
 المرخصة في دولة قطر وسطاء التأمين شركات قائمة

 

 الموقع اإللكتروني البريد اإللكتروني ص.ب فاكس هاتف الفرع الرئيسي للمحل اسم المحل م

 - Abdalla.1980@yahoo.com 63944 44600301 55562848 370شارع  – خليفة الجنوبية مدينة شركة المضيحكي لوسطاء التأمين 1

2 
شركة المكتب الموحد القطري 

 لوساطة التأمين

 –بناية أحمد الهيل  –شارع المطار القديم 

 9مكتب رقم  –الدور األول 
44567564 44671316 1544 info@qubins.com.qa - 

 - - - - 55389381 مركز خدمات أمن الجنوب –طريق الوكير  شركة الخوارزمي لوساطة التأمين 3

 شركة القرية لوسطاء التأمين 4
بالخلف من  –ق يمركز التسو –روضة الخيل 

 السنتر مول
44437314 44315551 55233 info@alqaryaservices.com www.alqaryaservices.com 

 www.alsaharinsurance.com - - - 40386746 الكورنيش -برج السالم  شركة السحر لوسطاء التأمين 5

 info@qia-qatar.qa www.qia-qatar.qa 82473 44414329 44418359 10عقار  –شارع ابن سينا  –الدوحة   شركة قطر وسطاء التأمين 6

 - - 37236 44655114 44655353 87عقار  –المطار العتيق  –الدائري الرابع  شركة النور للوساطة في التأمين 7

8 
شركة بيمة قطر العالمية لوساطة 

 التأمين
 info@qatarbima.com.qa www.qatarbima.com 2142 44212857 44212858 تاجبناية ر –شارع الهندسة  –الخيل  روضة

 شركة الوسيل لوسطاء التأمين  9
مبنى رقم  –شارع أم الدوم التجاري  –معيذر 

135 
44665005 - 1794 - lusailgents@gmail.com 

 - sammambroker@gmail.com 835 44321569 55412400 شارع المطار –الثمامة  شركة صمام لوساطة التأمين 10

11 
شركة بروتكشن إنشورنس سيرفس 

 لوساطة التأمين
 ebqatar@protectioneb.com www.pis.bh 30234 - 44324719 اج العزبرأ - شارع العليا -السلطة القديمة 

 شركة إنشور دايركت لوساطة التأمين 12
 – شارع محمد بن ثاني –فريج بن عمران 

 1عقار 
40409444 40409445 200113 - www.insuradirect.qa 

13 
شركة المشرق العربي لوساطة 

 التأمين
 - info@araborientqatar.com 16198 44650036 44650094 المطار العتيق –الدائري الرابع 

 info@savoysinsurance.com www.savoysinsurance.com 200203 - - 14عقار  –الروابي  –روضة الخيل  شركة سافوي لوساطة التأمين 14

 info@aicqatar.com www.aicqatar.com 201229 44324333 44324777 لالتصاالتمبنى ألفا  –شارع الضفاف  –السد  شركة أيز لوساطة التأمين 15

 info@albayaninsurance.com www.albayaninsurance.com 200827 44363855 44512100 شارع الهندسة –الدائري الثاني  شركة البيان لوسطاء التأمين 16

 - - - - 44134777 السوق المركزي –بوهامور  شركة الحماية لوساطة التأمين 17

18 
شركة كابيتال إنشورنس بروكريس 

 لوساطة التأمين
 cs@cibgulf.com www.cibgulf.com 47475 44120520 44436301 830شارع  –روضة الخيل 

 sales@almethaqinsurance.com 1618 44581840 44884881 فريج بن محمود –المرقاب الجديد   شركة الميثاق لوساطة التأمين 19
www.almethaqinsurance.co

m 

 info@pia.com.qa www.pia.com.qa 6215 44808085 44808085 118عقار  –عين خالد  شركة بريميوم لوساطة التأمين 20
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 الموقع اإللكتروني البريد اإللكتروني ص.ب فاكس هاتف الفرع الرئيسي للمحل اسم المحل م

 - Alrayaan666@yahoo.com 2020 - 66639305 شارع الروابي –روضة الخيل   شركة الريان لوساطة التأمين 21

 - info@almahainsurance.com 30710 44122705 44122721 25عقار  –الغانم العتيق  شركة المها لوسطاء التأمين 22

 التأمين اطةشركة بلو ليك لوس 23
شارع  –طريق سلوى  –السلطة الجديدة 

340 
44283647 44283634 45081 - www.bluelake.qa 

 insurance@orbeegroup.com www.orbeegroup.com 30853 44812473 44812473 أم غويلينة –الدائري الثالث  شركة أوربي وسيط تأمين 24

 soheb@amanaqatar.com www.amanaqatar.com 31365 44657227 44657586 مبنى محطة التيسير –شارع النجمة  شركة أمانة إنشورنس لوساطة التأمين 25

 - weqaya.qa@gmail.com 63715 - 70022226 3عقار  –شارع التوبة  –معيذر  التأمين ساطةشركة وقاية لو 26

 info@insurfirst.com.qa www.Insurfirst.com.qa 93721 40164849 40164847 شارع الضفاف –السد   شركة إنشور فيرست لوساطة التأمين 27

 شركة الجزيرة لوسطاء التأمين 28
طريق  –سوق نجد  –المرقاب الجديد 

 سلوى
40164000 40164001 4247 info@jib.com.qa www.jib.com.qa 

 mail@alsharqinsurance.com www.alsharqinsurance.com 545 44883355 44881155 شارع أحمد بن علي –كليب فريج  شركة الشرق وسطاء التأمين 29

 info@alfaisacsib.com www.alfaisalcsib.com 22536 44223840 44223830 برج الماريوت –شارع المختار  –الدفنة  بيتال شيلدشركة الفيصل ك  30

 التأمين لوساطةشركة الدرع  31
شارع الجزيرة  –مدينة خليفة الجنوبية 

 العربية
44270069 44179614 16230 - www.shield.qa 

32 
شركة رويال شيلد إنشورنس لوساطة 

 التأمين
 info@royalshield.me.com www.royalshield-me.com 9029 44669309 44669308 شارع سعيد بن عاص –أم غويلينة 
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