
 

 

 
 

 للنشر الفوري         خبر صحفي

 يعلنان  "كيو إنفست"و  "قطر للتأمين"

 "دارة االستثماراتإل اإلسالمية  ايبيكيور"  تأسيس
 

 قطر  الدوحة،
 

 2022 أكتوبر  4 الثالثاء
 

، شرررركة التأمين الرا دي قط قطر ودوج م لل التناون الجلي ط ومنطاة الشررررط اشوارررط وشرررماج  "قطر للتأمين"أعلنت 
مع كيو إنفارت، المرررا اتارتثمارل الرا د قط قطر وأحد أبرؤ ماارارات الجدمات المالية اةارالمية بالشرراكة أقريايا، 

ي مجال إدارة   متجررررةقطرية " وهط شرركة  ايبيكيور اةارالمية ةداري اتارتثمارات"تأاريل شرركة   على مارتو  النال،،
ف 

 .األصول اإلسالمية

 
من كبر    ، الشررركة التابنة والمملوكة بالكامج لشررركة قطر للتأمين، واحدي  "إنفاررتمنت مان منت المحدودي  ايبيكيور وتُند "

اّدر قيمت ا أرروت  اارتثمارية متنوعة لنمال  ا تُ الشرركات المتجررررة قط قطاد إداري اتارتثمارات قط قطر، وهط تدير 
تنؤيؤ  وتتطلع إلى  كما تمتلك ار ال  حاقال  بالن احات واةن اؤات قط قطاد اتارتثمارات  ،  مليارات دوتر أمريكط 7نحو ب

 .يةاتاتثمار اشروج حضورها قط قطاد إداري 
 

شركة "ايبيكيور إنفاتمنت مان منت المحدودي"  التط تتمتع ب ا  واياتفيد الكيان ال ديد من الجبرات الطويلة والكفاءي النالية  
،  والحضررور الاول قط الارروطالبنية التحتية الالؤمة هذا الكيان ب "كيو إنفاررت"ارريؤّود  ، قط حين  إداري اشررروجم اج  قط 

 قدرته على ااتاطاب راول اشمواج.ب انب ا له الاول قط تطوير وهيكلة المنت ات اتاتثمارية اةاالمية انطالقا  من 
 

، والذل أقاد بتحالا الطرقين ب دا 2022أبريج   10ويأتط هذا اةعالن عاب البيان الررررحفط المشرررترك، الررررادر قط 
 قطرية متجررة قط م اج إداري اشروج اةاالمية.بحث ُابج التناون اتاتراتي ط المحتملة وتأايل شركة  

 
وتمثّج شرركة ايبيكيور اةارالمية ةداري اتارتثمارات، المملوكة بشركج مشرترك لكج من شرركة قطر للتأمين بحرّرة بناربة 

ضرع % ، كيانا  متواقاا  مع أحكا، ومبادئ الشررينة اةارالمية يج49% عبر م موعة ايبيكيور الاابضرة  وكيو إنفارت ب51
لرقرابرة هي رة تن ي، مركؤ قطر للمراج. واررررريركؤ هرذا الكيران ال رديرد على تاردي، محف رة واارررررنرة من منت رات وحلوج إداري  

 اشروج اةاالمية، بداية  من اتاتثمار ووروت  إلى تطوير وهيكلة المنت ات اتاتثمارية اةاالمية المبتكري.
 

منحى  بارؤا  قط    هذا اتارتثمار يشركج  "  يل التنفيذل لم موعة قطر للتأمين:وتنلياا  على ذلك، قاج الاريد ارال، المناعط، الر 
مليارات   7أررروت  ااررتثمارية تاّدر قيمت ا بأكثر من  ير التط تد -  ايبيكيور إنفاررتمنت مان منت المحدوديمارريري نمو شررركة  

مع مبادئ متواقاة  إذ اررررينؤؤ قدرت ا على توقير منت ات ااررررتثمارية   -  أارررر ، ودجج ثابت وعااراتمن  دوتر أمريكط
تنا اتاررتثمارية،  وأحكا،   منطاة. ومن شررأن هذا الجطوي أن  القط قطر ووبما يجد، عمال  ا الشرررينة اةاررالمية عبر منرررّ

 ا  آقاق ايبيكيور   على ماررتو  المنطاة، كما ارريتير لشررركة  يةاتاررتثمار اشررروج تراررق قدراتنا ومنروضررنا قط قطاد إداري 
 .أاواط"من الفرص والتوّاع قط  واانة  

 
وقط بيان مشرترك، ررّرا الاريد حارين عبدل والاريّد حارين قجر الدين، الر ياران التنفيذيان المشراركان لد  كيو إنفارت:  

شررركة قطر للتأمين، ق دقنا اشاررااررط يتمثّج قط موارررلة تادي، منت ات  "نحن اررنداء بااررتكماج هذا الرررفاة البارؤي مع 
. وتُند هذا وكذلك المارراهمة قط رقع قدرات الارروط وتطويرا بااررتمرار  وحلوج ااررتثمارية مبتكري لنمال نا الماررتثمرين

قط  اتارتثمارية منروضرنا من الجدمات والمنت ات والحلوج  تنؤيؤ  الررفاة شراهدا  قويا  على   ودنا المارتمري قط اترتااء ب



 

 

الشرررينة اةاررالمية وبما ا،  وأحكمبادئ والحلوج المتواقاة مع قطر، وإننا نتطلع إلى إطالط م موعة أواررع من المنت ات 
 .يلبط متطلبات الماتثمرين"

 
عمليات ا قط أقرب وقت وتحت  مباشررري أنشررطت ا و  "ةداري اتاررتثماراتاةاررالمية ايبيكيور "ومن المارر أن تبدأ شررركة  

 .المالكتين  إشراا الشركتين
بدولة قطر وتتمتع الشرركة بأداء وتاريق مشررا  قطر للتأمين هط شرركة ماراهمة عامة مدر ة قط اروط اشوراط المالية  و

، وكانت أولى شررركات التأمين الوطنية قط  1964اررنة قط ارروط التأمين النالمط. وقد تأارراررت الشررركة عا،    ٥٠يت اوؤ 
.  وأوج وأقضرج شرركة تأمين رقمية  دولة قطر. وقد أرربحت شرركة قطر للتأمين اليو، من رواد قطاد التأمين قط دولة قطر 

مالط اشقاراط المكتتبة وإ مالط اشرروج، ق ن شرركة قطر للتأمين تُند كبر  شرركات التأمين قط منطاة الشررط  وبفضرج إ 
مليار لاير  7.8ؤ ت اوتاشواررط وشررماج أقريايا. وهط مدر ة قط ارروط اشوراط المالية بدولة قطر ب  مالط قيمة ارروقية 

مان منت المحدودي، وهط كيان ةداري اتارتثمار ياع مارا قط  تمتلك شرركة قطر للتأمين شرركة ايبيكيور إنفارتمنت . تقطر 
مليارات دوتر أمريكط على شركج أار ، ودجج ثابت  7مركؤ قطر للماج، وتدير أرروت  اارتثمارية تاّدر قيمت ا بأكثر من  

 وعاارات.
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ينّد "كيو إنفارررت" الم موعة اتارررتثمارية الجاررررة الرا دي قط دولة قطر ولديه أنشرررطة قط الشررررط اشوارررط، وأوروبا، 

 وتركيا، والمملكة المتحدي، والوتيات اشمريكية المتحدي. 
أقارا، أعماج وهط الرريرقة اتارتثمارية، وإداري اشرروج، واتارتثمارات الر يارية التط  ويشرتمج "كيو إنفارت" على ثالثة  

تتركؤ أنشرطت ا اتارتثمارية قط قطاعات الناارات وأارواط ات تمان وأار ، الملكية الجاررة. ولديه جبرات ت مثيج ل ا قط  
 اةاالمية بارعة وبشكج تناقاط.هيكلة المنت ات اةاالمية، حيث يوقر للنمالء حلوج متواقاة مع الشرينة 

وينمج بمو ب ترجيص من هي ة مركؤ قطر للماج، ويجضررع لرقابة هي ة تن ي،   2007تأاررل "كيو إنفاررت" قط أبريج  
مركؤ قطر للماج. ويتضرررمن هيكج الماررراهمين قط "كيو إنفارررت" مرررررا قطر اةارررالمط وريرا من المارررتثمرين من  

د من أررحاب المالءي المالية النالية. ويمتلك المرررا رأل ماج مرررا يبل  الماارارات باةضراقة إلى مارتثمرين أقرا
 مليار دوتر أميركط.
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 -انت ى-
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