
 2016متاليف تفوز بجائزة أفضل شركة تأمين عمى الحياة لمعام 
 في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
 (MIIA) خالل حفل جوائز قطاع التأمين في الشرق األوسط 

 
ومن  في المنطقة الكبرى  التأمينمتاليف، إحدى شركات  فازت)دبي، اإلمارات العربية المتحدة(:  6142نوفمبر  41

، بجائزة أفضل شركة تأمين  ودفعات الحياة وبرامج التأمين الجماعيفي توفير حمول التأمين  عالمياات الرائدة الشرك
فريقيافى  عمى الحياة ، لمسنة الثالثة عمى التوالي، وذلك خالل حفل جوائز قطاع التأمين الحالي لمعام الشرق األوسط وا 

 Middle East Insuranceو مجمة الشرق األوسط لمتأمين )، والذي نظمت6104( لعام MIIAفي الشرق األوسط )
Review .) 

 
شركة متاليف بجائزة أفضل شركة تأمين عمى الحياة لمعام الثالث عمى التوالي، حيث  لقد فازت "(MIIA) ذكرتكما و 

ختمف فيم احتياجات ورغبات ممن خالل  وتميزت عن منافسييا متطمبات القطاع،حرفية عالية ب نجحت في إثبات
  . ”بنيتيا التحتية لمتعامل الرقمي ، بما في ذلك تطويرالعمالء والعمل عمى إيجاد حمول مرنة مناسبة ليم

 
االمتياز في قطاع التأمين بالمنطقة،  تقديربيدف  6102وقد استقطبت جوائز قطاع التأمين، والتي تم إطالقيا عام 

 نوفمبر.  6ز خالل حفل أقيم بدبي يوم مشاركات من مختمف أنحاء المنطقة، وتم توزيع الجوائ
 

فريقيا،  وفي تعميقو عمى ىذه الجائزة قال السيد خوليو غارسيا فياللون، الرئيس اإلقميمي لدى متاليف الشرق األوسط وا 
والذي تسمم الجائزة خالل الحفل "مرة أخرى أتشرف بتسّمم ىذه الجائزة المرموقة ولمسنة الثالثة عمى التوالي، وأىدييا 

وشركائنا في أنحاء المنطقة. تأتي ىذه الجائزة لتؤكد مرة أخرى عمى المكانة  المبيعاتلجميع موظفي متاليف وفرق 
فريقيا".    المتميزة والرائدة التي تتمتع بيا متاليف في منطقة الشرق األوسط وا 

 
ركة متاليف. نحن نسعى إلى خدمة "كما أود أن أتقدم بالشكر لمجنة التحكيم الموقرة ومنظمي الفعالية، عمى ثقتيم بش

 ".  المتغيرة والتجارب التي تمبي وتواكب مختمف احتياجاتيموالخدمات عمالئنا وتوفير أفضل المنتجات والحمول 
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فريقيا لمنطقة متاليف مقر يدعم  . ويذكر أن متاليف كانت أول شركة بالمنطقة سوق 00أعماليا في الشرق األوسط وا 

 عام.  43لمتأمين عمى الحياة تتواجد في العديد من دول المنطقة، حيث تقدم خدماتيا لعمالئيا فييا منذ حوالي 
 

( الحدث األبرز في قطاع التأمين بمنطقة الشرق األوسط MIAAوتعتبر جوائز قطاع التأمين في الشرق األوسط )
معايير محددة واضحة وتتبع إجراءات فائقة الشفافية في اختيار الفائزين عبر لجنة تحكيم  وشمال إفريقيا، حيث تفرض

عضًوا من الشخصيات المرموقة. وضمت لجنة التحكيم ليذا العام ممثمين عن أسواق قطاع التأمين محمًيا  61تضم 
قميمًيا وعالمًيا، قاموا بتقييم حوالي   مرشح لمفوز بالجوائز.  631وا 

 
 

فريقيا  حول متاليف في الشرق األوسط وا 
ثم   0732، أتبعتو بفروع في المممكة العربية السعودية والكويت عام 0731افتتحت متاليف أول فرع ليا في لبنان عام 

عمان عام مممكة ثم  0746، ثم اإلمارات العربية المتحدة وقطر عام 0741والبحرين عام  0736في األردن عام 
. وكانت متاليف أول شركة تأمين تعمل في عدد من دول الشرق 0775وفي مصر عام  0766كيا عام وتر  0750

فريقيا وتوفر منتجات تسويقية رائدة وحمواًل مبتكرة.   األوسط وا 
 
 

 حول متاليف
ىي إحدى )"متاليف"(، من خالل فروعيا والشركات التابعة ليا (، METمتاليف إنك. )رمزىا في بورصة نيويورك 

شركة رائدة عالميا في مجال  وىي   ، 0646في عام  متاليف  برى شركات التأمين عمى الحياة في العالم. تأسست ك
دارة األصول. تقدم متاليف خدماتيا لحوالي  التأمين عمى الحياة ودفعات الحياة والتأمين الجماعي  011لمموظفين وا 

في أسواق الواليات المتحدة و  مواقع ريادية  تاليف عمى و تحوز م بمدا  31مميون عميل وليا عمميات في نحو من 
 اليابان وأمريكا الالتينية و آسيا وأوروبا والشرق األوسط. لمزيد من المعمومات يرجى زيارة

www.metlife.com.        
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