األقساط المكتتبة لمجموعة قطر للتأمين في الربع الثالث من العام 2015م
تبلغ  5376مليون لاير بمعدل نمو قدره .% 20
أعلنت ’شركة قطر للتأمين‘ ،الشركة الوطنية الرائدة في قطاع التأمين ،عن النتائج

المالية للربع الثالث المنتهي في  30سبتمبر 2015م  ،عقب اجتماع مجلس اإلدارة
الذي عقد أمس  25أكتوبر 2015م برئاسة سعادة السيد عبداهلل بن خليفة العطية ـ

نائب رئيس مجلس اإلدارة  .حيث تم في هذا االجتماع اعتماد البيانات المالية

للشركة عن التسعة أشهر المنتهية في 30سبتمبر 2015م في اجتماع مجلس إدارتها
0
وقد حققت المجموعة نتائج جيدة في قيمة إجمالي األقساط المكتتبة والتي بلغت

( )5376مليون لاير قطري  ،مسجلةً نمواً بنسبة ( )%20مقارنة بالربع الثالث من
العام الماضي.

وبلغ صافى نتائج االكتتاب (فائض النشاط التأميني) للفترة ( )637مليون لاير قطرى،
مسجلً زيادة بنسبة ( )%25عن نفس الفترة من العام الماضي  ،كما بلغت إيرادات
االستثمار واإليرادات األخرى مبلغ ( )587مليون لاير قطري بانخفاض نسبته (26
 )%عن نفس الفترة من العام الماضي  ،وبلغ صافي ربح المجموعة للربع الثالث
من عام 2015م مبلغ ( )693مليون لاير قطري بعد استبعاد حقوق األقلية ،
بانخفاض نسبته ( )%11مقارنةً بنفس الفترة من عام 2014م .

وتعليقاً على نتائج الشركة  ،صرح السيد  /خليفة عبداهلل تركى السبيعي ـ رئيس

المجموعة والرئيس التنفيذي لقطر للتأمين " :تعكس النتائج المالية للمجموعة في

نهاية الربع الثالث لعام  2015التحديات التى يواجهها قطاع التأمين وبيئة االستثمار
التنافسية  ،ليس فقط محليا ولكن على الصعيد اإلقليمي والدولي أيضاً  .وعلى الرغم

من هذه التحديات  ،فقد استمرت عملياتنا المحلية والدولية فى النمو بثبات.
باإلضافة إلى ذلك شهدنا زيادة ملحوظة في إجمالي أقساطنا المكتتبة .ويعد مجال

التأمين الطبي والتأمين على الحياة مجاالً إيجابياً للمزيد من النمو .وتماشياً مع
استراتيجيتنا والتنمية المتوقعة فى األسواق اإلقليمية لقطاع التأمين في العام المقبل،

إستمرت المجموعة فى التركيز على تحسين كفاءة العمليات ،كما نجحت في إجراء
عمليات إعادة تنظيم لقواها العاملة وترشيد تكاليفها فى المصروفات العمومية
واإلدارية  ،وبينما نواصل التركيز على خطط التوسع فى نشاطات التأمين واعادة

التأمين  ،تبقى أولويتنا الحفاظ على مسار نمو طويل األمد للوصول إلى آفاق

مستقبلية واعدة مما يحتم علينا أن نكون على مستوى ٍ
عال من الكفاءة .وبالتزامن مع

تطوير خدمات تأمينية جديدة و التخطيط إلطلقها باألسواق المحلية واإلقليمية

وتركيزنا المتجدد على األسواق النامية ،فنحن متفائلون بأننا سوف نستمر في النمو
والتوسع فى عملياتنا".
وعلق قائل " :نجحنا في الربع الثالث من عام 2015م في إضافة إنجاز آخر لقائمة

اإلنجازات لدينا  -حيث تم تصنيف شركة قطر ري ()Qatar Re
فى المرتبة الخمسين على مستوى العالم من حيث إجمالي األقساط المكتتبة لعام
2014م  ،وذلك وفقا ً للتصنيف الذي أعـ َّدته وكالة التصنيف االئتماني (." )A.M.Best

