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منتدى تأمين المسؤوليات المهنية
 22 - 21أكتوبـر 2013
المنامـة – مملكـة البحريـن
ـــــــــــــــــ
تنفيـذاً للبرنامج الثقافى لإلتحاد العام العربى للتأمين للدورة  2014/2012والذي إعتمده المؤتمر العام التاسع والعشرين
لإلتحاد العام العربي للتأمين الذي أنعقد فى المملكة المغربية خالل شهر مايـو  ، 2012إنعقـد /
منتدى تأمين المسؤوليات المهنية

بالتعاون والتنسيق بين اإلتحاد العام العربي للتأمين وجمعية التأمين البحرينية وتحت رعاية مصـرف البحرين المركزي
وذلك بفندق الريتز كارلتون ( – )Ritz Carltonالمنامة – مملكة البحرين يومي  21و  22أكتوبر . 2013
وقد حضر حفل اإلفتتاح األستاذ  /عبد الرحمن الباكر – راعى المنتدى – المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية واألستاذ
 /يونس جمال  -رئيس مجلس إدارة جمعية التأمين البحرينية واألستاذ  /عدنان يوسف – الرئيس التنفيذي مجموعة البركة
المصرفية  ،ورؤساء ومديرى عمـوم شركات التأمين البحرينية وعدد كبير مـن المشاركين مـن شركات التأمين وإعـادة
التأميـن العربية واألجنبية وشركات وساطة التأمين وإتحـادات ووسطـاء التأمين العـرب والسـادة المحاضرين  ،وضيوف
الشرف وممثلي الصحافة .
ألقيت كلمات اإلفتتاح وحسب ترتيب اإللقـاء مـن كـل مـن السـادة /
األستاذ  /عبد الرحمن محمد الباكر

المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية – مصرف البحرين المركزي

األستاذ  /عبد الخالق رؤوف خليل

األميـن العـام لإلتحـاد العـام العربي للتأميـن

األستاذ  /يـونـس جمـال السيد

رئيس مجلس اإلدارة – جمعية التأميـن البحرينية

االستاذ  /عـدنـان يـوسـف

الرئيس التنفيذي – مجموعـة البركـة المصرفية

وقد تضمن برنامج المنتدي الموضوعات األتيـه :
الجلسة األولى  :تأمين مسؤوليات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
وتأمين غطاء المصارف وتأمين التعويض المهني
رئيس الجلسة  :األستاذ  /يـوسـف الكـاره  -المدير العام – شركة سوليدريتي
الـمتحـدث األول Mr. Alexander Blom – Financial Lines Manager Middle East :
الموضوع Directors & Officers Liability Insurance :
المتحـدث الثانـي Mr. Muhannad Abdulmajeed – Assistant Manager/ financial Lines/Middle East :
الموضوع Professional Indemnity "An Underwriter's Perspective" :
المتحـدث الثالـث Dr. Jarmo T. Kotilaine - Chief Economist - BAHRAIN Economic Board :
الموضوع The Bahraini Economy :
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الجلسة الثانية  :أخطـار العنـف السياسـي
رئيس الجلسة  :األستاذ  /مايـك بارنـز – المدير اإلقليمي – شركة ماكالرنس
الـمتحـدث األول  :األستاذ  /موفق حسن رضا  -مستشار الشؤون الفنية والقانونية
الموضوع Political Violence Insurance :
المتحـدث الثانـي Mr. Christopher Kirby – Political Violence Underwriter :
الموضوع Political Violence Presentation :
المتحـدث الثالـث Mr. Natarajan Thiagarajan – PV Underwriter – TRUST INS. & RRINS. CO. :
الموضوع Political Violence Insurance – Challenges & Developments :
الجلسة الثالثة  :األخطاء الطبية ومخاطر المسؤولية المهنية
رئيس الجلسة  :الدكتور  /محمد عبد الوهاب – مستشفى النور التخصيصي
الـمتحـدث األول Mr. Urs Baumesiter – Director – Swiss Re :
الموضوع Medical Malpractice Insurance :
المتحـدث الثانـي  :الدكتور  /بهاء الدين فتيحة  -الرئيس التنفيذي – الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية
الموضوع Malpractice Insurance :
وفى ختـام فعاليات المنتـدى  ،وفى ضوء مـا ألقى مـن محاضرات ومداخالت أوصـى السادة المشاركون والمحاضرون باألتى
:
 .1تقديم الشكر لألمانة العامة لإلتحاد وجمعية التأمين البحرينية لحرصهما على عقد منتدى تأمين المسؤوليات المهنية
األول بمملكة البحرين  ،والمطالبة بأن يتم عقده سنويا ً ليأخذ مكانه كأحد المؤتمرات اإلقليمية .
 .2مناشدة الجهات ذات العالقة بكافة أسواق التأمين العربية بنشر ثقافة مفهوم المسؤوليات المهنية والتركيز على
التعريف باإلتجاهات الهامة المتصله بمخاطرها فى مختلف القطاعات وذلك بإعتبارها صورة من حقوق اإلنسان
المعاصر .
 .3العمل على زيادة وعي مكتتبي ووسطاء ومروجي التأمين – من خالل التدريب والتأهيل المستدام  -بأحكام وشروط
تأمين المسؤوليات المهنية بما فيها تأمين مسؤوليات األخطاء الطبية  ،وطلبها من شركات متخصصة فى هذا المجال
لتشجيع اإلقبال عليها وإنتشارها .
 .4رفع مستوى الوعى بمزايا وثائق تأمين مسؤوليات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية القانونية والمهنية فى
الشركات المساهمة والتغطيات التى توفرها شركات التأمين للمصارف (البنوك)  ،لجهة المحافظة على األصول الخاصة
ب أعضاء مجلس اإلدارة وسمعتهم وتعويضهم والمؤسسة التى يعملون بها عن المطالبات التى يتعرضون لها مما يعزز
وضع هذه المؤسسات فى سوق األوراق المالية ويمكنها من الحفاظ على المدراء التنفيذيين الموجودين بها وجذب
الموهوبين منهم .
 .5تثمين مبادرة مملكة البحرين بالسعى نحـو إطـالق أول نسخة مـن القوانين والتشريعات الناظمة لتأمين المسؤوليات
المهنية .
 .6التأكيد على أهمية وضع التشريعات التى تفرض تأمين المسؤوليات المهنية بشكل عام والمسؤولية المهنية عن
األخطاء الطبية (المستشفيات والكوادر والفئات الطبية) بشكل خاص مع تحديد طبيعة هذه األخطاء ومراعاة خصوصية
هذه المهنة .
2

 .7توصية األمانة العامة لإلتحاد العمل على تشكيل لجنة فنية تعمل فى إطارها وتختص بدراسة تأمين مخاطر العنف
السياسي .
 .8أن تعمل شركات التأمين على زيادة الوعي بأهمية تأمين الممتلكات ضد أخطار العنف السياسي وشرح طبيعة وشروط
التغطية للزبائن فى ضوء األحداث التى يمر بها كل سوق .
 .9إتباع قواعد اإلكتتاب السليمة فى تحديد السعر العادل والشروط الخاصة بهذه التغطية  ،مع ضرورة فهم أن كل خطر
حريق جيد ال يعنى أن يكون خطر جيداً لتأمين مخاطر العنف السياسي .
 .10التوافق بين شروط التغطية األصلية الممنوحة للمؤمن له مع مثيالتها المنصوص عليها فى إتفاقيات إعادة التأمين
والحرص على مراعاة ذلك عند إعداد ترجمة لهذه الشروط .
 .11تجميع الطاقات اإلكتتابية لشركات التأمين الوطنية فى مجمع مشترك لتأمين األخطار السياسية .
 .12التأكيد على أهمية تأمين مسؤولية األخطاء الطبية واإلستفادة من الخبرات والتجارب الدولية فى ممارسة تأمين
مسؤولية األخطاء الطبية السيما أهمية تفضيل منح هذه التغطية للمؤسسات .
 .13التأكيد على أن تأمين المسؤولية المهنية عن األخطاء الطبية :
✓ األخـذ بعيـن اإلعتبار أنه إلتزام طويل األمـد .
✓ أن يتم مراعاة مصالح المؤمن لهم وشركة التأمين .
✓ أن قاعدة البيانات هى مفتاح تقييم المخاطر  ،وأن مفتاح النجاح هو إدارة شركة التأمين لهذه المخاطر .
✓ أن التركيز على سرعة التعامل مع المطالبات هو مفتاح النجاح .
وفى ختام أعمال المنتدى توجـه السـادة الحضور بالشكر إلى كـل مـن :
• مصرف البحرين المركزي لتفضله برعاية المنتدي .
• األمانـة العامـة لإلتحـاد العـام العربـى للتأميـن وجمعية التأمين البحرينية لحرصهما على إقامة هذا المنتدى .
• السادة رؤساء الجلسات والمحاضرين
• جميع الزميالت والزمالء الذين ساهموا بجهودهم نحو إنجاح أعمال هذا المنتدى .
• ا لسادة ممثلي أجهزة اإلعالم المسموعة والمقروءة والمرئية لما بذلوه من مجهودات في تغطية فعاليات هذا المنتدى
.

مع تمنياتنا بالموفقية للجميع ،،،
عبد الخالق رؤوف خليل
األميـن العـام
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