
 تفتتح فرعاً جدیداً لھا في مدینة صاللة الشركة العمانیة القطریة للتأمین
 

التAAأمین الرائAAدة  شAAركات إحAAدى، وھي ش .م.ع.م  الشركة العمانیة القطریة للتأمینأعلنت  :2016 دیسمبر 21صاللة، 
بمحافظAAة ظفAAار فAAي مدینAAة  ھAAا الجدیAAد فAAي الحAAي التجAAاري، یوم أمس عAAن افتتAAاح فرعٍ ‘مجموعة قطر للتأمین’ـ والتابعة ل
ً  8:00السAAاعة مAAن  الخمAAیساألحAAد إلAAى  من یAAوم. وسیفتح الفرع الجدید أبوابھ أمام العمالء صاللة السAAاعة  لغایAAة صAAباحا
 .مساًء  5:00

 
 المنAAازلو(التAAأمین علAAى السAAیارات  من منتجAAات التAAأمین الشخصAAيمتكاملة مجموعة وسیمثل الفرع الجدید منصة توفر 

سیسAAاھم وصAAاللة. ضAAمن مدینAAة  الحAAي التجAAاريیقیمAAون فAAي منطقAAة ممAAن السفر) للعمAAالء الحAAالیین والجAAدد المحتملAAین و
علAAى  ‘ش.م.ع.م الشAAركة العمانیAAة القطریAAة للتAAأمین’التAAي توفرھAAا مسAAتویات الخدمAAة االرتقAAاء بفAAي أیضAAاً الفAAرع الجدیAAد 

 التأمینیة.طالبات الموتسویة معالجة المطالبات التأمینیة للسیارات و صعید
 

، وذلAAك لدیAAة ظفAAار لب التنفیAAذي رئیسنالقائم بأعمال الAA –عبدالقادر بن أحمد الحداد  الفاضل المھندس/فرع الافتتاح وقام ب
، السAAید نAAافین كومAAارو قطAAر للتAAأمینشAAركة ’ـ لAA والAAرئیس التنفیAAذي نائب رئیس المجموعة ،علي الفضالةالسید بحضور 

، إضافة إلى حضور مجموعة من كبار مAAوظفي الشAAركة  ‘الشركة العمانیة القطریة للتأمین’الرئیس التنفیذي باإلنابة لـ 
 في عمان.

 
الشAAركة العمانیAAة القطریAAة ’بالتھنئAAة إلAAى نتوجAAھ : عبAAدالقادر بAAن أحمAAد الحAAداد الفاضAAل المھنAAدس / قAAال وخالل االفتتAAاح، 

إضAAافة إلAAى وتعزیAAز االقتصAAاد المحلAAي، جدیAAدة فAAرص عمAAل رعھا الجدید الذي سیساھم في تAAوفیر فعلى افتتاح ‘ للتأمین
 ".المقیمین في ھذه المنطقة االستراتیجیة للعمالءمتمیزة ات خدمتقدیم 

 
إلینAAا فAAي حفAAل  عبAAدالقادر بAAن أحمAAد الحAAداد الفاضAAل المھنAAدس/علي الفضAAالة : "یسAAعدنا جAAداً أن ینضAAم السید  بدوره، قال

كمAAا أنAAھ العمAAالء،  إلAAىالوصول  تسھیل ھدفنا المتمثل فيفتتاح ینسجم مع ھذه اال ونؤكد أن. للشركة تتاح الفرع الجدیدفا
 ".في السلطنة‘ الشركة العمانیة القطریة للتأمین’بھ تتمتع والدعم الذي  بنا قویةالعلى ثقة العمالء دلیالً ساطعاً یمثل 

 
وسAAوف نواصAAل خAAالل المرحلAAة . اتنAAاأولویفAAي صAAدارة ینAAدرج  لعمAAالءلالراحAAة لطالمAAا كAAان تAAأمین : "الفضAAالة وأضاف 

ً  مAAع أخAAذ أولویAAات عمالئنAAا، منتجات والخAAدماتالمقبلة تطویر عروضنا من ال شAAھدنا مسAAیرة لقAAد و. بعAAین االعتبAAار دومAAا
 ".عالقة طویلة وناجحة معھمعلى بناء سیساعدنا  عمالئنادعم وتشجیع بأن ثق ، ونحتى اآلنفي الشركة رائعة 

 
، بما یشمل فرعAAاً فAAي كAAل سلطنة عمانع في وفر تمتلك ثالثة‘ العمانیة القطریة للتأمینالشركة ’وتجدر اإلشارة إلى أن 

 , روي الحي التجاري الخوض ، ‘مول عمان أفنیوز’من 
 -انتھى -

 :الشركة العمانیة القطریة للتأمینحول 
تأمین’ تأسست لك 2004عام  ‘الشركة العمانیة القطریة لل عة  تأمین’ـ شركة تاب طر لل عة ق تأمین  .‘مجمو جات ال شركة منت قدم ال ت

، وذلAAك بمAAا یواكAAب والسAAفر والسAAیارات لألفAAراد مAAن أجAAل التAAأمین علAAى المنAAازلحلAAول مبتكAAرة التقلیدیAAة، كمAAا تAAؤمن بأھمیAAة تAAوفیر 
لـتتبع ال كما. احتیاجات قاعدة عمالئھا تأمین’ شركة  طر لل عة ق تع ‘ مجمو تي تتم في ال مالء  بین الع یزة  نة متم قاراتبمكا یع   جم

 .العالم


