
 لقطر للتأمين للربع الثالث من العام الجاري   مليون أرباح العمليات المستمرة  571

مجموعةُ قطر للتأمين، شركة التأمين الرائدة في قطر ومنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، عن  تأعلن : 2022 كتوبرأ 27 الدوحة،

بياناِت الماليةَ لهذه الفترة خالل االجتماع الذي انعقد بعد  لل م، وذلك بعد اعتماد مجلس اإلدارة2022نتائجها المالية للربع الثالث من العام  

العضو  و رئيس مجلس اإلدارة السبيعي،، والذي ترأسه سعادةُ السيد خليفة عبدهللا تركي م2022 كتوبرأ 26األربعاء الموافق  يوم ظهر

 رسبتمب  30في  العام المنتهيالربع الثالث من هذا  خالل  للعمليات المستمرة قطري لايرمليون  571المنتدب. وسجلت صافي ارباح قدره 

األقساط المكتتبة المحلية واإلقليمية في  %14بنسبة  نتيجة زيادةمليار لاير قطري،   7.8وبلغت األقساط المكتتبة للمجموعة  ،2022

   العام. مليار لاير قطري في الربع الثالث من هذا 2.3 بلغت للمجموعة

 للمجموعة   األولف الوطني هو الهد االقتصاد تعزيز العائد على السهم والمساهمة الفعالة في مسيرة نمو 

الوطني  االقتصادتركي السبيعي، على أن تعزيز العائد على السهم والمساهمة بشكل فعال في مسيرة نمو  عبد هللاوقد أكد سعادة السيد 

التي حددها   لالستراتيجيةتنفيذها  الل للمجموعة، وأن نمو الشركة مستمر بخطى ثابتة، وذلك من خ األول يظل الهدف  األصعدةعلى جميع 

حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن   – المفدىألمير البالد في ظل القيادة الرشيدة  2030الموقر بما يتوافق مع رؤية قطر  اإلدارةمجلس 

 هللا. حفظه  – حمد بن خليفة آل ثاني 

واصلت مجموعة  " م، قال سعادة السيد خليفة السبيعي:2022على األداء المالي لشركة قطر للتأمين عن الربع الثالث من عام وفي تعليقه 

على الرغم من ارتفاع معدالت التضخم، وعدم اليقين الجيوسياسي، وارتفاع خسائر   في أعمالها المستمرة قطر للتأمين تحقيق نتائج جيدة

الرغم من هذه الظروف االستثنائية، عززت مجموعتنا مكانتها الرائدة في أسواقنا   . وعلىالماليةاألسواق  اتالكوارث الطبيعية، وتقلب

  بناستتالشركات التي لم تعد  وتصفيةووضعنا األسس الالزمة لتقليص محفظتنا للمخاطر  عرضتناللحد من  تدابير باتخاذقمنا . المحلية

فأعلنا عن  المنخفض أو الخسائر،  ربحتماشيا مع استراتيجية إعادة هيكلة الشركات ذات الوذلك  والمتنوعة.استراتيجية أعمالنا المرنة  مع

 " .وهي األعمال غير المستمرة تصفية شركات التأمين المباشر التي تتخذ من جبل طارق مقرا لهانيتنا ل

تستمر التوترات  حيث  متوقعةصناعة التأمين لتحديات غير عرضت ت ،2022في األشهر التسعة األولى من عام وأضاف ان 

حين  وفي. سالسل التوريد وأسعار الطاقة التأثير علىفي  19-جائحة كوفيدتبعات الجيوسياسية، وخاصة الحرب الروسية على أوكرانيا، و

األسواق تشهد أن  يتوقعالمقابل ب ، 2022ط نموا قويا في الناتج المحلي اإلجمالي في عام  أنه من المتوقع أن تشهد منطقة الشرق األوس

، في حين شددت السياسات النقدية بشكل كبير مع رفع  عالمياعلى  %9ومن المتوقع أن يصل التضخم إلى ما يقرب من . األوروبية ركودا

في غضون ستة أشهر فقط، مما دفع   %0.5من   %3.25ل الفيدرالية إلى بنك االحتياطي الفيدرالي األمريكي سعر الفائدة على األموا

في حين أن ارتفاع تكلفة رأس المال سيؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع أسعار   2008. عامتكاليف االقتراض إلى أعلى مستوياتها منذ 

يتعين على شركات التأمين على المدى القصير محاربة تقلبات سوق رأس المال االستثنائية   الثابت،التأمين وتحسين العوائد على الدخل 

 -التضخم إلى دفع نسبة المطالبات للمخاطر القديمة والطويلة األجل  باإلضافة إلى ذلك، سيؤدي خفاض في القيم السوقية للدخل الثابت.نوا

الكوارث   ناتجة عن وإلى جانب هذه التحديات، اضطرت شركات التأمين إلى مواجهة خسائر وهو تهديد ستراقبه المجموعة عن كثب.

 . 2022من عام شهر  ة أأول تسعمليار دوالر أمريكي  100الطبيعية التي تقدر بنحو 

 جيد  أداء 

م أقساطًا  2022ومن جانبه، أوضح السيد سالم المناعي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، أنَّ قطر للتأمين حققت خالل الربع الثالث من عام 

وأن الشركة قد شهدت   م،2021مليار لاير قطري تحققت خالل نفس الفترة من عام  2مليار لاير قطري، مقارنة ب   7.8مكتتبة بلغت 

  2.3ي عملياتها المحلية في قطر ومنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، وبلغت األقساط المكتتبة المحلية واإلقليمية للمجموعة أداًء قويًا ف

نجاحاً   ، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث شهدت الشركة%14مليار لاير قطري في الربع الثالث من هذا العام بنمو نسبته 

 الرائدة عبر االنترنت و منتجاتها الرقمية.    QICالطلب القوي على عروض وخدمات نتيجة 

والتي أعلنت مؤخراً عزمها على محاذاة شركاتها   كما حققت العمليات الدولية عبر شركات التأمين التابعة لمجموعة قطر للتأمين 

من إجمالي األقساط   %70، والتي تمثل حوالي  Antaresية تحت اسم األساسية وإنشاء هوية واحدة لعالمتها التجارية عبر الكيانات المعن

 .مليار لاير قطري5.5 إجمالي أقساط بلغ حققت  -المكتتبة للمجموعة

 



من أعمالها المستمرة، مما يؤكد    2022مليون لاير قطري في األشهر التسعة األولى من عام  272حققت المجموعة إيرادات اكتتاب بقيمة 

في األشهر التسعة األولى من عام   %99.3للمجموعة نتيجة أعمالها المحلية. وتحسنت النسبة اإلجمالية لعملياتها المستمرة ب   األداء القوي

 . 2021لنفس الفترة من عام  %99.8، مقارنة بـ 2022

 أداء استثمار متميز في بيئة مليئة بالتحديات  

م صافي إيرادات  2022قطر للتأمين قد حققت خالل الربع الثالث من عام  وعةمجموأوضح السيد سالم المناعي، أّن محفظة االستثمار ل

مثبتتاً مرة أخرى تميزاً في إدارة األصول على الرغم من التقلبات العالية  %4.4بعائد سنوي قدره  قطريمليون لاير 671 بقيمة استثمار 

 في األسواق. 

تحقيق الفوائد المرجوة من مساعيها المستمرة تجاه زيادة كفاءة العمليات، وذلك  وأشار السيد سالم المناعي إلى أن المجموعة قد واصلت 

الشركة العالمية المملوكة بالكامل لمجموعة قطر للتأمين، والتي تعمل في    – عبر التطوير الرقمي للعمليات، الذي تقوده تقنيات عنود 

 .  مجدداً  التشغيلية االستثنائية لشركة قطر للتأمينمجال تكنولوجيا المعلومات وتقنيات التأمين، حيث تحسنت الكفاءة 

 هذه الفترة. مليون لاير قطري  571م مبلغ  2022خالل الربع الثالث من عام للعمليات المستمرة وإجمااًل، بلغ صافي الربح 

 التي تتخذ من جبل طارق مقرا لها التابعة لها وشركات التأمين  صفيمجموعة قطر للتأمين ت

المنخفض أو الخسائر، أعلنت مجموعة قطر للتأمين عن نيتها تصفية شركات   ربحاستراتيجية إعادة هيكلة الشركات ذات الاشيا مع تم

قيد وهو تلقت مجموعة قطر للتأمين عرضا للشراء من مشتر مؤسسي مرموق   التأمين المباشر التي تتخذ من جبل طارق مقرا لها.

 لمقترحة لموافقة جميع السلطات المختصة. التفاوض. وتخضع خطة سحب االستثمارات ا

   (ESG)  الشركاتلحوكمة البيئية والمجتمعية وحوكمة ا

بنسبة   البالد  في  الدفيئة  الغازات  انبعاثات  المتمثل في خفض  بشكل كامل هدف دولة قطر  للتأمين  بحلول عام   %25تدعم مجموعة قطر 

وحوكمة الشركات لضمان تركيز الجهود على    واالجتماعيةالغاية، قامت المجموعة بتشكيل لجنة معنية بالممارسات البيئية    . ولهذه 2030

وتو المجموعة  لتحقيق  مستوى  في    األهدافجيهها  المجموعة  أعمال  وكافة  فلسفتها  في  الممارسات  هذه  ودمج  وإدارة    ،االكتتابالمحدد 

 .والتشغيل واالستثمار،األصول 

 في الشرق األوسط وشمال أفريقيا  تواجدهامجموعة قطر للتأمين توسع 

كجزء من  -ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا  الرائدة في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي -قوم مجموعة قطر للتأمين ت

 للتأمين الرؤيةاستراتيجيتها للتوسع في سوق التأمين المباشر المربح داخل دول مجلس التعاون الخليجي، باستكشاف إمكانية اندماج شركة 

لعمانية القطرية للتأمين، المدرجة في  ش.م.ع.ع مع الشركة العمانية القطرية للتأمين، التابعة لمجموعة قطر للتأمين. تعمل الشركة ا

بورصة مسقط، في سلطنة عمان منذ أكثر من عقد وهي واحدة من شركات التأمين الرائدة في سلطنة عمان في مجال التأمين على الحياة  

 .التأمين العام والتأمين على الحياة، المدرجة في بورصة مسقط، في مجال للتأمين الرؤيةوالتأمين الطبي والتأمين العام. وتعمل شركة 

 في المنطقة  أفضل شركة تأمين رقمية

 

بجائزة   أفريقيا،تُوجت شركة قطر للتأمين، شركة التأمين الرائدة في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق األوسط وشمال 

. ويأتي الفوز 2022بانكينج أند فاينانس ريفيو" لسنة أفضل شركة تأمين رقمية في الشرق األوسط، وذلك ضمن جوائز مجلة "جلوبال 

على مستوى رقمنة منتجاتها وخدماتها، فضالً عن تحقيق  2022بهذه الجائزة المرموقة تتويجاً لألداء االستثنائي لشركة قطر للتأمين سنة 

احتياجاتهم التأمينية بشكل فوري وبخطوات أقل. كما   الشركة لمستويات قياسية فيما يتعلق باعتماد العمالء على القنوات الرقمية لتلبية كافة

يعكس هذا التتويج أيضاً نجاح قطر للتأمين في قيادة تغيير قطاع التأمينات الرقمية على المستويين الوطني واإلقليمي، وذلك من خالل  

التي تعتبر الحل   qic.online منصةإطالق حلول مبتكرة تستجيب بشكل أفضل الحتياجات العمالء في قطر والخارج، خاصة بعد إطالق 

بطريقة مبتكرة وتستجيب الحتياجات العمالء، لتمنحهم   qic.online الرقمي األسرع لشراء وتجديد وثائق التأمين. وتم تطوير منصة

شخصية رقمياً وفي إمكانية شراء وتجديد تأمين السيارة، والدراجة النارية، والسفر، ومحتويات المنزل، والقوارب واليخوت، والحوادث ال

دقيقتين فقط. هذا وتوفر المنصة الرقمية ميزة المقارنة الفورية بين أنواع تغطيات التأمين، مع تمكين العمالء من الحصول على معلومات  

  .فورية عن مزايا كل تغطية، واقتراح التغطيات األنسب الحتياجات كل عميل على حدة 

 



  األصول اإلسالميةتأسيس شركة جديدة في مجال إدارة 

 .جديدة قطرية متخصصة في مجال إدارة األصول اإلسالميةأسست قطر للتأمين شركة 

وتمثل الشركة الجديدة المملوكة بشكل مشترك لكل من شركة قطر للتأمين و كيو إنفست ، تحالفا متوافقا مع أحكام الشريعة اإلسالمية 

 .يخضع لرقابة هيئة تنظيم مركز قطر للمال

فيد هذه الشركة من خدمات إدارة األصول التي توفرها شركة ايبيكيور إنفستمنت مانجمنت المحدودة ، وهي شركة تابعة ومملوكة  وستست

 . بالكامل لـ قطر للتأمين

  7ثر من وتمتلك ايبيكيور إنفستمنت مانجمنت المحدودة سجال استثماريا حافال وتدير أصوال استثمارية متنوعة لعمالئها، تقدر قيمتها بأك

 .مليارات دوالر أمريكي

  ADEPTتقنيات عنود تعزز من تبادل البيانات الرقمية عبر 

  ADEPT   التأمين العالميّة والمملوكة بالكامل لمجموعة قطر للتأمين عن الدمج واإلطالق الناجح لمنصةأعلنت )تقنيات عنود( شركة 

 .التابعة لهيئة »أكورد«، المنوطة بوضع المعايير في قطاع التأمين عالميًاكجزء من تعاونها مع شركة »أكورد سوليوشنز جروب«، 

 .تبادل البيانات والترجمة والتحويل في الوقت الفعلي، فضاًل عن ربط األطراف المعنيّة عبر قطاع التأمين ADEPT وتُتيُح منصة

كورد« وشريك ُمتكامل ُمرخص لشركة »أكورد  وقد قامت شركة تقنيات عنود، وهي عضو في برنامج »مزودي الحلول لدى هيئة أ

ذلك للسماح لعمالئها من شركات التأمين بإرسال واستقبال  و   Anoud في منصتها الرائدة للتأمين  ADEPT سوليوشنز جروب«، بدمج

 (ECOT – كترونيةوالُمطالبات )معامالت مكاتب المطالبات اإلل (EBOT – رسائل الُمحاسبة )معامالت المكاتب الخلفية اإللكترونية 

لدى هيئة أكورد، مع شركائهم التجاريين الداخليين  (GRLC) الخاّصة بمعايير إعادة التأمين واألنشطة التجارية الكُبرى العالمية

 .والخارجيين الممكنين رقميًا

 

 

 اللويدز   قاالستثماري في سو ءتتصدر األدا للتامين قطر

 قائمةفي سوق اللويدز،  التامين وإعادة التامينتصدرت شركة أنتاريس، المملوكة بالكامل لمجموعة قطر للتأمين والمتخصصة في ً مجال 

وفقا للتحليل الذي أجرته جي بي مورغان إلدارة األصول   1274عبر الصندوق  2021الشركات في أداء الصناديق االستثمارية لعام 

 3.6%استثمار بنسبة  عائد اعلىعلى  1274وقد حصلت "أنتاريس" عبر الصندوق  .الية وخدمات المستثمرين العالميةواالستشارات الم

"جي بي مورغان"   أجرتهحسب قياسات أداء "جي بي مورغان". يقارن تحليل األقران الذي  2021لعام  1.6%سوق نسبته  مؤشرمقابل 

مليون جنيه استرليني خالل الفترة من   100التي تزيد عن االستثمارية الصناديق  أصولسط األداء االستثماري لوكاالت اللويدز بمتو

االستثمارية األداء االستثماري ألصول الصناديق  اً متضمنت 2021اللويدز لعام   إحصائياتاستمدت الدراسة من  .2021حتى   2019

  .اللويدز أصولالمشتركة وتستبعد األداء االستثماري المرتبط بالصناديق في 

 2022 منتدى الشرق األوسط لتكنولوجيا التأمين

نظمت مجموعة قطر للتأمين، كجزء من استراتيجيتها الرقمية واالستثمارية ودعماً الستراتيجية الدولة في توطين التكنولوجيا الحديثة  

دولة. وقال المناعي   33شركة من   137النسخة األولى من منتدى الشرق األوسط لتكنولوجيا التأمين متخذتاً من الدوحة مقراً له، بمشاركة 

ارات مستنيرة بشأن مستقبل تكنولوجيا التأمين في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا للنهوض بهذا القطاع وتحقيق تطلعات  "اتخاذ قر

العمالء هي إحدى أولويات المجموعة فضالً عن الفرص االستثمارية الواعدة والمرتبطة بتكنولوجيا التأمين". وأضاف قائالً: "يعكس  

عمليات تمكين المواهب، دعم الشركات، خلق فرص استثمارية جديدة والتزامنا بالنهوض بقطاع التأمين في المنتدى التزام المجموعة ب

 الشرق األوسط وشمال إفريقيا". 

 

 حول قطر للتأمين 

  سـنة  50قطر للتأمين هي شـركة مسـاهمة عامة مدرجة في سـوق األوراق المالية بدولة قطر وتتمتع الشـركة بأداء وتاريخ مشـرف يتجاوز 

، وكانت أولى ـشركات التأمين الوطنية في دولة قطر. وقد أـصبحت ـشركة قطر  1964في ـسوق التأمين العالمي. وقد تأـسـست الـشركة عام 

. وبفـضل إجمالي األقـساط المكتتبة وإجمالي األـصول، وأول وأفـضل ـشركة تأمين رقمية  للتأمين اليوم من رواد قطاع التأمين في دولة قطر



مين تُعد كبرى ـشركات التأمين في منطقة الـشرق األوـسط وـشمال أفريقيا. وهي مدرجة في ـسوق األوراق المالية بدولة  فإن ـشركة قطر للتأ

 www.qic-group.comللمزيد من المعلومات يرجى زيارة: . مليار لاير قطر 7.8ز تجاوتقطر بإجمالي قيمة سوقية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


