
 في دولة قطر رخصةالم شركات التأمينقائمة 
 

 البريد اإللكتروني الموقع اإللكتروني ص.ب فاكس هاتف عنوان الفرع الرئيسي شركةاسم ال م

      شركات التأمين وإعادة التأمين الوطنية

 www.qic.com.qa qatarins@qic.com.qa 666 44831569 44962222 (24عقار ) - (840)شارع  –الدفنة  شركة قطر للتأمين 1

 www.dicqatar.com info@dicqatar.com 7171 44657777 44292777  (207عقار ) –( 230شارع ) –الدائري الثالث طريق  شركة الدوحة للتأمين 2

 www.qgirco.com info@qgirco.com 4500 44437302 44282222  (130عقار ) – شارع أحمد بن محمد بن ثاني –مشيرب  الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين 3

 www.alkoot.com.qa serajy@qp.com.qa 24563 40139474 44976767 (260عقار ) –شارع محمد بن ثاني  شركة الكوت للتأمين وإعادة التأمين 4

      الوطنية شركات التكافل وإعادة التكافل

 www.alkhaleej.com ktg@alkhaleej.com 4555 44430530 44041111 (5)منطقة  –شارع  حمد الكبير  شركة الخليج التكافلي 1

 www.beema.com.qa info@beema.com.qa 11068 44050505 44050555  شارع سحيم بن حمد –السد  شركة الضمان للتأمين اإلسالمي )بيمه( 2

 www.qiic.com.qa qiic@qiic.com.qa 22676 44550111 44658888 الهالل -الدائري الثالث طريق  الشركة اإلسالمية القطرية للتأمين 3

 www.alkaleej.com info@qatar-takaful.com 23553 44430530 44041111 براحة الجفيري  –النجادة  -شارع حمد الكبير  الشركة القطرية للتكافل 4

 info@g.takaful.net - 23990 44662507 44339777 (230شارع ) –الدائري الثالث طريق  شركة العامة للتكافل 5

      األجنبية شركات التأمينفروع 

 www.arabianinsurance.com 771 44446487 44422682 (230) شارع –ابن درهم  –الدائري الثالث طريق  شركة التأمين العربية المحدودة 1
managerqt@arabiainsurance.

com 

 www.libano-suisse.com qatar@libano-suisse.com 441 44664409 44664406 (230شارع ) –نعيجة  -الدائري الثالث طريق  الشركة اللبنانية السويسرية للضمان 2

 - www.metlife-corp.com 913 44663409 44655057 (310)شارع  –طريق المطار  شركة أميركان اليف انشورنس 3

 www.misrins.com.eg a.hafeiz@misrins.com.eg 207 44320872 44423424 شارع أحمد بن محمد بن ثاني  -فريج عبدالعزيز  شركة مصر للتأمين 4

      ممثلي شركات التأمين

1 
ممثل عن شركة عمان  – شركة عمان للتأمين

 للتأمين )سلطنة عمان(
 - www.tameen.ae 24718 44477688 44422110 (36عقار ) –أم غويلينة  -طريق الدائري الثالث 

2 

 – شركة مزون لخدمات التسويق التأميني

ممثل عن الشركة القطرية العامة للتأمين 

 وإعادة التأمين )دولة قطر(

 www.qgirco.com qghco@qgirco.com 4500 44282105 44282222 214شارع  –مشيرب 

3 
ممثل عن  – شركة مصون لخدمات التأمين

 شركة قطر للتأمين )دولة قطر(
 - - 666 44178645 44962479 24عقار  – الدفنة
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