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Welcome to Al Khaleej Takaful Group.  It is our privilege to be 
one of the leading providers of insurance products in Qatar.

Since the company was established in 1979, we have steadily 
grown our business through dedication and hard work and 
expanded the services we o�er to the major economic sectors.
  
We are proud to serve both individuals and corporations, o�er-
ing the same high standard of quality service and products.

Careful �scal oversight has enabled us to manage the growth 
of the business while retaining an asset base strong enough 
to meet current liabilities and any contingent liabilities in the 
future.
Our shareholders and customers have set us ambitious goals 
and, with the grace of God, and the diligence of all the employ-
ees of the Group, we are con�dent that we will meet them.

All praise to Allah, the Benefactor

Abdulla Mohd Jabor Al Thani
Chairman

Chairman s  Message
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All praise is Allah, Most Merciful and Compassionate, 
and all blessings and peace to our Master Muhammad, 
his family, companions and those who follow them.

The desire for security is a natural one for  man and he seeks it 
by di�erent means. Man naturally loves his property and takes 
care of his life and possessions. This is con�rmed by the Holy 
Quran, where God says: “And you love wealth with immense love” 
(Al- Fajer 20). Man’s love of life motivates him to take all possible 
measures to avoid those perils he anticipates.

Insurance is one of the means people have used for ages to deal 
with the consequences of the damages, risks and disasters which 
occurr and either to alleviate their impact or toavoid their e�ects. 
Insurance has developed to cover most economic activities such 
as commerce, industry and agriculture.

Cooperative Insurance (Takaful) has been established according 
to those Islamic texts which nurture cooperation. God says: “And 
cooperate in righteousness and piety” (Al- Maeda 2). For that 
reason cooperative insurance was unanimously decreed by the 
Islamic Jurisprudence Council to be a legitimate alternative to 
commercial insurance. Islamic insurance is an agreement among 
shareholders to bear the consequences of accidents by donating 
installments to compensate the a�ected member, according to 
the Takaful or cooperative insurance system.

The Islamic Insurance Standard lists, in detail, the legal provisions, 
bene�ts and types of Islamic insurance. It also sets the regulations 
to be followed by  Islamic �nancial institutions. Some Islamic 
companies, including Al Khaleej Takaful Group, adopted a modern 
version of the cooperative insurance concept. 

Al Khaleej Takaful Group has been transacting all types of general 
insurance and reinsurance business. Al Khaleej Takaful Group is 
guided by the Sharia Supervisory Board to ensure that all products 
and investment transactions comply fully with the rules and 
principles of Islamic Sharia.

We ask God Almighty to accept our work and help us achieve 
our goals.

Introduction
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Experience Counts
Al Khaleej was established to provide all types of general 
insurance and reinsurance in 1979. We have over 30 years’ 
experience of providing insurance products to domestic and 
commercial customers.  We understand our customers’ needs 
and strive to provide the perfect solution for their insurance 
requirements. 

This understanding of local needs, combined with our 
professionalism, integrity and superior service have given us a 
proud reputation in the market. We have continually introduced 
new products into the market, such as our series of new medical 
insurance products.

As one of the Qatari companies authorised to provide insurance 
protection for national infrastructure and assets, Al Khaleej is 
proud of the opportunity to contribute to the development and 
economic growth of the country as it progresses under the wise 
leadership of His Highness the Emir Sheikh Tamim Bin Hamad
Al-Thani.

Al Khaleej is built on a sound �nancial base and this is recognised 
by our achievement of a Standard & Poor Insurer Financial 
Strength Rating of BBBpi (Good).

The Al Khaleej di�erence 
We approach our business relationships as partnerships. Our aim 
is to make a contribution to our clients’ business. We understand 
that insurance can seem a burdensome expense so we work with 
our clients’ management and risk management teams to �nd 
solutions that are e�ective, e�cient and provide the best value 
protection.

Our clients bene�t from our expert handling of underwriting and 
claims in our dedicated department where we provide an e�cient 
and coordinated service.  It helps us to understand the needs 
of our clients better and build stronger and more long-lasting 
relationships.

The expertise to guide your choice
The Directors of Al Khaleej are luminaries from the local business 
community, well known for their sound business acumen and 
prudence.  The chairman of the Board is Sheikh Abdulla Bin 
Mohamed Jabor Al-Thani, whose strategic direction and e�ective 
leadership have been instrumental in the  company’s progress.

Our sta� are all highly trained professionals dedicated to o�ering 
the best insurance and reinsurance policy to suit our customers’ 
individual situation.  Our claims teams understand the need for 
speed and accuracy in �ling and handling claims and always aim 
to bring the matter to a speedy resolution.
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The right level of insurance cover is essential for peace of mind.  This is true of 
both individuals and businesses. With the right insurance products in place, 
individuals and companies are protected against risk.  Al Khaleej o�ers a wide 
range of individual, commercial and corporate insurance cover and its experts 
can guide you to right level of cover. 

Fire & General Accidents Department

Property insurance

• Fire and special perils
• Burglary
• Property all risks
• Householder’s comprehensive 
        insurance
• Business interruption cover
• Jewellers’ block insurance

General  accident insurance

• Workman’s compensation 
        and employer’s liability
• Personal accident (group and
        individual)
• Fidelity guarantee
• Money insurance
• Banker’s blanket
• Plate glass

• Medical malpractice
• Public liability
• Professional indemnity
• Directors’ and o�cers’ liability

Engineering insurance solutions

• Contractors’ all risks
• Erection all risks
• Contractors’ plant and machinery
• Equipment insurance
• Machinery breakdown, including 
        loss of pro�t
• Deterioration of stock
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Marine Cargo:

• Transit risks (by land, air and sea)

Marine Hull:

• Cover for all types of ocean
• going vessels, pleasure and 
        private yachts, dry docks, 
        �oating docks  etc.
• Hull and machinery
• Hull war insurance
• Protection and indemnity
• Marina operations’ liability
• Stevedore liability
• Ship repairer’s liability
• Loss of hire

Aviation:

• Aviation hull and spares
• Hull war insurance
• Aviation personal accident
• Passenger, cargo and third  party 

liability
• Airport operator’s liability 
•  insurance 

As international trade and commerce expands, there has been a growth in the 
amount of cargo transported by sea, road and air. As a result, the need for high 
quality insurance has also grown.  All Khaleej provides superior takaful-based 
products to protect cargo, passengers, marine hulls, marina operations, aircraft 
and airport operations.

Marine & Aviation Department
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Motor Department

Motor insurance is vital for both individuals and companies – it is important 
to select the right product and to have the security of knowing that claims 
are going to be handled well in the event of an accident.  We understand how 
important it is to get back on the road – whether that is for a family, or a �eet.

• Compulsory third party
• Comprehensive – third party 
•    and own damage
• Third party export
• Third party travel in Arab region 
        for road travellers (orange card)
• Third party test
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As the cost of medical attention and care rises both at 
home and abroad, it is important to protect the individual 
or company employees in case of illness.  Then whether 
one requires frequent low-cost treatments or needs a major 
surgical intervention, the cost is not a concern. For employers 
seeking to attract and retain their talented employees, o�ering 
a comprehensive medical insurance package is a valuable 
bene�t. As people travel more for leisure and business, they 
also need to be protected in case of illness and accident abroad.  
We also o�er specialist products for pilgrims travelling for Haj 
and Umrah.

Al Khaleej o�ers a range of medical and travel
insurance products:

• Medical insurance
• Travel insurance for Schengen visa purposes
• Worldwide travel insurance with extensive coverage
• Travel insurance to cover medical expenses while visiting KSA for 

Haj and Umrah

Health & Medical Department
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Energy Department

The energy industry is the powerhouse of Qatar and a shining 
example of the country’s growth and development.  

Insurance is essential to ensure that any risk is well-covered 
in the event of an incident and protects the viability of the 
organisation. Our energy insurance business is handled by our 
highly quali�ed reinsurance team, with many years’ 
experience of the energy sector.

Cover for the energy sector, including

• Construction projects
• Comprehensive third party liability 
• O�shore liability
• Platform insurance
• Financial risk
• Machinery breakdown
• O�shore/onshore operating insurance.
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(CSR) Corporate Social Responsibility

At Al Khaleej we are always mindful that by helping our customers reduce their 
risk and protect their property and businesses we are contributing to the eco-
nomic security of our nation as envisaged in the National Vision 2030.  By en-
suring businesses are protected, Qatar will be able to meet its growth goals in 
commerce and industry.

We also give back to the community through our Charity Through Insurance 
Scheme which makes contribution to local charity associations for every policy 
issued. 
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التزامنا بقضايا المجتمع

نحن في شركة الخليج التكافلي على يقين بأننا حين نساعد عمالءنا 
على تخفيف المخاطر التي تهددهم وحماية ممتلكاتهم وأعمالهم، 

فإننا بذلك نسهم في تحقيق ا�مان االقتصادي �متنا قاطبًة، وفق� لما 
ورد في رؤية قطر الوطنية 2030. فضمان سالمة ا�عمال والتجارة يساعد 

الدولة على تحقيق أهدافها التنموية في مجالّي التجارة والصناعة.
وبما أن الحياة أخذ وعطاء، فها نحن وبتوفيق من ا¢ نرد لمجتمعنا 

جزء§ من واجباتنا تجاهه، وذلك من خالل ا�عمال الخيرية التي يتضمنها 
مشروعنا التأميني الذي يخصص مساهمات لعدد من الجمعيات الخيرية 

لقاء كل وثيقة يتم استصدارها. 

AlKhaleej Brochure_Combined NEW_V1.indd   11 2/19/14   9:25 AM



دائرة الطاقة

إن صناعات الطاقة هي مصدر حيوي مهم من مصادر ثروة وحياة دولة 
قطر، وهي نموذج مشّرف لنمو الدولة وتطورها.

 والتأمين في هذه الحالة هو ضرورة لضمان تغطية كافة ا�خطار التي قد 
تنجم عن الحوادث وحماية فاعلية المؤسسات والمصانع. تتم معالجة 
قضايا تأمين الطاقة من قبل فريق عملنا الكفؤ المتخصص بأمور إعادة 

التأمين والذي يتمتع بخبرة واسعة في العمل مع قطاع الطاقة.

تشمل تغطية تأمين قطاع الطاقة ما يلي:

مشاريع البناء  •
وثيقة تأمين شاملة ضد الغير  •

وثيقة تأمين خارج الحدود  •
تأمين المنصات  •

تأمين ضد المخاطر المالية  •
تأمين ضد تعطل اºليات  •

تأمين العمليات داخل وخارج الحدود  •
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دائرة التأمين الصحي والطبي

نظر§ الرتفاع تكاليف الرعاية الصحية داخل البالد وخارجها بات من المهم 
أن يحمي الفرد نفسه وأن تحمي الشركة موظفيها في حاالت المرض. 

لذا وسواء كان المرء بحاجة إلى عالجات متكررة منخفضة الكلفة أو إلى 
عملية جراحية كبيرة لن تكون هناك مشكلة. 

بالنسبة �رباب العمل الذين يسعون إلى جذب الموظفين المهرة 
واالحتفاظ بهم فإن تقديم حزمة شاملة من التأمين الصحي سوف 

تضمن لهم ذلك. ومع ارتفاع معدالت السفر سواء أكان للمتعة أو للعمل 
فقد برزت الحاجة لحماية ا�شخاص من ا�مراض والحوادث في الخارج 

أيض�. تقدم مجموعة الخليج خدمات تأمين خاصة للحجاج أثناء تأدية 
مناسك الحج أو العمرة.

توفر المجموعة لعمالئها خدمات التأمين الطبي 
وخدمات السفر التالية:

تأمين طبي  •
تأمين أثناء السفر لمستخدمي فيزا شنغن  •

تأمين سفر حول العالم مع تغطية واسعة  •
تأمين سفر يغطي النفقات الطبية أثناء زيارة المملكة العربية   •

السعودية للحج والعمر
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دائرة تأمين السيارات

تأمين السيارات والمركبات من ا�مور الحيوية لÄفراد 
والشركات على حد سواء، ومن المهم اختيار الخدمة 
المناسبة والتأكد من أنه سيتم التعامل مع الشكاوى 

والتسويات بشكل الئق عند وقوع الحوادث. 

نحن ندرك أهمية السيارة أو المركبة لصاحبها، وضرورة 
عودتها لالستخدام بالسرعة القصوى، سواء أكانت

سيارة عائلية أو غيرها.
 

إلزامي ضد الغير  •
شامل – ضد الغير وجسم المركبة  •

ضد الغير أثناء التصدير  •
ضد الغير أثناء السفر في الدول العربية  •

للمسافرين بر§  (البطاقة البرتقالية)
تأمين ضد الغير لسيارات تدريب القيادة    •
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دائرة التأمين البحري والطيران

 أّدى توسع التجارة والتبادل التجاري الدولي إلى زيادة كمية المواد التي يتم شحنها بحر§ وبر§ 
وجو§، ومن هنا فقد برزت الحاجة إلى مستويات عالية من الحماية. تقدم مجموعة الخليج 

التكافلي خدمات متمّيزة لحماية الحموالت والشحنات التجارية والمسافرين والناقالت 
البحرية والعمليات التشغيلية في أحواض السفن والطائرات والمطارات.

الشحن البحري:

ضد مخاطر العبور (بر§، جو§ وبحر§)

هياكل الناقالت البحرية:

تغطي كافة أنواع السفن عابرة   •
المحيطات، واليخوت الترفيهية الخاصة، 

وا�حواض الجافة، وا�حواض العائمة 
إلخ.

تأمين هيكل السفينة وآلياتها  •
تأمين هياكل السفن في الحروب  •

الحماية والتعويضات  •
تأمين العمليات التشغيلية البحرية  •

تأمين التحميل والتفريغ  •
تأمين الجهة المسؤولة عن تصليح   •

السفينة
خسارة التأجير  •

الطيران:

تأمين هيكل الطائرة وقطع الغيار  •
تأمين هيكل الطائرة في الحروب  •

تأمين ضد حوادث الطيران الشخصية  •
تأمين الركاب والشحن وضد الغير  •

تأمين عمال المطار  •
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دائرة التأمين ضد الحريق والحوادث العامة

إن الحصول على مستوى مناسب من الحماية ضروري لتحقيق راحة البال، وهذا ا�مر ينطبق 
على ا�فراد كما ينطبق على الشركات. فالتأمين المناسب يحمي ا�فراد والشركات مع� من 

المخاطر والخسائر. تقّدم مجموعة الخليج التكافلي حزمة واسعة من التغطيات التأمينية 
على المستويين الشخصي والتجاري إضافًة إلى الشركات، كما يعمل خبراؤها على إرشاد 

العمالء إلى التغطية التأمينية التي تناسب احتياجاتهم.

التأمين على الممتلكات

ضد الحريق وا�خطار الخاصة   •
ضد السطو  •

ضد كافة المخاطر التي قد تصيب   •
الممتلكات

تأمين شامل لصاحب العقار  •
تغطية االنقطاع عن العمل  •

تأمين على المجوهرات  •

التأمين ضد الحوادث العامة

تعويضات العمال ومسؤولية أصحاب العمل  •
ضد الحوادث الشخصية (جماعات وأفراد)  •

التأمين ضد خيانة ا�مانة  •
التأمين على ا�موال  •

التأمين المصرفي  •
التأمين على الزجاج  •

التأمين ضد ا�خطاء الطبية  •
وثيقة تأمين عامة  •

التعويض المهني  •
وثيقة تأمين المدراء والمسؤولين  •

حلول التأمين الهندسية

ضد كافة أخطار المقاوالت  •
ضد كافة أخطار البناء  •

للمصانع واºليات  •
التأمين على المعّدات  •

ضد تعّطل اºالت بما فيها خسارة ا�رباح  •
ضد تلف المخزون  •
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أهمية الخبرة

تأسست مجموعة الخليج عام ١٩٧٩ لتقديم خدمات التأمين وإعادة 
 �التأمين بأنواعها، ومن هنا فإننا نفتخر بخبرتنا التي تزيد على ٣٠ عام

والحافلة بتقديم خدمات التأمين لعمالئنا على المستويين الشخصي 
والتجاري. فنحن نتفهم احتياجات العمالء ونسعى لتأمين الحلول المثلى 

لهم في مجال التأمين.

من هذا المنطلق تسعى إدارة المجموعة  لتقديم خدمات متميزة بقدر 
كبير من االحترافية واالستقامة، ا�مر الذي منحنا المصداقية التي نفخر 

بها بين عمالئنا في السوق، مع إصرارنا على تقديم كل ما هو جديد في 
هذا المجال مثل حزمة خدمات التأمين الصحي التي أطلقناها مؤخر§.

انطالق� من كونها إحدى الشركات القطرية المخّولة بتقديم التغطية 
التأمينية للبنى التحتية وا�صول والممتلكات الوطنية، تفخر مجموعة 

الخليج التكافلي بدورها في المساهمة في مسيرة التنمية والتطور 
االقتصادي اللذين تشهدهما الدولة تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب 

السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد المفّدى، حفظه ا¢.

كما أن القاعدة المالية المتينة التي تتمتع بها المجموعة قد منحتها 
المحفاظة على تصنيف ائتماني متين هو جيد BBBPI من ستاندرد اند بورز.

الفرق بيننا وبين غيرنا

نحن في مجموعة الخليج ننظر إلى مفهوم التأمين على أنه أحد 
أشكال الشراكة البّناءة، فهدفنا هو أن نسهم في دعم مشاريع العمالء. 

 �وانطالق� من فهمنا لحقيقة أن التأمين قد يبدو في بعض ا�حيان عبئ
إضافي� في النفقات فإننا نعمل بالتنسيق مع فريقّي اØدارة وإدارة ا�زمات 

لدى العمالء على إيجاد حلول فّعالة وكفؤة وتقديم أفضل حماية 
للممتلكات.

يستفيد عمالؤنا من الخبرات الواسعة التي تقدمها ا�قسام المختصة 
بقضايا االكتتاب والتعويضات وذلك من خالل الخدمات المتمّيزة وتطبيق 
مفاهيم العناية بالعمالء. يساعدنا هذا ا�مر على فهم حاجات العمالء 

بشكل أفضل وبناء عالقات متينة معهم تدوم طويًال.

الخبرات التي تسدد خياراتنا 

يضم مجلس إدارة مجموعة الخليج مجموعة من ا�سماء الالمعة في 
مجتمع ا�عمال والتجارة تنتمي إلى قطاعات متنوعة في السوق المحلي، 

وهم معروفون بخبرتهم التجارية الواسعة ورجاحة خياراتهم االستثمارية. 
رئيس مجلس اØدارة هو الشيخ/ عبد ا¢ بن محمد جبر آل ثاني الذي أثبتت 

استراتيجيته القيادية الفاعلة نجاحها في تطوير وتقدم المجموعة.

أما موظفونا فيتحلون بأعلى مستويات التدريب الفني باØضافة إلى الخبرة 
في مجال التواصل وخدمة العمالء مما يساعد في تقديم أفضل خدمات 

التأمين وإعادة التأمين بما يتناسب وظروف كل عميل.

يتفهم فريق العمل بالمجموعة  الحاجة إلى السرعة والدقة في تصنيف 
ومعالجة الشكاوى، وهي تهدف دائم� إلى اتخاذ قرارات سريعة في

 هذا المجال.

تقدم مجموعة الخليج خدماتها المميزة من خالل عدد من ا�قسام 
المتخصصة، وتحرص على توفير الخبرات المهنية لكافة عمالئها. من هذه 

ا�قسام: دائرة تأمين السيارات واºليات، دائرة التأمين البحري والطيران، دائرة 
التأمين ضد الحرائق والحوادث العامة، ودائرة تأمين الطاقة والصحة. 
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الحمد � رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

البحث عن ا�مان هو رغبة غريزية يسعى لها اØنسان بطرق ووسائل 
متعددة، فاØنسان بحكم تكوينه يحب االمتالك ويهوى االهتمام بشؤون 
حياته ومتاعها، وأكبر دليل على هذا قوله تعالى ”وتحبون المال حب� جما“ 

(الفجر: ٢٠). وانطالق� من حب اØنسان للحياة وتمسكه بمتاعها فإنه يحاول 
تجنب ا�خطار والخسائر ما استطاع إلى ذلك سبيال.

التأمين هو إحدى الوسائل التي استخدمها اØنسان على مر العصور 
للتعامل مع عواقب الخسائر والمجازفات والمخاطر التي قد يقع فيها، 

وذلك للتقليل من آثارها السلبية أو إزالتها كلي�. ومن هنا فقد تطور التأمين 
ليغطي معظم مناحي الحياة االقتصادية مثل التجارة والصناعة والزراعة.

وقد تأسس التأمين التعاوني (التكافل) استناد§ إلى النصوص الشرعية 
اºمرة بالتعاون والتكافل، فقال تعالى ”وتعاونوا على البر والتقوى“ 

(المائدة: ٢)  ولذلك أجيز بقرار جماعي من مجلس مجمع الفقه اØسالمي 
ليكون بديًال شرعي� للتأمين التجاري، حيث إن التأمين اØسالمي هو اتفاق 

مجموعة من المشتركين (حملة الوثائق) على تحمل آثار ا�خطار الناجمة 
عن الحوادث، وذلك من خالل التبرع بأقساط لتعويض من يقع عليه الضرر 

منهم طبق� لنظام معين وقد يسمى (التكافل) أو (التأمين التكافلي).

وقد فّصل معيار التأمين اØسالمي ا�حكام الشرعية للتأمين اØسالمي 
وخصائصه وأركانه وأنواعه، ووضع الضوابط التي يجب مراعاتها من قبل 

المؤسسات المالية اØسالمية. وقد تبنت بعض الشركات اØسالمية ومنها 
مجمـوعة الخليـج التكافلـي فكرة التأمين التعاوني بصيغته المتطورة. 

تعمل المجموعة  بفضل ا¢ في جميع أنواع التأمين وإعادة التأمين. 
ونحن في هيئة الفتوى والرقابة الشرعية قد اعتمدنا وثائق (مجموعة 

الخليج التكافلي) ومنتجاتها حيث تتوافق مع أحكام الشريعة اØسالمية 
ومبادئها، وتحقق ا�هداف المرجّوة من التكافل اØسالمي.

نسأل ا� العلي العظيم أن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه 
سبحانه وتعالى وا� ولي التوفيق

   

مقدمة
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بسم ا¢ الرحمن الرحيم
السالم عليكم ورحمة ا¢ وبركاته

با�صالة عن نفسي، وبالنيابة عن أعضاء مجلس إدارة مجموعة الخليج 
ب بكم في مجموعتنا، التي  التكافلي وكافة موظفي المجموعة أرحِّ

ُتعّد من الشركات الوطنية الرائدة العاملة في مجال خدمات التأمين 
وإعادة التأمين التكافلي في دولة قطر.

منذ نشأتها عام 1979 دأبت المجموعة على تطوير أعمالها ومشاريعها 
بإخالص ومثابرة، ونجحت في تقديم خدمات متنوعة تشمل كافة 

القطاعات االقتصادية الرئيسية. نحن في مجموعة الخليج التكافلي 
 �نفتخر بتقديم خدمات متميزة لÄفراد والشركات على حد سواء وفق

�على وأحدث  المعايير الدولية.

بتوفيق من ا¢ تعالى ومن خالل اتباع سياسات مالية واستثمارية 
متحفّظة وصارمة، حافظنا على سوّية نمو وتطور متوازنة في المجموعة 
مع المحافظة على قاعدة أصول متينة تعمل على تلبية االلتزامات الحالية 

وتضمن الوفاء بأي التزامات طارئة قد تنشأ في المستقبل.

تسعى إدارة المجموعة بالتعاون مع شركائها إلى تحقيق تطلعات 
وطموحات عمالئها الكرام من خالل العمل بجّد ومثابرة وبدعم كامل 

من مجلس إدارة المجموعة، بما يحقق الفائدة لكٍل من عمالء المجموعة 
ومستثمريها.

وا¢ ولّي التوفيق

عبد ا� محمد جبر آل ثاني
رئيس مجلس اØدارةرئيس مجلس اØدارةرئيس مجلس اØدارةرئيس مجلس اØدارةرئيس مجلس اØدارة
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المحتويات
كلمة رئيس مجلس ا�دارة

المقدمة

دائرة التأمين ضد الحريق والحوادث العامة

دائرة التأمين البحري والطيران

دائرة تأمين السيارات

دائرة التأمين الصحي والطبي

دائرة الطاقة

التزامنا بقضايا المجتمع
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