
11�لعدد )15535( - �ل�صنة �لخام�صة و�لأربعون - �لأحد 17 �صفر 1442هـ - 4 �أكتوبر 2020م

اإلى ك�نه اإحدى دع�ئم ا�ستراتيجي�ت ال�سركة ف�إنه م�س�ؤولية  وب�لإ�س�فة 

وك�نت  تحقيقه  على  داأبن�  ه��دف  وه��ذا  مب��سرة.  بمت�بعته�  اأت�سرف  مهنية 

معهد  مع  ب�لتع�ون  ال�سركة  ق�مت  فقد  قليلة..  �سن�ات  قبل  مم�ثلة  تجربة  لن� 

�سه�دات  لنيل  بحرينيين  بتدريب  والم�سرفية  الم�لية  للدرا�س�ت  البحرين 

في  قي�دية  من��سب  يتب�اأ  من  الي�م  ومنهم   ACII الق�ن�نية  الت�أمين  زم�لة 

ال�سركة وخ�رجه�. وقمن� م�ؤخرًا برع�ية كت�ب الت�أمين التك�فلي ب�لتع�ون مع 

معهد البحرين للدرا�س�ت الم�سرفية والم�لية، وه� كت�ب خ��ص بم�دة التك�فل 

لمب�دئ  خ��سة  عن�ية  ن�لي  كذلك  الت�أمين.  في  علمية  �سه�دة  لنيل  الم�ؤهلة 

تك�ف�ؤ الفر�ص وتمكين المراأة وخ��سة على الم�ست�ى القي�دي، وتفخر ال�سركة 

ب�لعن�سر الن�س�ئي في ال�سركة الذي يق�د عملي�ت الت�أمين في اأفرعه المختلفة 

الأميرة  الملكي  ال�سم�  �س�حبة  ج�ئزة  على  ال�سركة  بح�س�ل  ت�ج  وال��ذي 

�سبيكة بنت اإبراهيم اآل خليفة لتمكين المراأة.

منتجات ال�شركة

- م� هي المنتج�ت التي تم اعتم�ده� م�ؤخرا من قبل ال�سركة في 2020؟ 

وم� هي المنتج�ت الق�دمة؟

مركزة  الجه�د  كل  وك�نت  ب�لتحدي�ت،  مليئ�   2020 ع�م  ك�ن  لقد   {{

على كيفية اإت�حة خدم�ت الت�أمين ب�سكل �سل�ص واآمن تتم��سى مع م� تخ��سه 

لخدمة  كبير على ت�فير من�س�ت عمل  ب�سكل  اعتمدن�  اإذ  المملكة من تحدي�ت 

الزب�ئن عن طريق الت�أمين عبر التطبيق اللكتروني الذي مر بمراحل متت�بعة 

من التط�ير والتحديث�ت على م�قع ال�سركة اللكتروني، حيث اأجرين� الكثير 

عملي�ت  نم�  ع��ززت  اللكتروني  البيع  قن�ات  جميع  على  التح�سين�ت  من 

بتد�سين  كذلك  وقمن�  ال�س�بق.  ب�لع�م  مق�رنة   %70 على  زادت  بن�سبة  الت�أمين 

ال�سركة  مع  الم�ستركة  العملي�ت  �س�ء  في  الزب�ئن  لخدم�ت  الت�س�لت  مركز 

الأم والذي اأ�سهم في رفع وتح�سين ج�دة الخدم�ت المقدمة لعمالء ال�سركة.. 

في  �سيك�ن  جديد  منتج  لطرح  الالزمة  الدرا�س�ت  ب�إعداد  ح�لي�  نق�م  ذلك  مع 

متن�ول زب�ئنن� قبل نه�ية ال�سنة يعنى ب�س�ؤون الأ�سرة البحرينية واحتي�ج�ته� 

الت�أمينية، وه� منتج ت�أميني مبتكر يقدم لأول مرة في المملكة.

تحديات التاأمين

- م� هي اأهم التحدي�ت التي ت�اجه �س�ق الت�مين؟

تعتبر جزءا  التي  تلك  منه�  تحدي�ت مختلفة،  الت�أمين  قط�ع  ي�اجه   {{

ل يتجزاأ من مخ�طر الت�أمين ب�سكل ع�م والتي تق�م �سرك�ت الت�أمين ب�لتع�مل 

معه� وفق ال�ستراتيجي�ت المن��سبة لكل �سركة، وبح�سب النهج الذي تنتهجه 

الت�أمين  �س�ق  ت�اجه  التي  التحدي�ت  اأهم  ف�إن  ذلك  مع  حدة.  على  �سركة  كل 

على  بظالله�  األقت  التي   -COVID  19 ج�ئحة  ه�  الح�لي  ال�قت  في 

في  راأين�  وقد  ع�م،  ب�سكل  والجتم�عية  والم�لية  ال�سن�عية  القط�ع�ت  جميع 

بداية هذه الج�ئحة اأن ا�ستج�بة قط�ع الت�أمين للخ�س�ئر المرتبطة ب�لج�ئحة 

اأحدث ن�عً� من الإرب�ك وعدم اليقين  اآخر، الأمر الذي  اإلى  اختلفت من مك�ن 

مختلفة  مط�لب�ت  �سجلت  وق��د  الع�لمية.  الت�أمين  واإع����دة  الت�أمين  لأ���س���اق 

المرتبطة  تلك  وخ��سة  لل�سرك�ت  ب�لن�سبة  الدخل  كخ�س�رة  ب�لج�ئحة  تتعلق 

بقط�ع ال�سي�حة من فن�دق و�سرك�ت طيران وقط�ع�ت اأخرى. ومن المعروف 

الن�تجة عن  الخ�س�ئر  ت�ستثني  الدخل  تغطي خ�س�ئر  التي  الت�أمين  وث�ئق  اأن 

الأوبئة ب�لتحديد، ولكن التع�طي مع تلك المط�لب�ت اختلف من مك�ن اإلى اآخر 

وفق �سروط واأحك�م هذه ال�ث�ئق الت�أمينية.

واأ�س�ف الأن�س�ري: »هذا فيم� يتعلق ب�لت�أثير المب��سر على قط�ع الت�أمين، 

الت�أمين  اأحدثته� تلك الج�ئحة فهي قدرة �سرك�ت  اأم� التحدي�ت الأخرى التي 

على المح�فظة على الأداء ال�ستثم�ري للمح�فظ الت�أمينية المختلفة، حيث اإن 

الت�أثير القت�س�دي للج�ئحة �سبب التعطل في كثير من الن�س�ط�ت القت�س�دية 

�سن�ع�ت  اإن  حيث  الت�أمين،  �سرك�ت  على  مب��سر  وغير  مب��سر  ب�سكل  اأثر  م� 

ه�  وكم�  تم�مً�..  ت�قفت  الأحي�ن  بع�ص  وفي  ن�س�ط�ته�،  من  خف�ست  كثيرة 

معروف ف�إن قط�ع الت�أمين له �سالت تجمع كل القط�ع�ت القت�س�دية الأخرى 

والتي متى م� ازدهرت وتط�رت زادت من ن�س�ط قط�ع الت�أمين تب�عً�. ونحن 

مع  التع�مل  في  ا�ستثن�ئي  ت�ريخ  ولدين�  حكيمة  بقي�دة  نحظى  المملكة  في 

مختلف الأزم�ت، ف�لحك�مة الر�سيدة لم ت�أل جهدًا في دعم البنية القت�س�دية 

وتقديم حزم من المحفزات القت�س�دية و�سخ ال�سي�لة الالزمة متى م� ك�ن ذلك 

�سروريً� لتمكين الم�ؤ�س�س�ت ال�طنية من تج�وز الأزم�ت، ولن� في م� نخ��سه 

الآن من تحّد �س�اهد على ذلك.

تغطي�ت  ب�أ�سع�ر  مرتبط�  اآخ��ر  تحدي�  هن�ك  ان  اإل��ى  الأن�س�ري  واأ���س���ر 

ال�س�ق  من  ب�سرائه�  المب��سر  الت�أمين  �سرك�ت  تق�م  التي  الت�أمين  اإع����دة 

الع�لمية وهي كذلك ك�نت ترتفع ب�سكل ت�س�رعي في ال�سن�ات القليلة الم��سية 

�سك  بال  �سيك�ن  ال��ذي  2020م،  ع���م  في  ال��زي���دة  ه��ذه  وتيرة  �سرعة  وزادت 

اأو  المملكة  في  �س�اء  الت�أمين  قط�ع�ت  جميع  اأداء  ن�حية  من  ا�ستثن�ئي�  ع�م� 

الك�ملة  ال�ستف�دة  على  الت�أمين  �سرك�ت  قدرة  تحدي  اإلى  ب�لإ�س�فة  خ�رجه�، 

من مج�ل تكن�ل�جي� المعل�م�ت، فقد ك�نت جميع ال�سرك�ت الم�لية ب�لإ�س�فة 

اإلى �سرك�ت الت�أمين على ق�ئمة الم�ؤ�س�س�ت التي تعتمد في عملي�ته� على اأحدث 

م� ت��سلت اإليه التكن�ل�جي�، اأم� الي�م ب�سبب ج�ئحة COVID-19 فاإننا 

ن�سهد ت�س�رع� ا�ستثن�ئي�، ف�لكثير من المن�س�آت ال�سغيرة والمت��سطة وكذلك 

الم�ؤ�س�س�ت الحك�مية قد بداأ يت�س�بق مع الم�ؤ�س�س�ت الم�لية في العتم�د على 

التكن�ل�جي�، فبعد اأن ك�نت هذه الم�ؤ�س�س�ت الم�لية ت�سبقه� بم� ل يقل عن 3 

اإلى 5 �سن�ات اأ�سبحت الفج�ة الي�م اأقل من ذلك بكثير وقد تك�ن مت�س�وية، 

�سرك�ت  وب�لأخ�ص  الم�لي  القط�ع  على  كبيرة  �سغ�ط�ت  ي�سع  ال��ذي  الأم��ر 

الت�أمين لتلبية احتي�ج�ت عمالئه� المختلفة ب��ستخدام اأحدث التقني�ت لتع�د 

مرة اأخرى اإلى مقدمة الركب.

القوانين الجديدة للت�أمين

 -م� ه� ت�أثير الق�انين الجديدة للت�أمين؟ وهل اأثرت على ال�سركة ب�ل�سلب 

اأم ب�لإيج�ب؟؟

ا�ستحدثت  التي  الجديدة  والتنظيم�ت  الق�انين  من  عدد  هن�ك  ك�ن   {{

اأط��را  ي�سع  وال��ذي  للعمالء  المعل�م�ت  خ�س��سية  حم�ية  كق�ن�ن  م���ؤخ��رًا 

وال��ذي  ال�سرك�ت  بعمالء  الخ��سة  البي�ن�ت  مع  التع�مل  كيفية  في  متقدمة 

في  الم�لي  ال�س�ق  به�  يحظى  التي  ال�سمعة  على  اإيج�بً�  ي�ؤثر  اأن  �س�أنه  من 

البحرين، وي�لي م�سرف البحرين المركزي اأهمية خ��سة للتط�ير الم�ستمر 

اإط��الق  جميعً�  و�سهدن�  الت�أمين،  بعملي�ت  الخ��سة  والل�ائح  للتنظيم�ت 

ب�سروط  يتعلق  فيم�  اللب�ص  من  كثيرًا  اأزالت  التي  للت�أمين  الم�حدة  ال�ثيقة 

تقدير  ُح�سن  في  الت�أمين  �سرك�ت  �س�عد  الذي  الأمر  ال�سي�رات،  ت�أمين  وثيقة 

التزام�ته� الم�لية الم�ستقبلية حيث ترك الم�سرف المركزي لل�سرك�ت التن�ف�ص 

في الخدم�ت التكميلية لجميع وث�ئق ت�أمين ال�سي�رات.

الم�ستمر  التط�ير  في  م�سك�ر  بجهد  المركزي  البحرين  م�سرف  ويق�م 

للتنظيم�ت والل�ائح الخ��سة بقط�ع الت�أمين، فقد �سهدن� في الأ�سهر الأخيرة 

التنظيم الجديد الذي طراأ على الت�أمين ال�سحي وه� اإلزامية اإجراء مع�مالت 

ُم��زودي  اإل��زام  وكذلك  الإلكترونية  الم�ستندات  طريق  عن  ال�سحي  الت�أمين 

جميع  بتقديم  ال�سحية  المط�لب�ت  ت�س�ية  �سرك�ت  عبر  ال�سحية  الخدم�ت 

الم�ستندات ب�س�رة الكترونية واإيق�ف التع�مل مع الم�ستندات ال�رقية وذلك 

اأي�س� اأثر اإيج�ب� على �سرعة ت�س�ية مط�لب�ت الت�أمين ال�سحي ومكن �سرك�ت 

الت�أمين من معرفة اأداء وث�ئق الت�أمين ال�سحي ب�سكل اأ�سرع واأدق.

عملي�ت الدمج

 -م� ه� ت�أثير عملية الدمج الأخيرة في ال�سركة؟ وهل هن�ك ح�جة ملحة 

اإلى دمج �سرك�ت الت�أمين الأخرى؟؟

}} لقد ك�نت عملية ال�ستح�اذ على 81.94% من اأ�سهم ال�سركة من قبل 

ال�سركة البحرينية الك�يتية للت�أمين )ال�سركة الأم( الت�بعة لمجم�عة الخليج 

و�سم�ل  الأو�سط  ال�سرق  في  الت�أمين  �سرك�ت  اأكبر  اإحدى  تعد  والتي  للت�أمين 

حيث  المنطقة،  �سهدته�  التي  ال�ستثن�ئية  الدمج  عملي�ت  اإحدى  هي  اإفريقي� 

وظلت  ال�سركتين  لدى  والإ�سن�د  الدعم  وحدات  دمج  في  ب��سرت  ال�سركة  اإن 

وحدات العملي�ت الت�سغيلية منف�سلة، وذلك راجع اأ�س��س� اإلى اختالف نم�ذج 

العمل في ال�سركتين، حيث اإن �سركة التك�فل الدولية هي �سركة ت�أمين اإ�سالمية 

هيئة  ولديه�  الإ�سالمية  ال�سريعة  مب�دئ  مع  مت�افقة  ت�أمينية  تغطي�ت  ت�فر 

ك�ن  لذلك  ال�سرعية،  الن�حية  من  ال�سركة  اأعم�ل  بمراقبة  تق�م  �سرعية  رق�بة 

الرغم من ذلك  الأم. وعلى  ال�سركة  الت�أمين مع  ال�اجب عدم دمج عملي�ت  من 

فقد اأ�سهمت عملية الدمج ل�حدات الدعم والإ�سن�د في رفع الكف�ءة الت�سغيلية 

وتر�سيد النفق�ت، الأمر الذي اأ�سهم في تقديم خدم�ت ت�أمينية تن�ف�سية بج�دة 

الم�ستركة. وقد  الرقمية  الفروع  اإطالق  اأول عمل م�سترك ه�  ع�لية، وقد ك�ن 

مت�نة  في  للت�أمين  الك�يتية  البحرينية  ال�سركة  قبل  من  ال�ستح�اذ  �س�هم 

المركز الم�لي لل�سركة وعزز المالءة الم�لية وه� الأمر الذي اأدى اإلى ح�س�ل 

ال�سركة على الت�سنيف الئتم�ني المتقدم الذي تحظى به ال�سركة.

اأم� فيم� يتعلق بح�جة ال�س�ق اإلى عملي�ت الدمج ف�إن ذلك اأمر ل �سك فيه، 

اإذ يبلغ عدد �سرك�ت الت�أمين الع�ملة في ال�س�ق 36 �سركة ت�أمين بح�سب اآخر 

اإح�س�ئية قدمه� م�سرف البحرين المركزي تتن�ف�ص على اإجم�لي اإق�س�ط تقدر 

ال�س�ق قد ي�سهد عملي�ت دمج  ف�إن  لذلك  ب�300 ملي�ن دين�ر بحريني،  قيمته� 

المالءة  تعزيز  في  للم�س�همة  واأي�س�  الت�سغيلية  الكف�ءة  لزي�دة  وا�ستح�اذ 

الم�لية ورفع الط�قة ال�ستيع�بية وزي�دة الحتف�ظ ب�لأخط�ر الت�أمينية.

تاأثير الأزمات ال�شيا�شية

- هل يت�أثر قط�ع الت�أمين ب�لأزم�ت ال�سي��سية مثل ب�قي القط�ع�ت؟

تلك  ت��ف��رزه  وم���  ال�سي��سية  ب���لأزم���ت  يت�أثر  الت�أمين  اأن  �سك  ل   {{

ال�سدام�ت من ت�ج�ص، قد ي�ستدعي في بع�ص الأحي�ن زي�دة اأق�س�ط الت�أمين 

على بع�ص فروع الت�أمين، منه� على �سبيل المث�ل التغطي�ت الخ��سة ب�أخط�ر 

الحرب وال�سغب وال�سطراب�ت. وفي اأحي�نً� اأخرى ف�إن �سرك�ت الت�أمين ت�فر 

ال�سي��سية..  الأزم���ت  ترافق  التي  الأخط�ر  لتخدم  �سممت  ت�أمينية  تغطي�ت 

وب�سكل ع�م ف�إن قط�ع الت�أمين قد ت�أثر فعال ب�لأزم�ت ال�سي��سة على الم�ست�ى 

الإقليمي والع�لمي في ال�سن�ات الأخيرة.

- م� هي اأهمية قط�ع الت�أمين لقت�س�د المملكة ؟

القط�ع�ت  ا�ستقرار جميع  على  المح�فظة  في  كبيره  اأهمية  للت�أمين   {{

ف�لت�أمين  المملكة.  اقت�س�د  دعم  في  مهم�  عن�سرا  يمثل  م�  وه�  القت�س�دية، 

به�  المحتفظ  الأق�س�ط  اإع�دة �سخ  عبر  �س�اء  ال�س�ق  في  دائمة  �سي�لة  ي�فر 

في مختلف القط�ع�ت اأو عبر ال�سي�لة الف�رية للتع�ي�س�ت والتي ت�سمن عدم 

انقط�ع الإنت�ج في ح�ل تعر�ص اأي من المن�س�آت القت�س�دية لل�سرر العر�سي، 

ولذلك فه� عن�سر ف�عل في ا�ستمرار عجلة القت�س�د وركيزة اأ�س��سية لمختلف 

القط�ع�ت القت�س�دية في المملكة.

 - اأين تجد م�ستقبل قط�ع الت�مين خالل ال�سن�ات الق�دمة؟

ول  كثيرة،  وانج�زات  نج�ح�ت  البحرين  في  الت�أمين  قط�ع  �َسجل   {{

�سك اأن مجه�دات م�سرف البحرين المركزي في اإر�س�ء دع�ئم العمل الت�أميني 

قد  المختلفة  الت�أمين  مج�لت  في  المتقدمة  والتنظيم�ت  الل�ائح  وا�ستحداث 

الق�انين  اإلى  اأ�س��س�  يرجع  متقدم  ت�أميني  كمركز  المملكة  تقديم  في  اأ�سهمت 

البحرين،  في  الت�أمين  �سرك�ت  خالله�  من  تعمل  والتي  والل�ائح  والأنظمة 

اأفرع  في  الفني  التن�ع  اإلى  ب�لإ�س�فة  التنظيمية  الأر�سية  تلك  مثل  ووج�د 

الت�أمين  قط�ع  تط�ر  على  �سيعمل  ال�س�ق  في  المت�افرة  المختلفة  الت�أمين 

وازده�ره خالل ال�سن�ات الق�دمة.

ق�عدة بي�ن�ت الت�أمين

لقط�ع  بي�ن�ت  ق�عدة  بتد�سين  تفيد  ر�سمية  ت�سريح�ت  هن�ك  -ك�نت   

اإلى �س�ق الت�أمين؟  2020.. م� الذي ي�سيفه هذا الم�سروع  الت�أمين مع نه�ية 

واإلى اأين و�سل؟

}} كم� ه� معل�م ف�إن الت�أمين يعتمد كثيرا على الإح�س�ئي�ت والمعل�م�ت 

والبي�ن�ت في تحديد ت�جه�ت القط�ع لأ�سب�ب متن�عة، منه� درا�سة الأخط�ر 

تق�م  الت�أمين  و�سن�عة  الت�أمينية،  المط�لب�ت  وت�قع�ت  الأ�سع�ر  وتحديد 

على  البحرينية  الت�أمين  جمعية  اأخ��ذت  وق��د  الإح�س�ئي�ت،  على  ب�لأ�س��ص 

م�  المختلفة  الت�أمين  لأن�سطة  متك�ملة  بي�ن�ت  ق�عدة  بت�فير  تق�م  اأن  ع�تقه� 

�سيتطلب اأن تقدم جميع �سرك�ت الت�أمين البي�ن�ت والروابط الالزمة المختلفة 

والإح�س�ئي�ت  ب�لبي�ن�ت  الت�أمين  �س�ق  رفد  في  اأ�س��سي�  ع�مال  �ستك�ن  التي 

ن لهم الذين  المطل�بة حتى يرفع من ج�دة الخدم�ت وي�فر فر�س� ع�دلة للم�ؤَمّ

لديهم �سجل جيد في المط�لب�ت الت�أمينية، اأم� بخ�س��ص مدى التقدم في هذا 

الم�سروع ف�إن الدرا�سة التي تق�م به� الجمعية م�زالت لم تكتمل في �س�رته� 

النه�ئية، ون�أمل اأن يرى هذا الم�سروع الن�ر �سريعً�، اإذ �سيك�ن له اأثر اإيج�بي 

وواعد على المدى البعيد.

- اإلى اأي مدى تت�س�به ق�عدة البي�ن�ت مع نظ�م العمل الم�سرفي المفت�ح؟ 

وم� الذي �ست�سيفه اإلى قط�ع الت�مين؟

ت�سبه  البحرينية  الت�أمين  جمعية  عليه�  تعمل  التي  البي�ن�ت  ق�عدة   {{

اإن نظ�م  الم�سرفي فيم� يتعلق بتحديد م�ست�ى الأخط�ر، حيث  العمل  كثيرا 

الإيف�ء  عدم  في  تتمثل  التي  الئتم�ن  مخ�طر  بتحديد  يهتم  الم�سرفي  العمل 

ب�للتزام�ت الم�لية، اأم� نظ�م العمل في ق�عدة الت�أمين فله اإط�ر اأ�سمل من حيث 

الت�أمين  قط�ع  اإلى  البي�ن�ت  ق�عدة  �ست�سيفه  م�  ف�إن  لذلك  المختلفة،  المخ�طر 

�سيك�ن له دور مح�ري في ت�سكيل ال�س�ق في ال�سن�ات الق�دمة.

التحول الرقمي

 -م� ه� دور ال�سركة في م�اكبة التح�ل الرقمي؟

}} نحن في التك�فل الدولية لدين� التزام ج�هري فيم� يتعلق ب�لتح�ل 

الرقمي، فقد ك�نت ال�سركة وم�زالت تق�د ذلك التح�ل حيث اإن ال�سركة ك�نت 

اأول من ا�ستحدث �سه�دة الت�أمين الرقمية بدل من �سه�دة الت�أمين البال�ستيكية 

لأهمية  البالد  الم�س�ؤولين في  تفهم  اإلى  ع�ئد  ال�س�بق، وذلك  في  به�  المعم�ل 

ب�در  فقد  البحرين،  مملكة  في  اأ�س��سية  �سمة  اأ�سبح  ال��ذي  الرقمي  التح�ل 

التح�ل  ذل��ك  دع��م  اإل��ى  والترخي�ص  المرور  اإدارة  في  الم�س�ؤول�ن  الإخ���ة 

الرقمي عندم� تم اإ�سدار اأول �سه�دة ت�أمين رقمية لل�سي�رات في ع�م 2016 من 

�سركة التك�فل الدولية.

للت�أمين  رقمية  �سه�دة  اأول  كذلك  اأ���س��درن���   2019 ع���م  »ف��ي  واأ���س���ف: 

ال�سحي وك�ن ذلك تح�ًل مهمً� وجريئً� في �سن�عة الت�أمين ب�لتع�ون مع اأكبر 

هيلث   - الت�بعة  �سركتن�  وهي  البحرين،  في  �سحية  مط�لب�ت  اإدارة  �سركة 

 e-claim ال�سي�رات  لمط�لب�ت  الكترونية  من�سة  بعمل  ب�درن�  كذلك   .360

ب�لتع�ون مع ال�سركة الأم في اإط�ر دمج مراكز الخدمة ي�ستطيع عبره� جميع 

الم�ؤمن لهم من زب�ئن كلت� ال�سركتين ت�سجيل مط�لب�تهم وتحميل الم�ستندات 

الالزمة واإنه�ء جميع الإجراءات من اأول ت�سجيل المط�لبة حتى النته�ء من 

اإ�سالح المركبة المت�سررة من دون الح�جة اإلى الح�س�ر ال�سخ�سي وتعتبر 

e-claimخدمة متقدمة ت�س�ف اإلى البتك�رات التكن�ل�جية التي  خدمة ال� 

وا�ستف�د  المن�سة  هذه  تطبق  �سركة  اأول  المجم�عة  وتعتبر  ال�سركة،  تبنته� 

منه� العديد من الزب�ئن في مرحلة ج�ئحة ك�رون� بدل من الح�س�ر �سخ�سي�، 

كذلك الم�س�ؤول�ن في م�سرف البحرين المركزي قدم�ا الكثير من الدعم لهذا 

ذات  الأط��راف  جميع  التزام  على  اآخ��ر  دليل  وذل��ك  �س�بق�  ذكرن�  كم�  التح�ل 

وت�جت  المملكة،  في  الرقمي  التح�ل  م�اكبة  على  العمل  ب�سرورة  العالقة 

البحرين  حك�مة  ج�ئزة  على  ال�سركة  بح�س�ل  الرقمي  البتك�ر  في  جه�دن� 

لأف�سل تطبيق لالأجهزة الذكية. 

ونعمل ح�ليً� على م�سروع م�سترك مع ال�سركة الأم - ال�سركة البحرينية 

اأن  ن�أمل  الت�أمين  لعملي�ت  متقدم  تكن�ل�جي  نظ�م  لإطالق  للت�أمين  الك�يتية 

يحدث تح�ًل ف�رقً� في �س�ق الت�أمين.

�سرك�ت  اأداء  الإلزامي على  ال�سحي  الت�أمين  انعك��س�ت تطبيق  م� هي   -

الت�أمين؟

وم�زالت  والت�سريع  الدرا�سة  قيد  ال�سحي  ال�سم�ن  برن�مج  م�زال   {{

الهدف  �سك  بال  ولكن  مكتملة،  غير  الم�سروع  لهذا  التنظيمية  الت�سريع�ت 

المج�ل  في  تغير جذري  اإحداث  ال�سحي ه�  ال�سم�ن  لبرن�مج  ال�ستراتيجي 

جميع  مع  ب�لتن�سيق  لل�سحة  الأعلى  المجل�ص  ويق�م  البحرين  في  ال�سحي 

اإيج�بي،  دور  له�  �سيك�ن  الت�أمين  �سرك�ت  �سك  وبال  العالقة،  ذات  الأط��راف 

للدفع نح� تحقيق هذا الهدف ال�ستراتيجي للمملكة.

الجائحة وتاأمين ال�شيارات

- هل ت�أثر ت�أمين ال�سي�رات في قط�ع الت�أمين ب�سبب الج�ئحة؟

ثلث  يق�رب  م�  البحرين  مملكة  في  ال�سي�رات  ت�أمين  محفظة  تمثل   {{

لرتب�طه�  نظرا  �سك  بال  مهمة  محفظة  وهي  البحرين،  في  الت�أمين  اأق�س�ط 

لمحفظة  المتف�وت  الأداء  من  الرغم  وعلى  والم�ؤ�س�س�ت،  ب���لأف��راد  ال�ثيق 

ال�سي�رات والذي يختلف من �سنة اإلى اأخرى وفق معطي�ت ال�س�ق المختلفة 

ف�إن اأي ت�أثر في الأداء ب�لإيج�ب اأو ال�سلب ينعك�ص مب��سرة على اأداء ال�سرك�ت، 

نتيجة  م�ؤخرًا  منخف�سة  مط�لب�ت  ال�سي�رات  على  الت�أمين  فرع  �سجل  وقد 

حر�ص الن��ص على التقليل من تحرك�تهم في ال�س�ارع ب�سبب الج�ئحة، فيم� 

ال�سي�رات  ت�أمين  محفظة  �سجلت  حيث  2019م،  ع�م  في  مختلفً�  ال��سع  ك�ن 

معدلت مرتفعة في مط�لب�ت ال�سي�رات. وت�أتي اأهمية محفظة ال�سي�رات في م� 

تقدمه من �سي�لة منتظمة ل�سرك�ت الت�أمين على عك�ص المح�فظ الأخرى التي 

تفتقد مثل تلك الميزة.

وثيقة الت�أمين الموحدة

- م� ه� ت�أثير وثيقة الت�أمين الم�حدة على و�سع المن�ف�سة بين ال�سرك�ت؟

}} وثيقة الت�أمين الم�حدة التي تم اإ�سداره� برع�ية م�سرف البحرين 

الت�أمين  ل�ثيقة  الت�أمينية  للتغطية  الأدن��ى  الحد  تمثل  وثيقة  هي  المركزي 

من��سب�  ت��راه  م�  اإ�س�فة  الت�أمين  ل�سرك�ت  ُت��رك  وقد  المركب�ت،  على  ال�س�مل 

لهذه  لي�ص  ولكن  المركب�ت،  على  ال�س�مل  للت�أمين  الت�أمينية  وثيقته�  لت�س�يق 

ف�إن  ولذلك  الت�أمينية،  للتغطية  الأدن���ى  الحد  تخفي�ص  في  الحق  ال�سرك�ت 

وثيقة الت�أمين الم�حدة لم ت�ؤثر على و�سع المن�ف�سة بين ال�سرك�ت، فجميع 

ال�سرك�ت تقدم وثيقة ت�أمين بحده� الأدنى وت�سيف عليه� تغطي�ت اأخرى وفق 

ال�ستراتيجية الت�س�يقية لتلك ال�سرك�ت.

- وم� هي ت�أثيرات اإلزام م�ؤ�س�سة التنظيم العق�ري المط�رين العق�ريين 

ب�سراء �سندات الت�أمين العق�رية على �سرك�ت الت�أمين؟؟

}} اإن �سندات الت�أمين العق�رية هي اأحد اأفرع الت�أمين التي له� خ��سية 

ف�إن  لذلك  الت�أمين  �سرك�ت  على  الم�سلط  الخطر  حجم  اإل��ى  نظرا  ا�ستثن�ئية 

اإلى  ونظرا  الأخط�ر،  هذه  مثل  قب�ل  عن  تعزف  الت�أمين  �سرك�ت  من  الكثير 

وج�د ح�جة ملحة لمثل تلك ال�سندات الت�أمينية وخ��سة بعد الأزمة العق�رية 

في ع�م 2008 والتي تركت الكثير من المب�ني والمن�س�آت غير مكتملة. ومنذ 

تنظيم  ع�تقه�  على   )RERA( العق�ري  التنظيم  م�ؤ�س�سة  اأخ��ذت  ت�أ�سي�سه� 

وقد  الخ�رطة،  على  البيع  عملي�ت  في  وخ��سة  العق�ريين  المّط�رين  اأعم�ل 

لتط�ير  للت�أمين  البحرينية  والجمعية  العق�ري  التنظيم  م�ؤ�س�سة  ا�ستركت 

�سندات ت�أمين عق�رية مبتكرة من �س�أنه� اأن ت�سمن انج�ز الم�س�ريع العق�رية 

في الأوق�ت المحددة له�، حيث ق�مت الجمعية ب�لتع�قد مع �سركة �س�ي�ص ري 

وهي اأكبر �سركة اإع�دة ت�أمين في الع�لم وم�سنفة AA ع�لميً� من قبل وك�لت 

الت�سنيف الع�لمية حيث ت�سدر �سركة التك�فل الدولية ب�سكل ح�سري �سندات 

الت�أمين لمط�ري العق�رات وتق�م ب�إ�سن�د الأخط�ر لل�سرك�ت المحلية واإع�دة 

اإ�سن�د الف�ئ�ص من هذه الأخط�ر اإلى �سركة �س�ي�ص ري، وقد ك�ن لهذا التنظيم 

على  ع�لمية  مع�يير  واإ�سف�ء  البحرين  في  العق�ر  �س�ق  على  اإيج�بي  ت�أثير 

الم�س�ريع العق�رية التط�يرية.

اأكد اأن الج�ئحة اأهم تحدي�ت �شوق الت�أمين ح�لي�.. الرئي�س التنفيذي ل�شركة التك�فل الدولية:

تطوير »التك�فل« لقنوات البيع الإلكتروني رفع عملي�ت الت�أمين %70

تدريب البحرينيين يمثل اأولية في ال�ش��ركة.. ون�شبة البحرنة بلغت %72 

اال�شتحواذ من قبل »البحرينية الكويتية« اأ�شهم في مت�نة المركز الم�لي لل�شركة وعزز المالءة الم�لية

اأجرى احلوار: نوال عبا�س

ت�صوير: روي ماثيو�س

تحتل �سركة التك�فل الدولية �سدارة �سرك�ت الت�أمين في النم� وتن�ع مح�فظ الت�أمين، 

اإذ حققت ال�سركة نم�ًا جيدًا على الرغم من ظروف ال�س�ق الح�لية والآث�ر التي اأحدثته� 

ج�ئحة COVID 19، وهذا م� يعك�ص م�قع ال�سركة الري�دي وقدرته� على المح�فظة 

على ا�ستقرار عملي�ت ال�سركة وتقديم خدم�ته� لعمالئه� على نح� م�ستقر. وقد ك�ن ذلك 

ال�سركة في  الت�سنيف الئتم�ني الذي ح�سلت عليه  التي هي�أت لإع�دة  احد الأ�سب�ب 

والذي   AM Best من وك�لة الت�سنيف الع�لمية -A �بداية ال�سهر المن�سرم وه

ان�سم�م  ف�إن  كذلك  المنطقة.  في  الم�سنفة  التك�فل  �سرك�ت  اأعلى  ق�ئمة  على  ي�سعه� 

اإفريقي�  الأو�سط و�سم�ل  ال�سرق  الت�أمين في  اأكبر مجم�ع�ت  اإحدى  تعد  التي  للت�أمين  الخليج  اإلى مجم�عة  ال�سركة 

وجميع  العمالء  ثقة  ت�طيد  في  واأ�سهم  لل�سركة  الم�لية  المالءة  وتعزيز  الكتت�بية  القدرة  رفع  في  كبير  دور  له  ك�ن 

اأ�سح�ب الم�سلحة.. كل ذلك اأحدث نقلة ن�عية في اأعم�ل ال�سركة وعزز من م�قع ال�سركة الري�دي في ال�س�ق المحلي 

والإقليمي.

على  للتعرف  الأن�س�ري  محمد  ع�س�م  الدولية  التك�فل  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ص  ح���ورت  الخليج«  »اأخ��ب���ر 

ا�ستراتيجية ال�سركة خالل م�سيرته� العملية.

وتعد  ال�س�بة،  البحرينية  العن��سر  وت�أهيل  لتدريب  خ��سً�  اهتم�مً�  ال�سركة  ت�لي  الأن�س�ري:  ع�س�م  يجيب 

اأهم الرك�ئز التي تق�م عليه� خطط  �سي��سة ال�سركة الخ��سة بت�أهيل الم�ظفين وا�ستقط�ب الكف�ءات البحرينية من 

عمل ال�سركة وتبلغ ن�سبة البحرنة 72% على م�ست�ى المجم�عة في البحرين، ومن �سمن م�ؤ�سرات الأداء التي يتم 

مت�بعته� ب�سكل م�ستمر ن�سبة البحرنة والتدريب والتط�ير ال�ظيفي لأفراد المجم�عة، اإذ قمن� م�ؤخرًا وفق عملي�ت 

دمج وحدات الدعم والم�س�ندة ب�عتم�د خطة التط�ير ال�ظيفي لخلق عن��سر بحرينية قي�دية في مج�ل الت�أمين.

الوثيقة الموحدة للت�أمين اأزالت الكثير من اللب�س.. 

و»التك�فل« اأول من ا�شتحدث �شه�دة الت�أمين الرقمية

} ع�س�م الأن�س�ري.

}  الأن�س�ري مع عبدالعزيز العثم�ن.. ن�ئب الرئي�ص التنفيذي.


