
ها لتوفير خدمات QLM لتأمينات الحياة والتأمين الصحي كيو.ال.امشركة توقع اتفاقية مع تركي المستشفى ال
 لعمالء الشركة الطبية

 
شركة الرائدة ال،  QLM لتأمينات الحياة والتأمين الصحي كيو.ال.امعن توقيع اتفاقية مع  المستشفى التركي أمس أعلن
لعمالء لأرقى مستويات الرعاية الصحية هذه االتفاقية ، توفر بالكامل لمجموعة قطر للتأمينالتأمين الطبى والمملوكة  فى

لتأمينات الحياة والتأمين ل كيو.ال.امالمستفيدين من خدمات الشركة. وتعد هذه الشراكة خطوة إضافية بالنسبة لشركة 
 ملة من برامج الرعاية الصحية المتميزةفي سعيها نحو توسيع شبكتها من مزودي الخدمات لتوفير باقة متكا الصحي

 . عمالئهال
 

 مجموعةالمناعي، نائب رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لخلف سالم  /السيد وتم عقد هذه االتفاقية بحضور كل من 
 .لمستشفى التركيوالرئيس التنفيذي لـ، الشريك اإلداري فولكان ايوجونجالر /؛ والدكتور قطر للتأمين 

 
للتأمينات الحياة والتأمين  حفل التوقيع على االتفاقية، صرح السيد/ سالم المناعي قائاًل: "هدفنا فى كيو.ال.اموخالل 
هو توفير أرقى مستويات الرعاية الصحية لجميع عمالء الشركة. وتماشيًا مع هذا الهدف، قمنا بتوسيع شبكتنا  الصحي

 لنا القدرة على التعامل مع مختلف رغبات عمالئنا". الخاصة من مزودي خدمات الرعاية الصحية بما يتيح 
 

وأضاف المناعي: " من خالل تفهمنا التام باحتياجات العمالء نقوم بتوظيف خبراتنا الكتساب ثقة عمالئنا وتجاوز 
ركى توقعاتهم عن طريق سعينا الدائم للتميز فى خدمة العمالء. ونطمح من خالل هذه الشراكة الجديدة مع المستشفى الت

 خدمات الطبية المميزة المقدمة لعمالئنا والتي يستحقونها".الإلى طرح برامج الرعاية الصحية والتوعية التي من شأنها إثراء 
 

تلعب دور اساسي في دعم البنية التحتية في القطاع الطبي في دولة قطر وتشجع  إن الشركة سالم المناعى : " وأكد
لة  حيث يتسنى للمواطنين  والمقيمين الحصول على افضل الخدمات الطبية ومن على زيادة عدد المستشفيات في الدو 

مع مقدمي الخدمة هو مستوى  QLM اتاالساسية لتعاقد أن الركيزةجانب اخر  محاربة االحتكار في هذا القطاع و 
والحفاظ عليها لخلق سوق  اسعار وتكلفة الخدمات المقدمة وثانياالخدمة والخبرات والمواصفات المتعلقة بالمنشأة الطبية 

  ".مستقر في دولة قطر
  

: "يسرنا تعزيز التنفيذي للمستشفى التركي والرئيسفولكان ايوجونجالر، الشريك اإلداري  /الدكتور ومن جانبه أعرب 
، ونحن على ثقة قطر لتأمينات الحياة والتأمين الصحيأواصر التعاون بين كل من المستشفى التركي في قطر وشركة 

 امة بأن هذا التعاون من شأنه توفير خدمة طبية أفضل لمراجعى المستشفى من عمالء الشركة ".ت
 

باعتبارها  – لتأمينات الحياة والتأمين الصحيل كيو.ال.امشركة   مع المستشفى التركيل : "سيعمفولكان وأكد الدكتور /
تمثل حيث ،  بالخدمات الصحيةرتقاء تفاقية لالاالبشكل متواصل لتعزيز نتائج هذه  –الشركة األكبر في هذا المجال 



عيادة وقسم  28غرف عمليات و  5سرير و  85المستشفى يضم و  المستشفى إضافة قوية للقطاع الصحي في قطر،
 ".مركزةالعناية الللوالدة و 

 
في خلق هذه لية مشتركة بين قطاع التأمين والقطاع الصحي أنها مسؤو "ن نشاطات الشركة قائال: شار المناعي عأو 

اع على  صعيد عام بما يعود ا القطذوتكرس جميع خبراتها وامكانياتها في تطوير ه بذلك ة وان الشركة ملتزمهئالبي
تمتلك من الخبرات العاليه  QLMع الخاص والقطاع الحكومي في مجال الخدمات الطبية وان شركة ى القطاعل بالمنفعة

 " دير عملياتها محليا واقليمياً وتعتبر اكبر شركة في المنطقة حيث انها ت
 

؛ وهو أول مستشفى  قطردولة ٪ من حكومة  94على تقييم المستشفى حصل : " فولكانوعن تقييم المستشفى أشار 
وهذا يؤكد على مستوى الخدمة التى سيتلقاها مرضى المستشفى ، وأن هذا التقييم  يحصل على هذا التقييم داخل قطر

مجهز تجهيزًا كاماًل من  األن تجهيز مبنى المستشفى الداخلي ؛ وهوفي  نصف العام استمر لعام و هو نتاج عمل 
 ". الناحية الطبية طبقا للمواصفات العالمية، ويضم كافة االختصاصات الطبية

 
وكالة التصنيف من  A/Stableالمستوى ، الحاصلة على  لتأمينات الحياة والتأمين الصحيل كيو.ال.اموتسعى شركة 

، لتحقيق أقصى درجات التميز عن نظيراتها من خالل توفير أرقى الحلول الطبية المخصصة ‘ستاندرد آند بورز’
والعديد  الجوالاتف لله  QLMلعمالء. ومن خالل تقديمها لتطبيق ل فريدة ومتميزةوالمبتكرة، فضاًل عن تقديم خدمات 

بترسيخ مكانتها كشركة  لتأمينات الحياة والتأمين الصحيل كيو.ال.ام، نجحت  حلول التأمين االلكترونية األخرى  من
. وبفضل فريق عملها المتمرس وشبكتها وفى دول مجلس التعاون الخليجى رائدة في قطاع التأمين الصحي بدولة قطر

على توفير أفضل  لتأمينات الحياة والتأمين الصحيل كيو.ال.امالواسعة من مزودي خدمات الرعاية الصحية، تعمل 
  .ئهاعمالرامج الرعاية الصحية إلى قاعدة ب
 
 


