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تشهد غرفة تجارة و صناعة قطر بان المنشاة المذكورة اعاله سجلت لدينا
Qatar Chamber certifies that the above mentioned establishment has been registered

تاريخ الطباعة: 2018/03/22مستخرج ببعض بيانات السجل التجرى 

*20*

20رقم التسجيل الضريبي:20رقم السجل التجارى:
السمة التجارية:شركة قطر للتامين األسم التجارى:

28/03/2019تاريخ انتهاء السجل:   28/03/1964تاريخ انشاء السجل:
3189058750راس المال:شركة مساهمة عامةالشكل القانونى:

قطرجنسية المنشأة: نشط حالة السجل:
15عدد الفروع:

معلومات االتصال
97455242522+أرقام االتصال:666صندوق البريد:

الشركاء

الحالةالنسبةالجنسيةرقم السجلرقم اإلثباتاألسم
نشط 100قطرمساهمون آخرون لشركة قطر للتأمين

المدراء (المخولون بالتوقيع)

الصفة (الصالحية)الجنسيةرقم السجلرقم اإلثباتاألسم
  صالحيات كاملة ومطلقة - مديرقطر27799900005نهاد بهزاد رشيد سعيد اغا

    - الرئيس التنفيذيقطر25963400134عبدالله يوسف محمد احمد المال
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    - عضو مجلس اإلدارةقطر23363400022حسين ابراهيم حسن الفردان 
  صالحيات كاملة ومطلقة - الرئيس قطر25763400077خليفه عبدالله تركى السبيعى 

التنفيذي
  صالحيات كاملة ومطلقة - رئيس قطر25063400034الشيخ خالد محمد على عبدالله ال ثانى

مجلس اإلدارة
  صالحيات كاملة ومطلقة - نائب قطر28363400163سالم خلف احمد ال سالم المناعي

رئيس المجلس التنفيذي
  صالحيات كاملة ومطلقة - نائب قطر24963400141عبدالله خليفه عبدالله العطيه 

رئيس مجلس اإلدارة
  الصالحيات اإلدارية (العمل) - مديرقطر27963401521حسين يوسف غلوم غريب ابوالفين
    - عضو مجلس اإلدارةقطر25263400297خلف احمد شبيب ال سالم المناعى

  صالحيات كاملة ومطلقة - مديركندا25235600394سونيل كومار  تالوار 
  الصالحيات اإلدارية (الجوازات) - مديرقطر27963401521حسين يوسف غلوم غريب ابوالفين

  صالحيات كاملة ومطلقة - مديرقطر25763400263على صالح ناصر الفضاله 

أعضاء مجلس االدارة

الصفة (الصالحية)الجنسيةرقم اإلثباتاألسم
 عضو مجلس اإلدارة قطر28263403559جاسم حمد جاسم جبر ال ثانى

 عضو مجلس اإلدارة قطر28363403001الشيخ فيصل ثانى فيصل ثانى ال ثانى
 عضو مجلس اإلدارة قطر26063400149الشيخ حمد فيصل ثانى جاسم ال ثانى

 عضو مجلس اإلدارة قطر23863400133جاسم محمد ابراهيم جيده 
 نائب رئيس مجلس قطر24963400141عبدالله خليفه عبدالله العطيه 

اإلدارةصالحيات كاملة ومطلقة
 عضو مجلس اإلدارة قطر25263400297خلف احمد شبيب ال سالم المناعى

 عضو مجلس اإلدارة قطر27463400306علي يوسف حسين كمال 
الشيخ عبدالرحمن سعود فهد جاسم ال 

ثانى
 عضو مجلس اإلدارة قطر26363401483
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 رئيس مجلس اإلدارةصالحيات قطر25063400034الشيخ خالد محمد على عبدالله ال ثانى
كاملة ومطلقة

 عضو مجلس اإلدارة قطر27063400291الشيخ سعود خالد حمد عبدالله ال ثانى
 عضو مجلس اإلدارة قطر23363400022حسين ابراهيم حسن الفردان 

الفروع

حالة الفرعرقم السجل للفرعاسم الفرعالرقم التسلسلى
مشطوب20/1شركة قطر للتامين 1
مشطوب20/2شركة قطر للتامين 2
مشطوب20/3شركة قطر للتامين 3
مشطوب20/4شركة قطر للتامين 4
نشط20/5شركة قطر للتامين5
نشط20/6شركة قطر للتامين6
نشط20/7شركة قطر للتامين 7
نشط20/8شركة قطر للتامين8
نشط20/9شركة قطر للتامين9

نشط20/10شركة قطر للتامين10
مشطوب20/11شركة قطر للتامين-فرع معيذر11
شركة قطر للتامين - فرع 12

الوكرة
مشطوب20/12

شركة قطر للتأمين - فرع 13
التيسير

مشطوب20/13

نشط20/14شركة قطر للتامين14
نشط20/15شركة قطر للتامين15

األنشطة التجارية

مستخرج ببعض بيانات السجل التجارى



<Bar Code>

 

Page 4 of 4
رقم السجل : 20

تشهد غرفة تجارة و صناعة قطر بان المنشاة المذكورة اعاله سجلت لدينا
Qatar Chamber certifies that the above mentioned establishment has been registered

إسم النشاطالرقم
التامين بكافة انواعه ما عدا التامين على الحياة6510003

إسم النشاطالرقم
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