المجموعة لديها أكبر شبكة فروع اقليميا
فرعها العشرون على المستوى االقليمى

مجموعة قطر للتأمين تفتتح فرعا جديدا ً في سلطنة عمان
أعلنتتتج وجموعتتتة قأتتتر للتتتتاويف عتتتف افتتتتتاو فتتترع اديتتتد لهتتتا فتتتر واليتتتة عتتتاورا فتتتر تتتلأنة عمتتتان عبتتتر تتتدى الشتتتركا
التابعتتتل للمجموعتتتل الشتتتركل العمانيتتتل اليأريتتتل للتتتتاويف ولتتتر شتتتركل التتتتاويف الرانتتتد فتتتر الستتتو العمانر.وقتتتد تتتتز تجهيتتت
الفتتترع بالاتتتدوا المتكاولتتتة الجديتتتدو لتيتتتديز وجموعتتتة وتكاولتتتة وتتتف تتتتدوا التتتتاويف الشا تتتر والتتتتاويف علتتتى الستتتيا ا
تتتافة لتتتى علتتتا يستتتالز الفتتترع
والمنتتت ا والستتتفر وعلتتتا للعمتتتوا الدتتتالييف والجتتتدط ومتتتف يييمتتتون فتتتر ونأيتتتة عتتتاورا
الجديد فر تع ي وستويا تدوة الشركة عبر توفير كافة تدوا التاويف التر تلبر ا تيااا العموا.
وقتتتاا بافتتتتتاو الفتتترع الستتتيد  /تتتالز تلتتتا المنتتتاعر نانتتتو نتتتيئ المجموعتتتة والتتترنيئ التنفيتتت لمجموعتتتة قأتتتر للتتتتاويف
وبدضتتتو ك وتتتف الستتتيد  /امعتتتل تالتتتد بواستتتوا تتتكرتير ثتتتانر فتتتر الستتتفا اليأريتتتة بمستتتي  ،و تتتعاط التتتدكتو الشتتتي /
يديى بف ليمان الندابر وك لا كبا المسؤوليف فر الشركة.
وبه ت و المنا تتبل اتترو الستتيد تتالز تلتتا المنتتاعر " :ن وتتا تتمتتت بتتل البيتتتة االقت تتاطية فتتى تتلأنة عمتتان وتتف نمتتو وستتتداا
اعتت قأتتاع التتتاويف فتتى الستتلأنة لتتو أ تتد ألتتز او تتوا فتتى ا تتتراتيجية نمتتو نشتتااا المجموعتتة  ،ووتتا تتميتت بتتل العوقتتة
الوايتتد وتت تتلأنة عمتتان كتتان لتتل اوثتتر االيجتتابى فتتى انتعتتا االقت تتاط المشتتتر  ،وومتتا الشتتا فيتتل فتت ن تتلأنة عمتتان
تتميتتت ببيتتتتتة يويتتتة لو تتتتت ما واال تتتتتيرا االقت تتتاطى التتتت ى يعتبتتتتر وتتتف العواوتتتت الرنيستتتتية التتتتى تدفتتتت طتتتتتوا و
اووواا وتوظفيها طات عجلة االقت اط فى ل ا السو الواعد ".
أشتتتا المنتتتاعى قتتتانو  " :يتتتاتر افتتتتتاو لتتت ا الفتتترع الجديتتتد فتتتر تأتنتتتا اإل تتتتراتيجيل لتو تتتي الشتتتبكة االقليميتتتة للمجموعتتتة
يتتتن ان واتتت عتتتتدط امتتتالر فروعنتتتتا االقليميتتتة  20فرعتتتا وان لتتتت ا التو تتت اإلقليمتتتتر التتت يهتتتدز التتتتى تع يتتت وركتتتت
الشتتتركل علتتتى وستتتتوى المنأيتتتل اتتتاا تتت مف تأتتت عمتتت ود و تتتة تؤكتتتد علتتتى يتنتتتا المتم لتتتة فتتتر تتتهولة الواتتتوا لتتتى
العمتتوا وكمتتا أنتتل يم ت طلتتيو علتتى ثيتتة العمتتوا اليويتتة بنتتا والتتدعز ال ت تتمت ت بتتل المجموعتتة واال تتتمرا فتتى الدفتتاظ علتتى
المستوى االقليمى للمجموعة كاكبر شركة فى قأاع التاويف فى الشر اوو ".
وأ تتتاز المنتتتاعر قتتتانو" :ان وتتتف أولوياتنتتتا طانمتتتا تيتتتديز أفضتتت الاتتتدوا للعمتتتوا و تتتوز نوااتتت تتتتوا المرا تتت الميبلتتتل
تأتتتوير عرو تتتنا وونتجاتنتتتا وتتتتدواتنا وتتت اوتتتت فتتتر االعتبتتتا أولويتتتا عموننتتتا كمتتتا أن تتتو التتتتاويف فتتتر تتتلأنل عمتتتان
وتتتف او تتتوا الواعتتتدو وتوااتتتدنا فيتتتل ونتتت  2011لتتتو وااعتتت لنتتتا وكانتتتل بتتتا ألو و ضتتتو ا تتت ووك تتتر وتتتف عيتتتد وتتتف
ال وتتتان شتتتالدنا وستتتيرو انعتتتل فتتتر لستتتلة نجتتتاو الشتتتركل ون تتتم بتتت ن طعتتتز وتشتتتجي عموننتتتا يستتتاعدنا فتتتر تدييتتتم ألتتتدافنا
واال تمرا فى وسير النمو المعهوط للمجموعة " .
وأكتتتد تتتالز المنتتتاعر " يم تتت نتشتتتا نا الج رافتتتر بفروعنتتتا بالستتتلأنة عتتتاوو نيستتتيا فتتتر ارييتتتة تيتتتديز تتتتدواتنا التاوينيتتتة
لعموننتتتا يتتتن أن عملتتتج شتتتبكة أفرعنتتتا كينتتتاو تتتتراتيجيل وهمتتتل إلتا تتتة كافتتتة تتتتدوا التتتتاويف بكتتت يستتتر و تتتهولل للعمتتتوا
وتعتبتتر ور لتتة التو تت الداليتتل بافتتتتاو الفتتروع الستتتل فتتر تتلأنة عمتتان تاكيتتدا لدراتتنا علتتى الواتتوا لتتى كافتتة شتتران
المجتمتتت فتتتر اميتتت أندتتتاا تتتلأنة عمتتتان ويستتتعدنا أن نكتتتون فتتتر تدوتتتة شتتتريدل اديتتتدو وتتتف المجتمتتت العمتتتانر ونتألتتت لتتتى
افتتاو الم يد وف الفروع فر المر لل الميب " .
وأثنتتتى تتتتالز المنتتتاعى علتتتتى التتتدو االيجتتتتابى التتت ى تيتتتتوا بتتتل تتتتفا طولتتتة قأتتتتر فتتتى الستتتتلأنة بتيتتتديز اميتتتت التستتتتهيو
للشركا الوانية وتشجيعها للمسالمة واال ت ما فى اقت اط لأنة عمان الشييية.
وأعتتر الستتيد  /امعتتل بواستتوا عتتف تترا تتفا طولتتة قأتتر ويم لهتتا تتعاط الستتفير الستتيد  /علتتر بتتف فهتتد الهتتاار فتتى
طعتتتز اميتتت المؤ ستتتا الوانيتتتة طاتتتت الستتتلأنة ولتتت ا يتتتدا علتتتى عمتتتم وثبتتتا العوقتتتة بتتتيف البلتتتديف وأشتتتاط بواستتتوا عتتتف

فاتتترو واعتتتت األو بتستتتا ع نمتتتو نشتتتااا وجموعتتتة قأتتتر للتتتتاويف طاتتتت تتتلأنة عمتتتان وان قأتتتر للتتتتاويف تعتتتد وتتتف أفضتتت
اال تتتت ما ا اليأريتتتة طاتتتتت الستتتلأنة وان وجموعتتتة قأتتتتر للتتتتاويف وؤ ستتتة عرييتتتتة يدتتتت ى بهتتتا ولتتتتديها تتتج وشتتتترز
على امي االاعد .

