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 نــاويــنـع
 ــــــــــــــ

 

 مجموعة قطر للتأمين ... مسيرة نجاح ورؤية مستقبلية واعدة
 نجازات االستثنائيةسلسلة من اإلو

 
 وخبراتها إمكانياتها كل لتوظيف تسعى للتأمين مجموعة قطر

 الوطني االقتصاد لخدمة
 

( مليار لاير قطري في عام 5.8زادت القيمة السوقية من )
التوسع العالمي في نشاط الشركة لتصل الى م قبل 2011
 م2016( مليار لاير في نهاية عام 21.4)

 
قامت المجموعة بإعطاء الفرصة للمواطنين لشغل دور محوري  

 في قيادة العمليات لضمان نمو مستمر للمجموعة

 
للعام الثانى على التوالي تم تصنيف قطر إلعادة التأمين في 

 ( شركة إعادة تأمين عالمية50) ( ضمن أكبر35المرتبة الـ )

 
رغبة سمو األمير الوالد كانت الحافز األساسى وراء نجاح قطر 

 للتأمين ووصولها لهذه المكانة العالية
 

خوا  مو  القوا  كوا  لنوا اواا ال بمناسبة اجتماع جمعيتها العامة عصر اليوم    
 .الرئيس التنفياي لمجممعة قطر ل تأمي  
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دية عصويبة لمجممعة قطر ل تأمي  في مناخ مظرمف اقتصاإ  النمم الم حمظ 

 أكوووم  أم ك أكوووم    فوووي ظوووم اقتصووواد عوووالمي  راب وووعتتسووو  مبيئوووة تنافسوووية  وووديد  

ك يعتورف بحوودمد أم قيوومد   إنموا يوودم ع ووم مود  قووم  موسسووة بحجو  مجممعووة قطوور 

/  بالسويدل تأمي  ميعكس تعدد متنمع أن طتها   مم  ااا المنط ق تسنم لنا أ  ن تقوي 

خ يفووة عبوود ك تركووي السووبيعي ج رئوويس مجممعووة قطوور ل تووأمي  مالوورئيس التنفيوواي ج 

 لنكت ف السر مرا  ااه النجاحات .

 

جاء في جدول أعمال الجمعية العامة غير العاديةة المنشةور بالصةحف بشةأن دعةوة 
المسةةايمين لحضةةور يةةذه الجمعيةةة بنةةد زيةةادة عةةدد أعضةةاء مجلةة  اإلدارة ليصةةب  

اتكم مةن وراء هة( تسةعة أعضةاء م مةا يةي توج9أحد عشر عضواً بدالً مةن ) (11)
 يذه الزيادة ؟

 
ااه الزيواد  المقترحوة توأتي فوي إطوار السوعي إلوم إلورا  مج وس إدار  ال وركة 

بالمزيد م  الخبورات مالكفوا ات المناسوبة لمماكبوة مسوير  التقود  مالنموم المتزايود فوي 

م   با اوووافة إلوووم المفوووا  حجووو  أعموووام ال وووركة مأن وووطتها المخت م معالميوووا  فوووة مح يوووا

 . بمتط بات الجهات التنظيمية ما  راف مالرقابة

 

التمس  الجغرافي لن واط ال وركة منوا خموس سونمات فقوط كوا  مركوزام  الك أ 

  ج ماآل  نحوو  متماجوودم  فووي برموومدا  ع ووم أسوومال دمم مج ووس التعووام  الخ يجووي 

 . سنغافمر ج زيمرخ ج مالطا  ج  نغاااي جلند  

 

  حيو  القيموة السومقية ل  وركة  قد انعكس ع من اط ال  النمم الكبير في أكما 

قبوم التمسو  العوالمي فوي ن واط   2011 عا  م يار لاير قطري في (5.8) زادت م 

بزيووواد  نسوووبتها   2016 عوووا  م يوووار لاير فوووي نهايوووة (21.4)صوووم الوووم تال وووركة ل

  2011 عوا  م يوار لاير فوي (2.4)قساط المكتتبه م    كما زاد حج  األ (369%)

  ( %412.5)بزيواد  نسوبتها   2016 عوا  فوي نهايوةلاير م يوار  (9.9)لوم إصم يل
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  2011 عووا  فوويلاير م يووار  (6.8)مالنقوود موو   اتسووتلماركجمووالي اإمأخيوورام زاد 

 .( %329)بزياد  نسبتها   2016عا  في نهاية لاير م يار  (22.4)ليصم الم 

 

المالئمة لمقاب ة الزياد   فوي ن واط  ةمكم ماسبق يتط ب زياد  الرقابة مالحمكم

 . ال ركة ماكستمرار في تحقيق النمم اكستراتيجي مالنتائج المرجم 

 
وعةن البصةمة الجغرافيةة  نجةازات التةى تةم تحقيقهةا مةؤخراً ن نتعةرف علةى اإلأنود 

 ؟ يتها على الصعيد الدولاللمجموعة ونشاط
 

مم  خالم التأق     إ  مساعينا  يجاد ُسبم أفام  دار  أعمالنا ك تنتهي أبدما 

الرائود   المجممعوةمو  الحفواظ ع وم مكانوة    تمكننا المستمر م  بيئة م يئة بالتحديات

 تسووج هنعكس إيجابمووا ع ووم النمووم الوواي ممووا يوو   فووي بيئووة اقتصووادية  ووديد  التنووافس

 أم انت ووووووار أعمووووووام سووووووما م موووووو  ناحيووووووة حجوووووو  األقسوووووواط المكتتبووووووة  المجممعووووووة

م   .المجممعة جغرافيا

 
كنخفاض أسعار النفط  مارتفاع أسعار الفائد  مقم  الودمكر  أ مما ك  ك فيه 

فوي األلور البوال   لها  كا  با اافة إلم المخامف ب أ  اقتصاديات األسمال النا ئة 

. مع ووم الوورن  موو  أ  معوودم  اكقتصوواد العووالمي حالووة عوود  اكسووتقرار التووي ي ووهداا

قود د   ل ونفط   إك أ  انخفواض أسوعار الونفط  ي الودمم المسوتمرف النمم كا  متمااعما

ع م الدمم المصدر   ل نفط مأعال ع م مجه الخصم  األن طة التجارية  فوي ألجَّجر

.  الميزانياتدمم ال رل األمسط  م مام أفريقيا مما أد  إلم استقطاعات كبير  في 

  أالق ق ب و متير  كما أ  تدامر الما  األمني مالمناخ الجيمسياسي المبه  مارتفاع

اكستقرار المالي بعد خرمج بريطانيا م  اكتحاد األمرمبوي كوا  لوه األلور البوال  فوي 

 . ال عمر السائد حيام اكستقرار المالي

 
معوودكت أقسوواط نخفواض امو  الصووممد فوي مجووه تحوديات السوومل م مقود تمكننووا

م مالخسوووائر الكبيووور  المتكبووود  خوووالم اووواا العوووا  حيووو  اسوووتطاعت    التوووأمي  عالميوووا
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فوي عوا   (%9)نخفواض اتراج  في عائدات التأمي  لتصم إلم الالحد م   المجممعة

 الصووعمبات السووائد مع ووم الوورن  موو  .   2015مقارنووة بوونفس الفتوور  لعووا    2016

  المسوووووواامي  حقوووووومل ع ووووووم العائوووووود قووووووم  ع ووووووم الحفوووووواظال ووووووركة  سووووووتطاعتإ

 ( .%14.70)ب    مالاي

 
م فهنووه      بووالرن  موو  انخفوواض أسووعار السوو   مزيوواد  التق بووات فووي السووملأياووا

م يوم   (925)رتفو  إلوم إ بالمجممعوةإك أ  إجمالي إيرادات اكسوتلمارات الخاصوة 

  2015م يم  لاير قطري لعا   (899)  مقارنة بمب   2016لاير قطري في العا  

اعتودنا ع وم ممارسوتها . ميعمد الفام في الك إلم المبواد  المتحفظوة ماللابتوة التوي 

 . إدار  المحفظة اكستلمارية ل مجممعة يف متطبيقها

 
في تمسي   مهمتنامماص ة  ي  فممع  بصمتنا الجغرافية الدملية فنح  مستمر

التابعووة مالمم مكووة  – ووركة قطوور  عوواد  التووأمي   فهوواه   المجممعووة نطووال أعمووام

أعمالهووا اآل  موو  جميوو  مراكووز إعوواد  التووأمي  الرئيسووية توودير  –بالكامووم ل مجممعووة 

دبووي مزيوومرخ مسوونغافمر   حوومم العووال  عبوور فرمعهووا الموورخ  لهووا بالكامووم فووي

 . مكتب تمليم في لند  م ركة خدمات في الدمحةبا اافة إلم 

 
ي  تالتوووابع -فوووه   وووركة أنتووواريس مأنتووواريس  سووويا ج  التطووومرنوووب اووواا اجب

المتخصصتي  في التأمي  مإعاد  التأمي  في لميدز  -مالمم مكتي  بالكامم ل مجممعة 

موو  النفوواا إلووم محفظووة ماسووعة ممتنمعووة فووي المجممعووة ب نوود  مسوونغافمر  قوود مكنتووا 

راواب مالمخواطر أن طة التأمي  ت مم الممت كوات ما صوابات/المخاطر ممخواطر ا 

. با اووافة  السياسوية مالحوماد  مالطاقووة مالتوأمي  البحووري مالجومي مإعوواد  التوأمي 

ناوومت أنتوواريس إلووم منصووة اكتتوواب سوومل لميوودز فووي إ  2016إلووم الووك مفووي عووا  

 نغهاي بالصي  مكانت ااه نقطة تحمم رئيسية أخر  ل مجممعوة مكَّنتهوا مو  النموم 

 . العال في لاني أكبر سمل ل تأمي  في 
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مفي خطم  إاافية نحم تمسي  نطال عالمتنا التجارية متأكيود حاومرنا ع وم 

     عِم نا ع م تنمية مجاكت أعمالنا مخ ق محفظة متنمعوة ممتمازنوة مستم  العال 

مقد نجحنا اليم  في النمم فوي المنطقوة اكقتصوادية األمرمبيوة مو  خوالم  وركة قطور 

م    لمجممعووة قطوور ل تووأمي التابعووة ( QEL)أمرمبووا المحوودمد    فووه  أنتوواريس أياووا

 عاد  التأمي  قد نجحتا في تلبيت مكانتهما م  خوالم أسواليب اككتتواب  م ركة قطر

ملقوود تمكنوت فرمعنوا العالميووة  عواد  التووأمي     مإدار  المخواطر فوي السوومل العالميوة

فووي  مالتووأمي  المتخصوو  فووي كووم موو  برموومدا ملنوود  ممالطووا فووي تحقيووق معوودم نمووم

متملووم إجمووالي األقسوواط المكتتبووة لفوورمع م ووركات المجممعووة  (%18)ن وواطها ب وو  

 .  ل مجممعة م  إجمالي األقساط المكتتبة (%70)العالمية نسبة ما يقارب 

 
عةةن انتشةةار المجموعةةة دوليةةاً م يةةل لنةةا معرفةةة المزيةةد عةةن أعمةةال  تلقةةد تحةةدث

 ً  ؟ المجموعة إقليميا
 

 - (QLM) لتأمينات الحيا  مالتأمي  الصحيساامت قم  ن اطات  ركة قطر 

فوي تحسوي  األدا  العوا  ل مجممعوة سواامت  – التابعة مالمم مكوة بالكاموم ل مجممعوة

ال وركات مالعموال  داخوم  ياتال ركة في استقطاب كبر نجحت  حي   بدرجة كبير 

 . مارات مالكميت مس طنة عما مفم كم م  ا  دملة قطر

 

إتفاقيووات م ووراكات اسووتراتيجية اامووة فووي جميوو  دمم مج ووس لقوود قمنووا بووهبرا  

كمووا أ  المجممعووة      منجحنووا بووالك فووي اسووتقطاب عمووال  جوودد التعووام  الخ يجووي

التعامم م  مطالبات تعمياات حماد  السويارات   نجحت في تطمير متسهيم عم ية

م    مسوووونقم  بهاووووافة تحسووووينات جديووووود   موووو  خووووالم بمابتهووووا اكلكترمنيووووة إق يميووووا

 .   2017عا   معم يات المطالبات خاللمتطمير

 

إننا في مجممعة قطر ل توأمي  نعوزما نجاحنوا كلتزامنوا نحوم اكبتكوار ما بوداع 

  إ  القوودر  ع ووم اكبتكووار مالتجديوود اووي جووز  ك يتجووزأ موو  لقافووة  مأاميووة التطوومر
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م يوات  ركتنا كما أنهوا تطبوق ع وم جميو  أمُجوه أعمالنوا بموا فوي الوك المومظفي  مالع

 . مالمبيعات مالبح  مالتطمير

 
   مم  ظهمر الهماتوف الاكيوة ماألجهوز  الرقميوة مالتطبيقوات سوه ة اكسوتخدا 

ملمماكبة العصور الرقموي قمنوا بتبنوي    نح  في مرح ة تطمير  امم لقنمات التمزي 

كمووا قمنووا بتجديوود بمابتنووا    ينموااج أعمووام ع ووم أع ووم مسووتم  موو  التقوود  التكنملوومج

 .  ا لكترمنية  لتسهيم عم يات ال را  متجديد ال را  لمنتجات التأمي  لألفراد

 

بعمووم تحسووينات    أاووفنا العديود موو  المنتجووات فوي مجووام أعمالنووا مقمنوا كوالك

 .  اامة تام  التحدي  المستمر لمنتجاتنا بما يتجامز تمقعات العمال 

 

سووعينا فووي عووا   كووا  يتنا لتتكيووف موو  المنوواخ السووائد  عوواد  تنظووي  اسووتراتيج م

لتطمير إطار أعمالنا مالك مو  أجوم الحفواظ ع وم اكسوتقرار مالتوماز  فوي   2016

مقمنوا   2015. مقد ت  إن وا  الهيكوم المعودَّم ل مجممعوة فوي العوا   عم ياتنا ا ق يمية

  فقد نجحنوا  إلم الك. با اافة  بمعايير إصالحية مخت فة  2016بتطبيقه في العا  

في تحديد أمجه القصمر ع م مستم  المجممعة مقمنا باستبعاد مجواكت العموم التوي 

  مت  العمم بهاه القرارت لتحقيوق المزيود  كانت إما زائد  ع  الحاجة أم نير مربحة

 . م  ال فافية بي  المحدات الت غي ية متحسي  األدا  العا 

 

ا فوي احتوما  ال تكواليف العاموة ما داريوة متخفياوها لتصوم الوم لقد حققنا نجاحم

  2015فوي العوا   (%12)إجمالي األقساط المحققة بعد أ  كانوت   م  (%8)نسبة 

  مما أد  إلم تحقيوق اتسوال ع وم نطوال المجممعوة متعزيوز الجهومد الراميوة لزيواد  

 . العائد ع م رأس المام مبالتالي تحقيق عائد أفام ل مساامي 

 
 مسيرة المجموعة؟ يمن أيمية ف رأ  المال البشريماذا يمثل 
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نجحنووا فووي بنووا  فريووق موو  الخبوورا     باتبوواع نهووج يرتكووز ع ووم اقتنووا  الكوومادر

كجز  م  الجهمد التي م . مكمَّ  م  متخصصي  في ااا القطاع م  جنسيات متعدد 

لتعزيووز تبووالها المجممعووة لتطوومير القووم  العام ووة ل مووماطني  مدعوو  ال ووباب القطووري 

   الخدمة ألنا  ل تدريب فر  بهتاحة المجممعة قامت   أادافه  متحقيق المهني نمما 

دمر محوومري  فووي قيوواد  العم يووات لاووما  نمووم  ل ووغمعطووا  الفرصووة ل مووماطني  إم

ا أساسيما في استراتيجية تقطير المظوائف   مستمر ل مجممعة    إلم جانب كمنها جز م

ا تصب في مصم   حة المجتم  مدملة قطر .ااه الجهمد أيام

 

ملمكافأ  ممظفينا ع م تفانيه  ممسااماته  مأدائه  فقد قمنا بهعاد  تصومي   ليوة 

( لمراقبووة تطوومر األدا  متقيووي  دمر KPIمرتبطووة بمو وور األدا  الرئيسووي ) آتمكافوو

ليوة ابتودا م مو  اآل. مقد ت  ما  الخطط لبد  تنفيوا اواه المجممعة الممظفي  في تقد  

   .2017العا  

 
رؤيةةتكم  التعةةرف علةةىنةةود  م لمجموعةةةتاريخيةةة عةةن ا نبةةذة قبةةل أن نتعةةرف علةةى
 المستقبلية للمجموعة 

 
قطوور بالم وواري  نيوور النفطيووة موو  المتمقوو  أ  يكووم  لووه مووردمد دملووة لتووزا  إ

. مل حكمموة  إيجابي في المحافظة ع م احتياطيات البالد الكبير  ع م المود  الطميوم

نَت في االقطرية روية     .2030ستراتيجية رويوة قطور المطنيوة مااحة ل دملة ُام ِ

 . مااا يعني أ  لقطر ل تأمي  دمر اا  يتحت  ع يها القيا  به

 

مموو  اسووتمرار تطوومر صووناعة التووأمي  متأق مهووا موو  ا طووار التنظيمووي مرنبووة 

نسوتمر فوي تقودي  خودمات ممنتجوات جديود  إلوم السومل مف سو   العمال  متفايالته 

  مسنركز ع م تمفير نفس معايير الجومد  المعمومم بهوا . ملمزيود  لمح ية ما ق يميةا

   موو  التطوومر  سوونعمم ع ووم التفوومل مالتميووز فووي جميوو  أمجووه التماصووم موو  العمووال 

 (52) ع ومتنوا التوي اكتسوبنااا خوالم موا يزيود امسنماصم اكستفاد  م  قمتنا مإمكاني

المحتم وة التوي يمكو  أ  تماجهنوا . كموا أننوا  عا  م  الخبر  لمماجهة جميو  المخواطر
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نتصمر أ  تسيطر المزيد مو  التفواعالت التوي تعتمود ع وم التكنملمجيوا فوي المسوتقبم 

 . ع م العالقة بي  المسته ك مالعالمة التجارية

 

مسوومف    سنسوتمر فووي اووبط العم يووات مممارسووة رقابووه فعالووة ع ووم الممازنووة

العم يات مسنهدف إلم الحفاظ ع يها منخفاة ع  طريوق ب أ  تكاليف  ت تد حيطتنا

  سنماصم تعزيوز عم ياتنوا مو  اكلتوزا   في المقت نفسهم   اكستفاد  م  التكنملمجيا

بتحسي  فعالية حمكمة ال ركات ممستم  تقدي  الخدمات م  تعزيز الكفا   الت وغي ية 

 . ل مجممعةام مالمسا لة مال فافية مالمرمنة مزياد  العائد ع م رأس الم

 
فووي الحوود األدنووم  نمووم التخطوويط المتماصووم ألعمالنووا  يركووز ع ووم تحقيووقإ  

مسنسووتخد  رأس المووام المتووا  فووي      مسوونركز ع ووم رفوو  اوواا الحوود لهوواما الوورب 

ع م خط معوي   ام ك تركيزل مجممعة   مل  يكم  انا تنمية محفظة متمازنة ممتنمعة

العم يات المستمر  سنماصم السوعي نحوم  . مم  خالم تحسي  أم مجام أعمام محدد

ظ ع م مكانتنا الرائد  مِسج نا الحافم بتحقيق فتحقيق الفاع ية م  حي  التك فة مسنحا

 .  عمائد مجزية لجمي  المساامي 

 

م  مدفمعي  بطممحاتنا أل  نكم  الرماد ج  ج بها  ك تعوالم نستمرسمف   دائما

ف مو  الم ووهد اكقتصوادي المتغيوور باسوتمرار موو  المحافظوة ع ووم مركزنووا جُّووجفوي التكي

 . مالمتقد  مقيمنا الراسخة مالتزامنا تجاه عمالئنا التنافسي القمي

 
 لمجموعة ؟عن اتاريخية  نبذةن تسرد لنا أيل لك 

 
مبا ورت ن واطها فوم سونماتها .   1964تأسست  ركة قطر ل تأمي  في عوا  

اوي بطبيعوة ناباوة بالحيوا  كانوت  الوا  يتسو  ماقوفسمل األملم فم الدمحة بمنطقة 

 .  ركةال لن اط حجر األساس
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 يالتجوارالدمحوة  فوي ق وب أكبورإلم مبنوم  ت ال ركةنتق إ    1967في عا  م

 منواطقلجميو   مهو لاي ظوم لعود  سونمات طريوق محومري اع م طريق سمل ماقف 

 . مدينة الدمحة

 

خوارج لهوا قامت  ركة قطور ل توأمي  بتأسويس أمم مكتوب     1968في عا  م

   المراكووز التجاريووة المزدحمووةإحوود  كانووت  التووي افتتووا  فوورع فووي دبوويب مالووكقطوور 

 .  لممقوووو  الم وووورمع األمم ل  ووووركة فووووي الخووووارج اصووووائبم  ااختيووووارم فكانووووت بووووالك 

ماكزداووار حتووم أصووب  أحوود العم يووات مقوود اسووتمر فوورع ال ووركة فووي دبووي فووي النمووم 

 .  ستراتيجية الرئيسيةاك

أدركت  وركة قطور ل توأمي  أ  ع يهوا القيوا  بخطوم      1980 عا  مفي بداية

مكا  ع م ال وركة إن وا  مقراوا الخوا     يالغرب اكنتقام إلم منطقة الخ يجب اامة

  عووا  إليووه فووي بدايووةكتمووم بنووا  المقوور الرئيسووي ل  ووركة ماكنتقووام إ مفعووالم .   نووااك

  1984  م  فبرايور يخالم افتتا  رسمي في الخامس مالع رم  مالك     1984

 م  الك العا  .

 

م ل  ركة قطر ل ت مبنمظم م ع وم موي  يموماطني  مالمقأمي  لعود  سونمات مع موا

فوي  بعود الوكبوراج األ انت ورت لوم أ إكا  صمر  بوارز  ب وعار مميوز م   حد سما 

 . الغربم جمي  أرجا  منطقة الخ يج

 

دار  العاموة ا  مو  تغييور فويتعيي  مج وس إدار  جديود ت      1986في عا  م

ع وم مسوار ال وركة ماو  مموا    يتمتنان  تحوت قيواد يل  ركة مت كيم فريق تنفيا

  فقد كا  ع م  وركة قطور  عالم  ع م الكالن اط متنميته .قمي فيما يتع ق بتمسي  

 فوي صوناعة الهيودرمكربم   نوااكلتمسوعات المتمقعوة ا تماكب حج  منمومل تأمي  أ  

 . موسسة قطر ل بترمممحكممة قطر  بالتخطيط لها تالتي قامم
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 إلم ركة قطر ل تأمي  ل مصمم حج  األقساط المكتتبة   1990مقد  هد عا  

 يبودم اواا األمورقود م.  هاسوم يوم  لاير قطوري ألمم مور  منوا تأسي (100)أكلر مو  

 .   نااك ملكنه كا  عالمة بارز  ع م الما  اكقتصادي امتمااعم  اإنجازم   اآل

 

 األمم الخووط  ع ووم توو  اختيووار  ووركة قطوور ل تووأمي  لتوووم ِ   1994فووي عووا  م

جريئوة  بخطوم  ل بتورمم مموسسة قطورقامت الحكممة القطرية م   قطر ل غاز  ركةل

ممراحووم إن ووا   ي باسووتلمار تقنووي ممووالي كبيوور   مالووك لتنميووة حقووم نوواز ال وومام

 ركة قطور ل توأمي  ل كا مقد    األامية اد الخسائر ةبالغ اتتأمين تتط ب م رمع ل

فوي    وركةل الفعالوةة م واركال يبورزماواا    المخواطرختياراوا لتوأمي  اواه اال رف ب

ل غوواز  مجموو  ها مالتووي أصووبحت أكبوورئالعديود موو  الم وورمعات الالحقووة التووي توو  إن وا

 .  الطبيعي المسام في العال 

 

باأللفيووة  العديوود موو  اكحتفوواكت فووي جميوو  أرجووا  العووال   2000 ووهد عووا  م

فرصوة  ع وم المسوتم  العوالممقد قدمت ااه األلفية مما صاحبها م  تقد  م.  الجديد 

سوتطي  فوي العقومد القادموة ت  م المسوتقب يةر مو  رويتهوا طم ِ ل ركة قطر ل تأمي  كي تُ 

 . تقدي  أفام الخدمات لعمالئها

 
اللوواني فووي أبووم ظبووي با مووارات  الخووارجي   أس سوونا الفوورع  2002مفووي عووا  

   انن واطتمسوي  ملعمالئنوا  الم كننا م  تمفير خدمات أكلور تكوامالعربية المتحد  مما م

موو   الجديوود  التووي زادتلفيووة لألالمبووادر  األملووم لرويتنووا كانووت اوواه الخطووم  اووي م

 . الدخم محج  المخاطر مصادرعزيمتنا ل تقد  إلم أبعد الحدمد ملتنمي  

  

      قمنوووا بتأسووويس  وووركة توووأمي  مطنيوووة فوووي سووو طنة عموووا   2004مفوووي 

  مالتووي أصووبحت بعوود موورمر ع وور  أعووما   ل تووأمي  يووةقطرالعمانيووة ال ووركة الماووي 

 . في السمل العُمانيةماحد  م  أا   ركات التأمي  
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 فوي فرعوا لهواقطور ل توأمي   سسوتأ    وركتنا فوي ُعموا  تأسيسمبالتزام  م  

يمتد م  ُعما  في  نطال جغرافم هاالكميت   مم  خالم ااا الفرع الجديد أصب  لدي

أللفيوة تسوير ل. مكانوت المرح وة األملوي مو  رويتنوا  الجنمب حتم الكميت في ال مام

تحت إسو   ركة تأمي  مطنية  ليصب ااا الفرع  ت  تحميم مبعد الك   طط لهاكما خُ 

 . ال ركة الكميتية القطرية ل تأمي 

 

   (9001اآليوزم ) وهاد   حصومم قطور ل توأمي  ع وم  2004عوا   وهد مقد 

( ل وركة لميودز ريجيسوتر)منحت  ركة   م  الك العا   في الساب  ع ر م  فبرايرف

قطر ل تأمي   وهاد  معتمود  لاوما  الجومد  بالنسوبة لعم يوات التوأمي  مإعواد  التوأمي  

 . نماعها المخت فةأالتم تمارسها ب

  

  2005عووا    سووعت قطوور ل تووأمي  فووي  ل  ووركة امم المركووز المووالمنوومموو  ت

تصونيف متميوز   مكالوة  ماوي  نود بومرز  حصمم ع م تصنيف م   ركة ستاندرد ل

 .  (A/Stable) حيووو  تووو  تقيوووي  ال وووركة ع وووم المسوووتم    ع وووم مسوووتم  العوووال 

فم تدعي  مركزاا المالم لالستمرار فوم المحافظوة مظ ت أملمية  ركة قطر ل تأمي  

 . الك التقيي  القميحقمل  ع م
 

م  يلاير قطور م يارقساط المكتتبة مب   تجامز حج  األ  2006مفم عا    محققوا

 ركة توأمي  دمليوة  تأسيسخر  م  مراحم التطميرالا  كا  يتام  أبالك مرح ة 

   تطميراالتتملم العم يات الخارجية متقم  ع م تعمم تحت مظ ة مركز قطر ل مام 

  ركة قطر ل توأمي ل  رخصت ايئة تنظي  مركز قطر ل مام   2007م  بداية عا  م

ايئووة تنظوي  مركووز قطور ل مووام  إختبوار تو  مقوودفوي ممارسووة ن واطها   . . . ا الدمليوة

المعوايير  فاومأ م  خاللها تطبيوق عالميةمفر بيئة تنظيمية تس   ألنهال ن اط  كقاعد 

 .  مالممارسات الدملية
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 أما  تأسيس ايكوم جا    مفي ااه ال حظة المحمرية م  تطبيق رويتنا األلفية

الطموم  المسوتقب ي  يسوتمعب اواه التمسوعات ميسواعد فوم تحقيوقل مجممعة  تنظيمم

 . لم العالميةإنطالل فم اك

  

تحقيووق أحوود أاوو  عناصوور طمووم   ووركة قطوور ل تووأمي    2008م ووهد عووا  

  ماخترنوا ايئوة  . . ا كيوم ر   ماي  ركة  بتأسيس  ركة إعاد  تأمي  متخصصة

 .  منها الم رمع الجديد قاعد  ينط قتنظي  مركز قطر ل مام م  جديد لتكم  
 

 وركة قطور لتأمينوات الحيوا  مالتوأمي  الصوحي  سيسأت  ت    2011مفي عا  

(QLMا ) . .  ت بيوة مو  التركيوز ع وم حتوم نوتمك    تحت مظ ة مركز قطور ل موام

 احتياجووات العمووال  متقوودي  عوورمض نمماجيووة ممنتجووات تناسووب احتياجووات العميووم 

   يتنوا األلفيوة. مقد كا  التنومع المورتبط بالتخصو  أحود العماموم الرئيسوية لرو بدقة

 ركة قطر لتأمينات الحيا  مالتوأمي  الصوحي اوي دليوم راسو  ع وم التزامنوا الودائ  م

 . بت ك الروية

 

ت اواه ال وركة   وركة كيوم ري ج حصو مبعد مرمر أربعة أعما  ع م تأسويس

ج قطوور  عوواد  التووأمي    ووركة ع وم ممافقووة الجهووات التنظيميووة بتغييوور إسوومها ليصوب 

مانط قوت ال وركة نحوم تحقيوق اسوتراتيجيتها مو  مالك ل تأكيد ع م اميتها القطرية   

م   ل  وركة  فاقواتووأمموا   فوي زيومري  ملنوود  مبرمومدا  فورمع لهووام فوت  خوال ماسووعة  ا

ا  ي  تووودأ موو  خاللهووا يمكوو  العالميووةمإعوواد  التووأمي   تووأمي ال بأسووماللالتصوام  دمرم

 .  رائدما في مجام إعاد  التأمي  في األعما  القادمة

 

 أنووه موو  الاوورمري  مجوودنا   مي ألن وواط قطوور ل توومنتيجووة ل تمسوو  الجغرافووي 

  ماووي مكالووة   لانيووة عالميووةتصوونيف  مكالووةأ  نسووعم نحووم تصوونيف إاووافي موو  

   مو  اواه المكالوة (A/Excellent)تصونيف  ميسعدنا حصملنا ع م   إيه إ  بيست

   التصوونيف الرائوودتي  عالميمووا مكووالتمموو   متميووزي تصوونيفي   صووب  لووديناأبووالك م
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  مأ  نظهور ل عوال     مجمدنا أما  قاعد  العمال  الحواليي  مالجوددجرس ِ استطعنا أ  نُ م

 . مالعزيمةمالحيطة كا  عنمانها التبصر  ن اطنا  بد مناك ه أ  رح تنا 

 

 قطر) قطر لدملة المستقب ية الروية تحقيق نحم ل تأمي  قطر  ركة مسير  فيم

  م خ يفوة بو  حمود ال ي  ج المالد األمير السمم صاحب بممجبها ما  التي( 2030

 لتطوومير الماعوود  األاووداف ع ووم ا ووتم ت التووي الطريووق خارطووة ج ك حفظووه ج لوواني

  وم ها التوي الرويوة ماوي   المتقود  العال  دمم بي  مكانتها متعزيز البالد اقتصاديات

 ك حفظوه جوج المفود  البالد أمير ج لاني  م حمد ب  تمي  ال ي  السمم صاحب حار 

 تحقيوق نحوم مسويرتها فوي ج منها المرجم  األاداف تحقيق لمماص ة الكام ة برعايته ج

 اسوتمراراا خوالم مو  مالوك   المتميوز دمراا ل تأمي  قطر ل ركة كا    الروية ااه

 لتبقوم جوج لمسوااميها اسوتلماري عائود مأفاوم لعمالئهوا تأمينيوة خدموة أفام تقدي  في

م   العالميوة نحوم رح تهوا ملتماصوم   متقودمها الوبالد لنهاوة المسواندي  ط يعوة في دائما

 موو  متماصوو ي  مدعوو  مبمسوواند  مرعايتووه تعووالم ك تمفيووق موو  ممالقووة لابتووة بخطووم

 .  قطر دملة حكممة

  م ورل المقت المناسب لنتأمم المااي منتط و  لمسوتقبم   2014 عا مكا  

م ع وم تأسيسوها   مالوك  منوا حي  احتف ت ال ركة في الك العا  بمورمر خمسوي  عاموا

أمم  مأسسومافوي دملوة قطور رجوام األعموام  كباراليم  الاي اجتم  فيه مجممعة م  

  ة رمبيوو (1.500.000) ووركة تووأمي  مطنيووة فووي قطوور بوورأس مووام صووغير مقووداره 

قمنوا برح وة اسوتلنائية لو  مخالم ااه السنمات    (%12) بنسبةالحكممة ساامت فيه 

حكممووة فقود ت قينووا فووي جميو  مراح هووا الودع  موو    يكو  بمقوودمرنا أ  نكم هوا بمفردنووا 

    اركتنا المسوير األخر  التي مالموسسات عمالئنا مم  ال ركات م  دملة قطر م

نتاريس القاباة بسومل أمفي نفس العا  تمكنت ال ركة م  اكستحماا ع م مجممعة 

ال ميوودز   مكووا  الووك بملابووة خطووم  اسووتراتيجية اامووة   حيوو  أصووب  لقطوور ل تووأمي  

 مجمدام في أقد  مأا  أسمال التأمي  العالمية .
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موووا  مقوود تموووت اكسووتعانة بالمكتوووب اكست وواري العوووالمي السوواد  / أمليفووور ماي

(Oliver Wayman  ج ل مسوواعد  فووي إعووداد ال وومائ  مالوونظ  المناسووبة لماوو )

 اكستراتيجية المستقب ية ل  ركة .

 

فمجممعوة قطوور ل توأمي  فوي ماو  يوا هووا لمماجهوة التحوديات ع ووم  مبوال  وك

 .  تحقيق التط عات المستقب يةمماجهة التحديات م ع م تهانحم فريد ألننا نوم  بقدر

 

م  وهد  إك أنوه   رن  الصوعمبات التوم أحاطوت بوهفو  2015عا  في ما أ أحودالا

  أكبوورتصوونيف قطوور  عوواد  التووأمي  موو  بووي   اامووة فووي مسووير  ال ووركة   حيوو  جووا 

   الرئيسووي إلووم برموومدا  مقراووانتقووام ام  العووال   ع ووم مسووتم  ووركة تووأمي   (50)

أنتواريس  سويا  متو  تأسويس  فوي سونغافمر  مفرعموا فوي دبوي لها تمليم  مكتبفتتا  ام

 تيناملتألقطور  افتتوا  فورعفوم اواا العوا  كموا تو     بمنصة لميدز  سيا في سنغافمر 

كما  هدت المجممعة نممام كبيرام في   في كبما  في ماليزيا  يلصحي  املتأما الحيا 

 . الم ياري دمكر أمريكيمي  المكتتبة أقساط التأجمالي ب   إ أعمالها   حي 

 

نفتخر بأنه مل عا  اللوانم ع وم   2016التي ت  تحقيقها خالم ا نجازات مع  

 (50) اووم  أكبوور (35)قطوور  عوواد  التووأمي  فووي المرتبووة الووج  توو  تصوونيف يالتوومال

الصوي   -أنتواريس إلوم منصوة لميودز ركة كما انامت     ركة إعاد  تأمي  عالمية

مي  أالتوو قسوواطأجمووالي إب وو    ماسووتمرت المجممعووة فووي النمووم حيوو  فووي  ووانغهاي 

 . م يار دمكر أمريكي (2.7)المكتتبة 

 

أ  تتحقوق ع وم أيودينا الرنبوة الغاليوة لصواحب  مم  دماعي فخرنوا ماعتزازنوا

حمد ب  خ يفة  م لاني ج حفظه ك ج فوي أ  تكوم  ال وركة السمم األمير المالد ال ي  

 م  بي  أفام خمسي   ركة تأمي  ع م مستم  العال  .
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اوواه الفرصووة ل تعبيوورع  خووال  امتنوواني لحاوور  صوواحب مأخيوورام أنتهووز 

السمم أمير البالد المفد  ال ي  تمي  ب  حمد  م لواني ج حفظوه ك   مالواي بفاوم 

قيادتووه الحكيمووة مرويتووه الر وويد  ماووعت دملووة قطوور أقوودامها ع ووم طريووق التقوود  

ب السوومم بووها  ك تعووالم إسووتكماكم ل مسووير  المباركوة التووي بوودأاا صوواح ماكزداوار

م  األميوور المالوود ال ووي  حموود بوو  خ يفووة  م لوواني ج حفظووه ك   منأمووم أ  نكووم  دممووا

ال ريك اكستراتيجي القمي لحكممة دملة قطر فوي مسويرتها المباركوة نحوم تحقيوق 

 رويتها المستقب ية .

 

 خووالمالمالموو  الماليووة ل  ووركة  بعووض البيانيووة المرفقووة ت ووير إلووم مالرسووم 

م ال   ( .2016ج  1986المتميز )  م  األدالاللي  عاما
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