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 بیان صحفي
 

ل شركة ُعمان للتأمین    مزّوديملیون درھم إماراتي إلى    100أكثر من   سداد دفعات مالیة قیمتھاب تُعّجِ
 الخدمات الطبیة 

 
   2020أبریل   31دبي، 

 
مطالبات نظًرا لتزاید الضغوط المالیة على المستشفیات في جمیع أنحاء  دفعات السداد تعجیل أعلنت شركة ُعمان للتأمین عن عزمھا 

ملیون درھم   100 تتجاوزبضخ مبالغ  2020المنطقة. وقد قامت شركة ُعمان للتأمین بالفعل في األسبوع األول من شھر أبریل 
 إماراتي إلى األسواق بصفة عاجلة. 

 
  بما یتجاوز ، متقاربةالمبالغ المالیة وتسدیدھا على فترات  سداد ھاء إجراءاتإن إضافة إلى ذلك، اتخذت الشركة عدة خطوات لتعجیل 

 االلتزامات التعاقدیة الطبیعیة.
 

، الرئیس التنفیذي لشركة ُعمان للتأمین قائالً: "نعلن مساندتنا وتضامننا مع شركائنا  ، صّرح جان لوي لوران جوسي ھذا الصددوفي 
على  و. الظروف غیر المسبوقة ھذه  ظل  في)  COVID-19في المعركة ضد فیروس كورونا ( األولى  الذین یتصدرون الصفوف 

كما  ،، إال أن وضعنا المالي ال یزال ثابتًاالمرحلةالرغم من الضغوط الملحوظة التي تتعرض إلیھا شركة ُعمان للتأمین جراء ھذه 
 یتطلب ذلك."   الوضع طالما أن بشكل عاجل  قّررنا مواصلة سداد ھذه المبالغ المالیة 

 
ضد فیروس كورونا   تصديالخط المواجھة في معركة في الخدمات الطبیة والمھنیین في القطاع الطبي  تواجد مزّودي وفي ظل 

)COVID-19 ( ملیون شخص على مستوى   1,5ب أكثر من شخص وأصا   85000الذي أودى بحیاة أكثر من  الخفيذلك العدو
لمزودي  العالم، تتجھ جمیع األنظار صوب شركات التأمین للتعجیل بسداد المبالغ المالیة الخاصة بالمطالبات وتقدیم طوق النجاة 

إلى   المقدمة% من التدفقات النقدیة 90و 80المبالغ الُمسددة من قبل شركات التأمین ما بین   ، حیث تمثلالرعایة الصحیة خدمات
 على مستوى دولة اإلمارات العربیة المتحدة.  الخدمات الطبیة مزودي 

 
وقد أبدت المستشفیات وجھات تقدیم الخدمات الطبیة في جمیع أنحاء دولة اإلمارات العربیة المتحدة تقدیرھا وترحیبھا بھذه الخطوة  

 شركات التأمین األخرى حذو ُعمان للتأمین.  شركة ُعمان للتأمین كما أعربت عن أملھا في أن تحذو التي اتخذتھا
 

ھاین فان إیك كبیر مسؤولي اإلستراتیجیات في میدیكلینیك الشرق األوسط قائالً: "نتوّجھ بالشكر إلى شركة ُعمان   ومن جانبھ عقّب
  ولذلك   نقدره منھا أبلغ تقدیر، ، في خطوة تمثل جلیًا التزامھا بالشراكة المبرمة معنا وھذا ما لنا المقدمللتأمین للدعم والمساندة 

 . سأحرص على نقل رسالة الدعم ھذه إلى العاملین في الصفوف األمامیة واإلدارة" 
 

للرعایة الصحیة بیانًا قالت فیھ: "نشكر القیادة الحكیمة لشركة ُعمان للتأمین لدعمھا المتواصل   " في بي إس " كما أصدرت مجموعة 
واصل بذل  ست لشركة ُعمان للتأمین و املتزم اشریكستظّل   " في بي إس"مجموعة   بأنّ ؤكد لكم ن   وبھذامن خالل تعجیل دورة السداد 

 . قصارى جھدھا لتقدیم الرعایة الطبیة التي تتجاوز جمیع التوقعات"

المبادرات التي تتخذھا شركة ُعمان للتأمین لتوفیر سبل الراحة وتخفیف العبء عن أفراد المجتمع. وقد    جاء ھذا في إطار مجموعة من
أقساط التأمین على   إلى جانب تخفیضأعلنت الشركة مؤخًرا عن إطالق خدمة الرعایة الصحیة الھاتفیة المجانیة على مدار الساعة 

 لشھري أبریل ومایو لعمالئھا.  المركبات
 
 – ة البیان الصحفي نھای  -
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 نبذة عن شركة ُعمان للتأمین
، أحد مقدمي خدمات التأمین الرائدة في منطقة الشرق األوسط وتباشر عملیاتھا 1975تعد شركة عمان للتأمین ش.م.ع التي تأسست عام  

التابعة في تركیا. تقدم شركة عمان للتأمین من خالل فروعھا في جمیع أنحاء دولة اإلمارات العربیة المتحدة وسلطنة عمان وشركتھا 
 مجموعة كبیرة من حلول التأمین التي تناسب األفراد والشركات في مجاالت التأمین على الحیاة والتأمین الطبي والتأمین العام. 

 للمزید من المعلومات، یُرجى االتصال بـ: 

 أحسن خان
 رئیس قسم التسویق 
 شركة ُعمان للتأمین

 + 971 4 233  7018ھاتف: 
 ahsan.khan@tameen.aeبرید إلكتروني: 

 

 


