
 مليون أرباح قطر للتأمين للربع الثالث 711

 

للربع الثالث من العام  30/9/2016أفصحت شركة قطر للتأمين، عن بياناتها المالية للفترة المنتهية في 

 .الجاري

مليون لاير قطري لنفس الفترة  693مليون لاير قطري، مقابل  711وقالت الشركة إن صافي الربح بلغ 

، مقابل 30/09/2016لاير للفترة المالية المنتهية في  3.13بلغ العائد على السهم  من العام الماضي، كما

 .لاير قطري للفترة المماثلة من العام الذي سبقه 3.22

، 2016سبتمبر من عام  -وأشارت الشركة إلى أن المالمح الرئيسية للبيانات المالية عن الفترة يناير

( مقارنة بنفس الفترة %44( مليون لاير بزيادة نسبتها )7.730ـغ )تضمنت ارتفاع األقسـاط المكتتبـة لتبل

بينما  -( مليون لاير549حيث بلغ ) -( %14م، فيما انخفض فائض النشاط التأميني بنسبة )2015من عام 

 .، وذلك نتيجة زيادة في حجم التعويضات2015( مليـون لاير خالل نفس الفترة من عام 637كان )

بزيادة نسبتها  -( مليون لاير 689الستثمار واإليرادت األخرى خالل الفترة بلغت)وأوضحت أن عوائد ا

 .2015%( عما تم تحقيقه خالل نفس الفترة من عام 17)

وهو يقارب ما تم تحقيقه خالل نفس الفترة  -( مليون لاير 711وقد بلغ صافي أرباح الشركة خالل الفترة )

 .( مليون لاير693م وكان )2015من عام 

( لاير 3.22( لاير مقابل )3.13. )2016فيما بلغ العائد على السهم المحقق خالل النصف األول من عام 

 .2015خالل نفس الفترة من عام 

( في الفترة المماثلة 5.812( مليون لاير مرتفعة من )7.976وبلغت حقوق المساهمين في نفس الفترة، )

 .من العام الماضي

، أن مجلس إدارة الشركة في اجتماعـه الذي انعقـد أمس، قد اعتمد البيانات وأكدت الشركة في بيان صحفي

 .30/9/2016المالية المرحلية المجمعة المختصرة المرفقة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

ومن ناحية أخرى وافق المجلس، من حيث المبدأ، على توصية لجنة السياسات والتنظيم بالشركة بإصدار 

 (QIC CAPITAL) وهي إحدى الشركات الخارجية لقطر للتأمين والتي تتبع شركة -لتأمين قطر إلعادة ا

، شريطة (TIER 2 CAPITAL) (2) لرأسمال من الطبقة -التي تقود الوحدات الخارجية لقطر للتأمين

الحصول على موافقات الجهات التنظيمية المختصة، واستيفاء ما يحتاجه ذلك اإلصدار من إجراءات 

 .لباتومتط


