األقساط المكتتبة لمجموعة قطر للتأمين في الربع األول من العام 2016م
تبلغ ( )2.698مليار لاير بمعدل نمو قدره ()% 41
أعلنت أمس شركة قطر للتأمين  ،الشركة الوطنيةة الرادة ف ةط قطةلت التةأمين  ،عةن
نتلدج الربع األول المنتهط بتةلري  31مةلرس 2016م  .وقةلم مجلةس د ارف الشةركة الة ل
اجتملعه بلألمس بردلسةة سةال ف السةي

عبة ب بةن اللياةة الاطيةة ب نلدة ردةيس مجلةس

اإل ارف ب بلعتمل البيلنلت المللية للشركة .
وعلى الرغم مةن التحة يلت التةط يواجههةل قطةلت التةأمين وانالاةل ماة تت أقسةلط
التأمين على المستوى الاللمط  ،حققت المجموعة نتلدج جي ف ط دجمةللط األقسةلط المكتتبةة
والتط بلغت ( )2.698مليلر لاير  ،مسجلةً نموا ً بنسبة ( )% 41مقلرنةة بةللربع األول مةن
الاةةلم الملضةةط  ،ويا ة ى اةةلا النمةةو المت اي ة ةةط دجمةةللط األقسةةلط التأمينيةةة المكتتبةةة دلةةى
الق رات الااللة للمجموعة ط مجلل اكتتل أقسلط التأمين .
وبلغ لد

النشلط التأمينط للربع األول من الالم مبلغ ( )277مليون لاير قطري ،

ب يل ف نسبتهل ( )%12عن الالم السلبق  ،وبلغت ديةرا ات اتسةتاملر واإليةرا ات األالةرى
( )201مليون لاير قطري  ،مقلبل ( )217مليون لاير قطةرى الة ل ناةس الاتةرف مةن عةلم
2015م بلنالال

نسبته (. )7%

وعلةةى الةةرغم مةةن التح ة يلت التةةط رضةةتهل الظةةروا اتقتدةةل ية الاللميةةة وتقلبةةلت
السوق اإلقليميةة  ،حققةت المجموعةة يةل ف ةط دةل ط األربةل التةط بلغةت ( )322مليةون
لاير قطةةري  ،أي ب يةةل ف نسةةبتهل ( )%9عمةةل سةةبق تحقيقةةه ال ة ل الربةةع األول مةةن الاةةلم
2015م وكلن ( )297مليون لاير قطري .
وتتوا ةةق البيلنةةلت المللي ةة المادةةع عنهةةل مةةع نمةةول اإل دةةل عةةن البيلنةةلت الملليةةة
المنشورف ط الموقع اإللكترونط للبوردة والموقع اإلكترونط للشركة .

وكلنةت الجمايةة الالمةة غيةر الال يةة للشةركة ةط اجتملعهةل الةلي اناقة الة ل شةهر
برايةةةةةر مةةةةةن عةةةةةلم 2016م قةةةةة دةةةةةل قت علةةةةةى يةةةةةل ف رأس مةةةةةلل الشةةةةةركة ليدةةةةةبع
( 2.030.835.807لاير)  ،وللك لمواكبةة سةاط المجموعةة لتحقيةق أاة اا اسةتراتيجيتهل
ى تنميةة حجةم أعمللهةل وتنويةع نشةلطلتهل  .وت تقتدةر لدة ف اةلل ال يةل ف ةط رأس المةلل
علةةةى تا يةةة نسةةةبة كاليةةةة رأس المةةةلل للمجموعةةةة حسةةة  ،بةةةل سةةةتو ر التمويةةةل الةةة م
لنشلطلت نمو المجموعة على الم ى الطويل .
وتاليق ةل ً علةةى نتةةلدج الربةةع األول للمجموعةةة  ،دةةر السةةي اللياةةة عب ة ب تركةةط
السةبياط ب ردةةيس المجموعةة والةرديس التنايةةلي قةلد ً  " :بةللرغم مةةن الوضةع اتقتدةةل ي
واتستاملري الاللمط واإلقليمط الراان  ،إن توقالتنل لالم 2016م مةل تة ال متالدلةة بةأ ا
البةت ونتةلدج ملليةة قويةة  .وسةوا نوادةل حردةنل علةى تحسةين كاةل ف الامليةلت وتح ية
مدةةل ر ج ي ة ف لل ة الل تسةةتمرار عمليةةة نمةةو المجموعةةة وتحقيةةق عواد ة جي ة ف مسةةت امة
لمسلامينل" .
وأضلا السبياى " :دن اةلل النتةلدج الجية ف التةط حققتهةل مجموعةة قطةر للتةأمين ةط
ظةةل ظةةروا السةةوق الدةةابة  ،يبةةران وبوضةةو علةةى قةةوف الشةةركة وعلةةى المرونةةة التةةط
يتمي بهل نمول األعملل ل ينل ب والةلي يتسةم بةللتنوت بهة ا تقليةل المالةلطر والبحة عةن
رص النمو الواع ف" .

