
مليار لاير قطري خالل األشهر التسعة األولى من عام  (8.97)لتبلغ  (%16)بنسبة المكتتبة مجموعة قطر للتأمين تسجل نمواً في األقساط 

 م2017

أمس عن نتائجها المالية لألشهر ، أعلنت مجموعة قطر للتأمين، شركة التأمين الرائدة في قطر ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

، يال ثان خالد بن محمد بن علي شيخالسعادة وبعد اجتماع مجلس اإلدارة الذي ترأسه . م2017سبتمبر  30التسعة األولى المنتهية في 

 .لنفس الفترة المجلس النتائج الماليةعتمد إ، و العضو المنتدب  ةرئيس مجلس اإلدار

واحداً من أكثر األعوام تكلفة من حيث الخسائر الناجمة عن التغطية التأمينية للكوارث الطبيعية على  م2017ومن المتوقع أن يشكل عام 

في ( تعديل أوغدن لألسعار)بعض التغييرات القانونية العكسية ( وإعادة التأمين)عالوة على ذلك، واجهت شركات التأمين . مستوى العالم

، وتأثّر األسواق المالية بالدوافع العالمية سعار التأمينأ االنخفاض السائد فيلعام الحالي، إلى جانب المملكة المتحدة خالل الربع األول من ا

إلى ليصل  (%16)قساط المكتتبة بنسبة نمو فى إجمالى األتحقيق  في‘ مجموعة قطر للتأمين’الظروف، نجحت  ظل تلك فيو. السياسية

األقساط جمالى إشكل يوكذلك ال . خالل نفس الفترة من العام الماضي  مليار لاير قطري 7.73، بالمقارنة مع مليار لاير قطري 8.97

  .حصة كبيرة من إيرادات المجموعة حصاردول ال شركات و فروع المجموعة العاملة فيمن  ىالمتأتالمكتتبة 

مليون لاير  (549 )مقابل "خسارة"مليون لاير قطري  (103)مبلغ  م2017ألشهر التسعة األولى من عام خالل انتائج التأمين صافي  بلغ

 (304)مبلغ  م2017خالل األشهر التسعة األولى من عام ربح الفترة صافي  كما بلغ. الفترة من العام الماضينفس خالل  "ربح"قطري 

 .الفترة من العام الماضينفس مليون لاير قطري خالل (  711) مليون لاير قطري مقابل

خالل الربع ‘ ماريا’و‘ إيرما’و‘ هارفي’باألعاصير الثالثة ‘ شركة قطر للتأمين’اع التأمين وإعادة التأمين العالمي، تأثرت وعلى صعيد قط

 مليار (100)إلى احتمال أن تتجاوز خسائر سوق التأمين حوالي مبلغ‘ مورغان ستانلي’وتشير إحصائيات مؤسسة . 2017الثالث من العام 

تأثرت . يجعل من الربع الثالث للعام الحالي الفترة األكثر تكلفة على اإلطالق بالنسبة لشركات التأمين وإعادة التأمين، مما  دوالر امريكي

هذه ب، ‘اللويدز’بهيئة ( 1274)رقم ‘ أنتاريس’وصندوق  (Qatar Re) ‘شركة قطر إلعادة التأمين’من خالل  مجموعة قطر للتأمين

 مجموعة قطر للتأمينمن المتوقع ان تستفيد  .يدوالر امريكمليون  (174)ا صافي خسائر بلغت حوالي األعاصير بشدة مما أدى إلى تكبده

 .و فرص النمو المربحاالسعار العالمية للتأمين و إعادة التأمين  الزيادة المتوقعة فيمن  جيد و قويالتى تمتلك عمليات عالمية براس مال 

المخاطر للمجموعة وضمن النطاق المتوقع فيما يتعلق بالتعرض للمخاطر ولم  في تحكمالوانسجمت هذه الخسائر بشكل جيد مع سياسة 

. المالتنعكس التأثيرات المجمعة لهذه الخسائر على المالءة المالية للمجموعة من النواحي التنظيمية أو التصنيفية أو الكفاءة الداخلية لرأس 

‘ شركة قطر للتأمين’ن في قطاع التأمين، شكلت كارثة األعاصير الثالثة بالنسبة إلى وبعكس الكثير من كبار الالعبين العالميين اآلخري

  .فرصة لتحقيق المزيد من األرباح ال أكثر

لاير قطري ، مقابل مليار  (8.17)إلى ‘ مجموعة قطر للتأمين’، وصلت قيمة حقوق المساهمين في م2017سبتمبر  30تاريخ في كما 

 Qatar) ‘شركة قطر إلعادة التأمين’عبر  –كما نجحت المجموعة . م2016ديسمبر  31لفترة المنتهية بتاريخ للاير قطري  مليار (8.47)

Re) -  في إصدار رأسمال من الفئة م2017خالل الربع األول من عام (Tier 2 capital) وقد . لاير قطري  ارملي (1.643) بلغت قيمتها

  .ضعفاً  14تجاوز االكتتاب عليه 

تجاه كارثة األعاصير الثالثة على مدى كفاءة الممارسات التي تنتهجها المجموعة ‘ شركة قطر للتأمين’وبرهنت المرونة العالية التي أبدتها 

  .فيما يتعلق بإدارة المخاطر، وسالمة النهج الذي تتبعه في اختيار المخاطر، وأنظمة الرقابة الداخلية فائقة التطور

من عدم اليقين الذي يشوب التقديرات المتعلقة بخسائر الشركة نظراً  جوهريةبوجود حالة ‘ شركة قطر للتأمين’تؤمن  ومثل جميع نظيراتها،

التي تواجهها الشركات، وتستند هذه التقديرات إلى التحليالت األولية الخاصة بالمخاطر . لطبيعة وحجم وحداثة هذه الخسائر الحاصلة

    .المعلومات األولية التي وفرها الوكالء حتى اآلننتاج  هيبإجمالي خسائر قطاع التأمين، والحالية المتعلقة  فتراضاتواال

بقرار الحكومة البريطانية المتعلق بإجراء تخفيض حاد على  –على نحو حقيقي ومعاكس  –وتأثر األداء خالل األشهر التسعة األولى أيضاً 

االحتياطي التأثير على سوق البريطانية للتأمين على السيارات، مع توقعات بتجاوز الوالذي أحدث هزة كبيرة في ‘ أوغدن’  معدل الخصم

بحضور قوي في المملكة المتحدة، وقد ‘ مجموعة قطر للتأمين’وكما ورد آنفاً، تحظى . دوالر أمريكيمليار  (10 )اإلجمالي للقطاع مبلغ



وتدور حالياً . دوالر أمريكيمليون  (31)ى السيارات من خالل إضافةاتخذت المجموعة قراراً بتعزيز احتياطيها الخاص بالتأمين عل

على  يجابيةإوالتي من شأنها أن تفضي إلى إجراء تعديالت المتحدة في المملكة ‘ أوغدن’نقاشات بشأن إجراء تغييرات أخرى على سعر 

  .ذات تأثير إيجابي على النتائج الماليةو اتحتياطياال

مجموعة قطر ’منطقة الشرق األوسط، حققت بلدبلوماسية وغيرها من التقلبات االقتصادية األخرى التي تعصف وبالرغم من هذه األزمة ا

مليون    (632) مقارنة مع) 2017خالل األشهر التسعة األولى من عام  مليون لاير قطري (798)إيرادات استثمارية كبيرة بلغت ‘ للتأمين

 .(م2016لاير قطري  خالل نفس الفترة من العام 

 دى، أالفترة وخالل . التكاليف وإدراك أهميتهاالتحكم فى بسجل طويل وحافل باإلنجازات فيما يتعلق بكفاءة ‘ شركة قطر للتأمين’تتمتع 

ض تطبيق السياسات الفاعلة في مراقبة التكاليف، باإلضافة إلى تسارع وتيرة اعتماد التشغيل اآللي للعمليات، إلى تحقيق مزيد من االنخفا

 م2016خالل نفس الفترة من عام  (%8.5)، بالمقارنة مع (%6.6)في نسبة النفقات اإلدارية لتبلغ 

تعكس النتائج المالية خالل األشهر " الرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين ،وحول هذه النتائج، قال السيد خليفة عبدهللا تركي السبيعي 

في ظل الضغوط الشديدة التي تشهدها ‘ مجموعة قطر للتأمين’المستويات الرفيعة من المرونة التي تبديها  م2017التسع األولى من عام 

، -واالقتصادية التي نواجهها في منطقة الخليج العربي  سياسيةبالرغم من التحديات ال -وبالنظر إلى توسع نطاق حضورنا العالمي . األسواق

كما أثبتت حقوق االمتياز المتنوعة للمجموعة قدرتها الكبيرة على تحمل الظروف المعاكسة متعددة . يفإن ذلك يؤكد على قوة أدائنا المال

 لمجموعةراس مال اعلى أرباح الشركة فقط دون أن تطال  ، فستنحصر التأثيرات السلبية ‘شركة قطر للتأمين’أما بالنسبة لـ . الجوانب

  ."القوي 

من المتوقع لعملياتنا العالمية ذات رأس المال القوي : "، أضاف السبيعي قائالً م2017ترة المتبقية من عام وفيما يتعلق بنظرته المستقبلية للف

نزاول وفي الوقت نفسه، . العام الحالي أن تستفيد من زيادات األسعار التي تعقب الكوارث الطبيعية التي حدثت خالل الربع الثالث من

ق القطرية وغيرها من أسواق منطقة الشرق األوسط، على الرغم من تحديات االقتصاد الكلي الناجمة السو داخلأعمالنا على النحو المعتاد 

 ."عن حالة االنقسام السياسي الحاد في المنطقة


