
 بيان صحفي 

 2023سباق صمله    لرعايتهاتكريم مجموعة قطر للتأمين  

 

للتأمين،  :  2023مارس    9الدوحة،   رمت مجموعة قطر 
ٌ
في  ك الرائدة  التأمين  الخليجي    ودول   قطر شركة  التعاون  مجلس 

أفريقيا، وشمال  األوسط  الشرق  ك   ومنطقة  لسباقملساهمتها  رسميا  وذلك    راعيا  النسخة ضمن  صمله  تكريم  حفل 

في وتأتي الرعاية  .والجهات التي ساهمت في إنجاح السباق الذي شمل تكريم األبطال والرعاةو  صملهمن سباق الخامسة 

 إطار املسؤولية املجتمعية للمجموعة وحرصها على دعم املشهد الرياض ي الوطني. 

دوتسلم الدرع التكريمي باإلنابة عن املجموعة،  ِّ
الرئيس التنفيذي للشؤون اإلدارية ملجموعة قطر  ،البوعينينراشد  السي 

، قائال في مقابلة له مع قناة الكأس الرياضية بخصوص الرعاية: "باإلضافة الى النجاحات التي حققتها مجموعة للتأمين

فية والرياضية نشطة الثقااأل  والتي تشمل دعم   املجتمعية،  امسؤوليتنغفل عن  نلم    فإنناقطر للتأمين على مر السنين،  

 للمكانة التي تشغلها  ،  والتعليمية
ً
القطري، تواصل املجموعة لعب في املجتمع    رائدة   مؤسسة ك   مجموعة قطر للتأمينإدراكا

 ،  دور حيوي في املساهمة في دعم جداول األعمال الرياضية والثقافية للدولة 
ً
بالرؤية الحكيمة والشاملة لقيادة   إشادة

خاصة لتعزيز ثقافة الرياضة في إطار تحقيق ركن التنمية البشرية والذي هو أحد األركان األساسية الدولة والتي تولي عناية  

 ."2030رؤية قطر الوطنية  ل

أقيم الحدث     بحضور عدد من الشخصيات يتقدمهم الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي، مدير عام املؤسسة العامة و

بكتارا، الشريك اإلستراتيجي للسباق، والسيد عزام   املناعي، الرئيس التنفيذي للجنة املنظمة   ز عبد العزي للحي الثقافي 

 املشاركين.   واألبطاللسباق صمله  

السباق في زمن قدره في إكمال    نجح  صاحب املركز األول  سعود عبد العزيز الرشيد التميمي  عبد العزيز املتسابق    يذكر أن و 

حل في املركز   ، و 17:46:29السباق في الذي قطع  ابراهيم عبدهللا علي محمد الحرميحل في املركز الثاني ، بينما 17:35:58

 .18:16:09بزمن قدره   تميم جمال جهام عبد العزيز الكواري الثالث 

املنظمة ملا حققه السباق من   وللجهاتللتأمين بالتهنئة لكل الفائزين في سباق صمله واملشاركين  مجموعة قطر    تقدمت 

 واملصاعب في الشباب القطري. في مواجهة التحديات    والصمود  والكفاءةغرس قيم الشجاعة  

 حول شركة قطر للتأمين:

ثابت ألكثر من  شركة قطر للتأمين هي شركة   تاريخ أداء  عاًما وبصمة اكتتاب عاملية.    58تأمين ُمدرجة في البورصة ولها 

هي  م، وكانت شركة قطر للتأمين أول شركة تأمين وطنية في دولة قطر. اليوم، شركة قطر للتأمين1964تأسست في عام  

ال في دول مجلس  املهيمنة  التأمين  في قطر وشركة  السوق  في  الرائدة  األوسط الشركة  الشرق  الخليجي ومنطقة  تعاون 

أفريقيا. للتأمين وشمال  إجمالي   شركة قطر  أفريقيا من حيث  الشرق األوسط وشمال  في منطقة  تأمين  أكبر شركة  هي 

 .مليارات ريال قطري   5.5األصول. وهي مدرجة في بورصة قطر وتبلغ قيمتها السوقية أكثر من  

 www.qic-group.comشركة قطر للتأمين، ُيرجى زيارة   ملزيد من املعلومات حول 

https://www.qic-group.com/

