
 لشركات الصغيرة والمتوسطةلخدمات التأمين ل كمزوددورها  تثبتقطر للتأمين 

 العاملة في قطاع األغذية والمشروبات للشركات الصغيرة والمتوسطةاً قطر للتأمين تأمين شركة تقدم

 :2019من يوليو )تموز(  Xالدوحة ، 

ً  توفيرب الشرق األوسط وشمال إفريقياشركة التأمين الرائدة في منطقة ، شركة  قطر للتأمين تميزت  لتأمين منتجا

 .للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع األغذية والمشروبات في دولة قطر

قطر شركة  صممتقطر،  دولة في  مشاريع تجاريةمن  أخرىومقاهي استجابةً للعدد المتزايد من المطاعم وال

والتي تعتبر بالغة األهمية تأمينية  خدمات توفير يهدف إلىالصغيرة والمتوسطة  لشركاتلتأمين المنتج للتأمين 

أو عن  qic-insured.com موقع اإللكترونيمنتج عبر الهذا اليمكن شراء  في مجال المطاعم والمقاهي. 

 .8000742طريق زيارة أي من فروع قطر للتأمين أو االتصال على الرقم 

التنفيذي لشركة قطر رئيس النائب  ،فهد محمد السويديعلى آخر التطورات، قال السيد وفي إطار تعليقه 

المحرك الرئيسي ووهو  ممارسة األعمال التجارية تسهيلالعمالء و على تركيزهو الالثابت  هدفنا: "للتأمين

هذا يلبي مخاطراً عدة. لذلك  واجهفي عالم اليوم ي الشركات الصغيرة والمتوسطةإن إدارة فهذا المنتج.  توفيرل

الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال األغذية والمشروبات، كذلك  لشركاتلمنتج جميع متطلبات التأمين ال

 المنتج ايضا. كما يركز هذا وتنميتهاأعمالهم  لدعممن الوقت  المزيد تخصيصيمكن من أصحاب المشاريع 

الشركات الصغيرة والمتوسطة وباألخص قطاع األغذية في تسهيل نمو وتطوير على جهودنا المستمرة 

 وهو جانب هام من جوانب النمو والتنوع االقتصادي في قطر ". - والمشروبات

لشراء  أحدى فروع قطر للتأمين لزيارة  ليس لديهم الوقت الكافي: " أن معظم رواد األعمال أضاف قائالً و

 هذا المنتج توفيرلذلك، يسعدنا  أقرب إلى عمالئنا وتلبيه إحتياجاتهم بإستمرار. نوود أن نكنالمنتج ، كوننا 

من  حيث يتم التأمين منتجات شراء سهولةسيتمتع رواد األعمال في ظل ، ومنها موقعنا اإللكترونيعبر 

ونحن ندرك تماما إلى حاجة  أعمالهم. ورعايةدارة المخاطر بشكل أكثر فعالية مع التركيز على تنمية خاللها إ

تزايد تشهد قطر  اليوم مما يجعلها مميًزه وخاليه من المتاعب.العمالء في حصولهم على خدمات اكثر راحه 

الستضافة كأس استعداداً  ايدالتز في عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومن المتوقع أن يستمر هذا كبير

في تسهيل هذا النمو من خالل تسهيل حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة  نحن نرغب. 2022 عام العالم

 أعمالها ودعم النمو المتوقع في البالد ". على تأمينمنتجات ال على

 


