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Success That Failed

THE most

progressive and

innovative

Palestinian

thinker on a Middle East peace

settlement has been steadily

isolated over the past several

years. Undercut by Israel,

undermined by his own

people's factionalism, unable to

meet even once with President.

When Families Fail

TODAY millions

of American

children grow up

in homes where

they don't learn the skills they

need to succeed in life. Their

vocabularies are tiny. They

can't regulate their emotions.

When they get to kindergarten

they've never been read a ...

SEIB to sponsor Qatar Projects

TRIBUNE NEWS NETWORK

DOHA SEIB Insurance and Reinsurance Company has announced its participation in the

MEED-hosted conference and exhibition, Qatar Projects 2013.

SEIB will have a dedicated stand during the conference that attendees may visit for advice and

business discussions. The event will be held at the Doha Grand Hyatt Hotel from February 17 to 20.

The firm will also be sponsoring an early morning breakfast briefing session prior to the start of the

second day’s activities.

On the first day of the conference, Farid Chedid, SEIB chief executive officer, will take part in a

discussion on ‘The integrated role of banks and insurers in project financing risk’, during the

contractor finance panel session.

During breakfast on February 19, SEIB will give a presentation on the subject, “Delay in Project Start-

Up: Risk and Mitigation”.

“Qatar Projects 2013 is a perfect platform for SEIB to share its extensive experience in the insurance of

large-scale projects,” said Chedid.

“Qatar’s development rate is phenomenal, and this growth is expected to continue for the foreseeable

future.

“As the country gears up to host the FIFA World Cup in 2022, spending on essential projects,

including the construction of stadiums, building a metro and national rail network, improving roads

and more than doubling the number of hotel rooms in the country are all set to take shape.

“The projects are thus going to get bigger in magnitude, and will call for more creative solutions to

cover their insurance needs.

This is where SEIB can step in, and we are more than happy to share our knowledge with the

participants.”

Nepalese celebrate Snake New Year

Majlis releases DVD of award & mushaira

Seetharaman gets IOD honour

Qatar Tribune - First with the news and whats behind it http://www.qatar-tribune.com/data/20130217/content.asp?section=Nation2_2

1 of 2 2/17/2013 1:41 PM



اغلق ھذه النافذة

" في قطر2013سيب للتأمين وإعادة التأمين ترعى "ميد 

شعار سيب للتأمين

:الدوحة - بوابة الشرق

Meed)  ذ.م.م.  عن مشاركتھا في مؤتمر ومعرض ميد قطروإعادة التأمين سيب للتأمينأعلنت شركة 

Qatar Projects 2013) " 20" إلى "17الذي سيقام في فندق "جراند حياة" بالدوحة، بتاريخ"

.فبراير الحالي

 مشارك، ل2ط2ع على سلسلة متكاملة من مشاريع البنى التحتية في قطر، من400وسيجمع الحدث أكثر من 

اتخ2ل العم2ء، والمستشارين، والمقاولين، وا6قتصاديين، والمستشارين القانونيين ومقدمي الخدم .

ح وتبادل ا6حاديثوستقيم "سيب" جناحاً خاصاً بالشركة خ2ل المؤتمر وليتمكن المشاركون من زيارته وأخذ النصائ

. الشركة أيضا الجلسة الصباحية على ا<فطار قبل بداية فعاليات اليوم الثانيترعىالمھنية مع القائمين على الشركة، كما س

 فبراير )، سيقدم الرئيس التنفيذي لـ"سيب" السيد فريد شديد ورقة عمل تحت عنوان18وخ2ل اليوم ا@ول من المؤتمر(

دية. وسيقدم عرضا"دور المصارف وشركات التأمين المتكامل في مخاطر تمويل المشاريع" خ2ل جلسة المقاول ا6قتصا

. فبراير19عن موضوع "التأخر في انط2ق المشاريع: المخاطر وتخفيفھا" خ2ل جلسة الفطور في 

 منصة مثالية لشركة سيب لتشارك خبرتھا2013وبھذه المناسبة يقول السيد فريد شديد: " إن مؤتمر "ميد" مشاريع قطر 

ف نسبة النمو في المستقبلفي تأمين المشاريع الضخمة، وإن نسبة التنمية في قطر 6فتة وكبيرة للغاية، مع توقعات بتضاع

."القريب

, فإن المشاريع ستستمر لتكون أكبر2022واضاف: "ومع نسب النمو الھائلة وا@عمال التي ستطلق تحضيراً لكأس العالم 

ب2د، وإنشاء الم2عب،وأكبر، ومن اھمھا إنشاء شبكة للسكك الحديدية، وتحسين الطرقات، ومضاعفة غرف الفنادق في ال

."كلھا مشاريع سيتم تنفيذھا

، وفي ھذا الموقع بالتحديدوأوضح شديد إن ھذه المشاريع ستتطلب المزيد من الحلول ا6بداعية لتغطية حاجاتھا من التأمين

. الحدث المميزيمكن لشركة سيب أن تلعب دوراً محورياً، ونحن سعداء جداً لمشاركة خبراتنا ومعارفنا في ھذا

ن خاصة لHفرادسيب للتأمين وإعادة التأمين مرخصة من قبل ھيئة تنظيم مركز قطر للمال. توفر سيب حلول تأمي

.والشركات، وتعرف بتوليھا قضايا تأمين ذات مخاطر مركبة

محترف والمتخصص بتوفيرتقدم سيب حلول التأمين المختلفة ذات الجودة العالية لHفراد والمؤسسات . يقوم فريق سيب ال

م 06:52

16
فبراير

2013

http://www.al-sharq.com/ArticleDetails.aspx?AID=241327&CatID=105...
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»2013«سيب للتأمين» ترعى مؤتمر «ميد قطر 

16-02-2013   | العربالدوحة - 

Meedأعلنت شركة سيب للتأمين وإعادة التأمين عن مشاركتھا في مؤتمر ومعرض ميد قطر (

Qatar Projects 2013.الذي سيقام في الدوحة ا$سبوع الحالي (
 مشارك، ل-ط-ع على سلسلة متكاملة من مشاريع البنى التحتية400وسيجمع الحدث أكثر من 

في قطر، من خ-ل العم-ء والمستشارين والمقاولين وا1قتصاديين والمستشارين القانونيين
ومقدمي الخدمات.

وستقيم «سيب» جناحاً خاصاً بالشركة خ-ل المؤتمر ليتمكن المشاركون من زيارته وأخذ
النصائح وتبادل ا$حاديث المھنية مع القائمين على الشركة، كما سترعى الشركة أيضا الجلسة

الصباحية على ا;فطار قبل بداية فعاليات اليوم الثاني.
 فبراير)، سيقدم الرئيس التنفيذي لـ «سيب» السيد فريد18وخ-ل اليوم ا$ول من المؤتمر (

شديد ورقة عمل تحت عنوان «دور المصارف وشركات التأمين المتكامل في مخاطر تمويل
المشاريع» خ-ل جلسة المقاول ا1قتصادية. وسيقدم عرضا عن موضوع «التأخر في انط-ق

 فبراير.19المشاريع: المخاطر وتخفيفھا» خ-ل جلسة الفطور في 
اريع الضخمة، وإن نسبة التنمية في قطر 1فتة وكبيرة للغاية، معوقال السيد فريد شديد: «إن المؤتمر منصة مثالية لشركة «سيب» لتشارك خبرتھا في تأمين المش

توقعات بتضاعف نسبة النمو في المستقبل القريب».
 فإن المشاريع ستستمر لتكون أكبر وأكبر، ومن أھمھا إنشاء شبكة للسكك2022وأضاف: «ومع نسب النمو الھائلة وا$عمال التي ستطلق تحضيراً لكأس العالم 

الحديدية، وتحسين الطرقات، ومضاعفة غرف الفنادق في الب-د، وإنشاء الم-عب، كلھا مشاريع
سيتم تنفيذھا».

، وفي ھذا الموقع بالتحديد يمكن لشركة «سيب» أن تلعب دوراًوأوضح شديد أن ھذه المشاريع ستتطلب المزيد من الحلول ا;بداعية لتغطية حاجاتھا من التأمين
محورياً، ونحن سعداء جداً لمشاركة خبراتنا ومعارفنا في ھذا الحدث المميز.

د والشركات، وتعرف بتوليھا قضايا تأمين ذات مخاطر مركبة.يشار إلى أن «سيب» مرخصة من قبل ھيئة تنظيم مركز قطر للمال، وتوفر حلول تأمين خاصة لFفرا

Print Article http://www.alarab.qa/printarticle.php?artid=230484
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Press Release: SEIB Insurance and Reinsurance
Company sponsors MEED Qatar Projects

17 February 2013, 8:37 GMT | Updated: 17 February 2013, 9:04 GMT

SEIB Insurance and Reinsurance Company LLC (SEIB) announced its participation in the MEED-hosted
conference and exhibition, Qatar Projects 2013. The event will see over 400 attendees dwelling on the entire
value chain of Qatar's infrastructure projects represented by clients, consultants, advisors, contractors,
financiers, legal experts and service providers.

Subscriber access only

The article you are trying to access is available only to paying MEED subscribers.

If you are a new, paid MEED subscriber accessing the site for the first time, please activate your account.
If you are a registered user who would like to to enjoy unlimited access to MEED.com, click subscribe to purchase a
subscription or contact Customer Service by email or by calling +971 (0) 4 368 1588.
Alternatively, you may browse MEED.com as a registered user for free. Our quick registration will allow you to sample
premium business intelligence which is otherwise only available to paying subscribers through our Editor's Choice section, sign
up for newsletters and to set up a library of saved articles.

SEIB Insurance and Reinsurance Company sponsors MEED Qatar Projects... http://www.meed.com/seib-insurance-and-reinsurance-company-sponsor...
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Source: www.ameinfo.com

» Company News/S/SEIB
Insurance and Reinsurance LLC
(SEIB)

SEIB Insurance and Reinsurance Company sponsors MEED Qatar Projects

SEIB Insurance and Reinsurance Company LLC (SEIB) announced its participation in the MEED-hosted conference

and exhibition, Qatar Projects 2013. The event will see over 400 attendees dwelling on the entire value chain of

Qatar's infrastructure projects represented by clients, consultants, advisors, contractors, financiers, legal experts

and service providers.

Qatar: Sunday, February 17 - 2013

SEIB will have a dedicated stand during the conference that attendees may visit for advice and business discussions. The event will be
held at the Doha Grand Hyatt Hotel from the 17th to the 20th of February 2013. The firm will also be sponsoring an early morning
breakfast briefing session prior to the start of the second day activities.

On the first day of the conference Mr. Farid Chedid, SEIB's Chief Executive Officer, will take part in a discussion on "The integrated role
of banks and insurers in project financing risk", during the contractor finance panel session. While at breakfast on February 19, SEIB
will give a presentation on the subject, "Delay in Project Start-Up: Risk and Mitigation".

"Qatar Projects 2013 is a perfect platform for SEIB to share its extensive experience in the insurance of large-scale projects," explained
Farid Chedid. "Qatar's development rate is phenomenal, and this growth is expected to continue for the foreseeable future. As the
country gears up to host the FIFA World Cup in 2022, spending on essential projects, including the construction of stadiums, building a
metro and national rail network, improving roads and more than doubling the number of hotel rooms in the country are all set to take
shape. The projects are thus going to get bigger in magnitude, and will call for more creative solutions to cover their insurance needs.
This is where SEIB can step in, and we are more than happy to share our knowledge with the participants."

Authorized by the Qatar Financial Center Regulatory Authority, SEIB Insurance provides tailor-made corporate and retail insurance
solutions, and is especially known for handling complex risk cases.

Notes and media contacts

About SEIB Insurance

SEIB Insurance and Reinsurance Company LLC (SEIB) is a national Qatari company, authorized by the Qatar Financial Center Regulatory Authority under QFC license
No. 00114 dated October 21st 2009, and boasting a paid up capital of QAR109,200,000.
SEIB provides turnkey corporate and retail insurance solutions. SEIB's highly professional and specialized staff will propose tailor-made solutions to meet the

expectations of each client.

For further information please contact:

Krikor Khatchikian (for SEIB Insurance and Reinsurance LLC)

Group Account Director
Cohn&Wolfe Public Relations
Telephone: +974 4428 3177

© 1996-2013 by AME Info FZ LLC / 4C. All rights reserved.

This story was posted by Rima Ali Al Mashni
Sunday, February 17 - 2013 at 12:37 UAE local time (GMT+4)

Find this article at:

http://www.ameinfo.com/seib-insurance-reinsurance-company-sponsors-meed-329977

"AMEinfo.com", "AMEinfo.com/fn", "the ultimate Middle East business resource" and "the news you choose" are trademarks of AME Info FZ LLC / 4C. All other products
and brandnames mentioned are trademarks or registered trademarks of their respective companies. Replication or redistribution in whole or in part is expressly

prohibited without the prior written consent of AME Info FZ LLC / 4C.

SEIB Insurance and Reinsurance Company sponsors MEED Qatar Projects http://www.ameinfo.com/cgi-bin/cms/page.cgi?page=print;link=329977
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التالي » تصفح المقا�ت المتعلقة بھذا الموضوع

بيان صحافي13:18 - 2013 فبراير 17قطر: ا�حد 

ً يمكنك أن تقرأ أيضا

إتفاق نھائي �ستحواذ
 على حصةQNBمجموعة 

سوسيتيه جنرا... »

فيزا تحتفل بمھرجان دبي
 بصندوق2013للتسوق 

مفاجآت عم$ق »

إرتفاع أرباح مصرف
الشارقة ا�س$مي خ$ل
العام لتصل إ... »

نمو ا�رباح التشغيلية لبنك
الفجيرة الوطني خ$ل
عام... »

 

مجموعة سيب للتصدير : م : أخبار الشركات : الصفحة الرئيسية

 في قطر2013سيب للتأمين وإعادة التأمين ترعى ميد 

Meed Qatarأعلنت شركة سيب للتأمين وإعادة التأمين ذ.م.م. عن مشاركتھا في مؤتمر ومعرض ميد قطر (
Projects 2013" فبراير الحالي.20" إلى "17) الذي سيقام في فندق "جراند حياة" بالدوحة، بتاريخ "

مشارك، 400 من أكثر الحدث وسيجمع
مشاريع من متكاملة سلسلة على ل$ط$ع

العم$ء، خ$ل من قطر، في التحتية البنى
وا�قتصاديين، والمقاولين، والمستشارين،
.الخدمات ومقدمي القانونيين والمستشارين

ً" سيب "وستقيم ً جناحا خ$ل بالشركة خاصا
وأخذ زيارته من المشاركون وليتمكن المؤتمر
القائمين مع المھنية ا�حاديث وتبادل النصائح

أيضا الشركة سترعى كما الشركة، على
بداية قبل اBفطار على الصباحية الجلسة
.الثاني اليوم فعاليات

فبراير 18(المؤتمر من ا�ول اليوم وخ$ل
فريد" سيب"لـ التنفيذي الرئيس سيقدم ،)

دور "عنوان تحت عمل ورقة شديد
عرضا وسيقدم. ا�قتصادية المقاول جلسة خ$ل" المشاريع تمويل مخاطر في المتكامل التأمين وشركات المصارف

.فبراير 19 في الفطور جلسة خ$ل" وتخفيفھا المخاطر: المشاريع انط$ق في التأخر "موضوع عن

خبرتھا لتشارك سيب لشركة مثالية منصة 2013 قطر مشاريع" ميد "مؤتمر إن "شديد، فريد قال المناسبة وبھذه
في النمو نسبة بتضاعف توقعات مع للغاية، وكبيرة �فتة قطر في التنمية نسبة وإن الضخمة، المشاريع تأمين في

".القريب المستقبل

ستستمر المشاريع فإن, 2022 العالم لكأس تحضيراً ستطلق التي وا�عمال الھائلة النمو نسب ومع: "واضاف
الب$د، في الفنادق غرف ومضاعفة الطرقات، وتحسين الحديدية، للسكك شبكة إنشاء اھمھا ومن وأكبر، أكبر لتكون
".تنفيذھا سيتم مشاريع كلھا الم$عب، وإنشاء

أن سيب لشركة يمكن بالتحديد الموقع ھذا وفي التأمين، من حاجاتھا لتغطية ا�بداعية الحلول من المزيد ستتطلب المشاريع ھذه إن شديد وأوضح
.المميز الحدث ھذا في ومعارفنا خبراتنا لمشاركة جداً سعداء ونحن محورياً، دوراً تلعب

بتوليھا وتعرف والشركات، لJفراد خاصة تأمين حلول سيب توفر. للمال قطر مركز تنظيم ھيئة قبل من مرخصة التأمين وإعادة للتأمين سيب
.مركبة مخاطر ذات تأمين قضايا

الفعاليات القادمة

إطلع على أكبر قائمة للفعاليات اBقليمية في منطقة
الشرق ا�وسط مجاناً

أنشر تفاصيل فعالياتك مجاناً »

النشرات ا*خبارية

اشترك بمجموعتنا من النشرات اBخبارية

أخبار الشركات »

أخبار القطاعات »

أخبار البلدان »

 إبحث عن...

بحث متقدم

3lomDare الجامعة ا�مريكية... المنشور في أميركية الشارقة تتعاون مع كلية لندن ل$قتصاد والع... ينصح بقراءةTweet 00 LikeShareShare

AMEinfo.com | سيب للتأمين وإعادة التأمين ترعى ميد 2013 في قطر | مجموعة سيب للتصدير http://www.ameinfo.com/ar-262403.html
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SEIB Insurance and Reinsurance Company LLC sponsor of

MEED Qatar Projects
SEIB CEO to speak on "The integrated role of banks and insurers in project financing"SEIB CEO to speak on "The integrated role of banks and insurers in project financing"SEIB CEO to speak on "The integrated role of banks and insurers in project financing"SEIB CEO to speak on "The integrated role of banks and insurers in project financing"

Doha,  Qatar  16  February  2013:  Doha,  Qatar  16  February  2013:  Doha,  Qatar  16  February  2013:  Doha,  Qatar  16  February  2013:  SEIB  Insurance  and  Reinsurance  CompanySEIB  Insurance  and  Reinsurance  CompanySEIB  Insurance  and  Reinsurance  CompanySEIB  Insurance  and  Reinsurance  Company  LLC  (SEIB)  announced  its  participation  in  the LLC  (SEIB)  announced  its  participation  in  the LLC  (SEIB)  announced  its  participation  in  the LLC  (SEIB)  announced  its  participation  in  the

MEED-hosted conference and exhibition, Qatar Projects 2013. The event will see over 4MEED-hosted conference and exhibition, Qatar Projects 2013. The event will see over 4MEED-hosted conference and exhibition, Qatar Projects 2013. The event will see over 4MEED-hosted conference and exhibition, Qatar Projects 2013. The event will see over 400 attendees dwelling on the entire00 attendees dwelling on the entire00 attendees dwelling on the entire00 attendees dwelling on the entire

value  chain  of  Qatar's  infrastructure  projects  represented by clients,  consultants,  avalue  chain  of  Qatar's  infrastructure  projects  represented by clients,  consultants,  avalue  chain  of  Qatar's  infrastructure  projects  represented by clients,  consultants,  avalue  chain  of  Qatar's  infrastructure  projects  represented by clients,  consultants,  advisors,  contractors,  financiers,  legaldvisors,  contractors,  financiers,  legaldvisors,  contractors,  financiers,  legaldvisors,  contractors,  financiers,  legal

experts and service providers.  SEIB will  have a dedicated stand during the conferenceexperts and service providers.  SEIB will  have a dedicated stand during the conferenceexperts and service providers.  SEIB will  have a dedicated stand during the conferenceexperts and service providers.  SEIB will  have a dedicated stand during the conference  that  attendees may visit  for advice that  attendees may visit  for advice that  attendees may visit  for advice that  attendees may visit  for advice

and business  discussions.  The event  will  be held at  the Doha Grand Hyatt  Hotel  from tand business  discussions.  The event  will  be held at  the Doha Grand Hyatt  Hotel  from tand business  discussions.  The event  will  be held at  the Doha Grand Hyatt  Hotel  from tand business  discussions.  The event  will  be held at  the Doha Grand Hyatt  Hotel  from the  17th  to  the  20th  of  Februaryhe  17th  to  the  20th  of  Februaryhe  17th  to  the  20th  of  Februaryhe  17th  to  the  20th  of  February

2013.2013.2013.2013.     The firm will  also be  sponsoring an early  morning breakfast  briefing session prior toThe firm will  also be  sponsoring an early  morning breakfast  briefing session prior toThe firm will  also be  sponsoring an early  morning breakfast  briefing session prior toThe firm will  also be  sponsoring an early  morning breakfast  briefing session prior to  the  start  of  the  second day the  start  of  the  second day the  start  of  the  second day the  start  of  the  second day

activities.activities.activities.activities.

On the first day of the conference Mr. Farid Chedid, SEIB's Chief Executive Officer, will take part in a discussion on "The integrated role

of banks and insurers in project financing risk", during the contractor finance panel session. While at breakfast on February 19, SEIB will

give a presentation on the subject, "Delay in Project Start-Up: Risk and Mitigation".

"Qatar Projects 2013 is a perfect platform for SEIB to share its extensive experience in the insurance of large-scale projects," explained

Farid Chedid. "Qatar's development rate is phenomenal,  and this growth is expected to continue for the foreseeable future.  As the

country gears up to host the FIFA World Cup in 2022, spending on essential projects, including the construction of stadiums, building a

metro and national rail network, improving roads and more than doubling the number of hotel rooms in the country are all set to take

shape. The projects are thus going to get bigger in magnitude, and will call for more creative solutions to cover their insurance needs.

This is where SEIB can step in, and we are more than happy to share our knowledge with the participants."

Authorized by the Qatar  Financial  Center  Regulatory Authority,  SEIB  Insurance  provides  tailor-made  corporate and retail  insurance

solutions, and is especially known for handling complex risk cases. For more information, please visit www.seibinsurance.com.

-Ends-

For further information please contact:

Krikor Khatchikian (for SEIB Insurance and Reinsurance LLC)

Group Account Director

Cohn&Wolfe Public Relations

Telephone: +974 4428 3177

Email: krikor.khatchikian@cohnwolfeqatar.com

About SEIB InsuranceAbout SEIB InsuranceAbout SEIB InsuranceAbout SEIB Insurance

SEIB Insurance and Reinsurance Company LLC (SEIB) is a national Qatari company, authorized by the Qatar Financial Center Regulatory

Authority under QFC license No. 00114 dated October 21st2009, and boasting a paid up capital of QAR 109,200,000.

SEIB provides turnkey corporate and retail insurance solutions. SEIB's highly professional and specialized staff will propose tailor-made

solutions to meet the expectations of each client.

© Press Release 2013

© Copyright Zawya. All Rights Reserved.
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تواصل المعلومات و الخبرات

2013201320132013    فبراير 16 16 16 16

قطر في" 2013 ميد "ترعى التأمين وإعادة للتأمين سيب
16 02 2013

سيقام الذي) Meed Qatar Projects 2013 (قطر ميد ومعرض مؤتمر في مشاركتھا عن. م.م.ذ التأمين وإعادة للتأمين سيب شركة أعلنت

.الحالي فبراير" 20 "إلى" 17 "بتاريخ بالدوحة،" حياة جراند "فندق في

والمستشارين، العم0ء، خ0ل من قطر، في التحتية البنى مشاريع من متكاملة سلسلة على ل0ط0ع مشارك، 400 من أكثر الحدث وسيجمع

.الخدمات ومقدمي القانونيين والمستشارين وا5قتصاديين، والمقاولين،

ً" سيب "وستقيم ً جناحا على القائمين مع المھنية ا5حاديث وتبادل النصائح وأخذ زيارته من المشاركون وليتمكن المؤتمر خ0ل بالشركة خاصا

.الثاني اليوم فعاليات بداية قبل ا>فطار على الصباحية الجلسة أيضا الشركة سترعى كما الشركة،

وشركات المصارف دور "عنوان تحت عمل ورقة شديد فريد السيد" سيب"لـ التنفيذي الرئيس سيقدم ، )فبراير 18(المؤتمر من ا=ول اليوم وخ0ل

.ا5قتصادية المقاول جلسة خ0ل" المشاريع تمويل مخاطر في المتكامل التأمين

 

.فبراير 19 في الفطور جلسة خ0ل" وتخفيفھا المخاطر: المشاريع انط0ق في التأخر "موضوع عن عرضا وسيقدم

المشاريع تأمين في خبرتھا لتشارك سيب لشركة مثالية منصة 2013 قطر مشاريع" ميد "مؤتمر إن: " شديد فريد السيد يقول المناسبة وبھذه

".القريب المستقبل في النمو نسبة بتضاعف توقعات مع للغاية، وكبيرة 5فتة قطر في التنمية نسبة وإن الضخمة،

اھمھا ومن وأكبر، أكبر لتكون ستستمر المشاريع فإن, 2022 العالم لكأس تحضيراً ستطلق التي وا=عمال الھائلة النمو نسب ومع: "واضاف

".تنفيذھا سيتم مشاريع كلھا الم0عب، وإنشاء الب0د، في الفنادق غرف ومضاعفة الطرقات، وتحسين الحديدية، للسكك شبكة إنشاء

أن سيب لشركة يمكن بالتحديد الموقع ھذا وفي التأمين، من حاجاتھا لتغطية ا5بداعية الحلول من المزيد ستتطلب المشاريع ھذه إن شديد وأوضح

.المميز الحدث ھذا في ومعارفنا خبراتنا لمشاركة جداً سعداء ونحن محورياً، دوراً تلعب

Zawya - سيب للتأمين وإعادة التأمين ترعى "ميد 2013" في قطر http://www.zawya.com/ar/story/ZAWYA20130217043302/?q=سيب للتأمين و...
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.للمال قطر مركز تنظيم ھيئة قبل من مرخصة التأمين وإعادة للتأمين سيب

.مركبة مخاطر ذات تأمين قضايا بتوليھا وتعرف والشركات، لHفراد خاصة تأمين حلول سيب توفر

 .والمؤسسات لHفراد العالية الجودة ذات المختلفة التأمين حلول سيب تقدم

.عميل كل ومتطلبات توقعات تلبي التي الخاصة الحلول بتوفير والمتخصص المحترف سيب فريق يقوم

 ©Al Sharq 2013

 ©Copyright Zawya. All Rights Reserved.
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بحث متقدم

إتصل بنامن نحنالرسائل القصيرةالنشرة الفنيةالنشرة الرياضيةالنشرة السياسيةالصفحة الرئيسية

19:51،   آخر تحديث 2013 شباط 16السبت 

Meed Qatar Projectsأكدت شركة سيب للتأمين وإعادة التأمين مشاركتھا في مؤتمر ومعرض ميد قطر "
، حيث سيجمع2013" شباط 20" إلى "17" الذي سيقام في فندق "غراند حياة" بالدوحة، بتاريخ "2013

 مشارك، لVطVع على سلسلة متكاملة من مشاريع البنى التحتية في قطر، من400الحدث أكثر من 
ات.خVل العمVء، والمستشارين، والمقاولين، واZقتصاديين، والمستشارين القانونيين ومقدمي الخدم

 

0Tweet 0

أخبار الشركات - سيب للتأمينالتعريفات: 

تعليقات

ماعي أوعلى القرّاء كتابة تعليقاتھم بطريقة Zئقة Z تتضّمن قدًحا وذّمًا وZ تحرّض على العنف اZجت
السياسي أو المذھبي، أو تمّس بالطفل أو العائلة.

أعباءإن التعليقات المنشورة Z تعبر بأي شكل من اjشكال عن رأي الموقع كما و Z تتحمل النشرة أي 
معنويّة أو ماديّة اطVًقا من جرّاء التعليق المنشور .

" في قطر2013شركة "سيب" للتأمين وإعادة التأمين ترعى "ميد 

0 USD Caucasian Ovcharka Puppies
for sale / puppy / dogs / dog...

270000 USD ÔÞÉ ááÈíÚ - ÂÎÑ ÈØÔÇí
- Ãæá æÇÏí ÔÍÑæÑ- ÈÚÈÏÇ...

اjكثر قراءة

باخرة الكھرباء لن تتمكن من الرسو في مرفأ
بيروت بسبب عراقيل لوجستية

إقالة مسؤول سوري كبير لحديثه عن تأميم
شركتي الھاتف الجوال

"Memo Pad Smartتعرّف الى حاسوب "
الجديد من "اسوس"

تحديث جديد لتطبيق "واتس اب" لنظام
"أندرويد" يجلب واجھات جديدة كليًا...

خاص:شقير:\عودة عن مقاطعة الحوار
والمقصود ضرب ما تبقى لنا من ا\قتصاد

انخفاض سعر صرف الدو\ر اaميركي بين البنوك
 ليرة1502اللبنانية الى 

فيسبوك يعلن أنه كان ھدفا لسلسلة من
الھجمات من مجموعة القراصنةمجھولي اله...

باسيل:الباخرةسترسو في المنطقة المتاخمة
لنھرالكلب لتوصل غداًبمعمل الذوق

 مؤسسة تمارس السعودة الوھمية644ضبط 

"مايكروسوفت" تسخر من "جيميل" في فيديو

أخبار مرتبطة

"سيب للتأمين وإعادة التأمين" تشارك في مؤتمر
"...2013ومعرض "ميد قطر 

% في حجم24"غلف تينر" تحقق نمو بنسبة 
2012تجارتھا خoل العام 

 مليون لایر حجم مبيعات "الطيار للنقل الجوي"111.3
2012خoل العام 

"دويتشه بنك" يفوز بجائزتين كأفضل مدير للصناديق
اvستثمارية

"القصور الحديثة" تعتزم طرح أھم مشاريعھا في
منطقة كوشاداسي التركية

"المزايا" تفوز للمرة الثانية بجائزة "سوبر براند
الكويت"

%9.24"أجيال التعليمية" تسجل نمو بنسبة 
2012باجمالي قيمة الموجودات في 

 مليون دينار9"نفط الكويت" ترسي مشروعين بقيمة 
vنشاء طريق

 مليار جنيه أرباح"اaھلي المصري"بالنصف اaول1.8
من العام المالي الحالي

ابحث
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Elnashrafinance - شركة "سيب" للتأمين وإعادة التأمين ترعى "ميد 2013" في قطر http://www.elnashrafinance.com/news/show/53174/شركة-سيب-للتأمين-وإعادة-...

1 of 2 2/17/2013 1:40 PM



Thank you 


	Front Page-Seib
	QT
	Raya
	Sharq
	Arab
	QT PO
	Sharq O
	Arab O
	MEED
	Ameinfo E
	Ameinfo A
	Zawya E
	Zawya A
	Elnashra Finance A
	Value
	Thank you



