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رسالة من المحرر
كجزء من خطتـنا الجديدة فـي التوسع والنمـو يسرنا إطالق أولى نشراتنا ،والتي
ستطلعكم على آخر وأهم أخبارنا خالل الربع األول من عام .2017
في كل عام تتعرض األعمال إلى متغيرات ،ويتعرض االقتصاد للصعود والهبوط،
حيث تواجه المنطقة العديد من التحديات وهنا يأتي دور شركات التأمين في مواجهة
التحديات ،وجعل األسواق المالية أكثر كفاءة ،ورعاية االستثمارات والتجارة الخارجية،
مما يساعد على توفير فرص عمل لتعزيز ونمو الطبقة الوسطى وتحقيق الثبات
االقتصادي.

السيد غسان نقل
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رسالة من المحرر
كما ان عدم وجود الوعي الكافي لدى المستهلك ساهم في عرقلة شركات التأمين
من لعب دورها في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
قامت شركة دلتا للتأمين منذ بداية العام الحالي باطالق حملة توعية لإلعالن عن العالمة
التجارية والمنتجات التي تقدمها ،والننا ندرك اهمية شبكات التواصل اإلجتماعي وإزدياد
عدد مستخدميها قمنا باطالق صفحتنا الخاصة على الفيسبوك واللينكد إن لنكون
أقرب الى عمالئنا ونستمع بشكل أفضل إلى ردود األفعال بهدف تحسين مستوى
الخدمة المقدمة ،والتواصل معهم بشكل أفضل .عالوة على ذلك ،نقدم لمتابعينا
مجموعة من األخبار عن الشركة ،المنتجات المقدمة وغيرها من المعلومات والنصائح
التي تهم عمالءنا.
تابعونا على الفيسبوك واللينكد إن حتى تكونوا أقرب وعلى علم دائم باخر واهم األخبار.

Delta Insurance Jo

Delta Insurance Jo

الموقع االلكتروني
قمنا بتحديث موقعنا اإللكتروني من حيث الشكل والمضمون لنوفر تجربة افضل
لعمالئنا كشكل حديث مناسب للتصفح من خالل الهاتف أو أجهزة الحاسوب ،وقمنا
بتحديث المحتوى ليكون أكثر شمولية للتعريف عن خدماتنا المقدمة ،ويمكن من خالل
الموقع التواصل معنا وتقديم االقتراحات أو الشكاوى ،ويوفر أيضا الفرصة للباحثين
عن العمل أن يقوموا برفع سيرتهم الذاتية مباشرة في حال وجود فرص عمل في
المستقبل.

يمكنكم زيارة موقعنا اإللكتروني من خالل الرابط التاليwww.delta-ins.com :
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أخبار دلتا
 .1غداء الموظفين بمناسبة
العام الجديد والتكريم
كجزء مــن نشـاطات الشركة
السنوية تم أقامة حفل غداء لجميع
موظفي الشركة حيث اقيم حفل
الغداء في فندق حياة عمان حيث
قضى الموظفين أوقات ممتعة
بعيدا عن روتين العمل اليومي،
وقد تم خالل حفل الغداء تكريم
اتموا
عدد من الموظفين الذين ّ
أكثر من  38 ،20 ،15عام منذ بدء
عملهم في الشركة.
وقد قام المدير العام السيد زكي
نورسـي بمفاجأة هؤالء الموظفين
وتكريمـهـم خـالل حـفل الغـداء
لدورهم المميز في بناء الشركة
وتطورها.
وتفخر شركة دلتا بالدور الهام الذي
لعبه هؤالء الموظفين خالل سنوات
عملـهم الطـويلة ومـن بينــهم
السيد علي مرعي الذي عمل ضـمن
كوادر الشركة لمدة تزيد عن الــ 38
عام والسيـد أكثم زهـران الذي قـدم
أكثر من  30عام والسـيد مجـد ابو
دكـر الذي قـدم  29عـام من العطـاء
الالمتـناهـي.

Newsletter 2017
 .2ورشة عمل قانون االمتثال الضريبي
للحسابات األجنبية (فاتكا)
في إطار الجهـود الرامـيـة إلى االمتثال
لـقانـون االمـتثال الضريـبي للحسـابـات
األجنبية في الواليات المتحدة لعام ،2010
قـام مـوظـفـونـا فـي قـسـم الـتـدقـيـق
الداخـلي واالمـتثـال بالتدرب عــلى قواعـد
وإجـراءات فاتـكا .يحارب القانون االنتهاكات
الضريبية في الخارج مــن قــبـل الوافـدين
األمـريكيين الـذيـن يـمـتـلـكـون حــسـابـات
مـالـيـة ومـوجودات خـارج الـواليـات المـتحـدة
مـن خـالل مــطالبة الــمؤســسـات المالـيـة
األجـنبـيـة بـتـقديـم تـقـاريــر عـن عـمـالء
الواليـات الـمـتـحـدة وثرواتهم.
وتهـدف ورشــة عمـل فاتكـا إلـى مسـاعدة
المـوظـفيـن عـلـى إدارة نــظـام سـلـس
لـتـلبـية مـتطـلبات فاتكا واآلثـار التـجارية.
 .3عضوية نادي  Magmaالرياضي
نـعـمــل دائـمـا عـلى تـوفـيـر حيـاة صـحيـة
لعـمالئـنا لهـذا قمـنا بالتعـاقـد مـع نـادي
ماجـما الرياضـي.
حيـث نقـدم لـهـم فـرصـة االنـضمـام إلـى
أكـثر النـوادي الـرياضية تـميزا فـي عـمـان،
بتقديـم خـصــم خاص لـعمـالء شـركــة
دلـتـا علـى االشـتـراكات ،لتكـون الرياضـة
جزء مـن حيــاة عمـالئنـا الـيـومية.
 .4عضو جديد لمجلس األعضاء
يسر شركة دلتا للتأمين أن تعلن عن
العضو الجديد في مجلس اإلدارة السيد
باسم عصام سلفيتي.
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المسؤولية االجتماعية للشركة
 .1عضوية مؤسسة ايليا نقل
نؤمن في دلتا أن خدمة المجتمع جزء من مسؤوليتنا ،ومن أولويتنا إعطاء األهمية
للمجتمع بقدر ما نهتم بعمالئنا ،لهذا وقعنا اتفاقية شراكة مع مؤسسة إيليا نقل،
حيث نقوم بتأمين تغطية التكاليف الدراسية لطالبين الننا ندرك ان التعليم هو مفتاح
النجاح في الحياة.
نحن نشعر بالمسؤولية اتجاه األشخاص الغير قادرين على تحمل أعباء التعليم للمضي
قدما بحياتهم .وكما قال مديرنا العام السيد زكي نورسي «نؤمن باألثر اإليجابي الناتج
عن مساهمة المجتمع المحلي من خالل االستثمار في التعليم لتأثيره على الفرد
والمجتمع على حد سواء .ولدعم الشباب نحن نحثهم على اكتساب الخبرة والجدارة
غد أفضل».
التي تضمن لهم فرص أفضل على المدى البعيد حتى يحصلوا على ٍ
أخترنا مؤسسة إيليا نقل ألنها تتميز باألساس المتين والمستدام حيث ال توفر التعليم
فقط بل تـزودهم بمـهارات ومعـارف الالزمة للتفـوق وتعـزيز فـرص عمـلهم الستكشاف
مستقبلهم العملي.
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 .2رعاية الدوري الصغير
أليماننا القوي بأهمية النشاط البدني والحفاظ على نمط حياة صحي لألطفال ،قمنا
برعاية فرق الدوري الصغير بعدد من المدارس ،كرعاية فريق الدوري الصغير لمدرسة
راهبات الوردية وجمعية األيدي الواعدة.
ان رعايـة األنشطـة الرياضيـة للشـباب هـي العـماد الرئيسي لمسؤوليتنـا االجتمـاعية،
وذلك من خـالل دعـمنا المتواصل لدوري الـصغار ،وذلـك بهدف تشجيع ودعـم التواصـل
مع األطفال لتعليمهم وتثقيفـهم إلعتـماد نمط حيـاة صحي.
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نصائح

عن التأمين
تحتاج
إلى معرفتها

ما الذي تحتاج لمعرفته
لالستفادة من التأمين
بأفضل شكل.
فيما يلي نصائح هامة
نأمل أن تجعل هذه
العملية أكثر سهولة.

المطالبة
بـشـكــل
فــــوري

معـرفـة
ما الـذي
يغطيـه
تأمينـك

أحـرص عـــى فـهـم وثـيقـة
التأمين الخاصة بك ،مسـتـشار
التـأميـن ســيـساعـدك على
فـهـم بـنـود تـأمـيـنـك ومـاذا
يشـمل وكـيف تـتـم عـمـلـيـة
المطـالبـة.

تواصـل مع قســم الـمطالبات بشـكل فـوري ،وسيـبــلغونك عـن
المعلومـات الـمطلوبـة .العـديـد مـن وثـائــق الـتـأمـيـن تـرفــض
المطالبات التي لم يتم اإلبالغ عنها ضمن فترة معيـنة ،لذلك قم
بطلب ملخص على شكل مذكرة أو شهادة التأمين.

جدد وثيقة
ّ
الـتــأمـيــن
بـإنـتــظـام

يـجــب تجــديــد وثـيــقـة الـتـأمـيــن بــشــكـل مـنـتـظــم
دون انـقطاع ألنـه سـيوفـر علـيـك المال وستحـصل
على التـغطـية األنسـب لمتطلباتك.
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حـافـظ عـلـى
تحـديـث بياناتك
باسـتمرار لدى
شركة التأمين
الخاصة بك

جودة وثيقة التأمين مرتبطة بجودة الشركة
المقدمة للخدمة .يجب عليك إختيار شركة تأمين
تستطـيع اإلعتماد عليها وقت الحاجة.

أهتم بجـودة
مقدم الخدمة

أضــف الـى
معلوماتك

بـ ّلـغ شركـة التـأمين الخـاصة بـك بـأي
تـغ ّيـرات مـهمـا كان حجـمها لتشملها
وثيقة التـأمين.

البنـود الـمـستخـدمة فـي الـتـأميـن قـد تكـون مـربـكـة
في بـعض األحـيـان لذلـك قمنـا بإضافة فهـرس لهـذه
المصطلحات ومعناها بلغتين.

دلتا للتأمين
في خدمتك

يـمــكــنـــك االعـتـمــاد عـلـيـنــا فـنـحــن
نــعــمــل عـلــى تـسـهـيـل اإلجـراءات
واخـتــيـار تــغــطــية الـتــأمـيـن الــتـي
تـنـاسـبـك وبـسـعر مـنـاسـب ،وإبـقـاء
وثيـقتك مـحدثة دومـًا ،ومساعدتـك
فـــي حــــال الـمـــطــالــبة ،نــحــن هــنـا
لـالهـتـمــام بـك.

8

أهم اإلنجازات 2017

عمود الموظف
من هو موظف اكتتاب الحياة؟
هو الشخص الـذي يقوم بدراسة طلبات تأمين الحياة
المقدمة للشركة من قبل العـمالء ،من ابرز واجباته
تقييم نسبة الخطر المحتملة واحتمالية زيادتها في
المستقبل .يتمتع موظف اكتتاب الحياة بخبرة في قطاع
التأمين اضافة الى خلفية طبية تمكنه من فهم تقارير
االطباء ،الفحوصات المخبرية وحتى نتائج صوراالشعة ،كل
ذلك بهدف تقييم حالة العميل الصحية ومنحه افضل
التغطيات واالسعار المناسبه وفقا لمبادئ اإلكتتاب.
في حـال تصريح المؤمن له بمرض معين عـلى مـوظف اكتتـاب تأميـن الحيـاة تقييم
وضع العميل الصحي وأخذ القرار المناسب والذي يتضمن مايلي:
 .1التنسيب للـعميل بالتغـطـيات التأميـنـيه االمـثـل بناءا على الدراسـة االولية
لحـالـة العميل الصحية وذلك حسب طلب التأمين وقد تتضمن بعض الحاالت تحويله
الى الطبيب لعمل فحوصات معـينة او االتصال مع جهات طـبية معينة او مـختبرات او
مستشـفيات للحصـول عـلى المعلـومات الكـافيه حـول طـالب الـتأمين.
 .2بعد التحقق من كافة المعلومات حول طالب التأمين يقوم موظف اكتتاب تأمين
الحياة باتخـاذ القرار وذلك حسـب تصنيف الحالة الصحية وشدة المرض ان وجد ومدى
تطوره مع تقدم العمر.
 .3دراسة التعويضات بناءًا على شروط وتغطيات وثيقة التأمين للمؤمن له بناءا
على دراسة حالته الصحية.
لقد ساعدتني دراستي الجامعية في تخصص الصيدلة على فهم ودارسه الحالة
الصحية لطالب التأمين وبناءا عليه اعطائه التغطيات المناسبة بشكل ادقّ وبشكل
يتناسـب مع حالتـه الـصـحـيـة ومـتطلبـاته فـي بوليصة التأمين.
سيما المصو
موظف اكتتاب تأمين الحياة
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أخبار قطاع التأمين
أشارت دراسة لثاني أكبر شركة في العالم إلعادة التأمين «سويس ري» أن الكوارث
الطبيعية كلفت شركات التأمين  45مليار دوالر في عام  ، 2016والتي أدت إلى خسارة
إجمالية بلغت  175مليار .وفقا لوكالة رويترز أن هذه الخسارة هي األكبر منذ عام .2012
هذا وأوضحت المجموعة أن الكوارث الطبيعية وتلك التي من صنع اإلنسان أودت بحياة
 11ألف شخص العام الماضي.
وتظهر األرقام زيادة عن التقديرات األولية التي قدمت في منتصف كانون األول (ديسمبر)،
والتي قدرت الخسائر المالية بما يزيد على  158مليار والخسائر الخاضعة للتأمين عند
 49مليار على األقل.
وقد قالت ميونيخ ري سابقًا في تقرير المراجعة السنوية للكوارث الطبيعية الصادر
في أوائل كانون الثاني (يناير) ،إن شركات التأمين قد دفعت نحو  50مليار لسداد
مطالبات تأمينية جراء الكوارث الطبيعية العام الماضي.
ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» االقتصادية األمريكية إن شركة التأمين البريطانية
«أفيفا» تنوي بيع شركة «فريندز بروفايدنت إنترناشيونال» المملوكة لها بصفقة قد
تصل قيمتها إلى  750مليون.
ووفقا ِل «األلمانية» ،والتي أشارت في تقارير إعالمية إلى أن «أفيفا» قد تلقت عدة عروض
مبدئية للشراء ،في الوقت الذي لم تفتح فيه رسميًا باب ّ
تلقي عروض الشراء .وبحسب
الصحيفة األمريكية فإن شركتي «فوسون جروب» و «إتش.إن.أيه جروب» الصينيتين من
بين الشركات التي أعربت عن اهتمامها بشراء «فريندز بروفايدنت» ومن الجدير بالذكر
أن شركة «فريندز بروفايدنت» تقدم خدماتها لكبار العمالء في آسيا والشرق األوسط.
وكانت «أفيفا» قد اشترت هذه الشركة في نيسان (أبريل)  2015كجزء من صفقة شراء
مجموعة «فريندز اليف جروب» للتأمين مقابل  5.6مليار.
وأشارت «أفيفا» في تقرير أعمالها المالية للعام الماضي إلى أن «فريندز بروفايدنت»
تخضع لعملية مراجعة استراتيجية .وكانت أرباح تشغيل «أفيفا» في آسيا خالل العام
الماضي قد تراجعت  4٪سنويا ،في حين زادت أرباح تشغيلها على مستوى العالم 12٪
خالل الفترة نفسها.
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