
 ضمن شبكتها فى سلطنة عمان

وتفتتح فرعًا  فى سلطنة عمان تعزز شبكة فروعها مجموعة قطر للتأمين
 تحت مظلة شبكة فروعها االقليميةجديدًا 

عن توسييييبك شييييبكة فروعها ورفتتاي فره جفيف لها فع سييييلطنة عمان مجموعة قطر للتأمين أمس أعلنت 
شيييييركة رلتأمين رلرر ف   - للتأمين ية قطر رل رلممانبة شيييييركةرل -عبر إحفى رلشيييييركات رلتابمة للمجموعة 

لممالء رلشييييييييركة فع رلسييييييييو  رلمتزريف  متطلبات رلإلى تلببة . وتهفف هذه رلخطو  رلممانىفع رلسييييييييو  
إلى رلفره رلجفيف خالل أبام رألسيييييييبوه من رألحف فع على أن يبفأ رلممل وزياف  حصيييييييتها فب    رلممانى
 من رلسييياعة إلى رلسيييبتمسييياءح ي ويوم رلخمبس  10صيييباحاح وحتى رلسييياعة  10بين رلسييياعة  رألربماء

 مساءح. 11صباحاح وحتى رلساعة  10

 .رلشركة ممالء( للسفرور رلمنزلو  من )تأمين رلسباررتمتكاملة  بةخفمات تأمين رلفره رلجفيفوسبقفم 

 – علع بن فهيييييييييييييييييف رلشييهورنع رلهاجر    /ررلسييفيتشييريح حفل رفتتاي رلفره رلجفيف بحضييور سييماف   وتم
ر بس رلمجموعة نا ب  - خلح رلمناعى سيييييالم رلسييييييف  بحضيييييورسيييييفير فولة قطر بسيييييلطنة عمان   و 

رلر بس رلتنفيذى للشييييييييييييييركة  -و رلسيييييييييييييييف   إيون ماكروبى   رلتنفيذ  لمجموعة قطر للتأمين  رلر بسو 
لى جانب رلممانبة رلقطرية للتأمين و   .ونخبة من رالعالمين من كبار رلشخصباتر 

 

رن  لمن فورعى سييرورنا أن نرى هذر  وبهذه رلمناسييبة صييري سييماف  رلسييفير   على رلهاجرى   قا الح    
رلكم رلها ل من رلنشييييياطات رلتجارية فى سيييييلطنة عمان من شيييييركات وم سيييييسيييييات عريقة م ل مجموعة 

ننا نرى أن رفتتاي هذر رلفره رلجفيف    قطر للتأمين متم لة فى رلشييييييييييييييركة رلممانبة رلقطرية للتأمين  ور 

رفك مسيييتوى حيويتها فع رالقتصييياف ومسييياهمتها فع رلنات  لو  صيييناعة رلتأمينتحفيز بي ة ضيييمن عورمل 
  . على رلمفيف من فرص رلنمو رلورعف  سلطنة عمانبحتو  قطاه رلتأمين فع  حيث رلمحلع

 

 رلمنوط بها ورلر بة عن رالسيييييييتررتيجبةفع حفي    - نب  صيييييييري رلسييييييييف   سيييييييالم خلح رلمناععومن جا
  رن رضييييافة رلمزيف من رلفروه للشييييركة رلممانبة رلقطرية للتأمين بأتى   قا الح رفتتاي هذر رلفره رلجفيف  



على رأس أولوبات أهفرف مجموعة قطر للتأمين فى تمزيز موقمها رلجغررفى فرخل سييييييييييييييلطنة عمان   
 متزريف فى رلطلب على مختلح أنوره رلتأمين   لما بشهفه قطاه رلتأمين بالسلطنة من نمو

 

 فرعنارفتتاي وبأتع    فى سيييلطنة عمانخفماتنا فع غابة رلسيييماف  لتوسيييبك ا ننإ  وأكف سيييالم رلمناعى   
جفف وتنمبة قاعف  إلى عمالء  وتوصيلها رلجفيف فع إطار مبافرتنا رالستررتيجبة لتوسبك نطا  عملباتنا

بما بمزز مسيييتوبات فع رلسيييو  على تلببة رالحتباجات رلمتزريف   رلفرهوسيييبممل هذر . عمال نا رلحاليين
مك عمال نا على  بالتماون  للممالء. ونتطلك قفماح إلى تنمبة هذر رلفره رلجفيف وسييييييهولة تقفبمهاخفماتنا 

جفيف  مبتكر ي ألن رلهفف هو تقفبم خفمات رل نامنتجات رلفره سييييييييييييييبقفمكما    مفرر رلسيييييييييييييينورت رلمقبلة
رالبتكار . فمما الشييف فب  رن  ومتطور  تلبع رحتباجات رلسييو   ولبس رلهفف رلمنافسيية على رألسييمار

 .  ر صناعة رلتأمينيفع طري رلمنتجات بساهم فع إيجاف بي ة م البة لتطو 

رلتأمينبة رلتع توفرها  ورلمنتجات رحتباجات عمال نا من رلخفمات مختلح فرهرليلبع    قا الح وأضييييييييييياف 
لوصول إلى رلممالء رهذه رلخطو  مك رستررتيجبة رلشركة فع  وتتورفقللتأمين.  يةقطر رل رلممانبة شركةرل

 على رلشييييركة وتحرصمن خالل كونها جزءرح من رلحبا  رلتجارية رلمحلبة. سييييلطنة رلفع مختلح أنحاء 
كل رلتأمينات تها حيث كنا أول من بقوم بتقفبم سييييييييييييييباقة بمبافررهى فر ماح رلتورصيييييييييييييييل مك عمال ها و 
شييييكل مك شييييركات رلتأمين ب رلممالءومن رلمالحظ أن أك ر ما بمانع من     رلشييييخصييييبة عبر رالنترنت

على تغيير وجهة رلنظر  نممل فر ماح   ونحن تموبض رلخسيييييييا ر لباتعام  هو مسيييييييألة تأخير سيييييييفرف ط
  . رلمتملقة بهارلتموبضات وتبسير جمبك رلممامالت   وذلف بسرعة سفرف عمال ناهذه لفى شريحة 


