
في األشهر التسعة مليار ريال قطري    10.2لتصل إلى    % 4ا في األقساط املكتتبة بنسبة  قطر للتأمين تسجل نمو    ،على الرغم من ظروف اإلغالق

   2020 األولى من عام

 

 م: 2020أكتوبر  27، الدوحة

 

ألشهر  لنتائجها املالية  صافي  في دولة قطر ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، عن  الرائدة  أعلنت مجموعة قطر للتأمين، شركة التأمين  

بعد إعتماد مجلس اإلدارة البيانات املالية خالل االجتماع الذي ترأسه    2020ألشهر التسعة األولى من عام  في ا.  2020التسعة األولى من عام  

ــ رئيس م   10.2قطر للتأمين إلى  ل  ةاألقساط السنوي  زادتوقد  ،  جلس اإلدارة والعضو املنتدب  سعادة الشيخ خالد بن محمد بن على ال ثاني 

عوائد  مما أدى إلى تحقيق ، املحلية عبر اإلنترنت عمالاأل في معدالت األقساط في سوق التأمين والتوسع املستمر نتيجة زيادة مليار ريال قطري  

 وإغالق االقتصادات الرئيسية. جائحة فيروس كورونا بسبب ملجموعة قطر للتأمين العاملية سلبًيا تأثر أداء االكتتاب رغم مستقرة. 

 

فيروس كورونا   أثر  ،  على الصناعة  اكبيرً   اتأثيرً أثرت جائحة  التأمين ونتائج االكتتاب وعائدات االستثمار لاألقساط املكتتبة  على  مما   شركات 

 مليار ريال قطري  10.2لتصل إلى أقساط التأمين املكتتبة سجلت قطر للتأمين نمًوا إجمالًيا في  لرغم من الرياح املعاكسة السائدةعلى او . لديهم

العمالء  حيث تعامل  عبر اإلنترنت  عمليات التأمينات الشخصية  في  الرائدة لقطر للتأمين  كانة  امل   ومعدالت األقساط في سوق التأمين  نتيجة زيادة  

  ذات التقلبات أنشطتها  للتوسع في    استراتيجيتهاالتابعة لقطر للتأمين نجاحها في  الدولية  العمليات  ، واصلت  للشركة  ةالرقمياملنصة  من خالل  

  نخفضة مع  امل
ً
من  %  75ن  ما يقرب م اليوم  قطر للتأمين  لعالية. تمثل األعمال الدولية  ذات املخاطر الفي الفئات  للمخاطر  تقليل تعرضها  أيضا

 مجموعة األعمال التجارية املحلية والدولية املتنوعة للمجموعة.

 

، الشخصيةالتأمينات رقمنة  حصد ثمارالشرق األوسط وشمال إفريقيا في املحلية وقطر للتأمين ، واصلت عمليات إلى جانب هذه التطوراتو 

في شركة قطر للتأمين   ةالشخصيالتأمينات  ، تمكن قسم  الواقع، خالل فترة اإلغالقفي األسواق اإلقليمية. في  مما عزز مكانتها كشركة رائدة  

ية وإدارة العمالء ومنصة  الرقمي املتطور للغاالتنوع  من االستفادة من  التابعة لقطر للتأمين  الصحي  والتأمين  شركة كيو إل إم لتأمينات الحياة  و 

وتحديًدا شركة  ،  ملجموعة قطر للتأمين العامليةتأثر أداء االكتتاب    في حينالنمو مع تحقيق عوائد قوية.  في  ، مما أدى إلى توليد استقرار  التشغيل

ة جائحبسبب  تأثًرا سلبًيا ، لها اأمين التي تتخذ من جبل طارق مقرً وشركات التكيو آي س ي يوروب ليمتد و   مجموعة أنتارسو قطر إلعادة التأمين 

 مليون ريال قطري. 83االكتتاب للمجموعة خسائر بلغ صافي  حيث وإغالق االقتصادات الرئيسيةفيروس كورونا 

 

التقلبات غير املسب العامليةعلى الرغم من  املالية  في األسواق  أداء املحفظة االستثمارية لشركة قطر  وقة  كان  في أعقاب  ، فقد  للتأمين جيًدا. 

تمديد برامج التيسير  و ، أثيره من خالل خفض أسعار الفائدةالبنوك املركزية والحكومات تدابير غير مسبوقة للتخفيف من ت، اتخذت اإلغالق

إطالقالكمي   إعادة  إلى  ،  هاأو  األنباإلضافة  تحفيزها.  دعم  أو  االقتصادية  اإلجراءات  شطة  هذه  االستثمارية  بالطبع  أثرت  املحافظ  أداء  على 

هد  وقد ش  ،  ما سبق ذكره. في ظل  بالدرجة األولىوانتعشت بينما انخفضت السندات    ا كبيرً انخفاًضا  انخفضت األسهم  لشركات التأمين حيث  

. وبينما 2020انخفاًضا كبيًرا في قيم املحفظة ، تاله انتعاش في قيم األصول في الربع الثالث من عام    2020األول من عام الربع الثاني  الربع األول و 

سهم العاملية بشكل كبير ، ظلت أسواق األسهم اإلقليمية متخلفة بسبب انخفاض أسعار النفط. في حين أن انخفاض أسعار  تعافت أسواق األ 

حققت قطر للتأمين نتيجة استثمار الفائدة وتشديد أسواق االئتمان سمح ملحافظ السندات باسترداد معظم الخسائر. في ظل هذه الخلفية ، 

 .2020قطري خالل األشهر التسعة األولى من عام  مليون ريال 454صافية بلغت 

 

، أدى سعي شركة قطر للتأمين املستمر نحو كفاءة العمليات واألتمتة إلى مزيد من التحسين في معدل املصروفات التقريراملشمولة بفترة  الخالل  

  خالل األشهر % 6.4بنسبة مقارنة   2020ألشهر التسعة األولى من عام  في ا % 6لعملياتها األساسية البالغ  ااستثنائيً انخفاًضا اإلدارية املنخفض 

 مليون ريال قطري. 131 2020من عام األولى لتسعة ا شهر في األ للمجموعة صافي خسائر  . بلغ2019التسعة األولى من عام 

 

، 2020نهاية الربع الثالث من عام في وشبكتها الطبية العاملية. الصحي التابعة لقطر للتأمين والتأمين كيو إل إم لتأمينات الحياة شركة عت وس  

في  منشأة طبية  75.000شبكتها  ضمت   القارات الست.    103، مثل املستشفيات والعيادات ومراكز التشخيص والصيدليات  تعمل  دولة عبر 

املرافق   من  الواسعة  إم  شبكتها  إل  تمكين كيو  وثائقعلى  حاملي  تزويد  لديها  من  للمرض ى   التأمين  الشاملة  الطبية  الخدمات  من  بمجموعة 



تحقيق نمو قوي في األقساط واألرباح في  تسمح لها ب  ةقويمكانة  في  كيو إل إم  الداخليين والخارجيين التي ال مثيل لها تقريًبا في املنطقة وتضع  

 املستقبل. 

 

 ، عمالها املحول رقمًياالشخصية املختارة ونموذج أو التجارية  التأمينات  وتركيزها على    ةاملتنوع  ةالتجاريأنشطتها  ، بناًء على  قطر للتأمينتوجد  

 . جائحة فيروس كوروناتعزيز مكانتها في السوق وزيادة االزدهار في بيئة ما بعد  ب   يسمح لهاجيٍد وضٍع في 

 

مليون دوالر    (300)بقيمة    ((Tier 2 Capitalسندات دائمة رأسمال من الشريحة الثانية ))، نجحت شركة قطر للتأمين في إصدار  2020في مايو  و

وهيكل رأس املال الفعال   قوي أمريكي. وعلى الرغم من توفير أمان ممتاز لحاملي وثائق التأمين، إال أن اإلصدار الجديد عزز املركز الرأسمالي ال

 على هذه السن
ً

دات الدائمة، األمر الذي  للمجموعة. وبالرغم من االضطرابات الحالية في أسواق املال، إال أن املستثمرين أبدوا اهتماًما وإقباال

 يثبت مستوى ثقة املستثمرين في مجموعة قطر للتأمين. 

 

 

من كفاية رأس املال القوي للغاية    مجموعة قطر للتأمين  تداستفإ  "  رئيس مجموعة قطر للتأمين،  سيد خليفة عبدهللا تركي السبيعيالوقال  

املرونة  و  من  متشجعون  نحن  أعمالنا.  محفظة  وتنويع  املسبوقةحجم  غير  األوقات  هذه  في  للتأمين  قطر  مجموعة  أظهرتها  كان التي  وبينما   .

اال في  والشركات  إغالقاملستهلكون  حالة  في  الرئيسية  نمو  قتصادات  تحقيق  واصلنا  التأمين  أساس ي  ،  مجال  في  أعمالنا  عن  ناش ئ  على  قوي 

 وُيعد ذلك  ،  قيانطقة الشرق األوسط وشمال إفريعبر اإلنترنت في م  ةالشخصياملمتلكات  
ً
   شهادة

ً
لقطر للتأمين على قوة العالمة التجارية    واضحة

 في التجارية املعدالت  صالبة ساهمت والثقة التي يضعها العمالء في املجموعة. وقد وسمعتها 
ً
 كبيرة

ً
 ." النمومساهمة

 

 حول شركة قطر للتأمين

 

سنة   50املالية بدولة قطر. وتتمتع الشركة بأداء جيد وتاريخ مشرف يتجاوز  األوراق شركة قطر للتأمين هي شركة تأمين عامة مدرجة في سوق 

قطر للتأمين    ، وكانت أولى شركات التأمين املحلية في دولة قطر. وقد أصبحت شركة1964عام  في سوق التأمين العاملي. وقد تأسست الشركة  

العربي ومنطقة الشرق األوسط في منطقة الخليج  التأمين  في دولة قطر، وواحدة من كبريات شركات  التأمين  وشمال   اليوم أحد رواد قطاع 

 وبفضل إجمالي األقساط املكتتبة وإجمالي األصول،  إفريقيا.  
ُ
وشمال    عد كبرى شركات التأمين في منطقة الشرق األوسطفإن شركة قطر للتأمين ت

 .ريال قطري مليار × املالية بدولة قطر بإجمالي قيمة سوقية تتجاوز األوراق . وهي مدرجة في سوق أفريقيا

 

 . www.qatarinsurance.com :يرجى زيارة موقع الشركة ،املعلومات حول شركة قطر للتأمين لالطالع على مزيد من


