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تقرير مجلـــس اإلدارة

السادة/ املساهمني الكرام ،،،

ــاط  ــن نش ــرون« ع ــاين والع ــنوي »الث ــر الس ــم التقري ــة بتقدي ــس إدارة املجموع ــرف مجل يت

املجموعــة ومركزهــا املــايل عــن الســنة املاليــة املنتهيــة يف 31 ديســمرب 2022، والخطــة 

املســتقبلية للمجموعــة لعــام 2023.

كــام يرسنــا يف هــذه املناســبة ان نتقــدم وإياكــم إىل مقــام حــرة صاحــب الســمو أمــر البــالد 

املفــدى الشــيخ/ متيــم بــن حمــد بــن خليفــة آل ثــاين حفظــه اللــه ورعــاه، وإىل صاحــب الســمو 

ــمو  ــر س ــب األم ــاه، وإىل نائ ــه ورع ــه الل ــاين حفظ ــة آل ث ــن خليف ــد ب ــيخ/ حم ــد  الش ــر الوال األم

الشــيخ/ عبــد اللــه بــن حمــد بــن خليفـــــة آل ثــاين حفظــه اللــه ورعــاه، وإىل الحكومــــة الرشــيدة 

ــل  ــص واملتواص ــم املخل ــة ودعمه ــم الحكيم ــى توجيهاته ــر ع ــكر والتقدي ــات الش ــمى آي ، بأس

ــة. ــني يف الدول ــاع التأم لقط

كــام انـــنا ننتهــز هــذه الفرصــة لتهنئــة القيــادات القطريــة والشــعب القطــري عــى النجــاح املتميز 

واملنقطــع النظــر الــذي تحقــق مــن خــالل رعايــة وتنظيــم دولــة قطــر ملباريــات كأس العــامل لكــرة 

القــدم لعــام 2022 ذلــك النجــاح الباهــر الــذي أجمــع واثنــى عليــه العــامل كلــه. 

ــاط  ــاميل أقس ــارز يف إج ــو ب ــق من ــام 2022 تحقي ــالل الع ــوايل خ ــى الت ــة ع ــت املجموع - واصل

ــكل  ــا بش ــام 2021 كان مصدره ــن الع ــادة 24% ع ــبة زي ــال بنس ــار ري ــت 1,5 ملي ــة بلغ ــني املكتتب التأم

ظاهــر أعــامل التأمــني يف دولــة قطــر وفــرع املجموعــة يف ديب.  يف حــني ان كلفــة التعويضــات 

قــد انخفضــت بواقــع )14%( وقــد ســاهم يف ذلــك زوال التأثــر الســلبي لزيــادة ســقف املطالبــات 

واالحتياطيــات عــن تأمينــات الحيــاة املتعلقــة بجائحــة كورونــا بعــد اتخــاذ إدارة املجموعــة التدابــر 

الوقائيــة الالزمــــة مــن بينهــا تعديــل سياســة االكتتــاب وزيــادة األسعـــــار.

ــون  ــل 73.3 ملي ــري مقاب ــال قط ــون ري ــح 102.1 ملي ــايف رب ــة 2022 ص ــنة املالي ــج الس ــت نتائ - حقق

ريــال قطــري يف الســنة الســابقة بنســبة زيــادة 39% مقرونــة بحجــم اكتتــاب غــر مســبوق يعكــس 

قــوة األســس الفنيــة وتنامـــــي القــدرات التنافســية العاليــة التــي تؤطــــــر نجــاح املجموعــة يف 

ــات  ــرادات توزيع ــوظ يف إي ــن ملح ــة تحس ــت املجموع ــام حقق ــغيلية واملالية.ك ــا التش عملياته

األربــاح و إيــرادات الفوائــد الدائنــة بنســبة منــو بلغــت عــى التــوايل 47% و %64.

تقرير مجلس اإلدارة
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ــجلة  ــة مس ــى قيم ــي اع ــو 13% وه ــبة من ــري بنس ــال قط ــار ري ــة 3,3 ملي ــول املجموع ــاميل أص ــت إج - بلغ

ــا. ألصــول املجموعــة منــذ تأسيسهــ

- ســوف تقــوم مجموعــة الدوحــة للتأمــني اعتبــاراً مــن بدايــة العــام 2023 بتطبيــق املعيــار املحاســبي الجديــد 

IFRS 17 يف اعــداد البيانــات املاليــة وذلــك التزامــــاً بتعليــامت مــرف قطــر املركــزي بــدالً مــن تطبيــق املعيــار 

املحاســبي رقــم )4(. ويهــدف املعيــار املحاســبي الجديــد، وهــو معيــار محاســبي دويل، إىل توفــر نظــام 

ــار  ــذا املعي ــص ه ــني. وملخ ــابات رشكات التأم ــايل لحس ــر امل ــاس للتدوي ــع األس ــل يض ــد متكام ــبي واح محاس

ــد  ــني اي عن ــة التأم ــم خدم ــوم األول لتقدي ــن الي ــة م ــات بداي ــي للمطالب ــع احتياط ــتلزم وض ــه يس ــد ان الجدي

اصــدار وثيقــة التأمــني، بالتوافــق مــع الخبــر االكتــواري املعتمــد، تبعــاً لنــوع وثيقــة التأمــني يتــم معــه تعديل 

االحتياطــي يف نهايــة كل فــرة ماليــة. يف حــني ان املعيــار الســابق كان ينتــج عنــه تحقيــق ربــح مــن عقــود 

التأمــني عنــد بدايــة تقديــم الخدمــة اي يف اليــوم األول مــن إصــدار وثيقــة التأمــني، يكــون معــه باملقارنــة 

تطبيــق نظــام املعيــار الــدويل الجديــد IFRS 17  اكــر عــدالً وواقعيــة يف إعــداد البيانــات املاليــة ويســهم يف 

تعزيــز الكفــاَءة املاليــة لــركات التأمــني. 

ــق  ــامد وتطبي ــة يف اعت ــارات الخاص ــم االستش ــة EY لتقدي ــع رشك ــني م ــة للتأم ــة الدوح ــدت مجموع ــد تعاق وق

هــذا املعيــار الــدويل الجديــد.

- حافظــت املجموعــة خــالل العــام 2022 عــى تصنيفهــا االئتــامين عنــد درجــة )A-( مع بقــاء النظرة املســتقبلية 

مســتقرة كــام اعلنــت ذلــك وكالــة التصنيــف االئتــامين العاملية ســتاندرد انــد بورز  

ــعي  ــل س ــع تواص ــسية. م ــر املؤســــ ــب إلدارة املخاط ــار املناســـــ ــة اإلطــ ــي املجموع ــد تبن ــا يؤك ــو م وه

ــا  ــور نتائجه ــا وتط ــع انجازاته ــب م ــا يتناس ــامين مب ــا االئت ــع تصنيفه ــة لرف ــرة القادم ــالل الف ــة خ املجموع

ــد. ــايب املتصاع االيج

ــل  ــاج محتم ــروع اندم ــأن م ــة بش ــات اولي ــام 2022 يف مفاوض ــالل الع ــني خ ــة للتأم ــة الدوح ــت مجموع - دخل

لركــة الكــوت للتأمــني وإعــادة التأمــني التابعــة واململوكــة بالكامــل لركــة الخليــج الدوليــة مــع مجموعــة 

الدوحــة للتأمــني. إال انــه وبعــد املفاوضــات األوليــة التــي جــرت بشــأن هــذا االندمــاج بــني األطــراف املعنيــة 

ــة  ــق مصلح ــديئ يحق ــاق مب ــؤدي إىل اتف ــني ت ــني املتفاوض ــركة ب ــة مش ــا إىل رؤي ــل خالله ــم التوص مل يت

ــج  ــة الخلي ــني ورشك ــة للتأم ــة الدوح ــرار إدارة مجموع ــه ق ــب علي ــذي ترت ــر ال ــني االم ــاهمني يف الركت املس

ــروع . ــذا امل ــن ه ــاً م ــحاب نهائي ــات واالنس ــذه املفاوض ــاف ه ــات إيق ــة للخدم الدولي

ــه،  ــوض ب ــع والنه ــة املجتم ــل يف تنمي ــدور فاع ــام ب ــا والقي ــزام مببادئه ــة االلت ــت املجموع ــراً واصل - واخ

مــن خــالل الدعــم املســتمر ملؤســـسات الرعايــة اإلجتامعيــة واملراكــز الثقافيــة واملشــاركة يف األنشطــــــــة  

ــركات  ــة لل ــؤولية املجتمعي ــة املس ــن منظوم ــياً م ــزءاً اساس ــاً ج ــا جميع ــة، بإعتباره ــات الرياضي والفعالي

تقرير مجلس اإلدارة
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تقرير مجلس اإلدارة

الوطنيــــة وهــو مــا تؤمــن بــه املجموعــة وتتفاعــل معــه.

وفيام ييل نقدم موجزاً ألهم النتائج املالية التي تحققت خالل العام 2022:

1( بلغت أقساط التأمني املكتتبة 1,486 مليار ريال مقابل 1.120 مليــار ريال يف العام 2021.

2( بلغت صايف إيرادات الدوائر الفنية 199 مليون ريال مقابل 150 مليون ريال يف العام 2021.

3( بلغ عائد االستثامر يف أسهم محلية وفوائد لدى البنوك وإيرادات أخرى 38.7 مليون ريال

      مقابل 45 مليون ريال يف العام 2021.

4( حققت املجموعة أرباحاً صافية مقدارها 102.1 مليون ريال مقابل 73.3 مليون ريال يف العام 2021.

5( بلغ إجاميل حقوق املساهمني 1.157 مليار ريال مقابل 1.189 مليار ريال يف العام 2021.

6( بلغ العائد عى السهم 0.20 ريال لعام 2022 مقابل 0.15 ريال يف العام 2021.

7( بلغ إجاميل املوجودات 3.3 مليار ريال لعام 2022 مقابل 3.010 مليار ريال يف العام 2021.

الخطة املستقبلية :- 

ــى  ــات ع ــل بثب ــتمرار العم ــدويل واس ــي وال ــط االقليم ــار يف املحي ــع واالنتش ــن التوس ــد م ــق املزي - تحقي

ــة  ــو معقول ــدالت من ــق مع ــرى لتحقي ــتثامرية األخ ــرص االس ــي والف ــاط التأمين ــم النش ــرص دع ــاف ف استكش

ــة عــى املســاهمني. ــة تنعكــس بعوائــد مجزيــ ومستدامــ

- ســوف تواصــل املجموعــة سعيهــــا خــالل الفــرة القادمــة لرفــع تصنيفهــا العاملــي مبــا يتناســب مــع تطــور 

نتائجهــا اإليجابية املتناميــــة. 

واخيـــــراً يعـــرب مجلــس االدارة عــن تقديــره إلدارة املجموعــة وموظفيهــــا عــى جهودهــم املتواصلــة. كــام 

ــاندتهم. ــم ومس ــى دعمه ــرام ع ــا الك ــاهمينا وعمالئن ــكر ملس ــص الش ــدم بخال نتق

نشكر لكم حضوركم.

السالم عليكم ورحمه الله وبركاتـه،،،
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ملساهمي مجموعة الدوحة للتأمني ش.م.ع.ق.

 الـرأي

لقــد دققنــا البيانــات املاليــة املوحــدة ملجموعــة الدوحــة للتأمــني ش.م.ع.ق )»الركــة«( والــركات 

التابعــة لهــا )يشــار إليهــا مجتمعــة بـــ »املجموعــة«(، والتــي تشــمل بيــان املركــز املــايل املوحــد كــام 

ــان  ــد، وبي ــامل املوح ــل الش ــان الدخ ــدة، وبي ــارة املوح ــح أو الخس ــات الرب ــمرب 2022، وبيان يف 31 ديس

ــك  ــة بذل ــنة املنتهي ــد للس ــة املوح ــات النقدي ــان التدفق ــد، وبي ــة املوح ــوق امللكي ــرات يف حق التغ

ــبية  ــات املحاس ــص السياس ــك ملخ ــا يف ذل ــدة، مب ــة املوح ــات املالي ــول البيان ــات ح ــخ، وإيضاح التاري

ــرى.  ــة األخ ــات التوضيحي ــة واملعلوم الهام

يف رأينــا، أن البيانــات املاليــة املوحــدة املرفقــة تظهــر بصــورة عادلــة، مــن جميــع النواحــي املاديــة، 

املركــز املــايل املوحــد للمجموعــة كــام يف 31 ديســمرب 2022، وأدائهــا املــايل املوحــد وتدفقاتهــا 

النقديــة املوحــدة للســنة املنتهيــة بذلــك التاريــخ وفًقــا للمعايــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة.

أساس الـرأي

ــذه  ــب ه ــؤولياتنا مبوج ــف مس ــم وص ــد ت ــة. لق ــق الدولي ــر التدقي ــا ملعاي ــا وفًق ــا تدقيقن ــد أجرين لق

املعايــر مبزيــد مــن التفصيــل يف قســم مســؤوليات مدقــق الحســابات عــن تدقيــق البيانــات املاليــة 

املوحــدة مــن تقريرنــا. نحــن مســتقلون عــن املجموعــة وفًقــا ملجلــس معايــر األخــالق الدوليــة 

للمحاســبني، املدونــة الدوليــة ألخالقيــات املحاســبني املحرفــني )وتشــمل معايــر االســتقالل الدوليــة( 

)قواعــد الســلوك األخالقــي الدوليــة( إىل جانــب املتطلبــات األخالقيــة ذات الصلــة مبراجعتنــا للبيانــات 

املاليــة املوحــدة يف دولــة قطــر، وقــد أوفينــا مبســؤولياتنا األخالقيــة األخــرى وفًقــا لهــذه املتطلبات 

وقواعــد الســلوك األخالقــي الدوليــة. نعتقــد أن أدلــة التدقيــق التــي حصلنــا عليهــا كافيــة ومناســبة 

لتوفــر أســاس لرأينــا. 

أمر اخر

تــم تدقيــق البيانــات املاليــة املوحــدة للمجموعــة للســنة املنتهيــة بتاريــخ 31 ديســمرب 2021 مــن قبــل 

مدقــق حســابات اخــر والــذي أصــدر تقريــره غــر املتحفــظ حولهــا بتاريــخ 10 مــارس 2022.

أمور التدقيق الرئيسية

إن أمــور التدقيــق الرئيســية، بحســب تقديرنــا املهنــي، هــي األمــور األكــر أهميــة يف تدقيقنــا لهــذه 

ــات  ــا للبيان ــياق تدقيقن ــور يف س ــذه األم ــا ه ــد تناولن ــة. وق ــرة الحالي ــدة للف ــة املوح ــات املالي البيان

ــا منفصــالً بشــأنها. املاليــة املوحــدة ككل، ويف تكويــن رأينــا حولهــا، ونحــن ال نبــدي رأيً
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       أمر التدقيق الرئييس  كيف تم معالجة األمر يف تدقيقنا

       تقدير التزامات عقد التأمني

ــَي 	  ــني احتياط ــة للتأم ــات الفني ــمل االحتياطي تش

واحتياطــي   ،)»OCR«( املســتحقة  املطالبــات 

ــي  ــبة )»UPR«( واالحتياط ــر املكتس ــاط غ األقس

يف  كــام   .)»IBNR«( عنهــا  يبلــغ  ومل  املتكبّــد 

الفنيــة  االحتياطيــات  كانــت   ،2022 ديســمرب   31

ــات  ــاميل مطلوب ــبة إلج ــة بالنس ــني جوهري للتأم

ــول  ــاح 20 ح ــني يف إيض ــو مب ــام ه ــة. ك املجموع

البيانــات املاليــة املوحــدة، فــإن تحديــد هــذه 

االحتياطيــات يتضمــن عــى حكــم هــام عــى 

النتائــج املســتقبلية غــر املؤكــدة املتعلقــة 

ــر  ــرض للمخاط ــر التع ــائر وتغي ــات الخس مبدفوع

الكاملــة  التســوية  ذلــك  يف  مبــا  األعــامل، 

التأمــني  وثائــق  حامــيل  اللتزامــات  النهائيــة 

عــدة  املجموعــة  تســتخدم  األجــل.  طويلــة 

االحتياطيــات  حســابات  لدعــم  تقييــم  منــاذج 

النــامذج  الفنيــة للتأمــني. قــد يــؤدي تعقيــد 

ــات  ــة البيان ــدم كفاي ــة ع ــاء نتيج ــدوث أخط إىل ح

/ عــدم اكتاملهــا، أو األســاليب واالفراضــات غــر 

تطبيقهــا.  أو  النــامذج  تصميــم  أو  املالمئــة، 

عائــد 	  مثــل  االقتصاديــة  االفراضــات  تعتــرب 

ــدة  ــعار الفائ ــم وأس ــدالت التضخ ــتثامر ومع االس

ــات  ــاط املطالب ــل أمن ــة مث ــات االكتواري واالفراض

ــات  ــائر واتجاه ــع الخس ــاط دف ــا وأمن ــغ عنه املبل

التكــرار والشــدة وســلوك العمــالء، إىل جانــب 

مــن  للمجموعــة،  التاريخيــة  الخســائر  بيانــات 

ــذه  ــر ه ــتخدمة لتقدي ــية املس ــالت الرئيس املدخ

االلتزامــات طويلــة األجــل. 

نظــرًا ألهميــة التقديــر غــر املؤكــد املصاحــب 	 

ــذا  ــإن ه ــني، ف ــة للتأم ــات الفني ــد االحتياطي لتحدي

ــية.  ــق الرئيس ــور التدقي ــن أم ــرب م يعت

ركــزت إجــراءات التدقيــق لدينــا عــى تحليل األســاس 	 

واالكتواريــة  االقتصاديــة  لالفراضــات  املنطقــي 

املســتخدمة مــن قبــل اإلدارة إىل جانــب املقارنــة 

ــر  ــا يف تقدي ــول به ــة املعم ــر الصناع ــع معاي م

التزامــات عقــود التأمــني وتقييــم كفــاءة وقــدرات 

وموضوعيــة الخــرباء الذيــن تســتخدمهم اإلدارة 

ــر.  يف التقدي

داخليــني 	  اكتواريــني  خــرباء  بــإرشاك  قمنــا 

ملســاعدتنا يف تقييــم مــدى معقوليــة املدخــالت 

واالفراضــات الرئيســية. قمنــا بتقييــم صحــة اختبــار 

كفايــة املســؤولية لــإدارة. 

يتضمــن عملنــا عــى اختبــارات كفايــة االلتــزام 	 

املســتخدمة،  التاريخيــة  البيانــات  دقــة  تقييــم 

املتوقعــة  النقديــة  التدفقــات  ومعقوليــة 

احتســاب  وإعــادة  املعتمــدة  واالفراضــات 

االحتياطيــات الفنيــة للتأمــني عــى أســاس العينــة، 

ــة  ــة والصناع ــة املجموع ــن تجرب ــياق كل م يف س

املحــددة. املنتــج  وميــزات 

تشــمل إجراءاتنــا أيًضــا اختبــار الضوابــط عــى عملية 	 

البــدء واملراجعــة واملوافقــة عــى املطالبــات 

عــرب مختلــف قطاعــات األعــامل، مبــا يف ذلــك 

ــك،  ــة إىل ذل ــات. باإلضاف ــوية املطالب ــة تس عملي

ــى  ــار، ع ــة الختب ــراءات موضوعي ــذ إج ــا بتنفي قمن

ــا  ــغ عنه ــات املبل ــص املطالب ــة، مخص ــاس عين أس

مــن قبــل حامــل الوثيقــة واملســجلة مــن قبــل 

اإلدارة مــن خــالل مراجعــة تقاريــر مقيّمــي الخســائر 

والسياســات الداخليــة لالحتياطيــات واالفراضــات 

ــا اإلدارة.  األخــرى التــي وضعته

عــالوة عــى ذلــك، قمنــا بتقييــم مــدى كفايــة 	 

اإلفصاحــات املتعلقــة بهــذه االحتياطيــات الــواردة 

ــدة.  ــة املوح ــات املالي ــول البيان ــاح 20 ح يف إيض
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معلومات أخرى

مجلــس اإلدارة هــو املســؤول عــن املعلومــات األخــرى. تتكــون املعلومــات األخــرى مــن املعلومــات 

الــواردة يف التقريــر الســنوي، ولكنهــا ال تتضمــن البيانــات املاليــة املوحــدة وتقرير مدققي الحســابات 

حولهــا. مــن املتوقــع أن يتــم توفــر التقريــر الســنوي لنــا بعــد تاريــخ تقريــر مدققــي الحســابات هــذا.

ــن أي  ــدي ع ــا ال نب ــث أنن ــرى حي ــات األخ ــي املعلوم ــدة ال يغط ــة املوح ــات املالي ــول البيان ــا ح إن رأين

ــا. ــتنتاج حوله ــد أو اس تأكي

ــات  ــى املعلوم ــالع ع ــؤوليتنا باالط ــل مس ــدة، تتمث ــة املوح ــات املالي ــا للبيان ــق بتدقيقن ــام يتعل في

األخــرى املحــددة أعــاله، وعنــد القيــام بذلــك، النظــر فيــام إذا كانــت املعلومــات األخــرى غــر متوافقــة 

ــامل  ــا بأع ــالل قيامن ــا خ ــا عليه ــي حصلن ــات الت ــدة أو املعلوم ــة املوح ــات املالي ــع البيان ــاً م جوهري

ــة. ــاء جوهري ــن أخط ــا تتضم ــرى أنه ــة أخ ــح بطريق ــي يتض ــك الت ــق، أو تل التدقي

ــل  ــا قب ــا عليه ــي حصلن ــرى الت ــات األخ ــى املعلوم ــه ع ــا ب ــذي قمن ــل ال ــى العم ــاًء ع ــا بن ــني لن إذا تب

ــون  ــا مطالب ــة فإنن ــاء جوهري ــى أخط ــوي ع ــات تحت ــذه املعلوم ــأن ه ــذا، ب ــني ه ــر املدقق ــخ تقري تاري

ــدد.  ــذا الص ــات يف ه ــا أي مالحظ ــد لدين ــك. ال يوج ــن ذل ــاح ع باإلفص

مسؤوليات مجلس اإلدارة عن البيانات املالية املوحدة

مجلــس اإلدارة مســؤول عــن اإلعــداد والعــرض العــادل للبيانــات املاليــة املوحــدة وفًقــا ملعايــر 

املحاســبة املاليــة، وعــن الرقابــة الداخليــة التــي يــرى مجلــس اإلدارة أنهــا رضوريــة للتمكــني مــن إعداد 

البيانــات املاليــة املوحــدة الخاليــة مــن األخطــاء الجوهريــة، ســواء كان ذلــك بســبب االحتيــال أو الخطــأ.

ــة  ــدرة املجموع ــم ق ــن تقيي ــؤوالً ع ــس اإلدارة مس ــون مجل ــدة، يك ــة املوح ــات املالي ــداد البيان ــد إع عن

ــة  ــور املتعلق ــن األم ــاء، ع ــب االقتض ــاح، حس ــتمرارية، واإلفص ــدأ االس ــاس مب ــى أس ــتمرار ع ــى االس ع

باالســتمرارية واســتخدام أســاس االســتمرارية املحاســبي مــا مل يعتــزم مجلــس اإلدارة لتصفيــة 

ــك.  ــام بذل ــوى القي ــي س ــل واقع ــا بدي ــس لديه ــا، أو لي ــف عملياته ــة أو وق املجموع

تتمثــل غايتنــا يف الحصــول عــى تأكيــدات معقولــة حــول مــا إذا كانــت البيانــات املاليــة املوحــدة ككل 

مجموعة الدوحة للتأمني  التقرير املايل
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ــي  ــر مدقق ــدار تقري ــأ، وإص ــال أو الخط ــن االحتي ــة ع ــت ناتج ــواء كان ــة، س ــاء الجوهري ــن األخط ــة م خالي

الحســابات الــذي يتضمــن رأينــا. إن التأكيــد املعقــول هــو مســتوى عــايل مــن التأكيــد، لكنــه ال يضمــن 

أن التدقيــق الــذي يتــم إجــراؤه وفًقــا ملعايــر التدقيــق الدوليــة سيكشــف دامئًــا عــن األخطــاء 

الجوهريــة عنــد وجودهــا. ميكــن أن تنشــأ األخطــاء عــن االحتيــال أو الخطــأ وتعتــرب جوهريــة إذا كان مــن 

املتوقــع بشــكل معقــول أن تؤثــر، بشــكل فــردي أو إجــاميل، عــى القــرارات االقتصاديــة التــي يتخذهــا 

ــدة.  ــة املوح ــات املالي ــذه البيان ــاس ه ــى أس ــتخدمون ع املس

تقرير مدقق الحسابات املستقل )تابع(

ملساهمي مجموعة الدوحة للتأمني ش.م.ع.ق.)تابع(

مسؤوليات املدقق عن تدقيق البيانات املالية املوحدة )تابع(

كجــزء مــن عمليــة التدقيــق وفًقــا للمعايــر الدوليــة للتدقيــق، فإننــا منــارس الحكــم املهنــي ونحافــظ 

عــى الشــك املهنــي طــوال عمليــة التدقيــق. نحــن نقــوم أيضــا بـــ:

	 تحديــد وتقييــم مخاطــر األخطــاء الجوهريــة يف البيانــات املاليــة املوحــدة، ســواء كانــت ناتجــة عــن 

االحتيــال أو الخطــأ، وتصميــم وتنفيــذ إجــراءات التدقيــق التــي تســتجيب لتلــك املخاطــر، والحصــول عــى 

ــة  ــاء الجوهري ــاف األخط ــدم اكتش ــر ع ــا. إن مخاط ــاس لرأين ــر أس ــبة لتوف ــة ومناس ــق كافي ــة تدقي أدل

الناتجــة عــن االحتيــال أعــى مــن تلــك الناتجــة عــن الخطــأ، حيــث قــد ينطــوي االحتيــال عــى التواطــؤ أو 

التزويــر أو الحــذف املتعمــد أو التحريــف أو تجــاوز الرقابــة الداخليــة. 

ــق  ــراءات تدقي ــم إج ــل تصمي ــن أج ــق م ــة بالتدقي ــة ذات الصل ــة الداخلي ــم للرقاب ــى فه ــول ع 	 الحص

ــة.  ــة للمجموع ــة الداخلي ــة الرقاب ــول فعالي ــداء رأي ح ــرض إب ــس لغ ــن لي ــروف، ولك ــبة للظ مناس

	 تقييــم مــدى مالءمة السياســات املحاســبية املتبعــة ومعقوليــة التقديــرات املحاســبية واإلفصاحات 

ذات الصلــة املعــدة من قبــل اإلدارة. 

	 اســتنتاج مــدى مالءمــة اســتخدام اإلدارة ملبدأ االســتمرارية املحاســبي، واســتناًدا إىل أدلــة التدقيق 

التــي تــم الحصــول عليهــا، مــا إذا كان هنــاك عــدم تأكــد مــادي متعلــق باألحــداث أو الظــروف التــي قــد 

مجموعة الدوحة للتأمني  التقرير املايل
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ــا حــول قــدرة املجموعــة عــى االســتمرار كمنشــأة مســتمرة. إذا توصلنــا إىل وجــود  تثــر شــًكا جوهريً

ــة  ــات ذات الصل ــق إىل اإلفصاح ــر املدق ــاه يف تقري ــت االنتب ــون بلف ــا مطالب ــادي، فإنن ــني م ــدم يق ع

ــتنتاجاتنا  ــتند اس ــر كاٍف. تس ــاح غ ــذا اإلفص ــا إذا كان ه ــل رأين ــدة، أو تعدي ــة املوح ــات املالي يف البيان

إىل أدلــة التدقيــق التــي تــم الحصــول عليهــا حتــى تاريــخ تقريــر مراقــب الحســابات. ومــع ذلــك، قــد 

ــدأ  ــاس مب ــى أس ــتمرار ع ــن االس ــة ع ــف املجموع ــتقبلية يف توق ــروف املس ــداث أو الظ ــبب األح تتس

ــتمرارية.  االس

	 تقييــم العــرض العــام وهيــكل ومحتــوى البيانــات املاليــة املوحــدة، مبــا يف ذلــك اإلفصاحــات، ومــا 

ــرض  ــق الع ــة تحق ــية بطريق ــداث األساس ــالت واألح ــل املعام ــدة متث ــة املوح ــات املالي ــت البيان إذا كان

العــادل. 

	 الحصــول عــى أدلــة تدقيــق كافية ومناســبة فيــام يتعلــق باملعلومــات املاليــة للكيانات أو األنشــطة 

التجاريــة داخــل املجموعــة إلبــداء رأي حــول البيانــات املاليــة املوحــدة. نحــن مســؤولون عــن التوجيــه 

واإلرشاف وأداء تدقيــق املجموعــة. نحــن ال نــزال مســؤولني وحدنــا عــن رأي التدقيــق الخــاص بنــا. 

نتواصــل مــع املســؤولني عــن الحوكمــة فيــام يتعلــق، من بــني أمــور أخــرى، بالنطــاق املخطــط للتدقيق 

وتوقيتــه ونتائــج التدقيــق الهامــة ، مبــا يف ذلــك أي أوجــه قصــور كبــرة يف الرقابــة الداخليــة التــي 

نحددهــا أثنــاء تدقيقنــا.

كــام نقــدم للمكلفــني بالحوكمــة بيانـًـا يفيــد بأننــا امتثلنــا للمتطلبــات األخالقيــة ذات الصلــة فيــام يتعلق 

ــكل  ــد بش ــد يُعتق ــي ق ــرى الت ــائل األخ ــات واملس ــع العالق ــم يف جمي ــل معه ــتقاللية، ونتواص باالس

معقــول أنهــا تؤثــر عــى اســتقالليتنا ، والضامنــات ذات الصلــة عنــد االقتضــاء.

مــن بــني األمــور التــي يتــم إبــالغ املســؤولني عــن الحوكمــة بهــا ، نحــدد تلــك األمــور التــي كانــت أكــر 

أهميــة يف تدقيــق البيانــات املاليــة املوحــدة للفــرة الحاليــة، وبالتــايل فهــي أمــور تدقيق رئيســية. 

نحــن نصــف هــذه األمــور يف تقريــر املدقــق الخــاص بنــا مــا مل مينــع القانــون أو اللوائــح اإلفصاحــات 

العامــة حــول هــذه املســألة أو عندمــا نقــرر، يف حــاالت نــادرة للغايــة، أنــه ال ينبغــي اإلبــالغ عــن أمــر 

ــد  ــا ألن العواقــب الســلبية للقيــام بذلــك مــن املتوقــع بشــكل معقــول أن تفــوق فوائ مــا يف تقريرن

املصلحــة العامــة ملثــل هــذا التواصــل.

مجموعة الدوحة للتأمني  التقرير املايل
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تقرير مدقق الحسابات املستقل )تابع(

ملساهمي مجموعة الدوحة للتأمني ش.م.ع.ق.)تابع(

تقرير حول املتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

ــض  ــل بع ــم تعدي ــذي ت ــام 2015، وال ــم 11 لع ــري رق ــة القط ــركات التجاري ــون ال ــات قان ــا ملتطلب وفًق

ــدل«(  ــري املع ــة القط ــركات التجاري ــون ال ــام 2021 )»قان ــم 8 لع ــون رق ــب القان ــا مبوج ــه الحًق أحكام

واألحــكام ذات الصلــة مــن تعليــامت التأمــني التنفيذيــة الصــادرة عــن مــرف قطــر املركــزي، نحــن أيًضــا 

نبلــغ عــن:

1. لقد حصلنا عى جميع املعلومات واإليضاحات التي رأيناها رضورية ألغراض تدقيقنا.

2. تحتفظ الركة بسجالت محاسبية مناسبة وتتفق بياناتها املالية املوحدة معها.

3. مل يتــم تزويدنــا بتقريــر مجلــس اإلدارة لتحديــد مــا إذا كانــت هنــاك أي معلومــات ماليــة واردة فيــه 

تتفــق مــع دفاتــر وســجالت املجموعــة.

بإســتثناء مــا ورد يف اإليضــاح رقــم 23 حــول البيانــات املاليــة املوحــدة، لســنا عى علــم بــأي انتهاكات 

لألحــكام الســارية مــن  قانــون الــركات التجاريــة القطــري املعــدل أو رشوط النظــام األســايس للركة 

التــي حدثــت خــالل العــام والتــي قــد يكــون لهــا تأثــر مــادي عــى املركــز املــايل املوحــد للمجموعــة 

أو األداء املــايل كــام يف وللســنة املنتهيــة يف 31 ديســمرب 2022. 

يعقوب حبيقة                                                                                                               9 فرباير 2023

يك يب أم جي                                                                                                             الدوحة

رقم سجل مدققي الحسابات القطريني 289                                                  دولة قطر 

مرخصة من قبل هيئة قطر لألسواق املالية: خارجي

رقم رخصة مدققي الحسابات 120153                                                                
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مجموعة الدوحة للتأمني ش.م.ع.ق.

بيان املركز املايل املوحد

كام يف وللسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2022

20222021

ريال قطريريال قطري

املوجودات

586,611,954432,541,053النقد واألرصدة لدى البنك

752,753,963881,566,709استثامرات مالية

1,233,362,901900,914,325موجودات عقود إعادة التأمني

412,945,920449,857,537التأمني والذمم املدينة األخرى

21,825,26318,171,070استثامرات يف رشكات زميلة

284,312,852298,466,405االستثامرات العقارية

17,201,48119,827,403املمتلكات واملعدات

4,589,8336,743,796موجودات حق اإلستخدام

3,313,604,1673,008,088,298إجاميل املوجودات

حقوق امللكية واملطلوبات 

حقوق  امللكية

500,000,000500,000,000رأس املال

393,707,277383,496,726إحتياطي قانوين

2,572,387)68,910,845(إحتياطي القيمة العادلة 

)2,328,694()5,054,170(إحتياطي ترجمة العمالت األجنبية

337,079,555305,600,359أرباح مدورة

1,156,821,8171,189,340,778إجاميل حقوق  امللكية

املطلوبات

1,668,176,6141,319,513,932مطلوبات عقد التأمني

135,219,769205,675,302القروض

332,421,915272,324,923املخصصات وذمم تأمني دائنة وذمم دائنة آخرى

13,583,57611,910,852مكافآت نهاية الخدمة للموظفني

7,380,4769,322,511مطلوبات اإليجار

2,156,782,3501,818,747,520اجاميل املطلوبات

3,313,604,1673,008,088,298إجاميل حقوق امللكية واملطلوبات

مجموعة الدوحة للتأمني  التقرير املايل
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مجموعة الدوحة للتأمني  التقرير املايل

مجموعة الدوحة للتأمني ش.م.ع.ق.

بيان الربح أو الخسارة املوحد

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2022

20222021

ريال قطريريال قطري

1,486,034,0781,120,996,679إجاميل األقساط

)651,302,939()1,005,288,694(حصة معيدي التأمني من إجاميل األقساط

480,745,384469,693,740صايف األقساط املكتتبة

)43,229,496()22,352,549(التغير يف احتياطي األقساط غر املكتسبة

458,392,835426,464,244صايف األقساط املكتسبة

45,448,93551,345,581إيراد العموالت

503,841,770477,809,825اجاميل ايرادات التأمني املكتتبة

)349,425,690()343,700,806(إجاميل املطالبات املدفوعة

125,870,367138,984,063حصة معيدي التأمني من املطالبات املدفوعة

)39,792,053(4,929,144التغير يف احتياطي املطالبات القامئة 

)69,978,198()81,766,542(مصاريف العمولة

)7,535,509()10,056,911(مصاريف فنية أخرى

199,117,022150,062,438صايف نتائج التأمني املكتتب

50,303,21637,905,795إيرادات االستثامر

4,215,5332,013,693الحصة من نتائج الركات الزميلة

خسارة القيمة العادلة غر املحققة 

لالستثامرات املالية
)13,338,006()373,779(

صايف ربح/ )خسارة( انخفاض قيمة استثامرات 

مالية
)2,433,613(4,923,212

986,630493,269مصدر دخل آخر

39,733,76044,962,190االستثامرات واإليرادات األخرى
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مجموعة الدوحة للتأمني ش.م.ع.ق.

بيان الربح أو الخسارة املوحد

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2022

20222021

ريال قطريريال قطري

)94,002,111()114,240,305(مصاريف إدارية وعمومية

)2,746,343()3,508,768(إستهالك املمتلكات واملعدات

صــايف خســارة انخفــاض قيمــة االســتثامرات 

العقاريــة 
)5,324,128( -

)8,607,000()1,352,000(مخصص انخفاض قيمة ذمم التأمني املدينة 

)7,332,174()7,252,756(إستهالك االستثامرات العقارية 

االســتثامرات   – اإليجــار  عقــود  عــى  إطفــاء 

العقاريــة
)125,462(13,492

)1,821,161()2,569,089(مصاريف متويل

)2,035,621()2,313,160(إطفاء حق استخدام املوجودات 

)116,530,918()136,685,668(إجاميل املصاريف

ــة  ــة البوليص ــص لحمل ــل التخصي ــنة قب ــح الس رب

يف رشكــة الدوحــة للتكافــل ش.م.ع.ق.
102,165,11478,493,710

ــني  ــق التأم ــة وثائ ــد لحمل ــض العائ ــايف الفائ ص

ــل ــة للتكاف ــة الدوح ــن رشك م
)35,002()5,197,603(

الربــح العائــد ملســاهمي الركــة املالكــة قبــل 

رضيبــة الدخــل
102,130,11273,296,107

)26,412()24,598(رضيبة الدخل

الربــح العائــد ملســاهمي الركــة املالكــة بعــد 

رضيبــة الدخــل
102,105,51473,269,695

0.200.15ربحية السهم األساسية واملخففة

 

مجموعة الدوحة للتأمني  التقرير املايل
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مجموعة الدوحة للتأمني ش.م.ع.ق.

بيان الدخل الشامل اآلخر املوحد

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2022

20222021

ريال قطريريال قطري

102,105,51473,269,695ربح السنة 

الدخل الشامل اآلخر

بنــود قــد يعــاد تصنيفهــا الحًقــا إىل الربــح أو 

الخســارة
ألدوات  العادلــة  القيمــة  يف  التغــر  صــايف 

الدخــل  خــالل  مــن  العادلــة  بالقيمــة  الديــن 

اآلخــر الشــامل 
)8,401,267()1,765,599(

الحصــة يف )الخســارة(/ ربــح الدخــل الشــامل 

)281,152(321,704اآلخــر للــركات الزميلــة

)4,098,674()2,725,476(فروق الرف من ترجمة العمليات األجنبية

بنــود لــن يتــم إعــادة تصنيفهــا الحًقــا إىل بيــان 

ــارة ــح أو الخس الرب
ألدوات  العادلــة  القيمــة  يف  التغــر  صــايف 

حقــوق امللكيــة مقاســة بالقيمــة العادلــة مــن 

ــر ــامل اآلخ ــل الش ــالل الدخ 64,346,808)61,266,797(خ

58,201,383)72,071,836(الدخل الشامل اآلخر للسنة

إجــاميل الدخــل الشــامل العائــد ملســاهمي 

30,033,678131,471,078الركــة املالكــة 

 

مجموعة الدوحة للتأمني  التقرير املايل
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BOARD OF DIRECTORS REPORT FOR THE YEAR 2022

Gentlemen / Distinguished Shareholders, 

The Group’s Board of Directors has the distinct honor of presenting to you the “Twenty-Sec-
ond” Annual Report on the Group’s business activities and financial position for the Fiscal Year 
ending on 31 December 2022, and on the Group’s future plans for 2023.
On this occasion, we are pleased to extend our deepest gratitude and appreciation to His 
Highness, the Emir of the State of Qatar, Sheikh / Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani, may 
Allah protect him, and to His Highness, the Father Emir Sheikh / Hamad bin Khalifa Al Thani, 
may Allah  protect him, and to the Deputy Emir, His Highness Sheikh / Abdullah bin Hamad 
bin Khalifa Al Thani, may Allah protect him, and to the wise government for their sincere  and 
continuous support of the Insurance Sector in the State of Qatar.
We would also like to take this opportunity to congratulate the Qatari leadership and the 
Qatari people for the outstanding and unparalleled success that has been achieved through 
Qatar›s sponsorship and organization of the 2022 FIFA World Cup, which was a remarkable 
success unanimously praised worldwide.
 Throughout 2022, the Group continued to achieve sustained and remarkable growth in gross 
written insurance premiums, amounting to 1.5 billion Qatari Riyals, representing a 24% in-
crease over the year 2021, clearly derived from the Group’s insurance business operations in 
the State of Qatar and from its branch in Dubai. Whilst the group’s management adopted the 
necessary preventive measures, including amending its underwriting policies and increasing 
prices, which contributed to the mitigation of the negative impact of the Corona Virus Pan-
demic, thus reversing the ceiling for claims and reserves for life insurance, and reducing the 
cost of claims by (14%).

 In accordance with the results of Fiscal Year 2022, the Group achieved a net profit of 102.1 
million Qatari Riyals, compared to 73.3 million Qatari Riyals the year prior, marking a 39% in-
crease, coupled with an unprecedented underwriting volume that reflects the strength of the 
Group’s technical foundations and its competitive advantage that encapsulate the Group’s 
operational and financial success.

Doha Insurance Group  Financial Report
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 The Groups total assets amounted to 3.3 billion Qatari Riyals, at growth rate of 13% com-
pared to the prior year, which is thus far highest recorded value for the Groups total assets 
since its inception.

 At the start of the year 2023, Doha Insurance Group will apply the new accounting standard 
IFRS 17 in its preparation of its financial statements, replacing the accounting standard IFRS 4, 
and in compliance with the Qatar Central Bank’s instructions. The new accounting standard, 
which is an international standard, aims at providing an integrated accounting system that 
lays the foundations for the financial rotation of insurance companies› accounts. In summa-
ry, this new standard requires setting claims reserve starting from day one of providing the 
insurance service, i.e. when the insurance policy is issued, in accordance with formulas estab-
lished by an accredited actuary, and in accordance with the type of insurance policy where 
the reserve is adjusted at the end of each financial period. Whilst the previous standard (IFRS 
4) involved recording the profits generated from insurance contracts from the very beginning 
of the provision of the insurance service, i.e. on day one from the issuance of the insurance 
policy, alternatively, the application of the new standard (IFRS 17) in the preparation of finan-
cial statements is more fairly and realistically representative, and it contributes to enhancing 
the financial efficiencies of insurance companies.

Doha Insurance Group contracted with Ernst and Young (E&Y) to provide the Group with spe-
cific advice in relation to the adoption, implementation and application of this new interna-
tional standard.

mechanisms of the new law and after reviewing insurance coverages, limits, conditions, and 
proposed pricing in this regard. 
 Throughout 2022, the Group maintained the Strength of its Financial Position and Credit 
Rating at (A-) with a stable outlook, as announced by the international credit rating agen-

Doha Insurance Group  Financial Report
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cy Standard & Poor’s, which confirms the Group›s adoption of an appropriate enterprise risk 
management framework. The group continues to strive to raise its Credit Rating and Strength 
of its Financial position throughout the upcoming period, in line with the Group’s achieve-
ments and its positive growth results.

 In 2022, Doha Insurance Group entered into preliminary negotiations concerning a potential 
merger partnership deal with Al-Koot Insurance and Reinsurance Company, a wholly owned 
subsidiary of Gulf International Services, QSC. However, after entering into initial negotia-
tions regarding the proposed merger partnership deal, the negotiating parties did not arrive 
at a common vision that would have led to an initial agreement that achieves the interest of 
the shareholders of the two companies, which resulted in the decision of the management of 
the Doha Insurance Group and the Gulf International Services to halt these negotiations and 
to withdraw permanently from the proposed merger partnership deal.

 Finally, the Group continued to adhere to its core principles and values, as it engaged in cor-
porate and social responsibility efforts toward social development and advancement, through 
its continued support for social welfare institutions and cultural centers, and through its par-
ticipation in sporting activities and events, as they are an essential part of the social respon-
sibility ecosystem of national companies.

The following is a summary of the most important financial results achieved throughout 

2022:

1. Underwritten premiums amounted to 1,486 million Qatari Riyals, compared to 1,120 million 
Qatari Riyals in 2021.
2. Technical / Underwriting departments’ net revenues amounted to 199 million Qatari Riyals, 
compared to 150 million Qatari Riyals in 2021.
3. The Group’s return on investments in local securities, bonds and other income generating 
investments amounted to 38.7 million Qatari Riyals, compared to 45 million Qatari Riyals in 
2021.
4. The Group achieved a net profit of 102.1 million Qatari Riyals, compared to 73.3 million Qa-

Doha Insurance Group  Financial Report
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tari Riyals in 2021.
5. Total shareholders’ equity amounted to 1.157 billion Qatari Riyals, compared to 1.189 billion 
Qatari Riyals in 2021.
6. Earnings per share amounted to 0.20 Qatari Riyals in 2022, compared to 0.15 Qatari Riyals 
in 2021.
7. Total assets amounted to 3.3 billion Qatari Riyals in 2022, compared to 3.010 billion Qatari 
Riyals in 2021.

Future Plans:

 Achieving further penetration and expansion in regional and international markets, and 
continuing to work steadily to explore opportunities to support insurance activities and other 
investment opportunities, to achieve reasonable and sustainable growth rates, that generate 
rewarding returns for shareholders.

 During the coming period, the Group will seek to raise its global rating in line with the grow-
ing positive development of its results.
Finally, we express our sincere appreciation to the Group›s management and employees for 
their continued efforts.
We also extend our sincerest gratitude to our shareholders and valued customers for their 
support and assistance.
Thank you for your presence, 

Doha Insurance Group  Financial Report
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INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT

The Shareholders,

Doha Insurance Group Q.P.S.C.

Doha, Qatar

Report on the Audit of the Consolidated Financial Statements

Opinion 

We have audited the consolidated financial statements of Doha Insurance Group Q.S.P.C.  (the 
‘Company’) and its subsidiaries (together the ‘Group’), which comprise the consolidated state-
ment of financial position as at 31 December 2022, the consolidated statements of profit or loss, 
comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then ended, and notes, 
comprising significant accounting policies and other explanatory information.
In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material 
respects, the consolidated financial position of the Group as at 31 December 2022, and its consol-
idated financial performance and its consolidated cash flows for the year then ended in accor-
dance with International Financial Reporting Standards (IFRS).

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (‘ISAs’). Our re-
sponsibilities under those standards are further described in the Auditors’ Responsibilities for the 
Audit of the Consolidated Financial Statements section of our report. We are independent of the 
Group in accordance with the International Ethics Standards Board for Accountants Internation-
al Code of Ethics for Professional Accountants (including International Independence Standards) 
(‘IESBA Code’), together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the Group’s 
consolidated financial statements in the State of Qatar, and we have fulfilled our other ethical 
responsibilities in accordance with these requirements and the IESBA Code. We believe that the 
audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Other matter

The consolidated financial statements of the Group for the year ended 31 December 2021 were au-
dited by another auditor who expressed an unmodified opinion on those consolidated financial 
statements on 10 March 2022. 

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance 
in our audit of the consolidated financial statements of the current period. These matters were 
addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in 
forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Doha Insurance Group  Financial Report



13

Insurance technical reserves include Out-
standing Claims reserve (“OCR”), Unearned 
Premiums Reserve (“UPR”) and Incurred But 
Not Reported reserve (“IBNR”). As at 31 De-
cember 2022, the insurance technical reserves 
are significant to the Group’s total liabilities. 
As disclosed in Note 20 to the consolidated 
financial statements, the determination of 
these reserves involves significant judgment 
over uncertain future outcomes related to 
loss payments and changing risk exposure of 
the businesses, including ultimate full settle-
ment of long-term policyholder liabilities. The 
Group uses several valuation models to sup-
port the calculations of the insurance tech-
nical reserves. The complexity of the models 
may give rise to errors as a result of inade-
quate/incomplete data, inappropriate meth-
ods and assumptions, or the design or appli-
cation of the models. 
Economic assumptions such as investment 
return, inflation rates and interest rates and 
actuarial assumptions such as claims report-
ed patterns, loss payment patterns, frequency 
and severity trends, customer behavior, along 
with Group’s historical loss data are key inputs 
used to estimate these long-term liabilities. 

Our audit procedures focused on analyzing 
the rationale for economic and actuarial as-
sumptions used by management along with 
comparison to applicable industry bench-
marks in estimating insurance contract lia-
bilities and evaluating the competence, capa-
bilities and objectivity of the experts used by 
management in estimation.
We involved internal actuarial experts to as-
sist us in evaluating the reasonableness of 
key inputs and assumptions. We assessed the 
validity of management’s liability adequacy 
testing.
Our work on the liability adequacy tests in-
cluded assessing the accuracy of the historical 
data used, and reasonableness of the project-
ed cash flows and assumptions adopted and 
recalculating the insurance technical reserves 
on a sample basis, in the context of both the 
Group and industry experience and specific 
product features.

Doha Insurance Group  Financial Report
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Report on the audit of the consolidated financial statements (continued)
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Key Audit Matters (continued)
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Other information

The Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises 
the information included in the Company’s Annual Report but does not include the consolidated 
financial statements and our auditors’ report thereon. Prior to the date of this auditors’ report, we 
obtained the statement of the Chairman which forms part of the Annual Report, and the remain-
ing sections of the Annual Report are expected to be made available to us after that date.

Our opinion on the consolidated financial statements does not cover the other information and 
we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to read 
the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially in-
consistent with the consolidated financial statements, or our knowledge obtained in the audit, or 
otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have performed, we con-
clude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report 
that fact. We have nothing to report in this regard.  

Doha Insurance Group  Financial Report

Key audit matter (continued) How our audit addressed the key audit matter

Estimation of insurance contract liabilities

Due to the significance of estimation uncer-
tainty associated with determination of in-
surance technical reserves, this is considered 
a key audit matter.

Our procedures also include testing controls 
over initiation, review and approval process 
on claims across different lines of business, in-
cluding claim settlement process.  Additional-
ly, we have performed substantive procedures 
to test, on a sample basis, the provision for 
reported claims by policyholder recorded by 
Management by reviewing loss assessors’ re-
ports, internal policies for reserves, and other 
assumptions made by Management.  
Furthermore, we assessed the adequacy of 
the disclosures relating to these reserves giv-
en in Note 20 to the consolidated financial 
statements.

To the Shareholders of Doha Insurance Group Q.P.S.C,

Report on the audit of the consolidated financial statements (continued)

Key audit matter (continued)

INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT (CONTINUED)
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INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT (CONTINUED)

To the Shareholders of Doha Insurance Group Q.P.S.C,

Report on the audit of the consolidated financial statements (continued)

Responsibilities of the Board of Directors for the consolidated financial statements 

The Board of Directors is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated 
financial statements in accordance with IFRS, and for such internal control as the Board of Direc-
tors determines is necessary to enable the preparation of the consolidated financial statements 
that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the consolidated financial statements, the Board of Directors is responsible for as-
sessing the Group’s ability to continuing as a going concern, disclosing, as applicable, matters re-
lated to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Boar of Direc-
tors either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but 
to do so. 

Auditor’s responsibilities for the audit of the consolidated financial statements

objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial state-
ments as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue 
an auditors’ report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, 
but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with ISA will always detect a mate-
rial misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered 
material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the 
economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.
As part of an audit in accordance with ISA, we exercise professional judgement and maintain pro-
fessional scepticism throughout the audit. We also:
– Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, 
whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and 
obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk 
of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting 
from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations or 
the override of internal control.
– Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit proce-
dures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion 
on the effectiveness of the Group’s internal control.
– Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting 
estimates and related disclosures made by the Board of Directors.
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INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT (CONTINUED)

To the Shareholders of Doha Insurance Group Q.P.S.C,

Report on the audit of the consolidated financial statements (continued)

Auditor’s responsibilities for the audit of the consolidated financial statements 

(continued)

– Conclude on the appropriateness of the Board of Directors’ use of the going concern basis of 
accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists re-
lated to events or conditions that may cast significant doubt on the Group’s ability to continue as 
a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw atten-
tion in our auditors’ report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, 
if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit 
evidence obtained up to the date of our auditors’ report. However, future events or conditions 
may cause the Group to cease to continue as a going concern.
– Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial state-
ments, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent 
the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
– Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities 
or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial state-
ments. We are responsible for the direction, supervision and performance of the group audit. We 
remain solely responsible for our audit opinion.
We communicate with the Board of Directors regarding, among other matters, the planned scope 
and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in 
internal control that we identify during our audit.
We also provide the Board of Directors with a statement that we have complied with relevant 
ethical requirements regarding independence, and communicate with them all relationships and 
other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applica-
ble, actions taken to eliminate threats or safeguards applied.
From the matters communicated with the Board of Directors, we determine those matters that 
were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current 
period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditors’ report 
unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare 
circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because 
the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public in-
terest benefits of such communication.

Doha Insurance Group  Financial Report
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From the matters communicated with those charged with governance, we determine those mat-
ters that were most of significance in the audit of the consolidated financial statements of the 
current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our audi-
tor’s report unless law or regulation precludes public disclosures about the matter or when, in 
extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our 
report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh 
the public interest benefits of such communication.

INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT (CONTINUED)

To the Shareholders of Doha Insurance Group Q.P.S.C,

Report on the audit of the consolidated financial statements (continued)

Report on legal and other regulatory matters

As required by the Qatar Commercial Companies Law No. 11 of 2015, whose certain provisions 
were subsequently amended by Law No. 8 of 2021 (“amended QCCL”), we also report that:
i) We have obtained all the information and explanations we considered necessary for the pur-
poses of our audit. 

ii) The Company has maintained proper accounting records and its financial statements are in 
agreement therewith. 

iii) We have read the Chairman’s report to be included in the Annual Report, and the financial in-
formation contained therein is in agreement with the books and records of the Company

i) Except for what mentioned in Note 23 to the consolidated financial statements, we are not 
aware of any violations of the applicable provisions of the amended QCCL, or the terms of the 
Company’s Articles of Association having occurred during the year which might have had a ma-
terial effect on the Company’s financial position or performance as at and for the year ended 31 
December 2022.

Doha – Qatar

February 9, 2023

For KPMG Qatar 

Yacoub Hobeika
Qatar Auditors’ Registry Number 298

Licensed by QFMA: External

Auditors’ License No. 120153
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Doha Insurance Group Q.P.S.C.

Consolidated statement of financial position

As at December 31, 2022 

2022 2021

QR. QR.

ASSETS

Cash and bank balances 586,611,954 432,541,053

Financial investments 752,753,963 881,566,709

Reinsurance contract assets 1,233,362,901 900,914,325

Insurance and other receivables 412,945,920 449,857,537

Investments in associates 21,825,263 18,171,070

Investment properties 284,312,852 298,466,405

Property and equipment 17,201,481 19,827,403

Right-of-use assets 4,589,833 6,743,796

Total assets 3,313,604,167 3,008,088,298

EQUITY AND LIABILITIES 

Equity 

Share capital 500,000,000 500,000,000

Legal reserve 393,707,277 383,496,726

Fair value reserve (68,910,845) 2,572,387

Foreign currency translation reserve (5,054,170) (2,328,694)

Retained earnings 337,079,555 305,600,359

Total equity 1,156,821,817 1,189,340,778

Liabilities

Insurance contract liabilities 1,668,176,614 1,319,513,932

Borrowings 135,219,769 205,675,302

Provisions, insurance and other payables 332,421,915 272,324,923

Employees’ end of service benefits 13,583,576 11,910,852

Lease liabilities 7,380,476 9,322,511

Total liabilities 2,156,782,350 1,818,747,520

Total equity and liabilities 3,313,604,167 3,008,088,298

 
Nawaf Bin Nasser Bin Khaled Al Thani Jassim Ali A. Al-Moftah

Chairman Chief Executive Officer
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Doha Insurance Group Q.P.S.C.

Consolidated statement of profit or loss 

for the year ended December 31, 2022 

2022 2021

QR. QR.

Gross premiums 1,486,034,078 1,120,996,679
Reinsurers’ share of gross premiums (1,005,288,694) (651,302,939)
Net premiums written 480,745,384 469,693,740
Change in unearned premium reserve (22,352,549) (43,229,496)
Net premiums earned 458,392,835 426,464,244
Commission income 45,448,935 51,345,581
Total underwriting revenues 503,841,770 477,809,825
Gross claims paid (343,700,806) (349,425,690)
Reinsurers’ share of claims paid 125,870,367 138,984,063
Change in outstanding claims reserve 4,929,144 (39,792,053)
Commission expenses (81,766,542) (69,978,198)
Other technical expenses (10,056,911) (7,535,509)
Net underwriting results 199,117,022 150,062,438

Investment income 50,303,216 37,905,795
Share of results of associates 4,215,533 2,013,693
Unrealized fair value loss of the financial invest-

ments
(13,338,006) (373,779)

Net impairment (loss) / gain on financial invest-

ments
(2,433,613) 4,923,212

Other income 986,630 493,269
Investments and other income 39,733,760 44,962,190

General and administrative expenses (114,240,305) (94,002,111)
Depreciation of property and equipment (3,508,768) (2,746,343)
Net impairment loss on investment properties (5,324,128) --
Impairment charge on insurance receivables (1,352,000) (8,607,000)
Depreciation of investment properties (7,252,756) (7,332,174)
Amortization on Leases – investment properties (125,462) 13,492
Finance cost (2,569,089) (1,821,161)
Amortisation of right-of-use assets (2,313,160) (2,035,621)
Total expenses (136,685,668) (116,530,918)

PROFIT FOR THE YEAR BEFORE ALLOCATION TO 

DOHA TAKAFUL L.L.C.’s POLICYHOLDERS
102,165,114 78,493,710

Net surplus attributable to Doha Takaful L.L.C.’s 

policyholders
(35,002) (5,197,603)

PROFIT ATTRIBUTABLE TO SHAREHOLDERS OF THE 

PARENT BEFORE INCOME TAX
102,130,112 73,296,107

Income tax (24,598) (26,412)
PROFIT ATTRIBUTABLE TO SHAREHOLDERS OF THE 

PARENT AFTER INCOME TAX 102,105,514 73,269,695
Basic and diluted earnings per share 0.20 0.15



20

Doha Insurance Group  Financial Report

Doha Insurance Group Q.P.S.C.

Consolidated statement of other comprehensive income

               For the year ended December 31, 2022  

2022 2021

QR. QR.

Profit for the year 102,105,514 73,269,695

Other comprehensive income
Items that may be subsequently reclassified to statement of 

profit or loss

Net change in fair value of debt instruments  at fair value 

through other comprehensive income (8,401,267) (1,765,599)

Share of other comprehensive profit / (loss) of associates 321,704 (281,152)

Exchange differences on translating foreign operations (2,725,476) (4,098,674)

Items that will not be subsequently reclassified to statement 

of profit or loss 
Net change in fair value of equity instruments designated at 

fair value through other comprehensive income (61,266,797) 64,346,808

Other comprehensive income for the year (72,071,836) 58,201,383

Total comprehensive income attributable to shareholders of 

Parent 30,033,678 131,471,078
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