
 

 % 15بنسبة  المقترحةاألرباح النقدية  اتالمساهمون يعتمدون توزيع
 

  :2019فبراير  xالدوحة، 
 

أداًء  قطىىىر للتىىىشحيت،  ىىىرنة التىىىشحيت الرا ىىىد ، حققىىى ، 2018علىىىل الىىىرال حىىىت التحىىىديا  التىىى   ىىى د ا عىىىال 
 12.6فىىى  ااق ىىىاط، حيىىىج الداد قسحىىىال  ااق ىىىاط الحنتتبىىىة قلىىىل  حقترنًىىىا بن ىىىبة نحىىىو نبيىىىر  ت ىىىييليًا قويًىىىا

االنتتىىىا  صىىىافل أربىىىا  . وبليىىى  2017% أعلىىىل حىىىت نتىىىف التتىىىر  فىىى  عىىىال 8حليىىىار ط قطىىىرة بن ىىىبة 
حليىىىىوت ط قطىىىىرة. وحققىىىى  حسحوعىىىىة قطىىىىر للتىىىىشحيت صىىىىاف  أربىىىىا   576 2018للحسحوعىىىىة فىىىى  عىىىىال 

 بشنحله.  2018ر عال حليوت ط قطرة علل حدا 664بقيحة  حسحعة
 

، استحىىىال السحعيىىىة العحوحيىىىة الىىى ة نا ىىى  ر ىىىيف حسلىىىف ا دار وتىىىرأف ال ىىىيدهللا عبىىىد ة بىىىت ،ليتىىىة العطيىىىة، 
وصىىىىادقوا علىىىىل  ،ونىىىىاقم الح ىىىىا حوت ااداء ال ىىىىنوة للحسحوعىىىىة .فور ىىىىيلونلانعقىىىىد بىىىىااحف فىىىى  فنىىىىد  

. 2018دي ىىىحبر  31% عىىىت ال ىىىنة الحاليىىىة الحنت يىىىة فىىى  15توليعىىىا  ااربىىىا  النقديىىىة الحقترحىىىة بن ىىىبة 
الح ىىىىتقق وتقريىىىىر حسلىىىىف ا دار   حىىىىدقح الح ىىىىابا نحىىىىا ادعتحىىىىد  القىىىىوا ل الحاليىىىىة للحسحوعىىىىة، وتقريىىىىر 

الح ىىتقق لعىىال  لح ىىابا حىىدقح ا. قضىىافةً قلىىل  لىىق، وافىىح الح ىىا حوت علىىل ا،تيىىار 2018والحونحىىة للعىىال 
      ،الق االستحال. 2018

  
 ىىى ل   7,704,258لعىىدد  نحىىا وافقىى  السحعيىىة العاحىىة ايىىر العاديىىة علىىل أت قصىىدرا طىىر  ،ىىا  سديىىد 

الح ىىسلة   QIC Capitalنة التابعىىة  الناحىىق أصىىحا  حصىى  ااقليىىة فىىل ال ىىرينتىىرد باانتتىىا  فيىىه ب
حقابىىىق تنىىىالل ل عىىىت  ىىى   الحصىىى  الىىىل  ىىىرنة قطىىىر للتىىىشحيت لتنىىىوت ن ىىىبة حلنيت ىىىا فىىىل حرنىىىل قطىىىر للحىىىاق 

و لىىىق فىىىل قطىىىار قعىىىاد   ينلىىىة الحلنيىىىة فىىىل  ىىى   ال ىىىرنة بحىىىا يتىىىي  للحسحوعىىىة   %100للعحليىىىا  الدوليىىىة  
 يق النظىىىال اال ا ىىىل. نحىىىا وافقىىى  علىىىل تعىىىدقدار  عحليات ىىىا الدوليىىىة بصىىىور  أن ىىىر فاعليىىىة وتعليىىىل نتاءت ىىىا

القيحىىىىة اا ىىىحية لل ىىىى ل لتصىىىىب  ريىىىىاال ليتوافىىىىح حىىىىي قىىىرار  ي ىىىىة قطىىىىر لة ىىىىوا  الحاليىىىة بتسل ىىىىة لل ىىىرنة 
واحىىدا, وتعىىديق عىىدد ا ىى ل ضىىحات العضىىوية فىىل حسلىىف اادار  ليصىىب  حليىىونل  ىى ل بىىدال حىىت حىىا تل الىى  

   ل
     

ويرسىىىي التضىىىىق فىىىى  ااداء القىىىىوة والحت ىىىىح للحسحوعىىىىة قلىىىىل عحليىىىىا  االنتتىىىىا  القويىىىىة، وتنىىىىول أعحال ىىىىا 
قت طريقىىىة الحسحوعىىىة الحنظحىىىة فىىى  تطبيىىىح نحىىىا العالحيىىىة، قضىىىافة قلىىىل الر ىىىحلة الحعدلىىىة وفقىىىا للح،ىىىاطر. 

والحىىىالء   الحعىىىايير الدوليىىىة وأفضىىىق الححار ىىىا  والىىىدروف الح ىىىتتاد  فىىى  تقييح ىىىا لحتطلبىىىا  رأف الحىىىاق
الحاليىىىىة الح ىىىىتقبلية قىىىىد ضىىىىحن  أت تحىىىىافظ الحسحوعىىىىة علىىىىل وضىىىىع ا القىىىىوة ورأف حال ىىىىا و ىىىىط ضىىىىيوط 

 ظرو  ال و  العالحية.
 

وتح لىىى  العواحىىىق الر ي ىىىة الناحنىىىة وراء تحقيىىىح  ىىى   النتىىىا   ا يسابيىىىة و لىىىق النحىىىو الحلحىىىوظ فىىى  وسىىىود 
شحيت فىىى  ال ىىىو  العالحيىىىة، قضىىىافة قلىىىل  ىىىرنا  الحسحوعىىىة التابعىىىة والحت،صصىىىة فىىى  عحليىىىا  قعىىىاد  التىىى

تنىىول عحليىىا  الحسحوعىىة فىى  قطاعىىا  حتعىىدد  ح ىىق قطىىال التىىشحيت علىىل الحيىىا  وقطىىال التشحينىىا  الصىىحية 
الصىىاعد  حىىىت حنطقىىة ال ىىىر  ااو ىىىط. تسىىدر ا  ىىىار  قلىىىل أت  ىىرنات ا التابعىىىة الدوليىىىة و ىى   ىىىرنة قطىىىر 

وحسحوعىىىة  ىىىرنا    QELت أوروبىىىا الححىىىدود    عىىىاد  التىىىشحيت و ىىىرنة أنتىىىاريف و ىىىرنة قطىىىر للتىىىشحي
 % حت قسحال  ااق اط الحنتتبة للحسحوعة.  77تح ق حاليًا حوال  حارنر تادى للتشحيت 

 
« قيرحىىىا»و«  ىىىارف »تحىىىديا  نبيىىىر  ب ىىىب  ص ىىىار ااعاصىىىير ال ال ىىىة  2017 ىىى د الربىىىي ال الىىىج حىىىت عىىىال 

تابعىىىىة قطىىىىر  عىىىىاد  التىىىىشحيت و ىىىىرنة التىىىى  عانىىىى  حن ىىىىا الحسحوعىىىىة حىىىىت ،ىىىىالق  ىىىىرنات ا ال« حاريىىىىا»و
، تىىىىش ر  قطىىىىر للتىىىىشحيت بحرا ىىىىح نالتورنيىىىىا وال، ىىىىا ر ل2018،ىىىىالق عىىىىال  عىىىىالو  علىىىىل  لىىىىق أنتىىىىاريف.

  البحرية ال ا لة ف  ألحانيا  حوض لور ت لبناء ال تت .  
 



ويحنىىىت أت تدعىىىلى  ىىى   النتيسىىىة قلىىىل الطريقىىىة  حليىىىوت ط قطىىىرة. 780بلىىىا صىىىاف  د،ىىىق اال ىىىت حارا  و
الحتلنىىىىة التىىىى  تتبع ىىىىا الحسحوعىىىىة فىىىى  قدار  الححتظىىىىة اال ىىىىت حارية للحسحوعىىىىة، واتبىىىىال طريقىىىىة التنلتىىىىة 

شفضىىىق  ىىىرنة أن »ا حىىت السىىىوا ل اا،ىىىرى، بحىىا فىىى   لىىىق سىىا ل  ا عىىىددً التعالىىة. نحىىىا أحىىىرل  ال ىىرنة أيًضىىى
عىىىىت  2017لعىىىىال  «دوق حسلىىىىف التعىىىىاوت ال،ليسىىىى أفضىىىىق صىىىىندو  أ ىىىى ل فىىىى  »، وسىىىىا ل  «ا ىىىىت حارية

 صندوق ا الحتحيل لال ت حار ف  اا  ل بدوق حسلف التعاوت ال،ليس .
 

،  ىىىو  تواصىىىق حسحوعىىىة قطىىىر للتىىىشحيت الترنيىىىل علىىىل توس  ىىىا نحىىىو التو ىىىي 2019أحىىىا بالن ىىىبة لعىىىال 
 ، و ىىى  عالحىىىة تساريىىىة تىىىل تنوين ىىىا حىىىدي ًا، والتىىى  تقىىىول بحوسب ىىىا QIC Global العىىىالح  علىىىل ،لتيىىىة 

ة بتوحيىىىد النيانىىىا  الدوليىىىة التابعىىىة للحسحوعىىىة و ىىى   ىىىرنة قطىىىر  عىىىاد  التىىىشحيت و ىىىرنة أنتىىىاريف و ىىىرن
  وحسحوعىىىة  ىىىرنا  تىىىشحيت حقر ىىىا سبىىىق طىىىار  التىىى  تىىىل  ىىىرا  ا QELقطىىىر للتىىىشحيت أوروبىىىا الححىىىدود   

وحقيقىىة ااحىىىر أت ن ىىى  التنىىول الح ىىىتحر الىى ة تتبعىىىه الحسحوعىىىة،  ىىواء سيرافيًىىىا أو حىىىت  .حارنر ىىىتادة حىىت
ي ىىا ل بجيسابيىىة فىى  تقليىىق ح،ىىاطر ااعحىىاق التىى  تقىىول ب ىىا. وت ىىد  حسحوعىىة حيىىج الحنتسىىا  وال،ىىدحا ، 

قطىىىر للتىىىشحيت قلىىىل حواصىىىلة تو ىىىع ا حىىىت ،ىىىالق النحىىىو وتحقيىىىح ر يت ىىىا بىىىشت تصىىىب  أفضىىىق  ىىىرنة تىىىشحيت 
 . 2030ال بحلوق ع

   حليار ط قطرة.  7.7، بلي  حقو  حلنية ح ا ح  الحسحوعة 2018دي حبر  31وف  
 

وقىىاق ال ىىيدهللا ،ليتىىىة عبىىد ة ترنىىى  ال ىىبيع ، الىىىر يف التنتيىى ة لحسحوعىىىة قطىىر للتىىىشحيت، حعلقًىىا علىىىل ااداء 
حيت العىىالح ، علىىل الىىرال حىىت الظىىرو  الصىىعبة التىى  حىىر ب ىىا  ىىو  التىىش: »2018الحىىال  للحسحوعىىة فىى  

والتىى  أ ىىر  ب ىىنق نبيىىر علىىل قطاعىىا  ر ي ىىية فىى  الحنطقىىة، قال أت حسحوعىىة قطىىر للتىىشحيت  ىى د  نحىىًوا 
 «.قويًا ونات أدا  ا حت قًا حي توقعاتنا

 
ا ىىىتراتيسيت ا ال اقبىىىة وقىىىدرتنا علىىىل  2018يوضىىى  ااداء النلىىى  للحسحوعىىىة فىىى  عىىىال »وأضىىىا  ال ىىىبيع : 

، فىىىجت توقعاتنىىا تظىىق قيسابيىىة با ىىىتحرار. و ىىنظق نرنىىل علىىل تسحيىىىي 2019ل تنتيىى  ا بنسىىا . وبالن ىىبة لعىىا
س ودنىىىىا وتح ىىىىيت نتاءتنىىىىا الت ىىىىييلية. وبتضىىىىق ترنيلنىىىىا الحتسىىىىدد والح ىىىىتحر علىىىىل تحقيىىىىح النحىىىىو التعلىىىى  
الحوسىىه بالنتىىا  ،  نواصىىىق العحىىق علىىل تحقيىىىح تعظىىيل التا ىىىد  والقيحىىة للح ىىا حيت و ىىىرنا نا وعحال نىىا حىىىي 

 قطال واالقتصاد ف  صت واحد". دعل تطوير ال
 

 حوق  رنة قطر للتشحيت:
 ىىىرنة قطىىىر للتىىىشحيت  ىىى   ىىىرنة تىىىشحيت عاحىىىة حدرسىىىة فىىى   ىىىو  ااورا  الحاليىىىة بدولىىىة قطىىىر. وتتحتىىىي 

 ىىىنة فىىى   ىىىو  التىىىشحيت العىىىالح . وقىىىد تش  ىىى  ال ىىىرنة  50ال ىىىرنة بىىىشداء سيىىىد وتىىىاريز ح ىىىر  يتسىىىاول 
ححليىىىة فىىى  دولىىىة قطىىىر. وقىىىد أصىىىبح   ىىىرنة قطىىىر للتىىىشحيت ، ونانىىى  أولىىىل  ىىىرنا  التىىىشحيت ال1964عىىىال 

لىىىي  اليىىول أحىىىد رواد قطىىىال التىىىشحيت فىىى  دولىىىة قطىىىر، وواحىىىد  حىىىت نبريىىىا   ىىىرنا  التىىىشحيت فىىى  حنطقىىىة ال،
" حىىىىت A/Stableالعربىىىى  وحنطقىىىىة ال ىىىىر  ااو ىىىىط بتضىىىىق حىىىىا حصىىىىل  عليىىىىه ال ىىىىرنة حىىىىت تصىىىىني  "

Standard & Poor’s  قضىىىافةً قلىىل تصىىىني ،A (Excellent)  حىىىتA.M. Best.  وفيحىىىا يتعلىىىح
بتحقيىىىح ااربىىىىا  ور ىىىىحلة ال ىىىو ، فىىىىجت  ىىىىرنة قطىىىىر للتىىىشحيت تعىىىىد نبىىىىرى  ىىىرنا  التىىىىشحيت فىىىى  حنطقىىىىة 
ال ىىىر  ااو ىىىىط و ىىىحاق أفريقيىىىىا. و ىىى  حدرسىىىىة فىىى   ىىىىو  ااورا  الحاليىىىة بدولىىىىة قطىىىر بجسحىىىىال  قيحىىىىة 

 حليار دوالر.  3 وقية تتساول 
طىىىىىالل علىىىىىل حليىىىىىد حىىىىىت الحعلوحىىىىىا  حىىىىىوق  ىىىىىرنة قطىىىىىر للتىىىىىشحيت، يرسىىىىىل ليىىىىىار  حوقىىىىىي ال ىىىىىرنة: لال

www.qatarinsurance.com     

http://www.qatarinsurance.com/

