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 بلندن   "أنتاريس" التابعة ملجموعة قطر للتأمين األفضل بين شركات تأمين سوق اللويدز

 

   في سوق اللويدز  ي االستثمار  تتصدر األداء قطر للتأمين 

 

   2020لعام  االستثماريةداء الصناديق قياس "جي بي مورغان" أل قطر للتأمين األولى في مجموعة 

 

 

 

أنتاريس  تصدرت اللويدز،،  شركة  سوق  في  التأمين  وإعادة  التأمين  مجال  في  واملتخصصة  للتأمين  قطر  ملجموعة  بالكامل  قائمة    اململوكة 

االستثمارية    الشركات الصناديق  أداء  ا   2021ام  لع  في  ل  1274ق  لصندو عبر   
ً
أجرته  حليل لتوفقا مورغان  الذي  بي  األصول   جي    إلدارة 

 .  العامليةستشارات املالية وخدمات املستثمرين واال 

"أنتاريس"  حصلت  الصندوق    وقد  بنسبة    1274عبر  استثمار  عائد  أعلى  سوق   %3.6على  مؤشر  حسب   2021لعام    %1.6  نسبته  مقابل 

مورغان" بي  "جي  أداء  األقران  .  قياسات  تحليل  أجرته  يقارن  بي  الذي  االستثمار األ   مورغان""جي    صول أمتوسط  ب لويدز اللوكاالت   ي داء 

  لويدزالإحصائيات    من  الدراسةاستمدت  .  2021حتى    2019من    الفترة  خالل  سترلينيا  جنيه  مليون   100  عن  تزيد   التي  االستئمانية  الصناديق

   2021  لعام
ً
االستثمار األ   متضمنتا وتستبعد    ي داء  املشتركة  االستئمانية  الصناديق  االستثمار األ ألصول  أصول بالصناديق  املرتبط    ي داء  في 

 . لويدزال

 

األقران الذي أجرته "جي بي مورغان إلدارة تحليل  بصدارة  نحن سعداء للغاية  "  :، الرئيس التنفيذي ملجموعة قطر للتأمينقال سالم املناعيو 

ُيعد   املتميز  األصول".  االستثماري  للتأمين  األداء  قطر  ملجموعة  اململوكة  للمجموعةألنتاريس  املدروسة  النمو  خطة  على  اإلدارة  شهادة   ،

لدينا   االستثمار  ملتخصص ي  املجموعةواستراتيجياالحترافية  التنوع لخفض  يةاالستثمار   ة  على  النمو في  نهجنا  يتمثل  .  املخاطر  القائمة  دعم 

 الى التطور امللفت للشركة في السنوات األخيرة بعد أن استحوذت مجموعة قطر املستدام واملربح
ً
: "أنتاريس" اليوم أقوى." مشيرا

ً
." وأكد قائال

متخصصة في مجال التأمين وإعادة التأمين   ، كجزء من استراتيجية املجموعة نحو العاملية حيث انها شركة رائدة 2014للتأمين عليها  في عام  

اللويدز مقرها برمودا. التأمين على   تعمل في سوق  في مجال  العالم خاصة  أنحاء  في جميع  التأمينية  "أنتاريس" مجموعة من الخدمات  توفر 

 .  املمتلكات والحوادث والتأمين البحري والطيران من خالل فريق من مكتتبي التأمين ذوي الخبرات العالية

 

يتجاوز  و  مشرف  وتاريخ  بأداء  الشركة  وتتمتع  قطر  بدولة  املالية  األوراق  في سوق  مدرجة  عامة  مساهمة  هي شركة  للتأمين  في    ٥٠قطر  سنة 

، وكانت أولى شركات التأمين الوطنية في دولة قطر. وقد أصبحت شركة قطر للتأمين 1964سوق التأمين العاملي. وقد تأسست الشركة عام  

. وبفضل إجمالي األقساط املكتتبة وإجمالي األصول، فإن شركة وأول وأفضل شركة تأمين رقمية  رواد قطاع التأمين في دولة قطراليوم من  

بإجمالي  املالية بدولة قطر  في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. وهي مدرجة في سوق األوراق  التأمين  كبرى شركات  عد 
ُ
ت قطر للتأمين 

 .مليار ريال قطري  7.8ز تجاو تقيمة سوقية 

 

 -انتهى-

 

 

 


