خبر صحفي
تحليل بيانات الحوادث ومطالبات التأمين ونصائح للسالمة على الطرقات خالل شهررمضان
•

بيانات املطالبات /الحوادث خالل شهر رمضان  2017املستخدمة للتحليل (2.122مطالبة تأمين)
ينبغي أن يكون السائقون األكبر سنا والسائقون الذكور أكثر حذرا خالل شهر رمضان

•

تبلغ املطالبات /الحوادث أوجها خالل ساعات االزدحام عند منتصف فترة الصباح
خمس نصائح ّ
مهمة للسالمة على الطرقات خالل شهر رمضان

•

•
الدوحة X ،مايو :2018
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تتمثل النتائج الرئيسية الستطالع الرأي فيما يلي:
الحوادث الواقعة في أوقات اليوم :نرى أن معظم مطالبات التأمين /الحوادث تقع في ساعات الذروة عند الذهاب إلى العمل في وقت متأخر من
الصباح حيث يبدأ معظم الناس بالعمل في وقت متأخر.
الحوادث الواقعة في أيام األسبوع خالل شهررمضان الكريم :تنتشر مطالبات التأمين /الحوادث بنسق واحد خالل شهر رمضان .وتعتبر أيام الثالثاء
أخطر أيام األسبوع وتعتبر أيام الخميس من األسبوع األقل خطرا.

أوقات اليوم
قبل  9صباحا
من  9صباحا إلى  10صباحا
من  10صباحا إلى  11صباحا
من  11صباحا إلى  12مساء
من  12مساء إلى 1مساء
من  1مساء إلى  2مساء
من  2مساء إلى  3مساء
من  3مساء إلى  4مساء
من  4مساء إلى  5مساء
من  5مساء إلى  6مساء
من  6مساء إلى  7مساء
من  7مساء إلى  8مساء
من  8مساء إلى  9مساء
من  9مساء إلى  10مساء
من  10مساء إلى  11مساء
من  11مساء إلى  12صباحا

الحوادث /مطالبات التأمين
%2
%17
%21
%21
%17
%11
%1
%3
%1
%1
%0
%0
%1
%1
%1
%1

أيام األسبوع
األحد
االثنين
الثالثاء
األربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

متوسط نسب الحوادث /مطالبات التأمين
%15
%15
%16
%14
%11
%15
%14

البيانات االجتماعية الديموغرافية :وفقا لبيانات الحوادث ،يتضح تسبب مستخدمي الطريق األكبر سنا (من  40سنة فما فوق) في حوادث السير
بنسبة كبيرة مقارنة بالسائقين األصغر سنا .باإلضافة إلى ذلك ،يتضح أن مستخدمي الطريق ،ممن يتراوح عمرهم بين  35 – 30سنة ،أكثر عرضة
للتورط في حوادث السير .وتوضح البيانات املذكورة أيضا تورط السائقين الذكور في حوادث السير بنسبة أعلى من اإلناث.
متوسط العمر
24 – 18
30 – 25
35 – 30
40 – 35
40+

الحوادث /مطالبات التأمين
%2
%11
%21
%19
%46

الجنس
إناث
ذكور

الحوادث /مطالبات التأمين
%11
%89

الحوادث /مطالبات التأمين
الجنسية
%23
قطر
%17
الهند
%17
مصر
%5
الفلبين
%4
سوريا
%4
األردن
%3
باكستان
%3
اململكة املتحدة
الدول األخرى
%25
يمكنك الولوج إلى القائمة الكاملة "للنصائح والحيل" املتعلقة بشهر رمضان الكريم من خالل املوقع اإللكتروني لشركة قطر للتأمين:

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

