
  2018في النصف األول من عام  ريال قطري مليون  384قطر للتأمين تحقق صافي أرباح 

م بالكامل 2017( مما تم تحقيقه خالل عام 91%أشهر تحقق أرباح بنسبة ) ستةقطر للتأمين فى أول   

 تحسين االكتتاب يعكس تحول املحفظة لتكون أكثر استقرار

 :2018 يوليو  25 ،الدوحة

  املالية نتائجها عنأفريقيا،  وشمال األوسط الشرق  ومنطقة قطر دولة في الرائدة التأمين للتأمين، شركةأعلنت شركة قطر 

قطري  ريال ارملي 6.6 لتبلغ% 5 بنسبة املكتتبة األقساط إجمالي في نمًوا املجموعة سجلت، 2018في النصف األول من عام و

  املاض ي. في نفس الفترة من العامقطري  ريال ارملي 6.2مقابل 

أفريقيا تحقيق نمو أقساط وربحية اكتتاب ثابتة على الرغم من األجواء  وشمال األوسط الشرق  وواصلت األسواق في منطقة

 505مليون ريال قطري مقابل  384، بلغت أرباح املجموعة وفي هذه األجواءالجغرافية السياسة العاصفة التي تشهدها. 

 ملنظم للعمليات الدولية للمجموعةويعكس هذا األداء التوسع القوي وا. 2017 عام من األول  النصفمليون ريال قطري في 

 محددة ذات تقلب أقل. في فئات  املزيد من التوسعالتي شهدت 

شركة قطر إلعادة التأمين وشركة أنتارس وشركة قطر للتأمين أوروبا املحدودة وسجلت الشركات التابعة للمجموعة، وهي 

(QEL نمًوا في إجمالي األقساط املكتتبة بنسبة ،)النصفريال قطري في  ارملي 4.4ريال قطري مقابل  ارملي 4.9% بقيمة 9 

تقريًبا من % 74وساهمت الشركات التابعة الدولية للمجموعة في برمودا واململكة املتحدة ومالطا بنسبة  .2017 عام من األول 

وتوسعت عمليات شركة . 2017في النصف األول من عام %71إجمالي األقساط املكتتبة لشركة قطر للتأمين مقارنة بنسبة 

 والتأمين الحياة لتأمينات ام.ال.قطر للتأمين في قطر ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، مدفوعة بشركتها التابعة كيو

 .الصحي الكائنة في الدوحة

في  قطري  ريال مليون  408إلى  2017في النصف األول من عام  قطري  ريال مليون  563 من دخل االستثماراتوانخفض 

في تم تحقيقها  ةمحددية استثمار الى عمليات بالدرجة األولى % 27بنسبة . ويرجع هذا االنخفاض 2018النصف األول من عام 

، ترتب على إعادة تصنيف 2018يناير  1في  IFRS 9 املالية للتقارير الدولي وعقب اعتماد املعيار .2017النصف األول من عام 

 . 2018أنواع محددة من االستثمار في األوراق املالية زيادة الخسائر السوقية في النصف األول من عام 

مليون ريال قطري لنفس الفترة  263مليون ريال قطري مقارنة بمبلغ  330إلى % 26بنسبة صافي عوائد اكتتاب املجموعة  ذادو 

سجلت املجموعة تطورات سلبية في االحتياطي الخاص ببعض العقود القديمة املبرمة في ق فى الربع السابمن العام املاض ي. 

 إلى ذلك، واصلت شركة قطر للتأمين تطبيق حوكمة حاليامجاالت األعمال التي لم تعد ضمن نطاق مخاطر الشركة 
ً
. إضافة



الخسائر احتساب يص االحتياطي املعززتين، التي اتبعتهما مؤخًرا، مما أدى إلى تكوين منظور أكثر حرًصا بشأن وفلسفة تخص

 . (IBNRأقل الحتياطي املطالبات املتكبدة غير املبلغة )تغيير النهائية و 

، 2018النصف األول لعام وخالل فترة إعداد التقارير، قامت شركة قطر للتأمين بتحسين كفاءتها التشغيلية بالفعل. وفي 

و التى كانت  % أقل من نفس الفترة في العام املاض ي6.3 الى الرئيسية املصاريف اإلدارية لعمليات املجموعةوصلت نسبة 

 . وتواصل املجموعة جني ثمار مساعيها املتواصلة نحو تفعيل الكفاءات واألتمتة.7.9%

عن نيتها إلى تعليق اكتتاب وتجديد  2018، أعلنت شركة قطر للتأمين في شهر يونيو نفسه وفي إطار الفعالية التشغيلية

شركة قطر إلعادة التأمين في مركز دبي املالي العالمي. وسوف يتم التوزيع في جميع أعمال التأمين االختياري في مكتب فرع 

قطر للتأمين في الدوحة ودبي وعمان مختلف أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من خالل عمليات مجموعة 

 والكويت. 

 املجموعة رئيس السبيعي، تركي عبد هللا بن خليفة /السيد ، صرح2018األداء املالي للنصف األول من عام  وبالحديث عن

توجيه سجلها الدولي نحو للتأمين تحرز تقدًما ممتاًزا في إعادة شركة قطر للتأمين: "إن  قطر ملجموعة التنفيذي والرئيس

، وكذلك من العام الحالىأشهر أبريل ويونيو ويوليو عقود اعادة التأمين الدولية خالل . وأكدت تجديدات استقرارا أعمال أكثر

قد ثبتت صحة األعمال عالية الحدة األقل تكراًرا التقليدية؛ لأفاق تطورات األسعار املحبطة، وجهة نظرنا الخاصة بتدني 

 ".ملسبققرارنا ا

تتوقع املجموعة نتائج إيجابية للغاية للفترة املتبقية من العام. إن تعرضنا للموقف الجغرافي السياس ي في وأضاف السبيعي: "

شركة قطر الشرق األوسط والتغيرات غير املتوقعة في أسعار إعادة التأمين/ التأمين العاملية معتدل بشكٍل وثيق. إن امتالك 

 إلى النطاق والتنوع في محفظة أعمالنا، كافىعلى أساس املخاطر ملالءة مالية قوية ورأس مال للتأمين 
ً
 يعزز  فسو ، إضافة

      ". جموعة على التعافي واملض ي قدًماقدرة امل

 لشركة التصنيف املالي القوي  «بورز أند ستاندارد» العاملية التصنيف أكدت وكالة، 2018وفي وقت سابق خالل شهر يوليو 

املخاطر املالية ونطاقها  مع القدرة العالية للشركة على التعامل، وذلك بفضل "األعمال القوية و "A/Stableللتأمين " قطر

وباستخدام نموذج  وقاعدة األقساط املتنوعة )سواء من حيث النطاق الجغرافي أو املنتج(، وقدرتها على إحراز نتائج جيدة".

       ".AAAاملال على أساس املخاطر لدى شركة قطر للتأمين في مستوى " رأسبورز، فإن  أند ستاندارد

   

 


