
 فى إطار خطة التعاقب لوظائف اإلدارة التنفيذية  -
 

 لمجموعة قطر للتأمين  تنفيذيا    سالم خلف المناعي رئيسا  

 للمجموعة. تنفيذيا   ، رئيسا   سالم خلف المناعي / تعيين السيدعن أعلنت مجموعة قطر للتأمين 

سالم خلف المناعي في   /لقد تم تعيين السيد  مجموعة قطر للتأمين :"وبهذه المناسبة صرح السيد / خليفة بن عبد هللا تركي السبيعي رئيس 

سالم  / ، ويأتي هذا التعيين بعد أن شغل السيدم 2020من األول من يناير  منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين وذلك اعتبارا  

، ويأتي هذا التعيين نتيجة للنجاحات التي تحققت في  للرئيس التنفيذي للمجموعة ديدة في المجموعة كان آخرها نائبالمناعي مناصب ع

 منها".  هاما   المجموعة وكان المناعي جزءا  

لقد تم اعتماد التوصية المرفوعة إلى مجلس إدارة المجموعة من لجنة السياسات والتنظيم المنبثقة عن مجلس إدارة وأضاف السبيعي : " 

م ، ويأتي ذلك 2020لتعاقب لوظائف اإلدارة التنفيذية والهيكل التنظيمي الجديد الذي يبدأ سريانه اعتبارا  من أول يناير  الشركة بشأن خطة ا

التوجه في إطار خطة تعاقب وظائف اإلدارة التنفيذية لضمان عملية االنتقال السلس وتعاقب المواطنين القطريين من الجيل الجديد في 

 " ستوى اإلدارة التنفيذية المواقع القيادية على م

وتعيين كفاءة مثل سالم المناعي يعتبر تتويجا لخطط الشركة في ، نحن فخورون بالكفاءات القطرية في المجموعة  وأكد خليفة السبيعي :"

 تمكين الخبرات القطرية في المناصب القيادية العليا ".

تقلد المناعي عدة مناصب وقد  ، ويلز في المملكة المتحدة ساوثعة ن جامم ماجيستيرال حاصل على درحةالمناعي ، جدير بالذكر أن سالم 

ثم كان مسئوال عن إدارة تأمين الطاقة والبحرى   من قطاع التأمينات الشخصية ، ، إبتداء   م2001فى مجموعة قطر للتأمين منذ عام 

، ثم  م مكيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي ذ ، تولى المناعي منصب نائب الرئيس التنفيذي لشركة  م2013والشحن. وفي عام 

نطقة الشرق  ، تم تعيين سالم المناعي نائبا  لرئيس المجموعة ورئيسها التنفيذي في م م2015وفي عام   منصب الرئيس التنفيذي لهذه الشركة

، تم تعيين سالم المناعي في منصب نائب رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي   2019وفي عام  لعالميةواألسواق ا األوسط وشمال إفريقيا

لمجموعة قطر للتأمين. لقد ساهم المناعي فى مسيرة مجموعة قطر للتأمين كرائدة في مجال صناعة التأمين ، في منطقة الشرق األوسط  

 وشمال إفريقيا واألسواق العالمية. 

 


