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يشدد السيد فادي شرقاوي ،املدير التنفيذي لشركة Platinum Reinsurance

 ،Brokersعلــى الــدور الفاعــل واألساســي الــذي باتــت تتمتــع بــه الشــركة يف
األســواق اإلقليميــة واالفريقيــة ،إضافــة إلــى الســوق اللبنانــي ،وذلــك بفعــل
خدماتها املميزة وفريق عملها املتطور واملتجانس والتغطيات التي توفرها.
ويقــول الســيد شــرقاوي ان الشــركة بــات لهــا حضــور ًا قويـ ًا يف تغطيــة املخاطــر
الســيبرانية ،كمــا أنهــا مســتمرة يف توســيع آفــاق عملهــا قطاعيـ ًا وجغرافيـ ًا.
* كيف تق ّيمون عمل الشركة خالل العام املاضي؟
حفــل العــام  2018بالكثيــر مــن التح ّديــات واإلجنــازات لعمــل الشــركة التــي
انطلقــت منــذ حوالــي ثــاث ســنوات.
ركـزّت الشــركة عملهــا علــى إعــادة ترتيــب أوضاعهــا الداخليــة وتقويــة فريــق
عملها وتوســيع اإلطار العام له ،كما شــكلت عملية انتقالها إلى مكاتب جديدة
قيمــة إضافيــة لصورة الشــركة وإســمها.
مــع إعــادة ترتيــب البيــت الداخلــي ،اســتمرت الشــركة يف التوســع يف األســواق
احملليــة والعربيــة واإلفريقيــة ،حيث اســتطاعت احلصول على عمليــات جديدة
وأعمــال متنوعــة يف مختلــف فــروع التأمــن ،مبا يؤكد على قدراتها يف التعاطي
مــع مختلــف التحديــات التــي تواجهها ومنهــا ،حتدي زيــادة األعمال والتوســع.
لقــد حصلنــا علــى مشــاريع كثيــرة يف لبنــان ويف األردن ويف اإلمــارات العربيــة
املتحــدة والســعودية وافريقيــا ،وحققنــا نســبة منــو تصــل إلــى نحــو عشــرين يف
املئــة يف األعمــال احملققــة العــام املاضــي قياسـاً إلــى تلــك التــي كنــا قــد بلغناهــا
يف العــام .2017
* مــا ســر هــذا التوســع يف ســوق متخــم بوســطاء اإلعــادة وال يحقــق منــو ًا
ملحوظ ـ ًا؟
ر ّكزنــا علــى توســيع تغطيتنــا اجلغرافيــة ،معتمديــن علــى عالقاتنــا الواســعة
بعــدد مــن الشــركات الفاعلــة يف مختلــف الدول العربية واإلفريقيــة ،إضافة إلى
محفظــة تأمينيــة متنوعــة تتكــون مــن أعمــال تأمــن مباشــر وتأمــن بالتجزئــة
وأعمــال إدارة املخاطــر وإعــادة التأمــن ...كمــا أننا نز ّود عمالءنا باالستشــارات
يف عملهــا .فالتكنولوجيــا لــم تعــد طرفـاً بــل أصبحــت عصبـاً أساســياً يف جناح
والتوجيهــات املطلوبــة وندعمهــا بسياســة إدارة املخاطــر الصحيحة.
صحيــح أن الســوق مشــبعة ونســب النمــو احملققــة يف هــذا القطــاع متواضعة ،املؤسسات.

لكــن الصحيــح أيض ـاً أننــا نقــدم قيمــة مضافــة لعمالئنــا وخدمــات مميــزة لقد اســتثمرنا يف برامج املعلوماتية وأوجدنا برامج خاصة لتســهيل عمل كل
األقسام يف الشركة ،بحيث أصبحت كل عملياتنا ممكننة.
ومروحــة واســعة مــن االستشــارات واإلدارة الصحيحــة.
إننــا نلتــزم مواكبــة التطــور يف بيئــة العمــل وتعزيــز مفهــوم االبتــكار وتوظيفــه
* متيزمت أيض ًا بقدرات على تأمني املخاطر السيبرانية؟
بالفعــل ،فقــد مت ّكنــا خــال العــام املاضــي ونحــن مســتمرون يف ذلــك مــن لتطويــر قطــاع األعمــال.
–
–
تأمني أفضل البرامج للمخاطر الســيبرانية ،وذلك بفعل شــركات اإلعادة التي * هــل تواكبــون عمليــة التحــوالت املناخيــة يف املنطقــة وتوفــرون تغطيــات
مالئمــة لهــا؟
نتعامــل معهــا مــن جهــة وقــدرات فريــق العمــل لدينــا مــن جهــة أخــرى.

لقد مت ّكنا من تأمني عدد من املؤسســات الكبرى يف لبنان واألردن ضد هذه التغيــر املناخــي الــذي ينتــج أعاصيــر وعواصــف مدمــرة تــؤدي إلــى خســائر
هائلة يف البنى التحتية واألرواح ،ال زال بعيداً عن منطقتنا ،لذلك ال نرى إقباالً
املخاطر التي تتطلّب برامج هامة وكفاءات عالية.
ً
* باحلديــث عــن املخاطــر الســيبرانية ،يالحــظ اجلميــع أن التكنولوجيــا ،كبيــرا علــى املنتجــات التأمينيــة التــي تغطي هــذه األنــواع مــن املخاطر.
مبفهومهــا الواســع ،قــد باتــت تشــكل عنصــر ًا أساســي ًا مــن عناصــر قــوة ومنــو * ما هي تطلّعاتكم للعام 2019؟
وتطويــر وحتديــث قطــاع التأمــن.
اســتناداً إلى فريق العمل يف الشــركة والقدرات التي يتمتع بها ،ســنتواجد يف
كيف تواكبون هذا التطور؟
كل املؤمتــرات واللقــاءات الهامــة يف املنطقتــن العربيــة واالفريقيــة ،كمــا نطمــح
منذ انطالقتها تعتمد شــركتنا كافة الوســائل التكنولوجية احلديثة والعملية ملزيــد مــن التوســع واالنتشــار جغرافيـاً وقطاعيـاً وحيثمــا جنــد حاجــة لذلك.

