
 مجموعة قطر للتأمین شركة التأمین الرسمیة لبطولة البنك التجاري قطر ماسترز للجولف
 

البنك ولة بط’مع  تھاأكبر شركة تأمین في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا، عن شراك ،‘قطر للتأمین’أعلنت 
، إلى ‘قطر للتأمین’وتفخر لمنطقة. إحدى أھم فعالیات ریاضة الجولف في اوھي ، ‘للجولف التجاري قطر ماسترز

، بدعم ھذه ‘لویدز’التي تعمل في سوق ‘أنتاریس’) وQatar-Re‘ (قطر إلعادة التأمین’جانب شركتیھا التابعتین 
ي الفترة ف‘ نادي الدوحة للجولف’البطولة للعام العاشر على التوالي. ومن المقرر إقامة البطولة التي یستضیفھا 
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ائب المناعي، ن خلف سالمالسید / وفي معرض تعلیقھ على الشراكة االستراتیجیة التي أبرمتھا المجموعة، قال 
جاري البنك الت’ا شركة التأمین الرسمیة لبطولة نرئیس المجموعة والرئیس التنفیذي لشركة قطر للتأمین: "باعتبار

 مجدداً على التزامھا الراسخ بدعم الفعالیات الریاضیة المحلیة. ویسرّ مجموعة ال، تبرھن ‘قطر ماسترز للجولف
تجدید ھذه الشراكة طویلة األمد، وتعزیز  -‘أنتاریس’و‘ قطر إلعادة التأمین’ مع شركتیھا التابعتین -المجموعة

 ‘".2030رؤیة قطر الوطنیة ’ھم في دعم امكانة قطر عالمیاً بما یس
 

خارج حدود دولة قطر، حیث نجحت في ‘ مجموعة قطر للتأمین’روسة، انطلقت ومن خالل استراتیجیتھا المد
وإلى جانب فرعھا في دولة اإلمارات  زة في مختلف أنحاء العالم.ذات قدرة متمی تأمین ترسیخ حضورھا كشركة

 ‘نقطر إلعادة التأمی’تعمل الشركة من خالل شركة والشركات التابعة لھا في كل من الكویت وسلطنة عمان، 
)Qatar-Reفى أسواق التأمین وإعادة التأمین العالمیة. ‘أنتاریس’شركة ) و  
 

، الكوارثوجمیع أنواع الممتلكات  علىشركة متخصصة بتقدیم خدمات إعادة التأمین  ‘قطر إلعادة التأمین’وتعتبر 
ل مقراً لھا، وھي تتولى تشغی البریطانیة برموداجزیرة من الشركة وتتخذ  ة تلك المتعلقة بمجاالت األعمال.خاص

 ‘قطر إلعادة التأمین’شركة وتحظى  رة، ولندن، وزیورخ، والدوحة.مكاتب فرعیة لھا في كل من دبي، وسنغافو
، تم تصنیف شركة 2015مستدامة. وفي عام متنامیة و مالیةمن خالل قاعدة رأس ‘قطر للتأمین’بدعم الشركة األم 

من حیث إجمالى األقساط  ‘یھ إم بیستإ’من قبل وكالة تأمین إعادة شركة  35 أكبركواحدة من ‘ قطر إلعادة التأمین’
 .المكتتبة

 
 -‘ اللویدز’ سوقإطار تأمین وإعادة التأمین وتعمل ضمن شركة متخصصة بخدمات ال‘ أنتاریس’ شركة تعدو

اب تنوعة من خدمات االكتتمجموعة م‘ أنتاریس’وتوفر  ة بمجال التأمین وإعادة التأمین.السوق العالمیة المتخصص
 إلعادة التأمین ضد خسارة الممتلكات، والكوارث، واإلرھاب، واألوضاع السیاسیة، والحوادث.  

  
أول شركة تأمین وطنیة في دولة قطر، وقد أصبحت حالیاً شركة  -1964التي تأسست عام  -‘قطر للتأمین’وتعد 

  .الربحیة والقیمة السوقیة حیثالتأمین الرائدة على مستوى المنطقة وإحدى أكبر شركات التأمین من 
 


