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رثـــــاء

خدمة املجتمع

مقابلة خا�صة 

باأقالمنا

اأخبار واأحداث

عائلة التكافل

اأعزائي القراء،

ن�شرتنا  من  جديد  عدد  يف  �إليكم  نعود  �أن  لنا  يطيب 

�شهر  دي�شمرب  �شهر  يف  �أننا  ومبا   ،) روؤية   ( �لدورية 

�لأعياد �أود �أن �أزف �إليكم �أطيب �لتهاين و �لتربيكات 

علينا  �هلل  �أعاده  �ملبارك،  �لأ�شحى  عيد  مبنا�شبة 

وعليكم  باخلري و�لربكات ،كما �أود �أن �أهنئكم بالعيد 

�لهجري و�مليالدي �جلديدين،  و�لعام  �لوطني �ملجيد 

وكل عام و�أنتم بخري.

ومن خالل هذه �لن�شرة ي�شعدين �أن �أتطرق �إىل �لنتائج 

�شركتكم يف  �لذي حققته  م�شبوق  �لغري  و�لنمو  �ملالية 

�لربع �لثالث �ملنتهي يف 30 �شبتمرب 2008م، وبالرغم 

�لبنوك  على  وتاأثريها  �لر�هنة  �ملالية  �لأزمة  من 

و�شركات �لتاأمني فاإن �ل�شركة قد حققت منوً� ملحوظًا 

بلغ حجمه 61 %  مما  �لتاأمني  �إجمايل ��شرت�كات  يف 

رغم  بها  �إلتزمنا  �لتي  �إ�شرت�جتيتنا  جناح  على  يدل 

من  بد  ول   ، �ل�شوق  يف  و�ملحتدمة  �لكبرية  �ملناف�شة 

�لعمل  بذلها فريق  �لتي  �إىل �جلهود �جلبارة  �لإ�شارة 

يف قدرته على مو�جهة �ل�شعوبات وتذليل �لعقبات فقد 

تعاون  �تفاقيات  �ملا�شية  �لقليلة  �ل�شهور  يف  لنا  كانت 

و�ل�شركات  �ملوؤ�ش�شات  كربيات  من  عدد  مع  م�شرتكة 

من د�خل وخارج �ململكة.

حققناه  �لذي  �لنجاح  �إىل  �أتطرق  �أن  �أي�شا  ي�شعدين 

�لكويت   – �لدولية  �لتكافل  �شركة  �أعمال  تد�شني  يف 

�لعام  �ملدير  مكي  �إبر�هيم  �شعد  �ل�شيد  بقيادة  وذلك 

يف �ل�شركة،و�لذي ميتلك خربة تتجاوز �لـ26 عاما يف 

جمال �لتاأمني،�إذ �أننا نتوقع لها حتقيق مزيد من �لنمو 

و�لتطور يف �ل�شنو�ت �لقليلة �لقادمة.

عمود  هم  و�لذين  �لأعز�ء  مبوظفينا  نفخر  نحن 

�شركتكم ونعتز �أي�شًا بدور �ملر�أة �لعاملة لدينا وقدرتها 

�ملحلي،  �ملايل  �ل�شوق  يف  قيادية  منا�شب  تويل  على 

يف  قدرتها  على  وموؤهالتها  بن�شاطها  �أثبتت  �أنها  �إذ 

�لنخر�ط يف �لقطاع �لتاأميني و�لنجاح فيه بجد�رة.

كما نبعث بالتهنئة �لعطرة للمر�أة �لبحرينية مبنا�شبة 

�إطالق �لأول من دي�شمرب من كل عام  يوما لها، تكرميًا 

�ملجتمع  خدمة  يف  �ملتو��شل  وعطاءها  جهودها  على 

�لبحريني.

ومتنياتي لكم بقراءة ممتعة .

 خطوات
  ثابتة نحو

 التألق واإلبداع
يون�س جمال ال�سيد

الرئي�س التنفيذي 

العدد التا�صع ن�صـرة ن�صف �صنوية 



و�لعربي  و�خلليجي  �لكويتي  للمجتمع  قدم  حمنك  �قت�شادي  رجٌل 

�لنا�س  فاأحب  �لقلوب  �إىل  �شفرية  لتكون  �جتمعت  �شفاته  �لكثري، 

و�أحبوه، ولكن �ختاره �هلل يف �لـ 5 من �أغ�شط�س 2008م عن عمر يناهز 

�لـ خم�شني عامًا بعد فرتة ق�شرية من �إدخاله �مل�شت�شفى، لت�شكل وفاته 

�شدمة كبرية ملا هو معروف عنه من ثقل و�شط جمتمع �لأعمال.

م •  ولد عام 1958	

• �أنهى �لفقيد در��شته �جلامعية يف �لقت�شاد و�لعلوم �ل�شيا�شية  	
يف جامعة �لكويت عام 1980م

• عمل يف عامل �ملال و�لأعمال كم�شتثمر �شغري، لكنه بعد �لتخرج  	
�إ�شالمية يف ذلك �لوقت،  مبا�شرة عمل مع �أكرب موؤ�ش�شة مالية 

وهي بيت �لتمويل �لكويتي.

•تدرج �شريعًا يف منا�شبه من موظف )) كاونرت (( �إىل �أن �أ�شبح  	
مديرً� لإد�رة �لئتمان ، وقد تعلم منها �لكثري يف عامل �ل�شريفة 

و�لأعمال.

•بعد غزو �لكويت ، �نتقل �إىل �لعمل مع رئي�س جمموعة دلة �لربكة  	
�ل�شيخ �شالح عبد�هلل كامل ، فاأ�شبح �لع�شو �ملنتدب لبنك دلة 

�لربكة �لبحرين ، و�أ�ش�س حمفظة �عمار �لكويت بر�أ�س مال 500 

عامني  ملدة  �لربكة  دلة  جمموعة  لدى  عمل  وقد   ، دولر  مليون 

ون�شف �لعام.

•موؤ�ش�س �إحدى �أهم �لإمرب�طوريات �لقت�شادية �متدت حدودها  	
من �ل�شرق �لأو�شط �إىل �شمال �لقارة �لإفريقية، وهي جمموعة 

تدير  �حلا�شر  �لوقت  يف  و�لتي   )) �لقاب�شة  �مل�شتثمرون   ((

نحو  20  ت�شم  و  دولر  مليار�ت   6 �أكرث من  قيمتها  تبلغ  �أ�شول 

�شركة �أهمها )غر�ند �لعقارية (

 ) • ع�شو جمل�س �د�رة �ملجموعة �خلليجية للمال ور�أ�س مالها )80	

ثمانون مليون دولر . 

•نائب رئي�س �جلمعية �لعربية �لفريقية لرجال و�شيد�ت �لعمال .  	
•ع�شو موؤ�ش�س يف �ملنظمة �لعربية لل�شياحة للقطاع �خلا�س .  	

•موؤ�ش�س هيئة �ملعايري �ملحا�شبية �ل�شالمية �لعاملية .  	
•ع�شو جمعية �لقت�شاديني �لكويتية .  	

•ع�شو جمعية �لقت�شاديني �لبحرينية .  	
يف  �لعربي  �لفار�س  • 	 “ �لدولية  �لعام  �لر�أي  جائزة  على  حا�شل 

�لقت�شاد و�لأعمال” عام 2003.

املرحوم �سامي البدر اجلناعي
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�أخي  حق  يف  وتقدير  تكرمي  كلمات  �ل�شطور  هذه  كانت  لو  وددت 

وتخليد�  وود�ع  تعزيه  كلمات  كونها  من  بدل  بوبدر  �لعزيز  و�شديقي 

لذكرى عطره.  رحيل �لفقيد ب�شورة مفاجئه �أحدث �شدمة هائلة يف 

نفو�س �أحبائه و�أهله و�أ�شدقائه، فقد كان للمرحوم ب�شمات و��شحة 

و�إ�شهامات جليلة لي�س فقط على م�شتوى �ملوؤ�ش�شات �ملالية �لإ�شالمية 

�إىل  و�إمنا كاإن�شان رقيق �لقلب، متقد �ل�شمري، حمب للخري، ي�شتمع 

م�شوؤلياته  رغم  م�شاكلهم  حل  يف  نف�شه  وي�شغل  �لكبري  قبل  �ل�شغري 

�ملتعددة و�لالمتناهيه، هناك �أ�شر وبيوت مفتوحه بف�شل من �هلل ومن 

ثم موؤ�ش�شات �لفقيد �لعزيز �شامي �لبدر �لقناعي. 

عرفت �لفقيد منذ فرتة لي�شت بالق�شرية فقد كان زميال ورفيقا يف 

�لتجارة  كلية  �لكويت  �لعمل در�شنا معا يف جامعة  ورئي�شا يف  �لدرب 

بغربة  �أ�شعر  فلم  و�ل�شديق  �لأخ  نعم  كان رحمه �هلل  بالعديلية حيث 

�أهلي  بني  �ل�شنو�ت  تلك  �أم�شيت  وكاأين  در��شتي  �أيام  �أثناء  �لوطن 

هنا يف �لبحرين.  كان قائد� ماليا حمنكا لديه روؤية و�شعة �أفق قادته 

لتاأ�شي�س �شركات �ملجموعة و�لتي �أ�شبحت مرت�مية �لأطر�ف يف كافة 

�أرجاء �ملعمورة، جاهد يف حتويلها �ىل حقيقة وو�قع ملمو�س.

وما  �ملجموعة  �شركات  يف  لنا  �إلهام  م�شدر  �حلا�شرة  روحه  كانت 

و�شلنا �إليه يف �شركة �لتكافل �لدولية حتديد�.

ل  وم�شوؤولياته  و�رتباطاته  م�شاغله  كرثة  رغم  عليه  �هلل  رحمة  كان 

��شت�شاره  �أو  خدمة  يف  يق�شده  �شخ�س  �أي  يرد  �أو  ي�شد  �أو  يتجاهل 

�شند�  كان  فقد  �آذ�ن �شاغيه  كله  تر�ه  �أو غري ذلك،  كانت  �شخ�شية 

وعونا للجميع.

�إن رحيل �لفقيد ترك فر�غا كبري� لي�س على م�شتوى موؤ�ش�شاته فقط، 

بل على م�شتوى �ملوؤ�ش�شات �ملالية �لإ�شالمية يف �شائر �لأقطار �لعربية، 

ولي�س �أدل على �ملحبة �لتي خلفها يف قلوب �لكثريين �إل تلك �جلماهري 

�لغفرية �لتي ودعته �إىل مثو�ه �لأخري.

ود�ئعه،  ي�شيع  ل  �لذي  �هلل  ��شتودعتك  �لبدر  �شامي  �ملرحوم  �أخي 

�شوف يبقى �لدعاء لك يف ظهر �لغيب، ))�للهم �أنزل يف قربه �ل�شياء 

عنه  و�أعفو  رحمتك  �أبو�ب  له  �فتح  �للهم  و�ل�شرور،  و�لف�شحة  و�لنور 

و�أعطه �أطيب ما يف �جلنة، �للهم �آمني.(( 

واإنا هلل واإنا اإليه راجعون.

يون�س جمال ال�سيد

اىل اأخي و�سديقي بوبدراملرحوم �سامي البدر اجلناعي

3

رثـــــاء



جند يف �لآونة �لأخرية نقلة وطفرة نوعية ومنو� ملحوظا يف �أعمال �لقطاع 

�مل�شريف و�ملايل �لإ�شالمي على م�شتوى �ل�شوق �خلليجي و�لبحريني يبدو 

ي�شهد  حيث  �لتكافلي  �لتـاأمني  قطاع  يف  بالأخ�س  �أزدهر  �لنمو  هذ�  �أن 

�لقطاع �لتـاأميني متغري�ت و �إنفتاحات عديدة تعمل على منوه و�زدهاره. 

لنا  كان  �لقطاع،  هذ�  �ملزيد عن  وملعرفة  �مل�شطرد  �لنمو  لهذ�  ومو�كبة 

هذ� �حلو�ر مع �ل�شيد ع�شام �لأن�شاري �ملدير �لعام يف �شركة �لتكافل 

�لدولية.

املايل  القطاع  التي ي�سهدها  امللحوظ والطفرة  النمو  راأيك يف  ما    .1

وامل�سريف وبالأخ�س النمو يف قطاع التاأمني؟ 

ي�شهد قطاع �لتاأمني منو ملحوظا يف �ل�شنو�ت �خلم�س �لأخرية ،فرجوعا 

�أن  جند  �لو�قع  هذ�  على  تاأكيد�  تاأتي  �لتي  �ملخت�شة  �لإح�شائيات  �ىل 

 هناك 165 �شركة تاأمني يف �لبحرين مقارنة بـ155 �شركة يف عام 2006 ، 

�ملتنوعة  �لتاأمينية  �ملنتجات  على  �لطلب  لتنامي  ملمو�س  دليل  ذلك  �إن 

وحاجة �ل�شوق �مللحة لوجودها. 

نرى يف الفرتة الأخرية، منو ملحوظ يف ال�ستثمارات وال�سناديق   .2

هذه  تلعبه  الذي  الدور  وما  النمو؟  هذا  اأ�سباب  ما  الإ�سالمية.  

الإ�ستثمارات يف القطاع التاأميني الإ�سالمي؟

لعل �برز �لعو�مل �لتي �شاعدت على منو و�زدهار �ل�شتثمار�ت �لإ�شالمية 

من  ع�شر  �حلادي  �أحد�ث  بعد  �لأمو�ل  روؤو�س  رجوع  هو  �ملنطقة  يف 

ونتج  �لدولر.   �شعر  و�نخفا�س  �لنفط  �أ�شعار  �إرتفاع  �شبتمر،ناهيك عن 

عن وجود هذه �ل�شتثمار�ت �لإ�شالمية زيادة يف �لطلب و�حلاجة �ملحلة 

�لغر�ء لعل  �ل�شريعة  تتو�فق مع مبادئ  �إ�شالمية  تاأمينية  لوجود منتجات 

منو  ن�شب  وتاأتي  و�حلريق   و�لعقاري  �لتكافلي  �لتاأمني  منتجات  �أبرزها 

قطاع �لتاأمني �لإ�شالمي يف �لآونة �لأخرية موؤكدة على ما �شبق ذكره، فقد 

و�شل هذ�  �لنمو من 20% �إىل %25 .

ماذا عن دور جمل�س املناق�سات يف تنظيم عملية اإر�ساء املناق�سات   .3

املطروحة، كيف عزز ذلك من اأعمال ال�سركات التاأمينية؟

تنظيم  على  �لر�شيدة  �حلكومة  من  وبتوجيه  �ملناق�شات  جمل�س  يعمل 

�شري عمليات طرح �ملناق�شات، وبالأخ�س �ملناق�شات �خلا�شة مب�شاريع 

�شخمة . فقد متكن �ملجل�س من حتقيق �ل�شفافية و�مل�شد�قية يف �لعمل كما 

و�أود �أن �أو�شح باأن �أق�شاط �لتاأمني كانت تبلغ 118 مليون دينار بحريني 

ومن �ملتوقع �أن تزد�د لت�شل �إىل 140 مليون دينار بحريني يف نهاية �لعام 

�حلايل، يعود ذلك �إىل وجود �ملناق�شات �خلا�شة بتجديد �لعقود �لطويلة 

�لأجل و �لتابعة ل�شركات وموؤ�ش�شات �شناعية �شخمة يف �ململكة.

مقابلة 

ح�سرية مع 

ال�سيد ع�سام 

الأن�ساري
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كيف تنعك�س جهود م�سرف البحرين املركزي على حتقيق التوازن   .4

والنمو يف قطاع التاأمني؟ 

لقد حقق م�شرف �لبحرين �ملركزي تو�زنا يف �ل�شوق �ملايل �ملحلي و�لذي 

�إيجابا على قطاع �لتاأمني. لقد عمل �مل�شرف وبتوجيه من  �أثرى  بدوره 

�شري  بتنظيم  �خلا�شة  و�لت�شريعات  �لقو�نني  �شن  �إىل  �لر�شيدة  �لقيادة 

عمل �شركات �لتاأمني مما حقق حماية و��شتقر�ر يف �شوق �لتامني،�إ�شافة 

�لوثائق  �إىل جهود �مل�شرف يف تفعيل قو�نني تعني بحماية حقوق حملة 

وحملة �لأ�شهم، وزيادة �ملالءة �ملالية لل�شركات لتقتحم بقوة �ل�شوق �ملايل 

وي�شبح لديها قدرة �كرب ملو�جهة �لأخطار يف حالة وقوعها.

بالن�سبة اإىل واقع ال�سوق الدويل ،ت�سهد اململكة منوا يف ال�ستثمارات   .5

املالية تعتربها مركزا  التقارير  بع�س  اأن  والعاملية كما  الإقليمية 

ماليا لهذه ال�ستثمارات، اإىل ماذا يرجع ذلك؟

�أنها  ��شتقر�ر �شيا�شي و�قت�شادي كما  �آمنة وذ�ت  �لبحرين منطقة  تعد 

لال�شتثمار�ت  �جلاذبة  �لدول  م�شاف  من  جتعلها  حتتية  بنية  متتلك 

�لعاملية ذ�ت �لقدرة  �لتاأمني  �لتاأمني و�إعادة  �لعاملية ومن بينها �شركات 

حالة  يف  �لتاأمينية  �ملخاطر  ملو�جهة  �لكتتاب  يف  �لكبرية  �لإ�شتيعابيه 

وقوعها.

كما �إن �لأنظمة �ملتبعة يف �ململكة لها دور كبري يف هذ� �لنمو، فامل�شتثمر 

�شو�ء كان حمليا �أم �أجنبيا يعامل معاملة �شوية يف ظل �لقانون. �لقانون 

يطبق على �جلميع مما يولد ثقة لدى �مل�شتثمر ويعطيه �لإح�شا�س بالأمن 

عندما ي�شتثمر �أمو�له يف �ل�شوق �ملحلي. 

يف  التاأمني  �سركات  وجود  على  احلالية  املالية  الأزمة  اأثرت  كيف   .6

ال�سوق املحلي املايل؟

لقد تاأثرت �شركات �لتاأمني �ملحلية و�لإقليمية بالأزمة �ملالية �لعاملية من 

على  نوعه  من  ت�شرر�  �لأقل  يعد  �لتاأثر  هذ�  ولكن  �لإ�شتثمارية  �لناحية 

�ملبا�شرة  �لعالقة  ذ�ت  و�ل�شركات  بالبنوك  مقارنة  �لإقليمي  �مل�شتوى 

بالقطاع �مل�شريف.كما �أنها ماز�لت حمافظة على قدرتها لالإكتتاب على 

�مل�شتويني �ملحلي و�لدويل.

الآونة  يف  التاأمني  قطاع  �سهدها  التي  املتغريات  اأبرز  هي  ما   .7 

الأخرية ؟ 

حتركات  �أبرزها  لعل   ، �لتاأمني  قطاع  يف  جذرية  تغري�ت  حدثت  لقد 

�لقطاع  تو�جه  �لتي  �ل�شعوبات  تذليل  يف  �ملركزي  �لبحرين  م�شرف 

�مل�شريف و�ملايل، �إىل جانب ذلك، عمدت �لكثري من �ل�شركات �لتاأمينية 

�إىل �إجر�ء تعديالت تتلخ�س يف 3 �أمور.

اأول: تطوير واإعادة يف الهيكلة الإدارية.

ثانيا :و�سع اإ�سرتاجتيات اأكرث و�سوحا والعمل بها.

ثالثا :ا�ستقطاب الكوادر الوطنية ال�سابة.  

تاأهيال  و�ملوؤهلة  �لطموحة  بالكو�در  يزخر  مركز�  �ليوم  تعد  فاململكة 

�أكادمييا ومهنيا يف دخول �ل�شوق �ملايل ومز�ولة �أن�شطته �ملتنوعة. 

ماذا عن عامل الكوادر البحرينية املوؤهلة، كيف ي�ساعد ذلك على   .8

حتقيق النمو يف القطاع التاأميني ؟ 

�لتي  �لأ�شا�شية  �لقاعدة  ومهنيا  �أكادمييا  �ملوؤهلة  �لب�شرية  �لكو�در  تعد 

يرتكز عليها جناح �أي موؤ�ش�شة مالية يف �ململكة، �شابقا كانت �لكثري من 

�ملوؤ�ش�شات �ملالية ومن بينها �شركات �لتاأمني تلجاأ �إىل �لعمالة �لأجنبية 

نظر� �إىل نق�س �لكو�در �لبحرينية �ملتخ�ش�شة. و�أما �ليوم فقد �ختلف 

�لأمر، �أ�شبح لدينا كفاء�ت بحرينية متميزة من �جلن�شني وقادرة متاما 

على دفع عجلة �ل�شوق �ملايل وتطويره.

“املراأة اأثبتت قدرتها على تويل منا�سب اإدارية 
وقيادية يف ال�سركة.”

�إن هذه �لكو�در و�لقياد�ت �ل�شابة �لوطنية جاءت حمملة باأفكار حديثة 

متما�شية مع م�شتجد�ت �ل�شوق �ملايل �ملحلي و�لعاملي وبدورها �شعت هذه 

�لقياد�ت �إىل بلورة �أفكارها وو�شع خطط عمل و�لعمل بها.

حققت املراأة البحرينية مكانة متميزة يف ال�سوق املايل املحلي، ماذا   .9

بالن�سبة اىل دعم مكانة املراأة يف القطاع التاأميني؟

م�شتمرة،  ب�شورة  بها  نعمل  و�إ�شرت�جتية  و��شحة  �شيا�شة  �ل�شركة  لدى 

نحن نوؤمن باأهمية �ملر�أة يف �لقطاع �ملايل وقدرتها على �قتحام �ل�شوق 

�ملجتمع  يف  �ملر�أة  متكني  �شيا�شة  ندعم  �أننا  كما  بالرجل.  �إ�شوة  �ملحلي 

�أكفاء  ن�شاء   3 لدينا  ذلك  على  وتاأكيد�  و�إد�ريه  قيادية  منا�شب  وتوليها 

وقد �أثبنت جد�رتهن يف تويل منا�شب قيادية و�إد�رية يف �ل�شركة.

النمو والطفرة يف         الدولية من هذا  التكافل  ما هي مكانة �سركة   .1

ال�سوق املايل وخ�سو�سا يف قطاع التاأمني ؟ 

م�شاعفة   على  �ل�شركة  �شاعد  �ملايل  �ل�شوق  يف  و�لنمو  �لطفرة  هذه  �إن 

طاقتها �لإكتتابيه وقدرتها على �لحتفاظ باخلطر.

�ل�شنو�ت  خالل  و��شحة  و�إ�شرت�جتية  روؤية  بو�شع  �ل�شركة  قامت  لقد 

�لكربى  �لتاأمينية  �ل�شركات  �ملا�شية وقد جعلها ذلك يف م�شاف  �لأربع 

و�ملتقدمة يف �ململكة. كما وقد مكنها من حتقيق ب�شمة و��شحة وقدرتها 

يف �حل�شول على �لأعمال �لكربى يف �ل�شوق �ملايل. 

كل ذلك �شاهم يف جعل �ل�شركة مرجعية ل�شركات �لتكافل و�إعادة �لتكافل 

�إىل  �ل�شوق حديثا. هذ� يجعلنا نفخر مبا حققناه ويدفعنا  �ملتو�جدة يف 

تطوير �أعمالنا ب�شورة م�شتمرة.

“التكافل الدولية اأ�سبحت املرجعية لكثري من 
�سركات التكافل واإعادة التكافل احلديثة يف 

ال�سوق.”
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مو�سوع العدد

ع �ضو  مو

د لعد ا

سانتوش باربو
 املدير املالي

تفادي اجلدال * 

�ملرء  يثبت  �أن  �لطبيعي  �لغرور. ومن  �لنجاح هو  �إحر�ز  �أمام  �لتي تقف حائال  �لعو�ئق  �أعظم  �إن من 

�إن  نف�شه عندما تكون �حلجة عليه.  �لدفاع عن  �إىل  يلجاأ  و�أن  لي�شو� على �شو�ب  �لآخرين  و�أن  تفوقه 

�ملناظرة �لبناءة وحل �خلالف يف �لر�أي تكون �شديدة يف �لأوقات �ملنا�شبة ولكن ل يوجد وقت منا�شب 

للجد�ل �أبد�. 

يتميز �جلد�ل بالتعبري عن �خلالف �لذي تظهر فيه �مل�شاعر و�لأنا ليوؤكد على �شحة ما يقوله.  وت�شري 

�لإح�شائيات �ىل �أن 9 من 10 جمادلت تنتهي غالبًا بخ�شارة �لطرفني. ويقال : “�أن �ملرء �لذي يتم 

�إقناعه على غري رغبة منه ما ز�ل متم�شكا بر�أيه �لأ�شلي”. ويف �لو�قع �إذ� �عتقدت �أنك فزت يف �ملجادلة 

بطرح حقائق �أقوى فقد خ�شرت �لنية �لطيبة مع من جتادل معهم. 

رجوعا �إىل �ل�شرية �لذ�تية لبنجامني فر�نكلني و�لذي يقول “�إن من ينازعون ويجادلون ويعار�شون هم 

يف �لأ�شل ذو حظ �شيء يف حياتهم. وقد يحظو� بالن�شر يف بع�س �لأحيان بيد �أنهم ل يحظو� بالر�حة 

و�لنية �لطيبة”. �إن �أف�شل طريقة للفوز يف �جلد�ل هو تفاديه. 

يعتقد �لكثريون من �لنا�س �أن �أف�شل طريقة للفوز بقلب �شخ�س ما هو طريقة �لتفكري و�لإقناع ولي�س 

�ملجادلة يف �لو�قع لأنه يف �للحظة �لذي تعار�شه فاإنك ت�شع هذ� �ل�شخ�س يف موقف �لدفاع، ويف �شبيل 

حماية ذ�ته، �شوف ي�شتمر يف عدم �ملو�فقة و�شوف يقنع هذ� �ل�شخ�س نف�شه �أنه على �شو�ب و�أنك على خطاأ. �إن قدرتك على �لتفكري �ل�شديد هي �لطريقة 

�ملثلى لك�شب �شخ�س ما وهي مهارة ل تتعلق باجلد�ل ومعار�شة �لآخرين �أو �إثبات �أنهم على خطاأ. 

مما ل �شك فيه، يلحق �جلد�ل �ل�شرر �أكرث من �لفائدة. وب�شفتك �شخ�س ناجح يجب عليك �أن تعرف متى مت�شك ل�شانك ومتى تقوم بالت�شال. هل 

حدث و�أن وجدت نف�شك يف مو�شع جد�ل مع �لآخرين لتبدو �أذكى منهم وتظهر مدى تفوقك عليهم وتقنع نف�شك باأنك على �شو�ب �أو �أن �جلد�ل جمرد 

عادة لديك؟ �إذ� كان �لأمر كذلك، ��شاأل نف�شك ماذ� ربحت من جر�ء هذ� �لأمر. ما هو �شعور �ل�شخ�س �لآخر جتاهك؟ ماذ� �شيكون ر�أي �لآخرين فيك 

�إذ� ما وجهت لهم �شفعة عالنية؟ 

بالطبع هناك �أوقات قد ل يتفق �لآخرون معك ولكن �ملهم هو �أن تتذكر �لهدف �لأ�شمى �أل وهو  حتقيق �لنجاح للطرفني. 

وفيما يلي نقدم بع�س املقرتحات ب�ساأن طريقة تفعيل هذا الأمر.

• يتمحور �لنجاح يف �نفتاح �لعقل و�أن تظل مرنا. عندما ل يو�فقك �لآخرون فاإنهم يقدمون لك يف �لو�قع �إمكانيات �أخرى.  الرتحيب باخلالفات:	

• قاوم رد �لفعل جتاه �خلالف و�شيطر على �أع�شابك وتذكر �أن �لدفاع عن ر�أيك يف خالف �شوف يوؤجج �خلالف.  ل تكن دفاعيا:	

• �ل�شخ�س �لآخر. ودعهم يتحدثون  اأن�ست: يف �لكثري من �لأحيان يرغب �ل�شخ�س �لغ�شبان يف �ل�شتماع له فقط. �بذل ق�شارى جهدك “و�شحح”	

حتى يفرغون من �أقو�لهم.

• كيف يت�شنى ل�شخ�س �جلد�ل معك فيما تتفق معه؟ ل يتحتم عليك �لتفاق معه يف جميع �لأمور بل �جعله ي�شعر �أنك متفق  ابحث جمالت اخلالف:	

معه. 

• هل هناك نقاط �شحيحة يف جد�ل �لطرف �لآخر؟ �إذ� كنت على خطاأ �أقر به ب�شرعة وبكل تاأكيد.  اأقر مبجالت اخلطاأ:	

• للتعبري عن ر�أيك لأنه من �ل�شعوبة  راقب األفاظك: ��شتخدم �لألفاظ مثل “�أعتقد”، “من �ملتفق عليه �أن”، �أو “ميكن �أن �أكون على خطاأ ولكن...”	

لأي �شخ�س �أن يجادلك يف معتقد�تك. 

• قدم �ل�شكر لل�شخ�س �لآخر على عر�س وجهات �خلالف لأن �لقليل جد� ما يبايل بهذ� �لأمر. وكيف يكون يف نف�س �ملرء  اأ�سكر ال�سخ�س الآخر:	

�شغينة ملن �أعرب لتوه عن �شكره له؟ 

بتفادي �جلد�ل، ميكنك تفادي �ملو�قف �لع�شيبة �أو �لتلفظ بكلمات قد تندم عليها لحقا. �شيطر على �أع�شابك وكن لبقا. ل جتادل مع �لآخرين مل�شلحة 

�ل�شخ�شية  ناجحة يف حياتك  وتّكون عالقات  تبني  و�شوف  �لأمر  �فعل هذ�  تبحث عن �حلقائق.  باأن  لتفادي �جلد�ل  �بذل ق�شارى جهدك  بل  ذ�تية 

و�ملهنية. 

* �ملقال �أعاله مقتطف من كتاب »�شنة �إىل �لنجاح« دورة ملدة 366 يوما يف �لإجناز �ل�شخ�شي. 
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توقيع اتفاقية تعاون م�سرتكة مع 

م�ست�سفى �سعد التخ�س�سي

اأخبار واأحداث

ر خبا اأ

حداث  واأ

أثناء املومتر الصحفي 

السيد يونس جمال الرئيس التنفيذي يصافح السيد فيصل القصيبي نائب املدير التنفيذي 
في مستشفى سعد التخصصي

وقعت �شركة �لتكافل �لدولية وم�شت�شفى �شعد �لتخ�ش�شي 

م�شت�شفى  �ن�شمام  على  تن�س  م�شرتكة  تعاون  �تفاقية 

�خلدمات  مزودي  �شبكة  قائمة  �إىل  �لتخ�ش�شي  �شعد 

مت  وقد  �لبحرين.  مملكة  خارج  يف  لل�شركة  �ل�شحية 

توقيع �لتفاقية بح�شور كل من �ل�شيد يون�س جمال �ل�شيد 

�لرئي�س �لتنفيذي، �ل�شيد ع�شام �لأن�شاري �ملدير �لعام 

�لتكافل  – ق�شم  �لعام  �ملدير  م�شاعد  نور  علي  و�ل�شيد 

جانب  ومن  �لدولية  �لتكافل  ل�شركة  و�ل�شحي  �لعائلي 

م�شت�شفى �شعد �لتخ�ش�شي د.�أحمد �لعلي. نائب �ملدير 

نائب  �لق�شيبي  عبد�لرحمن  في�شل  و�ل�شيد  �لتنفيذي 

�إد�رة  مدير  �لق�شيبي  ع�شام  و�ل�شيد  �لتنفيذي  �ملدير 

�لت�شويق و�لعالقات �لعامة. 

�شبكة  تو�شيع  يف  م�شتمرة  �ل�شركة  �أن  بالذكر  و�جلدير 

مزودي �خلدمات �ل�شحية لديها من د�خل وخارج مملكة 

�إ�شرت�تيجية  من  جزء�  �لتفاقية  هذه  وتعد  �لبحرين، 

مع  تتما�شى  �لتي  �أف�شل �خلدمات  لتلبية  �ل�شركة  وروؤية 

متطلبات هذ� �لع�شر.

ويعد م�شت�شفى �شعد �لتخ�ش�شي من �مل�شت�شفيات �لر�ئد 

و�حلا�شلة على �لعتمادية من قبل ثالث منظمات دولية 

�لكندي  �مل�شرتكة)JCI(و�ملجل�س  �لدولية  �للجنة  كربى: 

و�ملجل�س   )CCHSA( �ل�شحية  �خلدمات  لعتماد 

.) ACHSI ( لأ�شرت�يل للمعايري �لدولية للرعاية �ل�شحية�
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تعاون م�شرتكة بني كل من �شركة  �تفاقية  توقيع  مت 

توفر  �إذ  �لدولية،  �لدولية ومدر�شة �حلكمة  �لتكافل 

�لهيئة  �شاملة لأع�شاء  �لتفاقية تغطية �شحية  هذه 

�لتعليمية و�ملوظفني �لإد�ريني يف �ملدر�شة وعائالتهم 

�لكرمية.

تاأتي هذه �لتفاقية مو�كبة للنمو �حلا�شل يف �لقطاع 

�ملهني �لتي ترثي بدورها �إيجابا على �حلقل �لتعليمي 

�لذي  و�لأمان  �حلماية  توفري  خالل  من  �ململكة  يف 

ي�شتحقه �لعاملون يف قطاع �لتعليم.

تطوير  يف  ما�شية  �ل�شركة  �إن  بالذكر  و�جلدير 

منتجاتها �لتاأمينية و �ل�شحية على وجه �خل�شو�س 

�لوعي  وزيادة  عليها  �لطلب  تنامي  �ىل  نظر� 

من  مزيد  ��شتقطاب  �إىل  ت�شعى  �إنها  باأهميتها،كما 

�ل�شرق  منطقة  يف  �لطبية  و�لعياد�ت  �مل�شت�شفيات 

�ل�شحية  �ل�شبكة  �شمن  من  و�إدر�جها  �لأو�شط 

�خلا�شة بها.

�لدولية  �حلكمة  مدر�شة  �أثنت  �أخرى  جهة  من  و 

على هذ� �لتعاون مع �شركة �لتكافل �لدولية معتربة 

بر�حة  �ملدر�شة  �هتمام  على  تاأكيد�  �لتفاقية  هذه 

موؤ�ش�شة  لأي  جناح  عن�شر  فهم  �لب�شرية،  كو�درها 

�جلودة  درجات  �أعلى  حتقيق  على  حري�شة  تعليمة 

�لتعليمية.

و اخرى مع اجلامعة اخلليجية 

وقعت �شركة �لتكافل �لدولية و�جلامعة �خلليجية �تفاقية تعاون م�شرتكة توفر من خاللها تغطية 

�شحية �شاملة ملوظفي ومدر�شي �جلامعة وعائالتهم �لكرمية.

وتعترب �جلامعة �خلليجية هذه �لتغطيات �لتاأمينية �حلافز ملوظفيها �لأعز�ء و�لذي يدفع بدوره 

عائالتهم  و�شالمة  �شالمتهم  �شمان  �إىل  خاللها  من  حتر�س  كما  للنجاح،  تعليمية  موؤ�ش�شة  �أي 

�لكرمية. ومن جهتها �أعربت �ل�شركة عن �شعادتها بهذ� �لتعاون مع �جلامعة �خلليجية �إذ� �شتوفر 

هذه �لتغطية �لأمن و�لر�حة و�لطماأنينة لدى �ملوظفني يف �جلامعة، لكونها حاجة ملحة يف جميع 

�ملوؤ�ش�شات ل�شمان مو�كبتها للنمو �مل�شطرد ومتطلبات هذ� �لع�شر.

خالل توقيع الإتفاقية

ال�سيد يون�س جمال ال�سيد ي�سافح  ال�سيد مهند العاين 
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توقيع اتفاقية تعاون مع مدر�سة

 احلكمة الدولية



توقيع اتفاقيتي تعاون مع 

جامعة نيويورك للتكنولوجيا

وقعت �شركة �لتكافل �لدولية وجامعة نيويورك للتكنولوجيا �تفاقيتان 

و  �خلدمات  من  جمموعة  بتوفري  مبوجبها  تقوم  م�شرتكة  تعاون 

�إذ �شتوفر �ملذكرة  للتكنولوجيا  نيويورك  �لتاأمينية جلامعة  �لتغطيات 

للطرفني �لقيام بالعمليات �لتاأمينية ب�شكل مرن و�شريع حيث �شت�شمل 

هذه �لتغطيات �لتاأمينية على �إد�رة �ملخاطر و�حلريق، �أعمال �لتخريب 

و�مل�شوؤولية �ملدنية بالإ�شافة للحو�دث �ل�شخ�شية �لتي ت�شمل �لطلبة و 

�ملدر�شني، و�لتاأمني �ل�شحي ملوظفي �جلامعة.

وحول ذلك توؤكد �ل�شركة على �أن هذه �لتفاقية وما توفره من تغطيات 

متنوعة �شتحقق �حلماية و�لأمن جلامعة نيويورك للتكنولوجيا، وتعزز 

و��شتحد�ث  تطوير  يف  ت�شاهم  كما  �لطرفني  بني  �مل�شرتكة  �لعالقات 

بر�مج تاأمينية تتو�كب مع �لنمو �مل�شطرد ومتطلبات �لع�شر �مللحة.

اإداريو التكافل يف 

 حما�سرة بعنوان اأ�س�س

النجاح ال�سخ�سي

نظمت �شركة �لتكافل �لدولية بالتعاون  مع �ل�شيد علي 

�ل�شخ�شي«  �لنجاح  »�أ�ش�س  بعنو�ن  حما�شرة  �لديلمي 

وقد ح�شرها كل من �ل�شيد يون�س جمال �ل�شيد �لرئي�س 

�لتنفيذي  و�ل�شيد ع�شام �لأن�شاري �ملدير �لعام  و�ل�شيد 

عبد�لعزيز �لعثمان نائب �ملدير �لعام وعدد من مدر�ء 

�ل�شركة يف خمتلف �لأق�شام و�لدو�ئر. 

خالل محاضرة أسس النجاح الشخصي

السيد يونس جمال الرئيس التنفيذي والسيد أحمد فؤاد نائب رئيس 

مجلس اإلدارة - جامعة نيويورك للتكنولوجيا
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 حتت رعاية وزير ال�سحة ومب�ساركة 150 خبري يف قطاع التاأمني

التكافل الدولية الراعي الر�سمي يف ور�سة عمل حول 

التاأمني الطبي الإلزامي 

نظمت جمعية �لتاأمني �لبحرينية )BIA ( ور�شة عمل حول �لتاأمني �لطبي �لإلز�مي على مد�ر يومني متتالني حتت رعاية �شعادة وزير �ل�شحة د.في�شل بن يعقوب �حلمر، 

ويف �لفرتة من 12�ىل 13 من �أكتوبر 2008 م يف فندق �ملوفنبيك. و كان لدى �ل�شركة ح�شور� بارز�، �إذ قامت برعاية فرتة �ل�شرت�حة يف �لور�شة . وقد ح�شر �لور�شة عدد 

غفري من �ملتخ�ش�شني و�شانعي �لقر�ر و�لباحثني و�ملدر�ء �لتنفيذيني يف قطاع �لتاأمني على م�شتوى �ململكة ودول جمل�س �لتعاون �خلليجي. 
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التكافل الدولية تتربع ايل جمموعة من 

اجلمعيات و املوؤ�س�سات اخلريية  

قامت �شركة �لتكافل �لدولية موؤخر� بتقدمي تربعات مادية �إىل جمموعة من �ملوؤ�ش�شات و�جلمعيات �خلريية يف �ملجتمع، وتاأتي هذه 

�حلملة تاأكيد� على نهج �ل�شركة يف تقدمي �مل�شاعد�ت ودعم �مل�شاريع و�لأن�شطة �خلريية يف �ململكة ناهيك عن �لتاأكيد على مبد�أ �لتكافل 

و�لتعاون �لإ�شالمي بني �لأفر�د.

حيث تربعت �ل�شركة �إىل موؤ�ش�شة �ل�شنابل �خلريية دعما منها مل�شروع �إفطار �شائم �لذي تنظمه �ملوؤ�ش�شة خالل �شهر رم�شان �ملبارك.

مل�شاندة  �لدر��شي 2009/2008  للعام  �ملدر�شية  مل�شروع �حلقيبة  وذلك دعما  ماديا  مبلغا  �لبحرين �خلريية  ت�شلمت جمعية  وقد  كما 

�أبنائنا �لطلبة �ملحتاجني.وقدمت �ل�شركة �أي�شا دعما ماديا �إىل جمعية رعاية �لطفل و�لأمومة و�لذي يتز�من مع عيد �لفطر �ملبارك 

مل�شاندة �لأ�شر �ملحتاجه و�مل�شجلة يف �جلمعية.

جمعية البحرين اخلريية موؤ�س�سة ال�سنابل لرعاية الأيتام

جمعية  رعاية الطفل والأمومة
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بالتعاون  �ل�شركة  �لعامة يف  �لعالقات  نظم ق�شم 

ور�شة  �ل�شرطان  ملكافحة  �لبحرين  جمعية  مع 

ل�شرطان  �ملبكر  “�لك�شف  عنو�ن  حتت  عمل 

�لثدي” وذلك يف مقر �ل�شركة �لرئي�شي ب�شاحية 

�لدكتور  �لور�شة  هذه  يف  حا�شر  وقد  �ل�شيف 

ملكافحة  �لبحرين  جمعية  ع�شو  �لق�شاب  حممد 

�ل�شلمانية  جممع  يف  عام  وجر�ح  �ل�شرطان 

�ل�شرطان  مر�س  عن  �شرحا  فيها  �لطبي،قدم 

ب�شكل عام وناق�س طرق �لك�شف �ملبكر ل�شرطان 

من  بارز�  ح�شور�  �لور�شة  لقيت  وقد  �لثدي. 

�لبحريني  �ملجتمع  و�شيد�ت  �ل�شركة  موظفات 

�لوعي  درجات  �أعلى  تو�فر  على  دليل  هو  و�لذي 

بني ن�شاء �لبحرين.

اإطالق ور�سة عمل 

“الك�سف املبكر ل�سرطان الثدي”

التكافل و متكني املرأة
و�لتي  �ملحلي  �لتاأميني  �ل�شوق  يف  �لر�ئدة  �لتاأمينية  �ل�شركات  من  �لدولية  �لتكافل  �شركة  تعد 

متكنت من خالل خربتها �لتي تتجاوز �لـ19 عاما وكفاء�تها �مل�شقولة يف حتقيق مكانة و�شمعة 

�شركة  �آنذ�ك  �أ�شمها  وكان   1989 عام  يف  �ل�شركة  و�لدويل.تاأ�ش�شت  �ملحلى  �ل�شوق  يف  طيبة 

�لتاأمينية �ملتو�فقة  للتغطيات  �ل�شوق �ملحلة  للتاأمني مغطية بذلك حاجات  �لبحرين �لإ�شالمية 

�شيا�شة  دعم  �إىل  تاأ�شي�شها  بد�ية  منذ  �ل�شركة  ت�شعى  �لغر�ء.  �لإ�شالمية  �ل�شريعة  �أحكام  مع 

متكني �ملر�أة يف �ملجتمع �لبحريني ودخولها يف �ل�شوق �ملايل و�لتاأميني، فاملر�أة �لبحرينية �أثبتت 

جد�رتها و��شتحقاقها لتويل منا�شب قيادية و�إد�رية يف خمتلف �لن�شاطات �ملالية.

و�جلدير بالذكر �إن �شيا�شة �لتمكني �ملعمول بها يف �ل�شركة جتلت بو�شوح يف �ل�شنو�ت �لأخرية 

متمثلة يف ترقية �ل�شيدة نور �لنا�شر �ىل من�شب مدير د�ئرة �لعالقات �لعامة بال�شركة لت�شبح 

بذلك �أحد �لطاقات �ل�شابة �لوطنية و�لقيادية يف �ل�شوق �ملايل و�مل�شريف. يذكر �أن �ل�شيدة نور �أول �إمر�أه تتوىل من�شب مدير يف �ل�شركة ، وتعد حاليا �ىل نيل �شهادة �ملاج�شتري 

من جامعة هال باململكة �ملتحدة كما وح�شرت �لعديد من �لدور�ت �ملهنية .

ومن جهة �أخرى ، فقد مت موؤخر� ترقية �ل�شيدة رميا نوروز �ىل من�شب مدير د�ئرة �لتكافل �لعائلي و�ل�شحي.   وقد �لتحقت �إىل �لطاقم �لإد�ري يف عام 2007م وكانت ت�شغل 

من�شب م�شاعد مدير لد�ئرة �لتكافل �لعائلي و�ل�شحي. ويذكر �أن �ل�شيدة رميا حا�شلة على �شهاد�ت تخ�ش�شية يف جمال �لتاأمني و�إد�رة �لأعمال كما وقد �لتحقت �أي�شا بعدد 

من ور�س �لعمل �ملتخ�ش�شة يف جمال �إد�رة �لأعمال.

�شهادة  ملياء  �لآن�شة  و�للتز�م، حتمل  �لد�خلي  �ل�شبط  ملياء ح�شن كمديرة د�ئرة  �لآن�شة  بال�شركة موؤخر�  �لإد�ري  �لعمل  �ن�شمت �ىل طاقم  �لتمكني  �إ�شرت�جتية  وتاأكيد� على 

تخ�ش�شية يف جمال �ملحا�شبة �لإ�شالمية. ولديها  خرب�ت يف جمال �ملحا�شبة تتجاوز 8 �شنو�ت.

ت�شعى �ل�شركة من خالل هذه �لرتقيات و�لتعيينات �ىل دعم �ملر�أة ومكانتها يف �شوق �لعمل �أ�شوه بالرجل وقدرتها �لو��شحة يف �قتحام �ل�شوق �ملايل و�شط �ملناف�شة �ملحتدمة وكل 

ذلك بدوره ي�شاعد �ل�شركة يف تقدمي �لأف�شل لزبائنها �لكر�م.

اأثناء ور�سة العمل

Think Pink
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رميا نوروز 

مديرة التكافل العائلي وال�سحي

باأقالمنا

اللقاح �سد الأنفلونزا 

كلنا نعلم باأن �لتغـري يف �ملناخ له تاأثري�ت كبرية يف حياة �لب�شر، و�إن �لطق�س يف �لبحرين له تغري�ت 

عدة وهذ� �لتغري �ملناخي يوثر على �لإن�شان يف هذه �لفرتة من �ل�شنة ، في�شاب باأعر��س خمتلفة �أبرزها 

�حلمـى ، �لر�شـح ، �لتهـاب �حللق ، �ل�شد�ع ، و�لكحـة وغريها �أو مبعنى �آخر �لأنفلونز�.

نقدم لك ملخ�شا عن فريو�س �لأنفلونز� وكيفية �لوقاية منه :

حتدث �لأنفلونز� ب�شبب �لفريو�شات �لتي ت�شيب �جلهاز �لتنف�شي ون�شتطيع تق�شيمها �إىل ثالثة �أنو�ع 

�أن  �أ�شبوعني ،غري  �أو  �أ�شبوع  بالأنفلونز� متاما يف غ�شون  �مل�شابني  يتعافى معظم  وقد   . )�أ، ب، ج( 

�لكثريين يعانون من �أعر��س تهدد حياتهم وذلك بظهور م�شاعفات �شحية وطبية لهم. ولكن ميكننا 

منع �لكثري من حالت �ملر�س و�لوفاة ب�شبب �لأنفلونز� عن طريق �أخذ �للقاح �ل�شنوي �شد �لأنفلونز�. 

من يجب عليه اأخذ اللقاح؟ 

كل من يرغب يف تقليل فر�س �لإ�شابة بالأنفلونز� عليه �أخذ �للقاح �ل�شنوي و�ملتوفر يف جميع �مل�شت�شفيات و�لعياد�ت �ملنت�شرة يف �ململكة. ومع هذ�، يجب 

�أن يتم تطعيم �أ�شخا�س بعينهم �شنويا وبخا�شة ممن يعانون من �شعف جهاز �ملناعة �أو ممن يعانون من خطر �لإ�شابة مب�شاعفات طبية خطرية ب�شبب 

�لأنفلونز�. 

تتمثل �أحدث �لتو�شيات ب�شاأن �لتطعيم فيما يلي:

•جميع �لأ�شخا�س مبن فيهم �لأطفال يف �شن �ملدر�شة و�لر�غبني يف تقليل فر�س �لإ�شابة بالأنفلونز� �أو نقلها �إىل �لآخرين.  	
• �شنو�ت(  جميع �لأطفال �أقل من 6-59 �شهر� )�أي 6 �أ�شهر – 4	

• �شنة �أو �أكرب جميع �لبالغني يف �شن 50	

•�حلو�مل   	
•�لكبار و�لأطفال ممن يعانون من �أمر��س رئوية مزمنة )مبا يف ذلك �لربو( ، و�أمر��س �لقلب )با�شتثناء �مل�شابني بارتفاع �شغط �لدم( ، �لكلى، �لتهاب  	

�لكبد �لوبائي، �ل�شطر�بات �لدموية و��شطر�بات �لأي�س )مبا يف ذلك �ل�شكري(.

�ل�شطر�بات  �أو  �لتحكم  ��شطر�بات   ، �لفقري  �لعمود  �إ�شابات  �لإدر�كي،  �لوظيفي  �لختالل   ( �لتالية  بـاأي من �حلالت  �مل�شابني  و�لأطفال  •�لكبار  	
�لع�شبية( و�لتي  قد توؤثر على وظيفة �جلهاز �لتنف�شي �أو �إفر�ز�ته 

�أي�شا ميكن �أن ي�شتفيد �لأ�شخا�س �لذين ل يندرجون يف �لفئات �ملذكورة �أعاله من هذ� �للقاح.

احلد من خماطر الأنفلونزا

�إن �لطريقة �لوحيدة ملنع �لإ�شابة بالأنفلونز� هي يف �حل�شول على �للقاح . ومبا �أن �لأنفلونز� مر�شا معديا ي�شيب �جلهاز �لتنف�شي ميكنك �حلد من خماطره 

عن طريق تفادي �لت�شال مع �لأ�شخا�س �مل�شابني به وغ�شل يديك ب�شورة م�شتمرة.

يعي�س فريو�س �لإنفلونز� على �لأ�شياء مثل مقاب�س �لأبو�ب و�أجهزة �لهاتف و�ملر�فق. كما ميكن �نتقاله يف �لهو�ء و�لدخول �إىل �جل�شم من خالل �لفم �أو 

�لأنف. و تعترب �ملناطق �ملزدحمة بال�شكان �أكرث �لأماكن خطورة بالإ�شابة بالأنفلونز�. 

�لأدوية مثل  و�أخذ  �ل�شو�ئل  وتناول كميات كبرية من  �ل�شرير  �لتامة يف  �لر�حة  فيعتمد عالجك على   ، بالأنفلونز�  و�أ�شبت  تفلح �لحتياطات  �إذ� مل  ولكن 

�لأ�شربين �أو �أكتوم نوفني . ويجب �لتنويه بعدم �إعطاء �لأ�شربين �إىل �لأطفال و�لكبار �أقل من 18 �شنة �مل�شابني بالأنفلونز� وتفادي تناول �مل�شاد�ت �حليوية 

لأنها ل توؤثر على �لفريو�س. 

نتمنى لك ولأ�سرتك دوام ال�سحة يف ف�سل ال�ستاء! 
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ريان اآل حممود يف دورة تدريبية للمملكة املتحدة

قامت �ل�شركة باإبتعاث �ل�شيد ريان �آل حممود  م�شرف �أول يف د�ئرة �حل�شابات �لرئي�شية  �إىل �ململكة �ملتحدة  يف 

دورة تدريبية تخ�ش�شية يف جمال �لتاأمني.

وقد حقق �لربنامج �لأهد�ف �لتدريبية �ملن�شودة يف �كت�شاب مهار�ت عالية يف جمال �لتاأمني و�لت�شويق متمثلة يف 

�ملنتجات �ملالية، �إعادة �لتاأمني، و�لتغطيات �لإن�شائية و�لتعوي�شات.

ياأتي ذلك تنفيذ� خلطط �ل�شركة يف �شقل مهار�ت موظفيها و تدريبهم من خالل م�شاركتهم يف �لدور�ت �ملتقدمة 

يف د�خل وخارج �ململكة. 

ريان اآل حممود

م�سرف اأول - دائرة احل�سابات الرئي�سية

 خطوة اإىل

الأمام

 
  عائلة �لتكافل �لدولية تتمنى للموظفني �ملزيد

 من �لتقدم و�لنجاح يف مو�قعهم �جلديدة

علي نور

روئى �ل�شافعي

رميا نوروز

ماريجا كلنجي�أنيتا كيولبريث

 املواليد

اجلدد

تتقدم عائلة �لتكافل بخال�س �لتهاين و �لتربيكات 

�إىل �أهايل مو�ليدها �جلدد جعلهم �هلل من مو�ليد 

�ل�شعادة 

عبد�لعزيز زمان 

فاطمة جميل

كافي�س ر�جي�س كومار
زهر�ء �أيوب 

 عائــلة التكافل



 مرحبا بكم يف عائلة التكافل الدولية

ترحب عائلة �لتكافل �لدولية باملوظفني �لذين �ن�شمو� حديثا لل�شركة.

مع ال�سالمة
توجه عائلة �لتكافل �لدولية جزيل �ل�شكر للموظفني �لذين تركو� �ل�شركة وتتمنى لهم حظا موفقا يف حياتهم �مل�شتقبلية 

ح�شن �لعر�ديفينوناثمنى عبد�هلل

ح�شني بوح�شني جميلة جا�شم مر�م عبد�لر�شا

د. �أزهار �خلطيب
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ر�شا دربا�س
�شامر ح�شن

ح�شني طر�دة
د.هالة �أحمد

عائـــلة التكافل



مليون دولر اأمريكي راأ�س املال امل�سرح به لل�سركة. 

عدد املوظفني يف ال�سركة . 

وهي  البحرين  مملكة  يف  الدولية  التكافل  �سركة  اأفرع  عدد 

كالتايل : فرع �سلماباد ، فرع املحرق ، فرع الرفاع . 

 

املنتجات  من  العديد  بتد�سني  ال�سركة  قامت  العام  هذه  يف 

الدخار،  العائلي،  التكافل  برنامج  فيها  مبا  اجلديدة  التكافلية 

الرقابة  هيئة  من  املعتمدة  ال�سحي  التعليم،التقاعد،والتاأمني  

ال�سرعية بال�سركة.

م�سئوليات  اإىل  وال�سرقة  احلريق  من  بدءا  تكافليا  منتجا 

جمال�س الإدارة.

تاأ�س�ست �سركة البحرين للتاأمني الإ�سالمية،  وتعد من 

ال�سركات الأوائل التي تعمل يف املجال  املايل الإ�سالمي، 

تاأمينية متوافقة مع  اأنها تقدم منتجات وخدمات  كم 

ال�سريعة الإ�سالمية.

اإىل  الإ�سالمية  للتاأمني  البحرين  �سركة  تغري م�سمى 

�سركة التكافل الدولية.

ن�سبة البحرنة يف الإدارة العليا.

ن�سبة بحرنة الوظائف يف ال�سركة. 

مليون دولر اأمريكي راأ�س املال املدفوع لل�سركة.

198953م

1998101م

%1003

%852002

1325

%85

لحد ي�سورين

 مايل بار�س

احلكم الدويل خليل �سم�س يف اإحدى 

بطولت التكافل الدولية

�سبيك لبيك املارد بني يديك

اإللي يحووو�س

 لمه وابوووه

غربلتونا مانبي

 دعايات خال�س
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التكافل يف اأرقام

التكافل يف اأرقام



1989 53

1998 101

100% 3

85% 2002

13 25

Bahrain Islamic Insurance company was 
incorporated, BIIC is considered one of the early 
players in Islamic insurance products and services. 
The company offered insurance products and 
services that suits Islamic values.

Bahrain Islamic insurance company changed its 
name to Takaful International company.

Percentage of Bahraini employees in the upper 
management.

Percentage of the Bahraini employees in the 

company. 

US m is the company’s  paid up capital.

US m is the company’s  authorized capital. 

Is the total personnel working in the company.

Number of Takaful International company 
branches in kingdom of Bahrain as the following: 
Salmabad Branch, Muharraq Branch and Riffa 
Branch.

The company had launched several new  
insurance products including family Takaful 
schemes, saving schemes, education and 
retirement schemes, health insurance ,all 
accredited by the Sharia؛a Supervisory Board in 
the company. 

Total Takaful insurance products such as  Motor, 
Fire, Burglary, healthcare insurances etc.

هاك ع�سري فراولة

 وبرد على قلبك

يا جماعة متى تخل�سون ،، نبي ننام

هذا التكافل ماتغللبووووونه

اإللي يحووو�س

 لمه وابوووه

ل تفكر ول حتتار

�ساااااااااادوه

 ل حتـاول 

مايف اأمل تغلبني

Takaful In Numbers
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Takaful in Numbers
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