
 مجموعة قطر للتأمين تكّرم موظفي الخدمة الطويلة

 :2019 أبريل من 15 ، الدوحة

الشتتر ة الراةتتد  جتت  موتتال المتت مين جتت  مألطستتة الشتتر  ا و تتط وشتتمال ،   قطتتر لأمتت مينقامتتم مومو تتة 

إجريسيتتتا، متتتبتراي بم تتتري  موائي تتتا بوتتتواةة التدمتتتتة الطويأتتتة، وللتتتة م تتتم مال   التدمتتتة ال ريستتتة متتتتن 

ي.وقتتتتد أقتتتتي  حئتتتتل موةيتتتت   30و 25و 20و15و 10التتتتلين موتتتتاوةم تتتتتدمم   جتتتت  الشتتتتر ة لمتتتتد    اما

 الوواةة ج  مسر الشر ة الرةي   ج  مألطسة التأيج الغرب .

متتن قبتتل المتتوائين  التتلين قتتتو جمتتر  طويأتتة جتت  الشتتر   متت  م تتأي  شتت ادام  التدمتتة الطويأتتة إلتت  وقتتد 

 قطتتتر لأمتتت مين المألئيتتتلم لمومو تتتةوالتتترةي  المومو تتتة المألتتتا   ، ألاةتتت  رةتتتي   تأتتت   ال تتتيد  تتتال 

 قطر لأم مين .  بحتور  بار الم بولين ج 

 تتتتتن اممألاألتتتتت  ومستتتتتديرت لأمتتتتتوائين  أتتتتت  مئتتتتتاألي   و مأ تتتتت  التتتتتدبو   وأ تتتتتر  ال تتتتتيد   تتتتتال  المألتتتتتا  

وو تتتتودل  الم تتتتممر  ألحتتتتو محسيتتتت، ألتتتتدا  المومو تتتتة، مشتتتتيراي إلتتتت  أن لتتتتلا الحتتتتد  ي  تتتت  ألميتتتتة 

متتت مين موتتتات موائي تتتا، والتتتلم أل متتتل داةمتتتا جتتت  المومو تتت   أتتت  ألمتتتو ومطتتتوير متتتن مومو تتتة قطتتتر لأ

م تتتارام وقتتتدرام المتتتوائين وللتتتة متتتن تتتتال بتتترامج المتتتدري  والمطتتتوير المتمأئتتت  و ألوا تتتل  تتت يألا 

متتن أوتتتل متتتوجير بيةتتة  متتتل مم امأتتتة ومحئتتة  م تتتمت لموائيألتتتا بتتالألمو والمطتتتور التتتداة ،  تتوا   تتتان للتتتة 

 ."الم أل   أ  ال  يد الشت   أو

إألألتتا  تت دا  بمألاتتي  حئتتل موةيتت  وتتواةة لمومو تتة متتن موائيألتتا التتلين قتتتوا  " وأتتتا  المألتتا   قتتاةاي 

ي  أتت   اقتتة الهستتة والتتوم  المتت  ألمسا تتم ا متت    تتألوام طويأتتة جتت  التدمتتة والتتلم ي تتد للتتة دلتتياي مأمو تتا

موائيألتتتا وأن لتتتلت الوتتتواةة المسدمتتتة إلتتتي   لتتت  الو تتتيأة المتتت  أل بتتتر ب تتتا  تتتن شتتت رألا ل تتت  بم تتتالمم   

ستتيس   اجألوتتاةام لأشتتر ة ولتتو متتا و أألتتا ألحمتتل جتت  مومو تتة قطتتر لأمتت مين م األتتة راةتتد  البتتارة  جتت  مح

 أتتت  م تتتموق ال تتتو  المحأتتت  وال تتتالم ، وألممألتتت  لوميتتت  المتتتوائين لتتتديألا جتتت  الشتتتر ة  تتتوا  الوتتتدد أو 

أن ي تتون لتتلا  الم تتري  حتتاجةاي ل تت  ألحتتو المتتت  التتلين قتتتوا جمتتر  طويأتتة جتت  مومو تتة قطتتر لأتت م مين  

ي ج   "  محسي، المةيد من اجألواةام ومسدي  تدمام م    ربية الشر ة الم مسبأية قدما


