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 م2020عقب الكشف عن نتائجها المالية لعام 

 م المستقبلية تعزز قدرتها على توزيع أرباح معدالت نمو كيو إل إ

 تستهدف تحقيق عوائد عالية من جميع أنشطتها  -
 تماشى مع النمو في إجمالي الناتج القومينمو ت  إستراتيجية -
  ولياألعند الطرح العام  (رياال قطري 1.099.000.000)القيمة السوقية للشركة بلغت  -

 

كة الرائدة فى قطاع التأمين  ، الشر  شركة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحيكشفت  

عن    الصحي قطر  فى  الحياة  على  المالي  والتأمين  للعام  المالية  ،2020نتائجها    م 

 (مليون لاير قطري  98.05)  بواقع  (%12.8)  زيادة فى صافى أرباحها بنسبة سجلت  حيث  

 0 م2019عام ل (مليون لاير قطري 86.87) بلامق م2020لعام 
 

ل الحالية  ونظرا  والنمو  التوسع  ومخططات  السوق  وأحوال  العامة  االقتصادية  لظروف 

، ونزوالً على ما ورد بنشرة   ، وجميع العوامل األخرى التي تؤثر على األعمال والمستقبلية

مجلس إدارة الشركة   أوصى  م ،2020الطرح واالكتتاب في أسهم الشركة بشأن أرباح عام  

بتاريخ    الذيجتماع  االخالل   الشيخ سعود بن خالد بن    ترأسه سعادةو  م17/2/2021انعقد 

ن  يأوصى المجلس بعدم توزيع أرباح على المساهم  ،  رئيس مجلس اإلدارة  ـ  حمد آل ثاني

 0م 2020واعتمد النتائج المالية لعام 
 
هدف االستفادة من الخبرات الفنية التي تتمتع بها الشركة طوال فترة نشاطها الذي بدأ في  وب

ثم   2011عام   للمال  هيئة مركز قطر  تحت مظلة  ذات مسؤولية محدودة  في شكل شركة 

عام  انتقاال في  المركزي  1820ل  قطر  ومصرف  والصناعة  التجارة  وزارة  مظلة  ،    إلى 

تم    ،  وتماشياً مع المتطلبات التنظيمية لشركات التأمين الصادرة عن مصرف قطر المركزي

، وأعلنت الجمعية العامة التأسيسية للشركة التي لى شركة مساهمة عامة  تحويل الشركة إ

بتاريخ   في 30/12/2020انعقدت  الشركة  أسهم  إدراج  وتم   ، التحويل  ذلك  تمام  أعلنت  م 

عن ثقة المستثمرين في  في ذلك اليوم م وأفصح حجم التداول 13/1/2021بورصة قطر في 

 0سهم الشركة 
 

 ً الشركة  وتعليقا نتائج  سعادة  على  صرح  ثاني    ،  آل  حمد  بن  خالد  بن  سعود   ـ  الشيخ 

اإلدارة مجلس  "    رئيس  اقائال:  الشركة  األجل ألوضعت  الشـركة ستراتيجية طويلة  عمال 

النقدية    معدالتو الماقوة  وتدفقاتها  إلىلى  مركزها  وانتائج  تحقيق    سعياً  قوية  لحفاظ  مالية 

أعلى  في    ح األسهمأرباتكون    أنوضمان    ،  على وتيرة متزايدة فى العائد على المساهمين

تبين  ،   مستوياتها ما  لعام    ه وهذا  المالية  السهم  حيث    ،  م2020نتائجنا  على  العائد   بلغ 



-2-  
 

قطري  0.28) قطري  0.25)  مقابل  (لاير  المالية    (لاير  السنة  هذه  ،    2019في  وتتماشى 

 0 " النمو في إجمالي الناتج القومي حجم  االستراتيجية مع
 

أو عن  إ  "  سعادته  وأضاف  نقدية  هيئة توزيعات  توزع على  أن  يجوز  أرباح معلنة  ن أي 

معا   االثنين  من  مزيج  أو  مجانية  أسهم  توزيعات  خالل  من  األرباح  رسملة   ،  طريق 

اإلدارة  وذلك   مجلس  به  يوصي  ما  للشركة  وفق  العامة  الجمعية  عليه   ، وتصادق 

    0الجهات ذات الصة ها من التنظيمية وغيرو  الجهات الرقابية الحصول على موافقات بعد
 
  شركة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين ن  فإ ،    واالكتتاب  وفقاً لما ذكر في نشرة الطرحو

 من صافي أرباحها  م2021  عن الربع األول من عام  مرحلية  تعتزم توزيع أرباح    الصحي

الفترة وتتم    لهذه  التنظيمية  الجهات  عليه  وتُوافق  االدارة  مجلس  من  يصدر  بقرار  وذلك   ،

لقيمة صافي الربح  توزيع العلى أن يخضع هذا ،  المصادقة عليه من الجمعية العامة للشركة

المذكورة ً الفترة  عن  توزيعو  المحقق  الشـركة  ألا  سياسة  في  الرقابية و،  رباح  المتطلبات 

المالوالتنظيمية   رأس  وكفاية  المالية  بالمالءة  العامة   المتعلقة  االقتصادية  والظروف   ،

والمستقبلية الحالية  والنمو  التوسع  ومخططات  السوق  العوا  وأحوال  وجميع  األخرى  ،  مل 

 0 طرحالنشرة فى  تفصيالً  هتم ذكرالنحو الذي  على ، وذلك  التي تؤثر على األعمال
 

إم   إل  كيو  والتأمين  وتزاول  الحياة  على  التأمين  أعمال  الصحي  والتأمين  الحياة  لتأمينات 

الصحي في دولة قطر، وكذلك إعادة التأمين لعمليات التأمين على الحياة والتأمين الصحي  

ند بورز آستادرد  قد تم تصنيفها من وكالة التصنيف العالمية  و  ،  الصادرة خارج دولة قطر

 0 ًء على قوة المركز المالي للشركةمستقبلية مستقرة بنامع نظرة ( A-) بتصنيف
 

استراتيجيةإن   الشركة  المعالم  مستقبلية  لدى  كل  ،  واضحة  تجاوز  من  ثقة  على   ونحن 

،    اإليرادات لديها   تراتيجية نمو الشركة لتعدد قنواتوكجزء من اس،    نموها المتوقع  معدالت

قريبًا   وستطلق  الشخصية  التأمينات  قطاع  لدخول  الشركة  الصحي  تخطط  التأمين  منتجات 

 0فراد والحياة لأل
 
مسؤولية  إ ذات  شركة  من  الصحي  والتأمين  الحياة  لتأمينات  إم  إل  كيو  شركة  تحويل  ن 

محدودة إلى شركة مساهمة عامة قطرية وطرحها وإدراجها هو جزء ال يتجزأ من التطور  

والتأمين    دة األعمال فى قطاع التأمين الصحىويعد العامل الرئيسي فى زياالطبيعي للشركة  

 0 ى الحياة داخل قطرلع
 

نشاطاتها  استهداف تحقيق عوائد عالية حيث حققت كيو إل إم نمواً في  وستواصل الشركة  

  الشركة في كٍل من قطاعي التأمين على الحياة الجماعي والتأمين الصحي الجماعي وتعتزم  
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إلى بيع إضافةً    الشركةمواصلة تعزيز قاعدة العمالء ، وكذلك تحسين الخدمات التي تقدمها  

 0 التأمينية الخاصة بالعمالء الحاليين وثائقترنة بالخدمات إضافية مق
 

المناقصات   السوقية من خالل  زيادة حصتها  إلى  إم  إل  كيو  تخطط  ،  وتسعى  ز للفوحيث 

، سواء من    بمناقصات في قطاعي التأمين الصحي الجماعي والتأمين على الحياة الجماعي

مع تعزيز الربحية من خالل تحسين الكفاءة ،  عمالئها الحاليين أو من عمالء جدد محتملين  

استناداً  المعلومات    التشغيلية  تقنية  منصة  من  كبير  بدعم  تحظى  التشغيلية  وحداتها  أن  إلى 

 الشركة، حيث ُصممت هذه المنصة لمواصلة تعزيز عمليات    الرقمية المتطورة والمتكاملة

بهاوا والفعالية  الرتقاء  الكفاءة  وتحسين  الوظيفية  ،  القدرات  أن  كما  إدارة   ،  نظام  مثل   ،

القرارات   اتخاذ  وآلية  القدرات  الصيدليات  هذه  فحسب،  التشغيلية  الكفاءة  من  تعزز   ،   ال 

كفاءة  أعلى مستويات الكيو إل إم  شركة  ، وقد حققت    بل تقلل من تكلفة المطالبات التأمينية

النهجتشغيليال نفس  اتباع  وستواصل   ، لحاملي  ة  كامل  ضمان  إلى  وعائد    سعياً   وثائقها 

 0متمي ِّز لمساهميها 

 


