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مليون لاير قطري218
المكتتبةوالمشاركات جمالي األقساط إ

(2019مقارنة بالربع األول % )2-

2020ملخص الربع األول 

قطردولة شركة تأمين رائدة في 
عاما  40خبرة تزيد عن 

نبذة
توفرحيث.قطردولةفيرائدةتأمينشركةهي(QGIRCO)التأمينوإعادةللتأمينالعامةالقطريةالشركة

وخدماتمنتجاتفيالمتميزةخبراتناخاللمنوذلكومبتكرةاستثنائيةتأمينحلولوالشركاتواألسرلألفراد
.الشاملةالتأمين

2020المالية للربع األول نتائجحول التحديث

مليون لاير قطري43
اإلداريةالتشغيلية والمصاريف 

(2019مقارنة بالربع األول % )11-

مليون لاير قطري32
التأمينإكتتابنتائج 

(2019مقارنة بالربع األول % )43+

معلومات عامة
2020مارس 31كما في 

توزيع نسب المساهمين

عالقات المستثمرين

علي مراد

محلل استثمار أول

مسؤول عالقات المستثمرين

: تليفون 2301 4428 974+

a.mourad@qgirco.com : البريد اإللكتروني

مريم علي العطية

مسؤول اول االستثمارات

:تليفون 2256 4428 974+

m.alattiya@qgirco.com : البريد اإللكتروني

نظرة اإلدارة المستقبلية
علىلعملاوسيتمرهذاالتأمين،بسوقبعراقتهاتتميزفالشركةوالصالبةبالقوةتتمتعالشركةأعمالتزالال

.2020العامخاللاألعمالتطوير

والشركةلىعتأثيراالقتصاديةوالتحدياتالماليةاألسواقلتقلباتكانكماكورونا،بجائحةتأثرتقدالشركةإن
.قيمهاواالستثماراتمنبالعوائديتعلقبماخصوصا

علىحنونالمجاالت،بجميعالشركةلدعممؤقتجديدادارةمجلسُكلَّف  وقدشامل،تطويربمرحلةالشركةتمر

الجديدسالمجلوتوجيهقيادةظلفياإلستراتيجية،وأهدافهارؤيتهاوستحققمكانتهاستعززالشركةبأنثقة

.المركزيقطرمصرفمنالالمحدودالدعموبفضل
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QGRI رمز التداول

لاير قطري1.96 سعر السهم

مليار لاير 1.72

قطري
الرسملة السوقية

مليون875.1 األسهم المصدرة

لاير قطري5.60
القيمة الدفترية 

للسهم

*77%
نسبة األسهم 

المتداولة

األخرىالشركات األفراد 

مساهمين قطريين

مساهمين غير قطريين

نسبة التغير 
السنوي

الربع األول
2020

الربع األول
2019 ألف لاير قطري

(2%)
218,230
• 176,996
• 41,234

221,715
• 168,896
• 52,819

المكتتبة لمشاركاتاجمالي األقساط وإ

(الشركة القطرية العامة)األقساط -

(الشركة العامة للتكافل)المشاركات -

(59%) 9,871 23,786 صافي المطالبات

43% 32,328 22,591 كتتاب التأمينإجنتائ

(36%) 44,928 70,598 نتائج االستثمار والعمليات األخرى

(4%) 20,209 21,151 تكاليف التمويل

(11%) 43,247 48,326 اإلداريةالتشغيلية والمصاريف 

(45%) 11,230 20,430 (العائدة إلى مساهمي الشركة األم)الربح صافي 

(45%) 0.013 0.023 (لاير قطري)العائد على السهم 

إخالء مسؤولية

إستشرافية تنطوي على مخاطر معروفة وغير معروفة، وعدم اليقين، / بإستثناء الحقائق التاريخية، فإن أية بيانات واردة في هذه المواد يجب إعتبارها بيانات إفتراضية 

ة اإلستشرافي/ يانات اإلفتراضية البوغيرها من العوامل التي من شأنها أن تتسبب في إختالف مادي للنتائج، األداء واإلنجازات الفعلية عن تلك المشار إليها أو المضمنة في 

مؤشراً رهاال ينبغي إعتبار أي من التوقعات، التقديرات أو اإلحتماالت المستقبلية الواردة في هذا العرض بمثابة تنبؤات أو وعود وال ينبغي إعتبا. ضماناً أو تأكيداً 
.في هذا العرضامللإلفتراضات التي إستندت إليها هذه التوقعات، التقديرات واإلحتماالت عند إعدادها بأنها صحيحة ووافية، كما يتم إعتبارها مبيّنة بالك

89%

9% 2%

أمين قوية تإكتتابتستمر أعمال التأمين في االزدهار مع انخفاض صافي مطالبات التأمين مما أدى إلى نتائج ▪
2019من نتائج الربع األول من عام % 43حيث كانت أعلى بنسبة 2020في الربع األول من عام 

على نتائج االستثمار 19-تأثير وباء كوفيد▪

أدت اإلدارة المرنة والتخطيط المالي الى تخفيض المصاريف اإلدارية وتكاليف التمويل▪

مليون لاير قطري11
(العائدة إلى مساهمي الشركة األم)صافي الربح 

(2019مقارنة بالربع األول % )45-

مليون لاير قطري 10
صافي تكلفة المطالبات

(2019مقارنة بالربع األول % )59-
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