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الشيخ خلدون بركات

يقّدم الشيخ خلدون بركات، رئيس مجلس إدارة شركة إعادة التأمني العربية 
ــا، شــارًحا  ــا ودولّيً Arab Re، قــراءة مفّصلــة عــن واقــع قطــاع إعــادة التأمــني عربًيّ
املشــاكل التــي تضعــف القطــاع ومشــّدًدا علــى أهميــة وضــرورة االندمــاج بــني 

الشــركات مبــا يكفــل اســتمرارية القطــاع يف املســتقبل.
ويشــير الشــيخ بركات الى احملاوالت املتكررة واملناشــدات الكثيرة التي أطلقها 
وال يــزال يطالــب فيهــا، منّبًهــا شــركات اإلعــادة اإلقليميــة الناميــة مــن اخلطــر 
املســتقبلي وداعًيــا إّياهــا الــى أخــذ احلــذر وإدراك حجــم املشــكلة وتبّنــي احللــول 

املقدمة.

رؤية استراتيجية لقطاع دائم

ا؟ ا وإقليمّيً * ما هي قراءتكم لواقع إعادة التأمني عاملًيّ
ــن الالعبــن العامليــن يف  ــة مــن ب ــا، ليســت شــركات اإلعــادة اإلقليمي عاملّيً
صناعــة إعــادة التأمــن، ألنــه ال يتوافــر لدينــا احلجم الكبيــر وال التاريخ الطويل 
وال اخلبــرة العامليــة علــى غــرار الالعبــن األساســين القليلــن الذيــن يحركــون 
الســوق ويؤثــرون علــى توجهاتــه كمــا أنهــم يصنعــون التطــورات العامــة ألســواق 

إعــادة التأمــن العامليــة.
فشــركات االعــادة االقليميــة تعانــي مــن السياســة املرنــة التــي تتبعهــا شــركات 
اإلعــادة القياديــة يف عالــم التأمــن مبنــح تســهيالت وطاقــات اكتتابيــة إضافية، 
وبالتالــي إن هــذه املرونــة التنافســية املوجــودة يف شــروط التعــاون بــن شــركات 
التأمن وشــركات اإلعادة تُعتبر خطرة، ألنها تيســر لشــركات التأمن دوًرا أكبر 
للعــب دور الوســيط يف حتويــل املخاطــر وتقلــل مــن حتمــل مســؤولية مهنيتهــا 

االحتفاظيــة واالكتفــاء بعمولة وســاطة األقســاط املســندة.
ومــن ناحيــة اخــرى تعانــي شــركات اإلعــادة القياديــة العامليــة مــن هــذه املرونــة 
التــي منحتهــا بتزايــد حــدة التنافس وتدني األســعار يف تلك األســواق كما تعاني 
من مخاطر خســائر نتائج هذه األقســاط، وتعوضها من تضخم حجم اقســاط 
محافظها مبا يحقق لها ربًحا على اقساطها املتنوع فنًيا وجغرافًيا ومن فروق 

عمالتها العاملية.
* كيف ميكن لشركات االعادة االقليمية أن تواجه هذا الوضع؟

اســواق اإلعــادة املتقّدمــة ال تعــرف منافســة شرســة، "اجلــوع" يصيب األســواق 
الناميــة فقــط أي أســواق الــدول اإلقليمية.

مــن هنــا أحّمــل شــركات اإلعــادة القياديــة العامليــة مســؤولية وصــول األســواق 
اإلقليميــة الــى احلــال التــي تتخّبــط فيهــا، فهــي حــن تكــون مرنــة يف شــروط 
جتديداتهــا، فــإن شــركات التأمــن العاملــة يف أســواق الــدول الناميــة، ستشــهد 
تخّبًطــا يف مــا بينهــا بتدافعهــا وتنافســها يف أعمالهــا وعملياتهــا، مبــا يلحــق 
األضــرار بهــا جميًعــا. وأرى أنــه يجــب وضع ضوابط عملية يف هذا املجال حّتى 
ال تتحــول األمــور يف اجتاهــات ســيئة للغايــة ســواءً كان ذلــك عبــر مواثيق شــرف 
فيمــا بــن الالعبــن الكبــار أنفســهم او/و مــن خــالل فرض هذه السياســات من 

قبــل هيئــات مراقبــن ومنظمــي األســواق.
الشركات اإلقليمية والعربية مثل شركة إعادة التأمن العربية تعتمد للحفاظ 
على خميرة اساســية من محفظة اقســاطها، على تاريخها املهني، إضافة الى 
املصالــح املشــتركة التــي جتمعهــا مــع شــركات التأمــن املباشــر العاملــة ضمــن 
نطاقها اجلغرافـــي مســتندة على امتالكها مقومات املالءة والســيولة املناســبة 
وســرعة وفائهــا يف ســداد التزاماتهــا وتواصلهــا الدائــم مــع عمالئهــا. وأركز هنا 

علــى اســس املصالــح املهنيــة املتبادلــة قبــل دعوات املصالــح القومية.
إن التاريخ املشّرف لنا كشركة إعادة إقليمية بالوفاء بالتزاماتنا جتاه شركات 
التأمــن، يشــفع لنــا باحلصــول علــى نســبة معينــة وان هــي ضئيلــة مــن حجــم 
األســواق قياًســا بالنســبة األكبــر التــي تذهــب الــى شــركات اإلعــادة الكبــرى. 

مــع اإلشــارة يف هــذا املجــال الــى أن القــدرات املاليــة والفنيــة احملــدودة ملعظــم 
شــركات اإلعــادة االقليميــة، ال تســاعدها يف احلصــول علــى نســب كبــرى مــن 
عمليــات التأمــن الســيما ضمــن معاييــر التصنيــف فــوق العاديــة املطلوبــة مــن 
شــركات االعــادة االقليميــة والتــي غالًبــا ال حتصــل عليها بســبب تدني تصنيف 
دول اســواقها. مــن هنــا دعوتــي الدائمــة وامللحــة حلصــول عمليــات اندمــاج بــن 
شــركات اإلعــادة العربيــة لنتمكــن مــن إيجــاد كيــان قــوي ومتــن ليحقــق النمــو 

والتطــور والتوســع يف األســواق اإلقليميــة والعامليــة.
أمــا يف حــال اســتمرار الواقــع علــى مــا هــو عليــه، فــإن معظــم شــركات اإلعــادة 
االقليميــة ســتكون شــركات تابعــة وغيــر قــادرة علــى حتقيــق األهــداف التــي 
رســمتها لنفســها وســيكون منوها صعًبا وتصنيفها متراجًعا وحجم أقســاطها 
متواضًعــا. ويف اعتقــادي أن الشــركات االقليميــة يف حــال فقدانهــا القــدرة علــى 

النمــو والتوّســع، فهــي ســتفقد دورهــا وطنّيًــا وإقليمًيّــا.
يف بعــض األحيــان حتّتــم علينــا الكفــاءة الفنية احملــدودة يف بعض األســواق أن 
نحافــظ علــى حجــم معــّن بــداًل مــن تكبيــره. ولعلــي اضــرب مثــاالً علــى ذلك يف 
القطــاع املصرفـــي العاملــي صــارت عمليــات اندمــاج عديــدة وصّغــرت من حجم 

املصــارف اإلقليميــة الوطنية لتتحول ملصــارف بوتيك.
* ما احلل يف رأيكم؟

منــذ ســنوات وأنــا أناشــد وأدعــو وأطالــب شــركات اإلعــادة العربيــة باالندمــاج 
أو أقلــه التنســيق فيمــا بينهــا. فهــو احلــل الوحيــد لالســتمرار والنمــو. أمتنــى 
أقلـّـه الوصــول الــى هيئــة علــى غــرار مــا هــو عليــه واقــع احلــال يف لويــدز. ليــت 
احلكومــة اللبنانيــة تطلــق مبــادرة يف مثــل هــذا االجتــاه مثلما تبنت ســابًقا فكرة 
تأســيس واحتضان شــركة إعادة التأمن العربية مبنحها امتيازات وتســهيالت 
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متعــددة وحصريــة، بــدل أن نســمع أصواًتــا مــن هنــا ومــن هنــاك تدعــو الى قيام 
شــركات إعــادة جديــدة، فالوطــن العربــي قــد تكفيه شــركة إعــادة تأمــن واحدة.

لقد ســقط عدد من شــركات اإلعادة العربية ويعاني عدد من مشــاكل عّدة...  
ويف اعتقــادي أنــه إذا اســتمّر الوضــع علــى مــا هــو عليــه فاملشــاكل ســتطال بقية 

الشركات اإلقليمية.
يجــب أن نفهــم أن التعامــل الفنــي أو غيــر الفنــي والتعامــل الوســائطي أو غيــر 
الوســائطي ال يتــم علــى مبــدأ املصالــح واالرتبــاط القومــي والوطنــي، كل ذلــك 
تعــّداه الزمــن ألن العمــل يجــب أن يقــوم علــى مصالــح متبادلة ماليــة واقتصادية 
ومهنيــة. فالعنصــر الوطنــي يضيــف لهــا نكهــة مميــزة لكنــه ليــس خامــة املكــّون 

األساســي.
* املستقبل ملن إًذا؟

املســتقبل ســيكون جلانــب الكيانــات الكبيــرة ســواء شــركات التأمــن او اعــادة 
التامــن التــي تتمّتــع بقــدرات ماليــة كبيــرة وتصنيف قــوي وطاقات مهنية وفنية 

متميــزة وإمكانــات علــى ابتــكار منتجــات تواكــب روح العصر.
ــل  ــة وغيرهــا وبفع ــة يف املنطق ــة القائم ــن شــركات التأمــن االقليمي 70% م
التيســيرات التــي تأخذهــا مــن شــركات اإلعــادة القياديــة، حتــول معظــم دورهــا 
مــن العــب مهنــي الــى وســيط تأمينــي، إذ أنهــا تأخــذ املخاطــر، تضــع الشــروط 
التــي تناســبها، ثــّم تعيــد تأمــن 75% منهــا مبوجــب جتديــدات مع معيــدي إعادة 
التأمــن القياديــن ومــن ثــم اإلقليميــن، واألمــر نفســه ينطبــق علــى كثيــر مــن 

شــركات اإلعــادة اإلقليميــة.
ــى غــرار الشــركات  ــة عل ــر اجلــدي إليجــاد شــركات عمالق إن عــدم التفكي
القياديــة العامليــة ســيضع شــركات اإلعــادة اإلقليميــة يف موقــع صعــب. إننــي 
ــة يف  ــر العربي ــة وغي ــة العربي ــادات املوجــودة يف شــركاتنا االقليمي ــل القي أحّم
املناطــق األخــرى املســؤولية الكاملــة عــن ذلــك، ألنهــا ال تســعى حللــول تطويريــة 
ــى  ــة وتكتفــي مبــا لديهــا مــن منــو محــدود جــًدا او توســع متضخــم عل جذري
حســاب جودة األعمال واألســعار العادلة وتقنع املســاهمن من القطاعن العام 

واخلــاص لالكتفــاء بذلــك.
* هل من مبادرات معينة تقومون بها أم توجه معنّي لقطاع اإلعادة يف ظّل 

ما رسمته؟
ــدور االقليمــي،  ــى ال ــة يجــب أن تتخّط ــأن اإلعــادة العربي ــا ب ــت مقتنًع مــا زل
وضمــان توســعها وتطورهــا يف املســتقبل مرتبــط بالتعــاون املــادي وامليداني بأي 
شــكل من األشــكال ســواء بشــكل االندماج أو تبادل امللكيات أو تأســيس شــركة 

للخدمــات أو تأســيس هيئــات ســوقية احتاديــة...
أعتقــد أن األوضــاع التــي وصلــت إليها معظم شــركات اإلعادة االقليمية تؤّكد 

آن األوان لــآذان كــي نســمع، والعقــول كــي تفّكر ونّتخذ قــرارات صائبة.
وعلــى هامــش حديثنــا اقترحــت شــركة اإلعادة العربية بالعديد مــن مؤمترات 
ومنتديــات التأمــن تقــدمي خدمــات إعادة واســتثمار مكملة، مشــابهة لتلك التي 
تقّدمها الشــركات القيادية العاملية من خالل شــركات مســتقلة تؤسســها برأس 
مــال مســتقّل فيمــا بينهــا. ميكــن القول أن هذه العمليــة وجه من وجــوه االندماج 
غيــر املباشــر لتقــدمي اخلدمــات مــن خــالل مؤسســات موحــدة تشــارك جهــات 

عــدة يف قيامها.
* هل احلاجة الى رساميل إضافية؟

املســتثمرين  ولــدى  العربيــة  اإلعــادة  شــركات  لــدى  موجــودة  الرســاميل 
الرأســمالين واجلميــع يفّتــش عــن اســتثمارات مجديــة. مــا نطلبه ونحتــاج اليه 
هــو القيمــة املضافــة غيــر الســيولة املاليــة مــن املســتثمرين اجلــدد او القدامــى. 
فمــا الــذي ميكــن أن يقّدمــه الشــريك أو صاحــب رأس املــال اجلديــد مــن 
مصالــح واعمــال مهنيــة مضافة لشــركة إعادة إقليميــة؟ يف اعتقادي أن شــريًكا 
اســتراتيجًيا هــو مــن ميكــن أن يقــّدم الكثيــر يف حــال قيــام الشــراكة على أســس 
واضحــة وصريحــة بحيــث تكــون شــراكة مفتوحــة وغيــر مقفلــة وحتقــق عوائــد 

جيــدة للمســتثمر علــى املــدى الطويــل.
* هــل يعــزز الفشــل الــذي نتــج عــن بعــض التجــارب يف املاضــي، الدعــوة التــي 

توجههــا اليــوم؟

بالتأكيــد، يف ظــّل وجــود عقــول تفّكــر مهنّيًــا. انهــا رســالة واضحــة للمســاهم 
املتطلـّـع الــى نتائــج أفضــل ومؤسســات أفعــل وأقــوى، والــى القيــادي الــذي ينظر 
باملنظار االســتراتيجي وليس من منطلقات ضيقة وحســب. إن العمل من أجل 
شــركات فاعلــة وقــادرة علــى تقــدمي قيمــة مضافــة يســتوجب اتخــاذ خطــوات 

ــارة. جريئة وجّب
اجلميــع يــذوب يف أخطائــه وأخطــاء غيــره، مبنافســته وضيــق افــق إدارتــه... 
لكن كرئيس مجلس إدارة أو موّظف أو مدير تنفيذي أقول "أذا ما متت شــوف 

غيــرك الــي مــات".
أخيــًرا الظــروف أقــوى مّنــا وال ميكــن أن نعيــش محدوديــن. واملوضــوع ينبغــي 
التــداول بــه بســاحة القياديــن واملســاهمن بشــقي شــركات التأمــن وشــركات 

إعــادة التأمــن اإلقليميــة ومنطقتنــا بالتأكيد.
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