
 

 

 للتوسع في سوق التأمين العالميقطر للتأمين تواصل تحقيق أهدافها االستراتيجية 

 ماركرستديالتابعة لمجموعة شركات التأمين بشراء شركة قطر إلعادة التأمين قيام وأخر إنجازاتها 

التي تعد شركة التأمين الرائدة في دولة قطر ومنطقة الشرق األوسط وشمال  ،مجموعة شركة قطر للتأمينأعلنت : م2018يناير  23الدوحة، 
وذلك بأن قامت ا للخطة الموضوعة، وفق  والتنوع في سوق التأمين العالمي  للتوسع االستراتيجية أهدافهاتحقيق اليوم استمرارها في  ،أفريقيا

الكائنة في جبل  ماركرستديشركة قطر إلعادة التأمين، التي تعد ذراعها لعمليات إعادة التأمين، بشراء شركات التأمين التابعة لمجموعة 
 .)علما بأن هذه الصفقة تخضع لموافقة الجهات الرقابية والتنظيمية ذات الصلة( طارق 

عن سعادته بهذا اإلنجاز قائال:  ،رئيس المجموعة ورئيس مجلس إدارة مجموعة قطر للتأمين ،ييخليفة عبد هللا تركي السبع /وأعرب السيد
شركة تأمين في العالم. هذه هي رؤية مجلس خمسين  أكبرواحدة من في مسيرتنا المشرقة لنصبح خر آ مهم   إنجاز   ماركرستدي"إن صفقة 

% من 20ال تتجاوز وشمال أفريقيا مجموعة في غير منطقة الشرق األوسط عندما كان نسبة أعمال ال 2011اإلدارة التي تبلورت في عام 
وشركة شركات إعادة التأمين في العالم،  كبرى . وقد تمكنا من تحويل شركة قطر إلعادة التأمين لتصبح من إجمالي محفظة أعمال المجموعة

نسبة أعمال المجموعة في غير منطقة الشرق  تتجاوز وسوف. دزيو التأمين وإعادة التأمين في سوق اللبأعمال  مختصةلتصبح أنتارس 
 .ماركرستديحصة شركات  شاملة  ، قريب ا %80األوسط 

مخاطر الذات كبير من األعمال الجديدة  قدرهو إضافة المميزة وراء هذه الصفقة األساسي السبيعي: "إن العامل االستراتيجي  /وأضاف السيد
إلى ذلك، ومن خالل  متوقعة وطويلة األمد. وإضافة  أرباح من قطاع شركات تأمين السيارات في المملكة المتحدة مع وجود للمجموعة قليلة ال

أسواق تأمين السيارات على  تغيرات قد تطرأشركتي قطر إلعادة التأمين وأنتارس، أصبحت المجموعة ذات مكانة جيدة لالستفادة من أي 
ستمكن مجموعة قطر  ماركرستديفإن صفقة  ،اوأخير   .تلك المتعلقة بتأمين السياراتادة التأمين األخرى غير وأسواق التأمين وإعالعالمية 

 ."أي سيناريو محتمل بعد خروج بريطانيا من االتحاد األوروبيحالة وقوع للتأمين من االستمرار في سوق المملكة المتحدة للتأمين في 

والتنوع مع تعزيز دورنا  ار استراتيجيتنا العالمية للتوسعوسنواصل بكل عزم وإصر  ،السبيعي كلمته قائال: "إننا نتطلع للمستقبل /واختتم السيد
وهي شركة قطر إلعادة التأمين وشركة أنتارس  ،النموعوامل القيادي في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. ومن خالل شركاتنا التابعة و 

فقد تمكنت مجموعة قطر للتأمين من إيجاد تواجد ملحوظ لها في مراكز التأمين وإعادة التأمين الدولية  ؛وشركة قطر للتامين أوروبا المحدودة
المتمثل في أن تحقيق هدفنا و اصل تعزيز سنو  ،ماركرستديالرئيسية مثل برمودا ولندن وزيوريخ ومالطا وسنغافورة وشنغهاي. وبفضل صفقة 

التي اختطها حضرة صاحب  2030يتسق مع الرؤية الوطنية لدولة قطر  يالذو  ،في العالم الكبرى  نصبح واحدة من شركات التأمين الخمسين
 . األب الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني"السمو األمير 

 

 تعزيز مكانة مجموعة قطر للتأمين في المملكة المتحدة



 
 

، علما  بأن في جبل طارق  ومقرها ماركرستدي، أعلنت شركة قطر إلعادة التأمين شراء شركات التأمين التابعة لمجموعة م2018يناير  3في 
جوليانز للتأمين المحدودة، ماركرستدي المحدودة، وزينث للتأمين، وسان  :هيو  هذه الصفقة تخضع للجهات الرقابية والتنظيمية ذات الصلة

( من سوق التأمين على السيارات في المملكة المتحدة ، وتكتتب ٪5حوالي ) ماركرستديوتبلغ حصة مجموعة  .وألتميت للتأمين المحدودة
 ي.( مليون جنيه إسترلين750حوالي ) أقساط سنوية تبلغ

إلعادة  ستوفر هذه الصفقة لشركة قطرتوسع في نشاط أعمالها، كما المن المميزة وستتمكن شركة قطر إلعادة التأمين بفضل هذه الصفقة 
 .للشركة، وهو ما يؤدي إلى تحقيق التوازن في محفظة األعمال التأمينية ال تأمينية تتسم بالتقلب المنخفضاالكتتاب في أعم التأمين

من خالل شركتي قطر إلعادة التأمين وقطر للتأمين  ماركرستديقوية بالفعل مع مجموعة تجارية يذكر أن لمجموعة قطر للتأمين عالقة 
قام بصياغة أولى اتفاقيات إعادة التأمين  ، قدجانثر ساك ، السيد/إلعادة التأمينكما أن الرئيس التنفيذي الحالي لشركة قطر . أوروبا المحدودة

 .ماركرستديعميق لطبيعة عمل مجموعة استيعاب ما أكسبه فهم شامل و م، 2001في عام  ماركرستديلمجموعة 

وكاالت التأمين  تستمر بموجبهااألمد  اتفاقية طويلة ماركرستديستبرم كل من مجموعة قطر للتأمين ومجموعة  ،ا لشروط هذه الصفقةووفق  
ألعمال الحالية في شركات التأمين القائمة في جبل طارق، ومن المحتمل لفي المملكة المتحدة في التأمين بشكل حصري  ماركرستديالتابعة ل

  ألعمال.لالمستمر  التدفقأن تطور منتجات جديدة. ونتيجة لذلك، ستستفيد مجموعة قطر للتأمين من ا أيض  

 شركة قطر للتأمين عننبذة 

 
شركة قطر للتأمين هي شركة تأمين عامة مدرجة في سوق األوراق المالية بدولة قطر. وتتمتع الشركة بأداء جيد وتاريخ مشرف 

في دولة قطر. المحلية تأمين ات الشرك ى، وكانت أول1964شركة عامالتأسست سنة في سوق التأمين العالمي. وقد  50يتجاوز 
منطقة الخليج تأمين في شركات ال كبرى واحدة من للتأمين اليوم أحد رواد قطاع التأمين في دولة قطر، و وقد أصبحت شركة قطر 

، Standard & Poor’s بعدة كحصلت عليه الشر الذي  "A/Stable" تصنيفبفضل  منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقياالعربي و 
. وفيما يتعلق بتحقيق األرباح ورسملة السوق، فإن شركة قطر للتأمين تعد كبرى A.M. Best بعد" A (Excellent إضافة إلى تصنيف "

مليار  4تجاوز ت بقيمة سوقيةمدرجة في سوق األوراق المالية بدولة قطر و  ، كما أنهاشركات التأمين في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
   www.qatarinsurance.comشركة قطر للتأمين يرجى زيارة موقع الشركة: عنلالطالع على مزيد من المعلومات دوالر أمريكي. 
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