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مركز خدمات التكافل – الرفاع

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

التكافل لي�شمل بذلك كل اخلدمات التاأمينية بداأً من تكافل 

ال�شيارات، تكافل املنازل، التكافل العائلي والرعاية ال�شحية، 

عن  ناهيك  التاأمينية،  املنتجات  من  وغريها  ال�شفر  تكافل 

وجود اأق�شام متخ�ش�شة يف ت�شوية املطالبات التاأمينية.

اأن�شئ فرع الرفاع يف عام  �007م  حيث  يقع  

هذه  تاأتي  و  الو�شطى،  املحافظة  و�شط  يف 

والنمو  امل�شتقبلية  للروؤية  ا�شتجابة  اخلطوة 

اأعمالها  يف  ال�شركة  ت�شهده  الذي  امل�شطرد 

التاأمينية ليخدم �شريحة كبرية من الزبائن 

والعمالء.

زووووم
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التسرب النفطي في خليج المكسيك والمسؤليات التأمينية
الت�شرب  ح��ادث��ة  يف  االت��ه��ام��ات  ت��ق��اذف  لعبة  للتو  ب���داأت  لقد 

لربتي�ض  التابعة  البرتولية  ة  املن�شاأ لها  تعر�شت  الذي  النفطي 

برتوليوم، وكذلك فعل قطاع التاأمني نحو الكارثة النفطية تلك 

على حد تعبري مكتتبي التاأمني واملراقبني الفنيني. 

كل  �شركة  م�شاهمي  واأح��د  البيئية  التاأمينات  خبري  لت�شريحات  ووفقا 

مر �شوف ي�شتغرق �شنوات  واأوليك يف نيويورك ال�شيد جون نيفيو�ض فاأن االأ

التاأمني  البيئية املرتتبة على عقود  طويلة الحتواء االلتزامات وامل�شوؤوليات 

اأن  املمكن  من  التي  التاأمينية  ���ش��ول  واالأ امل��وارد  اإىل  ذل��ك  ميتد  و�شوف 

النفطي.  الت�شرب  ذلك  عن  الناجمة  امل�شوؤوليات  تلك  احتواء  يف  ت�شاهم 

�شركة  عمال يف  االأ تطوير  رئي�ض  نائب  دونوفان،  ملارال  ال�شيد  يرى  يف حني 

برينز وويلكوك�ض باأن التعوي�شات التاأمينية للعمال وال�شركات و امل�شوؤوليات 

عمال املرتتبة جراء هذه الكارثة ما هي  املدنية والبيئية وخ�شارة توقف االأ

�شواأ قد يتعدى  ال�شيناريو االأ واإن  التاأمينية  اإال جزء من �شل�شلة االلتزامات 

ذلك بكثري. 

قائمة  �شت�شملها  التي  للتعوي�شات  امل�شتحقني  عدد  يتعاظم  اأن  املتوقع  ومن 

�شركتي  كامريون  رجح  االأ و على  او�شني  تران�ض  و  بريت�ض برتوليوم  �شركة 

اأ���ش��ح��اب املمتلكات  ي��ك��ون  ول��ئ��ك ���ش��وف  اأ ب��ورت��ون وم��ن  ال��دول��ي��ة و ه��ايل 

العمال  وعائالت  اخلليج،  �شاحل  طول  على  التجارية  عمال  واالأ ال�شاحلية، 

اأ�شماء مثل  املفقودين يف احلادثة. وبال�شرورة �شتكون �شمن هذه القائمة 

ة النفطية  غذية وعمال املن�شاأ جالف كو�شت �شرميرب و �شركة امل�شي�شبي لالأ

لربت�ض  التنفيذي  الرئي�ض  يوؤكد  وفيما  تعوي�شات.  بدعاوي  تقدموا  الذين 

عن  الناجمة  امل�شروعة  املطالب  جميع  �شتحرتم  �شركته  ب��اأن  برتوليوم 

التي  التعوي�شات  بحجم  التكهن  ي�شتطيع  ال  احد  اأن  اإال  النفطي،  الت�شرب 

�شناعة  على  �شيقع  الذي  ال�شرر  ومدى  التاأمني  اإعادة  �شركات  �شتتكبدها 

التاأمني ب�شكل عام. يذكر ان �شركة برت�ض برتوليوم تقوم بالتاأمني الذاتي 

التاأمني  ل�شقف  جمالية  االإ القيمة  ولكن  التنقيبية،  واأعمالها  اأ�شولها  على 

معيدي  خ�شائر  ف��اإن  ح��وال  االأ جميع  ويف  معروفة،  غري  االحتفاظ  ون�شبة 

دونوفان،  ال�شيد  ت�شريحات  التكاليف.وح�شب  باهظة  تكون  قد  التاأمني 

فاإن جميع كربيات �شركات اإعادة التاأمني م�شاركة يف تلك التغطيات مثل : 

�شوي�ض ري، ميونخ ري، جينريال ري وبارتيرن ري، الكل لديه ح�شة تاأمينية 

يف تغطيات �شركة التنقيب االإجنليزية.

70 مليون دوالر  اإىل   60 بارترن ري خ�شائرها يف حدود  وقد قدرت �شركة 

متوا�شعًا  يعد  التقدير  ذلك  باأن  دونفان  ال�شيد  ذلك  على  ويعلق  اأمريكي 

التكلفة  ثلث  ول��ي��ة  االأ التقديرات  ت�شكل  ما  ع��ادة  اذ  احلالية  املرحلة  يف 

التاأمينية  املعايري  ولكن  املطالبات،  ه��ذه  مثل  ج��راء  املحتملة  النهائية 

اإىل  اإ�شافة  املحتملة،  للمطالبات  خم�ش�شات  وج��ود  بال�شرورة  تتطلب 

ذلك فاإنه من املهم اأن تو�شح �شركات اإعادة التاأمني م�شوؤولياتها املحتملة 

الكارثة  عن  الناجمة  التاأمينية  امل�شوؤولية  من  تتهرب  نها  باأ يفهم  ال  حتى 

بالتعقيد  تت�شم  احلدث  لهذا  التاأمينية  امل�شوؤولية  يف  اخلو�ض  اأن  البيئية. 

ووحدهم املوؤمنون هم من يعرفون تفا�شيلها لذلك فاإن املوؤمن لهم وحفظًا 

يف  فيها  اخلو�ض  يوؤجلون  يجعلهم  تاأثرها  وع��دم  اأعمالهم  ال�شتمرارية 

الوقت احلا�شر.

زمة املالية كانوا قد ا�شتثنوا تغطيات  اإذ اإن الكثري من املوؤمن لهم ونتيجة لالأ

مـوضـــوع العـــدد
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مهمة من وثائقهم التاأمينية، من اأجل تخفي�ض تكلفة اأق�شاط التامني بحجة 

عدم احلاجة لتلك التغطيات، و لرمبا كانت من �شمنها التغطيات البيئية، 

الربامج  مدير  جونز  جينا  ال�شيد  يقول  �شوًء.  الو�شع  يزيد  قد  الذي  مر  االأ

البيئية لدى بارنز وويلكوك�ض »التغطيات البيئية لي�شت دائمًا مطلبًا الزاميًا 

يتجنبون  لهم  املوؤمن  باأن  م�شيفا  العامة«   امل�شوؤلية  تغطيات  �شاأن  نها  �شاأ

اخلا�شة.  روؤيتهم  ح�شب  لها  بحاجة  لي�شوا  لتغطيات  اإ�شافية  اأق�شاط  دفع 

بيئية  لتكاليف  ال�شاطئ  على  عمال  االأ اأ�شحاب  عر�ض  ذلك  باأن  م�شتدركًا 

من  �شواء  املكاملات  من  الكثري  وردتنا  »لقد  الو�شع.  ذل��ك  ج��راء  باهظة 

بيئية،  تاأمينية  تغطيات  �شراء  تبحث  عليها،  موؤمن  غري  �شركات  اأو  اأفراد 

م�شيفًة.  جونز،  ال�شيدة  تقول   ، ن«  االآ فات  قد  وان  االأ ولكن  وقوعها،  بعد 

»ميكننا اأن ن�شاعد فقط بتقدمي تغطيات للم�شتقبل ولكن الكثري من املوؤمن 

لة  م�شاأ ذاته  حد  يف  وهذا  اأخ��رى،  مرة  يحدث  لن  هذا  اأن  يعتقدون  عليهم 

للم�شوؤوليات  اآخرين  عن�شرين  عمال  االأ وانقطاع  الدخل  خ�شارة  اأخ��رى«. 

الباهظة جراء هذا الت�شرب النفطي، ولكن وثيقة التاأمني البيئية القيا�شية 

عمال مل  لن ت�شملهما مادامت املالحق التكميلية خل�شارة الدخل وانقطاع االأ

ت�شدر، طبقًا لل�شيد جو بورين، الرئي�ض التنفيذي ل�شركة اآيرون �شور، ق�شم 

ق�شم  رئي�ض  اوبراين،  جون  وال�شيد  والبيئية  والت�شغيلية  دارية  االإ اخلدمات 

عمال متوفر لغالبية وثائق التلوث البيئي  البيئة فاإن ملحق وثيقة انقطاع االأ

واخليار مفتوح للموؤمن له ل�شراء التغطية املنا�شبة عند �شراء وثيقة التاأمني 

عدم  بحجة  ال�شراء  على  يقدمون  ال  لهم  املوؤمن  من  الغالبية  اأن  اإال  البيئي 

البيئية. حداث  بامل�شائل واالأ تاأثرهم 

�شتتغري  العمل  اأ�شحاب  روؤية  باأن  بورن،  ال�شيد  يقول  ذلك  من  الرغم  على 

القطاع  عمال يف  االأ اأ�شحاب  اأن  الكارثي.  الت�شرب  بعد هذا  بطبيعة احلال 

بخ�شارة  �شي�شعرون  املك�شيك  خليج  �شاطئ  طول  على  وال�شياحي  الفندقي 

الدخل نتيجة ملغادرة النزالء لفنادقهم ب�شبب التلوث، واأول ما �شيتبادر اإىل 

اأذهانهم تغطياتهم التاأمينية والتي ال ت�شمل تغطيات خ�شارة الدخل ح�شب 

لدى  التاأميني  الوعي  يف  تغريًا  �شيحدث  الذي  م��ر  االأ ب��ورن،  ال�شيد  و�شف 

التكميلية  املالحق  تلك  مثل  على  الطلب  بالتايل  ويزيد  عمال  االأ اأ�شحاب 

وهذا ما اأتوقع روؤيته يف �شناعة التاأمني يف الفرتة املقبلة.

خطار  باالأ لهم  املوؤمن  توعية  اأهمية  تاأتي  هنا  “من  جونز  ال�شيد  ي�شيف 

مر يقع على عاتق املوؤمنني. “اإذا كان  والتغطيات املنا�شبة، مو�شحًا، هذا االأ

البيئي  ثمة در�ض ي�شتخل�ض من ذلك احلدث فهو �شرورة االلتفات للخطر 

ال�شيدة جونز،  تقول  واأخذه على حممل اجلد«  لدينا  له  موؤمن  بكل  املحدق 

اأغفل  و  اأ تغطيتها  املمكن  البيئية  خطار  االأ التاأمني  مكتتبي  يو�شح  مل  اإذا 

تاأمني خطر ما فاأن ذلك ي�شعهم اأمام قاعدة اخلطاأ اأو ال�شهو وبالتايل من 

البيئية  التغطية  باأخذ  يبلغ  مل  نه  باأ مدعيًا  الحقًا  له  املوؤمن  ياأتي  اأن  املمكن 

التاأمني.  املنا�شبة وقت 

وقد قامت �شركة اآيرون �شور بت�شكيل فريق لال�شتجابة ال�شريعة من خرباء 

جابة عن اال�شتف�شارات اخلا�شة  ليتواجدوا على �شاطئ اخلليج لالإ التاأمني 

بامل�شوؤولية التاأمينية النا�شئة عن الت�شرب النفطي وتقدمي الن�شح وامل�شورة 

التاأمينية الالزمة نظرًا لكونها �شركة التاأمني الوحيدة التي لها مكتب متثيلي 

اأورلينز،  وقد قدمت ال�شركة الكثري من امل�شاعدة للعمال ل�شمان  يف والية 

باأنه  ندرك،  »نحن  بورن  ال�شيد  يقول  املنا�شبة.  التاأمينية  بالتغطية  متتعهم 

الذين  البيئية  ن�شاءات  االإ مقاولو  يبداأ  حتى  هذه  مثل  كارثة  حتدث  اأن  ما 

لديهم م�شاريع قائمة، يف مراجعة وثائقهم التاأمينية والتقدم بطلبات زيادة 

متواجدون  ننا  باأ يعلموا  اأن  نريدهم  م�شاريعهم.  لتنفيذ  التاأميني  ال�شقف 

ربع والع�شرين �شاعة مل�شاعدتهم«. هناك العديد من النا�ض  هنا على مدار االأ

ا�شتخدامهم  يتم  ولكن  البيئية  ن�شائية  االإ عمال  باالأ عالقة  لهم  لي�ض  الذين 

للعمل يف هذه احلادثة النفطية، مثل ال�شيادين وغريهم يعملون يف اأعمال 

ن�شاءات البيئية وبالتايل  اأخرى قريبة من ذلك ولكنهم لي�شوا مقاولني يف االإ

املنا�شبة.  التاأمينية  التغطيات  تنق�شهم  قد 

تقول ال�شيدة جونز باأن �شركة برنز و يلكوك�ض قادرة على تقدمي التغطيات 

ال�شاحل  تنظيف  جمهودات  يف  للم�شاعدة  تقدموا  الذين  للمقاولني  البيئية 

ال�شاأن.  هذا  يف  ات�شاالت  عدة  ال�شركة  ا�شتلمت  وقد  اخلليج،  طول  على 

خرى تقوم بتن�شيق اجلهود املبذولة مع املقاولني البيئيني  اآيرون �شور هي االأ

على  يعملون  الذين  اأولئك  مع  لهم  موؤمن  ولي�شوا  البالد  اأنحاء  خمتلف  يف 

ال�شركة  كانت  »�شواء  نه  باأ جونز  ال�شيدة  وتوؤكد  املك�شيك.  خليج  �شاحل 

لدينا من�شب  الراهن، الرتكيز  الوقت  اأو ال، ذلك اليعنينا يف  لدينا  موؤمنة 

يف  غاية  لها  احلاجة  حيث  زم��ة  االأ مع  للتعامل  الالزمة  امل��وارد  توفري  على 

واجب  لة  م�شاأ اإنها  واخل�شارة،  الربح  ح�شابات  يتعدى  مر  االأ اإن  ال�شرورة. 

وطني يتحتم علينا العمل جمعيًا من اأجل امل�شلحة العامة«. 

مـوضـــوع العـــدد
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ئتماين العاملية   داء والذي منحته لها وكالة الت�شنيف االإ ”BBB“  م�شتقر االأ ئتماين  حافظت �شركة التكافل الدولية على ت�شنيفها االإ

�شتاندر اآند بورز لت�شنيف القوة املالية لدى ال�شركة على املدى الطويل مع نظرة م�شتقبلية م�شتقرة. ويوؤكد هذا التجديد على متانة 

ال�شركة املالية وقدرتها على مواجهة التقلبات املالية يف ال�شوق والقدرة على حتقيق منوا مدرو�شا يف اأعمالها التاأمينية.

التكافل الدولية تحافظ
على تصنيفها اإلئتماني ”BBB“ للعام 2010

مـوضـــوع العـــدد

ويف هذا ال�شدد، اأعرب ال�شيد يون�ض جمال ال�شيد الرئي�ض التنفيذي 

هذا  على  ال�شركة  مبحافظة  �شعادته  عن  الدولية  التكافل  ل�شركة 

التعزيز  على  املتميزة عالوة  داء  االأ م�شتويات  يعك�ض  الذي  الت�شنيف 

يف  وال��دخ��ول  ال��واع��دة  واال�شتثمارية  التاأمينية  الفر�ض  اغتنام  من 

م�شاريع �شخمة تلبي طموحات ال�شركة وتن�شجم مع روؤيتها. 

هذا  على  ال��دول��ي��ة  التكافل  مبحافظة  نفخر  نحن   “ ق��ائ��ال:  ك���د  واأ

التي  الراهنة  التقلبات  من  بالرغم   �010 احلايل  للعام  الت�شنيف 

تاأمني  �شركة  اأول  بكوننا  نعتز  كما  واملايل،  التاأميني  ال�شوق  ي�شهدها 

دعامة  ي�شكل  الذي  الت�شنيف  هذا  على  حت�شل  اململكة  يف  اإ�شالمية 

التاأمينية.” عمالنا  الأ قوية 

وقد اأثنى ال�شيد يون�ض جمال على جهود طاقم العمل البحريني املوؤهل 

يف قطاع التاأمني واإدارة املخاطر واملخت�ض يف اإيجاد احللول التاأمينية 

�شالمية املبتكرة لتوفري احلماية الالزمة. قائال: “مما ال �شك فيه  االإ

فاإن جناحنا الباهر وحمافظتنا على هذا الت�شنيف املرموق يعود اإىل 

طاقم العمل امل�شهود له باالحرتافية وتفانيه يف العمل.”

كربيات  قبل  من  كبري  بدعٍم  ال�شركة  حظيت  “لقد  قائال:  واأ�شاف 

اإعادة  باتفاقيات  ال�شركة  تتمتع  اإذ  العاملية،  التاأمني  اإعادة  �شركات 

مر الذي �شاعد  عادة امل�شنفة عامليًا، االأ تاأمني مع كربيات �شركات االإ

بااللتزامات  يفاء  االإ على  والقدرة  العمالء  ثقة  من  املزيد  ك�شب  على 

التاأمينية.”  التعاقدية 

وك��االت  واب���رز  اع��رق  اح��د  العاملية  ب��ورز  ن��د  اأ �شتاندرد  وك��ال��ة  تعد 

ئتماين  يف العامل وترجع بدايات عملها اإىل عام1860م  الت�شنيف االإ

بحاث يف  ئتماين واالأ ومتتلك خربة تتجاوز 150 عاما يف الت�شنيف االإ

�شتثمار وتقييم املخاطر وتقدمي احدث املعلومات والتحليالت  جمال االإ

حول ال�شوق املايل العاملي.
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ودية  بزيارة  الدولية  التكافل  �شركة  من  اإداري  وفد  قام  واأي�شا 

ل�شركة اأوال اخلليج لل�شناعات. تاأتي هذه الزيارة يف اإطار حر�ض 

ال�شركتني يف  التعاون امل�شرتك بني  و  ال�شركة على تعزيز العالقة 

املدير  مطر  ح�شني  عادل  ال�شيد  اأثنى  وب��دوره  املجاالت.  خمتلف 

اأوال اخلليج على اخلدمات التي تقدمها �شركة  التنفيذي ب�شركة 

التكافل املتما�شية مع متطلبات الع�شر احلديث.

وأخـــرى 
لشركـة أوال الخـليج

�شوؤون  لوزير  بزيارة خا�شة  الدولية  التكافل  �شركة  اإداري من  وفد  قام 

النفط والغاز رئي�ض الهيئة الوطنية للنفط والغاز عبداحل�شني بن علي 

�شعادته  م�شيدًا  بال�شركة  امل�شوؤولني  بكبار  الوزير  رحب  حيث  م��ريزا. 

بالدور الذي تلعبه ال�شركة يف دعم االقت�شاد الوطني وتقدمي اخلدمات 

االقت�شادية  القطاعات  احتياجات  تلبي  التي  التاأمينية كافة  واملنتجات 

ال�تاأميني  ال�شوق  ال�شركة يف  التي حتققها  بالنجاحات  فراد، منوهًا  واالأ

املحلي والعاملي.

زيـارة وزيـر 
شـؤون النفـط والغـاز

انطلقوا لزيارة وجهاتكم املف�ضلة وانعموا براحة البال

طمئنان عندما تنوون ال�شفرللخارج.وتوفر خططنا املرنة للتاأمني �شد  التـكـافـل لل�ضـفـر، من التكافل الدولية نوؤمن لكم راحة البال واالإ

خماطر ال�شفر احلماية املالية اأثناء رحالت العمل اأو العطل يف اخلارج من خالل تغطية النفقات الطبية ذات العالقة.

مـــزايــا الـتــكـافــل لل�ضـــــفـر:

   املـ�صـاعــدات الطـــبـيــة الـطـارئــة

   خــدمــات املـ�صـاعــدة الـ�صـخـ�صـيــة

   �صــيـاع املـ�صــتـنــدات وتــاأخــيـر الـرحــــالت

   الـحــوادث ال�صـخـ�صـيـــة

   املـ�صــئــولـيـــة ال�صــخـ�صــيـــة

لكرتوين: لكرتوين:                                                                 املوقع الإ �ضركة التكافل الدولية �ش.م.ب. خــط التـكـافــل الـ�صـاخــن: 8050 8000     الربيد الإ

أخــــبــار وأحــــداث



9 89 8

برعـاية شركة التكافل الدولية
بنك اإلسكان يقيم ورشة عمل بعنوان »تطـوير الذات«

التكافل الدولية توفر خصومات على الخدمات التأمينية لشركة كريدي مكس

للدرا�شات  البحرين  معهد  مع  وبالتعاون  الدولية  التكافل  �شركة  برعاية 

�شكان ور�شة عمل حتت عنوان ) تطوير الذات ( يف  امل�شرفية، نظم بنك االإ

الور�شة ح�شورًا  اأقيمت يف فندق مي�كور حيُث لقيت  والتي  املج�ال امل�شريف 

دارات. �شكان من خمتلف امل�شتويات واالإ بارزًا من موظفي بنك االإ

البحرين  معهد  من  موفاال،  فيجايا  ال�شيدة  الور�شة  ه��ذه  يف  حا�شر  وق��د 

للدرا�شات املالية وامل�شرفية حيث قدمت فيها �شرحا« مف�شاًل حول مبادرات 

�شافة اإىل تعزيز الرتكيز  املبيعات واخلدمات والعمل بروح الفريق الواحد باالإ

هداف. يف حتديد االأ

ويف  داء  االأ يف  االيجابية  تعزز  التي  العمل  اأخالقيات  على  اأك��دت  وقد  كما 

اأ�شلوب احلياة ب�شكل عام، حيث قام امل�شاركني بعمل تطبيقات عملية لتعزي 

املفاهيم التي مت ا�شتعرا�شها يف هذه الور�شة.

اأبرمت �شركة �شركة التكافل الدولية اتفاقية مع �شركة كريدي مك�ض الرائدة يف اإ�شدار 

بطاقات  لت�شهيل ح�شول حاملي  وذلك  البحرين  االئتمان يف مملكة  بطاقات  وقبول 

بطاقاتهم.  بوا�شطة  التاأمني  بولي�شات  �شراء  عند  ح�شومات  مك�ض” على  “كريدي 
ول مرة عر�شًا ح�شريًا حلاملي بطاقات  حيث يوفر االتفاق الذي يعقد بني ال�شركتني الأ

كريدي مك�ض ميتد على مدار عام كامل لال�شتفادة من خمتلف اخلدمات التاأمينية 

البطاقات على خ�شم  الدولية” بحيث يح�شل حاملو  “التكافل  التي تقدمها �شركة 

اإ�شايف بقيمة 10% على اأية خ�شومات اأخرى تقدمها �شركة التاأمني وذلك عند �شراء 

بولي�شة تاأمني �شاملة للمركبات بوا�شطة بطاقة كريدي مك�ض، كما يح�شل الراغبون 

لبطاقات  ا�شتخدامهم  عند   %10 بقيمة  اإ�شايف  خ�شم  على  املنازل  على  التاأمني  يف 

من  املباين  على  التاأمني  خدمات  خمتلف  من  تاأمني  بولي�شة  ل�شراء  مك�ض  كريدي 

حكام. التكافل الدولية وذلك �شمن اإطار ال�شروط واالأ

أخــــبــار وأحــــداث
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�شهادة  ع��ل��ى  ال��ع��و���ش��ي  ه���دى  ال�����ش��ي��دة  ح�شلت 

معهد  من   (CPP) املوظفني  �شوؤون  يف  املمار�شة 

بجدارة  واملالية  امل�شرفية  للدرا�شات  البحرين 

ومبعدل جناح عايل. 

تهنئة

ن�شطة  ع�شاء اللجنة االجتماعية، وذلك جلهودهم املبذولة وعطائهم الالحمدود يف العديد من االأ اأقامت اإدارة �شركة التكافل الدولية حفل ع�شاء تكرميي الأ

االجتماعية والثقافية التي اأقيمت يف ال�شركة.

تكريم اللجنة االجتماعية

عمال والتاأمينات  ن�شة ن�ور احلجي م�شاعد مدير ق�شم تطوير االأ األقت  االآ

ال�شخ�شية  حما�شرة يف “ الت�اأمني امل�شرف�ي” وذلك بح�شور عدد كبري 

من امل�شوؤلني  واملمثلني عن �شركات التاأمني و�شركات اإعادة التاأمني املحلية 

امل�شريف بني  التاأمني  فعالية  ترجمة  �شبل  فيها  ناق�شت  قليمية، حيُث  واالإ

البنوك و�شركات التاأمني.

محـاضرة عن
التأمين المصرفي

أخــــبــار وأحــــداث


