
	

 بیان صحفي
  .والرقابیة على موافقة الجھات التشریعیة حصولبال رھناتعلن استحواذھا على مجموعة شركات التأمین "ماركرستدي"  رىقطر

شركة إعادة التأمین التابعة لمجموعة قطر  –”)Qatar Re(“قامت شركة "قطر إلعادة التأمین" المحدودة - 2018 ینایر 2ھامیلتون، برمودا، 
وأسFFFماء تلك الشFFFركات ھى  ؛شFFFركات تأمین واقعة في جبل طارق وتابعة لمجموعة "ماركرسFFFتدي"لشFFFراء  على عقد بالتوقیع -)QICللتأمین (

 .شركة التأمین "ماركرستدي" المحدودة وشركة زینث للتأمین ش.ع.م، وشركة سان جولیانز للتأمین المحدودة، وشركة ألتمیت للتأمین المحدودة
ن رب ممن سFFFوق تأمین السFFFیارات في المملكة المتحدة حیث تبلغ األقسFFFاط التأمینیة التي تدرھا ما یق %5ي" أكثر من تكتتب شFFFركة "ماركرسFFFتد

 ملیون جنیھ إسترلیني. 750

قطر للتأمین أوروبا  شFFFركةمن خالل شFFFركة قطر إلعادة التأمین و "ماركرسFFFتدي") بعالقة وثیقة مع شFFFركة QICترتبط مجموعة قطر للتأمین (
 ).QEL( دةالمحدو

األقل  ألعمالاالتنفیذي لمجموعة قطر للتأمین قائالً: "تسFFمح ھذه الصFFفقة لمجموعة قطر للتأمین بزیادة نمو  الرئیسخلیفة السFFبیعي السFFید  صFFرح
 ً خطوة طبیعیة في اإلسFFFFتراتیجیة التي اتبعناھا  وتعد ھذه). QEL( المحدودةقطر للتأمین أوروبا  شFFFFركةمع رفع مسFFFFتوى النجاح الحالي في  تقلبا

 لمجموعة قطر للتأمین". شاملةال االعمال محفظة تنوعالتي ومجموعة للالدولیة باالعمال فیما یتعلق  االخیرة على مدار السنوات
تمكن  فھى. مةالقائالخاصFFFة بعالقتنا  األسFFFس القویة إلىھذه الصFFFفقة  "ترجعالتنفیذي لشFFFركة قطر إلعادة التأمین قائالً:  الرئیس علق جانثر سFFFاك

حفظة م، وتعمل على توازن بشكل جید في صالحنا كانت التيو المنخفض ذات معدل التقلب عماللأل أكبر مشاركةمن شركة قطر إلعادة التأمین 
 . إضافةً إلى ذلك، ستمكننا المخاطر لدى شركة قطر رى

 

 

 .خروج بریطانیا من االتحاد األوروبي" سیناریو قد ینتج عن (البریكست) تحت أىھذه الصفقة من كتابة األعمال البریطانیة 
س تابع إلعادة التأمین على تـFFFFFFFأكید التزامھا بدعم األعمال الحرة المبتكرة في  االستحواذ ھذه، تعمل قطر ةاك حدیثھ قائالً: "من خالل عملیجانثر 

 تسویق، والتوزیع، والخدمات.من حیث ال مجال التأمین
شFFFركات التأمین "ماركرسFFFتدي" قائالً: "منذ أمد بعید، ونحن تجمعنا عالقة وطیدة مع شFFFركة قطر  لمجموعة التنفیذي الرئیس كیفن سFFFبنسFFFرعقب 

 كیانیس قوم بتوحید قواتنا لتأسFFFنسFFFاعد ھذا النھج االسFFFتباقي في اسFFFتكمال التنمیة الخاصFFFة بنا، وھذا یعد تطوراً طبیعیاً؛ لكي وقد  ،إلعادة التأمین
 .فعال في قطاع التأمین البریطاني"و رئیسي
وات الخاصFFFFة والخط من تبسFFFFیط عروض منتجاتنا فھو یمكننا ثة،التحالف اإلسFFFFتراتیجي فوائد ثالكیفن سFFFFبنسFFFFر حدیثھ قائالً: "لدى ھذا  اسFFFFتكمل

مات استمرار التسویق والتوزیع والخد ضمن حفاظنا علىی، وذات التصنیف (أ) زودنا بالدعم الرأسماليی، والتأمین شركائنا السماسرة ووسطاءل
 "حالنجا من لمزیدعلى الطریق  یضعنا مما والربحیة، للنمو استراتیجیتنا تتیح لتنفیذ سوفوبصفة عامة فإن ھذه الصفقة والدعم. 

 . 2018ومن المتوقع أن تكتمل خالل النصف األول من  والرقابیة تخضع ھذه الصفقة لموافقة الجھات التشریعیةسوف 
	


