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جمعية التأمني البحرينية

تسعى الجمعية لتحقيق األهداف اآلتية:
التقريب بني رشكات التأمني العاملة يف مملكة البحرين إلتاحة الفرص لها للتشاور 

والتعاون يف جميع املسائل املتعلقة بصناعة التأمني.
خلق وعي تأميني أفضل لدى مختلف فئات املجتمع.

تعزيز انتشار أعامل التأمني يف مملكة البحرين عىل ثوابت سليمة ودعم األسس 
األخالقية لصناعة التأمني.

الحكومية  وجهاتها  البحرين  مملكة  يف  التأمني  س��وق  بني  وص��ل  كحلقة  العمل 
بقوانني  الخاصة  األم��ور  بجميع  يتعلق  فيام   – املرصف  األخص  وعىل   - املختصة  
أية مسائل أخرى تخص دراسة األمور واملصالح املشرتكة  أو  التأمني وتطبيقاتها 

ألعضائها.
تعزيز الروابط بني العاملني يف مجال التأمني وتدريب الكوادر املهنية وتشجيعها.

العاملني  تهم  التي  واألمور  املسائل  ومناقشة  لالجتامع  ألعضائها  ملتقى  توفري 
يف صناعة التأمني.

إقليمي  تأميني  كمركز  البحرين  مملكة  إب��راز  عىل  املختصة  الجهات  مع  العمل 
وعاملي.

لعب دور فعال يف مجال التنمية اإلجتامعية وذلك من خالل نطاق عمل الجمعية.

وتقوم الجمعية بتحقيق هذه األهداف من خالل األنشطة واآلليات التالية:
ترتيب ندوات وبرامج متخصصة.

استخدام وسائل اإلعالم السمعية والبرصية والصحف يف نرش الوعي التأميني.
حضور املؤمترات والتجمعات والفعاليات ذات العالقة.

إيج���اد  ودراس���ة  الفني���ة  الش���ؤون  ملناقش��ة  لألعضاء  الدورية  االجتامع�ات  عقد 
الحلول لها.

إعداد الدراسات والخطط والربامج واملقرتحات من أجل النهوض بقطاع التأمني يف 
مملكة البحرين وتطويره.

إصدار نرشة دورية تعني بقضايا التأمني وأية دراسات تأمينية تعريفية متخصصة.

عام  كجمعية  نشاطها  وبدأت  1993م،  عام  البحرينية  التأمني  جمعية  ميثاق  صدر 
 27 يف  الجمعية  تأسيس  وأعيد  االجتامعية.  الشئون  وزارة  مظلة  تحت  1994م، 
أغسطس 2009م تحت إدارة مرصف البحرين املركزي، لتكون أول جمعية لصناعة 
الخدمات املالية تندرج تحت مرصف البحرين املركزي. ويف الوقت الحايل يبلغ عدد 
األجنبية،  التأمني  التأمني املحلية، ورشكات  50 عضوًا من رشكات  الجمعية  أعضاء 

ورشكات إعادة التأمني، والوسطاء ومزودي الخدمة.

 17532555 -  17536006

 @bia_insurnace -  Amna BIA -  info@bia-bh.com



خطوات متكاملة

عزيزي القارئ .. 

ببالغ املودة واالعتزاز، يرس أرسة جمعية التأمني البحرينية أن تضع بني يديك 

العدد الثاين من مجلة  »التأمني«، والتي تقرر إصدارها مرتني يف العام سعيًا 

التأمني،  قطاع  تحديات  ومناقشة  املستجدة  املواضيع  كافة  طرح  إىل  منا 

وإسترشاف التطورات املختلفة فيه. 

أن تكون هذه املجلة منربًا لجميع األعضاء، لذلك سعينا إىل  إننا نتطلع إىل 

تحديث أبوابها بالتعاون مع رشكات التأمني من أجل صناعة إعالم تأميني رائد، 

يخدم قطاع التأمني يف اململكة بشكل خاص، ويعزز يف الوقت ذاته  الثقافة 

التأمينية لدى كافة فئات املجتمع البحريني بشكل عام. 

يف  البحرينية  التأمني  جمعية  ساهمت  املرجوة،  األهداف  تحقيق  أجل  ومن 

املشاركة  مثل:  الحكومية،  الجهات  مختلف  مع  التوعوية  الحمالت  من  العديد 

املدين  للدفاع  العامة  اإلدارة  إىل  واالنضامم  السنوي،  امل��رور  أسبوع  يف 

يف االحتفال باليوم العاملي للدفاع املدين. 

»فنتك  بحرين  يف  مؤسسًا  رشيكًا  البحرينية  التأمني  جمعية  أصبحت  كذلك 

البحريني،  التأمني  سوق  يف  جديدة  فرصًا  التأمني  لرشكات  يتيح  مبا  ب��اي«، 

ويسهم بشكل فعال يف عمليات تطوير وتحسني الخدمات واملنتجات التي 

تقدمها الرشكات لألفراد.

التكنولوجيا  منصات  من  العديد  يوفر  املالية  للتكنولوجيا  البحرين  خليج  إن   

 ، التأمني  وتكنولوجيا  تشني«،  »بلوك  الكتل  سلسلة  أهمها:  وم��ن  املالية 

والتكنولوجيا التنظيمية، وغريها من مجاالت التكنولوجيا املالية املتخصصة . 

هذا، ونأمل أن تتضافر جهود الجمعية واألعضاء، للنهوض بصناعة التأمني مبا 

يجعل مملكة البحرين مركزًا تأمينيًا رياديًا يف منطقة الخليج العريب والرشق 

األوسط. 

يحيى نور الدين
رئيس مجلس اإلدارة 

جمعية التأمني البحرينية

االفتتاحية
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أخبـــــار الجمعية

التأمني  جمعية  إدارة  مجلس  ق��ام 
البحرينية بتعيني السيد عبد الحميد 
للجمعية،  ع��ام��ًا  م��دي��رًا  ال���ع���امدي، 
عمل  لتطوير  خطة  ضمن  وذل���ك 
عىل  واالع���ت���امد  ال��ج��م��ع��ي��ة،  وأداء 
للنهوض  املتخصصة  ال��ك��ف��اءات 
مب����س����ت����وى ال�����خ�����دم�����ات ال���ت���ي 
وكافة  لألعضاء،  الجمعية  تقدمها 

املتعاملني مع قطاع التأمني .

متت ترقية السيدة مشرية املعتوق إىل منصب مدير املوارد البرشية واإلدارية.

متت ترقية اآلنسة مهناز أرشيف إىل منصب مدير أول بالجمعية. 

تعيني العامدي مديرًا 
عامًا للجمعية

ترقيات بالجمعية

سندات التأمني العقارية

جمعية التأمني البحرينية ومؤسسة التنظيم العقاري توقعان اتفاق رشاكة مع رشكات إعادة التأمني العاملية 
من أجل تطوير سندات التأمني العقارية التي توفر مزيدًا من الحامية للمشرتين.

   ال�سيد عبد احلميد العمادي
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QUIZ SHOW �رعاية إسرتاتيجية  ل

األعامل  قطاع  منافسة  من  السادس  املوسم  يف  التأمني  لقطاع  إسرتاتيجي  كراع  البحرينية  التأمني  جمعية  انضمت 
QUIZ SHOW  2018، التي تجمع قطاعات: البنوك، التأمني، الصناعة، رواد األعامل.

أسبوع املرور الخليجي

شاركت جمعية التامني البحرينية مبنصة توعية مبجمع السيف، مبناسبة أسبوع املرور “مارس 2018م”، حيث تم توزيع كتيب يوضح 
كيفية املطالبات يف حالة وقوع حوادث مرورية. كام تم إجراء سحب وتوزيع هدايا عىل املشاركني.



أخبـــــار الجمعية

 ال������������ي������������وم ال�������ع�������امل�������ي 
للدفاع املدين

البحرينية  ال��ت��أم��ني  جمعية  ان��ض��م��ت 
امل��دين  ل��ل��دف��اع  ال��ع��ام��ة  اإلدارة  إىل 
يف االحتفال باليوم العاملي للدفاع 
امل��دين من 1 إىل 3 م��ارس 2018م، 
وأق���ام���ت ال��ج��م��ع��ي��ة م��ن��ص��ة ت��وع��وي��ة 
املنزيل  التأمني  ح��ول  كتيب  لتوزيع 

الشامل.

ندوة معيار IFRS  لعقود التأمني

ع��ق��دت رشك���ة ال��ت��دق��ي��ق ج��ران��ت ث��ورن��ت��ون 
التأمني  جمعية  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ع��ب��دال��ع��ال، 
ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة وم��ع��ه��د ال��ب��ح��ري��ن ل��ل��دراس��ات 
اعداد  عن  ندوة   ،BIBF واملالية  املرصفية 
 IFRS 17ال��ت��ق��اري��ر امل��ال��ي��ة ال��دول��ي��ة رق�����م
بخصوص عقود التأمني. حرض الندوة ممثلو 
إىل  باإلضافة  البحرين،  يف  التأمني  قطاع 

ممثيل مرصف البحرين املركزي.
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واالضرار الخسائر  لتعويض  حماية  التأمين  من  النوع  هذا   يوفر 

، والمعدات  ا�الت   ، المحتويات   ، (المباني  بالممتلكات  تلحق   التي 

 البضائع ، الخسائر التبعية) والناجمة من خطر الحريق والصـاعقة،

النموذجية الحريق  تأمين  وثيقة  خالل  من  تأمينها  يمكن   والتي 

ضمن االخطار  من  أخرى  انواع  لتشمل  التغطية  توسيع   ويمكن 

مالحق اضافية تصدر مع الوثيقة االصلية.

طلب بدراسة  الحريق  دائرة  في  االصدار  قسم  يقوم  التسعير:   . 

لدرجة وفقا  المناسب  السعر  لتقدير  الكشف  وتقرير   التأمين 

الخطر الذي ستتحمله شركة التأمين .

الوثيقة وتعد  التأمين  قسط  يحدد   : التأمين  وثيقة  اصدار   . 

المؤمنة االموال  وتفاصيل  عليها  المتفق  الشروط   متضمنة 

 ومبالغهـا واالغطية االضافية التي يطلبها المؤمن له مع الوثيقة

الوثيقة من  نسخة  وتسلم  التأمين  قسط  دفع  ويتم   االصلية 

للمؤمن له .

1- اجراءات االصدار
 . الحصول على طلب التأمين : يمكن الحصول على طلب التأمين

او المعتمـــد  وكيلها  او عن طريق  الشركة  مندوب   اما عن طريق 

مباشرة من الشركة.

بتعبئة التأمين  طالب  يقوم   : التأمين  طلب  استمارة   .تعبئة 

عليها التأمين  المطلوب  االموال  تفاصيل  تتضمن  خاصة   استمارة 

 ويتم التوقيع عليها من قبله لتأييد صحة المعلومات المدونة في

استمارة طلب التأمين.

كشف باجراء  الشركة  عن  مندوب  يقوم   : الموقعي  الكشف   . 

صحة من  والتأكد  الخطر  لتقييم  التأمين  محل  على   موقعي 

المعلومات المدونة في استمارة طلب التأمين .

2- اجراءات التعويض
 .  االبالغ بالحادث : يقوم المؤمن له بابالغ شركة التأمين فور وقوع

 الحادث ويتم تعبئة االستمارة الخاصة بطلب التعويض بتفاصيل

الحادث وظروف وقوعه واالضرار والخسائر المترتبة عنه.

الكشف بإجراء  الشركة  : يقوم مندوب عن  الموقعي  الكشف    . 

الحادث وفي حــالة االضرار  الموقعي لتقدير االضرار وتحديد سبب 

 الكبيرة يقوم مسوي خسائر معتمد من الشركة (خاصة في حالة

باالضرار مفصل  تقرير  واعداد  الكشف  بإجراء  الكبيرة)   االضرار 

واسباب الحادث.

المطالبة مع  له  المؤمن  يقدم   : المطلوبة  المستندات   . 

 بالتعويض المستندات التالية:- فواتير الشراء لالموال المتضررة ،

تقرير الدفاع المدني ، تقرير الشرطة والبحث الجنائي بالحادث .

 .  تسوية مبلغ التعويض : في ضوء المستندات وتقرير المعاين

بدراسة الشركة  في  المطالبات  قســـم  يقوم  التأمين   خبير 

شمولها من  للتأكد  التأمين  وثيقة  لشروط  وفقا   المطالبة 

على التعويض  مبلغ  وعرض  الخسائر  قيمة  وتحديد   بالتعويــض 

التحكيم الى  الموضوع  يحال  االتفاق  عدم  حالة  وفي  له   المؤمن 

وفقÃ لشروط الوثيقة.

المتفق التعويض  مبلغ  تسديد  يتم   : التعويض  مبلغ  تسديد   .  

عليه الى المؤمن له ويوقع براءة الذمة باستالم المبلغ.

اÄجمالي المبلغ  من  نسبة  أساس  على  التأمين  قسط   يحتسب 

 المؤمن عليه, ويحدد وفقÃ لطبيعة المبنى وعناصر اÆخطار اÆخرى

ووسائل اÆمان.

 التأمين على
الحريق والسرقة

 ما يجب معرفته
 عن التأمين

المنزلي الشامل

اجراءات تأمين الحريق



ماراثون األلوان

البحرينية  ال��ت��أم��ني  جمعية  ق��دم��ت 
2018م،  األل���وان  مل��اراث��ون  رعايتها 
لدعم  ف��ي��ف��ا،  رشك���ة  م��ن  بتنظيم 
الجمعية  الصحية، حيث وزعت  الحياة 
امل��ل��ص��ق��ات  ذات  امل���ي���اه  ع���ب���وات 
ال��ت��وع��وي��ة، ع��ىل جميع  ال��ت��أم��ي��ن��ي��ة 

املشاركني.

البطولة الرمضانية العارشة لكرة القدم

الرمضانية  البطولة  البحرينية  التأمني  جمعية  نظمت 
ري،  ترست  م��ن  ذهبية  برعاية  ال��ق��دم  لكرة  ال��ع��ارشة 
ودعم كل من: مستشفى الهالل، إنرتجلف، مطعم 
أم��واش، أوت أوف ذا بوكس، يب دبليو يب يب، يت 

إف إيه لكرة القدم، تيك آند بيك، معجنات أم عزيز.
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أخبار الرشكات املحلية 

إندماج سوليديريت التكافل العام واألهلية للتأمني

البحرينية الكويتية للتأمني
اتجاه لالندماج مع التكافل الدولية لتقديم خدمات رقمية مبتكرة

كشفت مجموع��ة سوليدريت القابض��ة، 
عن  ال��ع��امل،  يف  تكافل  مجموع��ة  أك��رب 
رشكتيها  بني  الدمج  اج���راءات  استكامل 
التكافل  س��ول��ي��دريت  رشك��ة  التابعتني، 
وال��رشك��ة  )م��غ��ل��ق��ة(،  ش.م.ب  ال���ع���ام 
أصبح  حيث  ش.م.ب،  للتأمني  األهلية 
اس���م ال��ك��ي��ان امل��ن��دم��ج »س��ول��ي��دريت 
التكافل  رشك��ات  ك��ربي��ات  م��ن  البحرين« 
وإح������دى أب��������رز رشك�������ات ال��ت�����أم��ني يف 

البحرين.
وقال راشد إسامعيل املري، رئيس مجلس 
القابضة:  س��ول��ي��دريت  مجموعة  إدارة 
الدمج  عملية  إمتام  عن  نعلن  أن  »يرسنا 
البحرين  لنا يف  التابعتني  بني الرشكتني 
والذي يعد إنجازًا بارزًا للمجموعة ولقطاع 
ككل«.  البحرين  يف  امل��ال��ي��ة  ال��خ��دم��ات 
بني  ال��دم��ج  استكامل  »إن  امل��ري  أض���اف 
رشكتني محليتني رائدتني لهو دليل عىل 

استقرار االقتصاد البحريني”، الفتًا إىل 
داعاًم  ستكون  البحرين  “سوليدريت  أن 
يف  واالقتصادي  التجاري  النشاط  لنمو 
البحرين وسيكون للرشكة دور أسايس 
من  املحيل،  التأمني  صناعة  سوق  يف 
التأمني  ومنتجات  خ��دم��ات  ت��وف��ري  حيث 
بشكل  واملساهمة  للعمالء،  التكافيل 
املالية  الخدمات  قطاع  منو  يف  فعال 

يف البحرين«.
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للتأمني، مراد  الكويتية  البحرنيية  إدارة الرشكة  كشف رئيس مجلس 
عيل مراد أن الرشكة تدرس دمج فروعها وبعض الخدمات املساندة 
مع رشكة التكافل الدولية بعد استحواذها عىل 77,25 % من الرشكة 

األخرية لتكون الذراع التكافلية للرشكة البحرينية الكويتية.
 وأشار إىل أن الرشكتني تنظران للموضوع ليس هدفًا بحد ذاته؛ بل 
الخدمات  تقديم  يف  املتمثل  النهايئ  الهدف  لبلوغ  أوىل  خطوة 
أساسها  مبتكرة  خ��دم��ات  إىل  ال��ف��روع  يف  امل��ق��دم��ة  التأمينية 

االستغالل األمثل للتكنولوجيا املالية الرقمية.
بتقديم  بالفعل  بدأت  للتأمني  الكويتية  البحرينية  الرشكة  إن  وقال 
خ��دم��ات ع��رب االن��رتن��ت وامل��ن��ص��ات اإلل��ك��رتون��ي��ة امل��وج��ودة لتقليل 

التكلفة، وضامن جودة الخدمة.
يف  منترشة  ف��روع   7 خ��الل  من  حاليًا  خدماتهام  الرشكتان  وتقدم 
البحرينية  تبحث  مؤثرة  حصة  متلك  وبعد  اململكة،  محافظات  جميع 
الكويتية زيادة الكفاءة التشغيلية من وراء هذا اإلندماج بعد موافقة 

الجهات الرقابية.
وعن وجود توجه لدمج الرشكتني بهوية واحدة، أكد مراد أن الرشكتني 
ستظالن مدرجتني يف بورصة البحرين، وأن التكافل الدولية ستكون 

الذراع التكافلية للبحرينية الكويتية للتأمني.
الحكومة  تعتزم  ال��ذي  الصحي  الضامن  م��رشوع  انعكاسات  وح��ول 
إقراره خالل الفرتة املقبلة عىل رشكات التأمني، قال مراد »سيكون 
وال��ذي  وعائلته،  األجنبي  العامل  عىل  بالتأمني  ملزمًا  العمل  رب 
سينتج عنه طفرة كبرية يف قطاع التأمني بعد إقرار التأمني اإللزامي 
عىل األجانب وعوائلهم، وسيفتح مرشوع الضامن الصحي املجال 
لرشكات التأمني بتوسيع خدماتها عرب طرح منتجات تأمينية للتأمني 

ضد األمراض والعجز«.



البحرينية الكويتية تغطي جميع محافظات اململكة
اف��ت��ت��ح��ت ال���رشك���ة ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة 
س��ار  مجمع  يف  ال��ج��دي��د  ف��رع��ه��ا  للتأمني 
باملحافظة الشاملية بحضور رئيس ونائب 
التنفيذية،  واالدارة  اإلدارة،  مجلس  رئيس 
وبذلك  س���ار.  مجمع  إدارة  إىل  ب��اإلض��اف��ة 
ت��ك��ون ال��رشك��ة ق��د أكملت ت��واج��ده��ا يف 

جميع محافظات اململكة.
السيد  الرشكة  إدارة  مجلس  رئيس  وق��ال 
الفرع  ه��ذا  افتتاح  “إن  م���راد:  ع��يل  م���راد 
ي����أيت ض��م��ن إس��رتات��ي��ج��ي��ة ال���رشك���ة يف 
توفريالخدمات التأمينية يف جميع مناطق 
البحرين وليخدم رشيحة واسعة من عمالء 

الرشكة يف املحافظة الشاملية”.

رشكة ترست ري
رشاكـة إسرتاتيجيـة لتلبية حاجـات مطوري املشاريـع واملقاوليـن

دخلت رشكة إعادة التأمني الرائدة ترست 
البحرين  بنك  ثالثية مع  ري، يف رشاكة 
الدولية،   التكافل  ورشك��ة  االس��الم��ي، 
سندات  عىل  التأمني  خدمات  لتقديم 

ضامن تنفيذ املشاريع .
وت��ق��دم االت��ف��اق��ي��ة خ��دم��ات ال��ض��امن��ات 

املطلوبة التي يقدمها البنك لعمالئه، 
التي  التأمينية  التغطية  ت��وف��ر  ح��ي��ث 
والهيئات  للمؤسسات  تقدم  ما  ع��ادة 
إنهاء  لضامن  الحكومية  وغري  الحكومية 
عليه،  االت��ف��اق  يتم  م��ا  حسب  االع���امل 
بتلك  إخ�����الل  أي  ح�����دوث  ح���ال���ة  ويف 

التأمينية  التغطية  ت��وف��ر  االل��ت��زام��ات 
إنجاز  يدعم  م��ام  امل��ن��اس��ب،  التعويض 
تلك املشاريع بالتوقيت وباملواصفات 

املحددة سلفًا.
التنفيذي  الرئيس  نحل،  أبو  وقال فادي 
لرشكة ترست ري : »نحن فخورون بهذه 
البحرين  بنك  مع  اإلسرتاتيجية  الرشاكة 
ال��دول��ي��ة،  التكافل  ورشك���ة  اإلس��الم��ي 
خدمات  بتقديم  ال��ت��زام��ن��ا  ت��ؤك��د  وه��ي 
ومنتجات مبتكرة لتلبية احتياجات السوق 
كنتيجة  ال��رشاك��ة  ه��ذه  ت��أيت  البحريني. 
ل��ق��راءت��ن��ا مل��ت��ط��ل��ب��ات ال���س���وق، ون��ح��ن 
منتلك الكادر املؤهل واملتخصص يف 
التعامل مع هذه التغطيات التي تتطلب 
مهارات تأمينية خاصة. كام نتطلع إىل أن 
خدمات  تقديم  عن  الرشاكة  هذه  تثمر 
مبتكرة لتلبية حاجات مطوري املشاريع 

واملقاولني عىل حد سواء«.
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ما الجديد؟
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وة1

اخلط

حمل تطبيق اإلدارة العامة للمرور  وة1

اخلط

وة2

اخلط
وة3

اخلط

وة4

اخلط

وة2

اخلط

اخرت تأمني جرس امللك فهد

وة6

اخلط

اخرت طريقة الدفع

وة5

اخلط

أقرأ البنود واضغط زر موافق

وة3

اخلط
ادخل املعلومات املطلوبة

1(  معلومات السيارة.

2(  معلومات السائق.
3(  تاريخ ابتداء التأمني.

4(  وقت ابتداء التأمني.
5(  مدة التأمني.

6(  خدمة املساعدة عىل الطريق )اختياري(.

وة4

اخلط

تأكد من معلوماتك واضغط زر مواصلة 

التأمني عىل املركبة إلكرتونيا عرب جرس امللك فهد
تتيح هذه الخدمة املقدمة من الرشكة املتحدة للتأمني، للمواطنني واملقيمني، واملؤسسات البحرينية وغري البحرينية، إمكانية 
إصدار وثائق التأمني للسيارات املسافرة عرب جرس امللك فهد، كام متكنهم من دفع رسوم بوليصة التأمني إلكرتونيًا من خالل 

بوابة الحكومة اإللكرتونية.   

وة5

اخلط

وة5

اخلط

سيتم إرسال الوثيقة عرب الربيد اإللكرتوين ورسالة نصية. وة7

اخلط



الب���ح������ري�����������ن  سوليدريت  أعلن��ت 
ش.م.ب، واحدة من كربي���ات رشك��ات 
التأمني يف البحرين وإحدى الرشك���ات 
القابضة  التابعة ملجموعة سوليدريت 
Skip- مع رشاك��ة  اتفاقّية  إب��رام  عن   ، 

lino  لتوفري حلول ذكية إلدارة طوابري 
 Skiplino تطبيق  وي��ت��ي��ح  االن��ت��ظ��ار. 
تذاكر  حجز  امكانية  سوليدريت  لعمالء 
إل��ك��رتون��ي��ًا ل��دى جميع ف��روع  اإلن��ت��ظ��ار 
هذه  وتتمتع  ال��ب��ح��ري��ن.  يف  ال��رشك��ة 
الوقت  تقدير  ع��ىل  ب��ال��ق��درة  الخدمة 
امل��ح��دد.،  للفرع  للوصول  املطلوب 
عىل  اإلط��الع  من  املستخدم  ومتكن 
املتوقع  اإلنتظار  ووقت  الطابور  حالة 

بشكل مبارش وحي عرب التطبيق.
رشكتي  إدارة  أع��ض��اء  م��ن  ع��دد  بحضور  االت��ف��اق��ّي��ة  توقيع  وت��م 
سوليدريت البحرين وSkiplino. وتعّد هذه املبادرة األوىل من 

نوعها بالنسبة لرشكات التأمني يف البحرين.
وبهذا الصدد، قال جواد محمد ، الرئيس التنفيذّي لسوليدريت 
Skipli-  البحرين: »نحن فخورون للغاية حيال االرتقاء برشاكتنا مع

no. حيث إن الحلول التي توفرها Skiplino هي وسيلًة مبتكرًة 
إلكرتونيًا.  اإلنتظار  تذاكر  حجز  من  العمالء  متكن  للغاية  ومريحًة 
كام وتعزز رشاكتنا هذه مكانة سوليدريت كرشكة مبتكرة يف 

الناشئة  البحرينية  للرشكات  الداعمة  التأمني  تكنولوجيا  مجال 
”Startups

ومن جانبه قال زمان عبد الحميد زمان ، الرئيس التنفيذي لرشكة 
البحرين.  بالرشاكة مع سوليدريت  Skiplino: “نحن سعداء جدا 
لطاملا كان هدف Skiplino هو الغاء طوابري االنتظار واالرتقاء 
نظام  »مينح  وأض��اف  جديدة«.  مستويات  إىل  العمالء  بتجربة 
Skiplino تقارير مفصلة حول كيفية تفاعل العمالء وموظفي 
وتحسني  خدماتها  تطوير  من  الرشكة  إدارة  ميكن  مام   ، األف��رع 
جعل  التكنلوجي  باإلبتكار  سوليدريت  التزام  إن  العمالء.  تجربة 

هذه الرشاكة مثالية بالنسبة لنا«.

Insurtech .. منصة إلكرتونية للتأمني
املقارن يف البحرين

التأمني  لوساطة  بريدج  رشك��ة  أعلنت 
وإع����ادة ال��ت��أم��ني، م��ؤخ��رًا، ع��ن تدشني 
حصلت  بعدما  ال��ب��ح��ري��ن،  يف  أع��امل��ه��ا 
البحرين  م���رصف  م��ن  امل��واف��ق��ة  ع��ىل 
امل����رك����زي. وت��س��ع��ى ال���رشك���ة ال��ت��ي 
التأمني  ت��وف��ر ح��ال��ي��ًا خ��دم��ات وس��اط��ة 
والخدمات االستشارية إىل إطالق أول 
يف  املقارن  للتأمني  الكرتونية  منصة 

اململكة.
للتأمني  اإلل��ك��رتون��ي��ة  املنصة  وتعترب 
املقارن الحديثة، األوىل من نوعها يف 
تكنولوجيا  تستخدم  وال��ت��ي  البحرين، 
نوعية  إض��اف��ة  وتحقق   ”InsurTech“
اململكة  م��ك��ان��ة  ت��ع��زي��ز  ن��ح��و  ل��ل��ج��ه��ود 
املالية  للتكنولوجيا  إقليمي  كمركز 

»الفنتك«.

املنصة  تدشني  يتم  أن  املتوقع  ومن 
االلكرتونية خالل الربع الثالث من العام 
والعمالء  الزبائن  ميكن  م��ام  2018م، 
اتخاذ قرارات مدروسة فيام يتعلق  من 
حيث  التأمني،  خدمات  عىل  بالحصول 
ت��دع��م امل��ن��ص��ة ع��م��ل امل��ق��ارن��ات بني 
تزامنًا  ونطاقها  التأمني  خدمات  أسعار 

مع املعايري البحثية املحددة.
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»سوليدريت البحرين« و »Skiplino« تطلقان خدمات رقمية جديدة 



تأمني املركبات

12

إسناد الحوادث املرورية البسيطة 
لرشكات التأمني البحرينية 

كشف رئيس جمعية التأمني البحرينية، يحيى نور الدين »أن الجمعية واإلدارة العامة للمرور دخلتا املراحل التأهيلية 
إلسناد صالحيات تخليص الحوادث املرورية البسيطة التي ال تتطلب تدخل رجال املرور إىل رشكات التأمني.

امل��رور  إدارة  أن  إىل  الدين  ن��ور  وأش��ار 
تحت  تنضوي  التي   - التأمني  وجمعية 
م��ظ��ل��ت��ه��ا رشك�����ات ال���ت���أم���ني ال��ع��ام��ل��ة 
إسناد  إمكانية  ت��درس   - اململكة  يف 
املتصالح  البسيطة  املرورية  الحوادث 
لتتوىل  ال��ت��أم��ني  رشك����ات  إىل  عليها 
عن  ال��ت��أم��ني  عقد  ب��ن��ود  تنفيذ  عملية 

األرضار الناشئة من هذه الحوادث.
واعترب أن اآللية الجديدة إن تم االتفاق 
الكفيلة  ال��ح��ل��ول  ت��وج��د  س���وف  عليها 
مبارشة  مستويات  لتحسني  والفعالة 
فيها  اإلنجاز  ورسعة  املرورية  الحوادث 
دون تأخري, خصوصًا يف الحوادث التي 
ال ترتبط بها أي مخالفات جسيمة أو اي 
باألمالك  أرضار  أي  أو  جسدية  اصابات 

العامة.
وعن الفرتة املتوقعة لدخول اإلجراءات 
الدين  ن��ور  أش��ار  التنفيذ،  حيز  الجديدة 
حاليًا  ال��دراس��ة  قيد  امل��وض��وع  أن  إىل 

ومن الصعب تحديد بدء التنفيذ.
طور  يف  ال��ت��أم��ني  جمعية  أن  وأوض���ح 

امل����راح����ل األول����ي����ة ل��ت��ن��ف��ي��ذ وت��أه��ي��ل 
املرشوع ودراسة آليات نجاحه وتطبيقه 
تعوق  ق��د  التي  اإلشكاليات  وت��اليف 
أغلب  أن  إىل  مشريًا  التطبيق،  عملية 
رجل  ت��واج��د  إىل  تحتاج  ال  ال��ع��امل  دول 
الحوادث  لتخليص  الحادث  مكان  املرور 
املهام  وتسند  للمركبات  البسيطة 

لرشكات التأمني للقيام بالخدمة.
وأكد رئيس جمعية التأمني البحرينية أن 
بحاجة  تطبيقها  عند  الجديدة  اإلج��راءات 
للمواطنني  وتثقيف  توعية  حملة  إىل 
وامل��ق��ي��م��ني ل��ك��ون��ه��م اع���ت���ادوا عىل 
للقانون  كممثل  امل����رور  رج���ل  وج���ود 
ال��ت��درج يف  منذ ع��ق��ود، الف��ت��ًا إىل أن 
توعية  حملة  يتطلب  اإلج��راءات  تطبيق 
لطأمنة املواطن واملقيم يف تطبيق 
ستكون  وال��ت��ي  ال��ج��دي��دة  اإلج������راءات 
اللجوء إىل  أرسع من السابق بداًل من 
الرجوع  وبالتايل  الحادث  وق��ت  امل��رور 

إىل رشكة التأمني مبارشة.
العامة  اإلدارة  أن  إىل  الدين  نور  ولفت 

ل���ل���م���رور س��ت��ك��ون م���الزم���ة ل��رشك��ات 
التأمني لتقديم الدعم الفني يف حالة 
وكذلك  الجسيمة  امل��روري��ة  ال��ح��وادث 
سيكون التعاون مستمرًا يف الحوادث 
اإلدارة  لكون  الخالف  موضع  امل��روري��ة 
املختصة  الجهة  ه��ي  ل��ل��م��رور  ال��ع��ام��ة 

واإلرشافية والتنظيمية.
وح����ول ان��ع��ك��اس��ات إس���ن���اد ال���ح���وادث 
أسعار  عىل  التأمني  لرشكات  املرورية 
ق��س��ط ال���ت���أم���ني، أك����د ن����ور ال���دي���ن أن 
أقساط تأمني املركبات لن تتأثر بإسناد 
التأمني  رشك���ات  أن  م��وض��ح��ًا  ال��خ��دم��ة، 
لتتالءم  خدماتها  بتطوير  تقوم  سوف 
خدمة  توفري  خ��الل  م��ن  املتغريات  م��ع 
وإدخ��ال  املركبة  قطر  وخدمة  الطريق 
النقال  الهاتف  طريق  عن  املعلومات 
ل��ح��ظ��ة وق����وع ال����ح����ادث، م���ام ي��س��اع��د 
قبل  من  الحوادث  مبارشة  رسعة  عىل 

رشكات التأمني.  



متوقعة  وغري  مفاجئة  أمــور  تحدث  قد 
ــن مــع إضــافــة خدمة  ــك لــســيــارتــك، ول
ــع تأمني  ــىل الــطــريــق م املــســاعــدة ع
سيارتك، فإن الحصول عىل املساعدة، 
أصبح أمرًا يف غاية السهولة، حيث أنها 
ساعة   24 الـ  مــدار  عىل  متوفرة  خدمة 

طوال األسبوع.

1 - خدمة سحب السيارة:
يف ح���ال���ة ت��ع��ط��ل ال���س���ي���ارة »أع���ط���ال 
التنسيق  سيتم  كهربية«،  أو  ميكانيكية 
ال���س���ي���ارة  ن���ق���ل  أو  ل��س��ح��ب  وال�����دف�����ع 
املشمولة ألقرب ورشة. ويف حالة عدم 
إمكانية تحريك السيارة، سيتم اإلستعانة 

برافعة لنقل السيارة املشمولة.

2 - خدمة شحن البطارية:
يف حالة عدم قدرة البطارية عىل األداء 
توفري  سيتم  املشمولة،  السيارة  يف 
خدمة شحن بطارية السيارة، أو سحب أو 
نقل السيارة املشمولة ألقرب ورشة إذا 

لزم األمر.

3 - خدمة الوقود:
يف حال نفاد الوقود، ستتم املساعدة 
ال��وق��ود  م��ن  ال��ك��اف��ي��ة  الكمية  بتوصيل 
بحيث تتمكن السيارة من الوصول ألقرب 
العميل  يتحمل  أن  ع��ىل  وق���ود،  محطة 

قيمة الوقود فقط.

4 - خدمة تبديل اإلطار:
يف ح��ال��ة وج����ود إط����ار ت��ال��ف ب��ال��س��ي��ارة 
امل��ش��م��ول��ة، س��ي��ت��م ال��رتت��ي��ب ال����الزم 
امل��وج��ود  اإلح��ت��ي��اط��ي  ب��اإلط��ار  لتبديله 
ب��ال��س��ي��ارة امل��ش��م��ول��ة. ول��ت��وف��ري ه��ذه 
الخدمة يشرتط تواجد إطار إحتياطي يف 
لإلستخدام.  جيدة  حالة  ويف  السيارة، 
ويف حالة عدم التمكن من إنجاز الخدمة 
ألق��رب  ال��س��ي��ارة  نقل  أو  سحب  سيتم 

ورشة.

5 - خدمة فتح السيارة:
خ���دم���ة ال���ط���ري���ق ع���ىل م�����دار ال��س��اع��ة 
لفتح  عملية  ح��ل��ول  ل��ت��وف��ري  ستسعى 
قفل السيارة عند الرضورة بوجود أنظمة 

ورمبا  حاليًا.  املستخدمة  الحديثة  األمان 
تكون هناك حاجة الستخدام القوة لفتح 
سيتحمل  اال��ح��ال��ة  ه��ذه  ويف  ال��س��ي��ارة، 

الزبون أي أرضار ناتجة عن ذلك.

13

متى تطلب خدمة  املساعدة عىل الـطريق
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تأمني املركبات

www.bia-bh.com

ن واطمئن أمَّ

  اجراءات فتح المطالبة في حال وقوع حادث مروري

 اجراءات وضوابط التعامل مع المطالبات المستندة إلى
وثيقة التأمين االجباري

 المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات

bia_insurance

الرعاة الذهبيون

الشكر الجزيل لرعاة الحملة التوعوية 
لجمعية التأمين البحرينية

الراعي الفضي

الراعي البرونزي

الشريك التعليمي

إجراءات فتح املطالبة يف حال وقوع حادث مروري

يف حال وجود إصابات الرجاء تبليغ قسم الطوارئ مبارشة 
ع��ىل رق��م 999 أو اإلت��ص��ال ب���إدارة امل���رور ع��ىل رق��م 199 

لإلبالغ عن الحادث.

أخذ  بعد  إال  ال��ح��ادث  م��وق��ع  م��ن  املركبة  تحريك  ت��ح��اول  ال 
أي  وق��وع  أو  إص��اب��ات  لتجنب  وذل��ك  امل��رور  إدارة  موافقة 

حادث آخر.

وقوع  وكيفية  ظ��روف  عن  آخ��ر  شخص  أي  مع  تتناقش  ال 
امل��دين  ال��دف��اع  رج���ال  أو  امل����رور  رج���ل  باستثناء  ال��ح��ادث 

والطوارئ.

املركبة،  بتحريك  امل��رور  رج��ل  من  إذن  عىل  حصولك  عند 
واملركبة غري قابلة للتحريك أو الشك بأن تحريكها سوف يؤدي 
ملزيد من التلفيات لها الرجاء اإلتصال بخدمة املساعدة عىل 

الطريق إن وجدت أو اإلستعانة بإحدى مركبات املساعدة.

الصور  بعض  ال��ت��ق��اط  بإمكانك  آم��ن  ال��ح��ادث  م��وق��ع  ك��ان  إذا 
للمركبات املتورطة بالحادث وموقع الحادث.

عند إستالمك لتقرير املرور ميكنك زيارة مكتب رشكة التأمني 
املستندات  جميع  مصطحبًا  املطالبة  فتح  إج��راءات  ملبارشة 

الثبوتية:
أ. تقرير املرور.

ب. رصيد تقرير املرور.
ج. ملكية املركبة.

د. بطاقة تأمني املركبة.
هـ. رخصة القيادة للسائق.

  الرشوط الخاصة مبلحق نسب اإلستهالك:
تخصم نسب اإلستهالك فقط يف حالة عدم قبول املترضر 
باستخدام قطع غيار مستعملة وإرصاره عىل استبدال القطع 
الوثيقة،  تغطيه  لحادث  نتيجة  اإلستبدال،  الواجبة  املترضرة 

بقطع غيار أصلية جديدة .
تخصم نسب اإلستهالك من صايف مبلغ قطع الغيار األصلية 
الجديدة بعد طرح مبلغ الخصم الذي مينح للرشكة من الوكيل .

يف حالة عدم استطاعة الرشكة توفري قطع غيار مستعملة 
قطع  توفر  ع��دم  حالة  يف  أو  أسبوعني  خ��الل  ج��دي��دة  بحالة 
نقدي  حينئذ إيل دفع مبلغ  للمركبة، يصار  أصلية جديدة  غيار 
مبلغ  يقل  ال  أن  ع��ىل  للمطالبة،  نهائية  كتسوية  للمترضر 
قطع  كلفة  مجموع  ع��ن  الحالة  ه��ذة  يف  النقدية  التسوية 
الغياراألصلية الجديدة بعد تطبيق نسب اإلستهالك املحددة 

مضافًا إليها مبلغ كلفة التصليح.

تح�ت��س��ب النس��ب عىل جميع قطع الغيار العائدة إىل املركبة 
باستثناء )قطع الغيار اإلستهالكية(.

يف حالة قبول املترضر بتصليح املركبة عىل أساس املبلغ 
املقطوع ال يتم عندها تطبيق جدول نسب اإلستهالك.

اإلط���ارات  تشمل  التي  اإلستهالكية  الغيار  قطع  بخصوص 
واملكابح وشمعات اإلشتعال واملرشحات والبطارية واألحزمة 
وك���ل ال���زي���وت امل��س��ت��خ��دم��ة يف امل��رك��ب��ة ت��ح��ت��س��ب نسب 
عمر  م��ن  األوىل  السنة  خ��الل  ص��ف��ر(،   ( ب��واق��ع  اإلس��ت��ه��الك 
أو  املركبة  عمر  من  األوىل  السنة  بعد   50 وبنسبة،  املركبة، 
من آخر تاريخ استبدال قطع الغيار ، اإلستهالكية ذات العالقة .
ح��ول رضورة  ح��ال حصول خ��الف بني املترضر وال��رشك��ة  ويف 
استبدال أو تصليح بعض قطع الغيار املترضرة يتم تعيني خبري 
الفني  رأيه  إلبداء  أتعابه،  الرشكة  تتحمل  الطرفني،  مبوافقة 

املحايد الذي يكون ملزمًا للرشكة.





اسأل وأجيبك

سؤال وجواب
س: ما هي املستندات املطلوبة يف حالة تحويل وثيقة التأمني؟

ج: املستندات املطلوبة هي:

رسالة باسم البائع توجه إىل رشكة التأمني يذكر فيها رغبة تحول وثيقة التأمني.

اسرتجاع شهادة التأمني للمركبة الصادرة باسم البائع.

ملئ اإلستامرة وتوقيع طلب التأمني للمركبة من قبل املشرتي.

دف��ع مبل��غ التحوي���ل واملبال���غ اإلضافي���ة إذا كان���ت مستحق��ة السرتجاع الخصم الذي كان يتمتع 
به البائع.

نسخة من البطاقة السكانية/السجل التجاري من قبل املشرتي.

س: ما هي اإلجراءات املتبعة لتسوية املطالبة يف حالة الخسارة الكلية ؟

ج: اإلجراءات املتبعة لتسوية املطالبة يف حالة الخسارة الكلية هي:

الحد األقىص ملسؤولية الرشكة هو مبلغ تأمني السيارة أو قيمتها السوقية يف وقت الحادث، 
أيهام أقل.

أو  الحادث  تاريخ  حتى  التأمني  ابتداء  وقت  من  السيارة  قيمة  عىل  يطبق  سوف  االستهالك 
الخسارة.

تطبيق مبلغ التحمل حسب رشوط الوثيقة

مبلغ التأمني ال يسرتجع للمؤمن له يف حالة الحوادث سواًء كان الخطأ منه أو عليه.

س: ما اإلجراءات املتبعة يف حالة وقوع حادث لسيارتك وبحوزتك وثيقة 
التأمني االعتيادية مع خدمة املساعدة عىل الطريق والسيارة البديلة؟

ج: اإلجراءات املتبعة هي:

إذا كانت السيارة ال تساق فعليك االتصال برقم خدمة املساعدة عىل الطريق 
املبينة عىل بطاقه التأمني الخاصه مبركبتك .

إذا كان عمر السيارة أقل من 3 سنوات، فالتصليح سوف يكون يف الوكاله الخاصة 
مبركبتك.

»الكراج«  يف  يكون  سوف  فالتصليح  سنوات،   3 من  أكرث  السيارة  عمر  كان  إذا 
املختار من قبل الرشكة.

فتح  منه  يتطلب  للحادث،  األص��يل  امل��رور  تقرير  عىل  له  املؤمن  حصول  بعد 
مطالبة يف إحدى فروع رشكة التأمني الخاصه باملركبة. 
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تأثريات رضيبة القيمة املضافة عىل رشكات التأمني
KPMG  دراس��ة بتكليف  أص��درت رشك��ة يك يب إم جي فخرو 
من جمعية التأمني البحرين حول تأثريات رضيبة القيمة املضافة 

عىل رشكات التأمني، وآليات التطبيق السلس لها.

وذكرت الدراسة أن تعامل رضيبة القيمة املضافة مع أقساط 
التأمني يستند إىل عدة عوامل منها:

  الطبية/ الرعاية الصحية أو التغطية العامة.
الخضوع  ب��ني  م��ا  املضافة  القيمة  رضيبة  تعامل  اخ��ت��الف    

للرضيبة واإلعفاء منها وعدم وجودها.
  ما إذا كانت خدمات التأمني تتعلق باألرايض أو البضائع.

إذا كان من املمكن  التأثريات عىل مكان االم��داد ومن ثم    
التعامل معها عىل أنها صادرات ال رضيبة عليها.

لرضيبة  عمومًا  التأمني  وساطة  خدمات  عىل  العمولة  وتخضع 
بوليصة  مع  التعامل  كيفية  عن  النظر  بغض  املضافة،  القيمة 

التأمني الفعلية.

التأثريات الرئيسية
التي  التأمني  خ��دم��ات  تقييم  التأمني  رشك��ات  ع��ىل  سيتعني 
تقدمها لتحديد قانون رضيبة القيمة املضافة الصحيح لخدماتها. 
وإذا قام أي وكيل بإصدار إشعار تغطية بشأن بوليصة تأمني، فإن 

م��س��ؤول��ي��ة رشك���ة ال��ت��أم��ني عن 
تنشأ  املضافة  القيمة  رضيبة 

ال��ع��ادة ح��ني يتم إص��دار  يف 
وتلتزم   ، التغطية  إش��ع��ار 

للحصول  ال��ت��أم��ني  رشك���ة 
املعلومات  ه��ذه  ع��ىل 
املناسب  ال��وق��ت  يف 

من وكيلها.

بوجه عام، يجب أن تكون مطالبة 
ال��رضي��ب��ة امل��دف��وع��ة ب��ال��ف��ات��ورة 

الرضيبية للمورد.

ت��ك��ون ه��ن��اك م��ط��ال��ب��ة مبكرة  وق���د 
نفقات  عىل  املدفوعة  الرضيبة  بشأن 

العمولة املسجلة يف دفاتر املحاسبة 

يف وقت تسجيل دخول القسط، غري أنه يتم استالم الفاتورة 
من الوسيط يف وقت الحق

لتفادي ذلك ، قد ترغب رشكات التأمني يف طلب الحصول عىل 
الذاتية  الفوترة  بإجراء  لها  للسامح  الرضائب  مصلحة  من  امتياز 

عىل نفقات العمولة لتحسني التدفق النقدي.

تقييم األثر
وبخصوص املنهج املقرتح واملخصص لجمعية التأمني البحرينية، 
ذكرت الدراسة أن مجموعة يك يب إم جي فخرو ستتأكد من أن 
أعضاء الجمعية يفهمون متامًا األثر الذي ستحدثه رضيبة القيمة 
املضافة يف تنظيم أعاملهم بالكامل وكيفية امتثالهم للوائح 

الرضيبة.

املناسب:  الوقت  ويف  الفعال  التنفيذ  طريق  خارطة  وح��ول 
امل��امرس��ات  ألفضل  زمني  ج��دول  بوضع  املجموعة  ستقوم 
قدر  بأقل  املضافة  القيمة  رضيبة  بيئة  إىل  بسالسة  لالنتقال 

ممكن من تعطيل األعامل ألعضاء الجمعية.

أما بخصوص تكلفة العمليات يف سلسلة القيمة بأكملها، فقد 
فرصة  يعترب   املضافة  القيمة  رضيبة  تنفيذ  أن  الدراسة  ذك��رت 
جي  إم  يب  كيه  رشكة  وستقوم  والتشغيل  التكلفة  لتحسني 
بتزويد  الرشكات األعضاء بالحلول املقرتحة وكيفية إدارة التغيري 

عند انتقالهم للتنفيذ.

أو  ف��وري  لرتكيز  تحتاج  التي  امل��ج��االت  تلك  ب��وض��وح  وستحدد 
تسمح بتحسني رسيع لألداء )مبا يف ذلك تكنولوجيا املعلومات 
التنفيذ  رحلة  تبدو  كيف  للرشكات  ستوضح  ك��ام  واألن��ظ��م��ة(. 

النموذجية لضامن االنتقال واالستمرار السلس؟.

دراسات تأمينية
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 استعدادات يف 36 رشكة تأمني لتغطية 
تأمني العاملني األجانب يف الخاص

يف  العاملة  التأمني  رشكات  أن  البحرينية  التأمني  جمعية  أكدت   
من  للمقيمني  تأمينية  تغطية  بعمل  ستقوم  البحرين  مملكة 
الضامن  م���رشوع  يف  ال��خ��اص  ال��ق��ط��اع  يف  األج��ان��ب  العاملني 
الصحي وذلك وفق التغطية التأمينية املطلوبة من الدولة، حيث 

إن الضامن الصحي لكل مقيم سيكون رشطًا لإلقامة.
أن  إىل  الجمعية  إدارة  مجلس  رئ��ي��س  ال��دي��ن  ن��ور  يحيى  وأش���ار 
الجمعية بدأت يف التواصل مع الجهات الحكومية ملناقشة آليات 

تطبيق القانون بعد أن أقره الربملان.
 وكشف نورالدين يف ترصيحات صحفية أن االستعدادات لتطبيق 
القانون، تجري حاليًا بني أغلب رشكات التأمني العاملة واملرخص 
لها واملسموح لها العمل ب البحرين وهي 36 رشكة تأمني، منها 

25 رشكة تأمني بحرينية و11 فرعًا لرشكات تأمني أجنبية.
وبعد إقرار قانون الضامن الصحي من الربملان، ستقوم الجمعية 
بالتنسيق بينها وبني رشكات التأمني املرخص لها واملسموح لها 
باالكتتاب يف اصدار وثائق تأمينية من ناحية وبني هيئة الضامن 

الصحي من ناحية أخرى.
تفاصيل  تنتظر  الرشكات  إن  الجمعية  إدارة  مجلس  رئيس  وق��ال 
يف  األجانب  للعاملني  املطلوبة  التأمينية  والتغطية  األسعار 

القطاع الخاص.
األم��ور  كافة  توضيح  إىل  يهدف  التنسيق  ه��ذا  أن  إىل  ولفت 
الخاصة بتطبيق القانون مع الحرص عىل أن يكون لكل الرشكات 

البحرينية فرصة متساوية.
صاحب  كان  حيث  ستختلف،  التأمينية  التغطيات  أن  إىل  وأش��ار 
العمل يسدد سنويًا عن كل عامل أجنبي نحو 72 دينارًا، قبل إقرار 
القانون، وذلك نظري الخدمات التي تقدم له يف املراكز الصحية 

الحكومية وغريها.
وحول اآلثار املرتتبة بعد إقرار الضامن الصحي أكد رئيس جمعية 
لضبط  الفرصة  يعطي  الزامي  تأمني  وجود  أن  البحرينية  التأمني 
بيانات  ق��اع��دة  توفر  ع��ن  فضاًل  ال��ع��الج،  يف  الحكومي  اإلن��ف��اق 

تسهل للدولة للتخطيط مستقباًل.
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وب��ف��ض��ل خ��ربات��ه��ا امل��م��ت��دة ع��ىل م��دى 

ت���أيت رشك���ة م��ت��الي��ف يف  150 ع���ام���ًا، 

القطاع  ورواد  املبتكرة  الرشكات  طليعة 

املرموقني يف مجال وضع خطط الحامية 

والتقاعد وحلول التوفري يف جميع أنحاء 

العامل. ولقد استطعنا أن نرسخ ألنفسنا 
ح���ض���ورًا ق���وي���ًا ع���ىل ال��س��اح��ة ال��ع��امل��ي��ة 
م���ن خ���الل ال��ن��م��و ال��ع��ض��وي وع��م��ل��ي��ات 
االستحواذ واملشاريع املشرتكة وغريها 
عالمتنا  مكانة  نعزز  فيام  الرشاكات.  من 
التجارية العاملية من خالل زيادة التوسع 
يف امل��ن��ت��ج��ات وال��ك��ف��اءات األس��اس��ي��ة 
أن��ح��اء  جميع  يف  األس����واق  إىل  لتصل 
لنمو  هامًا  محركًا  يعد  ما  وهو   – العامل 
أكرث  يف  متاليف  وتعمل  ه��ذا  الرشكة. 
رائ���دًا يف  40 دول���ة وتشغل م��رك��زًا  م��ن 
أسواق الواليات املتحدة واليابان وأمريكا 

الالتينية وآسيا وأوروبا والرشق األوسط.
كانت وال تزال متاليف رائدة مجال التأمني 
مجموعة  الخليج  يف  ُتقدم  الحياة  عىل 
من الحلول والخدمات املالية التي تلبي 
والرشكات  لألفراد  املتطورة  االحتياجات 
مبنطقة  ت��ق��ري��ب��ًا  ع��ام��ًا   65 م����دار  ع��ىل 

الخليج. 

البحرينية:  التأمني  جمعية  مجلة     
كيف  العمل،  احتياجات  عــن  بالحديث 
املتغرية  االحــتــيــاجــات  مــتــاليــف  تلبي 
ـــخـــاصـــة مبــــزايــــا املـــوظـــفـــني لـــدى  ال

املؤسسات يف البحرين؟

قوة التأمني عىل الحياة والتأمني 
الصحي يف سوق رسيعة التغري

رشكة متاليف
البحرين وُعامن  مانوج بودوفال مدير فروع رشكة »متاليف« يف 
عام  يف  تأسيسها  منذ  شهدت  قــذ  متاليف  أن  أكــد  والكويت 
املتغرية  االحتياجات  تلبية  أجــل  مــن  مستمرة  تــطــورات   1868
لألفراد  أكرب  حامية  بتوفري  متاليف  التزام  أن  إال  للمستهلكني. 
السنوات. مدار  عىل  راسخًا  التزامًا  ظل  واملجتمعات  والعائالت 

مانوج بودوفال
مدير فروع رشكة متاليف - البحرين وُعامن والكويت

إعالن تحريري
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- م��������ان��������وج ب���ودوف���ال، م��دي��ر ف��روع  
وُع��امن  البح���ري���ن  يف  متاليف  رشك���ة 
متاليف  تقدم  البحرين،  يف  والك�ويت: 
م��ج��م��وع��ة م���ن ال���ح���ل���ول ال��ت�����������أم��ي��ن��ي�����������ة 
عىل  التأمني  تتضمن  ال��ت��ي  الشامل���ة 
ت��وف��ري   ال��ص��ح��ي و اإلع���اق���ة و  ال��ح��ي��اة و 
خ���دم���ات ط���ب األس���ن���ان وال��ع��ي��ون إىل 
لألفراد  واالدخ���ار  التقاعد  منتجات  جانب 
توزيع  قنوات  خ���الل  من  واملؤسسات 
مختلف��ة )وسطاء ووكالء وفرق املبيعات 
امل��ب�����������ارشة ل���دي���ن���ا(. وت��ن��ت��ه��ج م��ت��الي��ف 
ينبني  اس��ت��ش��اري��ًا  م��ن��ه��ج��ًا  عملها  يف 
املحلية  وخرباتنا  القوية  معرفتنا  ع��ىل 
املتعمقة من أجل مساعدة ب���الرشك���ات 
خطط  وض��ع  ع��ىل  املختلفة  بأحجامه���ا 
احتياجات  تلبي  التي  املوظفني  مزايا 
الحامية املالية الفريدة ملوظفيهم. كام 
مكانتها  تع���زيز  ع��ن  متاليف  ت��ت��واىن  ال 
للتقنيات  ومشرتي���ة  ُمبَتِك��رة  كرشكة 
يف  القيادة  ل��واء  نحمل  فنحن  الحديثة، 
عملية التحول الرقمي يف جميع مجاالت 
أفضل  خ��دم��ة  لتقديم  س��ع��ي��ًا  األع����امل 
منصة  أنشأنا  السبب  ول��ه��ذا  لعمالئنا. 
عرب  مجانية  منصة  وهي   ،myMetLife
متاليف  لعمالء  ح��رصي��ًا  متاحة  اإلن��رتن��ت 
وميكن الوصول إليها يف أي وقت وأي 
املكتبية  الكمبيوتر  أج��ه��زة  م��ن  م��ك��ان 
واألج���ه���زة ال��ل��وح��ي��ة وال��ه��وات��ف ال��ذك��ي��ة. 
عىل   myMetLife م��ن��ص��ة  وت��س��ه��ل 
بهم  الخاصة  التأمني  وثائق  إدارة  العمالء 

والحفاظ عىل صحتهم بصورة أكرب.

البحرينية:  التأمني  جمعية  مجلة     
هي  ما  الطبية،  باملزايا  يتعلق  فيام 
يواجهها  ـــذي  ال الرئيسية  الــتــحــديــات 

أصحاب العمل اليوم؟
-  مانوج بودوفال مدير فروع  رشكة 
والكويت:  وُع��امن  البحرين  يف  متاليف 
مزايا  اتجاهات  دراسة  يف  ورد  ملا  وفقًا 
الخليج  متاليف  أجرتها  التي  املوظفني 
التي  ال��ت��ح��دي��ات  ف���إن   ،2017 ع���ام  يف 
املنطقة  ه���ذه  يف  ال���رشك���ات  ت���واج���ه 
التي  التحديات  تلك  م��ا  ح��د  إىل  تشبه 
أخرى  أماكن  العمل يف  يواجهها أصحاب 
اإليرادات  معدل  انخفاض  إن  العامل.  من 
يف  التحكم  يجعل  االقتصادي  وال��رك��ود 
النفقات أكرث أهمية من أي وقت مىض. 
ف��ف��ي ظ��ل امل��ن��اف��س��ة ال��ع��امل��ي��ة، تعد 
التحولية  الجهود  صميم  يف  اإلنتاجية 
لألعامل التجارية، فيام تسلط االتجاهات 
األمتتة،  مثل  العمل،  بأماكن  املتعلقة 
املواهب  نوعية  عىل  باستمرار  الضوء 

الوظيفية املستبقاة.
 ب���ن���اًء ع���ىل ن��ت��ائ��ج االس���ت���ق���ص���اء، يجب 
أكرب  أهمية  العمل إي���الء  أص��ح��اب  ع��ىل 
يخص  فيام  الصحية  والتحليالت  للبيانات 
ت��ح��س��ني ال���غ���ط���اء ال��ت��أم��ي��ن��ي ال��ص��ح��ي 

لديهم وتصميم اسرتاتيجيتهم الصحية. 
ذك��اًء  أك��رث  وتحليالت  بيانات  واس��ت��خ��دام 
ممن  العمل  ألصحاب  منه  بد  ال  أمر  هو 
ن��ف��ق��ات  يف  ال��ت��ح��ك��م  إىل  ي��ت��ط��ل��ع��ون 
قوة  وب��ن��اء  املتصاعدة  الصحية  ال��رع��اي��ة 
ومستوى  أق���وى  بصحة  تتمتع  ع��ام��ل��ة 

مشاركة أعىل.

البحرينية:  التأمني  جمعية  مجلة     
كيف ميكن ملتاليف تقديم الدعم يف 
تصميم برنامج الضامن الصحي الوطني 

)صحتي(؟
-  م���ان���وج ب����ودوف����ال، م���دي���ر ف���روع  
رشك����ة م��ت��الي��ف يف ال��ب��ح��ري��ن وُع����امن 
ملتاليف  ك��ب��رية  لفرصة  إن��ه��ا  وال��ك��وي��ت: 
من أجل املشاركة بفاعلية مع السلطات 
امل��ح��ل��ي��ة ل��دع��م ه���ذا امل�����رشوع ال��ه��ام 
أصحاب  جميع  من  التزامًا  يتطلب  ال��ذي 
امل��ص��ل��ح��ة امل��ع��ن��ي��ني وت��ن��س��ي��ق��ًا فيام 
ب��ي��ن��ه��م وت��ت��م��ت��ع م��ت��الي��ف ب���خ���ربة يف 
تدشني  من  استمدتها  مامثلة  مجاالت 
خطط الصحة الوطنية يف مناطق أخرى 
)وهي أبو ظبي، ديب، اململكة العربية 
مشاركة  إىل  نتطلع  فيام  السعودية(، 
تكييفها  ميكن  التي  املامرسات  أفضل 

مع االحتياجات املحلية.

رشكة متاليف احتفلت مؤخرًا مبرور 50 عامًا عىل تأسيسها، 
وميثل ذلك حدثًا هامًا لها
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التطبيـق التدريجـي لقانـون الضمـان الصحـي فـي 2019م

توقعات مختلفة!
صدر مؤخرًا، قانون الضامن الصحي، رقم 23 لسنة 2018م، بعد إقراره من السلطة الترشيعية، والذي 
يهدف إىل توفري منظومة صحية متكاملة ذات جودة عالية تتسم باملرونة واإلستدامة املالية، جاذبة 
تطبيق  التأمني  رشكات  وترتقب  الصحية.  الخدمة  مقدم  اختيار  يف  للجميع  الحرية  وتكفل  لالستثامر 
القانون حتى يكون بامكانها املشاركة يف التأمني اإلجباري الثاين من نوعه يف البحرين بعد التأمني 

عىل املركبات.

التأمني الصحي
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صندوق  ان��ش��اء  ع��ىل  القانون  ويرتكز 
ال��ض��امن ال��ص��ح��ي ل��ج��م��ع االش���رتاك���ات 
وتوفري  الخدمة  م��زودي  مع  والتعاقد 
املواطنني  لجميع  الصحية  ال��خ��دم��ات 

واملقيمني والزوار.

متابعة التطبيق

كشف السيد يحيى نور الدين، رئيس 
ملجلة  البحرينية،  الــتــأمــني  جمعية 
ــني( ع���ن وج����ود ت���ع���اون س��اب��ق  ــأم ــت )ال
وذل��ك  للصحة،  األع���ىل  امل��ج��ل��س  م��ع 
أث���ن���اء م��ن��اق��ش��ات ال���ق���ان���ون، م���ن أج��ل 
تحقيق مصالح جميع األط��راف، وتزويد 
عن  ال��رضوري��ة  باملعلومات  املجلس 

سوق التأمني البحرينية.

وإج��راء  القانون  إق��رار  بعد  أن��ه  وأض��اف 
تعديالت عىل نصوصه نحتاج إىل قراءة 
متابعة  يف  ال��ب��دء  م��ع  بعناية،  م���واده 
ويسهم  أه��داف��ه،  يحقق  مبا  تطبيقه 
املطلوب  اإليجايب  التأثري  إحداث  يف 

عىل سوق التأمني البحريني.

الجمعية  إن  ال��دي��ن  ن��ور  السيد  وق���ال 
الجديد  ال��ق��ان��ون  دراس����ة  إىل  س��ع��ت 
وطلبت  مليك،  مبرسوم  صدوره  بعد 
الحكوميني،  املسؤولني  م��ع  إجتامعًا 
ح��ول  مستفيضة  م��ن��اق��ش��ة  أج���ل  م��ن 
أن  إىل  م��ن��وه��ًا  ل���ه،  األم��ث��ل  التطبيق 
لنص  وفقًا  تقوم،  لن  التأمني  رشكات 
املواطنني،  ع��ىل  بالتأمني  ال��ق��ان��ون، 
التأمني  يف  فقط  سينحرص  ودوره���ا 

عىل املقيمني.

ال���دي���ن أن ك���ل األم����ور  ن����ور  وأض������اف 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��ق��ان��ون ال��ج��دي��د س��وف 
تتكشف بعد االجتامع بني املسئولني 
الجمعية  إدارة  وم��ج��ل��س  الحكوميني 
ال��ج��م��ع��ي�����ة، وم���ن أه���م ه���ذه األم����ور: 
ستقدم  التي  التأمني  رشك��ات  تحديد 
التأمينية، حيث تسعى جمعية  الخدمة 
البحرينية إىل أن يكون املجال  التأمني 
يف  العاملة  الرشكات  لجميع  مفتوحًا 
سوق التأمني البحريني وعدم قرصها 
ع���ىل ب��ع��ض ال���رشك���ات ف��ق��ط، وذل���ك 

التأمني  س��وق  خ��دم��ة  إىل  منا  سعيًا 
البحريني كله.

إنتعاش متوقع

مساعد  ــور،  ن عــي  قــال  ناحيته،  مــن 
الدعم  لــشــؤون  التنفيذي  الرئيس 
والتطوير، الرشكة البحرينية الكويتية 
قانون  إن  »التأمني«،  ملجلة  للتأمني، 
ال���ض���امن ال��ص��ح��ي ه���و ث����اين ق��ان��ون 
ت��أم��ني إج��ب��اري بعد ت��أم��ني ال��س��ي��ارات، 
يف  للتأمني  أك��رب  سوقًا  سيخلق  مام 
أق��س��اط  زي����ادة  ب��ع��د  ال��ب��ح��ري��ن  مملكة 

التأمني الصحي يف مختلف الرشائح.

يبدأ  سوف  للقانون  وفقًا  أنه  وأض��اف 
من  األول  يف  األج��ان��ب  ع��ىل  التأمني 
عن  نتحدث  ألننا  ونظرًا  2019م،  يناير 
ألف   500 نحو  إىل  يصل  مقيمني  عدد 
يعني  مبا  الصحي،  للتأمني  يحتاجون 
التأمني  ي��ط��ور س��وق  أن ذل��ك س��وف 

البحرينية بال شك.

أن���ه ال يوجد  ن���ور  وذك����ر ال��س��ي��د ع��يل 

 ، واألس��ع��ار  للتغطيات  ن��ه��ايئ  ت��ص��ور 
يعمل  للصحة  األع���ىل  امل��ج��ل��س  ألن 
ع��ىل ه��ذا امل��وض��وع، وب��ع��د ال��وص��ول 
واألسعار  للتغطيات  النهائية  للصورة 
سوف يتم إختيار رشكات التأمني التي 
وف��ق��ًا  التأميني  ال��ن��وع  ه���ذا  س��ت��وف��ر 

للمعايري التي وضعها املجلس.

البحرينية  التأمني  رشك��ات  دور  وح��ول 
يف وض����ع ال���ق���ان���ون، ن����وه م��س��اع��د 
البحرينية  للرشكة  التنفيذي  الرئيس 
التأمني  قسم  أن  للتأمني،  الكويتية 
البحرينية  ال��ت��أم��ني  بجمعية  ال��ص��ح��ي 
ال���ت���ق���ى امل���ج���ل���س األع������ىل ل��ل��ص��ح��ة 
إعطاء  أج��ل  م��ن  ال��ق��ان��ون  قبل ص���دور 
املعلومات الالزمة حول سوق التامني 
عن  فضاًل  ال��رشك��ات،  وخ��ربات  الصحي 
القانون  بتطوير  الخاصة  امل��ق��رتح��ات 

واألسعار واألقساط.

وت��اب��ع: أن ع���دد م��ن ال��رشك��ات س��وف 
لألسعار  وفقًا  التأميني  الغطاء  توفر 
التي يحددها املجلس األعىل للصحة، 

علـي نـور: 
القانون سيخلق سوقًا أكرب 
للتأمني رشيطة وضع تصور 

أمثل للتغطيات واألسعار 
عند التطبيق

يحيـى نـور الديـن: 
جمعية التأمني البحرينية 

تسعى إىل الحوار من أجل 
التطبيق األمثل لقانون 

الضامن الصحي
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املتبقية  ال���رشك���ات  س��ت��ق��وم  ف��ي��ام 
بتوفري التأمينات الطبية املعتادة التي 

ال تندرج تحت التأمني اإلجباري.

فرص جديدة

التنفيذي  الرئـيــس  قــــــــال  بــــدوره 
ملجموعة سوليدريت القابضة، أرشف 
ال��ت��أم��ني خ��الل  بــســيــســو، إن ق��ط��اع 
بنسبة  ص��ع��ودًا  يشهد  2018م  ال��ع��ام 
ال��ت��أم��ني  من���و  م��رج��ح��ًا   %  5 إىل  ت��ص��ل 
يطرح  ك��ون��ه  أرسع  ب��ص��ورة  التكافيل 
منتجات جديدة يف السوق، مؤكدًا أن 
التفاؤل  عىل  يبعث  البحريني  السوق 
إىل  وم��ش��ريًا  الكبرية،  التحديات  رغ��م 
مجال  يف  مرتكزًا  سيكون  التأمني  أن 

تأمني السيارات والتأمني الصحي.

الصحي  التأمني  بقانون  يتعلق  وفيام 
أضاف بسيسو يف ترصيحات صحفية 
ألنه  ن��ظ��رًا  بالقانون  »متفائلون  أن��ن��ا: 
التأمني  لسوق  إيجابيًا  دورًا  سيلعب 

الصحي يف البحرين.

يحقق  أن  ب��س��ي��س��و  ال��س��ي��د  وت���وق���ع 
مدعاة  وهو  كبرية،  استفادة  القانون 
لتوسيع االكتتاب يف التأمني الصحي، 
خ��ص��وص��ًا ع��ن��د ال��ح��دي��ث ع��ن 450 أل��ف 
حسب  املقيمة  ال��ع��امل��ة  م��ن  نسمة 

للصحة،  األع���ىل  املجلس  اح��ص��ائ��ي��ات 
الصحي  ال��ت��أم��ني  ق��ان��ون  أن  م��ض��ي��ف��ًا 
التأمني  لرشكات  جديدة  فرصًا  سيوفر 

يف البحرين«.

ونوه إىل أن إسرتاتيجية »سوليدريت« 
ترتكز يف توسعة شبكة فروع الرشكة 
بطرح  ال��ع��م��الء  خ��دم��ة  مستوى  ورف���ع 

منتجات جديدة ومستوى الخدمة.

تشكل  البحرين  سوليدريت  أن  وذك��ر 
شبكة  أك��رب  التأمني  س��وق  يف  اليوم 
ت��غ��ط��ي جميع  ف����روع  م��ن 10  ت��ت��ك��ون 
البحرين  مناطق  ومختلف  املحافظات 
كبرية  فرصًا  هنالك  أن  كام  األساسية، 
تنفيذ  بعد  الخدمات  لتطوير  تنتظرنا 

قانون الضامن الصحي.

تطبيق تدريجي

التنفيذي  الرئيس  أكــدت  جهتها  من 
املهن  لتنظيم  الــوطــنــيــة  للهيئة 
مريم  الــدكــتــورة  الصحية  والــخــدمــات 
الصحي  الضامن  تطبيق  أن  الجالهمة 
2019م،  ع���ام  يف  ت��دري��ج��ي��ًا  س��ي��ك��ون 
م��س��ت��م��رة  ال��ه��ي��ئ��ة  أن  إىل  م���ش���ريًة 
ال����رق����ايب عىل  ت��ط��ب��ي��ق دوره������ا  يف 
امل���ؤس���س���ات ال��ص��ح��ي��ة يف ال��ق��ط��اع 
ال��خ��اص وال��ح��ك��وم��ي، وأن دوره���ا يف 
التدقيق والتقييم يتمحور يف املرحلة 
ال��ق��ادم��ة، وي��ت��ع��زز أك���رث يف ال��ق��ط��اع 

الحكومي.

ب��ع��د  األوىل  ال����خ����ط����وات  وت���ش���م���ل 

د. مريم الجالهمة: 
تطبيق الضامن الصحي تدريجيًا 

يف 2019م، ودورنا التدقيق 
والتقييم بالقطاع الحكومي

أشـرف بسيـسو:
متفائلون بقانون الضامن 
الصحي ألنه سيوفر فرصًا 

جديدة لرشكات التأمني يف 
البحرين



تهيئة  الصحي  ال��ض��امن  ق��ان��ون  إق���رار 
امل��س��ت��ش��ف��ي��ات وامل����راك����ز ال��ص��ح��ي��ة 

الحكومية عىل معايري االعتامد.

وأضافت الجالهمة أن الهيئة مستمرة 
الخاصة  املستشفيات  تقييم  يف 
عام،  بشكل  الصحية  الخدمات  وتقييم 
س����واًء يف ال��ق��ط��اع ال��ص��ح��ي ال��خ��اص 
يف  رب��ط��ه  يف  يسهم  مب��ا  ال��ع��ام  أو 
مرشوع الضامن الصحي، بحيث إذا أراد 
مستقباًل  الصحي  ال��ض��امن  ص��ن��دوق 
ال��خ��دم��ات امل��ق��دم��ة س���واء من  رشاء 
القطاع الحكومي أو الخاص، فسيكون 

ذلك مبنيًا عىل معايري التقييم هذه.

بدور  ستقوم  الهيئة  أن  اىل  وأش��ارت 
ال��ت��زام رشك��ات  ج��دي��د، ه��و التأكد م��ن 
التأمني الخاصة التي ستشرتي الخدمة، 
خارج  األجانب  أو  املواطنني  من  سواء 
ال��ض��امن؛ ألن ه��ن��اك خدمات  ص��ن��دوق 
مقدمة من الحكومة يشرتيها صندوق 
الضامن، وهناك أفراد آخرون ميكن أن 
تأمني  رشك��ات  إىل  ينضّموا  أن  يقرروا 
خاصة كام هو حاصل اآلن حيث تشرتي 
تأمينًا  ملوظفيها،  الخاصة  ال��رشك��ات 

صحيًا خاصًا.

تطوير الكوادر

ه��ن��ال��ك ت��ن��س��ي��ق م��ن��ذ ن��ه��اي��ة ال��ع��ام 
للدراسات  البحرين  2016م، بني معهد 
وب��ني   ،)BIBF( وامل��ال��ي��ة  امل��رصف��ي��ة 
امل��ج��ل��س األع�����ىل ل��ل��ص��ح��ة م���ن أج��ل 
ال��ت��ط��ب��ي��ق األم���ث���ل ل��ق��ان��ون ال��ض��امن 
بدوره  املعهد  قيام  خالل  من  الصحي 
البحرينية  ال��ك��وادر  وتدريب  اع��داد  يف 
الجديد،  الصحي  النظام  يف  للعمل 
مجال  يف  البحرينية  ال��ك��وادر  وتنمية 

اقتصاديات الصحة وإدارة املشاريع. 

يكون  أن  إىل   BIBF معهد   ويسعى 
مبجال  ال��ت��دري��ب  يف  م��ت��م��ي��زًا  م���رك���زًا 
تزويد  ع��ن  فضاًل  الصحة،  اقتصاديات 
ال��ق��ط��اع��ني ال��ص��ح��ي وال��ت��أم��ي��ن��ي من 
خ��ربات��ه يف م��ج��ال ال��ت��أم��ني ب��وج��ه عام 

والتأمني الصحي بوجه خاص.

خرباته  من  باإلفادة  املعهد  يقوم  كام 
تعليمية  ج���ه���ات  م���ع  ال��ت��ع��ام��ل  يف 
من  املستمر،  التدريب  يف  مرموقة 
أجل تنمية الرثوة البرشية واملساهمة 
املجلس  م��ش��اري��ع  ون��ج��اح  تنفيذ  يف 

األعىل للصحة.

 )BIBF( اإلط��ار وق��ع معهد  ويف ه��ذا 
الرائدة  الرشكة   -  LOMA مع   اتفاقية 
الحياة  عىل  التدريب  مجال  يف  عامليا 

وإدارة الصحة.

ويف ضوء االتفاقية سيقوم املعهد 

بإنشاء محتوى تدريبي للتأمني الصحي 

باللغة العربية مام يجعل هذا املؤهل 

البحرين  يف  للمتعلم  متاحًا  ال��دويل 

صناعة  يف  فجوة  ويسد  واملنطقة، 

هذه  يقدم  وبذلك  اإلقليمية،  التأمني 

ث��روة  لتدريب  اإلح��رتاف��ي��ة،  ال��ش��ه��ادات 

برشية ماهرة ومؤهله دوليًا.



مواطنون يؤكدون الحاجة لزيادة التوعية.. 

ترسيخ الثقافة التأمينية مُتكن الرشكات من الحصول عىل رضا 
العمالء وتقديم املنتجات التي تتناسب مع احتياجاتهم

التوعية  لزيارة  رضورية  حاجة  هناك  »أن  التأمني،  مجلة  استطلعتهم  الذين  املواطنني،  من  عدد  أكد 
بالثقافة التأمينية التي بدورها تحفظ حقوق املواطنني «، مشريين إىل »أن التأمني ليس حكرًا« عىل 

السيارات فقط، والبد من زيادة الحمالت التوعوية التأمينية عىل كافة الخدمات واملنتجات.

عدسة العدد
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املختصة  الــجــهــات  املــواطــنــون  ودعـــا 
بقطاع التأمني يف اململكة، إىل زيادة 
الجهود التي تهدف إىل ترسيخ الثقافة 

التأمينية عند مختلف فئات املجتمع . 

يف البداية قال د. خالد بومطيع ، رئيس 

للجودة:  البحرين  جمعية  إدارة  مجلس 

»إنه  عىل الرغم من وجود عدة أنواع من 

البحريني  أن وعي املواطن  إال  التأمني، 

مقترص ع��ىل ت��أم��ني ال��س��ي��ارات،  وذل��ك 

ي��رج��ع إلل��زام��ي��ة ه���ذا ال��ن��وع م��ن التأمني 

وبالتايل  مامرسته،  وأقدمية  وانتشاره 
ه��ن��اك م��ع��رف��ة ك��ب��رية ب��ه م��ق��ارن��ة ب��أن��واع 

التأمني األخرى يف البحرين«.

التأمني  رشك��ات  أن   « بومطيع  د.  وأك��د 
التأمني،  ثقافة  لها دور هام يف ترسيخ 



د. خالد بومطيع
وعي املواطن يف مجال 

تأمني السيارات أكرث بسبب 
إلزامية هذا النوع من 

التأمني وانتشاره وأقدمية 
مامرسته
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امُل����رّشع����ة  ال���ج���ه���ات  دور  ع����ن  ف���ض���اًل 
وال���رس���م���ي���ة، وم���ؤس���س���ات امل��ج��ت��م��ع 
امل���دين وامل��ؤس��س��ات اإلع��الم��ي��ة يف 
الثقافة، وأهميتها  ترسيخ وتوضيح هذه 
بالنسبة للمواطنني، إذ أنه من الطبيعي 
عىل  بالرتكيز  التأمني  رشك��ات  تقوم  أن 
وم��م��ي��زات  ث��ق��اف��ة  ن��رش  يف  مصالحها  

التأمني«.

حمالت الجمعية

فقال  )مــوظــف(  ــراد  م عبداملنعم  أمــا 
وع��دم  ال��وع��ي  يف  »قصور   هناك:  إن 
فيام  املواطنني  جانب  من  كاملة  دراي��ة 
يخص الثقافة التأمينية مبا يحفظ حقوق 

الطرفني )املؤمن( و)رشكة التأمني ( .

وأض��اف: عىل سبيل املثال نجد أن أكرث 
ليس  ال��ت��أم��ني  رشك���ات  م��ع  املتعاملني 
لديهم اإلملام الكايف مبفهوم  )طرف 

الغالب  )ت��أم��ني ش��ام��ل(، ويف  أو  ث��ال��ث( 
يف  إال  التأمني  رشكات  مع  يتعاملون  ال 

أوقات الحوادث املرورية.

ثقافة  ع��ن  نعرف  ال  املنعم:  عبد  وت��اب��ع 
ال��ت��أم��ني إال م���ا ي��خ��ص ال��س��ي��ارت ال��ت��ي 
منتلكها، أما التأمني عىل الحياة، والتأمني 
الصحي، والتأمني عىل السفر، والتأمني 
ثقافتنا  أن  فنجد  الثمينة  مقتنياتنا  عىل 
يف هذه املجاالت تكاد تكون معدومة!.

عىل  ت��ق��ع  امل��س��ؤول��ي��ة  »أن  وي��ع��ت��ق��د 
من  ألن����ه  األوىل  ب���ال���درج���ة  امل����واط����ن 
بلوائح  ملاًم  ال��ف��رد  يكون  أن  الطبيعي 
ويف  معها٫  يتعامل  رشكة  أية  وقوانني 
مبالغ  ي��دف��ع  ف��إن��ه  التأمني  رشك���ات  ح��ال��ة 
علم  ع��ىل  ي��ك��ون  أن  وعليه  لها  سنوية 
لكنه استدرك  التأمينية«،  بالثقافة  كامل 
أيضًا  ال��ت��أم��ني  ب��ال��ق��ول إن ع��ىل رشك���ات 
بتثقيف  يتعلق  فيام  ك��ب��رية  مسؤولية 
امل��واط��ن��ني امل��ت��ع��ام��ل��ني م��ع��ه��ا، األم��ر 
الذي يسهم يف إقبالهم عىل منتجاتها 

وخدماتها التأمينية«.

وأوضح »أعتقد أنه ال بد من وجود طرف 
البد  وهنا  الطرفني،  مصالح  عىل  يحرص 
تقوم  التي  التوعية  بحمالت  أشيد  وأن 
بها جمعية التأمني البحرينية، وأمتنى أن 

تتوسع حتى تصل للجميع«.

الحقوق التأمينية

الكلبان  إبراهيم  خالد  قــال  جهته  مــن 
ـــه: »م���ع ت��ط��ور ال��ح��ي��اة  ـــامل( إن ـــل أع )رج
التعامل  علينا  لزامًا  أصبح  نعيشها  التي 
ال��ت��أم��ني، خ��اص��ة يف مجال  م��ع رشك���ات 
عرض  قبل  يفرتض  لذا  السيارات،  تأمني 
أن  للمواطنني  تقدم  تأمينية  خدمة  أي 
الثقافة  تعزيز  خ��الل  م��ن  تهيئتهم  يتم 
معرفة  ع��ىل  تجعلهم  ال��ت��ي  التأمينية 
كافية مبفهوم التأمني وأنواعه، وأهميته 

يف حياتهم«.

تغيري  إىل  التأمني  رشك��ات  الكلبان  ودع��ا 
التعامل مع املستفيدين بالقول: »أنصح 
إىل  وبقوة  تسعى  أن  التأمني  رشك��ات 
إرس����اء وت��رس��ي��خ ث��ق��اف��ة ال��ت��أم��ني، حتى 
تتمكن من الحصول عىل رضا املتعاملني 

لكل  التسويق  تستطيع  وبالتايل  معها، 
منتجاتها بسهولة ويرس «.

سيادي،  عيىس  األســتــاذ  قــال  بـــدوره 
ــــتــــدريــــب، إن:  ال مـــجـــال  يف  الـــخـــبـــري 
الكايف  ال��وع��ي  ل��دي��ه  ليس  »امل��واط��ن 
بحقوقه التأمينية، وأعتقد أن نسبة كبرية 
من املواطنني ال يطلعون عىل العقود 
بحيث يعرفون حقوقهم يف حالة وقوع 
مع  التواصل  وكيفية  مثاًل،  سيارة  ح��ادث 
يجب  األمور  التأمينية، وكل هذه  الجهات 
مع  العقد  ع��ىل  التوقيع  قبل  معرفتها 

الرشكة«.

إذا  املواط��ن  يتفاج��ىء  »أحيانًا  وأضاف: 
عليه  ويتعي��ن  لصالح��ه  امل��رور  تقرير  جاء 
سيارته.  إلص��الح  معين��ة  نسبة  يدفع  أن 
تكون  وأن  البد  املئوية  النسبة  هذه  إن 
والب��د  التوقيع،  عند  العقد  يف  واض��ح��ة 
للمواطن أن يعرف مثاًل، متى يتم إلغاء 
السيارة أو شطبها لعدم صالحيتها، فقد 
يتطلب األمر استشارة محامي يف هذا 
األمر. واعتقد أنه بزيادة الثقافه التأمينية 
لدى املواطنني سوف تقل بشكل كبري 



ورشكة  املؤمن  بني  ال��واردة  اإلختالفات 
التأمني «.

ترسيخ وتوعية  وحول دور الرشكات يف 
املواطنني بثقافة التأمني، أشار سيادي 
كبري  دور  لها  التأمني  رشك��ات   « أن  إىل 
يف ت��رس��ي��خ ال��ث��ق��اف��ة ال��ت��أم��ي��ن��ي��ة يف 
املجتمع وذلك بعمل الحمالت التوعوية 
وال��ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة، ال��ت��ي ت��ع��رف امل��واط��ن 
من  ال��وق��ت  نفس  يف  وت��ع��زز  بحقوقه 

عملها ومكاسبها«.

ودع����ا خ��ب��ري ال��ت��دري��ب ع��ي��ى س��ي��ادي 
ُتلزم  أن  ال��دول��ة  يف  املعنية  »ال��ج��ه��ات 
توعوية  حمالت  بعمل  التأمني  رشك��ات 
وثيقة  حمل  ما  متى  املواطن  ألن  نظرًا 
كل  ع��ىل  يتعرف  أن  حقه  فمن  ت��أم��ني، 
عليه  امل��ث��ال  سبيل  فعىل  تفاصيلها، 
ثالث(  ك�)طرف  التأمني  رشوط  يعرف  أن 
هناك  وأن  خصوصًا  ش��ام��ل(،  )ت��أم��ني  أو 
م��ت��غ��ريات ك��ث��رية ت��ح��دث يف ال����رشوط 

التأمينية بني فرتة وأخرى.

عبدالله  جاسم  أحمد  اعترب  ناحيته  من 
ك��ب��ريًا  ت����ط����ورًا  »مــتــقــاعــد«  أن ه���ن���اك 
التطور  ه��ذا  لكن  ال��ت��أم��ني،  س��وق  يف 
ال ي��ت��واك��ب م��ع��ه ث��ق��اف��ة ت��أم��ي��ن��ي��ة ل��دى 
املواطنني خاصًة، يف ظل إلزامية بعض 
ال��ت��أم��ني الصحي،  ال��ت��أم��ني، م��ث��ل:  أن���واع 

والتأمني عىل السيارات وغريه.

وأكد أن رشكات التأمني هي املسؤولة 
ألنها  ذلك  التأمينية،  الثقافة  ترسيخ  عن 

املستفيد األكرب«.

وأشار عبدالله إىل »أن مسؤولية رشكات 
يعفي  ال   ، بالتوعية  القيام  يف  التأمني 
التأمينية  بالثقافة  التزود  من  املواطن 
ي��ت��ع��رف ع��ىل حقوقه  أن  ف��م��ن واج���ب���ه  
أمر  وه��و   ، التأمني  عقد  يف  والتزاماته 
يف غ��اي��ة ال��ي��رس وال��س��ه��ول��ة، ح��ي��ث أن 
مواقع اإلنرتنت مليئة بكل ما هو مفيد 

يف هذا املجال«.

عيىس سيادي
نسبــة كبيـرة مـن املواطنيـن 

ال يطلعــون علـى عقـــود 
التأميـــن وال يقرأونها ليك 

يعرفوا حقوقهم 

عبداملنعم مراد
الكثري من املتعاملني مع 

رشكات التأمني ليس لديهم 
اإلملام الكايف مبفردات 

التأمني مثل : )طرف ثالث( أو 
)تأمني شامل(..!!.
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ومن أغرب وثائق التأمني التي أُصدرت 
حتى اليوم.

الشوارب وشعر الصدر
الكريكت األسرتايل، مريف  قام العب 
بقيمة  ش��وارب��ه  ع��ىل  بالتأمني  ه��ي��وز، 

370 ألف دوالر.
الشهري،  الربيطاين  البوب  مغني  أما 
صدره  شعر  عىل  أمن  فقد  جونز،  توم 
ريال،  بلغت قيمتها 7 ماليني  ببوليصة 
مستحرضات  رشكات  إحدى  قامت  كام 
بالتأمني  ��ة  األم��ريك��يَّ ب��ال��ش��ع��ر  ال��ع��ن��اي��ة 
ة،  األمريكيَّ القدم  كرة  نجم  شعر  عىل 
تروي بوالمالو، الذي يبلغ طوله نحو 90 

سنتيمرًتا، مببلغ مليون دوالر.

التذوق يوازي املال
صدقوا أو ال ُتصدقوا، هناك يف الواقع 
بوليصة تأمني تغطي »تذوقك«، وقد 
الغذايئ املجري،  الناقد  ُأصدرت لصالح 
إي��غ��ون رون���اي، ال���ذي ي��ع��ود ل��ه الفضل 
ة  الربيطانيَّ املأكوالت  نوعيَّة  رفع  يف 
وكانت  ة،  العامَّ األماكن  يف  مة  امُلقدَّ

البوليصة بقيمة 393 ألف دوالر.
أغىل براعم لسان يف العامل

بيليتشيا،  جينارو  املتذوق،  ميلك  رمبا 
قامت  حيث  ال��ع��امل،  يف  لسان  أغ��ىل 
رشك���ة ال��ق��ه��وة ال��ش��ه��رية »ك��وس��ت��ا« 
بالتأمني عىل لسانه بقدر الرباعم التي 
ميلكها فيه، وألنَّ اللسان يحتوي عىل 
له  برعم  فلكل  للتذوق،  برعم  ألف   14
ما  أي  دوالر،   1400 ُيعادل  تأمني  مبلغ 

مجموعه 14 مليون دوالر.

املسألة ليست للضحك
ق���ام ال��ث��ن��ايئ ال��ك��وم��ي��دي األم���رييك 
أب��وت  التسعينيات  ع��رص  يف  األش��ه��ر 
رشاكتهام  عىل  بالتأمني  وكوستيلو، 

بقيمة ربع مليون دوالر.
ك����ذل����ك ق������ام امل���م���ث���ل ال���ك���وم���ي���دي 
األم�������رييك، ري���ت���ش ه�����ول، يف ع��ام 
الفكاهيَّة  روحه  عىل  بالتأمني  2011م، 
م��ق��اب��ل ح��ص��ول��ه ع���ىل م��ل��ي��ون جنيه 

إسرتليني إذا فقدها.

انحراف العينني
ة الصامتة يف أمريكا  نجم السينام الهزليَّ
توربني،  بن  املايض،  القرن  أوائل  يف 
منه  واقتناًعا  عينيه،  يف  بالحول  ُع��رف 
بأنَّ تلك العينني هام سبب نجاحه يف 

عىل  البهجة  وإدخ��ال��ه  السينام  م��ج��ال 
املاليني، فقد قام بالتأمني عىل عينيه 
بقيمة 25 ألف دوالر أمرييك، يف حال 

عادتا إىل وضعهام الطبيعي.

أغرب حاالت التأمني وأمثنها حول العامل
ة تحدُّ من الخسائر، وهي نوع من التعويض  من املعروف أنَّ سياسات التأمني ُوضعت كسياسات ماليَّ
املادي عند حدوث أي رضر، واملتبادر إىل الذهن فورًا هو التأمني عىل املمتلكات الثمينة التي ميلكها 
الفرد كالسيارة أو املنزل أو الصحة، إال أنَّ بعض املشاهري واملؤثرين وبعض الرشكات أصابتهم »حمى 
ى إىل قيامهم بالتأمني عىل بعض األشياء غري املتوقعة، ورصف مبالغ  التأمني« بشكل مريض، ما أدَّ

ة طائلة عليها. ماليَّ

طرائف تأمينية



ــج الــهــنــدســة  ــري ــد ســعــد خ ــال ــد خ ــي ــس وال
الربيطانية  إكسرت  جامعة  من  اإللكرتونية 
من  اإلدارة  يف  املاجستري  عىل  وحاصل 
اعوام  مثانية  ملدة  عمل  كولدج.  إمربيال 
يف  االقــتــصــاديــة،  التنمية  مجلس  يف 
قسم الخدمات املالية، مبا يعني أن لديه 
خربة واسعة يف تطوير البنية اإليكولوجية 
بحيث  املالية،  التكنولوجيا  قطاع  لتنمية 

تصبح البحرين مركزًا إقليميًا لهذا القطاع.
مقر  يف  مبكتبه،  التقته  )التأمني(  مجلة 
ليك  املالية،  للتكنولوجيا  البحرين  خليج 
تهم  التي  األسئلة  من  عــددًا  عليه  تطرح 
سوق ورشكات التأمني.. فإىل نص الحوار:

• مل����اذا ت��ه��ت��م��ون ب��ت��ط��وي��ر ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
املالية؟

الخدمات  ع��ىل  مبني  الوطني  االق��ت��ص��اد 
املالية  الخدمات  قطاع  ميثل  حيث  املالية، 

الناتج املحيل اإلجاميل، وتعتمد   من 
عليه كافة القطاعات االقتصادية األخرى.

• م��ا ه��و ت��أث��ري ه���ذا ال��ت��ط��ور ع��ىل س��وق 
التأمني؟

س���وف ي��غ��ري ال���� »ف��ن��ت��ك« س���وق ال��ت��أم��ني 
العاملية  األس��واق  يف  ظهرت  حيث  قريبًا، 
التكنولوجيا  تستخدم   insurrect رشك��ات 
مع  ومنتجاتها  الداخلية  عملياتها  لتطوير 
عن  وال���رشاء،  والبيع  املستهلكني،  ج��ذب 

طريق التكنولوجيا.

• ما هي أهم الجهات التي تدعمكم؟
»خليج  تدعم  كربى  حكومية  هيئات  هناك 
التنمية  فنتك باي« يف مقدمتها: مجلس 
االقتصادية واملرصف املركزي، إضافة إىل 
)فنتك(  ورشكات  البحرينية،  التأمني  جمعية 
أص��ول،  إدارة  ورشك���ات  استثامرية  وب��ن��وك 
ودولية.  وطنية  مالية،  تكنولوجيا  ورشك��ات 

ال��ج��م��ي��ع ي���دع���م���ون امل������رشوع ل��وج��س��ت��ي��ًا 
ومعلوماتيًا.

تعاون قادم

• هل هناك جهات خاصة بالتأمني؟
رشي��ك  البحرينية  ال��ت��أم��ني  جمعية  ن��ع��م. 
مؤسس لخليج البحرين للتكنولوجيا املالية، 
خربة  لديهم  أع��امل  ل���رواد  رشكتني  ولدينا 
حلول  ع��ىل  ويعملون  التأمني  قطاع  يف 

مبتكرة لخدمة الرشكات واملستهلكني.
املالية  للتكنولوجيا  البحرين  كخليج  ونحن 
isurtech، block- هي:  منصات،   3  لدينا

chain، regtech. وسوف نعمل مع جمعية 
فعاليات  إق��ام��ة  ع��ىل  البحرينية  ال��ت��أم��ني 
مشرتكة تخدم أول منصتني، مبا يعزز سوق 

التأمني ويخدم الرشكات.

• ما هي توقعاتك لهذا التعاون املقبل مع 

قريبًا.. الحلول التكنولوجية سوف تغري 
سوق التأمني يف البحرين

الرئيس التنفيذي ل� )بحرين فنتك باي(:

أكد األستاذ خالد سعد، الرئيس التنفيذي لخليج البحرين للتكنولوجيا املالية )بحرين فنتك باي(،  أن التكنولوجيا املالية 
سوف تغري سوق التأمني قريبًا، من خالل مفهوم insurtech، وأن خليج فنتك باي سوف يتعاون مع جمعية التأمني 
البحرينية من أجل التوعية بالحلول التكنولوجية الجديدة التي تطور عمليات وخدمات رشكات التأمني مبا يطور ويوسع 

سوق التأمني يف البحرين.

خالد سعد
الرئيس التنفيذي

التأمني والتكنولوجيا
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جمعية التأمني البحرينية؟
تزيد  سوف  القادمة  املشرتكة  الفعاليات 
من توعية رشكات التأمني بالفنتك، وأهمية 
مواكبتها ملعالجة التحديات، وتطوير األداء. 
مشرتكة  تقارير  إص��دار  عىل  سنعمل  كام 
ت��خ��دم ال��ق��ط��اع، ون��ع��م��ل أي��ض��ًا ع��ىل ج��ذب 
رشكات عاملية تقدم حلواًل مبتكرة لسوق 

التأمني يف البحرين.

التحديات  معالجة  )فنتك(  ال���  بوسع  هل   •
التي يواجهها سوق التأمني البحريني؟

سوقًا  زال  ما  البحرين  يف  التأمني  قطاع 
ص���غ���ريًا مب���ا ي��ع��ن��ي ال��ح��اج��ة ل���زي���ادة نسبة 
امل��س��ت��ه��ل��ك��ني ل����يك ت���ص���ل ل��ل��م��ع��دالت 
ال��ع��امل��ي��ة، ك���ام ي��ت��س��م ب��امل��ن��اف��س��ة بني 
التكنولوجية  ال��ح��ل��ول  وب��وس��ع  ال���رشك���ات. 
التحديني  هذين  معالجة  املبتكرة،  املالية 
بحيث تتوسع الرشكات التي تتبنى الحلول 

التكنولوجية واإلبتكار.

• ه���ل س��ت��ت��ع��اون��ون م���ع م��ع��ه��د ال��ب��ح��ري��ن 
للدراسات املالية واملرصفية؟

نعم. هناك رشاكة مع معهد BIBF من أجل 
التوعية والتدريب ألن األفراد يف املدارس 
عىل  يكونوا  أن  البد  والرشكات  والجامعات 
االقتصاد  ع��ىل  الفنتك  تأثري  مب��دى  دراي���ة 
وت��ع��زي��ز  التنمية  دع���م  ع��ىل  ي��س��اع��د  م��ام 
الرشكات  يدعم  الذي  التكنولوجي  التطور 
واألمن والربح. وسوف نسعى إىل رشاكة 
مع معهد BIBF من أجل التوعية والتدريب.

حلول السحابة

• ملاذا تهتمون بترشيعات الفنتك؟
الترشيعات هي جزء من إسرتاتيجية تطوير 
التكنولوجيا  ل��ق��ط��اع  اإلي��ك��ول��وج��ي��ة  البيئة 
الرشكات،  وجذب  إزده��اره  أجل  من  املالية، 
مع  وال��ع��الق��ات  اإلب��ت��ك��ار  تطوير  ع��ن  فضاًل 
املالية  التكنولوجيا  يف  األخ���رى  امل��راك��ز 

سواًء كانت بنوكًا مركزية أو رشكات كربى.
“خليج  تؤهل  التي  هي  الترشيعات  هذه 
ف��ن��ت��ك ب�����اي” ل���يك ي���ك���ون م��ن��ص��ة أله��م 
هيئات  املالية:  التكنولوجيا  يف  الالعبني 
دولية،  ورشك��ات  خاصة،  ورشك��ات  حكومية، 
ليك يصبح أكرب مركز إقليمي لهذا القطاع 

الهام.

قطاع  ت��ط��وي��ر  بعملية  ت��دف��ع��ون  مل���اذا   •
)الفنتك( ؟

فقط،  وتريته  ن��رسع  ونحن  قائم،  التطوير 

ح��ت��ى ن���واك���ب امل��ت��غ��ريات ون��ص��ن��ع م��رك��زًا 
البحرين.  يف  املالية  للتكنولوجيا  إقليميًا 
لقد أسس املرصف املركزي قساًم خاصًا » 
fintech innovaton unit« ويتابعه سعادة 

محافظ املرصف املركزي.
أم��ازون  اخ��ت��ارت رشك��ة  الوقت  ويف نفس 
لحلول  إقليمي  كمركز  البحرين  العاملية، 
ال��س��ح��اب��ة، ح��ي��ث س���ي���وف���رون خ��دم��ات��ه��م 

للمنطقة إنطالقًا من البحرين.

فنتك  خليج  منتجات  أه��م  هي  ما   •
باي؟

cloud force poli- وضعنا  لقد 
cy  ل��يك ي��وج��ه ال��ق��ط��اع امل��ايل 

ال��س��ح��اب��ة،  ه����ذه  إىل  خ���دم���ات���ه 
ك��ام وض��ع��ن��ا ت��رشي��ع��ات متويل 
  crowd funding ج����امع����ي 

بالصريفة  خاصة  ترشيعات  ومنها: 
اإلس�����الم�����ي�����ة، وت���رشي���ع���ات 

تستطيع  حيث    regulatory candpox
فرتة  خ��الل  مبتكرة  حلول  اختبار  ال��رشك��ات 
9-12 شهرًا والهدف هو طرح حلول وخدمات 
مبا  ترشيعات  لها  ليس  ج��دي��دة  ومنتجات 
املركزي  والبنك  باالبتك�ار  للرشكات  يسمح 

بوضع الترشيعات املالمئة.

»التأمني البحرينية« رشيك مؤسس
)خليج  ل�  املؤسسة  الجهات  ضمن  البحرينية  التأمني  جمعية  أصبحت 
البحرين للتكنولوجيا املالية( الذي سيحتضن بيئة دعم شاملة لتطوير 

من  األكرب  هو  وسيكون  املالية  التكنولوجيا  خدمات  وحلول  مشاريع 
إىل  الجمعية  من  سعيًا  وأفريقيا،  األوس��ط  الرشق  منطقة  يف  نوعه 
خدمة األعضاء ونرش الثقافة التأمينية لدى جميع األفراد واملؤسسات.

فرباير  شهر  خ��الل  أعامله  املالية(  للتكنولوجيا  البحرين  )خليج  ب��دأ  وق��د 
هذه  الستغالل  الناشئة  وال��رشك��ات  التقليدية  املالية  ال��رشك��ات  أم��ام  املجال  وفتح  2018م، 

املساحة لتطوير واختبار حلولها املبتكرة، ومن بينها تلك املسجلة ضمن البيئة الرقابية التجريبية 
ومساحات  حديثة،  مبرافق  مزودة  مكاتب  من  الرشكات  وإستفادت   ،»Regulatory Sandbox«

يف  الناشئة  والرشكات  والدولية  املحلية  االبتكارات  لدعم  مثاليًا  مركزًا  يجعله  مام  مشرتكة،  عمل 
مجال التكنولوجيا املالية.
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ومن أبرز أسامء الوكاالت وفروع الرشكات 
التي بدأت يف هذه املرحلة:

الحياة،  عىل  للتأمني  األمريكية  الرشكة   -1
وكفيلها عبد الله يوسف فخرو.

وكفيلها  ال��ج��دي��دة  الهند  تأمني  رشك��ة   -2
»الوكاالت العاملية املحدودة«.

ال��ع��رب��ي��ة امل���ح���دودة  ال��ت��أم��ني  3- رشك����ة 
وكفيلها محمد يوسف جالل.

4- نوريج يونيون للتأمني وكفيلها يوسف 
بن أحمد كانو.

5- رشك���ة ت��أم��ني ال��س��ي��ارات وال��ت��أم��ي��ن��ات 

ال��ع��م��وم��ي��ة امل���ح���دودة وك��ف��ي��ل��ه��ا عبد 
الرحمن الزياين وأوالده.

نظام  أن  هو  باملالحظة  جدير  هو  ومــا 
ــأمــني والـــوكـــاالت مل  ــت كــفــالــة فــــروع ال
املذكورة  التجارية  البيوتات  عىل  يقترص 
التأمني شهد دخول  أعــاله،  بل إن سوق 
الفروع  عن  كوكالء  جديدة  تجارية  بيوتات 

والرشكات التالية:
إن��ش��ورن��س  أن���د ف��اي��ر  ت��اي��ش��وم��اري��ن   - 1
وج��ن��س��ي��ت��ه��ا ي���اب���ان���ي���ة، ووك���ي���ل���ه���ا رشك���ة 
يف  عملها  ب��دأت  وقد  العربية.  املشاريع 

1979/10/29م.
- رويال إنرتناشونال إنشورنس ووكيلها   2
وبدأت  عبدالعال  إبراهيم  عيل  جميل 

عملها يف 1984/4/8م.
ووكيلها  ليمتد  سريفس  ستار  إيغل   -  3
وب��دأت  الوطنية،  اإلس��ت��ث��امرات  رشك��ة 

عملها يف 1986/7/23م.
بريطانية  وجنسيتها  للتأمني  ل��وي��دز   -  4

1989/12/6م.
امل��ذك��ورة  ال��رشك��ات  جميع  ف���إن  وللعلم 
التأمني باستثناء  كانت متارس جميع أنواع 

)مقتطفات من كتاب تاريخ التأمني يف البحرين(
سوق التأمني يف الستينيات

التأمني  البحرين يتكون من توكيالت وفروع رشكات  التأمني يف  إىل ما قبل عام 1970م كان سوق 
األجنبية باستثناء صندوق التأمني عىل املركبات الذي انحرص عمله يف التأمني عىل املركبات فقط، 
باإلضافة إىل رشكة البحرين للتأمني التي تم تأسيسها عام 1969م. وقد متيزت هذه الفرتة بتواجد 
وكانت  األجنبية،  والرشكات  الفروع  لهذه  كوكالء  عملوا  الذين  والرشكات  التجار  من  املحليني  الوكالء 
فخرو  عبدالله  تأمني  رشكة  فيقال  الوكيل  أو  الكفيل  باسم  تعرف  والفروع  التأمني  رشكات  وكاالت 

وتأمني الزياين وغريها.

صفحات تاريخية

32



سوق التأمني يف الستينيات
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الحياة،  ع��ىل  للتأمني  األمريكية  ال��رشك��ة 
أم����ا رشك����ة ال��ت��أم��ني ال��ع��رب��ي��ة امل���ح���دودة 
واملؤسسة العامة للتأمني عىل الحوادث 
التأمني  متارسان  فكانتا  والحياة  والحريق 

عىل الحياة إىل جانب التأمينات العامة.
مبثابة  ت��ع��د  ال���ف���رتة  ه���ذه  أن  وال��ح��ق��ي��ق��ة 
رشك��ات  وف���روع  ل��وك��االت  الذهبي  العرص 
الرائد  الدور  لها  كان  التي  األجنبية  التأمني 
ت��واج��دت يف  ال��ت��ي  يف تغطية األخ��ط��ار 
ال���س���وق، وخ���اص���ة ب��ع��د ح�����دوث ال��ط��ف��رة 
يف  النفطية  امل����وارد  وت��دف��ق  النفطية 
بداية السبعينات. أما فيام يتعلق باألخطار 
الكبرية واملعقدة فقد تم ترتيب تغطيتها 
مبارشة مع الرشكات األم بالخارج ملا تتمتع 
به هذه الرشكات من رؤوس أموال ضخمة 

ومعرفة فنية بطبيعة هذه األخطار.
ب��اإلض��اف��ة إىل ذل��ك اس��ت��ف��ادت ال��وك��االت 
وال����ف����روع األج��ن��ب��ي��ة ف��ض��اًل ع���ن ص��ن��دوق 
الترشيع  غياب  من  التعاوين،  التعويضات 
قانون  باستثناء  التأمني  لصناعة  املنظم 
)ط��رف  املدنية  املسؤولية  ض��د  التأمني 
ال��س��ي��ارات  وق���ان���ون   1955 ل��ع��ام  ث���ال���ث( 
 1957 لعام  الثالث(  الطرف  عىل  )التأمني 
لسنة  مالية   )1( رق��م  ال��ت��ج��اري  وال��ق��ان��ون 

1961م.
األجنبية  وال���ف���روع  ال���وك���االت  ظ��ل��ت  وق���د 
ص��دور  حتى  رشوط  أو  قيود  دون  تعمل 
 1987 لسنة   )17( رق��م  بقانون  املرسوم 
يف شأن رشكات وهيئات التأمني العاملة 

يف البحرين.
هذه الصورة النمطية لسوق التأمني يف 
تلك الحقبة الزمنية مل تكن مقترصة عىل 
سارية  كانت  وإمن��ا  فقط  البحرين  س��وق 
عكس  وق��د  النامية.  ال���دول  معظم  يف 
مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية هذا 
الوضع وبشكل دقيق عندما قال إن سوق 
ال��ت��أم��ني ك��ان يتألف م��ن وك���االت أوف���روع 

تابعة لرشكات تأمني أجنبية مرخصة محليَا، 
وأن هذه الوكاالت أو الفروع األجنبية كانت 
املنبثقة  املحلية  األخطار  معظم  تتناول 
عن هذه األسواق باستثناء أنواع العمليات 
ال��ك��ب��رية وامل��ع��ق��دة ال��ت��ي ك��ان��ت تغطى 

مبارشة من الخارج.
التقرير أن رشكات  أكد  باإلضافة إىل ذلك 
التأمني وإعادة التأمني األجنبية كانت تعمل 
أو  محيل  تنظيم  م��ن  ق��ي��ود  دون  نسبيًا 
منافسة محلية وذلك نظرًا لغياب الترشيع 
املحيل وعدم وجود صناعة تأمني وطنية 
بطبيعة  أدى  ال��وض��ع  ه���ذا  وأن  حقيقية 
الحال إىل خروج تدفقات مالية ضخمة من 
معظم البلدان النامية ومن بينها البحرين. 
وب��ال��رغ��م م��ن امل��ك��اس��ب امل���ادي���ة التي 
ملا  األجنبية  والرشكات  الوكاالت  حققتها 
يزيد عىل عقدين من الزمن إال أنها مل تكن 
وتدريب  تأهيل  اهتامماتها  ضمن  لتضع 

مؤمتر  دف��ع  م��ا  وه���ذا  الوطنية،  العنارص 
لتوجيه  والتنمية  للتجارة  املتحدة  األم��م 
ال��رشك��ات  ف���روع  ن��ق��ده ملعظم وك����االت 
األجنبية سواء العاملة يف البحرين أويف 
إخفاقها  بسبب  النامية  ال��دول  من  غريها 
التقنية  امل���ه���ارات  وت��ن��م��ي��ة  إع�����داد  يف 

واإلدارية لدى السكان املحليني.
العاملني  نجاح بعض  بالطبع ال ينفي  هذا 
كسب  يف  التأمني  قطاع  يف  الوطنيني 
الخربة التأمينية من خالل العمل املستمر 
والدؤوب يف الوكاالت والرشكات األجنبية 

وخاصة يف مجال التأمني عىل السيارات.
املآخذ  ه��ذه  كل  االعتبار  بعني  األخ��ذ  وم��ع 
ال��وك��االت  إن��ك��ار دور ه��ذه  أن��ه ال ميكن  إال 
والرشكات يف خدمة القطاع واالقتصادي 
آنذاك ويف متهيد األرضية املناسبة لبناء 

صناعة التأمني الوطنية.
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 وينقسم التأمني عىل السفر إىل ثالث أنواع:
1 - التأمني الصحى: يشمل تغطية املصاريف الطبية الطارئة أو 

الحوادث الشخصية.
تقصري  أو  إلغاء  ويشمل  الحوادث:  من  مجموعة  ضد  التأمني   -  2
مدة الرحلة أو فوات موعد رحلة املغادرة، وفقدان الحقائب ىف 

السفر، أو تأخر وصولها ىف الوقت املناسب، ونقل الجثامن.
واالس��ت��ث��ن��اءات  ال����رشوط  ح��س��ب  الــغــري:  تــجــاه  املسؤولية   -  3

املوضحة ىف وثيقة التأمني.
وعن أهمية هذا النوع من التأمني، قال خرباء التأمني إن رشكات 
الطريان الكربى تضع تأمينًا إجباريًا عىل املسافر لحامية أغراضه، 

وبالتاىل يوجد التزام عىل الناقل لحامية أغراض املسافر.
من  ع��دد  ول��ه  املسؤولية،  تأمينات  أن��واع  من  النوع  ه��ذا  ويعد 
أيضًا  وممتلكاته  بالده  خارج  وجوده  أثناء  املسافر  لحامية  املزايا 

مع إلغاء الرحلة أو ضياع الحقائب .
األوروىب  االت��ح��اد  ب��الد  وقنصليات  س��ف��ارات  جميع  وت��ش��رتط 
الصحى  التأمني  تغطى  شاملة،  تأمني  شهادة  عىل  الحصول 

وتأمني العودة إىل الوطن طوال فرتة اإلقامة.
تختلف  وقد  السفر،  بوليصة  تقدمها  التي  املنافع  بعض  وهنا 

هذه املنافع من رشكة ألخرى.
1 - مصاريف اإللغاء بسبب: 

  إصابة بليغة أو مرض أو وفاة.
  الحجر الصحي اإلجباري أو تقديم خدمة يف هيئة محلفني 

أو املثول أمام محكمة كشاهد.
  الفصل من الوظيفة عىل أساس العاملة الزائدة.

  أرضار تلحق مبنزلك جراء حريق أو عاصفة أو فيضان.
إليك  التحدث  أو مكان عملك مبا يستدعي    رسقة منزلك 

من قبل الرشطة.
2 - مصاريف العالج الطبي الطارئ واملصاريف املصاحبة:

  العالج الطارئ لألسنان.
  نفقات دفن امليت أو حرقه.

  نفقات جثة املؤمن عليه أو رفاته.
  نفقات إعادة األطفال دون الرعاية الذين تقل أعامرهم عن 

16 عامًا.
  نفقات إعادة الشخص املؤمن عليه ألسباب صحية.

3 - تقصري الرحلة بسبب:
  إصابة شديدة أو مرض شديد أو وفاة.

   الحجر الصحي اإلجباري أو تقديم خدمة يف هيئة محلفني 
أو املثول أمام محكمة كشاهد.

   الفصل من الوظيفة عىل أساس العاملة الزائدة.
   أرضار تلحق مبنزلك جراء حريق أو عاصفة أو فيضان.

   رسقة منزلك أو مكان عملك مبا يستدعي التحدث إليك 
من قبل الرشطة.

تاريخ  ينتج عنها يف خالل سنة من  التي  الشخصية  الحوادث   -  4
الحادث وفاة، خسارة كلية لعضو من أعضاء الجسم، خسارة كلية 

يف اإلبصار، أو عجز كي دائم.
5 - فقدان جواز السفر.

6 - فقدان األمتعة
7 - تأخر وصول األمتعة.

8 - النقود الشخصية:
إن كانت يف عهدة بالغني ترتاوح أعامرهم بني 12 - 16 عامًا.

9 - املسؤولية الشخصية.
10 - فوات الرحلة.

التأمني عىل السفر يعترب واحدًا من أهم أنواع التأمني، والذى قد ال يلجأ إليه البعض إال إذا ألزمتهم به 
الدولة التى يتوجهون لها، رغم دوره ىف الحفاظ عىل ممتلكات وأمتعة املسافر، بل وحاميته من أى 

خطر من املمكن التعرض له.
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نصائح للمسافرين
عندما يكون االنسان يف حالة سفر يشعر بالتعب واإلرهاق ومتر به الكثري من حاالت الضيق، لكن مهام يكن ال بد أن نعي بأن هناك 

أمورا مهمة، علينا أن نضعها يف حساباتنا حتى نصل إىل املكان الذي نريده بأمن وسالمة.
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TRAVEL TIPS 
During flights, people experience exhaustion and fatigue and go through many cases of dis-
tress. Regardless, there are important things that must be borne in mind to ensure getting 
back to our destination safely and securely 

Travel Health Tips While Flying

Do not wear 
contact lenses 

Drink more  
water and fluids

Use chewing gum or suck 
on hard candy to resist 

air pressure

Get enough sleep

Bring an eye-mask and 
a pair of socks

Do not sit for long  
periods of time



Travel
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TRAVEL INSURANCE
Travel insurance is one of the most important types of insurance, even considering the fact that 
it is not an option for some travelers unless their destination makes it compulsory for them to 
have travel health insurance upon entry, despite its role in maintaining a traveler’s possessions 
and luggage. In fact, it could protect them from any kind of risk they could potentially face

Travel insurance is divided into three types:
1 - Health insurance: includes emergency medical 

expenses or personal accidents coverage.
2 - Insurance against a series of accidents: includes 

cancellation, shortened trip or missed depar-
ture, loss of baggage in travel, delayed arrival 
time, or even returning an insured traveler's 
body home )repatriation(.

3. Liability towards third parties: as per the terms 
and conditions set forth in the insurance policy.

According to experts, major airlines mandate com-
pulsory insurance on passengers, thereby making a 
commitment to protecting a traveler’s belongings.
This is a type of liability insurance, and has a number 
of benefits to protect the traveler and his property 
while abroad, as well as from the repercussions of 
flight cancellations or loss of luggage.
All European Union embassies and consulates usu-
ally require a comprehensive insurance policy cov-
ering health insurance and repatriation insurance 
for the duration of the stay.
Below are some benefits offered by a travel policy، 
these benefits may vary from one firm to another:
1. Cancellation charges due to:

  Serious injury, illness or death.
  Compulsory quarantine, service in a jury or  
appearing before a court as a witness.

  Termination of employment due to redun-
dancy.

  Damage to your home caused by a fire, storm 
or flood.

  The theft of your home or work place, which  
necessitates the police to investigate you.

2 - Expenses of emergency medical treatment and 
associated costs:
  Emergency dental treatment.
  Expenses of burying or burning the deceased.
  Expenses of the body of the insured or his re-
mains.

  Expenses for the return of unaccompanied mi-
nors under the age of 16 years.

  Expenses for returning the insured person for 
health issues.

3. Shortening the trip due to:
  Severe injury, illness or death.
  Compulsory quarantine, service in a jury or 
appearing before a court as a witness.

  Termination of employment due to redun-
dancy.

  Damage to your home caused by a fire, storm 
or flood.

  The theft of your home or work place, which 
necessitates the police to investigate you.

4 - Personal accidents that result in a year from the 
date of the accident death, total loss of an organ 
of the body, total loss of vision, or total perma-
nent disability.

5. Loss of passport.
6. Loss of baggage.
7. Late arrival of baggage.
8. Personal Money:

If they are in the custody of adults between the 
ages of 12-16.

9. Personal liability.
10. Missed flight.



Company. It started work on 
23/7/1986.

4 - The Lloyds Insurance, a British 
company. It began work on 
6/12/1989.

All insurance companies, except 
for the American Life Insurance 
Company, have been practicing 
all types of insurance. However, 
the Arab Insurance Company Lim-
ited and the General Organization 
for Accident, Fire & Life Insurance 
have practiced life insurance as 
well as general insurance.
In fact, this period is considered 
the golden age for agencies and 
agents of foreign insurance com-
panies which assumed a leading 
role in covering the risks that oc-
curred in the market, especially 
after the oil boom and the flow of 
oil resources in the early seven-
ties. As for the large and complex 
risks, their coverage was arranged 
directly with the parent compa-
nies abroad because of the large 
capital and technical knowledge 
of these companies.
In addition, foreign agencies and 
branches, as well as the Coopera-
tive Compensation Fund, benefit-
ed from the absence of legislation 
regulating the insurance industry 
except the Civil Liability Insurance 
)Third Party( Act of 1955, the Auto-
mobile Act )Third Party Insurance( 
of 1957 and Commercial Law No. 
1 of 1961.
Foreign agencies and branches 
continued to operate without re-
strictions or conditions until the 
promulgation of Decree-Law No. 
)17( of 1987 regarding insurance 
companies and entities operating 
in Bahrain.
This stereotype of the insurance 
market in that period was not 
confined to the Bahrain market 
only but was also in place in most 

developing countries. This situa-
tion was accurately reflected by 
the United Nations Conference 
on Trade and Development )UNC-
TAD( when it said that the insur-
ance market was composed of 
agencies and branches of locally 
licensed foreign insurance compa-
nies, and that these foreign agen-
cies or branches were addressing 
most of the local risks emanating 
from these markets.
In addition, the report confirmed 
that foreign insurance and reinsur-
ance companies operated rela-
tively unregulated from local reg-
ulation or competition because 
of the lack of domestic legislation 
and absence of a genuine national 
insurance industry. This situation 
has naturally led to the exit of large 
financial flows from most develop-
ing countries, including Bahrain.
Despite the material gains made 
by foreign agencies and compa-
nies for more than two decades, 
they did not place in their con-

cerns the rehabilitation and train-
ing of national elements. This has 
led the United Nations Confer-
ence on Trade and Development 
to criticize all branches of foreign 
companies operating in Bahrain 
or other developing countries be-
cause of their failure to develop 
and polish the technical and mana-
gerial skills of the local population.
This, of course, does not negate 
the success of some national work-
ers in the insurance sector in gain-
ing insurance experience through 
continuous and diligent work in 
foreign agencies and companies, 
especially in the field of auto insur-
ance.
Taking into account all these 
shortcomings, however, we can-
not deny the role of these agen-
cies and companies in serving the 
sector and the economy at the 
time and in laying the groundwork 
for building the national insurance 
industry.
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The most prominent names 
of agencies and branches of  
companies that started at this 
stage are as follows:
1 - The American Life Insurance 

Co. )ALICO(, its agent Abdulla 
Yousif Fakhro.

2 - The New India Assurance Co. 
and its agent "Global Agencies 
Limited".

3 - The Arab Insurance Co.  LTD 
and its agent, Mohammed 
Yousif Jalal.0

4 - The Norwich Union Insurance 
Services Ltd )its agent, Yusuf 
bin Ahmed Kanoo.

5 - The Car Insurance and General 
Insurance Co. Ltd. its agent  
Abdul Rahman Al Zayani & 
Sons.

The system of sponsoring the 
branches of insurance and agen-
cies is not limited to the trade 
houses mentioned above, and 
the insurance market witnessed 
the entry of new trade houses as 

agents of the following branches 
and companies:
1 - The Taisho Marine & Fire In-

surance a Japanese Insurance 
company and its agent Arab 
Projects Company. It began its 
work on 29/10/1979.

2 - The Royal International Insur-
ances and its agent Jamil Ali 
Ibrahim Abdul Aal. It began 
work on 8/4/1984.

3 - The Eagle Star Service Ltd. and 
its agent National Investment 

)AbSTRACTS FRom THE INSURANCE HISToRy IN bAHRAIN(
INSURANCE mARkET IN THE 1960

Prior to 1970, the insurance market in bahrain consisted of foreign insurance 
agencies and branches except for the auto insurance fund which was limited 
to vehicle insurance only, in addition to the bahrain Insurance Company which 
was established in 1969. This period was marked by the presence of local agents 
of traders and companies who served as agents of these branches and foreign 
companies. The agencies of the insurance companies and branches were known as 
the sponsor or the agent, the insurance company Abdulla Fakhro and the insurance 
of Zayani & others

 Pages from the history
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three platforms, namely: IsurTech, 
Blockchain and Regtech. We shall 
work closely with the BIA to organize 
joint events serving the first two plat-
forms, which will eventually enhance 
the insurance market and serve the 
companies.
• What are your expectations for this  
future cooperation with the bIA?
The upcoming joint events will further 
enhance the awareness of the insur-
ance companies and will underline 
the need for cooperation with them 
to address challenges and upgrade 
performance. We shall work on joint 
reports which greatly serve the sec-
tor, in addition to attracting global 
companies which offer innovative 
solutions to the insurance market in 
Bahrain.
• Can FinTech address the challenges 
facing the bahraini insurance market?
The insurance sector in Bahrain is still 
in a small market, which underlines 
the need to increase the share of 
consumers to reach the global rates. 
It is also marked by severe competi-
tion between companies. Innovative 
financial technology solutions can ad-
dress these challenges so that com-
panies which adopt technological 
solutions and innovation can widely 
expand.
• Will you cooperate with bahrain  
Institute for banking & Finance )bIbF(?
Yes, we have considered a partner-
ship with the BIBF Institute to en-
hance aspects of awareness and train-
ing because individuals in schools, 
universities and companies must be 
aware of the impact of the FinTech on 
the economy, which eventually helps 
to support growth and promote tech-
nological development which boosts 
companies, security and profitability. 

Cloud Solutions
• What makes you interested in FinTech 
legislation?

Legislation is part of the strategy of 
developing the ecological environ-
ment for the financial technology 
sector, in order to prosper and attract 
companies, as well as to develop in-
novation and relationships with oth-
er centers of financial technology, 
whether central banks or major com-
panies.
It is this legislation that qualifies the 
Bahrain FinTech Bay to serve as a ma-
jor platform for the most important 
players in financial technology: gov-
ernment agencies, private firms and 
international companies to become 
the largest regional hub for this im-
portant sector.
• Why do you invest in the development 
of the FinTech sector?
Development is there, and we are 
only accelerating it, so that we shall 
be able to adapt the changes and 
create a regional center for financial 
technology in Bahrain. The Central 
Bank has established a special sec-
tion "Fintech Innovation Unit" 
and is being followed up by the 
Governor of the Central Bank.
Meanwhile, Amazon has cho-
sen Bahrain as a regional 
hub for cloud solutions, 
providing services to the 
region from Bahrain.
• What are the most  
important products of the 
bahrain FinTech bay?

We have developed a cloud force 
policy to guide the financial sector. 
We have also developed collective 
funding legislation, including Islamic 
banking legislation, where compa-
nies can test innovative solutions over 
a period of 9-12 months. The aim is to 
introduce new solutions, services and 
products which have no legislation to 
allow companies to innovate and the 
Central Bank to develop appropriate 
legislation.      

bahrain Insurance is a Founding Partner
BIA has become part of founding institutions for the 
Bahrain FinTech Bay which will provide major sup-
port for developing projects and solutions for FinTech  
services. It will be the largest in kind in the Middle East 
and Africa, seeking to serve the needs of the members 
and promote the culture of insurance to all individuals 

and institutions. Bahrain Financial Technology Bay began operations in  
February 2018. It opened the way for traditional financial companies and 
startups to use this space to develop and test their innovative solutions, 
including those within the regulatory framework Sandbox, and companies 
benefited from offices with modern facilities, and joint workspaces, mak-
ing it an ideal hub for supporting local and international innovations and    
emerging financial technology companies.



Mr. Khalid Saad  
Chief Executive Officer

Insurance and Technology
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Mr. Khalid Saad, a graduate of the 
University, Electronic Engineering 
and holder of the Masters Degree in 
management from the Imperial Col-
lege, worked for eight years at the 
Economic Development Board )EDB( 
in the Financial Services Division, 
which means he has extensive knowl-
edge in fostering the infrastructure 
required for developing the financial 
technology sector, thus making Bah-
rain a regional hub for this vital sector.
An interview was held with Mr. Saad 
in his office, at the Bahrain FinTech 
Bay. He was asked about several is-
sues of concern to the market and in-
surance companies.

The following is the text  
 of the dialogue

• Why are you interested in developing 

the financial technology?
The national economy is based on 
financial services, with the financial 
services sector represented by GDP, 
and all other economic sectors are 
dependent on it.
• What is the impact of this develop-
ment on the insurance market?
The Bahrain FinTech Bay will change 
the insurance market soon, as In-
surTech companies have emerged in 
the global market. They apply new 
technology to improve their internal 
operations & products for attracting 
consumers, and promoting purchase 
& selling via technology.
• What are your most important sup-
porters?
There are major government agen-
cies which support the Bahrain Fin-

tech Bay, foremost among them are 
the Economic Development Board, 
the Central Bank, the BIA, the Fintech 
companies, investment banks, asset 
management companies, and finan-
cial technology companies, both do-
mestic & global. Everyone supports 
the project in terms of logistics and 
data.

Cooperation Enhancement
• Are there any insurance technology 
providers?
Yes, The BIA is a founding partner of 
the Bahrain Bay of Financial Technol-
ogy. We have two companies which 
have vast experience in the insurance 
sector and are working on innovative 
solutions to serve companies and in-
dividuals.
We, as Bahrain FinTech Bay have 

bAHRAIN FINTECH bAy CEo

SHoRTLy,  TECHNoLoGy SoLUTIoNS WILL 
CHANGE THE INSURANCE mARkET IN bAHRAIN
mr. khalid Saad, the Chief Executive officer of the bahrain FinTech bay said that financial 
technology will soon change the insurance market through the concept of “InsurTech” 
and that the bahrain FinTech bay will cooperate with the bIA to raise awareness of new  
technology solutions which will develop the operations and services of insurance  
companies, and assist them in promoting and expanding the insurance market in bahrain
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THE STRANGEST AND moST CoSTLy  
INSURANCE CASES WoRLDWIDE.

It is known that insurance policies have been developed as financial policies that reduce 
losses. Furthermore, it is a form of financial compensation in the event of any damage. What 
immediately come to mind, is the insurance of valuable property owned by the individual 
such as car, house, or health; but some celebrities, influential,  and  had caught “ The Insur-
ance Fever “in a satisfactory manner, which led to insure some unexpected things, and to 
pay large sums of money

Some of the strangest insur-
ance policies issued to date are:

mustache And Chest Hair
Australian cricketer Merv Hughes 
has insured his mustache for  
$ 370,000.
The famous British pop singer 
Tom Jones secured his chest hair 
with 7 million riyals. An American 
hair care company insured Amer-
ican football star Troy Bolamalo, 
who is about 90 centimeters tall, 
with $ 1 million.

The Taste equals The money
Believe it or not, there is actu-
ally an insurance policy that cov-
ers your ”taste“. It was issued to 
Hungarian food critic Egon Ron-
ay, who is credited for raising the 
quality of British cuisine in pub-
lic places. The policy was worth  
$ 393,000.

The most Expensive Tongue 
buds in the World

Perhaps the connoisseur, Gen-
naro Pelicia, has the most ex-
pensive tongue in the world. The 
famous coffee company, Costa, 
insures his tongue as much as 
the buds he owns, and because 
the tongue contains 14,000 taste 
bud, each bud has an insurance 
equivalent of $ 1,400, 14 million 

dollars.
No Joking Matter The famous 
American duo of the 1990s,  
Abbott and Costello, insured 
their partnership for a quarter of 
a million dollars.
While in 2011, American come-
dian Rich Hall insured his sense 
of humor for £ 1 million if he lost.
Crossed Eyes The star of silent 
comedies in US in the early 20th 
century, Ben Torpin, was known 
for his cross-eyes, convinced 
that these eyes are the reason 
behind cinema and bringing joy 
to millions, he insured his eyes of 
$ 25,000, if they were corrected.

Insurance anecdotes
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considered a total loss or canceled, 
it might be necessary to consult a 
lawyer in this matter. Plus, I believe 
that creating an insurance culture 
of citizens will significantly con-
tribute to reducing the differences 
between the insured and the insur-
ance company" he further said.
Speaking about the role of com-
panies in promoting public aware-
ness of the insurance culture,  
Siyadi emphasized that "insurance 
companies have a major role in the 
creation of insurance culture in the 
community by launching awareness 
campaigns, which educate the citi-
zens on their rights and at the same 
time enhance the insurance busi-
ness and gains".
The training expert Mr. Issa Sayadi 
called on the concerned authorities 
in the Kingdom to oblige the insur-
ance companies to launch aware-
ness campaigns, because as long as 
the citizen has an insurance policy, 

he/she is entitled to know all details 
of the insurance services. For exam-
ple, the citizen must know the terms 

of insurance such as: )third party( 
and )comprehensive(, especially 
that there are many variables that 
could occur in the terms of insur-
ance from time to time".
For his part, "Mr. Ahmed Jassim 
Abdullah, retiree said that there is 
a significant development in the 
insurance market, but this devel-
opment does not cope with the 
citizens’ culture of insurance espe-
cially as under some circumstances, 
some types of insurance, including 
health insurance, auto insurance 
and others are mandatory“.
He further said: ”Insurance compa-
nies are responsible for promoting 
the insurance culture, because it is 
the greatest beneficiary".
”Insurance companies’ responsibil-
ity of raising the public awareness 
does not exempt the citizen from 
not knowing about the insurance 
culture, as it is the citizen’s duty to 
know his/her full rights and obli-
gations in the insurance contract, 
which is something very easy , as 
websites are now fully packed with 
useful sources in this domain" Mr. 
Abdullah emphasized.

Abdul muneim murad

many insurance com-
panies clientele do lack 
sufficient knowledge of 
insurance knowledge 
such as: )third party( or 
)comprehensive insur-
ance(

Issa Sayadi

A large percentage of 
citizens do not even 
read carefully insurance 
agreements at least to 
be aware of their rights.
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civil society institutions and media 
organizations in fostering and clari-
fying this culture and its significant 
importance to citizens. It is normal 
that insurance companies focus on 
their interests in spreading the cul-
ture of insurance and its key advan-
tages" he emphasized.

bIA campaigns
Mr. Abdul Muneim Murad )employ-
ee( says that there is a lack of pub-
lic awareness and understanding 
among citizens in terms of insur-
ance culture for safeguarding the 
rights of the parties )the insured( 
and )insurer(.
He added: ”For example, we find 
that most insurance companies’ cli-
entele do not have sufficient knowl-
edge of the concept of )third party( 

or )comprehensive insurance(. 
Additionally, they rarely deal with  
insurance companies except in the 
event of traffic accidents".
He explained: "We know nothing 
about the culture of insurance ex-
cept for the cars we own. On the 
other hand, life insurance, health 
insurance, travel insurance, and 
insurance of our valuable posses-
sions, are almost non-existent in 
our culture".
Mr. Murad believes that the respon-
sibility falls on the citizen primarily 
because the individual should be 
familiar with the regulations and 
laws of any company he deals with. 
In the case of insurance companies, 
the citizen pays annual fees and 
must be fully aware of the insurance 
culture. "The insurance companies 
also have a great responsibility in 
terms of educating the citizens who 
deal with them, which contributes 

to fostering the demand on their 
insurance products and services" 
he continued.
"I think there must be a party keen 
on the interests of both sides, and 
here I must give credit to the aware-
ness campaigns launched by BIA, 
and I hope it reaches reach every-
one" he added.

Insurance rights
Mr. Khalid Ibrahim Al-Kalban said: 
"As life evolves, we have to deal 
with insurance companies, espe-
cially in the field of auto insurance. 
Thus, before offering any insur-
ance service, citizens should be 
prepared by promoting the insur-
ance culture which will give them 
sufficient knowledge about the 
concept of insurance, its types, and 
importance in their lives".
Mr. Al-Kalban called on the insur-
ance companies to change the way 
they deal with beneficiaries by say-
ing: "I advise insurance companies 
to strive to establish and embed a 
culture of insurance, so that they 
can ensure the satisfaction of the 
clientele, and thus they can market 
their products easily".
Mr. Issa Sayadi, an expert in train-
ing, said: ”The citizen does not 
have sufficient awareness of his in-
surance rights. I think the great ma-
jority of citizens do not go through 
the contracts so that they know 
their rights in the case of a car ac-
cident, for example, how to com-
municate with insurance compa-
nies. These are essential things you 
should know before signing a con-
tract with any insurance company".
"Sometimes the citizen is surprised 
if the traffic report comes in his fa-
vor and he has to pay a certain fee 
to repair his car. This fee should be 
clearly stated in the contract at the 
time of signing. The citizen must 
know for example, when the car is 

Dr. khalid bomtaia

Citizens are more aware 
about auto insurance 
because it is compul-
sory, widespread, and 
has been in practice for 
long time



Issue Lens 

26

Citizens called on the concerned 
authorities in the insurance sector 
in the Kingdom to exert extra ef-
forts aimed at establishing the in-
surance culture among the various 
segments of the society.
At the outset, Dr. Khalid Bomtaia, 

President of the Bahrain Quality 
Society stated that: "Despite hav-
ing several types of insurance, the 
Bahraini citizen's awareness is lim-
ited to auto insurance. This is due to 
the necessity of this type of insur-
ance, its spread and priority, and 

therefore there is a vast knowledge 
about it compared to the other 
types of insurance in Bahrain".
"Insurance companies have a key 
role in promoting the culture of 
insurance, in addition to the role 
of legislative & official bodies, the 

PUbLIC AWARENESS IS SoUGHT
REINFoRCEmENT oF INSURANCE CULTURE ENAbLES  
ComPANIES To GAIN CUSTomER SATISFACTIoN AND oFFER 
PRoDUCTS WHICH mEET THEIR NEEDS & EXPECTATIoNS
Citizens called on the competent authorities in the insurance sector in the  
kingdom to increase the efforts aimed at establishing the insurance culture 
among the various social groups
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try Manager, Bahrain, Oman, 
Kuwait, MetLife: In Bahrain, 
MetLife provides a range of 
comprehensive insurance solu-
tions including life, accident and 
health insurance, disability, den-
tal, optical, solutions along with 
retirement and savings products 
to individuals and corporations, 
through different distribution 
channels )brokers, agents & our 
direct sales force(. We leverage 
on our consultative approach – 
built on our strong global know-
how and local expertise to help 
employers of all sizes establish 
employee benefits schemes 
that meet the unique financial 
protection needs of their em-
ployees. MetLife is constantly 
enhancing its reputation as an 
innovator and purchaser of new 
technologies. We are driving 
digital transformation in all areas 
of business to better serve our 
clients. That’s why we built myM-
etLife, a free online engagement 
platform available exclusively to 
MetLife customers, accessible 
anytime, anywhere from desk-
top, tablet and smartphone. 
myMetLife makes it easy for cus-

tomers to manage their policies 
and live a healthier life.

   bIA: With respect to medi-
cal benefits, what are the main 
challenge employers face to-
day? 

-  Manoj Poduval, Country 
Manager, Bahrain, Oman, Ku-
wait, MetLife: To some extent, 
the challenges facing this re-
gion’s employers are very similar 
to those elsewhere in the world, 
as shown by the Employee Bene-
fits Trend Study that MetLife Gulf 
did in 2017. Tightening revenues 
and economic sluggishness are 
making cost control more impor-
tant than ever. Global competi-
tion is putting productivity at the 
heart of business transformation 
efforts, and workplace trends 
such as automation are placing a 
renewed emphasis in the quality 
of employee talent that remains. 

Based on the survey findings, 
employers need to place greater 
importance on health data and 
analytics when it comes to opti-

mizing their health cover and de-
signing their wellness strategy. 
Using smarter data and analytics 
is a must for employers looking 
to control escalating healthcare 
costs and building a healthier 
and more engaged workforce. 

   bIA: How can metLife sup-
port in designing of the Nation-
al Health Insurance Program 
)Sehati(? 

-  Manoj Poduval, Country 
Manager, Bahrain, Oman, Ku-
wait, MetLife: This is a great op-
portunity for MetLife to actively 
engage with the local authorities 
to support this significant project 
that requires commitment and 
alignment of all involved stake-
holders. MetLife carries similar 
experience derived from the roll 
out of National Health Plans in 
other territories )i.e. Abu Dhabi, 
Dubai, Kingdom of Saudi Arabia( 
and we look forward to sharing 
the best practices that could be 
adapted to the local needs.

MetLife celebrated recently 50 years anniversary. This is 
an important milestone for MetLife
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Editorial ad.

Manoj Poduval
Country Manager, Bahrain, Oman & 
Kuwait

With 150 years of experience, 
the MetLife companies are lead-
ing innovators and recognized 
leaders in protection planning 
and retirement and savings solu-
tions around the world. We have 
established a strong global pres-

ence through organic growth, 
acquisitions, joint ventures and 
other partnerships. We are 
strengthening our global brand 
by extending core products 
and competencies to markets 
around the world – an important 
driver of growth for the enter-
prise. MetLife has operations 
in more than 40 countries and 
holds leading market positions 
in the United States, Japan, Latin 
America, Asia, Europe and the 
Middle East. 

In the Gulf, MetLife, a pioneer 
of life insurance, has been pro-
viding an array of financial solu-
tions and services catered to 
the evolving needs of individu-
als and companies for nearly 65 
years.  

 bIA: Talking about business 
needs, how is metLife serving 
the transforming employee 
benefit needs of the organiza-
tions in bahrain?

-  Manoj Poduval, Coun-

metLife Company
The Power of Life & medical insurance in a 
fast changing landscape

manoj Poduval, Country manager, bahrain, oman, 
kuwait, metLife: Since its founding in 1868, metLife 
has continuously evolved, transforming to meet 
consumers’ changing needs. one thing that remains 
constant is metLife’s commitment to building a 
more protected world for individuals, families, and 
communities.
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BIA has confirmed that the insurance companies op-
erating in the Kingdom of Bahrain will provide insur-
ance coverage for expats residents who work within 
the private sector as part of a health insurance project 
according to the required insurance coverage from 
the government.
Mr. Yahya Nooruddin, Chairman of the association, 
said that the BIA began to communicate with govern-
ment agencies to discuss mechanisms of implement-
ing the law after it was approved by the parliament.
Mr. Nooruddin revealed in press statements that 
preparations for the implementation of the law are 
currently underway between a majority of the li-
censed insurance companies in Bahrain, which are 
36 insurance companies, including 25 Bahraini insur-
ance companies and 11 branches of foreign insurance 
companies.
After the approval of the health insurance law from 
the parliament, the association will coordinate with li-
censed insurance companies, that are allowed to sub-
scribe to issuing insurance documents, and the health 
insurance authority.

The chairman of the association said that companies 
are waiting for the details of prices and insurance  
coverage required for foreign workers in the private 
sector.
He pointed out that this coordination aims to clarify 
all matters related to the application of the law, taking 
care to ensure that all Bahraini companies have equal 
opportunity.
He pointed out that the insurance coverage will vary, 
as the employer pays approximately BHD 72 annually 
for each foreign worker, before the law comes into 
force, for the services provided to him in government 
health centres.
On the implications after the approval of health insur-
ance, Mr. Nooruddin confirmed that the existence of 
mandatory insurance gives the opportunity to control 
government spending on treatment, as well as pro-
vides an available database that helps the govern-
ment with planning for the future.

36 INSURERS GETTING READy To INSURE  
EXPATRIATES WoRkERS IN THE PRIVATE SECToR

Health Insurance



The VAT treatment of insurance premiums could de-
pend on various factors such as:
Whether the insurance services relate to Life, Medical/
Healthcare or General cover

 VAT treatment may vary between taxable, exempt 
and zero rated

 Different countries adopt different approaches and 
often a mixture of each

 Whether the insurance services are directly in con-
nection with land or goods

 Impacts on place of supply and therefore it can be 
treated as zero rated exports, for example where 
the insurance is related to land located outside of 
the UAE

Commission on insurance brokerage services are gen-
erally subject to VAT.
Irrespective of how the actual insurance policy is to be 
treated.

key VAT impacts for insurers )Cont.(
Insurance companies will have to evaluate their in-
surance services to de-
termine the correct VAT 
code for their services.  
If an agent issues a cov-
er note for an insur-
er’s policy, typically 
the insurer’s VAT  
liability arises when 
the cover note is 
issued – there is then 
pressure from the insurer 
to obtain this information 
in a timely manner from 
their agent. Generally, input 
tax claim must be supported 
by the supplier’s tax invoice.
There could be an early claim of 
input tax on commission 
expenses which 
are booked into 
the accounting 
records at the time 

of the recognition of the premium income, but the in-
voice is received from the broker at a later juncture.
To obviate this, insurance companies may wish to seek 
a concession from the tax authority to allow them to 
perform self-billing on the commission expenses – im-
proving cash flow.

The bIA’s proposed tailored Approach 
Our tailored approach - Project focus areas 
Impact assessment : We will ensure that BIA’s members 
fully understand the impact VAT will have across their 
whole business organization and how to become com-
pliant with VAT regulations.
Timely and effective implementation roadmap: We will 
develop a best practice timeline to seamlessly move to 
the VAT environment with minimal business disruption 
for BIA’s members.
optimized cost of operations across the entire value 
chain: Cost of operations in the entire value chain: 
VAT implementation is an opportunity for cost and 
operational optimization and KPMG will provide BIA’s 
members with suggested solutions and how manage 
change when they move to implementation.
Identify address significant impact areas : In our report 
we will clearly identify these areas that need urgent 
focus or allow for quick win optimisation )including IT 
and systems(.
Enterprise wide changes management: We demon-
strate to members how a typical implementation jour-
ney looks like to ensure a smooth transition and contin-
uation. For that we 
will tap into lessons 
learned from our ex-
isting engagements.

insurance studies
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kEy VAT ImPACTS FoR INSURERS
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on certain accreditation criteria. 
She added NHRA continues to 
evaluate private hospitals and 
health services in general, wheth-
er in the private or governmental 
health sectors, thus contribut-
ing to linking them to the health 
insurance project, so that If the 
health insurance fund wishes to 
purchase services from the gov-
ernment or private sectors, this 
will be based on these evaluation 
criteria.
She further stated that NHRA will 
play a new role in ensuring the 
commitment of private insurance 
companies which will buy the 
service, whether from citizens or 
foreigners outside the guarantee 
fund; because there are services 
provided by the government and 
there are others who can decide 
to join the private insurance com-

panies as the case now where 
private companies buy private 
health insurance for their employ-
ees.

Development of cadres
Since the end of 2016, the BIBF 
has been coordinating with the 
Supreme Council for Health for 
achieving the optimal applica-
tion of the Health Insurance Law 
through the establishment of 
the Institute for qualifying and 
training of the Bahraini cadres to 
work in the new health system, 
and developing them in the field 
of health, economics and project 
management.
BIBF seeks to be a focal center of 
excellence in training in the field 
of health economics, as well as 
providing the health and insur-
ance sectors with the required 
expertise in the field of insurance 

in general and health insurance in 
particular.
The Institute also devotes its po-
tentials in dealing with outstand-
ing educational institutions for 
developing the human resources 
and contributing to the imple-
mentation and success of the pro-
jects of the Supreme Council for 
Health. BIBF has signed an agree-
ment with LOMA - the world 
leader in life coaching and health 
management.
In light of the agreement, the In-
stitute will establish a training 
content for health insurance in 
Arabic, making this international 
qualification accessible to the 
learner in Bahrain and the entire 
region. It will also fill a gap in the 
regional insurance industry and 
provide these professional certifi-
cates for training globally skilled 
and qualified human resources.

Dr mariam Al-Jalahma

The health insurance 
law will be implement-
ed on gradual basis in 
2019, and our role is to 
audit and evaluate it 
within the public sector
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and premiums.
He further added that a number 
of companies will provide the 
insurance cover at the prices de-
termined by the Supreme Council 
for Health, while the remaining 
companies will provide the usual 
medical insurance which does not 
fall under compulsory insurance.

New opportunities
The Solidarity Insurance Group 
CEO Ashraf Bseiso said that the 
insurance sector in the year 2018 
has witnessed a 5% uptrend. 
Takaful insurance is likely to grow 
faster as it introduces new prod-
ucts in the market, adding that 
the Bahraini market is optimistic 
despite the great challenges and 
obstacles. He also pointed out 
that the insurance will be focused 
on the field of auto insurance and 
health insurance.
Regarding the health insurance 

law, Bseiso said in press state-
ments: "We are optimistic about 
the law because it will play a posi-
tive role for the health insurance 
market in Bahrain".
Mr. Bseiso predicted that the law 
will largely bring benefit, which is 
a reason for expanding the sub-
scription to the health insurance, 
especially when talking about 
450 thousand people of resident 
employment according to the 
statistics of the Supreme Council 
for Health, adding that the law of 
health insurance will also provide 
new opportunities for insurance 
companies in Bahrain.
He pointed out that the Solidar-
ity's strategy is to expand the 
branch network and raise the lev-
el of customer service by offering 
new products and service levels.
He further said that the Solidarity 

Bahrain currently forms the larg-
est network of 10 branches cover-
ing all the governorates and the 
various regions of Bahrain. There 
are also great opportunities for us 
to develop services after imple-
menting the health insurance law.

Gradual Implementation
For her part, the CEO of the 
NHRA Dr. Dr Mariam Al-Jalahma 
stated that the implementation of 
the health insurance will be grad-
ual in 2019. She pointed out that 
NHRA continues its role of over-
seeing the various health institu-
tions in the private and govern-
ment sectors, and said it is further 
strengthened in the government 
sector.
The first steps after the adop-
tion of the Health Insurance law 
include the creation of hospitals 
and government health centers 

Ashraf bseisu

We feel optimistic about 
the health insurance law 
because it will provide 
new opportunities for 
insurance companies in 
bahrain



21

The law is based on the estab-
lishment of the health insurance 
fund to collect contributions and 
contract with service providers 
and provide health services to all 
citizens, residents and visitors, as 
well.

Continue the application
BIA Chairman of Directors, Mr. 
Yahya Nooruddin, revealed to 
the magazine the existence of 
previous cooperation with the 
Supreme Council for Health dur-
ing the discussions of the law for 
serving the interests of all parties 
and providing the Board with nec-
essary data about the Bahraini in-
surance market.
He further said that after the 
adoption of the law and amend-
ments to the texts, it is required 
to read the articles carefully with 
the commenced implementation 

of the following-up in order to 
achieve the aspired objectives, 
and contribute to the positive im-
pact required in the Bahraini in-
surance market.
Mr. Nooruddin said that the soci-
ety sought to study the new law 
after it was issued upon a royal 
decree and requested a meeting 
with government officials for an 
extensive discussion on its opti-
mal application. He pointed out 
that the insurance companies will 
not insure the citizens according 
to the law and its role will be lim-
ited to the resident insurance.
He added that all matters related 
to the new law will be revealed 
after the meeting between the 
government officials and BIA 
Board of Directors. The most 
important of these things is to 
identify the insurance companies 
which will provide insurance ser-
vice, as BIA seeks to be open to 

all companies operating in the in-
surance market in Bahrain and not 
limited to some companies only, 
in an effort to serve the Bahraini 
insurance market as a whole.

Expected recovery
"The Health Insurance Law is the 
second compulsory insurance 
law after car insurance. It will cre-
ate a greater insurance market in 
the Kingdom of Bahrain after the 
increase of health insurance pre-
miums," said Ali Noor, Assistant 
Chief Executive Officer for Sup-
port & Development, the Bahrain 
Kuwait Insurance Company. 
He said that according to the law, 
the insurance of foreigners will 
commence on 1st January 2019, 
since we are talking about a num-
ber of residents reaching over 
500 thousand people who need 
health insurance, which certainly 
means that it will undoubtedly 
develop the Bahraini insurance 
market.
Mr. Ali Noor explained that there 
is no final perception of the cov-
erage and prices, because the 
Supreme Council for Health is 
working currently on this matter. 
He said that after finalizing the 
coverage and prices,the insur-
ance companies which provide 
this type of insurance as per the 
criteria set by the Council will be 
selected. 
Speaking on the role of the  
Bahraini insurance companies in 
developing the law, the Assistant 
Chief Executive Officer of the 
Bahrain Kuwait Insurance Com-
pany said that the Health Insur-
ance Department of BIA met with 
the Supreme Council for Health  
before the enactment of the 
law to provide the necessary 
data about the health insurance  
market and the companies' prices 

yahya Nooruddin 

bahrain Insurance Asso-
ciation )bIA( seeks dia-
logue for the optimal 
implementation of the 
health insurance law

Ali Noor 

The law will contribute to 
creating a larger insur-
ance market subject, and 
provide an optimal cov-
erage & pricing scenario 
prior to the starting point 
of the application
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DIFFERENT EXPECTATIoNS  
GRADUAL ImPLEmENTATIoN oF THE HEALTH INSURANCE LAW IN 2019
The Health Insurance Law No. 23 of 2018, passed by the legislative authority, 
aims to provide an integrated health system marked by high quality, flexibility 
and financial suitability, the matter which attracts sustainable investment and 
guarantees freedom for all to choose a health service provider. Insurance com-
panies are looking to apply the law so that they can participate in the second 
compulsory insurance of its kind in bahrain after the auto insurance
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ن واطمئن أمَّ

  اجراءات فتح المطالبة في حال وقوع حادث مروري

 اجراءات وضوابط التعامل مع المطالبات المستندة إلى
وثيقة التأمين االجباري

 المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات

bia_insurance

الرعاة الذهبيون

الشكر الجزيل لرعاة الحملة التوعوية 
لجمعية التأمين البحرينية

الراعي الفضي

الراعي البرونزي

الشريك التعليمي

In the case of injuries, please notify the emergency depart-
ment directly on 999 or call the Traffic Police on 199 to report 
the accident.

Do not attempt to move the vehicle from the scene of the ac-
cident until after receiving the approval of the Traffic Depart-
ment to avoid injuries or any other accidents.

Do not discuss with anyone else the circumstances of the ac-
cident and how it occurred except with the traffic police or civil 
defense personnel and emergency.

When you have permission from the Traffic official to move the 
vehicle, and the vehicle is unable to move or you are in doubt 
that moving it will cause further damage, please contact the 
road assistance service, if any, or use an aid vehicle.

If the surrounding area is safe you can take some pictures of 
the vehicles involved in the accident and the accident site.

When you receive the traffic report, you can visit the insurance 
company's office to  proceed with the claim opening process 
along with all the supportive documents listed below:

a. Traffic report
b. Traffic report payment receipt
C. ownership card of the vehicle
D. Vehicle insurance card
E. Driving license of the driver

Special Terms of the Consumption Ratio Annex:

Depreciation rates shall be deducted only if the affected party 
did not accept the use of secondhand spare parts and insisted 
on replacement of the damaged parts resulted  from an acci-
dent covered by the document, with original and new spare 
parts.

Depreciation is deducted from the net amount of the new 
original spare parts after deducting the amount of the dis-
count given to the company by the agent.

In the event of  not being able to provide used spare parts  
within two weeks or in the absence of new original spare parts 
for the vehicle, then the payment of cash amount for  the   af-
fected party as a final settlement of the claim, provided that 
the cash settlement amount in this case is not less than the 
total cost  of the new original spare parts after applying the 
specified consumption ratios plus the cost of repair.

The proportions shall be calculated on all spare parts belong-
ing to the vehicle except consumable parts.

In the event that the affected party agrees to repair the vehicle 
on the basis of the lump sum, then the consumption rate table 
shall not be applied.

In respect to spare parts which include tires, brakes, ignition 
plugs, filters, batteries, belts and all oils used in the vehicle, the 
consumption ratios shall be calculated at zero during the first 
year of the vehicle and 50% after the first year of the vehicle 
or from the last replacement date of the related consumable.

In the event of a dispute between the affected and the com-
pany about the need to replace or repair some of the dam-
aged parts; an expert shall be appointed with the consent of 
the parties, the company shall pay expert fees, to express his 
opinion of the neutral assessor which shall be binding for both 
parties.

PRoCEDURES FoR oPENING A CLAIm 
 IN THE EVENT oF A TRAFFIC ACCIDENT 
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Ask me and I will answer

FREQUENTLy ASkED QUESTIoNS )FAQS(
Q: What documents are required in The case of an  insurance transfer?
A: The required documents are as follows:-

➢ Letter on behalf of the seller addressed to the insurance company stating the desire of 
converting the insurance policy.

➢ Retrieval of the insurance certificate of the vehicle issued on behalf of the seller.
➢ Filling in the form and signing the insurance application of the vehicle by the buyer.
➢ Payment of the transfer amount and any due additional amounts to recover the seller's 

discount.
➢ Copy of the CPR / the CR of the buyer.

Q: What are the procedures of settling the claim in case of total loss?
A: The procedures of settling the claim in case of total loss are as follows:-

➢ Maximum liability of the company is the insurance amount of the vehicle or its market 
value at the time of the accident, whichever is lower.

➢ Depreciation will apply to the value of the vehicle from the commencement of the 
insurance until the date of the accident or loss.

➢ Application of the amount of tolerance according to the terms of the  
document.

➢ The amount of insurance is not refundable to the insured in the event 
of accidents, whether the fault is by or against him.

Q: What are the procedures in the event of car ac-
cident when you have the usual insurance policy 
with the roadside and alternative car service?
A: The procedures are as follows:- 

If the car stops functioning, you should contact the road  
assistance number listed on your vehicle's insurance card.

       If the car is less than 3 years old, the repair will be on your 
vehicle agency.
If the car is more than 3 years old, repair shall be in through 
the »garage« chosen by the company.
Upon receipt of the original accident traffic report by the 
Insured, he is required to open up a claim in one of the 
branches of the insurance company for the vehicle.

14



1 - Car Towing Service:
In the event of a breakdown of the 
vehicle, such as "mechanical or 
electrical breakdowns", coordina-
tion and payment will be made to 
tow or move the vehicle to the near-
est workshop. If the vehicle  cannot 
be moved, a lever will be used to 
transport the vehicle.

2 - battery Charging Service:
If the battery is not working in the 
covered vehicle, the vehicle battery 
charge service will be provided, or 
the vehicle will be towed or moved 
to the nearest workshop if neces-
sary.

3. Fuel Service:
If the fuel runs out, the delivery of 
enough fuel will be available so that 
the car can reach the nearest fuel 
station, and the customer will only 
be asked to pay for the fuel.

4 - Switching Service:
If there is a damaged tire in the cov-
ered vehicle , arrangements of re-
placing it with the existing spare tire 
will be made available. To provide 
this service, there must be a spare 
tire in the car, in good working con-
dition. If the service cannot be com-
pleted, the vehicle will be towed or 
moved to the nearest workshop.

5 - Car opening Service:
The 24-hour road service will seek 
to provide practical solutions to un-

lock the car when necessary with the 
modern security systems currently 
in use. There may be a need to use 

force to open the vehicle, and in this 
case, the customer will be liable for 
any damages resulting therefrom.

WHEN IS RoAD ASSISTANCE SERVICE REQUIRED?
Unexpected things might happen to your car; however, with the availability of  roadside assis-
tance  and your car insurance, getting help  has become easier, as it is available 24 hours a day
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Vehicle insurance

oUTSoURCING mINoR TRAFFIC ACCIDENTS 
To bAHRAINI INSURANCE ComPANIES

mR. yAHyA NooRUDDIN – Chairman of the bIA, said that the association and the General Direc-
torate of Traffic have reached the qualifying stages to authorise minor traffic accidents that do not 
require the intervention of traffic members to insurance companies.

He pointed out that the Traffic Department and the 
Insurance Association - which includes insurance com-
panies operating in the Kingdom - is considering the 
possibility of outsourcing minor traffic accidents to the 
insurance companies to take over the implementation 
of the terms of the insurance contract for damages 
arising from these incidents.
Mr. Nooruddin added that the new mechanism, if 
agreed upon, will find effective solutions to improve 
the levels of handling and the reporting of traffic ac-
cidents without delay, especially in accidents that are 
not associated with any serious violations, bodily in-
jury or damage to public property.
As for the expected period for the new procedures to 
enter into force, Mr. Nooruddin noted that the matter 
was currently being studied and it was difficult to de-
termine the date of implementation.
He explained that the insurance association was in 
the initial stages of the implementation of the project 
and are currently studying the mechanisms towards its 
success and application, in order to avoid problems 
that may impede execution. Internationally, there is 
no general need for the interference of traffic officials 
at the site of an accident to investigate vehicles minor 

incidents, and insurance companies are tasked to car-
ry out the service.
Mr. Nooruddin said that the new procedure, when 
implemented, would require an awareness campaign 
in order to educate citizens and residents, who have 
become accustomed to the presence of the traffic of-
ficials as a representative of the law, for decades. 
He noted that the General Directorate of Traffic will 
collaborate with the insurance companies to provide 
technical support in the event of serious traffic ac-
cidents, along with continued cooperation in traffic 
accidents in the case of disputes as the General Di-
rectorate of Traffic is the competent supervisory and 
regulatory authority.
On the implications of assigning traffic accidents to 
insurance companies on insurance premium prices, 
Nooruddin said that the insurance premiums for vehi-
cles will not be affected by the provision of the service. 
He explained that the insurance companies would 
adapt their pricing and services to suit the changes.
By providing road service, towing of vehicles, and 
data entry through mobile phones at the moment of 
an accident, it would result in speeding up the service 
delivery process by insurance companies.
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Solidarity Bahrain 
B.S.C., one of the larg-
est insurance compa-
nies in Bahrain and a 
subsidiary of Solidari-
ty Group Holding, has 
announced its part-
nership with Skiplino 
Technologies. As a 
first-of-its-kind initia-
tive by an Insurance 
company in Bahrain, 
the tie-up will provide 
Solidarity custom-
ers the possibility to 
queue ahead of their 
arrival at the branch, 
keeps them updated 
on the estimated time to reach the branch and the 
status of the queue. 
The signing ceremony took place in the presence of 
senior officials from Solidarity Bahrain and Skiplino 
Technologies. On this occasion Mr. Jawad Mohamed, 
CEO, Solidarity Bahrain said: ”We are proud to take 
our partnership with Skiplino to the next level. The Ski-
plino queuing system is an innovative, convenient and 
incredibly efficient way for our customers to conveni-
ently make an appointment prior to their visit to any of 
solidarity retail branches“. 
He added ”This is a step forward for us in leading the 

insurance industry’s innovative digital transformation 
and embracement of Fintech and support to Bahraini 
startups“. 
For his part Zaman Abdulhameed Zaman, CEO of 
Skiplino Technologies, said: ”We are very excited to 
partner with Solidarity Bahrain. Skiplino’s ability of 
eliminating waiting time will elevate customer experi-
ence to new levels and will provide Solidarity with in-
sightful reports on how customers and agents interact 
inside all branches. Solidarity’s dedication to digital 
transformation and large branch network made this 
the ideal partnership for us“.

INSURTECH IS AN oNLINE ComPARATIVE INSURANCE 
PLATFoRm IN  THE kINGDom oF bAHRAIN

SoLIDARITy bAHRAIN PARTNERS WITH SkIPLINo QUEUING SoLUTIoNS

Bridge Insurance and Reinsurance Brokers recently 
announced the launch of its business activities in 
Bahrain, further to the granting of its license from 
the Central Bank of Bahrain )CBB(. The company, 
which currently provides insurance brokerage ser-
vices and consulting services, is seeking to launch 
the first electronic insurance platform in the King-
dom.
The new online comparative insurance platform, 

the first of its kind in Bahrain, uses the InsurTech 
tool and adds quality to the efforts to strengthen 
the Kingdom's position as a regional FinTech hub.
The platform is expected to be launched during 
Q3-2018, enabling customers to make informed 
decisions regarding access to insurance services. 
The platform supports comparisons between in-
surance services rates and their scope in line with 
specific research standards.
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what's the new
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kING FAHAD CAUSEWAy INSURANCE
This service, provided by United Insurance Company, allows bahraini and non-bahraini citizens, residents 
and organizations to issue the insurance policies for vehicles travelling through king Fahad Causeway 
)kFCA( as well as to pay the insurance policy fees online through the eGovernment Portal.

1St
ep

Download the eTrafic mobile 
application

1St
ep

2St
ep

Select King Fahad  
Causeway Insurance option

2St
ep

6St
ep

Select the payment 
method and pay

3St
ep

5St
ep

Accept the terms and  
conditions then press Pay

3St
ep

3St
ep

Enter the required info.3St
ep

1(  Vehicle details.
2(  Driver details.
3(  Insurance start date.
4(  Insurance start time.
5(  Insurance Duration.
6(  Select road assistance )optional(.

4St
ep

Review your information  
then press Continue

3St
ep

You will receive the policy by E-mail and SMS.7St
ep



The leading reinsurance company 
Trust Re has entered into a tripar-
tite partnership with the Bahrain 
Islamic Bank and Takaful Interna-
tional to provide insurance servic-
es on project execution guarantee 
bonds.
The agreement provides the re-
quired collateral services provided 
by the bank to its customers. It pro-
vides insurance coverage, which is 
usually provided to governmental 
and non-governmental organiza-
tions to ensure the termination of 
business as agreed. In the event of 
any breach of these obligations, in-
surance coverage provides an ade-
quate compensation and therefore 
backs those projects with timed 
pre-specifications.
"We are proud of this strategic 
partnership with BisB and Takaful 

International, and we are com-
mitted to providing innovative 
products and services to meet the 
needs of the Bahraini market",  
said Fadi Abu Nahl, Chief Execu-
tive Officer of Trust Re. This part-
nership comes as a result of our 
reading of the requirements of the 

market, and we have qualified staff 
specialized in dealing with these 
covers that require special insur-
ance skills. We also look forward to 
this partnership to meet the needs 
of both developers and contrac-
tors in an efficient and innovative 
manner".

The Bahrain Kuwait Insurance Company 
)BKIC( has opened its new branch in Saar Mall, 
located in the Northern Governorate, in the 
presence of the Chairman, Vice Chairman, the 
Executive members and the management of 
the Saar Mall. With the opening of this branch, 
the company has now completed its presence 
across all governorates in the Kingdom.

"The launching of this branch is part of our 
strategy to provide insurance services in all 
regions of the kingdom and serve a wide 
range of customers in the Northern governo-
rate", said Mr. Murad Al Murad, Chairman of 
the BKIC.

  A STRATEGIC PARTNERSHIP To mEET  
THE NEEDS oF DEVELoPERS AND CoNTRACToRS

bkIC RESPoNDS To ALL GoVERNoRATES oF THE kINGDom
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Local Corporate News

bAHRAIN kUWAIT INSURANCE ComPANy )bkIC(

A TREND To mERGE WITH TAkAFUL INTERNATIoNAL 
To PRoVIDE INNoVATIVE DIGITAL SERVICES

SoLIDARITy To mERGE GENERAL AND ALAHLIA INSURANCE

BKIC Chairman, Mr. Murad Ali Murad, said that the com-
pany is considering consolidating its branches, along 
with some support services, with Takaful International 
Company after acquiring 77.25% of the later company 
to act as the Takaful arm of the BKIC.

Mr. Murad pointed out that the two companies consid-
ered the merge as a first step towards achieving the ulti-
mate aim of providing innovative services based on the 
optimal utilization of digital FinTech. 
”BKIC has already started to provide online services and 
existing e-platforms to reduce costs and ensure a qual-
ity of service“, he added.
The two companies currently provide services through 
7 branches spread across all governorates of the King-
dom. Having acquired an impressive stake, BKIC is con-
sidering increasing the operational efficiency of this 
merger after receiving regulatory approval.
With regards to the intention to merge the two compa-
nies under a single identity, Mr. Murad confirmed that 
the two companies would remain listed on the Bahrain 
Bourse and that Takaful International would be the 
Takaful arm of the BKIC.
"Employers are expected to become obliged to insure 
foreign workers and their family, which will result in a 
major boom in the insurance sector, once the compulso-
ry insurance of foreigners and their families is approved. 
The health insurance project will provide insurance 
companies with an opportunity to expand their services 
through the introduction of insurance products for in-
surance against diseases and disability",  Murad said. 

Solidarity Group Holding, the 
largest Takaful Group in the 
world, has announced the suc-
cessful completion of the merger 
between its two Bahrain based 
subsidiaries Solidarity General 
Takaful and Al Ahlia Insurance 
Company.
"We are pleased to announce 
the completion of the merger 

between our two companies in 
Bahrain, which is a significant 
achievement for the Group and 
for the financial services sector in 
Bahrain as a whole", said Rashid 
Ismail Al Meer, Chairman of Soli-
darity Group Holding. "The com-
pletion of the merger between 
two leading local companies 
proves the stability of the Bahraini 

national economy". 
Solidarity Bahrain will be sup-
portive of Bahrain's economic 
and business growth and will play 
a key role in the local insurance 
market by providing Takaful ser-
vices and products to customers. 
In addition, will contribute effec-
tively to the growth of the finan-
cial services sector in Bahrain. 
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CoLoR mARATHoN 
BIA sponsored the 2018 
color marathon, organized 
by Viva, to support healthy 
living and distributed water 
bottles along with insurance 
posters to all participants.

THE 10TH RAmADAN 
FooTbALL ToURNAmENT
BIA organized the 10th Ramadan Football Tour-
nament under the auspices of Trust Re, and sup-
ported by Alhilal Hospital, Intergulf, Ummawash 
Restaurant, Out of the Box, BWBB, TFA Foot-
ball, Cake & Bake, and Um Aziz Pastries.

7



bIA News

WoRLD CIVIL DEFENSE DAy 
The Bahrain Insurance Association 
joined the General Directorate of 
Civil Defense in celebration of World 
Civil Defense Day from the 1st to the 
3rd of March 2018. The BIA arranged 
a special awareness desk and distrib-
utes brochures on comprehensive 
household insurance.

SEmINAR oN THE IFRS FoR 
INSURANCE CoNTRACTS
Grant Thornton Abdel Aal, in col-
laboration with the Bahrain Insur-
ance Association and the Bahrain 
Institute of Banking and Finance 
)BIBF(, held a seminar on the prepa-
ration of international financial re-
ports, IFRS 17.

The seminar was attended by mem-
bers of the insurance sector in Bah-
rain, as well as representatives of 
Central Bank of Bahrain.

واالضرار الخسائر  لتعويض  حماية  التأمين  من  النوع  هذا   يوفر 

، والمعدات  ا�الت   ، المحتويات   ، (المباني  بالممتلكات  تلحق   التي 

 البضائع ، الخسائر التبعية) والناجمة من خطر الحريق والصـاعقة،

النموذجية الحريق  تأمين  وثيقة  خالل  من  تأمينها  يمكن   والتي 

ضمن االخطار  من  أخرى  انواع  لتشمل  التغطية  توسيع   ويمكن 

مالحق اضافية تصدر مع الوثيقة االصلية.

طلب بدراسة  الحريق  دائرة  في  االصدار  قسم  يقوم  التسعير:   . 

لدرجة وفقا  المناسب  السعر  لتقدير  الكشف  وتقرير   التأمين 

الخطر الذي ستتحمله شركة التأمين .

الوثيقة وتعد  التأمين  قسط  يحدد   : التأمين  وثيقة  اصدار   . 

المؤمنة االموال  وتفاصيل  عليها  المتفق  الشروط   متضمنة 

 ومبالغهـا واالغطية االضافية التي يطلبها المؤمن له مع الوثيقة

الوثيقة من  نسخة  وتسلم  التأمين  قسط  دفع  ويتم   االصلية 

للمؤمن له .

1- اجراءات االصدار
 . الحصول على طلب التأمين : يمكن الحصول على طلب التأمين

او المعتمـــد  وكيلها  او عن طريق  الشركة  مندوب   اما عن طريق 

مباشرة من الشركة.

بتعبئة التأمين  طالب  يقوم   : التأمين  طلب  استمارة   .تعبئة 

عليها التأمين  المطلوب  االموال  تفاصيل  تتضمن  خاصة   استمارة 

 ويتم التوقيع عليها من قبله لتأييد صحة المعلومات المدونة في

استمارة طلب التأمين.

كشف باجراء  الشركة  عن  مندوب  يقوم   : الموقعي  الكشف   . 

صحة من  والتأكد  الخطر  لتقييم  التأمين  محل  على   موقعي 

المعلومات المدونة في استمارة طلب التأمين .

2- اجراءات التعويض
 .  االبالغ بالحادث : يقوم المؤمن له بابالغ شركة التأمين فور وقوع

 الحادث ويتم تعبئة االستمارة الخاصة بطلب التعويض بتفاصيل

الحادث وظروف وقوعه واالضرار والخسائر المترتبة عنه.

الكشف بإجراء  الشركة  : يقوم مندوب عن  الموقعي  الكشف    . 

الحادث وفي حــالة االضرار  الموقعي لتقدير االضرار وتحديد سبب 

 الكبيرة يقوم مسوي خسائر معتمد من الشركة (خاصة في حالة

باالضرار مفصل  تقرير  واعداد  الكشف  بإجراء  الكبيرة)   االضرار 

واسباب الحادث.

المطالبة مع  له  المؤمن  يقدم   : المطلوبة  المستندات   . 

 بالتعويض المستندات التالية:- فواتير الشراء لالموال المتضررة ،

تقرير الدفاع المدني ، تقرير الشرطة والبحث الجنائي بالحادث .

 .  تسوية مبلغ التعويض : في ضوء المستندات وتقرير المعاين

بدراسة الشركة  في  المطالبات  قســـم  يقوم  التأمين   خبير 

شمولها من  للتأكد  التأمين  وثيقة  لشروط  وفقا   المطالبة 

على التعويض  مبلغ  وعرض  الخسائر  قيمة  وتحديد   بالتعويــض 

التحكيم الى  الموضوع  يحال  االتفاق  عدم  حالة  وفي  له   المؤمن 

وفقÃ لشروط الوثيقة.

المتفق التعويض  مبلغ  تسديد  يتم   : التعويض  مبلغ  تسديد   .  

عليه الى المؤمن له ويوقع براءة الذمة باستالم المبلغ.

اÄجمالي المبلغ  من  نسبة  أساس  على  التأمين  قسط   يحتسب 

 المؤمن عليه, ويحدد وفقÃ لطبيعة المبنى وعناصر اÆخطار اÆخرى

ووسائل اÆمان.

 التأمين على
الحريق والسرقة

 ما يجب معرفته
 عن التأمين

المنزلي الشامل

اجراءات تأمين الحريق
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STRATEGIC SPoNSoRSHIP FoR QUIZ SHoW
The Bahrain Insurance Association has joined as a strategic sponsor of the insurance sector in the sixth season of 
the BUSINESS QUIZ SHOW 2018, which is a collaboration between various business sectors including banking, 
insurance, the industrial sector, and entrepreneurs.

GCC TRAFFIC WEEk
The Bahrain Insurance Association )BIA( participated in an awareness platform at the Seef Mall to celebrate 
Traffic Week in March 2018. A booklet was distributed to participants explaining how to claim traffic accidents, 
along with drawings and gifts.
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mR AL-AmmADI APPoINTED  
GENERAL  mANAGER oF THE bIA

The Board of Directors of the BIA 
appointed Mr. Abdulhameed  
Al-Ammadi the GM of the BIA, as 
part of a plan to develop the work 
and performance of the Associa-
tion and rely on the specialized 
competencies to improve the level 
of services provided by the Asso-
ciation to members and all those 
dealing with the insurance sector.

Ms. Mahnaz Ashrafi was promoted to the position of Senior Manager.

Mrs. Musheera Al Matooq was promoted to the position of HR and Adminstration Manager.

bIA promotions

REAL ESTATE INSURANCE boNDS
BIA and RERA signed a partnership agreement with global reinsurance companies to develop real estate 
insurance bonds that offer increased buyer protection. 

• Mr. Abdulhameed Al-Ammadi

bIA News

4



Preface 
bAHRAIN INSURANCE ASSoCIATIoN )bIA(

bIA works to achieve the following objectives:
  Bring the insurance companies operating in the Kingdom of Bahrain closer together to provide 
opportunities for consultation and cooperation in all matters related to the insurance industry.

   Create better insurance awareness among the various groups of society.
     Promote the spread of insurance business in the Kingdom of Bahrain on sound principles and 
support the ethical foundations of the insurance industry.

   Act as a link between the insurance market in the Kingdom of Bahrain and its competent 
governmental bodies - in particular the Central Bank - in respect of all matters related to insurance 
laws and their applications or any other matters related to the study of the common interests and 
interests of its members.

    Strengthen the links between insurance personnel and the training and promotion of professional 
staff.

     Provide a forum for its members to meet and discuss issues and matters of concern to workers in 
the insurance industry.

     Work with the competent authorities to highlight the Kingdom of Bahrain as a regional and global 
insurance center.

    Play an active role in the field of social development through the scope of the work of the Assembly.

bIA also works to achieve these objectives through the following activities and 
mechanisms:

    Arrange seminars and specialized programs.
    Use audio and video media and newspapers to spread awareness of insurance.
    Attend conferences, gatherings and related events.
   Holding periodic meetings of the members to discuss technical matters and study solutions to 
them.

   Conduct studies, plans, programs and proposals for the advancement and development of the 
insurance sector in the Kingdom of Bahrain.

   Issue a periodical bulletin concerning insurance issues and any specialized insurance studies.

The bahrain Insurance Association )bIA( Charter was issued in 1993 and its activities as an 
association/society which took place in 1994 under the umbrella of the ministry of Social 
Affairs. The association was re-established on August 27, 2009 under the administration of 
the Central bank of bahrain )Cbb(, to be the first association of the financial services industry 
under the Cbb. At present, the members of the Association comprise of 50 representative 
from local and foreign insurers, reinsurers, brokers and service providers.

 17532555 -  17536006

 @bia_insurnace -  Amna BIA -  info@bia-bh.com
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INTEGRATED STEPS

Dear Reader,
The BIA family is honoured to present the second volume of 
the Insurance Magazine scheduled to be issued twice a year in 
an attempt to highlight new topics and discuss the challenges 
in the insurance sector.
We strive to act as platform for all our members, so we 
have sought to modernize their doors in cooperation with 
insurance companies for a leading insurance industry that 
serves the insurance sector in the Kingdom in particular and at 
the same time enhances the insurance culture of all segments 
of Bahraini society in general.
In order to achieve its objectives, the BIA has participated in 
several awareness campaigns in collaboration with various 
governmental bodies, such as the annual traffic week and 
joining the General Directorate of Civil Defense in celebrating 
the International Day of Civil Defense.
BIA has also become a founding partner in the Bahrain FinTech 
Bay, providing insurance companies with new opportunities in 
the Bahraini insurance market and effectively contributing to 
the development and improvement of services and products 
offered by companies to individuals. 
Bahrain FinTech Bay provides a range of financial technology 
platforms, including Block Chain, insurance technology, 
regulatory technology and several other specialized FinTech 
fields.
It is our aim that both the BIA and its members are able to work 
together to raise the standards of the insurance sector, and 
establish Bahrain as a regional industry leader.

Preface 

yahya Nooruddin
Chairman

Bahrain Insurance 
 Association )BIA(
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KEY VAT IMPACTS FOR INSURERS

INSURANCE  COMPANIES &  
TRAFFIC ACCIDENTS

THE HEALTH INSURANCE 
LAW.. DIFFERENT EXPECTATIONS   

TECHNOLOGY SOLUTIONS WILL 
CHANGE THE INSURANCE MARKET


