قطر للتأمين تطلق تطبيق مجاني لألمور الدينية على الهواتف الذكية للجميع

  QIC Islamicمبادرة مجانية للمجتمع القطريأطلقت مجموعة قطر للتأمين تطبيقها اإللكتروني المجاني على الهواتف الذكيه للجميع والذي يعد أحد أكثر
التطبيقات تقدما وسهوله للحصول على العديد من المزايا المختصه باألمور الدينية عبر تطبيق الهاتف الجوال
والمتوفره على أجهزة اآليفون واألندرويد تحت اسم”  “ QIC Islamicوذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك
أعاده هللا علينا وعليكم بالخير والبركات ولإلستفادة من هذه الخدمة على الفرد تحميل البرنامج على الهواتف
الذكية الخاصة به ويأتي هذا التطبيق الجديد ضمن عدد من الخدمات اإللكترونيه التي تقدمها مجموعة قطر
للتأمين لإلسهام في تيسير ونشر الثقافه واالستمتاع بتجربة فريدة ومتميزة و ليكون أيضا رافدا من روافد نشر
الوعي الدينى في المجتمع.
وأوضحت مديرة إدارة العالقات العامه واإلتصال لمجموعة قطر للتأمين،أن إصدار هذا التطبيق المجاني على
الهواتف الذكية يأتي في أطار حرصنا على خدمة القرآن الكريم وكذلك التفاعل اإليجابي مع المتغيرات التقنية
والحاجات التي تخدم مجتمعنا،وأن هذا البرنامج هو إهداء من مجموعة قطر للتأمين للجميع.
ويمكن من خالل هذا التطبيق المجاني الذي طرحته مجموعة قطر للتأمين تصفح المصحف الشريف كامال ا
واالستماع إلى التالوات بصوت أشهر القراء ،وكذلك تفسير أليات القران الكريم والبحث عن أي آية أو مقطع
بكل انسيابية ويسر بجانب وجود بث مباشر إلذاعة القرآن الكريم من الدوحه ،كذلك إلى أدعية من كتاب حصن
المسلم واألذكار اليوميه وكذلك إمكانية معرفة أقرب مسجد لك ومعرفة مواقيت الصاله واتجاه القبله حسب
الموقع ،اي ان هذا التطبيق يتميز بإتاحة أسهل الطرق للراغبين على معرفة اوقات الصاله إلى جانب وجود
تنبيهات صوتيه لموعد األذان وأيضا ا وجود تقويم للتعرف على أوقات أمساكية رمضان ومن خالل هذا
البرنامج يستطيع المستخدم التعرف على موقع شركة قطر للتأمين وفروعها في قطر.
وأكدت مديرة إدارة العالقات العامه واإلتصال لمجموعة قطر للتأمين بأن هذا التطبيق اإللكتروني الجديد صمم
بطريقه مبتكرة تراعي أحدث ابتكارات التكنولوجيا وجمالية التصميم ومعايير الجوده التي تخدم عمالئنا
والمجتمع بشكل عام  ،وأن مثل هذه التطبيقات اإللكترونية الجديدة التي تتوافر فيها مزايا عديدة تمثل إضافة
نوعية في خدمة القرآن الكريم وعلومه .واليوم نحن نطلق هذا التطبيق المجاني على الهاتف المحمول إلتاحة
الفرصة لمعرفة جميع االمور المتعلقه بالقران الكريم والصاله واألمور الدينيه وغيرها بأفضل وأيسر الطرق
والتأكيد على رؤية المجموعة لخدمة المجتمع بشتى السبل والوسائل.

