
 
 

 

 قطري لاير مليار 9.8يصل الى  مجموعة قطر للتأمينإجمالى األقساط المكتتبة ل

% 6مليون لاير قطري بنسبة  500إلى  هاصافي أرباح زيادةمجموعة قطر للتأمين تعلن 

 2019من  لألشهر التسعة األولى

  :2019أكتوبر  29 -الدوحة 

 – شركة التأمين الرائدة في دولة قطر ومنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا – أعلنت مجموعة قطر للتأمين

 اجتماع مجلس اإلدارة خالل. و2019سبتمبر  30عن نتائجها المالية لألشهر التسعة األولى المنتهية في أمس 

 تم إعتماد ،اإلدارة والعضو المنتدب   مجلسرئيس ، بن محمد بن علي آل ثاني  خالد سعادة الشيخالذي ترأسه 

 .لهذه الفترة المالية بياناتال

مما يبرهن على  ثابتة، وربحية تأمين أقساط تحقيق أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة في األسواقوواصلت 

 للتأمين قطر شركة فإن ،ذلك مع واتساقًا. المنطقة تشهدها التي العاصفة والسياسة الجغرافية األوضاعتجاوز 

 .منخفض تقلّب ذات مختارة فئات في الدولية عملياتها في توسعت

 9.8 إلى٪ 3 بنسبة للمجموعة المكتتبة االقساط إجمالي ارتفع ،2018 عام من األولى التسعة باألشهر ومقارنة

 أنتارس وشركة التأمين إلعادة قطر شركة وهي للمجموعة، التابعةالدولية  الشركات وسجلت. قطري لاير مليار

 المكتتبة االقساط إجماليمن  ٪76 طارق جبل شركات ومجموعة المحدودة أوروبا للتأمين قطر وشركة

 .للمجموعة

 إفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة وفي قطر داخل للتأمين قطر شركة عمليات أن إلى اإلشارةب وتجدر

 الحياة لتأمينات" ام إل كيو" شركة وهي التوسع لها التابعة الشركات واصلت، بينما مستقرنمو حافظت على 

 والمدرجة للمجموعةتابعة ال الشركة للتأمين، القطرية العمانية والشركة ،الدوحة في ومقرها الصحي والتأمين

 العمليات لركيزة المستمر الرقمي التحول بسبب واالبتكار للنمو مضاعف زخم نشأ وقد. عمان سلطنة في

 دفع في الريادي دورها على وكبرهان. إفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقةب لمجموعةلألفراد في ا التأمينية

 النسخة في" التأمين مجال في رقمي تحول أفضل" جائزة على للتأمين قطر شركة حصلت االبتكار، قاطرة

 .الدوحة في مؤخًرا عقدت التي المؤسسي التحول لقمة االفتتاحية

 قطري لاير مليون 378 بمبلغ مقارنة قطري، لاير مليون 420 إلى المجموعة اكتتاب عوائد صافي ارتفعوقد 

 التقلب منخفضة أعمال نحو التحول في المجموعة نجاح يعكس القوي األداء هذا. الماضي العام من الفترة لنفس

 وعدم جديدة أعمال في الدخول في االنتقائية إلى باإلضافة الطويل، المدى على بها التنبؤ يمكنو ربحية توفر

 واصلت وقد. 2019 عام في للتأمين لقطر الدولية الوحدات مختلف عبر مربحة غير بأعمالبإكتتاب  المخاطرة

جزء كبير  اآلن تشكل والتي القيمة وعالية والخطورة الحدة منخفضة األعمال في التوسع للتأمين قطر مجموعة

 .من محفظة التأمين



 
 

االكتتاب سلبًا خالل الفترة بقرار حكومة المملكة المتحدة بمراجعة معدل خصم أوغدن  عوائد صافيوقد تأثر 

في المملكة  السيارات بتأمين المتعلقة. تتعرض أعمال التأمين وإعادة التأمين 2019يوليو  15٪( في -0.25) إلى

 لحاالت اإلصابة الشخصيةقيمة التسويات النهائية  المتحدة للتأثيرات الناجمة عن تغيير معدالت الخصم و

فى ،2019 عام من األولى التسعة األشهر في قطري لاير مليون 610 االستثمارت إيرادات بلغ ذلك، على عالوة

 خالل٪ 4.5 بنسبة مقارنةً  ،% 4.6 تبلغ سنوية نسبة للتأمين قطر لمجموعة الحالي االستثماري العائد بلغحين 

 أي فيه يدانيها والويبقى األداء االستثماري لشركة قطر للتأمين منقطع النظير  .2018 عام من الفترة نفس

 السوق ظروف ظلتكما  األصولفئات و الجغرافية المناطقمختلف  عبر الدقيق تنوعها إلى استنادًا ،منافس

 .مواتية والعالمية اإلقليمية

 المجموعة ربح صافي بلغ القوية، االستثمار وإيرادات المستقرة االكتتاب عوائد خلفية وعلى العموم، وفي

 قطري لاير مليون 474 بمبلغ مقارنة قطري، لاير مليون 500 قيمته ما 2019 عام من األولى التسعة لألشهر

 .الماضي العام من الفترة نفس في

 االستثنائية التشغيلية كفاءتها تحسين على للتأمين قطر مجموعة حرصت بالتقرير، المشمولة الفترة وخالل

 المجموعة وتواصل هذا%.  6.8 األساسية لعملياتها اإلدارية المصروفات نسبة بلغت لذلك، ونتيجة. أصاًل 

 في المتطورة المعلومات نظم عـلـى واالعــتــمــاد الــكــفــاءات تـفـعـيـل نحو المتواصلة مساعيها ثمار جني

 قطر لمجموعة التابعة الدولية الكيانات مختلف فيقسم الخدمات المساندة  عمليات دمج عن فضاًل  عملياتها،

 .للتأمين

 هللا عبد خليفة/  السيد صرح ،2019 عام من األولى التسعة لألشهر المالي األداء على تعليقه معرض وفي

 تحولنا تنفيذ نواصل: "قائالً  للتأمين، قطر لمجموعة التنفيذي والرئيس المجموعة رئيس السبيعي، تركي

 قطر لشركة الثابتة االكتتاب ربحية وتبرهن هذا. الدولية األسواق في تقلبًا األقل القطاعات نحو االستراتيجي

 ".بها التنبؤ ويمكن نسبيًا مستقرةربح  هوامش من يحققه لما القطاع، هذا جاذبية على للتأمين

للموقف الجغرافي  وتعرضنا. حذرشكل ب متفائلة تزال ال القريب للمستقبل المجموعة نظرة إن: "قائالً  وأضاف

 وبما. نسبيًا متوسط التأمين إعادة للتأمين و العالمية سعاراألفي  تقلباتالو األوسط الشرقمنطقة  فيوالسياسي 

 على والقائمةوالمحددة حسب الطلب  المبتكرة المعامالت على تركز ولكنها السوقتكتتب في  ال للتأمين قطر أن

 السياسية البيئة تمليها التي الرئيسية المخاطرة سيناريوهات من عدد من بالحماية نتمتع نزال ال فإننا الخبرة،

 ". واالقتصادية

 


