االول على قطاع التأمين فى الخليج

رئيس مجموعة قطر للتأمين ضمن أفضل إثنان رؤساء تنفيذيين على
مستوى دول مجلس التعاون الخليجى
أعلنت مجموعة قطر للتأمين عن نيل السيد  /خليفة عبد هللا تركى السبيعى رئيس المجموعة
والرئيس التنفيذى المركز الثانى فى قائمة أفضل  100رئيس تنفيذي في منطقة الخليج العربي،
وذلك خالل حفل جوائز أفضل الرؤساء التنفيذيين بمنطقة الخليج لعام  ،2017والذي أقيم
بالمملكة العربية السعودية بمدينة الملك عبد هللا االقتصادية.
واحتل خليفة السبيعى المرتبة األولى على مستوى الرؤساء التنفيذيين فى قطاع التأمين فى
الخليج العربي  ،وقد تمت عملية التقييم بنا ًء على أداء الشركات والمؤسسات المدرجة في
بورصات دول مجلس التعاون الخليجي عن نتائج السنة المالية المنتهية ،باإلضافة إلى التزامها
بنظم حوكمة الشركات والشفافية .ويتم تقييم الرؤساء التنفيذيين بنا ًء على براعتهم في قيادة
مؤسساتهم وعلى دورهم الفعال في تحقيق النمو االقتصادى بالمنطقة.
وتعتبر هذه الجائزة الوحيدة التي تستند على النتائج المالية للشركات العامة المدرجة في األسواق
المالية وعلى تحليل بياناتها المالية ونمو هذه الشركات على مدار عامين متتالين  ،وهو ما يجعلها
الجائزة األكثر مصداقية من نوعها في المنطقة  ،يشرف على هذا التصنيف كلية إدارة األعمال
الدولية (إنسياد)  INSEAD Business schoolو مجلة األعمال  TRENDSويتم بعد
ذلك تدقيق الصيغة والتصنيفات من قبل شركة التدقيق الخارجى ديلويت.
وأعرب خليفة السبيعى ،في تصريح له بهذه المناسبة عن سعادته بأن يكون فى الترتيب الثانى
في هذه القائمة على مستوى دول الخليج ،قائالً  " :إن تحقيق هذا اإلنجاز الكبير جاء بسبب دعم
رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة الالمتناهى لنشاطات المجموعة المختلفة وجهودهم الرامية الى
تنويع االقتصاد القطرى اتباعا ً لنهج حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ـ أمير
البالد المفدى – وتماشيا ً مع رؤية قطر  . 2030وتعد هذه الجائزة وسام فخر يدل على األداء
المتميز لمجموعة قطر للتأمين فى قطاع التأمين على المستوى االقليمى ودورها الريادى الهام
والبارز للنهوض بهذا القطاع ".
وأضاف خليفة السبيعى  ،قائالً " :إن الفوز بهذه الجائزة المرموقة يؤكد نجاح مجموعة قطر
للتأمين في مواصلة مسيرة التطور والنمو بخطى ثابتة ورؤية واضحة حتى أصبحت الشركة
أكبر شركة تأمين فى منطقة دول مجلس التعاون الخليجى وشمال أفريقيا من حيث صافى األرباح

والقيمة السوقية وجاء هذا التكريم تكليال للجهود المخلصة والعمل الجاد ألكثر من  600موظف
يعملون بشغف لتحقيق الرؤية المستقبلية للمجموعة"
وأشار السبيعى  " :إن االنجازات المتتالية للمجموعة نبعت من اهتمامنا بالكوادر الوطنية
وايعازهم أقصى اهمية لتنمية مهاراتهم وإثقال خبراتهم وذلك هو االستثمار الحقيقى لمجموعة
قطر للتأمين والذى سيكون له أكبر أثر وأعلى مردود فى مسيرة الشركة نحو مستقبل أكثر نموا ً
وازدهار ".
ً
وتجدر اإلشارة أن السيد خليفة السبيعى هو أول شخص عربى ينضم الى The Geneva
 associationفى عام  2013وهذه الجمعية ال ينضم الى عضويتها سوى الرؤساء التنفيذين
لشركات تأمين وإعادة تأمين كبرى وبناء على دورهم البارز والهام فى دفع عجلة قطاع التأمين
 .وباالضافة الى ذلك ف منذ تولى السيد  /خليفة عبد هللا تركى السبيعى قيادة المجموعة في عام
 ،1986كان إجمالي األقساط المكتتبة  52,2مليون لاير قطري حتى بلغت فى عام 2016
 9,9مليار لاير قطرى.
وباإلضافة إلى ذلك ارتفعت األرباح الصافية تحت قيادة السيد  /خليفة السبيعى من  14,4مليون
لاير قطرى في نهاية عام  1986لتصبح  1034مليون لاير قطرى بنهاية عام .2016

