
 
 "رالسالمة على الطرق في قط ةمراقب"  إستطالعنتائج   قطر للتأمين تستعرض شركة

 
 تطور ملحوظ في البنية التحتية للطرق• 
 مؤشرات إيجابية لمستقبل الطرق مع تراجع مستويات الخطوره فيها• 
 

 
 

 يهدف اإلستطالعو في تصور القيادة في قطر ومراقبة السالمة على الطرق ستطالع الذي أجرتهاإلأعلنت شركة قطر للتأمين عن 
السيارات في قطر بالجهود التي تبذلها  قائدي أشاد حيث ما تكون مرتبطة بسبب الحوادث في قطر ا  على سلوك القيادة التي غالب

ساهمت و ،تي عززت من متعة تجربة القيادةوالوالتي أصبحت أكثر أمانا من السابق وير البنية التحتيه للطرقات طالحكومه لت
ويستند المسح الذي أجرته مؤسسة يوجوف في وانخفاض أعداد السيارات المسرعه  ييل الوقت الالزم في التنقل اليومفي تقل
 .ت نظر عينة تمثيلية من سكان قطرعلى وجها 2017فبراير 

 
بموافقتها على التطور الذي شهدته البنية التحتية للطرقات في دولة ( ٪64)ستطالع أقرت االغلبية الكبيره اإل ومن أبرز نتائج 
يتمتعون ( ٪46)بينما  ،اهذا التطور ساهم في تقليل الوقت اثناء التنقل أن (٪58) الماضيه وقال ستة األشهرقطر على مدى 

 زادت خالل األشهر الستة الماضية ممن شملهم االستطالع يعتقدون أن القيادة الخطرة قد( ٪38) ولكن .بالقياده أكثر من قبل
 بلغمن جانب اخر %(64)معدالت السرعه الزائده  ضتبينما انخف إلى تطور القيادة اشارو من أفراد العينة( ٪80)كما ذكر 

اليتركون مسافة كافية بينما كانت نسبة السائقين الذين  (%67) إلىالذين يغيرون مسار الطريق بشكل مفاجئ نسبة السائقين 
 %(.76) مابين سيارتهم والسيارات اآلخرى

 
نائب رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لمجموعة قطر ستتتتالم خلف المناعي  /ستتتتتطالع، صتتتتر  الستتتتيداإلوتعليقا على نتائج 

بإجراء هذا اإلستتتطالع حن فخورون ن إن ماتم  مالحظته في هذا اإلستتتطالع هو إزدياد نستتبة المؤشتترات اإليجابية و " للتأمين
في دولة قطر، وهذه النتائج طرق العلى  تعزيز الستتتالمه في دعم و شتتتركة قطر للتأمينعلى جهود  الذي يؤكد الفريد من نوعه

 .2030ة قطر ستتتتتتتتراتيجيتامع  شتتتتتتتيتااوذلتك تمتهي دليتل على الجهود الحثيثتة التي تقوم بهتا إدارة المرور بوزارة التداخليتة 
 

جميتتتتتع الجهتتتتتات المعنيتتتتتة  علتتتتتىينبغتتتتتي  هالملحوظتتتتتة إيجابيتتتتتة ، فإنتتتتت لنتتتتتتائجفتتتتتي حتتتتتين أن ا: "قتتتتتائالالمنتتتتتاعي  وأضتتتتتاف 
البنيتتة التحتيتتتة لغتتترس  تحستتتين  مزيتتتد متتتن الجهتتود فتتتي مجتتالالبتتذل وستتائل اإلعتتتالم كتتتذلك الخاصتتة ووالعامتتتة  مؤسستتاتوال

التتتتي  جميتتتع الجهتتتات المعنيتتتة  متتتعالعمتتتل بشتتتكل تعتتتاوني بمثابتتتة ماقتتتد يكتتتون ثقافتتتة الستتتالمة علتتتى الطتتترق فتتتي قطروهتتتذا 
  "ود بتتتالنفع علتتتى االجيتتتال القادمتتتة ستتتيع أكثتتتر أمانتتتا  والتتتذي الطتتترق لتصتتتبح تحستتتين الستتتالمة علتتتى الطتتترق تلعتتتب دورفتتتي

 
 

 


