
 صافي أرباح قطر للتأمين مليون ريال  230

 2022في الربع األول من عام 
 

 فريقيا إقطر ومنطقة الشرق األوسط وشمال دولة شركة التأمين الرائدة في  ،قطر للتأمين مجموعة أعلنت : 2022أبريل   27 األربعاء -الدوحة 

املالية    عنأمس  - عام  نتائجها  من  األول  تركي  2022للربع  هللا  عبد  خليفة  السيد  سعادة  ترأسه  الذي  اإلدارة،  مجلس  اعتماد  بعد  وذلك   ،

وقد تحققت هذه  .  2022لربع األول من عام في امليون ريال قطري  230 بلغم األرباحصافي السبيعي رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب. وبلغ 

للمجموعة   القوية  لعملياتها  بفضل  النتائج  القوي  وستوى  املعلى  األداء  األوسط وشمال  في  املحلي  الشرق  ظل  ،  فريقياإمنطقة  مرار  استفي 

،    2022مليار ريال قطري في الربع األول من عام    3.2ظل إجمالي حجم أقساط التأمين للمجموعة مستقًرا عند  .  الرياح االقتصادية املعاكسة

 الشخصية والخدمات املتقدمة عبر اإلنترنت.  خطوط التأميناتفي املتمثلة قوة قطر للتأمين  إلى ويرجع ذلك

 

 في بيئة مليئة بالتحدياتتؤكد على ريادتها قطر للتأمين 

 

على  جائحة  فرضت  لقد   هائلة  تحديات  كورونا  التأمين  فيروس  تباطؤ  و صناعة  إلى  االأدت  القتصادي  النمو  مستوى  كان  ،عالمعلى  وبينما 

  االقتصادي  تأثيرها    ظل  للجائحة يتالش ى  الوقع
ً
 الى    -متواجدا

ً
التحديات  باإلضافة إلى  ،  وتضخم  ،سعاراأل في    وتقلب ا  ،نقص في العرضمؤديا

، شهدت شركات التأمين زيادة في األسعار وانخفاض القدرة في العديد  الق والقيود املفروضة على الحركةالتنظيمية الناجمة عن إجراءات اإلغ

التأمينات من   البيئة الصعبةو.  خطوط  في  في ظل هذه  في أسواقها املحلية  في مسارها لتعزيز ريادتها  التقدم  ، حققت قطر للتأمين مزيًدا من 

 .والتقلبات الشديدة لمخاطر ل ، مع تقليل تعرضها فريقياأقطر ومنطقة الشرق األوسط وشمال دولة 

 

 السيد خليفة عبد هللا تركي السبيعي، رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب، على أنَّ تعزيز العائد على السهم واملساهمة بو 
ُ
د سعادة

َّ
شكل  أك

ثابت بخطى  مستمر  الشركة  نمو  وأن  للمجموعة،  األول  الهدف  يظل  الصعد  جميع  على  الوطني  االقتصاد  نمو  مسيرة  في  من فعال  بالرغم  ة 

دها مجلس اإلدارة املوقر بما يتوافق مع رؤية قطر   في ظل القيادة الرشيدة   2030التحديات، وذلك من خالل تنفيذها لالستراتيجية التي حدَّ

ى فدَّ
ُ
يخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البالد امل ِّ الشَّ

مو   .حفظه هللا -لحضرة صاحب السُّ

 

  
ً
نحن سعداء بهذا    .سبوقةاملغير    من عدم اليقينظل حالة  في    قويةفي تقديم نتائج    مجموعة قطر للتأمين املض ي قدًما  تواصل: " وصرح قائال

فهو التجارية.    األداء  عالمتنا  قوة  على  شهادة  وتركيز وبفضل  هو  املتطورة  التكنولوجية  علىقدرتنا  وسرعة  نا  توفر  العمليات  مرونة  قطر ، 

 " أسواق التأمين الدولية.  العديد منللعمالء في الشرق األوسط وأوروبا و  تام وأماًنامة خدمات قي  للتأمين 

 

  قطر)  للمجموعةالعمليات الدولية  حققت  ،  م2022في الربع األول من عام  "  :، الرئيس التنفيذي للمجموعةقال السيد سالم خلف املناعيو 

في جبل طارق(  وشركات  أوروبا املحدودة،    كيو آي س يو ،  أنتاريسو ،  ري  الكائنة  جموعة،  املعمليات  من إجمالي    %76تمثل حوالي    التيالتأمين 

الخسارة و   القيود  باستفاد أداء العمليات الدولية للمجموعة من تشديد األسعار بسبوقد  مليار ريال قطري.    2.3  بلغأقساط    إجمالي  تحقق

املتزايدة، وبيئة  في العام السابق املتزايدة وسط التضخم املتسارع. ومع ذ  ،أسعار الفائدة   لكوالشكوك 
ً
على   ، ظلت قدرة إعادة التأمين كافية

 " الرغم من تشدد أسواق رأس املال العاملية الرجعية والبديلة. 

 

املناعي:  وأضاف املستوى  حققت عملياتنا  "  السيد  األوسط وشمال  في  املحلي وعلى  الشرق  عليه  ،فريقيا أمنطقة  تهيمن  أعمال  التي    خطوط ا 

 الشخصية املتقدمةالتأمين  
ً
مليون    772من    %11قدرها  ، بزيادة  ليون ريال قطري م  854إلى  لتصل  املكتتبة  قساط  األ أخرى في إجمالي    ، زيادة

ذات  االستفادة من قنوات البيع الرقمية املؤتمتة  بالربحية عبر    . استمرت عملياتنا في الشرق األوسط2021ريال قطري في الربع األول من عام  

من خالل االستفادة من مكانتها    تهوتنميعلى مواصلة تطوير قطاع التأمين املباشر في املنطقة    هاتركيز قطر للتأمين  ستجدد  .  عاليةال  الكفاءة

 ". الشخصية وغيرها من خطوط األعمال املختارة خطوط التأمين كشركة رائدة في رقمنة

 



إلى   للتأمين  الفنية لقطر  ك،  2022  لربع األول من عامفي امليون ريال قطري    171ارتفعت األرباح  نفس  في  مليون ريال قطري    157انت  حيث 

التي تنفيذ الناجح الستراتيجيتنا يعكس أداء املجموعة الفني ال  . 98.7 كانت النسبة املجمعة للشركة وخالل هذا الربع  الفترة من العام املاض ي.

إلى   البعد   تركيز جهودنا علىتهدف  التأمينات و  الدولية  الخطو   عن  منتجات  التجارية  أصبح أداؤنا أكثر    .اتقلبً   العالية األكثر   ذات املخاطرط 

 "قابلية للتنبؤ على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين في أسواق التأمين العاملية واقتصادات العالم.

 

 قطر للتأمين تنش ئ وحدة "شركاء املشاريع الرقمية" 

 

للتأمين،  أأنش قطر  مجموعة  وشمال  ت  األوسط  الشرق  ومنطقة  قطر  في  الرائدة  التأمين  الرقمية،   فريقيا،إشركة  استراتيجيتها  من   كجزء 

األوسط  الشرق  منطقة  في  التأمين  وتكنولوجيا  التأمين  منظومة  وتنسيق  معنية بصناعة  أعمال  الرقمية" وهي وحدة  املشاريع  وحدة "شركاء 

تهدف   إفريقيا.  )وشمال  الرقمية"  املشاريع  الرقمي من خالل QIC DVPوحدة "شركاء  التأمين  مشهد  إعادة صناعة  إلى  للمجموعة،  التابعة   )

ف التكنولوجيا وكبريات الشركات، واالستثمار االستراتيجي  ي االستفادة من األصول الحالية، بناء مشاريع رقمية جديدة، الشراكة مع عمالقة 

 ات العالية في املراحل املبكرة. الشركات الناشئة ذات اإلمكان

مستقبو  في  فارقة  عالمة  للتأمين  قطر  ملجموعة  التابعة  الرقمية"  املشاريع  إنشاء وحدة "شركاء  املجموعةيعد  مكانة و الرقمي.    ل  من  انطالقا 

س القوية،  والدولية  اإلقليمية  املفضل تاملجموعة  الرقمي  التأمين  شريك  املنط  صبح  الشرق عيد صناعة  تو   ةقفي  منطقة  في  التأمين  منظومة 

إفريقيا. وشمال  والهيئات    األوسط  التقنية  والشركات  التأمين  لشركات  مهولة  وفرص  فريدة  منصة  الرقمية"  املشاريع  "شركاء  وحدة  توفر 

   الحكومية على الصعيدين اإلقليمي والعاملي، لتوسيع أعمالهم الرقمية واالنتشار في أسواق جديدة.

مركز لوصل املشاريع اإلقليمية والدولية بفرص نمو استراتيجية من خالل املكانة اإلقليمية التي   -اآلن  اء املشاريع الرقمية"  "شركتعتبر وحدة  

الوحدة شراكات من شأنها إنشاء مشاريع رقمية جديدة في املنطقة. وستنظم وحدة    وكونتتتمتع بها مجموعة قطر للتأمين وانتشارها العاملي.  

املشار  أجل "شركاء  من  واملتوسطة  الصغيرة  الناشئة،  الشركات  في  لالستثمار  االقتصادية  للمؤسسات  ملتقى  اآلجل  القريب  في  الرقمية"  يع 

 النهوض بصناعة التأمين في الشرق األوسط وشمال إفريقيا. 

 

 ةالقويإنجازاتها تواصل إدارة االستثمار 

 

، رأى املستثمرون أنفسهم في مواجهة ارتفاع أسعار 2022الش ى في الربع األول من عام  يتلجائحة فيروس كورونا  بينما كان التأثير االقتصادي  

إلى   املركزية  البنوك  ذلكالمكافحة  الفائدة حيث سعت  إلى  باإلضافة  املتسارع.  محار تضخم  األسواق  على  كان  سلسلة  ،  اضطرابات  تأثير  بة 

ذلكالتوري من  واألهم  األوكرانية.  د،  الروسية  الحرب  استيعاب صدمة  عليها  كان   و ، 
ً
العاملية لذلك  نتيجة األسهم  أسواق  في  التقلبات  زادت   ،

 
ً
 كبير زيادة

ً
  ة

ً
 عائدات السندات الحكومية.الحاد لرتفاع في ظل اال بصفة عامة  بينما كانت أسواق السندات منخفضة

 

 وبالرغم من ذلك، 
ً
في    االستثماركرائدة ز االعتراف بها ، مما عز  الصعوباتظل في  كان أداء فريق االستثمار في قطر للتأمين أداًء ال تشوبه شائبة

 املنطقة. 

 2022قطري في الربع األول من عام  مليون ريال    301أرباح استتثمار بقيمة   صافي  وسجلت املمجموعة  
ً
مليون ريال قطري    275بمبلغ    ، مقارنة

 . 2021في الربع األول من عام 

 

 رقمنة وال اتكفاءة العمليإلى  الرامية استمرار الجهود 

 

، خفضت املجموعة  2022منة. في الربع األول من عام تعزيز كفاءة العمليات من خالل الرقالرامية إلى  جهودها قطر للتأمين واصلت مجموعة 

 .  2021في الربع األول من عام  %7.5النفقات معدل حيث كان ، %6.9لعملياتها األساسية إلى   ، اإلداريةالنفقات أيًضا معدل 

 

 أفضل عالمة تجارية للتأمين في الشرق األوسط



في  جائزة "قطر للتأمين    حصدت،  متازملئها األداتقديًرا   فاينانس  من مجلة    "الشرق األوسطأفضل عالمة تجارية للتأمين  أند  جلوبال بانكنج 

أفضل شركة تأمين في التحول الرقمي في "، و  "أفضل عالمة تجارية للتأمين في قطر"أيًضا على جائزة    الشركة  . كما حصلت2021لعام    ريفيو

 ". تأمين في قطرإلكتروني للأفضل موقع " و"، قطر

 

إنجازا  عكست املرموقة  الجوائز  املجموعة  هذه  عام  ت  طوال  كورونا    –  2021املتميزة  فيروس  جائحة  ظهور  وقت  اآلن    ةاملستمر في   –حتى 

قطر للتأمين هذا التكريم نجاح  كما ُيبرز  ، بعضها ألول مرة في السوق.  من خالل تقديم حلول تأمين مبتكرةفي تحسين تجارب العمالء    هاوتميز 

التحول  قيادة  واملنطقةقطدولة  في    للتأمين  الرقمي  في  واملر  الخدمات  من  مسبوقة  غير  مستويات  تحقيق  وفي  العام  ،  الرقمية خالل  نتجات 

 . في دقيقتين فقطعن ُبعد  ات التأمين الخاصة بهم على الفور ، مما يسمح للعمالء بإدارة احتياجاملاض ي

 

 الشركاتحوكمة البيئية واالجتماعية و للممارسات نهج شمولي  

 

النمو املستمر لقطر للتأمين بخطى ثابتة من خالل التنفيذ الناجح لالستراتيجية التي وضعها مجلس اإلدارة املتميز بما يتماش ى مع لقد تحقق  

قطر للتأمين بدعم مساعي   والتزمتتحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البالد املفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.    2030رؤية قطر  

غازات  دولة   انبعاثات  من  للحد  بنسبة  الدفيئة  قطر  البالد  عام    %25في  تماشي  2030بحلول  الدولةاهد أمع    ا،  إدارة  اعتمد  و   . ف  مجلس 

الخاصة  االستراتيجية  و السياسات واملبادئ  وذلك من أجل تحديد    ،شركاتحوكمة الو   ةواالجتماعي  ةالبيئيللممارسات  املجموعة إطار عمل  

للمجموعة. باإلضافة إلى  األصول  و إدارة االكتتاب    بنيها فيوالتي سيتم تالطويل،  املدى  على    شركاتالبيئية واالجتماعية وحوكمة الباملمارسات  

لجنة  ذلك تعيين  أيًضا  تم  الشركات  ل،  وحوكمة  واالجتماعية  البيئية  مستوى  لممارسات  على  املبذولة  الجهود  على  لإلشراف  واالستدامة 

 للمجموعة.البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات هداف  األ جيهها لتحقيق تو ضمان املجموعة و 

 ملحة عن شركة قطر للتأمين 

يتجاوز  و  مشرف  وتاريخ  بأداء  الشركة  وتتمتع  قطر  بدولة  املالية  األوراق  في سوق  مدرجة  عامة  مساهمة  هي شركة  للتأمين  في    ٥٠قطر  سنة 

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

كبرى شركات  عد 
ُ
ت في دولة قطر. وبفضل إجمالي األقساط املكتتبة وإجمالي األصول، فإن شركة قطر للتأمين  التأمين  اليوم من رواد قطاع 

مليار ريال  7.8 في سوق األوراق املالية بدولة قطر بإجمالي قيمة سوقية يتجاوز  التأمين في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. وهي مدرجة 

 .قطري 
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http://www.qic-group.com/

