ارتفع صافي أرباح قطر للتأمين بنسبة  %15الى  272مليون لاير قطري في الربع األول من عام 2019م

الدوحة 28 ،أبريل :2019
أعلنت شركة قطر للتأمين ،شركة التأمين الرائدة في دولة قطر ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،عن
تحقيق صافي أرباح بقيمة  272مليون لاير قطري في الربع األول من عام  .2019وواصلت األسواق في
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا تحقيق دخل ثابت وربحية من األقساط .وحققت عمليات قطر للتأمين على
نموا في فئات محددة منخفضة التقلبات ،وتمثل حاليًا  %76من إجمالي محفظة أعمال المجموعة.
الصعيد العالمي ً
واستقر إجمالي األقساط المكتتبة للمجموعة عند  3.5مليار لاير قطري في الربع األول من عام .2019
واتبعت قطر للتأمين في الربع األول من عام  2019نه ًجا يتسم باالنتقائية األكثر في الحصول على أعمال
جديدة ،بما يعكس التركيز المستمر للشركة على الفئات منخفضة التقلبات.
وواصلت الشركات التابعة للمجموعة ،وهي شركة قطر إلعادة التأمين وشركة أنتارس وشركة قطر للتأمين
أوروبا المحدودة ( )QELو مجموعة شركات جبل طارق ،التوسع في االعمل منخفضة التقلبات وتمثل %76
تقريبًا من إجمالي األقساط المكتتبة للشركة حاليًا مقارنة بنسبة  %73في الربع األول من عام 2018م.
وإرتفع صافي عوائد اكتتاب المجموعة بنسبة  %45إلى  166مليون لاير قطري مقارنة بمبلغ  115مليون لاير
قطري لنفس الفترة من العام الماضي .وتعكس التطورات اإليجابية التحول الناجح للمجموعة نحو األعمال ذات
التقلب األقل مما يحقق أرباح متوقعة على المدى الطويل .إضافةً إلى ذلك ،يأتي تحسن األداء الفني نتيجة إزالة
األعمال التي ال تحقق أرباح عبر مختلف الوحدات الدولية لقطر للتأمين في عام 2018م.
وعمو ًما ،سجلت المجموعة زيادة في صافي األرباح خالل الربع األول من عام  2019بنسبة  %15الى 272
مليون لاير قطري نتيجة تحسن نتائج االكتتاب ودخل االستثمارات الثابت.
وحققت المجموعة دخل االستثمارات ثابت بقيمة  275مليون لاير قطري .وبلغ العائد على االستثمار اإلجمالي
ً
شامال األرباح والخسائر الرأسمالية ،نسبة  %6.2سنويا.
لشركة قطر للتأمين،

واستمرت أنشطة االستثمار لشركة قطر للتأمين في حصد الجوائز المهنية في مجال التأمين ،ومن ضمنها جائزة
مجلة مدير الصندوق بالشرق األوسط وشمال أفريقيا لعام  ،2019حيث فاز فريق االستثمار في قطر للتأمين
ألدائه المتميز بجائزتين من فئتين مختلفتين؛ هما جائزة "أفضل صندوق أسهم" في قطر وجائزة "أفضل صندوق
أسهم في دول مجلس التعاون الخليجي".
وخالل فترة إعداد التقارير ،حافظت شركة قطر للتأمين تما ًما على تركيزها على فعالية العمليات من أجل
تحسين كفاءتها التشغيلية .وفي الربع األول من عام  ،2019بلغت نسبة المصاريف اإلدارية لعملياتها الرئيسية
 .%6.1وتواصل المجموعة جني ثمار مساعيها المتواصلة نحو تفعيل الكفاءات واألتمتة.

وبالحديث عن األداء المالي للربع األول من عام  ،2019صرح السيد /خليفة بن عبد هللا تركي السبيعي ،رئيس
المجموعة والرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين " :بالنسبة لشركة قطر للتأمين ،كان الربع األول بمثابة فترة
استقرار ودمج .وضمن جهود المجموعة نحو إلغاء المخاطر ،اتبعنا نه ًجا يتسم باالنتقائية األكثر في الحصول
على أعمال جديدة مما أدى إلى تحسن األداء الفني .وتحرص شركة قطر للتأمين أشد الحرص على التحول إلى
خطوط أعمال ذات تقلب أقل والتى نعتقد في وجود إمكانية ربحية اكثر للمخاطرالمكتتبة فى تلك األعمال".
وأضاف السبيعي" :باإلضافة إلى االكتتاب ،واصلت قطر للتأمين جني ثمار أنشطة االستثمار والتزامها بتحقيق
الكفاء التشغيلية  ،والتي تعد عوامل رئيسية للحفاظ على ربحية المجموعة .وبنا ًء على قوة محركات أدائنا
وتنوعها ،فال أزال واثقًا في تحقيق شركة قطر للتأمين المزيد من النمو واألرباح في المستقبل ،واالستفادة من
اإلرتفاع الطفيف فى أسعار التأمين وإعادة التأمين العالمية ".
نبذة عن شركة قطر للتأمين
شركة قطر للتأمين هي شركة تأمين عامة مدرجة في سوق األوراق المالية بدولة قطر .وتتمتع الشركة بأداء
جيد وتاريخ مشرف يتجاوز  50سنة في سوق التأمين العالمي .وقد تأسست الشركة عام  ،1964وكانت أولى
شركات التأمين المحلية في دولة قطر .وقد أصبحت شركة قطر للتأمين اليوم أحد رواد قطاع التأمين في دولة
قطر ،وواحدة من كبريات شركات التأمين في منطقة الخليج العربي ومنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
بفضل ما حصلت عليه الشركة من تصنيف "  " A/Stableمن  ،Standard & Poor’sإضافة إلى تصنيف
 (Excellent( Aمن  .A.M. Bestوفيما يتعلق بتحقيق األرباح ورسملة السوق ،فإن شركة قطر للتأمين تعد
كبرى شركات التأمين في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا .وهي مدرجة في سوق األوراق المالية بدولة
قطر بإجمالي قيمة سوقية تتجاوز  12.8مليار لاير قطري.
لالطالع على مزيد من المعلومات حول شركة قطر للتأمين يرجى زيارة موقع الشركة:
www.qatarinsurance.com

