
 بيان صحفي 

 مجموعة قطر للتأمين الراعي البالتيني لمهرجان كتارا الدولي للخيل العربية

 

  "الراعي البالتيني" فتهاترعى مجموعة قطر للتأمين مجدداً مهرجان كتارا الدولي للخيل العربية بصف  -2023 فبراير 5الدوحة، 

تحت ، ونادي السباق والفروسية ،تحاد القطري للفروسيةبالتعاون مع اإل )كتارا( والذي تنظمه المؤسسة العامة للحي الثقافي للمهرجان

   .المفدى الدأمير الب ،الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

دولة قطر كوجهة  مين في دعم الفعاليات والمبادرات التي تعزز مكانة للدور الذي تلعبه مجموعة قطر للتأ وتأتي هذه الرعاية استمراراً 

 عالمية ألهم الفعاليات الثقافية والرياضية. 

قطر  الرائدة التي تشغلها  مكانةال علينا تفرضعلى الرعاية: " وقال السيد سالم المناعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين، معلقاً 

بعد عام   . وعاماً ةالحبيب دولتنا في االرتقاء بالمنصات الثقافية التي تسلط الضوء على تراث مسؤولية لعب دور أساسي  للتأمين في المجتمع

في يساهم  وكماتسليط الضوء على عظمة الخيول العربية وتراث الفروسية الغني في قطر.  العربيةالدولي للخيل مهرجان اليواصل 

نسخة  للمهرجان من خالل هذه ال رعايةيسعدنا مواصلة تقديم ال . لهذه األسبابوالرياضي الدولي نة البالد في المشهد الثقافيترسيخ مكا

 ."  المميزة

عُرفت منذ ما يقارب الثالثين عاماً   والتيقطر الدولية لجمال الخيل العربية األصيلة  بطولةويتضمن برنامج النسخة الثالثة من المهرجان 

مثل موكب الخيل وطوابع الخيول ومعرض   باإلضافة إلى العديد من الفعاليات المصاحبة للبطولة العربية،لصفوة الخيل  بأنها ملتقى سنوياً 

 التصوير الفوتوغرافي والعرض الضوئي في ساحة ومدرج كتارا.

عاما وبصمة اكتتاب عالمية.    50هي شركة تأمين مدرجة في البورصة مع تاريخ أداء ثابت ألكثر من    .عشركة قطر للتأمين ش.م.ع

كأول شركة تأمين وطنية في دولة قطر، وأصبحت اليوم رائدة في قطاع التأمين في منطقة الشرق  1964تأسست شركة قطر للتأمين عام  

دة من أكبر شركات التأمين في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا من حيث األوسط وشمال أفريقيا. كما تعد شركة قطر للتأمين واح

  6.5كما أن شركة قطر للتأمين ُمدرجة في بورصة قطر بقيمة سوقية إجمالية تفوق    إجمالي أقساط التأمين المكتتبة وإجمالي األصول.

في الشرق األوسط وذلك ضمن جوائز مجلة "جلوبال  مليار لاير قطري. وتوجت شركة قطر للتأمين بجائزة أفضل شركة تأمين رقمية  

 . 2022بانكينج أند فاينانس ريفيو لسنة 

 

 

 

 

 


