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 2019مارس  Xالدوحه 

 2019كنتتتتارا اليالم تتتط لاتتتتيل اللتتتا يل ال تتتتا   ط   رعاينهتتتا لللولتتتطمجموعتتتط  لتتتتي للنتتت م   عتتتت   أعلنتتت 

وننجلتتتن أ م تتتط  تتت   الللولتتتط ىتتت  كوالهتتتا لحتتتد   تتتو   ا ن تتتا  التتتدول  علتتتن أك ناتتتوك الياعتتت  التتت  ل   

 50متتتارسي وي تتتار  ى هتتتا  16حنتتتن  12للاتتتيل اللتتتا يل للمواتتت  ال تتتال و ونفتتتاف الللولتتتط ىتتت  ال نتتتيل متتت  

ن متتت   ونتتت ن  م تتتاركط  لتتتي للنتتت م   امنتتتدا ان لت ااتتتط ال تتتيكط النتتت  نيكتتت  علتتتن أ م تتتط   ولتتتطي 29ىييفتتتا

 تتتط المتتتتاول ط ا  نماع تتتط لل تتتيكا  ي ح تتتط نفتتتدف مجموعتتتط  لتتتي للنتتت م    نياتتت ك مااالننهتتتا علتتتن  ار

شتتتييانا أاااتت نا  الجتتتا  والجتتديي لالتتت كي نيتتد كنتتارا .لااىتتتط ا ال تتله والملتتا را  الييا تتت ه عمهتتا الاامتت  

 صتتدارلال ىتت  كنتتارا كاالتت  للالمتتا للتتو   كتتيل اللتتا ي  و لتت  متت   تت ا الجاحهتتا ىتت  التتتنوا  التتتالفه

ن   و لي ى  والثفاى ط الييا  ط ال يال ا  م  اليديد اانضاىط ى   ا ما

وىتتتت   تتتت ا ا  تتتتار  أعتتتتي  التتتتت د اتتتتال   لتتتتة المنتتتتاع   الا تتتت  ر تتتت   المجموعتتتتط والتتتتي    النن  تتتت   

لللولتتتط كنتتتارا لاتتتيل لمجموعتتتط  لتتتي للنتتت م   عتتت  اتتتيا نه علتتتن حتتتي  ال تتتيكه لنفتتتدي  التتتدع  واليعايتتته 

كمتتتا اك شتتتيكه  لتتتي للنتتت م   نهتتتن  كث تتتيان  النوى تتتج لجم تتتا الم تتتارك  والنمنتتتن  2019اللتتتا يل ال تتتا   ط 

ىتتت  نلنتتت  مثتتت   تتت   الملتتتا را  الييا تتت ه النتتت  نياتتت    مهتتتا ورخينهتتتا المنلثفتتته متتت  أ تتتداىها و للهتتتا 

ا اتتتنيان ج ه لاعنلتتتار  تتت   المتتتتا مه  االل  تتتا لمتتتتاول نها ىتتت   كاىتتته المجتتتا    الييا تتت ه ىتتت   ولتتتط 

  ليو 

 

 تتت   الللولتتتط  النتتت  نفتتتوف لهتتتا مااتتتتط  رعايتتتط  تتتا   ن لك المتتتتا مط والم تتتاركه ىتتت     منتتتاع وأ تتتال ال

والتتت   ااتتتناما  لجهو التتتا المتتتتنمي  للمتتتتا مه ىتتت   عتتت  ال يال تتتا  الييا تتت ه يتتت ن  ال تتت  الثفتتتاى  كنتتتارا 

ىتتت  ن ف تتتج الم يتتتد متتت  النفتتتدف وا رنفتتتا   "2030يتتتتا    لاتتتهاما كل تتتيا ىتتت  ن ف تتتج رخيتتتط  لتتتي الو ن تتتط 

 ى  المجاا الييا   وكاىط المجا   المخنل هو

 

 

 



 

 حوا شيكط  لي للن م  :

 

شتتتيكط  لتتتي للنتتت م    تتت  شتتتيكط نتتت م   عامتتتط مدر تتتط ىتتت  اتتتوت اعورات المال تتتط لدولتتتط  لتتتيو وننمنتتتا 

اتتتنط ىتتت  اتتتوت النتتت م   اليتتتالم و و تتتد ن اتتتت  ال تتتيكط  55ال تتتيكط لتتت  ا    تتتد ونتتتاريك م تتتيل ينجتتتاو  

ي وكاالتتت  أولتتتن شتتتيكا  النتتت م   الم ل تتتط ىتتت   ولتتتط  لتتتيو و تتتد أ تتتل   شتتتيكط  لتتتي للنتتت م   1964عتتتاف 

ال تتوف أحتتد روا   لتتام النتت م   ىتت   ولتتط  لتتيي وواحتتدل متت  كلييتتا  شتتيكا  النتت م   ىتت  منلفتتط الخلتت   

ن متتتت  A/Stableعل تتتته ال تتتتيكط متتتت  نصتتتتن ة ن الييلتتتت  ومنلفتتتتط ال تتتتيت اعواتتتت  ل ضتتتت  متتتتا حصتتتتل 

Standard & Poor’s ي ل تتتاىطن للتتتن نصتتتن ةA (Excellent)   متتتA.M. Best و وى متتتا ينيلتتتج

لن ف تتتج اعرلتتتا  وراتتتملط التتتتوتي ىتتتأك شتتتيكط  لتتتي للنتتت م   نيتتتد كلتتتي  شتتتيكا  النتتت م   ىتتت  منلفتتتط 

دولتتتط  لتتتي لأ متتتال    متتتط ال تتتيت اعواتتت  وشتتتماا أىييف تتتاو و تتت  مدر تتتط ىتتت  اتتتوت اعورات المال تتتط ل

 مل ار  و رو  3او  ط ننجاو  

ل  تتتت م علتتتتن م يتتتتد متتتت  الميلومتتتتا  حتتتتوا شتتتتيكط  لتتتتي للنتتتت م  ي يي تتتتن  يتتتتارل مو تتتتا ال تتتتيكط: 

www.qatarinsurance.com 

 

http://www.qatarinsurance.com/

