
 2021 عام من األول   للربع زيادة فى أرباحها تحققكيو ال ام 

 2021 أبريل 26 ، قطر ، الدوحة

  نتائج  عن  اليوم   ،  هذا المجال  في  الرائدة   ، لتأمينات الحياة والتأمين الصحيكيو ال ام    أعلنت شركة

 0.07  أو  قطري  لاير  مليون  25.1  األول  للربع  الربح  صافي  بلغ  حيث  2021  عام  من  األول  لربعا

 قطري   لاير  0.04  أو  ،  قطري  لاير  مليون  15.0  بـ  مقارنة  ،  2021  عاموذلك ل  للسهم  قطري  لاير

 .٪67 بنسبة كبيرا نمًوا  يمثل ما وهو ، 2020 عام من األول للربع  للسهم 

 دارة ال   مجلس  رئيس  ،  ثاني  آل  حمد  بن  خالد  بن  سعود  الشيخوتعليقا على نتائج الشركة صرح سعادة  
  العديدة   التحديات  الشركة وتدرك  ، COVID-19 كورونا   فيروس  أزمة  مواجهة   العالم   دول  تواصل  "

قدما  ستستمر  . ومجتمعاتنا  عمالؤنا   يواجهها   التي  المضي  فى  رؤيتها  حون الشركة  وخططها   تنفيذ 

ال   على   تظل س  المستقبلية و درجات    وشركائنا   عمالئنا   احتياجات   تلبية   لمواصلة  تام ال  ستعداد أعلى 

إفصاح عن بياناتنا    أول  هي  2021  عام  من  األول للربع نتائجنا  ان  .الظروف الستثنائية   هذه  خالل

 فخورون  نحن. 2021 يناير في قطر بورصة في الناجح  إدراجنا بعدوالتى تأتي   سنوية ربعالمالية ال

  مساهمينا   توقعات  تلبية  من  واثقين  ننحالراهنة و  القتصاديةالظروف    من  الرغم  على  متميز  أداء  بتقديم 

 ." الكرام

  مقارنة   ،  ،  2021  عامل  وذلك  قطري  لاير  مليون  299.8  األول  للربع  المكتتبة  التأمين  أقساط  إجمالي  بلغ

  األقساط   إجمالي   في   النخفاض   ويعزى .  2020  عام  من  األول  للربع   قطري  لاير  مليون  396.1  بـ

الص  ذلك  في   بما    عوامل  عدة  إلى   المكتتبة التأمين  تجديد وثائق    بعض   قبل  من  ى حتأجيل قرارات 

المنافعت و  ،  الحاليين  العمالء  األعضاء  عدد  في  نخفاض ال و   من بعض الوثائق  قليل  عدد  في  قليص 

 .الوظائفخسارة  ل  نتيجة  المؤمن عليهم

  1.1  بـ  مقارنة   ،  2021  عامل  وذلكقطري    لاير  مليون  9.6    األول  للربع   الستثمار   إيرادات  صافي  بلغ

  نتيجة   الستثمار  دخل  صافي  في   التحول  وجاء.  2020  عام   من  األول  للربع  قطري   لاير  مليون

 .والعالمية  القليمية   المال  رأس أسواق  في  المستمر  النتعاش

لاير قطري لكل سهم ، وهو    0.04أن تعلن عن توزيعات أرباح مرحلية قدرها   شركة كيو ال ام   يسر

 3.15٪ من سعر الكتتاب العام للشركة والذي بلغ  5.1توزيعات أرباح سنوية بنسبة  ما يمثل عائد  

لاير قطري لكل سهم. سيتم دفع توزيعات األرباح المرحلية من صافي أرباح الربع األول من عام 

ويتم خصم هذه األرباح المرحلية من توزيعات أرباح نهاية العام ، وتخضع لموافقة مصرف    2021

 وباقي الجهات ذات الصلة التنظيمية والحكومية.   يقطر المركز

 


