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(Ta’ameen Qatar newsletter project is supported by Qatar Financial Centre)

Welcome to the 
second issue

Welcome to the second issue of Ta’ameen 
Qatar, dedicated to looking at some of the 
most current issues shaping the insurance 
market within the Middle East – and more 
specifically Qatar, which promises be one of 
the GCC’s most interesting countries to watch 
economically into the future. 

Most currently within the Qatar insurance 
market, significant attention revolves around 
the inevitable move to compulsory health 
cover. In fact, this has gone far further 
than just a notion with a defined rollout 
strategy, planned timelines and a dedicated 
department in place to make it happen. All 
these are explained this month by regular 
contributor to our legal clinic, Michael Early, 
senior associate, Clyde & Co LLP.

Another ongoing topical issue is 
Takaful – a growing market but not without 
its own unique challenges. One of these 
is the restrictions in designing a balanced 
investment portfolio for Takaful funds while 
remaining Sharia-compliant – particularly 
in the case of longer-term investments. 
While options are broadening in this respect, 
there is a long road ahead. Three prominent 
sources within the Takaful space: Youssef Al 
Kareh, GM Solidarity General Takaful Co, Noel 
D’mello – GM family Takaful, Salama Islamic 
Arab Insurance Company and Sohail Jaffer, 
Deputy CEO, FWU Global Takaful Solutions, 
share their views on the challenges and 
opportunities in this area. 

We also feature a recent Standard & 
Poor’s report providing a comparison of the 
two largest Takaful markets – the GCC and 
southeast Asia, with some interesting insights.

The role of actuaries is still thought in 
some quarters to be underdeveloped within 
the region – although of all the Gulf countries 
Qatar appears to have the most explicit 
actuarial requirements. In this issue, Debo 
Ajayi, chairman and founder of TAF

 consultancy, outlines the actuary function, 
the need to raise regional awareness on the 
actuary’s role, and what Qatar and other  
Gulf countries are doing in terms of  
actuarial regulation. 

As Qatar’s economic environment 
continues to broaden and diversify, there 
have been increasing issues around the area 
of dispute resolution – an issue that can be 
extremely costly for insurers in terms of both 
time and money. Nick Bradley, partner and 
head of law firm Pinsent Masons insurance 
team, and Roger Phillips, legal director of the 
company’s Qatar office, discuss why creating  
a market-focused dispute resolution scheme 
for Qatar is so vitally important, and the 
recent first round of high-level discussions to 
put such an initiative in place.

With a focus on the 2022 FIFA World  
Cup, Audrey Weir, chief risk officer at  
Dubai-based AIG – central region, takes 
a look at the insurance risk hotspots and 
opportunities for some of the world’s most 
major sporting events.

We also feature an exclusive interview 
with Khalifa Abdulla Turki Al-Subaey, group 
president & CEO of Qatar Insurance Group 
(QIC) on the health of the Qatar insurance 
market, the positives and possible negatives 
of increased competition, and the importance 
of bringing innovative products and services 
to the market.

Finally, thanks to all within the industry 
that provided your encouraging feedback on 
the first Ta’ameen Qatar, and we look forward 
to continue bringing professional viewpoints 
on current and emerging issues within the 
insurance market. Q
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Qatar’s rapidly increasing population, 
combined with continuing advancements 
in hi-tech medical technology and 
pharmaceutical innovations, have started 
to put pressure on the financial and 
infrastructure capacity of Qatar’s healthcare 
sector. Pursuant to the goals set out in 
the Qatar National Vision 2030, the State 
of Qatar has been working to implement 
a social health insurance scheme (SHIS) 
to provide universal healthcare access by 
2014, in order to strengthen the country’s 
healthcare infrastructure.

The Supreme Council of Health (SCH), 
the governmental entity responsible for the 
development and implementation of the 
SHIS, revealed initial details in June 2012 
of how the scheme will be implemented. 
Currently the draft law that will implement 
the SHIS is under consideration with the 
Council of Ministers. 

Currently the intention is for the SHIS 
to cover all public and private healthcare 
service providers in Qatar including 
primary, secondary and tertiary services. 
Hospitals, clinics, polyclinics, as well 
as medical laboratories should also be 
included in the SHIS. The tendering process 
for the third party administrator is expected 
to commence in the near future. 

The SHIS will be rolled out through a 
series of five carefully-planned phases. On 
12th April 2012 the SCH announced that the 
pilot programme of the SHIS will be launched 
around November of this year, followed by 
additional phased programme rollouts to 
be completed by the end of 2014. The pilot 
programme will initially provide cover to 
approximately 75,000 Qatari women aged 
15 years and above. Among the services to 
be covered by the programme are maternity, 
obstetrics and gynecology with more services 
becoming available at a later date. 

The application of the pilot programme 
has been deliberately limited in order to 
enable the SCH to micro-manage a small 
portion of the public healthcare population, 
allowing them to troubleshoot issues as 
they arise whilst simultaneously limiting 
the impact of such issues.

The second stage of the SHIS is planned 
for July 2013 and will extend the scheme 
coverage to include all Qatari nationals 
working in both public and private sectors, 
and provide access to primary (public) 
healthcare facilities and some of the private 
hospitals. In October 2013, the third stage will 
be implemented entitling all Qatari nationals 
to basic services from all healthcare providers 
in Qatar. What basic healthcare extends to is 
still unclear, but it is unlikely to cover aspects 
such as dental or healthcare for example.

Although the draft law has not been 
circulated for wider consultation, several 
key details have been released by the SCH 
through local newspapers and media 
statements. According to these sources, 
the draft law provides that the government 
will pay the health insurance premiums 
for Qatari nationals while employers will 
be responsible for the premiums of their 
expatriate workers. Once the draft law has 
been approved and comes into effect, the 
government plans to require all residents 
and visitors of Qatar the country to have 
insurance coverage by the end of 2014.

The SHIS will be mandatory for 
residents and will be linked to the 
processing and granting of residence 
permits for expatriates. However the 
position with respect to the coverage of 
expatriates who are not sponsored by 
an employer (e.g. family dependents 
sponsored by the head of the family or self-
employed expats) remains unclear. 

In preparation of the implementation 
of the draft law, the government has 
initiated the establishment of the National 
Health Insurance Company (NHIC), which 
will be wholly owned by the SCH. The 
NHIC will have a seven-member board of 
directors representing various ministries 
and other public and private entities, and 
will ultimately launch and regulate the 
SHIS by coordinating between insurance 
providers and SHIS beneficiaries. The 
scheme will be further supported by a 
third party administrator responsible 
for establishing a provider network and 
processing claims.

01

01 Michael Earley/
senior associate, Clyde & Co LLP

Michael Earley, senior associate, Clyde & Co LLP, talks to Ta’ameen Qatar about the 
planned roll-out of compulsory health insurance in Qatar.

A new health regime for Qatar
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“The pilot programme will initially 
provide cover to approximately 
75,000 Qatari women aged 15 years 
and above. Among the services to 
be covered by the programme are 
maternity, obstetrics and gynecology 
with more services becoming available 
at a later date.”
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The GCC 2050 healthcare challenge

One of the biggest issues Qatar and 
the wider GCC faces is what has been 
described as the ‘diseases of affluence’. 
Obesity, diabetes and cardiovascular disease 
are putting a massive toll on GCC healthcare 
systems in terms of both resources and 
budgets. As reported, according to the 
International Association for the Study of 
Obesity, Qatar has the world’s sixth highest 
prevalence of obesity and the region’s 
highest obesity rate amongst boys. While a 
big problem, this phenomenon is not just 
restricted to the GCC. Global obesity has 
doubled since 1980.

On a wider scale, it is thought that the 
diabetes burden on the region’s healthcare 
systems by the year 2030 will run into 
hundreds of millions of dollars.

Addressing this issue is a paper aptly-
named the GCC Healthcare Challenge 2050. 
By then, suggests the paper, Gulf countries 
combined will need as a minimum a total of 
138,965 hospital beds, 140,334 physicians 
and 227,079 nurses. As we stand now, 
suggests the GCC Healthcare Challenge 2050, 
the Gulf region has not nearly enough. 

“Even as their numbers increase and they 
live longer, the inhabitants of the GCC are 
becoming increasingly unhealthy,” it states. 
“With the exception of Oman, over half the 
population of each of the Gulf States can 
be considered overweight.” The issue does 
not only concern obesity and diabetes in 
themselves, but also related conditions such as 
heart disease, high blood pressure and stroke. 
A more recent phenomenon in the region 

has been heart disease amongst a much 
younger age group – not least brought on 
by the exceptionally high prevalence of 
cigarette smokers.

Within Qatar and the wider Gulf, the 
issue remains on where the money will 
come from to meet the 2050 challenge. 
The answer, suggests the paper, is through 
public-private partnerships – taking 
the burden from the public sector’s 
shoulders and opening the field further 
to privatisation. A huge opportunity for 
GCC insurers to take advantage of what 
is currently the region’s fastest-growing 
insurance sector.

By May 2014, the fourth stage will 
extend coverage of all Qatari nationals under 
the SHIS to all services in the private sector 
and introduce partial out-patient treatment 
into the scheme. The final stage, earmarked 
for the end of 2014, will extend SHIS 
coverage to include all residents of Qatar 
with the majority of those covered eligible for 
the basic package healthcare benefits at both 
‘primary and secondary levels’ as it describes 
them – although once again it is still unclear 
what these will comprise.

It should be noted that because the 
scheme is still in its early stages, there are in 
many respects not a lot of details as to the 
specifics. At this stage it appears the SCH 
is working from a framework which will 
populate over time.

The current intention is for 
private health insurance companies to 
operate under the NHIC as providers of 
supplementary health insurance services, 
whilst the NHIC will be the sole provider 
of the basic premium package. It is also 
envisaged that Qatari nationals will be 
entitled to receive a more enhanced basic 
package compared to other residents. 

In addition to providing health 
insurance coverage, the SHIS will use the 
premiums collected to fund the scheme 
with the goal of improving the quality and 
efficiency of healthcare services being 
offered in the country, thereby potentially 
increasing the participation  
of the private healthcare sector in the 
scheme.

At this stage the SCH is conducting a 
comprehensive study in order to identify 
the overall costs associated with healthcare 
services in Qatar. The findings of the study 
will aid in determining the applicable 
premium amounts for the SHIS. Once 
the SHIS has been put in place, the draft 
enabling legislation may be reviewed 
subsequently and amended as necessary to 
reflect the development of the scheme. 

Although the draft-enabling law has 
generally been agreed, the SHIS will not 
formally commence until the legislation 
has been promulgated. In the interim 
many residents (as well as stakeholders 
in the healthcare sector) anxiously await 
the rollout of the SHIS' first phase. Whilst 
it is likely that there will be quite a few 
challenges to face before the SHIS will 
be implemented effectively, it appears 
that Qatar is progressing the scheme at 
a pace that may well see its complete 
implementation prior to 2015. Q

“The current intention is for private health insurance 
companies to operate under the NHIC as providers of 
supplementary health insurance services, whilst the NHIC 
 will be the sole provider of the basic premium package.”
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Nick Bradley, partner and head of law firm Pinsent Masons insurance team, and Roger Phillips, legal 
director of the company’s Qatar office, discuss the move towards creating a market-focused dispute 
resolution scheme for Qatar – and why, in light of the country’s prosperity, it is so important.

GrowinG pains

Qatar and wider Middle East as a whole. 
Penetration rates are still below industry 
norms – and in Qatar, new regulation is 
set to significantly impact the market over 
the next two years and further stimulate 
business and competition. Hence there are 
many reasons for the insurance sector to 
look on Qatar with enthusiasm. 

Addressing the system
There is however, continuing 

frustration around the management 
and resolution of contentious areas and 
insurance disputes. This is not particular 
to Qatar or the wider Middle East, but of 
growing international concern. Costs, 
delays and uncertainty over outcomes 
are the perennial and all-too-common 
messages of frustration from senior claims 
executives in the insurance market.

These fundamental problems are 
now inhibiting insurers and reinsurers 

Qatar has recently posted healthy economic 
figures again. Its budget surplus has 
reached a record QR54 billion for the fiscal 
year 2011/12. This is four times higher 
than the previous year, according to official 
government statistics. It also represents 
12 consecutive years of surpluses and is 
testament to the country’s impressive 
economic expansion.

Hydrocarbon revenues account for 70 
percent of Qatar state income but other 
revenues have also grown significantly by 79 
percent compared to the previous year. This 
is part of the government's plans to fully 
finance the 2020 budget from these other 
diversified areas of the economy.

With a positive fiscal outlook for 
2012 and beyond, continuing demands to 
support the energy sector, and an estimated 
QR130 billion worth of infrastructure 
projects planned before 2020, the insurance 
sector is well-placed to support and benefit 

/DISPUTE RESOLUTION
Qatar

from the activity and market growth. 
All of the country’s domestic insurers 
reported profits in the first half of 2012 and 
premiums for the sector have grown by 12 
percent annually since 2006.

Significantly, Qatar Holding, one of 
the investment vehicles of the country's 
sovereign wealth fund, is currently looking 
to increase its stake in Qatar Insurance 
Company, the country's largest insurer, 
from its current level of 12 percent. This  
is no doubt in anticipation of the insurance 
growth potential.

From an international perspective, 
insurers and reinsurers operating from 
Qatar's stable environment are well-located 
to support developments in the Far East 
and Asia Pacific, where IT research and 
capabilities continue to expand and 
communication networks are excellent.

Looking forward, there is considerable 
scope to grow the insurance sector in 
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that are increasingly looking for a better 
resolution model they can use to build 
more predictability and efficiency into their 
businesses and ongoing reserving.

With globalisation it’s not getting 
easier. There is an increasing need to find 
improvements, as those involved are more 
and more underwriting and managing 
risk in remote locations far away from the 
domicile of the ultimate policyholder. 

Thankfully, the insurance industry 
continues to be resilient and innovative 
in its solutions offering. More confidence 
and predictability around disputes in the 
relevant markets can also have a critical 
impact in reducing dispute resolution or 
litigation risk factors that can negatively 
affect reinsurance rates.

When looking for the best model, it 
would be wrong to look at the challenges  
for dispute resolution as simply a 
geographical or regional issue. In the 
insurance market as a whole there is 
continuing interest in a more innovative 
solution, with a demand for confidence 
and a dispute resolution system that suits 
insurance market participants. 

Addressing the above is through a 
mix of both people and process. It means 
having the most expert adjudicators and 
arbitrators available, within an efficient 
system that serves the needs of those using 
it – with particular regard to cost and speed 
of resolution. The optimal model can serve 
both local and international participants 
that recognise its fundamental strengths  
as a new scheme. 

Setting the precedent
Qatar has been at the forefront of 

efforts to uphold the rule of law and in 
developing opportunities to improve its 
legal education and judicial and  
arbitration systems with investment and 
wide-ranging initiatives.

Alongside its initiative to put in  
place a special construction dispute scheme 
'Q Construct', the Qatar International  
Court and Dispute Resolution Centre 
(QICDRC), with the support of the 
insurance practice of the international 
law firm Pinsent Masons, has embarked 
on a new project to assess the potential 
for, and design of, a specialist and best-in-
class resolution scheme for insurance and 
reinsurance disputes. 

It comes at a time of unprecedented 
and substantial investment/activity in 
Qatar. This is notably in the energy and 
infrastructure sectors, when schemes such 
as these will be particularly valuable.

The project is now gathering feedback 
from the market and is in its early stages. 
Preliminary proposals have been put to 
key stakeholders (both local and global), 
including insurers, reinsurers, brokers, 
regulators and lawyers, through a series of 
meetings and roundtables that were initiated 
in September of this year. The roundtables 
featured some of the leading figures of the 
international insurance and legal industries.

These are planned to continue through 
to November with interested market 
participants in Qatar, Dubai, Bahrain and 
London. If support for the initial proposals 
is found, then work will start on completing 
the detailed design of the groundbreaking 
scheme. Input from these roundtables will 
ensure that the scheme meets current and 
future international industry needs.

Ewen J. McRobbie, CEO of Qatar- 
based reinsurance company, Q-Re, was 
part of the initial roundtables. As he 
commented, “The GCC has experienced 
significant and rapid growth these past 
couple of decades, which has led to gaps 
forming in the fabric of commercial 
best practice. These gaps could lead 
inadvertently to unnecessary stresses on 
company balance sheets. The dispute 
resolution initiative, if implemented, will 
go a long way to filling those gaps in the 
commercial risk universe. Our hope is that 
the initiative will gain traction with direct 
policyholders (especially government and 
quasi-government) as well as contractors 
and insurers/reinsurers to facilitate swift 
and assured remedies.” 

As Robert Musgrove, chief executive 
of Qatar International Court and Dispute 
Resolution Centre (QICDRC) adds, “For 
many insurance firms, arbitration is the 
preferred option for resolving disputes. 
However, existing arbitration bodies are 
now affected by the same problems of cost, 
delay, uncertainty, and lack of expertise as 
the court systems they were designed to 
replace. This project allows us to start with 
a clean slate and build a dispute resolution 
process driven by the requirements of 
the insurance industry, based on its own 
particular needs.”

partner and head of law firm Pinsent 
Masons insurance team

“Thankfully, the insurance 
industry continues to be 
resilient and innovative in 
its solutions offering. More 
confidence and predictability 
around disputes in the 
relevant markets can also 
have a critical impact in 
reducing dispute resolution 
or litigation risk factors 
that can negatively affect 
reinsurance rates.”

Nick Bradley/
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There have already been some 
interesting and innovative recommendations 
from market participants, on areas where 
the scheme would be unique and provide 
considerable value. These ideas are all being 
fed into the review and for design.

Key features of the scheme are likely 
to include access to the highest quality of 
judiciary and a pool of specialist arbitrators, 
(in October, Lord Phillips of Worth 
Matravers, the current president of the UK 
Supreme Court takes over from Lord Woolf, 
as the QICDRC’s chief justice), and a range 
of optional dispute resolution techniques/
procedures depending on the nature of the 
dispute and the election of the parties.

 
Practical considerations

It is recognised that to be attractive to 
insurance businesses, the scheme needs 
to be cost-effective and cost transparent. 
The process needs to be clear to the parties 
involved, judgements must be binding (and 
critically enforceable in other jurisdictions) 
and the institution and judiciary must be 
demonstrably independent. The project will 
also encompass cutting edge technology, 
where appropriate, such as electronic filing, 
document portals, video link-ups and other 
such channels. 

If approved, the scheme will be the 
first of its kind in the Middle East and 
demonstrate Qatar's leadership in its 
efforts to develop market-leading dispute 
resolution schemes. It will also secure 
Qatar’s status as a key hub in the region’s 
fast-growing insurance market. 

The Middle East insurance market is 
estimated to be worth US$15 billion, with 
huge growth potential in the infrastructure, 
energy and personal lines sectors. A dispute 
resolution scheme will provide the required 
certainty in dispute resolution that will 
accelerate the development of the insurance 
and reinsurance industry in Qatar.

As Musgrove coments, “If the feasibility 
of the project is approved, the specialist 
insurance dispute resolution scheme will 
be established at the QICDRC where we 
provide access to independent, impartial, 
international judiciary of the highest standard 

and state of the art facilities. The scheme 
will not only cater for specific regional 
requirements but also position Qatar as a 
global hub for the insurance industry.

“As was generally agreed, the availability 
of an effective, high quality and accessible 
dispute resolution mechanism is an 
essential ingredient in the development of 
an expanding and successful insurance and 
reinsurance market. The QICDRC scheme 
will be a key attraction to global insurers and 
reinsurers looking to conduct business there.”

John R. Cashin, general counsel Middle 
East and Africa, Zurich Insurance Company, 
who was involved in the roundtable, said at 
the end of September’s preliminary talks, “I 
think this is a welcome initiative for insurance 
dispute resolution in the MENA Region.  All 
fair minded parties in the industry are looking 
for an independent, reliable and informed 
forum that can be trusted to deliver cost 
effective and enforceable decisions.”

The development of the scheme is 
supported by Pinsent Masons, through their 
Qatar, Dubai and London offices. Q

general counsel Middle East and Africa, 
Zurich Insurance Company

“I think this is a welcome 
initiative for insurance dispute 
resolution in the MENA Region. 
All fair minded parties in the 
industry are looking for an 
independent, reliable and 
informed forum that can be 
trusted to deliver cost effective 
and enforceable decisions.”

John Cashin/

Robert Musgrove, chief executive of Qatar 
International Court and Dispute Resolution Centre 
(QICDRC), explains the role of the organisation in 
solving disputes within the insurance industry.

“The QICDRC is focused on developing 
effective dispute resolution solutions, tailored 
to the key commercial sectors of economic 
growth in Qatar. We develop schemes that 
best fit the needs of businesses and the 
lawyers who advise them. 

“Our partnership with Pinsent Masons 
and other leading international law firms 

allows us to work with recognised legal 
sector leaders, using their experience and 
expertise to design relevant and market-
leading products. 

“The cost of disputes within the 
insurance and re-insurance sectors is very 
high, and speed and certainty in resolution 
is paramount. Members of the industry 
are highly informed consumers of legal 
services and acutely aware of the cost of 
disputes that are not resolved promptly 
and efficiently. Our aim is to design a 
dispute resolution vehicle that will meet 
their needs.”

WORDS/
Robert Musgrove, chief 
executive of Qatar 
International Court 
and Dispute Resolution 
Centre (QICDRC), 
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What are the current 
restrictions within Sharia-
compliant fund investments 
and their future potential? 
Prominent sources within  
the Takaful space: Youssef  
Al Kareh, GM Solidarity 
General Takaful Co, Noel 
D’mello – GM family 
Takaful, Salama Islamic Arab 
Insurance Company and 
Sohail Jaffer, Deputy CEO, 
FWU Global Takaful Solutions, 
share their views.

INVESTING IN TAKAFUL

sohail Jaffer/
Deputy CEO,  
FWU Global Takaful 
Solutions

Historically, sukuks were largely 
restricted to ‘big ticket’ items such as large-
scale infrastructure and other government-
sponsored projects that were few and 
far between with no more than 15 issues 
per year. Now there are more investment 
avenues towards some of the region’s 
most established private enterprises and 
also promising small-to-medium sized 
businesses. For personal line investors, 
Takaful operators now offer a wider choice 
of conservative, balanced or higher risk 
growth investment strategies.

Al KAreh: Naturally there are asset 
classes which are not Sharia compliant, 
such as conventional fixed income 
or derivatives (although some Sharia 
complaint derivative offerings do exist). 
Even within some acceptable asset 
classes there are some which may not 
be acceptable, such as the equities of 
conventional banks. 

In a nutshell, the investment universe 
open to Takaful companies is much more 
restricted compared to a conventional 
player. This invariably leads to less than 
optimal asset allocation, as Takaful operators 
find themselves allocating more funds to 
riskier and less liquid asset classes such as 
private equity and real estate. On the money 
market side (short-term products), even 
though the availability of deposit-taking 
Islamic banks is not bad, they tend to be very 
opaque and as such the risk of placing large 
pools of funds could be quite high.

 What are the restrictions in spreading risk 
across different assets within a Takaful 
environment when all investments need 
to be Sharia-compliant? 

JAFFer: Prior to the downturn, 
Takaful investments within a shareholders’ 
environment were largely in real estate and 
equities. Equities themselves were more 
towards regional GCC investments because 
of the Sharia aspect and because investors 
better understood local risk. Both asset 
classes tanked and lessons were learnt. 
Takaful operators are now diversifying into 
sukuk funds which have recently become 
more readily available. 

They have also gone into commodity 
funds. These have proved to be a major 
advantage within the oil, gas and gold 
sectors – all high performers within the 
region. Aside from commodities, Sharia 
choices include the rental of leased assets 
such as aircraft, shipping and equipment – 
or trade finance funds between countries 
via letters of credit. Sukuks now offer far 
greater scope. 

“Historically, sukuks were 
largely restricted to ‘big 
ticket’ items such as large-
scale infrastructure and 
other government-sponsored 
projects that were few and 
far between with no more 
than 15 issues per year.”
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D'mello: Contrary to most peoples’ 
perceptions, Sharia investments do exist 
across most asset classes – although the 
number of such investment opportunities 
are relatively less than their conventional 
counterparts, hence people might not be 
familiar with them. A unit-linked family 
Takaful company relies heavily on Sharia-
compliant investment funds that are open-
ended and preferably daily priced. On a global 
basis these would number to less than 100.

Multinational conventional asset 
managers sensing a boom in the family 
Takaful market in the early-to-mid 2000s 
rushed to create open-ended, unit linked, 
Sharia compliant investment funds. Since 
the industry didn’t take off as they expected 
however, many of them have wound down 
their funds. This has left a bitter taste for 
both the clients and the family Takaful 
providers, and more due diligence now goes 
into the process before taking onboard any 
new Islamic funds. 

The family Takaful share of the total life 
insurance market is miniscule. In order for 
multinational investment managers to show 
more interest, the family Takaful market has 
to grow exponentially until volumes make 
more financial sense for them.

noel D'mello/
GM family Takaful, 
Salama Islamic 
Arab Insurance 
Company

“The family Takaful share 
of the total life insurance 
market is miniscule. In 
order for multinational 
investment managers to 
show more interest, the 
family Takaful market has 
to grow exponentially 
until volumes make more 
financial sense for them.”
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Does the lack of investment options 
compared to more conventional 
insurance make Takaful policies difficult 
to manage? 

JAFFer: One problem is that in the 
Sharia-compliant world, only a handful 
of funds exceed more than half a billion 
dollars. Takaful operators need to spread 
their investments within funds that have 
just a three-year performance track record 
within a volume of assets worth $50 million. 
The fewer assets you have in a fund, the 
higher the fixed costs and there are fewer 
assets to spread across investments. This 
penalises the investor.

Because the sukuk tenure doesn’t 
exceed 10 years maximum, it is very difficult 
to manage in terms of a longer investment 
such as a pension. Before making a decision, 
investors and policy holders need to review 
their needs in terms of the timeframe. A 
Sharia-compliant annuity may extend up 
to a maximum of 10 years to match the 
underlying sukuk asset, but payouts beyond 
that period would need to be reset in order 
to reflect the repurchase of underlying sukuk 
assets. Other types of insurance such as 
health cover don’t necessarily need to take 
into account the same long-term factors.

Al KAreh: The lack of investment 
options is more an issue for long-term 
policies – specifically family Takaful, where 
long-dated liabilities are difficult if not 
impossible to hedge with equal maturity 
assets. In such cases, asset/liability 
matching becomes very difficult to achieve. 
Sukuks backed by assets for long-term 
cash flow generation are needed. One 
option could be power plants with off-take 
agreements by governmental entities, 
guaranteeing a stable source of cash flows 
over a long period of time. 

This is currently an area of the market 
that will be interesting to watch – especially 
as Sharia-compliant pension products 
begin to roll out. The latter will demand 
more and more long-dated maturities from 
Sharia-compliant instruments and it will be 
interesting to see if providers of such assets 
will come forward.

D'mello: There are certain 
investment options for fixed income  
returns such as sukuks (‘bonds’ in 
conventional terminology), which have 
seen peaks and troughs over the last 
decade. This year however, the sukuk 
market is doing relatively well – the amount 
of sukuks issued as of the end of August 
2012 was equal to that of the whole of  
2011. This shows a growing appetite for 
sukuks, while returns are also very  
healthy. 

However, we need this trend to 
continue without ‘defaults’ by sukuk issuers 
(which we have experienced in the recent 
past), in order to create an environment 
of trust for Takaful companies to invest in 
these instruments for long-term products 
such as pensions and annuities.

It is also important to develop IT 
systems and processes that can cater 
to the flexibility of long-term products. 
Family Takaful needs to be competitive 
with conventional insurance products 
in terms of pricing and features, whilst 
the organisation should be geared 
to provide good turnaround times 
for distributors and clients alike. The 
Sharia-compliant aspect should be the 
icing – not the cake itself. It is highly 
unlikely anyone will buy a Takaful product 
simply because it is Sharia-compliant.Youssef  

al kareh/
GM Solidarity 
General Takaful Co

“One option could be 
power plants with off-take 
agreements by governmental 
entities, guaranteeing a stable 
source of cash flows over 
a long period of time. This 
is currently an area of the 
market that will be interesting 
to watch – especially as Sharia-
compliant pension products 
begin to roll out.”

sohail Jaffer/
Deputy CEO,  
FWU Global Takaful 
Solutions

“External fund managers also 
have larger pools of assets 
running into billions of dollars, 
can deploy economies of scale 
and get better deals with 
stakeholders such as custodian 
banks, fund administrators 
and brokers.”

noel D'mello/
GM family Takaful, 
Salama Islamic 
Arab Insurance 
Company

“It is also important to 
develop IT systems and 
processes that can cater to 
the flexibility of long-term 
products. Family Takaful 
needs to be competitive 
with conventional insurance 
products in terms of pricing 
and features”
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“There are many reasons why family Takaful has 
not been able to grow substantially within the 
middle east,” believes Noel D’mello – Gm family 
Takaful, Salama Islamic Arab Insurance Company. 
he shares his views on three of them. 

    “This is a long-term business and 
shareholders have to understand that. 
However, management sometimes 
may use this as an excuse to show 
underwriting losses for years on end. 
This should not be the case with prudent 
underwriting. It leaves shareholders with 
doubts on the feasibility of the business 
and they slowly pull out, as we have seen 
in some of the markets.”

   “The key to success is to have the right 
resources that understand the business 
and take decisions based on actuarial 
workings and mortality/morbidity statistics 
- not pricing done purely with the current 
year’s profit and loss in mind. With the 
GCC’s transient expatriate workforce 
however, retaining good employees is a 
challenge, as lucrative packages offered by 
new players easily sway employees from 
one organisation to another. As a result, 
even good expatriate resources within 
an organisation look at short-term goals. 
This is contradictory to the nature of the 
business, which is long-term.”

   “Enterprise risk management should be 
part of every family Takaful company. This 
helps to ensure that all risks are constantly 
monitored and adequate capital is 
available to meet the long-term liabilities of 
policyholders. There are still very few family 
Takaful players that have embarked on this.”

WORDs/
Noel D’Mello, GM family 
Taakaful, Salama 
Islamic Arab Insurance 
Company

What are your views on managing 
investment pools in-house, compared to 
outsourcing this to specialist managers?

JAFFer: More Takaful operators are 
tending to use the bigger investment 
houses. Larger firms have in-house 
resources, whereas smaller firms don’t. It’s 
an issue of performance risk. An insurance 
company, Takaful or conventional, can 
change its money manager if needs be. 

External fund managers also have 
larger pools of assets running into billions 
of dollars, can deploy economies of scale 
and get better deals with stakeholders such 
as custodian banks, fund administrators 
and brokers. 

Another factor is a more diversified 
skill-base and specialist teams with greater 
expertise in different areas. Most of the big 
financial houses have Sharia-compliant 
funds now.

Al KAreh: I am personally in favour 
of outsourcing. Generally, very few GCC/
MENA entities, if at all, have the in-house 
capabilities to dynamically manage 
portfolios of Sharia-compliant assets. 
Companies should set the strategy, liquidity 
and risk/return targets, but then outsource 
the job of achieving those to professional 
third parties. 

Youssef  
al kareh/
GM Solidarity 
General Takaful Co

“Ongoing monitoring to 
make sure that managers 
perform according to pre-set 
parameters in the mandate 
is a must. This will also free 
up Takaful resources to do 
what they do best – the 
selection and management of 
underwriting risk.”

Ongoing monitoring to make sure 
that managers perform according to pre-
set parameters in the mandate is a must. 
This will also free up Takaful resources to 
do what they do best – the selection and 
management of underwriting risk.

I think we are now beginning to 
see an increasing trend of outsourcing, 
whereas few years back it seems that most 
investments were done in-house and 
often not following a clearly articulated 
investment strategy.

D'mello: Creating in-house funds 
needs capital for seeding the funds as well 
as the expertise to manage them. In my 
opinion, it is best to let the fund managers 
do what they do best, while we concentrate 
on promoting the Takaful business. 

Having said that, every Takaful 
company would be better off having an 
in-house investment department that can 
look at performing due diligence for funds 
incorporated on the platform, providing 
added value to clients and distributors 
through market commentary, and creating 
simplified strategies or portfolios for high 
net worth clients within different funds.  Q
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In good preparation time for the Qatar FIFA World Cup, Audrey Weir, chief risk officer at 
Dubai-based AIG – central region, takes a look at insurance risk implications for some of the 
world’s most major sporting events.

InsurIng sports projects –  
rIsk hotspots and opportunItIes

showcase the sport in the best possible light.
Particular types of large-scale event pose 

their own particular challenges. Whereas 
a national golf or tennis tournament can 
generally be run within the confines of 
existing facilities, major international 
games such as the Olympics and Qatar’s 
forthcoming FIFA World Cup tournament 

WOrDs /
Audrey Weir

It perhaps goes without saying that hosting 
a major sporting event takes many years of 
planning. The events themselves become 
larger scale and more ambitious, and risk 
management conducted behind the scenes 
can and does play an important part in 
ensuring these projects are delivered on time, 
within budget, without incident – and to 



/risk management
Qatar FIFA World Cup

17issue_02. 11/12

require the extensive development of new 
facilities and infrastructure – often spanning 
across significant distances and more than 
one city. 

The recent London Olympics is a case 
in point. Many team and outdoor events, 
such as soccer, canoe slalom, rowing, 
mountain biking and sailing, far from being 
restricted to the UK capital, were held at 
various locations across the length and 
breadth of the country.

Similarly, the Qatar FIFA World 
Cup involves a reported $100 billion 
infrastructure expenditure – the building of 
purpose-built stadiums, new road systems, 
Qatar Metro and wider rail network, a 
myriad of hotel projects and an entire new 
city – the huge-scale Lusail project, coined 
as home of the FIFA World Cup. 

For this and other such large-scale 
events, there are a number of risk hotspots 
that planners need to address:

The need for early risk 
management

Returning to the recent London 
Olympics, risk management was a very 
early focus, combining the then interim 
Olympic Delivery Authority, London 
Development Agency, project managers 
and service providers. 

As the main London ‘urban brownfield’ 
site was developed in close proximity to 
existing underground (metro) stations, the 
project timeline was immediately delayed by 
possible unknown entities and unexpected 
surprises, such as areas of archeological 
significance, In this respect, effective risk 
management was required from the very 
beginning of the development process.

Security arrangements and 
time/cost overrun risks

The lead up to large-scale events, 
and staging of the games themselves, 
draw a huge number of visitors. Security 
arrangements are paramount and involve 
several parties that include governments, 
security forces, independent transport 
providers, the Olympics Committee and 
many other entities. By virtue of being 
events open on a large scale for the 
attendance of visitors from every corner 
of the world, ensuring security for visiting 
athletes and spectators is an essential, and 
at the same time difficult task.

As both the FIFA World Cup and 
Olympics have very specific dates that cannot 
be moved, assessing the risks that could result 
in delivery time issues is vitally important. 
Similarly budgets will have been created at a 
very early stage in the process, and diligent 
management is required to mitigate the risk 
of additional unplanned financing. 

Tracking schedule and cost risk can 
assist in the understanding of risk factors, 
and the required management strategy to 
address these.

Existing infrastructure 
development and stakeholder 
engagement

Hosting large-scale events, and 
managing the huge number of visitors they 
attract, puts enormous stresses on existing 
infrastructure such as border control, 
transport and accommodation. Hence all 
infrastructure parties are key stakeholders 
and an integrated plan needs to be 
developed between them.

This coordinated approach can be seen 
in Qatar with the establishment of the Qatar 
2002 Supreme Committee – a dedicated 
entity established with the remit to deliver 
the successful execution of the FIFA World 
Cup. The Supreme Committee has been 
tasked with ‘direct responsibility’ for 
building competition venues, including  
the proposed stadiums and training 
sites. It is also tasked with maintaining 
coordination for non-competition venues 
required by FIFA in addition to major 
infrastructure works, such as the New 
Doha International Airport and  proposed 
nationwide metro network.

“Hosting large-scale events, 
and managing the huge 
number of visitors they attract, 
puts enormous stresses on 
existing infrastructure such 
as border control, transport 
and accommodation. Hence 
all infrastructure parties are 
key stakeholders and an 
integrated plan needs to be 
developed between them.”
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Qatar University Stadium

The Doha Port Stadium
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In turn, the Supreme Committee 
has engaged CH2M Hill to assist with this 
task. CH2M HILL is considered a leading 
programme and environmental management 
company, providing management services 
in the sports, energy, water, transport, urban, 
environmental, nuclear and industrial 
sectors. In terms of sport, these include six 
Olympic Games and one Commonwealth 
Games over the past 15 years. Most recently 
it was involved in the London 2012 Olympic 
and Paralympic Games.

Event legacy
From the earliest point of planning, it 

was decided that the many of the London 
events at the recent UK Olympics would 
be held at Stratford, one of the city’s most 
neglected East London suburbs and a former 
industrial area. The longer-term plans 
to regenerate the Stratford area include 
improvements in transport networks and the 
longer term use of the Olympic Park.

Closer to home, both Bahrain and 
Abu Dhabi successfully built huge road 
infrastructure around their Formula 1 
circuits to draw visitors and ease traffic 
issues. In Abu Dhabi’s case, this also 
involved creating the multi-faceted Yas 
Island, which along with the track itself 
involves hotels, theme parks and other 
visitor-drawing attractions.

Similar opportunities are presented for 
Qatar which, as highly publicised recently, 
has aligned its own ambitious infrastructure, 
travel, and tourism development plans 
towards the 2022 World Cup, and the 
diversification strategy as outlined within its 
overall National Vision 2030. 

Insurance implications
The various aspects of a project life 

cycle need to be addressed insurance-wise 
in their own particular circumstance. 
Insurance, in a sports scenario, plays a part 
in responding to identified risks, logistical, 
financial or otherwise – yet like any other 
insurance situation needs to applied with 
relevance to the case in point. 

There is no doubt that sports clients, 
particularly on large-scale events, seek 
a well-designed insurance programme, 
designed by reputable and strong insurers 
that have a focused, practical and effective 
approach towards risk management.

Each phase of every sports project has 
its own particular risks, potential impacts 
and interfaces which run through the 
numerous stages from construction to 
commissioning, onto the operational phase 
that also brings its own unique challenges. Q

Mentioned earlier, as well as the 
building of purpose-built stadiums and 
hotel projects for the event itself, there will 
be extensive new road systems, Qatar Metro 
and wider rail network, and the huge-scale 
creation of a whole new ‘city’ – Lusail. 

In terms of media coverage and putting 
Qatar on the global map, as FIFA reports, 
“The 2010 FIFA World Cup South Africa was 
shown in every single country and territory 
on Earth, including Antarctica and the 
Arctic Circle, generating record-breaking 
viewing figures in many TV markets around 
the world. The in-home television coverage 
of the competition reached over 3.2 billion 
people around the world, or 46.4 percent 
of the global population, based on viewers 
watching a minimum of over one minute of 
coverage. This represents an eight percent 
rise on the number of viewers recorded 
during the 2006 FIFA World Cup Germany.”

“Qatar has aligned its own 
ambitious infrastructure, 
travel, and tourism 
development plans towards 
the 2022 World Cup, and 
the diversification strategy 
as outlined within its overall 
National Vision 2030.”
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Lusail City

Qatar Metro



19issue_02. 11/12

Debo Ajayi, chairman and 
founder of TAF Consulting 
Group, explains the crucial 
added value of the actuary 
function for Qatar and other 
GCC insurance companies – 
and the importance of raising 
regional awareness on the 
actuary’s role.

Media sources including US News and 
World Report, the Jobs Rated Almanac 
and CNN Money, consistently rate being 
an actuary as one of the best jobs in the 
US. “In almost every category such as 
work environment, employment outlook, 
job security, growth opportunity and 
salary, a career as an actuary is hard to 
beat,” says one source. Yet within Gulf 
countries and other developing markets, 
actuaries continue to be little known and 
in very short supply. Even in the financial 
services sector where they are traditionally 
employed, only a few qualified actuaries 
can be found in the Gulf region.  

What actuaries do
Actuaries build financial models 

that capture the impact of likely future 
scenarios and associated risk. Whether it 
is for contingency, natural catastrophe or 
multi-departmental complexity, skilled 
actuaries identify, evaluate and manage risk. 
In this way, businesses can focus on growth, 
governments on governance, and individuals 
can live with confidence and peace of 
mind. In short, actuaries are experts in the 
design and valuation of financial security 
programmes and schemes.

ActuAries 
in the Gulf

Traditionally, actuaries have been 
associated with the insurance sector 
because of the industry’s focus on offering 
solutions and products that help people, 
organisations and governments manage 
their own risk. They are a key backbone to 
the insurance industry, performing roles 
that include the development, pricing 
and management of insurance products, 
setting of reserves for insurer liabilities, 
financial modelling for a range of purposes, 
experience analysis, marketing and 
competitive profiling, and enterprise risk 
management.

They work directly with businesses, 
governments, and groups that are 
interested in modelling and management  
of risks, such as:
    Government: social security; pensions; 

healthcare; funding pools for catastrophes
    Banks and other financial institutions
    Manufacturing companies: enterprise risk 

management
    Energy sector: environmental liability 

funding
    Private businesses: pensions and 

retirement plans

WORDS /
Debo Ajay

in the Gulf
/actuaRieS
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Driving demand for actuaries
The demand for actuaries lies primarily 

in the following areas:

REGUlATIoNS ANd ENfoRCEMENT –  
by far the greatest driver, regulations - 
whether on insurance, pension or social 
security funds, call for demonstration 
of financial soundness and professional 
management of these funds to safeguard the 
trust and confidence of the beneficiaries. 
Principle-based regulations and their 
enforcement require the support of actuaries 
who are the backbone of risk management 
in the financial services sector.

CAPITAl MARkET ANd TRANSACTIoNS 
– requirements for listed companies 
and market transactions, for example 
application of Generally Accepted 
Accounting Practices and Capital Market 
regulatory requirements, are another 
contributor to the level of actuarial activity 
in established markets. Hence, financial 
analysis and reporting on insurance 
companies in these markets keep many 
actuaries busy. Standards for valuation of 
insurance businesses mean work for merger 
and acquisition actuaries.

TAx RUlES ANd REGUlATIoNS – actuaries 
are used to design products that maximise 
tax benefits for individuals, set insurance 
reserves that the tax regulators consider fair 
to avoid deferment of profits, and to meet 
disclosure requirements of regulators.

CoMPETITIoN ANd INdUSTRY SElf–
REGUlATIoN STANdARdS - these impact 
on proper pricing, sound technical analysis, 
good disclosure and illustration standards. 
They create work for product and marketing 
actuaries.

CoNSUMER REqUIREMENTS ANd 
PRodUCT CoMPlExITIES – local 
consumer requirements and preferences, 
when properly recognised, call for actuaries 
to develop products and solutions that meet 
those preferences. for example, products  
such unit-linked, equity-indexed annuities 
universally have secondary guarantees 
and products, developed by actuaries to 
respond to consumer requirements within 
prevailing tax and SEC (Security Exchange 
Commission) rules.

Regulatory requirements  
for actuaries in the GCC
qATAR

The qatar financial Center Regulatory 
Authority (qfCRA) requires a comprehensive 
financial Condition Report every year for long-
term business. This report is to be issued and 
signed by an appointed actuary. for general 
‘short-tail liability’ business, an Independent 
Actuarial Report is required every three years 
and needs to be signed by a reporting actuary. 
The financial Condition Report needs to cover 
a comprehensive list of criteria:
    Experience and profitability analysis
    Assessment of insurance liability valuation
    Assessment of adequacy of past estimate 

of liabilities
    Support for surplus determination prior to 

any distribution
    Assessment of asset/liability management, 

including investment strategy
    Assessment of capital adequacy and 

discussion of insurer’s approach to capital 
management

    Assessment of pricing and premium 
adequacy

    Assessment of suitability and adequacy of 
reinsurance arrangements

    Assessment of suitability and adequacy of 
risk management policy

The Independent Actuarial Report in qatar 
involves:
    Trend Analysis
    Valuation of insurance liabilities and 

supporting assets
    Effect of change in valuation method or 

assumptions

    Adequacy and suitability of valuation 
data and procedures used to assess data 
reliability

    Valuation models and assumptions
    Approach used to estimate variability in 

liability estimates
    Sensitivity analyses and results

SAUdI ARAbIA
The Saudi Arabia Monetary Agency 

(SAMA) requires a qualified actuary to 
certify the technical provisions such as 
the insurance company's present and 
future financial position, ability to meet its 
future obligations, determining adequate 
risk retention levels, pricing of insurance 
products and a review of the company's 
investment policy. 

The actuary is also required to report 
annually on the adequacy and pricing of 
technical provisions for life business, analyse 
the company’s investment returns, perform 
development analysis of the portfolio, 
conduct a cost (or expense) analysis, review 
the adequacy of assets backing insurance 
liabilities, and analyse the development of 
underwriting experience. 

for protection and savings insurance, 
an actuary must approve the technical 
and pricing basis. for general business, 
there is a requirement that the calculation 
of technical provisions is approved by an 
actuary. There is also a proposal to require 
peer review of companies’ actuarial reports 
by an independent actuary.

“Actuaries are used 
to design products that 
maximise tax benefits for 
individuals, set insurance 
reserves that the tax 
regulators consider fair 
to avoid deferment of 
profits, and to meet 
disclosure requirements 
of regulators.”
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bAHRAIN
The Central bank of bahrain requires 

the appointment of a registered actuary 
for long-term businesses to evaluate their 
insurance portfolio, which should include 
company liabilities, to establish the surplus 
prior to any surplus distribution, and of  
any deficits. 

for general business, the Cbb requires 
an actuarial report every three years 
with details on the adequacy of technical 
provisions for the portfolio. 

for family Takaful, an actuary must 
be consulted to determine any surplus or 
deficit in the Takaful fund.

UAE
Under the existing law, the Insurance 

Authority requires a life company to 
appoint and register an actuary to  
assess the financial status of the business 
 at least every three years. However, a 
pending draft law has more specific 
requirements for the actuarial function for 
general business. A company-registered 
actuary will be required to determine and 
approve company technical provisions, 
assess the quality of valuation data and 
report on immediate and future risks  
facing the company.

oMAN
The Capital Market Authority requires 

an actuarial report on the financial 
condition of the company’s long-term 
business, including liabilities, at least every 
two years.  

kUWAIT
Existing regulation requires an  

actuary to value assets and liabilities of 
companies selling life insurance, premium 
insurance and capital insurance at least 
every three years.

Looking across the GCC markets
from the above it is clear that the 

qfCRA has the most explicit requirements 
for actuary work in the Gulf. The 
requirement in qatar for a full financial 
condition report would, however, have 
applied only to the three composite 
companies with life business as of August 
2011. SAMA in Saudi Arabia also has 
specific requirements for actuary work and 
a larger number of companies registered 
- however the kingdom is not viewed as 
an attractive place to live and work, hence 
most of the actuarial work is performed 
by non-resident consulting actuaries. 
otherwise, the actuarial requirements of 
other Gulf countries are still very low. 

As Debo Ajayi, chairman and founder of TAF Consulting 
Group reports, in the last few years, initiatives have emerged 
to develop actuaries with the region.

“The American University of Sharjah 
now offers an actuarial specialisation in its 
Faculty of Science. University of Waterloo 
Dubai campus offers the first two years 
of a four-year Bachelor of Mathematics 
(Actuarial Science) degree, while some 
insurance institutes have started to offer a 
few actuarial courses,” says Ajayi.

“More recently in early 2012, 
TAF Center for Actuarial Training was 
established in Dubai International Academic 
City. The Center aims to encourage 
students to opt for an actuarial career, 

1 Where required, these are qualified actuaries registered with the regulators.

The table below is an informal overview 
of resident actuaries across the GCC. Where 
required, these are qualified actuaries 
registered with the regulators. As the below 
table indicates, most actuaries resident in 
the Gulf are in UAE. This concentration is not 
driven by regulatory requirement however, 
as UAE actuarial regulatory requirements are 
low. Rather, the presence of multinationals 
and desirability of UAE as a place to live may 
explain the concentration. Saudi Arabia with 
more requirements has very few resident 
actuaries. In bahrain, most of the actuaries 
registered with the regulator are non-resident. 
The challenge is the need for home-grown 
actuaries who do not face residency issues and 
are more committed to the local markets. Q

Qatar Unknown Unknown  Unknown
Saudi Arabia 1 4  4
Bahrain 3 Unknown 23
UAE 14  20 3 non-life, 3 life
Oman  1  1
Kuwait 1 Unknown Unknown 1 Social security

prepare them for professional actuarial 
examinations, provide training under the 
supervision of qualified actuaries within 
a real project scenario, and coordinate a 
mentoring programme. The main goal is 
to develop homegrown and sustainable 
actuarial capacity for the region. 

“The center can help companies build 
internal actuarial departments, or help 
universities to establish actuarial curriculum 
and teach the courses. The plan is to 
establish similar centers throughout the 
region including in Qatar and Saudi Arabia.” 

Country  Resident Student Registered1 Insurance
 qualified  actuaries qualified companies
 actuaries  actuaries with internal
    actuaries
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In the recent Standard & Poor's report, ‘Diverging Models 
Shape The Growth Prospects For Takaful’, published in 
September, Kevin Willis, primary credit analyst, with input 
from analysts in London and Singapore, outlined some of the 
main areas of opportunity and concern in the sector’s fastest 
growing regions – the GCC and southeast Asia. Below are 
some of the salient points comparing the two markets and 
ways they might consolidate, as presented in the report.

Different strokes

“In Standard & Poor's Ratings Services' 
view, the growing need for insurance that 
complies with Sharia law means that 
the global Takaful sector is becoming an 
increasingly significant niche within the 
wider insurance industry. We expect to see 
generally strong growth in contributions, 
which act as premium income, and greater 
use of insurance in Islamic states.

Takaful has developed most in the Gulf 
Cooperation Council (GCC) region and 
southeast Asia, but individual countries in 
each region have taken different routes to 
develop the sector. Thus, the business lines 
that predominate in these two regions are 
distinctly different, as are the sources of 
growth and the investment models.

We anticipate the rapid rate of growth 
that the global Takaful market has seen 
so far will slow, given the stuttering global 
economy and the relative maturity of some 
of the larger Takaful markets.

Within this global growth pattern, we 
expect the GCC will to continue to grow 
significantly faster than local and global 
conventional insurance, while southeast 
Asia is likely to see constrained growth due 
to tightening regulatory requirements in 
Malaysia, its largest market.

WORDS /
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We do remain concerned by 
widespread use of high-risk investment 
strategies by Takaful providers, and by the 
sector's lack of global standards in areas 
such as accounting and Sharia compliance. 
In our view, it is unclear how many of 
the companies involved will sustain 
their profitability over the longer term, 
particularly in the GCC region. However, 
developments in Malaysia – the largest 
Takaful market in southeast Asia – appear 
much more healthy and sustainable. They 
are supported by more-sophisticated 
regulatory oversight and the stronger 
investment profile of the industry.”

Healthy economies and 
regulatory action have fuelled 
industry growth
“Global Takaful growth was around two 
percent in 2011, although actual rates 
varied widely between regions. Sharp 
spikes in growth in countries such as 
Saudi Arabia were triggered by regulatory 
action to expand compulsory insurance 
cover, particularly medical insurance. For 
Asia, the family sector was boosted by the 
growth of agents and bank channels. We 
don't anticipate that the sector will sustain 
this level of growth over the next few years, 
given the stuttering global economy and 
relative maturity of some of the larger 
Takaful markets. 

Nevertheless, Takaful has developed 
most fully in countries that have relatively 
high economic growth rates, and where the 
state follows Islamic principles. Economic 
growth can support greater personal 
wealth, leading to an increase in insurable 
asset risk. In addition, if sufficient wealth is 
created, we expect the longer-term family 
(life) insurance sector will also expand, 
especially in the GCC region.

In our opinion, Takaful underwriting 
in southeast Asia and the GCC region has 
diverged. In southeast Asia, which benefits 
from high savings rates and more advanced 
regulatory oversight, Takaful is largely family 
(life) business. Most business is distributed 
via agents and banks and the development 
and settlement cycle is relatively long.

By contrast, in the GCC region, motor 
and medical insurance predominate. 
Motor and medical are typically very 
competitive lines with short tails – claims 
usually made during or shortly after the 
term of the policy. Buying decisions focus 
on pricing and customers therefore tend to 
demonstrate less loyalty.

Regulation and customer protection 
are less advanced in the GCC states, but 
this is changing. We see an increased focus 
on family insurance in the region as GCC 
governments increasingly seek to devolve 
the provision of protection to their citizens 
and away from the state.”

Global economic slowdown 
means investments contribute 
little to profitability
“The worldwide slowdown in economic 
activity will ultimately depress growth 
in economies that provide resources for 
manufacturing. This includes many of  
the resource-rich countries where  
Takaful is developing. For insurers, this 
constrains growth – partly by reducing 
demand for insurance, but also by limiting 
investment yields.

“Regulation and customer 
protection are less advanced 
in the GCC states, but this 
is changing. We see an 
increased focus on family 
insurance in the region as GCC 
governments increasingly seek 
to devolve the provision of 
protection to their citizens and 
away from the state.”

Globally, the current low investment 
yields have hurt insurance providers and 
markets. Insurance, Takaful included, is an 
asset-rich business. Fierce competition in 
the economies where Takaful is developing 
is putting underwriting margins under 
pressure, especially in the high-volume, 
low-margin retail lines that form the bulk  
of Takaful business.

Meanwhile, yields on Sharia-
compliant instruments and investments 
are increasingly depressed. Providers 
will therefore need to maintain their 
underwriting profitability to succeed.”

Cross-border activity remains 
limited in primary Takaful

“To date, the primary Takaful sector 
in the GCC region and southeast Asia has 
tended to comprise local operators that 
rarely engage in cross-border activity. This 
reflects the relatively small operational scale 
of the sector and its still-developing status. 
However, re-takaful companies, which 
provide protection to the primary Takaful 
sector, are operating in increasingly diverse 
geographical areas. 

We see GCC-based re-takaful 
companies competing and working 
with southeast Asian-based re-takaful 
companies to develop and service the 
growing capacity needs of the primary 
sector in the GCC, Africa and southeast 
Asia. As local companies become 
increasingly mature and financially robust, 
we expect cross-border activity in the 
primary sector to grow. We also expect to 
see some consolidation in the more over-
populated insurance markets.”

Availability of suitable 
assets governs approach to 
investments
“A shortage of Sharia-compliant rated 
instruments in the GCC region means  
that Takaful companies tend to invest  
in equities and real estate. Such 
investments can carry high levels of  
value volatility, while illiquidity and  
can drag on Takaful companies’  
balance sheets.



TAKAFUL/
Opportunities and concerns

24 ta’ameen
Qatar

Southeast Asia makes greater use 
of sukuk (Sharia-compliant financial 
certificates similar to bonds) for Islamic 
finance than the GCC region. In Malaysia, 
around two-thirds of Takaful insurers’ 
portfolios are invested in sukuk, with the 
remainder invested in equities.

Many Takaful companies, particularly 
in the GCC region, were set up during 
the boom years of the early 2000s. The 
historically high investment valuations that 
operated when they purchased their assets 
subsequently resulted in realised losses. 
The current low investment yields strain 
bottom-line results further. 

In our analysis, we consider the limited 
range of acceptable instruments in which 
Takaful companies can invest to be a 
constraint that places downward pressure 
on their risk-based capital position.”

Lack of global standards leads to 
a profusion of Takaful models
“Operational models in the global Takaful 
sector vary hugely. All use similar concepts, 
but their key operational mechanics differ 
fundamentally, especially in terms of how 
they comply with Sharia law.

Key to all providers is the basic premise 
of mutual risk sharing, with the fund 
participant contributing to a fund that will 
pay participant claims. Standard & Poor’s 
analytical focus is to assess the security 
offered by the Takaful company to maintain 
its claims-paying ability. As such, we draw 
no distinction between the models in terms 
of financial strength.

However, in our view, the model used 
determines how effectively the provider 
will manage volumes and generate fund 
surpluses for participants and profits for 
shareholders. There is a basic contradiction 
at the heart of the Takaful model, which is 
that the Takaful fund is supposed to operate 
at a notional break-even, in accordance with 
mutual, risk-sharing principles. It also has 
investors who expect to earn a profit from 
the money they put into the business. What, 
therefore, is the appropriate level of profit 
that should be distributed to investors who 
bear no direct underwriting risk?

Diverging models offer different 
growth prospects
“Over the next 12-18 months, Standard 
& Poor's expects Takaful company 
contributions in the GCC region to 
significantly outgrow premiums in the local 
conventional insurance industry, as well as 
the global insurance industry.

Global insurance premium growth is 
expected to be little more than two percent in 
2012. By contrast, in its World Takaful Report, 
Ernst & Young estimates that gross Takaful 
contribution for 2012 will grow to $12 billion – 
a year-on-year increase of 24 percent.

We also expect the region’s life and 
medical business to grow at a faster 
pace than general Takaful. Increasingly, 
we anticipate that it will dominate the 
product mix sold in the Gulf. Life business 
in the region is likely to become more 
competitive, as conventional insurers seek 
to take advantage of the growing market. In 
our opinion, the rate of growth will deliver 
improving economies of scale, which will in 
turn improve the quality of earnings.

In southeast Asia, we anticipate that 
tightening regulatory requirements in 
Malaysia could depress the strong growth 
momentum the industry has built up over 
the short-to-medium term. That said, 
tighter solvency calculations are likely to 
strengthen the financial profiles of Takaful 
operators, who will also benefit from 
revised risk management practices in the 
long-term.” Q

The Takaful fund model can come under 
strain from other sources also. In particular, a 
company can operate one fund for its general 
book and write a diverse mix of commercial 
and personal lines business. Through the risk-
sharing element inherent in Takaful business, 
members who joined to gain protection 
from relatively low-value risks – chiefly 
personal line members – could be exposed to 
significant commercial risk losses. 

Ultimately, fund members’ 
contributions are the sole source of 
finance for all claims settlements. Mixing 
commercial and personal lines in one 
fund could unbalance the exposure to 
risk. Effective reinsurance protection can 
mitigate this particular issue, but cannot 
remove all potential stresses.”

“Key to all providers is the 
basic premise of mutual 
risk sharing, with the fund 
participant contributing to a 
fund that will pay participant 
claims. Standard & Poor's 
analytical focus is to assess 
the security offered by the 
Takaful company to maintain 
its claims-paying ability.”
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Khalifa Abdulla Turki Al-Subaey, group president & CEO of Qatar Insurance Group (QIC), shares his 
views on the health of the Qatar insurance market, the positives and possible negatives of increased 
competition, and the importance of bringing innovative products and services to the market.

How has business for QIC been over 
the past year and how would you best 
describe the current state of the Qatar 
insurance market? 

QIC has not been immune from the 
global catastrophes over the last two years 
or so, but our Group has an inherent 
resilience to weathering such storms. Of 
course in the risk business we can never be 
sure of our final results until we close our 
books at the end of the year, but all being 
well we will produce another positive result.

Regards the market in general, I would 
describe it as increasingly competitive. As 
you know, our market along with others 
has opened up and there are now some 28 
insurance companies operating in Qatar. 
Competition will always drive service and 
quality at the higher end of the market. It 
is these two key attributes that we promote 
throughout our Group. 

Of course competition comes with 
resultant pricing pressures. Where sensibly 
applied this is good for the market and 
the customer. However, it is a mechanism 
that must be used with prudence by the 
insurance industry and viewed with care 
by the insuring public. To quote some old 
and basic wisdom still very much pertinent 
today, one gets what one pays for. 

It is important that clients examine 
the product and scope of cover they are 
offered, the reputation of the insurance 
company, its service capabilities – and 
very importantly, its Standard & Poor’s/
AM best ratings. These ratings provide the 
benchmark against which to compare, 
among other things, the financial strength 
of an insurance company.

GrowinG the market
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Khalifa Abdulla Turki Al-Subaey, 
group president & CEO of Qatar 
Insurance Group (QIC)
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What have been the main growth sectors 
for QIC and why?

As the oldest and largest insurance 
company in Qatar we have a balanced 
portfolio of business with a raft of clients 
in the energy sector at one end of the 
spectrum to a robust personal lines 
portfolio at the other. As such we seek to 
maintain our position in the market and 
strive for incremental growth across all our 
lines of business.

As opportunities arise to bring new 
products and services to the market then 
we will do so. It is a matter of carefully 
monitoring the economic and market 
dynamics of the State of Qatar, continuing 
to meet clients’ needs and providing 
enhanced services. 

As the country has grown and Doha has 
spread out, a demand has arisen for clients 
to purchase and renew their insurances 
without coming into our office. In this 
respect we have recently introduced three 
new services for our clients. First are online 
services. Second are remote access insurance 
modules – small manned offices strategically 
placed in various mall complexes. 

Third, we have installed a number 
of automated insurance machines in 
key positions. These look very much like 
bank ATMs and provide clients with the 
opportunity to purchase or renew their 
insurances at their convenience, up to 24 
hours per day. 

With the growth of certain Takaful 
players in the market what are some of 
the opportunities and challenges within 
the conventional insurance sector? 

The growth of Takaful insurance 
is a natural development in Qatar and 
throughout the GCC. It is a well-established 
risk transfer vehicle that has been in place 
in other parts of the world for some time 
now. I do not see Takaful as a challenge, but 
rather as a natural complement to our more 
traditional insurance business. 

Looking at the modern insurance 
industry which started in the UK in the 
18th century, there was a time when a great 
number of cooperative companies operated 
in the UK and some survive to this day. The 
concept is not too far removed from Takaful. 
It is only right that clients in Qatar, whether 
corporate or personal, should have the 
choice to protect themselves through Sharia-
compliant products. A strong Takaful sector 
will only add to the vigour and diversity of 
our insurance market.

Do you believe we will ever see a 
significantly higher penetration rate for 
markets such as life and home insurance?

Yes indeed. This would be a natural 
development in any young industry as it 
matures, as populations expand and asset 
bases grow. The growth in both life and 
homeowners insurance is a natural result of 
a maturing and expanding market. 

Of course insurance companies need to 
ensure that the client has access to online, 
secure and ease of purchase products. This 
is already happening as I mentioned earlier, 
and will expand and enhance as time goes 
on. Like it or not, we are now all connected 
on a 24/7 basis. This is what the market is 
increasing demanding, particularly among 
the younger IT savvy generation.

What are the main future challenges for 
the Qatar insurance industry over the 
next five years?

This issue warrants a detailed discussion 
in itself, but in summary we first need to 
ensure that the Qatar insurance market 
remains both strong and secure. This is 
achieved through responsible competition 
and fair and reasonable profits being 
generated for shareholders. We must have a 
win–win, business model.  There is however 
the danger and challenge of excessive 
competition. This has the potential to drag 
the market into an overall loss, as has been 
experienced by many other sectors over 
the years. It is up to both local and foreign 
insurers to temper that competition and 
ensure that a fair, responsible and responsive 
market is available to clients.

Any new product developments at QIC?
Well that’s a leading question. I would 

only ask you to watch this space and 
follow our developments. I am sure you 
will appreciate that in this competitive 
marketplace we must work to keep our 
edge against some very strong and smart 
competitors in the market that are striving 
to do the same. I think I can best sum up 
my answer by saying that QIC will always 
be alert to both the current and changing 
needs of our clients.  Q
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مرحبا بكم إلى العدد الثاني
مرحب� بكم اإىل العدد الث�ين من جملة ت�أمني قطر، 

املتخ�س�سة يف بحث اأهم الق�س�ي� التي تهم �سوق الت�أمني 
يف ال�سرق الأو�سط ب�سكل ع�م ويف دولة قطر ب�سكل خ��ص، 

والتي تتمتع ب�أحد اأكرث اآف�ق النمو القت�س�دي امل�ستقبلي 
على م�ستوى دول جمل�ص التع�ون اخلليجي. 

من اأكرث الق�س�ي� التي تثري الهتم�م يف �سوق 
الت�أمني القطري يف الوقت احل�يل، التحول الذي  اأ�سبح 

اأمرًا ل مفر منه نحو الت�أمني ال�سحي الإلزامي. ويف واقع 
الأمر، فقد تخطى هذا الإجت�ه جمرد كونه فكرة مطروحة 

للنق��ص وحتول اإىل ا�سرتاتيجية وا�سحة، اإط�رات زمنية 
حمددة واإدارة خمت�سة ب�لتنفيذ على اأر�ص الواقع. 

و�سن�سرح كل ذلك ب�لتف�سيل يف هذا العدد من خالل 
درا�سة ال�سيد. م�يكل اإيريل، كبري املح�مني يف »كاليد اند 

كو اإل اإل بي«، الذي يكتب فبي جملتن� ب�نتظ�م. 
وي�سم العدد اأي�سً� مو�سوعً� حيويً� اآخر حول �سوق 

التك�فل املتن�مي الذي يواجه حتدي�ت فريدة خ��سة 
به. ومن اأبرز هذه التحدي�ت كيفية ت�سميم حمفظة 
ا�ستثم�رية متوازنة لأموال التك�فل تكون متم��سية مع 

اأحك�م ال�سريعة الإ�سالمية، وم� تواجهه هذه العملية من 
قيود- خ��سة يف ح�لة ال�ستثم�رات طويلة الأجل. وبينم� 

ت�سهد اخلي�رات املت�حة يف هذا ال�س�أن منوًا، اإل اأن الطريق 
ب�س�أنه� ل يزال طويال. و�سنلتقي يف هذا العدد مع ثالثة 

من ال�سخ�سي�ت الب�رزة يف �سوق التك�فل، لالإدلء ب�أرائهم 
ب�س�أن التحدي�ت والفر�ص يف هذا املج�ل، وهم: يو�سف 

الق�رح، مدير ع�م �سركة �سوليدرتي التك�فل الع�م؛ نويل 
دي ميلو- مدير ع�م التك�فل الع�ئلي ب�ل�سركة العربية 

الإ�سالمية للت�أمني )�سالمة( و�سهيل جعفر، ن�ئب الرئي�ص 
التنفيذي ب�سركة اإف دبليو يو حللول التك�فل الع�ملية.  

كم� نعر�ص يف هذا العدد اأي�سً� تقريرًا حديثً� �سدر 
عن �سركة �ست�ندرد اأند بورز للت�سنيف الئتم�ين يق�رن 

بني اثنتني من كربى اأ�سواق التك�فل- منطقة جمل�ص 
التع�ون اخلليجي ومنطقة جنوب �سرق اآ�سي�، حيث يحتوي 

هذا التقرير على بع�ص املعلوم�ت ال�سيقة.  

ويعتقد البع�ص اأن دور خبري الت�أمني ل يزال يفتقر 
اإىل التطور يف املنطقة، وذلك ب�لرغم من اأن قطر 

تبدو اأكرث دول اخلليج التي يربز فيه� دور خبري الت�أمني 
بو�سوح. ويحدثن� يف هذا العدد ال�سيد. ديبو اأج�ي، رئي�ص 

جمل�ص اإدارة وموؤ�س�ص �سركة  تي اإيه اإف كون�س�لت�ن�سي عن 
مه�م وم�سئولي�ت خبري الت�أمني، احل�جة اإىل زي�دة الوعي 

الإقليمي ب�س�أن هذه املهنة، وم� تفعله قطر ودول اخلليج 
الأخرى فيم� يتعلق بتقنني مهنة خبري الت�أمني. 

ومع توا�سل تو�سع وتنوع البيئة القت�س�دية يف قطر، 
ت�س�عد الهتم�م بق�سية ف�ص النزاع�ت، وهي م�س�ألة 

حيوية ميكنه� اأن تكلف �سرك�ت الت�أمني الكثري من الوقت 
وامل�ل. و�سيتحدث عن هذه امل�س�ألة كل من نيك براديل، 

ال�سريك ورئي�ص فريق الت�أمني يف �سركة «بن�سنت م��سونز» 
الق�نونية و روجر فيلب�ص، املدير الق�نوين ملكتب ال�سركة 

يف قطر، حيث ين�ق�س�ن اأهمية اإن�س�ء منظومة لف�ص 
النزاع�ت يف قطر يكون تركيزه� الرئي�سي على ال�سوق، 

كم� يتن�ولن اجلولة الأوىل من املن�ق�س�ت التي دارت 
موؤخرًا لل�سمي قدمً� بهذه املب�درة. 

مع الرتكيز على بطولة ك�أ�ص الع�مل لكرة القدم لع�م 
2022 املزمع اإجرائه� يف قطر، يلقي اأودري وير، الرئي�ص 

التنفيذي ل�سئون املخ�طر ب�سركة اإيه اآي جي يف دبي، نظرة 
على املخ�طر والفر�ص يف جم�ل الت�أمني فيم� يتعلق ببع�ص 

املن��سب�ت الري��سية الأكرث اأهمية على م�ستوى الع�مل. 
واأخريًا، نتقدم ب�ل�سكر اإىل ك�فة الأطراف يف جم�ل 
الت�أمني على اآرائكم وردود فعلكم وتعليق�تكم امل�سجعة على 

العدد الأول من جملة ت�أمني قطر، ونتطلع اإىل موا�سلة 
عر�ص وجه�ت النظر املهنية ب�س�أن الق�س�ي� احل�لية 

Q  .واحلديثة يف �سوق الت�أمني

01

ُتن�شر جملة »تاأمني قطر« بدعم من مركز قطر للمال

سوديش شنكر/
النا�شر  01

النا�شر
�شودي�ش �شنكر

م�شت�شار التحرير
مارك �أتكين�شون

mark@premium-me.com

اخلرباء امل�شاركون
ديبو اأجايي

ِنك براديل
روجر فيليب
مايكل اإيريل

خليفة عبدالله تركي ال�شبيعي
اأودري وير

يو�شف القارح
نويل دميللو
�شهيل جعفر

كيفني ويلي�س

الت�شميم الفني
بروتر�ك�ش

Depositphotos :ل�شور مقدمة من�
التحرير

editor@premium-me.com

Tel: +971 4 390 3944

الرتجمة
Content Arabisation Centre

الإنتاج والتوزيع
production@premium-me.com

ق�شم الإعالن
ا�شوين ڤايدياناثان 

ashwin@premium-me.com

الإدارة
فخر الدين مادر�شاوال

مدير تطوير �لأعمال
�شودي�س �شنكر
�ل�شريك �مل�شوؤول

اإ�شدار
نيت�شي للن�شر )املنطقة احلرة(
م�شجلة لدى مدينة �لفجرية للإبد�ع

مكتب دبي:
نيت�شي للن�شر )�ملنطقة �حلرة( فرع �أبر�ج بحري�ت �جلمري�

�ش.ب 334155
�لطابق 14، بوليفارد بلز� تاور ون،

x-2 جمري� باي، جمري� ليت، 509،دبي، دولة �لإمار�ت 

هاتف: 877 4232 4 971+
فاك�ش: 689 4232 4 971+

الطباعة
�ملتحدة للطباعة و�لن�شر، �أبوظبي، دولة �لإمار�ت

العدد الثاني/ نوفمبر 2012



Avail a limited period FREE subscription now  
to ta’ameen Qatar – the only quarterly bilingual magazine  
that provides unbiased commentary and in-depth analysis on 

Qatar’s Insurance sector and its burgeoning needs.

TITLE

SUBSCRIBER’S NAME

PHYSICAL LOCATION

PO BOX

TELEPHONE

EMAIL

GENDER

COMPANY NAME

INDUSTRY SECTOR

DATE

Mr Ms Mrs Others NEW SUBSCRIPTION RENEWAL

FAMILY NAME

FAX

MOBILE

DATE OF BIRTH

POSITION

NATIONALITY

Kindly email: tara@premium-me.com or call: +971 4232 877

PUBLISHED BY 
Niche Publishers fze (Registered at Fujairah Creative City)
Dubai Office:
Niche Publishers fze (JLT Branch),  
PO Box 334155, 509, X-2, Jumeirah Bay, Jumeirah Lake Towers, Dubai, UAE Tel: +971 4 4232 877 Fax: +971 4 4232 689

(ta’ameen Qatar newsletter project is sponsored by Qatar Financial Centre)



06
 تأمين 

قطـر

العيادة القانونية/
الت�أمني ال�صحي

01

01

نظام جديد للرعاية الصحية في قطر
يتحدث م�يكل اإيريل، كبري ال�صرك�ء يف �صركة »كاليد اآند كومَبني اإل اإل بي« يف لق�ء مع جملة »ت�أمني قطر«، حول 

الطرح املرتقب لربن�مج الت�أمني ال�صحي الإلزامي يف قطر.

اأخذ النمو ال�صك�ين املت�ص�رع يف قطر ب�لتزامن مع 
انت�ص�ر التقني�ت الطبية والبتك�رات ف�ئقة التطور يف 

جم�ل امل�صتح�صرات ال�صيدلنية، يفر�ض �صغوطً� م�لية 
وبنيوية متزايدة على قدرات قط�ع الرع�ية ال�صحية 

القطري. وب��صرت دولة قطر؛ تنفيذًا لالأهداف املحددة يف 
ا�صرتاتيجية روؤية قطر 2030 التنموية؛ العمل على تطبيق 

برن�مج للت�أمني ال�صحي الجتم�عي )SHIC( يوفر خدم�ت 
رع�ية �صحية موحدة جلميع �صك�ن الدولة ويدعم البنية 

التحتية لتلك اخلدم�ت بحلول ع�م 2014. 
وك�ن املجل�ض الأعلى لل�صحة )SHC(، وهو الهيئة 

احلكومية امل�صوؤولة عن اإعداد وتطبيق الربن�مج املذكور، 
قد ك�صف النق�ب عن التف��صيل املبدئية للربن�مج واآلية 

تطبيقه يف يونيو 2012. ويعكف جمل�ض الوزراء القطري 
ح�ليً� على درا�صة م�صروع الق�نون الذي �صيتم مبوجبه 

تطبيق الربن�مج.
ورغم عدم توزيع م�صروع الق�نون على جه�ت اأخرى 

ملن�ق�صته على نط�ق اأو�صع، ك�صف املجل�ض الأعلى لل�صحة 
عن بع�ض التف��صيل الرئي�صية للربن�مج عرب ال�صحف 

والت�صريح�ت لأجهزة العالم.
وت�صري تلك امل�ص�در اإىل اأن م�صــروع الق�نـون 

يق�صي بقي�م احلكومة بدفع قيمة اأق�ص�ط الت�أمني ال�صحي 
التي �صوف ترتتب على املواطنني القطريني، يف حني 
�صوف يغطي اأرب�ب العمل قيمة الأق�ص�ط املرتتبة على 

الوافدين الع�مليـن يف �صرك�تهم. واأ�ص�فت نفــ�ض امل�ص�در 
اأنه مبجرد املوافقة على م�صروع الق�نون و�صــري�ن 

مفعوله، تعتزم احلكـومة مط�لبــة جميع املقيمــني يف الــدولة 
وزواره� ب�حل�صــول على ت�أمــني �صحي بحــلول نهــ�يـــة ع�م 

.2014

ويق�صي م�صروع الق�نون ب�إلزامية تطبيق املقيمني 
على اأر�ض الدولة لربن�مج الت�أمني ال�صحي الجتم�عي، 
ب�عتب�ره اأحد �صروط قبول طلب�ت الوافدين لت�أ�صريات 

الإق�مة ومنحه� لهم. اإل اأن موقف م�صروع الق�نون 
من مدى تغطيته للوافدين غري املكفولني من ِقَبل اأرب�ب 
عملهم »مثل اأفراد الأُ�َصر املكفولني من قبل اأرب�به� اأو 

الوافدين الع�ملني حل�ص�بهم اخل��ض«، ل يزال غري 
وا�صح.

ويف �صي�ق ا�صتعداده� لتطبيق م�صروع الق�نون 
املذكور، بداأت احلكومة خطوات عملية لت�أ�صي�ض ال�صركة 

الوطنية للت�أمني ال�صحي )NHIC( التي �صوف ميتلكه� 
املجل�ض الأعلى لل�صحة ب�لك�مل. و�صوف ميثل جمل�ض 

اإدارة ال�صركة املوؤلف من �صبعة اأع�ص�ء وزارات عدة 
 وغريه� من الهيئ�ت الع�مة واخل��صة، لكي يطرح 

وينظم عمل الربن�مج لحقً� من خالل التن�صيق بني مزودي 
خدم�ت الت�أمني وامل�صتفيدين من الربن�مج. و�صوف يحظى 
الربن�مج بدعم جهة اإدارية م�صتقلة، تتوىل م�صوؤولية اإق�مة 

�صبكة من مزودي اخلدم�ت ومع�جلة املط�لب�ت الت�أمينية.
وتتجه النية ح�ليً� اإىل وجوب ان�صم�م جميع مزودي 

خدم�ت الرع�ية ال�صحية من القط�عني الع�م واخل��ض يف 
دولة قطر، مب� فيهم مزودي اخلدم�ت الأولية والتخ�ص�صية 

وف�ئقة التخ�ص�صية اإىل الربن�مج. ول بد من اأن ي�صمل 
الربن�مج اأي�صً�، امل�صت�صفي�ت والعي�دات والعي�دات متعددة 

التخ�ص�ص�ت واملختربات الطبية. ومن املتوقع بدء عملية 
تقدمي العرو�ض اخل��صة ب�جلهة الدراية امل�صتقلة يف 

امل�صتقبل القريب.
و�صوف يتم تطبيق الربن�مج عرب �صل�صلة جيدة 

التخطيط من خم�ض مراحل. وك�ن املجل�ض الأعلى لل�صحة 
قد اأعلن يف 12 اأبريل 2012 اأن الربن�مج الختب�ري 

لربن�مج الت�أمني ال�صحي الجتم�عي �صوف يطرح حوايل 
�صهر نوفمرب من الع�م اجل�ري، ويتبعه طرح املراحل 

الأخرى للربن�مج تدريجيً� بحيث يكتمل تطبيقه بحلول 
نه�ية ع�م 2014. و�صوف يوفر الربن�مج الختب�ري مبدئيً�، 

ن تبلغ  الت�أمني ال�صحي لنحو 75 األف امراأة قطرية ممَّ
اأعم�رهن 15 ع�مً� ف�أكرث. ومن اأبرز اخلدم�ت التي �صوف 
يغطيه� الربن�مج مبدئيً�، خدم�ت رع�ية الأمومة والتوليد 
واأمرا�ض الن�ص�ء تتبعه� خدم�ت اأخرى يف موعد لحق.

ومت حتديد مدة الربن�مج الختب�ري ب�صورة 
متعمدة، بغية اإت�حة الفر�صة للمجل�ض الأعلى لل�صحة 

لإدارة احتي�ج�ت جزء �صغري من جمهور امل�صتفيدين من 
الربن�مج الع�م، ومع�جلة امل�ص�كل التي قد تطراأ والتخفيف 

وط�أته�.
ومن املتوقع اأن يتم تطبيق املرحلة الث�نية من 

الربن�مج يف يوليو 2013، لتغطي اخلدم�ت التي يقدمه� 

مايكل إيرل/
كبري ال�صرك�ء يف �صركة كاليد 

اآند كومَبني اإل اإل بي
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»يوفر البرنامج االختباري مبدئيًا، التأمين 
ن تبلغ  الصحي لنحو 75 ألف امرأة قطرية ممَّ
أعمارهن 15 عامًا فأكثر. ومن أبرز الخدمات 
التي سوف يغطيها البرنامج مبدئيًا، خدمات 

رعاية األمومة والتوليد وأمراض النساء 
تتبعها خدمات أخرى في موعد الحق«
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يتمثل اأحد اأبرز التحدي�ت التي تواجهه� قطر و�ص�ئر 
دول جمل�ض التع�ون اخلليجي يف م� مت و�صفه بعب�رة 

»اأمرا�ض البحبوحة«. ويفرت�ض انت�ص�ر اأمرا�ض 
ري واأمرا�ض القلب والأوعية  كَّ مزمنة مثل البدانة وال�صٌّ

الدموية، عبئً� ثقياًل على اأنظمة الرع�ية ال�صحية يف 
دول جمل�ض التع�ون اخلليجي، من حيث الإمك�ني�ت 

وامليزاني�ت املطلوبة ملع�جلته�.
وي�صري تقرير للجمعية الدولية لدرا�صة البدانة، اإىل 
اأن قطر حتتل املرتبة ال�ص�د�صة بني دول الع�مل التي 

يع�ين �صك�نه� من البدانة، واملرتبة الأوىل يف املنطقة 
يف ن�صبة الفتي�ن امل�ص�بني ب�لبدانة بني �صك�نه�. ورغم 

كونه� تعترب م�صكلة كبرية، اإل اأن هذه الظ�هرة ل 
تقت�صر على �صك�ن دول جمل�ض التع�ون اخلليجي، 

حيث ت�ص�عفت معدلت البدانة بني �صك�ن الع�مل منذ 
ع�م 1980.

وعلى نط�ق اأو�صع، ُيعَتَقد اأن مع�جلة امل�ص�بني 

مبر�ض ال�صكري �صوف تكلف دول املنطقة مئ�ت املاليني 
من الدولرات الأمريكية بحلول ع�م 2030.

ت ورقة عمل حتت عنوان حتدي الرع�ية  وقد ت�صدَّ
ال�صحية يف دول جمل�ض التع�ون اخلليجي ع�م 2050 

لهذه الق�صية. وتقول الدرا�صة اإن دول اخلليج جمتمعة 
�صوف حتت�ج اإىل 138965 �صرير م�صت�صفى و140334 

طبيبً� وطبيبة و227079 ممر�صً� وممر�صة لتوفري الرع�ية 
ال�صحية ل�صك�نه� بحلول ذلك الع�م. وتلمح الدرا�صة اإىل 

اأنه وفقً� للمعطي�ت الراهنة، ف�إن دول املنطقة ل متتلك حتى 
م� يق�رب تلك الإمك�ني�ت.

وق�لت الدرا�صة: »رغم ازدي�د عدد �صك�ن دول 
جمل�ض التع�ون اخلليجي وتعمريهم ملدة اأطول، ف�إن �صحة 
اأولئك ال�صك�ن توا�صل التدهور. وب��صتثن�ء �صلطنة عم�ن، 
ميكن القول ب�أن اأكرث من ن�صف �صك�ن كل دولة من دول 

جمل�ض التع�ون اخلليجي م�ص�ب ب�ل�صمنة الزائدة. ول 
يتعلق الأمر ب�لبدانة ومر�ض ال�صكري بحد ذاتهم� فح�صب، 

ولكنه ميتد لي�صمل الأمرا�ض ذات ال�صلة اأمث�ل اأمرا�ض 
القلب وارتف�ع �صغط الدم وال�صكتة الدم�غية اأي�صً�. 

ومن الظواهر املر�صية الأحدث يف دول املنطقة، اإ�ص�بة 
فئة عمرية اأ�صغر �صنً� بكثري ب�أمرا�ض القلب لأ�صب�ب 

عدة، لي�ض اأقله� اأهمية الزي�دة الكبرية يف اأعداد 
املدخنني يف �صفوفه�.

وتكمن امل�صكلة يف قطر و�ص�ئر دول اخلليج يف 
معرفة كيفية توفري املوارد امل�لية الالزمة ملواجهة حتدي 

ع�م 2050. وقد اأملحت ورقة العمل اإىل اأن ذلك �صوف 
يتم عرب اإق�مة �صراك�ت مع موؤ�ص�ص�ت الرع�ية ال�صحية 

يف القط�عني الع�م واخل��ض، لتخفيف اأعب�ء القط�ع 
الع�م واإف�ص�ح املج�ل ب�صكل اأكرب اأم�م خ�صخ�صة هذا 

القط�ع. وهذا م� يوفر فر�صة ه�ئلة اأم�م �صرك�ت الت�أمني 
ال�صحي يف دول جمل�ض التع�ون اخلليجي، لال�صتف�دة 
من احتي�ج�ت هذا القط�ع الذي يعترب اأ�صرع قط�ع�ت 

الت�أمني منوًا يف املنطقة ح�ليً�. 

»تتجه النية حاليًا إلى وجوب انضمام جميع مزودي خدمات الرعاية الصحية 
من القطاعين العام والخاص في دولة قطر، بما فيهم مزودي الخدمات 
األولية والتخصصية وفائقة التخصصية إلى البرنامج. وال بد من أن يشمل 

البرنامج أيضًا، المستشفيات، العيادات العامة، العيادات متعددة 
التخصصات والمختبرات الطبية.«

جميع املواطنني القطريني الع�ملني يف القط�عني الع�م 
واخل��ض، مب� يتيح لهم ال�صتف�دة من خدم�ت املوؤ�ص�ص�ت 

الع�مة للرع�ية ال�صحية الأولية وخدم�ت بع�ض امل�صت�صفي�ت 
اخل��صة. وبحلول اأكتوبر 2013، �صوف يتم تطبيق املرحلة 
الث�لثة من الربن�مج، والتي متنح جميع املواطنني القطريني 

حق ال�صتف�دة من اخلدم�ت الأ�ص��صية جلميع مزودي 
خدم�ت الرع�ية ال�صحية يف قطر. اإل اأن نط�ق اخلدم�ت 
الأ�ص��صية املعنية ل يزال غري وا�صح، ومن امل�صتبعد اأن 

ت�صمل طب الأ�صن�ن اأو الرع�ية ال�صحية على �صبيل املث�ل.
وبحلول �صهر م�يو من ع�م 2014، �صوف تزود 

املرحلة الرابعة من برن�مج الت�أمني ال�صحي الجتم�عي 
جميع املواطنني القطريني امل�صمولني به، بجميع اخلدم�ت 

املت�حة يف القط�ع اخل��ض معززة بخدم�ت العي�دات 
اخل�رجية جزئيً�. و�صوف تو�صع املرحلة الأخرية املتوقع 

تطبيقه� بحلول نه�ية ع�م 2014، نط�ق تغطية الربن�مج 
لي�صمل جميع املقيمني يف قطر، وبحيث يحق لأغلبيتهم 
ال�صتف�دة من برن�مج الرع�ية ال�صحية الأ�ص��صية على 

»امل�صتويني الأويل والتخ�ص�صي« على حد و�صف 
الربن�مج، رغم اإنه ل يزال من غري الوا�صح جمددًا م� 

�صوف ت�صمله تلك الرع�ية.
اإل اأنن� يجب اأن نفهم اأنه نظرًا لكون الربن�مج يف 

مراحله الأولية، ل يتوفر الكثري من التف��صيل حول 
حيثي�ت اخلدم�ت يف الكثري من املج�لت. ويبدو اأن 

املجل�ض الأعلى لل�صحة يعمل يف هذه املرحلة ا�صتن�دًا اإىل 
اإط�ر عمل �صوف تتبلور تف��صيله مبرور الوقت.

وتتجه النية ح�ليً� اإىل تكليف �صرك�ت الت�أمني 
ال�صحي اخل��صة ب�لعمل حتت مظلة ال�صركة الوطنية 

للت�أمني ال�صحي ب�صفته� جه�ت توفر خدم�ت ت�أمني �صحي 

اإ�ص�فية، بينم� توفر ال�صركة الوطنية ح�صرًا خدم�ت 
الت�أمني ال�صحي الأ�ص��صية. ويجري التفكري اأي�صً� يف 
منح املواطنني القطريني خدم�ت ت�أمني �صحي اأ�ص��صية 

حم�صنة، مق�رنة مع تلك التي يح�صل عليه� �ص�ئر املقيمني 
يف الدولة.

ويجري املجل�ض الأعلى لل�صحة ح�ليً� درا�صة �ص�ملة 
ت�صتهدف حتديد التك�ليف الجم�لية خلدم�ت الرع�ية 
ال�صحية يف قطر. و�صوف ت�ص�عد النت�ئج التي �صوف 

تتو�صل اإليه� الدرا�صة يف حتديد اأ�صع�ر بوال�ض الت�أمني 
ال�صحي اخل��صة ب�لربن�مج. ومبجرد النته�ء من اإعداد 

الربن�مج، ف�صوف ي�صبح من املمكن مراجعة م�صروع 
الق�نون الذي ينظم تطبيقه وتعديله ح�صب ال�صرورة 

ليعك�ض تطور الربن�مج.
ورغم املوافقة على م�صروع الق�نون التنفيذي 

للربن�مج ب�صورة ع�مة، اإل اأن تطبيقه لن يبداأ اإل بعد 
�صدور الق�نون ر�صميً�. ويف هذه الأثن�ء، يرتقب الكثري من 

املقيمني »اإ�ص�فة اإىل اأ�صح�ب امل�صلحة يف قط�ع الرع�ية 
ال�صحية« بلهفة بدء تطبيق املرحلة الأوىل من الربن�مج. 

ورغم احتم�ل بروز بع�ض التحدي�ت قبل تطبيق الربن�مج 
ب�صورة فّع�لة، اإل اأنه يبدو اأن قطر تطور الربن�مج بوترية 

Q  .2015 صوف تتيح تطبيقه ب�لك�مل قبل ع�م�

تحدي الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي عام 2050 
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حّقق االقت�صاد القطري م�ؤخرًا اأداء متميزًا من جديد. 
واأ�صارت اإح�صائيات حك�مية ر�صمية اإىل اأن فائ�ض 

امليزانية القطرية �صّجل رقمًا قيا�صيًا بلغ 54 مليار ريال 
قطري خالل ال�صنة املالية 2011 – 2012. ويعادل هذا الرقم 

اأربعة اأمثال الفائ�ض الذي مت ت�صجيله خالل العام املايل 
ال�صابق، وي�صكل العام الثاين ع�صر على الت�ايل الذي 

 ت�صجل امليزانية القطرية فيه الف�ائ�ض، ليقيم 
الدليل امللم��ض على النم� االقت�صادي املتميز الذي حتققه 

دولة قطر.
ورغم اأن عائدات الهيدروكرب�نات ال تزال ت�صكل 

نح� 70 يف املائة من دخل قطر، اإال اأن عائدات �صائر 
القطاعات االقت�صادية ارتفعت اأي�صا بن�صبة 79 يف املائة 

مقارنة مع العام املايل ال�صابق. وياأتي هذا النم� الق�ي يف 
اإطار خطط احلك�مة الهادفة اإىل مت�يل كامل ميزانية عام 

2020 من عائدات تلك القطاعات. 

ويف ظل الت�قعات املالية االيجابية للعام املايل 
2012 وما بعده، واملطالبات امل�صتمرة بدعم قطاع الطاقة 

مخاض عسير
ت�صهد م�صاعي قطر الإعداد نظام ع�صري لت�ص�ية املنازعات التجارية خما�صًا ع�صريًا هذه االأيام. ويناق�ض كل من »ِنك براديل«، ال�صريك 

نت مي�ص�نز« للمحاماة ورئي�ض فريق ق�صايا التاأمني فيها، و»روجر فيليب«، املدير القان�ين ملكتب ال�صركة يف قطر  يف �صركة »ِبن�صِ
يف هذه الُعجالة، التحرك الراهن الهادف لتط�ير نظام لت�ص�ية املنازعات التجارية يف قطر يتمح�ر ح�ل مفاهيم اقت�صاد ال�ص�ق. كما 
يناق�صان �صبب االأهمية الكبرية الإعداد هذا النظام يف �ص�ء االزدهار الكبري الذي ي�صهده االقت�صاد القطري، وما يفرزه ذلك االزدهار 

بال�صرورة من نزاعات جتارية.

والتخطيط لطرح م�صاريع بنى حتتية تقدر قيمتها بنح� 
130 مليار ريال قطري قبل عام 2020، يبدو قطاع 

التاأمني يف قطر يف و�صع جيد يتيح له دعم هذا الن�صاط 
االقت�صادي املتنامي واال�صتفادة منه ومن من� االآ�ص�اق. 

وبينما اأكدت جميع �صركات التاأمني املحلية يف قطر حتقيق 
اأرباح خالل الن�صف االأول من العام اجلاري، ارتفعت 
قيمة اأق�صاط التاأمني بن�صبة 12 يف املائة �صن�يًا منذ عام 

.2006

ويف تط�ر ذا مغزى، يبدو اأن �صركة قطر القاب�صة 
التي تعترب اإحدى االأدوات اال�صتثمارية لل�صندوق القطري 
ال�صتثمار الرثوات ال�صيادية، ت�صعى حاليًا لزيادة ح�صتها 
الراهنة البالغة 12 يف املائة يف �صركة قطر للتاأمني؛ كربى 
�صركات التاأمني يف قطر. ومما ال �صك فيه اأن هذا التحرك 

ياأتي ا�صتباقًا للنم� املت�قع يف قطاع التاأمني القطري. 
وعلى ال�صعيد الدويل، يبدو اأن �صركات التاأمني 

واإعادة التاأمني النا�صطة يف اإطار بيئة العمل القطرية 
امل�صتقرة، جتد نف�صها يف م�قع منا�صب يتيح لها دعم 

النم� االقت�صادي لدول ال�صرق االأق�صى واآ�صيا وح��ض 
املحيط الهادي، التي ي�صتمر فيها ت��صع بح�ث وقدرات 
قطاع تكن�ل�جيا املعل�مات، ليعزز بذلك ما تتمتع به من 

�صبكات ات�صاالت ممتازة.
وحني ن�صت�صرف اآفاق امل�صتقبل، ندرك اأن هناك 
جمااًل كبريًا لنم� قطاع التاأمني يف قطر و�صائر دول 
ال�صرق االأو�صط. اإذ اإن معدالت اخرتاق هذا القطاع 

الأ�ص�اق تلك الدول ال تزال اأدنى من مت��صطها املعتاد يف 
القطاع. ومن املت�قع اأن ت�ؤثر االأنظمة اجلديدة ب�صكل كبري 

يف اأداء اأ�ص�اق التاأمني املحلية خالل العامني املقبلني، 
لتعزز ن�صاطها وتناف�صيتها. وجند بالتايل العديد من 

االأ�صباب التي تدع� �صركات التاأمني للتفاوؤل بق�ة باآفاق 
اأ�ص�اق التاأمني القطرية.

معالجة أوضاع قطاع التأمين
ال تزال اأ�ص�اق التاأمني القطرية ت�صهد اإحباطات م�صتمرة 

تتمح�ر ح�ل اإدارة وت�ص�ية االأم�ر املثرية للجدل 

/ تسوية النزاعات
قطــر
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 تأمين 

قطـر

تسوية النزاعات/
قطــر

»لحسن الحظ، تواصل الحلول 
التي يعرضها قطاع التأمين التمتع 

بالكثير من المرونة واالبتكار. 
وقد يترك ازدياد الثقة والقدرة 

على توقع نتائج المنازعات 
التجارية في األسواق المعنية، 

تأثيراً حاسمًا أيضًا في تقليص 
مخاطر تسوية المنازعات أو 

إحالتها إلى القضاء، األمر الذي 
قد يؤثر سلبًا في أسعار إعادة 

التأمين.«

واملنازعات التاأمينية. وال تقت�صر تلك االحباطات على 
قطر و�صائر دول ال�صرق االأو�صط فح�صب، ولكنها باتت 

مثار قلق عاملي متزايد اأي�صًا. وتعترب التكاليف والتاأخري 
وعدم و�ص�ح نتائج املنازعات، من اأبرز امل�صاكل املزمنة 

وال�صائعة التي ت�اجه كبار م�ص�ؤويل التع�ي�صات يف 
�صركات واأ�ص�اق التاأمني.

 وت�صيب هذه امل�صاكل اجل�هرية �صركات 
التاأمني واإعادة التاأمني باالحباط االآن، خا�صة اأن تلك 

 ال�صركات تبحث ب�صكل متزايد عن من�ذج اأف�صل 
لت�ص�ية املنازعات، ميكنها اللج�ء اإليه لتعزيز قدراتها 

يف جمال الت�قع والكفاءة والتحفظ يف �صياق ممار�صتها 
الأن�صطتها الي�مية.

ل اقت�صاد الع�ملة من هذه املهمة على  وال ُي�َصهِّ
االإطالق. وهناك حاجة متزايدة لتح�صني ال��صع القائم، 
نظرًا الكتتاب املزيد واملزيد من ال�صركات يف التغطيات 
التاأمينية واإدارتها ملخاطرها من مقرات نائية بعيدة جدًا 

عن اأماكن وج�د حاملي ب�ال�ض التاأمني املعنيني.
وحل�صن احلظ، ت�ا�صل احلل�ل التي يعر�صها قطاع 

التاأمني التمتع بالكثري من املرونة واالبتكار. وقد يرتك 
ازدياد الثقة والقدرة على ت�قع نتائج املنازعات التجارية 

يف االأ�ص�اق املعنية، تاأثريًا حا�صمًا اأي�صًا يف تقلي�ض 
خماطر ت�ص�ية املنازعات اأو اإحالتها اإىل الق�صاء، االأمر 

الذي قد ي�ؤثر �صلبًا يف اأ�صعار التاأمني.
وحني نبحث عن النم�ذج االأف�صل، فمن اخلطاأ اأن 

نعترب التحديات التي ت�اجه ت�ص�ية املنازعات جمرد ق�صية 
جغرافية اأو اإقليمية. وهناك اهتمام م�صتمر يف �ص�ق 

التاأمني باأكمله بالت��صل اإىل حل اأكرث ابتكارًا وت�فري الثقة 
وطرح نظام ت�ص�ية منازعات ينا�صب جميع املعنيني يف 

هذا ال�ص�ق.
وال ميكن حتقيق املطالب �صالفة الذكر اأعاله، اإال 
عرب مزيج من النا�ض واالإجراءات، ما يعني ا�صتقطاب 

خدمات اأكرث املحكمني خربة للعمل يف اإطار نظام يلبي 
احتياجات م�صتخدميه، مع الرتكيز ب�صفة خا�صة على 
انخفا�ض تكاليف و�صرعة اإجناز الت�ص�يات. ويجب اأن 
يك�ن النم�ذج االأمثل قادرًا على خدمة اجلهات املعنية 

املحلية والدولية التي تعرتف باأن مزاياه االأ�صا�صية جتعله 
نظامًا جديدًا حقًا.

قدوة ُتحَتَذى
ت�صدرت قطر جه�د التم�صك بحكم القان�ن وتط�ير 

الفر�ض الكفيلة بتح�صني م�صت�ى تعليم القان�ن الأبنائها 
وطرح اأنظمة للتقا�صي والتحكيم، عرب �صل�صلة من 

اال�صتثمارات واملبادرات وا�صعة النطاق.
اإذ اإنه اإ�صافة اإىل مبادرتها الهادفة الإعداد نظام 

خا�ض بت�ص�ية منازعات قطاع االن�صاءات واملعروف با�صم 

)Q Construct(، واإن�صاء حمكمة ومركز قطر الدوليني 

لت�ص�ية املنازعات )QICDRC(، بدعم من دائرة ق�صايا 
نت مي�ص�نز«؛  التاأمني يف �صركة املحاماة الدولية »ِبن�صِ
تعمل قطر على تط�ير م�صروع جديد لتقييم اإمكانيات 

وت�صميم برنامج تخ�ص�صي يعترب االأف�صل من ن�عه 
لت�ص�ية املنازعات يف قطاع التاأمني واإعادة التاأمني.

وياأتي هذا التحرك يف وقت ت�صهد فيه قطر ن�صاطًا 
اقت�صاديًا غري م�صب�ق معززًا با�صتثمارات �صخمة للغاية. 
ويرتكز هذا الن�صاط وتلك اال�صتثمارات ب�ص�رة ملح�ظة 

يف قطاعي الطاقة والبنى التحتية، اللذين �ص�ف يرتك 
فيهما امل�صروع اجلديد اأكرب االأثر.

 ويعكف القائم�ن على تط�ير امل�صروع حاليًا 
على جمع املعل�مات من االأ�ص�اق، حيث اأن امل�صروع ال 

م اأولئك امل�ص�ؤول�ن مقرتحات  يزال يف مراحله االأولية. وقدَّ
اأولية لكربى فعاليات االأ�ص�اق »املحلية والعاملية على 

حد �ص�اء«، مبا يف ذلك �صركات التاأمني واإعادة التاأمني 
وال�صم�صرة واجلهات التنظيمية واملحامني، عرب �صل�صلة 
من االجتماعات ولقاءات امل�ائد امل�صتديرة التي انطلقت 
يف �صبتمرب من العام اجلاري، وح�صرها عدد من اأبرز 
ال�صخ�صيات يف قطاعي التاأمني وال�ص�ؤون القان�نية يف 

العامل.
ومن املقرر اأن ت�صتمر تلك اللقاءات لغاية �صهر 
ن�فمرب احلايل، لت�صمل فعاليات اأ�ص�اق قطر ودبي 

والبحرين ولندن. ويف حالة ح�ص�ل تلك املقرتحات 
االأولية على التاأييد الكايف، �ص�ف يبداأ العمل على 

ا�صتكمال تفا�صيل هذا امل�صروع الرائد. و�ص�ف ت�صمن 
اآراء امل�صاركني يف لقاءات امل�ائد امل�صتديرة املذك�رة تلبية 

امل�صروع لالحتياجات احلالية وامل�صتقبلية لقطاع التاأمني 
على ال�صعيد الدويل.

و�صارك يف اللقاءات االأولية للم�ائد امل�صتديرة، 
 Q-Re اإي�ين جيه. ماكروبي«، الرئي�ض التنفيذي ل�صركة«

الإعادة التاأمني والتي تتخذ من قطر مقرًا لها. وقال 
ماكروبي: »�صهدت اقت�صادات دول جمل�ض التعاون 

اخلليجي من�ًا كبريًا و�صريعًا خالل العقدين املا�صيني، 
ما اأ�صفر عن ظه�ر فج�ات يف جمال اأف�صل املمار�صات 

التجارية. وقد ت�ؤدي تلك الفج�ات عن غري ق�صد، اإىل 
فر�ض �صغ�ط غري �صرورية على ميزانيات ال�صركات. 

 ويف حالة تطبيق مبادرة ت�ص�ية املنازعات، ف�ص�ف 
 تقطع �ص�طًا ط�ياًل يف �صد تلك الفج�ات القائمة يف 

عامل املخاطر التجارية. ونحن ناأمل اأن حتظى هذه املبادرة 
باملزيد من الدعم يف اأو�صاط حاملي ب�ال�ض التاأمني 
مبا�صرة )اجلهات احلك�مية و�صبه احلك�مية ب�صفة 

خا�صة(، اإ�صافة اإىل دعم �صركات ال�صم�صرة والتاأمني 
واإعادة التاأمني، لتي�صري ت�فري ت�ص�يات �صريعة وم�صم�نة 

للمنازعات التجارية«.
 من ناحيته، يق�ل روبرت م��صجريف، 

الرئي�ض التنفيذي ملحكمة ومركز قطر الدوليني لت�ص�ية 
املنازعات )QICDRC(: »تعترب ت�ص�ية املنازعات عرب 
ل للعديد من �صركات التاأمني.   التحكيم اخليار املف�صّ

اإال اأن هيئات التحكيم القائمة حاليًا، ت�اجه االآن نف�ض 
م�صاكل التكاليف والتاأخري وعدم ال��ص�ح واالفتقار 
 للخربات، التي ت�اجه املحاكم التي كان من املفرت�ض 
اأن حتل مكانها. ويتيح لنا هذا امل�صروع فتح �صفحة 

 جديدة خالية من العراقيل وت�صميم نظام جديد 
لت�ص�ية املنازعات يلبي متطلبات قطاع التاأمني وفقًا 

الحتياجاته«.

ِنك برادلي/
نت مي�ص�نز« للمحاماة  ال�صريك يف �صركة »ِبن�صِ

ورئي�ض فريق ق�صايا التاأمني فيها
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 يذكر اأن فعاليات ال�ص�ق قدمت بع�ض 
 املقرتحات املبتكرة واملثرية لالهتمام، يف املجاالت 
 التي يتفّرد فيها امل�صروع وي�فر قيمة كبرية. ويتم 

االآن اإدراج تلك املقرتحات لدرا�صتها لدى مراجعة و�صياغة 
امل�صروع.

ومن املت�قع اأن ت�صتمل اأبرز عنا�صر امل�صروع على 
�صرورة ا�صتقطاب اأرفع الكفاءات الق�صائية وجمم�عة 

متميزة من املحكمني املتخ�ص�صني. و�ص�ف يرتاأ�ض الل�رد 
فيليب�ض اأوف وورث ماترافر�ض، الرئي�ض احلايل للمحكمة 

العليا يف اململكة املتحدة، حمكمة ومركز قطر الدوليني 
لت�ص�ية املنازعات )QICDRC(، التي �ص�ف ت�فر ت�صكيلة 

من التقنيات/االإجراءات االختيارية لت�ص�ية املنازعات تبعًا 
لطبيعتها وخيارات اأطرافها.

اعتبارات عملية
من امل�صّلمات البديهية، اأنه لكي يك�ن امل�صروع جذابًا يف 

نظر قطاع التاأمني، يت�جب عليه اأن يك�ن جمديًا اقت�صاديًا 
واأن تك�ن تكاليفه �صفافة. كما يجب اأن تك�ن االجراءات 

التنفيذية للم�صروع وا�صحة للجهات املعنية بتطبيقه، 
ويجب اأن تك�ن اأحكامه ملزمة )وواجبة النفاذ ب�صكل 

حا�صم يف مناطق ال�الية الق�صائية االأخرى( واأن تك�ن 
الهيئة التحكيمية والق�صائية املنبثقة عنه م�صتقلة ب�صكل 
ميكن التحقق منه. ويجب اأن ي�صتعني امل�صروع باأحدث 

التقنيات حيثما كان ذلك منا�صبًا، مثل االأر�صفة االإلكرتونية 
وبّ�ابات امل�صتندات وروابط امل�اد الب�صرية وغريها من 

القن�ات املماثلة.
ويف حالة اعتماده، ف�ص�ف يك�ن هذا امل�صروع 

االأول من ن�عه يف ال�صرق االأو�صط لي�ؤكد ريادة قطر يف 
اجله�د التي تبذلها لتط�ير برامج رائدة �ص�قيًا لت�ص�ية 

املنازعات. كما �ص�ف ي�صمن امل�صروع لقطر مكانة املركز 
الرئي�صي ل�ص�ق التاأمني �صريع النم� يف املنطقة.

وُتقدر قيمة �ص�ق التاأمني يف ال�صرق االأو�صط 
بنح� 15 مليار دوالر اأمريكي، و�صط اإمكانيات من� هائلة 

يف قطاعات البنى التحتية والطاقة والتاأمني ال�صخ�صي. 
و�ص�ف ي�فر م�صروع ت�ص�ية املنازعات ال��ص�ح املطل�ب 

ع وترية تط�ير قطاع التاأمني  يف ت�ص�ية املنازعات وُي�َصرِّ
واإعادة التاأمني يف قطر.

 ويق�ل م��صجروف: »اإذا ما مت اعتماد 
درا�صة اجلدوى االقت�صادية للم�صروع، ف�ص�ف يتم اإطالق 

 الربنامج التخ�ص�صي لت�ص�ية منازعات 
التاأمني يف مقر حمكمة ومركز قطر الدوليني لت�ص�ية 
املنازعات )QICDRC(، حيث ن�فر للمتنازعني نظامًا 

ق�صائيًا دوليًا م�صتقاًل وحمايدًا وفق اأرقى املعايري واأحدث 
املن�صاآت واالإمكانيات. ولن تقت�صر ف�ائد امل�صروع على 

 تلبية االحتياجات االقليمية اخلا�صة، 

 ولكنها �ص�ف متتد لت�صمل حت�يل قطر اإىل مركز 
عاملي للتاأمني.

واأ�صاف قائاًل: »بح�صب اتفاقنا العام، فقد 
وافقنا على ا�صتحداث اآلية فعالة وعالية اجل�دة و�صهلة 

اال�صتخدام لت�ص�ية املنازعات، ت�صكل عن�صرًا حي�يًا من 
عنا�صر تط�ير �ص�ق تاأمني واإعادة تاأمني نامية وناجحة. 

و�ص�ف ي�صبح م�صروع حمكمة ومركز قطر الدوليني 
لت�ص�ية املنازعات )QICDRC( بالتايل عامل جذب رئي�صي 
ل�صركات التاأمني واإعادة التاأمني العاملية ال�صاعية للعمل يف 

اأ�ص�اق املنطقة«.
وكان ج�ن اآر. كا�صني، امل�صت�صار القان�ين العام 

ل�صركة زي�ريخ للتاأمني يف منطقتي ال�صرق االأو�صط 
واإفريقيا، والذي ح�صر لقاءات امل�ائد امل�صتديرة قد قال 
يف نهاية املباحثات االأولية التي جرت يف �صهر �صبتمرب 
املا�صي: »اأعتقد اأن هذه مبادرة مفيدة لت�ص�ية نزاعات 
التاأمني يف منطقتي ال�صرق االأو�صط واإفريقيا. وترتقب 

جميع اجلهات الباحثة عن العدالة يف قطاع التاأمني بلهفة 
ظه�ر نظام م�صتقل وم�ث�ق وخبري، ميكن ال�ث�ق بقدرته 

على اإ�صدار قرارات فعالة وقابلة للتطبيق«.
نت مي�ص�نز« للمحاماة عرب  وتدعم �صركة »ِبن�صِ

Q  .مكاتبها يف قطر ودبي ولندن، تط�ير هذا امل�صروع

»أعتقد أن هذه مبادرة مفيدة 
لتسوية نزاعات التأمين في منطقتي 

الشرق األوسط وإفريقيا. وتترقب 
جميع الجهات الباحثة عن العدالة 

في قطاع التأمين بلهفة ظهور 
نظام مستقل وموثوق وخبير، 

يمكن الوثوق بقدرته على إصدار 
قرارات فعالة وقابلة للتطبيق«

يشرح لنا روبرت موسجريف، الرئيس التنفيذي لمحكمة 
 ،)QICDRC( ومركز قطر الدوليين لتسوية المنازعات

أبعاد الدور الذي تلعبه هذه الهيئة في تسوية المنازعات 
في قطاع التأمين.

»تركز )QICDRC( على تط�ير حل�ل فعالة لت�ص�ية 
املنازعات، م�صممة لتلبية احتياجات القطاعات 

التجارية الرئي�صية التي تقف وراء من� االقت�صاد 
القطري. ونحن نق�م بتط�ير م�صاريع تلبي 

احتياجات ال�صركات واملحامني الذين يزودونها 
باال�صت�صارات، باأف�صل �صكل ممكن.

نت  »وتتيح لنا �صراكتنا مع �صركة ِبن�صِ

مي�ص�نز للمحاماة وغريها من كربى �صركات 
املحامة الدولية، العمل مع رواد القطاع القان�ين 

الذين ي�صتعين�ن بتجاربهم وخرباتهم لت�صميم 
منتجات رائدة يف االأ�ص�اق.

»وتعترب تكاليف النزاعات يف قطاع التاأمني 
واإعادة التاأمني عالية جدًا، بينما ي�صكل ت�فر ال�صرعة 

وال��ص�ح يف قرارات الت�ص�ية اأمرًا بالغ االأهمية. 
كما تعترب فعاليات هذا القطاع م�صتهلكني على 

اإطالع وا�صع النطاق باخلدمات القان�نية وعلى 
دراية تامة بتكاليف النزاعات التي ال تتم ت�ص�يتها 

ب�صرعة وفعالية. ونحن ن�صعى لت�صميم اأداة لت�ص�ية 
النزاعات تلبي احتياجات اأولئك امل�صتهلكني.

الرئي�ض التنفيذي ملحكمة ومركز 
قطر الدوليني لت�ص�ية املنازعات 

 )QICDRC(

روبرت موسجريف/

جون كاشين/
امل�صت�صار القان�ين العام ل�صركة زي�ريخ للتاأمني 

يف منطقتي ال�صرق االأو�صط واإفريقيا 



12
 تأمين 

قطـر

االستثمار في تأمين التكافل/
التطلعات امل�ستقبلية

»لطالما اقتصرت الصكوك 
تاريخيًا وإلى حد كبير، على تمويل 
)المشاريع الكبرى( مثل مشاريع 

البنى التحتية الكبيرة وغيرها 
من المشاريع الحكومية التي 

كان عددها قلياًل ويتم طرحها 
بمواعيد متباعدة كثيراً عن 

بعضها بعضًا، بحيث لم يكن 
عددها يتجاوز 15 مشروعًا في 

العام الواحد«

االستثمار في تأمين التكافل 
ما هي القيود التي تواجه ا�ستثمارات 

ال�سناديق املتوافقة مع مبادىء 
ال�سريعة الإ�سالمية ال�سمحاء وما هي 
قدراتها امل�ستقبلية؟ تت�ساطر فعاليات 

بارزة يف قطاع التاأمني التكافلي اآراءها 
حول هذا املو�سوع يف هذا احلوار 

وت�سم كاًل من: يو�سف القارح، 
املدير العام ل�سركة »�سوليداريتي 

جرنال تكافل«، نويل دميللو، مدير 
عام فرع التكافل العائلي يف �سركة 

�سالمة الإ�سالمية العربية للتاأمني 
و�سهيل جعفر، نائب الرئي�س التنفيذي 

ل�سركة »اإف دبليو يو جلوبال تكافل 
�سولو�سنز«.

ما هي القيود املفرو�ضة على توزيع املخاطر عرب 
اأ�ضول عدة يف بيئة تاأمني تكافلي، يجب اأن تكون 
جميع ا�ضتثماراتها متوافقة مع مبادىء ال�ضريعة 

الإ�ضالمية؟
جعفر: قبل حدوث الرتاجع القت�سادي الراهن، 

كانت ا�ستثمارات قطاع التاأمني التكافلي التي تتم يف 
بيئة �سركات م�ساهمة، ترتكز يف العقارات والأ�سهم. 

وكانت الأ�سهم امل�ستثمر فيها بحد ذاتها تابعة ل�سركات 
اأكرث ارتباطًا بال�ستثمارات القليمية يف دول جمل�س 

التعاون اخلليجي، نظرًا ل�سرورة مراعاة كونها متوافقة 
مع مبادىء ال�سريعة الإ�سالمية من جهة، وتوافقها مع 

تفهم امل�ستثمرين للمخاطر املحلية ب�سكل اأف�سل، من 
جهة اأخرى. وبعد تراجع قيمة اأ�سول هاتني الفئتني 

ال�ستثماريتني وتعلم الدرو�س امل�ستفادة من هذا الرتاجع، 
ع اأ�سولها وت�ستثمر يف  راحت �سركات التكافل تنوِّ

�سناديق ال�سكوك الإ�سالمية التي باتت متاحة ب�سكل 
اأو�سع نطاقًا موؤخرًا.

كما قامت تلك ال�سركات بتنويع اأ�سولها لت�سمل 
�سناديق ال�ستثمار يف ال�سلع الأ�سا�سية، التي وفرت 

لها ميزة رئي�سية يف قطاعات النفط والغاز والذهب التي 

تعترب جميعًا قطاعات عالية الأداء يف املنطقة. واإ�سافة 
اإىل ال�سلع الأ�سا�سية، ا�ستملت خيارات تلك ال�سركات يف 
جمال ال�ستثمارات املتوافقة مع ال�سريعة الإ�سالمية، على 

اإجارة الأ�سول امل�ستاأجرة مثل الطائرات و�سفن ال�سحن 
واملعدات، اأو الجتار ب�سناديق التمويل بني الدول عرب 

خطابات اعتماد م�ستندية. اإل اأن ال�سكوك الإ�سالمية توفر 
الآن جماًل اأو�سع لال�ستثمار.

ولطاملا اقت�سرت ال�سكوك تاريخيًا واإىل حد كبري، 
على متويل »امل�ساريع الكربى« مثل م�ساريع البنى التحتية 

الكبرية وغريها من امل�ساريع احلكومية التي كان عددها 
قلياًل ويتم طرحها مبواعيد متباعدة كثريًا عن بع�سها 

بع�سًا، بحيث مل يكن عددها يتجاوز 15 م�سروعًا يف العام 
الواحد. اإل اأن بع�س ال�سركات اخلا�سة الأكرث عراقة 
يف املنطقة باتت تتمتع الآن مبجالت ا�ستثمارية اأكرب، 

بينما باتت ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة تتمتع بفر�س 
ا�ستثمار واعدة. 

القارح: هناك بالطبع فئات من الأ�سول غري 
املتوافقة مع ال�سريعة الإ�سالمية، مثل الأ�سول التقليدية 
ذات العائد الثابت اأو امل�ستقات املالية )رغم وجود بع�س 
امل�ستقات املالية املتوافقة مع ال�سريعة الإ�سالمية(. وحتى 

يف اإطار فئات الأ�سول املقبولة، قد ليكون بع�سها مقبوًل 
مثل اأ�سهم البنوك التقليدية.

وباخت�سار، ميكننا القول اإن عامل ال�ستثمار املتاح 
ل�سركات التكافل اأكرث قيودًا من ذلك املتاح لالعبني 

التقليديني. ويقودنا ذلك با�ستمرار اإىل عملية تخ�سي�س 
اأ�سول غري مثالية، لأن �سركات التكافل جتد نف�سها 

م�سطرة لتخ�سي�س اأموال اأكرث لال�ستثمار يف فئات 
الأ�سول الأقل �سيولة مثل اأ�سهم ال�سركات اخلا�سة 

والأ�سول العقارية. ويف جمال �سوق ال�ستثمارات النقدية 
)للمنتجات ق�سرية اآجال ال�ستحقاق(، جند اأنه رغم وجود 

عدد ل باأ�س به من البنوك الإ�سالمية التي تقبل بالودائع 
النقدية فاإنها تت�سف بدرجة كبرية من عدم ال�سفافية، ما 

يعني اأن خماطر اإيداع اأموال نقدية كبرية فيها تتزامن مع 
خماطر عالية جدًا.

دميللو: خالفًا ملا يت�سوره الكثريون، تنت�سر اأدوات 
ال�ستثمار املتوافقة مع ال�سريعة الإ�سالمية عرب معظم 

فئات الأ�سول، رغم اأن عدد الفر�س ال�ستثمارية التي 
توفرها اأقل ن�سبيًا من تلك التي توفرها نظرياتها التقليدية، 

لعني عليها. وتعتمد  ما يعني اأن النا�س قد ل يكونون مطَّ
�سركات التكافل العائلي املرتبطة بالوحدات ب�سكل كبري 

نائب الرئي�س التنفيذي ل�سركة 
»اف دبليو يو جلوبال تكافل 

�سولو�سنز«

سهيل جعفر/
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/ االستثمار في تأمين التكافل 
التطلعات امل�ستقبلية

العدد - 02. 11/12 

»تبدو حصة شركات التكافل 
العائلي من إجمالي سوق 

التأمين على الحياة ضئيلة 
للغاية. وال بد لسوق التكافل 

العائلي من أن ينمو بشكل كبير 
للغاية حتى يبلغ مرحلة توفر 

فيها أحجام تعامالته المزيد من 
القناعات الالزمة، الستقطاب 

المزيد من اهتمام مديري 
الشركات متعددة الجنسيات 

التي تستثمر في األصول 
التقليدية«

على �سناديق ال�ستثمار املفتوحة واملتوافقة مع ال�سريعة 
الإ�سالمية، مع تف�سيل تلك التي يتم ت�سعريها ب�سكل 

يومي. ويقل عدد تلك ال�سناديق عن املائة على ال�سعيد 
العاملي.  

وحني ا�ست�سعر مديرو ال�سركات متعددة اجلن�سيات 
التي ت�ستثمر يف الأ�سول التقليدية وجود طفرة يف 

�سوق التكافل العائلي خالل الفرتة الواقعة بني اأوائل 
واأوا�سط العقد الأول من الألفية الثالثة، �سارعوا لتاأ�سي�س 
�سناديق ا�ستثمار مفتوحة ومرتبطة بالوحدات ومتوافقة 
مع ال�سريعة الإ�سالمية. اإل اأنه حني مل يحقق هذا القطاع 

النتائج التي توقعوها، اأقفل الكثريون منهم �سناديقهم 
التكافلية. واأحبط هذا التطور الزبائن و�سركات التكافل 
العائلي على حد �سواء، وباتت ال�سركات املعنية تتوخى 

املزيد من احلذر والتمحي�س قبل قبول اأية �سناديق 
ا�ستثمار اإ�سالمية جديدة.

وتبدو ح�سة �سركات التكافل العائلي من اإجمايل 
�سوق التاأمني على احلياة �سئيلة للغاية. ول بد ل�سوق 

التكافل العائلي من اأن ينمو ب�سكل كبري للغاية حتى يبلغ 
مرحلة توفر فيها اأحجام تعامالته املزيد من القناعات 

الالزمة، ل�ستقطاب املزيد من اهتمام مديري ال�سركات 
متعددة اجلن�سيات التي ت�ستثمر يف الأ�سول التقليدية.

مدير عام فرع التكافل العائلي 
يف �سركة �سالمة الإ�سالمية 

العربية للتاأمني

نويل دميللو/
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االستثمار في تأمين التكافل/
التطلعات امل�ستقبلية

» تمثل محطات توليد الكهرباء 
أحد الخيارات المتاحة في هذا 

الصدد، بشرط أن تكون مدعومة 
باتفاقيات تتعهد فيها الهيئات 

الحكومية باستجرار كميات 
محددة من الطاقة الكهربائية، 

تضمن مصدراً مستقراً للدخل على 
مدى فترة زمنية طويلة.

ويعتبر تتبع تطور هذه الشريحة 
من السوق أمراً جديراً باالهتمام 

حاليًا، خاصة أننا نشهد طرح المزيد 
من صناديق المعاشات التقاعدية 

المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية«

» يمتلك مديرو الصناديق 
الخارجيون بدورهم مجمعات أكبر 
من األصول تقدر قيمتها بمليارات 
الدوالرات األمريكية، ما يتيح لهم 

االستمتاع بمزايا ضخامة الحجم 
والحصول على صفقات أفضل من 

الجهات المعنية أمثال البنوك 
العاملة باألمانة ومديري الصناديق 

والسماسرة«

»من المهم أيضًا أن نقوم بتطوير 
أنظمة وإجراءات تكنولوجيا 

معلومات تتماهى مع احتياجات 
المنتجات طويلة آجال االستحقاق. 

وال بد لمنتجات تأمين التكافل 
العائلي من أن تصبح قادرًة على 

منافسة منتجات التأمين التقليدي 
من حيث األسعار والمزايا«

هل يت�ضبب افتقار ال�ضيا�ضات التكافلية للخيارات 
ال�ضتثمارية الكافية، يف جعل اإدارتها اأ�ضعب من 

اإدارة �ضركات التاأمني التقليدية؟
جعفر: هناك م�سكلة واحدة يف عامل التوافق مع ال�سريعة 

الإ�سالمية، تتمثل يف اأن حجم حفنة فقط من ال�سناديق 
التكافلية يناهز ن�سف املليار دولر اأمريكي. ويجب بالتايل 
على �سركات التكافل اأن توزع ا�ستثماراتها على �سناديق 

ل يتجاوز عمرها الثالث �سنوات وتبلغ قيمة اأ�سولها 50 
مليون دولر اأمريكي. اإذ اإنه كلما قلَّت الأ�سول املوجودة 

يف ال�سندوق الواحد كلما ارتفعت تكاليفه الثابتة 
وتوافر عدد اأقل من الأ�سول التي ي�ستطيع تخ�سي�سها 

لال�ستثمار، ما يعد مبثابة عقوبة للم�ستثمرين.
وحيث اأن اآجال ا�ستحقاق ال�سكوك ل يتجاوز 
الع�سر �سنوات كحد اأق�سى، ت�سعب اإدارتها ب�سكل 

كبري يف حالة ال�ستثمارات الأطول اأجاًل مثل �سناديق 
املعا�سات التقاعدية. ويحتاج امل�ستثمرون وحاملو بوال�س 

التاأمني اإىل درا�سة اخليارات التي تنا�سبهم من حيث 
الأجل الزمني لال�ستحقاق. وقد ميتد اأجل الق�سط ال�سنوي 

الإ�سالمية اإىل 10 �سنوات كحد اأق�سى للتوافق مع اأ�سول واجب الدفع لبولي�سة التاأمني املتوافقة مع ال�سريعة 
ال�سكوك املعنية، اإل اأنه يجب اإعادة �سبط الأق�ساط التي 
تتجاوز تلك املدة بحيث تعك�س قيمة اإعادة �سراء اأ�سول 

ال�سكوك املعنية. ول يتوجب على �سائر اأنواع التاأمني مثل 
التاأمني ال�سحي، مراعاة مثل هذه العتبارات طويلة الأمد.
القارح: ي�سكل الفتقار للخيارات التاأمينية مع�سلة 
اأ�سعب بالن�سبة لل�سيا�سات طويلة الأمد وحتديدًا بالن�سبة 

للتكافل العائلي، الذي ي�سعب معه التحّوط اإزاء اللتزامات 
طويلة الأمد عرب اأ�سول ت�ساهيها يف اآجال ال�ستحقاق، 

اإن مل يكن ذلك التحّوط م�ستحياًل. ويف مثل هذه احلالت، 
ت�سبح م�ساهاة الأ�سول واللتزامات اأمرًا �سعبًا جدًا. 
ويحتاج الأمر اإىل �سكوك مدعومة باأ�سول خم�س�سة 

لتوليد تدفقات نقدية على املدى البعيد. وقد متثل حمطات 
توليد الكهرباء اأحد اخليارات املتاحة يف هذا ال�سدد، 
ب�سرط اأن تكون مدعومة باتفاقيات تتعهد فيها الهيئات 

احلكومية با�ستجرار كميات حمددة من الطاقة الكهربائية، 
ت�سمن م�سدرًا م�ستقرًا للدخل على مدى فرتة زمنية 

طويلة.
ويعترب تتبع تطور هذه ال�سريحة من ال�سوق اأمرًا 

جديرًا بالهتمام حاليًا، خا�سة اأننا ن�سهد طرح املزيد 
من �سناديق املعا�سات التقاعدية املتوافقة مع ال�سريعة 

الإ�سالمية. و�سوف حتتاج تلك ال�سناديق اإىل املزيد 
واملزيد من اأدوات ال�ستثمار املتوافقة مع ال�سريعة 

الإ�سالمية وذات اآجال ال�ستحقاق طويلة الأمد. ويجدر بنا 
بالتايل مراقبة تطور الأمور وما اإذا كانت ال�سركات التي 

متتلك مثل تلك الأدوات �سوف تلبي الطلب.
دميللو: هناك عدد من اخليارات ال�ستثمارية 

للراغبني يف عائدات ثابتة، مثل ال�سكوك )تعني ال�سندات 
بامل�سطلحات التقليدية(، والتي �سهدت تقلبات كبرية خالل 

العقد املن�سرم. اإل اأن اأداء �سوق ال�سكوك يبدو جيدًا 
ن�سبيًا خالل العام احلايل، حيث بلغ عدد اإ�سداراته بحلول 

نهاية اأغ�سط�س نف�س عددها على مدى عام 2011 باأكمله. 
ويربهن هذا التطور على تزايد الإقبال على ال�ستثمار يف 

ال�سكوك التي حتقق عائدات جيدة حاليًا.
اإل اأننا نحتاج ل�ستمرار هذا التوجه من دون 

تعر�س اجلهات امل�سدرة لل�سكوك اإىل »العجز« عن �سداد 
التزاماتها )كما حدث يف املا�سي القريب(، بغية توفري 
بيئة من الثقة تدفع ب�سركات التكافل اإىل ال�ستثمار يف 

تلك الأدوات مل�سلحة املنتجات طويلة اآجال ال�ستحقاق مثل 
�سناديق معا�سات التقاعد وتعوي�سات نهاية اخلدمة.

ومن املهم اأي�سًا اأن نقوم بتطوير اأنظمة واإجراءات 
تكنولوجيا معلومات تتماهى مع احتياجات املنتجات طويلة 

اآجال ال�ستحقاق. ول بد ملنتجات تاأمني التكافل العائلي 
من اأن ت�سبح قادرًة على مناف�سة منتجات التاأمني التقليدي 

من حيث الأ�سعار واملزايا، بينما يتوجب على �سركاته 
توفري دورات نقدية يف فوا�سل زمنية منا�سبة للموزعني 

والعمالء على حد �سواء. ويجب اأن يكون التوافق مع 
ال�سريعة الإ�سالمية م�سك ختام �سروط منتجات تاأمني 

التكافل العائلي ولي�س تلك املنتجات بحد ذاتها، لأنه من 
امل�ستبعد جدًا اأن ُيقِبل اأحد على �سراء تلك املنتجات ملجرد 

كونها متوافقة مع ال�سريعة الإ�سالمية.

مدير عام فرع التكافل العائلي 
يف �سركة �سالمة الإ�سالمية 

العربية للتاأمني

نويل دميللو/

نائب الرئي�س التنفيذي ل�سركة 
»اف دبليو يو جلوبال تكافل 

�سولو�سنز«

سهيل جعفر/

 املدير العام ل�سركة 
»�سوليداريتي جرنال تكافل«

يوسف القارح/
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/ االستثمار في تأمين التكافل 
التطلعات امل�ستقبلية

العدد - 02. 11/12 

 »هذه �سركة قائمة على ال�ستثمار طويل الأمد، 
ويجب على امل�ساهمني فيها اأن يفهموا ذلك. اإل اأن 

بع�س املديرين ي�ستخدمون هذا الأمر اأحيانًا لتربير 
تعر�س ال�سركة اإىل خ�سائر ل�سنوات عدة على التوايل، 

بينما ل يجب اأن تتعر�س اإىل تلك اخل�سائر اإذا كانت 
تنتهج اأ�ساليب اكتتاب ح�سيفة. كما اأن تلك اخل�سائر 

تثري �سكوك امل�ساهمني حول مدى اجلدوى القت�سادية 
لل�سركة، وتدفعهم لالن�سحاب منها ببطء كما حدث يف 

بع�س الأ�سواق«.

 يكمن مفتاح النجاح يف امتالك املوارد الب�سرية 
املنا�سبة التي تتفهم طبيعة عمل ال�سركة وتتخذ 

القرارات ا�ستنادًا اإىل الدرا�سات الإح�سائية خلرباء 
التاأمني واإح�سائيات الوفيات/الأمرا�س، ول تقوم 
بت�سعري املنتجات على اأ�سا�س اأرباح وخ�سائر العام 
اجلاري فقط. اإل اأنه يف ظل وجود العمالة الوافدة 
العابرة يف دول جمل�س التعاون اخلليجي، ي�سكل 

الحتفاظ باملوظفني املتميزين حتديًا كبريًا نظرًا ل�سهولة 
انتقالهم للعمل يف �سركات اأخرى تعر�س عليهم رواتب 

ومزايا اأف�سل. ونتيجة لذلك، ل ي�سعى حتى املوظفون 
الوافدون املتميزون �سوى اإىل حتقيق اأهداف ق�سرية 

الأمد، ما يتناق�س مع طبيعة عمل والأهداف بعيدة 
الأمد ل�سركات التاأمني«.

 يجب اأن ت�سكل اإدارة خماطر ال�س�ستثمار جزءًا ل 
يتجزاأ من الهيكل الإداري لكل �سركة تكافل. وي�ساعد 

ذلك يف �سمان الر�سد امل�ستمر جلميع املخاطر وتوافر 
راأ�س املال املنا�سب لتلبية اللتزامات طويلة الأمد جتاه 
حاملي البولي�سات. اإل اأن عددَا قلياًل فقط من �سركات 

التكافل العائلي يتبنى مثل هذه الرتتيبات«.

»  يتوجب مواصلة الرصد، لضمان 
توافق أداء المديرين الخارجيين مع 

األهداف المحددة في تكليفاتهم. 
ويتيح هذا الترتيب لشركات 

التأمين التكافلي فرصة تحرير 
مواردها الذاتية للقيام بعملها 

األصلي الذي تتقن أداءه والمتمثل 
في تحديد وإدارة مخاطر االكتتاب«

ما هو راأيكم بخ�ضو�ص اإدراة املجمعات التاأمينية 
داخل ال�ضركات، بدل ال�ضتعانة مبديرين 

تخ�ض�ضني خارجيني للقيام بذلك؟
جعفر: مييل عدد متزايد من �سركات التكافل لال�ستعانة 

ب�سركات ال�ستثمار الأكرب حجمًا. اإذ اإن ال�سركات الأكرب 
حجمًا متتلك مواردًا داخلية ل متتلكها ال�سركات الأ�سغر. 
ويتعلق الأمر مبخاطر الأداء، حيث يتيح مثل هذا الرتتيب 

ل�سركات التاأمني التكافلية اأو التقليدية تغيري اجلهة التي 
تتوىل اإدارة تدفقاتها املالية عند احلاجة.

وميتلك مديرو ال�سناديق اخلارجيون بدورهم 
جممعات اأكرب من الأ�سول تقدر قيمتها مبليارات 

الدولرات الأمريكية، ما يتيح لهم ال�ستمتاع مبزايا 
�سخامة احلجم واحل�سول على �سفقات اأف�سل من 

اجلهات املعنية اأمثال البنوك العاملة بالأمانة ومديري 
ال�سناديق وال�سما�سرة. 

وهناك عن�سر اآخر يتمثل يف وجود قاعدة مهارات 
اأكرث تنوعًا وفرق عمل تخ�س�سية تتمتع بخربات اأكرب 

يف جمالت خمتلفة، حيث باتت معظم املوؤ�س�سات املالية 
متتلك �سناديق ا�ستثمار متوافقة مع ال�سريعة الإ�سالمية 

هذه الأيام.

القارح: اأنا �سخ�سيًا اأويد ال�ستعانة مبوارد خارجية، 
لأننا ن�ستطيع القول ب�سورة عامة، اأن عددًا قلياًل جدًا فقط 

من �سركات دول جمل�س التعاون اخلليجي/ منطقة مينا، 
ميتلك املوارد الذاتية الالزمة لإدارة املحافظ ال�ستثمارية 

املتوافقة مع ال�سريعة الإ�سالمية ب�سورة ديناميكية. ول بد 
بالتايل من اأن يقت�سر دور �سركات التاأمني يف هذه احلالة 

على حتديد اأهدافها يف جمال ال�سرتاتيجيات وال�سيولة 
واأهداف ن�سبة املخاطر/العائدات، ومن ثم تكليف جهات 

خارجية حمرتفة بتحقيق تلك الأهداف.
كما يتوجب على مثل تلك ال�سركات موا�سلة الر�سد، 

ل�سمان توافق اأداء املديرين اخلارجيني مع الأهداف 
املحددة يف تكليفاتهم. ويتيح هذا الرتتيب ل�سركات 

التاأمني التكافلي فر�سة حترير مواردها الذاتية للقيام 
بعملها الأ�سلي الذي تتقن اأداءه واملتمثل يف حتديد واإدارة 

خماطر الكتتاب.
واأعتقد اأننا بداأنا ن�ساهد توجهًا متزايدًا لال�ستعانة 
باملوارد اخلارجية، يف حني كانت ال�سركات تدير معظم 

ا�ستثماراتها ذاتيًا يف املا�سي، وكثريًا ما كان ذلك يتم يف 
غياب ا�سرتاتيجية ا�ستثمارية معلنة بو�سوح.

 دميللو: يحتاج تاأ�سي�س �سناديق ا�ستثمار 
داخل ال�سركات اإىل راأ�سمال مبدئي لتمويل انطالقتها 

الأولية واخلربات الالزمة لإدارتها. واأعتقد اأنه من الأف�سل 
اأن ندع مديري �سناديق ال�ستثمار يقومون بالعمل الذي 

يتقنونه، بينما نقوم نحن بالرتكيز على الرتويج للتاأمني 
التكافلي.

ورغم ما اأ�سلفت قوله، فاأنا اأعتقد باأنه من الأف�سل 
اأن متتلك كل �سركة تكافل دائرة متخ�س�سة يف �سوؤون 

ال�ستثمار، ت�ستطيع متابعة ح�سن �سري اإدارة اأعمال 
ال�سناديق التابعة لل�سركة ومنح الزبائن واملوزعني قيمة 

م�سافة عرب ن�سر التعليقات حول حتركات الأ�سواق 
َطة  واإعداد ا�سرتاتيجيات اأو حمافظ ا�ستثمارية ُمَب�سَّ

Q .لأ�سحاب الرثوات الكبرية يف خمتلف تلك ال�سناديق

»تكمن أسباب عدة وراء فشل شركات التكافل العائلي في 
تحقيق نمو قوي في الشرق األوسط«. هذا ما يعتقده نويل 
دميللو، مدير عام فرع التكافل العائلي في  شركة سالمة 

اإلسالمية العربية للتأمين، وهو يتشاطر هنا آراءه حول ثالثة 
من تلك الشركات.

 مدير عام فرع التكافل 
العائلي يف �سركة �سالمة 
الإ�سالمية العربية للتاأمني

 املدير العام ل�سركة 
»�سوليداريتي جرنال تكافل«

نويل دميللو/

يوسف القارح/
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 تأمين 

قطـر

إدارة المخاطر/
 بطولة الفيفا لكاأ�س العامل لكرة القدم

يف تقرير جاء يف الوقت املنا�ضب بالتزامن مع ا�ضتعدادات قطر ال�ضت�ضافة بطولة الفيفا لكاأ�س العامل لكرة القدم، 
ت�ضتعر�س اأودري وير، كبرية حمللي املخاطر يف دائرة املنطقة الو�ضطى التابعة ملجموعة AIG للتاأمني التي تتخذ من 

دبي مقرًا لها، انعكا�ضات بع�س اأبرز االأحداث الريا�ضية يف العامل، على قطاع التاأمني.

تأمين المشاريع الرياضية – 
بؤر المخاطر والفرص

وتقرتن اأنواع معينة من الأحداث الريا�ضية الكربى 
عادة بتحدياتها اخلا�ضة. اإذ اإنه بينما ميكن اإقامة بطولة 

دوري وطني للتن�س اأو اجلولف على اأر�س مالعب قائمة، اإل 
اأن كربى البطولت الريا�ضية العاملية اأمثال الألعاب الأوملبية 

اأو بطولة الفيفا لكاأ�س العامل لكرة القدم التي ت�ضت�ضيفها 
قطر، حتتاج اإىل بناء مالعب وبنى حتتية �ضخمة جديدة، 

كثريًا ما تباعد بينها م�ضافات كبرية وتقام يف اأكرث من مدينة.

رمبا كان من البديهي القول باأن تنظيم بطولة ريا�ضية 
كربى يحتاج اإىل �ضنوات كثرية من التخطيط والأعداد. 

واأ�ضبحت تلك البطولت اأكرب حجمًا وطموحًا، كما 
اأ�ضبحت اإدارة املخاطر التي جتري خلف الكوالي�س قادرة 
على لعب دور مهم هي تلعبه بالفعل، يف �ضمان تنفيذ تلك 

الأحداث يف الوقت املحدد و�ضمن امليزانيات املحددة ومن 
دون حوادث، لإخراجها على اأكمل وجه ممكن. 

 كبرية حمللي املخاطر يف دائرة 
املنطقة الو�ضطى التابعة ملجموعة 

AIG للتاأمني

أودري وير/
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/ إدارة المخاطر
 بطولة الفيفا لكاأ�س العامل لكرة القدم

العدد - 02. 11/12 

ويعترب اأوملبياد لندن الأخري مثاًل جيدًا على ذلك. 
فقد اأقيم العديد من بطولت املنتخبات والبطولت التي 

جتري خارج املالعب؛ اأمثال كرة القدم، و�ضباقات زوارق 
الكانو، والتجذيف، و�ضباقات الدراجات اجلبلية والإبحار 

ال�ضراعي؛ يف مواقع خمتلفة يف طول اململكة املتحدة 
وعر�ضها.

يف ال�ضياق ذاته، يقال اأن ا�ضتعدادات قطر 
ل�ضت�ضافة بطولة الفيفا لكاأ�س العامل لكرة القدم �ضوف 

تتكلف زهاء 100 مليار دولر اأمريكي، ت�ضتمل على 
بناء ا�ضتادات ريا�ضية متعددة الأغرا�س، و�ضبكات 

طرق جديدة، ومرتو قطر، و�ضبكة �ضكك حديدة بخطوط 
اأعر�س، والعديد من الفنادق، ومدينة جديدة بالكامل 

وم�ضروع لو�ضيل العمالق الذي يحمل لقب بيت بطولة 
الفيفا لكاأ�س العامل لكرة القدم.

وتعرت�س هذا احلدث وغريه من الأحداث الريا�ضية 
الكربى الكثري من بوؤر املخاطر التي يتوجب على املخططني 

الت�ضدي لها، وت�ضم:

الحاجة إلدارة مبكرة للمخاطر
حني ن�ضتعر�س ال�ضتعدادات ل�ضت�ضافة اأوملبياد لندن 
الذي اأقيم موؤخرًا، جند اأن اجلهات امل�ضرفة على تنظيم 

وا�ضت�ضافة هذا احلدث الريا�ضي العمالق با�ضرت اإدارة 
خماطره املحتملة يف مرحلة مبكرة، و�ضمت تلك اجلهات 
كاًل من ال�ضلطة املوؤقتة لتنظيم الأوملبياد وهيئة تنمية لندن 

ومديري امل�ضاريع و�ضركات اخلدمات.
وحيث اأنه مت تطوير موقع »اأوربان براونفيلد« 
ب�ضفته املوقع الرئي�ضي لفعاليات الأوملبياد املقرر اأن 

ت�ضت�ضيفها لندن يف مكان قريب من حمطات مرتو الأنفاق 
القائمة، تاأخر ت�ضليم املوقع فورًا نظرًا لحتمال ظهور 

اأ�ضياء جمهولة ومفاجاآت غري متوقعة مثل اكت�ضاف مواقع 
اأثرية مهمة جّراء احلفريات. لذلك تطلَّب الأمر توفري اإدارة 

فعالة للمخاطر منذ بدء اأعمال تطوير املوقع.

الترتيبات األمنية ومخاطر تأخر 
التسليم/ارتفاع التكاليف

ت�ضتقطب الفرتة الزمنية الفا�ضلة بني ال�ضتعداد لإقامة 
بطولت ريا�ضية كربى وبني اإقامتها بالفعل، اأعدادًا 

كبرية من الزوار. وتكت�ضب الرتتيبات الأمنية لإقامة مثل 
تلك البطولت اأهمية كربى بالتايل. وت�ضارك العديد من 

ال�ضلطات والهيئات والأجهزة يف توفري تلك الرتتيبات، مبا 
فيها احلكومات، واأجهزة الأمن، و�ضركات النقل امل�ضتقلة، 
واللجان الأوملبية وغريها الكثري. وحيث اأن اإقامة بطولت 
كربى يعني تدفق اأعداد كبرية جدًا من الزوار من جميع 

اأنحاء العامل، يعترب توفري الأمن للريا�ضيني امل�ضاركني 
والزوار اأمرًا حيويًا ومهمة �ضعبة يف نف�س الوقت.

وحيث اأن بطولة الفيفا لكاأ�س العامل لكرة القدم 
والألعاب الأوملبية ترتبطان مبواعيد حمددة للغاية ل ميكن 
تغيريها، يعترب تقييم املخاطر املحتملة التي قد توؤدي اإىل 
العجز عن اللتزام بتلك املواعيد عملية غاية يف الأهمية. 
وحيث اأنه يتم اإعداد ميزانيات ا�ضت�ضافة تلك البطولت 

م�ضبقًا يف موعد مبكر جدًا، يتطلب اللتزام بتلك امليزانيات 
اإدارة ح�ضيفة لتخفيف احتمالت جتاوز النفقات الفعلية 

لتلك امليزانيات.

وتتيح عمليات متابعة تنفيذ جداول املواعيد وخماطر 
م عنا�ضر املخاطر املحتملة واإعداد  جتاوز امليزانات، تَفهُّ

ال�ضرتاتيجية الدارية الكفيلة مبعاجلتها.

تطوير البنى التحتية القائمة 
ومساهمة الجهات المعنية

يفر�س ا�ضت�ضافة اأحداث ريا�ضية كربى واحل�ضود الهائلة 
من الزوار الذين ت�ضتقطبهم، �ضغوطًا كبرية على البنى 

التحتية القائمة مثل املنافذ احلدودية والنقل وال�ضكان. 
ولذلك تعترب جميع اجلهات امل�ضرفة على البنى التحتية 

واملرافق العامة جهات معنية رئي�ضية، ول بد بالتايل 
من قيام تلك اجلهات باإعداد خطة متكاملة ملواجهة تلك 

ال�ضغوط.
َقة  ون�ضتطيع م�ضاهدة مالمح هذه املقاربة املن�ضًّ

يف قطر، التي اأن�ضاأت جلنة قطر العليا 2022 لتتحمل 
م�ضوؤوليات تنظيم ا�ضت�ضافة ناجحة لبطولة الفيفا 

لكاأ�س العامل لكرة القدم. ومت حتميل هذه اللجنة العليا 
»امل�ضوؤولية املبا�ضرة« لبناء مالعب ومن�ضاآت البطولة، مبا 

فيها ال�ضتادات ومراكز التدريب املقرتحة. كما مت حتميل 
اللجنة م�ضوؤولية موا�ضلة التن�ضيق لتنفيذ املن�ضاآت غري 

املخ�ض�ضة لالأن�ضطة الريا�ضية التي طلبتها الفيفا، اإ�ضافة 
اإىل البنى التحتية الرئي�ضية اأمثال مطار الدوحة الدويل 

اجلديد و�ضبكة املرتو الوطنية املقرتحة.
 CH2M Hill بدورها، تعاقدت اللجنة مع �ضركة

مل�ضاعدتها يف تنفيذ عملها. وتعترب هذه ال�ضركة من 
ال�ضركات الرائدة املتخ�ض�ضة يف اإدارة الربامج والبيئة، 

وتقدم خدمات اإدارية لقطاعات الريا�ضة، والطاقة، 

»استعدادات قطر الستضافة 
بطولة الفيفا لكأس العالم 

لكرة القدم، تشتمل على بناء 
استادات رياضية متعددة األغراض، 

وشبكات طرق ومترو وسكك 
حديدة، والعديد من الفنادق، 

ومدينة جديدة بالكامل ومشروع 
لوسيل العمالق الذي يحمل لقب 
بيت بطولة الفيفا لكأس العالم 

لكرة القدم. وتعترض هذا الحدث 
وغيره من األحداث الرياضية 

الكبرى الكثير من بؤر المخاطر 
التي يتوجب على المخططين 

التصدي لها«

01

02

ا�ضتاد قطر اجلامعي

ا�ضتاد ميناء الدوحة

01

02
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إدارة المخاطر/
 بطولة الفيفا لكاأ�س العامل لكرة القدم

واملياه، والنقل، وتخطيط املدن، والبيئة، والطاقة النووية 
وال�ضناعة. وعلى ال�ضعيد الريا�ضي، ا�ضتملت الأحداث 

الريا�ضية الكربى التي اأ�ضهمت ال�ضركة يف اإدارتها خالل 
الأعوام اخلم�ضة ع�ضرة املا�ضية على �ضت دورات األعاب 

اأوملبية، ودورة األعاب كومنولث واحدة، كما اأ�ضهمت 
موؤخرًا يف اإدارة اأوملبياد لندن 2012 واأوملبياد ذوي 

الحتياجات اخلا�ضة.

ميراث البطوالت
منذ بداية التخطيط ل�ضت�ضافة اأوملبياد لندن، تقرر 
ا�ضت�ضافة العديد من املباريات التي �ضوف تقام يف 

العا�ضمة الربيطانية، يف �ضاحية "�ضرتاتفورد" التي 
تعترب اإحدى اأكرث �ضواحي لندن معاناة من الإهمال 
ومنطقة �ضناعية متداعية كانت مزدهرة يف املا�ضي. 

وت�ضتمل اخلطط الأطول مدى لتطوير هذه ال�ضاحية على 
حت�ضني �ضبكات النقل وا�ضتخدام احلديقة الأوملبية على 

املدى البعيد.
واإذا ا�ضتعر�ضنا ما يحدث حولنا يف هذا املجال، 

لوجدنا اأن البحرين واأبوظبي على حد �ضواء جنحتا 
يف بناء �ضبكات طرق �ضخمة حول م�ضامري �ضباقات 

الفورمول 1 التي اأن�ضاأتاها ل�ضتقطاب الزوار وتي�ضري 
ان�ضيابية احلركة املرورية. ويف حالة اأبوظبي، �ضمل 

ذلك اجلهد امل�ضروع متعدد ال�ضتعمالت لتطوير جزيرة 
يا�س، والذي ي�ضم اإ�ضافة اإىل م�ضمار ال�ضباق، العديد 
من الفنادق واحلدائق التخ�ض�ضية وغريها من املعامل 

الرتفيهية التي ت�ضتهدف اجتذاب الزوار.
وتتاح الآن فر�س مماثلة لقطر التي قيل موؤخرًا اأنها 

ن�ضقت براجمها الطموحة لتنمية البنى التحتية وقطاعي 
ال�ضفر وال�ضياحة مع خططها اخلا�ضة با�ضت�ضافة بطولة 
الفيفا لكاأ�س العامل لكرة القدم 2022، وا�ضرتاتيجيتها 

اخلا�ضة بتنويع مواردها القت�ضادية وفقًا خلطتها 
التنموية الوطنية الطموح »روؤية 2030«.

وكما �ضبق واأن اأ�ضلفنا، واإ�ضافة اإىل ال�ضتادات 
الريا�ضية والفنادق التي �ضيتم بناوؤها ل�ضت�ضافة البطولة، 

�ضوف يتم بناء �ضبكات طرق جديدة وكبرية ومرتو قطر 
و�ضبكة �ضكك حديدية بخطوط عري�ضة ومدينة لو�ضيل 

اجلديدة بالكامل.

املخاطر املعروفة �ضواء كانت لوج�ضتية اأو مالية اأو غري 
ذلك، اإل اأنه يحتاج على خالف اأي حالة تاأمينية اأخرى اإىل 

تطبيقه ب�ضكل مو�ضوعي على احلالة املعنية.
ومما ل�ضك فيه اأن عمالء التاأمني الريا�ضي عمومًا 

وتاأمني كربى الأحداث الريا�ضية ب�ضفة خا�ضة، يبحثون 
عن برنامج تاأميني ت�ضممه �ضركات تاأمني م�ضهورة وقوية 
تتمتع مبقاربة وا�ضحة الأهداف وعملية وفعالة اإزاء اإدارة 

املخاطر.
وينطوي بناء من�ضاآت كل حدث ريا�ضي على نوع 
خا�س من املخاطر وعلى انعكا�ضات وتفاعالت حمتملة 

عرب جميع مراحله، بدءًا من مرحلة البناء ومرورًا مبرحلة 
الت�ضليم وو�ضوًل اإىل مرحلة الت�ضغيل التي تنطوي اأي�ضًا 

على حتدياتها الفريدة اخلا�ضة بها.

تتناول جمموعة AIG يف العدد املقبل من جملة 
تاأمني قطر، خماطر البناء اخلا�ضة ببطولة الفيفا لكاأ�س 

Q .2020 العامل لكرة القدم

وعلى �ضعيد التغطية العالمية وو�ضع قطر على 
خريطة العامل، تقول الفيفا: »مت عر�س فعاليات بطولة 
الفيفا لكاأ�س العامل لكرة القدم جنوب اإفريقيا 2010، 
يف جميع دول العامل مبا فيها قارتي القطب ال�ضمايل 

واجلنوبي، و�ضاهدتها اأعداد قيا�ضية يف العديد من اأ�ضواق 
التلفزيون حول العامل. وبلغ عدد م�ضاهدي تلك الفعاليات 

عرب �ضا�ضات التلفزيون يف املنازل اأكرث من 3.2 مليار 
ن�ضمة ي�ضكلون %46.4 من �ضكان العامل، وذلك ا�ضتنادًا 
اإىل قاعدة بلوغ احلد الأدنى لوقت امل�ضاهدة دقيقة واحدة 
لكل م�ضاهد. وهذا ميثل زيادة بن�ضبة ثمانية يف املائة عن 

اأعداد الذين �ضاهدوا فعاليات بطولة الفيفا لكاأ�س العامل 
لكرة القدم اأملانيا 2006«.

االنعكاسات على قطاع التأمين
ل بد من معاجلة خمتلف جوانب دورة حياة اأي م�ضروع 
على �ضعيد التاأمني وفقًا للظروف التي حتيط به. ويلعب 

التاأمني يف اإطار �ضيناريو ريا�ضي دورًا مهمًا يف معاجلة 

»ينطوي بناء منشآت كل حدث 
رياضي على نوع خاص من المخاطر 

وعلى انعكاسات وتفاعالت 
محتملة عبر جميع مراحله، بدءاً 

من مرحلة البناء ومروراً بمرحلة 
التسليم ووصوالً إلى مرحلة 

التشغيل التي تنطوي أيضًا على 
تحدياتها الفريدة الخاصة بها.«

03

04

03

04

مدينة لو�ضيل

مرتو قطر
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/ الخبراء األكتواريون 
�سيناريوهات املخاطر

العدد - 02. 11/12 

�سرح لنا ديبو اأجايي، رئي�س جمل�س 
 TAF اإدارة وموؤ�س�س جمموعة

لال�ست�سارات، القيمة الإ�سافية احلا�سمة 
التي يوفرها اخلرباء الأكتواريون 

ل�سركات التاأمني يف قطر و�سائر دول 
جمل�س التعاون اخلليجي، و�سرورة 

تعزيز الوعي باأهمية الدور الذي يلعبه 
هوؤلء اخلرباء يف قطاع التاأمني.

توا�سل و�سائل الإعالم مبا فيها »يو اإ�س نيوز اآند وورلد 
ريبورت«، و»جوبز ريتد اأملاناك« و»�سي اإن اإن موين«، 

ت�سنيف مهنة اخلبري الأكتواري باعتبارها اإحدى اأف�سل 
الوظائف يف الوليات املتحدة الأمريكية. ويقول اأحد 

امل�سادر: »ت�سعب م�ساهاة وظيفة اخلبري الأكتواري يف 
جميع املناحي تقريبًا، مبا فيها بيئة العمل، اآفاق الوظيفة، 

الأمان الوظيفي، فر�س ارتقاء ال�سلَّم الوظيفي وازدياد 
الراتب«. ول يزال هوؤلء اخلرباء مغمورين اإىل حد كبري 

واأعدادهم قليلة جدًا يف دول اخلليج. ول جند �سوى 
القليل من اخلرباء الأكتواريني املوؤهلني يف منطقة اخلليج، 
مبا فيها يف �سركات اخلدمات املالية التي ت�ستخدمهم عادة 

يف �سائر اأنحاء العامل.

ما هي مهام الخبراء األكتواريين؟
يتوىلَّ اخلرباء الأكتواريون تطوير واإعداد مناذج عمل 

مالية تتيح حتديد ال�سيناريوهات امل�ستقبلية املحتملة 
واملخاطر التي تنطوي عليها. و�سواء كان الأمر يتعلق 

بحالت طارئة اأو كوارث طبيعية اأو تعقيدات تعدد الدوائر 
املعنية، يقوم اخلرباء الأكتواريون املهرة بتحديد وتقييم 

واإدارة املخاطر. ويتيح ذلك لل�سركات اأن تركز على 
حتقيق النمو وللحكومات اأن تركز على احلوكمة الر�سيدة، 

بينما يتيح لالأفراد اأن يعي�سوا حياتهم بثقة وراحة بال. 
وباخت�سار، ميكننا القول اأن اخلرباء الأكتواريون 

خبريون يف ت�سميم وتقييم برامج وخطط الأمن املايل.
ولطاملا اقرتنت مهنة اخلرباء الأكتواريني بقطاع 

الخبراء األكتواريون 
في منطقة الخليج

التاأمني ب�سورة تقليدية، نظرًا لرتكيز هذا القطاع 
على توفري حلول ومنتجات ت�ساعد النا�س وال�سركات 

واحلكومات يف اإدارة املخاطر التي يتعر�سون لها. 
ل هوؤلء اخلرباء العمود الفقري الرئي�سي لقطاع  وي�سكِّ

التاأمني، وت�ستمل املهام التي يقومون بها على تطوير 
وت�سعري واإدارة منتجات التاأمني، وحتديد حجم 

الحتياطيات التي يجب اأن حتتفظ بها �سركات التاأمني 
مَذَجة املالية لتحقيق العديد من  ملقابلة التزاماتها املالية، والنَّ
الأهداف، وحتليل اخلربة، والت�سويق والتحليل التناف�سي 

مللفات ال�سركات واإدارة خماطر ال�سركات.
ويعمل هوؤلء اخلرباء مبا�سرة مع ال�سركات 

واحلكومات واملجموعات املهتمة بنمذجة واإدارة املخاطر 
مثل تلك التي تتعر�س لها:

 احلكومات: ال�سمان الجتماعي، معا�سات التقاعد، 
الرعاية ال�سحية، ائتالفات متويل احتياجات مواجهة 

الكوارث
 البنوك و�سائر املوؤ�س�سات املالية

 ال�سركات ال�سناعية: اإدارة خماطر ال�سركات
 قطاع الطاقة: متويل اللتزامات البيئية

 ال�سركات اخلا�سة: خطط املعا�سات والتقاعد

مصادر طلب األكتواريين
يكمن الطلب على الأكتواريني ب�سورة اأ�سا�سية يف 

املجالت التالية:
الأنظمة والتطبيق – يعترب هذا املجال اأكرب م�سادر 

ديبو أجايي/
رئي�س جمل�س اإدارة 

TAF وموؤ�س�س جمموعة
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الخبراء األكتواريون /
�سيناريوهات املخاطر

الطلب على اخلرباء الأكتواريني على الإطالق، �سواء كان 
الأمر يتعلق ب�سناديق التاأمني اأو ال�سمان الجتماعي 

اأو اإثبات ال�سالمة املالية اأوالإدارة الحرتافية لتلك 
ال�سناديق للمحافظة على ثقة امل�ستفيدين منها. وحتتاج 
الأنظمة القائمة على املبادىء وتطبيقها اإىل دعم اخلرباء 

الأكتواريني، الذين ي�سكلون العمود الفقري لإدارة خماطر 
قطاع اخلدمات املالية.

الأ�سواق املالية وتعامالتها – تعترب احتياجات 
ال�سركات املدرجة اأ�سهمها للتداول يف الأ�سواق وتعامالت 

الأ�سواق؛ مثل تطبيق املمار�سات املحا�سبية املقبولة 
ب�سورة عامة ومتطلبات اجلهات املنظمة لعمل اأ�سواق راأ�س 
املال؛ من امل�سادر الأخرى التي ت�سهم يف حتديد م�ستوى 

الطلب على الكوادر الأكتوارية يف الأ�سواق املالية العريقة. 
وجند بالتايل، اأن اإعداد التحليالت املالية والتقارير 

اخلا�سة باأو�ساع �سركات التاأمني يف تلك الأ�سواق، يبقي 
بع�س اخلرباء الأكتواريني م�سغولني با�ستمرار. وتعني 

معايري تقييم �سركات التاأمني املزيد من العمل للخرباء 
الأكتواريني املتخ�س�سني يف عمليات الدمج وال�ستحواذ.

القواعد والأنظمة ال�سريبية – اعتاد اخلرباء 
م املزايا ال�سريبية  الأكتواريون على ت�سميم منتجات ُتَعظِّ

املتاحة لالأفراد، وحتديد احتياطيات �سركات التاأمني 
َفة لتاأجيل فر�س  التي تعتربها ال�سلطات ال�سريبية ُمن�سِ

ال�سرائب على الأرباح، وتلبية �سروط الإف�ساح التي 
تفر�سها ال�سلطات املنظمة لعمل الأ�سواق.

معايري التناف�س والتنظيم الذاتي للقطاع – توؤثر 
هذه املعايري يف معايري الت�سعري املنا�سب والتحليل الفني 

ال�سليم وجودة الإف�ساح والتو�سيح. ويوفر تطبيق تلك 
املعايري فر�س عمل جديدة لالأكتواريني املتخ�س�سني يف 

ت�سميم املنتجات وت�سويقها.

متطلبات امل�ستهلكني وتعقيدات املنتجات – تدعو 
متطلبات واأف�سليات امل�ستهلكني املحليني حني يتم اإدراكها 

ب�سكل �سحيح، اخلرباء الأكتواريني اإىل تطوير منتجات 
وحلول تلبي تلك املتطلبات والأولويات. اإذ اإنه على �سبيل 

املثال، تتمتع املنتجات مثل تلك املرتبطة بالوحدات، 
ومنتجات �سناديق تعوي�سات نهاية اخلدمة املرتبطة باأداء 

الأ�سهم، ب�سورة عامة ب�سمانات ومنتجات ثانوية، يطورها 
اخلرباء الأكتواريون لتلبية متطلبات امل�ستهلكني يف اإطار 

ال�سرائب والقواعد ال�سائدة ملفو�سية �سوق الأوراق املالية 
الأمريكية.

المتطلبات التنظيمية للخبراء 
األكتواريين في دول مجلس التعاون 

الخليجي
قطر

ت�سرتط ال�سلطة التنظيمية ملركز قطر املايل على ال�سركات 
التي ت�ستثمر لآجال طويلة، تقدمي تقرير مايل �سنوي 

�سامل. كما ت�سرتط اإ�سدار هذا التقرير وتوقيعه من قبل 
خبري اأكتواري يعمل يف ال�سركة املعنية. وت�سرتط ال�سلطة 

على ال�سركات التي ت�ستثمر لآجال ق�سرية، تقدمي تقرير 
اأكتواري م�ستقل بالتزاماتها على املدى الق�سري مرة 

كل ثالث �سنوات ب�سرط توقيعه من قبل خبري اأكتواري 
ل. ويجب اأن يت�سمن تقرير الأو�ساع املالية  م�سجَّ

لل�سركات قائمة �ساملة ت�سم العنا�سر التالية:
 حتليل اخلربات والربحية

 تقدير قيمة اللتزامات التاأمينية
 تقييم مدى �سحة التقديرات ال�سابقة لتلك اللتزامات

 تاأكيد مدى �سحة حتديد قيمة الفوائ�س املالية قبل 
توزيع الأرباح

 تقييم اإدارة الأ�سول/ اللتزامات مبا فيها 
ال�سرتاتيجية ال�ستثمارية

 تقييم مدى كفاية راأ�س املال ومدى مالءمة مقاربة 
ال�سركة لإدارته

 تقييم مدى مالءمة �سيا�سة الت�سعري واأق�ساط بوال�س 
التاأمني

 تقييم مدى مالءمة وجدوى ترتيبات اإعادة التاأمني
 تقييم مدى مالءمة وجدوى �سيا�سة اإدارة املخاطر

يت�سمن التقرير الأكتواري يف قطر ما يلي:
 حتليل توجهات الأ�سواق

 تقييم اللتزامات التاأمينية والأ�سول التي تدعمها
 تاأثري تغريرُّ طريقة التقييم اأو فر�سياته

 تقييم جدوى ومالءمة بيانات واإجراءات التقييم 
امل�ستخدمة لتقدير مدى موثوقية تلك البيانات

 مناذج وفر�سيات التقييم
 املقاربة امل�ستخدمة لتقييم تباين تقديرات اللتزامات

 حتليل مدى قابلية التاأثر ونتائجه

ال�سعودية
ت�سرتط موؤ�س�سة النقد ال�سعودية )SAMA( ت�سديق  
خبري اأكتواري موؤهل على الأحكام الفنية مثل الو�سع 

املايل احلايل وامل�ستقبلي ل�سركة التاأمني املعنية وقدرتها 

على تلبية احتياجاتها امل�ستقبلية، وجدوى حدود الحتفاظ 
بن�سب معينة من مبالغ تاأمني املخاطر، وت�سعري منتجات 

التاأمني ومراجعة ال�سيا�سة ال�ستثمارية لل�سركة.
كما ت�سرتط املوؤ�س�سة على اخلبري الأكتواري اأن 

يقدم تقريرًا �سنويًا حول جدوى وت�سعري الأحكام الفنية 
لتاأمني احلياة، وحتليل العائدات ال�ستثمارية لل�سركة 

وتطور اأداء حمفظتها ال�ستثمارية وتكاليفها )اأو نفقاتها(، 
ومراجعة كفاية الأ�سول الداعمة لاللتزامات التاأمينية، 

وحتليل تطور جتربة الكتتاب باأق�ساطها التاأمينية.
ويف جمال حماية املدخرات والتاأمني عليها، ت�سرتط 

املوؤ�س�سة على اخلبري الأكتواري الت�سديق على الأ�س�س 
الفنية والت�سعريية لعملية احلماية. اأما بالن�سبة للتاأمينات 
العامة غري طويلة الأجل، فت�سرتط املوؤ�س�سة على اخلبري 
الأكتواري الت�سديق على طريقة ح�ساب الأحكام الفنية. 

وهناك اأي�سًا اقرتاح يطالب بقيام خبري اأكتواري م�ستقل 
مبراجعة التقارير الأكتوارية لأداء ال�سركات التي اأعدها 

نظراءه من اخلرباء الأكتواريني.

البحرين
ي�سرتط بنك البحرين املركزي على �سركات التاأمني طويلة 

ل لتقييم  اآجال ال�ستثمار، تعيني خبري اأكتواري م�سجَّ
حمافظها التاأمينية، بحيث يت�سمن تقريره التزامات 

ال�سركة املعنية وحتديد فوائ�سها املالية قبل توزيع اأية 
فوائ�س و/اأو اأية عجوزات.

اأما بالن�سبة للتاأمينات العامة غري طويلة الأجل، 
في�سرتط البنك على ال�سركات تقدمي تقرير اأكتواري مرة 

كل ثالث �سنوات، مع ت�سمينه تفا�سيل حول جدوى 
الأحكام الفنية للمحافظ ال�ستثمارية.

ويف حالة �سركات التكافل العائلي، ي�سرتط البنك 
ا�ست�سارة خبري اأكتواري لتحديد قيمة اأي فائ�س اأو عجز 

يف �سندوق التكافل.

»السلطة التنظيمية لمركز 
قطر المالي تفرض أكثر 

الشروط وضوحًا على النشاط 
األكتواري في منطقة الخليج. 

إال أن السلطة لم تشترط 
تقديم تقرير مالي كامل 

سوى على الشركات المؤتلفة 
الثالث المتخصصة بتأمين 

الحياة، اعتباراً من أغسطس 
.»2011
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/ الخبراء األكتواريون 
�سيناريوهات املخاطر

العدد - 02. 11/12 

الإمارات
ت�سرتط �سلطة تنظيم خدمات التاأمني وفقًا للقوانني املرعية، 
على �سركات تاأمني احلياة تعيني وت�سجيل خبري اأكتواري 
يتوىل اإعداد تقرير لتقييم و�سعها املايل مرة واحدة على 

الأقل كل ثالث �سنوات. اإل اأن هناك م�سروع قانون جديد 
يفر�س اأعباء اإ�سافية على اخلبري الأكتواري بالن�سبة 
للتاأمينات العامة غري طويلة الأمد. ويفر�س م�سروع 

ل الذي ت�ستخدمه  القانون على اخلبري الأكتواري امل�سجَّ
ال�سركات اأن يحدد الأحكام الفنية لل�سركة وي�سادق 

عليها، ويقدر مدى جودة بيانات التقييم، ويقدم تقريرًا 
حول املخاطر التي تواجه ال�سركة حاليًا ويف امل�ستقبل.

ُعمان
ت�سرتط �سلطة �سوق راأ�س املال على ال�سركات تقدمي تقرير 

اأكتواري حول الأن�سطة طويلة الأمد لل�سركة مبا فيها 
التزاماتها، مرة واحدة على الأقل كل �سنتني.

الكويت
تفر�س الأنظمة الراهنة على اخلبري الأكتواري تقدمي 

تقرير حول تقييم اأ�سول والتزامات �سركات تاأمني احلياة 
وتاأمني الأق�ساط وتاأمني راأ�س املال، مرة واحدة على الأقل 

كل ثالث �سنوات. 

نظرة على أسواق دول مجلس 
التعاون الخليجي

يت�سح مما �سلف اأعاله، اأن ال�سلطة التنظيمية ملركز 
قطر املايل تفر�س اأكرث ال�سروط و�سوحًا على الن�ساط 
الأكتواري يف منطقة اخلليج. اإل اأن ال�سلطة مل ت�سرتط 

تقدمي تقرير مايل كامل �سوى على ال�سركات املوؤتلفة 
الثالث املتخ�س�سة بتاأمني احلياة، اعتبارًا من اأغ�سط�س 

.2011

كما تفر�س موؤ�س�سة النقد ال�سعودية �سروطًا خا�سة 
على الن�ساط الأكتواري وعلى عدد اأكرب من ال�سركات 

لة، اإل اأنه نظرًا لعدم اعتبار اململكة مكانًا جذابًا للعمل  امل�سجَّ
والإقامة، يقوم اأكتواريون ا�ست�ساريون غري مقيمني يف 
اململكة مبعظم الأن�سطة الأكتوارية. وخالفًا لذلك، تعترب 

�سروط العمل الأكتواري يف �سائر دول اخلليج حمدودة 
جدًا.

ويعترب اجلدول اأدناه اإح�ساًء غري ر�سمي للخرباء 
الأكتواريني املقيمني يف دول جمل�س التعاون اخلليجي:

اخلرباء  هوؤلء  يعترب  مطلوبًا،  ذلك  كان  ¹حيثما 
لني لدى ال�سلطات التنظيمية. الأكتواريون م�سجَّ

كما ي�سري اجلدول اأعاله، يقيم معظم اخلرباء 
الأكتواريني املقيمني يف دول اخلليج يف دولة الإمارات 

العربية املتحدة. ول يعود �سبب هذا التمركز الكبري 
لالأكتواريني يف هذه الدولة اإىل ال�سروط التنظيمية التي 

تعترب منخف�سة ن�سبيًا، لكنه يعود لوجود عدد كبري 
من ال�سركات متعددة اجلن�سيات فيها، واإىل جاذبيتها 

للراغبني يف العمل والعي�س فيها. ول يقيم يف ال�سعودية 

يقول ديبو اأجايي، رئي�س جمل�س اإدارة وموؤ�س�س جمموعة TAF لال�ست�سارات، اإن ال�سنوات القليلة 
املا�سية �سهدت بروز مبادرات لتن�سئة خرباء اأكتواريني داخل املنطقة.

»توفر كلية علوم اجلامعة الأمريكية يف ال�سارقة 
الآن، تخ�س�سًا يف العلوم الأكتوارية. وتوفر جامعة 
واترلو يف دبي �سهادة بكالوريو�س يف الريا�سيات 

مت تخ�سي�س اأول عامني درا�سيني منها للعلوم 
الأكتوارية، بينما بداأت بع�س معاهد الدرا�سات 

التاأمينية تقدم بع�س الدورات التدريبية يف العلوم 
الأكتوارية«.

»تاأ�س�س مركز جمموعة TAF للتدريب 
الأكتواري يف مدينة دبي الأكادميية الدولية اأوائل 

عام 2012. وي�سعى املركز لت�سجيع الطلبة على 
امتهان اخلربة الأكتوارية وحت�سريهم لالمتحانات 

�سوى عدد قليل جدًا من اخلرباء الأكتواريني رغم فر�سها 
املزيد من ال�سروط التنظيمية على ن�ساطهم، بينما يعترب 

معظم اخلرباء الأكتواريني امل�سجلني يف البحرين من غري 
املقيمني. ويتمثل التحدي الذي يواجه دول املنطقة يف هذا 

املجال، يف تن�سئة اأجيال من اخلرباء الأكتواريني املواطنني 
الذين ل يواجهون م�سكلة يف الإقامة يف بالدهم ويلتزمون 

Q  ..ب�سكل اأكرب باأ�سواقهم املحلية

املهنية الأكتوارية، وتزويدهم بالتدريب الالزم حتت 
اإ�سراف خرباء اأكتواريني موؤهلني يف اإطار �سيناريو 

م�سروع ميداين واقعي، وتن�سيق برنامج لرعاية 
اأطروحاتهم الأكادميية. ويتمثل الهدف الرئي�سي 

للمركز يف تطوير كوادر اأكتوارية حملية وم�ستدامة 
يف املنطقة«.

»ي�ستطيع املركز م�ساعدة ال�سركات يف اإن�ساء 
اإدارات اأكتوارية خا�سة بها، اأو م�ساعدة اجلامعات 

يف اإعداد مناهج درا�سات اأكتوارية وتدري�س موادها. 
وتخطط املجموعة لإن�ساء مراكز مماثلة يف قطر 

وال�سعودية«.

الدولة

قطر
ال�سعودية
البحرين
الإمارات

ُعمان
الكويت

عدد 
الأكتواريني 

املوؤهلني 
املقيمني

غري معروف
1

3

14

1

عدد 
دار�سي 
العلوم 

الأكتوارية

غري معروف
4

غري معروف

1

1

عدد 
الأكتواريني 

لني  امل�سجَّ
املوؤهلني

20

معروف

عدد �سركات 
التاأمني التي 

ت�ستخدم 
اأكتواريني

غري معروف
4

23

3 لغري تاأمني احلياة 
و3 لتاأمني احلياة

1

1 لتاأمني ال�سمان 
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 تأمين 

قطـر

التكافل/
الفر�ص والتحديات

قام كيفني ويلي�س، حملل االئتمان الرئي�سي الذي ي�ستعني 
مبدخالت من تقارير حمللني يعملون يف لندن و�سنغافورة، 

بتحرير تقرير �سركة »�ستاندارد اآند بوورز« ال�سادر يف �سبتمرب 
حتت عنوان »النماذج املختلفة تر�سم اآفاق منو �سركات التكافل«. 

وحدد ويلي�س يف تقريره بع�س املجاالت الرئي�سية للفر�س 
املتاحة واملخاوف التي حتيط باأ�سرع املناطق منوًا يف هذا 

القطاع، وهي دول جمل�س التعاون اخلليجي وجنوب �سرق اآ�سيا. 
ون�ستعر�س معكم يف التقرير اأدناه، بع�س النقاط البارزة يف 

�سياق مقارنة اأداء هذين ال�سوقني و�سبل توحيدهما.

دروب مختلفة

ترى اإدارة خدمات ت�صنيف اجلدارة االئتمانية يف 
�صركة �صتاندارد اآند بوورز، اأن احلاجة املتزايدة لتوافق 

اأن�صطة �صركات التاأمني مع اأحكام ال�صريعة االإ�صالمية، 
تعني اأن قطاع التكافل العاملي اأ�صبح ي�صكل �صوقًا 

تخ�ص�صيًا متزايد االأهمية يف اإطار قطاع التاأمني العاملي 
االأو�صع. ونحن نتوقع ب�صورة عامة، اأن ن�صهد منوًا قويًا 
يف امل�صاهمات املالية التي تعترب البديل التكافلي ملفهوم 
اأق�صاط التاأمني، وا�صتخدامًا اأكرب خلدمات التاأمني يف 

الدول االإ�صالمية.
ورغم اأن دول جمل�ص التعاون اخلليجي وجنوب 

�صرق اآ�صيا �صهدت اأعلى معدالت النمو يف قطاع التكافل، 
اإال اأن كل دولة من دول املنطقتني �صلكت دروبًا خمتلفة 
لتطوير هذا القطاع. وهكذا يت�صح لنا وجود اختالف 

بني االأن�صطة التاأمينية ال�صائدة يف هاتني املنطقتني، وبني 
م�صادر منوها ومناذجها اال�صتثمارية اأي�صًا.

من ناحيتنا، نحن نتوقع تباطوؤ معدل النمو ال�صريع 
الذي �صهده قطاع التكافل يف اأ�صواق التكافل العاملية 

حتى االآن، نظرًا لتعثرُّ االقت�صاد العاملي والن�صوج الن�صبي 
لبع�ص اأكرب اأ�صواق التكافل. 

ويف ظل هذا النمط من اأمناط النمو العاملي، نحن 
نتوقع ا�صتمرار منو قطاع التكافل يف دول جمل�ص 

التعاون اخلليجي مبعدالت اأ�صرع من تلك ال�صائدة يف 
قطاع التاأمني التقليدي املحلي والعاملي، بينما نتوقع اأن 
ي�صهد هذا القطاع منوًا حمدودا يف ماليزيا التي تعترب 

كيفين ويليس/
حملل االئتمان الرئي�صي
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/ التكافل
الفر�ص والتحديات

العدد - 02. 11/12 

كربى اأ�صواق التكافل يف جنوب �صرق اآ�صيا، ب�صبب 
ت�صديد ال�صلطات التنظيمية ل�صروطها.

لكننا ال نزال ن�صعر بالقلق حيال تبني �صركات 
التكافل ال�صرتاتيجيات ا�صتثمارية عالية املخاطر، وحيال 
افتقار هذا القطاع ملعايري عاملية يف جماالت مثل املعايري 
املحا�صبية والتوافق مع ال�صريعة االإ�صالمية. ونحن نعتقد 
اأنه مل يت�صح بعد عدد ال�صركات التي �صوف حتافظ على 

ا�صتدامة ربحيتها على املدى االأبعد، خا�صة يف دول 
جمل�ص التعاون اخلليجي. اإال اأنه يبدو اأن التطورات التي 
�صهدها هذا القطاع يف ماليزيا التي تعترب كربى اأ�صواق 
التكافل يف جنوب �صرق اآ�صيا، تعزز �صالمته وا�صتدامة 

ربحيته. وتدعم هذه التوقعات الرقابة التنظيمية االأكث 
تطورًا لهذا القطاع يف تلك الدولة وملفه اال�صتثماري 

االأقوى.

االقتصادات القوية والرقابة 
التنظيمية وراء نمو التكافل

بلغ املتو�صط العاملي ملعدل منو قطاع التكافل اإثنان يف 
املائة خالل عام 2011، لكن هذا املعدل اختلف ب�صكل 

كبري من منطقة الأخرى. وتعود اأ�صباب النمو الكبري الذي 
�صهده هذا القطاع يف دول مثل ال�صعودية، اإىل القرارات 

التنظيمية التي ق�صت بتو�صعة نطاق التغطية التاأمينية 
االإلزامية عمومًا، ويف جمال التامني ال�صحي ب�صفة 

خا�صة. ويف اآ�صيا، �صهد التكافل العائلي منوًا كبريًا 
اأي�صًا بف�صل ازدياد عدد الوكالء والقنوات امل�صرفية 

للتاأمني. ونحن ن�صتبعد ا�صتدامة هذا املعل املرتفع لنمو 
قطاع التكافل خالل ال�صنوات القليلة املقبلة، نظرًا لتعثرُّ 

االقت�صاد العاملي والن�صوج الن�صبي لبع�ص اأكرب اأ�صواق 
التكافل.

ورغم ذلك، فقد �صهد قطاع التكافل اأعلى معدالت 
النمو يف الدول التي تتمتع مبعدالت منو اقت�صادي عالية 
ن�صبيًا وتتبنى مبادىء ال�صريعة االإ�صالمية. ويدعم النمو 

االقت�صادي منو الثوات ال�صخ�صية ما يوؤدي اإىل تو�صعة 
خماطر االأ�صول القابلة للتاأمني عليها. اإ�صافة اإىل ذلك، 

ويف حالة تكوين ثروات كافية، فنحن نتوقع تو�صع قطاع 
التكافل االأبعد مدى »تاأمني احلياة« اأي�صًا، خا�صة يف دول 

جمل�ص التعاون اخلليجي.

ونحن نرى اأن االكتتاب يف قطاع التكافل يف دول 
َب،  جمل�ص التعاون اخلليجي وجنوب �صرق اآ�صيا قد َت�َصعَّ

بينما يتميز قطاع التكافل يف دول جنوب �صرق اآ�صيا التي 
تتمتع مبعدالت ادخار عالية واأنظمة رقابية اأكث تطورًا، 

بكونه قطاعًا عائليًا »تاأمني احلياة« اإىل حد كبري. ويتم 
توزيع معظم منتجات هذا القطاع عرب الوكالء والبنوك، 

كما اأن دورة التطوير والت�صويات تعترب طويلة ن�صبيًا.
يف املقابل، يهيمن تاأمني ال�صيارات وال�صحة على 

هذا القطاع، وهما �صريحتان �صديدتا التناف�صية وق�صريتا 
االأجل، حيث تتم املطالبات فيهما عادة خالل مدة �صريان 

البولي�صة اأو بعدها بوقت ق�صري. وحيث اأن قرارات �صراء 
البولي�صات تركز على الت�صعري، مييل الزبائن اإىل اإظهار 

م�صتوى اأقل من الوالء.
ورغم اأن اأنظمة التكافل ومدى حمايتها للزبائن 

اأقل تطورًا يف دول جمل�ص التعاون اخلليجي، اإال اأن هذا 
الو�صع اآخذ يف التغري. ونحن ن�صهد تركيزًا متزايدًا 

على التكافل العائلي يف املنطقة، نظرًا ل�صعي حكومات 
تلك الدول ب�صكل متزايد اإىل اإبعاد اأعباء توفري احلماية 

التاأمينية للمواطنني عن الدولة.

التباطؤ االقتصادي العالمي يقلص 
مساهمة االستثمارات في الربحية

�صوف يوؤدي التباطوؤ االقت�صادي العاملي يف نهاية املطاف 
اإىل تقلي�ص النمو االقت�صادي يف الدول التي توفر موارد 
الت�صنيع، مبا فيها العديد من الدول الغنية باملوارد والتي 

يتطور فيها قطاع التكافل. وبالن�صبة ل�صركات التاأمني، 
ف�صوف يوؤدي ذلك اإىل تقييد منوها فيما يعود �صببه جزئيًا 

اإىل تراجع الطلب على خدمات التاأمني، واإىل حتديد 
عائدات اال�صتثمار اأي�صًا.

»قطاع التكافل في دول مجلس 
التعاون الخليجي مرشح للنمو 

بمعدالت أسرع من تلك السائدة 
في قطاع التأمين التقليدي المحلي 

والعالمي، بينما يتوقع أن يشهد 
هذا القطاع نمواً محدودا في ماليزيا 
التي تعتبر كبرى أسواق التكافل في 

جنوب شرق آسيا، بسبب تشديد 
السلطات التنظيمية لشروطها«

وعلى ال�صعيد العاملي، فقد ت�صررت �صركات التاأمني 
واالأ�صواق من انخفا�ص عائدات اال�صتثمار. ويتميز قطاع 

التاأمني مبا فيه �صقه التكافلي ب�صخامة اأ�صوله. وتفر�ص 
املناف�صة ال�صر�صة يف االقت�صادات التي يتطور فيها 

التكافل، �صغوطًا كبرية على هوام�ص اأرباح االكتتاب، 
خا�صة يف جماالت تاأمني االأفراد التي تعترب مرتفعة 

احلجم ومنخف�صة الهوام�ص الربحية وت�صكل اجلانب 
االأكرب من اأعمال �صركات التكافل.

ويف هذه االأثناء، يزداد تراجع عائدات املنتجات 
واال�صتثمارات املتوافقة مع ال�صريعة االإ�صالمي. وال بد 

بالتايل من اأن ت�صعى �صركات التكافل اإىل املحافظة على 
ربحية اكتتاباتها لكي حتقق النجاح.

األنشطة العابرة للحدود محدودة 
في التكافل األولي

جنح قطاع التكافل يف دول جمل�ص التعاون اخلليجي 
وجنوب �صرق اآ�صيا حتى االآن، اإىل وجود �صركات حملية 

يف �صفوفه، نادرًا ما تن�صط عرب احلدود. ويعك�ص هذا 
الو�صع النطاق ال�صغري ن�صبيًا لعمليات القطاع وو�صعه 
الذي ال يزال قيد التطوير. اإال اأن �صركات اإعادة التكافل 

التي توفر احلماية لقطاع التكافل االأويل تن�صط ب�صكل 
متزايد يف مناطق جغرافية متنوعة.

ونحن ن�صهد �صركات اإعادة تكافل تتخذ من دول 
جمل�ص التعاون اخلليجي مقرات لها، تتناف�ص وتعمل مع 

�صركات اإعادة تكافل تتخذ من دول جنوب �صرق اآ�صيا 
مقرات لها، بغية تطوير وتلبية االحتياجات املتزايدة 

ل�صركات التكافل االأويل يف دول جمل�ص التعاون اخلليجي 
واإفريقيا وجنوب �صرق اآ�صيا. ونحن نتوقع منو ن�صاط 

�صركات التكافل االأويل العابر للحدود، بالتزامن مع تزايد 
ن�صوج ال�صركات املحلية وازدياد قدراتها املالية. كما 

نتوقع املزيد من عمليات االندماج بني ال�صركات العاملة يف 
الدول االأكث كثافة يف عدد ال�صكان.

توافر أصول مناسبة يحكم 
المقاربات االستثمارية

يوؤدي النق�ص يف اأدوات اال�صتثمار املتوافقة مع 
ال�صريعة االإ�صالمية يف دول جمل�ص التعاون اخلليجي، 

اإىل ميل �صركات التكافل اإىل اال�صتثمار يف االأ�صهم 
والعقارات. وقد تنطوي مثل هذه االأ�صول على خماطر 
مرتفعة لتذبذب االأ�صعار، بينما قد يرتك نق�ص ال�صيولة 

اآثارًا طويلة االأمد على ميزانيات ال�صركات.
وت�صتخدم دول جنوب �صرق اآ�صيا ال�صكوك »وهي 

�صهادات مالية م�صابهة لل�صندات ومتوافقة مع ال�صريعة 
االإ�صالمية« يف عمليات التمويل االإ�صالمي ب�صكل اأكرب مما 

تفعله دول جمل�ص التعاون اخلليجي. ويف ماليزيا، يتم 



24
 تأمين 

قطـر

التكافل/
الفر�ص والتحديات

ا�صتثمار نحو ثلثي املحافظ اال�صتثمارية ل�صركات التكافل 
يف ال�صكوك، بينما يتم ا�صتثمار الثلث املتبقي يف االأ�صهم.
يذكر اأنه مت تاأ�صي�ص معظم �صركات التكافل يف دول 
جمل�ص التعاون اخلليجي خالل �صنوات طفرة اأوائل العقد 

االأول من القرن احلادي والع�صرين. واأف�صت التقييمات 
املرتفعة تاريخيًا ملحافظ ا�صتثمار �صركات التكافل التي 

ا�صطرت يف نهاية الطاف اإىل �صراء اأ�صولها متكبدة 
خ�صائر كبرية. كما يفاقم االنخفا�ص الراهن لعائدات 

اال�صتثمار م�صكلة تراجع الربحية. 
ويف �صياق حتليلنا لهذا الو�صع، وجدنا اأن حمدودية 

عدد اأدوات اال�صتثمار املقبولة والتي ي�صمح ل�صركات 
التكافل باال�صتثمار فيها، ت�صكل قيدًا يفر�ص �صغوطًا 

تنازلية على راأ�ص املال املجازف لتلك ال�صركات.

االفتقار إلى معايير عالمية يؤدي 
إلى تعدد نماذج عمل شركات 

التكافل
تتباين النماذج الت�صغيلية ب�صكل كبري يف قطاع التكافل 

العاملي. ورغم اأن جميع تلك ال�صركات ت�صتخدم نف�ص 
املفاهيم، اإال اأن اآلياتها الت�صغيلية الرئي�صية تختلف ب�صكل 

جوهري بني ال�صركة واالأخرى، خا�صة يف جمال كيفية 
التوافق مع ال�صريعة االإ�صالمية.

ويعترب ت�صاطر املخاطر املتبادل عن�صرًا رئي�صيًا 
من عنا�صر اأ�صلوب عمل جميع ال�صركات، حيث ي�صاهم 
�صندوق امل�صاركني يف ال�صندوق الذي �صوف يدفع لهم 
التعوي�صات. ويركز حتليل »�صتاندارد اآند بوورز« على 

تقييم درجة االأمان التي توفرها �صركات التكافل للمحافظة 
على قدرتها على دفع قيمة التعوي�صات املطلوبة منها. ومن 

هذا املنطلق، فنحن ال منيز بني خمتلف مناذج العمل يف 
جمال تقييم القوة املالية لل�صركات.

اإال اأن النموذج امل�صتخدم يحدد من وجهة نظرنا 
مدى كفاءة ال�صركة يف اإدارة مبالغ كبرية وتوليد فوائ�ص 
مالية للم�صاركني واأرباح حلاملي االأ�صهم. وهناك تناق�ص 

اأ�صا�صي يف قلب منوذج عمل قطاع التكافل، يتمثل يف 
كونه من املفرت�ص اأن يعمل �صندوق التكافل يف اإطار نقطة 

تعادل نظرية وفق مبادىء الت�صاطر املتبادل للمخاطر. 
وهناك اأي�صًا م�صتثمرون يف ال�صندوق يتوقعون حتقيق 

اأرباح من االأموال التي ا�صتثمروها فيه. فما هي اإذًا ن�صبة 
الربح املنا�صبة التي يفرت�ص توزيعها على امل�صتثمرين 

الذين ال يواجهون خماطر اكتتاب مبا�صرة؟
من ناحية اأخرى، قد يتعر�ص منوذج عمل �صندوق 
التكافل اإىل �صغوط من م�صادر اأخرى اأي�صًا. وت�صتطيع 

�صركات التكافل ب�صفة خا�صة، ت�صغيل �صندوق واحد 
الأغرا�ص دفرت ح�صاباتها العام وتوفري تاأمني �صد مزيج 

من املخاطر التجارية وال�صخ�صية. ورغم اأن عن�صر 

اأع�صاء �صركات التكافل ب�صكل كبري قيمة االأق�صاط التي 
حت�صل عليها �صركات التاأمني التقليدية املحلية يف دول 

جمل�ص التعاون اخلليجي وال�صركات العاملية خالل ال�صهور 
الـ 12 – 18 املقبلة.

ومن املتوقع اأن يبلغ معدل منو تلك امل�صاهمات 
عام 2012 اأكث بقليل من اثنني يف املائة. يف املقابل، 

توقع تقرير التكافل الدويل الذي ت�صدره �صركة اإرن�صت 
ويونغ، اأن تبلغ القيمة االإجمالية مل�صاهمات اأع�صاء �صركات 

التكافل 12 مليار دوالر اأمريكي عام 2012، بزيادة 
�صنوية تبلغ ن�صبتها 24 يف املائة.

كما نتوقع منو تاأمني احلياة وال�صحة التكافلي يف 
املنطقة بوترية اأ�صرع من وترية منو التكافل العام. ونتوقع 

اأن يهيمن النوع االأول من التكافل ب�صورة متزايدة على 
مزيج منتجات التكافل املعرو�ص يف دول جمل�ص التعاون 

اخلليجي. ونتوقع اأي�صًا اأن ي�صبح تاأمني احلياة اأكث 
تناف�صية بالتزامن مع �صعي �صركات التاأمني التقليدية اإىل 
اال�صتفادة من النموال�صريع لقطاع التكافل. ونحن نعتقد 

اأن معدل منو هذا القطاع �صوف يعزز اجلدوى االقت�صادية 
التي تتزامن مع حجم االنتاج الكبري عادة، ما �صوف يعزز 

بدوره جودة االأرباح.
وبالن�صبة لدول جنوب �صرق اآ�صيا، فنحن نعتقد اأنه 

من املحتمل اأن يوؤدي ت�صديد القيود التنظيمية على التكافل 
يف ماليزيا، اإىل تخفي�ص الزخم القوي الذي �صهده 

منو قطاع التكافل يف تلك الدولة على املديني الق�صري 
واملتو�صط. واأخريًا، فمن املتوقع اأن يوؤدي ت�صديد القيود 
على ح�صاب معدالت ال�صيولة اإىل تعزيز امل�صداقية املالية 

ل�صركات التكافل، التي �صوف ت�صتفيد اأي�صًا مراجعة 
Q  .ممار�صات اإدارة املخاطر على املدى البعيد

ت�صاطر املخاطر ي�صكل جزءًا ال يتجزاأ من اأ�صلوب عمل 
�صركات التكافل، فقد يتعر�ص اأع�صاوؤها الذين ان�صموا 
اإليها للح�صول على حماية �صد خماطر منخف�صة القيمة 

ن�صبيًا عمومًا واملخاطر ال�صخ�صية ب�صفة خا�صة، اإىل خطر 
تكبد خ�صائر جتارية كبرية.

ويف املح�صلة النهائية، تعترب م�صاهمات اأع�صاء 
ال�صندوق امل�صدر الوحيد لتمويل جميع التعوي�صات. 
وقد يوؤدي املزج بني التاأمني التجاري وال�صخ�صي يف 

�صندوق واحد اإىل اختالل توازن االنك�صاف اأمام 
املخاطر. وت�صتطيع احلماية الفعالة التي توفرها اإعادة 

التاأمني تقلي�ص تلك املخاطر ولكنها ال ت�صتطيع اإزالة جميع 
ال�صغوط املحتملة.

تباين نماذج العمل يوفر آفاق نمو 
مختلفة

تتوقع »�صتاندارد اآند بوورز« اأن تتجاوز قيمة م�صاهمات 

»نتوقع أن يصبح تأمين الحياة 
أكثر تنافسية بالتزامن مع سعي 

شركات التأمين التقليدية إلى 
االستفادة من النموالسريع لقطاع 

التكافل. ونعتقد أن معدل نمو 
هذا القطاع سوف يعزز الجدوى 

االقتصادية التي تتزامن مع حجم 
االنتاج الكبير عادة، ما سوف يعزز 

بدوره جودة األرباح«
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/ لقاء
خليفة عبدالله تركي ال�سبيعي

العدد - 02. 11/12 

خليفة عبدالله تركي ال�سبيعي، الرئي�س التنفيذي ملجموعة قطر للتاأمني يتحدث حول اأو�ساع �سوق التاأمني يف قطر، كما يتطرق اإىل 
اإيجابيات و�سلبيات املناف�سة املت�ساعدة يف ال�سوق، واأهمية طرح منتجات وخدمات مبتكرة يف ال�سوق. 

كيف كان اأداء جمموعة قطر للتاأمني خالل العام، 
وماذا عن الو�سع احلايل ل�سوق التاأمني يف قطر؟ 
مل تكن جمموعة قطر للتاأمني مبعزل عن الكوارث الدولية 

التي �سهدها العامل خالل ال�سنتني املا�سيتني، اإال اأن 
جمموعتنا تتمتع مبرونة متاأ�سلة مكنتها من اجتياز تلك 
الكوارث. ويف حني اأنه ال ميكننا ب�سبب طبيعة عملنا يف 
تغطية املخاطر التاأكد من نتائجنا النهائية اإال حني اإغالق 
دفاترنا يف نهاية ال�سنة، فاإن اأعمالنا ت�سري على ما يرام، 

و�سنتمكنم جمددًا من حتقيق نتائج اإيجابية. 
وب�ساأن ال�سوق بوجه عام، فقد باتت تت�سم بقدر 

متنام من التناف�سية. وكما تعلم، فقد بداأت ال�سوق لدينا 
يف االإنفتاح كما هو احلال مع االأ�سواق االأخرى وارتفع 
عدد ال�سركات العاملة يف ال�سوق القطري حاليًا اإىل 28 

�سركة تاأمني. ونحن نوؤمن باأن املناف�سة ت�ساهم يف االرتقاء 
مب�ستويات اخلدمة واجلودة، وهما العامالن االأ�سا�سيان 

يف جناح جمموعتنا.  
وبالطبع فاإن املناف�سة توؤدي اإىل اإحداث �سغوط 

على االأ�سعار، ويف حني اأن تطبيقها ب�سكل منطقي يكون 
يف �سالح ال�سوق والعمالء، اإال اأنه يتعني ا�ستخدام اآلية 
املناف�سة يف جمال التاأمني ب�سيٍء من احل�سافة والتدبر، 

والتعامل معها بحر�س من جانب �سركات التاأمني. 
وحت�سرين يف هذا املجال مقولة ماأثورة �سائعة، اأال وهي 

»يح�سل املرء على ما يدفع ثمنه«.
ومن االأهمية مبكان اأن يتاأكد العمالء يف هذا املجال 
من عدة عنا�سر رئي�سية ت�سمل جودة اخلدمة، مدى نطاق 

الغطاء التاأميني املعرو�س عليهم، �سمعة �سركة التاأمني 
وقدراتها يف جمال توفري اخلدمات املعنية، واالأهم من كل 

ذلك ت�سنيفها وفقًا لوكالة �ستاندرد اند بورز ووكالة اإيه 
اإم ب�ست للت�سنيف االإئتماين، حيث يتيح هذا الت�سنيف 
مقيا�سًا ميكن من خالله مقارنة قوة املركز املايل ل�سركة 

التاأمني، اإىل جوانب العديد من اجلوانب االأخرى. 

ما هي القطاعات الرئي�سية التي حققت جمموعة 
قطر للتاأمني منوًا فيها وملاذا؟  

باعتبارنا اأعرق واأكرب �سركة تاأمني يف قطر، فقد ا�ستطعنا 
تكوين حمفظة اأعمال تت�سم بالتوازن، ت�سم عددًا كبريًا 

نمو سوقي متميز
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من العمالء يف قطاع الطاقة، وجمموعة وا�سعة ومتنوعة 
وقوية من العمالء يف قطاعات متنوعة اإىل جانب اخلدمات 

ال�سخ�سية. وبذلك، متكننا من االحتفاظ مبكانتنا يف 
ال�سوق ونوا�سل �سعينا لتحقيق منو متزايد يف كافة 

اأن�سطتنا وعملياتنا.   
وكلما �سنحت لنا الفر�سة لتقدمي منتجات وخدمات 

جديدة اإىل ال�سوق، ال نتوانى عن ذلك. ويرتكز االأمر 
ب�سفة اأ�سا�سية على متابعة تطورات االقت�ساد وال�سوق 

يف دولة قطر بعناية، وموا�سلة تلبية احتياجات وتطلعات 
العمالء ومنحهم خدمات اأكرث متيزًا وتطورًا.  

ومع منو قطر واالمتداد اجلغرايف املتنامي للدوحة، 
تزايد طلب العمالء على �سراء وجتديد بوال�س التاأمني 

اخلا�سة بهم دون املجيء اإىل مكاتبنا، بف�سل كفاءة ومتيز 

اخلدمات ال�سبكية التي وفرناها، اإىل جانب قيامنا بافتتاح 
عدة فروع ومكاتب يف مواقع ا�سرتاتيجية منتقاة بعناية 

ق الكربى.  يف مراكز الت�سوُّ
واإىل جانب ذلك قمنا برتكيب ماكينات م�ستقلة 

الإجناز اإجراءات التاأمني يف مواقع رئي�سية. وتبدو هذه 
املاكينات قريبة ال�سبه اإىل حد كبري مباكينات ال�سرف 

االآيل، وهي متنح العمالء الفر�سة ل�سراء بوال�س التاأمني 
اأو جتديدها يف اأي وقت ينا�سبهم على مدار ال�ساعة. 

 
ما هي الفر�ص والتحديات التي يواجهها قطاع 

التاأمني التقليدي يف ظل منو بع�ص الالعبني يف 
�سوق التكافل؟  

يعد منو قطاع التاأمني التكافلي يف قطر ويف دول جمل�س 
التعاون اخلليجي ككل، مبثابة تطور طبيعي، فهو ي�سكل 
و�سيلة معتمدة لنقل املخاطر يتم ا�ستخدامها يف مناطق 
اأخرى من العامل منذ بع�س الوقت. واأنا ال اأرى التكافل 

حتديًا، واإمنا ن�ساطًا يتكامل ب�سكل طبيعي مع اأعمالنا يف 
قطاع التاأمني التقليدي. 

وبالنظر اإىل �سناعة التاأمني احلديثة والتي بداأت 
يف اململكة املتحدة يف القرن الثامن ع�سر امليالدي، فقد 
كان هناك عدد هائل من ال�سركات التعاونية التي عملت 

يف اململكة املتحدة يف وقت من االأوقات، وقد ا�ستمر 
بع�سها حتى اليوم، ومل يكن املفهوم الذي تتبعه هذه 

ال�سركات بعيد كثريًا عن فكرة التكافل. ومن حق العمالء 
يف قطر، �سواًء كانوا �سركات اأو اأ�سخا�س، التمتع بخيار 
حماية اأنف�سهم من خالل خدمات تاأمينية مطابقة لل�سريعة 
االإ�سالمية. ومن �ساأن وجود قطاع تكافل قوي اأن يعزز 

من قوة وتنوع �سوق التاأمني لدينا. 

هل تعتقد اأن ال�سوق �سي�سهد منوًا كبريًا يف 
قطاعات اأخرى مثل التاأمني على احلياة وتامني 

املنازل؟  
نعم بكل تاأكيد، و�سيكون ذلك مبثابة تطور طبيعي الأي 

�سناعة يف طور النمو والن�سوج، مع اإزدياد عدد ال�سكان 
وتنامي قاعدة االأ�سول. لذا، فاإن منو قطاعي التاأمني على 
احلياة واملنازل يعد نتيجة طبيعية مع ت�سارع معدالت منو 

ال�سوق ون�سوجه.
وبهدف تعزيز هذا النمو، حتتاج �سركات التاأمني 

بطبيعة احلال اإىل التاأكد من قدرة العمالء على �سراء 
املنتجات واخلدمات التاأمينية باأمان و�سهولة عرب االإنرتنت. 

وقد بداأ هذا باحلدوث بالفعل حيث �سرعنا يف توفري مثل 
هذه الت�سهيالت كما ذكرت اآنفًا، و�سنوا�سل التو�سع 

والتطور مبرور الوقت. وقد اأ�سبحنا اليوم نوفر للعمالء 
قدرات للتوا�سل على مدار ال�ساعة طيلة اأيام االأ�سبوع. 
وهذا ما حتتاجه ال�سوق ب�سكل متزايد، وخا�سة �سمن 

اجليل اجلديد الذي ارتباط كبري بتقنية املعلومات.  

ما هي التحديات امل�ستقبلية التي يتوقع اأن 
تواجهها �سناعة الـتاأمني يف قطر خالل ال�سنوات 

اخلم�سة املقبلة؟  
تقت�سي تناول هذه التحديات نقا�سًا مف�ساًل، ولكن ميكنني 

القول باإيجاز اننا بحاجة اأواًل اإىل العمل على �سمان بقاء 
�سوق التاأمني يف قطر قوية واآمنة. وميكننا حتقيق ذلك من 

خالل التناف�س العادل امل�سوؤول والتمكن يف نف�س الوقت 
من توليد هوام�س اأرباح معقولة للم�ساهمني. وبتعبري اآخر، 

يتعني علينا تبني منوذج جتاري يكون فيه اجلميع رابحًا. 
اإال اأن هناك املخاطر والتحديات املرتبطة باملناف�سة 

الزائدة عن حدها، والتي من �ساأنها اأن تدفع ال�سوق 
ب�سكل عام اإىل اخل�سارة، كما حدث للعديد من القطاعات 
االأخرى على مدى ال�سنوات املا�سية. لذا، يتعني على كٍل 
من �سركات التاأمني املحلية واالأجنبية اأن تهدئ من حدة 
املناف�سة والعمل على �سمان متتع العمالء ب�سوق تت�سم 

بالعدالة وامل�سئولية والتجاوب.  

هل هناك منتجات وخدمات جديدة تعملون على 
تطويرها يف جمموعة قطر للتاأمني ؟  

ح�سنا، هذا �سوؤال جوهري، ولكنني اأود اأن اأطلب منك 
اأوال اأن تتابع ما حققناه من تطورات، واأنا على يقني اأنك 
�ستقدر ما ا�ستطعنا حتقيقه، خا�سًة يف ظل هذا ال�سوق 
احلافل بالتناف�سية الذي يتعني علينا فيه البقاء متقدمني 

على مناف�سني يتمتعون بالقوة والذكاء ي�سعون لفعل 
نف�س ما نفعله. واأعتقد اأن اأف�سل رد موجز اأجيب به على 

�سوؤالك، اأن  جمموعة قطر للتاأمني �سرتكز دومًا على 
تلبية وجتاوز متطلبات وتوقعات عمالئها �سواًء االآن ويف 

Q  .امل�ستقبل
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»المنافسة تؤدي إلى إحداث 
ضغوط على األسعار، وفي حين 

أن تطبيقها بشكل منطقي 
يكون في صالح السوق والعمالء، 

إال أنه يتعين استخدام آلية 
المنافسة في مجال التأمين 
بشيٍء من الحصافة والتدبر، 

والتعامل معها بحرص من جانب 
شركات التأمين«.


