
 
  

SEIB Insurance and Reinsurance awarded QFC licence 

 New Qatari insurance company begins  

 

Doha – Qatar: SEIB Insurance and Reinsurance Company LLC ( SEIB ), a new Qatari company 
headquartered in Doha, announced today that it has been granted license No. 00114 on the 
21st of October 2009 by the Qatar Financial Center Regulatory Authority (QFCRA).  
SEIB will soon begin operations in the Qatar Financial Center (QFC) offering insurance and 
reinsurance services to both corporate and retail clients.  
 

SEIB is the result of a joint venture between H.E. Sheikh Jabor Bin Yousef Bin Jassim Al-Thani 
and Chedid Capital Holding.  Chedid Capital Holding is a regional investment company 
specialized in the insurance and reinsurance industry. It is a group that was first established in 
1998 and that has grown since at a compounded annual growth rate of 53% over an eleven 
years period. Chedid Capital Holding generates business out of 22 countries in the Middle East, 
North Africa and beyond.  It is partly owned by Euromena, which is a private equity fund 
managed by Capital Trust of the UK and sponsored by the European Investment Bank. The joint 
venture is managed by a strong team of professionals who are leading a dynamic pro-active 
underwriting, risk management and marketing approach. 
 
 “The rapidly growing economy of Qatar drives the need for advanced Insurance products and 
services. The role of the insurance industry is to support the economic development of this 
country.  SEIB will offer market leading insurance products and services to support all sectors of 
the Qatari economy.  We are thrilled with this new project. Qatar deserves it," says SEIB 
Chairman HE Sheikh Jabor Bin Yousuf Bin Jassim Al-Thani 
 
 “The decision to partner with HE Sheikh Jabor to establish a joint venture in Qatar represents a 
major strategic move for us and is part of our group’s long term commitment to the Qatari 
insurance and reinsurance market. We look forward towards a vigorous role in the Qatari 
economy over the coming years. We are committed to add value to the Qatari market in terms 
of professionalism, product and service know-how and innovative distribution. We are happy to 
be authorized and regulated by the QFC regulatory authority, it gives credibility and peace of 
mind to investors and clients seeking insurance and reinsurance” says Farid Chedid, Chairman 
of Chedid Capital 
 
“The Middle East’s highly untapped market, rising awareness levels, the rapid growth of 
insurable assets, and various government initiatives are driving the expansion of the Qatari 
insurance market. We look forward towards further growing the relationship with Qatari and 
regional businesses over the coming years by offering added value services to corporations and 
individuals. Insurance is part of the risk management process and through the transfer of risks, 
corporations can unleash their investment potential even further.  Among GCC countries, Qatar 



offers the most promising market for insurance companies with the fastest growth rate and the 
highest average premium. The QFCRA has enabled us to enter this market,” added SEIB CEO, 
Mr. Albert Madendjian.  
 

 
About Chedid Capital Holding SAL 

Chedid Capital SAL (Holding) “Chedid Capital” specializes in investing in a complete “insurance 
production cycle”.  
Chedid Capital’s first company was established in Cyprus back in 1998 under the name of Chedid & 
Associates. In a span of 10 years, the company has became a leading player in the insurance 
industry providing comprehensive insurance and reinsurance solutions to over 150 companies in the 
Middle East, Africa, Europe and Asia and showing a Premium Income CAGR (Compounded Annual 
Growth Rate) of 53% for the period from 1998 to 2008. 
Chedid Capital companies are spread in Cyprus, Greece, Lebanon, Dubai, Qatar and soon in Saudi 
Arabia and include names such as Chedid & Associates, Chedid Europe Reinsurance Brokerage 
which are both branded as Chedid Re, Chedid & Associates Qatar LLC, Chedid Corporate Solutions 
LLP and SEIB Insurance & Reinsurance Company.  
The services provided by Chedid Capital companies include insurance and reinsurance 
intermediation, technical advice, risk analysis and management, product solutions and development, 
business process review and reengineering, department structuring, financial analysis, actuarial 
services to both Life and Non-life companies, claims control tools and analysis, and software 
solutions and support. 
In 2008, Euromena I Investment Fund joined CCH investors. Euromena I is the Middle East and 
North Africa private equity fund of the UK registered Capital Trust Group and is backed by several 
high profile investors including the European Investment Bank (EIB).  
Chedid Capital team members are considered as well as regular contributors to organizations in the 
public media domain such as CNBC Arabia, Middle East Insurance Review, Policy Magazine, Al 
Bayan Magazine and others. 
 
 

 
 
 

 
 

 

  مركز قطر الماليفيّسيب للتأمين وإعادة التأمين تنال رخصة العمل 
 عملهاأ شركة تأمين قطرية جديدة تبد 

 

 رقم العمل (ّسيب للتأمين) عن نيلها رخصة "الدوحة – قطر: أعلنت شركة "ّسيب للتأمين وإعادة التأمين

مركز قطر المالي، لتصبح الشركة بموجبها قادرة على مزاولة اعمالها ل يةتنظيمالهيئة ال من قبل 00114

من الدوحة التي تتخذ  ّسيب شركة قريبًا وستعمل. 2009 اكتوبر 21اعتبارأ من تاريخ نيلها الرخصة في 



 من داخل مركز قطر المالي كشركة تأمين وإعادة التأمين لتقديم خدماتها للعمالء من األفراد مقرَا لها

 .والشركات

 

وتسعى شركة ّسيب للتامين لتكون شركة التامين الرائدة في قطر من خالل توفير حزمة متنوعة من المنتجات 

 والخدمات المبتكرة، صّممت خصيصًا لتالئم حاجات ومتطلبات العمالء من مختلف قطاعات العمل.

 

 شركة شديد كابيتال و شركة ّسيب هي مشروع مشترك بين سعادة الشيخ جبر بن يوسف بن جاسم آل ثاني

القابضة وهي شركة استثمارية إقليمية متخصصة بصناعة التأمين وإعادة التأمين. تأسست  مجموعة شديد 

 11% على مدى 53 وأخذت بالنمو منذ ذلك التاريخ بمعدل نمو متراكم سنوي بلغ 1998كابيتال في العام 

  لها في كل من الشرق األوسط وشمال إفريقيا ومناطق أخرى.اًالسنة، وقد أسست أعم

بإدارة كابيتال ترست البريطانية  يورومينا  صندوق التمويل الخاص شركة شديد كابيتال مملوكة جزئيا من 

 ويدير هذا المشروع المشترك فريق قوي من المحترفين الذين يتبنون وبرعاية البنك األوروبي لإلستثمار

 توجها دينامكيًا فعاًال إلدارة المخاطر والتسويق.  

وقال سعادة الشيخ جبر بن يوسف بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الشركة "إن النمو اإلقتصادي 

المتسارع في قطر يولد الحاجة لخدمات ومنتجات تأمين متطورة، ولذلك ستعمل شركة ّسيب للتأمين على 

. نحن سعداء جدًا بهذا توفير منتجات وخدمات تأمين متنوعة لدعم كافة القطاعات في اإلقتصاد القطري

". المشروع الجديد الذي نرى أن قطر جديرة به

ومن جانبه صرح السيد فريد شديد، رئيس مجلس شركة شديد كابيتال القابضة بأن: "القرار بمشاركة سعادة 

الشيخ جبر لتأسيس مشروع مشترك في قطر يمثل خطوة استراتيجية رئيسة بالنسبة لنا وهي جزء من 

االلتزام الطويل المدى الذي قطعته مجموعتنا لسوق التأمين وإعادة التأمين في قطر. نحن ملتزمون بتقديم 

قيمة مضافة للسوق القطرية تتعلق  باالحترافية والمنتجات والخبرة في الخدمات والتوزيع المبتكر. نحن 

 سعداء لنيلنا الترخيص من الهيئة التنظيمية لمركز قطر المالي."

، الرئيس التنفيذي لشركة ّسيب للتأمين "ال يزال الشرق االوسط سوقًا معدنجيانبدوره صّرح السيد ألبرت 

غير مستغل بالكامل، وبالتالي فإن زيادة الوعي بقطاع التأمين والنمو المتسارع ألصول التأمين باإلضافة إلى 

المبادرات الحكومية المختلفة، عوامل ادت إلى توسع سوق التأمين القطري. ومن بين دول مجلس التعاون 

. األقساطالخليجي، توفر قطر سوقًا واعدًا لشركات التأمين في ظل تحقيقها ألسرع نسبة نمو واعلى معدالت 

 
Uشديد كابيتال القابضة 



 
مين وإعادة التأمين. تم تأسيس اولى أشركة شديد كابيتال القابضة متخصصة في اإلستثمار في خدمات الت

 تحت اسم شركة شديد اند أسوشيتس و منذ ذلك الحين اظهرت الشركة 1998شركاتها في قبرص في العام 
نمو و تطور سريع مما اَهلها ألن تصبح اليوم العبًا أساسيًا ورائدًا في صناعة التأمين موفرة حلوًال شاملة في 

  شركة تأمين في الشرق األوسط ، إفريقيا وآسيا.150التأمين وإعادة التأمين ألكثر من 
 تتواجد شركات شديد كابيتال في قبرص، اليونان، لبنان، اإلمارات العربية المتحدة، قطر و السعودية (قيد 

 اإلنشاء) و تعتمد شركة شديد كابيتال إستراتيجية لإلستثمار في الدورة اإلنتاجية الكاملة للتأمين .
تتضمن شركات شديد كابيتال، شركة شديد اند أسوشيتس، شركات شديد إلعادة التأمين، شركة شديد 

 .ّسيب للتأمين وإعادة التأمينشركة  و كوربوريت سولوشنز
اإلكتتاب نيابة عن ن الخدمات التي تقدمها شركات شديد كابيتال تشمل وساطة التأمين وإعادة التأمين، إ

، خدمات التأمين، اإلستشارات التقنية، تحليل وإدارة المخاطر، حلول وتطوير اإلنتاج، مراجعة معيدي التأمين
خدمات لشركات التأمين على الحياة وانواع و االعمال وإعادة الهندسة، إعادة هندسة األقسام، التحليل المالي 

 التأمين االخرى.
تحظى شركة شديد كابيتال بدعم قوي من شركات أخرى بنت معها عالقات مميزة على مدى سنوات في 

الشرق األوسط وأوروبا واجزاء أخرى من العالم و يعتبر أعضاء فريق شديد كابيتال مساهمين منتظمين في 
المؤسسات في مجال اإلعالم العالمي و اإلقليمي مثل سي أن بي سي عربية، مجلة الشرق األوسط للتأمين، 

 مجلة بوليسي، البيان وغيرها.
 
 

 
 


