
 في السلطنة« القطرية للتأمين -العمانية »فرعان جديدان لـ 

ـــ  ـــن  شركات التأمين الرا ن  والتا عة لـ ــــ ــــ ــــ ــــ ، عن «مجموعة قطر للتأمين»أعلنت الشركة العمانية القطرية للتأمين، وهي إحـ

الطا ق األرضي والفرع اآلخر تم افتتاح فرعين جنينين واحن في محافظة الناخلية في واليــــة نزو  )نزو  جرانن مول( في 

، الجحيلة، وأن مواعين العمل في فرع نزو  ســـــــيكون من 8افتتاحه في محافظة جنوب ال اطنة في والية  ركاء في محل رقم 

من الس ت إلى الخميــــــس، أما فرع  ركاء سيكون من الساعة الثامنة ص اًحا  -الساعة الــــــعاشر  ص اًحا الى العاشر  مساءً 

 .من األحن إلى الخميس -إلى الساعة الثامنة مساء

كما أن كال الفرعين الجنينين ســيمثالن منصــة توفر مجموعة متكاملة من منتجات التأمين الشــخصــي، والتأمين على الســيارات 

 .والمنزل والسفر للعمالء الحاليين والجنن ممن يقيمون في والية نزو  و ركاء

ـ ـ ـ ـ ـ وفي سهولة توفير « الشركة العمانية القطرية للتأمين»قاء  مستويات الخنمات التي توفــــــرها ويساهم الفرعان في االرتـ

خنمات تأمينيه أفضـــل وأكثر فعالية وســـهلة الوصـــول للعمالءف وافتتى فرع نزو  نا ب والى والية نزو  الشـــي  نففيصـــل  ن 

 .علي الزيني

هالل  ن علي المعمري، وذلك  حضــــور الر يس التنفيذي للشــــركة نافين كما افتتى فرع  ركاء نا ب والى والية  ركاء الشــــي  

كومار، ومنير العالقات الحكومية والموارن ال شــرية عمر  ن  خيت الشــنفري، ومنير التجز ة حمن  ن قاســم المســلمي، إضــافة 

 .إلى مجموعة من موظفي الشركة في السلطنة، خالل كال االفتتاحين

ح الفرعين في كل من والية  ركاء ووالية نزو  كما نؤكن أن هذا االفتتاح ينسـجم م  هنفنا المتمثل يسـعننا افتتا»وقال كومار: 

الشركة العمانية »في تسهيل الوصول إلى العمالء، كما أنه يمثل نليالً ساطعاً على ثقة العمالء القوية  نا والنعم الذي تتمت   ه 

 «ف في السلطنة« القطرية للتأمين

ذلك االفتتاح ضمن االستراتيجية التي نت عها لتوسي  نطاق أنشطتنا ناخل سلطنة عمان خالل مواصلة تعزيز  ويأتي»وأضاف: 

ـــعة من الفروع في جمي  أنحاء ال الن ولزيان  إمكانية الوصـــول إلى تقنيم كافة خنمات  ـــ كة واس ـــتمر ع ر ش ـــكل مس خنماتنا  ش

  فالتأمين التي تل ي احتياجات العمالء

 


