
في   مارية"ستثأفضل شركة إ"لى لقب للسنة الثالثة على التوالي تحصل عوشركة قطر للتأمين 

 وشمال أفريقيا  منطقة الشرق األوسط

 

   نوفمبر. 23الدوحة 

  ، وشمال أفريقيا الرائدة في مجال التأمين في منطقة الشرق األوسطالشركة  شركة قطر للتأمين، 

رتها مجلة  دراسة أجفي  ، وذلك للسنة الثالثة على التواليأفضل شركة إستثمارية" كتم تصنيفها "

آسيت". اإلوقد    "ذا  شركات  أفضل  الدراسة  مجصنفت  في  آسيا  في  التي  ستثمار  السندات  ال 

اني(، والر األمريكي واليورو والين اليابوية بالعمالت الثالثة الرئيسية )الدتصدرها جهات آسي

 ن قبل المستثمرين. ا معلى عدد األصوات التي حصلت عليه  بناءا  وذلك 

و الدراسةقد  هذا  و  تضمنت  ذلك    430من    أكثرتصنيف  تقييم  في  بما  مختلفة   مدراءمؤسسة 

التأمين، وصناديق  عامة، شركات  الخاصة، المصارف  ال، المصارف  صناديق التحوطاألصول،  

السيادية نتيجة  قد  و  . الثروات  األ  مبنية  التصنيف كانت  عدد  كبار  على  من  المكتسبة  صوات 

  ق المبيعات والتجار في هذه المؤسسات. وفر    ،ستراتيجيينخبراء اإلال، وإلقتصاديينالمحللين وا

تحديدها من خالل تصنيف  التي تم   على منهجية الترجيح   نيا  مبة إلى أن هذا التصنيف كان  باإلضاف

 الفرد الذي يدلي بصوته للمستثمرين. 

مجموعة قطر للتأمين على هذا اإلنجاز  التنفيذي لرئيس ال ،سالم خلف المناعي /  سيدال وقد علق

في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا  "نحن نتشرف بلقب أفضل شركة إستثمارية بقوله: 

أعمال  ستراتيجية الباهر إل نجاحال إلى للسنة الثالثة على التوالي. هذه الجائزة المرموقة ترمز

قبل  من  مستمرويتسم بالتقدم التكنولوجي بدعم  ،على نهج يركز على العمالء المبنية المؤسسة

 " .اإلستثمار فريق

 المتميزة السمعةيبين مما  معلم لنجاح أعمالنااإلستثمارات هي إن  " :قائال   سالمالسيد  أضاف و

لتزامنا بالحفاظ  إيبرز شغفنا و ا  أيضو، عملهاطر للتأمين على مدار سنوات ق شركةالتي بنتها 

." على مكانتنا كشركة رائدة في السوق في مجال التأمين وإدارة االستثمار  

 

 حول شركة قطر للتأمين

المالية بدولة قطر. وتتمتع  األوراق  شركة قطر للتأمين هي شركة تأمين عامة مدرجة في سوق  

سنة في سوق التأمين العالمي. وقد تأسست الشركة    65الشركة بأداء جيد وتاريخ مشرف يتجاوز  

قطر للتأمين    ، وكانت أولى شركات التأمين المحلية في دولة قطر. وقد أصبحت شركة1964عام  



التأمين في منطقة   التأمين في دولة قطر، وواحدة من كبريات شركات  أحد رواد قطاع  اليوم 

وبفضل إجمالي األقساط المكتتبة وإجمالي  .  وشمال إفريقيا  الخليج العربي ومنطقة الشرق األوسط

وشمال    عد كبرى شركات التأمين في منطقة الشرق األوسطفإن شركة قطر للتأمين ت  األصول،  

   8.40 ة قطر بإجمالي قيمة سوقية تتجاوزالمالية بدولاألوراق  أفريقيا. وهي مدرجة في سوق  

 .لاير قطريمليار 

 

من مزيد  على  حول  لالطالع  للتأمين  المعلومات  قطر  الشركة  ،شركة  موقع  زيارة   : يرجى 

www.qatarinsurance.com . 

 


