
       

 

ج بجائزة  لسنة  MENA IR  ضمن جوائز "شركة تأمين العام في قطر"شركة قطر للتأمين تُتوَّ
2023 

 في خدمة العمالء  يأتي الفوز بهذه الجائزة تتويجاً لألداء االستثنائي لشركة قطر للتأمين خالل العام الماضي على مستوى تطوير الخدمات الرقمية والتميز

 

ِّجت شركة قطر للتأمين، شركة    :2023  يناير  30  –الدوحة، قطر   الشرق األوسط وشمال إفريقيا،    ومنطقةقطر    يف  الرائدة  تأمينالتُو 
 . 2023لسنة  MENA IRبجائزة "شركة تأمين العام في قطر" للعام الثاني على التوالي ضمن جوائز 

وتم تتويج قطر للتأمين خالل حفل توزيع الجوائز السنوي الذي أقيم األسبوع الماضي في دبي بحضور كبار المسؤولين في شركات  
 والتدقيق. االئتماني التأمين اإلقليمية والمحلية، وممثلين عن وكاالت التصنيف 

  ، الخدمات الرقمية  تطوير خالل العام الماضي على مستوى    الفوز بهذه الجائزة تتويجاً لألداء االستثنائي لشركة قطر للتأمين  يويأت
خيار التحكم الكامل  ومنحهم   في قطر لعمالئها  في توفير أفضل التغطيات التأمينية   والتميز في خدمة العمالء، فضالً عن نجاح الشركة 

 نية رقمياً وبخطوات أكثر بساطة. في احتياجاتهم التأمي

الرقمي خالل العام الماضي، والذي تمكنت الشركة بفضله من  تحولها    تسريعفي    قطر للتأمينبعد نجاح  ويأتي هذا التتويج أيضاً  
  qic.online  هذا وتوفر منصةات في قطر.  تأمينال  مختلف أنواعالمنصة الرقمية األسرع لشراء وتجديد  ،  qic.onlineمنصة    إطالق

إمكانية الحصول على تأمين السيارة، والدراجة النارية، والسفر، ومحتويات المنزل، والقوارب واليخوت، والحوادث الشخصية رقمياً  
وفي دقيقتين فقط دون الحاجة إلجراء أية معامالت ورقية، أو االتصال أو زيارة أي من فروع الشركة إلتمام عمليات الشراء أو  

 .التجديد

بجائزة "شركة  "نحن سعداء بفوزنا  قال السيد أحمد الجربوعي، رئيس العمليات المحلية لشركة قطر للتأمين:عليقاً على الجائزة، وت
في قطر    األفضلشركة التأمين  ومكانتها بوصفها    قطر للتأمين على ريادتها  حفاظبوتأمين العام في قطر" للعام الثاني على التوالي،  

  نا في شركةيعكس هذا التتويج كذلك نجاح على مستوى جودة المنتجات والخدمات، والتركيز على خدمة العمالء، واالبتكار الرقمي. 
والتي تتواكب مع    لعمالئنافضالً عن مواصلتنا منح تجارب متميزة  في قطر بشكل عام،  التأمين  قطر للتأمين في رفع مستوى قطاع  

 ."لمعاصرةاحتياجات الحياة ا

الجربوعي: التزامنا    وأضاف  للتأمين  "بفضل  قطر  شركة  وفي  به  للعمالء  األولوية  ءإعطابباالبتكار  نقوم  ما  كل  عن في  ، فضالً 
فإن شركتنا توفر كافة الظروف التي ستسمح لنا بمواصلة هذا التميز في المستقبل، في تطوير قدراتنا الرقمية،    الكبيرةاستثماراتنا  

 ."حياة الناس أكثر أماناً وجودةً وجعل 

برنامج جوائز إقليمي سنوي يختص في تقييم وتتويج شركات التأمين، وإعادة التأمين،   وه MENA IR   جوائز برنامج  يذكر أن  
،  المبادراتاإلنجازات، وبتسليط الضوء على أهم  كل عام  ووسطاء التأمين في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. يقوم البرنامج  

 من تنافسيته. التأمين في المنطقة والرفع قطاع  التي تسهم في تطوير  واالبتكارات

عاما وبصمة اكتتاب عالمية.    50هي شركة تأمين مدرجة في البورصة مع تاريخ أداء ثابت ألكثر من    شركة قطر للتأمين ش.م.ع.ع 
قطاع التأمين في منطقة   في  كأول شركة تأمين وطنية في دولة قطر، وأصبحت اليوم رائدة  1964تأسست شركة قطر للتأمين عام  

الشرق األوسط وشمال أفريقيا. كما تعد شركة قطر للتأمين واحدة من أكبر شركات التأمين في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 
  من حيث إجمالي أقساط التأمين المكتتبة وإجمالي األصول. كما أن شركة قطر للتأمين ُمدرجة في بورصة قطر بقيمة سوقية إجمالية

مليار لاير قطري. وتوجت شركة قطر للتأمين بجائزة أفضل شركة تأمين رقمية في الشرق األوسط وذلك ضمن جوائز    6.5تفوق  
 .2022مجلة "جلوبال بانكينج أند فاينانس ريفيو لسنة 
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