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 بيان صحفي

 

 شركة ُعمان للتأمين تستحوذ بالكامل على دبي ستار سيجورتا أي. أس.

 

 2020يوليو  28دبي، 

 

استحوذت شركة ُعمان للتأمين على شركتها التابعة  "دبي ستار سيجورتا أي. أس."  بالكامل وذلك عن طريق  الحصول على  نسبة   

% من حصص دبي ستار سيجورتا 51بشراء  2012 عامحيث قامت ُعمان للتأمين من رأس المال الُمصدر والمستحق،  إضافية% 49

تمتد عملياتها حتى أنقرة وإزمير وبورصة. تشرع الشركة، تحت   وى السيارات كائنة في إسطنبول، تركيا والتي كانت وكالة تأمين عل

سوق  التأمين على  اإلنشاءات   لتلبية متطلّباتلواء اإلدارة الجديدة،  في بناء سياسة تركز على  أعمال الخطوط التجارية المؤسسية 

 في تركيا.   المتنامي  والحوادث والممتلكات

ذائعة الصيت،  سلطت دبي ستار سيجورتا   التي تطرحها شركة ُعمان للتأمين وبفضل  الدعم المقدم من مجموعة المنتجات الكبيرة 

،  وبالتالي نجحت في  ية وتأمينية قوية تحت قيادة فريق إداري ُمحنك يحظى بالخبرة المحلية والعالميةات إمكانات خدم تركيزها على بناء 

ظ  ،  لتحاف خاصة قطاعي اإلنشاءات والمسؤوليةمكانتها كأحد  مزودي حلول  التأمين المفضل  لدى الكثيرين في السوق المحلي وب   إرساء

ساط  كشركة تأمين تجارية متخصصة تخطو بخطى ثابتة نحو الزيادة السنوية في  أرباح التأمين وأقدبي ستار سيجورتا  على نجاحها 

 التأمين .  

التنويع الجغرافي  عالوة على حضورها القوي في دولة اإلمارات   وقدرتها علىترمي هذه الخطوة إلى ترسيخ مكانة ُعمان للتأمين  

 يتيح الفرصة للوصول إلى األسواق األوروبية واستكشافها.   سالعربية المتحدة وسلطنة ُعمان، وهذا ما يبرزه هذا االستحواذ الذي 

ة دبي ستار سيجورتا  على النمو مستقبالا  وتكريس في هذا الصدد أعربت اإلدارة العليا لشركة ُعمان للتأمين عن ثقتها الكاملة في  قدر

 جهودهم لتحقيق األهداف اإلستراتيجية.   كلموظفيها وإدارتها 

 

 نبذة عن شركة عمان للتأمين 

 

تمتد عمليات رائدة على مستوى الشرق األوسط. حيث تُعد إحدى شركات التأمين ال 1975تأسست شركة ُعمان للتأمين )ش.م.ع.( عام 

في تركيا.  وتقدم شركة ُعمان فة إلى سلطنة ُعمان وشركة تابعة لها الشركة لتشمل جميع إمارات دولة اإلمارات العربية المتحدة إضا

 ين الصحي والتأمين العام.للتأمين مجموعة هائلة من الحلول التأمينية لألفراد والمؤسسات على صعيد التأمين على الحياة والتأم

 

 لمزيٍد من المعلومات، يُرجى االتصال بـ: 
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