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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.P.S.C. (the
“Company”) and its subsidiaries (together the “Group”), which comprise the consolidated statement of financial position as at December 31, 2021, and the consolidated statements of profit or
loss, consolidated statement of other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and notes to the
consolidated financial statements, including a summary of significant accounting policies.
In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as at December 31, 2021, and its
consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the year then ended in
accordance with International Financial Reporting Standards (‘IFRSs’).

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs). Our
responsibilities under those standards are further described in the Auditor’s 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’ Code
of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code) together with the ethical requirements that
are relevant to our audit of the 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.

Key Audit Matters
Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of these consolidated financial statements for the year ended December 31,
2021. 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.
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Independent AUDITOR’S REPORT (CONTINUED)
Key Audit Matters (continued)

Key Audit Matters

How our audit addressed the key audit matter

Valuation of Claims reported and unsettled, Unearned premiums (“UPR”) and Claims incurred
but not reported reserves (“IBNR”)
The Group’s insurance contract liabilities amounts to

We performed specific audit procedures which were a

QR. 1.3 billion and QR. 1.2 billion as at December 31, 2021

combination of internal control reliance strategy and

and 2020 respectively and represent a significant por-

specific substantive procedures focusing on the signifi-

tion of the total liabilities. Due to the magnitude of the

cant areas. Such procedures, include, but not limited to;

balances and the estimation uncertainty and subjec-

•

Updating our understanding of the business pro-

tivity involved in the assessment of these liabilities we

cess related to Valuation of Claims reported and

have considered the valuation of the insurance contract

unsettled, Unearned premiums (“UPR”) and Claims

liabilities as a key audit matter. The estimation of

incurred but not reported reserves (“IBNR”) and

insurance contract liabilities, in particular the outstand-

tested the design and operating effectiveness of

ing claims reserve and the incurred but not reported

the relevant controls over assessment, calculation

reserve and unearned premium reserve, involves a

and overall conclusion of technical reserve including

significant degree of judgement. These liabilities are

inputs, assumptions and methodology.

based on the best-estimate of the ultimate cost of all

•

Use of our internal actuarial experts to assist us in

claims incurred but not settled at a given date, whether

evaluating reasonableness of key assumptions and

reported or not. A range of methods may be used to

methodologies used by actuarial experts of man-

determine these reserves. Underlying these methods

agement including assessment of macro-economic

are a number of explicit or implicit assumptions relat-

considerations relating to COVID 19.

ing to the expected settlement amount and settlement

•

patterns of claims.

Assessing the accuracy of data used in calculation
of these reserves.

Refer to the following notes of the consolidated finan-

•

Assessing the development of outstanding claims

cial statements:

and IBNR by performing a review of retrospective

•

Note 3 – significant accounting policies,

historical performance of the estimates and judge-

–

Claims

ments made by the Group; and

–

Liabilities adequacy test

–

Insurance contract liabilities

estimated amount of the case reserve to appropri-

–

Unallocated loss adjustment expenses (ULAE)

ate documentation such as loss assessors’ reports,

–

Premium deficiency reserves (PDR)

internal policies for reserving and assumptions used

–

Note 4 - significant accounting judgments, esti-

by management.

•

mates and assumptions

•

For a selection of claims case reserves, compare the

We have assessed whether the related disclosures

–

Provision for outstanding claims

of this area are adequate in accordance with the

–

Unallocated loss adjustment expenses (ULAE)

requirements of IFRSs.

–

Unearned premium reserve

–

Premium deficiency reserves (PDR)

•

Note 20 – Insurance contract liabilities.
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INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT (CONTINUED)
Other information
The Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises
the Board of Directors’ Report and supplementary information but does not include the consolidated financial statements and our auditor’s report thereon. The Board of Directors’ Report is
expected to be made available to us after the date of this auditor’s report.
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 identified above and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent 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 on the other information that we obtained prior to
the date of this auditor’s report, we conclude that there is a material misstatement of this other
information, we are required to report that fact.
Responsibilities of the Management and Those Charged With Governance for the Consolidated
Financial Statements
The Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated
financial statements in accordance with IFRSs and for such internal control as the Management
determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are
free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the consolidated financial statements, the Management is responsible for assessing the Group’s ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related
to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Management
either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to
do so.
Those charged with governance is responsible for overseeing the Group’s financial reporting
process.
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Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial
statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and
to issue an auditor’s 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 ISAs will always
detect a material 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.

INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT (CONTINUED)
AUDITOR’S RESPONSIBILITIES FOR THE AUDIT OF THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)

As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgement and maintain
professional skepticism throughout the audit. We also:
• Identify and assess the risk 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 override of internal control.
• Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit
procedures 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 reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by management.
• Conclude on the appropriateness of the management’s use of the going concern basis of
accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists
related 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 attention in auditor’s report to the related disclosures in the consolidated financial
statements or, if such disclosure is inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are
11
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based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor’s 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 statements, 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 statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the
group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.
We communicate with those charged with governance 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 those charged with governance 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 applicable, related safeguards.
From the matters communicated with those charged with governance, we determine those
matters 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
auditor’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.
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INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT (CONTINUED)
REPORT ON LEGAL AND OTHER REGULATORY MATTERS
Further, as required by the Qatar Commercial Companies Law, we are also of the opinion that
proper books of account were maintained by the Group and the content of the directors’ report
are in agreement with the Group’s consolidated financial statements. We have obtained all the
information and explanations which we considered necessary for the purpose of our audit. To the
best of our knowledge and belief and according to the information given to us, no contraventions
of the applicable provisions of Qatar Commercial Companies Law and the Company’s Articles of
Association were committed during the year which would materially affect the Group’s financial
position or its performance.
Reference to Note 3 to the consolidated financial statements, the Group is in the process of
assessing the impact of the amendments of the commercial companies law, as per Law No. 8 of
2021. Management believes that the said amendments will not have a material impact on the
consolidated financial statements of the Group.
Doha – Qatar

For Deloitte & Touche
Qatar Branch
Midhat Salha
Partner
License No. 257
QFMA Auditor License No. 120156

13

Doha Insurance Group Financial Report

DOHA INSURANCE GROUP Q.P.S.C.

CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
As at December 31, 2021

ASSETS
Cash and bank balances
Financial investments
Reinsurance contract assets
Insurance and other receivables
Investments in associates
Investment properties
Property and equipment
Right-of-use assets

2021

2020

QR.

QR.

8

432,541,053

398,385,259

9

881,566,709

622,986,243

20

900,914,325

874,685,610

10

449,857,537

363,522,149

11

18,171,070

17,185,813

12

298,466,405

314,148,339

13

19,827,403

11,930,026

26

6,743,796

9,820,926

Notes

3,008,088,298 2,612,664,365

Total assets
EQUITY AND LIABILITIES
Equity
Share capital
Legal reserve
Fair value reserve

14

500,000,000

500,000,000

15

383,496,726

376,169,757

16

2,572,387

(59,174,490)

(2,328,694)

1,769,980

305,600,359

290,936,195

1,189,340,778

1,109,701,442

20

1,319,513,932

1,211,324,246

17

205,675,302

53,571,475

21

272,324,923

207,951,922

22

11,910,852

17,391,026

27

9,322,511

12,724,254

1,818,747,520

1,502,962,923

Foreign currency translation reserve
Retained earnings
Total equity
Liabilities
Insurance contract liabilities
Borrowings
Provisions, insurance and other payables
Employees’ end of service benefits
Lease liabilities
Total liabilities

3,008,088,298 2,612,664,365

Total equity and liabilities

Nawaf Bin Nasser Bin Khaled Al Thani
Chairman

Jassim Ali A. Al-Moftah
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, 2021
Gross premiums
Reinsurers’ share of gross premiums
Net premiums written
Change in unearned premium reserve
Net premiums earned
Commission income
Total underwriting revenues
Gross claims paid
Reinsurers’ share of claims paid
Change in outstanding claims reserve
Commission expenses
Other technical expenses
NET UNDERWRITING RESULTS
Investment income
Share of results of associates
Net impairment gain / (loss) on investment securities
Net impairment loss on financial assets
Other income
INVESTMENT AND OTHER INCOME
General and administrative expenses
Impairment loss on investment properties
Finance cost
Depreciation of investment properties
Depreciation of property and equipment
Amortisation of right-of-use assets
TOTAL EXPENSES

2021

2020

QR.

QR.

24

1,120,996,679
(651,302,939)
469,693,740
(43,229,496)
426,464,244
51,345,581
477,809,825
(349,425,690)
138,984,063
(39,792,053)
(69,978,198)
(7,535,509)
150,062,438

902,741,246
(534,538,336)
368,202,910
(30,987,603)
337,215,307
38,340,455
375,555,762
(490,575,960)
340,318,835
(37,481,537)
(49,953,674)
(3,601,819)
134,261,607

5
11

42,455,228
2,013,693

40,458,252
948,646

9

382,148

(1,094,913)

-111,121
44,962,190

(81,941)
2,111,156
42,341,200

(102,609,111)
-(1,821,161)
(7,318,682)
(2,746,343)
(2,035,621)
(116,530,918)

(83,416,922)
(13,900,000)
(1,838,841)
(5,705,343)
(2,842,745)
(2,242,876)
(109,946,727)

78,493,710

66,656,080

(5,197,603)

(6,583,257)

73,296,107

60,072,823

(26,412)

(24,740)

73,269,695

60,048,083

0.15

0.12

Notes

6
12
12
13
26

PROFIT FOR THE YEAR BEFORE ALLOCATION TO
DOHA TAKAFUL L.L.C.’s POLICYHOLDERS
Net surplus attributable to Doha Takaful L.L.C.’s
policyholders
PROFIT ATTRIBUTABLE TO SHAREHOLDERS OF
THE PARENT BEFORE INCOME TAX
Income tax
PROFIT ATTRIBUTABLE TO SHAREHOLDERS OF
THE PARENT AFTER INCOME TAX
Basic and diluted earnings per share

7
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DOHA INSURANCE GROUP Q.P.S.C.

2021

2020

QR.

QR.

73,269,695

60,048,083

(1,765,599)

2,650,546

(281,152)

86,306

(4,098,674)

3,964,616

designated at fair value through other compre-

64,346,808

10,905,514

hensive income
Other comprehensive income for the year

58,201,383

17,606,982

Total comprehensive income for the year

131,471,078

77,655,065

SUPPLEMENTARY INFORMATION

Notes

For the year ended December 31, 2021
Profit attributable to shareholders after income
tax
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
Share of other comprehensive (loss) profit of
associates
Exchange differences on translating foreign
operations

11

Items that will not be subsequently reclassified
to statement of profit or loss
Net change in fair value of equity instruments

16
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مجموعة الدوحة للتأمني التقرير املايل

مجموعة الدوحة للتأمني (ش.م.ع.ق)
إيضاحات

معلومات تكميلية
للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2021

الربح العائد للمساهمني بعد رضيبة الدخل

2021

2020

ريال قطري

ريال قطري

73,269,695

60,048,083

الدخل الشامل اآلخر
بنود ميكن إعادة تصنيفها الحقاً إىل بيان الربح أو
الخسارة
صايف التغري يف القيمة العادلة ألدوات دين
مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
11

الحصة من (خسارة)  /ربح رشكات زميلة
فروقات الرصف من ترجمة عمليات أجنبية

()1,765,599

2,650,546

()281,152

86,306

()4,098,674

3,964,616

بنود لن يتم إعادة تصنيفها الحقاً إىل بيان الربح أو
الخسارة
صايف التغري يف القيمة العادلة ألدوات حقوق
64,346,808

امللكية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل

10,905,514

الشامل اآلخر
الدخل الشامل اآلخر للسنة

58,201,383

17,606,982

إجاميل الدخل الشامل للسنة

131,471,078

77,655,065
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مجموعة الدوحة للتأمني التقرير املايل

مجموعة الدوحة للتأمني (ش.م.ع.ق)

2021

2020

ريال قطري

ريال قطري

1,120,996,679
()651,302,939
469,693,740
()43,229,496
426,464,244
51,345,581
477,809,825
()349,425,690
138,984,063
()39,792,053
()69,978,198
()7,535,509
150,062,438

902,741,246
()534,538,336
368,202,910
()30,987,603
337,215,307
38,340,455
375,555,762
()490,575,960
340,318,835
()37,481,537
()49,953,674
()3,601,819
134,261,607

إيرادات إستثامرات
الحصة من نتائج رشكات زميلة
صايف ربح \(خسارة) تدين قيمة إستثامرات مالية
صايف )خسارة( تدين قيمة موجودات مالية
إيرادات أخرى
إيرادات اإلستثامرات وإيرادت أخرى

5
11
9

42,455,228
2,013,693
382,148
-111,121
44,962,190

40,458,252
948,646
()1,094,913
()81,941
2,111,156
42,341,200

مصاريف عمومية وإدارية
خسائر تدين قيمة إستثامرات عقارية
مصاريف متويل
إستهالك إستثامرات عقارية
إستهالك ممتلكات ومعدات
إطفاء حق إستخدام املوجودات
إجاميل املصاريف

6
12

()102,609,111
-()1,821,161
()7,318,682
()2,746,343
()2,035,621
()116,530,918

()83,416,922
()13,900,000
()1,838,841
()5,705,343
()2,842,745
()2,242,876
()109,946,727

78,493,710

66,656,080

()5,197,603

()6,583,257

73,296,107

60,072,823

()26,412

()24,740

73,269,695

60,048,083

0.15

0.12

إيضاحات

بيان الربح أو الخسارة املوحد
للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2021
إجاميل أقساط التأمني
حصة معيدي التأمني من إجاميل أقساط التأمني
صايف أقساط التأمني املكتتبة
التغري يف إحتياطي األقساط غري املكتسبة
صايف أقساط التأمني املكتسبة
إيراد عموالت
إجاميل إيرادات التأمني املكتتبة
إجاميل املطالبات املدفوعة
حصة معيدي التأمني من املطالبات املدفوعة
التغري يف إحتياطي املطالبات القامئة
العموالت املدفوعة
مصاريف فنية أخرى
صايف نتائج التأمني املكتتب

24

12
13
26

ربح السنة قبل التخصيص لحملة وثائق الدوحة
للتكافل (ذ.م.م).
صايف الفائض العائد لحملة وثائق الدوحة للتكافل
(ذ.م.م).
الربح العائد ملساهمي الرشكة األم قبل رضيبة
الدخل
رضيبة الدخل
الربح العائد ملساهمي الرشكة األم بعد رضيبة
الدخل
عائد السهم األسايس واملخفف

7
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مجموعة الدوحة للتأمني (ش.م.ع.ق)
بيان املركز املايل املوحد

املوجودات

إيضاحات

كام يف  31ديسمرب 2021

2021

2020

ريال قطري

ريال قطري

نقد يف الصندوق ولدى البنوك

8

432,541,053

398,385,259

إستثامرات مالية

9

881,566,709

622,986,243

موجودات عقود إعادة التأمني

20

900,914,325

874,685,610

ذمم تأمني مدينة وأرصدة مدينة أخرى

10

449,857,537

363,522,149

إستثامرات يف رشكات زميلة

11

18,171,070

17,185,813

إستثامرات عقارية

12

298,466,405

314,148,339

ممتلكات ومعدات

13

19,827,403

11,930,026

حق إستخدام موجودات

26

6,743,796

9,820,926

3,008,088,298

2,612,664,365

إجاميل املوجودات

حقوق امللكية واملطلوبات
حقوق امللكية
رأس املال

14

500,000,000

500,000,000

إحتياطي قانوين

15

383,496,726

376,169,757

إحتياطي القيمة العادلة

16

2,572,387

()59,174,490

إحتياطي ترجمة العمالت األجنبية

()2,328,694

1,769,980

أرباح مدورة

305,600,359

290,936,195

إجاميل حقوق امللكية

1,189,340,778

1,109,701,442

املطلوبات
مطلوبات عقود التأمني

20

1,319,513,932

1,211,324,246

قروض

17

205,675,302

53,571,475

مخصصات وذمم تأمني دائنة وذمم دائنة أخرى

21

272,324,923

207,951,922

مكافأة نهاية الخدمة للموظفني

22

11,910,852

17,391,026

مطلوبات عقود اإليجار

27

9,322,511

12,724,254

إجاميل املطلوبات

1,818,747,520

1,502,962,923

إجاميل حقوق امللكية واملطلوبات

3,008,088,298

2,612,664,365

جاسم عيل عبدالرحمن املفتاح
الرئيس التنفيذي

نواف بن نارص بن خالد آل ثاين
رئيس مجلس اإلدارة

17
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من األمور التي تم التواصل بشأنها مع القامئني عىل الحوكمة ،نقوم بتحديد هذه األمور التي كان لها
األثر األكرب يف تدقيق البيانات املالية املوحدة للسنة الحالية ،والتي تعد أمور تدقيق رئيسية .نقوم
باإلفصاح عن هذه األمور يف تقريرنا حول التدقيق إال إذا حال القانون أو األنظمة دون اإلفصاح العلني
عنها ،أو عندما نقرر يف حاالت نادرة للغاية ،أن ال يتم اإلفصاح عن أمر معني يف تقريرنا يف حال ترتب عن
اإلفصاح عنه عواقب سلبية قد تفوق املنفعة العامة املتحققة منه.

تقرير مدقق الحسابات املستقل (تتمة)
تقرير حول األمور القانونية والتنظيمية األخرى

باإلضافة اىل ذلك ،كام هو مطلوب يف قانون الرشكات التجارية القطري برأينا ،إن املجموعة تحتفظ

بسجالت محاسبية منتظمة ومحتويات تقرير مجلس اإلدارة تتوافق مع البيانات املالية املوحدة
للمجموعة .كام وقد حصلنا عىل كافة املعلومات واإلفصاحات التي رأيناها رضورية ألغراض تدقيقنا.
إىل حد علمنا وبحسب املعلومات التي توافرت لدينا ،مل تقع خالل السنة املالية مخالفات قانون
الرشكات التجارية القطري وألحكام النظام األسايس للرشكة األم عىل وجه قد يؤثر بشكل جوهري
عىل أداء املجموعة أو مركزها املايل.
بالرجوع إىل اإليضاح رقم ( )3حول البيانات املالية املوحدة ،فإن املجموعة بصدد تقييم أثر التعديالت
عىل قانون الرشكات التجارية القطرية ،ووفقاً للقانون رقم  8لعام  .2021تعتقد اإلدارة أن التعديالت
املذكورة لن يكون لها تأثري جوهري عىل البيانات املالية للمجموعة.

الدوحة – قطر

عن ديلويت آند توش

2022,

فـرع قـطـر

مــدحــت صــالــحــه
شــــــريــــــــــــك
سجل مراقبي الحسابات رقم ()257
سجل مدققي الحسابات لدى هيئة قطر لألسواق
املالية رقم ()120156
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كجزء من عملية التدقيق وفقاً للمعايري الدولية للتدقيق ،فإننا منارس التقدير املهني ونحافظ عىل
الشك املهني طوال فرتة التدقيق ،وذلك ،كام نقوم أيضاً:

تقرير مدقق الحسابات املستقل (تتمة)
مسؤولية مدقق الحسابات حول البيانات املالية املوحدة (تتمة)
بتحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية يف البيانات املالية املوحدة ،سواء كانت ناشئة عن إحتيال أو
عن خطأ ،بالتصميم والقيام بإجراءات التدقيق مبا ينسجم مع تلك املخاطر والحصول عىل أدلة تدقيق
كافية ومناسبة توفر أساساً لرأينا .ان مخاطر عدم إكتشاف خطأ جوهري ناتج عن اإلحتيال تفوق تلك
الناتجة عن الخطأ ،حيث يشمل اإلحتيال التواطؤ ،التزوير ،الحذف املتعمد ،سوء التمثيل أو تجاوز نظام
الرقابة الداخيل.
باإلطالع عىل نظام الرقابة الداخيل ذات الصلة بالتدقيق من أجل تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب
الظروف ،ولكن ليس بغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية.
بتقييم مالءمة السياسات املحاسبية املتبعة ومعقولية التقديرات املحاسبية واإليضاحات املتعلقة
عدة من قبل اإلدارة.
بها امل ّ

بإستنتاج مدى مالءمة إستخدام اإلدارة ملبدأ اإلستمرارية املحاسبي ،وبناءا ً عىل أدلة التدقيق التي
تم الحصول عليها ،يف حال وجود حالة جوهرية من عدم التيقن متعلقة بأحداث أو ظـــروف قد تثري
شكوكاً جوهرية حول قدرة املجموعة عىل اإلستمرار .ويف حال اإلستنتاج بوجود حالة جوهرية من
عدم التيقن ،يتوجب علينا لفت اإلنتباه يف تقريرنا إىل اإليضاحات ذات الصلة الواردة يف البيانات
املالية املوحدة ،أو ،يف حال كانت هذه اإليضاحات غري كافية يتوجب علينا تعديل رأينا .هذا ونعتمد يف
إستنتاجاتنا عىل أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا .ومع ذلك ،قد تؤدي األحداث
أو الظروف املستقبلية باملجموعة إىل توقف أعامل املجموعة عىل أساس مبدأ اإلستمرارية.
تقييم العرض الشامل للبيانات املالية املوحدة وهيكلها والبيانات املتضمنة فيها ،مبا يف ذلك
اإليضاحات ،وفيام إذا كانت البيانات املالية املوحدة تظهر العمليات واألحداث ذات العالقة بطريقة
تحقق العرض العادل.
الحصول عىل أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيام يتعلق باملعلومات املالية من الكيانات أو األنشطة
التجارية داخل املجموعة إلبداء الرأي حول البيانات املالية املوحدة .نحن مسؤولون عن التوجيه
واإلرشاف وإجراء التدقيق للمجموعة .ونحن ال نزال املسؤولني الوحيدين عن رأينا حول التدقيق.
نقوم بالتواصل مع القامئني عىل الحوكمة فيام يتعلق ،باألمور األخرى ،ومبا يخص النطاق املخطط
للتدقيق وتوقيته ونتائجه الهامة ،مبا يف ذلك أي خلل جوهري يتبني لنا من خالل تدقيقنا يف نظام
الرقابة الداخيل.
كام نقوم بتزويد القامئني عىل الحوكمة ببيان يظهر إمتثالنا لقواعد السلوك املهني املتعلقة
باإلستقاللية ،والتواصل معهم بخصوص جميع العالقات وغريها من ااألمور التي يحتمل اإلعتقاد أنها قد
تؤثر تأثريا ً معقوالً عىل إستقالليتنا وإجراءات الحامية ذات الصلة متى كان ذلك مناسباً.

15

مجموعة الدوحة للتأمني التقرير املايل

مجموعة الدوحة للتأمني التقرير املايل

تقرير مدقق الحسابات املستقل (تتمة)
معلومات أخرى

إن مجلس اإلدارة مسؤول عن املعلومات األخرى .تتكون املعلومات األخرى من تقرير مجلس االدارة
ومعلومات تكميليّة ،لكنها ال تتضمن البيانات املالية املوحدة وتقرير مدقق الحسابات حولها .من

املتوقع الحصول عىل تقرير مجلس اإلدارة بعد تاريخ تقرير مدقق الحسابات هذا.

إن رأينا حول البيانات املالية املوحدة ال يتناول املعلومات األخرى ،حيث أننا ال نبدي أي تأكيد أو
إستنتاج حولها.
فيام يتعلق بتدقيقنا للبيانات املالية املوحدة ،تتمثل مسؤوليتنا باإلطالع عىل املعلومات األخرى
املذكورة أعاله ،وبذلك ،نقوم بتحديد فيام إذا كانت املعلومات األخرى غري متوافقة جوهرياً مع
البيانات املالية املوحدة أو املعلومات التي حصلنا عليها أثناء قيامنا بأعامل التدقيق ،أو يتضح بطريقة
أخرى أنها تتضمن أخطاء جوهرية.
إذا تبني لنا ،بنا ًء عىل العمل الذي قمنا به عىل املعلومات األخرى التي حصلنا عليها قبل تاريخ تقرير

مدقق الحسابات هذا ،بأن هذه املعلومات تحتوي عىل أخطاء جوهرية ،فإننا مطالبون باإلفصاح عن
ذلك.

مسؤوليات اإلدارة والقامئني عىل الحوكمة للبيانات املالية املوحدة

إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه البيانات املالية املوحدة وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايري

الدولية للتقارير املالية  ،واإلحتفاظ بأنظمة الرقابة الداخلية التي تعتربها اإلدارة رضورية لغرض إعداد
وعرض البيانات املالية املوحدة بصورة عادلة خالية من أخطاء جوهرية سواء كانت ناشئة عن إحتيال أو
عن خطأ.
عند إعداد البيانات املالية املوحدة ،فإن اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة املجموعة عىل اإلستمرارية
واإلفصاح ،حسبام يقتضيه الحال ،عن األمور املتعلقة بإستمرارية املجموعة وإستخدام مبدأ اإلستمرار
املحاسبي ،إال إذا كانت اإلدارة تنوي تصفية املجموعة أو إيقاف نشاطاتها أو مل يكن لديها حل بديل
واقعي إال القيام بذلك.
ويعترب القامئني عىل الحوكمة مسؤولني عن اإلرشاف عىل عملية إعداد البيانات املالية للمجموعة.

مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات املالية املوحدة

إن غايتنا تتمثل بالحصول عىل تأكيد معقول فيام إذا كانت البيانات املالية املوحدة خالية بصورة عامة

من أخطاء جوهرية ،سواء كانت ناشئة عن إحتيال أو عن خطأ ،وإصدار تقرير املدقق الذي يشمل رأينا.

ان التأكيد املعقول هو مستوى عا ٍ
ل من التأكيد ،وال يضمن أن عملية التدقيق التي متّت وفقاً للمعايري
الدولية للتدقيق سوف تكشف دامئاً أي خطأ جوهري يف حال وجوده .وقد تنشأ االخطاء عن اإلحتيال
مع فيام إذا كان من املتوقع تأثريها عىل القرارات
أو عن الخطأ ،وتعترب جوهرية بشكل فردي أو ُ
مج ّ

اإلقتصادية املتخذة من املستخدمني بناءا ً عىل هذه البيانات املالية املوحدة.
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كيف تناول تدقيقنا أمور التدقيق الرئيسية

أمور التدقيق الرئيسية

تقييم املطالبات القامئة والتي مل يتم تسويتها ،واحتياطي أقساط التأمني غري املكتسبة،
واملطالبات املتكبدة وغري املبلغ عنها
متثّل مطلوبات عقود التأمني ,والبالغ قيمتها 1,3

لقد قمنا بتنفيذ إجراءات تدقيق معيّنة والتي كانت

مليار ريال قطري و  1,2مليار ريال قطري كام يف 31

مزيجاً من اسرتاتيجية اإلعتامد عىل الرقابة الداخليّة،

جوهري من إجاميل مطلوبات املجموعة .ونظرا ً

الهامة ،تشمل هذه اإلجراءات من دون الحرص عىل

ديسبمر  2021و  31ديسمرب  2020عىل التوايل جزء

وإجراءات تدقيق معيّنة أخرى تتمركز حول املجاالت

لحجم هذه األرصدة ولعدم اليقني يف التقدير

ماييل:

واالفرتاضات املستخدمة يف تقدير هذه املطلوبات،

تحديث فهمنا لطريقة العمل املتعلقة بتقييم

فإننا نعترب تقييم مطلوبات عقود التأمني أحد أمور

املطالبات املبلغ عنها والتي مل يتم تسويتها

التدقيق الهامة .يخضع تقييم مطلوبات عقود

واألقساط غري املكتسبة واملطالبات املتكبدة
وغري املبلغ عنها عنها واختبار التصميم والفعالية

التأمني ،عىل وجه الخصوص إحتياطي املطالبات

التشغيلية لضوابط الرقابة ذات الصلة عىل التقييم

القامئة وإحتياطي املطالبات املتكبدة والتي مل

والحساب واالستنتاج العام لالحتياطي الفني مبا

يبلغ عنها واحتياطي أقساط التأمني غري املكتسبة،

يف ذلك املدخالت واالفرتاضات واملنهجية.

لدرجة كبرية من األحكام واإلفرتاضات .تستند هذه

استخدام خربائنا اإلكتواريني الداخليّني ملساعدتنا

املطلوبات إىل أفضل التقديرات للتكلفة النهائية

مة
عىل تقييم معقولية اإلفرتاضات الها ّ

لكافة املطالبات املتكبدة ولكن مل يتم تسويتها

واملنهجيات املستخدمة من قبل الخرباء

يف تاريخ محدد ،سواء تم أو مل يتم اإلبالغ عنها.

اإلكتواريني التابعني لإلدارة والتي تتضمن اعتبارات

ويتم تحديد هذه اإلحتياطيات بإستخدام مجموعة من

اإلقتصاد الكيل املتعلّقة بكوفيد .19

األساليب التي تستخدم عدد من اإلفرتاضات الرصيحة

 -تقييم دقة البيانات املستخدمة يف حساب هذه

أو الضمنية تتعلق مببالغ التسوية املتوقعة ومنط

االحتياطيات.

تسوية املطالبات.

تقييم مدى مالءمة املنهجيات املستخدمة يف

يرجى الرجوع إىل اإليضاحات التالية حول البيانات

إحتساب االحتياطيات التي تحتفظ بها املجموعة،

حدة:
املالية املو ّ

مة واألحكام واختبار
مبا يف ذلك االفرتاضات الها ّ

اإليضاح رقم ( -)3السياسات املحاسبية الهامة

دقّة البيانات التاريخية املستخدمة؛

– املطالبات

ور املطالبات القامئة واملطالبات
تقييم تط ّ

– فحص كفاية املطلوبات

املتكبدة وغري املبلغ عنها عن طريق مراجعة

– مطلوبات عقود التأمني

األداء السابق للتقديرات واألحكام املستخدمة من

– مصاريف تسوية الخسائر غري املصنفة

املجموعة ،و؛
فحص عينات من إحتياطيات املطالبات من خالل

– إحتياطيات عجز قسط التأمني

مقارنة املبلغ املقدر مع الوثائق املستندية

اإليضاح رقم ( – )4األحكام ،االفرتاضات والتقديرات

كتقارير مقييمي الخسارة والسياسات الداخليّة

املحاسبية الهامة
– مخصص املطالبات القامئة
– مصاريف تسوية الخسائر غري املصنفة
– إحتياطي أقساط التأمني غري املستحقّة
إحتياطي عجز قسط التأمني
إيضاح رقم ( – )20مطلوبات عقود التأمني

لتكوين اإلحتياطي واإلفرتاضات املستخدمة من
قبل اإلدارة.

لقد قمنا بتقييم ما إذا كانت اإلفصاحات ذات الصلة
يف هذا املجال مناسبة وفقاً ملتطلبات املعايري
الدولية للتقارير املالية.
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تقرير مدقق الحسابات املستقل
السادة  /املساهمني

املحرتمني

مجموعة الدوحة للتأمني (ش.م.ق.ع)
الدوحة – قطر
تقرير حول تدقيق البيانات املالية املوحدة

الـرأي

لقد قمنا بتدقيق البيانات املالية املوحدة ملجموعة الدوحة للتأمني (ش.م.ع.ق) («الرشكة»)
ورشكاتها التابعة (ويشار إليهم جميعاً بـ «املجموعة») ،والتي تتكون من بيان املركز املايل املوحد
كام يف  31ديسمرب  2021وكالً من بيان الربح أو الخسارة املوحد وبيان الدخل الشامل املوحد وبيان
التغريات يف حقوق امللكية املوحد وبيان التدفقات النقدية املوحد للسنة املنتهية بذلك التاريخ،
وإيضاحات حول البيانات املالية املوحدة متضمنة ملخصاً للسياسات املحاسبية الهامة.
يف رأينا ،إن البيانات املالية املوحدة املرفقة تظهر بصورة عادلة ،من جميع النواحي الجوهرية،
املركز املايل للمجموعة كام يف  31ديسمرب  2021وأدائها املايل املوحد وتدفقاتها النقدية املوحدة
للسنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفقاً للمعايري الدولية للتقارير املالية.

أساس الـرأي

لقد قمنا بتدقيقنا وفقاً للمعايري الدولية للتدقيق .إن مسؤولياتنا مبوجب تلك املعايري موضحة
يف فقرة «مسؤولية مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات املالية املوحدة» يف تقريرنا .كام
أننا مستقلون عن املجموعة وفقاً ملعايري السلوك الدولية ملجلس املحاسبني»قواعد السلوك
للمحاسبني املهنيني» ووفقاً لقواعد السلوك األخرى ذات العالقة بتدقيقنا للبيانات املالية املوحدة
للمجموعة يف دولة قطر .هذا ،وقد إلتزمنا أيضاً مبسؤولياتنا األخالقية وفقاً لهذه املتطلبات .ونعتقد
بأن بيّنات التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالمئة لتوفر أساساً لرأينا.

أمور التدقيق الرئيسية

إن أمور التدقيق الرئيسية ،بحسب تقديرنا املهني ،هي األمور األكرث أهمية يف تدقيقنا لهذه البيانات
املالية املوحدة للسنة املنتهية يف  31ديسمرب  .2021وقد تناولنا تلك األمور يف سياق تدقيقنا
للبيانات املالية املوحدة ككل ،ويف تكوين رأينا حولها ،ونحن ال نبدي رأياً منفصالً بشأن هذه األمور.
تقرير مدقق الحسابات املستقل (تتمة)
أمور التدقيق الرئيسية (تتمة)
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وفيام ييل نقدم موجزا ً ألهم النتائج املالية التي تحققت خالل العام 2021 -:
 .1بلغت أقساط التأمني املكتتبة  1.120مليــار ريال مقابل  903مليون ريال يف العام .2020
 .2بلغت صايف إيرادات الدوائر الفنية  148.6مليون ريال مقابل  134مليون ريال يف العام .2020
 .3بلغ عائد االستثامر يف أسهم محلية وفوائد لدى البنوك وإيرادات أخرى  45مليون ريال مقابل 42
مليون ريال يف العام .2021
 .4حققت املجموعة أرباحاً صافية مقدارها  73.3مليون ريال مقابل  60مليون ريال يف العام .2020
 .5بلغ إجاميل حقوق املساهمني  1.191مليار ريال مقابل  1.110مليار ريال يف العام .2020
 .6بلغ العائد عىل السهم  0.15ريال لعام  2021مقابل  0.12ريال يف العام .2020
 .7بلغ إجاميل املوجودات  3.010مليار ريال لعام  2021مقابل  2.612مليار ريال يف العام .2020

الخطة املستقبلية -:

تتأهب إدارة املجموعة للتعامل مع قانون التأمني الصحي االلزامي الذي خرج إىل النور مؤخرا ً
واملجموعة حالياً بانتظار معرفة اآلليات التنفيذية لتطبيق هذا القانون واملزمع صدورها خالل الستة
أشهر القادمة لتفعيل مواد القانون وبنوده مبا فيه االطالع عىل التغطيات التأمينية وحدودها
ورشوطها واألسعار املقرتحة .ونؤكد يف هذا املجال بأن املجموعة لديها جهاز فني ذات مستوى
عا ٍ
ل من املهنية يستطيع القيام باملهام املوكولة إليه وانـنا عىل استعداد لتحمل املسؤولية مع
الرشكات الوطنية األخرى واملساهمة يف إنجاح هذا املرشوع الوطني الحيوي.

تحقيق املزيد من التوسع واالنتشار يف املحيط االقليمي والدويل واستمرار العمل بثبات عىل
استكشاف فرص دعم النشاط التأميني والفرص االستثامرية األخرى لتحقيق معدالت منو معقولة
ومستدامــة تنعكس بعوائد مجزيــة عىل املساهمني.
سوف تسعى املجموعة خالل الفرتة القادمة إىل رفع تصنيفها العاملي مبا يتناسب مع تطور
نتائجها اإليجايب املتنامي.
واخيـــرا ً نعرب عن تقديرنــا إلدارة املجموعة وموظفيهــا عىل جهودهم املتواصلة .كام نتقدم
بخالص الشكر ملساهمينا وعمالئنا الكرام عىل دعمهم ومساندتهم.

نشكر لكم حضوركم.
السالم عليكم ورحمه الله وبركاتـه،،،
نواف نارص بن خالد آل ثاين
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تقرير مجلس اإلدارة

عملت إدارة املجموعة يف سعيها إىل تنويع مصادر الدخل عىل زيادة وتطوير استثامراتها يف
قطاع التكنولوجيا من خالل رشكتها التابعة «برزان لحلول التكنولوجيا» يقوم نشاطها عىل تصميم
وإعداد برامج التأمني والربامج األخرى املساعدة التي تلبي احتياجاتها وآخرها تصميم واستخدام
نظام آيل متطور يقوم باإلتصال تلقائياً بقوائم محددة من أرقــــام هواتــــــف العمــــــالء وعرض
تجديد تأميناتهم عرب الهاتف دون تدخل برشي من قبل موظفو املجموعة .وهو ما يدخل ضمن
إسرتاتيجية تحسني وتطوير أساليب العمل وخفض التكاليف يف التواصل مع العمالء .وقد بدأت
رشكة «برزان لحلول التكنولوجيا» يف بيع منتجاتها من الربامج املتخصصة يف السوق القطري إىل
الرشكات األخرى ومنها رشكات تأمني.
كام ان عوائد املجموعة من نشاط املكتب املوحد القطري حققت ارتفاعـــــاً ملحوظــاً نتيجة زوال
الحصار وفتح املراكز الحدوديـــة الربيـــة مسجلة صايف أرباح بلغت  6,6مليون ريال مقابل  1,3مليون
ريال يف السنة السابقة.
راكمـت املجموعة املزيد من االلتزام بتطبيقات متطلبات الحوكمة وقد اعتمد مجلس االدارة يف
هذا االطار تحديث تشكيل ونظام عمل اللجان املنبثقة عنه .كام اعتمد مجلس اإلدارة يف إبريل
 2021التقرير السنوي ملسؤول اإلبالغ عن غسل األموال تضمن التقرير آخر التطورات فيام يتعلق
بالتحسينات التكنولوجية التي تم تطبيقها وتنفيذها من قبل املجموعة وخطة املجموعة للحد من
مخاطر غسل األموال ومتويل االرهاب .كام قامت لجنة إدارة املخاطر بإجراءات داخلية لتقييم مدى
مالمئة اإلطار العام إلدارة املخاطر والعمل عىل تطويره مستقبالً اضافة إىل إجراء تقييم املالءة
الخاصة باملخاطر الذي يشتمل عىل اختبارات الضغط والسيناريوهات ذات الصلة من أجل التأكيد عىل
مال َءة الرشكة وقدرة تحملها.

حافظت املجموعة خالل العام  2021عىل تصنيفها االئتامين عند درجة ( )-Aمع بقاء النظرة
املستقبلية مستقرة كام اعلنت ذلك وكالة التصنيف االئتامين العاملية ستاندرد اند بورز وهو ما
يعكس القوة املالية للمجموعة واالداء التشغييل القوي وتبنيهـــا االطـــــار املناســـــب إلدارة
املخاطر املؤســــسية .علامً بأن إدارة املجموعة قد تحصلت يف نفس العام عىل موافقة مرصف
قطر املركزي إلفتتاح ثالثة منافذ تأمينية جديدة يف مراكز اللولو الكائنة يف منطقة ازدان الوكري
ومشاف وبروة مسيمري وقد بارشت املنافذ املذكورة نشاطها بإصدار وثائق تأمينات السيارات
والسفر.
واخريا ً واصلت املجموعة االلتزام مببادئها والقيام بدور فاعل يف تنمية املجتمع والنهوض به ،من
خالل الدعم املستمر ملؤسـسات الرعاية اإلجتامعية واملراكز الثقافية واملشاركة يف األنشطــــــة
والفعاليات الرياضية ،بإعتبارها جميعاً جزءا ً اساسياً من منظومة املسؤولية املجتمعية للرشكات
الوطنيــة.
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تقرير مجلـــس اإلدارة
السادة /املساهمني الكرام ،،،
يترشف مجلس إدارة املجموعة بتقديم التقرير السنوي «الواحد و العرشون» عن نشاط املجموعة
ومركزها املايل عن السنة املالية املنتهية يف  31ديسمرب  ،2021والخطة املستقبلية للمجموعة
لعام .2022
كام يرسنا يف هذه املناسبة ان نتقدم وإياكم إىل مقام حرضة صاحب السمو أمري البالد املفدى
الشيخ /متيم بن حمد بن خليفة آل ثاين حفظه الله ورعاه ،وإىل صاحب السمو األمري الوالد
الشيخ /حمد بن خليفة آل ثاين حفظه الله ورعاه وإىل نائب األمري سمو الشيخ /عبد الله بن حمد
بن خليفـــة آل ثاين حفظه الله ورعاه ،واىل الحكومــة الرشيدة  ،بأسمى آيات الشكر والتقدير عىل
توجيهاتهم الحكيمة ودعمهم املخلص واملتواصل لقطاع التأمني يف الدولة.
واصلت املجموعة خالل العام  2021تحقيق منو مستدام باإلكتتاب يف إجاميل أقساط أنواع التأمني
املختلفة تجاوز معه حجم اإلكتتاب حاجز املليار ريال وذلك للمرة األوىل منذ تأسيس املجموعة
وبداية تشغيلها يف العام  .2001وقد ساهم يف ذلك بشكل ظاهر األسس الفنية والقدرات
التنافسية العالية والتصنيف االئتامين القوي الذي تتمتع به املجموعة منذ سنوات عدة بلغت
معه إجاميل األقساط  1,12مليار ريال مقابل  903مليون ريال عن السنة املالية  2020بنسبة منو
قدرها  %24محققــــــة بذلك قفـــــــزة كبيـــــــرة مـــــــن حيـــــث حجم و تنوع مصـــــادر أقساط
التأميــــــن داخل وخارج دولة قطــــر وذلك عىل الرغم من استمرار تحديات ومخاطر انتشار جائحة
كوورنا التي ارخت بظاللها السلبية عىل كثري من األنشطة االقتصادية املختلفة.
لقد عاودت اسعار التأمني خالل السنة املالية  2021إىل الثبات واالستقرار بعد االرتفاعات التي طالت
هذا القطاع يف السنة السابقة  2020بسبب انتشار جائحة كورونا والتي واكبها يف نفس الوقت
انخفاض سقف املطالبات واالحتياطيات خاصة يف قطاع تأمينات السيارات بسبب الحد من كثافة
الحركة املرورية .وقد عادت سقوف املطالبات يف السنة املالية الحالية  2021إىل مستويـات
أرقامها الطبيعية التي كانت سائدة ما قبل الجائحة.
حققت نتائج السنة املالية  2021صايف ربح  73.3مليون ريال مقابل  60مليون ريال يف السنة
السابقة بنسبة زيادة  %22وذلك بالرغم من التأثري السلبي لزيادة سقف املطالبات واالحتياطيات
عن تأمينات الحياة املتعلقة بجائحة كورونا التي تعود لفرع املجموعة يف لبنان املتخصص باإلكتتاب
يف إعادة التأمني عىل الحياة والتأمني الصحي بلغت معه هذه االحتياطيات  82.1مليون ريال مقابل
 44.7مليون عن السنة السابقة .وقد اتخذت املجموعة عدة تدابري وقائية للحد من آثار الجائحة
من بينها تعديل سياسة اإلكتتاب وإستثناء بعض الحسابات الخاصة بالتأمني عىل الحياة ضد اخطار
االئتامن وعدم تجديد اي حساب دون زيادة يف األقساط تنقله إىل خانة الربحية ووضع برنامج صارم
للتغيري والتقيد به من كافة املوظفني.
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أعضاء
مجلس االدارة
الشيخ /نواف بن نارص بن خالد آل ثاين (رئيس مجلس اإلدارة)
الشيخ/حمــد بن جاسم بن محمد آل ثاين (نائب رئيس مجلس اإلدارة)
السيد /عادل عيل بن عيل املسلامين (العضو املنتدب)
الشيخ/جرب بن حمد بن جاسم آل ثاين
السيد /حسن جاسم درويـش فخـرو
السيد/فكتور نظيم رضا آغــا
السيد/حسام عبد السالم ابـو عيسـى
السيد/سعـود عمـر حمـد املانــع
السيد /احمــد يوســف حسيـن عيل كمـال
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