
المشاركة البنوك  أغلب لدى  

 اإلكتتاب فى أسهم كيو ال ام عبر االنترنت

 المتطورةوحلولها  خدماتهاشركة "كيو.إل.إم" تعزز مكانتها من خالل  -

 منصة متكاملة تشمل جميع عمليات الشركة -

 

لتأمين  متخصصة في اكأول شركة    2011في عام  لتأمينات الحياة والتأمين الصحي    "كيو.إل.إم"تأسست شركة  

دولة    في هذا المجال    فيلتصبح الشركة الرائدة    اً نمواً مستمر  تشاهد، وقد  الصحي في قطرعلى الحياة والتأمين  

ً   الشركة    تمتلك  ،قطر    . الحياةعلى  التأمين  و  التأمين الصحيعمال  ل قطر      مهيمنة فيحصة سوقية    الرائدة إقليميا

 

السيد/ سالم خلف المناعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين وممثل المؤسسين لشركة كيو ال ام ، علق  و

  الخيارات   أفضل  وتقييم  التطوير التكنولوجى  تبني  في  سنستمر  ،  لعمالئنا  المرونة  من  قدر  أقصى  لتقديم  "  قائال":

 "  والمساهمين مصلحة العمالء يتشغيلية تصب ف كفاءة لتحقيقعمليات الشركة  نماذج وتعديل

 

" الخيار المفضل كيو.إل.إم  مما جعل "هو إرضاء العمالء  وأضاف المناعي : " أن نهج الشركة الذى تتبعه  

لكبيريات    والوجهة المثل التى تقدم أفضل الحلول والخدمات المتطورةالحياة  على  تأمين  الللتأمين الصحي و

 ". الشركات والمؤسسات القطرية  

  
يمكن للمستثمرين االكتتاب في الطرح العام األولي  الطرح العام االولي ألسهم شركة )كيو ال ام( ،  صوبخصو

لشركة كيو ال ام لتأميات الحياة والتأمين الصحي عبر اإلنترنت من خالل تسجيل الدخول إلى مواقع الخدمات  

اإلنترنت أو تطبيقات الهاتف المحمول لبنوك االكتتاب المشاركة في الطرح ؛ وهي بنك قطر  المصرفية عبر 

 الوطني والبنك التجاري والبنك الخليجي والبنك األهلي وبنك الدوحة. 

هذه الخدمة متاحة للمستثمرين الذين لديهم حساب او حسابات بنكية مع أي من بنوك االكتتاب المشاركة في  

أعاله. إذا لم يتمكن المستثمرون ألي سبب من االكتتاب عبر اإلنترنت ، فيمكنهم االتصال   الطرح المذكورة

 بمراكز االتصال بالبنك الخاص بهم للحصول على اإلرشادات االزمة. 

 تقديم طلب اإلكتتاب باليد متوفر لدى بعض فروع البنك الخليجي والبنك األهلى  ب أما فيما يخص 

بالنسبة للمواطنين المهتمين باالكتتاب في الطرح العام االولي ولكن ليس لديهم حسابات بنكية مع أي من بنوك  

نوك المشاركة  االكتتاب المشاركة في الطرح المذكورة أعاله ، يمكنهم االتصال بمركز االتصال بأحد الب

ويتم فتح االكتتاب خالل فترة الطرح لمدة أسبوعين تبدأ اعتباراً من صباح يوم الخميس    .للحصول على المساعدة

   .2020ديسمبر  23وتنتهي مع إغالق يوم العمل يوم األربعاء الموافق  2020ديسمبر  10الموافق 



 

.  لعمالئهاالمقدمة   خدمات  التحسين سعت شركة "كيو.إل.إم" لتأمينات الحياة والتأمين الصحي منذ إنشائها إلى  

من نوعها  الفريدةولتحقيق ذلك، إتبعت الشركة إستراتيجية اإلستثمار في تطوير حلولها لتكنولوجيا المعلومات 

تعتبر شركة "كيو.إل.إم" من  حيث  ية الصحية  في الشرق الوسط، وتوسيع شبكتها العالمية من مقدمي الرعا

أعمالها. كما تمتلك الشركة فى  تحول الرقمي  ل شركات التأمين الرائدة في منطقة الشرق الوسط وشمال إفريقيا ل

رئيسي عامل  لشركة. ويعد تطبيق "كيو.إل.إم"  ا  كتروني متكامل ، وذلك يشمل جميع متطلبات عملياتنظام إل

مع   الشركة  تفاعل  الخدمة  عمالئهافي  مقدمي  شبكة  من  طبيب  على  بسهولة  للعثور  العمالء  يساعد  وهو   ،

، أو لحجز المواعيد، أو لتذكير بأخذ لألدوية، أو إلدارة مطالبات التأمين الصحي. لقد ساهمت عملية  ين  المدرج

 ل خدمة عمالء. التحول الرقمي للشركة في تزويد قاعدة عمالئها المتزايدة بأفض

 

ٍ حول  75,000توسيع شبكتها الطبية العالمية ، لتضم أكثر من أستمرت شركة "كيو.إل.إم" في   مركٍز صحي 

واإلقليمي. على الصعيد المحلي  الكبرالشبكة ة، وهي تعتبر العالم والقارات الست  

 

 "كيو.إل.إم"  لتأمينات الحياة والتأمين الصحي:  نبذة عن

عالمة تجارية ذات قيمة كبيرة سواء" في  لتامينات الحياة والتأمين الصحي من بناء" كيو.إل.إم" تمكنت شركة

الحياة  فيه لتأمين  موثوقًا  مقدم خدامات  حيث تُعد  .  دولة قطر أو منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام

من الهيئات الحكومية في قطر.هذا  ن الصحي لمجموعة واسعة من العمالء الرئيسيين، بما في ذلك العديد  يوالتام

و قد ضمنت ‘كيو.إل.إم’ اإلدارة الفعالة لعملياتها وتقديم حلول التأمين المبتكرة من خالل اإلعتماد على القدرات  

 . التامين حتى معالجة المطالباتوثائق  الداخلية المتقدمة للشركة، بدًءا من عملية إصدار 

الرقمي لضمان تجربة مريحة وشاملة لعمالئها وذلك من خالل اإلعتماد في تبني التحول    "كيو.إل.إم" كما نجحت

كما أن فريق اإلدارة ذو الخبرة  .  على حلول تقنية المعلومات الداخلية الحديثة والحاصلة على العديد من الجوائز

إعتم العالية في الكفاءات، وذلك  المتناغم وزيادة  النمو  دفع  أساسيًا في  لعب دوًرا  اداً على طرق  ‘كيو.إل.إم’ 

‘كيو.إل.إم’ من دعم  هذا وتستفيد.  مبتكرة لتعزيز عروضها مع التركيز على زيادة قيمة السهم قدر اإلمكان

تأمين في قطر ومنطقة الشرق الوسط وشمال  للتأمين"، أكبر شركة  المؤسس "شركة قطر  المساهم  وخبرة 

 .تتاب العاممن أسهم الشركة بعد اإلك %25أفريقيا، والذي سيحتفظ بنسبة 

 


