
       

 

كة قطر للتأمي      شر
 
كة تأمينات عامة" و "أفضل مبادرة لتأمي   السيارات تو  ت ي "أفضل شر

ي قطر "ج بجائزت 
 
 ف

 2022لسنة  " إنشورنس آسيامجلة " جوائز ضمن 

ي قطاع التأمين
كة قيادة التغيير ف  ي قطر، وذلك من خالل توفير منتجات وخدمات تأمير  مبتكرة   اتيعكس هذا التتوي    ج مواصلة الشر

 العامة ف 

  : 2022أغسطس   61  – قطر    الدوحة، 
 
جتت ق األوسط وشمال إفريقيا، وِّ ي منطقة الشر

كة تأمير  ف  ، أكير شر كة قطر للتأمير  ي   شر
بجائزت 

كة تأمينات عامة ي قطر "أفضل شر
ي قطر " و "أفضل مبادرة لتأمير  السياراتف 

ي "، وذلك ف 
مجلة  من جوائز النسخة السنوية السابعة  ف 

 . 2022"إنشورنس آسيا" لسنة 

كة قطر للتأمير     ا التتوي    ج الجديد ذهويعكس   كةمواصلة  لشر ي    الشر
ي قطر   العامة  اتالتأمينقطاع  قيادة التغيير ف 

  توفير من خالل    ، وذلك ف 

ي عشر شهر مبتكرة تستجيب بشكل أفضل تأمير  منتجات وخدمات 
 الحتياجات العمالء عىل مدار االثن 

 
  يعكس التتوي    ج الماضية. كما  ا

ي    بالجائزتير  
ي    qic.onlineمنصة  إطالق  من خالل  خاصة    ،خدماتها الرقمية  تطوير تمير  قطر للتأمير  ف 

المتكامل     الحل الرقمي   تعتير الن 

ي قطر  و 
اء وتجديد وثائق التأمير  ف   .  األشع لشر

اء وتجديد بطريقة مبتكرة وتستجيب الحتياجات العمالء، لتمنحهم إمكانية    qic.online  منصةتطوير    وتم تأمير  السيارة، والدراجة   شر

أية   إلجراء  الحاجة  دون  فقط  دقيقتير   ي 
وف   

 
رقميا الشخصية  والحوادث  واليخوت،  والقوارب  ل،  المي   ومحتويات  والسفر،  النارية، 

اء أو التجديد.  كة إلتمام عمليات الشر  معامالت ورقية، أو االتصال أو زيارة أي من فروع الشر

السيارات،   تأمير   مستوى  إطالقها    qic.onlineمنصة    تواصلوعىل  تأمير    توفير منذ  وتجديد  لتأمير   الرقمية شعة  الحلول  أكير 

ي قطر، حيث توفر المنصة  
،  الرقمية  المركبات ف  ة المقارنة الفورية بير  أنواع تغطيات التأمير  الحصول عىل   منمع تمكير  العمالء  مير 

اح و  تغطية،معلومات كاملة عن مزايا كل   المنصة  تتيح و  هذا كل عميل عىل حدة. الخاصة ب التغطيات األنسب الحتياجات القيادة اقي 

ي ذلك خطة الدفع    الرقمية
 عن اختيار طريقة وخطة الدفع األنسب لهم، بما ف 

ً
، فضال ة مقارنة أسعار وثائق التأمير  لجميع العمالء مير 

 عن طريق أقساط شهرية. 

 عىل  
 
: الجائزتير  وتعليقا كة قطر للتأمير  ، رئيس العمليات المحلية لشر كة قطر للتأمير     تتوي    ج"إن    ، قال السيد أحمد الجربوعي ي  بشر

جائزت 

كة تأمينات عامة" و "أفضل مبادرة لتأمير  السيارات"   ي قطر  "أفضل شر
ي جديد  دليل  ف 

الرفع من مستوى قطاع التأمير    عىل نجاحنا ف 

ي  
نا االبتكار و الدولة، وذلك بفضل اهتمامنا بف  ة  عىل االستجابة الحتياجات العمالء  تركير  ي كل ما    عمالئنا بثقة    نحن فخورون .  المتغير

ف 

كة التأمير  المفضلة   اء  ال  توتقييماآراء  و   ، وهذا ما تعكسه جوائز اليوملديهم نقدمه من حلول تأمير  مبتكرة، وبكوننا شر عىل حد  خير

ي قطر، والمنطقة، والعالم."  سواء
 ف 

امنا ب "  : وأضاف الجربوعي  ي  استثماراتنا المتواصلة  االبتكار و لقد مكننا الي  
كة من الحفاظ عىل    رقمنة منتجاتنا وخدماتنا ف  مكانتنا كشر

ي  األكير ثقةتأمير  ال
امنا بوسنواصل  قطر،ف  ي  تصميم وتقديمالي  

 تجارب التأمير  الممكنة."ستمنح لعمالئنا أفضل مزيد من الحلول الن 



ي  ، وتختص  مجلة نصف سنوية مقرها سنغافورةمجلة "إنشورنس آسيا"  يذكر أن  
المجلة   . تغطي المرتبطة به  والمجاالتالتأمير   قطاع  ف 

ي تعرفها    ها تحليالتب
ات الن  ي  سواق  األ مختلف التغير

ق ف  ق   ،شر وهي موجهة لجمهور قراء من كبار   ،وغرب آسيا   ،وجنوب  ،وجنوب شر

ي آسيا والعالم. التنفيذيير  وصناع القرار المسؤولير  
ي القطاعات المالية ف 

 ف 

ف يتجاوز و  كة بأداء وتاري    خ مشر ي سوق األوراق المالية بدولة قطر وتتمتع الشر
كة مساهمة عامة مدرجة ف  سنة   ٥٠قطر للتأمير  هي شر

. وقد  ي سوق التأمير  العالمي
كة عام ف  كة قطر 1964تأسست الشر ي دولة قطر. وقد أصبحت شر

كات التأمير  الوطنية ف  ، وكانت أوىل شر

ي دولة قطر 
كة تأمير  رقمية  للتأمير  اليوم من رواد قطاع التأمير  ف  . وبفضل إجماىلي األقساط المكتتبة وإجماىلي األصول، وأول وأفضل شر

ي 
كات التأمير  ف  ى شر عد كير

 
كة قطر للتأمير  ت ي سوق األوراق المالية بدولة  فإن شر

ق األوسط وشمال أفريقيا. وهي مدرجة ف   منطقة الشر

 .مليار ريال قطري 7.8ز تجاو تقطر بإجماىلي قيمة سوقية 

 

 - انتىه    - 

  


