
 عناية QICلبرنامج  طرحها بعد

 

 عناية QICالهاتف  تطبيق تطلق شركة قطر للتأمين

 

ويعتتتد  تتتطب بل طبيتتت  من تتتة ر ي تتتية ، عنايتتتة QICعتتت  قطاتهتتتا ل طبيتتت  أعلنتتتر ةتتتر ة تطتتتر لل تتت مي  

 اء بلح تتتول علتتت  أ فتتتر ق تتت نادل مم نتتتة متتت  بلاتتتدمار بل تتت  ي تتتدمها بلبرنتتتامجمتتتيتتت م   متتت  االهتتتا بلع

واتتتتتدول بلح تتتتتول علتتتتت  اميتتتتتا بلاتتتتتدمار وبلم بيتتتتتا  بل طبيتتتتت   تتتتتي م   بلعمتتتتتاء متتتتت ومتتتتت  اتتتتتال 

وبلتتتتطد يعتتتتد أحتتتتد أ فتتتتر  بل تتتت  ي تتتتدمها بلبرنتتتتامج دباتتتتل ةتتتتب ة م تتتتدم  بلاتتتتدمار بلطبيتتتتة  بلا تتتتومار 

بل طبي تتتار   تتتدما و تتتهولة للح تتتول علتتت  بلعديتتتد متتت  بلم بيتتتا بلما  تتتة بتتتا مور بل تتتحي  عبتتتر  طبيتتت  

  ”عناية  QIC عل  أاه ل بآلينو  وب ندرويد  حر ب مبلها ف بلاوبل وبلم وفرل 

" نظتترب   أحمددالجربوعدد،مدلر ددا ولويددتلال، ادد ملجرردد،جطرل ددأليددو  لو ددولر  دد   أوتتتد  تترس بل تتيد  

لإلتبتتال بل بيتتر متت  تبتتل بلعمتتاء للح تتول علتت  برنتتامج عنايتتة لمتتا ي دمتت  متت  مميتت بر واتتدمار طبيتتة 

حر تتنا متت  بلبدبيتتة علتت   تتوفير أفوتتل  تتبل بل وب تتل معنتتا با تت ادبم بل  نولوايتتا لتتطل  تمنتتا بتتاطا   ،

 بلما متتتا  افتتتة ةتتترب   قلتتت   طبيتتت  بلهتتتا ف بلاتتتوبل علتتت  م اتتتر اواتتتل بتتتا  و أبتتتل  تتت ور للو تتتول 

 "  و طل  بل ناعل بإلياابي ما بلم غيربر بل  نية وبلحااار بل ي  ادم ما معنا

علتتت  ق احتتتة بلنر تتت  للح تتتول علتتت  لمحتتت  عامتتت   عنايتتت  Qic : " ي وتتتم   طبيتتت  اربتتتوعيوأوتتتاف بل

بإلل  رونيتتتة  تتتطب بل طبيتتت  بلاديتتتد وتتتم  عتتتدد متتت  بلاتتتدمار لمتتتا ي دمتتت  برنتتتامج عنايتتت  للاميتتتا ويعتتتد  

بل تتي   تتدمها ماموعتتة تطتتر لل تت مي  لإل تتهام فتتي  ي تتير و  تتهيل بلو تتول قلتت  ةتتب ة م تتدمي بلاتتدمار 

بلمةتتتار ي  فتتتي برنتتتامج  بلاتتتدماري ميتتت  بل طبيتتت  ب تتتوفرث علتتت  أحتتتدد تتتتوب م اميتتتا م تتتدمي  بلطبيتتت  و

معلومتتتار عنايتتتة متتتا نظتتترل عامتتتة ةتتتاملة علتتت  بلاتتتدمار وبلم بيتتتا بلم دمتتتة ل عوتتتاء باإلوتتتافة قلتتت  

 "  بال  ال وموتا  ل م ود ادمة

قا يتتار بلمتت ود متت  اتتال تا متتة : " عمتتاء برنتتامج عنايتتة يم تتنهم متت  اتتال بل طبيتت   اربتتوعيوأ تتد بل

متتت  تيمتتتة بلاتتتدمار بلا تتتومار متتت ود  بلاتتتدمار ومعرفتتتة بلاتتتدمار بلم دمتتتة متتت   تتتل متتت ود ون تتت  

 ف  مر   م دم بلادمة "



د متتت  بلةتتترب   متتت  عمتتتاء برنتتتامج عنايتتتة   وتتتم   بلعديتتتةتتترب   "تتتتا ا :  اربتتتوعيويوب تتتل بل تتتيد بل

لتتتديهم  تتت مي  طبتتت  ةتتتامل ول تتت  وفي تتتة  تتت مينهم ال  ةتتتمل بلعااتتتار بل اميليتتتة ،   وتتتمنها بلعمتتتاء بلتتتطي

، بلعتتتا  ل لتتتوالدعمتتتاء لتتتديهم  تتت مي  طبتتت  ول تتت  لتتتيا لتتتديهم  غطيتتتة لاتتتدمار ب  تتتنا  ، بلن تتتاء وبو

طبتتت  وبتتتطل  ي تتتب  بلبرنتتتامج متتت  م  تتت مي  بلتتتدور  بلعتتتام   أو عمتتتاء لتتتيا لتتتديهحتتت  نبلطبيعتتت  ، بل

  " أحد أ م بلعوبمل بل    انض   اليف بلنرد للح ول عل  بلادمة

ب تتت فناءبر أومتتت  ةتتتر ة تطتتتر لل تتت مي   فتتتي رتب هتتتا فتتتي طتتترس منتتت ج طبتتتي ةتتتامل باحتتتدود  حر تتتا  

علتتت  بلهتتتا ف بلمحمتتتول إل احتتتة بلنر تتتة  لعما نتتتا لمعرفتتتة بليتتتوم  تتتطب بل طبيتتت    منتتتا بتتتاطا فللاميتتتا 

ب فوتتتل وأي تتتر بلطتتتر  وبل   يتتتد علتتت  ر يتتتة بلماموعتتتة  عنايتتت QICاميتتتا بالمتتتور بلم عل تتتة ببرنتتتامج 

 لادمة بلما ما بة   بل بل وبلو ا ل بلمب  رث 


