
 2020ريال قطري في الربع الول من عام  مليار  3.7 ليصبح% 5قساط املكتتبة بنسبة ال ارتفاع إجمالي 

 :2020أبريل  28الدوحة، 

أعلنت شركة قطر للتأمين، شركة التأمين الرائدة في دولة قطر ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، عن  

سعادة الشيخ خالد  ةبعد اجتماع مجلس اإلدارة الذى تم عن بعد برئاس 2020 ربع األول من عامتها املالية للابيان

. وقد واجهت الشركة رياح غير مواتية تتعلق  بن محمد بن على ال ثاني رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب

، وإغالق معظم االقتصاديات الرائدة في جميع أنحاء العالم وتقلبات غير مرئية في أسواق رأس 19-بجائحة كوفيد

مجموعة شركة قطر للتأمين في زيادة إجمالي أقساطها بنسبة   املال. وعلى الرغم من اضطرابات السوق، نجحت

ري في نفس مليار ريال قط 3.5 مقابل ارتفاعحيث  -2020مليار ريال قطري في الربع األول من عام  3.7 ليصبح% 5

توسيع عمليات قطر للتأمين في  االستراتيجية، وتحديًدا خطتها تنفذ لت املجموعة االز  -2019الفترة من عام 

منخفضة الخطورة  الى االعمال أعمالها الدولية هيكلة واق منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا مع إعادة أس

 وعالية التواتر. 

عالية  ي أعمال مختارة منخفضة التقلبات مع تقليل تعرضها ملخاطرفتواصل األعمال الدولية للمجموعة نموها 

استخدام احدث  بينما في األسواق اإلقليمية، ظلت الشركات التابعة للمجموعة تركز على التقدم في الخطورة. 

، حقق 2020. في الربع األول من عام وسائل تكنولوجيا املعلومات والحلول الرقمية في مجال تأمينات االفراد

قساط األعمال املحلية نمًوا بنسبة 
ٌ
 اكتتاب مستقرة وموثوقة. % واستمر في تحقيق أرباح 18إجمالي ا

-بالشكوك املتعلقة بتأثيرات جائحة كوفيد 2020تأثر أداء اكتتاب مجموعة قطر للتأمين في الربع األول من عام 

وبات في ميزانيات على املطل 19-. وعلى الرغم من أنه ال يعرف إال القليل عن التأثير الكامل لجائحة كوفيد19

مليون ريال  11مبلغ  2020ة صافى نتائج االكتتاب خالل الربع األول من عام قد سجلت املجموع،  شركات التأمين

 2019في نفس الفترة من عام مليون ريال قطري تم تحقيقه   166قطري مقارنة بمبلغ 

قامت مجموعة قطر للتأمين بتعزيز مكانتها في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا كشركة تأمين رائدة. ومرة 

أخرى، تم تكريم الشركة إلنجازاتها على أنها "أفضل شركة تأمين شخص ي في الشرق األوسط وشمال أفريقيا لعام 

التي جرتها مجلة املراجعة املصرفية واملالية العاملية، و في جوائز املراجعة املصرفية واملالية العاملية، التي أ" 2019

 تعكس االبتكار، واإلنجازات، والتغييرات التقدمية وامللهمة التي ساهمت بها قطر للتأمين في السوق.  

  ، كة استراتيجية مع الشركة السويسرية إلعادة التأمينقطر للتأمين في شرا شركة إلى ذلك، دخلت باإلضافة

املطورة داخلًيا األفضل في فئتها   األنظمة االلكترونيةعادة التأمين العاملية الرائدة، لتقديم منصة إحدى شركات إ

  بتقديم تلك األنظمة االلكترونية لشركات التأمين في األسواق الناشئة. كجزء من التعاون، ستقوم قطر للتأمين 

كتتاب الخاصة بهم وإدارتها ومراقبة  املتخصصة ملساعدة شركات التأمين في اإلشراف على استراتيجية اال



علومات في  تعرضهم للكوارث الطبيعية. وبناًء على ذلك، أنشأت قطر للتأمين شركة تابعة لخدمات تكنولوجيا امل

 نود تك(. عنود تكنلوجيز ذ.م.م. ) عمركز قطر للمال تسمى 

محصنة ضد موجات الصدمة التي بعثتها أزمة   لقطر للتأمين املحفظة االستثماريةمن ناحية األصول، لم تكن 

وبينما عانت األسهم من انخفاضات حادة، انخفضت عائدات   عبر أسواق رأس املال العاملية. 19-كوفيد

السندات الحكومية حيث سعى املستثمرين إلى مالذ آمن. وفي ضوء التقلبات الحالية في السوق، كان أداء  

مليون ريال قطري  34 املجموعة وبلغ صافي عائدات استثمارللتأمين جيًدا. املحفظة االستثمارية ملجموعة قطر 

 .2019مليون ريال قطري في الربع األول من عام  293 مقابل/ 2020للربع األول من عام 

من أجل تحسين كفاءتها التشغيلية  مجموعة قطر للتأمين مساعيها أيًضا خالل فترة إعداد التقرير، واصلت 

عملياتها الداخلية. وينعكس نجاح هذه التدابير في نتائج  باستخدام وسائل تكنولوجيا املعلومات الحديثة إلدارة 

في % 5.5قطر للتأمين انخفاض إضافي في نسبة املصاريف اإلدارية لعمليتها الرئيسية إلى سجلت املجموعة، حيث 

  لغ . عالوة على ذلك، ب2019% في الربع األول من عام 5.9، مرة أخرى أقل بقليل من 2020االول من عام  الربع

مليون ريال قطري لنفس الفترة   272مليون ريال قطري، مقابل  ( 186) 2020الربع األول من عام خسائر صافي 

       من العام السابق.  

رأس املال والسيولة  من حيث  مجموعة قوي للمازال الوضع املالي وبالرغم من االحداث العاملية الجارية ، 

والتمويل ، وتظل املجموعة قوية من الناحية التشغيلية في مواجهة عدم اليقين العاملي غير املسبوق الذي يمثله 

بحد  (Tier 2 Capitalدائمة )رأسمال من الفئة الثانية  ثانويةسندات  إصدار حاليًا المجموعة  تعتزم. و19-جائحة كوفيد

رأسمال ومن المتوقع أن تدرج ضمن  هذه السندات سوف تكون دائمة في طبيعتها. مليون دوالر أمريكي 300أقصى 
معدل المالءة  احتساببخصوص ( وفقًا لتعليمات مصرف قطر المركزي Tier 2 Capital)من الفئة الثانية المؤهل 

 .المالية

وتعليًقا على أداء املجموعة، قال السيد/ خليفة بن عبد هللا تركي السبيعي، رئيس املجموعة ملجموعة قطر 

لعاملي وقطاع  تواجه االقتصاد االتي سبوقة املتحديات غير الب 2020نتائج الربع األول من عام  تأثرتللتأمين: "

التأمين. على الرغم من االضطراب السائد ، فإننا نواصل اتخاذ تدابير استباقية لتعزيز مكانتنا في السوق ،  

والحفاظ على االنضباط الصارم في النفقات وتنفيذ استراتيجياتنا اإلقليمية والعاملية. وفي الوقت نفسه ، نتخذ  

-COVIDواملساهمين لدينا من العواقب السلبية املحتملة لوباء  إجراءات حاسمة لحماية حاملي وثائق التأمين

19" 

وأضاف: "على الرغم من أنه ال يزال من املستحيل عملًيا تقديم نظرة دقيقة ملا تبقى من العام، إال أننا نتطلع 

 بثقة ألن تقف مجموعتنا على أرضية صلبة". 

 نبذة عن شركة قطر للتأمين 



سنة في سوق التأمين. وقد   55شركة قطر للتأمين هي شركة تأمين عامة تتمتع بأداء جيد وتاريخ مشرف يتجاوز 

في دولة قطر. وقد أصبحت شركة قطر للتأمين   الوطنية، وكانت أولى شركات التأمين 1964تأسست الشركة عام 

ت التأمين في منطقة الخليج العربي اليوم أحد رواد قطاع التأمين في دولة قطر، وواحدة من كبريات شركا

 من " A/Stable " ومنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا بفضل ما حصلت عليه الشركة من تصنيف

Standard & Poor’s إضافة إلى تصنيف ، A ((Excellent من A.M. Best.  وفيما يتعلق بتحقيق األرباح ورسملة

التأمين في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. وهي  السوق، فإن شركة قطر للتأمين تعد كبرى شركات

 .مليار ريال قطري  6.5مدرجة في سوق األوراق املالية بدولة قطر بإجمالي قيمة سوقية تتجاوز 

لالطالع على مزيد من املعلومات حول شركة قطر للتأمين يرجى زيارة موقع الشركة:   

www.qatarinsurance.com   

  

http://www.qatarinsurance.com/

