
إلحاقــاً باإلعــان الرســمي الصــادر بتاريــخ 20 نوفمــر 2022 عــن عــرض الرشكــة الوطنيــة للتأمــن عــى الحيــاة 

ــدى رشكات  ــة(، إح ــة ش م ع ع )األهلي ــن األهلي ــة التأم ــن رشك ــة م ــهم األقلي ــام ش م ع ع  رشاء أس والع

ــة  ــات التنظيمي ــة الجه ــى موافق ــول ع ــد الحص ــط(، وبع ــرشق األوس ــن )ال ــس للتأم ــن ألاين ــد ص ــال آن روي

واملســاهمن، تعلــن الرشكــة الوطنيــة للتأمــن عــى الحيــاة والعــام عــن إمتــام صفقــة رشاء مــا 

ــس  ــن ألاين ــد ص ــال آن ــظ روي ــه، تحاف ــن األهلية. وعلي ــة التأم ــن رشك ــة م ــهم األقلي ــن أس ــبته %47.5 م نس

)الــرشق األوســط(، إحــدى رشكات مجموعــة الوطنيــة للتأمــن عــى الحيــاة والعــام، عــى مكانتهــا كأكــر 

ــة.  ــهم رشكة التأمن األهلي ــن أس ــة %52.5 م ــة والبالغ ــبة املتبقي ــاهمن بالنس املس

عــاوًة  اإلقليمــي،  الصعيــد  الرشكة عــى  عمــاء  قاعــدة  توســيع  يف  الصفقــة  هــذه  وستســهم 

ــى  ــتعمل ع ــي س ــرة الت ــات املبتك ــوارد والتقني ــق بامل ــا يتعل ــن في ــا الرشكت ــرة جهود كلت عى مضاف

تنويــع تشــكيلة منتجاتنــا وخدماتنــا لعمائنــا مــن األفــراد والــرشكات، وبالتايل، بنــاء كيان قــوي ورائــد يف 

ــة.  ــن يف املنطق ــة التأم صناع

نبذة عن الرشكة الوطنية للتأمني عىل الحياة والعام ش م ع ع        

تُعــد الرشكــة الوطنيــة للتأمــن عــى الحيــاة والعــام الرائــدة يف الســوق وأكــر رشكــة تأمــن يف عــان 

ولهــا فــروع يف كل مــن ديب وأبوظبــي والكويــت. تــزاول الوطنيــة للتأمــن عــى الحيــاة والعــام عملياتهــا 

يف قطــاع التأمــن منــذ أكــر مــن 25 عاًمــا ، حيــث تقــدم مجموعــة واســعة مــن حلــول التأمــن يف قطاعــات 

ــر  ــال ع ــن أداء األع ــل م ــجل حاف ــع بس ــام، وتتمت ــن الع ــاة والتأم ــى الحي ــن ع ــي والتأم ــن الصح التأم

معايــر ماليــة مختلفــة. وتعــد الرشكــة رائــدة يف الســوق يف ســلطنة عــان يف قطاعــي التأمــن عــى 

الســيارات والتأمــن الصحــي، كــا أنهــا مــن أحــد الاعبــن الرئيســين يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة 

وتحقــق منــواً بوتــرة متســارعة يف أســواقها الجديــدة مبــا يف ذلــك الكويــت.

نبذة عن رشكة التأمني األهلية ش م ع ع

ــى  ــن ع ــام )التأم ــن الع ــن رشكات التأم ــدة م ــي واح ــام 1985، وه ــة ع ــن األهلي ــة التأم ــت رشك تأسس

ــات  ــن املنتج ــد م ــة العدي ــن األهلي ــة التأم ــر رشك ــان. توف ــرة يف ُع ــل من الخ ــاٍع طوي ــر الحياة( ذات ب غ

والخدمــات يف مجــال التجزئــة مبــا يف ذلــك تأمــن املركبــات، وتأمــن الســفر والتأمن ضد الحــوادث 

الشــخصية ومحتويات املنزل. ومتلــك الرشكــة شــبكة فروع تصــل إىل 24 فرعــاً ولديهــا أكــر مــن 26 وكيــل 

ــا  ــة لعمائه ــدم الرشك ــتخدام، كا وتق ــهلة االس ــة س ــة إلكرتوني ــل، ومنص ــال متكام ــز اتص ــري، ومرك ح

منتجــات  مــن  أيضاً تشــكيلة متنوعة  الرشكــة  وتوفــر  والخدمــات.  املبيعــات  حيــث  دعاً اســتثنائياً من 

ــن  ــاءات، والتأم ــيارات واإلنش ــوادث والس ــكات، والح ــى املمتل ــن ع ــك التأم ــا يف ذل ــة مب ــن التجاري التأم

الذكــر  واملتوســطة. يجدر  التأمن للمؤسســات الصغرة  التأمن املخصصة وحلــول  ومنتجــات  البحــري، 

بأن األهلية قــد حصدت مجموعــة مــن الجوائــز التــي أتــت كشــاهد عــى دورهــا البــارز يف قطــاع التأمــن، 

عــى ســبيل املثــال ال الحر جائــزة »أفضــل رشكــة تأمــن يف الســلطنة للعــام« وجائزة أفضــل رشكــة أداًء 

ــنوات  ــاد واألعال لس ــامل االقتص ــة ع ــط« ضمن جوائز مجل ــال املتوس ــرأس م ــرشكات ذات ال ــة »ال ــن فئ ع

ــي. ــتوين اإلقليمي واملح ــى املس ــدة ع عدي

نبذة عن رشكة رويال آند صن ألالينس )الرشق األوسط( ش م ب م

رشكــة رويــال آنــد صــن ألاينــس الــرشق األوســط هــي رشكــة رائــدة يف مجــال التأمــن عــى املمتلــكات 

والتأمــن ضــد الحــوادث يف الــرشق األوســط بعمليات يف كٍل من مملكــة البحريــن ودولــة اإلمــارات 

العربيــة املتحــدة وســلطنة ُعــان واململكــة العربيــة الســعودية. وتقدم حلــواًل لــكل مــن العمــاء 

واملمتلكات والتأمــن  الســيارات  ذلــك  يف  املنتجات مبــا  مــن  متنوعــة  التجارين واألفراد عر تشــكيلة 

الطبــي والــرشكات الصغــرة واملتوســطة باإلضافــة إىل الحلــول املصممــة للــرشكات الكبرة. كــا تــزاول 

ــول  ــل الحل ــة منذ 60 عاًما، مقدمة أفض ــا يف املنطق ــن عملياته ــط للتأم ــرشق األوس ــس ال ــة ألاين رشك

ــط. ــرشق األوس ــن إىل ال ــة التأم ــة يف صناع ــرات الدولي والخ

الوطنيـة للتأميـن ىلع الحيـاة والعـام تستكمـل صفقـة شـراء أسهـم األقليـّة 
مـن شركـة التأميـن األهليـة


