
 خبر صحفي

 الطرقات خالل شهر رمضان على للسالمة ونصائح التأمين ومطالبات الحوادث بيانات تحليل

 ( تأمين مطالبة2.122) للتحليل املستخدمة 2017 رمضان شهر خاللالحوادث  /طالباتامل بيانات •

ا أكثر الذكور  والسائقون  اسن   األكبر السائقون  يكون  أن ينبغي •  رمضانشهر  خالل حذر 

 الصباح فترة منتصف عند االزدحام  ساعات خالل أوجها الحوادث /املطالبات تبلغ •

  رمضان شهر خالل الطرقات على للسالمة مهّمة  نصائح مسخ •

 :2018مايو  Xالدوحة، 

 

 .يمثللللل  مللللللم ممكللللل م ورمةللللل مم اميلللللن ممالميلللللن يثيملللللن ممللللل  ي يللللل  ملللللم اللللل    و   اللللل   ورملللللمالم    للللل  ور م للللل  
ورملللر  م  ياللل ي   مميللل ا ملللم ةال لللل  ة رةجلللةن ر جللل  طيم الريميلللح مجلللي  م  ور لللم   اليرللل  الواللل و  ملللم اليصللل اذ  لللهو ورمللللم 

وألمللللم وأليثلللم يميللل و   لللذ  وررللل   الورللله  يريةلللم مللللم ممكللل م ال يللل  هو   رلللن   صلللن ييمالللالم ةللليم وررةللل  ا ال كللل   ورال للل  
للل   .ملللح و  للل  الو صللل     ريميلللح مجلللي  م  ور لللم ن  اليلللا   ةمللل  ورايللل ا   إ  أم  لللهو ورال للل    رة للل  مللل  يملللي  ياللل ي     ص 

لللن   ةللل م  ييللل ومم ورصلللي   مللح مالجللل  ورصلللي  وراللل م يمللل   لللال   للذ  مللللم ممكللل م ورمةللل مم ورللل  اثللل م   مللن ةميجللل مة     صم
ورالل    لللهو وررللل  ن ال للل  ييجلللةذ ورصلللي   مللل  وضصللل ةن ة ريمللل   الوة ملل خ جللليمم ورللل    ممللل  يلللا   إرللل  إة مللل خ ةجلللةن و ةيةللل   

ورمايلللن الم  ورمرللل ن ة ضكللل من إرللل  هرلللم  لللذ  ميلللم  ورصلللي     ي ميلللم أم يلللا   أةمللل   يةللل ال  ور رللل   الورةلللال   يلللم الوريمييللل  ال
 و  يي    إر  وريرذ الوضم    مم  يا   مم   ما ورص         و ةية   الوريميي  أثة   ورطي    

 
 2017ةي ةللل   م  رةللل   وريلللمميم  لللذ  مللللم ممكللل م ملللم  للل   ةيا يللل    لللم ر يلللمميم   مللل  ملللمين الوة ذ للل  ملللم هرلللم   

ر  لللل ورلللال    الير يللل  ثط ملللن ورطيللل    و مةللل   لللذ  مللللم    الهرلللم     ةللللة  لللم   م  رةلللن يلللمميم /اللل    122ن2 للل      ورةللل ر 
 ممك م

 
 : "ملللمين   لللم ر يلللمميم ملللم الير يطلل    للل  ةيللل  ع وضجلللي ذ  صلللمل ورجلللي  أامللل  وريمةلللال    ملل يم  جللل  يراليكللل   ورالللالو  

للل ال للل :ييريم   للل  ورجللل  طيم    نأج جللليملللم  للله  ور موجلللن  ةم لللذ مللل  وريمييللل    للل  ثلللذ  ةيللل  ع  وة ذ  للل  وأليةلللم   صالص 
للل 40) جلللة   يايللل     يم ورصلللة ل  لللذ  جللل     و   اللل   ورملللمالم   مللل   و ةيةللل    والللهم  مللل  ملللال ك أم ييالةلللالو أيثلللم م    م 

 "ورطي  ا أثة   يثم إر  ج اليل  ورج  طالم ورهيالم إر  وريةة  أ
 

جلل الية   ةلل  مرممللن ييلل  يللاثم ةملل  ورايلل ا  للذ  ملللم ممكلل م   لل   ر غ يلل   مللم ورمللل  وريمةللال   " أالكلل   مللم ي ةةلل   
 لللل    لللل ورللللال   الير يلللل   ايلللل  يجللللر    لللم ر يللللمميم  و مللل     اليللللهرم   للل  جلللل الم مجلللي  م  ور ميللللل و  لللميمورطيللل  ا

ورطيللل    و مةللل    صللل   لللذ  مللللم ممكللل م ورمةللل م م الملللم  ةللل   م ةةللل  ةلللال  وم ةللل ال   ورجلللذم    للل  ور لللم  الةملللم ثط مللل 
جلل  ط  ورجلللي مو  مللل   الرلللن   لللم ةةصللل    وج جلللي  ململلل   المةللل   و ةيةللل   أثةللل   ورطيللل     الو ةيةللل   إرللل  ورجللل  طيم و  لللميم ملللم 

اللل ال   مللل م  ور ميلللل ةملللي   مجلللي  م  ور لللم  الييرللليم   للل  ورجللل  طيم  يللل  ا ورجلللي م  ةالللم   ةللل ر  امصللل    للل  يال لللح
 يلللم ميال لللح  الوري  لللي  ورصلللاي  رمغللل  ما ورمةللل   ةللل يمو ريمللل    ورا يللل  إرللل  ورجلللم   يمللل  ييلللذ   للل  ورجللل  طيم الكلللح 

 ا و  و م م  و م   ر ام ظ     جذميل   الجذمن و  ميم ن
 

ةلللن مريمر ريلللن أال و م للل م إ للل  مالايللل  رلللال الصللل الو ميلللم ميم إرللل   أةلللل أم يللل مم ورجللل  طالم  ي للل  ": وريمةلللال    للل  ذ أكللل   
ورجللل  طيم   للل   ةاللل ةلل  الإة  ر غ يللل   أمللم ملللل  ا ر ال للل  ورييلللوض وما  إممالم هرللمن جلللييمل و  لللميمممكللل م  ملل م  مللللم  للذ 

وورمغللل  ما  ةايللل   إرللل  إظلللل م جللل الم إييللل ة  الر الصلللال  إرللل  اليلللليل  مللل  ورال للل  ورماللل  ن  يللل     ال للل  الي صلللي  مةيلللم 
 ورجذم      ور م نرة   مير    ةم  يكمم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 يلي: فيماتتمثل النتائج الرئيسية الستطالع الرأي 

الحوادث تقع في ساعات الذروة عند الذهاب إلى العمل في وقت متأخر من  /التأمين نرى أن معظم مطالبات: الحوادث الواقعة في أوقات اليوم 

 . متأخرمعظم الناس بالعمل في وقت الصباح حيث يبدأ 

تعتبر أيام الثالثاء و شهر رمضان. بنسق واحد خالل  تنتشر مطالبات التأمين/ الحوادث: الحوادث الواقعة في أيام األسبوع خالل شهر رمضان الكريم

ا. األأخطر أيام األسبوع وتعتبر أيام الخميس من األسبوع   قل خطر 

 

 

 نسب الحوادث/ مطالبات التأمينمتوسط  أيام األسبوع  الحوادث/ مطالبات التأمين أوقات اليوم

ا 9قبل   %15 األحد  %2 صباح 

ا إلى  9من  ا 10صباح   %15 االثنين  %17 صباح 

ا إلى  10من  ا 11صباح   %16 الثالثاء  %21 صباح 

ا إلى  11من   %14 األربعاء  %21 مساء   12صباح 

 %11 الخميس  %17 مساء  1مساء  إلى  12من 

 %15 الجمعة  %11 مساء   2مساء  إلى  1من 

 %14 السبت  %1 مساء   3مساء  إلى  2من 

    %3 مساء   4مساء  إلى  3من 

    %1 مساء   5مساء  إلى  4من 

    %1 مساء   6مساء  إلى  5من 

    %0 مساء   7مساء  إلى  6من 

    %0 مساء   8مساء  إلى  7من 

    %1 مساء 9مساء  إلى  8من 

    %1 مساء   10مساء  إلى  9من 

    %1 مساء   11مساء  إلى  10من 

ا 12مساء  إلى  11من      %1 صباح 

 

 

ا لبيانات الحوادث، : البيانات االجتماعية الديموغرافية ا  يتضح تسبب مستخدميوفق  سنة فما فوق( في حوادث السير  40)من الطريق األكبر سن 

ا.  سنة، أكثر عرضة  35 – 30ممن يتراوح عمرهم بين  ،يتضح أن مستخدمي الطريقباإلضافة إلى ذلك، بنسبة كبيرة مقارنة بالسائقين األصغر سن 

ا تورط السائقين الذكور في حوادث السير بنسبة أعلى من اإلناث. و للتورط في حوادث السير.   توضح البيانات املذكورة أيض 

 

 الحوادث/ مطالبات التأمين  الجنس  الحوادث/ مطالبات التأمين  متوسط العمر  الحوادث/ مطالبات التأمين  الجنسية 

 %11 إناث  %2  24 – 18  %23 قطر 

 %89 ذكور   %11  30 – 25  %17 الهند

    %21  35 – 30  %17 مصر

    %19  40 – 35  %5 الفلبين

    %46  40+  %4 سوريا

       %4 األردن

       %3 باكستان

       %3 اململكة املتحدة 

       %25 الدول األخرى 

 املتعلقة بشهر رمضان الكريم من خالل املوقع اإللكتروني لشركة قطر للتأمين:  "للنصائح والحيل"مكنك الولوج إلى القائمة الكاملة ي



insured.com/-http://roadsafety.i 

http://roadsafety.i-insured.com/

