
  

 
 للمرة األولى في البحرين

  
أمين لت و"ترست ري" الدولية ة بين البحرين اإلسالمي والتكافلثالثي شراكة

 سندات الضمان 
 

  
 

مذكرة أعلن بنك البحرين اإلسالمي عن  ،لزبائنه متميزةتقديم منتجات وخدمات ل ضمن إطار حرصه
شركة التكافل الدولية ان تنفيذ المشاريع مع ضم سندات طراف لتقديم خدمات التأمين علىألتفاهم ثالثية ا

 .دة التأمين الرائدة شركة ترست ريبدعم من شركة إعا
 

سيقدم ، والبحرينفي  األعمال المشتركةتوسيع نطاق لبين األطراف الثالثة  ستراتيجيةاالشراكة ال تهدف

الضمانات المطلوبة لقاعدة عمالئهما المشتركة مما يعزز التزامهما  اإلسالمي من خاللها بنك البحرين

 تجاه السوق البحرينية.

 
حيث توفر التغطية التأمينية التي  ،وتقدم االتفاقية خدمات الضمانات المطلوبة التي يقدمها البنك لعمالئه

عادة ما تقدم للمؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية لضمان إنهاء االعمال حسب ما يتم االتفاق 
مما يدعم  ،عليه وفي حالة حدوث اي إخالل في تلك االلتزامات توفر التغطية التأمينية التعويض المناسب

 .صفات المحددة سلفا  إنجاز تلك المشاريع بالتوقيت وبالموا
 

نفيذ الحاجة الملحة التي أوجدتها بيئة االعمال بعد التعثرات التي شهدتها المنطقة في ت هذا وساهمت
 في تصميم مثل تلك المنتجات التي توفر التغطية التأمينية الالزمة.المشاريع المختلفة 

 
يسعى بنك "قائال :  إلسالمي،، الرئيس التنفيذي لبنك البحرين اجرارأمين السيد حسان  صرحوقد 

وباألخص في  زبائنهالبحرين اإلسالمي دائماً لتقديم أفضل الخدمات والمنتجات لتلبية احتياجات قاعدة 

 يسعدناالمشاريع الحيوية التي تسهم في دفع عجلة النمو وهو ما يعزز التزامنا نحو السوق البحريني. 

ترست ري لتقديم خدماتنا المصرفية على شركة و شركة التكافل الدولية عاالتفاق على هذه الشراكة م

ين القطاع نطاق أوسع للمقاولين في البحرين، حيث ستتيح لهم االتفاقية االستفادة من عقود العمل ب

 المصرفي وقطاع التأمين".

 

الدعم للمقاولين في أضاف السيد جرار: "تعتبر هذه الشراكة عنصراً أساسياً لتقديم أكبر قدر ممكن من و

، المشتركين للزبائنتقديم الضمانات المطلوبة باألطراف الثالثة  قومتس ،االتفاقيةبموجب هذه والبحرين. 

الضمان البنكي النهائي "ضمان التنفيذ" أو ضمان الدفعة  :سندات الكفالة والضمانات مثلحيث ستكون 

 ع".صحاب المشروأضمان أداء المقاولين ذلك لوالمقدمة مطلوبة بموجب شروط عقد البناء أو الهندسة 
 

، عن سعادته في أن من جانبه أعرب السيد يونس جمال السيد، الرئيس التنفيذي لشركة التكافل الدولية
بأن الشركة  ى شركة التكافل الدولية بتقديم وثائق الضمان الخاصة لبنك البحرين اإلسالمي موضحا  تحظ

 مما من السوق جيدا   م، حيث تلقى البرنامج قبوال  2016أطلقت منتج ضمان تنفيذ المشاريع في العام 
 . وتأتي هذهمطوري المشاريع عن طريق بنك البحرين اإلسالميل شجع على تطوير تلك التغطيات

نية المتطورة خاصة خطوة في إطار حرص الشركة على تقديم ما يحتاجه السوق من التغطيات التأميال
أهم شركات إعادة التأمين في منطقة الشرق األوسط وشمال  إحدىوالتي تعد  ،بأن شركة ترست ري

تقوم بإعادة تغطية المخاطر التي تقدمها شركة التكافل الدولية مما  ،لها تتخذ مملكة البحرين مقرا  وأفريقيا 
تأمل أن توسع من نطاق  بأنها موضحا  يعطي ثقة ومصداقية لوثائق الضمان التي تصدرها الشركة 



  

 مبيعات تلك 
 
 

 الوثائق المتخصصة وتسعى دائما لطرح وثائق مهنية متخصصة.
 

، على االتفاقية قائال : "نحن فخورون الرئيس التنفيذي لشركة ترست ري ،السيد فادي أبو نحلكما علق 
افل الدولية، وهي تؤكد إلتزامنا على بهذه الشراكة االستراتيجية مع بنك البحرين اإلسالمي وشركة التك

تقديم خدمات ومنتجات مبتكرة لتلبية احتياجات السوق البحريني. تأتي هذه الشراكة كنتيجة لقراءتنا 
لمتطلبات السوق ونحن نمتلك الكادر المؤهل والمتخصص في التعامل مع هذه التغطيات التي تتطلب 

ه الشراكة عن تقديم خدمات مبتكرة للسوق لتلبية مهارات تأمينية خاصة. نحن نتطلع ألن تثمر هذ
 حاجات مطوري المشاريع والمقاولين على حد سواء".

 
بحضور السيد عصام األنصاري، المدير العام لشركة التكافل الدولية، تمت مراسم توقيع مذكرة التفاهم 

الصغيرة والمتوسطة والخدمات المصرفية  المؤسساتالتتان رئيس قسم  صالح السيد ناصرإلى جانب 

والسيد  ببنك البحرين اإلسالمي، للشركات والمؤسسات الماليةبدائرة الخدمات المصرفية  التجارية
 دومينيكو إسبوزيتو، مدير اكتتاب ضمان تنفيذ المشاريع في ترست ري.
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