
	

	السبیعي الرئیس التنفیذي للمجموعة لـ"الرایة": خلیفة

 معدالت التقطیر في قطر للتأمین 32% 

 استقطاب الكوادر الوطنیة تركز علىرؤیة مجلس اإلدارة 

 جھود الشركة تدعماإلداریة  التنمیة وزارة

 ندعم  مسیرة نمو االقتصاد الوطني عبر الكوادر القطریة 

 	

 كتب ـ عاطف الجبالي:

، أن معدالت قطر للتأمین لمجموعة التنفیذي الرئیس، السبیعي تركي عبدهللا خلیفة السیدكشف 
، مشیراً إلى أن استراتیجیة الشركة المستقبلیة تركز على %32التقطیر في الشركة بلغت حوالي 

 عادةساستقطاب المزید من الكوادر القطریة بما یتوافق مع رؤیة أعضاء مجلس اإلدارة برئاسة 
 .ثاني آل علي بن محمد بن خالد الشیخ

وقال في تصریحات خاصة لـ"الرایة" أنھ تم تكلیف إدارة الموارد البشریة للعمل على وضع 
تصور كامل لتعزیز جھود مجموعة قطر للتأمین في توظیف القطریین بما یتماشى مع رؤیة 

 ب القیادیة في الشركة. ، مؤكداً أن الكوادر الوطنیة تتبوأ معظم المناص2030قطر التنمویة 

ة لعبت دوراً محوریاً في دعم مسیرأثبتت جدارتھا حیث الكوادر القطریة   وأشار السبیعي إلى أن
ً عن تفاؤلھ بقدره الكوادر الوطنیة المؤھلة على قطر للتأمین،  ة قیادة الشركة واالستفادمعربا

 و الفني.في الجانب اإلداري أ تالكبیرة من الخبرات الموجودة سواء كان

وأكد أن مجموعة قطر للتأمین تفتخر أیضا بكوادرھا األجنبیة والعربیة والتي عملت جنباً إلى 
 جنب مع الكوادر القطریة في تنمیة محفظة الشركة محلیاً وعالمیاً.

 إزالة تم، حیث اإلداریة التنمیة وزارةكامل بین مجموعة قطر للتأمین و تنسیق ھناكوأوضح أن 
التي تواجھ زیادة معدالت التقطیر في الشركة، معرباً عن تفاؤلھ أن تواصل قطر  باتقالع كافة

 للتأمین مسیرة دفع عجلة االقتصاد الوطني عبر الكوادر القطریة.



 وأشار السبیعي إلى أن قطر للتأمین قامت بوضع خطة فعالة على مدار السنوات الثالث المقبلة 
 مع الثانویة اتالشھاد أو الجامعیة الشھادات حملة نم كانوا سواء القطریة الكوادر ستقطابال

 مكثف. وتدریبي تطویري برنامج وضع

مفتوحة أمام جمیع الكوادر القطریة، مبیناً أنھ رغم ندرة 	للتأمین قطر شركة أبوابونوه إلى أن 
الشباب القطري في قطاع التأمین إلى أن المجموعة استطاعت أن تستقطب أعداد كبیرة من 

ً أملھ أن یكون للكوادر الوطنیة المساھمة األكبر في دفع مسیرة القطریی ن لاللتحاق بھا، مبدیا
 الشركة خالل السنوات المقبلة.

وقال السبیعي أن مجموعة قطر للتأمین توفر فرص ممیزة للقطریین لالبتعاث إلى كبري 
الجامعات العالمیة المتخصصة، منوھاً إلى أن أنشطة الشركة ال تقتصر على التأمین فقط ولكن 

اً ، ما یخلق أمام الشباب القطري فرصاالستثماروإعادة التأمین والتأمین االقتصادي تشمل أیضا، 
 ة في العدید من القطاعات.متنوع

  

 ـــــــــــــــــــــــــ 

 

 الشیخ حمد محمد آل ثاني:

 أبواب الشركة مفتوحة للكوادر القطریة

سعادة الشیخ حمد محمد خالد حمد آل ثاني، نائب أول الرئیس في إدارة االستثمارات قال 
، في جمیع التخصصات أن الشركة توفر فرص واعده للكوادر القطریةقطر للتأمین،  بمجموعة

مشیراً إلى أن قطر للتأمین شركة عالمیة وتمتلك بیئة عمل ممیزة حیث أنا أبواب جمیع المسؤولین 
 مفتوحة والكفاءة تمثل العنصر الرئیسي للنجاح. 

أضاف أن مجموعة قطر للتأمین تضم العدید من الشركات داخل قطر وخارجھا، وتمثل فروع 
من أجمالي اإلیرادات، موضحاً أن جمیع استثمارات الشركة  %75 المجموعة الدولیة ما یقارب

 في الخارج تدار من خالل المقر الرئیسي للمجموعة في قطر.

، إلى أن شركة قطر للتأمین تمتلك استثمارات مختلفة في ثاني آل حمد خالد محمد حمدونوه 
 األسھم والسندات.العقارات وتشمل قطاعات 



للتأمین تعمل على تطویر وصقل مواھب الكوادر القطریة في جمیع وأكد أن شركة قطر 
ً أنھ یتم دعوة الموظفین القطریین العاملین في المجموعة للمشاركة في  التخصصات، موضحا

 أبرز مؤتمرات القطاع المالي لالستفادة واكتساب الخبرات.

 

 ـــــــــــــــــــــــــ 

 أحمد الجربوعي:

 تقدمھا الشركة للمواطنینامتیازات كبیرة 

مدیر قسم تعویضات السیارات في شركة قطر للتأمین، أنھ یعمل ، الجربوعيأحمد طالب قال 
منذ عشر سنوات في المجموعة التي تقدم كافة أدوات الدعم والمساندة للكوادر القطریة، معرباً 

مشیراً إلى أن شركة عن أملھ أن یلتفت الشباب القطري لمجال التامین حیث أن قطاع واعد، 
 قطر للتأمین تمتلك العدد األكبر من الكوادر القطریة بفضل جھودھا الكبیرة الستقطاب المواطنین.

 وأوضح أنھ تم ابتعاثھ من قبل شركة قطر للتأمین للدراسة في الخارج قبل أن یلتحق بالمجموعة
یة والعملیة، منوھاً إلى أن حامالً معھ خبرات متنوعھ أستطاع من خاللھا تطویر مھاراتھ اإلدار

أعداد القطریین العاملین في قطاع التأمین مازالت ضعیفة رغم التطور الكبیر الذي شھده القطاع 
 في دولة قطر والتي تشھد طفرة تنمویة في مختلف القطاعات.

وأشار الجربوعي إلى أن أبواب شركة قطر للتأمین مفتوحة أمام جمیع الكوادر القطریة بما  
شى مع رؤیة مجلس اإلدارة. ونوه إلى أن معامالت قسم تعویضات السیارات تتركز مع یتما

الجمھور والكراجات، مؤكداً أن شركة قطر للتأمین تستحوذ على الحصة األكبر من سوق تأمینات 
 السیارات في قطر.

  

	ـــــــــــــــــــــــــ 

	

	

 



 البوعینین: على

 شركةتنمیة وتطویر مھارات العاملین بال

 

عضاء بالشكر ألعلى محمد البوعینین، مساعد مدیر قسم التجزئة في شركة قطر للتأمین، توجھ 
مجلس اإلدارة والرئیس التنفیذي على دعمھم الكبیر للكوادر الوطنیة، مشیراً إلى أن الشركة 

 تعتبر عالمة فارقة في قطاع التأمین بمنطقة الشرق األوسط.

وقال أن شركة قطر للتأمین قامت بابتعاثھ للخارج بما یتواكب مع استراتیجیة المجموعة في 
موضحاً أن استطاع أن یكتسب خبرة كبیرة من خالل تطویر وتنمیة مھارات الكوادر القطریة، 

 عملھ في الشركة.

سجل  نوأعرب البوعینین عن سعادتھ الكبیرة بالعمل في مجموعة قطر للتأمین لما تمتلكھ م
الداعمة  المؤسسات یراً إلى أن الشركة تعتبر من كبرىحافل في دعم مسیرة التنمیة الوطنیة، مش

 للكوادر الوطنیة بما یتوافق مع رؤیة وتوجیھات مجلس اإلدارة.

  

 ـــــــــــــــــــــــــ 

 فھد السویدي:

 توفیر بیئة عمل تحفز على االبتكار

إلى  ،في قطر للتأمین ل تأمینات الممتلكات واألخطار التجاریةمدیر أو، فھد محمد السویديأشار 
تحدة البتعاثھ إلى الوالیات المحث عن جھة ، حیث كان یبألتحق بالشركة مع مسیرتي الجامعیةأنھ 

 سباقة في ذلك.وكانت قطر للتأمین األمریكیة الستكمال دراستھ 

أھم األقسام وذلك بعد عودتھ من التحق بقسم تعویضات السیارات الذي یعتبر من وأوضح أنھ 
برنامج االبتعاث الخارجي، مشیراً إلى أنھ أستطاع أن یكتسب خبرات كبیرة خالل عملھ في قسم 

 تعویضات السیارات على مدار عام.

ونوه السویدي إلى أنھ أستطاع أن یطلق مبادرة رائدة خالل علمھ في قسم تعویضات السیارات 
 خدمة   عیلوتم تف ،وذلك لدعم جھود حمایة البیئة إلكترونیةإلى  تلمعامالتتمثل في تحویل جمیع ا

 " ألنھاء معامالت الجمھور.الواتس اب"



إدارة قطر للتأمین فیما بعد أن التحق بقسم تأمینات المباني والمشاریع ما رؤیة كانت  وقال:"
. ولة قطرالتي تشھدھا د لنھضة العمرانیةفي ظل ا ممیزة في مسیرتي بالشركةخطوة یمثل 

 عملي في ھذا القسم ". كبیرة خالل خبرات وتمكنت من اكتساب

لتأمین اسواء كان أضاف:" قسم  تأمینات المباني والمشاریع یضم التأمین على جمیع المشروعات 
تأمین المشروع بعد  باإلضافة إلىأو األدوات المستخدمة  على العاملین على إنشاء المشروع

 ".دهیمن تشی االنتھاء

لعاملین البیانات والموظفین اتقوم بالتأمین على  على سبیل المثال البنوكونوه السویدي إلى أن 
 باإلضافة إلى مبنى البنك، مؤكداً أن ھناك توجھ للدولة لجعل التأمین على المباني اجباري.

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــ

 ناصر النعیمي:

 القطریة قطر للتأمین غنیة بالخبرات

 الشركةبحدیثاً  :" التحقتشؤون القانونیة لمجموعة قطر للتأمینال مدیر إدارة ،ناصر النعیميقال 
  ".بفضل ریادتھا في قطر والمنطقة وتنوع أنشطتھا

ما یشكل عامل جذب للشباب الذین سوق األوراق المالیة مدرجة في  أضاف:" قطر للتأمین
ع م واكتساب خبرة كبیرة من خالل التعاملسوق الشركات المدرجة على یرغبون في التعرف 

 المختلفة في الدولة".الھیئات الرقابیة 

وأشار النعیمي إلى أن دعم شركة قطر للتأمین للكوادر القطریة ال محدود، مبیناً أن المجموعة 
ً  ابتعاثلدیھا برنامج   .المختلفة التخصصات لدراسة خارجیاو داخلیا

حیوي للعدید من االختصاصات وخاصة العاملین في الشؤون وأكد أن قطاع التأمین یمثل مجال 
القانونیة، منوھاً إلى أن الشؤون القانونیة تشمل متابعة عالقة الشركة بالجھات الرقابیة، وتقدیم 
المشورة القانونیة في االرتباطات مع الموردین، باإلضافة إلى أن معالجة المطالبات والمخالصات 

 المتعلقة بالعمالء.



أنھ رغم تركیز معظم الشباب على العمل في القطاع العام إال أن شركة قطر النعیمي  وأوضح
 ،عبر دعمھا الكبیر للكوادر القطریة استقطاب أعداد كبیرة من المواطنین استطاعتللتأمین 

مؤكداَ أن الشركة ال تركز فقط على تعزیز ارباح المساھمین وتنمیة مواردھا ولكن تعمل أیضا 
ة بفعالیة في دعم رؤیة دولة قطر التنمویة والتي تضع المواطن في صلب على المشارك

 اھتماماتھا.

سنوات في العمل بالشؤون القانونیة في أحد الجھات شبھ الحكومیة ولكنھ  9وقال أنھ یمتلك خبرة 
فضل تنمیة خبراتھ عبر االلتحاق بشركة قطر للتأمین والتي تحكمھا عالقات خاصة مع الجھات 

 مثل سوق الدوحة لألوراق المالیة ومصرف قطر المركزي. الرقابیة

 ــــــــــــــــــــــــــ 

 أحمد زبیب:

QLM تحتل موقع ریادي في التأمین الطبي 

أحد  QLMأحمد محمد زبیب، مدیر أول التأمینات الصحیة وتأمینات الحیاة في شركة قال 
بتعاثي ا شركات مجموعة قطر للتأمین:" بدأت مسیرتي في الشركة قبل ثمانیة سنوات حیث تم

وبعد عودتي من االبتعاث عملت في في جامعة لندن لمدة أربع سنوات، إدارة األعمال لدراسة 
ویسرا فرع الشركة في زیورخ بسشركة إعادة التأمین فترة معینة ثم تم تعیني بعد ذلك للعمل ب

 ".شھور 8دة لم

أن أكتسب خبرات عدیدة من خالل عملي في زیورخ وبعد ذلك عودت إلى  استطعتأضاف:" 
لدراسة لندن ثم سافرت مرة أخرى إلى قسم إعادة التأمین، بوعملت لمدة عام كامل قطر 

قسم تأمینات األفراد للخدمات الشخصیة في قطر جستیر في اإلدارة، والتحقت فیما بعد بماال
 تم ترقیتي قبل أربع أشھر للعملوبعد ذلك وظللت في ھذا القسم لمدة عامین،  وعمانوالكویت 
 للعملیات".مدیر أول ك QLM في شركة 

وأشار أحمد زبیب إلى أن الكوادر القطریة تحظي بدعم كبیر من قبل مجلس إدارة شركة قطر 
للتأمین ، حیث تستثمر المجموعة في المواطنین وتوفر لھم فرص واعده للمواطنین وتمنحھم 

ل في تأمین ھي األفضقطر للامتیازات كبیرة وتخولھم لتولى المناصب القیادیة، مؤكداً أن شركة 
 ألوسط.الشرق ا



وأوضح أن الكوادر الوطنیة في شركة قطر للتأمین استطاعت أن تساھم بفعالیة في تنمیة محفظة 
المجموعة، مشیراً إلى أنھ یعمل على استحداث كل ما ھو جدید في قطاع التأمین الطبي حتي 

	محافظة على موقعھا الریادي. QLMتظل 

	موزة النصر:

	اھتمام كبیر بتوظیف ودعم القطریات

أكدت موزه خلیفة النصر، مدیرة التسویق اإللكتروني بقسم خدمات األفراد في شركة قطر 
للتأمین، أن مجلس إدارة مجموعة قطر للتأمین یقدم دعم ال محدود للكوادر القطریة، مشیرة 

إلى أن الشركة تعد العالمة التجاریة األولى والموثوق بھا في أسواق التأمین في قطر 
	والمنطقة.

أن مجموعة قطر للتأمین تؤلي اھتماما كبیر بتوظیف السیدات القطریات في جمیع  وقالت
المناصب المھمة ما یعكس رؤیة الشركة الداعمة للمرأة، منوھة إلى أن بیئة العمل في قطر 

	للتأمین غنیة بالتجارب المھنیة الممیزة.

ملة مؤھلة وفق أعلى أضافت:" استناداً إلى اإلیمان الراسخ بأھمیة توافر وإعداد قوة عا
المستویات تقدم مجموعة قطر للتأمین منح دراسیة أكادیمیة لمجموعات من الطالب 

 والموظفین القطریین ضمن برامج الشركة الستقطاب الكوادر الوطنیة".

وأوضحت موزة خلیفة النصر أن الطفرة التنمویة الكبیرة التي تعیشھا دولة قطر انعكست 
	ر للتأمین.باإلیجاب مسیرة شركة قط

_____________	

 عائشة السویدي: 

 نوفر خدمات متكاملة لعمالئنا

قالت عائشة حمد السویدي، مدیرة بقسم الشؤون اإلداریة في شركة قطر للتأمین، أن  
استراتیجیة المجموعة تركز على دعم الكوادر القطریة بما یتماشى مع رؤیة الدولة 

 ت وحوافز كبیرة للمواطنین.التنمویة، مؤكدة أن الشركة تقدم تسھیال



أضافت:" تعتبر شركة قطر للتأمین أحد رواد قطاع التأمین في دولة قطر، وأكبر شركة 
تأمین في منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا، واستطاعت الشركة أن تتبوأ ھذه المكانة 

 مي.الرائدة بفضل خدماتھا المتكاملة والمتنوعة وتوسعاتھا بالسوق المحلي واإلقلی

وأكدت عائشة السویدي، أن مجموعة قطر للتأمین تعمل على توفیر فرص عمل للقطریین 
ودعم المجتمع المحلي، من خالل العدید من المبادرات المھمة، مشیرة إلى أن اإلدارة العلیا 

بالبنك تكرس جھودھا لرفع نسبة التقطیر تماشیاً مع سیاسة الدولة في تقطیر الوظائف بشتى 
 .2030وفقا لرؤیة قطر الوطنیة قطاعاتھا 

_______________	

 نور الدوسري: 

 توفیر فرص ممیزة لالبتعاث

نوھت نور الدوسري، مشرفة إصدار وثائق التأمینات في قطر للتأمین، إلى أن المجموعة 
تبذل جھود كبیرة الستقطاب المواطنین، مؤكدة أن معظم المناصب القیادیة في المجموعة 

 قطریة تمتلك خبرة كبیرة في قطاع التأمین.تدار عبر كوادر 

وقالت أن برامج االبتعاث التي توفرھا مجموعة قطر للتأمین تساھم في صقل مھارات 
وقدرات الكوادر الوطنیة، مشیرة إلى أن المجموعة قطعت خطوات كبیرة في جھودھا لدعم 

 وتطویر القوة العاملة المحلیة المؤھلة ذات الكفاءة العالیة.

ت نور الدوسري أن مجموعة قطر للتأمین استطاعت توسیع نطاق حضورھا العالمي وأوضح
من خالل شركة قطر إلعادة التأمین ذراعھا المتخصصة بأعمال إعادة التأمین واالستحواذ 

 على شركة انتاریس، الشركة المتخصصة بالتأمین وإعادة التأمین في سوق "اللویدز".

  

  

	


