
 عالميا  27شركه عالميه في التصنيف لتصبح  23تتخطى   (Re-Qatarقطر إلعادة التأمين )

 

شركة  50التوالي قطر إلعادة التأمين الشركه العربيه الوحيده التي تصنف ضمن اكبر  للسنه الثالثه على 

 27اعادة تأمين عالميه وتستحوذ على المركز 

 

ع،ت ط بعتتتتتمع  تتتتت ع (Qatar-Re)أعلنتتتتتوعة ةطعتتتتتمعن تتتتتكع لطتتتتتدة اعتاعيتتتتتك معن تتتتتكع عتتتتت   عت طتتتتتدة ا
ضتتتةاعأ بتتتكع ةستتت اعع27وتتت عت ةكطبتتتنعع تتت  وعBMA)ت ستتتل نعت نه  تتتنعوتتت عبكةتتتط ت طت ةصتتتكمنعةتتتاع

عـعطذ تتت ع2017يتتتك معدعتتت   عطتتتدة اععلتتتلعةستتتطط عت عتتت  قعةتتتاعم تتت عد ةتتت   عت نستتت  عت ة ططبتتتمع عتتت قع ق
لع لطصتتتن  عت تتتذوعأع  طتتتنعط   تتتمعت طصتتتن  عت  طةتتت ن  طأيتتت كوعت ة ةطعتتتمعد تتتلعأاع.(A.M.Best) طوهتتت 

 تتتت عطأعة   تتتت عت طتتتت عط تتتت قعهتتتتذتعت طصتتتتن  عت ةطة تتتتوع ع تتتت عةتتتت  عنتتتتط عكأستتتتة  عت يتتتتك معططنتتتتط عةم  ط
طهتتتتطقع (Qatar-Re) أاعن تتتكع عتتت   عت طتتتتدة اعطت  تتت  كعب  تتتتذ كع.أستتتطتععدعتتت   عت طتتتتدة اعت ع  ة تتتم

بتتت  طك  وععلتتتلعت   تتت كعت ةط صصتتتم،ع ةتتت عط ططتتتاعوتتت ع ة تتتاعأنتتتطت عدعتتت   عت طتتتدة اععتتت تعت طتتتدة اععلتتتلع
لتتتلعت ع  تتت عةتتتاعة تتت  وعتكط تتتووععنيتتت   وعيتتتك معن تتتكع عتتت   عت طتتتدة اعطتنستتت    عت ة ططبتتتنععع.ت م تتت  

تعتتت   عت طتتتدة اعططعطبتتتكعة ةطعتتتمعن تتتكع لطتتتدة اعهتتت عت ستتت  عت تتت تعقع نةتتتطعيتتتك معن تتتكع عتتت   عت طتتتدة اع
عبم قع طن  عيك نعط بعنعططةةلط نعب    ة ع لة ةطعنع.

 

ع1626قعةبلغع2017و عع قع (Qatar-Re) طن عبلغعد ة   عت نس  عت ة ططبمع يك معن كع ع   عت طدة ا
،ع ة عبلغعد ة   ع(A.M.Best) و عت طصن  عت ةطه قعب  ننع ط   مع27ـعتمطلوعب  عت ةكطبمععلايرعن كوعةل طاع

علايرعن كوع.ةل طاعع(697ةبلغع ع2018 طن طع 30مهطععت ةس هة اع ليك معو ع

ع

لععللعهذتعت ن  وععب كعت س  ع ل  مععب عهللاعطك  عت سب ع عـعك   عت ة ةطعمعطت ك   عت طن  ذوع يك مع ططعل ه 
ضةاعأ بكع ةس اعيك مععع27   وعب  ةكطبنععيك معن كع ع   عت طدة ابداعن كع لطدة اعـععاعسع  طنع

ب اعت يك  وعت ع ةلمعو عت يكععت طس ع ع   عت طدة اععللعةسطط عت ع  ق،ع  صمعطأن  عت يك معت طم   عةاع
طت ذوع دط عذ  عةاع ال عثهمعت ةس هة اع  طت ةن همعت عكب معت ط عط  كعو عن  ةمعت يك  وعةطضط عت طصن  

عطت ةسطثةك اعو عت نطص  عت ط ن عططمه قعت كؤط نعت ةسطهبل نع  ط معن ك.

ع

لععت ذوععهذتعت ن  وعن عو طكطاعو عأن"ععن  الععطأ ـ  عت سب ع  ع2030 لكطؤ نعت ةسطهبل نع  ط معن كعع عطبكعطمه ه 
طه عت كؤ معت ط عيةل  عمضك عص ماعت سةطعت ي خعطة قعباعمة عآ عث ن عـعأة كعت بال عت ة   عــعم  نعهللاعـع

هذهععةاعطمه ق (Qatar-Re) طه عه عن عطة نو،عبكع  طنعت   ةلمع ةطتصلمعطمه قعت ه ت عت ةك ط عةن  ع
  اع يك معع ذ  ععضةاعأ بكع ةس اعيك معدع   عطدة اععللعةسطط عت ع  قع27طؤ نعططصن    عو  ةكطبنعت ك

طدة ن مع عةال   عطأوض عع   عع وعأوض ع  ةع  عال عتسطةكتكه عو عطه  ةن كع لطدة اع طكه عت ةطة و،عطذ  عةاع 
لعو ع ل عمعت ةس ن  اع ن ضمعت بال عططه ة  ،عط ططتص عكملط  عنمطعت ع  ة معب  لععتسطثة كوع ةس هة   ع  طبهلع ت ة 
ع.ةاعم طةمع ط معن كت الةم ط ععط عقت  تكتهعت طن  ذ نعث بطمعططتثهمعبةس ن  ع



ععع

-Qatar) ن كع لطدة اعمك صطاععللعطعو وعتسطةكتكعنةطعيك معة ةطعمععدنن عو ع"ععطأض  عت سب ع 
Re) طدض ومعتسطكتط    وع     ع   ع  عقعت نةطعت ةسطهبل ع  ذهعت يك معطغ كه عةاعت يك  وعت ط بعمعطت م   عع

عللعتسطهكتكعذ  عت نةط،عط دط عذ  ع لنعو عت   كعت ع قع ل   عت ةسطهبل مع ة ةطعمعن كع لطدة اعت ط عطسعلع
لع   ةمعت نطص  عت ط ن ع  ط معن كعد  لعطط   ع  عدة  ن  ط  عط بكتط  عت ةطكت ةمععللعة  ع ةس اعع ة 

ع.ت عو و عو ع  عت ه    عت كي   

 


