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 ّسيب للتأمين   وظائف التعامل مع العمالء الخاص بشركة سجل

 

 نشطال

 القيود تاريخ السريان  الوظيفة االسم م

 ل.اعماأل مجاالتلجميع  المباشر مع العمالء، المحددة وغير المحددة، التعاملة أداء أنشط 21/10/2009 الرئيس التنفيذي  شديدفريد  1
 . الحياة على التأمين  بشأن لعمالء التجاريين فقط للوساطةمع ا المباشر التعاملأنشطة  أداء

والتأمين  التأمين على الحياة  –مدير التسعير  رحيمان يناجش 2
 الطبي

 مجاالت األعمال المتعلقة بالتأمين  ل  المباشر مع العمالء، المحددة وغير المحددة،  التعاملة  أداء أنشط 19/06/2009
 .الطبي

 . الحياة على التأمين  بشأن لعمالء التجاريين فقط للوساطةالمباشر مع ا التعاملأنشطة  أداء

 مجاالت األعمال.لجميع  المباشر مع العمالء، المحددة وغير المحددة، التعاملة أداء أنشط 02/01/2011 العمليات رئيسالتنفيذي/ رئيسنائب ال الياس شديد 3
 . الحياة على التأمين  بشأن لعمالء التجاريين فقط للوساطةالمباشر مع ا التعاملأنشطة  أداء

أنشط 03/01/2012 التأمين على المركبات  –نائب قائد الفريق  عماد حزام  4 المحددة،  التعاملة  أداء  غير  العمالء،  مع  األعماللجميع    المباشر   فقط  المتعلقة  مجاالت 
 المركبات. بالتأمين على

 .مجاالت األعماللجميع   ، غير المحددة،األفراد المباشر مع العمالء التعاملة أداء أنشط 02/02/2014 وحدة تطوير األعمال  - مدير بيجو موهان  5
 . الحياة على التأمين  بشأن لعمالء التجاريين فقط للوساطةالمباشر مع ا التعاملأنشطة  أداء

 مجاالت األعمال.لجميع   ، غير المحددة،األفراد المباشر مع العمالء التعاملة أداء أنشط 02/02/2014 مدير تطوير األعمال  محمد العلي 6
 . الحياة على التأمين  بشأن للوساطةلعمالء التجاريين فقط المباشر مع ا التعاملأنشطة  أداء

أنشط 06/01/2014 المركبات -مساعد خدمات التأمين  محمود حسن 7 المحددة،  التعاملة  أداء  غير  العمالء،  مع  األعماللجميع    المباشر   فقط  المتعلقة  مجاالت 
 بالتأمين على المركبات.

أنشط 18/01/2015 مركباتتأمين ال –قائد فريق  بناسيم قاسم 8 المحددة،  التعاملة  أداء  غير  العمالء،  مع  األعماللجميع    المباشر   فقط  المتعلقة  مجاالت 
 بالتأمين على المركبات.

للتأمين الجماعي    طةوساالباستثناء    المباشر مع العمالء األفراد، غير المحددة،  التعاملة  أداء أنشط 01/12/2016 مبيعات التسويق عبر الهاتف ةلمسؤو ماني مرعيأ 9
 .على الحياة

 .مجاالت األعماللجميع   المباشر مع العمالء األفراد، غير المحددة، التعاملة أداء أنشط 01/12/2016 مدير تطوير األعمال  علي الصالحي  10
 . الحياة على التأمين  بشأن لعمالء التجاريين فقط للوساطةالمباشر مع ا التعاملأنشطة  أداء

 لجميع مجاالت األعمال.  المباشر مع العمالء األفراد، غير المحددة، التعاملة أداء أنشط 08/08/2016 اإلدارة العليا   مامإصالح   11
 . الحياة على لتأمين ا بشأن لعمالء التجاريين فقط للوساطةالمباشر مع ا التعاملأنشطة  أداء

باستثناء  مجاالت األعمال،  لجميع    المباشر مع العمالء األفراد، غير المحددة،  التعاملة  أداء أنشط 15/03/2020 التسويق عبر الهاتف ةلمسؤو ابتسام بوبكر 12
 وساطة للتأمين الجماعي على الحياة ال

المتعلقة بالتأمين   مجاالت األعماللجميع    المباشر مع العمالء، غير المحددة،  التعاملة  أداء أنشط 01/06/2020 إداري  جنيهلي سوريانو  13
 على المركبات فقط. 
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 لجميع مجاالت األعمال.  المباشر مع العمالء األفراد، غير المحددة، التعاملة أداء أنشط 15/11/2020 مدير تطوير األعمال  عمير شيخ 14
 . الحياة على التأمين  بشأن لعمالء التجاريين فقط للوساطةالمباشر مع ا التعاملأنشطة  أداء

 لجميع مجاالت األعمال. ، غير المحددة، المباشر مع العمالء التعاملة أداء أنشط 10/01/2021 ة تطوير االعمالوحد -مدير أول  ايلي سعادة 15
 التأمين على الحياةلعمالء التجاريين فقط للوساطة في تعامل مع اأنشطة ال أداء

 لجميع مجاالت األعمال. ، غير المحددة، األفراد  المباشر مع العمالء التعاملة أداء أنشط 02/07/2021 التسويق عبر الهاتف  لمسؤو جنينا بلدافا 16

 باستثناء وساطة الشركة للتأمين الجماعي على الحياة 

 لجميع مجاالت األعمال. ، غير المحددة، األفراد  المباشر مع العمالء التعاملة أداء أنشط 03/03/2021 تطوير األعمال مسؤول بين توماس اس 17

 . الحياة على التأمين  بشأن لعمالء التجاريين فقط للوساطةالمباشر مع ا التعاملأنشطة  أداء

 لجميع مجاالت األعمال. ، غير المحددة، األفراد  المباشر مع العمالء التعاملة أداء أنشط 17/05/2021 المبيعات المباشرة  – مدير أول محمد مرعي 18

 . الحياة على التأمين  بشأن لعمالء التجاريين فقط للوساطةالمباشر مع ا التعاملأنشطة  أداء

 لجميع مجاالت األعمال.  المباشر مع العمالء األفراد، غير المحددة، التعاملة أداء أنشط 09/10/2021 القسم التجاري -رئيسي مدير  خير هللاانطوان  19

 . الحياة على التأمين  بشأن لعمالء التجاريين فقط للوساطةالمباشر مع ا التعاملأنشطة  أداء

 غير نشط 

 مع العمالء  المباشر وظيفة التعامل إيقافتاريخ  تاريخ االلتحاق الوظيفة االسم م

 25/04/2018 16/02/2017 تطوير األعمال مدير  جابر أتوم 1

 17/01/2018 18/08/2014 عالقات الوسطاء  –مدير العالقات العامة  نيكول سمعان 2

 28/02/2017 70/01/2014 مسؤول تطوير األعمال ناتاليا كوفال  3

 90/08/2016 80/02/2015 مسؤول العالقات جون مكسويجان  4

كزهاقي   سريجيث 5
   مادثيل

 16/06/2016 19/04/2015 مسؤول العالقات

ل يل وإيزوث براسانث 6
 راداكريشنان

 31/01/2016 11/09/2014 ة المباشر مبيعاتمدير ال

جعفر  يخليل عبد النب 7
 شمس عبد هللا

 18/01/2016 90/07/2015 مدير برنامج تكافل

 30/09/2015 70/01/2015 مسؤول العالقات سريكانت راو  8

 30/04/2015 18/08/2013 ة البنكي اتمدير التأمين ابراهام اجاي  9

 18/04/2015 12/11/2013 مسؤول العالقات همام صادق  10

 12/03/2015 20/06/2012 مسؤول العالقات مايكل كريستي برنس  11

 29/01/2014 13/08/2011 مسؤول العالقات ايلي سعادة 12

 24/10/2018 24/04/2016 رئيس تطوير األعمال بشر عبيدات 13

 23/06/2018 80/01/2016 مدير تطوير األعمال  محمد عاسف 14
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 28/01/2019 20/01/2017 الحسابات - تنفيذي مسؤول كريستيان بجيليت  15

 15/01/2020 14/04/2015 مسؤول تطوير األعمال د نوشاد عبد الرشي 16

  والتأمين علىالطبي التأمين  –مدير التأمين  نبيل كرامي  17
 الحياة

60/01/2014 30/06/2020 

 30/06/2020 80/07/2017 التأمين على المركبات  –العقود  سؤولم محمد مصطفي  18

 05/11/2020 17/09/2011 وحدة تطوير األعمال  - مدير عالء حلبي 19

 80/03/2021 18/08/2013 القسم التجاري  –مدير  إندراني كابي 20

التأمين الطبي والتأمين على   –مدير التأمين  الحالق عمر  21
 الحياة

80/03/2020 05/05/2021 

 11/01/2022 09/04/2015 مسؤول تطوير األعمال كريشنا كومار  22

 31/01/2022 17/01/2021 تطوير األعمال وحدة -سؤول تنفيذيم فيفيك بول  23

 26/03/2022 10/02/2021 مسؤول تطوير األعمال روكساندا تونو  24

 31/08/2022 20/12/2020 مسؤول تطوير األعمال شيخ  اهين 25

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 


