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زووووم
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التكافل  اإىل مركز خدمات  الفرع  �010م مت حتويل هذا  ويف عام 

التاأمينات  للزبائن، مثل خدمات  التاأمينية  ليقدم جميع اخلدمات 

ال�سخ�سية، تاأمني ال�سيارات، ف�ساًل عن اإدارة املطالبات.

�008م متت تو�سعته ليتما�سى مع النمو امل�سطرد يف  ويف عام 

الزبائن  خدمات  قاعدة  تطوير  على  القائمة  ال�سركة  اأعمال 

واحلر�ض على توفري اأف�سل اخلدمات التاأمينية.

مركز خدمات التكافل - المحـرق

يخدم  اإذ  �007م،  عــام  املــحــرق  فــرع  اأن�سئ 

ويغطي  حجما  املحافظات  اكــر  الــفــرع  هــذا 

من  كــبــرية  ل�سريحة  التاأمينية  الحــتــيــاجــات 

الزبائن والعمالء.
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زمــــة املــالــيــة ال�صعبة  كــيــف تـــرون واقـــع �ــصــركــات الــتــاأمــني يف ظــل الأ

مواجهة  من  الدولية  التكافل  ا�صتطاعت  وكيف  الراهنة  وتقلباتها 

زمة؟ تداعيات هذه الأ

املايل  للقطاع  مكملة  كونها  املحلية  التاأمني  �سركات  تاأثرت  عام  ب�سكل 

م�ساريع  وتتباطئ  والقرو�ض  والبنوك  ال�ستثمارات  يتاأثر قطاع  فعندما 

التاأمني،  �سلبا على قطاع  ينعك�ض  التحتية واخلدماتية كل ذلك  البنية 

قل من نوعه  اأما بالن�سبة اإىل �سركة التكافل الدولية فقد كان تاأثرنا الأ

اإدارة حمافظنا  اإختالف طرق  اأبرزها  لعل  اأ�سباب  لعدة  ذلك  ويرجع  

�سالمية  الإ ال�سريعة  اأ�س�ض  مع  تتما�سى  التي  وال�ستثمارية  التاأمينية 

خطار. الغراء و�سيا�سة ال�سركة يف اإدارة الأ

الراهنة،  قت�سادية  الإ زمة  بالأ املالية  املوؤ�س�سات  تاأثر  من  الرغم  وعلى 

مرنة  واإ�سرتاتيجيات  بو�سع  خطط  قد جنحت  الدولية  التكافل  اأن  اإل 

زمة، وقد حافظت تلك اخلطط على مكانتنا يف ال�سوق  ملواجهة هذه الأ

اأعمالنا  يف  البارز  النمو  هــذا  حتقيق  يف  و�ساهمت  قليمي  والإ املحلي 

التاأمينية.

جميع  يف  نتقاء  والإ التنوع  اىل  تهدف  معتدلة  اإ�سرتاتيجية  انتهجنا  لقد 

�ستثمارية ل �سيما �سيا�سة ال�سركة يف  ت�سكيل حتالفات  املحافظ التاأمينية والإ

مع �سركات  التاأمني واإعادة التاأمني املوجودة يف ال�سوق البحريني.

2009م  لعام  القت�صادية  و�صاع   الأ برزت خماوف كبرية و�صعبة من 

توقعاتكم  هي  بالتحديات،فما  مليئاً  عاما  الكثريين  اأعتربها  الــذي 

لل�صوق التاأميني هذا العام 2010؟

برزت  �008م   عــام  من  خــري  الأ الربع  خــالل  املالية  ــة  زم الأ بداية  مع 

التاأمني  جمال  يف  القطاع  تاأثر  من  الرغم  وعلى  املخاوف  من  العديد 

خرى املرتبطة بالتمويل  على ال�سيارات مبعدل 30% وكذلك التاأمينات الأ

من  ومنتجات  حتالفات  يجاد  لإ الفر�سة  خلقت  زمــة  الأ اأن  اإل  والعقار، 

�ساأنها اإحداث التوازن يف املحافظ التاأمينية. 

زمة املالية على تاأمني ال�سيارات والتاأمني  وقد اقت�سر التاأثري املبا�سر لالأ

را�سي  على احلياة والتاأمني الهند�سي لن معظم من يتملكون املباين والأ

يقرت�سون مبالغا من البنوك واأغلب تلك البنوك قد اأدخلت الكثري من 

�سداد  ل�سمان  احلياة  على  بالتاأمني  املقر�سني  واألزمت  �سرتاطات،  الإ

القرو�ض والذي اأوجد طلبا على �سوق التاأمني. 

من  لنتمكن  �سرتاتيجية  الإ خططنا  على  خمتلفة  تعديالت  اأجرينا  وقد 

التكيف مع الو�سع احلايل ولعل تلك املرونة وال�سرعة يف مراجعة اخلطط 

�سرتاتيجية وتعديلها هو اأحد اأ�سا�سات جناح ال�سركة وحمافظتها على  الإ

قليمي اإذ ت�سكل ح�ستنا يف ال�سوق التكافلي  مكانتها يف ال�سوق املحلي والإ

املحلي ما يقارب �5% من اإجمايل اأق�ساط التاأمني التكافلي يف اململكة 

وفقا لإح�سائيات م�سرف البحرين املركزي لعام �009م.

احلايل  الوقت  يف  جديدة  م�صاريع  الدولية  التكافل  �صركة  لدى  هل 

على امل�صتوى الداخلي واخلارجي؟

لقد جنحت ال�سركة موؤخرا بزيادة راأ�ض مالها املدفوع بن�سبة �5% من 

القدرة  دعم  اإىل  اخلطوة  هذه  وتهدف  اأف�سلية  اأ�سهم  اإ�سدار  خالل 

كتتابية لل�سركة ومتكينها من تو�سيع عملياتها الت�سغيلية وزيادة الطاقة  الإ

مقابلة مع السيد 
بـراء عـبدالعـزيز القـناعـي

تواجهها  التي  الراهنة  املالية  زم��ة  الأ حتديات  من  الرغم  على 

معظم  املوؤ�ش�شات املالية وقطاع التاأمني حمليا وعامليا، فاإن �شركة 

جنازات امل�شرفة، لتوؤكد  التكافل الدولية قد حققت الكثري من الإ

على قوتها املالية يف ظل الظروف ال�شعبة التي مير بها القت�شاد 

براء  ال�شيد  مع  احل��وار  ه��ذا  لنا  ك��ان  ذل��ك  �شوء  وعلى  العاملي، 

عبدالعزيز القناعي رئي�س جمل�س اإدارة �شركة التكافل الدولية 

ليحدثنا ب�شورة �شاملة حول اأن�شطة ال�شركة ومكانتها يف ال�شوق 

الت�أميني.
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ال�ستيعابية للمحافظ التاأمينية املختلفة.

كذلك فاإن ال�سركة قامت موؤخرا بتد�سني خدمة تكافل اخلط ال�ساخن 

وتهدف اخلدمة اإىل ت�سهيل وت�سريع جميع اخلدمات والعمليات التاأمينية 

ال�ستف�سار  التاأمني،  وثائق  متابعة جتديد  ت�سمل  والتي  ال�سركة  لزبائن 

عن اخلدمات التاأمينية،عمليات اإ�سدار وثائق التاأمني مبختلف اأنواعها 

بالغ عن اأي مطالبات تاأمينية. والإ

لدى ال�سركة �سيا�سات واإ�سرتاتيجيات وا�سحة فيما يتعلق بطرح منتجات 

وخدمات تاأمينية مبتكرة وحديثة تخدم احتياجات ال�سوق املحلي ،لعل 

اأبرزها طرح منتج » هي «، منتج “ بيتك” و تاأمني احلوادث ال�سخ�سية 

دارات التنفيذية  دارة والإ خلدم املنازل والتاأمني على اأع�ساء جمال�ض الإ

طباء. وم�سوؤولية اأخطاء الأ

كيف تلخ�صون اأعمال ال�صركة لل�صنة املالية 2009؟ 

املالية  لل�سنة  التاأمينية  عملياتها  يف  ملحوظا  منــوًا  ال�سركة  حققت 

 %  7 حجمه  بلغ  التاأمينية  ا�سرتاكاتها  اإجمايل  يف  منوا  لي�سمل   �009

اإىل   �008 عــام  يف  بحريني  دينار  ــيــون  14.0��.546مــل من  لريتفع 

�009 وحققت حمفظتي  العام  15.018.341مليون دينار بحريني يف 

بزيادة  دينار بحريني  األف   560.�34 بلغ  ربحًا  وامل�ساركني  امل�ساهمني 

قدرها �5%عن العام ال�سابق.

5% مقارنة  بن�سبة  ارتفعت  التكافلية قد  الفنية  باأن الحتياطيات  مبينًا 

بالعام املا�سي  لت�سل اإىل  13.531.��9 مليون دينار بحريني وبلغت 

بزيادة قدرها  اأي  دينار بحريني  مليون   �7.366.376 ال�سركة  اأ�سول 

14% عن العام املا�سي.

عوام  براأيك اإىل ماذا يعود النجاح املتميز الذي حققته ال�صركة يف الأ

ال�صابقة ؟ 

مزاولة  عند  مدرو�سة  باإ�سرتاتيجيات  الدولية  التكافل  يف  نوؤمن  نحن 

مع  تتنا�سب  �سحية  عمل  ببيئة  ال�سركة  متتاز  التاأمينية،اإذ  اأعمالنا 

فنحن  بها،  نعمل  التي  الواحدة  العائلة  وروح  اجلماعي  العمل  مبادئ 

نوؤمن باأهمية العمل اجلماعي يف اإجناح ما نقدمه من خدمات وتغطيات 

تاأمينية. كذلك فاإن جناحنا يعود اإىل طاقم عملنا املتميز والذي يتمتع 

دارة، وخ�سو�سا  باخلرات البحرينية امل�سقولة يف جمالت التاأمني والإ

دورات  يف  اإبتعاثهم  خالل  من  الب�سرية  مواردنا  يف  ن�ستثمر  دائما  اإننا 

مر الذي يجعلنا نحظى بكادر قادر على  تدريبية داخل وخارج اململكة، الأ

البتكار والتطوير يف خمتلف جمالت اأن�سطتنا.

يف عام 2008م ح�صلت ال�صركة على ت�صنيف BBB من وكالة الت�صنيف 

الئتمانية �صتاندرد اأند بورز، يرجى التحدث عن هذا الت�صنيف الهام 

وما الدور الذي يلعبه يف حتقيق النمو يف اأعمالكم التاأمينية ؟

لقد كان عام �008م عاما زاخرا بالإجنازات امل�سرفة للتكافل الدولية 

وكالة  داء من  الأ فقد ح�سدت ال�سركة على درجة     “ B.B.B” م�ستقر 

العامل  الئتماين يف  الت�سنيف  وكالت  اأعرق  اإحدى  بورز  اأند  �ستاندرد 

لت�سنف القوة املالية لدي ال�سركة على املدى الطويل، مع نظرة م�ستقبلية 

جيدة. و ياأتي هذا التقييم تاأكيدا على م�ستوى ال�سركة املتميز واأدائها 

عوام ال�سابقة. اإن هذا الت�سنيف و�سع ال�سركة يف موقع  امل�ستقر خالل الأ

الريادة لنكون اأول �سركة تاأمني تكافلي ت�سنف يف مملكة البحرين.

وهذا بدوره يعزز عامل الثقة يف اأعمالنا التاأمينية فالعديد من التفاقيات 

الطويلة املدى واخلا�سة بامل�ساريع ال�سخمة ت�سرتط التعاون مع �سركات 

يفاء بالتزاماتها املالية. اإن  تاأمني م�سنفة عامليا ولديها القدرة على الإ

هذا التقييم �سوف يعزز من مكانتنا وموقعنا يف ال�سوق املايل والتاأميني 

مقارنة ب�سركات التاأمني املحلية املناف�سة.

يف  �ــصــواء  امل�صتقبل  خــالل  جــديــدة  فـــروع  تد�صني  التكافل  تعتزم  هــل 

البحرين اأو خارجها ؟

ال�سركة قد قامت بتحويل الفروع احلالية اإىل مراكز خدمات التكافل عن 

تاأمينية متكاملة كبيع جميع املنتجات ال�سخ�سية  طريق توفري خدمات 

خلدم  ال�سخ�سية  احلــوادث  )تاأمني  و  ال�سفر(  )تاأمني  مثل  املتنوعة 

املوؤمن  ي�ستطيع  اإذ  املطالبات  خدمة  تد�سني  اإىل  �سافة  بالإ املنازل(، 

اأي فرع من  ال�سيارات بكل ي�سر و�سهولة ويف  اإجراء مطالبات  اأن ينهي 

الفروع املنت�سرة يف اململكة.

دول  يف  التو�سع  تعتزم  ال�سركة  فاإن  قليمي،  الإ التو�سع  �سعيد  على  واأما 

افتتاح فرع جديد لها يف دولة قطر  التعاون اخلليجي وحتديدا  جمل�ض 

ال�سقيقة والتي تعد �سوقا واعدا بالنمو وجاذبا لال�ستثمارات. 



الدولية  التكافل  �سركة  مع  تعاون  اتفاقية  كذلك  الدولية  التكافل  وقعت 

للتاأمني التكافلي يف دولة الكويت ال�سقيقة، يتم من خاللها طرح منتج 

» هـــــي « الذي يوفر برنامج �سحي متكامل يهتم بحماية �سحة املراأة يف 

املجتمع الكويتي.

التكافلي  للتاأمني  الدولية  التكافل  توقيع التفاقية يف مقر �سركة  وقد مت  

وبح�سور كل من ال�سيد �سعد اإبراهيم مكي الع�سو املنتدب ل�سركة التكافل 

الدولية فقد ح�سر  التكافل  �سركة  التكافلي، ومن جانب  للتاأمني  الدولية 

ن�ساري املدير العام، وال�سيد علي اإبراهيم   التوقيع كل من ال�سيد ع�سام الأ

نور نائب املدير العام – دائرة التكافل العائلي وال�سحي.

واتفاقية تعاون مع شركة التكافل الدولية 
للتأمين التكافلي
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التكافل الدولية توقع اتفاقية تعاون مع
 الشركة اإلسالمية للتأمين القطرية لطرح منتج » هي «

�سالمية  وقعت �سركة التكافل الدولية موؤخرا اتفاقية تعاون م�سرتكة مع ال�سركة الإ

هذه  ومبوجب  ال�سركتني،  كال  بني  نوعها  من  وىل  الأ تعد  حيث  للتامني  القطرية 

التفاقية يتم طرح منتج » هي « التابع ل�سركة التكافل الدولية وبالتعاون مع ال�سركة 

�سالمية القطرية للتاأمني يف ال�سوق التاأميني القطري. الإ

�سالمية القطرية للتاأمني يف العا�سمة  وقد مت  توقيع التفاقية يف مقر ال�سركة الإ

اإدارة  مدير  اجلعري  ماهر  حممد  ال�سيد  من  كل  وبح�سور  الــدوحــة  القطرية 

جانب  ومن  للتاأمني،  القطرية   �سالمية  الإ ال�سركة  يف  وال�سحي  التكافلي  التامني 

�سركة التكافل الدولية فقد ح�سر التوقيع كل من ال�سيد يون�ض جمال ال�سيد الرئي�ض 

التنفيذي، وال�سيد علي اإبراهيم  نور م�ساعد املدير العام – دائرة التكافل العائلي 

وال�سحي وال�سيدة رميا غلوم نوروز مديرة دائرة التكافل العائلي وال�سحي.  

ويعترب منتج “هي” اأول منتج تاأميني يطرح يف ال�صوق القطري يخت�ض 

بحماية �صحة املراأة،ومن خالله ميكن احل�صول على اأكرث من راأي طبي 

طباء تخ�ص�صا يف جمالتهم  م�صتقل يف حالة ت�صخي�ض املر�ض من اأكرث الأ

ف�صل،  إن العالج الذي يتلقاه املري�ض هو الأ للتاأكد من دقة الت�صخي�ض وا

مرا�ض امل�صتع�صية والتي ت�صمل احلماية  �صافة اإىل برنامج تغطية الأ بالإ

التكافل  وتغطية  الــرحــم،  �صرطان  اأو  الــثــدي  ب�صرطان  �ــصــابــة  الإ حالة  يف 

ُيدفع  خالله  من  والــذي  الدائم  الكلي  العجز  اأو  الوفاة  حالة  يف  العائلي 

قيمة الغطاء للموؤمنة اأو امل�صتفيدين املعينني من قبلها.

أخـبــار وأحـداث



التكافل الدولية ترفع قيمة تغطيات التكافل العائلي 
 بالتعاون مع هانوفر إلعادة التكافل
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التكافل وذلك  عادة  تعاون م�سرتكة مع �سركة هانوفر لإ اتفاقية  توقيع  مت 

خطط  مــع  ومتا�سيا  فــراد  بــالأ اخلــا�ــض  العائلي  التكافل  بــرامــج  لتعزيز 

وتو�سعة  تطوير  نحو  �سعيها  يف  الدولية  التكافل  �سركة  واإ�سرتاتيجيات 

خ�ض حمفظة التكافل العائلي. حمافظها التاأمينية و بالأ

من  مزيدا  حتقق  التي  تفاقية  الإ بهذه  �سعادته  عن  يون�ض  ال�سيد  وعــر 

من  التفاقية  هذه  تعزز  قائال:  ال�سركة  عمالء  جلميع  مــان  والأ احلماية 

فراد والتي  خ�ض تغطيات التكافل العائلي لالأ متانة منتجاتنا التكافلية وبالأ

طفال، حماية القرو�ض ال�سخ�سية وحماية  ت�سمل برامج الدخار، تعليم الأ

القيمة  حيث  من  على  الأ يعد  �سقفا  التغطيات  لتلك  بات  اإذ  الفرد،  دخل 

مزيدا من  بذلك  وي�سمن  فرد  كل  اأمريكي عن  دولر  مليون   5 اإىل  ي�سل 

مان جلميع زبائن التكافل الدولية.”  احلماية والأ

ومن جهته اأعرب ال�سيد حممد عقوب الرئي�ض التنفيذي  ل�سركة هانوفر 

للعالقات  امتدادا  والتي هي  التفاقية   بهذه  �سعادته  التكافل عن  عادة  لإ

املهنية التي جتمع كلتا ال�سركتني قائال: نحن فخورون بهذا التعاون البناء 

وي�سعدنا اأن نكون معيد التاأمني ل�سركة التكافل الدولية واأن نعزز من تو�سعة 

حمافظها املتنوعة ومنتجاتها التاأمينية.

أخـبــار وأحـداث

من  ن�شخه  التنفيذي  الرئي�س  ال�شيد  جمال  يون�س  ال�شيد  ت�شلم 

باململكة  ه��ال  جامعة  من  ع��م��ال  الأ اإدارة  يف  املاج�شتري  ر�شالة 

والتي  العام  املدير  نائب  العثمان  عبدالعزيز  ال�شيد  من  املتحدة 

يلعبه  الذي  وال��دور  التاأمني  �شركات  يف  التغري  اإدارة  فيها  ناق�س 

�شرتاتيجي للموؤ�ش�شة التاأمينية، حيث تلخ�س الر�شالة  التغري الإ

التغري  مقاومة  ح��ت��واء  لإ دقيقة  اإ�شرتاتيجية  اأط��ر  و�شع  اإىل 

واإجراء اإعادة تنظيم وهيكلة اإدماج التغريات لي�شبح التغري جزء 

من الثقافة املوؤ�ش�شاتية للموؤ�ش�شة التاأمينية.

ال�صيد عبد العزيز العثمان 

نائب املدير العام

تهنئـة



تحت رعاية مصرف البحرين المركزي وبمشاركة خبراء من قطاع 

التأمين -  التكافل الدولية تشارك وترعى عشاء 

)) الملتقى الخليجي للتأمين السنوي السادس ((

التكافل الدولية تشارك بمؤتمر دول مجلس التعاون الخليجي

 األسواق المالية و العالمية – الطريق إلى األمام
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�سواق املالية  �ساركت التكافل الدولية يف موؤمتر دول جمل�ض التعاون اخلليجي ) الأ

مام ( وذلك بح�سور كل من ال�سيد �سانتو�ض باربو املراقب  العاملية – الطريق اإىل الأ

املايل وال�سيد راجي�ض كومار م�ساعد مدير ال�سوؤون املالية يف ال�سركة. اإذ مت تنظيم 

هذا املوؤمتر من قبل معهد املحا�سبني القانونيني يف الهند يف   الفرتة من 14 اإىل 15 

يناير �009م يف قاعة املوؤمترات بفندق الدبلومات –مملكة البحرين. 

خمتلف  عن  واملمثلني  والقادة  امل�سئولني  من  غفري  عدد  املوؤمتر  هذا  ح�سر  وقد 

ال�سوق  وحتديات  اأو�ساع  مناق�سة  ومت  املنطقة،  يف  املالية  واملوؤ�س�سات  القطاعات 

زمة املالية العاملية. املايل العايل اإبان الأ

حتت  اأقيم  والذي  ال�ساد�ض  للتاأمني  اخلليجي  امللتقى  يف  الدولية  التكافل  �ساركت 

اخلليجي«.  التعاون  جمل�ض  دول  يف  التاأمينية  واملنتجات  �سواق  الأ »تطوير  عنوان  

�009م، بفندق  5 نوفمر/  4 و  والذي عقد يف مملكة البحرين خالل الفرتة بني 

اخلليج.

هذا  يف  امل�ساركني  وبح�سور  اخلليج  فندق  يف  الع�ساء  حفل  التكافل  رعــت  حيث 

امللتقى من خراء ومتخ�س�سون يف قطاع التاأمني واخلدمات املالية وم�سئولون من 

كادمييني واملعنيني  امل�سارف املركزية وموؤ�س�سات النقد وال�سركات، اإ�سافة اإىل الأ

ب�سناعة التاأمني.

أخـبــار وأحـداث



وزارة العمل ُتكرم السيد عبدالمحسن المؤذن في عيد العمال

التقدم والنجاح  التكافل الدولية تتمنى للموظفني املزيد من  عائلة 

يف مواقعهم اجلديدة 

إبراهيم نور  ال�صيد علي ا

نائب املدير العام 

التكافل العائلي وال�سحي ومراكز 

خدمات التكافل

إبراهيم ح�صن ن�صة ملياء ا الآ

مدير اأول

دائرة الرقابة الداخلية والن�سباط
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خطوة إلى األمام 

التكافل الدولية تهنئ ال�سيد عبداملح�سن اأحمد املوؤذن، املوظف يف ق�سم املطالبات 

العمال  تكرمي  حفل  يف  وذلــك   » املثايل  املوظف   « جائزة  على  ح�سوله  مبنا�سبة 

رعاية  اأقيم حتت  الذي  �009م  لعام  هلي  الأ القطاع  واملتفوقني مبن�ساآت  املجدين 

كرمية من لدن �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى 

حفظه اهلل ورعاه. 

بهذه  فوزه  مبنا�سبة  عبداملح�سن  ال�سيد  التنفيذية  دارة  الإ كرمت  املنا�سبة  وبهذه 

التكافلي  التاأمني  قطاع  يف  وخرته  لإجنازاته  تكرميا  تعد  التي  املرموقة  اجلائزة 

وتفانيه واإخال�سه يف العمل. 

التـكـافـل العـائـلـي



بمشاركة 33 فريق يمثلون شركاتهم ومؤسساتهم

التكافل تحصل على المركز األول في مسابقة 

))البحث عن الكنز ((

عن  البحث   ( م�سابقة  يف  ول  الأ املركز  على  الدولية  التكافل  فريق  ح�سل 

خليفة  اآل  حمد  بن  عبداهلل  ال�سيخ  �سمو  رعاية  حتت  اأقيمت  التي    ) الكنز 

رئي�ض الهيئة العامة حلماية الرثوة البحرية والبيئة واحلياة الفطرية وبتنظيم 

الن�سائية  من ايفنت�سكوم وبدعم من جلنة حقوق الن�سان وجمعية البحرين 

مم املتحدة للبيئة. وبرنامج الأ

حيث اعتمدت هذه امل�سابقة على كيفية املحافظة على بيئة نظيفة وجميلة، 

اإذ حملت امل�سابقة �سعار هذا العام )تغري �سلوك الفرد جتاه البيئة ( وقد فاز 

فريق التكافل على اجلائزة الكرى بقيمة 1000 دولر اأمريكي كاأف�سل فريق 

مناف�ض.

البحـث عن الكـنز
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