
 2022قطر للتأمين ترعى معرض سهيل 
 

 قطر   –الدوحة 
 ٢٠٢٢سبتمبر  ٦الثالثاء 

نسخة لفهي راعي التأمين الرسمي ل -ترعى مجموعة قطر للتأمين مجدداً معرض كتارا الدولي للصيد والصقور  
، وقد أثبتت مجموعة قطر للتأمين منذ فترة طويلة حرصها الدائم  2022 العام سهيل السادسة من المعرض هذا 

والمستمر على المساهمة في دعم الفعاليات التراثية التي تبرز الثقافة والتقاليد في دولة قطر، واالستمرار في تعزيز  
 الهوية ودعم التراث القطري األصيل وإحيائه. 

ى المخصصة لمحبي وهواة الصيد بالصقور واقتنائها، كما  ويعد معرض سهيل من بين الفعاليات الدولية الكبر
يتضمن جميع األدوات التي تتميز بأحدث التقنيات المستخدمة للصيد، ويهدف إلى تشجيع ممارسة هواية الصيد  

 وإحياء التقاليد العربية األصيلة.
ب األعداد المتزايدة والمشاركات  % عن العام الماضي، الستيعا 20تتميُز النسخة السادسة بزيادة في المساحة قدرها 

الواسعة ألشهر الشركات المتخصصة في مجال الصيد والصقور والتخييم من قطر ومنطقة الخليج والعالم تحت 
سقف واحد، إلى جانب أهم الشركات المحلية الرائدة، تستقطب هذه النسخة عدًدا كبيًرا من الشركات الدولية التي 

هات المشاركة في المعرض، وفي مقدمتها الشركات الخليجية من السعودية % من عدد الج 45تشكل نسبتها 
 .والكويت واإلمارات، إلى جانب مشاركة ُمتميزة من عدٍد من الشركات األمريكية واألوروبية

 
، رئيس العمليات المحلية لشركة قطر للتأمين عن سروره بتجديد الرعاية لمعرض سهيل  يوأعرب أحمد الجربوع

وأكد حرص قطر للتأمين المستمر على دعم الفعاليات والمعارض التي تهدف للحفاظ على تراثنا وهويتنا   هذا العام،
تحرص المجموعة دوماً على   انطالقاً من مسؤوليتنا المجتمعية"القطرية األصيلة، وتعليقاً على هذه المشاركة قال:  

 ."وإحيائه لجيل المستقبل دعم هذا المعرض للمساهمة في الحفاظ على إرث الصقارة
 

كتارا على جهودهم   الحي الثقافي إننا نتوجه بالشكر للقائمين على المعرض وإلى إدارةوأضاف الجربوعي قائالً: "
 ".الذي تقوم به كتارا في تعزيز الهوية ودعم التراث القطري األصيل وإحيائه موالدور الهاالمبذولة 

 
عامة مدرجة في سوق األوراق المالية بدولة قطر وتتمتع الشركة بأداء وتاريخ  قطر للتأمين هي شركة مساهمة  و 

، وكانت أولى شركات التأمين  1964سنة في سوق التأمين العالمي. وقد تأسست الشركة عام  ٥٠مشرف يتجاوز  
ل وأفضل  وأو   الوطنية في دولة قطر. وقد أصبحت شركة قطر للتأمين اليوم من رواد قطاع التأمين في دولة قطر

. وبفضل إجمالي األقساط المكتتبة وإجمالي األصول، فإن شركة قطر للتأمين تُعد كبرى شركات  شركة تأمين رقمية
التأمين في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. وهي مدرجة في سوق األوراق المالية بدولة قطر بإجمالي قيمة 

 .مليار لاير قطري 7.8ز تجاو تسوقية 
 


