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»التأمني  األول من مجلة  العدد  السنوية، نطلق  التوعوية  إطار حملتنا  اإلبداعية، يف  باألنشطة  عام مفعم  نحو  بعد 
البحرينية« تزامنًا مع الحدث العاملي الذي تستضيفه مملكة البحرين وهو مؤمتر »F.A.I.R«، وسعيًا منا إىل املساهمة 
يف رفع الوعي العام وتسليط الضوء عىل الدور الذي تلعبه صناعة التأمني يف الحفاظ عىل حياة األفراد وتعزيز التنمية.
للمجتمع، حيث تحمي األفراد واملؤسسات من األرضار والخسائر املرتتبة عىل  التأمني ركيزة أساسية  وتعترب صناعة 
املخاطر التي قد تصيبهم، عن طريق نقل تأثري تلك األخطار إىل رشكة التأمني. وتقوم هذه الصناعة باألساس عىل 

مبادئ التعاون والتكافل والتضامن وال تقترص عىل املشرتكني فيه فقط، بل متتد إىل املجتمع كله.
ومن الناحية االقتصادية، ال تعمل هذه الصناعة عىل تغطية املخاطر التي تلحق باألفراد والرشكات فقط، بل تسعى 
إىل زيادة اإلنتاج ورفع كفاءته؛ عىل إعتبار أن التأمني يبعث الطأمنينة يف نفس العامل أو املوظف فتزيد مقدرته عىل 

اإلنتاج؛ ويتعزز اإلستثامر يف املرشوعات الكبرية واملتوسطة والصغرية.
ومن املالحظ أن الحكومة املوقرة تعمل عىل تطوير سوق التأمني من خالل تحسني البيئة الترشيعية، وتطوير قطاع 
التأمني، مبا سيؤدي إىل إزدهار صناعة التأمني، ويدعم بيئة االستثامر، نظرًا لوجود تغطية تأمينية شاملة وفعالة لألفراد 

والرشكات.
البحرينية بدورها من خالل استضافة امللتقيات واملؤمترات اإلقليمية  التأمني  وألهمية هذه الصناعة، تقوم جمعية 

مجلة التأمني

يحيى نور الدين
رئيس مجلس اإلدارة

االفتتاحية
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والدولية، حيث نظمت ملتقى الرشق األوسط للتأمني )MEIF 2017( الذي يعترب من أهم امللتقيات التأمينية التي 
تشهدها املنطقة، يف دورته الثالثة عرشة، فرباير2017م، وتستعد إلستضافة مؤمتر اإلتحاد األفروآسيوي للتأمني 

FAIR، أكتوبر 2017م.
وتعترب هذه الفعاليات الدولية منصة متخصصة تسعى لتطوير قطاع التأمني ورصد التحديات وكيفية مواجهتها، كام تعد  
وجهة لقادة القطاع  من جميع أنحاء العامل لتحديد االتجاهات املستقبلية لصناعة التأمني. كام تقوم الجمعية بدورها 
والجامعيني  الحكوميني  الرشكاء  كافة  الحوارية مع  السنوية، واملنتديات  التوعية  والتوعوي من خالل حملة  التثقيفي 

وغريهم من أجل تنمية هذه الصناعة الهامة.
بيننا لجنة  لبلورة مرشوع قانون الضامن الصحي، وكان  الجمعية مع املجلس األعىل للصحة  ويف هذا اإلطار تعاونت 
الترشيعية فيام  لنا دور مع املؤسسة  الجديدة، كام كان  اإللزامية  التأمينية  أجل تقديم املنتجات  مشرتكة دامئة من 

يتعلق بالشق الفني والتأميني يف مرشوع القانون.
وسوف تقوم مجلتنا الجديدة )التأمني البحرينية( بدور اتصايل هام حيث تفتح الجمعية قنوات تواصل وحوار مع كافة 
التحديات  وإستعراض  الجمعية،  وأنشطة  بأهداف  التعريف  يف  دور  لها  وسيكون  واألف���راد،  وال��رشك��ات  القطاعات 

واملستجدات مع فتح األبواب لتقديم الحلول والبدائل لها مبا ينظم ويطور صناعة التأمني يف مملكة البحرين.
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حملة التوعية 2017.. فعاليات تجذب 
مختلف رشائح املجتمع

جمعية التأمني البحرينية تنتخب 
مجلس إدارتها 2018-2017

تاريخ التأمني.. كتاب لتأصيل العمل 
التأميني بالبحرين

استمرت حملة التوعية عىل مدار العام 
الجاري وتم تدشينها بدعم الرعاة ومرصف 

البحرين املركزي وشملت فعاليات متنوعة 
لجميع رشائح املجتمع ونجحت يف تحقيق 

أهدافها. 

رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة الجديد عربوا 
عن شكرهم لثقة الجمعية العمومية 
مؤكدين عىل إستمرار خطط تطوير 

األداء التي تخدم قطاع التأمني واالقتصاد 
البحريني.

جمعية التأمني البحرينية أصدرت كتاباً 
ملؤلفه األستاذ عىل قاسم ربيعة يحمل 

معلومات قيمة ووقائع تاريخية حول قطاع 
ورشكات التأمني يف مملكة البحرين. 

تطبيق قانون الضامن الصحي خالل العام 2018م 

حوار مع يحيى نور الدين حول جهود وإنجازات الجمعية

معهد »BIBF« يطلق سلسلة ورش حول صناعة التأمني

ملتقى »M.E.I.F« يضع إسرتاتيجيات تأمينية جديدة
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وي����ع����ت����رب امل�����ؤمت�����ر ال�����ع�����ام ل���الت���ح���اد 
األف���روآس���ي���وى أح����د اآلل���ي���ات امل��ه��م��ة 
يف  وأفريقيا  آسيا  ق��ارىت  بني  للتعاون 

قطاع التأمني وإعادة التأمني.

الفرص والتحديات
ي��ن��ع��ق��د ب��ص��ف��ة دوري�����ة م���رة واح�����دة كل 
األفريقية  ال���دول  ب��ني  بالتناوب  ع��ام��ني، 
 »FAIR« ���ال واآلس��ي��وي��ة، وي��ع��د م��ؤمت��ر 
م��ن أب���رز امل��ؤمت��رات ال��رائ��دة ىف مجال 
التأمني وإعادة التأمني عىل املستويني 
فرصة  يوفر  حيث  والعاملى،  اإلقليمى 
فريدة للوفود املشاركة لالستفادة من 
ت��ج��ارب ال���دول األع��ض��اء وإن��ج��ازات االتحاد 
التى تحققت منذ إنشائه، كام يعد إطارا 
والتحديات  للفرص  ال��دوري��ة  للمناقشة 

التى يتعني التغلب عليها.
عىل  ال��ت��أك��ي��د  اىل  امل���ؤمت���ر  وي���ه���دف 
أهمية قطاع التأمني العاملى ىف توفري 
الحامية واالستقرار االجتامعى وتأسيس 
آليات التعاون بني أسواق التأمني وإعادة 
خالل  من  واآلسيوية  األفريقية  التأمني 

وال��خ��ربات  امل��ع��ل��وم��ات  ت��ب��ادل  تسهيل 
وت��ن��م��ي��ة ال���ع���الق���ات ال��ت��ج��اري��ة وت��وف��ري 
لعرض  املشاركة  للوفود  فريدة  فرصة 
إنجازاتهم التى تحققت ىف مجال صناعة 

التأمني وإعادة التأمني.

الكفاءة والفاعلية
أك���د ال��س��ي��د ي��ح��ي��ى ن���ور ال���دي���ن، رئيس 
قطاع  أن  ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة،  ال��ت��أم��ني  جمعية 
متويل  يف  ه��ام��ًا  دورًا  يلعب  ال��ت��أم��ني 
واالجتامعية،  االقتصادية  التنمية  خطط 
كفاءتها  زي���ادة  عليه  ي��رتت��ب  ال���ذى  األم���ر 
وفعاليتها وضامن استمراريتها يف أداء 

دورها بنجاح.
وأضاف أن الجمعية تقوم بجهد كبري خالل 
هذه املرحلة لضامن استمرار قوة الدفع 
يف عملية تطوير األسواق ومتكينها من 
والتطورات  الراهنة  املتغريات  مسايرة 
االق��ت��ص��ادي��ة م��ن خ���الل خ��ط��ط طموحة 
واإلقليمية  املحلية  االت��ح��ادات  تتبناها 
معدالت  وزي���ادة  الصناعة  ه��ذه  لتطوير 
ال��ن��م��و يف األق���س���اط واالس��ت��ث��امرات، 
ال��دور  م��ع  يتناسب  مب��ا  أدائ��ه��ا  وتعظيم 
االقتصاد  مسرية  دعم  يف  بها  املنوط 

الوطني وازدهاره.
وأشار إىل أن هذا املؤمتر ميثل فرصة 
ل��ت��ب��ادل ال��خ��ربات ووج��ه��ات النظر  ج��ي��دة 

حول القضايا الراهنة التي تواجه أسواق 
ال��ت��أم��ني وإع����ادة ال��ت��أم��ني يف األس���واق 
اإلف���ري���ق���ي���ة واآلس����ي����وي����ة، وم���س���ان���دة 
األس�����واق ال��ك��ب��رية ل���ألس���واق ال��ص��غ��رية 
للوصول إىل معدالت جيدة للمساهمة 
واالرت��ق��اء  اإلج��امىل  املحىل  الناتج  يف 
ال��دول  ال��ت��أم��ني ىف  م��ن  ال��ف��رد  بنصيب 

اآلسيوية واإلفريقية.

املستجدات والتجارب
ب���دوره ق��ال ال��دك��ت��ور ع���ادل منري األم��ني 
الخامس  العام  املؤمتر  إن  لالتحاد  العام 
مملكة  يف  ينعقد  لالتحاد  والعرشين 
التأمني  جمعية  م��ع  بالتنسيق  البحرين 
ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة، ورشك����ة م��ج��م��وع��ة ال��ت��أم��ني 
أري���ج  »ت���راس���ت رى« ورشك����ة  ال��ع��رب��ي��ة 
البحرين  م���رصف  م��ع  وت��ع��اون  ل��ل��ت��أم��ني، 

املركزي.
ال�����رشك�����ات  م����ش����ارك����ة  إىل  وأش����������ار 
أع��ض��اء االت���ح���اد م��ن ن��ح��و 40 دول����ة ىف 
أع����امل امل��ؤمت��ر مل��ن��اق��ش��ة ال��ت��ط��ورات 
واملستجدات التى تواجه أسواق التأمني 
ىف ق���ارىت آس��ي��ا وأف��ري��ق��ي��ا ف��ض��اًل عن 

البحرين أول دولة خليجية.. تستضيف مؤمتر االتحاد األفروآسيوي للتأمني

FAIR مؤمتر
تستضيف مملكة البحرين، املؤمتر العام لالتحاد األفروآسيوى للتأمني وإعادة التأمني »FAIR«، أكتوبر 2017م، 

تحت رعاية صاحب السمو املليك األمري خليفة بن سلامن آل خليفة، رئيس الوزراء املوقر، تحت عنوان »التطورات 
الحديثة ىف أسواق التامني األفروآسيوية« بتنظيم من جمعية التأمني البحرينية والرشكاء.

فعاليات
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مناقشة تجارب الدول األوروبية ملواجهة 
تلك التحديات.

لعام  االت��ح��اد  فعاليات  امل��ؤمت��ر  وي��ت��وج 
من  ع����ددًا  م��ؤخ��رًا  ع��ق��د  ح��ي��ث  2017م، 
املنتديات التأمينية منها املنتدى األول 
واملنتدى  ب��ال��ق��اه��رة،  ال��ح��ي��اة  لتأمينات 
األف��روآس��ي��وى  ال��ت��أم��ني  إلع����ادة  األول 
األول  واملؤمتر  اليونانية  قربص  مبدينة 
ل��ت��س��وي��ق ال��ت��أم��ني خ���الل ش��ه��ر أب��ري��ل 
التأمني  »تسويق  عنوان  تحت  2017م، 

األفرو آسيوى، عامل من الفرص«.
مجمعات تأمينية

ويضم   ،1964 ع���ام   »FAIR« ت��أس��س 
عضو   200 ن��ح��و  ال��ح��ال��ي��ة  ع��ض��وي��ت��ه  ىف 
نحو  متثل  واملؤسسات  ال��رشك��ات  من 
س��دس رشك���ات ال��س��وق��ني ال��ت��ى تصل 
لحواىل 1500 رشكة إضافة إىل 60 من 
الوساطة  ورشك���ات  العلمية  امل��ع��اه��د 
 51 وم��راك��ز خ��دم��ات، فيام يضم االت��ح��اد 
أفريقية  دول   103 ح����واىل  م��ن  دول����ة 

وآسيوية.
وت��ص��ل ع��ض��وي��ة ال��رشك��ات األع��ض��اء من 
مقابل  العضوية  ثلث  ح���واىل  أفريقيا 

الثلثني للرشكات اآلسيوية.
أرب��ع��ة مجمعات   »FAIR«ي���ض���م ك��ام 

ت���أم���ي���ن���ي���ة ت���ش���م���ل »ال����ط����اق����ة 
وال�������ب�������رتول« و»ال�������ط�������ريان« 

و»ال�������ك�������وارث ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة« 
التأمني«، وتدار كل  و»إعادة 
م��ج��م��ع��ة م���ن خ����الل رشك��ة 
م��ت��خ��ص��ص��ة، حيث  ع��امل��ي��ة 
ت��دي��ر رشك��ة »ت��راس��ت رى« 
ورشك��ة  ال���ب���رتول،  مجمعة 

مجمعة  ال��ه��ن��دي��ة   »GIC«
الكوراث   الطبيعية، فيام تدير 

مجمعة  ال��رتك��ي��ة،  رى«  »م��ي��ىل 
مجمعة  وت������دار  ال���ت���أم���ني.  إع������ادة 
ال��رشك��ة املركزية  ع��رب  »ال��ط��ريان« 

. SCR باملغرب
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مجلة  م��ع  خ��اص  ل��ق��اء  يف  الحجار  وأش���ار 
اللجنة  أن  إىل  ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة«  »ال��ت��أم��ني 
ممثلني  عضويتها  يف  تضم  املنظمة 
وجمعية  امل��رك��زي  البحرين  م��رصف  م��ن 
»ترست  ورشك��ت��ي  البحرينية،  ال��ت��ام��ني 
ري«، إلعادة تأمني، ورشكة »أريج« إلعادة 

التأمني.

مشاركة حاشدة
ق���ال ال��ح��ج��ار إن االت���ح���اد األف��روآس��ي��وي 
مقره  التأمني،  وإع��ادة  التأمني  لرشكات 
1964م،  عام  وتأسس  القاهرة،  مدينة 
تأمني  رشك��ة   250 عضويته  يف  ويضم 
وإعادة تأمني، ويعقد مؤمتره كل عامني، 
بالتناوب بني قاريت أفريقيا وآسيا، حيث 

بالقاهرة  والعرشين  الرابع  مؤمتره  عقد 
ال���وزراء  رئيس  رع��اي��ة  تحت  2015م  ع��ام 
مملكة  تستضيفه  أن  تقرر  ثم  املرصي، 

البحرين عام 2017م.
وأكد أن رعاية سمو رئيس الوزراء للمؤمتر 
ستعطيه زخاًم عامليًا، وسينعكس ذلك 
الفعاليات  وجودة  املشاركة،  حجم  عىل 
خالل  املنظمة  اللجنة  ستعقدها  التي 
أي���ام ه��ذا ال��ح��دث ال���دويل ال��ه��ام، ال��ذي 
يشارك فيه خرباء ومتخصصني من أوروبا 

والواليات املتحدة أيضًا.
»تحوالت  ع��ن��وان:  تحت  املؤمتر  ويعقد 
ب����ل����دان االت���ح���اد  ال���ت���أم���ني يف  س�����وق 
األف�����روآس�����ي�����وي«، وي���ش���م���ل ح��ل��ق��ات 
شخصيات  مبشاركة  وم��ح��ارضات  نقاش 

واالقتصادات  التأمني  سوق  يف  هامة 
شخصية   800 فيه  وي��ش��ارك  العاملية، 
ميثلون املدراء وكبار املوظفني من 52 

دولة أفريقية وآسيوية.
وكشف أن التسجيل يف املؤمتر ما زال 
يشهد إقبااًل إيجابيًا من املشاركني عىل 
حيث  وال��ع��امل��ي،  اإلقليمي  املستوى 
وصل عدد املشاركني إىل أكرث من 600 
للزيادة  م��رش��ح  ال��ع��دد  زال  وم��ا  م��ش��ارك 

»قبل شهر من موعد املؤمتر«.
وممثلو  رؤس�����اء  امل���ش���ارك���ون  ومي��ث��ل 
بالدول  التأمني  وإع��ادة  التأمني،  رشك��ات 
التأمني،  ورشكات  واآلسيوية  األفريقية 
وإع������ادة ال��ت��أم��ني ال��ع��امل��ي��ة، ورشك����ات 
ال��وس��اط��ة ال��ع��امل��ي��ة، وخ�����رباء ال��ت��أم��ني 

ممثلو 52 دولة.. تستضيفهم البحرين..
مبؤمتر االتحاد األفروآسيوي للتأمني

:»FAIR« �رئيس اللجنة املنظمة ل

نبيل الحجار، رئيس اللجنة املنظمة للمؤمتر الخامس والعرشين لالتحاد األفروآسيوي للتأمني، أكد أن البحرين هي 
أول دولة خليجية تستضيف أعامل هذا املؤمتر الدويل الهام، وأن أكرث من 800 مشارك، 240 رشكة تأمني وإعادة 

تأمني، ومن 52 دولة سوف يشاركون يف أعامله.
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الدوليني، والجهات ذات العالقة بالتأمني 
مبارش  غري  أو  مبارش  بشكل  واملعنية 
اإلدارة  وم��س��ئ��ويل  ال��ت��أم��ني،  ب��ص��ن��اع��ة 
التأمني  ب��س��وق  ال���ق���رار  ال��ع��ل��ي��ا، وص��ن��اع 

العاملي.
فرصة فريدة

االت�����ح�����اد  م�����ؤمت�����ر  أن  ال�����ح�����ج�����ار  أك�������د 
ت��ع��زي��ز  إىل  ي��س��ع��ى  األف����روآس����ي����وي، 
ال��ت��ع��اون ب��ني رشك����ات ال��ت��أم��ني وإع����ادة 
ال���ت���أم���ني يف أف���ري���ق���ي���ا وآس����ي����ا، م��ن 
للمعلومات  امل��ن��ت��ظ��م  ال��ت��ب��ادل  خ���الل 
التجاريي،  العالقات  وتطوير   وال��خ��ربات 
األفريقية  البلدان  يف  التأمني  وصناعة 

واآلسيوية.
س���وف  امل����ؤمت����ر  م����ح����اور  أن  وأض�������اف 
التأمني،  نخبة متميزة من خرباء  يناقشها 
وإعادة التأمني عىل املستوى اإلقليمى 
مبثابة  هو  املؤمتر  أن  قائاًل  والعاملى، 

قطاع  أهمية  عىل  للتأكيد  هامة  فرصة 
واالستقرار  الحامية  توفري  يف  التأمني 
التعاون بني  آليات  االجتامعي، وتأسيس 
أسواق التأمني، وإعادة التأمني األفريقية 
واآلس���ي���وي���ة م���ن خ���الل ت��س��ه��ي��ل ت��ب��ادل 
العالقات  وتنمية  والخربات،  املعلومات 
للوفود  فريدة  فرصة  يوفر  كام  التجارية، 
املشاركة لعرض إنجازاتهم التي تحققت 
يف مجال صناعة التأمني، وإعادة التأمني، 
مبا فيها املشاركني من مملكة البحرين.

استضافه  إن  ب��ال��ق��ول  ال��ح��ج��ار  واخ��ت��ت��م 
املستوى،  رفيع  العاملى  املؤمتر  هذا 
سمو  وب��رع��اي��ة  ال��ب��ح��ري��ن،  مملكة  يف 
اهتامم  يعكس  املوقر،  ال���وزراء  رئيس 
ال��ح��ك��وم��ة ال���رش���ي���دة  ب���دع���م وت��ط��وي��ر 
عىل  وال��ع��م��ل  ال��ت��أم��ني،  صناعة  ورع��اي��ة 
استثامراتهم  لضخ  املستثمرين  جذب 
يعمل  س��وف  ذل��ك  وأن  البحرين،  ىف  
عىل تحقيق معدالت منو مرتقبة داخل 

القطاع.

رعاية سمو رئيس الوزراء للمؤمتر تعطيه زخاًم عامليًا 
وانعكست باإليجاب عىل حجم املشاركة فيه  

محاور املؤمتر يناقشها نخبة متميزة من خرباء التأمني وإعادة 
التأمني عىل املستويني اإلقليمي والعاملي  
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سنويًا  الحملة  تقيم  الجمعية  وك��ان��ت 
أن  وارت��أت  التأمني«،  »أسبوع  شعار  تحت 
شهور  م��دار  عىل  الحالية  الحملة  تستمر 

العام الجاري.

رعاة الحملة
وتقدمت الجمعية بالشكر للرعاة للحملة 
األثر  2017 حيث كان لدعمهم  السنوية 

الكبري يف تحقيق أهدافها.
 ،BNI رشك������ة  ال����ذه����ب����ي:  ال�����راع�����ي   -
ت�����آزر، رشك��ة  ت��رس��ت ري، رشك���ة  رشك���ة 

.BKIC سوليديريت، رشكة
- الراعي الفيض: رشكة الهالل.
- الراعي الربونزي: رشكة تكافل.

أسبوع التأمني.. يتحول إىل حملة سنوية..  لتسليط الضوء عىل أهمية التأمني

حملة التوعية 2016 / 2017
جمعية التأمني البحرينية )BIA( أطلقت مؤخرًا حملتها التوعوية 2016 / 2017م،  من أجل تعريف 

جمهور املواطنني واملقيمني مبختلف منتجات وخدمات التأمني، وخلق الوعي التأميني والتعريف 
مبنتجات التأمني املختلفة ودورها يف حامية األرواح واملمتلكات والرعاية الصحية.

10

توعيــة

02

Introduction   bni BRAND GUIDELINE STANDARDS

bni |  Visual Identity

سمري الوزان - عبد الرحمن الباكر - يحيى نور الدين



فعاليات متنوعة
السنوية مبؤمتر صحفي،  الحملة  بدأت 
ال��س��ي��د  خ���الل���ه  أك����د  2016م،  أب���ري���ل 
التنفيذي  امل��دي��ر  ال��ب��اك��ر،  عبدالرحمن 
لرقابة املؤسسات املالية يف مرصف 
البحرين  م��رصف  أن  امل��رك��زي،  البحرين 
امُلَميزة،  ال��ب��ادرة  ه��ذه  يدعم  امل��رك��زي 
وي��ث��ن��ي ع���ىل ج��ه��ود ج��م��ع��ي��ة ال��ت��أم��ني 
لجميع  العون  يد  ملد  الحثيثة  البحرينية 
التأمني  قطاع  أن  حيث  املجتمع،  أف��راد 
قطاع  يف  التطوير  م��ح��رك��ات  أح��د  يعد 
البحرين  مملكة  يف  املالية  ال��خ��دم��ات 
عجلة  لدفع  َجّمة  بفرص  يحظى  وال��ذي 
النمو االقتصادي مام سيساهم إيجابيًا 
عىل املدى الطويل عىل رفع مستوى 

االقتصاد الوطني.
امل��ش��ارك��ة  الحملة  ف��ع��ال��ي��ات  وش��م��ل��ت 
 /2016 الخليجي  امل���رور  أس��ب��وع  يف 
ركنًا  الجمعية  خصصت  حيث  2017م، 
للتصوير الفوري للطلبة والزوار وطباعة 
للتوعية  الصور بطريقة مبتكرة،  تهدف 
ب���ال���س���الم���ة ع����ىل ال���ط���ري���ق، وق���ام���ت 
طالب  عىل  تلوين  دفاتر  بتوزيع  أي��ض��ًا  
امل�����دارس واألط���ف���ال، ح���ول إرش����ادات 
رشح  تقديم  مع  الطرق،  يف  السالمة 

مبسط ألنواع التأمني.
فيديو  ن��رش  ال��ف��ع��ال��ي��ات  تضمنت  ك��ام 
مؤثرة  بشخصيات  باإلستعانة  ت��وع��وي 
يف ال��س��وش��ي��ال م��ي��دي��ا وه���م ع��م��ران 
ش��ارك��وا  حيث  جناحي  وخ��ال��د  ال���ع���رادي  
بأسلوب جذاب وطريف يجذب الجمهور 

ويوعيهم بأهمية وأنواع التأمني.
وق���ال���ت س�����ارة أب����و ال���ف���ت���ح، امل���دي���رة 
كان  الفيديو  إن  للجمعية،  التنفيدية 
خطوة أوىل لتفعيل دور الجمعية عىل 
وأضافت  االجتامعي،  التواصل  مواقع 
الحملة السنوية مل تتوقف  أن محطات 
عند هذا الحد حيث شاركت الجمعية يف 
سنوية  مسابقة  ال���رواد«وه���و  »ت��ح��دي 
معهد  من  دع��اًم  تلقى  األع��امل  لقطاع 
واملالية  املرصفية  للدراسات  البحرين 
مجتمع  ب��ني  ال��ت��واص��ل  لتعزيز  وت��ه��دف 
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، حيث  ال��ب��ح��ري��ن��ي  األع�����امل وال��ج��م��ه��ور 
يف  ف��رق  أرب��ع��ة  ليلة  ك��ل  يف  تتنافس 
ترفيهية،  مسابقة  يف  الصناعة  نفس 
فرق  تنافست  التأمني  قطاع  ليلة  ويف 
ل���رشك���ات ت��ك��اف��ل وت�����آزر وس��ول��ي��دي��ريت 
وف����ري����ق راب������ع مي���ث���ل ج��م��ع��ي��ة ال��ت��أم��ني 
تكافل  فريقا  للنهايئ  وتأهل  البحرينية 
أكرب  جذب  يف  املسابقة  ونجحت  وت��آزر، 
عدد من الجمهور يف إطار حملة التوعية.

كذلك وزعت الجمعية زجاجات مياه تحمل 
رسالة توعوية  هي »أمن.. لتضمن راحة 
للحفاظ  أف��ض��ل ط��ري��ق��ة  امل��ي��اه  ب���ال���ك.. 
العديد  يف  توزيعها  وتم  صحتك«  عىل 
مونديال  م��ث��ل:  ال��خ��ريي��ة  الفعاليات  م��ن 
خصص  ال��ذي  القدم  لكرة  ف��والذ  هشام 
مرض  مكافحي  لألبطال  التربعات  لجمع 
الرسطان، وماراثون األلوان الذي نظمته 
مع  بالتعاون  امللكية  الخريية  املؤسسة 

بيت التمويل الخليجي.
البحرينية  ال��ت��أم��ني  جمعية  ق��ام��ت   ك��ام 
بطباعة كتاب تلوين لألطفال عن التأمني 
وتم  واإلدخ���ار«  »التأمني  بعنوان  وكتاب 

توزيعه يف الكثري من الفعاليات.
رسم  مسابقة  الهامة،  الفعاليات  وم��ن 
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لألطفال يف املرحلة العمرية من 9 14- عامًا، 
فيها  الفائزين  ع��ن  الجمعية  ستعلن  وال��ت��ي 
2017م،  نوفمرب  شهر  خالل  املالية  بالجوائز 
كام سيتم طبع الرسوم الفائزة يف التقويم 

السنوي للجمعية 2018م.
وح���م���ل���ت امل���س���اب���ق���ة ع�����ن�����وان: »ال���ت���أم���ني 
باختيار  امل��ش��ارك��ون   ق��ام  حيث  بريشتكم«، 
بريشتهم،  عنها  والتعبري  التأمني  ان��واع  أح��د 
املنازل،  تأمني  الحياة،  عىل  التأمني  وه��ي: 
ال��ص��ح��ي، التأمني  ال��ت��أم��ني  ت��أم��ني امل��رك��ب��ات، 
عىل الحريق، تأمني اإلدخار، التأمني الدرايس، 
تأمينات  البناء،  عىل  التأمني  الجوي،  التأمني 

النقل البحري.
إىل  للجمعية  التنفيذية  امل��دي��رة  وأش���ارت 
 2017 العام  نهاية  حتى  مستمرة  الحملة  أن 
وذلك من خالل الفعاليات والخطوات التالية:

- تفعيل مواقع السوشيال ميديا ليك تكون 
املهتمني  ل��ك��ل  م��رج��ع��ًا  الجمعية  ح��س��اب��ات 

بقضايا ورشكات التأمني.
- ال��ت��ع��اون م��ع ال��ش��خ��ص��ي��ات امل���ؤث���رة عىل 
ال��س��وش��ي��ال م��ي��دي��ا وإن��ت��اج ف��ي��دي��و ت��وع��وي 
عمر  م��ع  بالتعاون  الشباب  فئة  يستهدف 

الفاروق.
2018م  للجمعية  السنوي  التقويم  إصدار   -
مسابقة  يف  ال��ف��ائ��زة  ال���رس���وم  وي��ش��م��ل 
الرسم ورسائل مخترصة وهادفة حول جميع 

أنواع التأمني.
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صندوق  إنشاء  القانون  مرشوع  وينظم 
الضامن الصحي ومهامه وميزانيته وإدارة 
وح��وك��م��ة ن��ظ��ام ال��ض��امن ال��ص��ح��ي، كام 
الصحي  الضامن  القانون  م��رشوع  يحدد 
مقدمي  والتزامات  واالختياري  اإللزامي 
التنظيم  ج��ان��ب  إىل  الصحية  ال��خ��دم��ات 
الصحية  للمؤسسات  وامل��ايل  اإلداري 

الحكومية يف ظل هذا النظام.
82 م���ادة  م�����رشوع ال���ق���ان���ون ي��ت��أل��ف م���ن 
م��ق��س��م��ة ع���ىل 6 أب�����واب رئ��ي��س��ي��ة وب���اب 
أه��م  وم���ن  ال��ت��ع��اري��ف,  يتضمن  مت��ه��ي��دي 
املواد الواردة يف مرشوع القانون ما ييل:

نطاق التطبيق 
أ - ترسي أحكام هذا القانون عىل جميع 

املواطنني واملقيمني والزوار.
ب - يكون تطبيق نظام الضامن الصحي 
ق��رار عن  به  عىل مراحل وفقا ملا يصدر 
م��ج��ل��س ال������وزراء ب��ن��اء ع��ىل اق����رتاح من 
مع  بالتنسيق  للصحة  األع��ىل  املجلس 
الجريدة  يف  ال��ق��رار  وينرش  ال��ص��ن��دوق, 

الرسمية.
ج- ال ترسي أحكام هذا القانون عىل أي 

من الفئات اآلتية:
البعثات  أع��ض��اء وإداري����ي   األج��ان��ب م��ن 
لدى  والدولية  والقنصلية  الدبلوماسية 

اململكة.
يصدر  التي  املواطنني  غري  من  الفئات 
بناء  ال���وزراء  مجلس  من  ق��رار  بتحديدها 
عىل اقرتاح من املجلس األعىل للصحة.

أهداف القانون
ما  تحقيق  اىل  ال��ق��ان��ون  ه���ذا  ي��ه��دف 

ييل:
ذات  متكاملة  صحية  منظومة  ت��وف��ري 
وال��ق��درة  ب��امل��رون��ة,  تتسم  عالية  ج���ودة 
لتطلعات  واالس��ت��ج��اب��ة  ال��ت��ط��ور  ع���ىل 
امل��س��ت��ف��ي��دي��ن, ج��اذب��ة ل��الس��ت��ث��امر يف 

املجال الصحي.
ن���ظ���ام مت���وي���ل ص��ح��ي يتسم  إن���ش���اء   
بالكفاءة واالستدامة, ويكفل الحرية يف 

اختيار مقدم الخدمة الصحية.
 ت���ق���دي���م خ����دم����ات ص���ح���ي���ة ع���ادل���ة 
حقوق  يحمي  إطار  ضمن  وتنافسية 
كافة األطراف املشاركة يف الضامن 

الصحي.

مجلس الوزراء يحيل مرشوع القانون إىل السلطة الترشيعية

قانون الضامن الصحي
تنرش مجلة “التأمني البحرينية” أبرز مواد مرشوع قانون الضامن الصحي الذي وافق مجلس 

الوزراء يف جلسته يف 22 نوفمرب 2016م عىل إحالته إىل السلطة الترشيعية وفق اإلجراءات 
القانونية والدستورية الالزمة، والذي يجيء ضمن املبادرات الوطنية لتحسني جودة الخدمات الصحية 

واستدامتها بجودة عالية وفق مبادئ العدالة والتنافسية واالستدامة.

قانـون
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صندوق الضامن الصحي
مادة )4(

إنشاء الصندوق
»صندوق  تسمى  عامة  هيئة  تنشأ   – أ 
الشخصية  لها  تكون  الصحي«  ال��ض��امن 
امل��ايل  باالستقالل  وتتمتع  االعتبارية 

واإلداري, وتخضع لرقابة الوزير.
ب – يجوز للصندوق أن يحدد اسام يرمز له 
وشعارا خاصا به, ويكون له حق استئثاري 
يف اس��ت��ع��امل االس���م وال��ش��ع��ار ومنع 
أي  استعامل  أو  استعاملهام  من  الغري 

رمز أو إشارة مامثلة أو مشابهة لهام.

مادة )5( 
مهام الصندوق وصالحياته

أ – م��ع م���راع���اة االخ��ت��ص��اص��ات امل��ق��ررة 
ألحكام  طبقا  للصحة  األع��ىل  للمجلس 
ه���ذا ال��ق��ان��ون, ي��ب��ارش ال��ص��ن��دوق كافة 
لتمويل  ال��الزم��ة  وال��ص��الح��ي��ات  امل��ه��ام 
الخدمات الصحية لألشخاص الذين يتوىل 
تغطيتهم تأمينيا وضامن سهولة ورسعة 
حصولهم عىل الخدمات الصحية وله يف 

سبيل ذلك القيام بوجه خاص مبا ييل:
ال��خ��دم��ة الصحية  ال��ت��ع��اق��د م��ع م��ق��دم��ي 
للمستفيدين  الصحية  املنافع  لتقديم 
ال���ذي ي��ت��وىل ال��ص��ن��دوق ت��وف��ري تغطية 

تأمينية لهم.
ج���م���ع وت��ح��ل��ي��ل ال���ب���ي���ان���ات وامل���ع���ل���وم���ات 
الذين  ب��األش��خ��اص  املتعلقة  واإلح���ص���اءات 
يتوىل الصندوق توفري تغطية تأمينية لهم.
وضع قواعد وإجراءات تحصيل اشرتاكات 
للصندوق  املستحقة  الصحي  الضامن 
املعنية  الحكومية  الجهات  مع  بالتنسيق 

األخرى.
 متلك األموال املنقولة والعقارية وإدارة 

واستثامر أي من موارد الصندوق.
للصحة  األع���ىل  املجلس  م��ع  التنسيق 
املسائل  ك��اف��ة  يف  املعنية  وال��ج��ه��ات 
املتعلقة بتطبيق نظام الضامن الصحي.

ب��رام��ج وس��ي��اس��ات م��ن شأنها   اق����رتاح 

يف  الصحي  ال��ض��امن  بنظام  ال��ن��ه��وض 
الصندوق,  اختصاص  عن  الخارجة  األم��ور 

وتزويد الجهات املعنية بها.
وتثقيفية  تدريبية  وبرامج  دورات  تنظيم 
ب��ه��دف ال��ت��وع��ي��ة ب��أح��ك��ام ه���ذا ال��ق��ان��ون 
ون���رش ث��ق��اف��ة ع��ن ك��اف��ة م��ج��االت نظام 
البحوث  ودع��م  وإج���راء  الصحي  ال��ض��امن 
والعمل  امل��ج��ال  ه��ذا  يف  وال���دراس���ات 
بالتنسيق  نتائجها  من  االستفادة  عىل 

مع املجلس األعىل للصحة.
ال��دول  يف  ال��ن��ظ��رية  الهيئات  م��ع  ال��ت��ع��اون 
األخرى يف األمور ذات االهتامم املشرتك.
إب�����داء ال�����رأي يف م���رشوع���ات ال��ق��وان��ني 
املتعلقة بنظام الضامن الصحي واللوائح 
األخ��رى  الجهات  تصدرها  التي  وال��ق��رارات 
ذات الصلة, وذلك بالتنسيق مع املجلس 

األعىل للصحة. الضامن الصحي اإللزامي

مادة )26(
األشخاص الخاضعون للضامن 

الصحي اإللزامي
أ – يرسي الضامن الصحي اإللزامي عىل 

جميع املواطنني واملقيمني والزوار.
م��ع��ام��ل��ة  ال��ت��ال��ي��ة  ال���ف���ئ���ات  ت��ع��ام��ل   – ب 
املواطنني يف الضامن الصحي اإللزامي:
ملرأة غري البحرينية املتزوجة من بحريني.

غري  من  املتزوجة  البحرينية  امل��رأة  أبناء 
بحريني.

الفئات األخرى التي تقيم يف اململكة، 
مجلس  من  قرار  بتحديدها  يصدر  والتي 
املجلس  م��ن  توصية  ع��ىل  ب��ن��اء  ال����وزراء 

األعىل للصحة.

مادة )28(
متويل الضامن الصحي اإللزامي

ال��ص��ح��ي  ال���ض���امن  ي���ك���ون مت���وي���ل   – أ 
اإلل���زام���ي م���ن خ���ال س����داد اش���رتاك���ات 

الضامن الصحي اآلتية:
عن  االش��رتاك��ات  بسداد  الحكومة  تلتزم 
وذل��ك  حكمهم،  يف  وم��ن  امل��واط��ن��ني 
ال��رزم��ة  يف  امل��ق��ررة  امل��ن��اف��ع  لتغطية 

الصحية اإللزامية للمواطنني.
 يلتزم صاحب العمل بسداد االشرتاكات 
عن عامله غري البحرينيني؛ وذلك لتغطية 

القانون هو خالصة حوارات بني املجلس األعىل للصحة 
وجمعية التأمني ومؤسسات القطاع العام والخاص املعنية  
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الصحية  ال���رزم���ة  يف  امل���ق���ررة  امل��ن��اف��ع 
اإللزامية للمقيمني.

إذا كان  البحريني  العمل غري  يلتزم صاحب 
عن  االش��رتاك��ات  ب��س��داد  طبيعيًا  شخصًا 
أرسته،  أفراد  من  فعال  يعوله  ومن  نفسه 
وه���م: ال����زوج وال���زوج���ة وأص��ول��ه وف��روع��ه 
املقيمون؛ وذلك لتغطية املنافع املقررة 

يف الرزمة الصحية اإللزامية للمقيمني.
 ي��ل��ت��زم امل��ق��ي��م غ���ري ال��ع��ام��ل ب��س��داد 
االشرتاكات عن نفسه ومن يعوله فعال 
ال��زوج والزوجة  من أف��راد أرست��ه، وه��م: 
وأص���ول���ه وف���روع���ه امل��ق��ي��م��ون؛ وذل���ك 
ال��رزم��ة  م��ن  امل���ق���ررة  امل��ن��اف��ع  لتغطية 

الصحية اإللزامية للمقيمني.
أن  دون  م��ن  ل��ه  امل���رصح  ال��ع��ام��ل  يلتزم 
يكون له صاحب عمل بسداد االشرتاكات 
أف��راد  م��ن  فعال  يعوله  وم��ن  نفسه  ع��ن 
أرست����ه، وه���م ال����زوج وال���زوج���ة وأص��ول��ه 
لتغطية  وذل����ك  امل��ق��ي��م��ون؛  وف���روع���ه 
الصحية  ال���رزم���ة  يف  امل���ق���ررة  امل��ن��اف��ع 

اإللزامية للمقيمني.
عن  االش��رتاك��ات  ب��س��داد  الكفيل  يلتزم 
صاحب  ل��دي��ه��م  ل��ي��س  ال��ذي��ن  مكفوليه 
عمل لتغطية املنافع املقررة يف الرزمة 
طبقا  لها  يخضع  التي  اإللزامية  الصحية 

ألحكام هذا القانون.
يلتزم الزائر بسداد االشرتاكات عن نفسه 

ومن يعوله فعال من أفراد أرسته، وهم: 
ال���زوج وال��زوج��ة وأص��ول��ه وف��روع��ه ال���زوار؛ 
املقررة  الصحية  املنافع  لتغطية  وذل��ك 

يف الرزمة الصحية اإللزامية للزوار.
يصدر  املقيمني  م��ن  أخ���رى  ف��ئ��ات  أي   
بناء  ال���وزراء  مجلس  من  ق��رار  بتحديدها 
عىل اقرتاح من املجلس األعىل للصحة.

مادة )29(
التزام صاحب العمل بإرشاك 

عامله يف الضامن الصحي
استخدام  العمل  صاحب  عىل  يحظر   – أ 
دون  من  بالعمل  إلحاقه  أو  أجنبي  عامل 
طبقا  ال��ص��ح��ي  ال���ض���امن  يف  إرشاك�����ه 

ألحكام هذا القانون.
ب – يلتزم صاحب العمل بإرشاك عامله غري 
البحرينيني يف الضامن الصحي اإللزامي، 
أفراد  العامل من  يعوله  باإلضافة إىل من 
أرسته إذا كان عقد العمل ينص عىل ذلك، 
وذلك من خالل إبرام عقد ضامن صحي مع 

أي من مزودي التغطية التأمينية.
جميع  بتوفري  العمل  ص��اح��ب  يلتزم   – ج 
عامله  عن  الالزمة  والبيانات  املعلومات 

التأمينية، والتي  للتغطية  البحرينيني  غري 
وقت  التأمينية  التغطية  م���زود  يطلبها 
إبرام عقد الضامن الصحي أو أثناء رسيانه.

جميع  بتوفري  العمل  صاحب  يلتزم   – د 
امل��ع��ل��وم��ات وال��ب��ي��ان��ات واإلرش�������ادات 
وباألخص  التأمينية،  التغطية  عن  لعامله 
وت��اري��خ  التأمينية  التغطية  م���زود  اس��م 
الضامن  التغطية ونطاقها وبطاقة  نفاذ 
ال��ص��ح��ي وش��ب��ك��ة م��ق��دم��ي ال��خ��دم��ات 
الالزمة  املسائل  من  ذلك  وغري  الصحية 
والبيانات  باملعلومات  العامل  إلح��اط��ة 

الهامة عن التغطية التأمينية وحدودها.

مادة )32(
تحمل صاحب العمل تكلفة 

الخدمات الصحية
قيمة  س��داد  العمل  صاحب  يتحمل   – أ 
الصحية  املنافع  عن  املالية  املطالبات 
الخدمات  مقدمي  قبل  م��ن  امل��ق��دم��ة 
يقم  مل  إذا  ل��دي��ه  ال��ع��ام��ل  إىل  الصحية 
وذلك  له،  نافذة  تأمينية  تغطية  بتوفري 
ملقدم  املعلنة  األس��ع��ار  لالئحة  وف��ق��ا 

الخدمات الصحية.

وفق النظام الجديد تدفع الحكومة عن كل مواطن بحريني 
بينام يدفع صاحب العمل عن العامل األجانب  
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هذه  م��ن  )أ(  الفقرة  أح��ك��ام  ت��رسي   – ب 
كان  إذا  العامل  أف��راد أرسة  امل��ادة عىل 
عقد العمل يشرتط توفري تغطية تأمينية 

لهم.
عامال  العمل  ص��اح��ب  اس��ت��خ��دم  إذا   – ج 
أجنبيا من دون صدور ترصيح له من هيئة 
التزام  إليه  انتقل  العمل،  سوق  تنظيم 
املالية  املطالبات  قيمة  س��داد  تحمل 
قبل  من  املقدمة  الصحية  املنافع  عن 
العامل  إىل  الصحية  الخدمات  مقدمي 
للصحة  األع��ىل  املجلس  وي��ص��در  ل��دي��ه، 
بالتنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل 
ق�����رارا ب��األح��ك��ام وال���ق���واع���د وال����رشوط 
قيمة  تحمل  ال��ت��زام  بانتقال  املتعلقة 

املطالبات املالية.

مادة )33(
التزام الكفيل وصاحب العمل 

واملقيم غري العامل باالشرتاك 
يف الضامن الصحي

غري  مكفوليه  ب��إرشاك  الكفيل  يلتزم   – أ 
صاحب  لديهم  ليس  ال��ذي��ن  البحرينيني 
اإلل��زام��ي،  الصحي  ال��ض��امن  يف  عمل 
كام يلتزم صاحب العمل غري البحريني أو 
املقيم غري العامل باالشرتاك عن نفسه 
وإرشاك من يعوله يف الضامن الصحي 

اإللزامي.

الصحي  الضامن  يف  االش��رتاك  ويكون 
من خالل إبرام عقد مع أي مزود تغطية 

تأمينية.
غري  العمل  وصاحب  الكفيل  يلتزم   – ب 
بتوفري  العامل  غري  واملقيم  البحريني 
الالزمة  عنه  والبيانات  املعلومات  جميع 
للتغطية التأمينية، والتي يطلبها مزودو 
التغطية التأمينية عند إبرام العقد أو أثناء 

رسيانه.
للصحة  ويحدد قرار من املجلس األعىل 
األحكام والقواعد واإلجراءات التي يتعني 

مراعاتها لالشرتاك يف الضامن.
ق��ي��م��ة  س������داد  ال��ك��ف��ي��ل  ي��ت��ح��م��ل   – ج 
الصحية  املنافع  عن  املالية  املطالبات 
الخدمات  مقدمي  قبل  م��ن  امل��ق��دم��ة 
توفري  يقم  مل  إذا  مكفوله  إىل  الصحية 
إقامته  مدة  خالل  نافذة  تأمينية  تغطية 
األس��ع��ار  لالئحة  زي��ارت��ه، وذل���ك وف��ق��ا  أو 

املعلنة ملقدم الخدمات الصحية.
د – يتحمل صاحب العمل أو املقيم غري 
املالية  املطالبات  قيمة  س��داد  العامل 
قبل  من  املقدمة  الصحية  املنافع  عن 
ال��ص��ح��ي��ة إىل من  ال���خ���دم���ات  م��ق��دم��ي 
يعوله إذا مل يقم بتوفري تغطية تأمينية 
ن��اف��ذة خ��الل م��دة إق��ام��ت��ه، وذل���ك وفقا 
لالئحة األسعار املعلنة ملقدم الخدمات 

الصحية.

مادة )52(
بطاقة الضامن الصحي

التأمينية  التغطية  م���زودو  ي��ص��در  أ- 
بطاقة الضامن الصحي لكل مستفيد، 
ال��ض��امن  ب��ط��اق��ة  ت���ك���ون  ان  وي���ج���وز 

إلكرتونية.
ب- ي��ص��در ق����رار م��ن امل��ج��ل��س األع��ىل 
إص��دار  ورشوط  قواعد  بتنظيم  للصحة 
م��ا يقوم  أو  ال��ص��ح��ي  ال��ض��امن  ب��ط��اق��ة 
م���ق���ام���ه���ا وغ�����ري ذل�����ك م����ن امل��س��ائ��ل 

املتعلقة بها.

مادة )53(
تحديد اشرتاك الضامن الصحي

أ- يكون تحديد اشرتاكات الضامن الصحي 
التأمينية  التغطية  م���زود  ب��ني  ب��االت��ف��اق 
والطرف امللزم بتوفري التغطية، وتؤدى 
استحقاقها  م��ي��ع��اد  يف  االش����رتاك����ات 

املتفق عليه.
للصحة  األع����ىل  امل��ج��ل��س  ي��ت��وىل  ب- 
املالية  ووزارة  الصندوق  مع  بالتنسيق 
ت��ق��دي��ر اش����رتاك����ات ال���ض���امن ال��ص��ح��ي 
ح��ك��م��ه��م  يف  وم�������ن  ل���ل���م���واط���ن���ني 
وامل��ق��ي��م��ني غ���ري ال��ب��ح��ري��ن��ي��ني ال��ذي��ن 
يشغلون وظيفة يف الجهات الحكومية، 
ويراعى يف تقديرها القواعد االكتوارية 

املتعارف عليها.
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قد  البحرينية  ال��ت��أم��ني  جمعية  وك��ان��ت 
تعاونت مع املجلس األعىل للصحة يف 
الطرفان  وعقد  القانون،  م��رشوع  بلورة 
مشرتكًا  م��ؤمت��رًا  املاضية،  الفرتة  خ��الل 
قانون  ب��ل��ورة  أج��ل  م��ن  ح��واري��ًا،  ومنتدى 

يحقق مصالح جميع األطراف.
ون��اق��ش امل��ؤمت��ر وامل��ن��ت��دى امل��ؤمت��ر 
الصحي  بالتأمني  تعنى  التي  املواضيع 
وسبل  امل��ط��ال��ب��ات  إدارة  أه��م��ه��ا  وم���ن 
م��واج��ه��ة االح���ت���ي���ال، وم��ع��ال��ج��ة ت��ح��دي��ات 
ملطالبات  الضخمة  الفنية  البيانات  حجم 
التسعري،  وس��ي��اس��ات  الصحي  التأمني 

الخربات  لتبادل  وكانا مبثابة فرصة مهمة 
ب���ني امل��ع��ن��ي��ني وال����خ����رباء يف ال��ت��أم��ني 

الصحي باململكة.
وجاء التعاون يف إطار رشاكة بني جمعية 
األع��ىل  وامل��ج��ل��س  البحرينية  ال��ت��أم��ني 
ل��ل��ص��ح��ة، وذل����ك ب��ه��دف ت��ق��دي��م أرق���ى 

الخدمات يف البحرين.

أطراف املنظومة
أعرب معايل رئيس املجلس عن تقديره 
قطاع  منتسبي  وك���ل  ال��ج��م��ع��ي��ة  ل����دور 
ومساهمتهم  اململكة  يف  ال��ت��أم��ني 

ال��ف��اع��ل��ة وخ��ص��وص��ًا يف ق��ط��اع ال��رع��اي��ة 
ال��ص��ح��ي��ة، م��ؤك��دًا ح���رص امل��ج��ل��س عىل 
مع  املشرتك  والتنسيق  التواصل  تعزيز 
جسور  وم��د  البحرينية  ال��ت��أم��ني  جمعية 
التعاون بكل املجاالت التي تخدم القطاع 
ينعكس  مب��ا  البحرين  مبملكة  الصحي 

عىل جودة الخدمات الصحية.
وقّدم معاليه رشحًا مفصاًل عن منظومة 
الضامن الصحي ودور أطراف املرشوع، 
كام تم الرتكيز عىل الرزم التي ستقدم 
اىل املواطنني البحرينيني، والرزم التي 

ستقدم اىل املقيمني والزائرين.

تعاون بني »التأمني البحرينية« و»األعىل للصحة«.. لتطبيقه يف 2018م

الضامن الصحي
رئيس املجلس األعىل للصحة، معايل الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة أكد أن مرشوع الضامن 

الصحي مّيكن الجميع من الحصول عىل تغطية عامة وشاملة، من دون أية حواجز للحصول عىل الخدمة الصحية، وذلك 
لخلق الرفاه والعدالة والحصول عىل نتائج صحية أفضل، كام سيضمن حق البحريني يف الحصول عىل الخدمات الصحية 

الحكومية يف جميع األحوال، متوقعًا عرضه عىل مجلس النواب قريبًا وتطبيقه يف العام 2018م.

تقريــر
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وأوضح بأّن رشكات التامني ستتكفل بالتأمني لألجانب، 
SHI- (فيام سيتكفل صندوق الضامن الصحي الوطني 
FA( بالتأمني عىل املواطنني، مشريًا إىل أن املواطن 
وستتكفل  ص��ح��ي��ة،  رزم  ث���الث  ل��ه  س��ت��ك��ون  البحريني 
الحكومة املوقرة بأقساط التأمني عن جميع املواطنني 
إىل الصندوق، وسيؤهل املستفيد من الحصول عىل 
خدمات صحية مبارشة من مقدمي الخدمة يف القطاع 
الصحية(  وامل��راك��ز  العامة  )املستشفيات  الحكومي 
عىل  الحصول  يف  املواطن  حق  الرزمة  هذه  وتضمن 
يف  الخدمة  مقدمي  بني  واالختيار  الصحية  الخدمات 

القطاع الحكومي.

مجال للتنافس
جمعية  رئيس  الدين،  نور  يحيى  السيد  قال  جهته،  من 
التأمني البحرينية أن  هناك 48 رشكه تأمني تحت مظلة 
جمعية التأمني البحرينية، موضحًا أن عدد رشكات التأمني 
19 رشكة، ويف مرشوع  تأمينا صحيًا هي  التي تقدم 
الضامن الصحي ستشارك الرشكات امللتزمة باملعايري 
التي ستطرحها الجهات املعنية بتطبيق املرشوع عىل 

رشكات التأمني.
رشكات  بني  للتنافس  مجااًل  امل��رشوع  يخلق  وس��وف 
التأمني التي تقدم تأمينًا صحيا، حيث إن الرشكات التي 
هناك  إن  إذ  معها،  التعامل  سيتم  باملعايري  ستلتزم 
تطبيقها  ح��ال  ويف  تطبيقها،  ال��رشك��ات  عىل  معايري 
سيتم اختيار الرشكات املناسبة لتكون ضمن املرشوع.

الجديد  امل���رشوع  م��ن  املستشفيات  ستسفيد  ك��ام 
لتقديم  للتنافس  مجااًل  لهم  سيخلق  ذلك  إن  إذ  أيضًا، 

خدمات صحية ذات جودة.

الجودة والكفاءة
الخدمات  وكفاءة  ج��ودة  تحسني  إىل  امل��رشوع  يهدف 
الصحية، إذ سيوفر مظلة عالج شاملة لكل املرىض من 
يف  سيسهم  كام  بالبحرين،  واملقيمني  املواطنني 

تعزيز اإلستثامرات يف القطاع الصحي الخاص والعام.
وقد بلغت أقساط التأمني ككل مبختلف األنشطة يف 
الذي  الوقت  يف  دينار،  مليون   272 نحو   2015 العام 
العام  يف  الصحي  التأمني  أق��س��اط  كلفه  فيه  بلغت 
2015، 48 مليون دينار، وقد تتجاوز أقساط التأمني هذا 

املبلغ بكثري بعد تطبيق مرشوع التأمني الصحي.
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رئيس  ال��دي��ن،  ن��ور  يحيي  م.  يبدأ  هكذا 
جمعية التأمني البحرينية، حواره الخاص مع 
املجلة. ونور الدين مهندس بحري، خريج 
األكادميية العربية، وإىل جانب الهندسة 
جامعة  من  حقوق  ليسانس  عىل  حصل 
املحاسبة  يف  ودبلوم  العربية،  ب��ريوت 

والتمويل من معهد املحاسبني، لندن. 
ع��م��ل ن���ور ال��دي��ن مث���اين أع����وام برشكة 
1988م  ال��ع��ام  ويف  العربية.  امل��الح��ة 
ال��ت��ح��ق ب��ال��رشك��ة ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة 
وبعد  البحرين،  التأمني  كمدير  للتأمني 
أصبح  ثم  التسويق،  إدارة  ت��وىل  عامني 

التسويق  لشئون  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ن��ائ��ب 
حتى 1996م.

ويف هذا العام أصبح نائب املدير العام 
لألهلية للتأمني، ثم املدير العام 2002 
عامني  ال��ك��وي��ت  س��اف��ر  ث��م  2008م،   –
ع��ام  وع���اد  إس��ت��ث��امري��ة،  ب��رشك��ة  للعمل 
2011م لتويل الرئاسة التنفيذية برشكة 

تآزر للتأمني اإلسالمي حتى اآلن.
فإىل نص الحوار:

حامية للجميع
ــة الـــتـــأمـــني لــلــفــرد  ــي ــم ـــي أه ـــا ه  م

والرشكات؟
ألنه  ال��ت��أم��ني  ع��ن  اإلس��ت��غ��ن��اء  ميكن  ال   -
ال��ح��امي��ة م��ن امل��خ��اط��ر للرشكات  ي��ق��دم 
بحاجة  فالجميع  واملمتلكات،  واألف����راد 
التجاري،  القطاع  وخصوصًا  التأمني  إىل 
حالة  يف  وإس��ت��م��راري��ت��ه  العمل  ل��ض��امن 
أما  وال��ك��وارث.  كالحريق  مخاطر،  ح��دوث 
األفراد فيحتاجون إىل التأمني عىل الحياة 

والبيت والسيارة والنفس أثناء السفر.
يف  إال  التأمني  بأهمية  أح��د  يشعر  وال 
ح��ال��ة ح���دوث امل��خ��اط��ر. ك��ام أن��ه يعطينا 
م����ؤرش ع���ىل ح���ال���ة ال���س���وق يف ح��ال��ة 

تقديم منتجات وحلول تأمينية.. تناسب السوق واملستهلكني

يحيى نور الدين
جمعية التأمني البحرينية تسعى دامئًا إىل التعاون مع كافة رشكاء قطاع التأمني لتقديم خدمات 

وحلول تأمينية تسهم يف منو سوق التأمني يف مملكة البحرين، كام تلعب دورًا هامًا يف توعية 
مختلف رشائح الجمهور، وتدريب موظفي رشكات التأمني، وعقد املؤمترات اإلقليمية والدولية لتبادل 

التجارب وتطوير السوق البحريني.

حـــوار
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أو ركوده، فعىل سبيل املثال  إنتعاشه 
نجد  اإلن���ش���اءات  ق��ط��اع  ينتعش  ع��ن��دم��ا 

هناك طلب متزايد عىل التأمني.
 متى تم انتخابك لرئاسة الجمعية؟

- تم انتخايب رئيسًا ملجلس إدارة الجمعية 
عام 2015م، ثم أعيد انتخايب عام 2017 

لدورة انتخابية جديدة ملدة عامني.
بخدمة  اإلدارة  مجلس  يــقــوم  كيف   

األعضاء وتطوير السوق البحريني؟
باألساس  يتمثل  اإلدارة  مجلس  دور   -
وضعتها  ال��ت��ي  ال��س��ي��اس��ة  تطبيق  يف 
الجمعية، ونسري يف الرئاسة وفق مبدأ 
أجل  من  الرشكات،  بني  الدورية  الرئاسة 
الفرصة  وإع��ط��اء  والعطاء  ال��دم��اء  تجديد 
أما  العمومية،  الجمعية  لخدمة  للجميع 
9 أعضاء  أعضاء مجلس اإلدارة فعددهم 

ميثلون الرشكات.

ودورن�����ا األس����ايس ه��و ال��ت��ن��س��ي��ق بني 
الرشكات والعمل معًا لخدمة املستهلك 
منتجات  من  السوق  يحتاجه  ما  وتقديم 
التأكد  فهي  األخرى  مهمتنا  أما  تأمينية، 
بني  وال��ت��وف��ي��ق  املستهلك  ح��امي��ة  م��ن 

مصالح الرشكات ومصالح املستهلكني.
متخصصة  لجانًا  اإلدارة  مجلس  ويشكل 
وأه��داف��ه��ا  الجمعية  س��ي��اس��ة  لتحقيق 
التأمني  ال��س��ي��ارات،  س���وق  لجنة  م��ث��ل: 
لجان  إىل  إض��اف��ة  املمتلكات،  الصحي، 
املوظفني،  وش��ئ��ون  بالتسويق  خاصة 

واملؤمترات، وتأمني الحياة.
 نود تعريف القارىء بأهمية التأمينات 

اإللزامية؟
- ال��ت��أم��ي��ن��ات اإلل���زام���ي���ة غ��رض��ه��ا ح��امي��ة 
مزاولة  لجنة  م��ع  ونتعاون   ، املستهلك 
امل���ه���ن ال���ه���ن���دس���ي���ة، إلص�������دار وث��ي��ق��ة 

للمكاتب  مناسبة  تكون  سنوية،  تأمني 
لهم  التأمني  أصبح  أن  بعد  الهندسية، 
الخطوة  وه��ذه  القانون.  مبوجب  ملزمًا 
شجعت عىل التفكري يف إلزامية التأمني 

عىل األخطاء الطبية.
أما التأمني الصحي فسوف يكون إلزاميًا 
لتوقعات  وف��ق��ًا  ال���ق���ادم،  ال��ع��ام  خ���الل 
امل��ج��ل��س األع���ىل ل��ل��ص��ح��ة، ون��ح��ن عىل 
األم��ور  يف  املجلس  م��ع  دائ��م  تنسيق 
أجل  من  لجنة مشرتكة،  الفنية من خالل 

تطبيق مناسب للمستهلكني.

سوق متوسع
اإلدارة  مجلس  إنجازات  أهم  هي  ما   
وحتى  املاضية  االنتخابية  الــدورة  خالل 

اآلن؟
مع  بالتعاون  اإلنجازات  من  عددًا  حققنا   -
إنشاء  مثل  امل��رك��زي،  البحرين  م��رصف 
صندوق لحامية املترضرين من الحوادث، 
أو املتسبب  إذا كان غري مؤمنًا  خصوصًا 
متويل  ويتم  معروف،  غري  الحادثة  يف 
ب��إرشاف  التأمني  رشك��ات  من  الصندوق 

مجلس إدارة الجمعية.
الثالث  الطرف  تأمني  وثيقة  أصدرنا  كام 

رئاسة الجمعية دورية بني الرشكات من أجل تجديد الدماء 
والعطاء وإعطاء الفرصة للجميع لتطوير السوق  

عضوية الجمعية تضم أغلبية الرشكات والوسطاء ونهدف 
إىل خدمة السوق البحريني لضامن جودة املنتجات  
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وه����ي وث��ي��ق��ة م���وح���دة وم���ل���زم���ة لكل 
الرشكات يف حالة حدوث حادث للطرف 
ال��ث��ال��ث امل���ت���رضر، مب���ا ي��ج��ع��ل ال��ح��ق��وق 

واضحة لجميع األطراف.
 ما هو حجم سوق التأمني البحريني؟

- وف���ق أح���دث ت��ق��ري��ر ص���ادر ع��ن م��رصف 
وصل  فقد  2016م،  امل��رك��زي  البحرين 
ح��ج��م أق��س��اط ال��ت��أم��ني ب��ال��ب��ح��ري��ن 472 
عىل  مقسمة  ب��ح��ري��ن��ي،  دي��ن��ار  م��ل��ي��ون 

تأمني الحياة، التأمني الصحي، وغريه.
العاملة يف  الــرشكــات  عــدد   ومــا هو 

السوق؟
بحرينية  رشك��ات،  يضم  البحرين  س��وق   -
عىل  حاصلني  ووس��ط��اء  بحرينية،  وغ��ري 
رخ��ص��ة م��ن م���رصف ال��ب��ح��ري��ن امل��رك��زي، 
11 رشك��ة  ب��ح��ري��ن��ي��ة،  25 رشك���ة  وه����م: 
مي��ث��ل��ون ف��روع��ًا ل��رشك��ات أج��ن��ب��ي��ة، و31 
تأمني  إع��ادة  رشك��ات  و5  تأمني،  وسيط 

تكافيل وغري تكافيل.
 هل تضم الجمعية جميع العاملني يف 

السوق؟
الرشكات  أغلبية  تضم  الجمعية  عضوية   -
والوسطاء، حيث نهدف إىل خدمة السوق 
العمل  ج����ودة  ل��ض��امن  ك��ل��ه،  ال��ب��ح��ري��ن��ي 

واملنتجات التأمينية، وخدمة املستهلك.

الخطط القادمة
 ما هو حجم العاملة يف سوق التأمني 

البحريني؟
وف��ق��ًا  البحرينية  ال��ع��امل��ة  ح��ج��م  وص���ل   -
 1199 ن��ح��و  إىل  2016م،  إلح���ص���اءات 

بحريني و571 غري بحريني.
 ما هي أبرز خططكم القادمة لتطوير 

السوق؟
توحيد  يف  تتمثل  ال��ق��ادم��ة  خططنا   -
التامني الشامل كحد أدىن، حتى  وثيقة 
يكون املستهلك أثناء رشاء التأمني عىل 
أى  ه��ن��اك  ي��ك��ون  وال  حقوقه  بكل  علم 
إستغالل له، كام أن الجمعية عىل اتصال 
إدارة  ومنها  الرسمية  الجهات  مع  دائ��م 

والتنسيق  املرور  تقارير  لتطوير  املرور 
فيام يخص كل مشكالت املستهلكني، 
ك��ام أننا ع��ىل إت��ص��االت دامئ��ة م��ع غرفة 
التجارة ووزارة العدل وسوف نشكل لجان 

مشرتكة دامئة خالل الفرتة القادمة.
ح��ل��ول ومنتجات  ع��ن  ن��ب��ح��ث  م��ا  ودامئ�����ًا 
خاصة  حلول  إليجاد  اآلن  وننشط  جديدة، 

مبخاطر الحاسوب وأنظمة اإلنرتنت.
اإلقليمية  املــؤمتــرات  أبــرز  هــي  مــا   

والدولية التي تنظمها الجمعية؟
- نهدف من عقد امللتقيات واملؤمترات 
بسوق  ال��ت��ع��ري��ف  وال��دول��ي��ة  اإلقليمية 
البحرين واملساهمة يف تبادل الخربات 

والتجارب مبا يطور سوق التأمني.
مع  ب��ال��ت��ع��اون  ننظم  اإلط���ار  ه��ذا  ويف 
البحرين املركزي ملتقى الرشق  مرصف 
أنجح  من  وهو  سنويًا،  للتأمني  األوس��ط 
العريب  الخليج  يف  وأقدمها  املؤمترات 
ك���ام ن��ج��ح��ن��ا يف إس��ت��ض��اف��ة امل��ؤمت��ر 

الخامس والعرشين لالتحاد الفروآسيوي، 
أكتوبر 2017م، كأول دولة خليجية.

الجمهور  توعية  يف  دور  لكم  هــل   
بأهمية التأمني؟

ال��ت��أم��ني(  )أس��ب��وع  ك��ن��ا ننظم س��ن��وي��ًا   -
لتوعية الجمهور من كافة رشائح املجتمع، 
وارتأينا هذا العام 2017م أن يتحول إىل 
لجنة خاصة  حملة توعية شاملة، وشكلنا 
يف  امل���رور  إدارة  م��ع  ش��ارك��ت  بالحملة، 
أسبوع املرور ونظمت فعاليات متنوعة 

توعوية وترفيهية ورياضية.
للعاملني  تدريبية  خططًا  لديكم  هل   

بالرشكات؟
للدراسات  البحرين  معهد  مع  نتعاون   -
تواصل  عىل  ونحن  واملرصفية،  املالية 
السوق  احتياجات  لتلبية  دائ��م  وتنسيق 
ومتطلباته، كام تدير كل رشكة متطلباتها 

التدريبية بطريقة مبارشة.

ال ميكن اإلستغناء عن التأمني فالجميع بحاجة له ألنه يقدم 
الحامية من املخاطر للرشكات واألفراد واملمتلكات 

التأمني يعطينا مؤرش عىل حالة السوق يف فعندما 
تنتعش القطاعات التجارية يكون هناك طلب متزايد عليه 
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وَع���ق���دت ج��م��ع��ي��ة ال��ت��أم��ني ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة 

حضور  وس���ط  م��ؤخ��رًا  ال��ع��ام��ة  جمعيتها 

وتم  امل��رك��زي،  البحرين  م��رصف  ممثيل 

املالية  والنتائج  التقارير  عىل  التصديق 

ديسمرب   31 املنتهية  امل��ال��ي��ة  للسنة 
كام  وامل��ن��اق��ش��ة  ال��ع��رض  وب��ع��د   .2016
اإلدارة  مجلس  وأعضاء  رئيس  انتخاب  تم 
 –2017 للعامني  الجمعية  أعامل  ملتابعة 
2018 والعمل عىل تقديم ما هو أفضل 

لقطاع التأمني.
عىل  الجديد  االدارة  مجلس  انتخاب  وتم 
رشكة  م��ن  ب��در  مسعود  ال��ت��ايل:  النحو 
محمد  وج��واد  للتأمني،  الوطنية  البحرين 
العام،  التكافل  سوليديريت  رشك��ة  من 
وجميل باهو من رشكة كرسنت جلوبل، 
التكافل  م��ن رشك���ة  األن���ص���اري  وع��ص��ام 

نور الدين رئيسًا ملجلس إدارة الجمعية
والريس نائبًا وجني أمينًا ماليًا

مجلس اإلدارة 2017 /2018

أسفرت انتخابات مجلس إدارة جمعية التأمني البحرينية لعامي 2017/2018 عن انتخاب يحيى نور 
الدين من رشكة تآزر للتأمني، رئيسًا ملجلس إدارة الجمعية، وابراهيم الريس من الرشكة البحرينية 
الكويتية نائبًا للرئيس، فيام حصد محمد عقوب من رشكة هنوفر ري منصب سكرتري مجلس إدارة 

الجمعية، وجوناثون جني من رشكة أكسا الخليج للتأمني أمينًا ماليًا.
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ال���دول���ي���ة، وف�����ؤاد ع��ب��دال��ع��زي��ز من 
أساسيني  أع��ض��اء  إنرتشيلد،  رشك��ة 
والسيد  الجمعية.  إدارة  مجلس  يف 
اميانويل النتزوس من رشكة الهالل 
من  ك��وم��ار  فينيت  وال��س��ي��د  الي���ف 
رشكة اتحاد الخليج اعضاء احتياطيني.

البحرينية  التأمني  جمعية  وتسعى 
رشكات  مع  والتباحث  التنسيق  إىل 
ال��س��وق  يف  تعمل  ال��ت��ي  ال��ت��أم��ني 
البحرين  م��رصف  وك��ذل��ك  البحريني 
امل����رك����زي، وغ�����ريه م���ن ال��س��ل��ط��ات 
باإلضافة  وامل��ؤس��س��ات،  املختصة 
التأمينية  بالفعاليات  ال��ق��ي��ام  إىل 
ال��ع��م��ل  ورش  ك��إق��ام��ة  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
والندوات واملحارضات التي تسعى 
الجمعية من خاللها إىل نرش الثقافة 
وال��ت��وع��ي��ة ب��أه��م��ي��ة ال��ت��أم��ني عىل 

اخ��ت��الف أن��واع��ه وال���دور ال��ذي يلعبه 
يف بناء مجتمع بحريني راسخ. 

كام تسهم جمعية التأمني البحرينية 
وتوصيات  وخطط  دراس��ات  بتقديم 
للنهوض بصناعة التأمني يف مملكة 

البحرين.
اإلدارة  مجلس  وأعضاء  رئيس  وأك��د 
انتخابهم  ي��ت��م  أن  ك��ب��ري  ل���رشف  إن���ه 
الجمعية  إذارة  م��ج��ل��س  ل��ع��ض��وي��ة 
مسرية  ب���أن  ثقتهم  ع���ن   م��ع��ربي��ن 
من  اليوم  إليه  وصلت  وما  الجمعية 
يف  ف���ع���ال  ودور  رف���ي���ع  م��س��ت��وى 
جميع  جهود  مثرة  هو  إمنا  املجتمع 
ال��ذي��ن س��اه��م��وا يف بناء  األع��ض��اء 
لهم  ال��ش��ك��ر  وم��ق��دم��ني  الجمعية، 
دوره��ا  تطوير  ع��ىل  حرصهم  ع��ىل 

وتعزيز قطاع التأمني يف البحرين.

تأسست جمعية التأمني البحرينية عام 1993 تحت 

الوقت  ويف  االجتامعية.  ال��ش��ؤون  وزارة  مظلة 

الحايل، تعمل الجمعية تحت مظلة مرصف البحرين 

املركزي.

50 عضوًا  وتضم جمعية التأمنب البحرينية حوايل 

ال��رشك��ات  ال��ت��أم��ني املحلية وف���روع  م��ن رشك���ات 

التأمني  التأمني ووسطاء  إعادة  األجنبية ورشكات 

ومقدمي خدمات تأمينية.

 وأهم أهداف الجمعية هي:

-  التقريب بني رشكات التأمني العاملة يف مملكة 

للتشاور والتعاون يف  لها  الفرص  البحرين إلتاحة 

جميع املسائل املتعلقة بصناعة التأمني.

فئات  مختلف  ل��دى  أفضل  تأميني  وع��ي  خلق    -

املجتمع.

التأمني  العاملني يف مجال  الروابط بني  -  تقوية 

وتدريب املستويات املهنية الرفيعة وتشجيعها.

ال��ت��أم��ني يف  ب��ني س��وق  كحلقة وص��ل  العمل    -

الحكومية املختصة فيام  البحرين وجهاتها  مملكة 

التأمني  ب��ق��وان��ني  ال��خ��اص��ة  األم���ور  بجميع  يتعلق 

وتطبيقاتها.

-  ت��رت��ي��ب ن�����دوات وب���رام���ج م��ت��خ��ص��ص��ة وح��ض��ور 

املؤمترات والتجمعات والفعاليات ذات العالقة.

-  تعزيز انتشار أعامل التأمني يف مملكة البحرين 

األخالقية  األس���س  ودع���م  سليمة  ث��واب��ت  ع��ىل 

لصناعة التأمني.

-  إعداد الدراسات والخطط والربامج واملقرتحات 

م��ن أج���ل ال��ن��ه��وض ب��ق��ط��اع ال��ت��أم��ني يف مملكة 

كمركز  البحرين  مملكة  وإب���راز  وتطويره  البحرين 

تأميني إقليمي وعاملي

جمعية التأمني 
البحرينية

يحيى نور الدين

مسعود بدر

جواد محمد

إبراهيم الريس

محمد عقوب

جميل باهو

جوناثان جان

فؤاد عبدالله عزيز

عصام األنصاري
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التأمني«  عمل  »ورش  إط��الق  ت��م  وق��د 
ب��ه��دف ت��وف��ري م��ن��ص��ة ال��ف��ك��ر ال��ق��ي��ادي 
العام  الوعي  وزي��ادة  التأمني  ملامريس 
حول صناعة التأمني من منظور الرشكات 
والعمالء. ويهدف مركز التأمني باملعهد 
للعاملني  م��ض��اف��ة  ق��ي��م��ة  ت��وف��ري  إىل 

ال��ت��أم��ني يف امل��م��ل��ك��ة من  يف ق��ط��اع 
الفنية  الخربة  وتوفري  العمل  ورش  خالل 

واملهنية للسوق.

سلسلة منتظمة
وق����دم امل��ع��ه��د ورش��ت��ي ع��م��ل ب��ن��ج��اح، 

رحلتك  بعنوان:   2017 يناير  يف  األوىل 
ال��ق��ان��وين -  ال��ت��أم��ني  ن��ح��و زم��ال��ة معهد 
عقدت  والثانية  املتحدة،  اململكة   FCII
االكتتاب:  حوكمة  ب��ع��ن��وان:  م���ارس  يف 
ضمن  وذل��ك  تكافل،  رشك��ة  منظور  من 
التي  التأمني  عمل  ورش  م��ن  سلسلة 

معهد BIBF  يطلق سلسلة من ورش العمل حول صناعة التأمني

ورش التأمني
أطلق مركز التأمني يف معهد البحرين للدراسات املرصفية واملالية )BIBF(، خالل العام الجاري 
2017م، سلسلة من “ورش العمل التأمني”، املفتوحة واملجانية، تتمحور حول صناعة التأمني 

وتهدف إىل تغطية جوانب مختلفة ضمن القطاع.

تدريب
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اع��ت��زم امل��ع��ه��د إط��الق��ه��ا ب��ان��ت��ظ��ام يف 
مقره مبنطقة الجفري.

التأمينية  الدراسات  وقالت رئيس قسم 
يف معهد البحرين للدراسات املرصفية 
واملالية )BIBF( منال مشكور: يرسنا أن 
نعلن عن سلسلة »ورش عمل التأمني« 

بسوق  واملهتمني  للعاملني  املوجهة 
إىل  ت��ه��دف  وال��ت��ي  البحريني  ال��ت��أم��ني 
الخربات  أفضل  ملشاركة  منصة  توفري 
العاملني  قبل  من  الفنية  وامل��امرس��ات 

يف قطاع التأمني.
إىل  أي��ض��ًا  يهدف  التدريب  أن  وأض��اف��ت 
ت��ق��دي��م ال��دع��م ل��ل��م��وارد ال��ب��رشي��ة يف 
التطوير  لتحقيق  سعيها  يف  ال��ق��ط��اع 

املهني املستدام. 
وت���رك���ز ال�����ورش ع���ىل ت��ق��دي��م وت��ع��ري��ف 
الفرص املهنية املختلفة املتوافرة يف 
املعلومات  أف��ق  لتوسيع  القطاع  ه��ذا 

حول هذه الصناعة املهمة.

تدريب ناجح
وتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية 
البحرين  ملعهد  بالشكر  البحرينية  التأمني 
للدراسات املالية واملرصيفة عىل تنظيم 
الربامد التدريبية لدعم هذا القطاع الحيوي 

واملهم يف سوق البحرين.
وق���ال���ت ال��ج��م��ع��ي��ة إمن��ع��ه��د ال���دراس���ات 
متعددة  تأمني  ب��رام��ج  يقدم  املرصفية 

وم��ت��خ��ص��ص��ة وذل����ك وف���ق���ًا ل��الح��ت��ي��اج��ات 
التدريبية الخاصة بهذا القطاع وبالتنسيق 
مع جمعية التأمني البحرينية، مام يسهم 
لجميع  االح��رتايف  التدريب املهني  يف 
العاملني بهذا القطاع، واملساهمة يف 
يف  املشاركني  ق��درات  وتنمية  تطوير 
باإليجاب  ينعكس  ما  وهو  الربامج،  هذه 
عىل تطوير وتنمية العمل يف الرشكات 

التي يعملون بها.
وأوضحت الجمعية أن سوق التأمني بحاجة  
إىل تنظيم برنامج تدريبي حول تسويق 
هامة،  م��ح��اور  م��ن  يشمله  مب��ا  ال��ت��أم��ني 
مثل: دور التسويق وعملياته يف صناعة 
التأمني، وتحليل املعلومات ذات العالقة 
مثل قطاعات السوق، خصائص العمالء، 
وب���ي���ان���ات امل��ن��اف��س��ني ب���غ���رض ت��ط��وي��ر 
التأمني،  ملنتجات  تسويقية  اسرتاتيجية 
وك��ي��ف��ي��ة وض����ع إس��رتات��ي��ج��ي��ة ت��س��وي��ق 
املنتجات  تصميم  عىل  والتعرف  فعالة، 
وال��رتوي��ج  ال��دع��اي��ة  ووس��ائ��ل  التأمينية، 
منتجات  ت��روي��ج  يف  ودوره����ا  املختلفة 

التأمني وتصميم املنتجات التأمينية.

التدريب يهدف إىل تقديم الدعم للموارد البرشية يف 
القطاع يف سعيها لتحقيق التطوير املهني املستدام 

سلسلة “ورش عمل التأمني” موجهة للعاملني واملهتمني 
ويهدف إىل توفري منصة ملشاركة أفضل الخربات  
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يف  مهام  ومرجعًا  تاريخية  م��ادة  ويوفر 
البحرين،  يف  التأميني  العمل  تأصيل 
وكام يوثق مراحل مهمة يف تاريخ العمل 
التأميني ويجمع أيضا بني طياته أرشيفًا 
لحقبة  ت��ؤرخ  التي  ال��وث��ائ��ق وال��ص��ور  م��ن 

تاريخية هامة يف صناعة التأمني.

فصول الكتاب
ويتطرق  ف��ص��ول،  مثانية  الكتاب  يضم 
األوىل  ال���ب���داي���ات  اىل  األول  ال��ف��ص��ل 
قانون  اىل  ب��اإلض��اف��ة  ال��ت��أم��ني،  لصناعة 

التأمني االجباري. ويفصل القسم األول 
البحرين  يف  االجنبية  ال��ت��أم��ني  رشك���ات 

ونشأة الرشكات املحلية.
ويتناول الفصل الثاين وضع السوق يف 
ستينيات القرن املايض حيث انحرص يف 
لرشكات  وفروع  التوكيالت  من  مجموعة 
التأمني  صندوق  باستثناء  أجنبية  تأمني 
للتأمني  البحرين  ورشك��ة  املركبات  عىل 

التي تم تاسيسها يف عام 1969.
عىل  الضوء  فيسلط  الثالث  الفصل  أما 
ن���ش���أة ال���رشك���ات امل��ح��ل��ي��ة يف س��وق 

بعد  النفطية  الطفرة  مع  تزامنًا  التأمني 
رشكاته  تأسيس  وقصة  1973م،  العام 

املختلفة.
وي���ؤرخ الفصل ال��راب��ع ال��ج��دل ال��ذي أث��اره 
ال���ذي  1987م  ل��ع��ام   )3( رق���م  ق���ان���ون 
وامل��رور  السري  الئحة  ص��دوره  فور  ألغي 
تعامل  وكيفية  وتعديالتها.   1955 لسنة 

السوق مع القانون الجديد.
التكافلية  التأمني  رشكات  لحداثة  ونظرا 
ف��ق��د ت���م ت��خ��ص��ي��ص ال��ف��ص��ل ال��خ��ام��س 
مع  التأمني  من  النوع  ه��ذا  عن  للحديث 

مراحل مهمة ووقائع تاريخية.. تؤصل للعمل التأميني بالبحرين

تاريخ التأمني
جمعية التأمني البحرينية أصدرت مؤخرًا، كتاب »تاريخ التأمني يف البحرين«، ملؤلفه عيل قاسم 

ربيعة. ويحتوى الكتاب عىل 338 صفحة، ويحمل بني دفتيه معلومات قيمة ووقائع تاريخيه كان لها 
تأثريا مبارشًا عىل ما أنجزه سوق التأمني يف البحرين يف الوقت الحايل.

خالصات
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تبيان القواعد واألسس التي بني عليها 
يتم  التي  والكيفية  التكافيل  التأمني 
السياسات  ورس��م  الفائض  توزيع  فيها 

االستثامرية يف هذه الرشكات.
الكتاب  م��ن  ال��س��ادس  الفصل  وي���روي 
م����راح����ل ح����ل ص����ن����دوق ال���ت���أم���ني ع��ىل 
التي  املختلفة  وامل��راس��الت  املركبات 
والجهات  ال��ص��ن��دوق  إدارة  ب��ني  ت��ب��ادل��ت 
الرسمية حتى تصفيته يف صيف العام 

1997م.
وي��ب��ني ال��ف��ص��ل ال��س��اب��ع ه��ي��ك��ل س��وق 
الرقابة  ج��ه��از  م��ن  البحرين  يف  التأمني 
باملرصف املركزي ومن هيئات ورشكات 
التأمني  وجمعية  التامني  واع��ادة  التأمني 
للتأمني  ال��ب��ح��ري��ن  وم��ع��ه��دي  البحرينية 
حيث  التأمني.  ونقابة  للتأمني  والخليج 
الهيئات  ت��ن��اول ه���ذه  امل��ه��م  م��ن  ك���ان 
والتنظيامت كل عىل حدة وبيشء من 

التفصيل.
أم���ا ال��ف��ص��ل األخ����ري م��ن ال��ك��ت��اب يقدم 
ل��ل��ق��ارئ ب��ي��ان��ات وإح��ص��ائ��ي��ات ت��اري��خ��ي��ة 
ال��ح��ايل  ال��س��وق  واق���ع  ليعكس  مهمة 
تركزت  ال��ك��ت��اب  إحصائيات  ومستقبلة، 
العاملة  ال��ت��أم��ني وح��ج��م  أن��ش��ط��ة  ع��ىل 
عىل  طرأ  الذي  والتطور  البحرنة  ونسبة 

السوق يف العقد األخري.

عمل متفرد
ال��ت��أم��ني  أك����د م��ت��خ��ص��ص��ون أن ج��م��ع��ي��ة 
البحرينية  امل��ك��ت��ب��ة  أرف����دت  ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة 
باملادة  مدها  يف  وأسهمت  والعربية 
مبكانة  تليق  التي  واإلقتصادية  األدبية 
لتوفري  وريادتها  املالية  البحرين  مملكة 
األعامل  لنمو  واملناسبة  الحاضنة  البيئة 

املالية.
وكانت فكرة توثيق مراحل صناعة التأمني 
الجمعية  لها  سعت  غ��اي��ة  البحرين  يف 
أهمية  من  لذلك  ملا  طويل.  وقت  منذ 
مادة  وإيجاد  التأميني  الوعي  نرش  يف 
الباحث  القارئ  تزويد  عىل  قادرة  موثقة 
التي  ال��دق��ي��ق��ة  ال��ت��اري��خ��ي��ة  ب��امل��ع��ل��وم��ة 
يف  التأمني  تاريخ  بلورة  يف  ساهمت 

البحرين.
وأجمع مجلس  إدارة الجمعية عىل إسناد 
لشخصية  امل��ن��ف��رد  ال��ع��م��ل  ذل���ك  م��ث��ل 

يف  التأميني  العمل  ع���ارصت  بحرينية 
ل��ي��ك��ون  األوىل  ن��ش��أت��ه  إب����ان  ال��ب��ح��ري��ن 
أح��داث��ه وج���زءًا من فصوله  ش��اه��دًا عىل 
ال��ت��ي ام���ت���دت م��ن��ذ خ��م��س��ي��ن��ات ال��ق��رن 

العرشين إىل يومنا هذا. 
ربيعه  قاسم  عيل  األستاذ  تكليف  وتم 
دوره  بحكم  الضخم  العمل  بهذا  بالقيام 
ومعارصته  التأمني  صناعة  يف  ال��ري��ادي 

لفصول مختلفة من مراحل تكوينه.
وقد بذل املؤلف الكثري الجهد إلستخراج 
القدمية  ال��ت��اري��خ��ي��ة  وال��ب��ي��ان��ات  ال��وث��ائ��ق 
وتواصل مع جميع الرشكات العاملة يف 
الوثائق  من  الكتاب  م��ادة  لجمع  السوق 
للبحرين  يقدم  ليك  والبيانات  وال��ص��ور 
هذا العمل املتفرد والذي تأمل الجمعية 
أن يكون رافدًا لتاريخ التأمني يف البحرين 

ويحقق الغاية التي أعد من أجلها.

الكتاب يوثق لتاريخ التامني ويقدم للقارئ 
بيانات وإحصائيات هامة تعكس واقع 

سوق التأمني ومستقبله 

الجمعية سعت لتوثيق مراحل صناعة 
التأمني ملا لذلك من أهمية يف نرش 

الوعي التأميني
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محافظ  اعتمدها  التي  الوثيقة،  وتحدد 
مرصف البحرين املركزي، رشيد املعراج، 
للرشكات  األساسية  املبادئ  وتتضمن 
وح���ام���يل ال��ب��وال��ص ال��ت��أم��ي��ن��ي��ة، نسب 
وقطع  املركبة  أج��زاء  عىل  اإلستهالك 
غيارها املترضرة نتيجة الحوادث املرورية 
تكون  أن  ع��ىل  امل��رك��ب��ة  ع��ىل عمر  ب��ن��اء 
من  معفية  األوىل  ال��ث��الث  ال��س��ن��وات 

نسب اإلستهالك وتستبدل بقطع غيار 
أصلية.

وت��ظ��ه��ر ال��وث��ي��ق��ة امل����وح����دة ل��ل��ت��أم��ني 
الناشئة  املدنية  املسؤولية  اإلج��ب��اري 
من  املركبة  إعفاء  السيارات  حوادث  عن 
املركبة  أج���زاء  ع��ىل  االس��ت��ه��الك  نسب 
الحوادث  نتيجة  املترضرة  غيارها  وقطع 
األوىل  الثالث  السنوات  يف  املرورية 

وتحتسب  أصلية،  غيار  بقطع  وتستبدل 
يف   %10 ب��ن��س��ب��ة  اس��ت��ه��الك  ن��س��ب 
ال��س��ن��ة ال��راب��ع��ة م��ن ع��م��ر امل��رك��ب��ة يف 
ح���ال ع���دم ق��ب��ول امل��ت��رضر م��ن ال��ح��ادث 
استخدام قطع غيار مستعملة وإرصاره 

عىل استبدالها بقطع أصلية جديدة.
وترتفع نسبة االستهالك عىل استبدال 
وفقا  تراتبي  أساس  عىل  املركبة  أجزاء 

الوثيقة املوحدة للتأمني اإلجباري
طرف ثالث

رشكات التأمني البحرينية بدأت يف تطبيق الوثيقة املوحدة للتأمني اإلجباري عىل املركبات )طرف 
ثالث(، منذ شهر يوليو 2016م، والتي توحد اإلجراءات املتبعة يف التأمني عىل السيارات حيث 

تكون إدارة عملية املطالبات من حملة وثائق التأمني موحدة بني الرشكات دون أي فروقات بينها.

مفاهيم
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 %20 بنسبة  ت��ح��دد  إذ  امل��رك��ب��ة  ل��ع��م��ر 
للسنة   %30 وبنسبة  الخامسة،  للسنة 
وبنسبة  امل��رك��ب��ة،  عمر  م��ن  ال��س��ادس��ة 
عند  وت��ت��وق��ف  ال��س��اب��ع��ة،  للسنة   %40
فرض نسب استهالك بنسبة 50% عند 
السنة الثامنة وما فوق من عمر املركبة 
عىل اختالف فئاتها وأنواعها سواء كانت 
سيارات خاصة أو سيارات األجرة، التأجري، 
ال��س��ي��ارات  ال��ب��اص��ات،  ال��س��ي��اق��ة،  تعليم 
والزراعية،  اإلنشائية  املركبات  التجارية، 

الدراجات النارية.
للمركبة  ال��ت��ص��ل��ي��ح  آل��ي��ة  ت��ت��ض��م��ن  ك���ام 
الجهة  تحدد  حيث  الحادث  يف  املترضرة 
أول  يتم فيها تصليح املركبة يف  التي 

الوكيل  عند  املركبة  عمر  من  سنوات   3
املعتمد، ويف السنة الرابعة فام فوق 
من  أح��د  اي  عند  أي  الوكالة  خ��ارج  تكون 
كراجات التصليح املنترشة يف اململكة.

وت����ح����دد رشوط������ا خ���اص���ة ح�����ول ال��ج��ه��ة 
وفقًا  امل��رك��ب��ة  تصليح  فيها  يتم  ال��ت��ي 
الس��ت��خ��دام��ات امل��رك��ب��ة وع��م��ره��ا وحرص 
وتحديدها،  ال��ح��ادث  عن  الناتجة  األرضار 
بتصليح  ال��ق��ي��ام  ال��رشك��ة  ع��ىل  يجب  إذ 
املركبة التي يزيد عمرها عن 3 سنوات 
التصليح  تطلب  ح��ال  يف  ال��وك��ال��ة  يف 
خ����ربة ف��ن��ي��ة ال ت��ت��واف��ر خ����ارج ال��وك��ال��ة، 
تحديد مدى  ع��ىل  االخ��ت��الف  ح��ال  ويف 
يصار  عدمها  أو  الخربة  ه��ذه  إىل  الحاجة 

قبل  م��ن  عليه  يتفق  خبري  تعيني  إىل 
وامل��ت��رضر( ويكون  ال��ط��رف��ني)ال��رشك��ة 
ملزما  ال��ش��أن  ه��ذا  يف  الخبري  ق���رار 
ل��ل��رشك��ة وامل����ت����رضر يف ق��ب��ول 
يف  حقه  مامرسة  أو  الخبري  قرار 
اللجوء إىل القضاء للفصل يف 

املوضوع.
كام تتضمن الوثيقة أن يعطى 
امل���ت���رضر م���ن ال����ح����ادث ال��ح��ق 
يف  التصليح  محل  اختيار  يف 
ح��ال��ة ال��ت��ص��ل��ي��ح خ����ارج ال��وك��ال��ة، 
ويف ح���ال رغ��ب��ة امل��ت��رضر يف 
أو  ال��وك��ال��ة  يف  امل��رك��ب��ة  تصليح 
الضامن  يوفر  أن  آخ��ر  تصليح  محل 
للمترضر  ال���رشك���ة  م���ن  امل��ط��ل��وب 
وعليه أن يتحمل فرق كلفة التصليح إن 

وجد وعىل الرشكة قبول ذلك.
ال��رشك��ة  ت��ض��م��ن  أن  ال��وث��ي��ق��ة  وت���ح���دد 
ل��ل��م��ت��رضر م��ن ال���ح���ادث ك��ت��اب��ي��ا االن��ت��ه��اء 
محددة  ف��رتة  خ��الل  املركبة  تصليح  م��ن 
معقولة ويجب إعطاءه ضامنا كتابيا ملدة 
الخاصة  التصليح  أع���امل  ع��ىل  أش��ه��ر   6
قطع  ع��ىل  أش��ه��ر  و3  امل��رك��ب��ة  بهيكل 
الغيار امليكانيكية التي تكتفي بالتصليح 
حصول  حال  ويف  االستبدال،  من  بدال 
حرص  حول  والرشكة  املترضر  بني  خالف 
وتحديدها  ال��ح��ادث  يف  الناتجة  األرضار 
يتم االحتكام إىل إدارة املرور والرتخيص 
الطرفني  مبوافقة  فني  خبري  تعيني  أو 
الفني  رأيه  إلبداء  اتعابه  الرشكة  تتحمل 

املحايد للفصل يف املوضوع.
وال تغطي الوثيقة املسؤولية املدنية 
املؤمن  املركبات  ح��وادث  عن  الناشئة 
التي  الحوادث  تنشأ يف  التي  أو  عليها 
ت��ق��ع خ���ارج ال��ح��دود ال��ج��غ��راف��ي��ة ململكة 
ب��األرضار  املتعلقة  الخسائر  أو  البحرين، 
امل����ادي����ة وال��ج��س��امن��ي��ة ك��ال��ف��ي��ض��ان��ات 
وال��ع��واص��ف، ال��ح��روب، أع��امل األره���اب، 
االس��ل��ح��ة ال��ن��ووي��ة، وال��ت��ل��وث ال��ن��ووي 

والبيولوجي والكياموي.

محافظ مرصف البحرين املركزي اعتمد الوثيقة التي تتضمن 
املبادئ األساسية للرشكات وحاميل البوالص التأمينية  

الوثيقة ال تغطي املسؤولية املدنية الناشئة عن حوادث 
املركبات املؤمن عليها أو التي تنشأ يف الحوادث خارج 

البحرين  
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إنها  البحرينية،  التأمني  جمعية  وق��ال��ت 
لتأمني  إص�����دار وث��ي��ق��ة م���وح���دة  ت����درس 
السيارات الشامل خالل أقل من عامني 
ال��وث��ي��ق��ة امل���وح���دة لتأمني  ب��ع��د إص����دار 
الوثيقة  أن  إىل  مشرية  الثالث،  الطرف 
أدىن  ستحدد  الشامل  للتأمني  الجديدة 
التأمني  يف  للزبائن  امل��ق��دم��ة  امل��زاي��ا 

الشامل.
ونوهت الجمعية إىل أن التأمني الشامل 
يف  الرشكات  بني  للتنافس  مجااًل  يتيح 
ت��ق��دي��م خ��دم��ات ال��س��ي��ارات وس��ن��وات 
مبالغ  وت��وح��ي��د  ال��وك��ي��ل  ل���دى  التصليح 
حال  يف  امل��رك��ب��ات  ارضار  تجاه  التحمل 
التسبب يف الحادث، وأضافت أن تأمني 
الطرف الثالث كان ملدة 20 عامًا محكوم 
بالقانون  محكوم  واآلن  مرورية،  بأعراف 
وبحساب  مكتوبة  قانونية  إض��اف��ات  مع 
 15% بنسبة  الكلية  ال��خ��س��ارة  م��ع��ادل��ة 
سنويًا من عمر املركبة، فضال عن توحيد 

سيارات  بني  االستهالك  نسب  معايري 
األجرة والخصويص.

وسوف تتوىل جمعية التأمني البحرينية 
إىل  الثالث  الطرف  تأمني  وثيقة  ترجمة 
مسئوليتها  إط��ار  يف  اإلنجليزية  اللغة 

بتوعية مبواضيع التأمني.
لرقابة  التنفيذي  املدير  أش��ار  جهته  من 
البحرين  مب��رصف  املالية  امل��ؤس��س��ات 
ال��ب��اك��ر إىل أن  ع��ب��دال��رح��م��ن  امل���رك���زي، 
متت  الثالث  للطرف  امل��وح��دة  الوثيقة 
البحرينية  التأمني  جمعية  مع  بالتشاور 

ملدة عامني حتى أبرصت النور مؤخرًا.
وأوض�����ح أن����ه م���ن ش����أن اع���ت���امد وث��ي��ق��ة 
تقليل  ال��ث��ال��ث  ال��ط��رف  لتأمني  م��وح��دة 
نسبة الشكاوى التي تصل إىل مرصف 
البحرين املركزي من الزبائن ضد رشكات 
ال��ت��أم��ني وامل��ت��ع��ل��ق��ة ب��امل��ط��ال��ب��ات، مع 
واض��ح��ة ومتشابهة يف  إج���راءات  وج��ود 

جميع الرشكات.

الجمعية تعتزم إصدار وثيقة موحدة 
للتأمني الشامل يف غضون عامني
جمعية التأمني البحرينية تعتزم إصدار وثيقة موحدة للتأمني 

الشامل خالل فرتة لن تتجاوز العامني املقبلني، وستتضمن الحد 
األدىن ملزايا التأمني الشامل بحيث تضمن حدود املنافسة يف 

السوق ووفقا ملتطلبات العميل.

مفاهيم
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ال��ذي  2017م،  ال��ع��ام  ملتقى  ون��اق��ش 
ن��ظ��م��ت��ه ال��ج��م��ع��ي��ة ع���ىل م�����دار ي��وم��ني 
ك��ام��ل��ني، ال��ت��ح��دي��ات ال��ح��ال��ي��ة وت��أث��ريات��ه��ا 
الرؤية   – اإلقليمية  التأمني  صناعة  عىل 

املستقبلية.

منو قوي
عىل  ل��ل��رق��اب��ة  التنفيذي  امل��دي��ر  ت��وق��ع 
املؤسسات املالية يف مرصف البحرين 
يسجل  أن  ال��ب��اك��ر  عبدالرحمن  امل��رك��زي 
بني  ت��رتاوح  منو  معدالت  التأمني  قطاع 
ذلك  عازيا   ،2017 العام  خالل  و%7   %6

إىل النمو امللحوظ يف أقساط التأمني 
والتأمني  الحياة  عىل  والتأمني  الصحي 

التكافيل »اإلسالمي«.
وتوقع الباكر أن تسجل األقساط التأمينية 
النمو  من  م��زي��دًا  العامل  مستوى  عىل 
تصل  وال��ت��ي  ال��ق��ادم��ني،  العامني  خ��الل 
4.6 تريليونات دوالر، مدعومة  حاليا إىل 
بالنمو القوي يف األسواق الناشئة مبا 
وشامل  األوس��ط  ال��رشق  منطقة  فيها 

إفريقيا.
وأك���د ال��ب��اك��ر وج���ود ت��وج��ه ل��دى ع��دد من 
أكرب  ك��ي��ان��ات  ال��ت��أم��ني إىل خلق  رشك���ات 

من خالل االندماج، سواء كانت تقليدية 
عمليات  أن  إىل  م��ش��رًيا  إس��الم��ي��ة..  أو 
رشك��ات  م��ن  ع��دي��د  ستساعد  االن��دم��اج 
التنافسية  معدالت  تعزيز  عىل  التأمني 
ل��دي��ه��ا وإي���ج���اد م��وط��ئ ق���دم ل��ه��ا يف 

منطقة الخليج والعامل العريب.
ملجلس  التنفيذي  الرئيس  أك��د  ب���دوره، 
أن  الرميحي  خ��ال��د  االق��ت��ص��ادي��ة  التنمية 
القطاع املايل هو ثاين أكرب قطاع بعد 
النفط، وميثل 16% إىل 17% من الناتج 
املحيل اإلجاميل، ما يدل عىل أهميته، 
التأمني له دور كبري عىل  مبينا أن قطاع 

ملتقى »M.E.I.F«.. يضع إسرتاتيجيات جديدة.. لقطاع التأمني البحريني

النسخة الـ 13
جمعية التأمني البحرينية نظمت مؤخرًا وبالتعاون مع مرصف البحرين املركزي أعامل ملتقى الرشق 

األوسط السنوي الثالث عرش للتأمني، مبشاركة 400 شخصية رفيعة املستوى من قادة قطاع 
التأمني والخرباء العامليني واإلقليمني.

فعاليات
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وهناك  التقليدي،  أو  التكافل  مستوى 
تطوير  يف  البحرين  الستمرارية  خطة 

هذا القطاع.
يف  املستثمرين  أن  ال��رم��ي��ح��ي  وب���نينَّ 
البحرين يتمتعون ببيئة أعامل جذابة توفر 
تحتية  وبنية  منخفضة  تشغيلية  كلفة 

م��ت��ط��ورة، ب��اإلض��اف��ة إىل وف���رة ال��ق��وى 
العاملة الكفؤة.

إسرتاتيجيات جديدة
اليوم األول من امللتقى  تضمن برنامج 
معمق  بشكل  مناقشتها  متت  مواضيع 

والعاملني  الخرباء  من  مجموعة  قبل  من 
يف ه��ذا ال��ق��ط��اع وذل���ك ب��ه��دف تحديد 
العقبات  وتذليل  ج��دي��دة  إسرتاتيجيات 
التأمني  صناعة  ت��ط��ور  ت��واج��ه  ق��د  ال��ت��ي 
ورشكات التكافل يف املنطقة، وجاءت 

املواضيع عىل الشكل التايل:
- التحديات وقضايا القطاع الراهنة.

-  تعزيز صناعة التأمني من خالل عمليات 
الدمج والتملك.

-  اآلثار املرتتبة عىل إدخال رضيبة القيمة 
املضافة يف األسواق اإلقليمية.

وناقش يف اليوم الثاين من الجلسات 
املواضيع التالية:

-  دور رشكات التأمني يف ظل اإلصالحات 
الحالية للخدمات الصحية.

قطاع  يف  املالية  التكنولوجيا  -  تطور 
التأمني.

- التحديات التي تواجه قطاع التكافل.
لتقرير  ع��رض��ًا  ال��ث��اين  ال��ي��وم  شهد  ك��ام 
»إي���رن���س���ت آن����د ي���ون���غ« ح����ول ال��ت��أم��ني 
ال��رشق األوس���ط، مقدم م��ن قبل  يف 
سنجاي جني، مدير التأمني يف منطقة 
ال��رشق األوس��ط ل��دى رشك��ة »إيرنست 

آند يونغ«.
التطورات  حول  ملخصًا  التقرير  وقدم 
التي شهدتها أسواق الرشق األوسط 
يف ق��ط��اع ال��ت��أم��ني، وامل��ؤل��ف��ة من 
دول مجلس التعاون الست إىل جانب 

مرص.
وقد قام مرصف البحرين املركزي برعاية 
الرائد،  السنوي  اإلقليمي  الحدث  ه��ذا 
البحرينية،  التأمني  جمعية  مع  بالتعاون 
إلدارة  »براكستون  مع  رئيسة  وبرشاكة 
التأمني«، إىل جانب الرعاة »براكستون« 
و»ج����ل����وب م���ي���د«، وال����راع����ي ال��ف��يض 
تآزر،  الربونزيني:  والرعاة  »سوليداريت«، 
الكويتية  البحرينية  وال��رشك��ة   ،SNICو
للتأمني  العربية  واملجموعة  للتأمني، 

»أريج«.

امللتقى الذي نظمته الجمعية عىل مدار يومني كاملني 
ناقش التحديات الحالية وتأثرياتها عىل صناعة التأمني 

اإلقليمية  

الخرباء سعوا إىل تحديد إسرتاتيجيات جديدة وتذليل 
العقبات التي قد تواجه تطور صناعة التأمني بالرشق 

األوسط 
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compensating victims of vehi-
cles accidents in 2015 to be a liv-
ing example for the fact that the 
insurance is a major advantage 
that has benefits for the society, 
where the insurance companies in 
Bahrain should pay 1% of the in-
surance premiums to the vehicles 
accidents and other accidents vic-
tims compensation fund.
Noureddine added that: “Bahrain 
Insurance Association, being the 
insurance center in the sector, has 
worked effectively on achieving 
its goal of raising awareness with 
the importance of the insurance 
in the life of persons, saying that 
the initiatives that we launched in 
the last few years succeeded in 
making change to the public view 
of the principle of insurance from 
just protection against the results 
of the unfortunate events to the 
wide investments to achieve the 
people aspirations and dreams.
He confirmed also that the edu-
cation of public on the insurance 
and explaining that the insur-
ance provides significant benefits 
for relatively low cost will help 
in strengthening the insurance 
sector. There is a huge potential 
market for the insurance products 
enabling the insurance compa-
nies to significantly enhance the 
aspects of their works.
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and spreading awareness with 
it among all age groups, from 
young to old through interactive 
programs. We have to change 
the current view and make it a 
future vision for the extension of 
the individual life, especially after 
noting the positive contributions 
in the annual claims for payments 
and the social service programs 
such as compensating the victims 
of vehicles accidents, as well as 
providing support, care and do-
nations for charitable funds, as-
sociations and noble initiatives”.

Raising Awareness
BIA has established a fund for 

BIA was holding “Week of Insurance” on an annual 
basis, then it launched a wariness campaign over the 
current year.

The Organizing Committee of the Campaign launched 
drawing events for children and marathons and issued 
brochures and publications on insurance
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BIA was holding the Campaign 
on an annual basis under the title 
“Week of Insurance”, and found 
that the current campaign should 
continue over the year.
The Central Bank of Bahrain sup-
ports BIA initiatives and efforts 
to enhance the insurance sector 
and create awareness of insur-
ance products to the public. The 
support continued during the 
awareness campaign 2017 for 
increasing the public awareness 
with the insurance importance.

Various Events
BIA has formed a special commit-
tee for the current annual cam-
paign, organized several events, 
where the BIA has participated 
in Traffic Week, issued awareness 
booklets and publications, or-
ganized drawing events for chil-
dren and marathons for all soci-
ety sections, and participated in 
the events held by other entities, 
such as: Traffic Week organized 
by Traffic Department in Ministry 
of Interior.

The Campaign has shed that light 
to the insurance products such as 
health insurance, houses insur-
ance and life insurance. 
Mr. Yahya Noureddine, President 
of the Bahrain Insurance Associa-
tion, said that “The purpose of the 
insurance services is to protect 
individuals. This is the main ob-
jective of the BIA awareness cam-
paign. In the past, insurance was 
a secondary matter for many fam-
ilies, but we now aspire to make 
it a priority for them by educating 

AwAREnEss CAMpAIgn 2017
wEEk oF InsuRAnCE Is ConVERtEd Into An 
AnnuAl CAMpAIgn  FoR IntRoduCIng thE 
InsuRAnCE pRoduCts And sERVICEs
Bahrain Insurance Association )BIA( recently launched its 8th awareness campaign 
2017 to make the citizens and residents aware of the various insurance products and 
services, create insurance awareness, and introduce the various insurance products 
and its role in saving lives and properties and in providing health care.
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»for employees and those inter-
ested in the Bahraini insurance 
market, which aims to provide 
a platform for sharing the best 
technical expertise and practices 
by employees in the sector;« said 
Manal Muskour, Head of Insur-
ance Studies at BIBF “the training 

also aims to support the human 
resources in the sector in a pur-
suit of sustainable professional 
development.”
The workshops focus on provid-
ing and defining the various pro-
fessional opportunities available 
in this sector to expand the ho-
rizons of information about this 
important industry.

successful training
The Chairman and directors of 
Bahrain Insurance Association 
thanked BIBF for organizing the 
training courses to support this 
vital and important sector in the 
Bahrain market.
Yahya Noor El-Din, President of 
Association, said that the Insti-
tute of Banking Studies offers 
multiple and specialized insur-
ance programs according to the 
training needs of this sector in 
coordination with Bahrain Insur-
ance Association. This contrib-

utes to professional training for 
all employees in this sector and 
to development of participant 
capabilities in these programs, 
which positively affects on the 
development of work in the com-
panies in which they work.
He also called for the organiza-
tion of a training program on the 
insurance marketing including 
important aspects such as mar-
keting role and its operations in 
insurance industry; analysis of 
relevant information such as mar-
ket segments, customer charac-
teristics and competitors› data 
for the purpose of developing 
a marketing strategy for insur-
ance products;  how to develop 
an effective marketing strategy 
and recognition of the design of 
insurance products, the various 
means of advertising and promo-
tion and its role in the promotion 
of insurance products and in the 
design of insurance products.

The »Insurance Workshops« series is designed for 
employees and interested persons and aims to provide 
a platform for sharing the best experiences

Training aims to support human resources in the sector 
in pursuit of sustainable professional development
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The »Insurance Workshops« were 
launched to provide a leader-
ship think tank for insurance 
practitioners and raise public 
awareness about the insurance 
industry from the perspective of 
companies and customers. The 
insurance center aims to provide 
added value to the workers in the 
insurance sector in Kingdom of 

Bahrain through workshops and 
provide professional expertise to 
the market.

Regular series
The Institute provided two suc-
cessful workshops, the first was 
in January 2017 entitled: Your 
trip to the Fellowship of the Char-
tered Insurance Institute )FCII 

UK(, and the second was in March 
under the title: IPO Governance: 
from the perspective of Takaful 
International Company BSC, as 
part of a series of insurance work-
shops that the Institute intends 
to launch regularly In his office in 
Juffair.
»We are pleased to announce a 
series of« insurance workshops 

InsuRAnCE woRkshops
BIBF lAunChEs A sERIEs oF woRkshops on thE 
InsuRAnCE IndustRy
Insurance center of Bahrain Institute of Banking & Finance )BIBF( has launched a 
series of »free and open« insurance workshops focusing on the insurance industry 
to cover various aspects of the sector.
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handle this type of insurance, de-
fine the rules and bases on which 
Takaful insurance is based and 
show the method approached 
to distribute the surplus and de-
velop the investment policies in 
these companies.  
The sixth chapter of the book 
describes the stages of solving 
the fund  of insurance of vehicles 
and various correspondence that 
were exchanged between the 
management of the Fund and the 
official bodies until liquidation in 
the summer of 1997.
The seventh chapter shows the 
structure of insurance market 
in Bahrain of the Central Bank›s 
supervisory body, insurance and 
reinsurance companies, Bahrain 
Insurance Association, Bahrain 
Insurance Institute, Gulf Insur-
ance and Insurance Syndicate 
where it was important to dis-
cuss and handle in details these 
bodies and organizations sepa-
rately. 
The last chapter of the book pro-
vides the reader with important 
historical data and statistics to 
reflect current and future market 
realities. The book›s statistics 

focused on insurance activities, 
employment volume, Bahrainiza-
tion rate and the evolution of the 
market in the last decade.  

unique work
Specialists stressed that the 
Bahrain Insurance Association 
has enriched and provided the 
Bahrain and Arabic Libraries with 
the literary and economic mate-
rial that is worthy of the financial 
position of the Kingdom of Bah-
rain and its leadership to provide 
the suitable environment for the 
growth of financial business.
Bahrain sought to document the 
stages of the insurance industry 
a long time ago due to their im-
portance to spread the insurance 
awareness and find a document-
ed material capable of providing 
the reader with the accurate his-
torical information that contrib-
uted to crystallizes the insurance 
history of Bahrain.
The Board of Directors BIA has 

unanimously agreed to assign 
such unique work to a Bahraini 
figure who witnessed the begin-
ning of insurance activity to wit-
ness the events and part of its 
chapters that extended from the 
1950s until today.
Mr. Ali Qassim Rabeeh was as-
signed to undertake this huge 
work due to his leading role in the 
insurance industry and since he 
witnesses the different stage of 
forming insurance activity. 
The writer has worked hard to 
extract the historical documents 
and data and communicated with 
all companies of the market to 
collect the book material, includ-
ing the documents, pictures and 
data in order to successfully per-
form the mission assigned to him. 
Bahrain wishes such book to be 
reference for the history of insur-
ance in Bahrain and to achieve its 
intended purpose. 

The writer authenticates insurance history 
and submits to the  reader important data 
and statistics reflecting the reality and future 
of insurance future 

Bahrain Insurance Association )BIA( sought to 
authenticate the stages of insurance industry 
a long time ago due to their importance to 
spread insurance awareness
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 The book is deemed as a histori-
cal and important reference that 
establishes insurance activity in 
Bahrain, authenticates historical 
phases of insurance activity and 
contains archive of the docu-
ments and photos reflecting the 
history of an important historical 
era in insurance industry. 

Chapters of the book
The book consists of eight chap-
ters: 
The first chapter discusses the 
beginning of insurance industry 

and the law of compulsory insur-
ance and shows in details the 
foreign insurance companies and 
the emergence of the local com-
panies. 
The second chapter discusses the 
situation of the market in the six-
ties of the last century, where it 
was limited to a group of agen-
cies and branches of foreign in-
surance companies except for 
the vehicle insurance fund and 
Bahrain Insurance Company, 
which was established in 1969.
The third chapter highlights the 

emergence of local companies in 
the insurance market in line with 
the boom in oil after 1973, and 
the story of the establishment of 
various companies.
The fourth chapter shows con-
troversy raised by Law No. )3( of 
1987, which was repealed im-
mediately after issuing the regu-
lation of Traffic of 1955 and its 
amendments, and how the mar-
ket will deal with the new law.
Due to the modernity of Takaful 
insurance companies, the fifth 
chapter has been devoted to 

InsuRAnCE hIstoRy
IMpoRtAnt stAgEs And hIstoRICAl FACts EstABlIsh 
InsuRAnCE ACtIVIty In BAhRAIn
Bahrain Insurance Association )BIA( has recently issued the book »Insurance history 
in Bahrain – by Ali Qasem Rabiea«. This book consists of 338 medium pages and 
contains valuable information and historical facts that have a direct impact on the 
current status of Bahrain insurance market.

Book
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yahya nooruddin

Masood Bader

Jawad Mohammed

Ebrahim Al Rayes

Mahomed Akoob

Jamil Bahou

Jonathan Jane

Fouad A. Azeez

Essam Al Ansari

B.S.C, Jamil Bahumin of Cres-
cent Global, Essam Al Ansari 
of Takaful International and 
Fouad Abdulaziz of Interchild 
Company, all as principal Di-
rectors. Mr. Emmanuel Lantzos 
of Alhilal Live and Mr. Vineet 
Kumar of Gulf Union Co-Oper-
ative Insurance Co are reserve 
members.
The Bahrain Insurance Asso-
ciation seeks to coordinate 
and discuss with the insurance 
companies operating in the 
Bahraini market, Central Bank 
of Bahrain and other compe-
tent authorities and institu-
tions. Association also per-
forms various insurance events 
such as workshops, seminars 
and lectures through which the 
association seeks to spread the 

culture and awareness of insur-
ance importance and the role it 
plays in building a strong Bah-
raini society.
Bahrain Insurance Association 
also provides studies, plans 
and recommendations for the 
advancement of the insurance 
industry in Kingdom of Bahrain.
»It is a great honor to be elect-
ed as Chairman of the Associa-
tion for the second time from 
the Board of Directors and fel-
lows of the insurance sector,« 
said Yahya Noureddine, »I am 
confident that the meeting 
plan and the related high level 
of participation in society is the 
result of all members’ efforts 
who contributed to the meet-
ing building; thanks to them 
all.”
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BIA pRoFIlE
Bahrain Insurance Association has 
about 50 members, comprising  
local insurance companies, foreign  
insurance companies, reinsurance,  
brokers and service providers.

The Association’s main objectives are:

-  Bringing together the insurance 
industry to facilitate exchange of 
information and cooperation in all 
matters relating to the industry

-   Creating better insurance aware-
ness for the various segments of the 
society.

- Stimulating education and training 
and improving the technical skills 
within the insurance industry.

-  Acting as liaison between the  
insurance market in Bahrain and  
relevant governmental authorities 
with respect to all matters related to 
insurance laws and their applications

-  Organizing seminars and spe-
cialized programs and attending  
relevant conferences, meetings and 
events

-  Promote sound, ethical and  
professional standards within the  
industry.

-  Cooperate with relevant  
authorities to promote Kingdom of 
Bahrain as regional and international 
insurance center



Bahrain Insurance Association 
general meeting has been re-

cently held in the presence of 
representatives of Central Bank 

of Bahrain. The financial reports 
and results for the fiscal year 
ended 31 December 2016 were 
approved. Following the presen-
tation and discussion, the Chair-
man and members of the Board 
were elected to follow up the 
work of Association for 2017- 
2018 and to work to provide the 
best for the insurance sector.
The new Board of Directors was 
elected as follows: Masoud Badr 
of Bahrain National Insurance 
Company, Jawad Mohammed 
of Solidarity General Takaful 

BOArD OF DIrECTOrS 2017/2018

nouR Al-dIn BECoMEs ChAIRMAn oF 
thE AssoCIAtIon BoARd, Al-REIs dEputy 

And JIn FInAnCIAl sECREtARy
In the election of Bahrain Insurance Association Board of directors 2017/2018, 
yahya nour El-din of t›azur Company b.s.c. )c( becomes Chairman of the Board, 

Ibrahim Al Rayes of Bahrain kuwait Insurance Company B.s.C. )BkIC( Vice 
president, Mohammad Akoub of hannover Re secretary of Association Board of 

directors, and Jane of AXA gulf financial secretary.
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and overcome obstacles that may 
preclude the development of in-
surance industry and takaful com-
panies in the region. The discussed 
topics are as follows: 
The sector current challenges and 
issues 
Enhancing insurance industry 
through merger and ownership 
The effects resulting from applying 
the value added tax in the regional 
market 
The following topics were discussed 
in the second day of the forum:
The insurance companies› role in 
the light of the current reforms of 
health services 
Development of financial technol-
ogy in insurance sector 
The challenges that Takaful sector 
face 
The second day witnessed as well 
the submission «Ernst & Young» re-

port about insurance in the Middle 
East by Sangai Geen, Ernst & Young 
Manager of insurance in the Middle 
East.
The report contained summary 
about the developments witnessed 
by in Middle East markets regard-
ing insurance sector, which sectors 
are composed of the six countries 
of Gulf Cooperation Council and 
Egypt. 

The Central Bank of Bahrain (CBB) 
sponsored this annual regional 
event, in collaboration with the Bah-
rain Insurance Association, and in 
partnership with «Braxton Insurance 
Management» and Globe Med, the 
silver sponsor «Solidarity», bronze 
sponsors «T›azur and SNIC, Bah-
rain Kuwait Insurance Company and 
Arab Insurance Group (ARIG).



2017 forum organized by BIA over 
two full days has discussed the cur-
rent challenges and their impact on 
the regional insurance industry – fu-
ture vision.

Remarkable growth:
Abdul rahman Al Baker, CEO of 
control over the financial institutions 
at CBB, expected that insurance 
sector would achieve growth rates 
ranging from 6% and 7% during 
2017 and attributed such growth to 
the noted growth of the premiums 
of health insurance, life insurance 
and Takaful insurance )Islamic( 
Al Baker expected global insurance 
premiums to grow further over the 

next two years, now reaching $ 4.6 
trillion, supported by strong growth 
in emerging markets, including the 
Middle East and North Africa. 
Al-Baker emphasized the tendency 
of some insurance companies to 
create larger entities through merg-
ers, whether traditional or Islamic. 
He pointed out that the merger will 
help many insurance companies to 
enhance their competitiveness and 
find a foothold in the Gulf region 
and the Arab world.
In turn, the Executive Chairman of 
the Economic Development Coun-
cil Khalid Al-rumaihi stressed that 
the financial sector is the second 
largest sector after oil, representing 

16% to 17% of GDP, indicating that 
the insurance sector has a large role 
at the level of takaful or traditional 
level.  There is a Plan for the continu-
ity of Bahrain in the development of 
this sector.
Al-rumaihi said that investors in 
Bahrain enjoy an attractive business 
environment that offers low operat-
ing costs, advanced infrastructure 
and abundant of efficient manpow-
er.

new strategies:
The program of the first day of the 
forum included topics that were 
deeply discussed by a group of ex-
perts and employees in this sector 
in order to identify new strategies 

13th EdItIon
MIddlE EAst FoRuM 2017 dEVElops nEw stRAtEgIEs 
FoR InsuRAnCE sECtoR
Bahrain Insurance Association )BIA( has recently organized, in cooperation with, 
Central Bank of Bahrain, the events of the 13th Middle East annual forum for 
insurance. The forum was attended by 400 senior figures of insurance sector leaders 
and the international and regional experts.
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international brokerage firms, 
international insurance experts, 
authorities directly or indirectly 
involved in the insurance indus-
try, senior management and de-
cision makers in the global insur-
ance market.

A unique opportunity
Al-Hajjar stressed that the FAIr 
Conference seeks to enhance 
cooperation between insurance 
and reinsurance companies in Af-
rica and Asia through the regular 
exchange of information and ex-
periences, the development of 
trade relations, and the insurance 
industry in African and Asian 
countries.
“The conference will be dis-
cussed by a distinguished group 
of insurance experts and rein-
surers at the regional and inter-
national levels. The conference 
is an important opportunity to 
emphasize the importance of 

the insurance sector in provid-
ing protection and social stabil-
ity and establishing cooperation 
mechanisms between African 
and Asian insurance and reinsur-
ance markets through facilitat-
ing the exchange of information 
and expertise, developing trade 
relations and providing a unique 
opportunity for participating 
delegations to showcase their 
achievements in the insurance 
and reinsurance industry, includ-
ing participants from Kingdom of 

Bahrain.” said Al-Hajjar.
Al-Hajjar concluded that host-
ing this high-level international 
conference in Kingdom of Bah-
rain under the patronage of His 
Highness Prime Minister reflects 
the government›s keen interest 
in supporting, developing and 
sponsoring the insurance indus-
try, and attracting investors to 
invest in Bahrain, the matter will 
achieve expected growth rates in 
the sector

The conference will be held under the patronage of 
His Highness Prime Minister under the title: »Changes 
of the insurance market in FAIr countries«  

To host this international event by Bahrain reflects 
interest in developing the insurance industry and 
attracting investors to the Bahrain market  
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Al-Hajjar said in a special inter-
view with Bahrain Insurance mag-
azine that the organizing commit-
tee includes representatives from 
Central Bank of Bahrain, Bahrain 
Insurance Association, Trust re, 
a reinsurance company, and Arab 
Insurance Group )B.S.C.(.

Massive participation
Al-Hajjar said that FAIr, based 
in Cairo, was established in 1964 
and includes 250 insurance and 
reinsurance companies. The rela-
tive conference is held every two 
years alternating between the 
African and Asian continents. The 
twenty-fourth conference was 
held in Cairo in 2015 under the 

patronage of the Prime Minister 
and was decided to be hosted by 
the Kingdom of Bahrain in 2017.
He stressed that Prime Minister›s 
patronage of the conference will 
give it international momentum. 
This will affect on the volume of 
participation and the quality of 
the events organized by the Or-
ganizing Committee during the 
days of this important interna-
tional event, in which experts and 
specialists from Europe and the 
United States will participate too.
The conference, entitled »Insur-
ance Market Changes in FAIR 
Countries«, includes discussions 
and lectures with participation of 
important figures in the global in-

surance market and economies. 
600 persons representing man-
agers and senior officials from 52 
African and Asian countries will 
participate.
He revealed that application for 
the conference is still witness-
ing a positive response from the 
participants at the regional and 
global level. The number of par-
ticipants was more than 600 par-
ticipants and is likely to increase 
)one month before the confer-
ence).
The participants are heads and 
representatives of insurance and 
reinsurance companies in African 
and Asian countries, global insur-
ance and reinsurance companies, 

CHAIRMAN OF FAIR ORGANIzING COMMITTEE:
REpREsEntAtIVEs oF 52 CountRIEs hostEd 

By BAhRAIn At FAIR ConFEREnCE
nabil Al hajjar, Chairman of the organizing Committee of FAIR twenty-fifth 
Conference, said that Bahrain is the first gulf country to host this important 

international conference. More than 600 participants and 240 insurance and 
reinsurance companies from 52 countries will participate in its activities.
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all the workers in the market?
- Association Board includes the 
majority of companies and bro-
kers. We aim to serve the entire 
Bahraini market to ensure quality 
of work, insurance products and 
consumer service.
The coming plans 
• what is the volume of employ-
ment in the Bahraini insurance 
market?
= According to the statistics of 
2016, the number of Bahraini 
workers reached about 1199 Bah-
raini and 571 non Bahraini workers. 
• what are your most important 
future plans for market devel-
opment?
- Our coming plans aim to unify 
the comprehensive insurance 
policy as a minimum, so that the 
consumer will be aware of all 
his rights during the purchase 
of insurance and that he will not 
be exploited by others. BIA is in 
constant contact with the official 
authorities including the Traffic 
Department to develop traffic 
reports and coordinate with re-
gard to all problems that pertain 
to consumers. We are also in con-
stant contact with the Chamber 
of Commerce and the Ministry of 
Justice and will form permanent 
joint committees during the com-
ing period.
We always seek for alternative 
information and products and 
strive nowadays to find solutions 
for the risks of computers and in-
ternet systems. 
• what are the most prominent 
regional and international con-
ferences organized by the BIA?
- We organize regional and in-
ternational forums and confer-
ences to introduce the Bahrain 
market and to contribute to the 
exchange of experiences and 

experiences for developing the 
insurance market.
In this regard, we organize the 
Middle East Insurance annual Fo-
rum, in cooperation with Central 
Bank of Bahrain, which is deemed 
as one of the most successful con-
ferences in the Arabian Gulf. We 
successfully hosted the 25th FOA 
Conference in October 2017 as 
the first Gulf country.
• do you have a role in educat-
ing the public about the impor-
tance of insurance?
- We annually organize )the week 
of insurance) to educate the pub-
lic from all segments of society. 
We saw in 2017 to transfer such 

event into comprehensive cam-
paign of awareness. We formed 
a special committee for the cam-
paign that has participated with 
the Traffic Department in the 
Week of Traffic, and organized a 
variety of awareness, recreational 
and sports events.
• do you have training plans for 
corporate employees?
- We cooperate with the Bahrain 
Institute for Banking and Finan-
cial Studies and we are in con-
stant contact and coordination 
to meet the needs and require-
ments of the market. Every com-
pany directly manages its training 
requirements. 

We cannot do without insurance because 
everybody needs to insurance because it protects 
the companies, individuals and properties from 
protection.  

Insurance gives us an indicator bout the state of 
the market because when the business sectors 
rebounds, there will be an increasing demand for 
insurance.
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• how does the Board serve 
members and develop the Bah-
raini market?
- The role of the Board of Direc-
tors is mainly represented in the 
implementation of the policy set 
by the Association. Association 
shall be chaired in accordance 
with the principle of periodical 
chairing between companies, in 
order to renew spirits and give 
the opportunity to all to serve the 
General Association. There are 9 
directors representing the com-
pany. 
Our main role is to coordinate be-
tween the companies and work 
together to serve the consumer 
and provide all insurance prod-
ucts that the market may need. 
Our further mission is to verify the 
consumer protection and the ex-
istence of coordination between 
the interests of the companies 
and consumers. 
The board forms specialized 
committees, in order to achieve 
the Association›s policies and ob-

jectives, such as the committee 
of car market, health insurance, 
properties, marketing, workmen 
affairs, conference and life insur-
ance. 
• we would like to make the 
reader award of the compulsory 
insurances? 
- The compulsory insurances aim 
to protect the consumer. We co-
operate with Committee of En-
gineering Professions Practice 
to issue annual insurance policy 
suitable for the engineering of-
fices after they became legally 
obligated to insure. This step en-
couraged think about the obliga-
tion to insure against the medical 
mistakes.
Board market 
• what are the most important 
achievements made by the 
board during the last electoral 
session to date?
- We have made some achieve-
ments in cooperation with CBB, 
such the creation of fund to pro-
tect the persons impaired from 

accidents, especially if they have 
no insurance or if the doer of the 
accident is unknown. The fund is 
financed by insurance compa-
nies under the supervision of BIA 
board.
In addition, we have issued the 
third party insurance policy 
which is unified and obligating to 
all companies in case of the oc-
currence of accident for the im-
paired third party, which makes 
rights obvious for all. 
What is the volume of Bahrain in-
surance market?
According to the latest report is-
sued by the Central Bank of Bah-
rain in 2016, the volume of pre-
miums in Bahrain amounted to 
BD 472 million, divided into life 
insurance, health insurance and 
others.
• what is the number of compa-
nies operating in the market?
- Bahrain Market comprises Bah-
raini and non-Bahraini compa-
nies and brokers with a license 
from the Central Bank of Bahrain 
)CBB(: 25 Bahraini companies, 11 
companies representing branch-
es of foreign companies, 31 insur-
ance brokers and 5 companies  of 
Takaful and non-Takaful reinsur-
ance.
• does the Association include 

BIA is periodically chaired by the companies in order 
to renew spirit and giving an grant the opportunity 
for all to develop the market  
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Mr. Yahya Nooruddin, Chairman 
of the Bahrain Insurance Associa-
tion, so started his private inter-
view with the magazine. Noured-
dine is a naval engineer, graduate 
of the Arab Academy. In addition 
to engineering, he obtained a 
Bachelor of Laws from Beirut 
Arab University and a Diploma in 
Accounting and Finance from the 
Institute of Accountants, London.
Noureddine has worked for eight 
years in the Arab Navigation 
Company. In 1988 he joined the 
Bahrain Kuwait Insurance Com-
pany as the Insurance Manager 
of Bahrain. Two years later, he 
became Marketing Manager and 
became Vice General Manager 
for Marketing until 1996.

In this year, he became Deputy 
General Manager of Al Ahlia In-
surance and then the General 
Manager in 2002-2008. He then 
traveled to Kuwait for two years 
to work in an investment compa-
ny. Then, he came back in 2011 to 
work as the CEO of T›azur Islamic 
Insurance to date. 
The interview text :

protection for all
• what is the importance of in-
surance for individuals and com-
panies?
- We cannot do without insurance 
because it protects the compa-
nies, individuals and properties 
against risks. Everyone needs 
insurance, especially the com-

mercial sector, to insure work 
and its continuity in the event of 
risks such as fire and disasters. As 
for individuals, they need to in-
sure their life, home, car and soul 
while traveling.
The importance of insurance is 
felt only in the event of risk. It also 
gives us an indication of the state 
of the market in case of recovery 
or recession. For example, when 
the construction sector recovers, 
we find that there is an increasing 
demand for insurance.
• when were you elected to the 
presidency of the Association?
- I was elected president of the 
Association›s board in 2015, and 
I was re-elected in 2017 for a new 
two-year term.

yAhyA nooRuddIn
pRoVIsIons oF InsuRAnCE pRoduCts And solutIons 
suItIng thE MARkEt And ConsuMERs
Bahrain Insurance Association )BIA( always strives to reconcile between the 
interests of its members and the interests of consumers. It works with all partners 
to provide insurance services, solutions and products that contribute to the growth 
of the insurance market in the kingdom of Bahrain. It also plays an important role 
in educating the various classes of the public, training the insurance companies› 
employees and organizing the regional and international conferences to share 
experiences and develop the Bahraini market.
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raini nationals will have three health packages. 
The government will pay the insurance premiums 
to SHIFA for all nationals. The beneficiary will 
be qualified to get health services directly from 
the health providers in the governmental sector 
)Public hospitals and health centers(. This pack-
age ensures the citizen right to get health servic-
es and choose from the service providers in the 
governmental sector. 

Field of Competition
For his part, Mr. Yahya Noureddine, President 
of the Bahrain Insurance Association, said that 
there are 48 insurance companies under the um-
brella of BIA, indicating that the number of health 
insurance companies providing health insurance 
are 19 companies. In the health insurance draft 
law, the companies complied with the standards 
provided by the authority concerned with the ap-
plication of the draft to the insurance companies 
will participate.
The draft law will create an area for competition 
among the insurance companies that provide 
health insurance, where the companies that will 
comply with the standards will be dealt with, as 
there are standards that the companies should 
apply. In the event of application, the proper 
companies will be chosen to participate in the 
project.
The hospitals will benefit from the new draft law 
also, as it will create for them an area for competi-
tion for submitting a high quality services.

Quality and Efficiency 
The draft law aims at enhancing the quality and 
sufficiency of the health services, as it will provide 
a comprehensive treatment cover for all patients, 
whether nationals or expatriates, in Bahrain. It 
will also contribute in enhancing investments in 
the private and public health sector.
The amount of insurance premiums for all activi-
ties in 2015 was about 272 million dinars, while 
the cost of the health insurance in 2015 was 48 
million dinars. The insurance premiums may ex-
ceed this amount much after the implementation 
of the health insurance draft law. 
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Bahrain Insurance Association 
)BIA( has cooperated with Su-
preme Council of Health )SCH( 
in drafting the draft law. The 
parties held, during the last pe-
riod, a common conference and 
dialogue forum for drafting a law 
achieving the interests of all par-
ties.
The conference and forum have 
discussed topics about the 
health insurance, most important 
of which are the claims manage-
ment, ways of fraud treatment, 
and overcoming the challenges 
of technical data huge size for 
the health insurance claims and 
pricing policies. They were a sig-
nificant opportunity for exchang-

ing the experiences between the 
concerned parties and experts in 
health insurance in the Kingdom. 
This cooperation is part of part-
nership between BIA and SCH, 
in order to provide the best ser-
vices in Bahrain.

organization parties
HE Head of SCH expressed his 
appreciation for the role of the 
BIA and all members of the in-
surance sector in the Kingdom 
and their active contribution es-
pecially in the health care sec-
tor, confirming that SCH seeks 
to enhance communication and 
joint coordination with the Bah-
rain Insurance Association and to 

extend cooperation bridges in all 
fields serving the health sector in 
the Kingdom of Bahrain reflect-
ing the quality of the health ser-
vices.
HE provided a detailed explana-
tion on the organization of the 
Health Insurance and the role of 
the draft law parties. He also fo-
cused on the packages to be sub-
mitted to the Bahraini nationals, 
and the packages to be provided 
to the residents and visitors.
He explained also that the insur-
ance companies will provide in-
surance for foreigners, while the 
National Health Insurance Fund 
)SHIFA( will provide insurance for 
citizens, indicating that the Bah-

health Insurance
Cooperation between ”Bahrain Insurance“ and ”supreme 
Council of health“ to be implemented in 2018
The head supreme Council of health, hE doctor sheikh Mohammed bin Abdullah Al khalifa, confirmed 
that the health insurance draft law enables all people to get a general and comprehensive cover, 
without any limits to get the health service, to achieve welfare and justice and to get better health 
results. This will also ensure the Bahrainis right to get governmental health services in all circumstances, 
and it is expected to be presented to the parliament soon and to be implemented in 2018.
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be encountered.
The conference aims to ensure 
the importance of the global 
insurance sector in providing 
social protection and stability 
and establishing mechanisms of 
cooperation between the Afro-
Asian insurance and reinsurance 
markets through facilitating the 
exchange or information and ex-
periences, developing the com-
mercial relationships and provid-
ing unique opportunity for the 
participating envoys to present 
their achievements in the insur-
ance and reinsurance industry.
Efficiency and Effectiveness

Mr. Yahya Noureddine, President 
of the Bahrain Insurance Asso-
ciation, said that the insurance 
sector plays an important role in 
funding the economic and social 
development, increasing its effi-
ciency and effectiveness and en-
suring its continuity in playing its 
role successfully.
He added that BIA is exerting 
great efforts during this phase to 
ensure the continued momentum 
in the process of developing the 
markets and enable it to keep 
pace with the current changes 
and economic developments 
through ambitious plans adopt-
ed by local and regional federa-
tions to develop the industry and 
increase rates of growth in premi-
ums and investments, and maxi-

mize their performance to com-
mensurate with the role assigned 
to them in supporting the march 
of the national economy and its 
prosperity. 
He also pointed out that this 
conference represents a good 
opportunity to exchange experi-
ences and views on the current is-
sues facing the insurance and re-
insurance markets in the African 
and Asian markets and large mar-
kets support for small markets to 
achieve good rates of contribu-
tion to GDP and increase the per 
capita insurance in the Asian and 
African countries. 

developments
and Experiences

Dr. Adel Mounir, Secretary Gen-
eral of the Federation, said that 
the 25th General Conference of 
the Federation is being held in 
the Kingdom of Bahrain in coor-
dination with Bahrain Insurance 
Association, Arab Insurance 
Group “Trust Re” and Arig Insur-
ance Company, and in coopera-
tion with Central Bank of Bahrain  
He pointed out that there are 
federation member companies 
from about 40 countries partici-
pating in the conference works 
to discuss the developments that 
encounter the insurance markets 
in Asia and Africa in addition to 
the discussion of the European 

countries experiences in encoun-
tering those challenges.
The conference surmounts the 
activities of the Federation in 
2017, which recently held a num-
ber of insurance forums, includ-
ing the first forum for life insur-
ance in Cairo, the first Afro-Asian 
reinsurance forum in Greek Cy-
prus and the first conference of 
insurance marketing during April 
2017 under the title “Marketing 
of Afro-Asian Insurance. World of 
Opportunities”.

Insurance pools
FAIR was established in 1964. It 
consists currently of about 200 
members of companies and cor-
porations representing about 
one sixth of the two market 
companies, which about 1500 
companies, and 60 scientific in-
stitutes, brokerage companies 
and service centers. The federa-
tion includes 51 countries from 
about 103 African and Asian 
countries.
African member companies rep-
resent about a third of the fed-
eration members, compared to 
the Asian firms which represent 
two thirds of the total members.
FAIR also includes four insur-
ance pools, including “Energy 
and Oil”, “Aviation”, “Natural 
Disaster” and “reinsurance”. 
Each pool is managed by a 
specialized international com-
pany. Trust re manages the oil 
pool, the Indian GIC manages 
the natural disasters pool, and 
Turkey’s Mele re manages the 
reinsurance pool.  The Aviation 
pool is managed by SCr from 
Morocco.

5



General Conference of the Fed-
eration of Afro-Asian Insurers & 
Reinsurers is one of the impor-
tant mechanisms of cooperation 
between Asia and Africa in the in-
surance and reinsurance sector.
Opportunities and Challenges
The FAIr Conference will be held 
periodically each two years on 
an alternating basis between Af-

rican and Asian countries. The 
FAIr) Conference is one of 

the most prominent confer-
ences in the insurance and 

re-insurance field at the 
regional and global lev-
els, where it provides 
a unique opportunity 
for the participating 
envoys to benefit from 
the experiences of the 

member countries and 
the federation achieve-

ments since its establish-
ment. It is also considered as 

a framework for periodic dis-
cussion of the opportunities 
and challenges that should 

FAIR Conference
Bahrain is the first gCC country 
hosts the Afro-Asian Insurance 
Conference )FAIR(

kingdom of Bahrain hosts general Conference of the 
Federation of Afro-Asian Insurers & Reinsurers )FAIR( in 
october 2017, under the sponsorship of his highness, 
prince khalifa bin salman Al khalifa, the prime Minister, 
under the title ”Recent developments in the Afro-Asian 
Insurance Markets“ organized by BIA and its partners.

news
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insurance events held in the region, in its thirteenth session, February 2017. BIA is preparing to host 
the Afro-Asian Insurance Conference, October 2017.
These international events are deemed as a specialized platform that seeks to develop the insurance 
sector, monitor and face the challenges, and is deemed as well as a destination for sector leaders from 
all over the world to determine the future trends of insurance industry.
BIA also plays its educational and awareness role through the annual awareness campaign and 
dialogue forums with all government and university partners and others for the development of this 
important industry.
In this regard, BIA cooperated with the Supreme Council of Health to draft the health insurance bill. 
We had a permanent joint committee to provide the new compulsory insurance products. We also had 
a role with the legislative institution regarding the technical and insurance aspects of the bill that shall 
be applied compulsorily within the coming months, God willing.
Our new magazine )Bahrain Insurance( will play an important role of communication, as BIA will open 
channels of communication and dialogue with all sectors, companies and individuals, and will play a 
role in introducing our insurance products, reviewing the challenges and developments and opening 
of doors to provide the relevant solutions and alternatives to them, which organizes and develops 
insurance industry in Kingdom of Bahrain. 
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yahya nooruddin
Chairman

Insurance industry is a fundamental pillar of the society as it protects the individuals and 
institutions from the damage and losses resulting from the risks that may sustain by transferring 
the impact of these risks to the insurance company. This industry is based mainly on the principles 
of cooperation and solidarity, and is not limited to the participants only, but it extends to include 
the whole society. 
In terms of economy, the industry does not only cover the risks caused to individuals and companies, 
but also seeks to increase raise the efficiency of production; considering that insurance keeps  the 
worker or employee reassures, so his production capacity will increase and the investment in large, 
medium and small enterprises will be enhanced.
It is noteworthy that the honorable government is working to develop the insurance market by improving 
the legislative environment and developing the insurance sector, which will lead to the prosperity of 
the insurance industry and support of the investment environment, since there is a comprehensive and 
effective insurance coverage for individuals and companies. Thanks to these development plans, the 
sector has achieved, according to CBB statistics, high levels of growth over the past years, rising from 
95 million Dinars in 2005 to 273 million Dinars in 2015 with percentage of 180 % within 10 years.
Due to the importance of this industry, BIA hosted international and regional forums and conferences, 
such as Middle East Insurance Forum )MEIF 2017(, which is deemed as one of the most important 

Insurance Magazine
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INSURANCE WORKSHOPS
BIBF launches a series 
of workshops on the 
insurance industry

HEAltH INSURANCE lAW
Cooperation ًwith 
“Supreme Council 
of Health” to be 
implemented in 2018

FAIR Conf.
Bahrain is the first GCC 
country to host the Afro-Asian 
Insurance Conference (FAIR)
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