
 

 قطر للتأمين توقع اتفاقيه رعايه مشتركه  مع قطر مول 

 

 

اقامت مجموعة قطر للتأمين بتوقيع اتفاقيه مشتركه مع قطر مول وذلك تزامنا مع انطالق كأس العالم في 

وتنويع وترسيخ   الراميه إلى توسيع نطاق رقعه أعمالها  والتي تهدف لتعزيز جهود الشركه 2018روسيا 

 يا مكانتها كالعب رئيسي في قطاع التأمين في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريق

نائب رئيس   السيد سالم خلف المناعي  الذي أقيم في المقر الرئيسي للشركه  وقد حضر حفل توقيع االتفاقيه

و ستوارت الدر، الرئيس التنفيذي لقطر مول و بحضور   المجموعة والرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين

 . عدد من المسؤولين في الشركه

للتأمين أن تكون الراعي الفضي وتأتي هذه الشراكه مع قطر مول بإعتباره وتتيح هذه االتفاقيه لشركة قطر 

أكبر وأحدث مجمع تجاري في قطر والتي تمنحنا إظهار شعار المجموعه في جميع انحاء قطر مول وفي 

لقطر للتأمين في شاشات العرض الموجوده في   الحمالت االعالميه والترويجيه واستخدام العالمه التجاريه

عن المجموعه التي تهدف   المطاعم في قطر مول والتي تعرض من خاللها فيديو الخاص لنبذه عامهساحة 

ايصال رسالة رئيسية مفادها التوسع االستراتيجي والتنوع وتزايد بصماتها « قطر للتأمين»من خالله 

م من رؤية شعار قطر ومكانتها العالمية في جميع أنحاء العالم ويتسنى للجمهور عند جلوسهم في ردهة المطاع

خالل   عرض احداث كأس العالم وعند بدء المبارايات وعند انتهاءها ، و لزيادة المتعة  وذلك عند  للتأمين

واالستمتاع   2018زيارة قطر مول حيث سوف يستمتع الحضور بالتشويق واالثاره مع أحداث كأس العالم 

الكبير وذلك نظراً لتسليط الضوء   م هذا الحدث الرياضيبالبث المباشر للمباريات كما تقوم قطر للتأمين بدع

 .2022كأس العالم لكرة القدم   ألستضافة قطرلبطولة  واالستعداد

 

نائب رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي   قال السيد / سالم خلف المناعي  وفي تعليقه على توقيع االتفاقيه

لجهودنا   من مكانة الشركة والتي تأتي هذه الخطوه استكماالان هذه االتفاقيه تعزز  "  لمجموعة قطر للتأمين

المستمره للمساهمه في النمو االقتصادي للدوله سواء كان ذلك من خالل المجال الرياضي او غيره من 

مع رؤوية قطر الوطنيه كما من الواضح ان يكون هناك مزيدا من الدعم   المجاالت وهو المقصد الذي يتماشى

  . 2022قبله خاصه في ظل توجه البالد إلستضافة كأس العالم في قطر في الفتره الم

 

ان حرصنا على هذه الشراكة مع قطر مول نبع من ايماننا الراسخ بانه اصبح كاس العالم   :وأكد سالم المناعي

لقادمه وتعبر عن شغفنا لالستضافه ا لكرة القدم جزء من الثقافه المرتبطه في دولة قطر للمواطنين والمقيمين

 .في دولة قطر ٢٠٢٢

 

قطر مول لما يتمتع به من مميازات وبأعتباره هذه الشراكه االستراتيجية مع   وأشار سالم المناعي: وتأتى

جعلته محط اال نظار للتسوق والتنزه في دولة قطر.   من خدمات  اكبر مجمع تجاري في الدوله ولما يتوفر به

يع عمالء قطر للتامين بالحضور لهذه الفعاليه واالستمتاع باوقاتهم وننتهز هذه الفرصه بتقديم الدعوه لجم

 خالل اجازة الصيف ومتابعة مباريات كأس العالم

 

كما تعد هذه المبادره وفقا في إطار استعداد دولة قطر الستضافه كأس العالم لكرة  "وأضاف المناعي قائال 

قتصادي في تمكين العالمه التجاريه المحليه واالقليميه والذي نسهم من خالله إلى تحفيز النمو اإل 2022القدم 

للوصول لشريحه واسعه من   للمجموعه واغتنام الفرص التجاريه المتاحه في االتفاقيه مع قطر مول

 "القاطاعات السوقيه المستهدفه 



 

ه مع قطر سعداء بتوقيع هذه االتفاقيه المشترك "و صرح السيد ستوارت الدر، الرئيس التنفيذي لقطر مول

للتأمين بأعتبارها كواحدة من أفضل خمسين شركة تأمين في العالم والتي نلتزم في قطر مول باستمرارعلى 

بمثابة منصه فعاله  2018تطوير الشراكات مع الشركات الرئيسيه في قطر لضمان أن يكون كاس العالم 

 "أوقات ممتعه  تجمع الناس لمشاهدة المبارايات في

 

 


