
 تنتهج نهج مجموعة قطر للتأمين للنمو فى األسواق العالمية -
 ر شبكة مزودى خدمات طبية على أعلى مستوىفتو -

 

 فى روسيا  لتأمينات الحياة والتأمين الصحى QLMكيو . ال . أم 

 

والتأمين  ، الشركة الرائدة فى التأمين الطبى QLM لتأمينات الحياة والتأمين الصحي كيو.ال.امشركة  أعلنت

عن قيامها بتوسيع شبكة مزودى الخدمات الطبية لديها  والمملوكة بالكامل لمجموعة قطر للتأمين على الحياة

. وتأتى هذه الخطوة تأكيداً على حرص الشركة وذلك ضمن اتفاقية تم توقيعها فى موسكو  فى دولة روسيا

وهذا التوسع الكبير فى روسيا يأتى متزامنا مع  لتوفير أفضل سبل انتفاع عمالئها من الخدمات التى تقدمها ،

 700وتضم هذه الشبكة حوالى منتصف شهر يونية لهذا العام. ب روسيا كأس العالم لكرة القدم والذى سيقام فى

والتى تضم أكبر  داخل هذه الشبكةبفوترة مباشرة  QLMمزود خدمة داخل دولة روسيا ليتمتع عمالء 

 .المستشفيات

وتغطى الشبكة الطبية جميع المدن التى ستقام بها مباريات كأس العالم مثل العاصمة موسكو ، سانت بيترسبيرج 

تمت مقابلة  كيو.ال.امشركة ، كازان ، نزهينى نوفجورد ، وفى زيارة لدولة روسيا من خالل كبار مسئولى 

ومراجعة كبار المستشفيات و المراكز الطبية ضمن الشبكة الجديدة للتأكد من جودة الخدمات التى ستوفرها 

 لعمالء الشركة.

وتعليقاً على هذه الخطوة الهامة ، أكد السيد / سالم خلف المناعي ، نائب رئيس المجموعة والرئيس التنفيذى 

نبع من شغف الدولة فى دولة قطر حدث تاريخى  2022امة كأس العالم لمجموعة قطر للتأمين قائالً : " إق

على توفير شبكة مزودى خدمات طبية على ونحن كأكبر شركة فى مجال التأمين الطبى حرصنا للرياضة 

أعلى مستوى من الجودة والكفائة واالنتشار الجغرافى الذى يضمن توفير خدمات الرعاية الصحية فى كل 

  ".أنحاء العالم 

وأضاف سالم المناعى: " إستراتيجية الشركة المستقبلية هى الوصول الى اهدافها بالتوسع العالمى والدخول 

الى أسواق جديدة ومن هذا المنطلق تقوم الشركة بإبرام عقود مباشرة مع مقدمى الخدمات على مستوى العالم 

 كخطوة من ضمن خطوات سيتم اإلعالن عنها قريباً" 

: " السوق القطرى أصبح سوق عالمى تتواجد فيه جميع الشرائح من مختلف أرجاء العالم وأشار المناعى 

وهذا يعد دافع لإلستمرار فى التطوير وتقديم خدمات عالمية تتوافق مع هذه الشرائح وتطلعاتها. و شركة 

تنتهج نهج مجموعة قطر للتأمين فى التسلسل المدروس للنمو فى  لتأمينات الحياة والتأمين الصحي كيو.ال.ام

 كيو.ال.امفالحضور البارز للمجموعة وانتشارها على مستوى العالم يسهل الطريق لشركة األسواق العالمية 

 لالنتشار من خالل شركات وفروع مجموعة قطر للتأمين المنتشرة عالمياً ".   

أكبرشبكة وهى الى الشبكة الحالية التى تمتلكها شركة كيو . ال . ام  امةهو إضافة ه فى روسيا ويعد التوسع
المستشفيات الكبرى، والعيادات الطبية، ومراكز التشخيص  ولتى تتضمنى الخدمات الصحية لمزود دولية

 .األسنان والعيادات البصرية ومراكز، الطبيعىوالمختبرات ومرافق األشعة والصيدليات، ومراكز العالج 



 لتأمينات الحياة والتأمين الصحي كيو.ال.ام مدير أول شركة  – أحمد محمد زبيبصرح السيد/ وبهذه المناسبة 

تقديم كل ما هو أشمل دائماً سباقة و حريصة على  لتأمينات الحياة والتأمين الصحي كيو.ال.امشركة  " قائالً:، 

هو دليل على هذا  الرعاية الصحية اتمزودي خدم ةشبكأكبر توفير و ، المتكاملةعمالئها من الخدمات ل

ونظراً لقاعدة عمالئنا الكبيرة حرصنا على توفير كل وهذا يمكننا من تقديم تغطية عالمية لعمالئنا  الحرص

تغطية والتأكد من وجود  2018كأس العالم لحضور مباريات سيقوم بالذهاب الى روسيا سبل الراحة لمن 

عقد اتفاقيات دفع مباشر من خالل شبكة مزودة الخدمات الطبية فى المدن التى  تمطبية شاملة ونتيجة لذلك 

 ."ستقام فيها مباريات كأس العالم المقبل

وهو ما تبرهن فى حجم قاعدة عمالئها على الصعيد المحلى شركة حققت نقلة نوعية في الن : " ا زبيب وأشار 

الشركة على التقنيات الحديثة في توفير المتصاعد أعتمدت  أوعلى الصعيد االقليمى ولتواكب الشركة هذا النمو

خدماتها فهي تمتلك مركز اتصال يعمل على مدار الساعة والذي يتيح التواصل من خارج البالد وداخلها 

يعمل به موظفون يتحدثون لغات مختلفة  للحصول على الخدمة من أماكن تواجد العمالء . كما أن المركز

 ".جميع عمالء الشركة التعامل مع لتسهيل 

لدينا أكبر شبكة مزودى خدمات داخل دولة قطر مما يتيح لعمالئنا الحرية التامة فى  : " زبيب أحمد وأضاف
التعامل مع أقرب مركز عالج ونتميز بوجود مكاتب تمثيلية داخل كبرى المستشفيات لضمان أعلى مستوى 

الخدمات لعمالئنا هذا باالضافة الى شبكة فروعنا المنتشرة من خدمات الرعاية الصحية المقدمة من قبل مزودى 
 حول العالم ."

 

طبى  وثيقة تأمينتوفير الى  الشركات او المؤسسات تحفيذفقط في  تن المنافسة ليسإ :  "زبيب أحمدوأكد 

  " لعميلالطبى لالتأمين ، وانما في نوعية التقنيات والخدمات التكنولوجية التي توفرها شركات للعاملين لديهم 

خدمات العالج بالخارج فى جميع أنحاء العالم وقد استحدثت الشركة نظاماً وهو األول من   QLMتوفر شركة

نوعه فى الشرق األوسط حيث تقوم الشركة بدفع نفقات العالج الطبى خارج دولة قطر فى جميع أنحاء العالم 

الخاص بكل  المنافع جدولتناسب مع تلقى العالج بما ي مباشرة لمقدم الخدمة بناًء على إختيار العميل لمكان

   وثيقة تأمين طبى. 

 
 

 


