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 لھا في لندن عفرافتتاح  إلعادة التأمین (قطر ري) تعلنقطر 
 

شركة قطر إلعادة التأمین المحدودة (والتي یُشار إلیھا  أنأعلنت مجموعة قطر للتأمین الیوم   – 2018ینایر  11الدوحة، قطر، 
الجھة التنظیمیة  و ف قطر المركزيقد حصلت على الموافقة من مصرفي برمودا، و التي یقع مقرھا”) Qatar Re(“باسم 

 لندن. بفرعھا خالل للقیام بمجموعة محددة من األنشطة المنظمة في المملكة المتحدة من  -االحترازیةھیئة التنظیم -بالمملكة المتحدة 
ً حالیتمتلك وإستراتیجیة للمنصة العالمیة التابعة لمجموعة قطر للتأمین. ھمیة أذات  ویُعد ھذا األمر إضافةً  مجموعة قطر للتأمین ا

ً في زیورخ وسنغافورة ودبي تحت اسم "شركة قطر إلعادة التأمین المحدودة ویمتد نطاق الحضور العالمي لمجموعة  ،"فروعا
وشركة قطر  ،لندنبدیر أعمالھا في سوق لویدز شركات قطر للتأمین لتشمل "أنتاریس" وھي جھة تأمینیة مقرھا المملكة المتحدة تُ 

 ) ومقرھا مالطا.QEL( وروبا المحدودةللتأمین أ
ح وقد  في مة مھھذا التطویر خطوة یُعد " :خلیفة السبیعي، الرئیس التنفیذي ورئیس مجموعة قطر للتأمین قائالً السید/ صرَّ

ویرى فرع المجموعة في المملكة المتحدة أن "قطر  ،2012إستراتیجیة نمو مجموعة قطر للتأمین التي اعتمدھا مجلس اإلدارة عام 
 تأمین. العادة إل ةرئیسیتتمتع بسوق تي الفرصة إلنماء محفظة المجموعة في المملكة المتحدة تمثل إلعادة التأمین" 

ر إلعادة وعلَّق غونتر ساكیھ، الرئیس التنفیذي لشركة قطر إلعادة التأمین قائالً: "نحن مسرورون للغایة من حصول شركة قط
مركزاً عالمیاً رائداً في مجال خدمات التأمین للشركات واألفراد، تُعد مدینة لندن ف ؛التأمین على ترخیص العمل في المملكة المتحدة

ألي شركة تأمین عالمیة طموحة، وینطبق ھذا الوصف بصورة خاصة على شركة قطر  ضروریةً  ویمثل االكتتاب المحلي خطوةً 
  ".تنمیتھاالعمل على حفاظھا على القیمة بل و التي ثبتشركات التأمین  إحدىوسطائنا للعمالئنا و یمثلونم إلعادة التأمین، فھ

ً شركة قطر إلعادة التأمین، تُعد بریطانیا سوقفیما یتعلق بواصل غونتر ساكیھ حدیثھ قائالً: "و منذ بضعة وكبرى متزایدة األھمیة.  ا
في جبل طارق بموجب موافقة الجھات  التي تقعمجموعة شركات التأمین "ماركرستدي" ا عن استحواذنا على أیام فقط، أعلنَّ 

ً أقساد لِّ وَ مما یُ  ؛من حصتھا في سوق التأمین على السیارات لالكتتاب %5أكثر من طرح تالتشریعیة والرقابیة، والتي  تأمینیة  طا
 ملیون جنیھ إسترلیني".  750ب من ما یقرُ إلى قیمتھا  صلتسنویة 


