
  عضوين بالتزكية انتخاب

 % مجانية15% نقداً و15"عمومية قطر للتأمين" توزع 
 العطية: نجحنا في تحقيق التنويع الجغرافي والتجاري

 %19حققنا نمواً قوياً في أنشطتنا التشغيلية بزيادة 

 مليون لاير 925إيرادات االستثمارات بلغت 

 ري مليار لاير األقساط المكتتبة لشركة قطر 4.5

 " من النظام األساسي36الموافقة على زيادة أعضاء مجلس اإلدارة والمادة "

 

 بدء توزيع األرباح اعتبارا من اليوم بفروع البنك التجاري

صادقت الجمعية العمومية العادية لشركة قطر للتأمين التي عقدت اجتماعها أمس بفندق الفورسيزون 
% أرباحاً 15لعطية نائب رئيس مجلس اإلدارة على توزيع برئاسة سعادة السيد عبدهللا بن خليفة ا

% 15لاير للسهم( باإلضافة إلى توزيع أسهم مجانية بنسبة  1.5نقدية من القيمة اإلسمية )أي بواقع 
من رأس المال بواقع ثالثة أسهم لكل عشرين سهما، كما وافقت على تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط 

ة المستقبلية للشركة وتقرير مراقبي الحسابات عن البيانات المالية الشركة ومركزها المالي والخط
وعلى ميزانية الشركة وحساب األرباح والخسائر، وكذلك على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة 

م وانتخاب عضوين بالتزكية وهما الشيخ عبدالرحمن 2016واعتماد مكافأتهم، وتقرير الحوكمة لعام 
 وسف حسين كمال.بن سعود آل ثاني وعلي ي

وصادقت الجمعية العمومية غير العادية على زيادة أعضاء مجلس إدارة الشركة اعتبارا من دورته 
( من النظام 36( أحد عشر عضوا وتعديل نص المادة )11م ليصبح )2019م إلى 2017القادمة 

زيادة رأسمال  األساسي المعدل للشركة بما يتوافق مع هذه الزيادة. كما صادقت غير العادية على
% وذلك بتوزيع أسهم مجانية بقيمة الزيادة بواقع ثالثة أسهم لكل عشرين سهما 15الشركة بنسبة 

يتم إصدارها عقب المصادقة على تلك الزيادة والحصول على موافقات جهات االختصاص وتفويض 
تعديل نص المادة مجلس اإلدارة بالتصرف في قيمة كسور األسهم التي تنتج عن التوزيع المجاني مع 

( من النظام األساسي المعدل للشركة ليعكس تلك الزيادة كما صادقت على تعديل النظام األساسي 7)
المعدل للشركة بإضافة الفقرة التالية إلى التمهيد ومع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية رقم 

كذا حال اندماجها أو تصنيفها تسري على الخدمات المالية التي تقدمها الشركة و 2015( لسنة11)
( 13األحكام الواردة بقانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم )

وواقعت على تفويض رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه في التوقيع منفردا على كافة  2012لسنة 
 المحررات الالزمة لتعديل النظام األساسي للشركة بما تقدم.

م تشهد الجمعية العمومية أي نقاشات أو اعتراضات على بنود جدول األعمال حيث سارع ول
 المساهمون بالموافقة على جميع بنود الجمعيتين العادية وغير العادية على كافة البنود.

 هذا وسيتم توزيع األرباح على المساهمين اليوم االثنين من جميع فروع البنك التجاري بالدولة.



دة عبدهللا بن خليفة العطية نائب رئيس مجلس اإلدارة تقرير مجلس اإلدارة نيابة عن وألقى سعا
سعادة الشيخ خالد بن محمد بن علي آل ثاني رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب. أشار فيه إلى 

ار م، نظراً لتزايد حدة التقلبات السياسية واآلث2016أن االقتصاد العالمي واجه عدة تحديات قوية في 
السلبية على بيئة االستثمار وانخفاض حركة التجارة الدولية . ووفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي، 

( في العام %2.1، مقابل )2016( في عام %1.6فقد نمت االقتصاديات المتقدمة في العالم بنسبة )
تصاديات المتقدمة، السابق. وبينما كان الضعف في إجمالي الطلب هو المصدر الرئيسي للقلق في االق

إال أن تذبذب أسعار السلع األساسية )بما في ذلك النفط والغاز( وأيضاً التغيرات السياسية قد أضاف 
 موجة من عدم اليقين في األسواق الناشئة.

 استراتيجية التنويع

ح أن وحول إستراتيجية التنويع، وأثرها اإليجابي على أداء نشاط التأمين والعوائد االستثمارية أوض
شركة قطر للتأمين نجحت في تحقيق كل من التنويع الجغرافي والتنويع في المنتجات، والتي استفادت 
منه المجموعة عن طريق القدرة على التنقل في عالم مضطرب. وقد تحقق تنويع األعمال التجارية 

قطر إلعادة العالمية في عمليات المجموعة من خالل تركيزنا على إعادة التأمين من خالل شركة 
للتأمين )قطر ري(، والوصول إلى سوق لويدز من خالل صندوق أنتاريس، والحصول على نشاط 

(، وتعزيز أعمال QELتأمين مباشر في قارة أوروبا من خالل شركة قطر األوروبية المحدودة )

طبي التأمين اإلقليمية في دول مجلس التعاون من خالل شركة قطر لتأمينات الحياة والتأمين ال
(QLM.وأيضاً شركاتها وفروعها اإلقليمية ) 

وقال: لقد شهدت المجموعة خالل هذه الفترة نمواً قوياً في أنشطتها التشغيلية، فقد بلغ إجمالي 
م 2015( عما سبق تحقيقه خالل عام %19( مليون لاير بزيادة نسبتها )9901األقساط المكتتبة )

بيرة في قطاع التأمين، فقد تأثر صافي النشاط التأميني سلباً ، ونظراً للزيادة في عدد من الحوادث الك
( %9( مليون لاير مسجالً انخفاضاً نسبته )844بهذه األحداث، حيث بلغ صافي النشاط التأميني )

 م.2015عما سبق تحقيقه خالل عام 

وعة. ومن وكانت إدارة االستثمار دائماً هي حجر األساس لالستقرار والمحرك الهام في أداء المجم
خالل خبراتنا الواسعة في مجال االستثمار وإدارة المخاطر، بلغ إجمالي إيرادات االستثمارات 

( 899( مليون لاير قطري وذلك مقابل )925م مبلغ )2016واإليرادات األخرى للمجموعة في عام 
هذه النتائج م . وفي ضوء بيئة السوق اإلقليمية والعالمية الصعبة، فإن 2015مليون لاير في عام 

تعتبر قوية وتعكس المبادئ الحكيمة التي يتم تطبيقها باستمرار من قبل فريق االستثمار لدينا في 
إدارة المحفظة االستثمارية للمجموعة. ومن خالل التركيز على قدراتنا وإمكاناتنا، حققت قطر للتأمين 

م بانخفاض 2015 في عام ( مليون لاير1044( مليون لاير، مقابل )1034أرباحاً صافية قدرها )
( مليون لاير مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة وكانت 18(، وذلك بعد احتساب مبلغ )%1نسبته )

( لاير على السهم الواحد 4.48م، محققة بذلك عائداً مقداره )2015( مليون لاير في عام 22.5)
 م.2015( لاير في عام 4.84مقابل )

 قطر ري



رحب بها شركاؤنا في األمريكتين وأوروبا هي نقل قطر إلعادة التأمين وأكد على أن الخطوة التي 
)قطر ري( إلى برمودا وهي واحدة من مراكز إعادة التأمين األكثر أهمية في العالم. إن برمودا ال 
تقدم فقط القرب الجغرافي من الواليات المتحدة، والتي تعد أكبر سوق إلعادة التأمين في العالم، بل 

( 2م امتياز الوصول إلى أسواق التأمين األوروبية من خالل االمتثال لنظام المالءة )أيضاً تقد
( قد 2األوروبي. جدير بالذكر أن التزام شركة قطر ري والمجموعة ككل بمتطلبات نظام المالءة )

 ساهم في تنفيذ نظام فعَّال إلدارة المخاطر تُمكننا من تحديد وتقييم المخاطر على أساس مستقبلي.
وقد انعكس هذا النهج في األداء المالي للمجموعة خالل الفترة المشمولة بهذا بالتقرير موضحاً أن 

( مليار لاير قطري بزيادة 4.5م بلغت )2016إجمالي األقساط المكتتبة لشركة قطر ري خالل عام 
وقد  م مستفيدة من النمو في نشاطها الجغرافي.2015( عما سبق تحقيقه خالل عام %8نسبتها )

( بين أعلى شركات إعادة التأمين العالمية وفقا إلحصائيات وكالة 35احتلت شركة قطر ري المرتبة )
(. وتنفيذاً لمهمتها في توسيع نشاط أعمالها، فإن قطر ري تعمل A.M. Bestالتصنيف االئتماني )

ي دبي وزيوريخ اآلن في جميع مراكز إعادة التأمين الرئيسية من خالل فروع لها مرخصة بالكامل ف
 وسنغافورة، ومكتب تمثيلي في لندن ، وشركة خدمات في الدوحة.

 التطور التكنولوجي

وحول االستفادة من التطور التكنولوجي في نمو نشاط التأمينات الشخصية للمجموعة قال العطية: 
لى سبيل لقد استثمرت شركة قطر للتأمين إلى حد كبير لتعزيز مكانتها في منطقة الشرق األوسط. ع

م، قامت المجموعة بتحويل شامل في منتجات التأمينات الشخصية من حيث 2016المثال، في عام 
تحسين المنتج، وتحسين مستوى الخدمات وتحديث قنوات التوزيع وإضافة المواهب والخبرات. وقد 

التأمين  أخذ الفريق خطوات مهمة لخلق بيئة تكنولوجية سهلة، مما عزز التجربة للعميل وجعل شراء
 وإدارة المطالبات مريحة وسريعة وسلسة.

كما قامت الشركة بتعزيز موقفها التنافسي في دولة اإلمارات العربية المتحدة ودولة الكويت وسلطنة 
عمان من خالل عروض التأمين الشخصي، ومن خالل التحول والتحديث في قنوات التوزيع، فقد 

 لتأمينات الشخصية.سجلت المجموعة نمواً قياسياً في مجال ا

ومن خالل االستفادة من الزخم في أسواق الرعاية الصحية في المنطقة سجلت شركة قطر لتأمينات 
سجلت نمواً سريعاً في عام  -شركة تابعة لمجموعة قطر للتأمين-( QLMالحياة والتأمين الطبي )

 م.2016

  

 مواءمة عملية االنضباط في إدارة المخاطر 

( أساس النمو المربح أشار العطية إلى أن المجموعة تضع أهمية ERMر )وحول إدارة المخاط

(، كأساس ال غنى عنه في استراتيجية ERMقصوى للمسائل المتعلقة بإدارة المخاطر المؤسسية )

النمو للمجموعة. فقد أدخلت شركة قطر للتأمين العديد من التحسينات في رفع مستوى الكفاءة في 
( في ERMهجيات المتبعة، كما عملت المجموعة على تضمين إدارة المخاطر )عمليات االمتثال والمن

مجاالت رئيسية مثل اإلبالغ عن المخاطر والرصد، والتخفيف من حدة المخاطر، مع العناية الواجبة 



في االلتزام بأعلى مستويات حوكمة الشركات. كما أدخلت المجموعة إصالحات هيكلية هامة لتسهيل 
أدى ذلك إلى زيادة الكفاءة التشغيلية، وتحسين خطوط اإلبالغ المستقلة والشفافية العمليات. وقد 

والمساءلة الواضحة، وتعزيز المسؤولية المشتركة بين كافة األنشطة على مستوى المجموعة. إن 
تنفيذ هذه المنهجيات ساعد أيضاً على السيطرة واحتواء التكاليف التشغيلية واستبعاد غير األكفاء. 

 يجة لذلك، كنا قادرين على احتواء المصروفات العمومية واإلدارية إلى حد كبير.ونت

وقد اتخذت شركة قطر للتأمين خطوة أخرى نحو مواءمة عملية االنضباط في إدارة المخاطر مع 
الخطط االستراتيجية للمجموعة. وهذه الخطوة ساعدت في توجيه المجموعة نحو االتجاه المطلوب 

وكمة الشركات. وبهذه الطريقة، سوف تستمر الشركة لتركيز جهودها على تحقيق مع فرض ثقافة ح
أهداف المجموعة وتنفيذها وفقاً للخطط االستراتيجية التي تم وضعها، لضمان النمو المستدام 

 للمجموعة.

  

 التزام بمبادئ الحوكمة

طلبات ومبادئ الحوكمة وحول قواعد ومبادئ الحوكمة أكد العطية أن شركة قطر للتأمين التزمت بمت
الصادرة عن هيئة قطر لألسواق المالية، -وفقاً لنظم حوكمة الشركات المدرجة في بورصة قطر 

 -والتي آخرها نظام حوكمة الشركات المدرجة في السوق الرئيسية، ومبادئ الحوكمة لشركات التأمين
م، والذي سوف 2016م الصادرة عن مصرف قطر المركزي، ويشتمل التقرير السنوي للحوكمة لعا

يتم عرضه على الجمعية العامة العادية للشركة العتماده ومن ثم رفعه إلى هيئة قطر لألسواق 
المالية، والمرفق صورته مع هذا التقرير يشتمل على موقف الشركة من التقيُّد أو عدم التقيُّد بقواعد 

 ومبادئ الحوكمة، ومبررات عدم التقيُّد إن كان.

  

 استقطاب الكوادر الوطنيةحرص على 

وحول نهج متوازن في عملية استقطاب المواهب الوطنية وتطويرها قال: لقد خطونا خطوة أخرى 
إلى األمام، في سعينا الستقطاب المواهب الوطنية، فقد طورنا عمليات التدريب والتطوير الداخلي، 

وفرنا فرصا وأدوارا محورية  وأدخلنا تحسينات على عملية اكتساب المهارات ونقل الخبرات، كما
 هامة للمهنيين من الشباب لقيادة العمليات، وذلك لضمان استمرار تقدم وازدهار المجموعة.

وكمجموعة تعمل على الصعيد العالمي، فقد نجحنا أيضاً في بناء فريق متعدد الجنسيات والخبرات 
 في المستقبل. القوية في هذا القطاع، وتوفير المناخ المالئم لهم لصنع القرار

  

 2017توقعات إيجابية حذرة لعام 

هي توقعات إيجابية ولكن بحذر وأن الزيادة المتوقعة في أسعار  2017قال العطية إن توقعاتنا لعام 
الطاقة والسلع حتى ولو كانت ضئيلة فقد توفر حافزا اقتصاديا للدول واالقتصاديات المصدرة للنفط 



على استراتيجيتنا المنهجية ومواصلة استكشاف فرص في نشاط  وعلى هذه الخلفية سنستمر بثبات
التأمين وفرص استثمارية لتحقيق معدالت نمو معقولة ومستدامة وعوائد مجزية لمساهمينا وأعرب 
العطية وأعضاء مجلس اإلدارة عن امتنانهم وعظيم تقديرهم لحكومة دولة قطر على دعمها المتواصل 

جميع العمالء للشركة ومساهميها لثقتهم ودعمهم المستمر وإلى كافة  للشركة كما يتقدم بالشكر إلى
 الموظفين اللتزامهم وتفانيهم في العمل ما كان له األثر الطيب في استمرار نجاحها.
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