تقرير مجل ــس اإلدارة
السادة /المساهمين الكرام
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته...
يتشرف مجلس إدارة المجموعة بتقديم التقرير الس وي السابع عشر عن نشاط
المجموعة ومركزها المالي عن الس ة المالية الم تهية في
المستقبلية للمجموعة للعام

ديسمبر

 ،والخطة

.

كما يسرنا في هذ الم اسبة ان نتقدم وإياكم إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البالد
المفدى الشيخ /تميم بن حمد آل ثاني حفظه اهلل ورعا  ،وإلى صاحب السمو األمير
الوالد الشيخ /حمد بن خليفة آل ثاني حفظه اهلل ورعا  ،وإلى نائب األمير سمو الشيخ
عبداهلل بن حمد آل ثاني حفظه اهلل ورعا  ،وإلى معالي رئيس مجلس الوزراء
الشيخ /عبداهلل بن ناصر بن خليفة آل ثاني ،بأسمى آيات الشكر والعرفان على دعمهم
ورعايتهم المتواصلة للقطاعات االقتصادية والمؤسسات المالية في الدولة عموماً وقطاع
التأمين على وجه الخصوص.
لقد انطوى عام

على مجموعة من التحديات والمتغيرات في اسواق التأمين جاء

بعضها تكراراً لما ساد في الس وات السابقة وأهمها مؤثرات الحالـ ـ ـ ـة الجيوسياسي ـ ـ ـ ـ ـة في
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الم طقة وظاهرة انخفاض أسعار التأمين التي اصبحت نمطـاً وسلوكاً إقليمياً وعالمياً غير

مستغرب وال تبدو في األفق اية مؤشرات على تحسن تلك األسعار وأصبحت المحافظة

على األسعار المتدنية السائدة حالياً تعتبر إنجازاً بحد ذاته .هذا باإلضافة الى احداث
وتداعيـاتـه.
الحصار المستجدة في
فقد سجلت اقساط التأمين مبلغ .

مليون لاير في

مليون لاير مقابل .

ب سبة نمو  .% .وقد بلغت صافي إيرادات الدوائر الف ية
مقابل

مليون لاير في

في

.

مليون لاير

نتيجة ارتفاع معدالت احتياطيات المطالبات المقيدة
مليون لاير مقابل

كما سجلت إيرادات اإلستثمار مبلغ

مليون لاير في العام

متأثرة بأداء السوق المالي المحلي وإنخفاض أسعار األسهم من جهة ونتيجة
عدم بيع المجموعة اية استثمارات مملوكة .
قامت إدارة المجموعة بإتخاذ التدابير والخطوات اإلحترازية والمه ية الالزمة للتعامل مع
مخاطر الحصار بطريقة إيجابية ادت إلى ابتكار حلول وبدائل ساعدت المجموعة على
م ع اية تداعيات سلبية وكانت اكثر نفعاً ومصلحة للمجموعة .كما عملت المجموعة
من جهة اخرى على دراسة خطط توسعية جديدة في األسواق اإلقليمية والدولية على
حد سواء .كما نود في هذا المجال توجيه خالص الشكر والعرفان إلى سعادة محافظ
مصرف قطر المركزي ورئيس مجلس إدارة هيئة قطــر لألسـ ـ ـ ــواق المالي ـ ـ ــة الشيخ/عبداهلل
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بن سعود آل ثاني لمواقفه الداعمة لمكتسبات الشركات الوط ية بما فيها شركات
التأمين في مواجهة تداعيات الحصار.
انجـزت المجموعة خالل العام

إعادة تشكيل الهيكل الت ظيمي بهدف تطوير

ادائـها ورفع كفاءة كوادرهـا بما يعزز مواكبة استراتيجيتها في التوسع على المستوى
المحلي واإلقليمي .وقد بدأت تظهر بصمات إعادة الهيكلة في نشاط عمليات
المجموعة المحلية واالقليمية التي تمت في العام الحالي وتحقق األهداف المرجوة م ها
بالرغم من التحديات والم افسة الغير مسبوقة .ومن المتوقع ان تكون تأثيرات إعادة
الهيكلة اكثر وضوحـ ـاً في العام القادم ان شاء اهلل.
واصـ ـ ــلت المجموعـ ـ ــة التزامهـ ـ ــا بمتطلبـ ـ ــات مبـ ـ ــاد حوكمـ ـ ــة مصـ ـ ــرف قطـ ـ ــر المركـ ـ ــزي
وس ـ ــوف تس ـ ــعى خ ـ ــالل الع ـ ــام

إل ـ ــى زي ـ ــادة س ـ ــقف ه ـ ــذ االلتزام ـ ــات وتفعي ـ ــل

نشـ ــاط أعمـ ــال اللجـ ــان الم بثقـ ــة عـ ــن مجلـ ــس اإلدارة ورفـ ــع كفاءتهـ ــا بمـ ــا فيهـ ــا نشـ ــاط
لج ـ ــة الت ـ ــدقيق والترش ـ ــيحات والمكاف ـ ــألت واللج ـ ــان األخ ـ ــرى ،وتط ـ ــوير إدارة جدي ـ ــدة
للت ـ ــدقيق ال ـ ــداخلي م ـ ــع اس ـ ــتمرار االلتـ ـ ـزام بمب ـ ــاد االفص ـ ــا والش ـ ــفافية س ـ ــواء فيم ـ ــا
يتعل ـ ـ ــق بالتزام ـ ـ ــات اإلفص ـ ـ ــا العام ـ ـ ــة أو التزام ـ ـ ــات اإلفص ـ ـ ــا المرتبط ـ ـ ــة بالجمعي ـ ـ ــات
العمومية ومجالس اإلدارة.
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اعل ـ ـ ــت وكالت ـ ـ ـ ــا التص ـ ـ ـ ـ يف االئتمـ ـ ـ ــاني  Standard& Poorsو  A.M.Bestخـ ـ ـ ــالل
ع ـ ــن إعـ ـ ـادة تثبي ـ ــت التصـ ـ ـ يف االئتم ـ ــاني للمجموع ـ ــة ع ـ ــد درج ـ ــة ()-A

الع ـ ــام

مع نظرة مستقبلية مستقرة .
وفيم ــا يل ــي نق ــدم م ــوجزاً أله ــم ال ت ــائل الت ــي تحقق ــت خ ــالل الع ــام
العام

مقارن ــة م ــع

وهي-:

) بلغـ ـ ــت اقسـ ـ ــاط التـ ـ ــأمين المكتتبـ ـ ــة .
مليون لاير قطري في العام

مليـ ـ ــون لاير قطـ ـ ــري مقابـ ـ ــل .

.

) بلغـ ــت صـ ــافي إي ـ ـرادات الـ ــدوائر المتحققـ ــة مـ ــن ال شـ ــاط التـ ــأمي ي
قطري مقابل

مليون لاير قطري خالل العام

.

) بلغ عائد االستثمار في اسهم محلية وفوائد لدى الب وك وإيرادات أخرى
لاير قطري مقابل

مليون لاير قطري خالل العام

مليـ ــون لاير
مليون

.

) حق ـ ــق ف ـ ــرع الش ـ ــركة االس ـ ــالمي ض الدوح ـ ــة للتكاف ـ ــل ض فائض ـ ـ ـاً للمش ـ ــتركين ق ـ ــدر
وقـ ـ ــدر

ألـ ـ ــف لاير قطـ ـ ـ ــري مقابـ ـ ــل فائـ ـ ـ ـ

ألـ ـ ــف ري ـ ـ ــال خـ ـ ــالل العـ ـ ــام

.
) حققـ ـ ــت الشـ ـ ــركة أرباحـ ـ ـ ـاً صـ ـ ــافية مقـ ـ ــدارها
مليون لاير قطري في العام

.
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مليـ ـ ــون لاير قطـ ـ ــري مقابـ ـ ــل مبلـ ـ ــغ

) بلـ ـ ــغ إجمـ ـ ــالي حقـ ـ ــوق المسـ ـ ــاهمين
مليون لاير قطري في العام

 ,مليـ ـ ــون لاير قطـ ـ ــري مقابـ ـ ــل

,

.

الخطة المستقبلية -:
 تسـ ــعى المجموعـ ــة إلـ ــى فـ ــتل مكاتـ ــب تمثيـ ــل فـ ــي كـ ــل مـ ــن ل ـ ــدن وبيـ ــروت تخـ ــتصباالكتـ ــتاب ف ــي نشـ ــاط إع ــادة الت ــأمين ومـ ــن ض ــم ها مخ ــاطر الطاقـ ــة والت ــأمين علـ ــى
الحي ـ ــاة والتـ ـ ــأمين الص ـ ــحي.وذلك بع ـ ــد اخ ـ ــذ الموافقـ ـ ــات الرسمي ـ ـ ــة مـ ـ ــن الجهـ ـ ــات
المع ية مع إمكانية تحويل مكاتب التمثيل إلى فروع إذا دعت الحاجة.
 حصلت المجموعة على الموافقة ال هائية من مصرف قطر المركزي على تحويلفرعها االسالمي ض الدوحة للتكافلض إلى شركة ذات مسؤولية محدودة وجاري حالياً
صياغة نظامها االساسي وفرز سجل تجاري مستقل لها .وسوف تعمل المجموعة
على إعادة هيكلة الشركة الجديدة (مملوكة بالكامل) وتطوير ادائها ورفع كفاءة
كوادرها بما يمك ها من الحصول على حصة أكبر من سوق التأمين التكافلي ترفد
نتائجها في المحصلة ميزانية المجموعة.
 دعـم وتطوير استثمار المجموعة في شركة تك ولوجيا المعلومات المملوكة لهاالمؤسسة في االردن النتـاج وتطوير ص اعة البرمجيات وحوسبتها والتجارة االلكترونية
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وتك ولوجيا المعلومات ،بمافي ذلك برمجيات التأمين ،تلبي في جزء م ها
تكاليف هذ البرمجيـات وتقليل مخاطر

احتياجات المجموعة بما يؤدي إلى خف
تشغيلها.

 سوف تعمل إدارة المجموعة على تطوير محفظتها االستثمارية وت ويع مكوناتاصولها ،تشمل زيادة حصة الس دات والصكوك ضمع مراعاة زيادة نسبة الفائدة
المتوقعة خالل الس ةض وشراء عقارات جديدة مدرة للدخل.

نـ ـ ــواف ناصـر بـ ــن خالد آل ثان ـ ــي
رئي ـ ــس مجل ـ ــس اإلدارة
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