
 في دولة قطرالمرخصة  وسطاء التأمین شركات قائمة
 

 

 الموقع اإللكتروني البرید اإللكتروني ص.ب فاكس ھاتف شركةلالفرع الرئیسي ل شركةاسم ال م

 - Abdalla.1980@yahoo.com 63944 44600301 55562848 37شارع  – مدینة خلیفة الجنوبیة تأمینشركة المضیحكي لوسطاء ال 1

 - tarigqtr567@gmail.com 5030 - 55389381 ھیر الحربة  -عین خالد خوارزمي لوساطة التأمینشركة ال 2

 info@alqaryaservices.com www.alqaryaservices.com 900 44315551 33811717 39عقار  –طریق سلوى  –روضة الخیل  شركة القریة لوسطاء التأمین 3

 39214 - 40386746  العمادي بزنس سنتر -الثالثالدائري  لوسطاء التأمینسند  شركة 4
Sahar@sanadinsurance.com 
admin@sanadinsurance.com 
karim@sanadinsurance.com  

www.sanadinsurance.com 

 info@qia-qatar.qa www.qia-qatar.qa 28473 44414329 44418359 منطقة الھالل  -دائري الثالثال  شركة قطر وسطاء التأمین 5

 - mohamed_nasr@alnoor-ib.com 37236 44655114 44655353 87عقار  –المطار العتیق  –الدائري الرابع  شركة النور للوساطة في التأمین 6

شركة بیمة قطر العالمیة لوساطة  7
 التأمین

الدور  –أبراج المانع  –شارع سحیم بن حمد 
 info@qatarbima.com.qa www.qatarbima.com 20794 44212857 44212858 الثالث عشر 

مبنى رقم  –شارع أم الدوم التجاري  –معیذر  شركة الوسیل لوسطاء التأمین  8
135 44665005 - 1794 info@al-lusail.net lusailgents@gmail.com 

 -مجمع الرحاب -منطقة الھالل -الدائري الثالث شركة صمام لوساطة التأمین 9
 - sammambroker@gmail.com 10942 44321569 55412400  3مكتب رقم 

 – شارع محمد بن ثاني –فریج بن عمران   بروكرس شركة إنشور دایركت 10
 info@insuredirect.qa www.insuradirect.qa 200113 40409445 40409444 1 عقار

شركة المشرق العربي لوساطة  11
 التأمین

بجوار جریدة  -بنایة القاید  –الدائري الرابع 
 - info@araborientqatar.com 16198 44650036 44650094 الطابق الثاني –الشرق 

مكتب -الثانيالطابق  -مبنى الزمان -المنتزه شركة سافوي لوساطة التأمین 12
 info@savoysinsurance.com www.savoysinsurance.com 200203 - - 23 رقم

 info@aicqatar.com www.aicqatar.com 201229 44324333 44324777 شارع الضفاف  –السد  شركة أیز لوساطة التأمین 13

 -250شارع  -جدیدةالسلطة ال -لرابعالدائري ا شركة البیان لوسطاء التأمین 14
 info@albayaninsurance.com www.albayaninsurance.com 200827 44363855 44512100 256مبنى 

 info@alhemayainsurance.com www.alhemayainsurance.com 55743 44267317 70706006 101مكتب  –الطابق األول  –الجیدة سكویر  شركة الحمایة لوساطة التأمین 15

 sales@almethaqinsurance.com www.almethaqinsurance.com 1618 44581840 44884881 فریج بن محمود –المرقاب الجدید   شركة المیثاق لوساطة التأمین 16

بوابة  -طریق سلوى بالقرب من البنك التجاري شركة بریمیوم لوساطة التأمین 17
 info@pia.com.qa www.pia.com.qa 6215 44808085 44808085 الطابق األول  – 2رقم 
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 الموقع اإللكتروني البرید اإللكتروني ص.ب فاكس ھاتف شركةالفرع الرئیسي لل الشركةاسم  م

الطابق  -الفردان سنتر -شارع حمد الكبیر شركة المھا لوسطاء التأمین 18
4 44122721 44122705 30710 info@almahainsurance.com - 

شركة صالح الحمد  -شارع سلوى التأمین اطةلوسشركة بلو لیك  19
 ibrahim.kabbara@bluelake.qa www.bluelake.qa 45081 44283634 44283647 معرض نیسان الرئیسي.-المانع

شارع عبداللھ بن جاسم  -منطقة األسواق شركة أوربي وسیط تأمین 20
 insurance@orbeegroup.com www.orbeegroup.com 30853 44812473 44812473  5الطابق  – 1مبنى رقم  –

 soheb@amanaqatar.com www.amanaqatar.com 31365 44657227 44657586 مبنى محطة التیسیر –شارع النجمة  شركة أمانة إنشورنس لوساطة التأمین 21

مبنى  – 56منطقة رقم  -طریق سلوى التأمین ساطةشركة وقایة لو 22
403 70022226 - 63715 weqaya.qa@gmail.com - 

 www.shield.qa  24023 44179614 44270069 مبنى القمرا القابضة  –السد  التأمین لوساطةشركة الدرع  23

شارع سحیم بن -برج بنك قطر األول شركة األفاق لوسطاء التأمین 24
 - kzarka@alafaqinsurance.com 12470 - 44319153 الثالث  الطابق-حمد

الطابق -شارع المطار القدیم-النجمة ة الجزیرة لوسطاء التأمینشرك 25
 samer@jib.qa www.jib.qa 4247 44569459 44569459 601مكتب -السادس

بلو تاور  -313مكتب  -الطابق الثالث شركة كلوفر بروكرز لوساطة التأمین 26
 - Mohamed@fusion-me.com 55918 40068401 44759044 شارع حمد الكبیر–

شارع عمر بن  -مدینة خلیفة الجنوبیة شركة الریان لوساطة التأمین 27
 - Alrayan1515@gmail.com 64145 44983712 66639305 810-عبدالعزیز
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