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ح�سني ملوك، نائب املدير العام ل�رشكة »اآراب ري«:

حتديث القوانني ي�سبط املن�ف�سة يف �سوق الت�أمني

»�مل���ال و�لع���امل«: كي���ف كان���ت نتائ���ج �أعم���ال 

�ل�رشك���ة خ���ال �لع���ام 2016، وه���ل كان���ت هناك 

مفاج���اآت غري متوقعة �أثرت، �سلباً �أو �إيجاباً، على 

خطة �لعمل؟ 

ح�س��ني مل��وك: ميك��ن و�س��ف نتائ��ج اأعم��ال 

ال�رشك��ة خالل الع��ام 2016 بالعادية اإذا ما قي�ست 

بنتائج ال�رشكة التاريخي��ة على الرغم من تراجع 

حج��م االأق�س��اط . اإال اأنن��ا نطم��ح يف الع��ام املقب��ل 

2017 باإع��ادة حتقي��ق النتائ��ج االإيجابي��ة الت��ي 
اعتادت ال�رشكة عل��ى حتقيقها عرب حت�سني اأدائنا 

وخدماتن��ا، والتو�س��ع يف اأعمالن��ا، والرتكي��ز على 

مهارات موظفينا، وتطوير اأ�ساليب العمل وبرامج 

احلا�سب االآيل.

اأما بالن�سبة لوجود اأّي نوع من املفاجاآت اأثرت 

على خطة العمل لدينا،  فال يوجد اأي من املفاجاآت 

ال�سلبي��ة الت��ي اأعاقت خط��ة عمل ال�رشك��ة، وهي 

خطة ُيعاد النظر فيها على �سوء امل�ستجدات.

»�مل���ال و�لع���امل«: �ل�س���وؤ�ل �لذي يط���رح نف�سه 

د�ئماً يف ظل عدم �ل�ستق���ر�ر �لأمني و�ل�سيا�سي، 

ه���و: كي���ف يتعام���ل قط���اع �لتاأم���ن مبرون���ة م���ع 

�لظروف �لقت�سادية �ل�ساغطة؟ 

ح�سني ملوك: من املعل��وم اأن قطاع التاأمني من 

القطاع��ات الهاّم��ة الت��ي ت�ساهم يف من��و االقت�ساد 

الوطني �سواًء من ناحي��ة الكتلة املالية امل�ستثمرة 

وخل��ق فر�ص عمل جدي��دة، اأم من ناحي��ة املردود 

املادي م��ن املوؤمترات واملنا�سب��ات التاأمينية التي 

تق��ام يف لبنان، وكذلك املرونة التي تبديها �رشكات 

التاأمني مع املوؤّمنني بالن�سبة اإىل الوفاء بالتزاماتهم 

يف ظل الظروف االقت�سادية ال�ساغطة.

»�مل���ال و�لعامل«: ما ه���ي قو�عد زي���ادة �أق�ساط 

ي��رى نائ��ب املدي��ر الع��ام ل�رشك��ة »اآراب 

ري« ال�سيد ح�سني مل��وك، اأن قطاع التاأمني يف 

لبن��ان يتعاي�ص مع التطورات، �سلباً واإيجاباً، 

وي�سع ا�سرتاتيجياته بح�سب تطور االأو�ساع 

يف املنطق��ة. وي�سري ال�سي��د ملوك يف هذا احلوار 

الذي اأجرته معه »املال مالعامل« اإىل اأن �رشكة 

»اآراب ري« لديه��ا الق��درة عل��ى التاأقل��م م��ع 

تط��ورات االأو�س��اع يف لبن��ان واملنطق��ة وذلك 

عن طري��ق اإعادة النظر يف خط��ة عمل ال�رشكة 

لتواك��ب اأّي نوع م��ن التط��ورات االإيجابية اأو 

ال�سلبية. وفيما يلي ن�ص احلوار: 

�أو خف�سه���ا، بالن�سبة  �لتاأمن، 

�ملحلي���ة  �ل�س���وق  ظ���روف  �إىل 

�لتي ت�سهد من���ذ فرتة حالة من 

�لقطاع���ات  معظ���م  يف  �لرك���ود 

تقريباً؟ 

ت�سع��ى  مل��وك:  ح�س��ني 

�رشكات التاأمني يف ظل الظروف 

احلالي��ة الت��ي مي��ّر به��ا قطاع 

املحاف��ظ  تنمي��ة  اإىل  التاأم��ني 

املوج��ودة لديه��ا، ع��رب زي��ادة 

ح�س�سها م��ن االأعمال املقبولة، 

اأ�س��واق  يف  التو�س��ع  وع��رب 

جدي��دة، وطرح منتج��ات تلّبي 

اأنه��ا  اإال  العم��الء،  احتياج��ات 

تبقى خا�سعة ل�رشوط ال�سوق 

ظ��ل  ويف  االأ�سع��ار  جتدي��د  يف 

وجود امل�ساربات ال�رش�سة. 

كي���ف  و�لع���امل«:  »�مل���ال 

توؤث���ر �أ�سعار »�إع���ادة �لتاأمن«، 

�سع���ود�ً وهبوطاً، عل���ى �أعمال 

�ل�رشكات وخطط �لتو�سع �لتي 

يت���م �عتمادها �إد�ري���اً مع بد�ية 

كل عام؟ 

يف  �س��ك  ال  مل��وك:  ح�س��ني 

اأ�سع��ار  وهب��وط  �سع��ود  اأن 

عل��ى  توؤث��ر  التاأم��ني  اإع��ادة 

اأعم��ال ال���رشكات، فكم��ا اأن �سعوده��ا ي��وؤدي اإىل 

زي��ادة الكتل��ة النقدي��ة امل�ستثم��رة، ويع��ّزز مبلغ 

االحتياطيات والتخفيف م��ن اأثر اخل�سائر وولوج 

اأ�س��واق جديدة، فاإن هبوطه��ا يجعل ال�رشكة اأكرث 

حتفظاً يف انتقاء االأعمال.

كما اأن العائ��د على االأم��وال امل�ستثمرة ي�ساعد 

ال�رشكات يف تخفي�ص االأ�سعار وبالتايل ت�سبح اأكرث 

قدرة على املناف�سة يف ال�سوق.

»�مل���ال و�لع���امل«: �إىل �أّي م���دى ميك���ن �أن يتاأثر 

قطاع �لتاأم���ن بغياب �لت�رشيع���ات �لقانونية �لتي 

تنظ���م �أعم���ال �ل����رشكات، يف ظ���ل تقاع����س جمل�س 

�لنو�ب عن �لقيام بدوره يف هذ� �ملجال؟ 

ح�سني مل��وك: اإن وجود الت�رشيعات والقوانني 

ي�سب��ط املناف�سة ب��ني ال�رشكات، وي�س��ع معايري 

لاللتزام بها مبا يوؤدي اإىل اإعادة حت�سني االأ�سعار يف 

املنطقة العربية، وجعل املناف�سة �رشعية وتقنية، 

واأ�ست�سه��د هن��ا مبوؤ�س�س��ة )�سام��ا( ال�سعودي��ة 

الت��ي بذلت جهوداً م�سك��ورة اأّدت اإىل اإعادة ارتفاع 

ال���رشكات بزي��ادة  االأ�سع��ار م��ن جدي��د، وقي��ام 

النف��ط  اأ�سع��ار  راأ�سماله��ا، ال �سيم��ا واأن تراج��ع 

�س��ّكل عائقاً يف وج��ه امل�ستثمرين لزي��ادة راأ�سمال 

�رشكاتهم.

»�ملال و�لعامل«: يف ح���ال حت�سنت �لأو�ساع يف 

لبنان و�ملنطقة خال �لعام �ملقبل، كيف �سينعك�س 

ذل���ك عل���ى �سناعة �لتاأم���ن ب�سكل خا����س، حملياً 

و�إقليمياً؟  

ح�س��ني ملوك: يع��اين قطاع التاأم��ني يف املنطقة 

العربي��ة م��ن املناف�س��ة احل��ادة بني ال���رشكات ما 

اأثر �سلب��اً على انخفا���ص االأ�سع��ار، وبالتايل على 

اأو�ساع ال���رشكات وانخفا�ص ال�سيول��ة املالية، ال 

�سيما يف ظ��ل انخفا���ص اأ�سعار النف��ط وا�ستحواذ 

اأق�س��اط  االأوروبي��ة واالأمريكي��ة عل��ى  ال���رشكات 

التاأمني يف املنطق��ة، ناهيك عن الظروف ال�سيا�سية 

واالقت�سادية التي ن�سهدها. ولكن مع حت�سن هذه 

االأو�س��اع فهناك الكثري م��ن الفر�ص املتوافرة التي 

ميكن ا�ستغاللها، اإ�سافة اإىل انعكا�ص التح�ّسن على 

درج��ة ت�سنيف ال�رشكات. وال بد هن��ا من االإ�سارة 

اإىل اإيجابي��ة املناف�سة التي ت��وؤدي اإىل حت�سني اأداء 

وخدمات ال�رشكات لتقدمي االأف�سل.

ح�سني ملوك

ت�أمني


