عن �شركة ت�آزر
�شركة ت�آزر �ش.م.ب ( م) هي �شركة م�ساهمة بحرينية مقفلة �أن�ش�أت وفق ًا لقوانني مملكة البحرين
مرخ�صة وخا�ضعة لنظام م�صرف البحرين املركزي .ت�أ�س�ست ت�آزر من قبل (بنك يونيكورن لال�ستثمار)
بر�أ�سمال م�صرح به وقدره  500.000.000دوالر �أمريكي و ال�صادر واملدفوع  58.000,000دوالر
�أمريكي.
وتوفر �شركة ت�آزر منتجات التكافل العائلي والعام لكل من الأفراد وامل�ؤ�س�سات .جميع منتجات �شركة ت�آزر
متوافقة مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية الغراء ،حيث ت�شرف عليها هيئة ت�آزر للرقابة ال�شرعية.
وتتطلع ت�آزر لت�صبح �أول �شركة تكافل �إقليمية ت�ضمن خدمة الزبائن على امتداد دول جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربي ومنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا .وينتمي عدد من امل�ؤ�س�سات الرائدة على
نطاق دول جمل�س التعاون �إىل قائمة امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني ل�شركة ت�آزر:
	�إعمار البيادر (اململكة العربية ال�سعودية)
االمتياز لال�ستثمار (الكويت)
�شركة االمان لال�ستثمار (الكويت)
بيت االوراق املالية (الكويت)
امل�ستثمر االول (قطر)
الهيئة العامة للتقاعد واملعا�شات (قطر)

مملكة البحرين
�شركة ت�آزر �ش.م.ب(.م)
ب ــرج م ـتـروبـولـيـتـان ،الـطـابـق الثالث ،بـنـايـة � ،681شـارع  ,3615مـدخـل ،436
�ضـاحـيـة الـ�سـيـف ،مـمـلـكـة الـبـحـريـن
هاتف( 8000 1234 	،+973 17561661 :الرقم املجاين) ,فاك�س+973 17561669 :
دولة قطر
�شركة ت�آزر �ش.م.ب(.م) -فرع قطر
ب ــرج الريـم ،مكتب رقم  ,4الطابق الثاين ،اخلليج الغربي ,الدوحـة ،قطر
هاتف ،+974 4913444 :فاك�س+974 4913445 :
دولة الكويت
�شركة ت�آزر للت�أمني التكافلي (�ش.م.ك.م)
�شرق� ،شارع خالد بن الوليد ،برج اجلوهرة,
قطعة  ،7بناية  ،44طابق  ،15ال�صفاة  ،13030الكويت
هاتف ،+965 1 837837 :فاك�س+965 2494309 2 :
info@tazur.com
tazur.com

كلمة رئي�س جمل�س الإدارة
منذ �إن�شاء �شركة ت�آزر يف نوفمرب  ،2007ظلت ال�شركة ت�سعى لتلبية �إحتياجات الت�أمني الإ�سالمي
املتطور للأفراد وال�شركات على نطاق الإقليم.
وبف�ضل الدعم املتوا�صل الذي حتظى به �شركة ت�آزر من م�ساهميها يف دول جمل�س التعاون اخلليجي
وفريقها الإداري املتميز من ذوي اخلربات الإقليمية والعاملية .تلتزم �شركة ت�آزر بتوفري برامج وخدمات
متوافقة مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية والتي تقدم قيمة ا�ستثنائية و هي م�صممة خ�صي�ص ًا لتلبية
متطلبات عمالئها املميزين.
وت�سعى ت�آزر بكل عزمية و�إ�صرار للتو�سع واالبتكار والنمو من خالل عمليات اال�ستحواذ وال�شراكات
الإ�سرتاتيجية ولكن ال�شركة تويل الأولوية الق�صوى دائم ًا مل�صلحة حاملي وثائقها .واليوم ،تقوم �شركة
ت�آزر بتقدمي برامج الت�أمني الإ�سالمي يف مملكة البحرين ،دولة الكويت و دولة قطر .وتعمل ت�آزر ب�شكل
ن�شط على و�ضع ات�ساع تغطيتها على نطاق وا�سع يف املنطقة.
وعالوة على ذلك ،ف�إن موظفي �شركة ت�آزر ي�ؤمنون ب�أن الت�أمني الإ�سالمي لي�س جمرد جمموعة من
الربامج واخلدمات فح�سب ،بل بالأحرى يعني الت�ضامن املجتمعي وتتعهد ت�آزر بامل�ساعدة يف تي�سري
هذا امل�سعى .ولذلك ف�إننا نعمل جاهدين يف �شركة ت�آزر لاللتزام ب�شعارها «مع ًا بــثقة».
وتف�ضلوا بقبول �أطيب التحيات,

ال�شيخ الدكتور عبد العزيز بن نايف العريعر
رئي�س جمل�س الإدارة

عن الت�أمني الإ�سالمي (تكافل)
التكافل يف اللغة العربية يعني «الت�ضامن بني الأفراد» وذلك للحماية امل�شرتكة ،فهو لي�س مفهوم ًا
جديد ًا ،فقد طبقه املهاجرون (مكة) والأن�صار (�أهل املدينة) فيما بينهم يف املجتمع الإ�سالمي املدين
بعد هجرة النبي (�صلى اهلل عليه و�سلم) اىل املدينة قبل نحو � 1400سنة.
وتتمثل املبادئ الأ�سا�سية للتكافل يف ما يلي:
يتعاون امل�شرتكون (حاملي الوثائق) يف نظام التكافل لل�صالح العام
	ي�ساهم  /يتربع كل م�شرتك ب�إ�شرتاكه يف �صندوق التكافل مل�ساعدة امل�شرتكني الآخرين عند
احلاجة
يتم تق�سيم اخل�سائر وتوزيع االلتزامات وفق ًا لنظام اال�شرتاك املجتمعي
يتم تقليل الغرر بخ�صو�ص ا�شرتاك التربع واملنافع ا الثابتة
	ال يتم اال�ستفادة من املنافع على ح�ساب الآخرين  ،ويتم توزيع الفائ�ض – �إن وجد – على امل�شرتكني
ب�شكل عادل
وبهذه الطريقة ،ف�إن نظام التكافل هو مفهوم ت�أمني تعاوين ل�صالح امل�شرتكني واملجتمع ككل ،ومن ثم،
ف�إن الغر�ض الرئي�سي من هذا النظام هو «حتمل عبء بع�ضنا البع�ض» �أكرث من كونه م�شروع موجه
للربح.

الت�أمني الإ�سالمي للأفراد
تقدم �شركة ت�آزر جمموعة من الربامج للأفراد م�صممة لتالقي احتياجاتك ولت�أمني م�ستقبلك املايل.

برامج ت�آزر للتكافل العائلي
	�أهداف :برنامج ادخاري ي�أتي مع منافع احلماية التكافلية ليوفر لك التخطيط لإحتياجاتك املالية
يف امل�ستقبل وب�صورة معقولة مينحك راحة البال
	تراث العائلة :برنامج حماية يوفر وي�ضمن اال�ستقرار املايل لعائلتك بالإ�ضافة �إىل م�ساعدتك يف
االدخار للم�ستقبل
	احل�صاد :برنامج ادخاري مينحك فر�صة ا�ستثمار مبلغ من املال يف جمموعة من ال�صناديق
اال�ستثمارية املتوافقة مع ال�شريعة الإ�سالمية
	ال�صدقة :برنامج ادخاري يهدف �إىل الت�شجيع واحلث على العمل اخلريي داخل املجتمع من خالل
ا�ستثمار تربعات منتظمة
امل�ستقبل :برنامج حماية يتيح �سداد مبلغ من املال للم�ستفيد يف حالة الوفاة
	الكفالة :برنامج حماية يوفر �سداد مبلغ اال�سا�سي للدين املرهون يف حالة الوفاة
توا�صل التعليم :برنامج حماية يتيح �سداد مبلغ �سنوي يخ�ص�ص لتعليم �أبنائك يف حالة الوفاة �أو
العجز
توا�صل الدخل :برنامج حماية يتيح �سداد دخل دائم يف حالة العجز

برامج ت�آزر للتكافل العام
	خماطر املركبات :برامج �شاملة -برامج م�س�ؤولية الغري -مع توفر خدمات اختيارية ذات قيمة
م�ضافة مثل خدمة امل�ساعدة على الطريق ،وخدمة ا�ستعادة املركبة ،وا�ستبدال املركبة وخدمات
�أخرى
	احلماية املدجمة للمنازل :برنامج حماية كامل لكافة ممتلكاتك املنزلية مع توفر منافع اختيارية
مثل الت�أمني على املبنى وخدمات امل�ساعدة يف املنزل على مدار � 24ساعة يوم ًيا طوال الأ�سبوع
	احلوادث ال�شخ�صية :برنامج حماية يغطي كافة احلوادث التي قد ت�ؤدي �إىل الوفاة �أو الإ�صابة
اجل�سدية لل�شخ�ص امل�شمول بالتغطية
	خماطر ال�سفر :برنامج يوفر جمموعة من اخلدمات واملنافع بجميع �أنحاء العامل ويت�ضمن املر�ض
املفاجى �أو الإ�صابة ،فقدان الأمتعة ،ت�أخر �أو �إلغاء رحالت ال�سفر وكلفة نقل اجلثمان والتي تتقيد
مبتطلبات الـ( )Schengen visaيف حالة ال�سفر �إىل اوروبا
يرجى التحدث �إىل م�ست�شاري ت�آزر املاليني ملزيد من املعلومات عن براجمنا �أو عن احتياجاتك
الت�أمينية.

الت�أمني الإ�سالمي لل�شركات
توفر ت�آزر جمموعة متنوعة من املنتجات اخلا�صة بكافة االحتياجات الت�أمينية ل�شركتك ،كما تعمل
ت�آزر مع العديد من �شركات �إعادة التكافل على امل�ستويني الإقليمي والدويل ل�ضمان تغطية املخاطر
الكبرية واخلا�صة.

برامج ت�آزر للموظفني
الت�أمني الطبي اجلماعي
الت�أمني اجلماعي �ضد احلوادث ال�شخ�صية
احلماية اجلماعية

برامج ت�آزر للم�ؤ�س�سات
احلماية املدجمة للم�ؤ�س�سات
احلماية �ضد كافة خماطر املمتلكات
احلماية �ضد احلريق وتوابعها  /وتعطل الأعمال
احلماية �ضد خماطر نقل الب�ضائع عن طريق البحر
حماية �أ�سطول املركبات

برامج ت�آزر للحماية الهند�سية
احلماية �ضد خماطر كافة املقاولني وكافة خماطر الت�شييد والبناء
احلماية �ضد تعطل الآالت
احلماية �ضد تعطل �آالت ومعدات املقاولني
احلماية �ضد خماطر معدات الغاليات وال�ضغط
احلماية �ضد تعطل املعدات الإلكرتونية

برامج ت�آزر للحماية �ضد امل�س�ؤولية
احلماية �ضد م�س�ؤولية املوظفني
احلماية �ضد تعوي�ضات العمال
احلماية �ضد امل�س�ؤولية العامة
�ضمان الأمانة  /احلماية �ضد خيانة املوظفني
حماية النقد
الرجاء االت�صال ب�أقرب مكتب ل�شركة ت�آزر للتحدث �إىل �أحد �أخ�صائي ت�أمني ال�شركات.

