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 )%57(  لىإتصل   في األرباح قفزة نوعيةطر للتأمين تسجل ق
  

  ياالقتصاد الوطن يلایر سنوياً ف اتمليارعشرة  )10(قطر للتأمين تضخ 
  

  أقساطها المكتتبة يمن إجمال )%77( الشركة من األسواق العالمية عمليات
  

  عالمياً ) 27( في المرتبةقطر إلعادة التأمين 
  

ش��ركة الت��أمين الرائ��دة ف��ي دول��ة قط��ر  يوه�� ، ينأعلن��ت مجموع��ة قط��ر للت��أم
ع��ن نتائجه��ا المالي��ة لع���ام  أم��سأعلن���ت ،  ومنطق��ة الش��رق األوس��ط وش��مال أفريقي��ا

وخالل اجتماع مجلس إدارة الشركة ، والذي ترأسه سعادة الشيخ خال�د ب�ن ،  م2018
ج��رى إق��رار  ـ رئ��يس مجل��س اإلدارة والعض��و المنت��دبـ  محم��د ب��ن عل��ي آل ث��اني

  . عتمادهااانات المالية والبي
  

والتغي�رات السياس�ية ، تج�اوزت  وبالرغم من األزمات والظ�روف غيرالمواتي�ة
وبص��فتها مجموع��ة ت��أمين متنوع��ة ومتواج��دة ،  األزم��ات ه��ذه قط��ر للت��أمينمجموع��ة 

الت�ي بلغ�ت ف�ي األقس�اط المكتتب�ة  نم�ومن تسجيل م 2018خالل عام ، تمكنت  عالمياً 
، م 2017مقارن����ة بع����ام  )%8( نس����بتهاقط����ري ، بزي����ادة  ملي����ار لایر (12.606)

ملي��ون  )863(وبلغ��ت إي��رادات االس��تثمارات واإلي��رادات األخ��رى للمجموع��ة مبل��غ 
وهو ما يبرهن على ما تتمتع به المجموعة من ق�درة فائق�ة ، م 2018لایر قطري في 

 يص��اف يملحوظ��ة ف��زي��ادة  ت ب��ذلكتحقق�� وق��د، عل��ى التعام��ل م��ع األزم��ات بنج��اح 
مقارن��ة بالع��ام  )%57(بزي��ادة نس��بتها ملي��ون لایر قط��ري  )664(بل��غ ال��ذي  أرباحه��ا
  . الماضى
 

ملي��ون لایر قط��ري  )576(فق��د زاد ف��ائض النش��اط الت��أمينى للمجموع��ة إل��ى 
مليون لایر قطري ف�ي الع�ام الماض�ي، ال�ذي ش�هد الرب�ع الثال�ث ) 115(مقارنة بمبلغ 

حي��ث واص��لت  ، ، ماري��ا) ، إيرم��ا (ه��ارفي من�ه سلس��لة م��دمرة م��ن األعاص��ير القوي�ة
مجموعة قطر للتأمين تطبيق حوكمة وفلسفة تخص�يص االحتي�اطي المع�ززتين اللت�ين 

ً  اتبعتهم��ا م��ؤخراً  تقلب��ات وأق��ل عرض��ة ل ، مم��ا أدى إل��ى تك��وين منظ��ور أكث��ر حرص��ا
تش��كل  ي، وتواص��ل المجموع��ة التوس��ع ف��ى األعم��ال منخفض��ة المخ��اطر والت�� الس��وق
 ً     . من إجمالي محفظة االكتتاب للمجموعة اً كبير اً ءجز حاليا
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ه�ي ش�ركة قط�ر إلع�ادة الت�أمين ف�ي المجموع�ة وكانت عوامل النم�و األساس�ية 
المجموع��ة م��ن  إي��راديمث��ل حي��ث ،  أوروب��ا المح��دودة وش��ركة أنت��ارس وش��ركة قط��ر

ً  داخ��ل األس��واق العالمي��ةعملياته��ا  تتب��ة م��الي األقس��اط المكم��ن إج )%77(نس��بة  حالي��ا
بلغ��ت ق��د قليمي��ة ح��ين أن دخ��ل المجموع��ة م��ن األس��واق المحلي��ة واإل يللمجموع��ة ف��

  . )%23(نسبته 
  

، م�ن خ�الل  قط�ر للت�أمين وتعتب�ر عملي�ة االس�تحواذ الت�ي قام�ت به�ا مجموع�ة
" ، لمجموع��ة الش��ركات الكائن��ة بجب��ل ط��ارق إلع��ادة الت��أمين قط��ر  ش��ركتها التابع��ة "
ا نحو التح�ول إل�ى مجموع�ة هة بارزة أخرى في مسيرتعالمتعتبر "ماركرستادي " ، 
  . على مستوى العالم  شركة تأمين )50(عالمية من أفضل 

  
 ً قطر للتأمين في قط�ر ومنطق�ة الش�رق األوس�ط  مجموعةحققت عمليات  وأيضا

ً  وش��مال أفريقي��ا نم��واً  م إل.إ، ف��ى ح��ين اس��تمرت عملي��ات ش��ركتها التابع��ة كي��و. ثابت��ا

، والش��ركة التابع��ة المدرج��ة  لت��أمين الص��حي الكائن��ة ف��ي الدوح��ةلتأمين��ات الحي��اة وا

   التوس���ع ، يم��ان (الش��ركة العماني��ة القطري��ة للت��أمين) إس��تمرت ف��للمجموع��ة ف��ي عُ 

نترن�ت) ركي�زة أساس�ية لتأمين�ات (التع�امالت ع�ن طري�ق اإل يلكترون�وكان ال�نهج  اإل

 . فريقيا للمجموعةاألفراد وفي عملية النمو في منطقة الشرق األوسط وشمال أ
  

   ـ خليف����ة عب����دهللا ترك����ي الس����بيعي /، ص����رح الس����يد  وح����ول ه����ذه النت����ائج

" تعك��س النت��ائج المالي��ة  ـ ق��ائالً : قط��ر للت��أمينرئ��يس المجموع��ة وال��رئيس التنفي��ذي ل

 ل��ىالمس��تويات الرفيع��ة م��ن المرون��ة الت��ي تب��ديها مجموع��ة قط��ر للت��أمين وتب��رهن ع

تتمت��ع به��ا المجموع��ة ف��ي ظ��ل الض��غوط الش��ديدة الت��ي  ية المالي��ة المتين��ة الت��ءالم��ال

ف��ي منطق��ة  ةوالقوي�� ةالرائ��د مكانته��االمجموع��ة عل��ى  أك��دتوق��د  ، تش��هدها األس��واق

 تعزي�ز ودع�ما لهمس�يرتواص�ل تسوف�ي ذات الوق�ت  ، األوس�ط وش�مال أفريقي�االشرق 

 س��واق المحلي��ةاأل يا ف��هقليمي��ة واس��تمرار ص��دارتاإلة وق العالمي��اس��وا ف��ي األهوض��ع

  . " تحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيليةو
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عش���رة  )10(تض���خ ح���والى  المجموع���ةن إوأش���ار الس���يد خليف���ة الس���بيعى : " 

ً  لایر اتمليار ذل�ك ،  تق�دم يالت� القليل�ة الش�ركات م�ن يوه ، يالوطن االقتصاد لىإ سنويا

دع��م االقتص��اد إن مجموع��ة قط��ر للت��أمين له��ا دور مه��م ف��ي الحف��اظ عل��ى اس��تقرار و

، االقتص�اد م�ن خ�الل أعماله�ا ذل�ك وتساهم بشكل مباشر ف�ي تعزي�ز كف�اءة  ، الوطني

   ، وح����ين نش����ير إل����ى أعماله����ا يج����ب علين����ا ذك����ر أعماله����ا الداخلي����ة والخارجي����ة

  كفاءته��ا وبرهن��ت  ، أثبت��ت عل��ى م��دار أكث��ر م��ن نص��ف ق��رن، فلق��د أثبت��ت المجموع��ة 

  . " على قوتها المالية
  

  : " سنواص���ل تعزي���ز وتحقي���ق ه���دفنا المتمث���ل ف���ي  يعي ق���ائالً وأض���اف الس���ب

، الع�الم  ف�ي الخمس�ين التأمين شركات كبريات من واحدة للتأمين قطر شركة تصبح أن

  ،  وف���ي ه���ذا الس���ياق سنس����عى جاه���دين لتحقي���ق النم����و المس���تدام وتحقي���ق األرب����اح

 ف��ي ال��تحكم اراس��تمر م��ع،  االس��تثمارات م��ن خ��الل التمي��ز ف��ي قط��اع الت��أمين وإدارة

  .  "داريةاإل المصاريف وتقليص التكاليف
  

ه�و أن  م2018ومن أحد أبرز سلسلة نجاحات مجموعة قطر للتأمين ف�ى ع�ام 

 27، ق�د احتل�ت المرتب�ة ال�ـ  التابع�ة له�ا (Qatar-Re) ش�ركة قط�ر إلع�ادة الت�أمين

س�اط ضمن أكبر خمسين شركة إعادة تأمين على مستوى العالم من حي�ث إجم�الي األق

، وذل�ك وفق�ا للتص�نيف ال�ذي أعدت�ه وكال�ة التص�نيف االئتم�اني م 2017المكتتبة لعام 

ن ه��ذا التص��نيف المتمي��ز يعك��س م��دى ق��وة رأس م��ال إ، (A.M.Best) العالمي��ة 

  ،  الش���ركة وتن���وع محفظته���ا وأعماله���ا الت���ي تخ���دم أس���واق إع���ادة الت���أمين العالمي���ة

ف�ي  (Qatar-Re) ط�ر إلع�ادة الت�أمينحي�ث بل�غ إجم�الي األقس�اط المكتتب�ة لش�ركة ق

  ،  ف���ي التص���نيف 27حتل���ت به���ا المرتب���ة إ،  لایر لي���ار) م5.9مبل���غ ( 2017ع���ام 

 م2018ع�ام من  ديسمبر 31 في لشركة قطر ريكما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 

  . لایر ار) ملي4مبلغ (
  

ً 2018كان عام لقد  س�ط بالتح�ديات لك�ل م�ن أس�واق منطق�ة الش�رق األو م مليئ�ا
، الج�ائر  الحص�ار يتتمث�ل بع�ض ه�ذه التح�ديات ف� ، وعدد من أسواق التأمين الدولية

أن��واع التأمين��ات  وبع��ضوالخس��ائر الناجم��ة ع��ن التغطي��ة التأميني��ة للك��وارث الطبيعي��ة 
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ملي��ار  )80(ح��والي ه��ذه الخس��ائر تج��اوزت  ولق��د ، عل��ى مس��توى الع��الم المتخصص��ة
وتس�ببت ك�ل ه�ذه التح�ديات ف�ي االنخف�اض  ، يعلى قطاع نشاط التأمين الع�المدوالر 

، مم�ا ك�ان ل�ه أث�ر  المستمر ف�ي س�وق الت�أمين وإع�ادة الت�أمين ف�ي جمي�ع أنح�اء الع�الم
  . سلبي على عدد من قطاعات األعمال الكبيرة

  
  ه��ذه النت��ائج الجي��دة للمجموع��ة تحقق��ت ف��ي ظ��ل م��ا يواجه��ه االقتص��اد الع��المي 

التقلب��ات السياس��ية واآلث��ار الس��لبية عل��ى بيئ��ة م��ن تح��ديات قوي��ة نتيج��ة تزاي��د ح��دة 
االستثمار وانخفاض حرك�ة التج�ارة الدولي�ة وتذب�ذب أس�عار الس�لع األساس�ية (بم�ا ف�ي 

  . ذلك النفط والغاز)
  
ه رئ���يس المجموع���ة وال���رئيس التنفي���ذي ب���أن اله���دف األول ف���ى سياس���ة   ون���وَّ

ل ف��ي مس��يرة نم��و المجموع��ة ه��و تعزي��ز العائ��د عل��ى الس��هم والمس��اهمة بش��كل فع��ا

االقتصاد الوطني على جميع األصعدة ، وأن نمو الش�ركة مس�تمر بخط�ى ثابت�ة وك�ان 

ذلك بسبب تنفيذها استراتيجية الشركة الت�ي ح�ددها مجل�س اإلدارة الم�وقر بم�ا يتواف�ق 

في ظل القيادة الرشيدة ألمير ال�بالد المف�دى ـ حض�رة ص�احب  2030مع رؤية قطر 

  مد بن خليفة آل ثاني ـ حفظه هللا .السمو الشيخ تميم بن ح

  

 


