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لألســف ،وجــدت العديــد مــن الشــركات نفســها أمــام
حتــ ّد صعــب يف تأمــن الســيولة واحلفــاظ علــى
املــاءة املاليــة لدرجــة باتــت غيــر قــادرةٍ علــى ضمــان
إســتدامة عملياتهــا التشــغيلية أو الوفــاء بالتزاماتهــا
أمــام املســتثمرين والعمالء .وملواجهــة هذه التحديات،
جلــأت بعض الشــركات خليــار اإلندماج واإلســتحواذ،
لتشــكيل كيانــات جديــدة ذات قــدرات ماليــة أكبــر
مت ّكنهــا مــن جتــاوز هــذه التحديــات.

متكّ نــت الشــركة الســعودية العربية للتأمــن ( )DAMANAمن تســجيل
منــو عشــري إيجابــي مــع احلفــاظ علــى أربــاح نســبية خــال العــام
التحــول الرقمــي يف
املاضــي ،كمــا باشــرت تطبيــق إســتراتيجيات
ّ
مختلــف عملياتهــا ،وهــي تخطــط لتحســن عملياتهــا عبــر تطويــر
أنظمتهــا التشــغيلية وتفعيــل دور احللــول الرقميــة والروبوتــات مبــا
ويحســن اإلنتــاج.
يزيــد الكفــاءة
ّ
الســيد جــورج شــدياق ،مديــر عــام الشــركة يتحــدث عــن تأثيــرات
اجلائحــة علــى قطــاع التأمــن والتحديــات التــي تواجــه هــذا القطــاع
ال ،إضافــة إلــى أمــور الدمــج والتوســع ومنحــى األســعار
حاضـ ًـرا ومســتقب ً
والتجديــدات.
ً
ّ
ثقيــا علــى
وبــاء
حــل كوفيــد19-
*
ً
اقتصــادات العالم مخلفً ــا وراءه ضحايا بشــرية
وخســائر ماديــة هائلــة...

جورج شدياق

جاهزية القطاع وحتديات املستقبل
 كيــف تلخصــون تأثيــرات هــذا الوبــاء علــىقطــاع التأمــن؟
شـ ّكل تفشــي جائحة كوفيد 19-حتد ًيا غير مســبوق
ملختلــف القطاعــات ،إذ تســبب بتغييــرات جذريــة على
منــاذج األعمــال ،إلــى جانــب تشــكيله ضغوطــات كبيرة
علــى اجلوانــب املاليــة لعمــل الشــركات .ويف قطــاع
التأمــن ،كان لتفشــي اجلائحــة أثــر مــزدوج ،إذ فــرض
االضطــراب الكبيــر يف االقتصــادات العامليــة ضغوطـاً
كبيــرة علــى الســيولة واملــاءة املاليــة ،مــا دفــع العديــد
من الشركات نحو منوذج حمائي يف عملها واستجاب ًة
توجــه العمــاء نحو تقليص
لهــذه الضغوطــات املاليــةّ ،
باقــات التأمــن ،ســوا ًء مــن باقــات الشــركات واألفــراد
ـعى منها لتخفيف الضغوط املالية
والعائالت ،يف مسـ ً
توجــه
التــي فرضهــا واقــع الســوق اجلديــد .وترافــق ّ
العمــاء هــذا مــع ســعي شــركات التأمــن لتقــدمي
عروض تنافسية إلستقطاب العمالء اجلدد ،وخفّض
أقســاط التأمــن للحفــاظ علــى العمــاء احلاليــن.
ـجع تفشــي اجلائحة جميع اجلهات
مبقابل ذلك ،شـ ّ
الفاعلــة يف قطــاع التأمــن لتبنّــي احللــول التقنيــة
املبتكــرة ودفــع عجلــة التحـ ّول الرقمــي لضمــان تقــدمي
خدمــات مم ّيــزة للعمــاء خــال مرحلــة العمــل عــن
بعــد .إلــى جانــب ذلــك ،سـ ّرعت التغيــرات االقتصادية
املهمــة التــي شــهدها القطــاع العديــد مــن عمليــات
االســتحواذ واالندمــاج ،والتــي أ ّدت لــوالدة شــركات
جديــدة وذات قــدرات ماليــة وإنتاجيــة أكبــر ،مــا ّ
يبشــر
بآفــاق واعــدة للقطــاع .كما وال ب ّد من اإلشــارة هنا إلى
أن الضغوطــات املاليــة التــي تعرض لها القطاع عادلها
تراجــع مطالبــات التأمــن خــال الفتــرة املاضيــة،
والــذي جنــم عــن زيــادة نســبية يف مســتويات الربحيــة.
* فــرض كوفيــد 19-أمناطــاً جديــدة مــن
العمــل ،أهمهــا العمــل والتواصــل والتفاعــل عــن
بعــد...

تقيمــون تفاعــل شــركات التأمــن مــع
 كيــف ّهــذا النمــط مــن العمــل؟
كما أســلفنا ســاب ًقا ،أســهم تفشي اجلائحة يف تسريع
عمليــات التح ـ ّول الرقمــي يف القطــاع ،حيــث مت ّكنــت
شركات التأمني من جتاوز مختلف التحديات الناجمة
عن تغ ّير مناذج العمل من خالل تبني احللول الرقمية
املبتكرة وتك ّيفت مع هذا التغيير بشكل ف ّعال لتحافظ
علــى تواصلهــا املســتمر مــع العمــاء ومختلــف اجلهات
املعنيــة يف القطــاع .وأطلقنا يف شــركة ضمانــة يف أيار/
مايــو املاضــي منصتينــا الرقميتــن للمســتفيدين مــن
عمــاء شــركة «ســايكوهيلث» وملزودي خدمــات الرعاية
الصحيــة املعتمديــن ضمــن شــبكة الشــركة ،مــا يســهم
يف تبســيط عمليــة تقــدمي خدمــات الرعايــة الصحيــة
ويحســن جتربــة املســتفيدين مــن خــال متكينهــم مــن
ّ
التواصل بشكل مباشر مع فريق «سايكوهيلث» .وفيما
كنــا نعمــل علــى تطويــر املنصتــن منــذ فتــرة ،وجدنــا
الفرصــة املثاليــة لتســريع العمــل علــى إطالقهــا بعــد
تفشــي اجلائحــة لضمــان اســتمرارية التواصــل الف ّعــال
مــع العمــاء.
إلــى جانــب ذلــك ،أطلقنــا يف أيلول/ســبتمبر املاضــي
منصة رقمية مخصصة لوســطاء تأمني الســيارات يف
دولــة اإلمــارات وســلطنة ُعمــان ،والتــي مت ّكــن أصحــاب
الســيارات يف املنطقة من الوصول إلى منتجات تأمني
تلبي تطلعاتهم مع أعلى مستويات الكفاءة والتنافسية،
وذلــك مــن خــال تقليــص زمــن إصــدار وثيقــة التأمــن،
ومتكينهــم مــن إســتعراض أســعار التأمــن بــكل ســهولة
إلتخــاذ قــرارات مســتنيرة يف أي وقــت ومــكان .ونعمــل
حال ًيــا علــى إطــاق منصة مماثلة يف الكويت والبحرين
خــال الفتــرة املقبلة.
* هــل ميكــن احلديــث عــن إيجابيــات علــى
قطــاع التأمــن يف ظــل أزمــة كوفيــد 19-الســيما
يف قطاعــي اإلستشــفاء والســيارات؟
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ال ميكــن القــول بــأن ألي حتــد صحــي أثر إيجابــي ،ألن
تركيــز اجلميــع يتركــز علــى مواجهتــه وصــون وضمــان
صحــة املجتمــع وأفــراده .إال أن طريقــة إســتجابتنا
للتحديــات هــي التــي تغ ّير النتائــج املترتبة عليها ،حيث
كان التحـ ّول الرقمــي مــن أهــم النجاحــات التي ســجلها
قطــاع التأمــن خــال فتــرة تفشــي اجلائحــة .كمــا أن
تطبيــق إجــراءات اإلغــاق والعمــل مــن املنــزل وغيرهــا
مــن اإلجــراءات اإلحترازيــة التــي إتخذتهــا العديــد مــن
الــدول أســهمت يف تقليــل أعــداد حــوادث الســيارات،
وإنخفــاض نســبة الزيــارات غيــر الضروريــة الــى املراكز
الصحيــة ،وبالتالــي تراجــع مطالبــات التأمــن ذات
الصلــة ،مــا رفــع الربحيــة نســب ًيا خــال تلــك الفتــرة.
واليــوم مــع توجــه املزيــد مــن املــدن والــدول حــول العالــم
إلعــادة االفتتــاح والعــودة إلــى منــط احليــاة الطبيعــي،
نراقــب التغ ّيــرات التــي ســتترافق مع هــذا التوجه خالل
الفتــرة املقبلة.
* إضافــة إلــى التحديــات والكــوارث الطبيعية،
بــات العالــم يف مواجهــة مخاطــر تفشــي األوبئة
والفيروســات القاتلة ()...
 هــل إســتفاد قطــاع التأمــن مــن جتربــةإســتعدادا ملســتقبل قــد يخبــئ
كوفيــد،19-
ً
مزيــدا مــن األوبئــة والفيروســات؟ ومــا هــي
ً
إقتراحاتكــم يف هــذا املجــال؟
برأيــي يجــب أن يســتفيد ص ّنــاع القــرار يف القطــاع
ليتر ّكــز جنــاح عمــل شــركات التأمــن علــى تقييــم
املخاطــر والتخطيــط املســبق بشــكل يضمــن أفضــل
خدمــة للعمــاء ،ويحافــظ علــى مســتويات الربحيــة
بالنســبة لشــركات التأمــن .ورغــم ذلــك ،فقــد كشــف
تفشــي جائحــة كوفيــد 19-عــن العديــد مــن الثغــرات
ومواضــع الضعــف ،والتــي اســتجاب لهــا القطــاع
بشــكل ف ّعــال وبســرعة نســب ًيا نظ ـ ًرا للواقــع اجلديــد
الــذي فرضتــه اجلائحــة .إال أن االســتجابة للتحديــات

احلاليــة ال يكفــي لضمــان جاهزيــة القطاع لإلســتجابة
لتحديــات املســتقبل ،إذ يتوجــب علــى شــركات التأمــن
تطويــر مناذجهــا التشــغيلية مــع التركيــز بشــكل خــاص
علــى احللــول الرقميــة املبتكــرة والتي تغطي كامل رحلة
العمــاء مــع شــركات التأمني ومزودي خدمــات الرعاية
الصحيــة ،إلــى جانب تطوير عروض اخلدمــات وباقات
التأمــن لتلبــي تطلعــات العمــاء ومحاولــة إستشــراف
حتديات املســتقبل والعمل على حلها بشــكل اســتباقي.
إلى جانب ذلك ،سلّط تفشي جائحة كوفيد 19-الضوء * تشــهد بعــض األســواق العربيــة حركــة
على أهمية التخطيط لضمان إستدامة األعمال ودفع إندماجــات بــن الشــركات؟
العديــد مــن الشــركات نحو إستكشــاف فــرص اإلندماج  -مــا تعليقكــم؟ وهــل تؤيــدون مثــل هــذا
واإلســتحواذ لبنــاء كيانــات أكبــر وأقــدر علــى مواجهــة التوجــه؟
التحديــات غيــر املســبوقة ،مــع ضمــان الربحيــة املاليــة
يع ـ ّد اندمــاج الشــركات مؤش ـ ًراً إيجاب ًيــا يف بعــض
لنمــاذج أعمالهــا.
األحيان ،خاص ًة من حيث دوره يف تعزيز االستثمارات
يف مجــال تطويــر احللــول التقنيــة اجلديــدة .إال أن
* ماذا عن منحى األسعار والشروط للتجديدات؟
توجب على
فــرض تفشــي جائحــة كوفيــد 19-حتديــات غيــر التحديــات التــي فرضتهــا املرحلة احلالية ّ
مســبوقة علــى مختلــف القطاعــات ،حيــث توجهــت الشــركات التأنــي ودراســة خيــارات االندمــاج بشــكل
ّ
العديد من الشركات لتقليص التغطية واملنافع لتتمكن حــذر ودقيــق لضمــان انســجام الرؤيــة واألهــداف
بالتالــي مــن خفــض أســعارها .مبقابــل ذلــك ،تتوجــه للشــركتني بشــكل يضمن عدم فشــل عملية االندماج.
العديد من الشركات لتخفيض أقساط التأمني بهدف * كيــف تلخصــون ســير األعمــال واألرقــام يف
إســتقطاب عمــاء جــدد ســع ًيا ملواكبــة تقلبــات الســوق ،شــركتكم خــال العــام 2020؟
مــع الســعي يف ذات الوقــت لتعزيــز كفــاءة عملياتهــا نشــعر بالرضا بشــكل عام عن األداء املالي لشــركتنا
للحفــاظ علــى هامــش ربحيتهــا.
علــى مــدى العــام املاضــي ،إذ مت ّكنــا رغــم التحديــات
* هــل تعتقــدون بإمكانيــة خــروج شــركات احلقيقيــة التــي فرضتهــا اجلائحــة يف تســجيل منــو
مــن األســواق بفعــل عــدم قدرتهــا علــى مواكبــة عشــري إيجابــي ،مــع احلفــاظ علــى أرباح نســبية .إلى
التحديــات والتكيــف معهــا؟
جانــب ذلــك ،متكنــا خــال الفتــرة املاضيــة من حتقيق

نقلــة نوعيــة يف تبنــي التحـ ّول الرقمــي ،وذلــك بفضــل
إســتراتيجيات عملنــا املرنــة والتخطيــط املســبقة
للعمليــات ،واإلدارة عاليــة الكفــاءة للمطالبــات.
* مــا هــي اســتعداداتكم ومشــاريعكم ومخططاتكم
للعــام 2021؟
بدأنــا يف وقــت مبكــر مــن العــام اجلــاري تطبيــق
اســتراتيجيات التحــول الرقمــي يف مختلــف عملياتنا،
ونؤمــن بأهميــة هــذا التوجه بالنســبة للقطــاع ككل ،إذ
سيســهم يف إعــادة رســم مالمــح منــوذج عملنــا وتعزيز
املرونــة بشــكل يواكــب ديناميكيــات الســوق اجلديــدة.
وكنــا مــن الســ ّباقني يف هــذا املجــال علــى املســتوى
اإلقليمــي ،مــع طــرح منصاتنــا الرقميــة للمســتفيدين
ومــز ّودي اخلدمــات ،إلــى جانــب عملنــا علــى طــرح
منصــة مــزودي خدمــات تأمــن الســيارات يف عــام
ـكل يعزز حضورنا
 2021عبر موقعنا اإللكتروني ،بشـ ٍ
يف األســواق كافــة.
كما ونخطط لتحسني عملياتنا عبر تطوير أنظمتنا
التشغيلية وتفعيل دور احللول الرقمية والروبوتات يف
مختلــف مراحــل عملياتنــا بشــكل يزيــد مــن كفاءتهــا
ويحســن جتربــة العمــاء .ونر ّكــز يف خططنــا للعــام
ّ
املقبــل علــى تعزيــز مســاعي تطويــر األعمــال ،حيــث
وضعنــا ثالثــة ســيناريوهات محتملــة للعــام املقبــل،
تتــراوح بــن املتفائــل والواقعــي واملتشــائم ،حيــث
يشــتمل كل ســيناريو علــى منــاذج اإلســتجابة املالئمــة
ملختلف جوانب العمل ،ما يضمن قدرتنا على مواكبة
التغ ّيــرات بشــكل ديناميكــي مي ّكننــا من احلفــاظ على
مكانتنــا املتقدمــة يف القطــاع.

!Our vision is wider

”“By your side

