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تأمينية تغطية  في الشرق األوسط على الصحة والحياة تطلق تحالف استراتيجي لتقديم خدمات التأمين"يونايتد انترناشيونال" 
  في ثمانية دول في الشرق األوسطوشنز"التابعة لشركة يونايتد ھيلثكير يلدى"جلوبال سول مغتربيناملة للعمالء الش

 
 

يونايتد ھيلث جروب عن  تعلن يونايتد ھيلثكير انترناشيونال التابعة لشركة –)2012مارس  14( إلمارات العربية المتحدةدبي، ا
اة ةالدوليالتامينية  التغطية تقديم خدمات ى الصحة والحي املين  الشركاتألصحاب  عل ديھم والموظفين الع في الشرق األوسط ل

  شركة الصقر الوطنية للتامين القائمة في دبي. وذلك من خالل تحالفھا االستراتيجي مع
  
جلوبال سوليوشنز التابعة لشركة يونايتد ھيلثكير في  لعمالءالمحلي على الصحة والحياة خدمات التأمين ھذا التحالف الجديد  وفري

ة  ة األردني دة، والمملك ة المتح ارات العربي عودية، واإلم ة الس ة العربي ة: المملك دول التالي ن ال ل م ان، ك ر، وعم مية، وقط الھاش
  والجمھورية اللبنانية، ومملكة البحرين، والكويت.

 
دولي تعتبر جلوبال سوليوشنز امج ال ر  البرن د ھيلثكي ابع لشركة يونايت ق الت ا يتعل د خدمات اب فيم أمين الصحيتزوي صحاب أل لت

ات  شركاتال ن مختلف الفئ ديھم وم ذين ل وظفين ال ونم ة  يعمل ي كاف الم.  دولف وم والع ر جروبتق د ھيلثكي ديم  شركة يونايت بتق
الم عن طريق  75 ـمينية لأخدماتھا الت ةمليون شخص في الع ة وأعمال شركاتھا العائلي دة األمريكي ات المتح ةفي الوالي ا المتعلق  ھ

 الصحة والسالمة الدولية.ب
  

لث جروب، بھذا الصدد قائال: "تعتزم شركة شركة يونايتد ھيسيمون ستيفنز، الرئيس األعلى لشركة جلوبال ھيلث التابعة لوعلق 
طرق الحصول جعل  من خالل انحاء العالمفي جميع  التحديات التي واجھت عمالئھايونايتد ھيلثكير انترناشيونال بالتصدي لكافة 

  أكثر سھولة. ذات الجودة العالية ةالصحي على الرعاية
 

ا  ي  أردفكم ا ف ا أنن ائال : "كم اعد االشرق األوسط  ق اس لعيش حنس اةلن ر صحية  ي ة من من خالل أكث ى الوقاي  داءالعمل عل
ة ة والطوارئ. السكري وتطوير المشافي وتوفير خدمات العناية الصحية األولي ة المھم ا أن الخطوة التالي د خدمات  ھي كم تزوي

  ."الشركاتلألفراد األجانب وأصحاب عالميا التأمين الصحي الشاملة 
  

ة   من حيثشبكتھا العالمية  قدراتدة قدرات شركة يونايتد ھيلثكير الدولية وتعزز تدعم ھذه المبادرة الجدي مزودي خدمات الرعاي
ا (يدارة الصحالوكذلك إ والتقنية ةيالصحالمعلومات الصحية والخبراء في مجال  د ة بھدف تحسين الرعاية الصحية ونتائجھ للمزي

   )  www.unitedhealthgroup.com/global  زيارة الموقع االلكتروني من المعلومات الرجاء
  
  
  

  نبذة عن أعمال يونايتد ھيلث جروب في الشرق األوسط:
  

ة. وھي يونايتد ھيلث جروب  ة الدولي القوى العامل دة في مجال دعم أصحاب العمل ب د الصحية شركة رائ دم مجموعة واسعة من الفوائ تق
ا تشمل من قبل ا والخدمات المتكاملة لتلبية االحتياجات العالمية المتزايدة راد. كم د األخرى لخدمات اللحكومات وأصحاب العمل واألف يونايت

ديھالشركات العالمية التي ھيلثكير انترناشسيونال اإلقليمية الرعاية الصحية األولية وخدمات الطوارئ والدعم الدولي ألصحاب ا ال  ل في أعم
مع مجموعة مشافي اليف الين في أبو ظبي  كما تساھم يونايتد ھيلث جروب . على الصعيد الدولي منطقة الشرق األوسط باإلضافة إلى دعمھا

اذج  للمشافي االقليمية. كما قامتالمدعومة تقنيا في إدارة عملياتھا التي تشمل تقديم خدمات للرعاية الصحية  يونايتد ھيلث جروب بتطوير نم
ع  [للمزيد من المعلومات الرجاء في جميع أرجاء المنطقة. النوع الثانيجديدة للرعاية الصحية الخاصة بمكافحة داء السكري من  ارة الموق زي



ي  498d‐f442‐http://www.unitedhealthgroup.com/newsroom/news.aspx?id=5d1e14b1‐االلكترون

5035037f0c46‐aab7]   [ 

 
 

 
  نبذة عن شركة الصقر الوطنية للتأمين

  
ام  ة الشرق ا1979تقدم شركة الصقر الوطنية للتأمين، المؤسسة ع راد في منطق ع األف أمين الصحي لجمي ر شركة ، خدمات الت ألوسط. تعتب

دار ثال ى م ة الصقر رائدة في مجالھا في المنطقة من خالل اعتمادھا نھجا متقدما في توفير التأمين الصحي وتحقيقھا العديد من النجاحات عل ث
 ]agrins.aewww.alsعقود متتالية. [للمزيد من المعلومات الرجاء زيارة الموقع االلكتروني 

 
 

  نبذة عن شركة يونايتد ھيلث جروب
  

يونايتد ھيلث جروب ھي شركة متنوعة متخصصة في مجال الرعاية الصحية والسالمة وھي مكرسة لتحسين مستوى الحياة الصحية لألفراد من 
ة مدينة مينيتونكا الواقعة ف منيونايتد ھيلث جروب شركة  تتخذ خالل تطوير أساليب الرعاية الصحية. ا ي والية مينيسوتا األمريكي را ألعمالھ مق

ين من مجمحيث تقدم  ا األساسيةوعة متنوعة من المنتجات والخدمات من خالل اثن ة برامجھ ديم خدمات التغطي ر المختصة بتق د ھيلثكي : يونايت
ال خدمات يستفيد من   والفوائد الصحية وأوبتم التي توفر الخدمات الصحية القائمة على المعلومات والتقنية. وق أعم ا يف د ھيلث جروب م يونايت

  .  www.unitedhealthgroup.comمليون نسمة في العالم. للمزيد من المعلومات الرجاء زيارة الموقع االلكتروني  75
 

-انتھى  -  
  

  تايلر مايسون
  يونايتد ھيلث جروب

   5730 299 (714) 1+كية: الواليات المتحدة األمري
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