
حول نشر ثقافة التأمين
فعاًل  يحتاجون  اللبنانيني  اأن  اإىل  والإقت�صاد«  »ال�صناعة  جملة  من  العدد  هذا  يف  التاأمني  ملف  ي�صري 

حول  التاأمني  �رشكات  م�صوؤولو  طرحها  التي  واملبادئ  الأفكار  مواكبة  على  قادرة  تاأمينية  ثقافة  اإىل 

واقع ال�صوق التاأمينية، وكيف ميكن التعامل مع امللفات التاأمينية؟ ومنها ملفات تاأمينية �صائكة يف ظل 

الظروف الراهنة، وما ال�صعوبات التي تعرت�ض العمل الراهن؟ وهل لدى الإدارة خطة طموحة لن�رش ثقافة 

التاأمني؟.

التاأمينية  لل�صوق  تفاوؤلية  نظرة  واإعطاء  الت�صاوؤلت  تلك  اإي�صاح  ال�رشكات  م�صوؤولو  حاول  التوجه  بهذا 

يف لبنان للمرحلة املقبلة رغم �صيق ال�صوق اللبنانية وغياب ال�صتثمارات يف �صوء الو�صع الراهن يف 

املنطقة. 

 - القطاع  هذا  بعمل  الرتقاء  واأ�صبح  املتقدمة،  املجتمعات  يف  ملحوظًا  تطوراً  التاأمني  قطاع  وي�صهد 

اأفراد وموؤ�ص�صات  اإقت�صادية فر�صت �رشوطها على اجلميع من  اأزمة  يف ظل الظروف ال�صعبة وتداعيات 

ال�صدمات  القطاع ل�صتيعاب  اأن يتميز به  اإىل مرونة كبرية يجب  ال�صعوبة وحتتاج  - عملية يف غاية 

وحتويلها اإىل منافع ومكا�صب. 

واإذا كان من الطبيعي لأي قطاع من قطاعات الن�صاط الإقت�صادي وخا�صة يف ظل النفتاح الإقت�صادي 

الذي �صبق الأزمة احلالية اأن يتطور ويزدهر، فاإن قطاع التاأمني من خالل مرونته وقدرته على التحول 

والتاأقلم مع الظروف ال�صعبة ي�صتطيع اأ�صقاط معادلة الأزمة الإقت�صادية وفر�ض واقع جديد م�صمونه اأن 

 على جميع �رشكات 
ّ
التطور ميكن اأن ي�صتمر حتى يف اأ�صعب الظروف، ومن املوؤكد اأن هذا الواقع ل ين�صب

على  وقدرتها  عملها  وطبيعة  مرونتها  ومدى  التاأقلم  على  ال�رشكة  بقدرة  يتعلق  بل  لبنان  يف  التاأمني 

التالوؤم مع الواقع الإقت�صادي. 

وهنا ياأتي �صوؤال عن اأ�صباب تو�صيات البنك الدويل الداعية اإىل تقلي�ض عدد �رشكات التاأمني يف لبنان، 

ا�صرتاتيجيات  تبني  نحو  القطاع  توجيه  و�رشورة  وتطويرها،  القطاع  بهذا  املرتبطة  القوانني  وتعديل 

تطوير  اإىل  التاأمني  �رشكات  بانتقال  الدويل  البنك  اأو�صى  كما  املخاطر،  احت�صاب  على  ترتكز  ومبادئ 

خدمات ومنتوجات جديدة، والدخول اإىل اأ�صواق جديدة.

تاأمني  منتج  خالل  من  تتمثل  اإنتاجها  على  تعمل  اأن  يجب  التي  التاأمينية  املنتجات  اأهم  اأن  �صك  ل 

املمتلكات �صد اأخطار العنف ال�صيا�صي والأعمال الإرهابية ومنتج حماية الأ�رشة، وحماية طالب املدار�ض 

�صد اأخطار العنف ال�صيا�صي والأعمال الإرهابية، وغريها من املنتجات. 

وهنا تقرتح »ال�صناعة والإقت�صاد« على ال�رشكات اأن تعمل على تطوير منتجات جديدة لكي تطرح تباعًا 

يف عام 2016، على اأن يتم اقرتاح هذه املنتجات بعد درا�صة ال�صوق وحاجة املوؤمن لها. 

من املوؤكد اأن الثقافة التاأمينية يف لبنان ل تزال �صعيفة نوعًا ما رغم اأن هذا القطاع التاأميني هو الأقوى 

يف املنطقة، ول بد هنا من اإحداث جلنة توا�صل مع اجلمهور من �صمن مهامها تنظيم حما�رشات علمية 

والفعاليات  املعار�ض  امل�صاركة يف  والعمل على  التاأمينية،  والتوعية  للتوا�صل مع اجلمهور  وعملية 

التاأمني واإطار  اأهميه  الثقافة، والإ�رشاف على برنامج تلفزيوين م�صتمر ل�رشح  الأخرى لن�رش هذه 

عمل التاأمني واآلياته، وتاأكيد اأهميه الإعالم كذراع اأ�صا�صي من اأذرع ن�رش الوعي التاأميني. 

اإن املزيد من العمل على ن�رش ثقافة التاأمني باعتماد ذلك ر�صميًا �صي�صمن حياة كرمية لالأفراد، 

ويحّقق م�صلحة وطنية من خالل املبالغ املالية الكبرية، التي تتجمع لدى التاأمني، والتي 

ميكن ا�صتثمارها مل�صلحة الكثري من فر�ض العمل، ما ي�صتوجب تكاتف وت�صاركية جميع 

من  لبنان  يف  قائم  هو  وما  ذلك،  لتحقيق  واملواطنني  واخلا�صة  الر�صمية  اجلهات 

ن معطيات توؤّهل لتحقيق ذلك، باملقابل، 
ّ
اإدارات ر�صمية ومنظمات ونقابات يوؤم

ي�صتفيد  الذي  الوحيد  املايل  املنتوج  يعترب  الذي  احلياة،  على  التاأمني  فاإن 

من  اللبنانيني  قبل  من  املطلوب  الإقبال  بعد،  يلق،  مل  المتيازات،  من 

اأجل توظيف مدخراتهم. وميكن القول، على العموم، اإن ثقافة التاأمني 

وتغطية املخاطر من احلوادث التي ميكن اأن نواجهها خالل حياتنا، 

ما تزال غري مرت�صخة  بال�صكل املطلوب يف املجتمع اللبناين.
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ملف �لعددمن �شهر �إلى �شهر

اأهمية  التاأمني  يكت�صب 

املجتمعات  يف  كبرية 

اإىل  لته 
ّ
حو الب�رشية 

اإجتماعية  �رشورة 

يف  اإقت�صادية  وحاجة 

وذلك  نف�صه،  الوقت 

اأمان  مظّلة  باعتباره 

الناجتة  لتغطية اخل�صائر 

واحلوادث  املخاطر  من 

على  تقع  قد  التي 

املوؤ�ص�صات  اأو  الأفراد 

واأي�صا  املجتمع،  داخل 

و�صائل  اإحدى  باعتباره 

التي  وال�صتثمار  الدخار 

�صهدت منواً كبرياً يف الفرتة الأخرية.

يف  التنمية  حركة  اإنعا�ض  يف  اًل 
ّ
فع دوراً  التاأمني  يوؤدي  كما 

للموؤ�ص�صات  والثقة  الراحة  اإعطائه  عرب  الوطنية،  الإقت�صاديات 

اأنواعها واأحجامها يف ممار�صة ن�صاطاتها  وامل�صاريع مبختلف 

التاأمني بتوفري غطاء حماية  اأو حتّفظ، حيث يقوم  د  ّ
دومنا ترد

يعمل على حتويل تاأثري خمتلف اأنواع املخاطر التي قد تتعر�ض 

ل اآثار مثل هذه 
ّ
لها اإىل موؤ�ص�صات مهنية مهيئة وقادرة على حتم

املخاطر وت�صمى ب�رشكات التاأمني.

تاريخ القطاع
وقد   ،1940 العام  اإىل  لبنان  يف  التاأمني  قطاع  تاريخ  ويعود 

العام  يف  اللبناين  الإقت�صاد  بناء  عودة  مع  انطالقته  ا�صتعاد 

1990 و1998. ويتميز قطاع التاأمني يف لبنان باملناف�صة القوية 
واحتكار 20 يف املئة من ال�رشكات لنحو 80 يف املئة من ال�صوق 

 MEDGULF رت �رشكة ميدغلف
ّ
املحلية ففي عام 2014، ت�صد

قائمة �رشكات التاأمني يف لبنان يف فروع 

 )LIFE & NON LIFE( كافة  التاأمني 

دولر  مليون   124 بلغ  اأق�صاط  مبجموع 

اأمريكي تلتها بانكرز BANKERS مبجموع 

�صنا  اإليانز  ثم  امريكي  دولر  مليون   123
اأك�صا ال�رشق  116 مليون دولر ثم  مبجموع 

الأو�صط AXA ME مبجموع 109.2 ماليني 

 MET LIFE 108.6 دولر ف�رشكة مت ليف

 AROPE 96.7 اآروب  ثم  دولر  ماليني 

مليونًا ثم ليا LIA، ليبانو �صوي�ض وفيدلتي 

وبنكا�صوران�ض.

ال�رشكات  وا�صتحوذت 

 67 على  الأوىل  الع�رش 

العام  املجموع  من   %
التاأمينات  لأق�صاط 

 NON LIFE العامة 

البالغ   LIFE واحلياة 

دولر  مليار   1.48
ال�رشكات  وا�صتحوذت 

 %   86 الأوىل على  الـ20 

من املجموع العام.

�رشكات  عدد  ويبلغ 

لبنان  يف  التاأمني 

م 
ّ
تقد �رشكة،   52 حاليًا 

تاأمينات  منها  �رشكات   5
تت�صمن  ل  خدمات  �رشكة   16 م 

ّ
تقد حني  يف  فقط  احلياة  على 

م الـ31 �رشكة املتبقية خدمات خمتلطة.
ّ
التاأمني على احلياة وتقد

تبلغ  حني  يف  املئة،  يف   29 احلياة  على  التاأمني  ح�صة  وتبلغ 

املئة  يف   29 منها  املئة،  يف   71 الأخرى  التاأمينات  ح�صة 

ال�صيارات.  على  للتاأمني  املئة  يف  و23،9  ال�صحة  على  للتاأمني 

ويف املقابل تتوّزع ن�صبة التعوي�صات على 22 يف املئة للتاأمني 

على احلياة، و40 يف املئة على التاأمني الطبي و25،7 يف املئة 

على  للتاأمني  متزايد  ل منو 
َّ
�صج

ُ
وي ال�صيارات،  على  التاأمني  على 

ال�صحة وال�صيارات.

واقع القطاع
رغم  املنطقة،  يف  الأقوى  هو  لبنان  يف  التاأمني  قطاع  يعترب 

تخلفه اإىل حٍد كبرٍي عن بلوغ الأداء املماثل يف الدول املتطورة، 

فعلى الرغم من ت�صجيله معدلت منو اأعلى من الدول املجاورة 

يف ال�صنوات ال�صابقة، يعاين من نق�ض يف عدد اخلدمات املقدمة، 

حيث ل تلبي كل حاجات املواطن اللبناين.

حتديات  جملة  من  التاأمني  قطاع  ويعاين 

الأ�صواق  يف  ال�صارية  امل�صاربات  واأبرزها 

عمل  ينظم  وحديث  ع�رشي  قانون  وغياب 

البنك  بها  قام  درا�صة  واأظهرت  القطاع. 

الدويل عن قطاع التاأمني يف لبنان خماطر 

ويف  ال�رشكات.  عدد  بكرثة  مبا�رشة  ترتبط 

التي  املناف�صة  اإحتدام  املخاطر  هذه  طليعة 

تقود مبا�رشة اإىل حرب اأ�صعار وتدين اأرباح 

ا�صتقرارها  د 
ّ
يهد الذي  الأمر  ال�رشكات،  هذه 

املايل.

 قطاع التأمين في لبنان.. 
األقوى في منطقة الشرق األوسط

استحوذت الشركات العشر 

األولى على 67  % من المجموع 

العام ألقساط التأمينات العامة 

NON LIFE والحياة LIFE البالغ 

1.48 مليار دوالر واستحوذت 

الشركات الـ20 األولى على 86  % 

من المجموع العام
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يف  القانونية  الت�رشيعات  اإىل  يلتفت  مل  القوانني،  �صعيد  وعلى 

الذين تعاقبوا  الإقت�صاد والتجارة  اأي من وزراء  التاأمني  قطاع 

اأن قوانني   �صنوات طويلة. فعلى الرغم من 
ّ
على الوزارة على مر

عديدة  مرات  رت 
ّ
وطو لت 

ّ
عد العربية  الدول  يف  النافذة  التاأمني 

هيئات  قانون  وحده  ال�صنني.  من  املا�صيني  العقدين  خالل 

القرن  من  الت�صعينات  يف  الأخرية  للمرة  عدل  اللبناين  ال�صمان 

ل�رشكة  الأدنى  احلد  اأن  على  ين�ض  اأنه  �صلبياته  ومن  املا�صي. 

دولر  مليون   1.5 )اأي  لرية  مليار   2250 هو  لبنان  يف  التاأمني 

اأدّل  اأمريكي(، وهذا الرقم مل يعد ي�صلح لع�رشنا احلايل، ولي�ض 

على ذلك من اأن الدول العربية ومن بينها �صورية قد رفعت احلد 

ع�رشة  عن  يقل  ل  ما  اإىل  فيها  التاأمني  �رشكة  لراأ�صمال  الأدنى 

اأ�صعاف ما هو عليه يف لبنان.

عرب  بالتاأمني  تتعلق  اأحكامًا  اللبناين  القانون  يت�صمن  ل  كما 

املنطقة  دخلت  التاأمني  ملنتجات  توزيع  اأداة  وهي  امل�صارف 

العربية بقوة خالل ال�صنوات الأخرية.

توصيات البنك الدولي
التاأمني  �رشكات  عدد  بتقلي�ض  اأو�صى  قد  الدويل  البنك  وكان 

يف لبنان، م�صرياً اإىل احلاجة الكبرية  لتعديل القوانني املرتبطة 

بقطاع التاأمني وتطويرها.

تبّني  نحو  القطاع  هذا  توجيه  �رشورة  على  الدويل  البنك  وركز 

ا�صرتاتيجيات ومبادئ ترتكز على احت�صاب املخاطر، كما يو�صي 

جديدة،  ومنتوجات  خدمات  تطوير  اإىل  ال�رشكات  هذه  بانتقال 

والدخول اإىل اأ�صواق اإ�صافية وتو�صيع عملها خارج العا�صمة بريوت.

ويف حني متّكن قطاع التاأمني من الإفادة كثرياً من التطور الكبري 

اأن يكون  والنمو يف عامل التاأمني امل�رشيف، فاإّن الرتكيز يجب 

اأي�صًا على اعتماد القنوات املتوافرة لبلوغ املناطق الأخرى على 

العا�صمة  على  هو  حاليًا  الرتكيز  اأّن  علمًا  اللبنانية،  الأرا�صي 

 LibanPostالـ خدمات  وت�صاهم  لبنان،  جبل  وحمافظة  بريوت 

العمالء  الأخرى مثل  القنوات  اإىل  اإ�صافة  كثرياً يف هذا الجتاه 

والو�صطاء واملبيعات املبا�رشة والتاأمني امل�رشيف.

كما يرى البنك الدويل �رشورة متابعة قوانني الرتخي�ض للعمالء 

والو�صطاء يف قطاع التاأمني، على الرغم من 

املوارد.  ل�صعف  واملتابعة  الرقابة  �صعوبة 

ارتفع  لهم  املرّخ�ض  الو�صطاء  عدد  اأّن  علمًا 

 1861 اإىل   2012 العام  1773 و�صيطًا يف  من 

2013، ويتوزع هوؤلء على  العام  و�صيطًا يف 

ممثلي ال�رشكات وعددهم 1423 مندوبًا و131 

موؤ�ص�صات  و307  �صخ�صيًا  م�صتقاًل  و�صيطًا 

و�صاطة قانونية.

الديناميكية يف  الدويل غياب  البنك  وينتقد 

والذي  لبنان،  يف  التاأميني  القطاع  عمل 

يكتفي بتلبية الطلب على التاأمني على احلياة 

يتجاوز  اأن  دون  من  وال�صيارات  وال�صحة 

جديدة  منتوجات  ت�صويق  مرحلة  اإىل  ذلك 

ال�صيا�صة  اإىل  يعزو  البنك  اأّن  لل�رشكات، غري 

التقليدية لل�رشكات اللبنانية اإيجابية توفري 

ال�صتقرار والنمو للقطاع.

يعاني قطاع التأمين من جملة 

تحديات أبرزها المضاربات الضارية 

في األسواق وغياب قانون عصري 

وحديث

يتميز قطاع التأمين في لبنان 

بالمنافسة القوية واحتكار 20 في 

المئة من الشركات لنحو 80 في 

المئة من السوق المحلية

 أكبر 20 شركة تأمين في لبنان 
في التأمينات العامة والحياة

2014 2013 الشركة

123.940.000 127.760.000 ميد غلف

122.980.000 96.835.000 بانكرز

116.080.000 111.110.000 اليانز �صنا

109.250.000 103.785.000 اأك�صا ال�رشق الأو�صط

108.550.000 102.360.000 مت ليف

96.700.000 99.780.000 اآروب

96.140.000 89.210.000 ليا

78.850.000 78.850.000 ليبانو �صوي�ض

66.010.000 61.660.000 فيدلتي

60.560.000 54.155.000 بنكا�صوران�ض

55.220.000 53.680.000 اأدير

40.220.000 39.760.000 امل�رشق

29.400.000 31.525.000 ا�صورك�ض

28.750.000 26.540.000 �صوجكاب

28.400.000 22.685.000 كمربلند

24.760.000 25.465.000 اآرابيا

22.620.000 20.555.000 كال

22.600.000 20.970.000 كابيتال

21.900.000 17.370.000 اليغ

17.590.000 15.460.000 ترا�صت كومبا�ض

المصدر: مجلة البيان االقتصادية
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مقابلة

واأ�صار رئي�ض جمعية �رشكات ال�صمان 

التاأمني  قطاع  »اأن  اإىل  زكــار  ماك�ض 

ــن الــظــروف  ــرغــم م ــال يف لــبــنــان وب

بها   
ّ
متــر التي  ال�صعبة  الإقت�صادية 

البالد منذ عدة �صنوات ما زال يحافظ 

العام  ــالل  خ حقق  حيث  ــوه  من على 

بلغت الأق�صاط  يف  منو  ن�صبة   2014 
التاأمني  اأق�صاط  جمموع  لي�صبح   %   6
يف لبنان حواىل املليار ون�صف املليار 

دولر اأمريكي . 

»ال�صناعة  واعترب زكار يف حديث مع 

الــعــديــد من  هــنــاك  اأن  والإقــتــ�ــصــاد« 

يف  ت�صاهم  اأن  ميكن  التي  امل�صاريع 

اإقرارها  ولكن  التاأمني  قطاع  تنمية 

ال�صعيد  عــلــى  ـــــرارات  ق يــ�ــصــتــوجــب 

احلكومي ومن اأبرزها: 

الطبيعية  الــكــوارث  ــار  ــط اأخ تــاأمــني 

والهزات الأر�صية )Earthquake( التي 

الإقت�صاد  وزير  من  قرار  اإىل  بحاجة 

والتجارة جلعله اإلزاميًا .

 decennial( الع�رشي  التاأمني  م�صاألة 

جــدول  على  هــو  الـــذي   )Insurance
اأعمال وزارة الأ�صغال العامة والنقل.

الأن�صطة  مــر�ــصــوم  تــعــديــل  مــ�ــرشوع 

وزارة  يف  ــه  ب واملــعــنــي  الــبــرتولــيــة 

تعديل  يجري  اأن  ناأمل  التي  الطاقة 

اأخطار  تاأمني  لي�صبح  املر�صوم  هذا 

ال�رشكات  يف  اإلزاميًا  الأن�صطة  هــذه 

اللبنانية. 

ال�صياحية  املرافىء  ل�صمان  م�رشوع 

واملطاعم تقدمت به اجلمعية اإىل وزارة 

هذه  رواد  �صمان  اأجــل  من  ال�صياحة 

املرافىء و�صمان م�صوؤولية اأ�صحابها . 

التعا�صد  �صناديق  اأعــمــال  تنظيم   

لقطاع  حتديًا  ت�صكل  اأ�صبحت  التي 

الإ�صت�صفاء يف ظل غياب رقابة مالية 

واإدارية وتقنية لهذه ال�صناديق.

وراأى اأنه يف حال ُطبقت هذه امل�صاريع 

مكانة  �صيحتل  التاأمني  قطاع  ــاإن  ف

 %   6 اأي  حاليًا  عليه  هي  مما  اأف�صل 

من  بــدل  املحلي  الناجت  من   %   7  اأو 

الـ3  %، ح�صته اليوم من الدخل القومي 

لالإقت�صاد. 

التأمين على المصانع
الزامية  حــول  ــوؤال  ــص � على  رد  ويف 

لو  التاأمني على امل�صانع، متنى زكار 

اأن جميع الوزارات املعنية بامل�صاريع 

التي ميكن اأن ت�صاهم يف تنمية القطاع 

فريج  ال�صناعة  وزيــر  حذو  حتذو  اأن  

�صابوجنيان الذي اإتخذ قراراً تاريخيًا 

هو اأوًل مل�صلحة ال�صناعيني والذي اأتى 

نتيجة عدد من احلوادث الكارثية التي 

امل�صانع  هذه  بع�ض  اإقفال  اإىل  ت 
ّ
اأد

العمال  من  املئات  ت�رشيح  وبالتايل 

والت�صبب ب�رشر لعائالتهم. 

تاأمني  اأوًل  �صمل  القرار  »هــذا  وقــال: 

هو  وبــالــتــايل  احلــريــق  �صد  امل�صنع 

اإلزم  ي�صب يف م�صلحة �صاحبه كذلك 

من  اأي�صًا  وهو  العمال  تاأمني  القرار 

م�صلحة العامل ورب العمل بالإ�صافة 

املدنية  امل�صوؤولية  تاأمني  اإلزامية  اإىل 

وهو  للغري،  ي�صببه  ــذي  ال ال�رشر  اأي 

الأمر الذي قد يكون اأحيانًا كارثيًا على 

البيئة املحيطة  باملعمل . ومما ل �صك 

مل�صلحة  اأي�صًا  هو  القرار  هذا  اأن  فيه 

يف  تزايداً  �صهد  الــذي  التاأمني  قطاع 

اأق�صاط فروع احلريق وحوادث العمال 

وامل�صوؤولية املدنية«. 

ثقافة تأمينية
بع�ض  اإىل  ـــار  زك تــطــرق  ــني  ح ويف 

املواطنون  منها  يعاين  التي  امل�صاكل 

قال:  التاأمني،  �رشكات  مع  نون 
ّ
املوؤم

خدماتي  قطاع  هو  ال�صمان  »قطاع 

قطاعات  جميع  اأن  املــعــروف  ــن  وم

زبائنها  مع  م�صاكلها  لديها  اخلدمات 

اإمنا لقطاع التاأمني خ�صو�صيته جلهة 

على  يفرت�ض  معينة  تقنية  وجـــود 

�صبيل  على  وهي  يدركها  اأن  املوؤمن 

التعداد ل احل�رش م�صوؤوليته بالت�رشيح 

بتاأمينها  يرغب  التي  املوجودات  عن 

بالت�رشيح  م�صوؤوليته  اإىل  بالإ�صافة 

اأمــور  وهــذه  وقوعه  عند  احلــادث  عن 

نادراً ما جند امل�صمون يكرتث لها ما 

تفاهم  �صوء  الأحيان  بع�ض  يف  يعني 

يف تف�صري عقد ال�صمان وتغطياته«.

�صوطًا كبرياً  »اللبناين قطع  اأن  واعترب 

مه لأهمية و�رشورة التاأمني«، 
ّ
يف تفه

مب�صتقبل  الكبري  تفاوؤله  عن  واأعــرب 

هذا  على  ل 
ّ
يعو اأنــه  ما 

ّ
ول�صي القطاع 

الإدراك من اأجل اإر�صاء ثقافة تاأمينية 

يف جمتمعنا لدى الأجيال ال�صاعدة«.

»قطاع التأمين يحافظ على نموه رغم الظروف اإلقتصادية الصعبة« 
زكار : متفائلون بالمستقبل

مل تتمكن ال�ضطرابات الأمنية 

واحلمى  املحلية  وال�ضيا�ضية 

دول  تعي�ضها  التي  العالية 

دون  احل�ؤول  من  املنطقة 

يف  التاأمني  قطاع  ت�ضجيل 

بقي  حيث  مطرداً،  من�اً  لبنان 

معظم  بخالف  مقب�ًل  من�ه 

القطاعات الإقت�ضادية الأخرى، 

لفتة  وقدرة  مناعة  ليظهر 

الأو�ضاع  وجتاوز  حتدي  على 

مير  التي  ال�ضع�بة  البالغة 

فيها لبنان واملنطقة. 
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 اإلعتماد اللبناني للتأمين وإعادة التأمين..
 22 عامًا من تقديم افضل الخدمات التأمينية

طربيه: تحديات كثيرة تواجه القطاع

واإعادة  للتاأمني  اللبناين  الإعتماد  وحتر�ض 

�رشيع  ب�صكل  زبائنها  تلبية  على  التاأمني 

وتدفع كل ما يتوجب عليها جتاه املوؤمنني 

التاأمينية،  حمفظتها  زيادة  بهدف  والدولة 

خدمات،  ببيع  يتميز  التاأمني  قطاع  اإن  اإذ 

ما  ملمو�ض،  �صيء  اأي  فيها  لي�ض  واخلدمة 

الأن�صب  الطريقة  عملها  اآلــيــة  مــن  يجعل 

للحفاظ على زبائنها.

واأ�صار نائب رئي�ض جمعية �رشكات ال�صمان 

ومدير عام  �رشكة الإعتماد اللبناين للتاأمني 

واإعادة التاأمني ايلي طربيه اإىل اأن »الإعتماد 

اللبناين للتاأمني تعمل مع م�رشف الإعتماد 

فاإن زبائن امل�رشف هم  اللبناين، وبالتايل 

تقدمي  على  م�صتمر  ب�صكل  وجتهد  زبائنها 

اأف�صل اخلدمات التاأمينية لهم لتحافظ على 

ثقتهم وولئهم«.

»ال�صناعة  مــع  حــديــث  يف  طربيه  ولــفــت 

كثرية  حتديات  هناك  اأن  اإىل  والإقت�صاد« 

حمدودية  اأبــرزهــا  التاأمني  قطاع  تــواجــه 

املحفظة التاأمينية التي تتقا�صمها ال�رشكات 

على  ال�صوء  ي�صلط  ما  القطاع،  يف  العاملة 

�رشورة جذب ا�صتثمارات جديدة من خارج 

التاأمينية.  لبنان ت�صاهم يف تكبري املحفظة 

واإذ راأى اأن �صغر هذه املحفظة بالن�صبة اإىل 

يرفع  القطاع  يف  املوجودة  ال�رشكات  عدد 

�ــرشورة  على  �صّدد  بينها،  املناف�صة  حــدة 

طريقها  عن  املناف�صة  هــذه  انــحــراف  عــدم 

ال�صحيحة حيث اإن انحرافها يوؤدي اإىل تدين 

الأ�صعار ويعر�ض ال�رشكات خلطر عدم القدرة 

على الإيفاء بالتزاماتها جتاه املوؤمنني.

تنمية القطاع
اأ�صار  القطاع،  تنمية  عن  حديثه  اإطار  ويف 

اأعــدت  الإقت�صاد  »وزارة  اأن  اإىل  طربيه 

ا�صرتاتيجية لتنمية قطاع التاأمني على املدى 

مبهمات  تقوم  اأن  ت�صتطيع  وهي  املتو�صط 

القطاع  ب�صاأن  يتخذ  قــرار  اأي  كــون  كثرية 

بحاجة اإىل قوانني ومرا�صيم لي�صبح �صاريًا«.

وحال  الإ�صطرابات  »تداعيات  اأن  واعترب 

عدم الإ�صتقرار التي ي�صهدها لبنان واملنطقة 

وظهرت  كبري،  ب�صكل  التامني  قطاع  طاولت 

ال�رشكات  نتائج  خالل  من  جلية  تاأثرياتها 

اإذ �صهدت بوال�ض التاأمني ب�صكل عام تراجعًا 

ول �صيما التاأمني البحري الذي �صجل تراجعًا 

قارب الـ30  %، والتاأمني على املمتلكات.

اأن القطاع قادر على ال�صمود وحتمل  وراأى 

اإن  اإذ  املتو�صط،  املــدى  على  ال�صغوطات 

ال�رشكات تتمتع باحتياطات  كافية ملواجهة 

اأي اأخطار ميكن اأن حتدث.

إلزامية التأمين 
التاأمني على  اإلزامية  اأن قرار  واعترب طربيه 

احلكومة  به  قامت  اإجنــاز  اأف�صل  امل�صانع 

املحفظة  رفــع  يف  �صاهم  اإنــه  اإذ  ال�صابقة، 

م�صلحة  ــد  واح اآن  يف  وحفظ  التاأمينية، 

ال�صناعي و�رشكة التاأمني. ففي حني يحمي 

القرار ال�صناعي من عدة خماطر عرب تاأمينها 

بولي�صة  تو�صع  اإذ  دقيقة  اآلــيــة  باعتماد 

التغطيات،  من  الأدنى  احلد  تت�صمن  حمددة 

حّدد القرار طريقة لدفع ثمن البولي�صة بهدف 

اأي م�صكلة يف قب�ض ق�صط  ال�رشكات  جتنيب 

البولي�صة.

ــزور  ت الــلــبــنــاين  ــاد  ــم ــت »الإع اأن  واأو�ـــصـــح 

عقد،  اي  اإبرام  قبل  تاأمينه  املنوي  امل�صنع 

الواجب  الإجـــراءات  هي  ما  وتــرى  لتعاينه 

اإ�صدار  ليتم  الأخــطــار  من  للحد  اتخاذها 

التغطيات  البولي�صة واإطالع ال�صناعي على 

بكل  درايـــة  على  ليكون  وال�ــصــتــثــنــاءات 

التفا�صيل يف حال وقع اأي حادث«.

وزارة  الــوزارات كافة حذو  اأن حتذو  ومتنى 

ال�صناعة وتتخذ قرارات تنمي قطاع التاأمني 

وحتمي القطاعات الإقت�صادية.

يف  التاأمني  قطاع  ي�صهد  اأن  طربيه  وتوقع 

ال�صبيل  اأن  واعترب  تقدمًا،  املقبلة  املرحلة 

طرح  خــالل  من  يكون  التقدم  هــذا  لإحـــراز 

برامج جديدة تتوافق وحاجات الزبائن.

 مت�ضي العتماد اللبناين 

للتاأمني واإعادة التاأمني، 

بالرغم من كل التداعيات 

لالإ�ضطرابات  ال�ضلبية 

والأمنية  ال�ضيا�ضية 

واملنطقة،  لبنان  يف 

خططها  تنفيذ  يف  قدمًا 

تعمل  اإذ  الت��ضعية، 

على طرح برامج جديدة 

زبائنها  حاجات  تلبي 

طّ�رت  كما  املختلفة، 

املعل�ماتية  براجمها 

وو�ّضعت مراكز عملها.

قطاع التأمين قادر على 

تحمل الضغوطات على المدى 

المتوسط، إذ إن الشركات تتمتع 

باحتياطات  كافية لمواجهة أي 

أخطار يمكن أن تحدث

مقابلة
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كموؤ�رش على اإميانه واإميان اجلمعية مب�صتقبل قطاع التاأمني 

واأهميته، اأعلن مريزا اأن »اجلمعية جنحت منذ فرتة، و�صط 

الظرف  ورغم  الدول  وممثلي  اجلمعيات  بني  قوي  تناف�ض 

ال�صعب، يف انتزاع املوافقة على ا�صت�صافة لبنان للموؤمتر 

�صيعقد يف  الذي  العربي  العام  والثالثني لالحتاد  احلادي 

بريوت يف اأيار 2016«. واعترب اأن »ا�صت�صافة بريوت لهذا 

املوؤمتر اإجناز مهم للجمعية اإذ اإنه ي�صكل فر�صة لتاأكيد الدور 

الطليعي لقطاع التاأمني اللبناين، والدور الذي يوؤديه على 

ال�صعيد القت�صادي، فمن �صاأن املوؤمتر الذي �صيح�رشه ما 

بني 2500 و 3000 �صخ�ض من خارج لبنان التاأثري اإيجابًا 

وخ�صو�صًا  والإنتاجية  القت�صادية  القطاعات  جميع  يف 

ال�صياحة واخلدمات«.

تراجع القطاع
واأ�صار مريزا اإىل اأن »الرتاجع الذي ت�صهده معظم قطاعات 

عانى  ــذي  ال التاأمني  قطاع  ــاول  ط اللبناين  القت�صاد 

الأمنية،  ال�صيا�صية،  الأزمة  تداعيات  من  يعاين  يزال  وما 

الداخلية والإقليمية«. وك�صف اأن »ن�صبة النمو التي �صجلها 

القطاع والتي بلغت 7  % ل ميكن اعتبارها تقدمًا اإذ اإنها 

اأن »ن�صبة  اإىل  ال�صت�صفاء«. ولفت  بوال�ض  نتجت من غالء 

�صنوات، حيث  القطاع منذ  ي�صجلها  املتدنية هذه مل  النمو 

كان معدل النمو ال�صنوي يف القطاع خالل الأعوام ال�صابقة 

.»%  17
واأعلن مريزا اأن اأرباح �رشكات التاأمني الـ 51 التي يتاألف 

رقم  وهذا  دولر.  مليون   100 حواىل  بلغت  القطاع  منها 

متوا�صع جداً بالن�صبة لقطاع مايل«.

الأق�صاط  ال�صيارات �صجل انخفا�صًا يف  اأن »قطاع  وك�صف 

نتيجة  البوال�ض  عدد  ارتفاع  رغم   %   1 بن�صبة  املدفوعة 

وحتديداً  ال�صعر  املتدنية  ال�صيارات  نحو  اللبنانيني  توجه 

الكورية.« واأعلن اأن » فرع التاأمني البحري �صجل انخفا�صًا 

ارتفاعًا  وال�صت�صفاء  احلياة  فرعا  �صجل  حني  يف  طفيفًا، 

قلياًل«.

صناديق التعاضد
واإذ �صدد مريزاعلى اأن القطاع لي�ض متعبًا حيث اإن ال�رشكات 

ل تزال تدفع احلوادث، راأى اأن »و�صع معيدي التاأمني اليوم 

اأ�صبح �صعبًا، ما يحتم على وزارة القت�صاد الإ�رشاع يف 

معاجلة م�صاألة  �صناديق التعا�صد مع وزارة الزراعة، كون 

هذه ال�صناديق ت�صارب على �رشكات التاأمني«.

ا�صتغرب  الذي  اأكرم �صهيب  الوزير  »ال�رشكات زارت  وقال: 

التراجع االقتصادي يطاول قطاع 
التأمين وأرباح الشركات تتدنى

 ميرزا: 
لإلسراع في معالجة 

مسألة  صناديق التعاضد
طاولت  الذي  القت�ضادي  الرتاجع  يفلح  مل 

فر�ض  يف  اللبناين  التاأمني  قطاع  �ضظاياه 

ال�ضمان  �رشكات  رئي�ض جمعية  على  الت�ضاوؤم 

تفاوؤله  على  �ضدد  اإذ  مريزا،  اأ�ضعد  ال�ضابق 

باأداء القطاع يف العام 2015، وراأى يف حديث 

لـ«ال�ضناعة والقت�ضاد« اأن عام 2015 �ضيك�ن 

ت�ضعى  والعاملية  الإقليمية  الدول  لأن  اأف�ضل 

وبالتايل  مريح  و�ضع  لبنان يف  يك�ن  اأن  اإىل 

القطاعات  كل  كما  التاأمني  قطاع  �ضيتح�ضن 

القت�ضادية يف لبنان«.
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ــوزارة  ل ال�صناديق  هــذه  تبعية  ــدوره  ب

حد  اإىل  ت�صبه  ال�صناديق  فهذه  الزراعة، 

حمفظتها  وتبلغ  التاأمني  �رشكات  كبري 

دولر،  مليون   400 او   350 التاأمينية 

اإل اأنها تعمل من دون �صوابط يف حني 

�صقف  حتت  تعمل  التاأمني  �رشكات  اأن 

القانون وتدفع ال�رشائب«.

تريد  ل  ال�صمان  »�ــرشكــات  ــاف:  واأ�ــص

تريدها  ولكن  التعا�صد،  �صناديق  اإلغاء 

اأن تكون تابعة لوزارة القت�صاد لتكون 

التعا�صد  �صناديق  احتاد  رقابة.  عليها 

بح�صب  ولكن  �صندوقًا   62 حاليًا  ي�صم 

 90 ال�صناديق  هــذه  عــدد  يبلغ  رئي�صه 

عدد  يــفــوق  عــددهــا  اأن  اأي  �ــصــنــدوقــًا، 

�رشكات التاأمني وهذا طبعًا لأنها حتقق 

ارباحًا كبرية«.

التأمين على المصانع
احتالل قطاع  �صوؤال حول  رد على  ويف 

اإىل  بالن�صبة  متوا�صعة  مرتبة  التاأمني 

مــريزا:  قــال  املحلي،  القت�صاد  حجم 

»حجم الأق�صاط يف القطاع مليار و400 

مليون دولر وهذا لي�ض برقم متوا�صع بالن�صبة اإىل الواقع 

اللبناين، فلبنان لي�ض كالدول الأوروبية اأو اخلليجية حيث 

قانون  هناك  اليوم  �صيء،  كل  على  اإلزامي  تاأمني  يوجد 

اإلزامي على ال�صيارات يظنه البع�ض �رشيبة قامت  تاأمني 

الدولة بفر�صها رغم اأهميته كونه يغطي الأ�رشار اجل�صدية. 

وزير  فر�صه  امل�صانع  على  اإلزامي  تاأمني  هناك  اأن  كما 

ال�صناعة ال�صابق فريج �صابوجنيان عقب احلريق الذي �صب 

يف م�صنع ال�صجاد يف ال�صفرا والذي اأدى اإىل خراب كبري، 

قبل  التاأمني  على  ال�صناعيون جمبورين  اأ�صبح  ومبوجبه 

جتديد ال�صهادة ال�صناعية«. 

و�صكر مريزا الوزير �صابوجنيان على قراره بجعل التاأمني 

على  للح�صول  الرئي�صية  الــ�ــرشوط  اأحــد  امل�صانع  على 

املحفظة  من  يزيد  كونه  ال�صناعية  وال�صهادة  الرتخي�ض 

التاأمينية يف القطاع ويحمي ال�صناعيني يف اآن واحد.

واأ�صار اإىل اأن �رشكات التامني تقوم بثالث بوال�ض للم�صنع، 

وبولي�صة  العمل،  حـــوادث  بولي�صة  احلــريــق،  بولي�صة 

اأنه »بالرغم من  اإىل  امل�صوؤولية املدنية جتاه الغري. ولفت 

البولي�صة  اإبــراز   فر�ض  قد  كان  �صابوجنيان  الوزير  اأن 

نون 
ّ
يوؤم ل  �صناعيون  هناك  ال�صهادة،  لتجديد  والو�صل 

على كل امل�صنع حتى ل يدفعوا ق�صطًا كبرياً. وراأى مريزا 

ه ال�صناعيني هذا خطاأً كبرياً، مو�صحًا اأن �رشكات 
ّ

يف توج

التاأمني ل ت�صتطيع اإلزام ال�صناعيني ب�صيء، فهي تر�صدهم 

تطلب  فقط  يريدون،  ل  كانوا  واإذا  ال�صحيحة،  الطريق  اإىل 

اإليهم توقيعًا على العقد الذي يت�صمن الأ�صياء التي يريدون 

تاأمينها«. 

وك�صف مريزا اأنه »يف حال التاأمني على 

اأن يكون هناك  الكبرية، يجب  امل�صانع 

ا�صت�صاري اإما من قبل �رشكة التاأمني اأو 

ال�صت�صاري  عاتق  على  وتقع  الو�صيط. 

مكامن  اإىل  ال�صناعي  تعريف  مهمة 

قد  والتي  م�صنعه  يف  املوجودة  اخلطر 

تعر�صه لالإفال�ض اإذا ما ح�صل حادث«. 

هناك  يكون  »عندما  ــه  اأن على  و�ــصــدد 

وال�صناعي،  التاأمني  �رشكة  بني  عقد 

ت�صبح ال�رشكة ملزمة بتغطية كل البنود 

تتفادى  وكي  العقد.  يف  عليها  املوافق 

تعمد  ــن، 
ّ
املــوؤم مع  امل�صاكل  ال�رشكات 

اإىل اإعطاء ال�صناعي فكرة عن التغطيات 

اأن  اإىل  وتنبهه  امل�صنع،  يحتاجها  التي 

من  يعفيها  قد  بال�رشوط  التزامه  عدم 

تغطية احلادث«.

واقع القطاع
مل  التاأمني  »�رشكات  اأن  مــريزا  واعترب 

تعد قادرة على حتفيز القطاع عرب اإعطاء 

»منذ  قائاًل:  و�ــرشح  لزبائنها«،  حوافز 

ال�صيارة  بولي�صة  �صعر  كان  �صنوات،   10
يرتاوح بني 120 و 150 دولر، واليوم يرتاوح �صعرها بني 

تدّنت،  قد  ال�رشكات  اأرباح  اأن  يعني  ما  دولر،   100 و   90
وهذا يعيق تقدمي احلوافز من قبلها«.

جيد  بعمل  تقوم  القت�صاد  وزارة  اأن  اإىل  مريزا  لفت  واإذ 

اأن  اإذ يجب  اأعرب عن »عتبه عليها  جلهة حت�صني القطاع، 

تبحث جديًا مع وزارة الزراعة حت�صني القطاع عرب معاجلة 

مو�صوع �صناديق التعا�صد«.

ويف حني اعترب اأن عمل جلنة مراقبة هيئات ال�صمان يف 

ال�رشكات  جمازاة  �صاأن  من  اأن  راأى  اأف�صل،  اأ�صبح  لبنان 

التي تتهرب من م�صوؤولياتها حت�صني �صورة القطاع.

وقال: »الوزارة توؤدي دور احلكم ولي�صت لها �صالحية يف 

ال�رشكة  يجرب  املو�صوع  يف  لها 
ّ

تدخ لكن  ال�رشكات،  اإلزام 

كل  فلي�صت  مهم  �صيء  ــذا  وه م�صوؤولياتها  حتمل  على 

اإذ  بعملها  تقوم  ال�صكاوى  جلنة  وتابع:  جيدة«.  ال�رشكات 

تطلب امللف وتدر�صه واإن كان هناك حق للموؤمن  ياأخذه. 

الأحيان ل يكون على حق،  اأن املوؤمن يف كثري من  علمًا 

فهناك ملفات كثرية �رشكات التاأمني حمقة فيها«.

الأوان  »اآن  مــريزا:  قال  للقطاع،  املنظمة  القوانني  وعن 

يعود  اليوم  ال�صاري  القانون  اإن  اإذ  جديدة،  قوانني  لإقرار 

اإىل عام 1999، ومن الطبيعي اأن تتغري اأ�صياء كثرية خالل 

16 عامًا يف اأي بلد يف العامل ولي�ض فقط يف لبنان«.
ي بالقانون 

ّ
 قانون يف الـ2004 او الـ2005 و�صم

ّ
اأ�صاف: »اأعد

الكندي وقد اأجنز عرب �صخ�ض كندي. ولكن اآنذاك ا�صتقالت 

احلكومة ومل يب�رش هذا القانون النور كما اأنه يحتاج اإىل 

بع�ض التعديالت«.

 شركات التأمين 
ترشد الصناعي إلى الطريق 

الصحيحة عبر إعطائه فكرة 

عن التغطيات وتنبيهه 

غلى ضرورة االلتزام 

بشروط البوليصة 

  آن األوان إلقرار 
قوانين جديدة في قطاع 

التأمين، فخالل 16 عامًا 

تتغير أشياء كثيرة في أي 

بلد في العالم وليس فقط 

في لبنان
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مقابلة

نظراً  الو�صط  ال�رشق  منطقة  يف  التاأمني 

الطويلة  الثابتة وخربتها  لقوتها املالية 

يف  املركبة  التاأمني  منتجات  تقدمي  يف 

والطريان  كالهند�صة  املجالت  خمتلف 

وتكّفل  الطبي  والــتــاأمــني  واملمتلكات 

احلياة«.

و�رشعة  نوعية  اإىل  »اإ�صافة  واأ�ــصــاف: 

ز ميدغلف ب�صمها 
ّ
خدمتها لعمالئها، تتمي

با�صتمرار  يعمل  متخ�ص�ض  عمل  لفريق 

على ت�صميم وثائق وحلول تاأمني مبتكرة 

تتنا�صب واحتياجات ومتطلبات العمالء. 

القيمني  من  بتوجيه  الفريق  هذا  ويعمل 

على ال�رشكة وياأتي يف طليعتهم الرئي�ض 

التنفيذي ملجموعة ميدغلف ال�صيد لطفي 

تفكريه  عمق  عنه  يعرف  الــذي  الــزيــن 

وروؤيته امل�صتقبلية ومتتعه بخربة كبرية 

�صيا�صة  على  انعك�صت  مثيل  لها  لي�ض 

امل�صمون  العميل  ت�صع  التي  ميدغلف 

يف �صلم اأولوياتها وحتر�ض على اإ�صعاره 

وتلبية  جانبه  اإىل  وقوفها  عرب  بالأمان 

متطلباته يف خمتلف الظروف«.

عملها  فريق  تــويل  ميدغلف  اأن  واأكـــد 

اهتمامًا خا�صًا، فتقوم بدورات تدريبية 

حت�صني  على  دائمًا  وتعمل  دوري  ب�صكل 

مواردها الب�رشية بخربات جديدة.

المنافسة
عن  حديثه  اإطار  يف  ال�رشقاوي  واأ�صار 

يف  العاملة  ال�رشكات  بني  املناف�صة 

رائد  اإ�صم  »ميدغلف  اأن  اإىل  القطاع 

القوة  فنقاط  التاأمني.  عامل  يف  وقوي 

التي متلكها ال�رشكة �صمحت لها بالتاألق 

يف حلبة املناف�صة، حيث كان �صالحها 

تتمثل  التي  الكبرية  الأبرز م�صداقيتها 

بوفائها الدائم والقوي لعمالئها«. 

بح�صور  تتمتع  ميدغلف  اأن  اإىل  ولفت 

يف  تــواجــدهــا  عــرب  واأوروبـــــي  اإقليمي 

ولندن،  قطر  ال�صعودية،  لبنان،  البحرين، 

مهمة  بــلــدان  يف  التو�صع  اإىل  وت�صعى 

كم�رش واخلليج.

ه بن�صبة الوعي التاأميني املنت�رشة 
ّ
واإذ نو

حتوي  ل  اأنها  راأى  اللبنانية،  ال�صوق  يف 

العربية  الأ�ــصــواق  كما  كبرية  م�صاريع 

كبرية  تاأمينية  مبحفظات  ز 
ّ
تتمي التي 

وعمولت عالية.

الذي  التوعوي  باخلط  �رشقاوي  واأ�صاد 

اأن  اإىل  م�صرياً  التاأمني،  �رشكات  ت�صلكه 

اأمر  وتوعيته  الزبون  جانب  اإىل  »البقاء 

اأ�صا�صي يف �صيا�صة ميدغلف، لكن ال�رشكة 

حتر�ض على اأن تكون هذه التوعية فعلية 

ول تتخطى حدود عمل ال�رشكة«.

ميد غلف ... الريادة في عالم التأمين
شرقاوي:  يميزنا وفاؤنا الدائم والقوي لعمالئنا

املركبة  التاأمني  تقدمي منتجات  الثابتة واخلربة يف  املالية  الق�ة 

يف خمتلف املجالت، جعلتا ميدغلف ترتبع على عر�ض ال�ضدارة يف 

قطاع التاأمني ل�ضن�ات ط�يلة.

ففي عام 1981، بداأت ميدغلف ن�ضاطها يف لبنان، ومتكنت خالل 

م�قع  واحتالل  احلادة  املناف�ضة  حتدي  اجتياز  من   وجيزة  فرتة 

ريادي يف �ض�ق التاأمني.

بلدانًا  غزا  اإمنا  اللبناين،  الداخل  على  ميدغلف  يقت�رش جناح  ومل 

عربية خمتلفة مت�ضلحًا ب�ض�ابية روؤية الرئي�ض التنفيدي مليدغلف 

لطفي الزين ودينامية راأ�ضمال ال�رشكة الب�رشي اللذان ي�ضكالن عامالن 

اأ�ضا�ضيان خلف اندفاع ال�رشكة خلدمة زبائنها الذين يبادل�نها الثقة 

وال�لء.

اأ�صار يف هذا الإطار مدير ميدغلف فادي 

»ال�صناعة  مــع  حــديــث  يف  �ــرشقــاوي  

ميدغلف  »احتالل  اأن   اإىل  والإقت�صاد« 

الأول يف �صوق  للمركز  ال�صنوات  على مر 

اأمور عدة  على  دليل  �صوى  لي�ض  التاأمني 

اأبرزها عالقة ميدغلف القوية بعمالئها«. 

على  قــادرة  »ميدغلف  اأن  على  د 
ّ
و�ــصــد

خمتلف  يف  زبائنها  جانب  اإىل  الوقوف 

جمموعة  �صمن  تاأتي  كونها  الظروف، 

�صوق  يف  اقًا 
ّ
�صب مــركــزاً  حتتل  كــبــرية 
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انعكاسات سلبية
يف  التاأمني  قطاع  اأن  ال�رشقاوي  وراأى 

ال�صلبية  النعكا�صات  مــن  جنــا  لبنان 

واملنطقة،  لــبــنــان  يف  لــال�ــصــطــرابــات 

تطال  قد  الطويل  املدى  على  اأنه  واعترب 

تداعيات الرتاجع الإقت�صادي الناجت من 

هذه ال�صطرابات القطاع، اإ�صافة اإىل اأن 

�رشكات  يدفع  قد  الأمني  ال�صتقرار  عدم 

البتعاد  اإىل  التاأمني  ومعيدي  التاأمني 

بع�ض  يف  معينة  �رشكات  مع  العمل  عن 

الدول التي ت�صهد اأو�صاعًا غري م�صتقرة.

التحديات  اأبــرز  اأن  ال�رشقاوي  واأو�صح 

التي يواجهها القطاع يف لبنان هي عدم 

وجود ا�صتقرار ومنو يف البلد ب�صكل عام، 

اإذ يوجد عدد قليل من امل�صاريع تتهافت 

عليها كل �رشكات القطاع وهذا ما يخلق 

اأنه يف حال  واعترب  جداً.  مناف�صة حادة 

ح�صول ازدهار اإقت�صادي �صي�صبح هناك 

م�صاريع اأكرث وطبعًا �صيتح�صن الو�صع.

ويف رد على �صوؤال حول دعوة تقرير للبنك 

الدويل اإىل تقلي�ض عدد �رشكات التاأمني 

يف ال�صوق اللبنانية، قال: »براأيي يجب اأن 

يطلق عدد اأكرب من امل�صاريع خللق حال 

من الزدهار يف ال�صوق  لتعمل ال�رشكات 

اأن ال�صوق حتوي  اإىل  اإ�صافة  اأكرب.  ب�صكل 

�رشكات �صغرية تعجز يف معظم الأحيان 

الزبون، وهذا ي�صّلط  عن مواكبة حاجات 

ال�صوء على �رشورة اتخاذ تدابري لتنظيم 

ال�صوق اأكرث عرب دمج ال�رشكات اأو اتخاذ 

تدابري اأخرى«.

وراأى �رشقاوي اأن تنظيم القطاع يتطلب 

و�صطاء  اختيار  اأبرزها  عديدة  اإجــراءات 

زون مبعرفة وا�صعة 
ّ
ومندوبي تاأمني يتمي

يف الأمور التاأمينية ليتمكنوا  من تقدمي 

بوال�ض مميزة للموؤمنني تلبي حاجاتهم.

حماية الصناعي
على  التاأمني  بقرار  �رشقاوي  واأ�صاد 

يحمي  ــرار  ق ــه  اأن واعــتــرب  امل�صانع، 

القطاع  جناح  يف  وي�صاهم  ال�صناعي 

د 
ّ
تكب مــن  ال�صناعي  يحمي  كــونــه 

ي�صمن  ــايل  ــت ــال وب كــبــرية  خــ�ــصــائــر 

العمل  وفر�ض  امل�صنع  ا�صتمرارية 

للعمال واملوظفني.

عني  يف  تاأخذ  ميدغلف  اأن  اإىل  واأ�صار 

العتبار لدى اكتتاب عقد التاأمني اأموراً 

و�رشوط  املخاطر  بحجم  تتعلق  عديدة 

الأمان املتوفرة لتوؤمن بولي�صة تعطي 

تغطية �صاملة للم�صمون.

إضافة إلى نوعية وسرعة خدمتها لعمالئها، تتمّيز ميدغلف 
بضمها لفريق عمل متخصص يعمل باستمرار على تصميم وثائق 

وحلول تأمين مبتكرة تتناسب مع احتياجات ومتطلبات العمالء

تتمتع ميدغلف بحضور إقليمي وأوروبي عبر تواجدها في 
البحرين، لبنان، السعودية، قطر ولندن، وتسعى إلى التوسع 

في بلدان مهمة كمصر والخليج

ميدغلف تولي فريق عملها اهتمامًا خاصًا، فتقوم بدورات 
تدريبية بشكل دوري وتعمل دائمًا على تحسين مواردها 

البشرية بخبرات جديدة
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واأ�صار بكدا�ض اإىل اأّن هذه الّن�صبة بداأت 

عندما   2000 العام  خالل  بالإرتفاع 

قرو�ض  بت�صليف  امل�صارف  با�رشت 

عندما   2003 عام  رت 
ّ
وتطو يارات 

ّ
ال�ص

�صد  للمركبات  الإلزامي  الّتاأمني  ق 
ّ
ُطب

ما 
ّ
�صي ول  بنجاح،  ة 

ّ
اجل�صدي ــرشار  الأ�

 �صحيًا واإ�صت�صفائيًا لعدد 
ً
اأّنه وّفر غطاء

من  رين 
ّ
املت�رش الأ�صخا�ض  من  كبري 

ري.
ّ
حوادث ال�ص

وزارة اإلقتصاد
وزارة  دور  حــول  �صوؤال  على  رد  ويف 

الّتاأمني،  قطاع  تنمية  يف  الإقت�صاد 

ة حماية القطاع 
ّ
اأ�صاء بكدا�ض على اأهمي

القوانني  اإقرار  ال�رّشكات عرب  وم�صالح 

قرارات  واإ�صدار  الأدراج   يف  العالقة 

الّتاأمني  �رشكات  عمل  تنّظم  حديثة 

ــني. 
ّ
ــواري ــت والــو�ــصــطــاء واخلــــرباء الإك

ر القطاع يبداأ بع�رشنة 
ّ
واأ�صاف اأّن تطو

بــاأّن  كبرياً  اأمــاًل  لديه  واأّن  القوانني 

خالل  الــدولــة  ــات 
ّ
ــوي اأول من  الّتاأمني 

ح به معايل 
ّ
العام 2015، بح�صب ما �رش

من  لكونه  اآلن حكيم،  القت�صاد  وزير 

يف  والأ�صا�صية  احليوية  القطاعات 

ـــوزارة  ال �صت 
ّ

خ�ص ــد  وق ــذا  ه ــبــالد.  ال

ال�ّصكاوى املرتبطة  خّطًا �صاخنًا لتلّقي 

يف  احلكم  دور  يعطيها  ما  بالّتاأمني، 

ف�ّض الّنزاعات.

 الّتأمين اإللزامي 
على المعامل والمصانع

ناعة 
ّ

ال�ص وزيــر  قــرار  على  وتعليقًا 

ابق فريج �صابوجنيان عام 2011، 
ّ
ال�ص

بجعل الّتاأمني على امل�صانع واملعامل 

ة 
ّ
الرئي�صي ــرّشوط  ــ� ال ـــد  واأح ــًا 

ّ
ــي ــزام اإل

وال�ّصهادة  الرّتخي�ض  على  للح�صول 

ناعية، لفت بكدا�ض اإىل اأّن »الوزير 
ّ

ال�ص

ة تقدير و�صكر 
ّ
�صابوجنيان ي�صتحق حتي

يعترب  »مل  واأ�صاف:  الإجنــاز.  هذا  على 

�رشيبة  الرّتخي�ض  قــرار  ناعيون 
ّ

ال�ص

اأّن  داً 
ّ
جي اأدركــوا  بل  عليهم،  مفرو�صة 

يف  د 
ّ
الت�صد هو  القرار  هذا  من  الهدف 

على  واحلفاظ  ة 
ّ
العام المة 

ّ
ال�ص �رشوط 

ال يف الوقت نف�صه«. 
ّ
�صالمة العم

عقد  نها 
ّ
يت�صم التي  الّتغطيات  وعــن 

بــكــدا�ــض:  قـــال  للم�صانع،  ــاأمــني  ــّت ال

تغطيات  ثالث  الّتاأمني  عقد  ن 
ّ
»يت�صم

 احلريق 
ّ
ة هي: تغطية �صاملة �صد

ّ
اإلزامي

ة الّتابعة له، تغطية 
ّ
والأخطار الإ�صافي

وتغطية  العمل،  طــوارئ   
ّ
�صد ال 

ّ
العم

ة �صد الغري. كما ياأخذ 
ّ
ة املدني

ّ
امل�صوؤولي

ة منها 
ّ
ة اأ�صا�صي

ّ
بعني الإعتبار معايري عد

وعدد  اإن�صائه،  وتاريخ  البناء،  و�صف 

»آروب« للّتأمين: اإلمتياز في الخبرة والّتفاني في الخدمة!
بكداش: لنشر ثقافة الّتأمين وتطوير القطاع الّصناعي

 ،1974 العام  يف  للّتاأمني  »اآروب«  تاأ�ّض�ضت 

�رشكات  اأبرز  من  لت�ضبح  الإرتقاء  وجنحت يف 

حافظت  ن�ضاأتها،  فمنذ  لبنان.  يف  الّتاأمني 

»اآروب« على وترية منّ� متزايدة، ون�ضطت يف 

خمتلف ميادين الّتاأمني، ملتزمًة الّثقة والّنزاهة 

والإحرتام واملهنّية والّتفاين. 

اأّكد رئي�ض امل�ؤ�ّض�ضة ال�طنّية لل�ّضمان الإلزامي 

ونائب رئي�ض جمل�ض الإدارة ومدير عام �رشكة 

»اآروب« للّتاأمني، فاحت بكدا�ض  يف حديث مع 

»ال�ضناعة والإقت�ضاد« اأّن اللّبنانّيني يتمّتع�ن 

بثقافة تاأمينّية كبرية مقارنًة ب�ضع�ب املنطقة، 

ارتفعت  لبنان  الّتاأميني يف  ال�عي  ن�ضبة  واأّن 

على مرّ ال�ّضن�ات، م�ضّدداً على اأّن قطاع الّتاأمني 

يف منّ� م�ضتمرّ حيث بات ي�ضّكل نح� 3.5  %  

من الّناجت املحلّي. 

على وزارة االقتصاد دعم 

قطاع التأمين عبر إقرار 

قوانين وإصدار قرارات 

تنظم العمل فيه، إذ 

إن تحديث القطاع يبدأ 

بعصرنة هذه القوانين
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وطبيعة  ا�صتعماله  ووجهة  الطوابق 

الّن�صاط املزاول، وو�صفًا جلوار امل�صنع 

كامل�صاعد  داخله  زة 
ّ
املتمي ات 

ّ
وللمعد

معلومات  يتطّلب  كما  ــات.  ــع اف
ّ
ــر وال

ة، 
ّ
الكهربائي الــّتــمــديــدات  واقـــع  عــن 

اإنذار  واأجهزة  احلرائق،  اإطفاء  واأجهزة 

ب 
ّ
وت�رش واحلريق  خان 

ّ
الد ا�صات 

ّ
وح�ص

البنود  وت�صمل  احلرارة.  وارتفاع  الغاز 

الب�صائع،  البناء،  تاأمينها:  يتم  التي 

املكتب،  ومفرو�صات  والأدوات  الأثاث 

الآلت  ـــة،  ـــي الأول ــــواد  امل ــور،  ــك ــدي ال

ات. وهناك اأخطار اإ�صافية ُتلزم 
ّ
واملعد

بتاأمينها  امل�صانع  ناعة 
ّ

ال�ص وزارة 

والغري  اجلريان  جتاه  ة 
ّ
امل�صوؤولي وهي 

وال�رّشكاء يف امللك يف حال وجودهم«.

ح اأّن هناك اأخطاراً  من جهة اأخرى، اأو�صَ

تاأمينها  ة ميكن طلب 
ّ
اإختياري اإ�صافية 

واعق، �صقوط 
ّ

وت�صمل اأ�رشار املياه، ال�ص

الهّزات  مركبة،  اإ�صطدام  ة، 
ّ
مركبة جوي

الفي�صانات  ــــّزلزل،  ال اأو  ــة 
ّ
الأر�ــصــي

خـــان 
ّ
ــــع، الـــد ــــّزواب ــف وال ــص ــوا� ــع وال

اأعمال ال�ّصغب  اأو  العر�صي، الإ�رشابات 

الأرباح،  وخ�صارة  املدين،  الع�صيان  اأو 

قة.
ّ

واإزالة احلطام، وال�رش

ه امل�صانع 
ّ

ة توج
ّ
وَلفت بكدا�ض اإىل اأهمي

ة 
ّ
ال حول كيفي

ّ
نحو توعية وتثقيف العم

ف يف حال حدوث حريق اأو اأي 
ّ
الت�رش

»اآروب«  اأّن  وذكر  امل�صنع.  يف  طارئ 

فاع 
ّ
قامت بتدريب موّظفيها من قبل الد

املركز  نقل  عند  الإطار  هذا  يف  املدين 

ئي�صي اجلديد اإىل الزلقا.
ّ
الر

عام 2014
وتقييمًا لعمل ال�رّشكة لعام 2014، اأّكد 

دة 
ّ
بكدا�ض اأّن »اآروب« حّققت نتائج جي

حكيمة  اإكتتاب  ة 
ّ
تقني اتباعها  بف�صل 

و�صائبة مع احلفاظ على �صيا�صة عملها 

عام،  فب�صكل  والوا�صحة.  املحافظة 

غم 
ّ
الر على  الّنتائج  يف  ن 

ّ
حت�ص هناك 

غري  الأق�صاط.  يف  ئيل  ال�صّ الّنمو  من 

والّتاأمني  البحري  الّتاأمني  فرعي  اأّن 

بالّتجزئة  ريفة 
ّ

ال�ص بقرو�ض  اخلا�ض 

هما الأكرث تراجعًا، خ�صو�صًا بعد اإقرار 

م�رشف لبنان دفع املقرت�ض 25 % من 

قيمة ما ي�صرتية من �صيارة اأو غريه«.

اً على �صوؤالنا عن الفروع اخلارجية 
ّ
ورد

قــال:  و�ــصــوريــا،  م�رش  يف  لــــــ«اآروب« 

نًا 
ّ
حت�ص الإقت�صاد  ي�صهد  م�رش  »يف 

م�رش  تلّقي  مــع  خ�صو�صًا  ملحوظًا 

انتعا�صًا  مل�صنا  وقد  اخلارجي،  عم 
ّ
الد

كّل  اأّن  كما  القطاعات،  خمتلف  يف 

املوؤ�رّشات تدل على اأّن م�صتقبل �رشكتنا 

يف م�رش مطمئن، وحتديداً بعد ح�صول 

على  م�رش  يف  واملهجر  لبنان  بنك 

خدماتنا  ت�صويق  مبــزاولــة  ترخي�ض 

ما�صون  ونحن  فروعه،  يف  الّتاأمينية 

�صوريا،  ويف  امل�رشوع.  هذا  يف  قدمًا 

رغم  واإيجابية  دة 
ّ
جي ال�رّشكة  نتائج 

واخل�صائر  عبة 
ّ

ال�ص ة 
ّ
املحلي الأو�صاع 

ة الكبرية«.
ّ
الإقت�صادي

حققت آروب عام 2014 

نتائج جيدة بفضل اتباعها 

تقنية إكتتاب حكيمة وصائبة 

مع الحفاظ على سياسة 

عملها المحافظة والواضحة
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ووفقًا لرئي�ض جمل�ض الإدارة و املدير عام 

ل�رشكة ادير  للتاأمني ال�صيد رينيه خالط 

فقد �صكل التخ�ص�ض بالتاأمني امل�رشيف 

اأحـــد اأهـــم اأ�ــصــبــاب جنــاح اأديـــر فوجود 

م�رشف مرموق كبنك بيبلو�ض اإىل جانب 

ال�رشكة اإ�صافة اإىل وجود �رشيك فرن�صي 

اأك�صب    NATIXIS-ASSURANCES
يف  �صاهمت  كثرية  قــوة  نقاط  ال�رشكة 

العاملة  ال�رشكات  بني  وجودها  اإثبات 

د ال�صيد خالط 
ّ
يف القطاع التاأميني. و�صد

الذي  امل�رشيف«  »التاأمني  اأهمية  على 

ويخلق  ن�صبيًا  منخف�صة  بعمولت  ز 
ّ
يتمي

و�رشكة  امل�رشف  منتجات  بني  تكامل 

التاأمني، اإذ اإن اأدير تقدم لزبائن امل�رشف 

ي�صب  التعاون  هذا   و  تاأمينية  منتجات 

يف م�صلحة امل�صتهلك.

موؤمنون  اأديــر  على  مني 
ّ
القي اأن  وك�َصَف 

ويطمحون  امل�رشيف«  »التاأمني  بنجاح 

بالبناء عليه للتو�صع يف كل بلدان العامل 

 « وقـــال:  ال�صمالية.  واأفريقيا  العربي 

امل�رشيف  بالتاأمني  اإمياننا  من  اإنطالقًا 

ونظراً للخربة التي اكت�صبناها على مدار 

جتعل  والتي  املجال  هــذا  يف  ال�صنوات 

�صمات  وتعطينا  فيه  متخ�ص�صني  منا 

للتو�صع  نطمح  جناحنا،  توؤمن  تف�صيلية 

جمموعة  تاأ�صي�ض  عرب  العربي  العامل  يف 

تاأمني، هنا تكمن  ت�صم م�رشفًا و�رشكة 

التاأمني  �رشكة  بني  اإ�صرتاجتية  �رشاكة 

وامل�رشف«. 

تشجيع االدخار
يفتقد  لبنان  اأن  خــالط  واإعتربال�صيد 

التاأمني  على  املواطنني  ت�صجع  لقوانني 

بلدان  يف  احلـــال  هــي  كما  والدخــــار 

الدول  تلك  تعمد  حيث  املتطورة،  العامل 

بتخفي�ض  الــتــاأمــني  اأقــ�ــصــاط  ــط  رب اإىل 

معدلت ال�رشائب بهدف ت�صجيع الدخار 

التاأمني على احلياة ملا توؤمنه  وبوال�ض 

وعلى  العائلي  ال�صعيد  على  ا�صتقرار  من 

�صعيد املجتمع ككل. 

�رشكات  ت�صجيع  �ـــرشورة   اإىل  ولــفــت 

على  ملوظفيها  تقدميات  ملنح  التاأمني 

ــار.  الدخ اأو  احلياة  ال�صت�صفاء،  �صعد 

فاليوم اإن هذه ال�رشكات قادرة على منح 

بعائق  ت�صطدم  اأنها  اإل  التقدميات  هذه 

اإدراج هذه العطاءات كزيادة على الراتب 

وخ�صوعها ل�رشائب معينة.

من  ــرياً  ــب ك جــــزءاً  اأن  اإىل  اأ�ـــصـــار  واإذ 

حمفظات �رشكات التاأمني تعود لأق�صاط 

ت�صلك  مل  اأدير  اأن  على  د 
ّ
�صد الإ�صت�صفاء، 

هذه الطريق ول ت�صكل اأق�صاط ال�صت�صفاء 

من  انطالقًا  حمفظتها  من   %  2 �صوى 

تقع  ال�صت�صفاء   م�صوؤولية  اأن  قناعتها 

ت�صمح  كونها  التعاونيات  عاتق  على 

من   %  30 يقارب  ما  بتوفري  للم�صتهلك 

جممل التكلفة.

وراأى ال�صيد خالط اأن اأبرز التحديات التي 

ي�صهدها القطاع تتمثل بعدم تطبيق كافة 

الإقت�صاد  وزارة  اأن  واإعترب  القوانني، 

الرقابة  طريق  يف  كبرية  خطوة  خطت 

الــتــدخــالت  لــكــن  جــبــار  بعمل  وقــامــت 

الإجـــراءات  اأخــذ  دون  حالت  ال�صيا�صية 

كبري  عدد  »هناك  اأن  اإىل  ولفت  الالزمة. 

حاجات  تتخطى  تــاأمــني  �ــرشكــات  مــن 

باملعايري  تتقيد  ول  اللبناين  ال�صوق 

والأ�ص�ض ال�صحيحة للتاأمني«. 

مستقبل مزدهر
اأن  خـــالط  الــ�ــصــيــد  اإعـــتـــرب  حـــني  ويف 

ال�صطرابات يف املنطقة مل تطاول قطاع 

اأدير  اأن  اإىل  اأ�صار  التاأمني ب�صكل مبا�رش، 

ال�صورية  ال�صوق  يف  عملها  يف  م�صتمرة 

انكما�ض  ال�صوق من  رغم ما تعانيه هذه 

اآمال  فهناك  اجلارية،  ــداث  الأح نتيجة 

واأدير  ال�صورية  ال�صوق  كبرية معلقة على 

�صتبقى على اأمت الإ�صتعداد ملرحلة اإعادة 

الإعمار التي ياأمل اأن تبداأ يف وقت قريب.

يف  ال�رشكة  عمل  عن  حديثه  اإطار  ويف 

ال�صوقني اللبنانية وال�صورية، اأ�صار ال�صيد 

متطورة  اللبنانية  ال�صوق  اأن  اإىل  خالط 

اللبنانيني  اأن  �صيما  ول  كبري  حد  اإىل 

يف  الوعي  من  عالية  بدرجة  يتمتعون 

ما يتعلق بقطاع التاأمني. واأ�صار اإىل اأن 

م�صاريع  بوجود  تتميز  ال�صورية  ال�صوق 

لأديــر  يت�صن  مل  كــبــرية  واإمــكــانــيــات 

الغو�ض فيها.

الكبري  تفاوؤله  عن  خالط  ال�صيد  واأعــرب 

وقــال:  اللبناين،  الإقت�صاد  مب�صتقبل 

نا�صط  ف�صعبه  مزدهر،  م�صتقبله  »لبنان 

واملــنــاخــي يعطيه  اجلــغــرايف  ومــركــزه 

هو  لــبــنــان  اأن  وبــاعــتــقــادي  ح�صنات 

م�صتقبل ال�رشق الأو�صط«.

أدير للتأمين : ثالثة عقود من العمل في التأمين المصرفي
رينيه خالط: إلقرار قوانين تشجع التأمين واالدخار

للتاأمني  اأدير  �رشكة  تاأ�ض�ضت 

يف  كع�ض�    1983 عام 

بيبل��ض،  بنك  جمم�عة 

وعملت على مدى ثالثة عق�د 

املنتجات  اأف�ضل  تقدمي  على 

التاأمينية  فتمكنت من التط�ر 

لت�ضبح  ال�ضن�ات  مدى  على 

الرائدة  ال�رشكات  من  واحدة 

يف حقل التاأمني.

لبنان يفتقد لقوانين تشجع 

المواطنين على التأمين 

واالدخار كما هي حال بلدان 

العالم المتطورة
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هذا  ان�صورن�ض«  »الأمانة  ز 
ّ
متي وياأتي 

يف اطار �صعيها الدائم اىل تقدمي اف�صل 

معتمدة  لعمالئها  التاأمينية  اخلدمات 

بها  يتمتع  التي  املهنية  الكفاءة  على 

فريق عملها، وال�صفافية التي متار�صها 

من  املزيد  ا�صافة  بهدف  عمالئها  مع 

احلافلة  ال�رشكة  م�صرية  اىل  ز 
ّ
التمي

بالنجاحات حمليًا وعربيُا.

ولفت مدير عام �رشكة امانة ان�صورن�ض 

رجا �صامل اىل ان »ال�رشكة تتمتع بخربة 

اللبنانية  الــتــاأمــني  �ــصــوق  يف  كــبــرية 

طويلة  ل�صنوات  عملت  حيث  والعربية 

يف ال�صوق ال�صعودية اىل جانب ال�صوق 

اخلربة  هذه  ت�صتثمر  وهي  اللبنانية، 

ا�صواق  ت�صهده  الــذي  التطور  مراعية 

ال�صعيد  على  �صيما  ل  ككل  الــعــامل 

»امــانــة  ان  ــن  ــل واع الــتــكــنــولــوجــي«. 

كانت  انها  اىل  وا�صافة  ان�صورن�ض 

بطرح  اللبنانية  ال�صوق  يف  ال�صباقة 

اطلقت  الكرتونيًا،  التاأمني  عقود  بيع 

موؤخراً عقداً جديداً للتاأمني ال�صامل على 

ال�صيارات يتيح للموؤمن ا�صالح �صيارته 

لدى الكاراج اخلا�ض بوكالء ال�صيارات 

يف لبنان، كما طرحت منتجات تاأمينية 

مميزة ابرزها التاأمني على املنازل �صد 

احلريق«.

تأمين المصانع
تتطلع  ل  »ال�رشكة  ان  اىل  �صامل  وا�صار 

العربية  ال�صوق  اىل  العودة  نحو  حاليًا 

ا�صواق  على  النفتاح  او  ال�صعودية  يف 

املقررة  اجلديدة  للقوانني  نظراً  اخــرى 

التامني  �رشكات  راأ�صمال  رفعت  والتي 

اىل حد كبرية ا�صافة اىل تقييدها حلرية 

امل�صتثمر«.

ال�صناعة  ــر  وزي ــرار  ق على  تعليق  ويف 

راأى  امل�صانع،  على  التاأمني  باإلزامية 

�صامل ان ما قامت به وزارة ال�صناعة هو 

ال�صناعي  القطاع  مل�صلحة  كبري  اجناز 

مبالغ  دفع  ال�صناعيني  يجنب  انه  حيث 

حــوادث  نتيجة  خ�صائر  وتكبد  كــثــرية 

لــالإفــال�ــض.  تعر�صهم  ــد  ق ــات  ــرشق � او 

يف  ق 
ّ
التعم اىل  ال�صناعيني  �صامل  ودعا 

قرار  مع  التعامل  وعدم  التاأمني  معاين 

القطاع  على  مفرو�صة  ك�رشيبة  الوزارة 

حماولني التهرب منها، فالتاأمني ل يبدو 

واعترب  احلــادث.  وقوع  عند  ال  رخي�صًا 

ال�صناعي  على  جــداً  ال�رشوري  من  انه 

لتقييم  تاأمني  باإ�صت�صاريي  الإ�صتعانة 

ك 
ّ
والتم�ص التغطيات  و�ــرشح  الخــطــار 

احلقيقة  كامل  اعطاء  عند  بال�صفافية 

العمال  ــدد  وع املــوجــودات  قيمة  حــول 

التي  امل�صكالت  معظم  ان  اذ  ورواتبهم، 

التاأمني  و�رشكات  امل�صمونني  بني  تقع 

لعقود  بدقة  امل�صمون  قراءة  لعدم  تعود 

التاأمني والتو�صع يف فهمها ل �صيما جلهة 

تفا�صيل التغطيات وال�صتثناءات.

تطوير القطاع
و�صدد �صامل على »الدور الفعال للجهات 

الرقابية التي من �صاأنها امل�صاهمة يف 

ان  اىل  ولفت  التاأمني،  �صوق  ا�صتقرار 

الهيئات الرقابية مطالبة بو�صع املزيد 

من ال�صوابط للحد من املناف�صات احلادة 

يقوم  فالتاأمني  القطاع،  ي�صهدها  التي 

م�صاربة،  على  ولي�ض  فنية  ا�ص�ض  على 

وبالتايل يجب ح�رش املناف�صة بتطوير 

اخلدمة«.

يزال  ل  التاأمني  قطاع  »ان  اىل  وا�صار 

اىل  بالن�صبة  متوا�صعة  مرتبة  يحتل 

حجم القت�صاد نتيحة تنحي املواطنني 

الكثرية والكتفاء  التاأمني  عن منتجات 

لل�صغوطات  نظراً  منها  الزامي  هو  مبا 

قدراتهم  ت�صعف  التي  الكثرية  املاليه 

الــرتاجــع  ظــل  يف  �صيما  ل  الــ�ــرشائــيــة 

والذي  لبنان  يعي�صه  الذي  القت�صادي 

ته يف ال�صنوات الأخرية وادى 
ّ
ارتفعت حد

التاأمني  قطاع  معدل منو  انخفا�ض  اىل 

اىل  3.5 % عام 2014«.

امانة انشورنس .. السّباقة في حقل التكنولوجيا
سالم: لحصر المنافسة بتطوير الخدمة

»رافقتكم المانة« حتت هذا ال�ضعار 

ان�ض�رن�ض«  »امانة  �رشكة  تعمل 

يف قطاع التاأمني مت�ضلحة بخربة 

قطاع  يف  عق�د  الثالثة  تف�ق 

يف  التمّيز  من  مّكنها  ما  التاأمني، 

بعدد  امل�ضبعة  اللبنانية  ال�ض�ق 

طريق  �ضلكت  اذ  كبري،  �رشكات 

حقل  يف  ال�ضباقة  لتك�ن  البتكار 

اأحدث  تبنت  بعدما  التكن�ل�جيا 

التاأمني  عق�د  بيع  بطرح  تقنياته 

عرب م�قعها الألكرتوين.

مقابلة
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والتعاون  والتحديث  التقدم  رهان  التزام 

مدى  على  اك�صا«  »جمموعة  عمل  ز 
ّ
مي

معايري  على  حر�صت  اذ  قــرن،  من  اكــرث 

النفتاح والتطوير فنجحت يف تاأمني امن 

وطماأنينة وراحة بال زبائنها.

الو�صط«  ال�رشق  »اك�صا  عام  مدير  وا�صار 

على  تعمل  ال�رشكة  ان  اىل  ن�صنا�ض  ايلي 

اطالق منتجات فريدة من �صاأنها مواكبة 

حاجاتهم.  وتلبية  عمالءها  تطلعات 

اول  اك�صا  اطلقت  الطار،  وقال: »يف هذا 

بطاقة ائتمان لقطاع التاأمني يف امل�رشق 

مع  املتعاملني  خدمات  ت�صهل  العربي 

التاأمينية  اخلــدمــات  وت�صهل  الــزبــائــن 

معتمدين  وال�صتمرارية،  الثقة  يزيد  مبا 

مــبــادئ اكــ�ــصــا: »الحــــرتاف، البــتــكــار، 

احرتام الوعود واللتزام بها وروح فريق 

التزام رهان  العمل«، موؤكدين نهجنا يف 

املنتج  هذا  والتعاون.  والتحديث  التقدم 

هو ثمرة التعاون بني اك�صا ال�رشق او�صط AXA ME و�رشكة. 

من  فريداً  منتجًا  الئتمانية  البطاقة  هذه  وت�صكل   VISA
نوعه من حيث املزايا واخل�صائ�ض واخلدمات التي تقدمها 

اهمها انها معرتف بها يف جميع انحاء العامل )مبا يف ذلك 

موؤهاًل  )ت�صبح   %   1  +  %   1 باك  وكا�ض  ال�صنغن(  تاأ�صرية 

للح�صول على قيمة 1  % ال�صافية عند ت�صديد ق�صط التاأمني( 

وكذلك بطاقة بالتينية جمانية مدى احلياة«.

التأمين على المصانع
العرو�ض  من  العديد  تقدم  »اأك�صا  ان  اىل  ن�صنا�ض  ولفت 

التاأمينية اخلا�صة لل�صناعيني، التي جتمعها معهم عالقات 

مميزة عدى انها تتفوق على غريها من ال�رشكات التاأمنية 

يف احل�صة ال�صوقية«.  

ويف �صياق حديثه عن قرار وزير ال�صناعة فريج �صابوجنيان 

راأى  امل�صانع،  على  التاأمني  بالزامية 

ــرار يــاأتــي يف اطـــار »اخــذ  ــق ال ان هــذا 

والتي  ال�رشورية  والتدابري  الحتياطات 

بوجوب  م�صنع  لن�صاء  بديهية  تبدو 

الزامية التاأمني على امل�صانع«.  واعترب 

»انه م�رشوع كامل متكامل بني جمعية 

ال�صناعيني ووزارة ال�صناعة«.

فر�صت  ال�صناعة  »وزارة  ــاف:  ــص وا�

امل�صانع  ا�صحاب  تلزم  خا�صة  �رشوط 

امل�صانع،  على  التاأمني  اإلزامية  وجوب 

كون حرائق امل�صانع تنتج خماطر وا�رشار ب�رشية ومادية 

م�صاعدة  التاأمني  �صاأن  ومــن  ج�صيمة.  و�صحية  وبيئية 

خ�صائر  عن  تعوي�صه  عرب  عمله  اىل  العودة  على  ال�صناعي 

الفال�ض وحتمي موظفيه من  احلريق وبالتايل حتميه من 

البقاء بال عمل«.

واقع القطاع
ويف رد على �صوؤال حول واقع قطاع التامني وامل�صاكل التي 

واملنطقة،  لبنان  يف  ال�صائدة  الو�صاع  ظل  يف  يواجهها 

الزمة  تداعيات  من  يعاين  التاأمني  »قطاع  ن�صنا�ض:  قال 

الو�صع  و�صف  ميكن  ولكن  الداخلية.  والمنية  ال�صيا�صية 

غم من حال عدم ال�صتقرار الذي ي�صود 
ّ
احلايل باملقبول بالر

الأو�صط، والذي يتاأّثر به لبنان بطبيعة  ال�رشق  دول منطقة 

احلال«.

واعترب ان  �صوق التاأمني يف لبنان ت�صهد 

�رشكات  تعمد  اذ  �صارية  م�صاربات 

كثرية اىل خف�ض ال�صعار لجتذاب املزيد 

من الزبائن. وفيما ا�صار اىل ان �رشكات 

التاأمني الوطنية جتهد لتقدمي كل حديث 

ان  اعترب  اللبناين،  للم�صتهلك  وجديد 

»اأولويات هذا امل�صتهلك باتت يف مكان 

القت�صادية  الأو�ــصــاع  اأن  حيث  ــر،  اآخ

واإمكاناته  قدراته  على  ت�صغط  ال�صعبة 

املالية فتجعلها يف تراجع م�صتمر«.

اكسا الشرق االوسط .. قرن من االحتراف واالبتكار في عالم التأمين
نسناس: السوق تشهد مضاربات ضارية

 تقدم أكسا العديد 

من العروض التأمينية 

 الخاصة للصناعيين 

الذين تجمعها معهم 

عالقات مميزة
Call center

04/727 000

THE FIRST CREDIT CARD INSURANCE
 IN THE LEVANT

*The extra 1% is eligible upon insurance premium settlement.

Cash back 1% + 1%*
Free worldwide travel insurance (including Schengen)

Lifetime free AXA M.E. Visa Platinum card
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زبائنها  ثقة  والإجنــازات  بالنجاحات  احلافل  ليا  �صجل  يعّزز 

التاأمني  قطاع  يف  م�صتثمر  راأ�صمال  اأكرب  على  فحيازتها  بها، 

وميزانيتها يعك�صان �صالبتها وقوتها، واحتاللها ملركز متقدم 

بني ال�رشكات العاملة يف القطاع لي�ض اإل دلياًل على م�صداقيتها، 

ومعدل اأرباحها منذ �صنوات تاأكيداً على ا�صتمراريتها.

تقف من دون �صك خلف هذا التقدم امل�صتمر خطط و�صيا�صات 

ليا  �رشكة  عــام  مدير  اكــد  اإذ  ال�رشكة،  تاألق  ت�صمن  حكيمة 

اأن  والإقت�صاد«  »ال�صناعة  مع  حديث  يف  حنا  �صالم  للتاأمني 

ت�صمن  بل  الأق�صاط،  اأجــل  من  الأق�صاط  خلف  تهرع  ل  »ليا 

جناح وا�صتمرارية نتائجها اجليدة رغم احتدام املناف�صة بني 

ال�رشكات العاملة يف القطاع عرب اتباع �صيا�صة انتقاء الأخطار 

بال�صعر املنا�صب«.

�صبكة  خــالل  من  تعمل  ليا  اأن  على  د 
ّ
و�صد

�صلكت  وقد  لبنان،  يف  املكاتب  من  وطنية 

طريق النفتاح على الأ�صواق اخلارجية حيث 

قامت بتو�صيع جمال ن�صاطها بالتعاون مع 

ال�رشكة العربية ال�صورية للتاأمني. واإذ اأ�صار 

اإىل اأن عدم ال�صتقرار يف �صورية قد انعك�ض 

ليا  و�صع  اأن  اأكد  الأق�صاط،  يف  انخفا�صًا 

�صهام  ملجموعة  تابعة  اإنها  اإذ  م�صتقر 

ا�صتقرارها  ب�صالبة  ز 
ّ
تتمي التي  املغربية 

يف  تاأمني  �رشكة   25 �صمها  عرب  املــايل 

اأفريقيا.

ويف اإطار حديثه عن التو�صع نحو البلدان 

د حنا على اأن قرار التو�صع نحو البلدان العربية لي�ض 
ّ
العربية، �صد

حكراً على ليا بل هو قرار تتخذه جمموعة �صهام ككل.

تعزيز الرقابة
واعترب حنا اأن تداعيات ال�صطرابات التي يعي�صها لبنان والعامل 

العربي انعك�صت على قطاع التاأمني ول �صيما بعد اإقفال احلدود 

ال�صورية الأردنية والتي اأدت اإىل انخفا�ض اأق�صاط التاأمني على 

النقل ب�صكل كبري.

وراأى اأن قطاع التاأمني ميلك قدرة كبرية على ال�صمود، واعترب 

اأن ت�صديد الرقابة على القطاع من �صاأنها تعزيز هذه القدرة، مثل 

الرقابة  نتيجة  كبرية  جناحات  يحقق  الذي  امل�رشيف  القطاع 

والإدارة احلكيمة مل�رشف لبنان.

ولفت اإىل اأهمية مكتب ال�صكاوى الذي ا�صتحدثته جلنة املراقبة، 

وراأى اأن وجوده يحمل فائدة كبرية للم�صتهلك ول�رشكة التاأمني 

على حد �صواء. واإذ اعترب ان هناك بع�ض ال�صكاوى تاأتي يف غري 

موقعها وهناك بع�ض ال�صكاوى املحقة التي تتطلب من �رشكات 

التاأمني تلبية الزبائن واإعطائهم حّقهم، اأكد اأن ال�صكاوى على ليا 

ن�صبتها �صئيلة جداً.

المنافسة
هي  القطاع  تواجه  التي  التحديات  اأبــرز  اأن  اإىل  حنا  وا�صار 

عدد  انخف�ض  الأ�صواق  ت�صهده  الذي  الركود  ظل  ففي  املناف�صة، 

عليها  تتهافت  التاأمني  ما جعل �رشكات  ب�صكل كبري  امل�صاريع 

القطاع  يف  العاملة  ال�رشكات  بني  املناف�صة  حدة  رفع  ما  وهو 

اإىل حد كبري.

وراأى اأن اأبرز ال�صبل لتنمية القطاع هي تعزيز الرقابة التي من 

�صاأنها احلد من املناف�صة ونتائجها اخلطرة.

قرار متقدم
ولفت حنا اإىل اأن قرار اإلزامية التاأمني على امل�صانع قرار متقدم 

اأ�صحاب  د على �رشورة توعية 
ّ
وجيد. و�صد

يلجاأ  حيث  التاأمني  اأهمية  حول  امل�صانع 

ل  تاأمني  بوال�ض  �رشاء  اإىل  منهم  البع�ض 

تكون  اإمنــا  مل�صنعه  �صاملة  تغطية  توؤمن 

ال�صناعة،  وزارة  اإجـــراءات  لإمتــام  �صكلية 

اتخاذ  من  املن�صود  الهدف  يحقق  ل  وهــذا 

القرار، مما يتطلب من وزارة ال�صناعة التاأّكد 

من فعالية بولي�صة التاأمني وحجم التغطية 

التي توؤمنها للم�صنع.

عند  ال�صفافية  اعتماد  اإىل  ال�صناعيني  ودعا 

عامل  اإنها  اإذ  التاأمني  �رشكات  مع  التوا�صل 

مهم لإ�صدار بوال�ض حتمي م�صاحلهم.

ليا للتأمين.. 40 عامًا من الثقة وااللتزام
حنا: لتعزيز الرقابة

مر  على  بامل�ضتقبل،  والثقة  الت�ضميم  �ضكل   

ليا  �رشكة  يف  العاملني  امام  حافزاً  ال�ضن�ات، 

اأب�رشت  التي  بال�رشكة  قدمًا  للم�ضي  للتاأمني 

تاأ�ضي�ضها  بذكرى  لتحتفل   ،1975 عام  الن�ر 

الأربعني العام املا�ضي م�ؤرخة 14600 ي�مًا من 

الأمانة، الثقة، ال�لء، اللتزام والدعم لزبائنها.

تضمن ليا للتأمين نجاحها 

واستمرارية نتائجها الجيدة 

رغم احتدام المنافسة 

بين الشركات العاملة في 

القطاع عبر اتباع سياسة 

انتقاء األخطار بالسعر 

المناسب
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مقابلة

�صيا�صة  و�صع  اأولها  وكان  كثرية،  يارد  واجهت  التي  التحديات 

اأركانها،  اأهم  �صي�صكلون  الذين  موظفيها  طاقم  واختيار  ال�رشكة، 

اأي  جتد  ل  التي  ال�رشكة  �صيا�صة  �صتنطلق  لعملهم  حمبتهم  من  اإذ 

مربر لنف�صها يف عدم الوقوف اإىل جانب زبائنها اإذا ما وقعوا يف 

م�صكلة. فبح�صب يارد، »طاقم موظفي ال�رشكة يرتك كل العمل جانبًا 

اإذا ما وقع يف م�صكلة، فالعالقة  اأولوياته  اأوىل  وي�صع الزبون يف 

بالأوا�رش  اأ�صبه  لت�صبح  با�صتمرار  تتطور  وزبائنها  ال�رشكة  بني 

العائلية«. 

واأ�صار يارد اإىل اأن »ال�رشكة ل متلك فريق مبيعات بل تعتمد على 

ال�رشكة  موظفو  يتوزع  فيما  بنف�صه،  عليها  يعمل  تاأمينية  حمفظة 

على اأق�صام متعددة«. واإذ لفت اإىل املجهود والعمل الدوؤوب واملتابعة 

الدقيقة التي يقوم بها اإىل جانب موظفي ال�رشكة، حيث تتم مراقبة 

الثغرات يف الأداء وعقد اجتماعات متكررة لت�صويب م�صار العمل«، 

اإعطاءه   »�صلوب«  ت�صتطيع  الذي  الوحيد  احلافز  اأن  على  يارد  �صدد 

اخلربة  هو  معها  للتعامل  ال�صناعيني   اأو  ال�رشكات  اأو  لالأفراد 

وال�صمعة اجليدة اللتان اكت�صبتهما على مر �صنوات العمل«.

يف  وجوده  ممكن  �صيء  اأف�صل  هم  التاأمني  »و�صطاء  اأن  اإىل  ولفت 

اأن  اأعترب  التاأمني«. وقال: »رمبا �صهادتي جمروحة، ولكني  قطاع 

ن الذي ل يتعامل مع و�صيط تاأمني غري حممٍي كفاية، فو�صيط 
ّ
املوؤم

اأن  وراأى  ن«. 
ّ
واملوؤم التاأمني  الو�صل بني �رشكة  التاأمني هو �صلة 

اأهمية دور و�صيط التاأمني جتعل من عملية اختياره م�صوؤولية كبرية 

ليختار  يتاأنى  اأن  فيه  يفرت�ض  الذي  العمل،  �صاحب  اإىل  بالن�صبة 

الو�صيط الأكفاأ متامًا كما يختار املحامي اأو املحا�صب يف �رشكته«.

التأمين على المصانع
ال�صابق فريج  ال�صناعة  اإطار رده على �صوؤال حول قرار وزير  ويف 

القرار   « يارد:  قال  امل�صانع،  على  التاأمني  باإلزامية  �صابوجنيان 

اأدى اإىل زيادة طفيفة يف الإقبال على التاأمني من قبل امل�صانع، اإذ 

نني على م�صانعهم قبل القرار، فاأي 
ّ
اإن معظم ال�صناعيني كانوا موؤم

�صناعي اأو رجل اأعمال عندما ي�صتثمر راأ�صماًل كبرياً يف عمله يعمد 

كبرية.  يوقعه يف خ�صائر  قد  اأي حادث  كون ح�صول  التاأمني  اإىل 

القرتا�ض من  اإىل  يلجاأ  ال�صناعيني  اأن هناك عددا كبريا من  كما 

امل�صنع بهدف حماية  تاأمينًا على  بدورها تطلب  التي  امل�صارف 

الت�صليفات التي تعطيها«.

وا�صاف: »لكن من دون �صك، القرار لفت نظر ال�صناعيني اإىل حت�صني 

الذين مل  الأ�صخا�ض  اأن  التي كانت موجودة �صابقًا، كما  البوال�ض 

نوا على م�صانعهم التزامًا بالقرار«.
ّ
نني اأم

ّ
يكونوا موؤم

بعني  توؤخذ  التي  املعايري  عن  �صوؤال  على  رده  خالل  يارد  واعترب 

العتبار عند اكتتاب عقد تاأمني على امل�صنع، » اأن بولي�صة التاأمني 

على امل�صانع لي�صت بولي�صة واحدة منوذجية غري قابلة للتعديل، 

التطور  على  وقادرة  كبرية  امتدادات  ولها  مرنة  بولي�صة  هي  بل 

ن مهما كانت 
ّ
اإىل حدود ت�صمح بتوفري تغطية �صاملة للم�صنع املوؤم

طبيعة ن�صاطه اأو حجمه«.

خطوات التأمين
واأعلن اأن »اأوىل خطوات التاأمني على امل�صانع تكون باإر�صال خبري 

فيه  املوجودة  واخلطر  احلماية  معايري  مه ملعرفة 
ّ
ليقي امل�صنع  اإىل 

ي�صع  التقييم  هذا  على  وبناء  الطبيعية،  والكوارث  احلريق  لناحية 

اخلبري تقريره، الذي يتم ال�صتناد اإليه يف بناء البولي�صة«. و�صدد على 

املهمة الدقيقة التي يتولها ال�صناعي يف هذا الإطار، وهي اإعطاء 

ا�صتناداً  التاأمني،  و�صيط  ليتمكن  م�صنعه  عن  ال�صحيحة  املعلومات 

اإىل التقرير امُلعد وخربته، من اإعطائه البولي�صة التي يحتاج اإليها«.

سلوب.. وسيط مستقل منفتح على األسواق التأمينية كافة
يارد: مصلحة المؤمِّن اولى اولوياتنا

انطالقًا من قناعته ب�رشورة خدمة امل�ؤّمنني باأرقى 

م�ضت�ى، انطلق �ضليم يارد قبل 25 عامًا يف تاأ�ضي�ض 

لن  �رشكته  اأن  يقني  على  يارد  كان  �ضل�ب.  �رشكة 

التزمت  ما  اإذا  والتط�ر  الت��ضع  ت�ضل طريقها نح� 

التقنية العالية يف عملها وو�ضعت معاملة امل�ؤّمنني 

ومالحقة ب�ال�ضهم وم�ضاحلهم يف �ضلم اأول�ياتها.

حتقيق  من  ال�ضن�ات  مر  على  »�ضل�ب«  متكنت 

النجاح تل� الآخر، لتكت�ضب �ضفات و�ضيط التاأمني 

التاأمينية  الأ�ض�اق  كل  على  بانفتاحها  امل�ضتقل، 

وكل التغطيات التي ميكن اأن تفيد زبائنها لت�ضبح 

يارد.. متفائل بمستقبل القطاع في لبنانخبرية يف اإعطاء الن�ضح لهم.



حمتوياتها  التاأمني  و�صيط  يبحث  البولي�صة  و�صع  بعد   « وتابع: 

يعر�صها  ثم  ومن  ن 
ّ
املوؤم ال�صناعي  مع  توؤمنها  التي  والتغطيات 

على �رشكات التاأمني التي يعينها ال�صناعي اأو التي يتعامل معها 

تت�صمنها  التي  ال�رشوط  اأو  للقواعد  وفقًا  ت�صعريها  ليتم  الو�صيط 

العر�ض  هذا  من  وينتج  ال�صناعي.  لتحمي  اأ�صا�صًا  و�صعت  والتي 

الأ�صعار  بني  مقارنة  اأواملوؤمن  الو�صيط  فيجري  بالأ�صعار،  جدول 

ويختار ال�رشكة التي �صيوؤمن معها«.

دور الحكم
اإ�صكالت  اأي  تفادي  من  ال�صناعي  يتمكن  لكي  »اأنه  يارد  واعترب 

مع �رشكات التاأمني، من الأف�صل له اأن يتعامل مع و�صيط تاأمني«، 

وقال: »هناك فرق كبري بني اأن يتعامل ال�صناعي مع �رشكة تاأمني 

حال  ويف  بولي�صة  تبيع  التاأمني  ف�رشكة  و�صيط،  عرب  اأو  مبا�رشة 

ح�صل حادث ما �صتدفع اأمواًل، يف حني عندما يبيع و�صيط التاأمني 

ه الأول والأخري م�صلحة ال�صناعي املوؤّمن، كونه 
ّ
بولي�صة يكون هم

موّكل من قبله«.

وتابع: »اإ�صافة اإىل ذلك، الطرفان اللذان يوقعان على عقد التاأمني 

هما ال�صناعي و�رشكة التاأمني، وبالتايل �رشكة التاأمني طرف وهذا 

لها اأداء دور احلكم يف اأي ظرف كان، وهنا تربز اأهمية دور 
ّ
ل يخو

وال�صناعي  ال�رشكة  بني  و�صل  �صلة  يكون  الذي  التاأمني،  و�صيط 

ن ليتمكن من النتباه اإىل �رشوط 
ّ
ويقف اإىل جانب ال�صناعي املوؤم

والتاأكد من تالوؤمها يف حال ح�صل حادث مع تقارير  البولي�صة 

اخلرباء«. 

مشاكل القطاع
ويف معر�ض حديثه عن م�صاكل قطاع و�صطاء التاأمني، لفت يارد 

اإىل  واأ�صار  التاأمينية،  الأ�صواق  يف  الفو�صى  من  نوع  وجود  اإىل 

و�صيط  نف�صها  وت�صمي  تاأمني  بوال�ض  تبيع  »وجود جهات متعددة 

تاأمني، يف حني اأن الو�صيط هو الإن�صان امل�صتقل الذي ميلك جهاز 

موظفني وات�صالت مع �رشكات التاأمني«.

الأ�صخا�ض  ناحية  من  الو�صاطة  على  متطفلون  »هناك  واأ�صاف: 

الذين يبيعون بدون ترخي�ض. وهوؤلء ي�صببون يف كثري من الأوقات 

م�صاكل، كونهم ل ميلكون الثقافة والتقنية املطلوبة لي�صتطيعوا بيع 

بوال�ض تاأمني«. 

تنمية القطاع 
الرقابة ووزارة القت�صاد تعمالن جديًا على  اأن »جلنة  واعترب يارد 

و�صليمة«.   جيدة  قواعد  بو�صع  ــوزارة  ال بــداأت  حيث  القطاع  تطوير 

تتميز  العامل  يف  املوجودة  التاأمينية  الأ�صواق  كل  »اأن  اإىل  لفت  واإذ 

مبعطيات و�صفات خا�صة«، �صدد على »عدم اإمكانية الإتيان بقوانني 

من اخلارج وتنفيذها يف الأ�صواق التاأمينية اللبنانية«. وقال: »يجب اأن 

ناأخذ الوحي من القوانني يف اخلارج وندر�ض ال�صوق اللبنانية لنتمكن 

من و�صع قاعدة لعمل و�صيط التاأمني. ل ميكننا احلد من �صالحيات 

الو�صيط وتقييده من اأجل رقابته، �صوق التاأمني تنتظم باأكملها عندما 

من  قوانني جلزء  ن�صع  اأن  اأي ل ميكن  واحدة.  لرقابة  تابعة  ت�صبح 

الفاعلني يف القطاع  القيام با�صت�صارات مع  التاأمني، بل يجب  �صوق 

كافة من اجل بناء قانون ل�صوق التاأمني بكاملها«.
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من  اإكتوارية  علوم  خريج  اأول  حنا،  ومتكن 

 ACAIR جامعة لبنانية ووطنية، من و�صع

وتو�صيع  زبائنه  واإر�صاء  التطور  �صكة  على 

الــتــاأمــني وتخطي  عــالقــاتــه مــع �ــرشكــات 

ــتــي تتمثل  وال الــتــي واجــهــتــه  الــتــحــديــات 

واأ�صار  والأمــنــي.  الإقت�صادي  بالو�صعني 

حنا يف هذا الإطار، اإىل اأنه اإ�صافة اإىل �صوء 

توؤثر  التي  والأمنية  الإقت�صادية  الأو�صاع 

ت�صديد  اللبنانيني على  ب�صكل كبري يف قدرة 

الأق�صاط، وقفت ACAIR اأمام حتٍد مهٍم عند 

عدم  ظل  يف  التاأمني  �رشكات  اإحدى  اإقفال 

وجود �صوابط يف حينها من وزارة الإقت�صاد 

ن وو�صيط التامني، اإل اأنها 
ّ
ل�صمان حق املوؤم

تخطته بنجاح.

القطاع األهم
الإقت�صاد قد ل  اأن تراجع  اإىل  واإذ لفت حنا 

ينعك�ض بال�رشورة تراجعًا يف القطاع، اعترب 

القطاعات  اأهــم  من  هو  التاأمني  قطاع  اأن 

كثري  يف  اإنه  اإذ  الإطــالق  على  الإقت�صادية 

الو�صع  تــدهــور  يــقــوى مــع  الأحــيــان  مــن 

الإقــتــ�ــصــادي. وقـــال: »مــع ارتــفــاع تعرفة 

التامني  اإىل  الكثريون  توجه  امل�صت�صفيات، 

ال�صحي خوفًا من الوقوع يف مطبات كثرية 

الأعباء  كلفة  ل 
ّ
قادرين على حتم لأنهم غري 

تاأمينية.  بطاقة  لديهم  لي�صت  اأو  املالية 

التفجريات  انت�صار  ومع  اللبنانيني  اأن  كما 

�ض 
ّ
يبادرون اإىل التفتي�ض عما ميكن اأن يعو

عليهم خ�صارتهم، فيهرعون اإىل �رشاء بوال�ض 

اأو  الإرهابية  الأعمال  اأ�رشار  تغطي  تاأمني 

اأق�صاط  رفع  الأمــور  �صاأن هذه  احلــروب. من 

التاأمني وبالتايل زيادة ربح الو�صيط«.

الوسطاء الدخالء 
يعاين  الــتــي  امل�صاكل  اأن  حنا  واأو�ــصــح 

الدخالء  واأبــرزهــا  متعددة،  القطاع  منها 

غري  الو�صطاء  ي�صمى  ما  اأو  القطاع،  على 

الإقت�صاد  وزارة  على  اأن  وراأى  املرخ�صني، 

�صبط هذا املو�صوع، وعدم ال�صماح لأي كان 

مبمار�صة الو�صاطة من دون ترخي�ض. وقال: 

املرّخ�ض  الو�صيط  املــاديــة،  الناحية  »مــن 

كثرية  نفقات  ولديه  البنك  يف  كفالة  ي�صع 

وال�صمان  واملحامني  باملحا�صبني  تتعلق 

ــذي  وال املرخ�ض  غــري  فيما  الإجــتــمــاعــي، 

ن�صميه »حامل ال�صنطه« لي�صت لديه نفقات.

واأ�صاف: »اأما من الناحية التقنية، ف«حامل 

بولي�صة  لإعطاء  متامًا  موؤهل  غري  ال�صنطة« 

لتوجيه  اأو  لــلــزبــون  ال�صحيحة  الــتــاأمــني 

امللف  يعطي  ل  وقــد  ــن 
ّ
املــوؤم اإىل  ن�صيحة 

 
ّ
ال�صحيح ل�رشكة التاأمني، وبالتايل فهو ي�رش

ب�رشكات  نني 
ّ
املوؤم ثقة  يهز  وقد  ن 

ّ
باملوؤم

التاأمني وبالقطاع ككل«.

من  ح�صة  تاأخذ  اأي�صًا  »امل�صارف  وتابع: 

ال�صوق من دون اأي وجه حق، اإذ ُيلَزم طالب 

مقابل  تاأمني  بولي�صة  اأخــذ  على  القر�ض 

تاأمني  �ــرشكــة  مــن  يطلبه  الـــذي  الــقــر�ــض 

تتعامل مع امل�رشف مبا�رشة، وهذا ممنوع 

يف كل دول العامل، فالقانون ل يعطي احلق 

للم�رشف بالتوجه اإىل الزبون مبنتج جتاري 

بل مايل، وعلى امل�رشف اأن يطلب بولي�صة 

وزارة  من  مرخ�صة  �رشكة  قبل  من  تاأمني 

الإقت�صاد«.

تفاؤل بالمستقبل
ويف اإطار رده على �صوؤال عن ال�صبل الكفيلة 

»�رشورة  على  حنا  �صّدد  القطاع،  بت�صحيح 

اأركانًا  تعترب  جهات   3 بني  جّدي  حوار  بدء 

الإقت�صاد  وزارة  وهي:  القطاع  يف  اأ�صا�صية 

و�رشكات  التاأمني،  لقطاع  مة  املنظِّ اجلهة 

التاأمني التي تتحمل اخلطر وو�صطاء التاأمني 

اأن  وراأى  التاأمني«.  بوال�ض  قون 
ّ
ي�صو الذين 

راً يحميها 
ّ
»احلوار بينها قد يثمر قانونًا متطو

ن بعني الإعتبار«.
ّ
وياأخذ م�صلحة املوؤم

ال�صابق  ال�صناعة  ــر  وزي ــرار  ق و�صف  واإذ 

على  التاأمني  باإلزامية  �صابوجنيان  فريج 

وجوب  على  �صّدد  بـ»الإيجابي«،  امل�صانع 

حيث  التاأمني،  كيفية  ملراقبة  اآلية  و�صع 

ورقة  طلب  اإىل  ال�صناعيني  من  عدد  يعمد 

اأجل جتديد  الوزارة من  اإىل  �صكلية لتقدميها 

ال�صهادة ال�صناعية«. واأكد اأن »ال�صري يف هذا 

اأن  يجب  فالبولي�صة  م�صموح،  غري  الإجتــاه 

تت�صمن البنود الكفيلة بتغطية امل�صنع حتى 

اإذا ما وقع حادث يكون ال�صناعي قادراً على 

فهذا  خ�صارات،  داً 
ّ
متكب ولي�ض  عمله  متابعة 

هو الهدف من التاأمني على امل�صانع«.

القطاع  مب�صتقبل  »تفاوؤله  عن  حنا  واأعــرب 

عند  ترتفع  التاأميني  الوعي  درجــة  اإن  اإذ 

اللبنانيني، اإ�صافة اإىل اأن تطور العالقة بني 

التاأمني و�رشكات  الإقت�صاد وو�صطاء  وزارة 

اإيجابي  القطاع  م�صتقبل  اأن  يوؤكد  التاأمني، 

ولي�ض �صلبيًا«.

ACAIR .. قصة نجاح تأميني بين لبنان وسلطنة ُعمان
حنا: لعقد حوار بين أركان القطاع

المصارف تأخذ حصة من سوق 

التأمين من دون أي وجه 

حق، فالقانون ال يعطي الحق 

للمصرف بالتوجه إلى الزبون 

بمنتج تجاري بل مالي

عامل  يف  العمل  من  عامًا   25

ملدير  كافية  كانت  التاأمني، 

حنا  اإيلي   ACAIR �رشكة 

لتكري�ض ا�ضم �رشكته يف �ض�ق 

والنطالق  لبنان،  يف  التاأمني 

حيث  العربية  ال�ض�ق  نح� 

اأ�ض�ض �رشكة يف �ضلطنة عمان 

 ZENITH Insurance Services

عام 2010.
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نظراً  التاأمني  و�صيط  دور  على  احلفاظ  �ــرشورة  على  الزبري  �صدد 

عند  تتجلى  التاأمني  و�صيط  دور  »فاعلية  اأن  اإىل  لفت  واإذ  لأهميته. 

»اأي  اأن  اإىل  اأ�صار  واملوؤمن«،  التاأمني  �رشكة  بني  اإ�صكال  ح�صول 

يف  التاأمني  و�صيط  اأو  التاأمني  و�رشكة  املوؤمن  بني  يح�صل  اإ�صكال 

معظم الأحيان يعود اإىل امل�صاربة يف الأ�صعار، فاملوؤمن يف كثري 

من الأحيان ل ينظر اإىل ال�رشوط وال�صتثناءات يف عقد التاأمني، بل 

يركز على �صعر البولي�صة«. واأ�صاف: »الأمور ل ت�صري  بهذا ال�صكل، 

يف التاأمني ياأخذ الزبون ما يدفع من اأجله، وهذا يفر�ض على املوؤمن 

اأن يتمتع بدرجة من الوعي لي�صاأل عن اأ�صباب تدين �صعر البولي�صة 

ويتاأنى يف قراءة العقد وخا�صة ال�رشوط والإ�صتثناءات«.

ولفت اإىل اأن »اخلطوة الأ�صا�ض لتنمية قطاع التاأمني، هي مالحقة 

حقيبة  يحملون  الذين  هــوؤلء  وهم  ال�صنتة«  بـ»جتار  ي�صمى  ما 

و�صطاء  عمل  على  يوؤثرون  هوؤلء  تاأمني.  ليبيعوا  بها  ويجولون 

اأ�صعار  على  كبرية  بح�صومات  يقومون  اإذ  كبري  ب�صكل  التاأمني 

البوال�ض. يف حني اأن الو�صيط املرخ�ض ي�صع كفالة يف امل�رشف، 

واأجرة مكتب وم�صاريف  �صنويًا ولديه موظفني  ويجدد رخ�صته 

اأخرى خمتلفة«.

التراجع االقتصادي
يطاول  الذي  بالرتاجع  يتاأثر  مل  التاأمني  »قطاع  اأن  الزبري  واأكــد 

اللبنانيني  عند  التاأميني  الوعي  درجة  اإن  اإذ  اللبناين  القت�صاد 

ارتفعت ب�صكل كبري يف ال�صنوات الأخرية، فاجليل احلايل اأكرث وعيًا 

توؤدي دوراً يف  اأ�صبحت  اأن اجلامعات  اإىل  اإ�صافة  التاأمني  لأهمية 

ن�رش الوعي التاأميني عرب تدري�ض اأهمية التاأمني يف اخت�صا�صاتها 

خطواتهم  كل  يف  لهم  رفيقًا  التاأمني  جعل  على  الطالب  وحــث 

العملية«.

ولفت اإىل »اأن ال�صبب الذي يحافظ على الأرقام املرتفعة يف القطاع، 

لي�ض املجهود الفردي للو�صطاء اإمنا جلوء النا�ض اإىل القرتا�ض من 

امل�صارف الذي يتطلب بوال�ض تاأمني على احلياة وعلى املمتلكات«. 

ح�صة  تاأخذ  للم�صارف  التابعة  التاأمني  »�رشكات  اأن  الزبري  وراأى 

اإىل  الو�صول  تخولها  كثرية  مبزايا  تتمتع  كونها  ال�صوق  من  الأ�صد 

الزبون وفر�ض بوال�ض تاأمني عليه«.

واأ�صار اإىل اأن »قطاع التاأمني ل يزال يحتل مرتبة متوا�صعة بالن�صبة 

اإىل حجم القت�صاد املحلي ب�صبب »احلرب اللبنانية 

والأزمات ال�صيا�صية التي يعاين منها لبنان ب�صكل 

ب�صكل  القت�صاد  طاولت  والتي  متوا�صل  �صبه 

ل 
ّ
عو

ُ
ي التي  الو�صطى  الطبقة  تاآكل  اإىل  واأدت  كبري 

الطبقة  حجم  لبنان  يف  »اليوم  ــال:  وق عليها«. 

هذه  اإىل  املنتمون  واملواطنون  ارتفع،  الفقرية 

الطبقة ل ي�صتطيعون �رشاء بوال�ض تاأمني »�صحة، 

�صيارات...«. 

تحفيز القطاع
واو�صح الزبري اإىل اأن »قرار التاأمني على امل�صانع مل ياأِت من فراغ 

بل بعد عدة حوادث �صلطت ال�صوء على اأهمية هذا التاأمني الذي يرفع 

ال�رشر عن �صاحب العمل واملوظفني وجريانه حتى«.

وراأى الزبري اأن »من �صاأن قيام ال�رشكات بالإيفاء بالتزاماتها 

التاأمني  مبفهوم  النا�ض  اإميان  تر�صيخ  �صفافة  بوال�ض  وتقدمي 

اأحيانًا تخل �رشكات  اإنه  اإذ  القطاع،  وبالتايل حت�صني وحتفيز 

التاأمني بالتزاماتها من  دون اأن يكون هناك ح�صيب اأو رقيب«.

شركة الزبير لوساطة التأمين.. 50  عامًا من الشفافية وااللتزام
د. وسيم فؤاد الزبير: للحفاظ على دور وسيط التأمين

 Professionally Insured For The Dark Side In Life
ل��ضاطة  الزبري  »�رشكة  عملت  ال�ضعار  هذا  حتت 

اأف�ضل  فقدمت  عق�د،  خم�ضة  مدى  على  التاأمني« 

اخلدمات التاأمينية لزبائنها، وحر�ضت وفقًا ملديرها 

كاملة من  م�ض�ؤولياتها  الزبري على حتمل  و�ضيم  د. 

لي�ضع  يتدخل  تاأمني  ك��ضيط  دورها  تاأدية  خالل 

بني  اإ�ضكال  اأي  ح�ض�ل  عند  احلروف  على  النقاط 

بتحمل  ال�رشكة  فيطالب  وامل�ؤمن،  التاأمني  �رشكة 

تر�ضي  ت�ض�ية  اإىل  لل��ض�ل  يعمل  اأو  م�ض�ؤولياتها 

الطرفني يف اآن واحد«.

الخطوة األساس 

لتنمية قطاع التأمين 

 تتمثل بمالحقة ما يسمى 

بـ»تجار الشنتة«
الزبير: للشركات التابعة للمصارف حصة األسد من السوق
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واعترب �صعد اأن »امل�صاكل بني �رشكات التاأمني والزبون املوؤمن 

تبداأ مع وجود خلل ما يف عقد التاأمني. وراأى اأن »احلل يكمن 

يف �رشورة التعامل مع و�صيط تاأمني مرخ�ض ميلك معلومات 

وخربة كافية متكنه من و�صع بولي�صة تغطي امل�صنع الواجب 

تاأمينه بكل جمالته. فالو�صيط غري املرخ�ض ي�صتغيب نقاطا 

املوؤمن  ي�صبح  بحيث  اأف�صل  اأ�صعار  لتقدمي  العقد  يف  عديدة 

حاماًل ملجرد ورقة مل�صنع غري موؤمن«. و�صدد على اأن »اإملام 

ال�صناعي بق�صايا التاأمني ميكنه من ا�صتدراك اأمور كهذه«.

تأمين المصانع
على  التاأمني  بجعل  ال�صناعة  وزيــر  قــرار  »اأن  �صعد  واأعلن 

الرتخي�ض  على  للح�صول  الرئي�صية  ال�رشوط  اأحد  امل�صانع 

وال�صهادة ال�صناعية اأدى اإىل زيادة الإقبال على التاأمني من 

امل�صانع«.

اإىل تاأن كبري،  اأن »التاأمني على امل�صانع يحتاج  و�صدد على 

احلادث.  ح�صول  بعد  اإل  تظهر  ل  امل�صائل  من  العديد  فهناك 

وعلى ال�رشكة اأن تكون على علم بكل هذه امل�صائل لت�صتطيع 

الكثري  فهناك  يحتاجها.  التي  البولي�صة  الزبون  تعطي  اأن 

اأ�صحاب  بعدها  ا�صتكى  التي  احلوادث  من 

من  التاأمني  �رشكات  تهرب  من  امل�صانع 

الدفع، لكن يف الواقع تكون البولي�صة غري 

�صاملة لكل الأ�رشار بعد احلادث«.

التاأمني  اأن »اأوىل خطوات  اإىل  واأ�صار �صعد 

امل�صنع  على  اأويل  بك�صف  بالقيام  تبداأ 

ملعرفة ماذا يجب اأن ت�صمل بنود العقد. كما 

اأن هناك م�صائل حتتاج اإىل بند 

كان  فاإذا  للتاأمني،  خ�صو�صي 

لال�صتعال  قابلة  مــواد  هناك 

يجب ذكرها يف العقد حتى تتم 

العقد  على  يجب  كما  تغطيتها. 

ولأي  للعمال  تغطية  يوؤمن  اأن 

حريق اأو طارئ يح�صل، اإ�صافة 

اجلــريان  جتــاه  امل�صوؤولية  اإىل 

والغري«.

المضاربات
»القطاع  اأن  اإىل  �صعد  ولفت 

ــن املــ�ــصــاربــات من  يــعــاين م

التابعة  التاأمني  �رشكات  قبل 

عن  تــاأخــذ  والــتــي  للم�صارف 

غــري حــق الــزبــائــن والــعــمــالء  

التاأمني  على  اإجــبــارهــم  عــرب 

قر�صًا  ال�رشكة  اإعطاء  على  املوافقة  �رشوط  من  ك�رشط  معها 

يوؤثر فقط على عمل و�صطاء  »اأن هذا ل  اإىل  �صعد  واأ�صار  ما«. 

التاأمني، بل ينعك�ض على الزبون املوؤمن كون ال�رشكات التابعة 

ت الكثري من 
ّ
للم�صارف ل متلك اخلربة والأهلية ما يجعلها تفو

التفا�صيل املهمة يف عقد التاأمني ما يعر�ض زبائنها للم�صاكل 

عند ح�صول اأي حادث«.

تنمية القطاع
متوا�صعة  مرتبة  يحتل  يزال  ل  »القطاع  اأن  اإىل  �صعد  ولفت 

الأمريكية  بــالــدول  مقارنة  القت�صاد  حجم  اإىل  بالن�صبة 

تاأمينية  ثقافة  ميلك  الدول  تلك  يف  ال�صعب  كون  والأوروبية 

اأو�صع، كما اأن القانون يفر�ض  اإلزامية التاأمني على ال�صناعيني 

القطاع  احتالل  اإىل  يوؤدي  ما  والعمال  واملكاتب  وال�صيارات 

مرتبة جيدة بالن�صبة اإىل حجم القت�صاد«.

واعترب »اأن تنمية قطاع التاأمني تتطلب عمال م�صرتكا من قبل 

الوزارات كافة. فالتاأمني يخفف عن كاهل الدولة الكثري من 

اإلزامية  اأن  كما  ال�صت�صفاء.  م�صاريف  �صيما  ول  امل�صاريف، 

ككل،  املواطنني  عن  تخفف ال�صغط  ال�صيارات  لكل  التاأمني 

ال�رشكات  تتوكل  ما  حادث  ح�صول  فعند 

يف حل احلادث كما يف البلدان الأوروبية 

على  م�صاكل  اأي  دون  مــن  والأمــريكــيــة 

الطرقات. وراأى اأن »على الوزارة اأن تفر�ض 

اأن يعمل يف قطاع  على كل م�رشف يريد 

التاأمني اأن يكون لديه و�صيط ملم بق�صايا 

التاأمني«.

»سامكو« .. خطوات واثقة في عالم التأمين
سعد: تنمية القطاع تتطلب عمال مشتركا من الوزارات 

العميقة  مبعرفتها  مت�ضلحة 

التي  وخربتها  احل�ادث  بحل 

تخط�   ،1969 عام  اإىل  تع�د 

»�ضامك�« خط�اتها ال�اثقة يف 

ملديرها  ف�فقًا  التاأمني.  عامل 

ل  »�ضامك�«  اإن  �ضعد  كميل 

مع  م�ضاكل  ت�اجه  اأن  ميكن 

دراية  على  ك�نها  زبائنها 

تاأمينها،  يجب  التي  بالبن�د 

مبا  تام  علم  على  انها  كما 

�ضيح�ضل بعد احلادث.

إلمام الصناعي بقضايا 

التأمين يمكنه من 

استدراك أي خلل في عقد 

تأمين مصنعه
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ل  اأن  يوؤكد  فرحات  اأن  من  الرغم  على 

فخربته  زبائنه  مــع  تعرت�صه  م�صاكل 

م�صكلة  اأي  ومعاجلة  تفادي  من  متكنه 

اإن وقعت، يحمل عتبًا كبرياً على النقابة 

ظل  يف  الفاعلة«  بـ»غري  ي�صفها  التي 

الفو�صى التي ي�صهدها القطاع.

ولفت فرحات اإىل انت�صار املتطفلني بني 

احلال  واقــع  يف�رش  ما  التاأمني  و�صطاء 

يف  لبنان  يف  ن 
ّ
املوؤم فيه  يتخبط  الذي 

اأثره �رشكات  بع�ض الأحيان وتتهم على 

واأو�صح  الو�صطاء بالحتيال.  اأو  التاأمني 

اأحداً  القانون  اأنه يف حني مينع  فرحات 

من التوجه اىل اجلمهور لعر�ض اأي منتج 

قانونًا  له  املرخ�ض  الو�صيط  اإل  تاأمني 

ملزاولة هذه املهنة، هناك البع�ض يحمل 

واملحال  املنازل  اأبــواب  ويطرق  حقيبة 

اإىل  اإ�صافة  خدماته،  عار�صًا  التجارية 

جمموعة كبرية من ال�صما�رشة املنت�رشين 

يبيعون  والــذيــن  امليكانيك  حميط  يف 

قيمتها  ربــع  بحواىل  التاأمني  بوال�ض 

عند  بالتعوي�ض  يلتزمون  ل  وبالتايل 

فرحات:  ويتابع  حـــادث.  اأي  ح�صول 

مع  التاأمني  عواقب  يعلم  ل  »امل�صتهلك 

لبولي�صة  كيف  نف�صه  ي�صاأل  ول  هــوؤلء، 

الأ�ـــرشار  تغطي  اأن  الأثــمــان  باأبخ�ض 

والأخطار واحلوادث؟«.

و�صطاء  نقابة  على  اأن  فرحات  واعترب 

التاأمني ووزارة القت�صاد اتخاذ التدابري 

عرب  الــعــارمــة  الفو�صى  لهذه  الــالزمــة 

الن�صمام  التاأمني  و�صطاء  جميع  اإلــزام 

ال�صما�رشة  كــل  ومالحقة  النقابة  اإىل 

والو�صطاء غري املن�صوين فيها. فحماية 

يف  يعملون  عمرهم  �صنوات  ق�صوا  من 

قانونية  بطريقة  يعمل  ومــن  القطاع 

واأكد  معًا.  والــوزارة  النقابة  على  واجبة 

فرحات اأن »تنمية قطاع التاأمني ل ميكن 

اأن حتدث من دون معاجلة هذه النقطة«.  

و�صدد على اأهمية توعية املواطنني حول 

قبل  الو�صيط  رخ�صة  من  التاأكد  �رشورة 

توقيع اأي بولي�صة معه«.

تأمين المصانع
ويف رد على �صوؤال عن قرار وزير ال�صناعة 

ال�صابق فريج �صابوجنيان بجعل التاأمني 

الرئي�صية  ال�رشوط  اأحــد  امل�صانع  على 

اأ�صار  ال�صناعية،  وال�صهادة  للرتخي�ض 

لبع�ض  جيد  القرار  هذا  اأن  اإىل  فرحات 

امل�صانع التي قد ت�صهد حريقًا كم�صانع 

ــات والــبــال�ــصــتــيــك ولــكــنــه ل  املــفــرو�ــص

احلديد  كم�صانع  ــرى  اأخ م�صانع  يفيد 

تاأثري  اأن  اإىل  واأ�ــصــار  مثاًل.  والأملنيوم 

مكتبه،  ن�صاط  على  كبرياً  يكن  مل  القرار 

كما  موؤمنه،  كلها  لي�صت  امل�صانع  اإن  اإذ 

بل  التاأمني  و�صطاء  مع  تتعامل  ل  اأنها 

للم�صارف  التابعة  التاأمني  �رشكات  مع 

التي تفر�ض عليهم بولي�صة مع القرو�ض 

اأنه  وراأى  امل�رشف.  من  ياأخذونها  التي 

النظر يف و�صع كل �رشكات  اإعادة  يجب 

التاأمني التابعة للم�صارف، فال يجوز اأن 

تعمل  تاأمني  �رشكة  م�رشف  لكل  يكون 

حل�صابه، واإن وجدت يجب اأن يكون عملها 

منف�صال عن عمل امل�رشف.  

فرحات لخدمات التأمين .. نصف قرن من الثقة والعطاء
فرحات: لوقف الفوضى في القطاع

تنمية قطاع التأمين 

 تستوجب إلزام جميع 

وسطاء التأمين االنضمام 

إلى النقابة ومالحقة كل 

السماسرة والوسطاء غير 

المنضوين فيها

خربته التي تزيد عن 50 عامًا يف 

يف  خبرياً  جعلته  التاأمني،  جمال 

يتخل�ا  مل  الذين  زبائنه  اإر�ضاء 

ي�مًا. فتح�ضني فرحات مدير  عنه 

التاأمني  خلدمات  فرحات  �رشكة 

اأن الرتاجع القت�ضادي الذي  ي�ؤكد 

اإذ  عمله،  يطل  مل  لبنان  ي�ضهده 

اإىل جتديد  اإن كل زبائنه يعمدون 

عازيًا  با�ضتمرار،  تاأمينهم  ب�ال�ض 

اأ�ضبحت  التي  به  ثقتهم  اإىل  ذلك 

ل�ضتمراريته  اأ�ضا�ضيًا  عاماًل  الي�م 

يف العمل يف �ض�ق التاأمني.
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