
Bahrain insurance 
association elects 
new Board

Bahrain Insurance Association (BIA) held its Annual General Assembly Meeting of 
shareholders at the Intercontinental Regency Hotel in Bahrain 11th February 2015, 
in the presence of officials and representatives of the Central Bank of Bahrain. 

On review of the Board’s report, the AGM has approved the year end results 
and the financials for 2014. The General Assembly also elected members of the 
Board for its next term 2015-2016 to continue providing the best services to the 
insurance sector.

The members of the Assembly have highlighted the role played by the Kingdom 
of Bahrain in developing the insurance sector, which contributes directly to 
strengthening the role of the Kingdom in enriching the economy regionally and 
globally.

During the meeting, Mr. Yahya Nooruddin was elected as the Chairman of the 
Board of Directors in the presence of senior members, and Mr. Yasser Al Baharna 
has been elected as the Vice-Chairman. Also, Mr. Stephen Wagstaff has been 
assigned as the Board Secretary and Mr. Mohammed Radhi as Financial Treasurer. 
Additional five members of the board have also been elected which are: Mr. Younis 
ALSayed, Mr. Sameer AlWazzan, Mr. Nader AlMandeel, Mr. Ebrahim AlRayes and 
Mr. Jameel Bahou.

It is worth mentioning BIA plays a main role in discussing and coordinating with 
the insurance companies as well as the Central Bank of Bahrain, along with other 
Associations and specialized institutions. In addition, the BIA arrange different 
insurance activities such as organizing workshops and seminars, that aims to 
increase the awareness of the importance of the insurance, besides its role in 
building a firm Bahraini society. The Association also contributes by studies, plans 
and recommendations for the progress of the insurance industry in the Kingdom 
of Bahrain.
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ManaMa: Inspired by the success of the “Insurance 
Awareness Week 2014” campaign, Bahrain Insurance 
Association (BIA) has announced its plans to conduct the 
annual event in 2015. The awareness campaign, will run from 
11 to 18th March, and will be organised under the patronage 
of the Central Bank of Bahrain (CBB). The one week long 
campaign is dedicated to raising awareness and shedding 
light on the significant role insurance plays in guaranteeing 
the well- being of individuals.

This year’s campaign aims to raise public awareness on 
various insurance products such as, but not limited to, medical 
and life insurance. “Amna”, the BIA’s brand ambassador, will 
play an integral role in conveying the messages to the public. 
The focal point pf awareness campaign will be a stand at the 
Bahrain City Centre. A large cut out of “Amna” will draw the 
attention of small visitors, who will be provided with more 
information about the insurance sector and its products, and 
given attractive giveaways.  

Bia celeBrates insurance 
weeK 2015

city centre Bahrain 11-15th March 2015

Mr. Abdelrahman Al Baker, Executive Director of the 
Financial Institution Supervision at the CBB, met recently 
with the insurance to plan a roadmap for the upcoming 
insurance awareness week.  This meeting outlined campaign 
objectives and various potential activities. 

Commenting on the above campaign, Mr. Baker stated “The 
CBB is proud to provide support to the BIA in their initiative 
and effort to empower the insurance sector via creating 
awareness of the different services and products available 
to the public. Given the significance of the insurance sector 
in stimulating economic growth in the Kingdom, I hope that 
this event will help to further enhance public awareness on 
the importance of insurance.”

In addition to the stand at Bahrain City Center mall, BIA’s 
multi-media campaign utilises an array of media outlets 
such as outdoor banners, SMS, radio jingles and press 
advertisements. The campaign aims to create a buzz in the 
Kingdom and provide optimal exposure for the insurance 
industry to the general public.

Monday 16th of March 2015, marked the conclusion of a one 
week Insurance Awareness Campaign to celebrate Bahrain 
Insurance Day 2015.  The Insurance Week was inaugurated 
at Bahrain City Center last Wednesday and was held under 
the sponsorship of the CBB (Central Bank of Bahrain). 

The annual Insurance Week Campaign promoted awareness 
and education of the public on the various insurance products 
and their role in protecting individuals. This campaign involved 
a large scale exhibition, which included various activities and 
programs which provided an eye catching display to mall 
customers, especially the interactive role played by Amna, 
the campaign mascot. 

To conclude the Insurance Week, BIA (Bahrain Insurance 
Agency) held an annual gala dinner on Insurance Day. The 
dinner took place at Thuraya Hall, at the ART Rotana Hotel in 
Amwaj Islands. VIPs and leaders of the insurance industry 
in the Kingdom were among the many guests to attend the 
event.

The Gala commenced with a welcome speech from the 
Executive Director of Financial Institutions Supervision 
of CBB Mr. Abdul Rahman Al Baker, Where he thank all 
those responsible for making this campaign a success, 
emphasizing on the important of this annual event. Then 
the outgoing Chairman of BIA, Mr. Younis Jamal Al-Sayed, 
underscored the importance of BIA to continue celebrating 
the annual insurance day. Mr. Al Sayed, noted the importance 

Bia concludes insurance daY 
2015 caMPaiGn BY holdinG its 
annual Gala dinner

art rotana hotel16th March 2015

of awareness campaigns in the education of the citizens and 
residents of the Kingdom, with a particular focus on the 
different insurance types such as life insurance and health 
insurance. 

The dinner also boasted a variety of activities such as 
a selection of video clips which displayed the different 
activities that took place during the campaign. In addition 
a special show which presented the first book of its kind, 
entitled “The History of the Insurance Industry in Bahrain” 
by the author Ali Rabeah. This book has been the fruit of 
3 years of hard work, especially by the author and Mr. Al 
Sayed, and the BIA is proud to document the development 
of the insurance sector since its inception by launching this 
book. 

The Governor of the CBB Mr. Rasheed Al Miraaj and 
the current Chairman of the BIA, Mr. Yahya Nooruddin, 
recognized a number of pioneers who have contributed 
to the insurance industry. Those who added value to the 
insurance sector were Lutfi Al Zain, Sameer Al Wazzan, and 
Hussain Al Ajmi.  

At the closing ceremony BIA acknowledged and thanked all 
those who participated in the campaign and supported the 
success of the 2015 Insurance Awareness Week. A special 
thanks was given to a variety of sponsoring insurance 
companies, Bahrain Specialist Hospital, Al Kindi Hospital, 
and Repsfit Studio on their active role for this year.
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The 11th annual edition of the Middle East Insurance Forum (MEIF 2015) witnessed a high profile opening at the Gulf 
Convention Centre in the Kingdom of Bahrain. Convened under the patronage of Central Bank of Bahrain, the event was 
attended by more than 400 international industry leaders and key decision-makers representing over 150 international and 
regional organizations. A powerful line-up of more than 35 international speakers and industry thought leaders discussed 
key issues that the regional insurance industry is currently facing and how the industry needs to move forward to continue 
to thrive in a changing insurance environment.

The MEIF Exhibition was held along the sidelines of the conference and showcased the latest products, services and 
innovations from over 30 exhibitors, Including the Bahrain Insurance Association.

Bia suPPorts MeiF 2015

industrY leaders discuss 
new strateGies For thrivinG 
in a chanGinG insurance 
landscaPe

Gulf hotel3rd Feb 2015
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The Legal and General Group Plc has decided to sell its 50% stake in Legal & General Gulf BSC (LGG), its 
Bahrain based joint venture with Ahli United Bank BSC (AUB) specializing in the extension of conventional 
and Sharia compliant life insurance services. This move comes in the context of other corporate divestitures 
undertaken by the L&G Group Plc in France, Germany and Egypt to focus its business on identified core 
markets.

Following completion of the sale, Ahli United Bank BSC (AUB) now holds 100% of LGG’s shares.

Commenting on the transaction, Sanjeev Baijal, AUB Deputy Group CEO - Finance & Strategic Development 
said “Securing full ownership of LGG demonstrates AUB’s continued commitment towards providing life 
insurance and bancassurance services, which represent an integral part of the AUB Group’s product offering.” 
He further added that “the company will seek to expand its bancassurance distribution network and to further 
improve its product menu particularly on the Takaful side”.

Peter Drummond, LGG’s CEO, commented, “We are very encouraged by the closer association with the 
AUB Group which will facilitate the development of conventional and Sharia compliant business growth 
opportunities and the achievement of better cost synergies.

He confirmed that “all existing client polices and their underlying investment arrangements remain unchanged 
and that the LGG management and staff will continue to service existing clients and work to develop new 
business and products.”

Nexus has won another prestigious accolade at the Middle East Insurance Review “Middle East Insurance 
Industry” award ceremony held on the 18th November in Dubai; the MEIR “Broker of the Year” award. This 
is the 15th Industry Award Nexus has received in its 9 year history.

The best of the industry was showcased at the 2nd Middle East Insurance Industry Awards (MIIA), which 
drew many entries across the region eager to demonstrate what they are doing to stay at the top of the game.

This year’s Awards was supported by the Dubai International Financial Centre and General Arab Insurance 
Federation. The judging process and results were audited by independent auditor EY, while the judging 
panel comprised 26 domestic, regional and international leaders in the insurance industry. The results were 
announced at a gala dinner yesterday in conjunction with the Dubai Rendezvous.

auB acquires 
Full control 
oF leGal & 
General GulF 
B.s.c (c)

nexus Financial services 
awarded “BroKer oF the Year”.

dubai18th nov 2015

liFe & savinG 
coMMittee

20th airdc conFerence 2016 
The Association of Insurers and Reinsurers of Developing Countries (AIRDC) started back in 1977 
but was then known as the Third World Insurance Congress (TWIC). It is a non-political and non-profit 
making association whose members are insurance or reinsurance entities, domestically incorporated 
and owned by nations, bodies and/or organizations in developing countries. The AIRDC represents 
member companies in three continents: Asia, Africa and Latin America. 

The Association’s guiding principle is to develop and expand international collaboration and cooperation 
in the fields of insurance and reinsurance of every type.
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النشاطالشهر

يناير
اجتماع حول التدريب في قطاع التأمين

زيارات بحرية

 فبراير
ملتقى الشرق األوسط للتأمين 2016

آخر التطورات عن معايير التقارير المالية 
الدولية

اجتماع الجمعية العمومية السنويةمارس

أسبوع التوعية التأمينيةأبريل

مايو
ندوة: إدارة قضايا التأمين على الحياة

مؤتمر االتحاد العام العربي للتأمين 

  الدورة العشرون لمؤتمر اتحاد شركات سبتمبر
التأمين وإعادة التأمين في الدول النامية 

Month activity

Jan
Insurance Sector Training 
Update Meeting
Marine Visits

FeB
MEIF 2016
Updates on IFRS

Mar AGM Meeting

aPr Insurance Awareness Week

MaY
Symposium: Managing Health 
Insurance Issues
GAIF Conference

seP 20th AIRDC conference 

Medical 
coMMittee / 
nhra MeetinG 

As a part of the mutual collaboration between the Bahrain 
Insurance Association “BIA” and the National Health 
Regulatory Authority “NHRA”, the BIA Medical Committee 
chaired by Mr. Younis J. Al Sayed have met with the newly 
appointed CEO of the NHRA, Dr. Mariam Al Jalahma to 
congratulate her on the new post and sustain the good 
relationship by continuing having an annual regular meeting 
with the NHRA.

Dr. Mariam Al Jalahma has welcomed the committee on 
26th November 2015 at the NHRA premises at Seef area 

and discussed the various aspects of the health regulation 
plans, and its relation to the future National Health Insurance 
Plan, and insured the committee that all issues related to 
private health facilities facing the insurance industries will be 
addressed directly and individually by the NHRA.

Dr. Al Jalahma has also provided the committee with a copy 
of Law no. (21) for the year 2015 regarding Private Medical 
Facilities, and discussed the medical regulation laws.

والهيئة  البحرينية  التأمين  جمعية  بين  المشترك  التعاون  إطار  في 
في  الطبية  اللجنة  عقدت  الصحية،  والخدمات  المهن  لتنظيم  الوطنية 
مع  اجتماعًا  السيد  يونس  السيد  برئاسة  البحرينية  التأمين  جمعية 
والخدمات  المهن  لتنظيم  الوطنية  للهيئة  الجديد  التنفيذي  الرئيس 
الجديد  بمنصبها  لتهنئتها  وذلك  الجالهمة،  مريم  الدكتورة  الصحية 
والتأكيد على عمق العالقة القائمة بين المؤسستين من خالل مواصلة 

عقد االجتماعات السنوية الدورية مع الهيئة. 

الهيئة  مبنى  في  اللجنة  بأعضاء  الجالهمة  مريم  الدكتورة  رحبت  وقد 
العناصر  بحثت  حيث   ،2015 نوفمبر   26 يوم  السيف  ضاحية  في  الواقع 
الوطنية  بالخطة  وعالقتها  الصحية  الخدمات  تنظيم  لخطط  المختلفة 

ألعضاء  الجالهمة  مريم  الدكتورة  وأكدت  الصحي.  للتأمين  المستقبلية 
الصحية  بالمرافق  المتعلقة  القضايا  التعامل مع كافة  أنه سيتم  اللجنة 
الخاصة التي تواجه صناعة التأمين بشكل مباشر وفردي من قبل الهيئة 

الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية. 

كما قامت الدكتورة الجالهمة بتزويد اللجنة بنسخة من قانون رقم )21( 
تنظيم  قوانين  بحث  مع  الخاصة  الصحية  بالمرافق  المتعلق   2015 لعام 

الخدمات الصحية.  

nhra seef area26th nov. 2015

Medical 
coMMittee

 لجنة التأمين
الصحي

Bahrain Insurance Association
P.O.Box 2851
Seef Area
Kingdom of Bahrain
T: +973 1753 2555
F: +973 1753 6006
E: biabah@batelco.com.bh

www.bia-bh.com www.bia-bh.com20
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اجتماع اللجنة الطبية/ 
الهيئة الوطنية لتنظيم 

المهن والخدمات 
الصحية

جمعية التأمين البحرينية
ص.ب 2٨51

ضاحية السيف
مملكة البحرين

هاتف: 2555 1753 973+
فاكس: 6006 1٧53 973+

biabah@batelco.com.bh :البريد اإللكتروني

ضاحية السيف26 نوفمبر 201٥
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تعد مشروعها  والتي  الخليج ش.م.ب،  آند جنرال  ليجال  50% من أسهمها في شركة  بيع  آند جنرال جروب  ليجال  قررت مجموعة 
التقليدية  الحياة  على  التأمين  خدمات  في  الشركة  تتخصص  البحرين.  في  مقرها  والواقع  المتحد  األهلي  البنك  مع  المشترك 
والمتماشية مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وتأتي هذه الخطوة في سياق عمليات تخارج مماثلة قامت بها مجموعة ليجال آند جنرال 

جروب في فرنسا وألمانيا ومصر للتركيز على أسواق عملها الرئيسية.

وبموجب هذه العملية، سترتفع حصة البنك األهلي المتحد من 50% إلى 100% في أسهم شركة ليجال آند جنرال الخليج.

وحول هذه الصفقة، صرح سانجيف بيجالد، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والتطوير اإلستراتيجي لمجموعة البنك األهلي 
المتحد: "تنسجم صفقة االستحواذ الجديدة مع رؤية البنك في أن يصبح مزودًا شاماًل ورائدًا للخدمات المالية والتأمينية على تنوع 
قطاعاتها والتي تمثل جزءًا أساسيًا من نشاك مجموعة البنك األهلي المتحد." وأضاف بيجالد قائال: "تركيزنا في المرحلة القادمة على 
تعزيز حضور الشركة وتنمية قاعدة عمالئها وشركائها في مجال التأمين البنكي وطرح المزيد من المنتجات والخدمات الجديدة 

التي تلبي االحتياجات التأمينية لعمالئنا وخاصة تلك المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية." 

من جانبه، قال بيتر دراموند، مدير عام شركة ليجال أند جنرال الخليج: "هذه الشراكة مع البنك تتيح دعما أكبر لمبادراتنا الرامية 
لتوسيع أنشطة الشركة وتنمية حصتها السوقية في البحرين والمنطقة.”

وأكد دراموند أنه لن يطرأ أي تغيير يمس االتفاقيات وااللتزامات التعاقدية المترتبة بموجب وثائق التأمين الحالية والتي ستبقى 
جميعها سارية وسيتم الوفاء بها بالكامل، موضحًا أن “إدارة الشركة وكافة منتسبيها هم جميعًا مستمرون في السعي دائمًا 

لتقديم أفضل الخدمات التأمينية وأكثرها تميزًا بما يلبي تطلعات العمالء.”

التي تقدمها ميدل إيست  الشرق األوسط"  التأمين في  المستوى ضمن جوائز "صناعة  فازت شركة نكسس بجائزة أخرى رفيعة 
إنشورنس ريفيو. أقيم حفل توزيع الجوائز يوم 1٨ نوفمبر في دبي، وقد حصلت الشركة على جائزة "أفضل وسيط للعام". وتعد 

الجائزة الـ 15 في تاريخ شركة نكسس الممتد لتسع سنوات. 

وقد ُعرض خالل حفل توزيع جوائز "صناعة التأمين في الشرق األوسط الثانية" أفضل ما تقدمه الشركات العاملة في هذه الصناعة، 
واستقطب الحدث العديد من المشاركات من مختلف أنحاء المنطقة الساعين إلى إبراز جهودهم المبتكرة التي تعزز مكانتهم 

الرائدة في األسواق. 

لقيت جوائز هذا العام دعمًا من قبل مركز دبي المالي العالمي واالتحاد العام العربي للتأمين. وقد تمت مراجعة عملية التحكيم 
والنتائج من قبل المحقق المستقل إي واي، بينما تكونت لجنة التحكيم من 26 رائدًا من رواد صناعة التأمين على المستوى المحلي 

واإلقليمي والدولي. تم اإلعالن عن النتائج في حفل عشاء أقيم بالتعاون مع دبي رانديفو. 

البنك األهلي المتحد 
يستحوذ بالكامل على 
شركة ليجال آند جنرال 

الخليج ش.م.ب )م(

نكسس للخدمات المالية تحصل على 
جائزة "أفضل وسيط للعام"

2016 الدورة العشرون لمؤتمر اتحاد شركات 
التأمين وإعادة التأمين في الدول النامية 

يرجع تاريخ اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين في الدول النامية )AIRDC( إلى عام 19٧٧ وكان يعرف آنذاك باسم 
جمعية التأمين لدول العالم الثالث. ويعد االتحاد مؤسسة غير سياسية وغير ربحية ويضم أعضاًء من شركات التأمين 

وإعادة التأمين التي يتم تأسيسها وامتالكها من قبل الدول والهيئات و/أو المؤسسات العاملة في الدول النامية. 
يمثل االتحاد شركات أعضاء من ثالث قارات وهي آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية. 

وتركز مبادئ االتحاد على تطوير وتعزيز التعاون الدولي في مجاالت التأمين وإعادة التأمين بكافة أنواعها. 

 لجنة التأمين على
الحياة والتوفير

دبي1٨ نوفمبر 201٥
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شهدت الدورة السنوية الـ 11 من ملتقى الشرق األوسط للتأمين حضورًا عالي المستوى عند افتتاحها في مركز الخليج للمؤتمرات في مملكة البحرين. 
أقيم الملتقى تحت رعاية مصرف البحرين المركزي، وحضره أكثر من 400 شخصية من رواد الصناعة الدوليين، وكبار صناع القرار الذين يمثلون أكثر من 
150 مؤسسة دولية وإقليمية. وقد بحث أكثر من 35 متحدثًا دوليًا ورائدًا من رواد الصناعة القضايا األساسية التي تواجه صناعة التأمين في المنطقة، 

وكيفية النهوض بالصناعة وتعزيز قدرتها على مواكبة التغيرات في الصناعة وتحقيق االزدهار. 

أقيم معرض ملتقى الشرق األوسط للتأمين على هامش المؤتمر وعرض أحدث المنتجات والخدمات واإلبداعات من ما يربو على 30 عارضًا، بما في ذلك 
جمعية التأمين البحرينية.  

جمعية التأمين البحرينية تقدم دعمها لملتقى الشرق 
األوسط للتأمين 201٥

رواد الصناعة يبحثون االستراتيجيات الجديدة 
لتحقيق االزدهار ومواكبة التغيرات في 

صناعة التأمين
فندق الخليج3 فبراير 201٥
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التأمينية  التوعية  أسبوع  حملة  حققته  الذي  الهائل  النجاح  أعقاب  في 
لعام 2014، أعلنت جمعية التأمين البحرينية عن خطتها إلقامة هذا الحدث 
11 إلى 1٨ مارس،  الفترة من  الحملة في  السنوي لعام 2015 وسوف تطرح 
هذه  وتستهدف  المركزي.  البحرين  مصرف  رعاية  تحت  تنظيمها  ويتم 
الحملة التي تستمر لمدة أسبوع إلى خلق الوعي التأميني وإلقاء الضوء 

على الدور الهام الذي يقوم به التأمين في حماية األفراد والممتلكات. 

التأمين  العام حول منتجات  الوعي  زيادة  إلى  السنة  تسعى حملة هذه 
الصحي  التأمين  الحصر  ال  المثال  سبيل  على  تشمل  والتي  المختلفة 
الطابع  ذات  الشخصية  "آمنة"،  تقوم  وسوف  الحياة.  على  والتأمين 
في  حيوي  بدور  البحرينية  التأمين  جمعية  عالمة  تمثل  التي  االجتماعي 
نقل الرسالة إلى الجمهور العام. ومن المقرر أن تكون النقطة المحورية 
لحملة التوعية في جناح في سيتي سنتر البحرين. وستساهم الصورة 
الموجودة في الجناح بالحجم الكبير لشخصية آمنة على لفت انتباه الزوار 
الذين سيتم تزويدهم بمزيد من المعلومات عن قطاع التأمين ومنتجاته 

مع تقديم هدايا متميزة لهم. 

جمعية التأمين البحرينية تنظم أسبوع 
التوعية التأمينية 201٥

المؤسسات  لرقابة  التنفيذي  المدير  الباكر،  عبدالرحمن  السيد  وكان 
بالمسؤولين في  التقى مؤخرًا  قد  المركزي  البحرين  المالية في مصرف 
جمعية التأمين البحرينية لوضع خارطة الطريق ألسبوع التوعية التأمينية 
القادم، حيث تم خالل االجتماع تحديد األهداف واألنشطة المتنوعة المقرر 

طرحها. 

وتعليقًا على الحملة، صرح السيد عبدالرحمن الباكر قائال: "يعتز مصرف 
جميع  في  البحرينية  التأمين  لجمعية  الدعم  بتقديم  المركزي  البحرين 
خلق  عبر  التأمين  قطاع  لتعزيز  الدؤوبة  وجهودها  الطموحة  مبادراتها 
وبالنظر  العام.  للجمهور  المتوفرة  والمنتجات  الخدمات  بمختلف  الوعي 
التنمية  تحقيق  في  التأمين  قطاع  به  يساهم  الذي  الهام  الدور  إلى 
تعزيز  في  الحدث  هذا  نجاح  إلى  أتطلع  فإننا  المملكة،  في  االقتصادية 

الوعي العام وتعريفه بأهمية التأمين." 

حملة  فإن  سنتر،  سيتي  البحرين  في  الموجود  الجناح  إلى  وباإلضافة 
جمعية التأمين البحرينية تعتمد على عدد من الوسائط اإلعالمية مثل 
الالفتات الخارجية، والرسائل النصية القصيرة، وإعالنات الراديو، واإلعالنات 
والتعريف  المجتمع  أفراد  اهتمام  لفت  إلى  الحملة  تهدف  الصحف.  في 

بصناعة التأمين ومزاياها. 

التوعية  حملة   2015 مارس   16 في  البحرينية  التأمين  جمعية  اختتمت 
 .2015 البحريني  التأمين  بيوم  احتفاال  أسبوعًا  استمرت  التي  التأمينية 
وكان أسبوع التوعية التأمينية قد بدأ في مجمع سيتي سنتر تحت رعاية 

مصرف البحرين المركزي. 

التأمينية  التأمينية إلى تعزيز الوعي بالمنتجات  يسعى أسبوع التوعية 
الحملة على معرض  األفراد. وتشتمل هذه  المختلفة ودورها في حماية 
واسع النطاق يضم العديد من األنشطة والبرامج التي تلفت انتباه زوار 
تمثل  التي  آمنة  شخصية  تلعبه  الذي  التفاعلي  الدور  خاصة  المجمع، 

تميمة صناعة التأمين. 

في  عشاء  حفل  البحرينية  التأمين  جمعية  أقامت  األسبوع،  ختام  وفي 
يوم التأمين. أقيم الحفل في قاعة الثريا في فندق آرت روتانا الواقع على 
جزر أمواج، وحضره نخبة من كبار الشخصيات ورواد صناعة التأمين في 

المملكة، باإلضافة إلى العديد من المهتمين بصناعة التأمين. 

بدأ حفل العشاء بكلمة من السيد عبدالرحمن الباكر، المدير التنفيذي 
فيها  توجه  المركزي  البحرين  مصرف  في  المالية  المؤسسات  لرقابة 
بالشكر إلى المساهمين في نجاح هذه الحملة، مؤكدًا أهمية إقامة مثل 
رئيس  السيد،  جمال  يونس  السيد  أشار  بعدها  السنوي.  الحدث  هذا 
إقامة  مواصلة  في  الجمعية  دور  إلى  السابق  البحرينية  التأمين  جمعية 
يونس  السيد  وأكد  التأمين.  لصناعة  الهام  السنوي  الحدث  هذا  مثل 
في  والمقيمين  العام  الجمهور  تعريف  في  التوعية  حمالت  أهمية  على 
المملكة بمنتجات التأمين مع التركيز على األنواع المختلفة مثل التأمين 

على الحياة والتأمين الصحي. 

جمعية التأمين البحرينية تختتم يوم 
التأمين 201٥ بتنظيم حفل العشاء السنوي 

مقاطع  بعض  تم عرض  األنشطة، حيث  من  العديد  الحفل  تضمن  وقد 
الحملة.  خالل  أقيمت  التي  المختلفة  األنشطة  تضمنت  التي  الفيديو 
كما تم عرض أول كتاب من نوعه يحمل اسم "تاريخ صناعة التأمين في 
من  سنوات  ثالث  ثمرة  الكتاب  هذا  ويأتي  ربيعة.  علي  لمؤلفه  البحرين" 
يونس.  والسيد  مؤلفه  جانب  من  خاصة  الدؤوب  والجهد  الشاق  العمل 
منذ  التأمين  صناعة  تطور  بتوثيق  البحرينية  التأمين  جمعية  وتفخر 

البدايات األولى من خالل طرح هذا الكتاب. 

من ناحية أخرى، قام السيد راشد المعراج، محافظ مصرف البحرين المركزي 
والسيد يحيى نورالدين، رئيس جمعية التأمين البحرينية الحالي بتكريم 
قيمة  وأضافوا  التأمين  صناعة  دعم  في  ساهموا  الذين  الرواد  من  عدد 
عالية لقطاع التأمين مثل لطفي الزين، وسامر الوزان، وحسين العجمي. 

إلى جميع من  بالشكر  البحرينية  التأمين  الختام، توجهت جمعية  وفي 
شاركوا في الحملة وساهموا في إنجاح حملة التوعية التأمينية لعام 2015. 
كما توجهت بشكر خاص إلى الشركات الراعية مثل مستشفى البحرين 
التخصصي، ومستشفى الكندي، ووريبس فيت استوديو لمساهمتهم 

الكريمة في دعم حدث هذا العام. 

16 مارس 201٥
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فندق ارت روتانا

سيتي سنتر البحرين
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نشرة جمعية التأمين البحرينية

 جمعية التأمين البحرينية
تنتخب مجلس إدارتها الجديد

فندق  في  للمساهمين  العمومية  للجمعية  السنوي  االجتماع  البحرينية  التأمين  جمعية  عقدت 
مصرف  عن  وممثلين  مسؤولين  بحضور   2015 فبراير   11 يوم  البحرين  ريجنسي  إنتركونتننتال 

البحرين المركزي. 

العام  نهاية  نتائج  بالتصديق على  العمومية  الجمعية  قامت  اإلدارة،  تقرير مجلس  مراجعة  وبعد 
 ،2016-2015 التالية  للفترة  اإلدارة  أعضاء مجلس  الجمعية  انتخبت  2014. كما  لعام  المالية  والبيانات 

وذلك لمواصفة أعمال المجلس وتقديم أفضل الخدمات لقطاع التأمين. 

وقد ألقى أعضاء الجمعية الضوء على الدور الهام الذي تلعبه مملكة البحرين في تطوير قطاع 
التأمين، وهو ما يساهم في تعزيز دور المملكة البارز في تنمية االقتصاد على الصعيد اإلقليمي 

والعالمي. 

البحرينية  التأمين  إدارة جمعية  وخالل االجتماع، تم اختيار السيد يحيى نورالدين رئيسًا لمجلس 
سيتفان  السيد  تكليف  تم  كما  للرئيس.  نائبًا  البحارنة،  ياسر  والسيد  األعضاء،  كبار  بحضور 
ويقستاف ليكون سكرتيرًا للمجلس، والسيد محمد رضي أمينًا ماليًا. وتم انتخاب خمسة أعضاء 
إضافيين للمجلس هم السيد يونس السيد، والسيد سمير الوزان، والسيد نادر المنديل، والسيد 

إبراهيم الريس، والسيد جميل باهو. 

وتجدر اإلشارة إلى أن جمعية التأمين البحرينية تقوم بدور بارز في  التنسيق والتباحث مع شركات 
الجهات  المركزي، وغيره من  البحرين  البحرينية، وكذلك مصرف  السوق  تعمل في  التي  التأمين 
المختصة والمؤسسات. هذا باإلضافة إلى تنظيم العديد من الفعاليات المتنوعة ذات الصلة بصناعة 
التأمين بما في ذلك إقامة ورش العمل والندوات التي تسعى الجمعية من خاللها إلى نشر الثقافة 
والتوعية بأهمية التأمين على اختالف أنواعه، والدور الذي يلعبه في بناء مجتمع بحريني راسخ. كما 
تساهم جمعية التأمين البحرينية في تقديم دراسات وخطط وتوصيات للنهوض بصناعة التأمين 

في مملكة البحرين.
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