
ليمتــد إيجنســي  مانجنــج  أنتاريــس  شــركة   تصــدرت 
قطــر لمجموعــة  بالكامــل  المملوكــة   «أنتاريــس»، 
وإعــادة التأميــن  مجــال  فــي  والمتخصصــة   للتأميــن 
ــي أداء ــركات ف ــة الش ــدز، قائم ــوق اللوي ــي س ــن ف  التأمي
 الصناديق االستثمارية لعام ٢٠٢٠ عبر الصندوق ١٢٧٤ وفًقا
 لتحليــل ا¥قــران الــذي أجرتــه جــي بــي مورغــان �دارة
 ا¥صــول واالستشــارات الماليــة وخدمــات المســتثمرين

العالمية

 وقــد حصلــت «أنتاريــس» عبــر الصنــدوق ١٢٧٤ علــى أعلــى
 عائد استثمار بنسبة ٥٫٣٤٪ مقابل مؤشر سوق نسبته ٢٫٩١٪
 لعــام ٢٠٢٠ حســب قياســات أداء «جــي بــي مورغــان». كمــا
 حقق الصندوق ١٢٧٤ المرتبة الثانية وفًقا لمتوسط العائد

االستثماري للثالث سنوات ا¥خيرة

ــل ا¥قــران الــذي أجرتــه «جــي بــي مورغــان»  يقــارن تحلي
 ا¥داء االستثماري لوكاالت اللويدز في عام ٢٠٢٠، بمتوسط
 أصــول الصناديــق االســتئمانية التــي تزيــد علــى ١٠٠ مليون
 جنيــه اســترليني خــالل الفتــرة مــن ٢٠١٨ حتــى ٢٠٢٠. هــذه
 الدراســة مســتمدة مــن إحصائيــات اللويــدز لعــام ٢٠٢٠
الصناديــق ¥صــول  االســتثماري  ا¥داء   وتتضمــن 
االســتثماري ا¥داء  المشــتركة وتســتبعد   االســتئمانية 

المرتبط بالصناديق في أصول اللويدز

التنفيــذي لمجموعــة الرئيــس  المناعــي،   وقــال ســالم 
 قطــر للتأميــن: نحــن ســعداء للغايــة بصــدارة تحليــل
 ا¥قــران الــذي أجرتــه «جــي بــي مورغــان» �دارة ا¥صــول
علــى أنتاريــس  تحصــل  أن  الفخــر  دواعــي  لمــن   وإنــه 
 المرتبــة ا¥ولــى فــي عائــد االســتثمار لعــام ٢٠٢٠ والمرتبــة
فهــذه ســنوات  للثــالث  ا¥داء  متوســط  فــي   الثانيــة 
االســتثمار �دارة  االســتثنائية  القــدرات  علــى   شــهادة 
ــيًرا ــوى مش ــوم أق ــس الي ــي: أنتاري ــاف المناع ــا. وأض  لدين
 إلــى التطــور الالفــت للشــركة فــي الســنوات ا¥خيــرة
 بعــد أن اســتحوذت مجموعــة قطــر للتأميــن عليهــا فــي
نحــو المجموعــة  اســتراتيجية  مــن  كجــزء   ،٢٠١٤  عــام 
فــي متخصصــة  رائــدة  شــركة  إنهــا  حيــث   العالميــة 

مجال التأمين وإعادة التأمين تعمل في سوق اللويدز

 وتوفــر «أنتاريــس» مجموعــة مــن الخدمــات التأمينيــة
 فــي جميــع أنحــاء العالــم خاصــة فــي مجــال التأميــن
البحــري والتأميــن  والحــوادث  الممتلــكات   علــى 
ــن ذوي ــي التأمي ــن مكتتب ــق م ــالل فري ــن خ ــران م  والطي

الخبرات العالية

المملوكــة المتميــز ¥نتاريــس  االســتثماري  ا¥داء   ُيعــد 
 لمجموعــة قطــر للتأميــن شــهادة علــى خطــة النمــو
ــي ــة لمتخصص ــة، ا�دارة االحترافي ــة للمجموع  المدروس
االســتثمارية المجموعــة  واســتراتيجية   االســتثمار 
 القائمــة علــى التنــوع لخفــض المخاطــر. حيــث يتمثــل

نهج المجموعة في دعم النمو المستدام والمربح

 وشــركة قطــر للتأميــن هــي شــركة تأميــن عامــة مدرجــة
 فــي ســوق ا¥وراق الماليــة بدولــة قطــر وتتمتــع الشــركة
 بأداء وتاريخ مشــرفين يتجاوز ٦٥ ســنة في ســوق التأمين
 العالمــي. وقد تأسســت الشــركة عــام ١٩٦٤، وكانت أولى
وقــد قطــر.  دولــة  فــي  المحليــة  التأميــن   شــركات 
ــاع ــن رواد قط ــوم م ــن الي ــر للتأمي ــركة قط ــت ش  أصبح
 التأميــن فــي دولــة قطــر، وواحــدة مــن كبريــات شــركات
 التأميــن فــي منطقــة الخليــج العربــي ومنطقــة الشــرق
 ا¥وســط وشــمال إفريقيــا. وبفضــل إجمالــي ا¥قســاط
 المكتتبــة وإجمالــي ا¥صــول، فــإن شــركة قطــر للتأميــن
الشــرق منطقــة  فــي  التأميــن  شــركات  كبــرى   ُتعــد 
ســوق فــي  مدرجــة  وهــي  إفريقيــا.  وشــمال   ا¥وســط 
الماليــة بدولــة قطــر بإجمالــي قيمــة ســوقية  ا¥وراق 

تتجاوز ٨٫٤٠ مليار ريال قطري

سالم المناعي
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