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حسني ملوك
مركز قوي وشراكات ناجحة

يلقــي الســيد حســني ملــوك، مديــر عــام شــركة اإلعــادة العربيــة، الضــوء علــى أبــرز 
املســتجدات احلاصلــة يف قطــاع التأمــني العاملــي، قبــل أن يتطــّرق الــى واقعــه العربــي 
واحمللــي. ويؤكــد الســيد ملــوك علــى املنحــى اإليجابــي العــام الــذي تســلكه الشــركة علــى 

رغــم األوضــاع اإلقتصاديــة الصعبــة التــي جتتازهــا املنطقــة.
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* كيــف تلّخصــون أبــرز التطــورات احلاصلــة يف قطــاع التأمــني علــى املســتويات: 
العامليــة، اإلقليميــة واحملليــة؟

بلغت أقساط التأمني العاملية ما يقارب 4،8 تريليون دوالر مّما يعكس منّواً نسبته %3 
وذلك  بفضل منو األســواق الناشــئة خالل ســنة 2017. أما عربًيا فقد بلغت األقســاط 
ــة مــع ســنة 2016، علمــاً أن  ــادة 5% مقارن ــاً أّي زي ــار دوالر ســنة 2017 تقريب 39،3 ملي
األقساط العامة – غير احلياة متثل 80% من أقساط التأمني العربية. وتعّد نسب منو 
األقســاط منخفضــة ســواء عربًيــا أو عاملًيــا مقارنــة مــع العقــود املاضية بإســتثناء بعض 
الــدول اآلســيوية مثــل الصــني والهنــد. يف العمــوم إّن قطــاع التأمــني العاملــي واإلقليمــي 
واحمللــي شــديد الصلــة بالتطــورات اجليوسياســية والتــي عانت مــن عدم االســتقرار يف 
عــدد مــن دول املنطقــة والعالــم. أمــا حــول العالــم فشــهدنا أيًضا إعــادة إدخال سياســات 
حماية االقتصادات الوطنية بدل إلغاء قيود التجارة الدولية. على الصعيد االقتصادي 
ال زالــت نســب النمــو االقتصــادي يف تراجــع ونــرى زيــادة يف التضخــم يف العالــم وخاصة 
يف بعض الدول الشرق أوسطية مثل تركيا وليبيا ومصر. وكل هذه العوامل تؤثر سلًبا 
بــال شــك علــى قطــاع التأمــني. هــذا مــن ناحية األرقــام، أما من ناحية تشــريعات ورقابة 
التأمــني شــهدنا يف أوروبــا تطبيــق معايير تقاريــر "املــالءة 2" يف االحتاد األوروبــي وتوازًيا 
مــع ذلــك ملســنا حتســًنا كبيــًرا يف تشــريعات ورقابــة قطــاع التأمــني يف جملــة مــن الــدول 

العربيــة واإلجتــاه إلــى حتســني مســتوى هــذه الرقابــة على أســس علمية وحتفيزية.
* هــل تعتقــدون أّن األجهــزة الرســمية والســلطات التشــريعية وهيئــات الرقابــة تلعــب 
الدور املطلوب منها يف عملية حتســني وتطوير وحتديث آداء قطاع التأمني يف لبنان؟

جلنــة مراقبــة هيئــات الضمــان يف لبنــان تعــي أهميــة التحّديــات التــي تواجــه قطــاع 
التأمني يف لبنان ولعبت وتلعب دوًرا تشكر عليه ونثّمن أداءها. وسجلت اللجنة جهوًدا 
دؤوبــة وأصــدرت مختلــف القــرارات التــي ســهرت علــى حفــظ مــالءة شــركات التأمــني 
ورفــع جــودة اخلدمــات ومعاجلــة شــكاوى العمــالء وضبــط املنتجــات اجلديــدة وإلــزام 
الشــركات بالتجديــد اإللزامــي لوثائــق التأمــني الصحــي. لكــن نتوقــع املزيد منهــا إمياًنا 
منــا بــدور لبنــان وضــرورة إنعــاش إقتصــاده وإيجــاد الفــرص لشــبابه يف ظــل التحديــات 
االقتصادية. وهذا يســتدعي صدور قانون جديد حديث علًما أن آلّية إصدار القوانني 
اجلديــدة التــي تأتــي باألهــداف املنشــودة وتصلــح جذريــاً قطــاع التأمــني اللبنانــي، قــد 
تســتغرق مزيــداً مــن الوقــت. ونتمنــى أن يكــون صــدور هكــذا قانــون تأمــني حافــزاً لرفــع 
مســتوى احلوكمــة واملهنيــة واإلبتــكار والريــادة. نحــن متأكــدون أن القيمــني علــى جلنــة 
مراقبــة هيئــات الضمــان يف لبنــان علــى درايــة كاملــة بتحديــات القطــاع وأهميــة إدارة 

شــركات التأمــني علــى أســاس اخلطــر.
* باتــت التكنولوجيــا، مبفهومهــا الواســع، تشــّكل عنصــًرا أساســًيا مــن عناصــر قــوة 

ومنــو وتطويــر وحتديــث قطــاع التأمــني...
 كيف تواكبون هذا التطور؟

يف ظــّل تراجــع امكانّيــات وفــرص منــّو قطاع التأمني يف األســواق الناضجة يعول على 
التكنولوجيا التأمينية يف إيجاد فرص جديدة ألنها تســمح بإســتهداف شــريحة واســعة 
مــن العمــالء مــن خــالل التواصــل الرقمــي ومــن املفتــرض أن تختصــر جذرًيــا التكاليــف 
اإلداريــة لشــركات التأمــني إضافــة إلــى حتســني اخلدمــة بشــكٍل نوعــي. نحــن نراقــب 
التحــول التكنولوجــي علــى إســتمرار ويعمل فريقنــا اإلداري واملعلوماتي وقســم األبحاث 
والتنميــة علــى تتبــع آخــر املســتجدات وبشــكل دائــم علــى صعيد التكنولوجيــا التأمينية 
"إنشــور تــك" ومعامــالت "البلوكتشــني" واالقتصــاد الرقمــي، لذا ال نخشــى التقدم ونحن 
مســتعدون للتحــول التكنولوجــي ونتجهــز لــه ونعــّد لــه العــّدة. جتــدر اإلشــارة، إلــى أنــه 
بنهايــة عــام 2017 بلغــت اإلســتثمارات يف التكنولوجيــا التأمينيــة 2،3 مليــار دوالر يف مــا 
بلغت نسبة النمو املركبة يف التكنولوجيا التأمينية 45% خالل الفترة 2012- 2017. لكن 
جنــاح هــذه الثــورة الصناعيــة الرابعــة التي تطال صناعة التأمني مرتبط بتخطي بعض 
ـ"البلوكتشــني" وحداثــة  التحديــات واملشــاكل مثــل قرصنــة اإلنترنــت وثغــرات يف نظــام ال
بعــض املعاييــر الرقميــة التــي حتتــاج إلــى إختبــار وهــذه عوامل أيًضــا قيد الدراســة لدى 

شــركة إعــادة التأمــني العربية.
* تخضــع الكــرة األرضيــة لتغييــرات مناخيــة تنعكــس أعاصيــر وعواصــف مدمــرة 

تــؤدي الــى خســائر هائلــة...
كيف ينعكس هذا الواقع املستجد على عمل قطاع التأمني؟

إن التغّير املناخي وتراكم احلركة اإلقتصادية واملدنية والعمرانية يف مناطق جغرافية 
ضّيقة معّرضة للعواصف، كلّها عوامل تؤدي إلى تضاعف اخلســائر التأمينية بشــكل 

غيــر مســبوق يف صناعــة التأمــني. لقــد ســجلت ســنة 2017 خســائر كــوارث خاضعــة 
للتأمــني ذات أرقــام قياســية أي مــا يصــل إلــى 144 مليــار دوالر جــراء عــدة أعاصيــر 
وانصبــت اآلمــال علــى حتســن أســعار التأمــني وإعــادة التأمــني يف أعقــاب ذلــك، إال أن 
جتديدات سنة 2018 جاءت مخيبة لآلمال ولم تتحسن األسعار بشكلٍ ملحوظ نظًرا 
لوفــرة رؤوس األمــوال الفائضــة والطاقــة اإلكتتابيــة غيــر املوظفــة. أمــا يف أعقــاب بعض 
األعاصيــر مثــل "مايــكل" و"فلورنــس" خــالل ســنة 2018، فــال نتوقع ثورة كبيــرة يف اجتاه 
حتســني أســعار تأمــني وإعــادة تأمــني املمتلــكات بــل نوًعــا مــن الركــود ولــو رأينــا حتســًنا 
خجــوالً بالنســبة لبعــض شــركات التأمــني وإعــادة التأمــني وذلــك بــأّن األســعار إنحدرت 
خــالل الســنوات اخلمــس املاضيــة ولــم تتعــاف معــدالت األســعار إلــى املســتوى املطلوب 
حتت وطأة رؤوس األموال غير املوظفة ورؤوس أموال إعادة الـتأمني البديلة أي األوراق 

املاليــة املرتبطــة بالتأمــني التــي جــاءت بواقــع جديــد يف ســوق إعادة التأمــني العاملي.  
* كيــف تنظــرون الــى تداعيــات عــودة أســعار النفــط الــى اإلرتفــاع يف األســواق العامليــة، 

علــى قطــاع التأمــني يف العالــم العربــي؟
ــا علــى صناعــة  ال شــك أّن زيــادة أســعار النفــط يف األســواق العامليــة تنعكــس إيجاًب
التأمــني العربيــة وبالتحديــد يف دول مجلــس التعــاون اخلليجــي، ونحــن نعقــد اآلمــال 
علــى ذلــك علًمــا أن إرتبــاط وصلــة منــو ســوق التأمــني العربيــة بزيــادة أســعار النفــط 
مــن املســلّمات. زيــادة أســعار النفــط ترفــع إيــرادات الــدول النفطيــة ممــا يحّفــز اإلنفــاق 
احلكومي واحلركة االقتصادية والعمرانية والتجارية وبالتالي، ينعكس ايجاباً على كافة 
فــروع التأمــني. إّن زيــادة أســعار النفــط أيضــاً تنعكــس إيجاًبــا علــى قطــاع االســتثمارات 
مبــا فيهــا اســتثمارات شــركات التأمــني يف األســهم والســندات. جتــدر اإلشــارة، إلــى أن 
خــالل شــهر شــباط/فبراير 2018، وبســبب تراجــع ســعر النفــط يف الســنوات املاضيــة 
منحت وكاالت التصنيف ال سيما "أيه. أم. بست" نظرة سلبية لسوق التأمني اخلليجي 

ونأمــل تغّيــر ذلــك نحــو األفضــل بعــد االرتفــاع يف أســعار النفــط.
* ما هي أبرز إجنازات شركتكم خالل العام ٢٠١8؟ وتطّلعاتكم للعام ٢٠١٩؟

حافظت شــركة إعادة التأمني العربية على تصنيف +B مع نظرة مســتقرة من وكالة 
أيــه. أم. بســت، علــى الرغــم مــن كافة التحديات لقوة ميزانيتها العمومية وجــدارة فريق 
عملها الذي يقود مؤسســتها. ســّجلنا أقســاطاً تقارب 70 مليون دوالر بإنتهاج سياســة 
إكتتابية مدروسة حيث قّوينا عالقاتنا التاريخية باألسواق العربية وتوسعنا يف أسواق 
جديدة. وقوينا فرع احلياة بشكل ملحوظ. ورفعنا كفاءة فريقنا عبر البرامج التدريبية 
واإلداريــة. ومت حتديــث النظــام اآللــي واملعلومــات ملواكبة حاجاتنا. أما على صعيــد إدارة 
اإلستثمار وإدارة املخاطر واملالءة املالية، فقد جنحنا يف تدعيم مراكزنا القوية يف هذه 

املجاالت كافة ونعتز بنجاح شــركتنا.


