
 2019مليون في النصف األول من عام  419إلى  اع صافي أرباح شركة قطر للتأمينارتف

 مليار ريال قطري  6.4مبلغ  2019في النصف األول من عام  أقساط التأمينيبلغ إجمالي 

ومنطقة الشرق األوسط  ،أعلنت شركة قطر للتأمين، شركة التأمين الرائدة في قطر -2019 يوليو  31الدوحة، 

وقد استمرت أسواق . 2019مليون ريال قطري في النصف األول من عام  419وشمال أفريقيا عن صافي أرباح بلغ 

، على الرغم من الرياح املعاكسة التأمينالشرق األوسط وشمال أفريقيا في تحقيق استقرار في أقساط وربحية 

منخفضة لية لشركة قطر للتأمين بشكل أكبر فى األعمال الدو توسعت العمليات و الجيوسياسية في املنطقة. 

 % من محفظتها اإلجمالية. 75التقلبات وتمثل اآلن 

شركة قطر للتأمين في النصف  حافظت  ملنخفضة لتوليد األعمال الجديدة،مع التركيز على قطاعات التقلبات ا

 مليار ريال قطري. 6.4تأمين ثابته إلى إجمالي أقساط على  2019األول من عام 

با و واصلت الشركات الدولية التابعة للمجموعة وهي، قطر إلعادة التأمين، أنتاريس وشركة قطر للتأمين أور 

في التوسع في املناطق ذات التقلبات املنخفضة. حصلت الشركات الدولية التابعة وجبل طارق  املحدودة 

% في النصف 74بنسبة الي أقساط التأمين لشركة قطر للتأمين، مقارنة % من إجم75للمجموعة على حوالي 

 . 2018األول من عام 

استمر بشكل عام بقيت عمليات شركة قطر للتأمين املحلية وفي منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا مستقرة. 

كرة. في التحول الرقمي واملنتجات املبتفي شركة قطر للتأمين في النمو  QIC INSUREDقسم التأمين الشخص ي، 

"جائزة أفضل تحول رقمي في التأمين" في النسخة االفتتاحية لقمة التحول  شركة قطر للتأمين ُمنحتكشهادة، 

 املؤسس ي في الدوحة. 

عن مليون ريال قطري  401مليون ريال قطري مقارنة بمبلغ  419إلى  حيث وصل املجموعة أرباح تحسن صافي 

 نفس املدة من العام املاض ي. 

مليون  426إلى  2018مليون ريال قطري في النصف األول من عام  408تحسن صافي ناتج استثمار الشركة من 

% ترجع بشكل رئيس ي إلى ظروف السوق العاملية 4الزيادة السنوية بنسبة ريال قطري في فترة هذا التقرير. 

نسبة سنوية بلغت عائدات االستثمار الحالية لشركة قطر للتأمين  واإلقليمية املواتية في معظم فئات األصول.

، مما يضيف سجل طويل من األداء االستثماري املتميز 2018% لنفس الفترة من عام 4.9%، مقارنة بنسبة 5

ويبقى األداء االستثماري لشركة قطر للتأمين القائم على التنويع الدقيق عبر املناطق الجغرافية وفئات األصول. 

 منقطع النظير مقارنة بأي من أقرانها. 

تمثل األعمال عالية التواتر منخفضة مليون ريال قطري.  331حافظت املجموعة على نتائج اكتتاب ثابته وصلت 

 محفظة تأمين شركة قطر للتأمين. إجمالي  قسم كبير مناملخاطر 

 

خالل فترة هذا التقرير، تحسنت بالفعل الكفاءة التشغيلية االستثنائية لشركة قطر للتأمين بشكل أكبر. في 

. تواصل املجموعة في %6.4، وصلت نسبة املصروفات اإلدارية لعملياتها األساسية 2019النصف األول من عام 

 رة تجاه زيادة كفاءة العمليات وتشغيلها اآللي.تحقيق فوائد من مساعيها املستم



، قال السيد/ خليفة عبد هللا تركي السبيعي، رئيس 2019وفي تعليقه على األداء املالي عن النصف األول من عام 

موقعنا الدولي نحو إلعادة تحديد املجموعة والرئيس التنفيذي ملجموعة شركة قطر للتأمين، "ال نزال في طريقنا 

تعكس بشكل متزايد االقتصاد الجاذب لهذه في شركة قطر للتأمين  التأمينمناطق أقل تقلًبا. إن تحسين ربحية 

 األعمال الذي يحقق أرباًحا ثابتة نسبًيا يمكن التنبؤ بها."

" ،
ً

لألوضاع الجيوسياسية إن توقعات املجموعة للجزء املتبقي من العام واعد بشكل حذر. إن تعرضنا وتابع قائال

ونظًرا ألن شركة قطر معتدلة نسبًيا. في منطقة الشرق األوسط وتقلبات أسعار التأمين/ إعادة التأمين العاملية 

في السوق ولكن تركز على املعامالت املنفصلة، واملبتكرة والقائمة على الخبرات، فإنه يمكننا رؤية  تؤمنال للتأمين 

 فة تقدمها البيئة السياسية واالقتصادية بتوازن نسبي".سيناريوهات للمخاطر املختل

 

دت وكالة التصنيف ستاندرد آند بورز العاملية تصنيفها االئتماني كما 
ّ
( QICلشركة قطر للتأمين ) مستقر «A»أك

التابعة لها . ويؤكد التقرير من جديد على نظرة مستقبلية لشركة قطر للتأمين والشركات والشركات التابعة لها

 على أنها مستقّرة.

على الرغم من النمو السريع « AAA» عند تصنيفوتستفيد مجموعة قطر للتأمين من كفاية رأس املال على 

ختلفة خالل السنوات األخيرة
ُ
 وعمليات االستحواذ امل

 

 


