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درع

حضور

الرئيس يوسف فاسي فهريالرئيس عالء الزهيري

تسلم وتسليم

ملتقى شرم الشيخ الثالث 
واملؤمتر السابع والعشرون لالحتاد األفروأسيوي

االجتاهات احلديثة للتأمني وإعادة التأمني: 
فرص ما بعد كورونا

نظــم االحتــاد املصــري للتأمــني واالحتــاد 
األفرآسيوي ملتقى شرم الشيخ الثالث للتأمني 
وإعــادة التأمــني واملؤمتــر الســابع والعشــرون 
لالحتاد األفروآســيوي للتأمني وإعادة التأمني، 
حتــت عنــوان "االجتاهــات احلديثــة للتأمــني 
وإعــادة التأمــني: فــرص مــا بعــد كورونــا"، حتــت 
رعايــة الهيئــة العامــة للرقابة  املاليــة، بحضور 
وزيــر املاليــة ووزيــرة الهجــرة ورئيــس هيئــة 
الرقابــة املاليــة ونائــب مستشــار هيئــة الرقابة 

املاليــة.
االحتــاد  بــني  امللتقــى  هــذا  توأمــة  تأتــي 
ــنوي  ــيخ الس ــرم الش ــر ش ــيوي ومؤمت األفروآس

الثالــث ضمــن جولــة جديــدة مــن التنســيق 
ودعــم اجلهــود علــى املســتوى اإلقليمــي والعاملي 
لالرتقــاء بصناعــة التأمــني وإعــادة التأمــني، 
املصريــة  الدولــة  وزراء  مــن  عــدد  مبشــاركة 
ومســؤولي صناعــة التأمــني يف الســوق الوطنيــة 
وبحضــور أكثــر مــن 800 ممثــل عــن شــركات 
التأمــني واعــادة التأمــني األعضــاء يف االحتــاد 
األفروآسيوي  وشركات الوساطة العاملية وخبراء 

التأمــني الدوليــني مــن أكثــر مــن 40 دولــة.
تنــاول امللتقــى محــاور عــدة منهــا مناقشــة 
يف  والتنظيميــة  الرقابيــة  االســتجابة  "دور 
تعزيــز آداء صناعــة التأمــني"، "اســتراتيجيات 

االســتدامة والشــمول املالــي: منظــور صناعــة 
التأمــني"، "دور التقنيــات التأمينيــة وآليــات 
التحــول الرقمي يف صياغة مســتقبل صناعة 
التأمــني"، "التميــز يف تطويــر منــاذج األعمــال: 
"قــدرة  إلــى  إضافــة  واحللــول"،  التحديــات 
املتغيــرات  مواكبــة  علــى  التأمــني  صناعــة 

احلديثــة  مــا بعــد كوفيــد-19".
ــًا  ــّكل حتدي ــى ش ــذا امللتق ــول ان ه ــن الق ميك
ناجحــًا لالحتــاد املصــري للتأمــني واالحتــاد 
احلضــور  كثافــة  حيــث  مــن  االفروآســيوي، 
ونوعيــة احملاضــرات والتنظيــم الدقيــق وحالة 

الرضــا التــي ســادت اجــواء احلضــور.
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جلسة عملوزير املالية يف حفل االفتتاح

متابعة

اجللسة االفتتاحية
جلســة االفتتــاح شــارك فيهــا الســيد عــالء الزهيــري 
رئيس االحتاد املصري للتأمني، الدكتور محمد معيط 
وزيــر املاليــة ورئيــس الهيئــة العامــة للتأمــني الصحــي 
الشــامل، الدكتــور محمــد عمــران رئيــس هيئــة الرقابــة 
املاليــة، الســفيرة نبيلــة مكــرم وزيــرة الدولــة للهجــرة 
وشــؤون املصريــني يف اخلــارج، املستشــارة الدكتــورة 
ماريــان قلــدس املديــرة التنفيذيــة للمركــز املصــري 
ــة،  ــر املصرفي ــة غي ــم وتســوية املنازعــات املالي للتحكي
املستشــار رضــا عبــد املعطــي نائــب رئيــس الهيئة العامة 
ــة، والســيد يوســف فاســي فهــري رئيــس  ــة املالي للرقاب

االحتــاد األفرواســيوي للتأمــني وإعــادة التأمــني.
اجللســة  الزهيــري  عــالء  الســيد  افتتــح  بدايــة، 
االفتتاحيــة، قائــاً: "أود أن أرحــب بكــم جميعــاً يف 
افتتــاح املؤمتــر العــام الثالــث مللتقــى شــرم الشــيخ 
واملعــرض الســابع والعشــرون لاحتــاد االفروآســيوي 
يف شــرم الشــيخ. أنــا ســعيد وفخــور حقــاً بأننــا متكنــا 
مــن عقــد هــذا املؤمتــر يف مثــل هــذه الظــروف غيــر 

املســبوقة. إصــدار هــذا العــام هــو إصــدار خــاص حقــاً 
ألســباب عديــدة:

أوالً، ألن مؤمتــر هــذا العــام ينظــم بالتعــاون مــع 
التأمــني  لشــركات  األفروآســيوي احملتــرم  االحتــاد 

التأمــني. وإعــادة 
ثانيــاً، متكنــا مــن تنظيــم هــذا املؤمتــر يف وقت صعب 

حقاً. وهذا يسلط الضوء على نقاط القوة يف صناعة 
التأمني وقدرتها على البقاء على الرغم من التحديات 
الكبيــرة التــي واجهتهــا. لهــذا الســبب اخترنــا موضــوع 
مؤمتر هذا العام "االجتاهات احلديثة للتأمني وإعادة 
التأمــني: فــرص مــا بعــد كورونــا Covid-19" ألننــا نؤمــن 
بقــوة صناعــة التأمــني وقدرتهــا علــى تطويــر وســائلها 

وحتقيــق جنــاح كبير يف الفتــرة القادمة.
نعتقــد أن املؤمتــر هــذا العــام ســيتيح فرصــة كبيــرة 
جلميــع أصحــاب املصلحــة لاجتمــاع معــاً ملناقشــة 
وتبــادل وجهــات النظــر فيما يتعلق بالقضايــا احلرجة 
التــي واجهتهــا صناعــة التأمــني خــال أوقات التفكير 
ذاتهــا وإعامنــا كيــف ميكننــا املضــي قدمــاً يف عصــر 

اجلائحــة هــذا.
أود أن أتقــدم بالشــكر والتقديــر اخلاصــني لوزرائنــا 
ــى احلضــور ودعــم هــذا احلــدث،  ــن حرصــوا عل الذي
وإلــى محافظــة جنــوب ســيناء الذيــن يقدمــون لنــا كل 
التســهيات لضمــان حــدث آمــن وناجــح يف مثــل هــذه 
البقعة الرائعة من العالم، ارض الســام - شــرم الشــيخ.

كمــا أود أن أتقــدم بخالــص الشــكر والتطبيــق للهيئة 
العامــة للرقابــة املاليــة )FRA( ليــس فقــط لدعــم هــذا 
احلدث ولكن ايضاً على كل التعاون واجلهود املبذولة 
لتعزيــز صناعــة التأمــني يف مصــر. لقــد بدأنــا الكثيــر 
مــن املشــاريع مــع هيئــة الرقابــة املاليــة، مبــا يف ذلــك 
تبنــي اســتراتيجيات عمــل مبتكــرة، وتصميم منتجات 
جديــدة وإبــرام العديــد مــن الشــراكات التي من شــأنها 

تعزيــز أداء صناعــة التأمــني.
 جتمع مجمعة السيارات Motor Act، ومجمعة السفر 
والتحــول  الصغيــرة،  التأمــني  وخطــط   ،Travel Pool
الرقمــي، والعديــد مــن حمــات التوعيــة واملزيــد يف 

املســتقبل القريــب.

مصر تتسلم الرئاسة 
تســلم الرئيــس عــاء الزهيــري، رئاســة اإلحتــاد 
األفرواســيوي للتأمــني وإعــادة التأمــني، خــال امللتقى 

مــن الرئيــس الســابق يوســف فاســي فهــري.
ويأتــي تســلم مصــر لرئاســة االحتــاد كونهــا الدولــة 
املضيفــة النعقــاد املؤمتــر العــام لاحتــاد يف إطــار مــا 

يتضمنــه النظــام األساســي لـــ »FAIR« وملــدة عامــني.
ويف معلومــات خاصــة إنــه مــن املقــرر أن تســتضيف 
دولــة اإلمــارات املؤمتــر الثامــن والعشــرين ملؤمتــر 

ــدة عامــني. ــى بدورهــا الرئاســة مل االحتــاد، لتول
فى ســياق متصل، شــهدت فاعليات املؤمتر الســابع 
ــة  ــاد اجلمعي والعشــرين لاحتــاد األفروأســيوى انعق
العموميــة ملجمعــة »النفــط والطاقــة« و»الطيــران« 

التابعتــني لــه برئاســة الزهيــرى.
ومــن املعــروف أن االحتــاد األفروأســيوى للتأمــني 
وإعــادة التأمــني يتبعــه 4 مجمعــات مت تأسيســها 
الســتيعاب األخطــار الكبيــرة، وتوزيعهــا بــني أعضــاء 
والطاقــة«  »البتــرول  مجمعــات  تضــم  املجمعــة، 
و»األخطــار والكــوارث الطبيعيــة«، و»الطيــران« إضافة 

إلــى مجمعــة »إعــادة التأمــني«.
وتدار كل مجمعة من خال شركة عاملية متخصصة، 
البتــرول  تديــر شــركة ترســت ري، مجمعــة  حيــث 

والطاقــة، وتديــر شــركة GIC الهنديــة مجمعــة الكــوارث 
الطبيعية، فيما تدير شركة ميلي رى التركية، مجمعة 
إعــادة التأمــني، وتدير الشــركة املركزيــة إلعادة التأمني 

باملغــرب SCR مجمعــة الطيــران.
وتأســس »FAIR« عــام 1964، ومقــره مصــر، بهــدف 
تدعيــم اجلهــود لتعزيــز التعــاون بــني شــركات التأمــني 
وإعــادة التأمــني يف أفريقيــا وآســيا، مــن خال تســهيل 
تبادل املعلومات واخلبرات وتنمية العاقات التجارية.

يضــم االحتــاد يف عضويته احلالية نحــو 270 عضواً 
من الشــركات واملؤسســات متثل نحو ســدس شــركات 
الســوقني اآلســيوي واألفريقــي، والتــى تصــل حلوالــي 
ــة  ــى 60 مــن املعاهــد العلمي ــة إل 1500 شــركة، إضاف
وشــركات الوســاطة، فيما يتكون مجلس إدارة االحتاد 

مــن 22 دولــة.
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فريق عمل ناسكو رياسماعيل املبروك ومختار الدائرة

MIC خالد عبد الصادق وفريق عمل

كمــا أننــي ممــن جداً ملنظمــة االحتاد األفروآســيوي 
FAIR التــي لــم تدخــر جهــداً للســماح بقيــام مثــل هــذا 

احلــدث.
وبالفعــل أود أن أتقــدم بخالــص شــكري لرعاتنــا 
الذيــن وثقــوا يف أن احتــاد التأمــني املصــري ميكــن 
أن يقــدم حدثــاً فريــداً، شــكراً لرعاتنــا األعــزاء وعلــى 

رأســهم الراعــي الرئيســي للحــدث Egypt Post، الذيــن 
يلعبون دوراً مهماً للغاية يف الشــمول املالي والتأميني 
كمــا أود أن أشــكر جميــع الرعــاة اإلعاميــني وكذلــك 

املتحدثــني علــى دعمهــم.
شــكراً جزيــاً جلميــع املشــاركني لدينــا ســواء مــن 
الســوق املصــري أو مــن الســوق الدوليــة على حرصهم 

علــى الســفر طــوال الطريــق إلــى شــرم الشــيخ علــى 
الرغــم مــن لوائــح الســفر الصارمــة".

مــن جهتــه، أكــد الوزيــر الدكتــور محمــد معيــط أن 
الوضــع املالــي للهيئة العامة للتأمني الصحي الشــامل 
قــوي وصلــب، وأننــا بلغــة األرقام، قادرون على التوســع 
التدريجــي يف تطبيــق منظومــة التأمــني الصحــي 
الشــامل باحملافظــات، مبــا يتســق مــع التوجيهــات 
ــرة  ــي وتســريع وتي ــط اجلــدول الزمن الرئاســية بضغ
العمــل يف هــذا املشــروع القومــي، علــى نحــو يســهم يف 
حتقيــق حلــم كل املصريــني، بإرســاء دعائــم منظومــة 
ــة لــكل  ــة املتكامل ــة الصحي ــة الرعاي جيــدة متــد مظل
أفــراد األســرة املصريــة، خــال 10 ســنوات، وحتميهــم 
مــن مخاطــر املــرض، مبــا يترتب عليه مــن أعباء مالية 
ونفسية، مشيراً إلى أن الهيئة العامة للتأمني الصحي 
الشــامل جُتــدد التزامهــا بإجــراء دراســات اكتواريــة 
دوريــة كل 4 ســنوات بحــد أقصــى ملراجعــة االســتدامة 
املالية، والتأكد من أننا نسير على الطريق الصحيح.
أضــاف الوزيــر أن مؤشــرات أداء العــام املالي املاضي 
ملنظومــة التأمــني الصحــي الشــامل، تعكــس القــدرة 
علــى اســتدامة التدفقــات املاليــة الازمــة، الســتكمال 
املســيرة الناجحــة يف تنفيــذ هــذا النظــام الصحــي 
املتكامــل بشــتى احملافظــات وفقــاً للمواعيــد املقــررة، 
مبــا يتكامــل مــع  املشــروع القومــي لتنميــة الريــف 
املصــري »حيــاة كرميــة«، الذي يعد من أفضل البرامج 
التنموية يف العالم بشهادة األمم املتحدة، حيث يُسهم 
يف تغييــر وجــه احليــاة علــى أرض مصــر، موضحــاً أن 
الهيئــة العامــة للتأمــني الصحي الشــامل حققــت ٣6٪ 
منــواً ســنوياً يف اإليــرادات خــال العــام املالــي املاضي، 
و129٪ زيادة يف عوائد االســتثمار، موضحاً أن هناك 
اســتراتيجية متقدمة لاســتثمار اآلمن ألموال النظام 

جاد معوض ونيرة مجدي مع د. أمين شمس ومحمد عاطف

توقيع مذكرة تفاهم 
وقع املركز اإلقليمي للتمويل املستدام، التابع للهيئة 
العامــة للرقابــة املاليــة، مذكــرة تفاهــم مــع االحتــاد 
املصــري للتأمــني لدعــم ســوق التأمــني املصــري ورفــع 
كفاءتــه، واالرتقــاء مبســتوي الثقافة التأمينية وخاصة 

يف مجــال التأمــني املســتدام.
وقــع علــى االتفــاق ســينا حبــوس املديــر التنفيــذي 
للمركــز اإلقليمــي للتمويــل املســتدام والدكتــور طــارق 
ســيف األمــني العــام لاحتــاد املصــري للتأمــني بهدف 
نشــر مفاهيــم التمويــل املســتدام يف ســوق التأمــني 
مــع  اســتراتيجية  شــراكة  يف  والدخــول  املصــري، 
االحتــاد املصــري للتأمــني لتشــجيع صناعــة التأمــني 
علــى تطويــر اســتراتيجيات التأمــني املســتدام داخــل 

الشــركات.
وقالــت حبــوس أنــه مبقتضــى مذكــرة التفاهــم 
ــى  ــل املســتدام عل ــي للتموي ــز اإلقليم ســيعمل املرك
ــادرات املقترحــة يف مجــال  مناقشــة املشــاريع واملب
التمويــل والتأمــني املســتدام خللق فرص اســتثمارية 
جديــدة لــدى كافــة املؤسســات واجلهات والشــركات 
املركــز  ســيلتزم  كمــا  التأمــني،  بقطــاع  العاملــة 
بتقــدمي كافــة املســاعدات لاحتاد املصــري للتأمني 
للتعريــف بإعــان نيروبــي املتعلق بالتأمني املســتدام 

بهــدف التشــجيع علــى تطبيقــه، وهــو اإلعــان الذي 
بقــارة  التأمــني  صناعــة  قــادة  يلتــزم  مبقتضــاه 
أفريقيــا بدعــم حتقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة 

لــأمم املتحــدة.
وأعــرب عــاء الزهيــري رئيــس االحتــاد املصــري 
للتأمــني عــن ســعادته بتوقيــع مذكــرة التفاهــم وثمــن 
التعــاون مــع املركــز اإلقليمــي للتمويــل املســتدام والــذي 
ــي يف  ــة التدريب ــة املالي ــة الرقاب ــة ذراع هيئ ــد مبثاب يع
مجــال تعزيــز التنميــة املســتدامة، والتمويــل والتأمــني 
املســتدامني خللــق إطــار تنظيمــي ميكــن مــن خالــه 
تيسير مناقشة املشاريع واملبادرات املقترحة يف مجال 
التمويــل املســتدام والتأمــني املســتدام، وتوفيــر فــرص 
اســتثمارية جديــدة لــدي كافــة املؤسســات واجلهــات 

العاملــة بقطــاع التأمــني.
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فريق Premium يف لقاء عمل

هال غطمي وأحمد سليمجورج قبان، سمر هيدموس وروجيه زكار

فنشرش فارس

تضمــن أقصــى عائــد دون التأثيــر علــى الســيولة 
املاليــة الكافيــة للوفــاء بالتزاماتهــا، حيــث تضــم الهيئة 
واالســتثمار،  االقتصــاد  مجــاالت  متخصصــني يف 
إلعــداد دراســات تفصيليــة عــن الفــرص اجلاذبــة يف 
الســوق احملليــة والدوليــة واملشــروعات واملجــاالت 
األكثــر أمانــاً واألعلــى عائــداً مبــا تتطلبــه من دراســات 
ميدانيــة، ودراســات جــدوى اقتصاديــة وغيرهــا، مــع 
االلتــزام مبحــددات السياســة االســتثمارية الــواردة 
الصحــي  »التأمــني  لقانــون  التنفيذيــة  بالائحــة 

الشــامل«.

أشــار الوزيــر، إلــى أن اخلزانــة العامــة للدولة حتملت 
٣9،٣ مليــون جنيــه قيمــة اشــتراكات غيــر القادريــن يف 
منظومــة التأمــني الصحــي الشــامل خال العــام املالي 
املاضــي، بزيــادة 494٪، يف إطــار احلــرص علــى توفيــر 
احلمايــة االجتماعيــة للفئــات األولــى بالرعايــة، الفتــاً 
ــة يف  ــات املالي ــى الوفــاء باملطالب ــا قــادرون عل ــى أنن إل
موعدها، بعد خصم نســب املســاهمات التي يُســددها 
املنتفعون مباشــرة ملقدمي اخلدمة، وقد ســددنا لهيئة 
الرعايــة الصحيــة 9٨٨ مليــون جنيــه قيمــة اخلدمــات 

الطبية املقدمة للمنتفعني ببورســعيد.

وعن منظومة التأمني الصحي الشامل شدد معيط 
علــى أن التوســع يف التعاقــد مــع كبــرى املستشــفيات 
ومعامل التحاليل واألشعة والصيدليات لتندرج حتت 
مظلــة منظومــة التأمــني الصحــي الشــامل، مــن أجــل 
ــكل أفــراد  ــة وشــاملة ل ــة متكامل ــة صحي ــر رعاي توفي
األســرة، مبا يخفف عنهم األعباء الصحية والنفســية 
واملاليــة فــور اشــتراكهم بهــذا املشــروع القومــي خاصة 
ــرى، حيــث  ــد احتياجهــم إلجــراء اجلراحــات الكب عن
يغطيهــا النظــام وال يتحمــل عنها املواطــن املنتفع أكثر 

مــن ٣00 جنيــه.
أمــا الدكتــور محمــد عمــران، فكشــف عــن إصــدار 
الهيئــة 42 موافقــة ترخيــص إصــدار إلكترونــي لوثائق 
التأمــني مثــل احلــوادث الشــخصية والتأمــني متناهــي 
ــدء  ــل ب ــق تأمــني الســفر للشــركات قب الصغــر، ووثائ
عمل مجمعة تأمني السفر يف نهاية أيار/مايو 2021.
ـ٨ شــركات  وأضــاف عمــران، كمــا متــت املوافقــة لــ
تأمني على استخدام تطبيقات على الهاتف احملمول 
مُتّكنهــا مــن التســويق والتوزيــع واإلصــدار اإللكترونــي 
إلــى  النمطيــة، باإلضافــة  الشــركة  تأمــني  لوثائــق 
موافقــة الهيئــة علــى مــا يقــرب مــن 500 عقــد منهــم 
٣52 عقــداً يف عــام 2020 فقــط لتنظيــم العاقــة بــني 
شركات التامني ووسطاء التأمني وشركات التحصيل 
اإللكترونــي الســتكمال منظومــة اإلصــدار اإللكتروني 

وإتاحــة التحصيــل اإللكترونــي لأقســاط.
وذكــر أن هيئــة الرقابــة املاليــة تــدرس التوســع يف 
اإلصــدار اإللكترونــي لوثائــق تأمــني أخــرى مــن خــال 
نظــم معلومــات شــركة التأمني للتيســير على شــركات 
التأمــني ولعمائهــا يف ظــل سياســة التباعــد املتبعــة 
ــا  ــروس كورون ــة النتشــار في ــة املوجــات املتتالي ملواجه
املســتجد »كوفيــد-19"، كوثائــق تأمينــات البحــري، 
ووثائــق التأمــني الشــامل علــى الســيارات اجلديــدة. 

ترويج ملؤمتر العقبة 2022 
ــة التنظيميــة ملؤمتــر العقبــة  يف ضــوء جهــود اللجن
والــذي   »2022 العقبــة  »مؤمتــر  للتأمــني  الثامــن 
ســيعقد يف فنــدق االنتركونتننتــل للفتــرة مــن15 الــى 
19 /5/2022  والترويــج للمؤمتــر والبــدء بإســتقبال 
املشــاركني بــه بعــد إجنازاملوقــع االلكترونــي وكافــة 

األمــور اللوجيســتية املتعلقــة باملؤمتــر. 
وتتويجــاً للعاقــة التشــاركية مــع اإلحتــاد املصــري 
ــع  ــاون مشــترك م ــة تع ــذي تربطــه إتفاقي للتأمــني ال
اإلحتــاد األردنــي لشــركات التأمــني، مت تخصيــص 
جناح خاص Booth لإلحتاد األردني لشــركات التأمني 
مــن اجلهــات املنظمــة ملؤمتــر شــرم الشــيخ والــذي مت 
جتهيــزه باملــواد اإلعانيــة والبروشــورات اخلاصــة 
ــة  ــى املشــاركني واإلجاب ــا عل ــرض توزيعه باملؤمتــر بغ
ــى اإلستفســارات الســتقطاب املشــاركني يف هــذا  عل
ــرر  ــادم املق ــة الق ــى للمشــاركة يف مؤمتــر العقب امللتق

عقــده يف ايار/مايــو 2022.
وبهــدف حتقيــق االســتفادة مــن ملتقى شــرم الشــيخ  
للترويــج ملؤمتــر العقبــة الثامــن للتأمني، قــررت اللجنة 

التنظيميــة للمؤمتــر  تقــدمي عــرض خــاص للســادة 
املشــاركني مــن غيــر األردنيــني يف هذا امللتقى مبنحهم 
إقامة مجانية خال عطلة نهاية األســبوع  بعد انتهاء 
اعمــال املؤمتــر  شــاملة لإلفطــار والضرائــب يف نفــس 
الفنــدق املختارمــن املشــارك إلقامتــه خــال مشــاركته 
يف مؤمتر العقبة 2022 وذلك  ملدة ثاثة ايام / ليلتان 
للفتــرة مــن مــن 19- 21/5/2022 يف حــال التســجيل 
للمشــاركة يف املؤمتــر قبــل تاريــخ ٣1/10/2021 يف 
اطــار جهــود اللجنــة لتعزيــز احلركــة الســياحية يف 
اململكــة والتعريــف مبنطقــة املثلــث الذهبــي اميانــاً 

باملســؤولية املجتمعيــة للقطــاع جتــاه الوطــن.

سابني سلوم وشربل بو فرح
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خالد احلسن يف لقاء تلفزيونيوليد صيداني وفريق عمله

فريق عمل شديد ري

وأكد عمران أن صناعة التأمني العاملية قد واجهت 
حتديــاً وجوديــاً جــّراء احلالــة الوبائية لفيــروس كورونا 
املســتجد واملنتشــرة علــى مســتوى العالــم، بعــد أن 
اصطدمــت تلــك الصناعــة بعقبــة صعوبــة تغطيــة 
األوبئــة يف املســتقبل كمــا كان معتــاداً، واجتــاه شــركات 
إعــادة التأمــني العامليــة إمــا إلــى اســتثناء األوبئــة 

صراحــة أو رفــع أســعار تغطيــة األوبئــة.
وقــال: إن الرقيــب علــى صناعــة التأمــني يف مصــر 
أســرع بوضــع خارطــة طريــق مُتّكنــه مــن الصمــود 
أمــام اجلائحــة، حيــث ألــزم شــركات التأمــني بســداد 
التعويضات واملطالبات املستحقة حال حتقق اخلطر 
املغطــى تأمينيــاً بوثائــق التأمني يف أســرع وقت ممكن 
عن طريق وســائل الدفع املتعددة لدى كل شــركة ومبا 
يســهم يف تعزيــز الثقــة املتبادلــة بني العماء وشــركات 
التأمــني، كمــا بــادر بتوجيــه عمــاء شــركات التأمــني 
باســتخدام وســائل الدفع اإللكتروني املتاحة بشــركات 

التأمني.
 وأضــاف عمــران، أن هيئــة الرقابــة املاليــة قــد 
طالبــت يف تدابيرهــا املعلنــة ملواجهة انتشــار الفيروس 
التأمــني وتخفيــف حــدة  العاملــني يف قطــاع  بــني 
اجلائحة، االستفادة من اخلطوات التنظيمية السابق 
إصدارها بالســماح لشــركات التأمني بإصدار وثائقها 
النمطيــة إلكترونيــاً مــن خــال نظــم معلومــات شــركة 
التأمــني لتشــجيع التحــول الرقمــي والوصــول للعماء 
عبر أدوات تســويق رقمية مســتحدثة، ومتكني شــركة 
التأمــني مــن االكتتــاب عــن بٌعــد لتحقيــق االســتمرارية 
يف التعامــل مــع العمــاء بيُســر، وااللتــزام بسياســات 
التباعــد االجتماعــي كأســلوب وقائــي أقرتــه الدولــة 
املصريــة فيعمــران اســتراتيجيتها ملواجهــة اجلائحــة.

وأشــار رئيــس الهيئــة أن جائحــة فيــروس كورونــا 
املســتجد قــد أحدثــت أزمــة عامليــة ليــس لهــا مثيــل، 

فهــي أزمــة صحيــة عامليــة، عــاوةً علــى مــا لهــا مــن 
خســائر بشــرية هائلــة أفضــت إلــى أشــد ركــوٍد شــهده 
العالــم منــذ احلــرب العاملية الثانيــة. وما عاصرناه من 
توجــه االقتصــاد العاملــي نحــو االنكمــاش، وانخفــاض 
متوســط نصيب الفرد من الدخل ليدفع مبايني من 

النــاس وعلــى نحــو ســريع إلــى الفقــر املدقــع.
وتابع كما كان لتطبيق سياسات التباعد االجتماعي 
واإلغاقــات العامــة الناجمــة عــن اجلائحــة تأثيــراً 
شــديداً علــى منشــآت األعمــال والوظائــف، وال ســيما 
املنشــآت متناهيــة الصغــر والصغيــرة واملتوســطة يف 
بلــدان العالــم الناميــة ومــا تعرضــت لــه مــن ضغــوط 
شــديدة مــن هبــوط يف حجــم مبيعاتهــا، واضطرارهــا 
إلــى تقليــص ســاعات العمــل واألجــور، وســعي معظــم 
منشآت األعمال وباألخص الشركات متناهية الصغر 
والصغيــرة يف البلــدان منخفضــة الدخلللحصول على 

دعــم مالــي.
واستطرد: "لكن صناعة التأمني املصرية كان أدائها 
مختلفاً، حيث ارتفعت قيمة صافـي أصول 41 شركة 
تأمــني مصريــة يف عــام 2021لتصل إلــى 152،٨ مليار 
جنيــه مقارنــة ب 12٨،6مليــار جنيــه خــال عــام 2020 
وبنســبة زيــادة قدرهــا 1٨،٨%، كمــا اســتمر فائــض 
النشــاط التأمينى يف حتقيق أداءاً إيجابيا ليصل إلى 
نحــو 6،1 مليــار جنيــه يف 2021/6/٣0 مقارنــة بالعــام 
الســابق الــذي بلــغ فائــض النشــاط 5،9 مليــار جنيه".

وأشــار عمــران إلــى أن األفــراد يف البلــدان الناميــة 
كان عليهــم قبــل جائحــة فيــروس كورونــا حتمــل أكثــر 
ــاً  مــن نصــف تريليــون دوالر مــن مالهــم اخلــاص ثمن
للرعايــة الصحيــة، وبقــدوم اجلائحــة زادت احلاجــة 
إلى الوصول خلدمات فّعالة ميسورة التكلفة للرعاية 
الصحيــة، وتفاقــم العــبء املالي ملواجهة أزمــة الرعاية 

الصحية.

وتابــع أن عــدة تقاريــر ملنظمــات بحثيــة قــد رصــدت 
مواقــف متباينــة لصناعــة التأمــني عامليــاً وتفاعلهــا 
مبختلــف األســواق مــع مطالبــات العمــاء نتيجــة 
اإلصابــة بفيــروس كورونــا، وســواء أن مــا مت رصــده 
من استثناءات للتغطية التأمينية كان مبرراً أم ال فمن 
املؤكــد أن رد فعــل شــركات التأمــني مــع تلــك املطالبات 

قــد أثــر بشــكل كبيــر يف حجــم الثقــة مــع العمــاء.
وقال رئيس الهيئة، إن الرقيب على صناعة التأمني 
يف مصــر كان عليــه أن يــدرك حجــم اجلائحــة مبكــراً 
ويتوقــع مــا يترتــب عليهــا مــن اآلثــار االقتصاديــة 
واالجتماعيــة الكبيــرة علــى املجتمــع املصــري، وبــدأت 
هيئة الرقابة املالية املصرية مبكراً يف اتخاذ مجموعة 
مــن اإلجــراءات والتدابيــر االحترازيــة للعمــل علــى 
احتــواء تلــك اآلثــار وتعزيــز الثقــة يف صناعــة التأمــني، 
حيــث ألزمــت الهيئــة شــركات التأمــني اخلاضعــة 
ــة يف الســوق املصريــة مبنــح  ــة والعامل إلشــراف الهيئ
عمائهــا - مــن حملــة الوثائــق - مهلــة إضافيــة بخاف 
مــا ورد بوثائــق التأمــني لســداد أقســاط التأمــني وفقــاً 
لنــوع وطبيعــة وثائــق التأمــني كمــا حــدث مــع عمــاء 
وثائق التأمني ضد مخاطر عدم السداد للمشروعات 
املتوســطة والصغيــرة ومتناهيــة الصغــر ومنحهم مهلة 
6 أشــهر إضافيــة لســداد أقســاط التأمــني اخلاصــة 
بوثائقهــم بخــاف مــا ورد بوثائــق التأمــني، بحيــث يتــم 
تأجيــل حتصيــل أقســاط التأمــني اخلاصــة بهــم مــع 
عــدم ترتيــب أيــة غرامــات تأخيــر أو فوائــد أو أيــة عباء 

ماليــة أخــرى.
واســتفاد مــن مهلــة تأجيــل األقســاط املســتحقة 
أكثــر مــن 5 مايــني مــن حاملــى وثائــق التأمــني ومبــا 
مُيكــن العمــاء مــن االســتمرار يف االســتفادة مــن مزايا 
احلماية التأمينية التي متنحهم إياها وثائقهم التأمينية 

وتعويضهــم حــال حــدوث املخاطــر املؤمــن ضدهــا.
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زياد جريديني مع مصطفى قطران  ومحمد شريف

فريق عمل مصر القابضة للتأمني

فريق عمل عمان ري مع جالل طباجة

وكان لتلــك املبــادرات والتدابيــر أثرهــا علــى نشــاط 
التأمــني والــذي شــهد نشــاطاً جيــداً خــال العــام 
املالــي 2020 عــام بدايــة اجلائحــة واإلغــاق الشــامل 
إذ ارتفعــت إجمالــي األقســاط لتصــل إلــى 40،1 مليــار 
جنيــه يف نهايــة العــام املالــي 2020، وحققــت شــركات 
التأمــني يف 2021/6/٣0 إجمالــي أقســاط بلــغ 45،9 

مليــار جنيــه مبعــدل منــو قــدره %14،5.
مــن  املســددة  التعويضــات  إجمالــي  بلــغ  كمــا   
قبــل شــركات التأمــني مبلــغ 22،4 مليــار جنيــه يف 
2021/6/٣0 مقابــل 1٨،9 مليــار جنيه يف عــام 2020، 
وشــهدت صافـــي اســتثمارات شــركات التأمــني البالــغ 
ــى  ــدل 1٨،7% لتصــل إل عددهــا 41 شــركة منــواً مبع
127،٨ مليــار جنيــه يف 2021/6/٣0 مقابــل 107،7 

ــار جنيــه يف العــام الســابق. ملي
ــة املاليــة وألول مــرة يف تاريخهــا  كمــا قامــت الرقاب
مــدى  لقيــاس  اختبــار  وإجــراء  بإعــداد  الرقابــي 
حتمــل – أو مــا يعــرف بــال Stress Testing – وحــدات 
التأمــني العاملــة يف الســوق املصريــة بهدف اســتجاء 
ــة عــن األضــرار  ــة شــاملة للســيناريوهات املتوقع رؤي
والتأثيــرات احملتملــة لتلــك األزمة علــى القوائم املالية 
لشركات التأمني، وكيفية تعامل إدارات تلك الشركات 
مــع األزمــة وإدارتهــا لأخطــار املاليــة املرتبطــة بتلــك 

التأثيــرات.
وقــد أظهــرت نتائــج تنفيــذ االختبــار علــى شــركات 
التأمــني قــوة ومتانــة املركــز املالــي للشــركات، حيــث 
كانــت مخاطــر ضعــف املــاءة املاليــة ومخاطــر ضعف 
معــدالت الســيولة منخفضــة بينمــا كانــت مخاطــر 
انخفــاض الكفــاءة التشــغيلية معتدلــة، كمــا أظهــرت 
اختبــارات التحمــل أن مخاطــر تراجــع جــودة احملفظة 

مقبولة.
بدورهــا، أعلنــت الوزيــرة نبيلــة مكــرم إصــدار وثيقــة 

تأمــني اختيــاري للمتوفــني مــن املصريــني يف اخلــارج 
ونقــل اجلثامــني مــن قيمــه الوثيقــة وتعويــض األســرة 

مببلــغ مالــي ترتضــي بــه أســرة املتوفـــي.
وقالــت الوزيــرة إنــه متــت املوافقــة علــى إصــدار 
الوثيقة بالتنســيق مع االحتاد املصري للتأمني وهيئة 
الرقابــة املاليــة ووزارة الهجــرة، وســيبدأ العمــل علــى 
تشــكيل جلنــة بالتعــاون مــع وزارة الداخليــة لإلعــان 
عن ضوابط الوثيقة وقيمة التعويض وبداية التنفيذ.
الشــريحة  علــى  الــوزارة  حــرص  مكــرم،  وأكــدت 
املصرية املوجودة يف اخلارج وخصوصاً بدول اخلليج 
باعتبارهــا أكثــر الــدول التي تســتقبل العمالة املصرية 
وبعــد رصــد احلــاالت الفرديــة للحــوادث والتــي كانــت 
الدافــع وراء إصــدار الوثيقــة لتأمــني حقــوق املصريــني 

بعــد الوفــاة ومحاولــة تعويــض أســرهم مببلــغ.
وقالــت الســفيرة إنــه ألول مــرة يجــري االتفــاق علــى 
إصــدار وثيقــة تأمــني اختياريــة للمصريــني العاملــني 
واملقيمــني يف اخلــارج، وذلــك وفقــاً ملذكــرة تفاهــم بــني 
االحتــاد املصــري للتأمــني، والهيئــة العامــة للرقابــة 

املاليــة.
من جهتها، اســتعرضت املستشــارة الدكتورة ماريان 
قلــدس لــدور املركــز يف تســوية املنازعــات، مؤكــدة 
جناحــه يف أن يكــون رقمــاً فاعــاً يف تســوية هــذه 

النزاعــات.
وأشــارت قلــدس يف كلمتهــا إلــى أهميــة املركــز كونــه 
ذراعــا مهمــة لتســوية النزاعــات وأن أحكامــه نهائيــة 
وتصطبغ بالصبغة القانونية، وال يجوز نظر أي دعوى 
أمــام القضــاء طاملــا مت اللجوء ملركز تســوية النزاعات.
ــز  ــا املرك ــي يقدمه ــدس اخلدمــات الت وعرضــت قل
وشــروط اللجــوء إليــه، وأهميته لســوق التأمــني والذي 

أصبــح يحــل ثالثــاً علــى مســتوى القــارة اإلفريقيــة.

ولفتت إلى أن الدولة تستهدف من إنشاء أول مركز 
للتحكيــم االختيــاري وتســوية املنازعــات املاليــة غيــر 
املصرفيــة، أن يصاحــب إصدار التشــريعات والقواعد 
املنظمــة لأنشــطة االقتصاديــة االهتمــام مبســألة 
تســوية املنازعــات التــي تنشــأ، باعتبارهــا واحــدة مــن 
أهــم عناصــر املنــاخ االســتثماري الشــامل، ألن جــذب 
املتعاملــني يف هــذه األنشــطة ســهولة اإلجــراءات عنــد 
التأســيس والترخيــص فقــط، مــا لــم يواكــب ذلــك 
وجــود آليــة قانونيــة فعالــة لنظــر وإنهــاء أي نزاع يظهر 

للمتعاملــني علــى نحــو يحفــظ حقوقهــم.
وقالــت قلنــدس إن مركــز التحكيــم والتســوية يف 
املنازعــات، ذو شــخصية اعتباريــة مســتقلة، جتيــز 
للمتعاملني يف اخلدمات املالية غير املصرفية اللجوء 
إليــه إذا مــا اتفقــوا ابتــداءً أو الحقــاً على تســوية النزاع 
عــن طريــق التحكيــم بهــدف الســرعة يف تســوية وحــل 

النزاعــات.
للتحكيــم  املصــري  املركــز  مهــام  أن  وأضافــت 
االختيــاري محــددة يف التحكيــم وتســوية املنازعــات 
التــي تنشــأ بســبب تطبيــق أحــكام القوانــني اخلاصــة 
باملعامــات املاليــة غيــر املصرفية وعلــى األخص التي 
تنشــأ فيمــا بــني الشــركاء أو املســاهمني، أو األعضــاء 
يف الشــركات واجلهــات العاملــة يف مجــال األســواق 
املاليــة غيــر املصرفيــة، ســواء فيمــا بينهــم، أو بينهــم 
وبــني تلــك الشــركات واجلهــات وكذلــك منازعــات 
املتعاملــني أو املســتفيدين مــن األنشــطة املاليــة غيــر 
املصرفيــة مــع تلــك الشــركات واجلهــات مبناســبة 
مباشــرتها لنشــاطها، وذلــك مبراعــاة أحــكام القوانــني 

ــة املنظمــة للتحكيــم وتســوية املنازعــات. املصري
التحكيــم  النظــام األساســي ملركــز  أن  وأضافــت 
ــة استشــارية مــن  ــز جلن قــد تضمــن أن يكــون للمرك
ســبعة أعضــاء مــن املتخصصــني واخلبــراء يف مجــال 
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طارق مرعي ودعاء عياش يتوسطان أمجد عطاهلل وزينة املصري

اجتماع بني فريقي عمان ري وأبكساألمني العام وجو عازار

ماهر احلسني مع شربل بو فرح وسابني سلوم

التحكيــم أو تســوية املنازعــات أو ممــن لهــم خبــرة يف 
مجــال األنشــطة املاليــة غيــر املصرفية، علــى أن يكون 
مــن بينهــم عضوان من مستشــاري مجلــس الدولة يتم 
ــون  ندبهمــا وفقــاً لأحــكام املنصــوص عليهــا يف قان
مجلس الدولة – بعد ترشيح مجلس أمناء املركز لهما 
وتختص اللجنة االستشارية بالنظر والبت يف املسائل 
التــي تعــرض عليهــا وفقــاً ألحــكام النظــام األساســي 
ملركــز التحكيــم أو أي مســائل أخــرى يحددهــا مجلس 

األمناء.
قال املستشــار رضا عبد املعطي أن الهيئة بصفتها 
اجلهــاز الرقابــي صاحب الوالية على األنشــطة املالية 
غيــر املصرفيــة ؛ جنحــت يف ترويــض اآلثــار املرتبطــة 

بكوفيد 19.
ــي ألقاهــا  ــد املعطــي يف الكلمــة الت واســتعرض عب
نيابة عنه احد مسؤولي الهيئة يف تعزيز أداء صناعة 
التأمني، مشيداً باإلجراءات التي اتخذتها الهيئة بعد 
ظهــور كوفيــد 19 ومــن بينهــا تأجيــل ســداد أقســاط 
وثائــق التأمــني والتحــول الرقمــي ســواء مــن خــال 
اإلصــدار وســداد األقســاط وغيرهــا مــن اإلجــراءات.
اضــاف أن اخلطــوات املتســارعة التــي اتخذتهــا 
الهيئــة ملواجهــة كورونــا كانــت تواكــب مــع نفــس وتيــرة 
املركــزي  البنــك  مبــادرة  ومنهــا  الدولــة  إجــراءات 
اخلاصة باملشــروعات الصغيرة واملتوســطة ومتناهية 
الصغــر ؛ عــاوة علــى رصــد الدولــة 100 مليــار جنيــه 
لترويــض مخاطــر كورونــا علــى االقتصــاد املصــري 

ــة املختلفــة. ــة واحلماي والبرامــج االجتماعي
وأشــار عبــد املعطــى إلــى أن الهيئــة العامــة للرقابــة 
املاليــة اتخــذت حزمــة إجــراءات كبيــرة لتمكني عماء 
شــركات التأمــني مــن مواجهــة فيــروس كورونــا منهــا 
ــة لشــركات التأمــني اخلاضعــة إلشــراف  ــزام الهيئ إل

الهيئــة والعاملــة بالســوق املصريــة مبنح عمائهــا - من 
حملــة الوثائــق - مهلــة إضافيــة بخــاف مــا ورد بوثائــق 
التأمــني لســداد أقســاط التأمــني لنــوع وطبيعــة وثائــق 

التأمني.
وقال أن هذه اخلطوة يستفيد منها أكثر من خمسة 
مايــني مــن حاملــي وثائق التأمني ومبــا مُيكن العماء 
مــن االســتمرار يف االســتفادة مــن مزايــا احلمايــة 
التأمينيــة التــي متنحهــم إياهــا وثائقهــم التأمينيــة 

وتعويضهــم حــال حــدوث املخاطــر املؤّمــن ضدهــا.
واضــاف مت منــح عمــاء وثائــق التأمــني علــى احليــاة 
الفــردي فتــرة ســماح اضافيــة قدرهــا 60 يومــاً، ويجوز 
للعمــاء الذيــن جتــاوزُوا مهلة الســداد والغيت وثائقهم 
خــال الفتــرة مــن 2020/٣/1 وحتــى ٣0/2020/6 
إعــادة ســريان تلــك الوثائــق قبــل 2020/12/٣1 وذلــك 
دون حتمــل أيــة رســوم إداريــة جديــدة أو فوائــد تأخيــر.
واتبــع انــه مت منــح وثائــق التأمــني الطبــي والســيارات 
مهلة ســداد ثاثون يوماً من تاريخ اســتحقاق القســط 
وفــى حالــة جتــاوز فتــرة الســداد املمنوحــة وإلغــاء 
الوثيقــة فأنــه يجــوز أن يتــم إعــادة ســريانها وفقــاً 
لإلجــراءات املتبعــة بالشــركات دون حتمــل أيــة رســوم 
اداريــة أو إصــدار جديــدة ومنــح عمــاء وثائــق تأمــني 
الشــركات )حيــاة جماعــي وتأمينــات ممتلــكات( مهلــة 

ســداد ثاثــون يومــاً إضافيــة.
ووجهــت الرقابــة املاليــة عمــاء شــركات التأمــني 
بإســتخدام وســائل الدفع اإللكتروني املتاحة بشــركات 
التأمــني، والتــزام شــركات التأمــني بســداد التعويضات 
املســتحقة حــال حتقــق اخلطر املغطى تأمينيــاً بوثائق 
التأمــني الصــادرة يف أســرع وقــت ممكــن عــن طريــق 
وســائل الدفع املتعددة لدى كل شــركة، ومبا يســهم يف 
تعزيــز الثقــة املتبادلــة بــني العمــاء وشــركات التأمــني.

مــن جانبــه، قــال يوســف فاســي فهــري "إنــه ملــن 
دواعي ســروري أن أرحب بكم اليوم مبناســبة االفتتاح 
الرسمي للدورة السابعة والعشرين ملؤمتر FAIR. هذا 
احلــدث هــو تتويــج للعمــل اجلماعــي الكبير الــذي قام 
به مختلف أصحاب املصلحة املوجودين هنا اليوم يف 
هــذه الظــروف الصعبــة بشــكل خــاص يف ســياق أزمــة 

صحيــة غير مســبوقة.
مؤمتــر FAIR هــو مــكان للتبــادل والنقــاش حــول 
قضايــا التأمــني وإعــادة التأمــني الرئيســية احلاليــة. 
عماؤنــا )شــركات التأمــني والوســطاء( وأصحــاب 
املصلحــة يحثوننــا على االهتمــام باملخــاوف التي تؤثر 
عليهم خال هذا الســياق من األزمة الصحية وعلينا 

واجــب التدخــل نيابــة عنهــم.
ومــن هــذا املنظــور على وجه اخلصــوص، مت االتفاق 
علــى أن تركــز املناقشــة العامــة لهــذا اإلصــدار هــذا 
العــام علــى "االجتاهــات احلديثــة للتأمــني وإعــادة 

."COVID-19 التأمــني: فــرص مــا بعــد
 ،COVID-19 مــع احلــدث املؤســف واملفاجــئ لوبــاء
وجــدت شــركات التأمــني وإعــادة التأمــني نفســها 
يف وســط عاصفــة. يف فتــرة زمنيــة قصيــرة، كان 
علــى العديــد مــن الشــركات تغييــر عملياتهــا بالكامــل 
والتكّيف مع هذه األزمة الصحية غير املســبوقة التي 

ــة. ــدت أيًضــا أزمــة أعمــال عاملي وّل
منــذ بدايــة األزمــة الصحيــة، رأينــا أن قطاعــي 
التأمــني وإعــادة التأمــني يظهــران مرونــة مهمــة. يجب 
أن نســتمر يف إظهــار هــذه املرونــة. نحــن بحاجــة إلــى 
التفكيــر وإعــادة التفكيــر بطريقــة مرنــة للغايــة حــول 
كيفيــة حتويــل هذا الســياق الصعــب إلى فرصة مهمة 
لــكا القطاعني. ففــي املاضي، كانت التحديات دائًما 
وســيلة لدفــع التغييــر. ومــع ذلــك، ال يــزال أمامنــا 
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وائل شكري، علي السيسي وفاحت بكداشفنشرش فارس يف اجتماع

حفيظ حشاني ومصطفى قطران د. مازن أبو شقرا وسابني سلوم

طريــق طويــل لنقطعــه، ولــن نحقــق أهدافنــا وغاياتنــا 
األساســية إال مــن خــال العمــل مًعــا".

وأضــاف متســائاً: "مــا هــي النظــرة املســتقبلية 
واملنظــور: فــرص مــا بعــد COVID؟ بعــد العيــش يف 
جائحــة، كان علــى النــاس تعديــل طريقــة عملهــم 
ــاج شــركات التأمــني  ــك، حتت وعيشــهم، ونتيجــة لذل
وشركات إعادة التأمني إلى التكيف لتلبية احتياجات 
املســتهلكني يف مرحلة ما بعد اجلائحة. املضي قدماً 
يســلط الضــوء علــى العديــد مــن التغييــرات وظهــور 

فــرص جديــدة:
• أوالً: رقمنة جتربة عماء التأمني

النهــج التقليــدي لالتمــاس وجهــاً لوجــه هــو محــور 
التركيز الرئيسي. لقد أصبحت حاجة لتغيير قنوات 
للتغيــرات االجتماعيــة  التوزيــع احلاليــة اســتجابة 
العامــة.  الصحــة  لقيــود  نظــًرا  والدميوغرافيــة، 
أصبحــت اجتماعــات العمــل مــن املنــزل واالجتماعات 
عبــر اإلنترنــت والنــدوات عبــر اإلنترنــت كلهــا شــائعة 

جــًدا.
هــذا يجبرنــا علــى تكييــف قنــوات البيــع لدينــا. مــن 
خــال التحــول الرقمــي، ســتتمكن شــركات التأمــني 
وإعادة التأمني من االســتمرار يف التواصل باســتمرار 

مــع عمائهــا وشــركائها.
• ثانياً: املنتجات املصممة حسب الطلب

لتلبية هذه االحتياجات، يجب على شركات التأمني 
وشــركات إعــادة التأمــني تطويــر منتجــات مخصصــة 
ــر  ــة أكث ــع رقمي ــوات توزي ــة، وقن ــاب مرن ــر اكتت مبعايي

تطــوراً للتكيــف مــع منــوذج القــوة العاملــة املتغيــر.
قــد تكــون هنــاك فرصــة لبنــاء عاقــات مربحــة 
للجانبــني مــن خــال العمل مع شــركائنا على األنظمة 

األساســية احلاليــة أو رمبــا تطويــر منصــات جديــدة 
مخصصــة".

وختــم قائــاً: "مــن املهــم بشــكل متزايــد لقطــاع 
التأمــني وإعــادة التأمــني مواكبــة أحــدث املعلومــات 
حــول بيانــات الرعايــة الصحيــة العامــة وتكنولوجيــا 
مــن  الصلــة  ذات  األخــرى  والقطاعــات  املعلومــات 
أجــل دمــج البيانــات التــي مت جمعهــا لتحديــث أحــدث 
التطــورات يف أعمالنــا. يف عالم ما بعــد COVID، يجب 
علــى صناعــة التأمــني أن تبحــث وتبحــث عــن أفضــل 
الســبل لدعم املجتمع والصحة، ألنها فرع متنام كأثر 
الحــق للوبــاء. وأعتقــد أنــه، بهــذا املعنــى، فإن النســخة 
الســابعة والعشــرين مــن مؤمتــر FAIR دعــوة لنــا، للعــب 
دور أساســي ملســتقبل قطاع التأمني وإعادة التأمني".
بعــد ذلــك، ســلّم الرئيــس يوســف فاســي فهــري 

رئاســة االحتــاد للرئيــس عــاء الزهيــري.
اليوم االول

ــوان "دور  ــوم االول جلســة عمــل حتــت عن ــاول الي تن
االستجابة الرقابية والتنظيمية يف تعزيز آداء صناعة 
التأمني"، حتدث فيها كل من السادة: عالء الزهيري، 
هشام رمضان، حافظ الغربي، أحمد بن علي املعمري 

واملستشــارة  د. ماريان كالداس. 
قــال حافــظ الغربــي رئيــس الهيئة العامة للتأمني يف 
ــى املــاءة  ــا أثــرت عل تونــس؛ إن أزمــة فيــروس كورون
املالية لشــركات التأمني، لكن الســيولة كانت يف مأمن 
مــن هــذا الفيــروس، يف إشــارة إلــى وفــرة الســيولة 
الازمــة لســداد االلتزامــات، مــا يؤكــد قــوة التأمــني 
كقطــاع اقتصــادي قــادر علــى ترويــض مخاطر البشــر 

واحلجــر. 
وعــرض الغربــي يف كلمتــه للتجربــة التونســية يف 
التعامــل مــع أزمــة كورونــا وقدرتــه علــى الصمــود أمــام 

هذه اجلائحة. ورأى أن األزمة املالية العاملية وكوفيد- 
19 جتربتــان أكدتــا قــدرة التأمــني علــى التعامــل مــع 
التعويضــات  كســداد  املباشــرة  بصورتهــا  األزمــات 
وغيرهــا، أو شــكلها غيــر املباشــر مــن خــال احلفــاظ 

علــى الشــركات.
ولــم ينكــر الغربــي تأثيــر كورونــا على نشــاط التأمني 
كونــه ليــس منعــزال عــن قطاعــات االقتصــاد املختلفــة 
لكنــه جنــح يف جتــاوز األزمة، عارضاً لإلجــراءات التي 
ــي  ــار كوفيــد-19 والت ــة للتعامــل مــع آث اتخذتهــا الهيئ
تتشــابه كثيــراً مــع اإلجــراءات التــي اتخذتهــا الهيئــة 
العامــة للرقابــة املاليــة يف مصــر، ممــا دفــع الرئيــس 
عــاء الزهيــري للتعليــق: "واضــح أن الهيئــات الرقابية 
يف الوطــن العربــي كانــت مجتمعــة معــا ألن إجراءاتهــا 

متشــابهة إلــى حــد كبيــر".
كلمــات الســادة املشــاركني يف هــذه اجللســة جــاءت 
متشــابهة، حيــث مت عــرض جتــارب الهيئــات الرقابيــة 
يف البلــدان املعنيــة مــع تداعيــات اجلائحــة، اذ أكــدوا 
ــن شــركات التأمــني مــن القيــام بواجباتهــا  علــى متّك
ودفــع املســتحقات للمتضرريــن، ممــا يشــير صراحــًة 
ــه يف مواجهــة أقســى ازمــة  ــّوة القطــاع وماءت ــى ق ال

صحيــة غيــر متوقعــة يف التاريــخ احلديــث.
ــور زاهــي  ــة الدكت ــار املصري ــم اآلث بعدهــا ألقــى عال
حــواس، محاضــرة عــن االكتشــافات األثريــة األخيــرة، 
يف منطقــة ســقارة بجــوار هــرم امللــك تتى، مشــيراً إلى 
أن البعثــة املصريــة عثــرت علــى بردية طولهــا 5 أمتار، 
و»بلطــة« مــن البرونــز خاصــة بأحــد جنــود اجليــش، 
فضــاً عــن بعــض األلعــاب ومراكــب وأقنعــة خشــبية 

ولوحــة وتوابيــت الدولــة احلديثــة.
وحتــدث عــن املدينــة الذهبيــة املفقــودة يف االقصــر، 
والتــي يعــود تاريخهــا إلــى عهــد امللك أمنحتــب الثالث، 

د. وليد زعرب وجو عازار



وأســتمر اســتخدامها مــن قبــل تــوت عنــخ آمــون، أي 
ــذ ٣000 عــام. من

وأوضــح ان العمــل قــد بــدأ يف هــذه املنطقــة للبحــث 
عــن املعبــد اجلنائــزي اخلــاص بامللك توت عنــخ آمون، 
ألنــه مت العثــور مــن قبــل علــى معبــدي كل مــن »حــور 

محــب« و»آي«.
وأضاف حواس أن هذه املدينة هي أكبر مســتوطنة 
إداريــة وصناعيــة يف عصــر اإلمبراطوريــة املصريــة 

علــى الضفــة الغربيــة لأقصر.
اليوم الثاني

ناقشــت اجللســة االولــى يف اليــوم الثانــي موضــوع 
"اســتراتيجيات االســتدامة والشــمول املالــي: منظــور 
 ،Souvik Banerjea :صناعــة التأمــني"، حتــدث فيهــا

ــا أســكر. ــم طاهــر وزيب ســينا حبــوس، هيث
رّكــز احملاضــرون يف هــذه اجللســة علــى أهميــة 
وضــع اســتراتيجيات لاســتدامة كمــا للشــمول املالــي 
ــى  ــؤدي ال ــًة، ممــا ي ــب شــركات التأمــني كاف مــن جان
توســيع اطار عمل هذه الشــركات حاضراً ومســتقباً، 
متطرقــني الــى جتربــة الشــمول املالــي يف القطــاع 
املصــريف التــي أثبتــت جناحــاً وقــدرةً علــى إحــداث 

ــرة يف هــذا املجــال. فروقــات كبي
اجللســة الثانيــة رّكــزت علــى موضــوع "دور التقنيات 
التأمينية وآليات التحول الرقمي يف صياغة مستقبل 
صناعة التأمني"، حتدث فيها الســادة: يوســف فاســي 
املوازيــن، مصطفــى  أدهــم  ســميث،  لورانــس  فهــري، 
ترأســها  ســعد.  وبــروس   Andreas Ruepp مدحــت، 
جمعــة زكــي املديــر اإلقليمــي للشــركة املركزيــة إلعــادة 

التأمــني.
ــر مــن  ــو إن الكثي ــر الفيدي قــال لورانــس ســميث عب

املعامــات التأمينيــة تتــم بشــكل رقمــي وأن نســبة 
ــى  ــى 17% عل ــا يصــل ال ــني مــع التأمــني رقمي املتعامل
عنصــراً  باتــت  التكنولوجيــا  وأن  العالــم،  مســتوى 
محــركاً يف حياتنــا بشــكل عــام ويف التأمــني بشــكل 
خــاص، الفتــاً الــى أن اغلــب الشــركات بــدأت تبحــث 
عــن أصحــاب املهــارات يف التكنولوجيــا لتوظيفهــم، 
اســتعداداً لانتشــار الرقمي والذي ال ميكن إنكار انه 
االوســع تاثيــراً واألكثر ديناميكاً، مشــدداً علــى ضرورة 
تهيئة األفراد للتعامل مع التكنولوجيا الرقمية واألهم 
االلتــزام باالخاقيــات الرقميــة اي تدريــب العمــاء 
واقناعهــم بضــرورة الثقــة يف شــركات التأمــني وإن 
البيانــات اخلاصــة بهــم يف مأمــن وال ميكن العبث بها.
وكشــف ســميث أن أفريقيــا قــارة واعــدة تكنولوجيــا 
ولديهــا إمكانيــات للتعلــم مــن خــال كــوادر رفيعــي 
ــر يف األســواق  ــاذ اكب ــاك امــال يف النف املســتوى، وهن
عبــر البنيــة التشــريعية والتــي أصبحــت متوفــرة الــى 

حــّد كبيــر.
مــن جهتــه، قــال جمعــة زكــي إن أهميــة التحــول 
الرقمــي والتكنولوجيــا ترتفــع يف شــكل دائــم الســيما 
يف قطــاع التأمــني الــذي اســتفاد منهــا كثيــراً يف ظــل 
جائحــة كورونــا، بحيــث ميكننــا القــول ان هــذا القطــاع 
كان األوفــر حظــاً مــن قطاعــات أخــرى وهــو متّكن من 

حتقيــق جناحــات هائلــة يف هــذا املجــال.
الســيد مصطفــى مدحــت قــال إن الســوق املصريــة 
شــهدت خــال اآلونــة األخيــرة تطــوراً ملحوظــاً يف 
قطــاع التكنولوجيــا والرقمنــة، مبــا ســيعود باإليجــاب 
علــى كافــة األنشــطة املاليــة واالقتصاديــة، مضيفــاً ان 
الرقمنة هي حتويل املعلومات يف صورة رقمية، بينما 
التحــول الرقمــي يقضــي باســتعمال تلــك املعلومــات، 

مبــا يســاهم يف تطويــر هــذا القطــاع وتنميتــه.

اليوم الثالث
ــوم الثالــث موضــوع  ــى يف الي تناولــت اجللســة االول
التحديــات  األعمــال:  منــاذج  تطويــر  يف  "التميــز 
مؤمــن مختــار،  الســادة:  فيهــا  حتــدث  واحللــول"، 
مدحــت صابــر، أحمــد نعيمــي، وليد عــوف، مــارك بوكر 

أورالنــدو. وســلفاتور 
قــال وليــد عــوف، العضو املنتدب لشــركة ميــد مارك 
لوســاطة التأمــني، إن رأس املــال البشــري هــو األهــم 
ــى القطاعــات  ــا« عل ــروس »كورون ــر في ــاس تأثي يف قي
املختلفــة. أن األثــر الســلبي لفيــروس »كورونــا« مرتبــط  
بشــكل أساســي باالكتئــاب أو القلــق والتوتــر واإلرهاق، 
الفتــاً إلــى أن املــرأة يف العمــوم أقــل وعيــاً  مــن الرجــل 
لكــن يف حــال وجــود خطــر يهــدد األســرة تصبــح املــرأة 

أكثــر إدراكاً ووعيــاً.
أّثــر علــى الســلوك  وأوضــح أن فيــروس كورونــا 
البشــري، ومــن ثــم يجــب أن يتحــول كل فــرد إلــى رجــل 
إطفــاء؛ أي إطفــاء خطــر احلريــق واحلــد من خســائره 

كنــوع مــن ترويــض هــذا اخلطــر.
وأكــد عــوف أن بعــض الثقافــات أكثــر حظــاً مــن 
أخــرى، لكــن الــدول التــي لديهــا مــوارد ماليــة أكبر هي 
صاحبــة النصيــب األكبــر مــن التأثيــر الســلبي للوبــاء، 
عكــس دولــة مثــل مصــر، فتبعــات الفيــروس كانــت 
أقــل اقتصاديــاً مــن حســن احلــظ، رغــم عــدم االلتــزام 

ــة. باإلجــراءات االحترازي
مــن جهتــه، قــال ســلفاتور أورالنــدو،  مديــر يف شــركة 
"بارتنــر ري"، إن هنــاك 7 منــاذج يف قطــاع التأمــني يتــم 
العمــل عليهــا خــال الفتــرة الراهنــة، مشــيًرا إلــى أن 
أغلــب الشــركات حــول العالــم مبنيــة علــى املعلومــات 
التكنولوجية والتعاون اخلارجي مع الشركات األخرى 

لتمكنها مــن التنافس. 
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خالد اجلشي وفاطمة الزينوليد زعرب وماريو نحاسروجيه زكار وحسام فهمي

جالل طباجة وطارق مرعي كريستني شليطا وروجيه زكارشديد ري





فاطمة الزين وغسان جبور اجتماع يف جناح ناسكو ري

أحمد حلمي ومحمد صالح مع كارين خطاب وهال غطمي غسان جبور يتوسط جيسيكا عون ومحمود حمدي
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وأكــد أورالنــدو، أن شــركات التأمــني التــي تنجــح 
حاليــاً لديهــا قــدرة علــى طــرح منتجــات خاصــة 
وجديدة للعماء، موضًحا أن تلك الشــركات تســتثمر 

ــي.  بشــكل مســتمر يف التحــول الرقم
وأضــاف أن جميــع الشــركات العامليــة التــي تعمــل يف 
قطــاع التأمــني لديهــا أكثــر مــن 100 نظــام تكنولوجــي 
لســهولة التعامــل مــع العمــاء يف طــرح املنتجــات، 
مشــيًرا إلــى أنــه ليــس هنــاك الكثيــر لتقــدمي جميــع 
املعلومات والبيانات التكنولوجية للشــركات لتقدميها 

بشــكل أمثــل. 
وأشــار إلــى أنــه يجــب أن نفهــم بــأن دور رأس املــال 
مهــم جــًدا ألنــه املركــز الرئيــس لطــرح عــدة منتجــات 
ــم  ــم يت ــه أذا ل ــا، منوهــاً أن جديــدة تعمــل بالتكنولوجي
اســتخدام رأس املــال بشــكل جيــد ســوف يتــم نقله إلى 

شــركة أخــرى.
مــن جانبــه، قــال مدحــت صابــر، العضــو املنتــدب 
لشــركة أروب للتأمــني علــى املمتلــكات، إن هنــاك 
ثاثــة أمــور مرتبطــة بتأثيــرات تفشــي فيــروس كورونا 
املســتجد أهمهــا اســتخدام التكنولوجيــا بشــكل أكبــر 
باملنــزل كإجــراء  العمالــة  مــن  لتواجــد %50  نظــرا 
احتــرازى "العمــل عــن بُعــد"، والرقمنة التي من شــأنها 

ان تســاعد الشــركات يف التطــور والنمــو.
وقــال إنــه رغــم تســريع التحول الرقمــي يف قطاعات 
اقتصاديــة عــدة يف 2020  نتيجــة فتــرات اإلغــاق 
بســبب تفشــي فيــروس كورونــا إال أن هــذا املنحــى 
مرشــح لاســتمرار يف الفترة املقبلة، ومع بدء انتعاش 
االقتصــاد والتعــايف مــن األزمــة نتيجة توفــر اللقاحات 
لعــاج كورونــا والتوســع يف تطعيــم نســبة كبيــرة مــن 
البشــر حــول العالــم، ســتبحث الشــركات عــن فــرص 

صاعــدة لضمــان التوســع والنمــو وأغلبهــا ســيكون 
معتمــداً علــى التكنولوجيــا والتحــول الرقمــي.

واكــد أن هنــاك مجــال آخــر مرشــح للنمــو والتوســع 
ــاء هــو  ــة مــع خفــوت أزمــة الوب ــرة املقبل بقــوة يف الفت

قطــاع املعلومــات وحتليلهــا. 
ــر مركــز دراســات التحــول  امــا أحمــد نعيمــي، مدي
الرقمي وإدارة املشــاريع يف معهد البحرين للدراســات 
املصرفيــة واملاليــة، فقــال: أن التكنولوجيا باتــت مركزاً 
ورافعــة للنمــو يف األســواق املاليــة، مؤكــداً أن التحــول 
ــل،  ــق القيمــة املضافــة للعمي الرقمــي ضــرورة لتحقي
مضيفــاً أن البعــض ينظــر للتكنولوجيــا علــى تكلفتهــا 
وليــس كأداة اســتثمار، الفتــاً إلــى أن فجــوة األفــراد 
يف قطــاع األعمــال يتركــز يف كيفيــة التواصــل وهــو مــا 

يحققــه أو يتــم مواجهتــه بالرقمنــة والتكنولوجيــا.
ووصــف نعيمــي البيانــات بأنهــا »امللــك« يف إشــارة 
ألهميتهــا لتقييــم العمــاء وحتديــد احتياجاتهــم ومــن 
ثــم توفيــر اخلدمــة املطلوبــة لهــم، مضيفــاً أن مســار 
التكنولوجيــا يخــدم العميــل من خــال توفير املنتجات 
وشــرحها وحتويلهــا ووضــع احللــول ألي حتديــات 
تخصهــا مــن خــال تنويع قنــوات التســويق اإللكتروني 
مــع اســتثمار وســائل التواصــل االجتماعــي املختلفــة 

والتــي يجــب أن يتــم اســتثمارها كوســيلة تســويق. 
أمــا اجللســة األخيــرة كانــت بعنــوان "قــدرة صناعــة 
التأمــني علــى مواكبــة املتغيــرات احلديثــة - مــا بعــد 
كوفيد-١9"، حتدث فيها الســادة: شــكيب أبو زيد، عمر 
جــودة، محمــد قطــب، جمــال صقــر، أحمــد خليــفة 

ــور مــازن أبــو شــقرا. والدكت
رّكز احملاضرون يف هذه اجللسة على كيفية مواكبة 
شــركات التأمــني وإعــادة التأمــني ألصعــب مرحلــة يف 

ــا  ــخ البشــرية احلديــث، حيــث لعبــت التكنولوجي تاري
دوراً اساســياً يف اســتمرار التواصــل بــني الشــركات 
والعمــاء، مؤكديــن علــى متّكــن الشــركات علــى القيام 
بواجباتهــا جتــاه املوظفــني، مبــا مــن شــأنه االنعــكاس 

ايجابــا علــى واقــع القطــاع ككل.
التوصيات

خرج املؤمتر بالعديد من التوصيات، اهّمها:
التأمــني  لشــركات  املاليــة  املــاءة  مراقبــة  أوالً: 
اى  اســتعدادها ملجابهــة  مــن  للتأكــد  واســتقرارها 

كوفيــد-19. مثــل  طارئــة  ظــروف 
ثانيــاً: التأكيــد علــى اســتمرار التعــاون بــني احتــادات 
التأمــني والهيئــات الرقابيــة مــن أجــل اســتمرار دعــم 

وتطويــر صناعــة التأمــني علــى املســتوى اإلقليمــي.
ثالثاً:  التأكيد على جميع األطراف املعنية بصناعة 
التأمــني تبني اســتراتيجيات التأمــني املســتدام والذي 
أداء  لتطويــر  مبتكــرة  حلــول  تقــدمي  أهدافــه  مــن 

الصناعــة.
رابعاً: على شركات التأمني تبني استخدام البرامج 
ــة وتطبيقــات الهاتــف احملمــول  ــة احلديث التكنولوجي

املرتبطــة بالتأمني.
جديــدة  أعمــال  منــاذج  تبنــي  محاولــة  خامســاً: 
ومتطــورة والتــي تلبــي احتياجــات العمــاء املختلفــة.
سادســاً: ميكــن لصناعــة التأمــني االندمــاج وحتقيق 
التواصــل بعــد ازمــة كوفيــد-19 مــن خــال تبنــي 
اســتراتيجيات التحــول الرقمــي وتطويــر بيئــة العمــل.
ال بــّد مــن االشــارة أخيــراً الــى أن هــذا امللتقــى شــهد 
العديــد مــن الفعاليــات التــي نســتعرضها يف هــذا 

امللحــق اخلــاص.
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فريق شديد ري

أشرف عبد السالم - االحتاد املصري للتأمني

محمد عبد الفضيل، أشرف عبد السالم، ماهر اجليالني، وليد سيداني ومحمد عبد العزيز

اسحاق حناعالء الزهيري، محمد موافـي، د. سعيد جبر  وهشام السيد

وليد األزهري
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مسابقة عزة عارفني للبحوث
ــث للتأمــني وإعــادة التأمــني  ــة املنظمــة مللتقــى شــرم الشــيخ الثال ــت اللجن أعلن
واملؤمتر السابع والعشرون لاحتاد األفروآسيوي عن تنظيم مسابقة بحثية باسم 

»مســابقة عــزة عارفــني للبحــوث«.
يتعلق موضوع البحث بأحد محاور املؤمتر التالية:

o  استراتيجيات االستدامة و الشمول املالي: منظور صناعة التأمني
o  دور التقنيــات التأمينيــة وآليــات التحــول الرقمــي يف صياغة مســتقبل صناعة 

التأمني
o  دور االستجابة الرقابية والتنظيمية يف تعزيز أداء صناعة التأمني

o  التمييز يف تطوير مناذج األعمال: التحديات و احللول
o  قدرة صناعة التأمني على مواكبة املتغيرات احلديثة ما بعد كوفيد-19.

تقــدم للمســابقة 20 متســابقاً مــن العاملــني واملهتمــني بصناعــة التأمــني وقــام 
بتحكيــم املســابقة إثنــا عشــر محّكمــاً من خبراء صناعــة التأمني يف مصــر والعالم، 
ومت اختيار أفضل ثاثة بحوث لتكرمي الفائزين يف احتفالية تقام يف نهاية املؤمتر. 
مت تكــرمي الفائزيــن الثاثــة يف احلفــل اخلتامــي للملتقــى يــوم الثاثــاء 21 أيلــول/

ســبتمبر، وقامــت اللجنــة املنظمــة للمؤمتــر مبنــح الفائزيــن التســجيل املجانــي يف 
املؤمتــر وإقامــة مجانيــة خــال األيــام الرســمية النعقــاد املؤمتــر.

الفائزين  يف  املسابقة
مت منــح الفائزيــن جوائــز ماليــة باإلضافــة إلــى شــهادة تقديــر مــن اللجنــة العليــا 

ملؤمتــر شــرم راندفــو الثالــث 2021 
وأعلنت نتائج املسابقة يف  9 أيلول/سبتمبر على موقع املؤمتر .. 

- فــاز باجلائــزة األولــى و قدرهــا 2500 دوالر: األســتاذة ياســمني القاضــي – 
ــي للتأمــني االحتــاد العــام العرب

-  وفــاز باجلائــزة الثانيــة و قدرهــا 2000 دوالر : األســتاذ هانــي الكــردي – شــركة 
APEX – االردن

-  وفــاز باجلائــزة الثالثــة و قدرهــا 1500 دوالر : االســتاذة إيرينــي أميــن – كليــة 
التجــارة جامعــة القاهــرة.

الفائز الثاني هاني الكردي شركة أبيكس األردن الفائزة االولى ياسمني القاضي من االحتاد العام العربي للتأمني تسلمت عنها اجلائزة 

الفائزة الثالثة ايريني أمين جامعة القاهرة

وليد سيدانيماهر اجليالنيمحمد عبد العزيزأميرة احلريري

محمد عبد الفضيلمحمد موافـي جورج غبريال



ــيوي  ــاد األفروآس ــس االحت ــري رئي ــالء الزهي ــيد ع ــدث الس يتح
للتأمــني واعــادة التأمــني ورئيــس االحتــاد املصــري للتأمــني عــن 
الثالثــة  بنســخته  الشــيخ  شــرم  مللتقــى  التنظيميــة  اخلطــط 
ــى  ــًا عل ــا، مثني ــة كورون ــل جائح ــم يف ظ ــي واجهته ــات الت والصعوب
ــذي  ــم ال ــى الدع ــى وعل ــذا امللتق ــت ه ــي رافق ــة الت ــود احلثيث اجله
حصــده مــن جهــات عــدة، ودفــع بــه نحــو النجــاح الســيما وانــه 

امللتقــى األول عربيــًا بعــد حلــول كوفيــد-۱9.

واشــار الرئيــس عــالء الزهيري الــى ان جناح اليــوم لن يعيق النجاح 
غــدًا، فهــم يضعــون اســتراتيجية عمــل بفكــٍر مســتحدث يتماشــى 
مــع النمــو الــذي تشــهده مصــر عمومــًا وقطــاع التأمــني خصوصــًا. 
كمــا نــّوه بالــدور األساســي الــذي لعبه التحــول الرقمي يف اســتكمال 

العمــل عــن بعــد ويف حتويــل األزمــة الــى مكســب.

جناح متمّيز 
وحتديات مستمرة

 عالء الزهيريالرئيس
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* خضتــم معركة تكللــت بالنجاح، على رغم الشــكوك التــي راودت 
عــددًا كبيــرًا مــن العاملــني يف هــذا القطــاع، وانعقــد امللتقــى بحضــور 
عربــي وازن علــى الرغــم من افتقاره لكبريات شــركات اعــادة التأمني.

-  ما تقييكم؟

يف البدايــة اود ان اشــكر كل الداعمــني لنــا مبــا فيهــم الصحافــة واإلعــام، 
علــى جهودهــم احلثيثــة ملواكبــة وتغطيــة ملتقــى شــرم الشــيخ علــى امت وجــه. 

املوضــوع لــم يكــن ســهًا علــى االطــاق، ال ســيما ان النجــاح الكبيــر الــذي 
حققنــاه يف العــام 20۱9 رفــع مــن مســتوى اآلمــال بتحقيــق ملتقــًى افضــل يف 
األعــوام املقبلــة. احبطــت جائحــة كورونــا ملتقــى العــام 2۰20 فقررنــا اعــادة 
احيائــه العــام احلالــي. وبعــد اعتــذار دولــة االمــارات العربيــة املتحــدة عــن 
تنظيــم الـــFAIR، اصبــح لدينــا مؤمتــران يف الوقــت نفســه. ازدادت املخــاوف 
ــا  ــا ســوياً يف عــام واحــد، ال ســيما وان جائحــة كورون ــا مــن اعدادهم لدين
ال زالــت حتــوم يف األفــق وتبســط قيودهــا علــى كافــة املســتويات مبــا فيهــا 
 FAIR الســفر وبالتالــي املشــاركة. تبعــاً لذلــك، اقترحنــا علــى مجلــس الـــ
ومجلــس االحتــاد املصــري بــأن يتــم اعــداد املؤمتريــن معــاً ويف مــكان واحــد، 
فتّمــت املوافقــة علــى االقتــراح وكانــت النتيجــة ملتقــى شــرم الشــيخ بنســخته 

الثالثة. 

قبلنــا التحــدي ومضينــا قدمــاً، كانــت اولــى اخلطــوات التنســيق مــع رعــاة 
للملتقــى، حيــث القينــا ترحيبــاً واســعاً. ثــم بدأنــا جّس نبض الســوق املصري 
الــذي شــّجع املبــادرة، ال ســيما بعــد التوقــف لفتــرة عــن هــذه النشــاطات. 
وبعــد ماحظــة الذبذبــات االيجابيــة، انتقلنــا الــى اســتطاع الســوق العربــي 

الــذي كان مــن مناصــري هــذه الفكــرة.

اثــر ردود األفعــال االيجابيــة وضعنــا املشــروع قيــد التنفيــذ وبدأنا التســجيل. 
احتلــت الشــركات املصريــة النســبة األعلــى مــن التســجيات وكان هنــاك عدد 
هائــل مــن الــدول الراغبــة يف املشــاركة. بــدا ذلــك جليــاً مــن خــال احلجــوزات 
املتأخــرة التــي مــا زلنــا تلقيناهــا خصوصــاً مــن لبنــان واألردن واجنلتــرا. أكثــر 
مــن ثاثــون باملئــة مــن املشــاركة كانــت مــن خــارج البــاد وهــي نســبة عاليــة 

نظــراً للظــروف التــي منــر بهــا. 

فاجأنــا حجــم احلضــور ونوعيتــه، اذ لــم نتوقــع مجيء وزيــر املالية املصري 
ــني يف اخلــارج  ــت عــن مشــروع تأمــني للمصري ــي اعلن ــرة الهجــرة الت ووزي
بالتنســيق مــع وزارة الداخليــة وأيضــاً رئيــس الهيئــة ونائبــه. لــم نتوقــع 
ــة  ــت ممتلئ ــاح فالقاعــة كان ــوم االفتت ــر ي ــال واحلضــور الكبي كل هــذا االقب
ومزدحمــة. حصدنــا نتيجــة جهودنــا، وملتقــى شــرم الشــيخ اصبــح عامــة 
مميــزة يف مؤمتــرات التأمــني ليــس فقــط اقليميــاً وامنــا عامليــاً، الســيما بعــد 

إلغــاء عــدد مــن هــذه املؤمتــرات نتيجــًة للجائحــة.

اســتضفنا اهــم قــادة األعمــال واخلطابــة ومــن بينهــم االســتاذ زاهــي 
ــى اكمــل  ــراً. كل شــيء كان عل ــه استحســاناً كبي ــذي القــى خطاب حــواس ال
وجــه مــن نواحــي التنظيــم واختيــار احملاوريــن واملواضيــع، املــكان نوعيــة 

الطعــام وأســاليب الترفيــه... 

القــى امللتقــى رواجــاً كبيــراً، حيــث فــاق عــدد املشــاركني األلــف، وهــذا 
دليــل واضــح علــى متّيــزه. االقبــال الشــديد ســاعد يف حــدوث وجنــاح ملتقــى 
شــرم الشــيخ الــذي تــرك بصمــة يف عالــم املؤمتــرات، وهــذا يزيــد مــن حجــم 
ــة امللتقــى لهــذا  ــا ســقف نوعي ــا رفعن ــا ال ســيما وانن مســؤولياتنا وحتدياتن

العــام، ونأمــل بإعــداد مــا يوازيــه يف األعــوام املقبلــة.
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*   رفعتــم ســقف التحــدي علــى مســتوى النوعية وتوقيــت انعقاد 
امللتقــى. مــا هي مشــاريعكم لســنة  2۰22؟

نطمــح دائمــاً لأفضــل، فنحــن كفريــق عمل يف اللجنــة التنظيمية واالحتاد 
جنمــع األفــكار ونطورهــا لتقــدمي كل مــا هــو جديــد، كمــا فعلنــا هــذا العام يف 
هــذا امللتقــى. نحــاول التجديــد يف املواضيــع واســاليب طرحهــا مبــا يتماشــى 

مــع الظــروف املرافقة. 

يف ظــل جائحــة كورونــا كان مــن البديهــي تنــاول مســألة التحديــات التــي 
تواجــه شــركات التأمــني واعــادة التأمــني ومحاولــة ايجــاد حلــول للمشــاكل، 
مبــا يناســب العمــاء والشــركات ســوياً. كوفيد-۱9طــرح صيغــة حيــاة غيــر 
ــر مألوفــة، حيــث ان شــركات التأمــني بــدأت  ــة واســاليب عمــل غي اعتيادي
التفكيــر والتخطيــط بشــكل مغايــر وتطويــر منتجــات تائــم الوضــع الراهــن. 
فكــرة التعامــل عــن بعــد التــي فرضهــا الوبــاء اوحــت لنــا باالســتثمار يف 
ــن التحــوالت  ــوع م ــإن االســتثمارات يف هــذا الن ــاً، ف ــي، تبع التحــول الرقم
ارتفعــت بنســبة عاليــة جــداً يف ســوق التأمــني. ال بــّد مــن االشــارة انــه عندما 
نتحــدث عــن الرقمنــة فنحــن ال نعنــي فقــط  التواصــل عبــر االنترنــت، وامنــا 
فرصــة اصــدار، تســويق وبيــع املنتجــات التأمينيــة عــن بعــد، مــن دون حاجــة 
العميــل الــى لقــاء مباشــر مــع منــدوب التأمــني او الوســيط. العمليــة بكامــل 
تفاصيلهــا حتــدث عبــر االنترنــت  لضمــان ســامة العمــاء واملندوبــني. 
نتيجــًة لكوفيد-۱9بــدأت شــركات التأمــني ســعيها اجلــدي والســريع  يف تبني 

التحــول الرقمــي.

الشــركات  للملتقــى، فقــد رّكزنــا علــى  التنظيمــي  امــا علــى املســتوى 
املناســبة التــي تســاعدنا يف مــا يخــص االســتقبال، الــذي يشــّكل نقطــة مهمة 
للمشــاركني وعليــه يبنــى االنطبــاع األول، وتنّبهنــا ألدق التفاصيــل التي ميكن 

ان تضفــي متّيــزاً بــارزاً.

ــا  ــة دعمناه ــة وبحثي ــا مســابقات رياضي ــى املســتوى الرياضــي، نّظمن عل
اميركــي، ممــا القــى  الــى 5۰۰0 دوالر  قيمتهــا  ماليــة وصلــت  بحوافــز 
استحســان بعــض الطــاب والباحثــني مــن بــاب املنافســة. يجــب التنويــه الــى 
ان االبحــاث التــي تلقيناهــا نقــوم بعرضهــا على الشــركات بهدف اســتحداث 
مفاهيــم واســاليب جديــدة يف العمــل. جهــود االحتــاد حتّفــز روح املنافســة 

والتحــدي وبالتالــي التطويــر واالبتــكار. 

نطمــح الــى وضــع خطــط جديــدة للملتقــى الرابــع لشــرم الشــيخ تضفــي 
عليــه اجلــودة، بحيــث ينافــس املؤمتــرات الدوليــة باملعاييــر العامليــة.

*  جنــح عــالء الزهيــري خــالل رئاســته لالحتــاد املصــري للتأمــني، 
االحتــاد  اعضــاء  دفــع  ممــا  وادارتــه...  واقدامــه  بديناميكيتــه 

ــة. ــه بالتزكي ــد ل للتجدي

-   ما تعليقكم؟

ــي يف  ــراً خاصــًة وان عمل ــاً شــخصياً كبي ــق حتدي ــع هــذا األمــر يخل بالطب
االحتــاد تطوعــي مــن دون مقابــل مــادي، هدفنــا تنميــة الســوق املصــري مــن 
خــال زيــادة التعــاون بــني شــركات التأمــني ومجلــس االدارة. نحن نلقــى ردوداً 
ــئ  ــي شــخصياً، امنــا تهن ــي ال تهنئن ــات، الت ــن اجله ــد م ــن العدي ــة م ايجابي
االحتــاد املصــري بالعمــوم، وهــذا دليــل علــى جنــاح الفريــق والعمــل ككل. انــه 
ملــن دواعــي ســرورنا ودافــع لنــا ان نحظــى بهــذا الدعــم وان يســطع اســم 

االحتــاد املصــري اكثــر فأكثــر.

مصــر كانــت مــن البلــدان املصدرة للطاقــات واخلبرات التأمينية لأســواق 
العربيــة بأكملهــا وشــّكلت ركيــزة لشــركات التأمــني، الــى حــّد ان بعضهــا 
طّبــق قوانــني شــركات التأمــني املصريــة بحذافيرهــا. ولكــن مــع األســف 
ــا ايجــاد طــرق  ــذا قررن ــى مــّر الســنوات، ل ــدور تضــاءل حجمــه عل هــذا ال
العــادة تنشــيط دورنــا كســوق تأمــني مصــري وكإحتــاد. اعتقــد اننــا جنحنــا 
يف مســاعينا بالرغــم مــن الصعوبــات التــي واجهتنــا، والعمــل الــدؤوب خــال 
ــات،  ــض التبدي ــد احــداث بع ــاره. بع ــى ثم ــة الق ــة املاضي الســنوات األربع
لدينــا اليــوم مجلــس ادراة وفريــق عمــل متناغمــان، ويجــب التنويــه الــى ان 
ادخــال الفكــر املتجــدد اّثــر ايجابــاً علــى مســتوى االداء. اتوّقــع املزيــد مــن 

التألــق يف الســنوات القادمــة.

اســتفدنا ايضــاً مــن العاقــة املتينــة بــني االحتــاد وهيئــة الرقابــة املاليــة 
التــي ســاعدتنا يف تســهيل عمليــة املوافقــة علــى االصــدار، البيــع والتســويق 
ــذي  ــدة كمشــروع تأمــني الســفر وال ــق مشــاريع جدي ــت وتطبي ــر االنترن عب
يتوقــع أن يحقــق أقســاطاً تقتــرب مــن املليــار جنيــه ســنوياً ومشــروع مجمعــة 
التأمــني االلزامــي ضــد الغيــر. ان االحتــاد والهيئــة لديهمــا الرغبــة ذاتهــا يف 
التوســع والتطويــر، لذلــك مــا مــن قوانــني معّطلــة ومعرقلــة تُفــرض علينــا من 
بــاب احلــد مــن التنميــة، بــل علــى العكــس هنــاك تســهيات ومرونــة مــن قبل 
هيئــة الرقابــة التــي تســعى لتنميــة الســوق. اجلــو العــام يحّفــز علــى العمــل 

والتقــدم.

* كيــف  اّثــر  االســتقرار السياســي ومعــدل النمــو املرتفــع يف مصــر 
علــى قطــاع التأمــني؟

املشــاريع الهائلــة التــي نُّفــذت يف مصــر وكميــة االســتثمارات الكبيــرة التــي 
ضختهــا الدولــة يف ســبيل تســريع العجلــة االقتصاديــة، لهــا اثرهــا االيجابــي 
دون شــّك. اذ ان مصــر لــم تشــهد اقفــاالً كليــاً خــال جائحــة كورونــا امنــا 
ســير العمــل اســتمر وســط األزمــة مــع مراعــاة شــروط الوقايــة الصحيــة، 
ــني فرصــة عمــل. نحــن ايضــاً  ــة ماي ــر مــن اربع ــق اكث ممــا ســاهم يف خل
كشــركات تأمــني اســتفدنا مــن هــذه النقطــة، حيــث ان زيــادة نســبة العاملــني 
يســاهم يف قدرتهــم علــى شــراء اخلدمــات التأمينيــة، ممــا ادى الــى ارتفــاع 
يف معــدل منــو اقســاط التأمــني يف مصــر بنســبة ۱4٪ بينمــا كانــت اعمــال 

أســواق تأمــني اخــرى تشــهد تدهــوراً وتراجعــاً غيــر مســبوق.  

التنميــة شــملت كل القطاعــات االقتصاديــة، التأمينيــة والســياحية، اذ 
ان الفنــادق واملنتجعــات امتــأت بالكامــل، ممــا يســّرع حركــة النمــو بفعــل 
زيــادة اليــد العاملــة والعملــة الصعبــة التــي يتــم تداولهــا يف الســوق ال ســيما 
حتويــات املصريــني مــن اخلــارج التــي تخطــت الثاثــني مليــار دوالر. لدينــا 
احلــظ بوجــود رئيــس داعــم صاحــب نظــرة مســتقبلية امنائيــة واعــدة، حيــث 

انــه شــرع بتنفيــذ خطــط ســنة 2۰٣0 قبــل اوانهــا.

* بعــد النجــاح الــذي حققتــه علــى صعيــد رئاســة الشــركة 
تطمــح؟ مــاذا  الــى  واالحتــاد، 

انــا اطمــح لاحتفــاظ بهويتــي احلاليــة وكلـّـي رضــى عمــا انــا عليــه اليــوم. 
فخــور بإجنازاتــي ومــا حققتــه حتــى اآلن الســيما وانــه نــاجت عــن حب شــديد 
لعملــي ولقطــاع التأمــني، واريــد ان يقتــرن اســمي دائمــاً بهــذا القطــاع 
واالحتــاد املصــري. اعمــل يف احــدى عمالقــة شــركات التأمــني »جــي أي 
جــي« وهــذا امتيــاز لــي خاصــًة وانــي امّثلهــا يف مجالــس االدارة يف دول 
عــدة. اشــعر باالنتمــاء الــى عملــي واالكتفــاء بالهويــة التــي صنعتهــا لنفســي 

علــى مــّر الســنني.
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Fassi Fihri Youssef
SCR turned the crisis

into a benefit 

Winston Churchill said: “This is not the end. It is not even the 
beginning of the end. But it is, perhaps, the end of the beginning”. 
The pandemic crisis was at certain point the end but maybe it is 
the beginning… We only need to change the angle of view so we 
discover the new opportunities. During the 3rd Sharm Rendez-
vous & FAIR 27th General Conference 2021 held in Egypt from 
19 to 22 September, “La Société Centrale de Réassurance SCR”, 
presented a speech entitled “New Insurance and Reinsurance 
Trends: Post Covid-19 Opportunities”. SCR has a glorious past in 
the reinsurance sector. Since its creation it played a major role in 
the Aviation Reinsurance Sector by managing and piloting the ac-
tivities of the FAIR Aviation Pool. The success of the ship is by the 
strength of its captain, the captain of SCR the CEO Mr. Fassi Fihri 
Youssef moderated during the conference a panel on “Insurtech 
and digitalization driving the future of the insurance industry”.  
Consequently, and to reinforce information, an interview with Mr. 
Youssef was held to shed the light on the guidelines of SCR in 
light of Corona virus pandemic crisis.

* What about the participation in this conference in Sharm 
Rendezvous, is it different after Covid-19? Is it up to your expec-
tations?

I think it’s a fantastic rendez-vous especially that it is the first time af-
ter almost 2 years or even more that we’re taking back the real contact 
with people, partners, brokers and all stakeholders. The pandemic crisis 
proves the importance of digitalization. With the unfortunate and sudden 
event of the COVID-19 pandemic, insurance and reinsurance compa-
nies have found themselves in the center of a storm. Hence, in a short 
period of time, many companies had to change their entire strategy and 
adapt to this unprecedented health crisis. Accordingly, we had to show 
more resilience to improve the process with less real contact particularly 
that our work is built on trustworthy relations in order to deliver the best 
services. Therefore, there could be an opportunity to build win-win rela-
tionships by working with our partners on existing platforms or maybe 
develop tailored new ones.

* Regarding insurance and reinsurance, how can you evaluate 
the state right now here in the region, in Egypt notably and global-
ly?

After having a conversation with the financial minister who is elabo-
rating a very smart strategy and after noticing all the projects that this 
country is doing, we hope that insurance and reinsurance companies 
can do a successful transformation toward a better future. I have to shed 
the light on a very important point that there is 55% on back economy 
and it would be great to participate in economy’s refreshment. I want to 
highlight Egypt since unfortunately other countries have political issues, 
not to mention other challenges like the cost of energy, the cost of premi-
um which is very low regarding the quality of risk…

* The Market is hardening, isn’t it? What is your point of view?
Monte Carlo Rendezvous introduced some premises. But concerning 

our market, it’s obvious that we are not representing an important mar-
ket share, some strategies need to be reinforced. Now, the reinsurance 
companies and the big players are most probably opportunists. What 
helps you persevere is your resilience and commitment. Thus, we need 
to think and rethink in a very agile way on how to turn this difficult context 
into an important opportunity for both sectors. Keep in mind that, in the 
past, challenges have always been a way of driving changes.

* We noticed lately extension of SCR outside Morocco, where 
did you spread your territory? And what about the risks?

On September we’ve launched a new contact office in South Africa so the 
number of our offices reaches five: Rwanda, Cairo, Abidjan, Côte d’Ivoire 
and Casablanca. Equally, we are looking forward for other continents, how-
ever, we are preparing carefully our business model to avoid risks.  

We’ve launched during the quarantine a new strategy plan called “We 
Transform Tomorrow Together”, it started with simple philosophy that 
changed and grow to turn into a knitted strategy that portrayed our guide-
lines and our mission vision. Thus, we worked with more than 80 people 
during quarantine aiming to focus on our new business plan to take a 
step toward another side. So in 2020, we increased our revenue for more 
than 30%, and now we are searching new ways to increase it even more. 
We still have a long way to go, however, and it is only by acting together 
that we will achieve our fundamental goals and objectives.

* How were the numbers of SCR on the first half of 2021?
Our forecast indicates that our turnover will be around 2.6 billion Dir-

ham. What is important to us is that the return on equity is stable, so the 
average is about 12% for 5 years. The prominence resides in assessing 
and evaluating our company for the standard Solvency II and we have an 
external European actuary. Our Solvency margins calculated by Europe-
an Solvency II is about more than 176% so we are resilient!
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A chain is as strong  
as its weakest link...
Insurance and reinsurance is about transferring risk 

In a risk transfer chain, that chain is as strong as its weakest link 

In contrast to many other intermediaries, UIB choose 
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والرئيــس  املنتــدب  العضــو  البحارنــة،  ياســر  الســيد  يتحــدث 
التنفيــذي لشــركة  Trust Re عــن أهميــة اللقــاءات املباشــرة عمومــًا 
ــذه  ــل ه ــاع مث ــل انقط ــيما يف ظ ــًا، ال س ــيخ خصوص ــرم الش ــاء ش ولق

اللقــاءات بســبب جائحــة كوفيــد-19.
ويشــدد الســيد ياســر البحارنــة علــى أهميــة قــرار مجلــس إحتــاد 
F.A.I.R باملضــي قدمــًا يف مؤمتــره الدولــي وإنعقــاده بالتزامــن مــع 

ــيخ.  ــرم الش ــاءات ش لق

القطاع يف مواجهة
 حتديات املستقبل 

ياسر البحارنة 

* أّدت جائحــة كوفيد-19الــى الغــاء املؤمتــرات واملعــارض واللقاءات 
املباشــرة علــى امتــداد دول العالــم كافة.

-  الــى أي حــّد متّكنــت اللقــاءات االفتراضيــة مــن مــلء الفــراغ 
احلاصــل يف هــذا املجــال؟

إزدادت وتيرة اللقاءات االفتراضية إلى حد أكبر بكثير مما كان ممكناً تخّيله 
يف الســابق، إال إن الهــدف مــن إقامتهــا لــم يكــن أبــداً لإلســتعاضة عــن اللقــاءات 

املباشــرة بشــكل كامــل، ولذلــك يجــب علينا إعــادة النظر إن كنــا نتوقع احلصول 
على النتائج نفســها.

كمــا ميكــن القــول أن اللقــاءات االفتراضيــة أكثــر شــموالً لســهولة إقامتهــا، 
آخذيــن يف اإلعتبــار أساســيات عــدة إلنعقادهــا كالتكلفــة واجلانــب اللوجســتي، 
ناهيــك عــن عــدم وجــود حــد أقصــى لعــدد احلاضريــن إذا مــا قارنــا ذلــك 

باللقــاءات املباشــرة. 

 ويف املقابل، تتميز اللقاءات املباشرة بوجود نقاشات جانبية ولقاءات عابرة، 
والتــي عــادة مــا حتــدث صدفــًة أثنــاء فتــرات الراحــة أو يف أروقــة املؤمتــرات، 

األمــر الــذي يضفــي قيمة إســتثنائية تفتقــر لهــا اللقــاءات اإلفتراضية.

 Sharmrend-Fair 2021 بعــد النجــاح الــذي حّققــه ســابقًا، يعــود *
.F.A.I.R  ــع ــاون م ــّددة بالتع ــة متج بحل

ــر  ــني إدارة املؤمت ــاون ب ــددة؟ والتع ــودة املتج ــذه الع ــم به ــا رأيك -  م
وF.A.I.R؟

-  ما هي األسباب التي دفعتكم للمشاركة هذا العام؟
-  ماذا عن جتربتكم السابقة؟

 FAIR علــى الرغــم مــن الظــروف التــي ميــّر بهــا العالــم، قــرر مجلــس إحتــاد
املضــي قدمــاً يف مؤمتــره الــدوري ولكــن بشــكل ُمهجــن بــل ويف نفــس موعــده 
ــد املضيــف  ــة املتحــدة )البل ــة اإلمــارات العربي ــب دول املعتمــد بالرغــم مــن طل
لـــ2021( تأجيــل املؤمتــر إلــى العــام التالي بســبب جائحة فيــروس كورونــا، ولكن 
إرتــأى املجلــس ضــرورة اإلســتمرارية وتزامــن  املؤمتــر بآخــر يف املنطقــة يضمن 
توســعة رقعــة املشــاركني. ويعتبــر مؤمتــر شــرم الشــيخ األنســب متامــاً، حيــث 
ناقــش املؤمتــر التداعيــات التــي حلقــت بصناعــة التأمــني وقــدم رؤيــًة تســهم يف 

حتــور القطــاع ملواجهــة حتديــات املســتقبل.
* شــّكلت جائحة كوفيد 19- محطة فعلية يف احلياة االقتصادية 

املعاصرة.
-  ماذا عن تأثيرات هذه اجلائحة على قطاع التأمني؟

-  هــل ميكــن احلديــث عــن قطــاع تأمــني مــا قبــل اجلائحــة ومــا 
ــا؟ بعده

دعونا نلقي نظرة سريعة على الرقمنة التي تسارعت وتيرتها بسبب جائحة 
ــى ذلــك خــال مراحــل التأمــني املختلفــة   ــا )كوفيــد-19( ويتجل فيــروس كورون
إبتدءا ًمن عملية شــراء بوليصة التأمني وإنتهاءً بإدارة املطالبات. وتعتبر أيضاً 
جائحــة كورونــا )كوفيــد-19( مبثابــة تذكيــٍر بالطبيعــة املتحــورة لقطــاع التأمــني 
وإعــادة التأمــني، وأهميــة الديناميكيــة لتصبــح الشــركات قادرةً على االســتجابة 

الحتياجــات العمــاء بطريقــة تعــزز املرونة.

وســلّط الوبــاء أيضــاً الضــوء علــى احلاجــة إلــى مزيــداً مــن التعــاون بــني جميــع 
القطاعــات، حيــث أصبــح واقعــاً أن العــبء االقتصــادي الناجــم عن اجلائحة هو 
أكبــر مــن أن يتحملــه قطــاع واحــد مبفــرده. ورمبــا ميكــن القــول أن الوبــاء جعلنــا 
أكثــر وعيــاً بأهميــة الترابــط خال األزمات، فتداعيــات الوباء لم تكن محصورة 
يف مجــال تأمينــات احليــاة والصحــة فقــط، بــل إن وقعهــا كان جليــا يف توقــف 

تأمينــات األعمــال )business interruption(، علــى ســبيل املثــال. 

ومــن احملتمــل أن يكــون هنــاك مزيــد مــن التشــديد يف الشــروط واألحــكام يف 
املســتقبل، وذلــك لتوضيــح مــا قــد تغطيــه أم مــا ال إتفاقيــات إعــادة التأمني التي 
تتعامل عادة مع جميع األوبئة على أنها مســتثناة. كما أن هناك حتركاً إلنشــاء 

صناديــق أو مجمعــات متخصصــة لتغطي األوبئة ولو بشــكل محــدود.





التقــت املراقــب التأمينــي رئيــس مجلــس االدارة والعضــو املنتــدب 
لشــركة مصــر القابضــة للتأمــني الســيد باســل احلينــي وعضــو 
مجلــس االدارة املنتــدب والرئيــس التنفيــذي لشــركة مصــر للتأمــني 
ــى االســتراتيجية اجلديــدة  ــذان شــددا عل الســيد عمــر جــودة الل
املعتمــدة يف املجموعــة وانعكاســاتها علــى عمــل واداء مصــر للتأمــني 

كمــا باقــي الشــركات املنضويــة حتــت لــواء املجموعــة القابضــة.
الســيد باســل احلينــي رّكــز علــى جنــاح املجموعــة يف حتديــث 
خدماتهــا بفعــل فكــر  تطويــري وامنائــي مســتحدث اســتلزم تغييــرًا 

يف النظــام االداري والقيــادي.
الســيد عمــر جــودة اشــار الــى توســع مصــر للتأمــني يف خدماتهــا 
ومنتجاتهــا ال ســيما يف التطبيقــات االلكترونيــة مــن جهــة التوجــه 

نحــو شــريحة مهمشــة مــن املواطنــني مــن جهــة اخــرى.

استراتيجية جديدة 
ومستقبل افضل

باسل احليني
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*   اين  اصبحتم  من  تطبيق االستراتيجية  اجلديدة  للمجموعة؟
باســل احلينــي: يف اطــار اعــادة الهيكلــة وانطاقــاً مــن رؤيــة جديــدة، وضعــت 
شــركة مصــر القابضــة والشــركات التابعــة لهــا اي مصــر للتأمــني ومصــر الدارة 
االصــول العقاريــة ومصــر لتأمينــات احليــاة اســتراتيجية مختلفــة تهــدف الــى  

التنمية والتطوير على صعيد االدارة، التأمني واالســتثمار. جنحت املجموعة 
يف حتديــث خدماتهــا التأمينيــة لتصبــح بأعلــى جــودة، ممــا زاد مــن قيمتهــا 
التنافســية يف الســوق التأمينــي وبالتالــي، تصــدرت املجموعــة  ســوق التأمــني 
املصــري واالقليمــي مــن خال خططها االدارية والتســويقية اجلديدة. اضافًة 
الــى ان خدمــات املجموعــة التأمينيــة اصبحت اوســع واشــمل مما القــى رواجاً 

لــدى العمــاء وأحــدث حتــوالً يف مســار املنتجــات التأمينيــة.
ال بــّد مــن االشــارة، الــى ان التعــاون بــني شــركات املجموعــة ســاهم يف اجنــاح 
هــذا النهــج اجلديــد وتطويــر الرؤيــة نحــو مســتقبل افضــل. فمنــذ العــام 20۱٨ 
عمــدت املجموعــة الــى العمــل بفكــر تطــوري وامنائــي مســتحدث ممــا اســتلزم 

التغييــر يف النظــام االداري والقيادي.
ان االرقــام هــي خيــر دليــل علــى جنــاح خططنــا ومســاعينا، فرغــم وجــود 
جائحــة كورونــا واالزمــة االقتصاديــة املترافقــة معهــا، ارقامنــا بقيت تصاعدية 
ال بــل زادت علــى كافــة املســتويات كمــا ان منونــا كمجموعــة ســاهم يف تســريع 

عجلــة النمــو االقتصــادي.
هــذا التغييــر جــاء مــن جــو التغييــر العــام الــذي تشــهده مصــر التي تبّنــت رؤية 
جديدة وبدأت بتفيذ خطط امنائية للنهوض باالقتصاد عموماً وقطاع التأمني 
خصوصــاً. ان هــذه املســاعي ســاعدتنا نحــن كشــركات تأمــني وعقــارات وزادت 
مــن فــرص جناحنــا، باالضافــة الــى االســتراتيجية املتطــورة التــي مضــت بهــا 
املجموعــة ومصــر القابضــة. مــن هنــا يجب التنويــه الــى ان االدارة الرشــيدة هي 
اساس النجاح، التغيير والتقدم وهذا ما قمنا باعتماده خال تطبيق خططنا.

*  كيف القت مصر للتأمني هذه االستراتيجية وواكبتها؟
عمــر جــودة: كان هنــاك مســاعي الــى توجيــه املجموعــة وشــركاتها مبــا فيهــا 
مصــر للتأمــني نحــو مســتقبل افضــل، وكانــت اخلطــط معــدة مســبقاً والهيــكل 
التنظيمــي كذلــك كان محكمــاً وقويــاً، كمــا ان وجــود تنميــة بشــرية مســتدامة 
شــّكل عنصــراً فاعــًا يف تطويــر العمــل، فــكان مــن اولويــات الشــركة انشــاء 

فريــق عمــل متمــرس وكفــوء.  
مصــر للتأمــني جتــاوزت مرحلــة اعادة التنظيم والهيكلة، وهي اليــوم يف طور 
العمــل علــى حتســني املنتجــات واالداء بهــدف خدمــة العمــاء بشــكل افضــل، 
وتوســيع اطــار خدمــات الشــركة، بحيــث تكتســب مصــر للتأمــني هويــة جديــدة 

تتماشــى مــع نهجهــا اجلديد. 
ــد  ــة العمــل والكفــاءة يعــزز قــدرة الشــركة التنافســية وميّه ــر نوعي ان تطوي
الطريق جليل جديد مؤهل الســتام مناصب  قيادية، مبا يتماشــى مع تاريخ 
مصــر للتأمــني الناجــح مرســخاً االفكار املبتكرة والتقــدم التكنولوجي والنظرة 

الــى غــٍد افضــل.
 نحــن اذاً ال ننظــر الــى واقعنــا يف احلاضــر فقــط بــل اننــا نســعى الــى توســيع 
آفــاق قطــاع التأمــني مــن خــال اســتحداث امنــاط ومنتجات قد جتــذب فئات 
جديــدة مــن العمــاء بفعــل زيــادة الوعــي الــى ضرورة التأمــني. يف هــذا االطار، 
نحــن يف طــور وضــع خطــة تســويقية جديــدة تهــدف الــى ايصــال خدماتنــا الــى 
شــريحة اكبــر مــن العمــاء والــى زيــادة نســبة االقبــال علــى منتجــات التأمــني 

اخلاصــة مبصــر للتأمني.
ــش  ــر وهوام ــن اط ــرك ضم ــام يتح ــاع الع ــروف ان القط ــن املع *  م
صعبــة ومعقــدة احيانــًا، ال ســيما يف اطــار تخبطــه يف الروتــني 
االداري مقارنــًة بالقطــاع اخلــاص. هــل تتجــاوزون هــذه العقبــات ؟

باسل احليني:  نحن نعمل وفق مفهوم االدارة الرشيدة والسليمة اوالً وهي 
ليســت محصــورة بالقطــاع اخلــاص. ان القوانــني واملتطلبــات الصعبــة التــي 
يفرضهــا القطــاع العــام مــا هــي اال حجــة تقف يف وجه التطــور والتقدم، هناك 
حريــة اكبــر لشــركات التأمــني اخلاصــة ولكــن مــا مــن عقبــة رئيســية تقــف 
يف وجــه العمــل يف القطــاع العــام ونحــن خيــر دليــل علــى ذلــك. لقــد تســلّحنا 
باخلبــرات والكفــاءات الازمــة ملواجهــة الصعوبــات ومتّكنــا مــن جتاوزهــا 



ملحق خاص -  شرم الشيخ - تشرين األول/أكتوبر ٢٠٢١ 25

وحتقيــق جنــاح منقطــع النظيــر، مــن هنــا اؤكــد ان مــن اراد الوصــول ســيجد 
الــف طريــق. 

كذلــك، جتــدر االشــارة الــى اننــا نســاهم بنســبة مــا يقــارب الـــ40٪ مــن 
نســبة النمــو العــام وبحــدود الـــ70 مليــار مــن اصــل ۱2٨ مليــار مــن محفظــة 
االســتثمارات. ال يــزال التأمــني احلكومــي يف طليعــة الســوق وال زلنا نرفع راية 

القيــادة يف الســوق التأمينــي.
* ســبق ان خاضــت الشــركة جتربــة اعــادة التأمــني، اليــوم وبعــد 
توقــف العمــل فيهــا هــل تتطلعــون الــى اعــادة انشــاء شــركة اعــادة 

تأمــني؟
ــب ام ال، نحــن  ــا صائ باســل احلينــي: بغــض النظــر ان كان موضــوع الغائه
ــادة تأمــني اخــرى. ان تأســيس  ــادة انشــاء شــركة اع ــاً يف اع ــر اطاق ال نفك
هــذا النــوع مــن الشــركات يتطلــب جهــوداً كبيــرة ماليــاً وعمليــاً ونحــن اردنــا 
التركيــز علــى شــركاتنا اجلديــدة ودعمهــا بــكل مــا لدينا من قــوة، لذلك فضلنا 
توجيــه اســتثماراتنا نحوهــا خاصــًة وانهــا كانــت تتطلــب رأس مــاٍل ضخــم. من 
ــرادات  ــى ان كل اســتثمار نخوضــه يجــب ان يعــود باالي ــه ال الضــروري التنوي

للدولــة وهــذا هــو الهــدف االساســي مــن مشــاريعنا. 
ــى  ــد يتوقــف عل ــم يع ــا محصــورة بشــركة واحــدة واألمــر ل ــد اعمالن ــم تع ل

انشــاء شــركة اعــادة تأمــني، فلقــد اسســنا العديــد مــن الشــركات التــي حققــت 
اجنــازات مهمــة وكان ابرزهــا انشــاء شــركة مصــر للتأمــني التكافلــي – حيــاة 
بالشــراكة مــع املجموعــة وشــركتيها مصــر للتأمــني ومصــر لتأمينــات احليــاة، 
ــي املصــري.  ــك األهل ــة لاســتثمارات والبن ــك مصــر وشــركة مصــر املالي بن
قــوة هــذه الشــركة اتــت مــن قــوة التحالــف والهــدف مــن تأسيســها هــو حتقيــق 
تقــدم بــارز يف ســوق التأمــني املصــري. كذلــك، كان هنــاك مســاهمة يف شــركة 
وطنية لتأمني املمتلكات بالشــراكة مع صناديق اســتثمار مباشــر يف املشــاريع 
املتوســطة والصغيــرة وصناديــق وزارة الداخليــة، اضافــًة الــى التمويل املتناهي 
الصغــر ودراســات تشــمل تأســيس شــركات تأجيــر متويلــي وتأمــني طبــي 
ومتويل مســتهلكني. كل هذه الشــركات والشــراكات جعلت من املجموعة اكبر 

مســاهم مالــي غيــر مصرفـــي يف دعــم االقتصــاد املصــري وتســريع عجلتــه.
واستكماالً حلديثنا عن الشراكات، فمن خال توقيع اتفاقية بني املجموعة 
واالحتــاد العــام للغــرف التجاريــة املصريــة وعبــر مصــر للتأمــني اســتطاعت 
املجموعــة تقــدمي اخلدمــات التأمينيــة الشــاملة ألكثــر مــن خمســة مايــني 
تاجــر ينتســبون للغــرف التجاريــة واســرهم ايضــاً وتأمينهــم ضــد املخاطــر من 

خــال مصــر لتأمينــات احليــاة.
* مــا هــي خططكــم التوســعية وهــل ســتتبنون انواعــًا جديــدة 

مــن التأمينــات؟
عمــر جــودة: اســتفدنا نحــن ايضــاً كمصــر للتأمــني مــن هــذا النمــو من خال 
ــكات  ــى املمتل ــى التأمــني عل ــدة. فباالضافــة ال تنفيــذ مشــاريع توســعية عدي
واحليــاة نحــن نــدرس تقــدمي خدمــات جديــدة لعمائنــا. نطمــح دائمــاً الــى 
التطويــر والتوســع ولقــد اضفنــا العديــد مــن املنتجــات واخلدمــات منــذ البــدء 
وحتــى اليــوم. فلقــد كان لنــا مثــًا مبــادرات كثيــرة فيمــا يتعلـّـق بحقــوق املــرأة 
املصريــة القــت اهتمامــاً كبيــراً ال ســيما وان حقــوق املــرأة تســتقطب اهتمــام 
ــوم نامــل ايضــاً بدعــم اكبــر مــن وزارة  الكثيــر مــن الــدول والنــاس. نحــن الي
قطــاع األعمــال العــام ومــن شــركة مصــر القابضــة للتأمــني للســير قدمــاً يف 

مشــاريعنا التوســعية.
امــا بالنســبة للتأمــني االلكترونــي فهــو يلقــى رواجــاً مهمــاً اليــوم، هــذا النــوع 
مــن التأمينــات ليــس جديــداً علينــا فلقــد بدأنــا التعامــل معه مســبقاً ولكن على 
نطــاٍق ضيــق قبــل توســع مفهــوم الرقمنــة اليــوم. لقــد وضعنــا خططــاً للتحــول 
الرقمــي الــذي يتطلــب تغييــر يف البنــى التحتيــة للشــركة ووضعهــا علــى اســس 
حديثــة ومتينــة تســمح لشــركة مصــر للتأمــني  التواجــد يف الســوق بشــكل اقوى 
يفــوق توقعــات العمــاء. نحــن ال نهدف فقط لتقدمي خدمة التأمني االلكتروني 
وامنا خدمات تعيد هيكلة مفهوم التأمني بالنســبة للعماء ولشــركات التأمني 
األخــرى. لذلــك طورنــا منتجــات متــّس احليــاة اليوميــة للعمــاء كوثيقة العمالة 
غيــر املنتظمــة التــي تشــمل الفئــة املهمشــة مــن املواطنــني. نريــد ان نبرهــن ان 
التأمــني ليــس فقــط حكــراً علــى املواطــن امليســور وامنــا هــو من حــق كل مواطن 
فقير او مهّمش، وهذه الفئة تشــكل شــريحة مهمة من املجتمع. نحن اذاً نعمد 
الــى تطويــر وتنميــة وتوســيع قطــاع التأمــني وكافــة خدماتنــا التأمينيــة وحتقيق 
اجلــودة العاليــة، مبــا يتماشــى مــع املعاييــر العاملية بحيث تصّنف مصر للتأمني 

يف صفــوف شــركات التأمــني العامليــة.
ــًا:  ــان اقتصادي ــني تنعكس ــني مهمت ــوم مبيزت ــر الي ــع مص *  تتمت
االســتقرار السياســي وارتفــاع معــدل النمــو، كيــف يؤثــر ذلــك 

ــم؟ عليك
باســل احلينــي: ال شــّك ان االســتقرار السياســي وارتفــاع معــدل النمــو اّثــرا 
علينــا ايجابــاً وســاهما يف تنميــة اســتثمارات وقطاعــات عــدة. ولكــن ال بّد من 
االشــارة الــى ان مــا شــهده العالــم خــال هذيــن العامــني ، ال ســيما فيمــا خص 
جائحــة كورونــا، عرقــل وعّطــل كثيراً من املشــاريع محلياً، اقليميــاً وعاملياً، كما 
وانــه لــم ميــر مــرور الكــرام وكان لــه تأثيراتــه ايضــاً علينا. نســتطيع القــول اننا 
اســتطعنا تخطــي هــذه الظــروف بأقــل اضــرار ممكنة نظراً لصابة شــركتنا. 
نأمــل ان تتحســن األوضــاع يف املســتقبل القريــب ليتســن لنــا التوســع والتطــور 

اكثــر فأكثر.

خطط توسعية
 ومنتجات جديدة

عمر جودة
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يتحــدث الدكتــور مــازن أبــو شــقرا املديــر اإلقليمــي لـــ Gen Re يف 
منطقتــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا حــول أهميــة لقاء شــرم 
الشــيخ املتزامــن مــع مؤمتــر  FAIR وســط اللقــاءات اإلفتراضيــة التــي 

باتــت تســيطر علــى املشــهد العــام يف ظــّل جائحــة كورونــا. 
و يشــير الدكتــور مــازن أبــو شــقرا الــى مــدى تأثــر قطــاع التأمــني 
باجلائحــة التــي أدخلــت الكثيــر مــن التغييــرات و التعديــالت علــى 
والتكنولوجيــا  التواصــل  منــط عملــه وجعلتــه يواكــب عمليــة 

املتطــورة. 

مواكبة العصر
 والتطور التكنولوجي 

د. مازن أبو شقرا 

* أدت جائحــة كوفيد-19الــى الغــاء املؤمتــرات واملعــارض واللقاءات 
املباشــرة علــى امتــداد دول العالــم كافة.

-  الــى أّي حــد متّكنــت اللقــاءات اإلفتراضيــة مــن مــلء الفــراغ 
احلاصــل يف هــذا املجــال؟

بات معلوماً أن جائحة كوفيد-19أدت إلى تغيير شــامل يف العادات واللقاءات 
وتقاليد السفر. فبالتأكيد مجمل الناس ملسوا وعاشوا تأثير هذا التغيير على 
اللقــاءات املباشــرة واملؤمتــرات علــى امتــداد دول العالــم كافــة. بعــض الشــركات 

ــر وســائل التواصــل  ــم مؤمتــرات عب ــي اســتطاعت بســرعة تنظي ــزة الت املجه
اجلتماعــي واملنصــات اإلفتراضيــة قــد جنحــت إلــى حــّد مــا يف التعويــض عــن 
لقــاءات أخــرى. ولكــن مــن دون أي شــك، إن التفاعــل احلضــوري يف املؤمتــرات 
واألحاديــث اجلانبيــة واللقــاءات الغيــر املبرمجــة ســلفاً، يــؤدي إلــى تفاعــل وتآزر 
أفضــل. لــكل مؤمتــر ناجــح حالــة وإمتيــاز خاصني به التي مــن الصعب إيجادها 
يف اللقــاءات اإلفتراضيــة. فمــن دون التطــور التكنولوجــي ومــع وجــود ثغــرة عدم 
الســفر الــذي أدت إلــى تواصــل وإســتمرارية يف العمــل، لكنــا وصلنــا إلــى مرحلة 
غيــر إعتياديــة ودقيقــة يف غيــاب اللقــاءات اإلفتراضية. ورداً على الســؤال فنعم 
بالتأكيــد قــد ســاهمت هــذه اللقــاءات يف حــل مشــكلة التواصــل ال بــل أعطتــه 
وجهــاً وأســلوباً جديــداً وحتمــاً ســوف يســتمر يف أســلوب هجــني hybrid يف مــا 

بعــد جائحــة كوفيــد-19.
 Sharmrend-Fair 2021 بعــد النجــاح الــذي حّققــه ســابقًا، يعــود *

F.A.I.R بحلــة متجــددة بالتعــاون مــع
ــر ــني إدارة املؤمت ــاون ب ــددة؟ والتع ــودة املتج ــذه الع ــم به ــا رأيك -  م

 وF.A.I.R؟
-  ما هي األسباب التي دفعتكم للمشاركة هذا العام؟

-  ماذا عن جتربتكم السابقة؟

لطاملــا كان لقــاء شــرم الشــيخ، ومنــذ بدايتــه، لقــاءاً متميــزاً يف نوعيــة احلضور 
ــع  ــوع مواضي ــم واإلدارة وشــمولية وتن ــا يف التنظي ــني عــن الشــركات كم وممثل
الســاعة املطروحــة. فهــو حتمــاً مــن املؤمتــرات الناجحــة التــي نّظمــت خــال 
السنتني الفائتتني. أما بالنسبة لـ F.A.I.R، فلقاءاته أيضاً ناجحة وتنوع حضوره 
يــؤدي بالطبــع إلــى جنــاح شــامل التــي متثلــت يف الســنني املاضيــة. فكيــف هــو 
احلــال إن جمعنــا اإلثنــني معــاً؟ فهــذا يعتبــر حتــد كبيــر ملنظمــي املؤمتــر مــع 
اســتمرار جائحة كوفيد-19 نحن على صعيد الشــركة  ومســتمون يف احلضور 
واملشــاركة لكــي نلمــس فعاليــة التفاعــل خــال هــذا املؤمتــر الذي نشــعر أننا كنا 
جــزءاً بســيطاً منــه يف املاضــي كمــا نتمنــى أن نكون مشــاركني فعليني هــذا العام 

متمنيــني النجــاح واملثابــرة الدائمــة للمؤمتر.
* شــّكلت جائحة كوفيد-19 محطة فعلية يف احلياة االقتصادية 

املعاصرة )...(.
-  ماذا عن تأثيرات هذه اجلائحة على قطاع التأمني؟

-  هــل ميكــن احلديــث عــن قطــاع تأمــني مــا قبــل اجلائحــة ومــا 
ــا؟ بعده

قطاع التأمني وكافة القطاعات يف العالم تأثرت يف جائحة كوفيد-19وبالطبع 
ســوف نشــهد قبــل وبعــد كورونــا اختافــاً يف التغييــرات الســلوكية والتقاليــد 
والعــادات ومعالــم هــذا اإلختــاف ســوف ينعكــس باألخــص علــى األجيــال 
الصاعــدة. أمــا تأثيــره علــى قطــاع التأمــني فتبلــور يف ظهورمنتجــات جديــدة 
واجلديــر بالذكــر أنــه مــن القطاعــات القليلــة الــذي شــهد تطــوراً ملموســاً علــى 
مــدى تاريــخ التأمــني الــذي كان يعــد مــن القطاعــات التقليدية التــي من الصعب 
تغييــر عاداتهــا. بتنــا ناحــظ اآلن أن بعــض الــدول العامليــة والعربيــة والشــركات 
الغيــر متخصصــة يف التأمــني، تعــرض منتجــات تأمينيــة عبــر منصاتهــا. هــذه 
اجلائحة لم حتول بل ســرعت عملية التواصل إذ ازدادت اســتثمارات الشــركات 
يف هــذا املجــال الرقمــي لكــي تواكــب عصــر التواصــل واملضــي قدمــاً يف هــذه 
املرحلــة الدقيقــة. بعــد زوال هــذه اجلائحــة، ونأمــل زوالهــا يف القريــب العاجــل، 
ســوف نشــهد محطــة تغييــر على صعيــد العالم وعلــى قطاع التأمــني باألخص. 
فبالطبــع ميكننــا مــن اآلن التوقــع التــام لأمــور واألحــداث خاصــة مــع ســرعة 
التطور التكنولوجي. علينا توقع املفاجآت فلهذا علينا أن نكون دائماً جاهزين 
وحاضريــن للتأقلــم والتطــور والتفاعــل واالســتثمار يف مجــال التأمــني فنتيجــة 

هــذا العمــل الــدؤوب ومواكبــة التطــور ســوف حتمــاً تكــون مثمــرة وناجحــة.
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يتحــدث الســيد بشــار عبداخلالــق رؤوف، مديــر عــام فــرع مركــز 
قطــر املالــي يف شــركة Oman Re، عــن إيجابيات مؤمتر شــرم الشــيخ 

وأهميــة اللقــاءات التــي عقــدت خالله.                              
ويشــير الســيد رؤوف الــى واقــع صناعــة إعــادة التأمــني عامليــًا 
وإقليميــًا، متحدثًا بالتفصيــل عن نتائج شــركة  Oman Re وخططها 

املســتقبلية. 

حضور مميز يف املؤمتر
 وواقع اإلعادة

بشار عبداخلالق رؤوف

* ينعقــد مؤمتــر شــرم الشــيخ للمــرة الثالثــة علــى التوالــي، 
وللمــرة األولــى يف ظــّل جائحــة كورونــا، كيــف تقّيمــون مشــاركتكم 

ــدث؟ ــذا احل يف ه

نشــارك يف مؤمتــر شــرم الشــيخ للمــرة الثالثــة علــى التوالــي، ولــم نكــن نتوقــع 
هــذا العــدد الكبيــر مــن املشــاركني خاصــًة أننــا مــا زلنــا حتــت تأثيــر جائحــة 
كوفيــد-19. ولكــن كالعــادة يفاجئنــا هــذا املؤمتــر بتمّيــزه مــن ناحيــة احلضــور 
واملشــاركني. جميــع األســواق موجــودة وبفعاليــة ولــم يغــب عنهــا ســوى القليــل. 

إننــا ســعيدون بتواجدنــا هنــا، حيــث قابلنــا أصدقاءنــا وشــركاءنا للمــرة األولــى 
منــذ حوالــي الســنتني، ونتمنــى أن تســتمر اللقــاءات واملؤمتــرات وأن نخــرج من 

هــذه احملنــة بخيــر. 

ــة  ــني يف املنطق ــادة التأم ــة إع ــع صناع ــم لواق ــي قراءتك ــا ه * م
ــًا؟ حالي

عقــب جائحــة كورونــا، تأثــر قطــاع إعــادة التأمــني يف بعــض فئــات األعمــال 
فقــط. نحــن يف Oman Re شــهدنا منــواً يف أقســاطنا، حيــث تـــمكنت شــركتنا 
خــال اجلائحــة مــن رفــع حجــم االقســاط املكتتبــة ويف الوقــت نفســه حتســني 
معــدالت الربحيــة خــال العامــني 2020 و2021. أمــا بالنســبة لاســواق 
ــل احلجــر  ــج يف بعــض املجــاالت ســلبية بفع ــت النتائ ــة، فكان ــرى العاملي الكب
الصحــي والركــود االقتصــادي. امــا يف مــا يتعلــق مبنطقــة الشــرق األوســط 
وشــمال أفريقيــا، لــم يكــن التأثيــر الســلبي واضحــاً أو شــديداً، إذ ان كثيــراً مــن 
الشــركات طــورت نفســها خــال هــذه الفترة، بفضل اإلجتماعــات اإلفتراضية 
التــي أصبحــت متاحــة مــن خــال التكنولوجيــا، حيــث كانــت الشــركات تعمــل 
بشــكل شــبه طبيعــي وكان التواصــل بــني الشــركاء والعمــاء قائــم وفعــال، ممــا 

ســاهم باحلفــاظ علــى العاقــات القائمــة وتســيير األعمــال بشــكل جيــد.

يف مــا يتعلــق باســعار ســوق إعــادة التأمــني، نعتقــد بــأن بــوادر إرتفاعهــا تلــوح 
يف األفــق بســبب األزمــات املتعاقبــة التــي نشــهدها حول العالم، كمــا أننا نراها 

يف إرتفــاع مســتمر خــال العامــني املقبلني. 

* كيف اتت نتائج  Oman Re يف النصف األول من 2021؟
ــا منــواً  ــة، فحققن ــا يف النصــف األول مــن الســنة باإليجابي إّتســمت نتائجن
ملحوظــاً يف مــا يتعلــق باألقســاط واألربــاح ونتوقــع مزيــداً من النمو حتى نهاية 

عــام 2021.                                                                                

بلغــت األربــاح قبــل الضرائــب 2مليــون دوالر أميركــي للنصــف األول مــن عــام 
2021، وهــي أعلــى بنســبة 19٪ مقارنــة بـــ 1،7 مليــون دوالر أميركــي خــال 
النصــف األول مــن عــام 2020. كمــا ارتفــع إجمالــي أقســاط التأمــني املكتتبــة  
بنســبة 11٪، وارتفــع صافـــي ربــح االكتتــاب بنســبة 65٪ ليصــل إلــى 5٣1 ألــف 
دوالر أميركــي يف النصــف األول مــن العــام وشــهدت النســبة املجمعــة حتســناً 

بنســبة 0،٣٪ لتصــل إلــى 97،6٪ للنصــف األول مــن عــام 2021.

* هل من مشاريع جديدة يف  Oman Re؟
كجــزء مــن اخلطــة التوســعية لـــ Oman Re يف املنطقــة، مت إفتتــاح فــرع جديد 
يف دولــة قطــر بترخيــص مــن مركــز قطــر املالــي كخطــوة أولى، ونأمــل أن ميثل 
هــذا الفــرع قيمــة مضافــة الــى تواجدنــا يف منطقــة الشــرق األوســط واخلليــج 
العربــي وشــمال افريقيــا وســتعمل الشــركة تباعــا علــى توســيع تواجدهــا 
ــة حجــم املعامــات يف هــذه األســواق  ــن أهمي ــا م يف أســواق أخــرى إنطاق

خلدمتهــا بشــكل أفضــل 

ــني  ــق بالتأم ــا يتعل ــدة ل Oman Re فيم ــط جدي ــن خط ــل م * ه
الســيبراني؟ 

يشــغل احلديــث عــن التأمــني الســيبراني الوســط التأمينــي العاملــي حاليــاً، 
خاصــة بعــد مــا أصبــح ضروريــاً وإلزاميــاً يف بعــض البلــدان نظــراً للثــورة 
الرقميــة امللموســة وكثــرة عمليــات القرصنــة يف الســنوات االخيــرة، وبالفعــل 
هنالــك زيــادة يف طلبــات هــذا النــوع مــن التامــني ونحــن بصــدد دراســة مــدى 

أهميتــه يف منطقتنــا عربيــاً واقليميــاً.
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 Luis Antonio Ibanez
 Global expansion

and various services

Luis Antonio Ibanez, Chief Operating Officer at Active Cap-
ital Reinsurance.ltd, evaluates with Al-Morakeb Al-Ta'mini the 
insurance and reinsurance development during and post cov-
id-19.

Mr. Ibanez also explains the importance of Sharm-Rendez-
vous for Active Re and its solid presence in the MENA region. 

* Active Re is a reinsurance company, tell us about its his-
tory.

Active Re is a relatively young company, founded in 2007 by Mr. 
Juan Antonio Nino, the chairman and major shareholder. He was 
a banker at that time and he decided to leave the banking world 
to create a small reinsurance company which little by little started 
writing commercial lines in the region of Central America. Since 
2014, Active Re initiated an expansion process towards other mar-
kets, and in 2018, we got AM BEST rating upgraded to A- (stable 
outlook) which was a game changer for the company in this glo-
balization strategy. Since, the ratings were kept and reaffirmed by 
AM BEST with stable outlook on 2019 and 2020 and a positive 

outlook for the current year. This process of global growth was 
supported by a reinforcement of the company structure, includ-
ing new experienced professionals from different countries. Now 
we do business in more than a hundred countries, we are diversi-
fied and we write different classes of business, we work also with 
MGA's and the London Market.  

* What about your presence in the MENA region?
The MENA region is a very important market to us. We start-

ed doing business here in this region three years ago and mostly 
when we started our expansion in 2018. Since, we have attended 
F.A.I.R and Sharm-Rendezvous twice as well as many conferenc-
es in Dubai. We have a capacity to build good business in the 
region and we're now also writing treaty business with many com-
panies in the gulf and in Egypt. Our main writing business in this 
region is property and engineering in addition to credit business 
mainly in Egypt where we have a significant position in the market. 

* How was your experience this year in Sharm-Rendez-
vous, especially that it was held despite covid-19? 

Sharm-Rendezvous is an outstanding event for national indus-
try because it gathers all the companies and most of our clients 
show up here since we have a significant role in Egypt. We started 
with credit business, after that we worked on developing and re-
inforcing our relationships with clients aiming to become a global 
reinsurer supporting various companies in the market. This year 
was very special for us in Egypt, not only because we have good 
friends and good clients at Sharm-Rendezvous, but also because 
we have sponsored the event and a consolidated the presence in 
this important market.

* Reinsurers have been talking about hardening in the mar-
ket, what do you think? 

Globally, there are many elements that have led to this outcome. 
First of all, in 2019 and 2020 the industry by some severe events, 
secondly Covid-19 negatively affected the business in many dif-
ferent ways, then there are the Lloyd's Market problems known 
to everyone. So, a rated capacity became scarcer and the mar-
ket hardened. As for us, we believe that this environment offers 
interesting opportunities for small agile reinsurers like ourselves. 
Obviously there is a raise in prices in most classes of business 
and these past two years were a great opportunity for a reinsurer 
to make quick and efficient decisions. Our advantage is that we 
have an executive comity that meets every week and makes busi-
ness-oriented decisions very fast. 

* How do you evaluate the development of the reinsurance 
business after covid-19?  

None of the events that have happened in recent years have 
seriously affected the capacity of the reinsurance market as for ex-
ample Katrina did in 2005. Our industry has survived all the crisis 
better than other sectors. There is a lot more to do in the insurance 
world especially concerning technology, there is a protection gap 
where many risks are still not protected. I think we still have couple 
of good years ahead full of opportunities before the market gets 
into a different phase of the cycle. 
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Mandarin Re
New Horizons

in the MENA region 

Tatiana Belova, Chief Executive Officer, and Mikhail Grishin, 
Chief Operating Officer, from Mandarin Re discuss the com-
pany’s strategy and visions for the future in the MENA region. 

They also highlight their experience in Sharm-Rendezvous 
for the first time and reveal their new projects in the region. 

* Who is Mandarin Re?
Since its establishment in 2015 in Labuan- Malaysia, Mandarin Re 

Ltd. maintains high standards, creates services and conditions that 
provide a true value to our partners – reinsurance brokers. Our of-
fices are spread in Kuala Lumpur and we have also representatives 
in Latin America such as Ecuador and Guatemala, and Cyprus.  We 
work with many international brokers, and in 2020 we started work-
ing with the London market, Latin America in addition to the Middle 
East and the Asian region. During this year, we had a good retro-
cession program, hence we increased our capacity to 12,5 million 
dollars for property and 6 million dollars for Marine business. 

Mandarin Re is currently focusing on leveraging its strengths in un-
derwriting policy and special approach to the clients’ needs by offer-
ing the best possible individual solutions for each partner. We don't 
strive to be a big company with a huge capital, rather our goal is to 
last in the market and to be a medium sized company maintaining 
very good relationships with customers. 

Our team has been deliberately working hard on the improvement 
of our business to suite AM Best's standards to the maximum pos-
sible extent. Therefore, we're at the final stage of getting our rating 
which shall be a turning point for our company and great news for 
our partners. 
* This is the first time you participate in Sharm-Rendez-

vous, tell us about your experience. 
Attending Sharm-Rendezvous was as fruitful as we thought it will 

be. Mandarin Re is planning on opening a branch in Egypt as soon 
as it gets its rating from AM Best, and this event was a positive push 
to enter the Egyptian market and meet with our clients and make 
new friends. After a long hard period of social distancing and remote 
work, it was nice to see the people again and meet face to face with 
our strategic partners and our future clients. 
* What is Mandarin Re's strategy for the upcoming years? 
We strive to support our partners with efficient and reliable rein-

surance solutions within all types of accounts including PAR, IAR, 
CAR policies in different areas such as telecommunications, textile, 
paper-making, footwear, pharmaceutical and Marine Risks. We 
mainly work in the Middle East, Africa, Europe, South Asia and Latin 
America as well as London's market. We practice the moderate risk 
appetite and we do not consider unstable markets and toxic risks. 
Our flexibility is our asset which is helping us grow and we hope to 
keep going the right path. 
* How do you evaluate the reinsurance shape in the world?
The past two years weren't exactly easy on the whole world, the 

coronavirus (COVID-19) pandemic has had a major impact on the 
insurance and reinsurance markets. It is largely felt through asset 
risks, notably capital markets volatility, and weaker premium growth 
prospects. The pandemic has further accelerated the hardening of 
reinsurance rates and tightening of terms and conditions, making it 
more difficult for insurers to find appropriate protection. 

However, for us at Mandarin Re, the past years were fruitful as we 
have grown by 5 times. Despite the Covid-19 situation we do believe 
the market is going to be hardening as we go especially with loads 
of risks surrounding and we're going to be prepared for all its ups 
and downs. 
* What are Madarine Re's plans for the MENA region?
People in the Middle East and North Africa are very friendly and it's 

easy to find partners and brokers to work with. We are very interest-
ed in the Egyptian market since its economy is growing steadily and 
that will affect the reinsurance sector positively. Besides, people are 
friendly here and willing to work to help their state and their economy 
and as we see it as an opportunity to open our doors to this promis-
ing market hoping to expand soon. 
* Is Mandarin Re interested in Cyber Insurance?
In the last two decades cyber risk has become one of the fast-

est-growing threats to businesses, their data, and their financial 
success today. As businesses and consumers alike become more 
aware of the risks associated with cyber attacks, enterprise demand 
for cyber insurance continues to rise. 

Reinsurance can protect, but only when proper evaluation of risk 
is determined.  At issue, cyber risk modeling is new and cannot rely 
on historical data and existing actuarial models and ratings measure. 

The average loss ratio on this business over the past 3 years has 
been 300-1,000%. In other words: every underwriter has lost a lot of 
money on cyber and this could easily wipe out Reinsurer’s Capital.

As for Mandarin Re, we recently got interested in cyber insur-
ance and just look carefully at this type, trying to educate ourselves, 
relying on people with expertise and consultants from the London 
Market. Perhaps, in the near future we would be able to provide our 
partners with protection and reinsurance coverage from cyber risks.





ملحق خاص -  شرم الشيخ - تشرين األول/أكتوبر ٢٠٢١ 34

Africa Re
Steady steps towards

the future 

Mr. Gamal Sakr, Associateship of the Chartered Insurance In-
stitute (ACII) and The Australian and New Zealand Institute of 
Insurance and Finance (ANZIIF) and The regional director of 
Africa Re, discusses the shape of insurance and reinsurance 
in the region post covid-19.

Mr. Sakr also highlights his participation in Sharm-Rendez-
vous and talks about his wide experience in the regional mar-
ket as well as Africa Re’s most recent projects.

* Who is Africa Re?
African Reinsurance Corporation (Africa Re) is the leading pan-Af-

rican reinsurance company and the largest reinsurer in Africa in 
terms of net reinsurance written premiums. Africa Re was set up by 
36 African states in 1976, following a recommendation by the Afri-
can Development Bank (AfDB), with the mission of developing the 
insurance and reinsurance industry in Africa through increased un-
derwriting and retention capacities, and support to African economic 
development. Ranked 38th in the 2018 Standard & Poor’s Global 
Reinsurance Groups and 41st of the Top 50 Global Reinsurance 
Groups by AM Best in 2018, Africa Re has a broad-based share-
holding: 41 African member States (33.59%); the African Develop-
ment Bank (8.42%); 114 African insurance and reinsurance compa-
nies (33.84%); and 3 non regional shareholders (23.15%), including 
leading global insurers and reinsurers from France (AXA), Canada 
(FAIRFAX) and Germany (ALLIANZ SE). With headquarters in La-
gos (Nigeria), Africa Re operates through six (6) Regional Offices 

across Africa: Casablanca (Morocco), Abidjan (Côte d’Ivoire), Nairobi 
(Kenya), Lagos (Nigeria), Cairo (Egypt) and Ebene (Mauritius), and a 
new office in Dubai established in December 2020. 

* Sharm-Rendezvous is happening for the third time in Egypt, 
why are you participating and what is your feedback?

 For us at Africa Re, Sharm-Rendezvous is a great opportunity to 
see the people and interact with them after 2 years of virtual meet-
ings and working remotely. It was a positive surprise to reach Sharm 
El-Sheikh and witness the great number of participants in this event 
since it was a bit risky due to covid-19, as we know conferences were 
canceled or held virtually in other parts of the world, and this is why 
what was done here is outstanding. 
* Reinsurers have been expecting a hardening in the market, 

what is your opinion regarding this matter? 
In my modest opinion, I don't think the marketing is going to be 

hardening soon. If I speak about the Egyptian market or the Middle 
East market in general, I can see it somehow stabilized. Let's take for 
example the Lebanese market, after the Beirut explosion we thought 
that there is going to be a big jump in prices, and it ended up staying 
within the margins. So I don't expect any hardening in the market, 
except for maybe oil and gas. As a reinsurer, we are not very pleased 
about the softness of the market and we've been declining business 
recently, if this capacity is still going to be present it's hard to see any 
hardening in the market soon. 

* What were your results for the first half of 2021?
Africa Re recorded a gross premium income of US $421 million in 

the first six months of 2021 compared to us $393 million reported in the 
same period of 2020. We attribute this 7.2% growth in GWP to the on-
going recovery of businesses and society from COVID-19, supported 
by additional facultative acceptances mostly in the oil & gas portfolios.                                                                                                                                   
The year-to-date claims experience as measured by the net incurred 
loss ratio similarly improved to 61.9% compared to 64.6% in the 
same period of 2020, helped by the restructuring of previously poor 
performing portfolios. The expense ratio did however increase from 
24.4% to 28.5% for H1, due to a 22% in business acquisition costs 
and the increase in the top line, combined with higher than usual 
profit commissions paid to ceding insurance companies. But the 
combined ratio for the six-month period still improved to 96.9%, com-
pared with 98.1% in H1 of 2020. We are satisfied with our results and 
we hope to maintain our growth rate.

* Egypt has achieved impressive rates of economical growth 
during the past two years, what are the reasons behind it and 
how does it affect the reinsurance business?  

The Egyptian government has adapted an expansion policy and 
that was the game changer. While most of other countries had neg-
ative growth levels, Egypt has achieved  2,9 growth level which re-
flects the efforts and the correct strategic and economical planning 
of the government. If you look at the annual report of the regulator's 
market in Egypt, you can notice a very good level of growth in the 
insurance sector as well, which is definitely positively affected by the 
economical growth. The problem in the Egyptian market is the big 
number of insurance companies who are fiercely competing, which 
results in rate cutting and maybe losses at the end, so this is what we 
should be attentive to. 
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Souvik Banerjea
 Innovative vision
with steady steps

Mr. Souvik Banerjea, Managing Director of Continental Rein-
surance, discussing the African market post Covid-19 and the 
overall state of insurance in the world. 

Mr. Banerjea also highlights their participation in Sharm-Ren-
dezvous for the third time, their role in the Egyptian market, 
Continental Re’s vision and projects regarding sustainability. 

* History of Continental Re
Incorporated in Nigeria in 1985, Continental Reinsurance started 

business initially as a private reinsurance company. From January 
1987, we began operating as a general reinsurer and in January 
1990, we became a composite reinsurer, offering both treaty and 
facultative life and non-life reinsurance, with a well-diversified busi-
ness mix and customer base.

As part of our overall goal to become the recognized leading rein-
surance company in Africa, we’ve converted to a public limited liabili-
ty company in 2000. We recapitalized to NGN 10 billion in 2007, with 
widespread ownership which includes international investors. On 
May 30, 2007, Continental Reinsurance was listed on the Nigerian 
Stock Exchange.

In 2019, the Company obtained the approval of its shareholders 
and the regulators to undertake a Scheme of Arrangement for the 
purpose of restructuring its business. The objective of restructuring 
is to enhance the growth of business, reposition the Company to 
reinforce competition and provide a sustainable increase in profitabil-
ity. The successful implementation of the Scheme culminated in the 
100% acquisition of the shares of the Company by its parent compa-
ny in Mauritius, CRe African Investment Limited and the delisting of 

the shares of the Company from the Nigerian Stock Exchange.
We continue to operate as an international company managed by 

seasoned professionals, complying with international standards in all 
our business dealings.
* Sharm-Rendezvous is one of the first events to take place 

after the pandemic, how do you evaluate its happening during 
this time? 

I have been attending Sharm-Rendezvous ever since it started three 
years ago, and I must say that conferences in Africa generally follow 
a certain pattern, but Sharm-Rendezvous has always been different, 
and possibly one of the major reasons for its distinction is that you 
know what to expect. The place and people are familiar and friendly 
which creates a sort of constant that makes you feel at ease.  Over the 
last four years, Sharm-Rendezvous has been improving and develop-
ing with respect of keeping the basics intact, and that's what makes 
it great. I come every year and meet my clients and friends from the 
Egyptian market and I build new relationships as well. 
* How do you evaluate the insurance business in Egypt?
I have always been appreciative of the fact that Egypt is one of the 

most industrialized nations in sub-Saharan Africa, and today, com-
pared to any other country that we serve, Egypt gives us the best 
quality of risks. In addition, people in Egypt understand insurance and 
the concept of risk, they rate different risks in different fashion which is 
what underwriting is about, and that's why Egypt will always do better, 
since the market has the basics covered.  

As for Continental Re in Egypt, our market went up by 70% last year, 
and during the first half of 2021, our company grew by over a 100%. 
* In your point of view, how does the reinsurance sector look 

like around the world?
We have had some difficult days during the last two years, the hurri-

cane in Florida affected every reinsurer in Africa, as well as the earth-
quake in Japan. Having said that, we hadn't had destructive natural 
catastrophes last year, and it's only been Covid-19, so reinsurers have 
shown good results and a little growth.  I guess it's our time to tell the 
world that insurance is mandatory and that you can actually prevent 
your losses and save your livelihood through insurance, therefore, the 
world is ready to hear us now.
* What are Continental Re's latest projects? 
When we talk about new products or new developments in the 

market, we have to mention sustainability.  As continental Re, we are 
signatories to the United Nations principles of sustainable insurance, 
and part of what we want to achieve is informing the people in the 
market about it and encouraging them to participate in doing more for 
our world. In order to help ourselves reach our goals on sustainability, 
we have adapted various strategies such as partnering with a digital 
company which can educate insurance companies and through them 
the farming community about the importance of farming and agricul-
ture in order to improve food security in Africa.  We are hoping this will 
be a game changer in the near future. 

We are also in discussions to set up an office specialized in niche 
products, we already have a strong market in liability insurance which 
is fairly new to Africa and we hope we can keep introducing new busi-
ness sectors to the market. Continental Re is one of the fastest grow-
ing reinsurers in Africa and we strive to keep leading the way. 
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يتحــدث الســيد مصطفــى قطــران، مديــر مركــز دائــرة التنميــة 
واالنتــاج يف شــركة Tunis-Re، حــول أهميــة امللتقــى وجناحــه يف 
نســخته الثالثــة، علــى رغــم الصعوبــات والعقبــات التــي واجهتــه 

ــا. ــة كورون ــات جائح ــًا يف تداعي ــة اساس واملتمثل
وأعلــن الســيد مصطفــى قطــران عــن نتائــج الشــركة التــي وصفها 
باملبهــرة، حيــث اثبتــت قدرتهــا علــى النجــاح وحتقيــق أرقــام 
واعــدة علــى رغــم جائحــة كورونــا التــي تســببت بخســائر هائلــة 

ــركات. ــض الش لبع

حضور مميز 
وإقبال الفت 

* ما تقييمكم لفعاليات ملتقى شرم الشيخ الثالث؟مصطفى قطران
احتــّل ملتقــى شــرم الشــيخ هــذه الســنة حيــزاً كبيــراً مــن اهتمامــات شــركات 
التأمــني وإعــادة التأمــني والوســطاء واملهتمــني بهــذه الصناعــة، والقــت هــذه 
النســخة حضــوراً مميــزاً وإقبــاالً الفتــاً مــن مختلــف البلــدان، خصوصــاً بعــد 

فتــرة طويلــة مــن االنقطــاع. 

متّيز ملتقى هذا العام بجمع امللتقى الســنوي العاملي الثالث للتأمني وإعادة 
التأمــني واملؤمتــر الســابع والعشــرون لاحتــاد األفروآســيوي، ممــا أغنى اللقاء 
وجعلــه يف وضــع قــادر علــى تقــدمي افــكار وطروحات جديــدة يف عالم التأمني.

* كيــف تأثــر ســوق إعــادة التأمــني يف عامــي 2020 و 2021 بســبب 
جائحــة كوفيــد-19، ومــا مــدى االضــرار التــي اصابــت شــركات 

االعــادة جــّراء دفعهــا تعويضــات؟

مّثلــت الكــوارث الطبيعيــة بــكل أشــكالها وأنواعهــا حتديــاً كبيــراً لســوق إعادة 
التأمــني خصوصــاً يف أميــركا وأوروبــا وبعــض الــدول اآلســيوية، حيــث تشــهد 
الشــركات كل ســنتني علــى األقــل خســائر كبيــرة، ممــا ينعكــس علــى التســعير 

يف االســواق الكبــرى.

ــة مــن ناحيــة  ــة واالقليمي ــا يف العــام 2020 فقــد تأثــرت األســواق العاملي أّم
القطاعــات  كل  التــي ضربــت  كورونــا  بســبب جائحــة  واالعمــال  االرقــام 
االقتصاديــة منهــا الســياحة والطيــران والنقــل.. وهــذا أّثــر بــدوره علــى قطــاع 
التأمــني وإعــادة التأمــني، ممــا دفــع املعيديــن الكبــار بتســديد مبالــغ كبيــرة.

* هــل أثبــت قطــاع التأمــني، من خالل دفــع املســتحقات واالضرار 
الناجمــة عــن اجلائحــة، قدرتــه علــى حمايــة باقــي القطاعــات يف 

ظــل ظــروف غيــر متوقعة؟

ــرة التــي اصابــت قطــاع إعــادة التأمــني، إال ان  ــات الكبي ــى رغــم التحدي عل
الشــركات أثبــت قدرتهــا الكبيــرة علــى دفــع مســتحقاتها والتعويضــات لتغطية 

أخطــار جائحــة كورونــا، ممــا أحلــق بعــدٍد منهــا خســائر كبيــرة وهائلــة.

أّمــا مــن ناحيــة االســعار، قــد نشــهد ارتفاعــاً يف أســعار التأمــني الســيبراني 
ألن قــدرة الشــركات ليســت عاليــة والطلــب علــى هذا املنتج يف تزايد مســتمر.

* ما هو جديد شركة اإلعادة التونسية )Tunis Re(؟ 
نتائــج الشــركة ممتــازة مدفوعــة بــأداء قــوي وحتســن للمؤشــر املركــب 
)combined ratio( بالرغــم مــن التأثيــر الســلبي النفجــار مرفــأ بيــروت يف 4 آب 

علــى أعبــاء التعويضــات بحكــم تواجدنــا الكبيــر يف لبنــان.
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يتحــدث الســيد ســامي شــريف، الرئيــس التنفيــذي لشــركة 
الكويــت للتأمــني، عــن جنــاح  امللتقى الســنوي العاملــي الثالث للتأمني 
وإعــادة التأمــني يف شــرم الشــيخ بفعــل احلضــور النخبــوي والتنظيم 
الراقــي واملشــاركة الفاعلــة اضافــة الــى اهميــة االحتضــان الرســمي 

علــى اعلــى املســتويات.

اخلطــوات  إتخــاذ  بــدء  عــن  يكشــف  شــريف  ســامي  الســيد 
التنفيذيــة لتأســيس شــركة تأمينــات حيــاة جديــدة يف الســوق 
املصريــة، متوقعــًا مخاطبــة الهيئــة العامــة للرقابــة املاليــة بطلــب 

االول/أكتوبــر 2021. تشــرين  خــالل  الشــركة  تأســيس 

وأضــاف شــريف أنــه مت إجــراء دراســة جــدوى حول تأســيس شــركة 
ــون  ــوع 100 ملي ــمال مدف ــة برأس ــوق املصري ــاة يف الس ــات حي تأمين
ــيس  ــى تأس ــس اإلدارة عل ــة مجل ــى موافق ــول عل ــه، ومت احلص جني

الشــركة اجلديــدة.

الكويت للتأمني... 
شركة كويتية بتطلعات إقليمية

سامي شريف
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* مــا رأيكــم بفعاليــات هــذا امللتقــى، الســيما وانــه يأتــي بعــد فتــرٍة 
مــن االغــالق الكّلــي او اجلزئــي بفعــل جائحــة كوفيــد-19؟

حقــق امللتقــى الســنوي العاملــي الثالــث للتأمــني وإعــادة التأمــني الــذي ُعقــد 
بالتزامــن مــع املؤمتــر الســابع والعشــرين لإلحتــاد األفروآســيوي للتأمــني وإعادة 
التأمــني يف شــرم الشــيخ جناًحــا كبيــًرا بفعــل حضــور نخبــوي وتنظيــم راٍق 

ومشــاركة فاعلــة اضافــًة الــى املواضيــع املهمــة علــى اعلــى املســتويات.

هــدف امللتقــى الــى توفيــر فرصــة للوفــود املشــاركة لاســتفادة مــن جتــارب 
ــد اطــاًرا لتحديــث املعرفــة يف مجــاالت التأمــني  االســواق املختلفــة، وهــو يَعّ
ــى اهــم وافضــل املمارســات يف مجــال هــذه الصناعــة  املختلفــة والوقــوف عل
وتأســيس آليــات التعــاون بــني اســواق التأمــني واعــادة التأمــني يف العالــم، مــن 
خــال تبــادل املعلومــات واخلبــرات وتنميــة عاقــات العمــل واســتعراض اهــم 

ــة. ــة العاملي ــة واالســواق االقليمي ــات يف الســوق املصري الفــرص والتحدي

* يالحظ ان حضور شركة الكويت للتأمني كان مميًزا؟
مــن الطبيعــي ان نتواجــد يف لقــاٍء كهــذا لــه اهميــة كبــرى علــى مســتوى قطــاع 
التأمــني، وان يكــون تواجدنــا مميــًزا، حيــث شــارك 1٣ مــن قياديــّي الشــركة يف 
هــذا امللتقــى، وعقــدوا سلســلة إجتماعــات ولقــاءات مــع املشــاركني مــن مختلــف 

الشــركات واجلنســيات والــدول.

ــات  ــركة تأمين ــكم لش ــع تأسيس ــن م ــزة تتزام ــاركتكم املمي * مش
ــة. ــوق املصري ــدة يف الس ــاة جدي حي

-  ماذا يف التفاصيل؟ 

مت إجــراء دراســة جــدوى حــول تأســيس شــركة تأمينــات حيــاة يف الســوق 
املصريــة برأســمال مدفــوع قــدره 100 مليــون جنيــه، ومت احلصــول على موافقة 

مجلــس اإلدارة علــى تأســيس الشــركة اجلديــدة.

وكمــا بــات معلومــاً فــإن مجلــس إدارة شــركة الكويــت للتأمــني قــد أقــّر خــال 
إجتماعــه يف حزيران/يونيــو املاضــي تأســيس شــركة تأمينــات حيــاة يف الســوق 
املصرية برأســمال 100 مليون جنيه. موافقات هذه الشــركة اجلديدة خاضعة 
ملوافقــات جميــع اجلهــات الرقابيــة يف دولتــي الكويت ومصر، وبالتالــي فإن هذا 
التوســع يف الســوق املصريــة لــن يكــون لــه أثــر مباشــر علــى املركز املالي للشــركة 
يف الوقــت احلالــي، إلــى حــني اإلنتهــاء مــن تأســيس الشــركة والبــدء مبمارســة 

النشاط.

هيــكل املســاهني يضــم ٣ مؤسســات أصبحــوا جاهزيــن هــم: البنــك االهلــي 
الكويتــي، شــركة االهلــي كابيتــال وشــركة الكويــت للتأمني باحلصــة األكبر وهي 

90% والباقــي للشــريكني املذكوريــن.

أعّد املســاهمون دراســة اجلدوى من خال إحدى كبريات شــركات احملاســبة 
والتي أقرت بجدوى تأســيس الشــركة واحلصول على موافقة كافة املســاهمني 
متهيــداً ملخاطبــة الهيئــة للحصــول علــى املوافقــة املبدئيــة ثــم رخصــة مزاولــة 

النشاط.

توجــه الشــركة للتوســع يف مصــر جــاء يف ظــل النمــو الــذي يشــهده نشــاط 
تأمينــات احليــاة يف الســوق املصريــة وإنخفــاض معدالت االختــراق التأميني يف 
الســوق مــع تزايــد عــدد الســكان ممــا يعــّد فرصــة منــو أمــام الشــركات القائمــة 

واجلديــدة الواجــب اســتغالها لتحقيــق معــدالت منــو مرتفعــة.
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فريق عمل شركة الكويت للتأمني يف امللتقى

الشــركة تســعى مــن خــال تواجدهــا يف الســوق املصريــة للعمــل علــى زيــادة 
الوعــي التأمينــي عبــر طــرح منتجــات وخدمــات تأمينيــة جديــدة تهــدف الــى 

جــذب شــرائح جديــدة مــن العمــاء.

مجموعــة  تكــون  ان  للتأمــني  الكويــت  شــركة  تســعى  هــل   *
ودوليــة؟ اقليميــة  تأمينيــة 

تســعى شــركة الكويــت للتأمــني ان تكــون مجموعــة تأمينيــة اقليميــة ودوليــة 
تتمتع باالمكانات البشــرية واملاءة املالية الكافية ملواكبة أية تطورات تشــهدها 
الســوق، مــع االشــارة هنــا الــى انــه لــدى الشــركة ســيولة ماليــة تصــل إلــى 250 
مليــون دوالر أميركــي، مــن دون أيــة قــروض، مبــا يؤهلهــا للتوســع يف االســواق 

الداخليــة واخلارجيــة.

ــرؤى ودراســة جــدوى  ــة وفقــاً ل ــرة املقبل الشــركة تســعى للتوســع خــال الفت
ــك التوســعات، مبــا  ــة وبحــث املــردود اإلقتصــادي واالســتثماري مــن تل متوازن
يتوافــق مــع أهدافهــا لتصبــح شــركة إقليميــة عبــر التوســع يف املنطقــة والتــي 
بدأتها من السوق املصرية، بجانب سعيها التوسع يف منطقة اخلليج واألسواق 

العربيــة عقــب اســتقرار األوضــاع األمنيــة واالقتصاديــة يف املنطقــة.

* ماذا عن منحى االرقام يف الكويت للتأمني؟
جنحــت شــركة الكويــت للتأمــني خــال الفتــرة املاضيــة مــن العــام اجلــاري يف 
حتقيــق نســبة منــو قدرهــا 22% بحجــم أقســاطها مقارنة باحملقق خــال الفترة 
املماثلــة مــن 2020. علمــاً أننــا نســتهدف حتقيــق أقســاط تتخطــى الـــ40 مليــون 
دينــار كويتــي خــال 2021، ونشــاط تأمينــات احليــاة يســتحوذ علــى 20% مــن 

حجــم أعمــال الشــركة.

ســوق التأمــني الكويتــي شــهد منــواً خــال املرحلــة املاضيــة مدعومــاً بإرتفــاع 
أســعار النفــط بجانــب توســع احلكومــة يف تدشــني املشــروعات االســتثمارية 
واإلنشــائية املتعددة، اضافة الى عزم الشــركة التوســع يف وثائق التأمني الفردي 

خــال الفتــرة املقبلــة مبــا يُســهم يف تدعيــم حجــم أعمالهــا.

ال بّد من االشــارة الى ان وكالتي موديز للتصنيفات االئتمانية وإيه إم بيســت 
قد ثبتتا التقييمات االئتمانية للشركة، حيث أكدت موديز التصنيف االئتماني 
للشــركة عند "A3" مع نظرة مســتقبلية مســتقرة، لتمتع الشــركة بتنوع كبير يف 
املنتجــات علــى الرغــم مــن محدوديــة وصغــر الســوق، كمــا ثبتــت وكالــة أيــه إم 
بيســت التصنيــف االئتمانــي تصنيــف القــوة املالية لشــركة الكويت للتأمني عند 
درجــة "- A" ممتــاز مــع نظــرة مســتقبلية مســتقرة، مبــا يعكــس ارتفــاع األربــاح 

املرحلــة، وسياســة الشــركة يف حســاب االحتياطيــات الفنية.

* فــرض كوفيــد-19 أمناطــًا جديــدة مــن العمــل، أهمهــا العمــل 
والتواصــل والتفاعــل عــن بعــد...

-  كيــف تقّيمــون تفاعــل شــركات التأمــني مــع هــذا النمــط مــن 
ــل؟ العم

الشــركات ذات املــاءة املاليــة املرتفعــة لــم تتأثــر ســلباً بجائحــة كورونا بخاف 
الكيانــات الصغيــرة، وغيــاب اخلبــرات اإلكتواريــة وعــدم احتســاب احتياطيــات 
فنيــة كافيــة لــدى بعــض الشــركات أّثــر علــى مركزهــا املالــي ومعــدالت ربحيتهــا 

خــال فتــرة األزمــة.

هــذه اجلائحــة ســاهمت يف زيــادة وعــي العمــاء بالبحــث عــن الشــركات ذات 
املــاءة املاليــة املرتفعــة والتــي متكنهــا مــن اإليفــاء بإلتزاماتهــا وتعويضاتهــا جتاه 

العمــاء خــال فتــرة األزمــات.
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يتحــدث الدكتــور  أحمــد عبد العزيز،   العضــو املنتدب  التنفيذي 
لشــركة  مصر لتأمينات احلياة، عن مشــاركته يف مؤمتر شــرم الشــيخ 
الثالــث وأهميتــه بالنســبة للســوق احمللــي، مقّيمــًا واقــع التأمــني يف 

ــوق املصري. الس
ويشــير الدكتــور  عبــد العزيــز الى النمــو اإليجابي يف شــركة مصر 
لتأمينــات احليــاة خــالل العــام الســابق ودور النمــو االقتصــادي العام 

يف ذلــك.  

متّيز دائم 
ومستقبل واعد

د. أحمد عبد العزيز 

* يعتبــر ملتقــى شــرم الشــيخ مــن أولــى امللتقيــات التــي تنعقــد 
يف ظــّل جائحــة كوفيــد-19، مــا رأيكــم؟ ومــاذا عــن املشــاركني 

املطروحــة؟ واملواضيــع 
ــا، إنعقــد  رغــم األوضــاع غيــر املســتقرة نســبياً الناجتــة عــن جائحــة كورون
ملتقــى شــرم الشــيخ للمــرة الثالثــة وإســتضافنا كمــا جميــع املشــاركني بشــكل 
آمــن ومنظــم. أتاحــت لنــا هــذه الفرصــة أن نقابــل شــركاءنا وعماءنــا مجــدداً 
ــي  ــد العاقــات القائمــة أساســاً ومشــاركة التجــارب الت ــى توطي باإلضافــة ال

مررنــا بهــا كمــا املشــاريع املســتقبلية.  

متّيــز احلضــور بتنوعــه وإندفاعــه للعمــل بعــد فتــرة طويلــة مــن العمــل عــن 
بعــد، كمــا أن املوضوعــات املطروحــة مبتكــرة ومعاصــرة وتعايــش الواقــع الــذي 
منــّر بــه. نحــن يف مصــر لتأمينــات احليــاة فخوريــن مبــا نتــج عــن ملتقــى شــرم 

الشــيخ ونتمنــى إســتمراره. 
* ما تقييمكم للواقع التأميني على الصعيد احمللي؟ 

صناعــة التأمــني يف مصــر مختلفــة قليــًا عــن الــدول األخــرى، إذ أننــا نتأثــر 
باألزمــات ولكننــا نتعافــى بســرعة. فعلــى الرغــم مــن تأثيــرات جائحــة كورونــا، 
كانــت ســنة 2021جيــدة بنتائجهــا علــى القطــاع، حيــث منــا بنســبة 15٪ وهــو 
مــن أعلــى مســتويات النمــو يف هــذه الفتــرة. ولكــن عندما منعن النظــر يف هذه 
األرقــام، ناحــظ أن عــدد املؤّمنــني يف مصــر ضئيــل بالنســبة لعــدد املواطنــني 

ممــا يجعــل الســوق املصــري ســوقاً واعــدةً ومفتوحــًة لشــتى الفــرص. 
* حّدثنا عن مصر لتأمينات احلياة. 

تأسســت شــركة مصــر لتأمينــات احليــاة ســنة 1900، وتعتبــر أكبــر شــركة 
متخصصــة يف تأمينــات األشــخاص يف مصــر واملنطقــة العربيــة واألفريقيــة، 
وهــي نتــاج دمــج كافــة أنشــطة تأمينات احليــاة ألكبر وأقدم الشــركات اململوكة 
للدولــة يف جمهوريــة مصــر العربيــة وبذلــك انطلقــت شــركة مصــر لتأمينــات 
احليــاة عــام 2010 كأكبــر وأضخــم كيــان تأمينــي لنشــاط تأمينــات احليــاة يف 
ــال واألقســاط واالســتثمارات  ــث رأس امل ــي واإلقليمــي مــن حي الســوق احملل

ولتجمــع خبــرة أكثــر مــن 120 عامــاً.
حالياً متثل الشــركة ما يقارب ٣0٪ من ســوق تأمينات احلياة، وغير احلياة 
وهــي أكبــر شــركة تأمــني علــى احليــاة يف مصــر واملنطقــة العربية، بأكبــر رأس 
مــال مدفــوع وأقســاط مكتســبة واســتثمارات. حتــى اآلن، تخــدم أكثــر مــن 1،4 
مؤّمــن عليــه مــن العمــاء األفــراد وأكثــر مــن 1000 وثيقــة جماعيــة ألكثــر مــن 
4،5 مليــون عضــو مؤمــن. توفــر مصــر لتأمينــات احليــاة لعمائها أكثــر من 25 
سياســة وخطــط اســتثمارية وادخاريــة مختلفــة عبــر شــبكة فــروع كبيــرة تضم 

أكثــر مــن 150 فرعــاً عبــر مصــر. 
* ماذا عن النتائج يف التصف األول من 2021؟

بالنســبة ملصر لتأمينات احلياة، أتت نتائجنا للنصف األول من الســنة على 
قــدر جهودنــا، فحققنــا نســبة منــو تتعــدى 50٪ يف األقســاط أي مــا يقــارب 7 
مليــار جنيــه، وذلــك بفضــل منتجاتنــا املبتكــرة التــي تلبــي إحتياجــات النــاس 

األساســية، كمــا حافظنــا علــى الوتيــرة التصاعديــة يف األربــاح.  
تبشــر جميــع املؤشــرات بالنمــو اإليجابــي للشــركة ونعمل بجهد علــى املثابرة 

يف حتقيــق مــا هــو أفضــل. 
* حتتــل مصــر املرتبــة األولى عامليــًا من ناحية النمــو اإلقتصادي، 

ما تعليقكم؟ 
 مّت إعتمــاد سياســات إقتصاديــة ســليمة يف مصــر يف وقــت صعب، فإّتخذت 
قرارات حاســمة وفاعلة ملعاجلة األوضاع االقتصادية ما جذب اإلســتثمارات 
واملشــاريع الضخمــة الــى الســوق املصــري. وكمــا أشــار الســيد وزيــر املاليــة 
خــال امللتقــى، ســوق االقتصــاد املصــري حلقــة واحدة موّحــدة وتأثيرات النمو 
االقتصــادي تطــال كافــة القطاعــات ومنهــا بالطبــع قطــاع التأمني الــذي بدوره 

حقــق منــواً ملحوظاً. 
* هل من منتجات أو مشاريع جديدة؟ 

نحــن يف مصــر لتأمينــات احليــاة يف حالــة مســتمرة مــن حتديــث وتطويــر 
منتجاتنــا، لدينــا منتجــات جديــدة مختصــة بالتأمــني الطبــي لأفــراد وأخــرى 
متعلقة بتأمينات احلياة. نتوقع املباشــرة بالعمل بها يف أواخر الســنة احلالية 

ونعدكــم بالتجديــد دائماً. 
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2021 a very special year for Gen Re, marking our 100th 
anniversary – and 175 years of the historical Cologne Re, 
the world’s first and oldest reinsurer.

With deep gratitude to the people, clients and partners  
who have contributed to what Gen Re proudly is today.

Discover more at genre.com/anniversary
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يتحــدث الســيد خالــد عبــد الصــادق الرئيــس التنفيــذي لشــركة 
املهنــدس للتأمــني، عــن جنــاح امللتقــى الســنوي العاملــي الثالــث للتأمني 
وإعــادة التأمــني الــذي عقــد يف شــرم الشــيخ، بفعــل حضــور نخبــوي 
ــى  ــمي عل ــان رس ــى احتض ــة ال ــة، اضاف ــاركة فاعل ــع ومش ــم رائ وتنظي

أعلــى املســتويات.
يف  التأمــني  فــروع  الــى  الصــادق  عبــد  خالــد  الســيد  ويتطــّرق 
عليهــا  تعمــل  التــي  اجلديــدة  االســتراتيجية  واخلطــط  مصــر 
ــو  ــني بالنم ــاع التأم ــة لقط ــة القوي ــني والعالق ــدس للتأم ــركة املهن ش
االقتصــادي، إذ يعــّد واحــدًا مــن القطاعــات الهامــة واحليوية، مشــيرًا 
الــى اهــم التأمينــات يف مصــر والــدور الــذي تلعبــه الشــركات يف توفيــر 

منتجــات جديــدة ومتطــورة.

لقاٌء فّعال، حتديات
وخطط مستقبلية

خالد عبد الصادق

* كيف تقّيمون فعاليات امللتقى؟
ملتقــى التأمــني يف شــرم الشــيخ يف نســخته الثالثــة هــذا العــام كان جاذبــاً، نظراً 
للحضــور الكثيــف واملشــاركة الفّعالــة مــن مختلــف دول العالــم والتنظيــم الرائــع... 

وهــذا يّعــد جناحــاً كبيــراً للملتقــى ولســوق التأمــني املصــري وللســياحة املصريــة 
علــى الرغــم مــن وبــاء كوفيــد-19.

حتــدث يف امللتقــى نخبــة مــن كبــار اخلبــراء يف صناعــة التأمــني وإعــادة التأمــني 
احملليــة والعامليــة وكبــرى مؤسســات ووكاالت التصنيــف العامليــة، كمــا شــارك فيــه 
ممثلــون مــن شــركات محليــة وعامليــة ودوليــة، مبــا جعلــه منّصــة لتبــادل اخلبــرات 
واالطــاع علــى جتــارب االســواق كافــة، اضافــة الــى تنميــة عاقــات العمــل 

واســتعراض اهــم الفــرص والتحديــات يف االســواق العامليــة.
* توّليتــم مؤخــرًا منصــب الرئيــس التنفيــذي لشــركة املهنــدس 

ــني. للتأم
ــي  ــا ه ــب؟ وم ــذا املنص ــي ه ــم لتوّل ــي دفعتك ــباب الت ــي االس ــا ه - م

التحديــات التــي تواجهكــم؟
بــدأت مســيرتي املهنيــة يف شــركة مصــر للتأمــني يف العــام 1992 ملــدة 6 ســنوات 
متتاليــة ومــن ثــم توّليــت منصــب نائــب رئيــس مجلــس إدارة مجموعــة مصــر 
القابضــة للتأمــني ومنصــب املديــر التنفيــذي لفــرع شــركة مصر للتأمــني يف مركز 
دبــي املالــي العاملــي وهــذا أمــر غيــر مســبوق بالنســبة لشــركات التأمــني احلكومية 
يف الوطــن العربــي وغيــر مســبوق لشــركات التأمــني التــي تعمــل يف مركــز دبــي 
املالــي العاملــي، والــذي يعــّد الثالــث عامليــاً، مــع االشــارة يف هــذا املجــال الــى اننــا 
حصلنــا علــى الترخيــص لفــرع الشــركة يف DIFC وهــو يعمــل اآلن بكفــاءة عاليــة 
ومســتمر يف حتقيــق نســبة منــو جيــدة. حاليــاً أشــغل منصــب الرئيــس التنفيــذي 
ــس إدارة  ــرر مجل ــد ان ق ــك بع ــدس للتأمــني، وذل ــدب لشــركة املهن والعضــو املنت

الشــركة بإجمــاع أعضائــه علــى منحــي هــذه املســؤولية.
تعّد شــركة املهندس للتأمني أولى الشــركات العاملة يف ســوق التأمني املصري. 
يتــوزع هيــكل ملكّيتهــا بــني نقابــة املهندســني املصريــة ومجموعــة بيــت اخلبــرة 
وشــركة القابضــة املصريــة الكويتيــة وهيئــة قنــاة الســويس ومتتلــك رأســمال يبلــغ 
2٣5 مليــون جنيــه، وتتعــدد فروعهــا اجلغرافيــة بــني أغلــب احملافظــات املصريــة.

نحــرص دائمــاً علــى حتقيــق منــو متوازن ونعمل وفق سياســة متحفظــة، وندرس 
اخلطــر بشــكل فّنــي وبالتالــي نحافــظ علــى وتيــرة النمــو، ونضــع خطــة واضحــة 
ــع الشــركات  ــع االزمــات يف جمي ــدة ملعاجلــة جمي ــات عمــل جدي ومنتجــات وآلي

ونأخــذ علــى عاتقنــا كافــة التحديــات ونتغلـّـب عليهــا.
* ما هي أبرز خططكم يف املرحلة املقبلة؟

ال شــّك، ان هنــاك منافســات وحتديــات قويــة مــع جميــع الشــركات علــى مــدى 
الســنوات القادمــة، لكــن تبقــى اســتراتيجّيتنا االولــى إعــادة ثقة العماء يف شــركة 
املهنــدس للتأمــني، وبالتالــي أهميــة احلــوار والتفاهــم والشــراكة مــع مســاهمني 
أقويــاء هدفهــم الوحيــد تفعيــل الشــركة جيداً يف الســوق املصري وجميع االســواق 

االقليميــة والعاملية.
* باتــت مصــر حتقــق منــوًا جيــدًا علــى مســتوى االقتصــاد العاملــي 

واالقليمــي.
- كيــف ينعكــس ذلــك علــى االقتصــاد بشــكل عــام وقطــاع التأمــني 

بشــكل خــاص؟
اعلــى مســتوى منــو يف  املراكــز االولــى يف تصنيفهــا ضمــن  نالــت مصــر 
االقتصــادات االقليميــة والعامليــة. قطــاع التأمــني ال يشــّذ عن هذه القاعــدة، وهذا 
يــدّل علــى التفكيــر االســتراتيجي العميــق والــدورة االقتصاديــة املتقدمــة والوضــع 

السياســي واألمنــي املســتقر يف البــاد. 
جــاءت هــذه اإلشــادات نتيجــة صمــود االقتصــاد وجنــاح برنامــج اإلصــاح 
االقتصــادي وجتــاوز اآلثــار الســلبية جلائحــة كورونــا، بــل ومتّكــن االقتصــاد مــن 
حتقيــق معــدالت منــو مرتفعــة تــكاد تكــون األعلــى يف العالــم بعــد الصــني والهنــد.
نتوقــع ان يحقــق قطــاع التأمــني ارقامــاً قياســية خــال االعــوام املقبلــة، بفعــل 
السياســات الرســمية الداعــة لهــذا القطــاع مــن جهة وعمل الشــركات وتقدمياتها 
ــني  ــة اخــرى مــن دون ان ننســى جتــاوب املؤسســات واملواطن ــا مــن جه وبرامجه

وإقبالهــم علــى شــراء البوالــص التــي تشــّكل حمايــًة لهــم يف االوقــات الصعبــة.
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يتحــدث الســيد محمــد الرميــاوي، رئيــس مجلــس إدارة االحتــاد 
الفلســطيني لشــركات التأمــني ومديــر عــام شــركة متكــني للتأمــني، 
ــث  ــي الثال ــنوي العامل ــى الس ــوره امللتق ــروره حلض ــعادته وس ــن س ع
للتأمــني وإعــادة التأمــني، وســط ظــروٍف سياســية وصحيــة وامنيــة 
مدينــة  أهميــة  الــى  مشــيرًا  صعبــة،  واجتماعيــة  واقتصاديــة 

تبادل اخلبرات 
لتطوير صناعة التأمني

محمد الرمياوي

* كيــف تقّيمــون عمــل امللتقــى الســنوي العاملــي الثالــث للتأمــني 
وإعــادة التأمــني؟

أعّبــر أوالً عــن ســروري وســعادتي لوجــودي يف مدينــة الســام شــرم الشــيخ 
عاصمــة الســياحة املصريــة ورافعــة العلــم العربــي.

القــى امللتقــى الســنوي هــذا العــام، يف ظــل الظــروف الصحيــة واالمنيــة 
ــع  ــى مســتوى املواضي ــة والسياســية العامــة، جناحــاً قياســياً، عل واالقتصادي
املطروحــة التــي تعكــس واقــع قطــاع التأمــني وحتدياتــه احلاليــة واملســتقبلية.

ــروة  ــة للث ــة حماي ــو مظل ــم جــداً، فه ــي، قطــاع التأمــني هــو قطــاع مه برأي
القوميــة العربيــة يف جميــع انحــاء العالــم وجــزء مــن القطــاع املالــي واالقتصــاد 
القومــي العربــي، علــى الرغــم مــن ان مســاهمته يف النــاجت احمللــي االجمالــي 

ال تتجــاوز الـــ%5.

* متّثلون يف امللتقى االحتاد الفلسطيني لشركات التأمني.
-  ماذا يف التفاصيل؟ 

أمّثــل يف امللتقــى الســنوي يف شــرم الشــيخ، االحتــاد الفلســطيني لشــركات 
التأمــني احلريــص دائمــاً علــى التواصــل مــع االحتادات واجلمعيــات والنقابات 
التأمينيــة يف العالــم العربــي، فهــو جــزء اصيــل مــن الوطــن العربــي ومن واجبنا 
التواصــل مــع اشــقاؤنا العــرب وتبــادل اآلراء والتجــارب والتطــورات التــي قــد 

يشــهدها قطــاع التأمــني العربــي يف املســتقبل.  

يعتبر اإلحتاد الفلسطيني لشركات التأمني مؤسسة فلسطينية غير ربحية 
ــق املصلحــة العامــة  ــة املســتقلة وتســعى لتحقي ــع بالشــخصية االعتباري تتمت
لاقتصــاد الوطنــي، مــن خــال متثيلــه الوحيــد لشــركات التأمــني العاملــة يف 
فلســطني والعمــل علــى حمايــة مصالــح أعضائــه وتطويــر صناعــة التأمــني 

وتشــريعاته ورفــع مســتوى الوعــي التأمينــي لــدى اجلمهــور.

الســالم شــرم الشــيخ ومميزاتهــا الســياحية التــي جتعلهــا واحــدة 
مــن اهــم املراكــز الســياحية يف العالــم.  

ــرض  ــني، يع ــركات التأم ــطيني لش ــاد الفلس ــاط االحت ــول نش ح
الســيد محمــد الرميــاوي دوره املميــز وتواصلــه الدائــم مــع مختلف 
ــي،  ــم العرب ــة يف العال ــات التأميني ــات والنقاب ــادات واجلمعي االحت
الــذي يعتبــر جــزء اصيــل مــن الوطــن العربــي... ويختــم باالشــارة 
ــادل اآلراء  ــرب وتب ــّقاء الع ــع االش ــاد م ــل االحت ــة تواص ــى أهمي ال
والتجــارب والتطــورات التــي قــد يشــهدها قطــاع التأمــني العربــي 

ــتقبل.   يف املس
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يؤكــد الســيد مختــار الدائــرة، املديــر العــام لشــركة القافلــة 
للتأمــني، علــى خصوصيــة قطــاع التأمــني الليبي الســباب سياســية 
واقتصاديــة واجتماعيــة عامــة، مشــيرًا الــى توّزعــه علــى الفــروع 
كافــة، حيــث ال زال يحقــق القطــاع معــدالت منــو مقبولــة نوعــًا مــا 

يف ظــل مجمــل الظــروف الراهنــة.

العاملــي  الســنوي  امللتقــى  إن  الدائــرة  مختــار  الســيد  ويقــول 
الثالــث للتأمــني وإعــادة التأمــني الــذي يعقــد يف شــرم الشــيخ قــد 
حقــق جناحــًا واحتــّل حيــزًا كبيــرًا مــن اهتمامــات رجــال التأمــني 
االقليميــني والعامليــني.. وقــد اســتمرت هــذه اللقــاءات يف حتقيــق 
حضــور رائــع وإقبــال كثيــف مــن قبــل شــركات تأمــني وإعــادة تأمــني 

ــات. ــيات والثقاف ــددة اجلنس متع

جتربة غنّية
 وفرصة للنمو

* ماذا عن مشاركتكم يف ملتقى شرم الشيخ؟مختار الدائرة 
إن ملتقــى التأمــني يف شــرم الشــيخ يف نســخته الثالثــة هــذا العــام كان جاذباً، 
حيــث فتــح نافــذة للتواصــل بــني ســوق التأمــني املصــري وأســواق التأمــني 
االقليميــة والعامليــة، وهــذا النــوع مــن املؤمتــرات مطلــوب وبإحلاح وهو يســاعد 
يف التعــّرف علــى كيفيــة إجــراء إتفاقيــات تعتمــد علــى املســتجدات اخلارجيــة 

والتطــور يف االســواق.

ــم يف  ــى التواجــد الدائ ــا يف امللتقــى، نحــن حريصــني عل بالنســبة حلضورن
لقــاٍء كهــذا علــى الرغــم مــن الظــروف الصعبــة واالجــراءات اخلاصــة املتعلقــة 

بكوفيــد-19. 

* كيــف تصفــون الظــروف السياســية واالقتصاديــة التــي يعمــل 
قطــاع التأمــني الليبــي خاللهــا؟

متــّر ليبيــا بوضــع سياســي صعــب نتيجــة عوامــل داخليــة وخارجيــة عــدة، 
لكننــا نأمــل يف حتّســن االوضــاع قريبــاً وعــودة االســتقرار الــى مختلف مناحي 

احليــاة.

علــى رغــم كل الظــروف الصعبــة يســتمر قطــاع التأمــني الليبــي يف العمــل 
وتوفير متطلبات وحاجات املؤسســات والشــركات واملواطنني على حّد ســواء.

* مــا هــو وضــع االنشــطة البتروليــة علــى قطــاع التأمــني يف 
ليبيــا؟

تعتبــر االنشــطة البتروليــة مــن أفضــل االنشــطة اســتقراراً يف ليبيــا نتيجــة 
املصالــح اخلارجيــة. ال يــزال االقتصــاد الليبــي يعتمد اعتمــاداً كبيراً علــى أداء 
ــّد ليبيــا أكبــر اقتصــاد نفطــي يف أفريقيــا مــن حيــث أنهــا  قطــاع النفــط وتُع
إحــدى أغنــى االقتصــادات يف العالــم، إذ يتواجــد فيهــا أكبــر نســبة احتياطيات 

نفطيــة مؤكــدة تليهــا نيجيريــا واجلزائــر.

قدمت شــركة القافلة للتأمني عروضاً جيدة ملؤسســة البترول يف ليبيا، لكن 
تصنيــف شــركة اإلعــادة لــم يكن متوافقاً مع متطلبات املؤسســة، ممــا ادى الى 

عــدم متكّنــا من تلبيــة احلاجة.

* ماذا عن شركة القافلة للتأمني؟
تعتبر شــركة القافلة للتأمني احدى أبرز شــركات التأمني يف الســوق الليبي، 
شــرعت يف ممارســة نشــاطها عام 2009 بقرار التأســيس عن وزارة االقتصاد 
رقــم 2009/٨9 وإذن املزاولــة رقــم 2009/2٣9 ومقيــدة بالســجل التجــاري 

حتــت رقــم 12060.

ــار ليبــي ويف  كان رأس مــال الشــركة 20،000،000 د.ل عشــرون مليــون دين
إجتمــاع اجلمعيــة العموميــة لســنة 2020 تقــرر رفــع رأس مــال الشــركة الــى 

٣0،000،000 د.ل )ثاثــني مليــون دينــار ليبــي( مدفوعــة بالكامــل.

يعيــش االقتصــاد الليبــي بشــكل عــام مجموعــة مــن الظــروف الصعبــة التــي 
تتمثــل بغيــاب االســتقرار السياســي واالقتصــادي الازمــني لتشــجيع وتنميــة 
االســتثمار بشــكل عــام. علــى الرغــم مــن الظــروف واالوضــاع السياســية 
واالجتماعيــة واالقتصاديــة التــي تتعــرض لهــا ليبيــا واملنطقــة احمليطــة ويف 
ظــل اســتمرار تأثيــر جائحــة كورونــا، فــإن قطــاع التأمــني الليبــي ال زال يحقــق 

معــدالت منــو مقبولــة نوعــاً مــا يف ظــل مجمــل الظــروف الراهنــة.
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ــن  ــه زكار ع ــيد روجي ــركة Common الس ــام لش ــر الع ــدث املدي يتح
ــم يف  ــة تواجده ــيخ وجترب ــرم الش ــى ش ــاركتهم يف ملتق ــباب مش اس
الســوق املصــري واســتراتيجيتهم يف التوســع اقليميــًا مبــا يتماشــى 

وخبراتهــم التأمينيــة.

استراتيجية التوسع
 واسس النجاح

روجيه زكار

ماكس زكار، فاتن دوغالس، جو عازار، رافاييل زكار، روجيه زكار وفاحت بكداش       

*  ماذا عن مشاركتكم يف ملتقى شرم الشيخ؟
مــن الطبيعــي ان نشــارك وان نكــون عضــواً فعــاالً يف ملتقــى بأهميــة ملتقــى 
شــرم الشــيخ، حيــث أن Common مصريــة مســجلة كشــركة وســاطة تأمــني 
ــة مــن خــال  ــي يف األســواق املصري ــا العمل ــى حضورن ــًة ال يف مصــر، اضاف
Common، فــإن ملتقــى شــرم الشــيخ يكتســب اهميــة قصــوى نظــراً للحضــور 
الكثيــف فيــه مــن مختلــف دول العالــم واملشــاركة النوعيــة لكبريــات شــركات 
اعــادة التأمــني والوســاطة والتامــني املباشــر... مــع املاحظــة الــى التنظيــم 
اجليــد واالقامــة املريحــة واالجــواء املائمــة التي رافقت فعاليات هذا املؤمتر.
*  ملــاذا اختــرمت مصــر بالرغــم مــن صعوبتهــا بفعــل املنافســة 

الشــديدة؟
لعمقهــا  نظــراً  كافــًة،  االقتصاديــة  لأعمــال  مهمــاً  تشــكل مصرمركــزاً 

االســتراتيجي وموقعهــا الهــام وكثافــة ســكانها. 
يف مجــال التأمــني، مــن املعــروف ان األســواق املصريــة كانــت ســباقة يف 
التعاطــي مــع هــذا القطــاع، ولهــا بصمــات عــدة يف اخلارطــة املرســومة لهــذا 
القطــاع يف العاملــني العربــي واالفريقــي، وال ينكــر اي متابــع مــا لأســواق 

ــى هــذه الصناعــة. ــة مــن فضــل عل املصري
نطمــح للتوســع يف األســواق االفريقيــة. مصــر هــي بوابــة العبــور للقــارة 

االفريقيــة بأكملهــا.
املنافســة عنصــر ايجابــي يف تطــور األعمــال ونوعيتهــا، وال نخشــاها امنــا 
نعتبرهــا مبثابــة احلافــز لتقــدمي خدمات نوعية بأســعار معقولة ومقبولة. كما 
ان الســوق املصــري هــو مــن اهــم الســواق الواعــدة يف املنطقة العربيــة والعالم، 

ونســب النمــو املتوافــرة حاليــاً خيــر دليــل الــى صحــة مــا نقــول.
ال بــّد مــن االشــارة اخيــراً الــى ان هيئــات االشــراف والرقابــة املوجــودة يف 

مصــر تعتبــر مــن األفضــل يف املنطقــة العربيــة.
*  هل باشرمت العمل او انكم يف طور التجهيز؟

متطلبــات العمــل يف ســوق الوســاطة املصريــة كثيــرة وتســتلزم جهــد كبيــر 
وفريــق عمــل متمــرس وامكانــات فنيــة جيــدة. اننــا يف طــور جتهيــز كل 

املســتلزمات لانطــاق يف العمــل يف الســوق املصريــة الواعــدة.
حصلت Common على ترخيص من الهيئة املشــرفة على شــركات التأمني، 
وبــات حضورهــا القانونــي امــراً واقعــاً. ونحــن يف صــدد تكويــن فريــق العمــل 

ملباشــرة االعمــال وفــق اعلــى املعاييــر املعروفــة يف هــذا املجــال.
*  ما هي استراتيجية التوسع املعتمدة لديكم؟

بعــد لبنــان وقبــرص افتتحنــا شــركة يف مصــر ونحــن نســتعد لاعــان عــن 
خطــوة جديــدة يف اطــار التوســع االقليمــي.

نؤســس شــركات مســتقلة تعمــل يف اســواق عــدة وفــق منهجيــة واحــدة تقــوم 
ــول للزبائــن  ــر افضــل املنتجــات واحلل ــرات وتوفي ــادل اخلب ــى التعــاون وتب عل
بأســعار معقولــة ومقبولــة جــداً، التنــوع هــو مصــدر قوتنــا والتعــاون بــني 
ــي نضعهــا يف خدمــة العمــاء. ــرات الت ــد مــن اخلب الشــركات يكســبنا املزي

نتوجــه فعليــاً يف عملنــا كشــركة وســاطة نحو الشــركات واألفــراد، فنقدم لهم 
افضــل احللــول املمكنــة بعــد التعرف الى حاجاتهم ومشــاكلهم يف هــذا املجال.

*  هل تسعون النشاء شركة وساطة اقليمية؟
نطمــح للتوســع والتواجــد يف اكبــر عــدد ممكــن مــن البلــدان بهــدف تقــدمي 
افضــل اخلدمــات للزبائــن. اخلدمــات اجليــدة واملتطــورة تشــّكل دافعنــا 
األساســي للتوســع، والتوســع مــا هــو اال عنــوان آخــر للنجــاح الــذي تتطلــع اليــه 

كل شــركة.





االختيار األول

 التأمين ضد العنف السياسي

اإلرهــاب  أعمــال  كافــة  مــن  يحميــك   
اإلضرابــات  الشــغب،  أعمــال  ســواء 
المدنيــه، الثورات، اإلنقالبات السياســية، 

وغيرهــا. المســلح  العصيــان 

 تأمين األخطار اإللكترونية

ــر  ــاع أو تدمي ــار ضي ــن أخط ــك م يحمي  
أو ســرقة المعلومــات الشــخصية أو 

األمــوال.  أو  التجاريــة 

 1800 878787
 Trust - Palestine
 Trust International Insurance Company- Palestine
 www.trustpalestine.com

سوا منعمر..
مع ترست للتأمن

تواصلوا معنا للتعرف على مزايا وشروط البرنامج 
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يتحــدث الســيد رمــاح أســعد، املديــر العــام لشــركة ثــروة، عــن 
جتربتــه يف ملتقيــات شــرم الشــيخ ودوره يف صناعــة التأمــني املصريــة، 

ــم. ــر والعال ــني يف مص ــع التأم ــًا واق مقّيم
ويشــير الســيد أســعد الــى النتائــج اإليجابيــة التــي حققتهــا شــركة 
ثــروة يف ســنتها األولــى كالعــب يف الســوق املصــري متحدثــًا عــن 

ــا.  ــي تقدمه ــزة الت ــات املمي املنتج

حتديات جديدة
 ومستقبل واعد

رماح أسعد 

* يعتبــر ملتقــى شــرم الشــيخ مــن أولــى امللتقيــات التــي تنعقــد يف 
ظــّل جائحــة كوفيــد-19، مــا رأيكــم؟ ومــاذا عــن املشــاركني واملواضيــع 

ــة؟  املطروح
إّتســم ملتقــى شــرم الشــيخ بالنجــاح منــذ بدايتــه، وبصفتــي عضــواً ســابقاً يف 
مجلــس هيئــة اإلحتــاد، أســتطيع القــول أن التخطيــط للمؤمتــر الثانــي كان صعبــاً 

نســبياً بســبب النجــاح الباهــر الــذي حققــه األول، فكيــف حــال الثالــث؟ 
أصبــح هــذا امللتقــى ملتقــًى دوليــاً ســنوياً، لديــه كل مقومــات النجــاح. لــم يكــن 
امللتقــى الثالــث مختلــف عــن غيــره من ناحيــة التنظيم الفاعــل أو احلضور الكثيف 

واملعتــاد، فــكان علــى قــدٍر مــن التجــدد والتميــز.
ــا  ــاة"، حّدثن ــات احلي ــروة لتأمين ــركة "ث ــى ش ــرًا  ال ــم مؤخ * إنتقلت

ــد.  ــدور اجلدي ــن ال ع

ثــروة لتأمينــات احليــاة شــركة جديــدة يف الســوق املصــري، مت تأسيســها منــذ 
ســنة تقريبــاً وتِعــد مبســتقبل باهــر. لــدى شــركة ثــروة مقومــات ضخمــة جــداً، 
ــر  ــة غي ــر مجموعــة مالي حيــث املســاهم الرئيســي فيهــا هــو Contact، وهــي أكب
مصرفيــة يف مصــر تعمــل مــع أكثــر مــن 26 شــركة يف مجــاالت التمويــل والرقمنة، 

مــا يعطيهــا دعمــاً كبيــراً ويفتــح أمامهــا األبــواب. 
ــاون مــع مجموعــة Contact، مــا  ــة املبتكــرة، بالتع ــول الرقمي ــروة باحلل ــز ث تتمي
يعطيهــا طابعــاً عصريــاً ويعــد بإســتمرارها وحصولهــا علــى حصــة يف الســوق.

* كيف تقّيمون واقع التأمني محليًا وعامليًا؟
حقــق قطــاع التأمــني املصــري منواً متســارعاً ملحوظاً على الرغــم من الظروف 
الصعبــة التــي مــّر بهــا العالــم وخاصــة إنتشــار وبــاء كوفيد-19، فاتســعت احملفظة 

وتنوعــت كمــا شــاهدنا دخــول قطاعات جديــدة كثيرة. 
ــات إلنشــاء  ــم تقــدمي طلب ــد الســوق املصــري باإلزدهــار والتوســع، حيــث يت يَِع
شــركات تأمــني جديــدة، مــا يعنــي أن فــرص منــو غيــر مســبوقة مــا زالــت تنتظــر 

هــذا القطــاع. 
عامليــاً، بشــكل عــام، ميكــن أن تشــهد األســواق األوروبيــة واألميركيــة منــواً بطيئاً 
نســبياً كنتيجــة التســاع القاعــدة، كمــا ميكــن لقطــاع التأمــني النمــو بشــكل جيــد 
يف البلــدان الناميــة التــي تتمتــع باســتقرار سياســي وإقتصــادي، كمــا يحصــل يف 

املغــرب واألردن. 
* حتتــل مصــر املرتبــة األولــى عامليــًا من ناحيــة النمــو االقتصادي، 

مــا تعليقكم؟ 
االقتصــاد املصــري قــوي إجمــاالً، هــذه ليســت املــرة األولــى التــي يتحــدى بهــا 
األزمــات بنجــاح، فالســوق احمللــي الداخلــي ضخــم جــداً حيــث يتعــدى عــدد 
املســتهلكني احملليني الـ100 مليون مســتهلك، كما يحتوي على مكونات وأنشــطة 
إقتصاديــة كثيــرة ومتنوعــة، مــا يخفــف مــن حــّدة تأثيــرات األزمــات االقتصاديــة 

علــى البلــد.
باإلضافــة الــى البنيــة االقتصاديــة والبنيــة الدميغرافيــة القويــة، إتبعــت القيــادة 
السياســية يف مصــر توجهــات جديــدة وتتطلــع اآلن الــى رهــان تاريخــي يف إحداث 
عمليــات التنميــة يف الدولــة، مــن ناحيــة الطرقــات واملرافــىء واألســس التنمويــة 

املتنوعــة، وهــذا أســاس كّل تقــدم وكل منــو.
* تتحــدث شــركات إعــادة التأمــني عــن زيــادة يف األســعار، هــل هــذا 

؟  صحيح
ال أعتقــد أن األســعار ســترتفع يف املســتقبل القريــب ولكنهــا قــد تتفــاوت مــن 

شــركة ألخــرى بحســب التجربــة.
تظهــر شــركات إعــادة التأمــني نظــرة حتفظيــة يف مــا يتعلــق باإلكتتــاب مقابــل 
مخاطــر الوبــاء العاملــي املنتشــر وتداعياتــه، كمــا قامــت بإجــراءات إحترازيــة 

ــادة األســعار. ــم زي ــم تت ــاب، إمنــا ل ــة لإلكتت إضافي
* مــاذا عــن العمــل يف شــركتكم، كيــف كانــت نتائــج الســنة األولــى 

لهــا؟ 
خــال ســنة مــن العمــل تقريبــاً، ويف امليزانيــة الكاملــة األولــى، بلغــت أقســاط 
النشــاط التأمينــي يف ثــروة حوالــي 105مليــون جنيــه، وذلــك بحســب خبرتــي 
املتواضعــة يعــد رقمــاً ضخمــاً بالنســبة لشــركة جديــدة يف ســنتها األولــى. نحــن 

متفائلــني جــداً باملســتقبل ونتوقــع النمــو الســريع للشــركة. 
* ما هي املنتجات املميزة التي تقدمها ثروة؟ 

تقــدم ثــروة جميــع خدمــات التأمــني اجلماعــي والتأمــني اجلماعــي علــى احليــاة 
والتأمــني الطبــي )الــذي يشــمل كوفيــد-19( واإلئتمــان اجلماعــي والتقاعــد 

اجلماعــي، كمــا نقــدم بعــض منتجــات التأمــني املؤقــت علــى احليــاة. 
يف املســتقبل القريــب، ســنطلق برنامجــاً مميــزاً لإلدخــار الفــردي، وهــو برنامــج 
يّتســم باملرونــة، حيــث تتــاءم الوثيقــة نفســها مــع كافــة إحتياجــات املؤّمــن عليــه 
ومــن ضمنهــا تعليــم وزواج األبنــاء واحتياجــات التقاعــد اخلاصــة. هــذه الوثيقــة 
ــة ضــّد مخاطــر  ــى تقــدمي حماي الشــاملة تراعــي كل األساســيات، باإلضافــة ال
ــي والصحــي  ــدم التأمــني املال ــك نق ــى ســّن الـــ٨5، وبذل األمــراض احلرجــة حت

لعمائنــا حتــى ســّن الـــ٨5. 



االختيار األول

 التأمين ضد العنف السياسي
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 تأمين األخطار اإللكترونية
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 1800 878787
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سوا منعمر..
مع ترست للتأمن

تواصلوا معنا للتعرف على مزايا وشروط البرنامج 



تتحــدث الســيدة نيــرة مجــدي، مديــرة األعمــال يف شــركة جلــوب 
ميــد- مصــر عــن تأثيــرات جائحــة كوفيد-19علــى الواقــع التأميني 
ــي  ــًا والتغييــرات الت ــوب ميــد مصــر خصوص ــًا وجل ــر عموم يف مص

طــرأت علــى آليــة تقــدمي اخلدمــات للزبائــن. 
وتشــير الســيدة مجــدي الــى أهميــة لقــاءات شــرم الشــيخ وتزامنها 

مــع مؤمتــر FAIR مبــا يجعلــه يف موقــع املؤمتــر الهــام واإلســتثنائي. 

أهمية املؤمتر
 وجديد اخلدمات 

نيرة مجدي

* شّكلت جائحة كوفيد-19 محطة فعلية يف احلياة االقتصادية 
املعاصرة )...(.

-  ماذا عن تأثيرات هذه اجلائحة على قطاع التأمني؟
ــات  ــدمي اخلدم ــة تق ــى آلي ــرأت عل ــي ط ــرات الت ــي التغيي ــا ه -  وم

ــر؟ ــد- مص ــوب مي ــدى جل ــني ل ــالء املؤّمن للعم

تســّببت جائحــة كوفيــد-19 بإحــداث خلل يف مختلف القطاعــات االقتصادية 
واملالية والتجارية والصحّية وغيرها. وال أبالغ بالقول أّن إنتشار اجلائحة غّير 
احليــاة كمــا نعرفهــا. ولكــن قطــع العالــم بأســره شــوطاً كبيــراً يف هــذا الصــّدد 

خاصــة مــع بــدء حمــات التلقيــح، حيث تضافــرت اجلهود احملليــة والدولية كي 
تعــود احليــاة إلــى طبيعتهــا تدريجيــاً إن مــن ناحيــة احلــّد مــن إجــراءات اإلقفــال 

أو العــودة ملزاولــة األعمــال.

علــى صعيــد قطــاع التأمــني الصحــّي، وكغيــره مــن القطاعــات االقتصاديــة، 
ــث وجــدت بعــض  ــام حي ــة: أوالّ نتيجــة اإلقفــال الع ــرت األعمــال يف البداي تأث
الهيئــات الضامنــة صعوبــة مبتابعــة أعمالهــا وخدمة املؤّمنني لديها ســيما وإنها  
تعتمــد علــى الوســائل التقليديــة يف التعامل مع العمــاء واملؤّمنني. وثانياً نتيجة 
عــدم إســتقراراألوضاع االقتصاديــة العامــة وتعثر الكثير من الشــركات واألفراد 

ماديــاً وبالتالــي شــهد القطــاع حتفظــاً يف اإلنفــاق. 

ــدى الشــركات  ــّززت اجلائحــة الوعــي ل ــة، ع ــر إيجابي ــد أكث ــى صعي ــا عل أم
بضــرورة تبنــي الوســائل واحللــول الرقميــة وأســاليب العمــل عــن بعد كي تتمكن 
من مواصلة أعمالها. وكانت جلوب ميد - مصر سّباقة يف هذا املجال فصّبت 
الشــركة تركيزهــا علــى تطويــر خدمــات رقميــة لتقــدمي اخلدمــات عــن بعــد 
للمؤّمنني لدى الهيئات الضامنة املتعاقدة معها واحلّد من استخدام املعامات 
الورقيــة. ويف هــذا الصــّدد، طرحنــا خاصيــة بطاقــة التأمــني اإللكترونيــة مــن 
خال تطبيق "غلومبد فت" احمُلدث وذلك للتحقق الفوري من أهلية احلصول 
علــى خدمــات الرعايــة الصحّيــة لــدى مقدمــي خدمــات الرعايــة الصحّيــة دون 
 QR( احلاجــة للبطاقــة الفعليــة، كمــا بادرنــا إلضافــة كــود اإلســتجابة الســريعة
Code( على بطاقة التأمني لتسهيل حصول املؤّمنني الذين يفضلون استخدام 

بطاقــة التأمــني الفعليــة علــى املعلومــات املطلوبــة حول:

•  الشبكة الطبية
•  كيفية استخدام اخلدمة

•  تقدمي طلبات األدوية املزمنة

ويف إطــار جهــود الشــركة ومبادراتهــا ملســاعدة املرضــى خــال هــذه األوقــات 
العصيبــة واســتجابة جلائحــة كوفيــد-19 غيراملســبوقة، أطلقــت جلــوب ميــد -  
مصــر وحــدة مخّصصــة ملســاعدة العمــاء املؤّمنــني وتوجيههــم يف أي مســألة 
تتعلــق بفيــروس كوفيــد-19. وتعنــى هــذه الوحدة بتقدمي الدعــم الفوري للعماء 
املؤّمنــني. وقــد مت جتهيــز الوحــدة بطاقــم عمــل محتــرف مســتعد لتقــدمي كل 
الدعــم للعمــاء املشــتبه بإصابتهــم بفيــروس كوفيــد-19 وإرشــادهم للقيــام 
بإجــراءات التشــخيص الازمــة. كمــا أّن طاقمنــا قــادر علــى حتديــد العماء من 
الفئــات األكثــر عرضــة للخطــر وإرشــادهم إلى مقدم خدمــات الرعاية الصحّية 

املائــم لتلقــي العــاج.

فضــاً عــن ذلــك، تقــوم الوحــدة بتنســيق اإلستشــارات املرتبطــة باألمــراض 
الرئويــة عــن بعــد للعمــاء الذيــن يحتاجــون لتتبــع خطــة عاجهــم. ويف حالــة 
احلجــر، ميكــن للعمــاء اإلتصــال بفريق عمــل وحدة كوفيــد-19 وذلك للرد على 

كافة إستفســاراتهم.

كمــا طرحــت جلــوب ميــد مصــر برنامجــاً إلكترونيــاً مينــح األطبــاء فرصــة 
تقــدمي خدمــات الرعايــة الصحيــة عــن بعــد للمــرة األولــى يف مصــر، مــا ميّكــن 
ــكّل راحــة وأمــان. مــن خــال  املؤّمنــني مــن استشــارة الطبيــب مــن منازلهــم ب
خدمــات الرعايــة الصحيــة عــن بُعــد، يســتفيد العمــاء مــن إمكانيــة التواصــل 
مــع أطبــاء متخّصصــني يف أمــراض اجلهــاز الهضمي وأمراض النســاء والتوليد 
واألمــراض اجللدّيــة وأمــراض القلــب وطــب األطفــال واألنــف واأّلذن واحلنجــرة 
مبــا يلبــي مختلــف إحتياجاتهــم الصحّيــة. نســعى مــن خــال  البرنامــج، توفيــر 
جتربــة ممّيــزة للعمــاء وذلــك عبــر طلــب اإلستشــارة مــن الطبيــب عبــر تطبيــق 

الواتســاب، وتلقــي الــرّد وتأكيــد املوعــد مــع الطبيــب يف غضــون 24 ســاعة. 

علــى صعيــد مختلــف، زادت اجلائحــة مــن وعــي النــاس ألهميــة التأمــني 
ــى  ــة. عل الصحــّي وضــرورة شــراء بوليصــة تغطــي إحتياجــات الفــرد الصحّي
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الرغــم مــن تراجــع القــدرة الشــرائية لــدى الفــرد نتيجــة اإلقفــال إمنــا ســاعدنا، 
بالتعــاون مــع الهيئــات الضامنــة، علــى تطوير منتجات تأمينيــة تفي بإحتياجات 
مختلــف األفــراد إن علــى صعيــد الشــبكة الطبيــة أو املنافــع املقدمــة وغيرهــا. 
فبــات هنــاك وثائــق مبنافــع محــدودة ووثائــق اخــرى تشــمل شــبكة محــدودة مــن 

مقدمــي اخلدمــات وذلــك كحــل لتوفيــر الرعايــة املطلوبــة بســعر مقبــول. 

 Sharmrend-Fair 2021 بعــد النجــاح الــذي حّققــه ســابقًا، يعــود *
.F.A.I.R  ــع ــاون م ــّددة بالتع ــة متج بحل

ــر  ــني إدارة املؤمت ــاون ب ــددة؟ والتع ــودة املتج ــذه الع ــم به ــا رأيك -  م
وF.A.I.R؟

-  ما هي األسباب التي دفعتكم للمشاركة هذا العام؟
-  ماذا عن جتربتكم السابقة؟

أوّد تهنئــة منظمــي مؤمتــر Sharmrend-Fair 2021 علــى هــذه العــودة القويــة 
وإقامــة املؤمتــر رغــم كل الظــروف الصعبــة جــّراء جائحــة كوفيــد-19. برأيــي إنه 
مؤشــر علــى إصــرار وعزميــة قطــاع التأمــني يف مصــر ومختلــف الــدول األفــرو-

آســيوية علــى االســتمرار وحتــّدي كل الصعــاب. 

وكمــا إعتدنــا ســابقاً تشــهد هــذه املؤمتــرات إقبــاالً واســعاً مــن املشــاركني على 
ــرى  ــني مــن كب ــث يشــارك يف املؤمتــر ممثل ــي، حي املســتويني اإلقليمــي والعامل
شــركات التأمــني وإعــادة التأمــني وشــركات إدارة مطالبــات التأمــني الصحــي 
وغيرهــا مــن األطــراف املعنيــة بالتأمــني مــن القطاعــني العــام واخلــاص. لــذا 
ــات  ــع والتحّدي ــرز املواضي ــر أن املشــاركة شــكلت فرصــة مهمــة لبحــث أب نعتب
التــي تواجــه الشــركات العاملــة يف مختلــف أســواق املنطقــة، كمــا إيجــاد احللــول 
ووضع اإلستراتيجيات العملية لتعزيز التعاون. واجلميع يف هذا الوقت بأمس 
احلاجــة للتعــاون وتشــارك اخلبــرات واملعرفــة لتخطــي هــذه املرحلــة الصعبــة. 

 كانت مشاركاتنا السابقة يف املؤمتر ناجحة للغاية ما يدفعنا للمشاركة يف كل 
عام، ال سيما ان جلوب ميد -  مصر تلعب دوراً مهماً يف قطاع التأمني الصحي 
يف مصــر ويف املنطقــة كونهــا تابعــة ايضــاً ملجموعــة غلــوب مــد الرائــدة يف إدارة 

مطالبات التأمني الصحي  يف منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

*  ما هو جديد الشركة من خدمات لهذا العام؟ 
إضافــة إلــى اخلدمــات اآلنــف ذكرهــا، يســرني أن أكشــف للقــراء األعــزاء عــن 

طــرح جلــوب ميــد - مصــر مؤخــراً خلدمــة الوصفــة الطبيــة اإللكترونية للعماء 
املؤّمنــني لــدى الهيئــات الضامنــة املتعاقــدة معنــا ومقّدمــي اخلدمــات الطبيــة 
ضمن الشــبكة. وتأتي هذه اخلدمة يف إطار مواكبتنا للتحول الرقمي املتســارع 

الــذي يشــهده القطــاع الصحــّي يف مصــر واملنطقــة بأكملها. 

ــة  ــاء اإلدارّي ــة املريــض وتســاهم باحلــّد مــن األعب ــّزز هــذه اخلدمــة جترب تع
التــي تقــع علــى كاهــل مقــّدم خدمــات الرعايــة الصحّيــة، كمــا إّنهــا تســاعد على 
احلفــاظ علــى ســامة املريــض مــن خــال احلّد من األخطــاء الناجتة عن كتابة 

الوصفــات  الطبّيــة بخــط اليــد.

وتهــدف هــذه اخلدمــة اإللكترونيــة املتطــورة إلــى رفــع مســتوى اخلدمــات 
ــدواء بساســة دون أي  ــى ال ــة يف مصــر وضمــان حصــول املريــض عل الصحّي
ــد،  ــوب مي ــات ضمــن شــبكة جل ــط مقــدم اخلدمــات بالصيدلي ــر رب تأخيرعب
ــي يف  ــى النظــام اإللكترون ــة عل ــي يقــوم الطبيــب مبــلء الوصفــة الطبي وبالتال
عيادتــه ويحصــل املريــض بــكّل ســهولة علــى املوافقــة عبــر رســالة نصيــة قبــل 
التوجــه إلــى الصيدليــة لصــرف الــدواء. كما تضمــن اخلدمة عدم تكــرار الزيارة 
إلــى عيــادة الطبيــب أو الصيدليــة لتعديــل الوصفــات يف حــال عــدم توفر الــدواء 
أو عــدم شــموله بالتغطيــة التأمينيــة للمؤّمــن، بحيــث بإمــكان الطبيــب تعديــل 
الوصفــة مباشــرة علــى النظــام. كذلــك نوفــر للمريــض املؤّمــن إمكانيــة صــرف 
األدوية املطلوبة كلياً أو جزئياً من عدة صيدليات حســب توّفرالدواء أو الكمية 

املطلوبــة يف كّل صيدلّيــة.  

كمــا طرحــت جلــوب ميــد -  مصــر خدمة توصيــل األدويــة، وهي خدمة توصيل 
مجانيــة يســتفيد منهــا العمــاء يف القاهــرة واجليــزة لتســهيل حصولهــم علــى 
أدويتهم دون احلاجة لزيارة الصيدلية. ونعمل على توســيع نطاق هذه اخلدمة 
لتشــمل التوصيــل إلــى محافظــات إضافيــة. ميكــن للعمــاء املؤّمنني اإلســتفادة 
مــن هــذه اخلدمــة مــن خــال تقــدمي طلــب التوصيــل عبــر البوابــة اإللكترونيــة 

  .support.globemedegypt.com املخّصصــة لهــم

تشــكل هــذه اخلدمــات املتمّيــزة نــواة لنقلــة نوعيــة يف تقــدمي خدمــات الرعايــة 
الصحيــة يف مصــر. وتبقــى جلــوب ميــد - مصــر يف طليعــة الشــركات املواكبــة 
ألحــدث احللــول التقنيــة دعمــاً للتحــول الرقمــي مبــا يصــب يف خدمــة الهيئــات 
الضامنــة املتعاقــدة معهــا وإدارة خدمــات الرعايــة الصحيــة للمؤّمنني لــدى هذه 

اجلهــات.
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فريق عمل جلوب ميد يف امللتقى
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يف لقــاء مــع الســيد جــو عــازار الرئيــس التنفيــذي لشــركة ناســكو ري، 
أكــد ان ملتقــى شــرم الشــيخ بنســخته الثالثــة يشــّكل بدايــة جديــدة 
ملــا بعــد جائحــة كورونــا التــي غّيــرت مســارات كثيــرة واعطــت ايجابيــة 

لقطــاع التأمــني بالرغــم مــن التداعيــات الســلبية العامــة. 
واشــار الســيد جــو عــازار الــى مثابــرة املجموعــة يف خططها التوســعية 

التــي متتــد الــى مــا هــو ابعــد مــن حــدود الوطــن العربــي.

توسع ومنو
 وتطلعات عاملية

جو عازار

ــكو ري  ــا، ناس ــة كورون ــد جائح ــو األول بع ــيخ ه ــرم الش ــى ش * ملتق
ــم؟ ــا رأيك ــى. م ــذا امللتق ــوة يف ه ــد بق تتواج

ــاث ســنوات، وســررنا  ــذ ث ــه اي من ــذ بدايت ــى من ناســكو ري شــجعت هــذا امللتق
بعودتــه الســيما وان اجلائحــة قــد تســببت بإلغاء كل الفعاليــات واملؤمتــرات واللقاءات 
االقليميــة والعامليــة. نأمــل ان تعــود األمــور ملــا كانــت عليــه مــن ناحيــة املؤمتــرات علــى 

وجــه اخلصــوص.
نبــدي اهتمامــاً كبيــراً لتواجدنــا هنــا نظــراً لعاقاتنــا بالســوق املصــري ونتمنــى كل 
التوفيق مللتقى شرم الشيخ، كما ونشكر كل اجلهود القائمة لتنظيمه وجناحه. ال بد 
مــن االشــارة الــى اننــا احــد رعــاة هــذا امللتقــى منــذ البــدء وحتــى اليوم ومــن الداعمني 

االساســيني له.
* لديكم حضور بارز يف السوق املصري، هل من خطط للتوسع؟

لدينــا حضــور تاريخــي يف الســوق املصــري، منــذ تأســيس شــركة ناســكو ري كانــت 
اولــى اتفاقياتهــا مــع شــركات مصريــة. 

 ان فريــق العمــل يف بيــروت وباريــس يــزور بشــكل متكــرر الســوق املصــري ملتابعــة 
ســير األعمال على أكمل وجه. هذه الســوق مركزية بالنســبة لنا ونحن نطمح لتعزيز 

وجودنــا مــن خــال خدماتنــا التأمينيــة واجلــودة العاليــة التــي تشــّكل عصب عملنا.

* كيــف واجــه قطــاع التأمــني هــذه املرحلــة غيــر املســبوقة مــن 
جائحــة كورونــا ومــا تبعهــا مــن مشــاكل وتداعيــات؟

كوفيد-۱9 خلق سلوكيات جديدة يف كل القطاعات االقتصادية ويف حياتنا اليومية 
ايضــاً، تبدلــت بالتالــي األولويــات، واحليــاة بعــد كوفيــد لــم تعــد كمــا كانت قبله. يجب 

علينــا اليــوم التأقلــم علــى واقــع جديــد قد ميتد لفتــرة طويلة.
تفاجأنا مبرونة قطاع التأمني يف العالم العربي خال هذه األزمة وبقدرة شركات 
ــدت هــذه  ــوعٍ آخــر. اب ــن ن ــة تنافســية م ــى االســتمرارية وخــوض جترب التأمــني عل
الشــركات صابــة وثبــات وقــوة حتمــل علــى متابعة املســيرة دون انقطــاع، وتبعاً لذلك 

لــم نلحــظ ان هنــاك مــن تأّثــر بشــكٍل فاضــحٍ او ملمــوس. 
ان التقــدم التكنولوجــي اثبــت اهميتــه خــال هــذه الفتــرة وعــزز فرضيــة العمــل عن 
بعد، اذ سنح للشركات واملوظفني باستكمال عملهم عبر االنترنت، وانتقل التواصل 
مــع العمــاء مــن مباشــر الــى افتراضــي. يف هــذا اإلطــار ســمحت لنا مواقــع التواصل 
االجتماعــي باالســتمرار يف االتصــال الدائــم مــع االســواق كافــة وخدمة عمائنــا دون 

احلاجــة الى الســفر.
هــذا التحــول لــم يؤثــر ســلباً علينــا ال ســيما وان معظــم املوظفــني تكّيفــوا مع طبيعة 
العمــل عــن بعــد دون االلتحــاق اليومــي باملكاتــب وهــو أمــر مســتحدث. هــذه اجلائحة 
ومــا تبعهــا مــن ازمــات ســاعدتنا يف تعزيــز نشــاطنا التأمينــي من خال تغطية اوســع 
للعمــاء وكســب ثقتهــم، اننــا ننظــر الــى النصــف اململــوء مــن الكــوب وبالتالــي فإننــا 

نتطلــع بإيجابيــة الــى التجــارب التــي مررنــا بهــا خــال هــذه اجلائحــة.
* مــاذا عــن اخلســائر الناجمــة عــن اجلائحــة ال ســيما يف قطــاع 

اعــادة التأمــني؟
ال شــّك ان اجلائجة اّثرت على شــركات االعادة التي حتملت خســائر غير متوقعة 
ــا يف تأمــني  ــاة والتأمــني الصحــي كم ــر مســبوقة، ال ســيما يف قطاعــات احلي وغي

املمتلــكات. وقــد شــهدنا معــدالت عاليــة للخســائر لــدى بعــض شــركات االعــادة.
ــات املتحــدة  ــا اعصــار IDA يف الوالي ــى فاجأن ــا ان تراجعــت حــدة اجلائحــة حت م
االميركية بخســائر فاقت األربعني مليار دوالر أميركي وشــكلت العواصف يف أوروبا 
تنبيها آخر ملا قد يترتب على التغيير املناخي يف العالم من زيادة يف تكلفة املطالبات 
ــة بنتائــج  يف اعتقــادي ان حجــم اخلســائر التــي احلقتهــا هــذه الكــوارث الطبيعي
2021 ال تــزال محــدودة. كمــا تؤكــد ارقــام الفصــل األول مــن العــام اجلــاري العــودة 

الــى الربحيــة.
* ملاذا اذًا هناك تشدد يف األسعار؟

عندمــا تكــون األســعار مدروســة ومناســبة تكون النتيجــة افضل خاصــًة وان هامش 
التقلــب )Volatility( يف مســتوى اخلســائر محــدود. مررنــا مبرحلــة مــن التصلــب ورغــم 
ذلــك، ال ارى ان هنــاك هبوطــاً امنــا ثباتــاً، وحــان الوقــت لاســتقرار ومــا مــن مجــال 
للعــودة الــى الــوراء. االســتقرار خــال األزمــات هــو بحــد ذاتــه انتصــار والنصــر كان 

حليــف قطــاع التأمــني رغــم قســاوة األزمــة.
ــكٍل  ــي بش ــم العرب ــني يف العال ــاع التأم ــور قط ــى تط ــر ال ــف تنظ * كي

ــد؟ ــد الكوفي ــام بع ع
اتوقــع املزيــد مــن الدمــج يف العالــم العربــي وهــو يتعــزز يف األســواق الرائــدة. نحــن 

نشــجع هــذا االجتــاه ألنــه يخلــق شــركات أكثــر صابــة.
مــا مــن داٍع للهلــع واخلــوف يف العالــم العربــي. النتائــج الفنيــة تبقى مقبولة ولكن ما 
زال هنــاك هامــش لتحســني األســعار واألداء الــذي قــد يتراجــع يف بعــض قطاعــات 
التأمني، كالتأمني الصحي وتأمني السيارات بعد عامني من اجلائحة أحرزت نتائج 
اســتثنائية نظــراً النخفــاض مســتوى املطالبــات. يجــب اذاً التنبــه الــى احملافظــة على 

الربحيــة خاصــة يف قطاعــات التأمــني التــي تشــكل نســبة عالية من االقســاط. 
املنافســة خــال جائحــة كورونــا بــدت معلنــة وواضحــة أكثــر. ولكننــا نأمــل بنتائــج 
ايجابيــة ال ســيما يف األســواق العربيــة حيــث ابدينــا مرونــة كبيــرة يف التعامــل مــع 

ومواجهــة االنكمــاش بــكل ثبــات.
* كيف تقّيمون النتائج يف ناسكو ري؟

النتائــج جيــدة علــى صعيــد االيــرادات واملجموعــة ونطمــح للتقــدم يف مشــاريعنا 
التوســعية يف افريقيــا، حيــث ننهــي صفقــة مــع وســيط تأمــني يف كينيــا بهــدف حجــز 
مــكان لنــا وبنــاء هويــة وتواجــد قوي يف ســوق شــرق افريقيا. اما يف الســوق اآلســيوية، 
فلدينــا مكتــب يف ســيول يف كوريــا اجلنوبيــة، ونعــزز أيضــاً وجودنــا يف أســواق شــبه 

القــارة الهنديــة )الهنــد و باكســتان(.
نحــن اذاً نتطلــع الــى مــا هــو ابعد من الســوق العربي الذي يبقى أحــد أبرز أولوياتنا. 

التوســع هو داللة على النجاح.
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 UIB ــركة ــذي لش ــس التنفي ــان، الرئي ــورج قّب ــيد ج ــدث الس يتح
DIFC، عــن جنــاح ملتقــى شــرم الشــيخ للتأمــني وإعــادة التأمــني، 
مــن حيــث احلضــور واملشــاركة الفاعلــة، معتبــرًا انــه فرصــة مهمــة 

لتبــادل اخلبــرات واآلراء.
ويوضح الســيد جــورج قّبــان أن جائحة كوفيد-19جلبت للشــركات 
واملؤسســات نتائج ايجابية من حيث الرقمنة واعتماد التكنولوجيا، 
ــام  ــالل الع ــدة خ ــو جّي ــبة من ــت نس ــة حقق ــى أن املجموع ــيرًا ال مش

اجلــاري مقارنــة باألعــوام الســابقة. 

نتائج ايجابية ومنو.. 
يف زمن التحديات

جورج قّبان

* مــا تقييمكــم لفعاليــات ملتقــى شــرم الشــيخ الثالــث للتأمــني 
ــني؟ ــادة التأم وإع

ــة،  ــى شــرم الشــيخ للتأمــني وإعــادة التأمــني، يف نســخته الثالث ــق ملتق حق

للعــدد الكبيــر مــن احلضــور  بــارزاً، نظــراً  باملشــاركة مــع FAIR، جناحــاً 
واملشــاركني، باالضافــة الــى الفــرص املهمــة التــي وفرهــا مــن جتــارب االســواق 

ــة واملتعــددة. املختلف

نحــن يف شــركة UIB، وضمــن اجلنــاح اخلــاص بنــا، اّتخذنــا كامــل احتياطاتنا 
للوقايــة مــن فيــروس كورونــا من ناحية ارتداء الكمامة وتطهير الهواء باملعدات 

اخلاصة للمحافظة على ســامتنا وســامة املشــاركني واحلضور.

كمــا عقــد فريــق عمــل UIB سلســلة اجتماعــات ولقــاءات مــع عــدد كبيــر مــن 
املشــاركني، وذلــك بعــد فتــرة طويلــة مــن االنقطــاع ملثــل هــذه اللقاءات املباشــرة 

بفعــل جائحــة كورونا.

* كيــف تأثــر ســوق إعــادة التأمــني يف عامــي 2020 و2021 بســبب 
جائحة كوفيــد-19؟

تداعيــات تفشــي جائحــة فيــروس كورونــا علــى قطــاع التأمــني كانــت ثقيلــة، 
إال أنهــا يف الوقــت نفســه أّثــرت بشــكل ايجابــي علــى الشــركات واملؤسســات 
ألنهــا ســارعت اخلطــى نحــو الرقمنــة وســاهمت بالتحرك لاســتفادة مــن قوة 

التكنولوجيــا الرقمية.

باالضافة الى ذلك، تقلّصت تكاليف الشــركات، الســيما يف مجاالت الســفر 
والتنقــل، حيــث أصبحــت كل اللقــاءات تتــم عبــر التطبيقــات مــن املكاتــب أو 

املنازل.

* هــل ســترتفع االســعار برأيكم، نتيجة اخلســائر التــي تكبدتها 
شــركات اإلعادة بفعــل اجلائحة؟

تكبــدت شــركة اإلعــادة خســائر يف قطاعــات معّينــة بفعــل جائحــة كورونــا، 
لكنهــا عــادت إلــى حتقيــق األربــاح يف الفصــل األول مــن العــام اجلــاري.

التشــدد يف الشــروط وإرتفــاع األســعار يختلــف مــن قطــاع إلــى آخــر، ففــي 
قطــاع تأمينــات الطاقــة مثــًا، فــإن نســبة اإلرتفــاع التي شــهدها العــام املاضي 
أعلــى بكثيــر ممــا نشــهده اليــوم. ويف تأمينــات احلريــق ترتفــع األســعار بنســبة 

معقولة. 

تشــهد األســواق تشــدداً يف أنــواع التأمينــات األخــرى وإرتفاعــاً يختلــف مــن 
شــركة إلــى أخــرى بحســب النتائــج واألعمــال.

* ماذا عن نشاط UIB خالل فترة اجلائحة؟
ــام  اســتمرت UIB – DIFC يف خدمــة عمائهــا علــى مــدار الســاعة طــوال اي
ــى رغــم اجلائحــة، حيــث اســتمر الزمــاء بالعمــل مــن منازلهــم  األســبوع عل
واملكاتــب عبــر تقنيــات االتصــاالت املعروفــة مــن دون انقطــاع، كمــا أنهــم 
اســتطاعوا دعــم املراكــز االخــرى املتواجــدة يف ســنغافورة ولنــدن ودبــي والهنــد 

مثــًا، والبقــاء علــى تواصــل دائــم معهــم.

يف مصــر مثــًا، منــت محفظــة أعمالنــا خصوصــاً يف إعــادة التأمــني 
والتأمينــات االختياريــة، واســتطاعت الشــركة حتقيــق نســبة منــو يف الســوق 

ــل. ــم تشــهدها مــن قب ــة ل املصري

* ماذا عن تطور  ومنو أعمال الشركة؟
منــو االعمــال هــذا العــام فــاق كل التوقعــات بفعــل األداء اجليــد واخلدمــات 
املميــزة، إذ وصــل الــى نســبة ٣6%، يف حــني ارتفعــت أرباحنــا بنســبة 42% يف 

الربــع الثالــث مــن العــام اجلــاري.

DO NOT FOLLOW WHERE 
THE PATH MAY LEAD. 
GO INSTEAD WHERE THERE 
IS NO PATH AND LEAVE A TRAIL.
HAROLD R. MCALINDON 
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يتحدث الســيد خالد السيد العضو املنتدب لشــركة »Apex« لوساطة 
ــث  ــي الثال ــى العامل ــاح امللتق ــة وجن ــن أهمي ــر، ع ــني يف مص ــادة التأم إع
ــن  ــي م ــور الراق ــل احلض ــيخ، بفع ــرم الش ــني يف ش ــادة التأم ــني وإع للتأم
مختلــف دول العالــم والتســهيالت املمنوحة لتوفير فرصة للمشــاركني 

لالســتفادة مــن جتــارب االســواق املختلفــة واملتعــددة.
ويشــير الســيد، الــى التطــور الكبيــر الــذي حصــل يف الشــركة خــالل 
العــام احلالــي نتيجــة منــو االقســاط وأهميــة التنــوع يف املجــاالت 
والعالقــات املمتــازة يف الســوق واخلدمــات اجليــدة، يف ظــل االســتقرار 

ــر. ــه مص ــم ب ــذي تنع ــادي ال ــي واالقتص السياس

لقاٌء فّعال 
وأرقام مميزة

خالد السيد

* كيــف تقّيمــون عمــل املؤمتــر الســنوي العاملــي الثالــث للتأمــني 
التأمــني؟ وإعــادة 

انــه امللتقــى الثالــث يف منطقــة شــرم الشــيخ التــي تتمتــع مبّيــزات ســياحية عــدة 
جتعلهــا واحــدة مــن اهــم املراكــز الســياحية يف العالــم.

هــذا امللتقــى ضــروري وهــام، نظــًرا للحضــور الراقــي مــن مختلــف دول العالــم 
وتوفيــر فرصــة للمشــاركني لاســتفادة مــن جتــارب االســواق املختلفــة واملتعــددة، 
الســيما واننا يف عالم مترابط ومتشــابك وكثير املصالح املشــتركة، وهو يعّد اطاًرا 

لتحديــث املعــارف يف مجــاالت التأمــني املختلفــة.
باختصار عن احلضور واملشــاركة واملواضيع والدعم... كلها عوامل ســاهمت يف 

وضــع هــذا امللتقــى علــى خارطــة امللتقيــات االقليميــة الكبــرى، وهــذا يليــق باالحتاد 
األفروآســيوي واالحتــاد املصري للتأمني.

* مشــاركتكم املميــزة تتزامــن مــع جناحــات شــركة "Apex مصــر" 
لوســاطة إعــادة التأمــني يف الســوق املصريــة.

-  ماذا يف التفاصيل؟ 
للحقيقــة، حققــت شــركة "Apex" مصــر لوســاطة إعــادة التأمــني، 50 مليــون جنيه 
أقســاًطا خال االشــهر املاضية من كانون الثاني/يناير حتى متوز/يوليو من العام 
اجلــاري، مقارنــة مــع الرقــم نفســه للعــام املاضي بأكمله، كمــا أحرزت الشــركة منًوا 
مضطــرًدا خــال األعــوام املاضيــة، إذ بلغــت االقســاط ٣٨ مليــون جنيــه يف نهايــة 

العــام 2019 ثــم 50 مليونــاً جنيــه يف نهايــة العــام 2020.
تخطو شركة "Apex" يف مصر خطًى متسارعة نحو النمو والعمل بكفاءة لصالح 
الســوق املصريــة مــع أكثــر مــن 20 شــركة إعــادة تأمــني عامليــة. حققــت الشــركة 
140 مليــون جنيــه يف التأمــني خــال األعــوام 2019- 2020. بعــد التطــور الكبيــر 
الــذي حصــل خــال العــام 2021 مــن خــال رفــع االقســاط، نعيــد النظــر اليــوم يف 
خطتنــا، وســنعمل مــن اجــل الوصــول الى اقســاٍط تتــراوح بــني 140 الــى 1٨0 مليون 
جنيه، وذلك من خال تنّوع منتجاتنا وعاقاتنا املمتازة يف الســوق وخدماتنا التي 

نقدمهــا الــى كل االطــراف.
* ما هي ابرز أسباب جناحات شركة "Apex مصر"؟

يعــرف نشــاط شــركة "Apex مصــر" لوســاطة إعــادة التأمــني بأنــه التوســط بــني 
الشــركات يف الســوق احملليــة وشــركات اإلعــادة يف اخلــارج، بهــدف جلــب أفضــل 
املزايــا الفنيــة واملاليــة عبــر زيــادة عمــوالت اإلعــادة التــي حتصــل عليهــا شــركات 
التأمني من الكيانات العاملية التي تتعامل معها، ورفع الطاقة االستيعابية واملرونة 

يف قبــول املخاطــر.
ال شــّك ان الســوق التأمينــي املصــري يتمتــع بجــو تأمينــي ممتــاز، خارجًيــا عبــر 
اســتمرار التشــدد يف األســواق منــذ العــام املاضــي وحتــى اآلن بســبب وبــاء كورونــا 
املســتجد "كوفيد-19" أو داخلًيا من خال كســبنا ثقة معيدي التأمني التي جتعلنا 
يف موقــع النجــاح الدائــم، إضافــًة الــى جهــود فريــق العمــل اجلبــارة الســيما وانهــا 
تخلق أفكاراً جديدة ومتنوعة وجواً ممتاز بني املوظفني وبالتالي نعمل حالياً على 

زيــادة أجــور املوظفــني والعّمــال لتفعيــل اإلنتاجيــة واالصــاح العــام.
*يتوافــر يف مصــر عاملني ممتازين: االســتقرار السياســي ونســبة منو 

عاليــة يف العالم.
-  كيف ينعكس ذلك على قطاع التأمني؟

تشــهد مصــر اســتقراًرا سياســًيا وحتســًنا أمنًيــا واقتصادًيــا يف ظــل تقــدم أغلــب 
املؤشــرات التي تؤكد أن الباد تســير يف مســارها الصحيح، خالية من الصراعات 
التــي تعانــي منهــا معظــم الــدول املجــاورة والصديقــة، الســيما وأن مصــر الدولــة 
الوحيدة احملققة منواً ايجابياً يف منطقة الشرق االوسط بفعل إجراءات احلكومة 

الفّعالــة خــال أزمــة كوفيــد-19.
ال بــّد مــن االشــارة، الــى ان الدولــة املصريــة جنحــت يف تخطــي تداعيــات فيروس 
كورونــا مــن ناحيــة اســتمرار اجلهــود والتحســينات، التــي مت اتخاذهــا وفًقــا لرؤيــة 
وتوجــه احلكومــة لتحفيــز الطلــب وحتســني منــاخ األعمــال يف مصــر، حيث جنحت 
يف التــوازن بــني صحــة املواطنــني واألداء االقتصــادي مــن أجــل النهــوض بالنشــاط 
االقتصــادي واالنتاجــي بالتــوازي مــع اإلجــراءات اإلحترازية للحد من انتشــار الوباء 

مــن جهــة والتوســع يف عمليــات التطعيــم باللقاحــات املتاحــة مــن جهــة أخرى.

خالد السيد يتوسط هاني الكردي و اسراء خالد
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لشــركة   التنفيــذي  الرئيــس  بيطــار،  جــورج  الســيد  يؤكــد 
Premium لوســاطة اعــادة التأمــني علــى اهميــة املشــاركة يف ملتقــى 
التأمــني عمومــًا  الزمــالء يف مهنــة  مــع  والتالقــي  الشــيخ  شــرم 
واألصدقــاء يف مصــر خصوصــًا بعــد فتــرة مــن االنقطــاع بفعــل 
اجلائحــة. ويتحــدث الســيد جــورج بيطــار عــن توســع الشــركة يف 

اســواق عــدة وعــن مخططاتهــا املســتقبلية.

مشاركة هامة
 وخطط توسعية 

* مــا رأيكــم يف هــذا امللتقــى خاصــًة وأنــه األول بعــد احلجــر اثــر جورج بيطار
جائحــة كوفيــد-۱9؟

ال شــّك أنــه مــن اجليــد اســتعادة اللقــاءات املباشــرة والتواصــل يف ملتقيــات 
ومؤمتــرات تشــّكل عصــب العاقــات العامــة يف قطــاع التأمــني.

ويف هــذه املناســبة اود ان اشــكر الســيد عــاء الزهيــري علــى هــذه املبــادرة 
وعلــى حّثنــا حلضــور هــذا امللتقــى. ويف الواقــع انــه ملــن دواعــي ســروري أن 
أحضــر هنــا الــى الســوق املصــري والــى هــذا امللتقــى الذي يشــّكل بوابــة العبور 
نحو اعادة التواصل املباشــر ال ســيما يف ظل هذا احلضور النوعي والكثيف.

*  يســجل الســوق املصــري أعلــى معــدالت النمــو عامليــًا، كمــا 
حتــدث الوزيــر عــن مخططــات كثيــرة إلحــداث منــو يف قطــاع 
التأمــني خصوصــًا ويف باقــي القطاعــات اخلدماتيــة واالنتاجيــة. 

هل تفكرون يف شركة  Premium  بالتوسع نحو السوق املصري؟

شــهد االقتصــاد املصــري منــواً ملحوظــاً خــال ازمــة كوفيــد-۱9، بفعــل 
االجــراءات والتدابيــر الســليمة التــي اتخذتهــا القيــادة املصرية والتــي أدت الى 

اســتمرار األعمــال بحــذر شــديد يف ظــل اجــراءات صحيــة صارمــة...

ويف اعتقادنا ان هذا النمو سيستمر يف وتيرة أعلى خال األعوام املقبلة.

تستســمر Premium يف التوســع والنمو واالنتشــار داخل الســوق املصري، كما 
اننا نوســع نطاق التعامل مع الشــركات العاملة يف الســوق املصري. 

* ماذا بالنسبة لألسواق األخرى؟
وّســعنا دائــرة انتشــارنا يف قبــرص، وســننطلق مــن هنــاك نحــو اســواق دول 

اوروبــا الشــرقية. ولدينــا مشــاريع للتوســع يف اســواق عربيــة يف املســتقبل.

* كيــف يبــدو ســوق التأمــني بشــكل عــام بعــد املطّبــات التــي 
شــهدها خــالل هــذه األزمــة، وكيــف تقّيمــه؟

كوفيــد-۱9 ســيف ذو حديــن، فهــو مــن ناحيــة اســهم يف احــداث تراجــع علــى 
املســتوى االقتصــادي العــام ومــن ناحية أخرى عزز التحــول الرقمي يف العديد 
مــن القطاعــات ومــن اهمهــا قطــاع التأمــني الــذي اثبــت مرونة جيــدة يف هكذا 
أزمــات. ويف اعتقــادي ان مــن متّكــن مــن جتــاوز هــذه األزمــة يصّنــف يف خانــة 
Resilient، الســيما يف لبنــان حيــث تضاعفــت األزمــات وتعــددت الصعــاب 
وكثــرت املهمــات املســتحيلة. لقــد برهــن كثــر، ونحــن منهــم واحلمــد هلل، عــن 
قــدرة يف االســتجابة للعمــل مــع الزبائــن وســط الضغــوط واســتطاعوا تلبيــة 

الطلبــات علــى تنوعهــا واختافهــا، مبــا يســتحق التهنئــة والتقديــر. 

ال بــّد مــن االشــارة الــى ان اجلائحــة عــززت فرضيــة العمــل عــن بعــد واهميــة 
التواصــل التكنولوجــي الــذي اراه مســتمراً ودائمــاً بعــد انتهــاء اجلائحــة، حيــث 
ســتعمل الشــركات للدمج بني مفهومي اللقاءات املباشــرة والتواصل الرقمي.
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اكــد الســيد غســان جبــور الشــريك واملديــر التنفيــذي لـــ MRB ان 
انطالقــة الشــركة مــن مصــر  تعتبر امــرًا ضروريــًا وهامًا  يف هــذه املرحلة 
التــي يشــهد فيهــا االقتصــاد منــوًا علــى مختلــف الصعــد واملســتويات، 
ــدف  ــركة به ــا الش ــل عليه ــي تعم ــط الت ــض اخلط ــن بع ــف ع ــا كش كم
التوســع نحــو دوٍل جديــدة مــع االبقاء علــى جودة املنتجــات واخلدمات 

التأمينية. 
كذلــك اشــار الــى اهميــة ملتقــى شــرم الشــيخ الــذي يشــّكل بــاب عبــور 
الــى احليــاة مــا قبــل كوفيد-۱9مثنيــًا علــى اجلهــود التــي بذلــت بغيــة 

اجنــاح هــذا امللتقــى الضخــم.

انطالقة جديدة
 وآفاق توسعية

غسان جبور

*  بعد اكثر من عام على انطالقة الشركة. اين اصبحتم؟
مت االعــان عــن تأســيس الشــركة يف ملتقــى شــرم الشــيخ يف العــام 2۰۱9، لكــن 
العمــل الفعلــي بــدأ يف األول مــن شــهر آذار/مــارس 2۰2۰، اي قبــل االغــاق التــام 
بعشــرة ايــام اثــر تفشــي جائحــة كورونــا. ليــس مــن الســهل االقــاع يف ظــل ظــروف 
فرملــت العمــل علــى كافــة االصعــدة الصحيــة، االقتصاديــة والتواصليــة، ممــا 
اضطررنــا لتغييــر خططنــا املتعلقة باملــوارد البشــرية والعمل الفعلي والتوســع نحو 
اســواٍق اخــرى... والتركيــز علــى خدمــة الزبائــن وبنــاء قاعدتنــا الداخليــة الصلبــة.

اضــف الــى ذلــك، اننــا بنينــا عاقــة مميــزة مــع شــركائنا يف االســواق حيــث حللنــا، 
ــا  ــا. كمــا طورن ــق عملن ــا ومحصــورة بفري ــازات خاصــة بن ــى امتي واســتحصلنا عل
ــاة معينــة  ــة بكثــرة كالضمــان املمــدد وتأمينــات حي منتجــات جديــدة غيــر متداول
ومشاريع ضخمة ضمنها النوادي الرياضية، اذ اننا نبتعد عن اخلدمات التقليدية 
الكاسيكية ونسير يف خط جتددي يناسب عاملنا املعاصر والظروف الراهنة التي 
نعيشها، يف التأمني البحري نتوجه نحو خط انتاج خاص ومعنّي يدفعه لانطاق 

بطريقــة ســليمة وناجحــة. كل هــذه العوامــل ســاعدتنا يف بنــاء محفظــة عمــل جيدة 
مقارنــًة بالعراقيــل والتحديــات التــي واجهتنــا، نحــن ال نــزال يف بدايــة الطريــق.

نشــهد اليــوم مرحلــة مختلفــة مــن االنفتــاح كانــت قــد غابــت عنــا اثــر جائحــة 
ــك. نأمــل ان  ــى االســواق والتواصــل املباشــر كذل ــاة ال ــد-۱9، اذ عــادت احلي كوفي
يســتمر هــذا الوضــع ال بــل ان يتحســن، بحيــث نتمكن من املضــي قدماً يف خططنا 
املتضمنة توظيف اكبر عدد لليد العاملة التي تشــّكل اســاس النمو، اذا ان توســيع 
نطاق اعمالنا يتطلب زيادة املوارد البشــرية الكفيلة بخدمة العماء بشــكل متقن. 
نشــدد علــى تقدمــة افضــل املنتجــات واخلدمات للشــركات مما ينّمــي اطر التعامل 

معهــا ويحثهــا علــى التمســك بنا.
ركزنــا يف البدايــة علــى الســوق املصــري نظــراً النطاقتنــا االساســية منــه لكنهــا 
ال تشــكل القســم األكبــر مــن محفظــة عملنــا املمتــدة الــى بــاد عــدة غيــر محصورة 
او محــدودة بســوٍق واحــدة. هــذا الغنــى يف األعمــال واجلــودة يف اخلدمــات والتنــوع 
يف املنتجــات، بنــوا لنــا اســماً موثوقــاً وعامــة تأمينيــة متميــزة جتــذب اهــم العماء 

والشــركات يف قطــاع التأمــني.
* ما هو حجم فريق عملكم؟

وســطاء التأمــني العاملــني علــى ارض الواقــع مؤلف من ســتة اشــخاص، علماً اننا 
ال نزال يف بداية مشــوارنا. ولكن هناك فريق عمل كبير يســاند هؤالء االشــخاص 
مــن حيــث تنظيــم املــوارد املاليــة، التقنية، البشــرية، التســويقية وكل ما يتعلق بســير 
العمليات التأمينية.  هذه اخللفية الداعمة تساهم يف تخفيض التكاليف اخلارجية 

وتقــدمي اعلــى قــدر ممكن مــن احلرفية.
* تشهد مصر اليوم منوًا بارزًا. كيف يؤثر ذلك على حركتكم؟

الديناميكية التي تعيشها مصر اليوم ال سيما يف قطاع التأمني والبناء تتماشى 
مــع خطــوط عملنــا وتشــكل حافــزاً لهــا. فبالرغــم مــن ان الســوق العربــي التأمينــي 
اصبــح مشــبعاً اال ان الســوق املصــري ال يــزال قــادراً علــى احتواء شــركات ومشــاريع 
جديــدة بفضــل النمــو واالزدهــار الــذي يشــهده. مــن هــذا املنطلــق، اخترنــا الشــروع 
والتوســع بأعمالنــا هنــا واطــاق منتجــات قــد تكــون صغيــرة ولكــن فعاليتهــا كبيــرة 
نســبًة لوجــود األعــداد الوفيــرة مــن العمــاء.  نحــن اليــوم يف ظل تطوير خدمات لن 

اتطــرق الــى تفاصيهــا اآلن ولكنهــا ســتكون دافعــاً مهمــاً لنا.
اضف ان هناك توجه قوي باجتاه الســوق املصري من قبل جميع الدول العربية 

ملــا فيــه من منــو واعد وجنــاح مرتقب.
*  ماذا عن توسعكم يف العالم العربي؟

سنوســع دائــرة حضورنــا تدريجيــاً يف العالــم العربــي، نتعامــل اليوم مع بلــدان عدة 
لبنــان، االردن، عمــان، االمــارات، الكويــت والبحريــن، ولكننــا جنهــد للتركيــز علــى 

اماكــن تواجدنــا ونوعيــة خدماتنا.
خــال اجلائحــة، كان العمــل يف مصــر اســهل مــن دول اخرى نظراً لانفتــاح الذي 
الزم األزمــة الصحيــة، لذلــك اخترنــا االنطــاق مــن هنــا. امنــا هــذا ال يعنــي اننــا ال 
نطمــح لامتــداد الــى ابعــد مــن محيــط الســوق املصــري، كما ولدينا خطط للقســم 
األخيــر مــن ســنة 2۰2۱.  امــا العــام 2۰22ســيكون مختلفــاً متامــاً عــن األعــوام التــي 
ســبقته، هو عام التوســع على كل الصعد ال ســيما بعد التغيرات التي طرأت على 

العالــم بصــورة عامــة وعلــى قطــاع التأمني بصــورة خاصة.  
*  هذا امللتقى هو األول بعد احلجر الصحي. كيف تقّيمونه؟

اللقــاء املباشــر لــه نكهــة مميــزة بعيــدة كل البعــد عــن اللقــاء االفتراضــي مــن وراء 
الشاشــة، اذا ان هــذا األخيــر يســّهل ســير العمــل ولكنــه ليــس الشــكل الطبيعــي 
للتعايــش. لقــد اعتدنــا علــى ماقــاة النــاس والتواصــل معهــم، اال ان كوفيــد-۱9 بّدل 
مفاهيــم كثيــرة ورّوج ألمنــاٍط جديــدة اّولهــا التحــول الرقمــي. من هذا املنطلــق، ارى 
ان هــذا امللتقــى اعــاد قليــا مــن احليــاة الينــا واحلركة الى الشــركات التــي جتّمدت 

بفعــل اجلائحة.
اثني على اهمية توقيت امللتقى واللقاءات املباشرة التي اعاد احياءها، انه تنظيٌم 
متقــن وعمــٌل ضخــم جمــع كبريــات الشــركات وابــرز رواد األعمــال. ســررنا باملجــيء 
واملشــاركة ال ســيما وان الســفر ومخالطــة ثقافــات متنوعــة امــٌر مهــم لنــا كشــركات 
تأمــني واعــادة ووســطاء ومــع األســف اننــا اضطررنــا لانقطــاع عنــه ملــدة ســنتني. 
تعّطشــنا حلياتنــا الســابقة والعــودة مجــدداً الــى اللقــاءات مــع اشــخاٍص جتــاوزت 

عاقتنــا بهــم حــدود العمــل واصبحــت شــخصية وعميقة.
نأمــل ان تكــون هــذه االنطاقــة بابــاً جديــد ملشــاريٍع اكبر واعماٍل اجنح وتوســعاٍت 
اشــمل وان تســتمر املؤمترات بعد ملتقى شــرم الشــيخ وتعود احلياة ملا كانت عليه.
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 ،ALA Group  اكــد الســيد خالــد اجلشــي، مديــر العمليــات يف شــركة
ــه مــن ايجابيــات لقطــاع  ــى اهميــة ملتقــى شــرم الشــيخ ملــا يحمل عل
ــة  ــا املنطق ــي جتتازه ــة الت ــة الصعب ــذه املرحل ــيما يف ه ــني ال س التأم

علــى املســتويات كافــة.
واثنــى الســيد خالــد اجلشــي علــى اهميــة تواجــد الشــركة يف الســوق 
ــة  ــني العربي ــركات التأم ــًا لش ــًا جاذب ــوًا الفت ــهد من ــذي يش ــري ال املص
والدوليــة للعمــل داخلــه والســعي لتقدمي خدمــات ومنتجــات جديدة.

تواجد مهم
 ودعم متبادل

خالد اجلشي

*  مــاذا عــن مشــاركتكم يف ملتقــى شــرم الشــيخ الــذي يعقــد بعــد 
ــا؟ ــة كورون ــل جائح ــة بفع ــرات االفتراضي ــن املؤمت ــرة م فت

انهــا املــرة الثانيــة التــي نشــارك يف ملتقــى شــرم الشــيخ. األولــى كانــت ناجحــة 
جــداً والثانيــة ايضــاً. هــذا امللتقــى يشــّكل بوابــة عبــور مــن التواصــل عــن بعــد الــى 
التواصــل املباشــر الــذي افتقدنــاه منــذ حلــول جائحــة كورونــا التي قّيــدت األعمال 
واملؤمتــرات وجّمــدت قطاعــاٍت كثيــرة. ارى ان اعــادة احلركــة الــى األســواق 

تبعــث الــروح مجــدداً علــى كافــة املســتويات احلياتيــة، العمليــة واالقتصاديــة مبــا 
فيهــا طبعــاً قطــاع التأمــني الــذي تأثــر بهــذه األزمــة ايجابــاً الــى حــٍد كبيــر. علــى 
رغــم قســاوة الظــروف التــي فرضهــا الوبــاء، نلمــس بعــض الفائــدة علــى صعيــد 
اخلدمــات التأمينيــة التــي ازداد الطلــب عليهــا بفعــل املخــاوف الصحيــة الناجمــة 

عــن اجلائحــة.
ــى الســوق املصــري بطريقــة مباشــرة ونحــن متحمســون جــداً لهــذه  ــا ال دخلن
يقومــان بخطــوات حتّفــز  والقطــاع اخلــاص  الدولــة  ان  التجربــة، ال ســيما 
املســتثمرين للدخــول يف هــذه التجربــة. نحــن نبنــي حاضرنــا ومســتقبلنا علــى 
اســٍس متينــة ال ســيما واننــا نضــع اســتراتيجية عمــل محبكــة ومتقنــة متكننــا مــن 

الوصــول الــى اهدافنــا املرجــّوة.
* ماذا عن حضوركم يف السوق املصري؟

اصبــح لدينــا مكتــب يف القاهــرة، ومــدراء املنطقــة ســوف يتولــون ادارة العمليــات 
هنــا، اننــا اســتعّنا بأهــم الكــوادر والكفــاءات الهندســية التــي ميكــن االســتفادة مــن 
خبراتهــا لتنميــة عملنــا والقطــاع التأمينــي ولوضــع خطــط عمــل تتــاءم وأهدافنا 

التوسعية. 
جتــدر االشــارة الــى ان هدفنــا األول يكمــن يف تقــدمي افضــل خدمــة للعمــاء 
ــا  ــا وخدماتن ــر منتجاتن ــى تطوي ــد ال ــك، نعم ــا. لذل ــض عملن ــن يشــّكلون نب الذي

ــة تُشــبع متطلباتهــم.  بطريقــة متواصل
جائحــة كورونــا فرضــت التعامــل عــن بعــد، ولكنها لــم تقف حاجزاً يف اســتكمال 
عملنــا. يف هــذا االطــار، يجــب االضــاءة علــى أهمية التطور التكنولوجي والرقمنة 
اللــذان ســّها التواصــل بطريقــة آمنــة. نســتطيع القــول بــأن األزمــة انتجــت طرقــاً 

واســاليباً جديدة كانت مهّمشــة.
ــوق  ــة الس ــى خدم ــون ال ــرة تهدف ــم يف القاه ــالل تواجدك ــن خ * م

املصــري بصــورة خاصــة ام الســوق املصــري – األفريقــي؟
الهــدف هــو خدمــة الســوق املصــري بشــكل اساســي واملنطقــة احمليطــة بــه، اذ 
ان مصــر تشــّكل ركيــزة مهمــة لعملنــا. لدينــا ايضاً مكاتــب يف افريقيــا يف اجلزائر 
ــا. نحــاول بســط  والســودان، باســتطاعتها خدمــة منطقــة شــرق وغــرب افريقي
تغطيتنــا علــى اوســع قــدٍر ممكــن، ولكــن يهّمنــا اوالً التركيــز علــى مراكــز معّينــة 

واالســتثمار فيهــا اذ انهــا تكــّون نقطــة قــوة لشــركتنا. 
نطمــح للتوّســع اكثــر فأكثــر ولكننــا نفّضــل دراســة مشــاريعنا جيــداً والتأّنــي يف 

تنفيذهــا بحيــث نخّفــض نســبة املخاطــرة ونرفــع احتماليــة النجــاح. 
*  مــا هــو احملّفز الرئيســي لتواجدكم يف الســوق املصري: االســتقرار 

السياســي، النمــو االقتصــادي ام عوامٍل اخرى؟
ال شــك ان االســتقرار السياســي والنمــو االقتصــادي يشــكان دوافــع مهمــة 
للمشــاركة، ولكن املشــّجع األكبر لنا هي هيئة التنظيم املالي والدعم الذي نتلقاه 
الشــركات احلديثــة النشــأة للدخــول يف الســوق املصــري عمومــاً وقطــاع التأمــني 
خصوصــاً. يجــب ان أثنــي علــى هــذا الدعــم الــذي يســّهل علينــا العمــل وتنفيــذ 
مشــاريع توّســعية جديــدة تخــدم الســوق والعمــاء معــاً. اذ اننــا ال نواجــه حواجــز 
وعراقيــل كبيــرة، ال ســيما وان اجلــو العــام يدفــع نحــو التنميــة الشــاملة الكفيلــة 

بتســريع حركــة العجلــة االقتصاديــة، األمــر الــذي يصــب يف مصلحتنــا.
*  هــل الكــوادر العاملــة يف ســوق القاهــرة مصرية ام انكم تســتعينون 

اجنبية؟ بخبرات 
الكــوادر مصريــة ۱00٪. لــن نتوقــف عــن دعــم وتدريب املصريني الذين يشــكلون 
عصــب االقتصــاد واألعمــال وســنضع كل اجلهــود يف ALA Group لنتمكــن مــن بنــاء 
جيــل جديــد متمــرس وكفــوء ينهــض بالســوق املصــري. نحــن كشــركة نشــّجع اليــد 

العاملــة الوطنيــة ونعمــل علــى تطوير تنمية بشــرية كاملة.
قــد تكــون امكانيــات الســوق املصــري تراجعــت يف الســنوات املاضيــة، ولكنهــا 
عــادت لتســتعيد مجدهــا بحلــول طاقــم جديــد يهــدف الــى الدفــع بالبــاد نحــو 
ازدهــاٍر كانــت قــد اعتــادت عليــه. ال ميكننــا التغافــل عــن تاريــخ مصــر العظيــم 
واجنازاتهــا الافتــة. لــدي أمــل بظــروٍف ونتائــٍج افضــل يف املســتقبل القريــب 

الســيما وان األجــوء الداعمــة تشــير بذلــك.
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تتحــدث الســيدة ناديــة صالــح، الرئيــس التنفيــذي لشــركة مصــر 
للتأمــني يف مركــز دبــي املالــي العاملــي، عــن أهمية مؤمتر شــرم الشــيخ 
والنجــاح الــذي حققــه بفعــل عوامــل عــدة ومنهــا حســن التنظيــم 

وطبيعــة شــارم الشــيخ املدينــه الســياحية اجلاذبــة.
وتشــير الســيدة ناديــة الــى واقــع قطــاع التأمــني يف مصــر والعالــم، 
معــددًة األســباب التــي تدفع يف إجتاه التغيير ومشــيرًة الــى تأثيرات 

النمــو االقتصــادي يف مصــر علــى هــذا القطــاع. 

جتديد اللقاءات
ومشاريع جديدة

نادية صالح

* تشــاركون اليــوم يف مؤمتــر شــرم الشــيخ الــذي ينعقــد للمــرة 
الثالثــة علــى التوالــي، كيــف تصفــون هــذا احلــدث؟ 

لقــد شــاركت فــى كل هــذه املؤمتــرات الثاثــة ويعتبــر هــذا اللقــاء مــن أجنــح 
املؤمتــرات مــن ناحيــة التنظيــم واملوضوعات املختارة واملشــاركة الفاعلــة واملكان 
ــة منــو  ــة ســياحية يف حال ــه، إذ مــن املعــروف أن شــارم الشــيخ مدين ــار ل املخت
مســتمر كغيرهــا مــن املــدن األخــرى، ممــا يجعلهــا املــكان األنســب لهــذا احلــدث 
الــذي يأتــي إليــه اجلميــع مــن كل مــكان لإلســتمتاع بــكل مــا فيــه مــن أنشــطة 

ســياحية وخصوصــاً بعــد كل مــا عانــاه اجلميــع بســبب جائحــة كورونــا.                                                                                                       

ــرة  ــد فت ــا مجــدداً بع ــا وعمائن ــاط مــع زمائن ــا هــذا املؤمتراإلخت ــاح لن أت
إنقطــاع طويلــة دامــت حلوالــي الســنتني، وســمح لنــا بتجديــد عاقاتنــا وإنشــاء 

ــدة.  عاقــات ومشــاريع جدي
* كيف تقّيمون وضع قطاع التأمني احلالي يف مصر واملنطقة؟  

ال شــّك أن الســنوات القليلة الســابقة كانت صعبة على قطاع التأمني وإعادة 
التأمــني، ليــس يف منطقتنــا العربيــة فقــط ولكــن يف العالــم كلــه، فاألزمــات 
املتعاقبة واإلنكماش االقتصادي العاملي وإنخفاض عائد اإلســتثمار واخلســائر 
الكبيــرة وطــول فتــرة الســوفت ماركــت ثــم جائحــة كوفيــد-19 ومــا نتــج عنهــا من 
توقــف النشــاط التجــاري واحلجــر املنزلــي واغــاق احلــدود والتأثيرعلــى فــروع 
التأمني املختلفه فضاً عن عدم القدرة حينها على التحديد الدقيق للخسائر  
الناشــئة عنــه، ســّبب كل ذلــك تباطــؤاً يف وتيــرة العمــل وأحلــق خســائر كبيــرة 
بشــركات اإلعــادة، مــا أدى الــى تشــدد ســوق إعــادة التأمــني بصفــة عامــة كمــا 

نــراه مؤخــراً.
وبالرغــم مــن هــذه الظــروف جنــد أن هنــاك منــواً فــى ســوق التأمــني املصــري 
مــن حيــث األقســاط واملبــادرات والتغييــرات التشــريعية واملشــروعات املختلفــة 
التــي تســاهم يف تعزيــز هــذا القطــاع بشــكل إيجابــي. فضاً عن بعض األســواق 
العربيــة قــد حققــت بعــض النمــو يف هــذا العــام مقارنــة مبــا ســبق، ورمبــا يرجــع 
ذلــك الــى إرتفــاع أســعار التأمــني ووجــود بعــض املشــروعات الكبيــرة كمــا يف 
الســعودية وحــدث اإلكســبو 2020 يف اإلمــارات وأيضــاً تقليــل حجــم اخلســائر 
املتوقعــة مــن وبــاء الكورونــا نتيجــه وجــود التطعيــم وإســتثناء الوبــاء مــن تغطيات 

اإلعــادة.  
* كيف تقرأون نسبة زيادة األسعار، وماذا عن إستمراريتها؟ 

نعتقــد أن األســعار ســتحافظ علــى وتيرتهــا التصاعديــة وأيضــاً شــروط 
التغطيــات التــي يتــم تضييقهــا يف بعــض األخطــار، حيــث أن األســواق بحاجــة 
الــى التغييــر والــى التركيــز علــى اســس اإلكتتــاب الســليمة مــن حيــث التســعير 
والشروط يف التأمني املباشر يف كل األسواق. من مشاكلنا األساسية يف قطاع 
التأمــني، أننــا نعتمــد يف معظــم األحيــان على الســعر وليس على طبيعة اخلطر 
ونطــاق التغطيــة وغيرهــا مــن الشــروط الفنيــة والتــي تكــون أهــم مــن الســعر يف 
معظــم األحيــان وهــذا مــا يجــب جتّنبــه وايضــاً توضيحــه للعمــاء، إذ أن تغييــر 
الســعر بحســب التغطية أمر ضروري وطبيعي. ومن واجبات الشــركات دراســة 

إحتياجــات العمــاء والعمــل علــى تلبيتها بالشــكل املناســب. 
واجلديــر بالذكــر، أن تغّيــر طبيعــة اخلطــر بشــكل كبيــر متأثــراً بالتغييــرات 
الســكانية، منــو التكنولوجيــا الرقميــة، تغييــر منــازج واســاليب العمــل والتغييــر 
املناخــي واألمــان التكنولوجــي وتكلفــة اخلطر وتكلفــة رأس املال كل ذلك يتطلب 

ارتفاعــاً يف األســعار لتحقيــق التــوازن يف محفظــة األعمــال أيضــاً.
اعتقــد اســتمرار هــذا اإلجتاه وحتســن النتائــج يف 2022 بصفة عامــة، واذا لم 
يوجد تســعير وشــروط مائمة للتغطيات ســيكون من الصعب إيجاد تغطيات 

للحماية من معيــدي التأمني.
* حتتــل جمهوريــة مصــر العربيــة املرتبــة األولــى عامليــًا مــن 
ناحيــة النمــو االقتصــادي، مــا هــي األســباب التــي ســاهمت يف ذلك 

ومــا تأثيراتــه علــى قطــاع التأمــني املصــري؟ 
بــدأت جمهوريــة مصــر العربيــة بسياســة اإلعمار قبل إنتشــار جائحــة كورونا، 
وجنحــت اجلهــات املعنيــة بتحســني اجلوانــب االقتصاديــة وتنفيــذ مشــروعات 
عماقــة، ممــا إنعكــس إيجابــاَ علــى قطــاع التأمــني، فنمــت األقســاط كمــا إزداد 
عدد الشركات التي تنوي دخول السوق املصري، حيث بات يعتبر سوقاً واعداً 
على املستوى االقتصادي ككل. فضاً عن إصدار تعديات تشريعية وقرارات 
تنظيمية مثل اإلصدار اإللكتروني لبعض أنواع وثائق التأمني، وكذلك القواعد 
املنظمــة لنشــاط الوســاطة وتغطيــة املهــن املتخصصــة واملشــروعات الصغيــرة 

واملتوســطة وتفعيــل التأمني املتناهــي الصغر وغيرها.








