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تشهد غرفة تجارة و صناعة قطر بان المنشاة المذكورة اعاله سجلت لدينا
Qatar Chamber certifies that the above mentioned establishment has been registered

تاريخ الطباعة: 2022/09/22مستخرج ببعض بيانات السجل التجرى 

*116849*

5000679423رقم التسجيل الضريبي:116849رقم السجل التجارى:
كيو ال امالسمة التجارية:كيو ال ام لتأمينات الحياة والتأمين الصحياألسم التجارى:

29/04/2023تاريخ انتهاء السجل:   30/04/2018تاريخ انشاء السجل:
350000000راس المال:شركة مساهمة عامةالشكل القانونى:

قطرجنسية المنشأة: نشط  حالة السجل:
0عدد الفروع:

معلومات االتصال
30253024أرقام االتصال:666صندوق البريد:

الشركاء

الحالةالنسبةالجنسيةرقم السجلرقم اإلثباتاألسم
محجوز 1قطر27063400291سعود خالد حمد عبدالله ال ثانى
نشط 1قطر25063400034خالد محمد على عبدالله ال ثانى

نشط 1قطر23863400133جاسم محمد ابراهيم جيده 
نشط 1قطر23363400022حسين ابراهيم  الفردان 
نشط 1قطر24963400141عبدالله خليفه  العطيه 

نشط 60قطر2SOEMK6I-1مساهمون آخرون
نشط 5قطر24655شركة بروق التجارية 

نشط 5قطر21831شركة المرقاب كابيتال

مستخرج ببعض بيانات السجل التجارى
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نشط 25قطر20شركة قطر للتامين 

المدراء (المخولون بالتوقيع)

الصفة (الصالحية)الجنسيةرقم السجلرقم اإلثباتاألسم
  صالحيات كاملة ومطلقة - العضو قطر28363400163  سالم خلف  ال سال المناعي 

المنتدب
  الصالحيات المالية - مديرقطر29463401440تركى عبدالعزيز عبدالله تركى السبيعى

  صالحيات كاملة ومطلقة - مديرالهند26035616158نارايانا راو  جاجوال 
  صالحيات كاملة ومطلقة - الرئيس قطر29063403465فهد محمد خميس عبدالله السويدي

التنفيذي
  الصالحيات االدارية - مديرقطر29463401440تركى عبدالعزيز عبدالله تركى السبيعى

  صالحيات كاملة ومطلقة - مديرقطر28942200053احمد محمد امين زبيب 
  صالحيات كاملة ومطلقة - نائب قطر28363400163  سالم خلف  ال سال المناعي 

رئيس مجلس اإلدارة
  صالحيات كاملة ومطلقة - رئيس قطر27063400291الشيخ سعود خالد حمد عبدالله ال ثانى

مجلس اإلدارة

أعضاء مجلس االدارة

الصفة (الصالحية)الجنسيةرقم اإلثباتاألسم
شركة قطر للتامين  و يمثلها   سالم خلف  

ال سال المناعي 
 العضو المنتدبصالحيات كاملة قطر28363400163

ومطلقة
 رئيس مجلس اإلدارةصالحيات قطر27063400291الشيخ سعود خالد حمد عبدالله ال ثانى

كاملة ومطلقة
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 عضو مجلس اإلدارة قطر28063400962عيسى محمد عيسى الحسن المهندى
شركة بروق التجارية  و يمثلها جاسم محمد

على الكعبي 
 عضو مجلس اإلدارة قطر26863401058

 عضو مجلس اإلدارة قطر26463400898حمد ناصر عبدالله محمد ال خليفه
شركة المرقاب كابيتال و يمثلها احمد 

محمد احمد رمل المناعى
 عضو مجلس اإلدارة قطر27463400566

الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات اإلجتماعية
و يمثلها فاطمه حسن يعقوب محمود 

كافود

 عضو مجلس اإلدارة قطر28663400528

شركة قطر للتامين  و يمثلها   سالم خلف  
ال سال المناعي 

 نائب رئيس مجلس قطر28363400163
اإلدارةصالحيات كاملة ومطلقة

 عضو مجلس اإلدارة قطر29063401838حسين اكبر عباس سعدين الباكر

األنشطة التجارية

إسم النشاطالرقم
التامين الصحي6512010

إسم النشاطالرقم
التأمين على الحياة6511001
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