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تو�ّسع �إقليمي
بداأ احلوار باحلديث عن جمموعة »�شديد 
كابيتال القاب�شة« وما هو امل�شتوى الذي 
و�شلت اإل��ي��ه يف ع��امل ال��ت��اأم��ن؟ اأج���اب فريد 
�سديد: »تاأ�ّش�شت اأول �رشكة ملجموعة »�شديد 
ال��ق��اب�����ش��ة« املتخ�ّش�شة يف جم��ال  ك��اب��ي��ت��ال 
التاأمن واإع���ادة التاأمن يف العام 1998 وهي 
�رشكة رائدة على امل�شتوى الإقليمي وتتمّتع 
ب��ح�����ش��ور ق���وي يف دول اأوروب������ا وال�����رشق 
الأو����ش���ط و���ش��م��ال اأف��ري��ق��ي��ا. وا���ش��ت��ط��اع��ت 
اأكرث  يف  وعملياتها  نطاقها  تو�شيع  ال�رشكة 
من 35 بلدًا، واأظهرت منوًا وتطورًا �رشيعن 
ما اأّهلها لأن ت�شبح لعبًا اأ�شا�شيًا يف �شناعة 
ال��ت��اأم��ن. وتتّخذ ���رشك��ة �شديد كابيتال من 
لبنان مقرًا رئي�شيًا لها وتتواجد �رشكاتها يف 
دبي، واململكة العربية ال�شعودية، وقرب�ص، 
وقطر وموؤخرًا يف مدينة كزابالنكا )املغرب(. 
ك��اب��ي��ت��ال: �رشكة  �شديد  ���رشك��ات  وتت�شمن 
�شديد اآند اأ�شو�شيت�ص، �رشكات �شديد لإعادة 
التاأمن، �رشكة �شديد كوربوريت �شوليو�شنز 
و�رشكة �ّشيب للتاأمن واإع��ادة التاأمن. هذه 
ال�����رشك��ات خ��ّول��ت امل��ج��م��وع��ة ت��وف��ر حلول 
�شاملة يف التاأمن واإعادة التاأمن اإىل عدد كبر 
من الدول يف منطقة ال�رشق الأو�شط واأفريقيا 

واآ�شيا«. 
واأ�شاف: »يف العام 2014 وّقعنا اتفاقية 

�رشاكة اإ�شرتاتيجية مع جمموعة »ج��ي اإم 
التي  موري�شيو�ص  يف  الأوىل  املجموعة  اإل« 
تتمتع بح�شور عاملي لإط��الق �رشكة »جي 
اإم اإل - �شديد اآند اأ�شو�شيت�ص �رشق اأفريقيا 
امل��ح��دودة« من اأج��ل تقدمي خدمات و�شاطة 
ت��اأم��ن يف منطقة ����رشق اأف��ري��ق��ي��ا واملحيط 
ال��ه��ن��دي، واأت����اح لنا ه��ذا امل�����رشوع امل��وّح��د 
تغطية 11 بلدًا يف �رشق اأفريقيا والدخول يف 
اأ�شواق مربحة واأّهلنا تقدمي حلول تاأمينية 

مبتكرة للعدد املتنامي من ال�رشكات. 
منعطف رئي�سي 

م���ن امل���ع���روف اأّن ال���ع���ام 2006 ك��ان 
كابيتال،  �شديد  ت��اري��خ  يف  رئي�شيًا  منعطفًا 
اأزمتها  اإدارة  ال�رشكة  ا�شتطاعت  فكيف 
خ��الل ح��رب مت���ّوز وم��ا ه��ي خ��ّط��ة التو�ّشع 
التي اعتمدتها بدءًا من العام نف�شه؟ اأجاب 
اأغلبية  اأّن  امل���ع���روف  »م���ن  �سديد:  فريد 
ال�رشكات اللبنانية مّرت بظروف �شعبة يف 
العام 2006، اأم��ا يف ما يخ�ص �رشكتنا فبعد 
املخاطر التي ع�شناها يف حرب مّتوز قّررنا 
التو�ّشع يف اأ�شواق جديدة  من خالل �رشكات 
تابعة وف��روع خ��ارج لبنان وع��دم الإكتفاء 
مبكتب بروت فقط كمكتب رئي�شي لإدارة 
اأعمالنا فاأ�ّش�شنا اأعماًل لنا يف كل من ال�رشق 
الأو�شط و�شمال اأفريقيا ومناطق اأخ��رى. 
و�شاطة  ���رشك��ة  تاأ�شي�ص  يف  ك��ان��ت  بدايتها 

اإع��ادة تاأمن يف دبي يف العام 2007، ومن ثّم 
اأطلقنا يف كل من قطر وال�شعودية �رشكات 
تعمل يف التاأمن وو�شاطة التاأمن وو�شاطة 
اإعادة التاأمن. وانطالقًا من ذلك، فاإّن اأعمال 
و�شاطة اإع���ادة ال��ت��اأم��ن يف اخل���ارج ت�شّكل 
80 يف امل��ئ��ة م��ن حجم اأع��م��ال ���رشك��ة �شديد 
كانت  التي  اللبنانية  ال�شوق  اأم��ا  كابيتال، 
ت�شّكل 40 يف املئة من حجم اأعمالنا يف العام 
2006  فهي ل متثل اليوم اأكرث 10 من يف املئة 

من حجم الأعمال«.
اأم���ا ع��ن ن��ط��اق اأع��م��ال املجموعة فقال: 
»ت�����ش��ّك��ل ال�����ش��ع��ودي��ة اأك���رب ���ش��وق م��ن حيث 
حجم الأع��م��ال، تتبعها يف ال��درج��ة الثانية 
الإم���ارات، وم��ن ثم م�رش والكويت ولبنان 
�رشكة  تقّدمها  التي  واخل��دم��ات  والأردن. 
���ش��دي��د ك��اب��ي��ت��ال ت�شمل و���ش��اط��ة ال��ت��اأم��ن 
واإع�����ادة ال��ت��اأم��ن ل�����رشك��ات ت��اأم��ن عربية 
لديها  التي  اأجنبية  تاأمن  حملّية و�رشكات 
العربّية ومع  املنطقة  لها يف  تابعة  �رشكات 
معيدي التاأمن العاملّين من اأوروبا واأمركا 
نيابًة عن معيدي  الإكتتاب  واإدارة  واآ�شيا، 

التاأمن«. 
وت��اب��ع: »ب��ات��ت ���رشك��ة �شديد كابيتال 
2008 مملوكة جزئيًا من �شندوق  يف العام 
يف   14.5 بن�شبة  ال�شتثماري  »ي��وروم��ي��ن��ا« 
باإن�شاء  ال�شندوق  م��ن  ب��دع��م  امل��ئ��ة، وقمنا 
ثمانية فروع تغطي الأ�شواق الدولية مبا يف 

اقت�صاد عربي

فريد �سديد

»شديد كابيتال«:
شـراكـة استـراتيجيـة

مع جممـوعة الراشـد السعـودية
حّققت جمموعة �س��ديد كابيتال �لقاب�س��ة �ملتخ�س�س��ة يف جمال �لتاأمني و�إعادة 

�لتاأمني نقلة نوعية من �ساأنها تعزيز موقعها �لإقليمي و�متد�د�تها نحو �لعاملية.
جاء ذلك من خالل متّلك �س��ركة »رميكو« �لتابعة ملجموعة �لر��س��د �ل�س��عودية 
ن�سبة 14.5 يف �ملئة من �لأ�سهم، علماً �أن �ملجموعة هي �سريك حملي يف �إحدى �سركات 

�لتاأمني يف �ململكة �لتابعة ل� »�سديد ري«.
ومن �س��اأن هذه �ل�سر�كة �أن ت�س��يف قيمة كبرية لكال �لطرفني مبا يعّزز �لقدر�ت 

و��ستثمار �لفر�ص �ملتبادلة و�لفر�ص �لتجارية �ملتاحة.
�ملوؤ�س�ص و�لرئي�ص �لتنفيذي ملجموعة �سديد كابيتال �لقاب�سة فريد �سديد حتّدث 

�إىل »�لقت�ساد و�لأعمال« عن �لإجناز�ت �لتي حققتها �ملجموعة.
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ذلك منطقة جنوب اأفريقيا، واأّدت ال�رشاكة 
ال��ق��وي��ة ب��ن اجل��ان��ب��ن اإىل حت��دي��د وتطبيق 
ا���س��رات��ي��ج��ي��ات ال��ت��و���ّس��ع، ك��م��ا �ساهمت 
يف ت��ر���س��ي��خ اأف�����س��ل مم��ار���س��ات احل��وك��م��ة 
للمجموعة ف�����س��ًا ع��ن ت��ع��زي��ز ق��درت��ه��ا يف 

التخطيط اال�سراتيجي«. 
و�سيط م�سّجل يف »لويدز«

وردًا ع��ل��ى ����س���وؤال ح���ول م���دى اأه��م��ي��ة 
»ل��وي��دز«  ل��دى  م�سّجل  كو�سيط  املجموعة 
قال فريد �سديد: »يعترب هذا االإعان نتيجة 
القائم  وال��ن��اج��ح  الطويل  للتعاون  طبيعية 
بن »�سديد ري قرب�ص« و»ل��وي��دز« وال��ذي 
بداأ منذ العام 1999 حيث كانت »�سديد ري« 
تعمل كو�سيط دائ��م ل� »لويدز«. وتثبت هذه 
اخلطوة اأن �رشكة »�سديد ري« هي �رشيك 
دويل موثوق والعب اإقليمي رئي�سي يف جمال 
ال��ت��اأم��ن وحت��ق��ق تو�سعًا م�ستدامًا  اإع����ادة 
ينتج عنه انت�سار دويل. اإّن »ن�ساط »�سديد 
يتما�سيان مع  واأه��داف��ه��ا  ال��ت��ج��اري  ري« 
اإ�سراتيجية »لويدز« التو�ّسعية واعتمادنا 
يف �سوق »لويدز« كو�سيط م�سجل يثبت اأن 
اأه��داف��ن��ا تتاقى م��ع اأه���داف »ل��وي��دز« يف ما 
ي�سر اإىل م�����س��رة م�����رّشف��ة ل�����رشك��ة تعمل 
يف ق��رب���ص منذ 17 ع��ام��ًا، وه��و مفتاح عبور 
لتو�سيع ق��اع��دة اأع��م��ال��ن��ا على ن��ط��اق عاملي 
اإع��ادة  وي�سع ال�رشكة يف م�ساف �رشكات 
و�ساطة التاأمن العاملّية من دون اأي قيود اأو 

عوائق«. 
اأم���ا املنعطف ال��رئ��ي�����س��ي االآخ����ر، فهو 
مع  تعاونها  كابيتال  �سديد  �رشكة  تو�سيع 
جم��م��وع��ة ال��را���س��د م��ن ع��اق��ة م�ساهمة يف 
اململكة العربية ال�سعودية اإىل �رشاكة اأو�سع 
نطاقًا. و�رشح فريد �سديد هذا االأمر قائًا: 
»تربطنا مبجموعة الرا�سد عاقة متينة منذ 
العام 2010 وهي راأت اإمكانات كبرة لدى 
اأ���س��واق جديدة خارج  �رشكتنا للتو�ّسع يف 
اململكة العربية ال�سعودية ومنطقة ال�رشق 
االأو�سط. فبعد اأّن قّرر �سندوق »يورومينا« 
بيع ح�ّسته يف �رشكة �سديد كابيتال بعائد 
ا�ستثماري بلغ 2.4 �سعف اأ�سل اال�ستثمار 
ل�����س��ال��ح ���رشك��ة رمي��ك��و ال��ت��اب��ع��ة ملجموعة 
ال���را����س���د وم���ق���ّره���ا ال�����س��ع��ودي��ة، وج��دن��ا 
وخارجها  املنطقة  يف  اأم��ام��ن��ا  هائلة  فر�سًا 
اأك��رب يف  للتو�ّسع ب�سورة  ا�ستغالها  علينا 
قطاعات جديدة ويف اخلدمات التي نقّدمها 

يف ال�سعودية وخارجها«. 
وم��ا دام احلديث تناول ه��ذه التغّرات 
كابيتال  �سديد  �رشكة  م�سرة  يف  املف�سلّية 

م��ا ال��ذي ب��ات ميّيزها ع��ن غرها وه��ل باتت 
فريد �سديد:  تت�سّدر �سوق املناف�سة؟ ق��ال 
»ن��ح��ن نعترب م��ن ب��ن اأوائ����ل ال�����رشك��ات يف 
املنطقة ال��ع��رب��ّي��ة يف جم���ال و���س��اط��ة اإع���ادة 
التاأمن ونتمّتع باأكرب حجم اأعمال يف ال�سوق 
اللبنانية كوننا �سبه الوحيدين. اأّما املناف�سة 
ال�سعبة فتاأتي من �رشكات و�سطاء اإع��ادة 
ال��ت��اأم��ن االأجنبية التي متلك خ��ربة عريقة 
وطويلة يف ه��ذا املجال تزيد على اخلم�سن 
ع��ام��ًا وت��ت��م��ّت��ع بح�سور ق���وي وم��ب��ا���رش يف 

ال�سوق وحتديدًا يف دبي«. 
قط�ع الت�أمني

وحول نظرته اإىل قطاع التاأمن اللبناين 
والعربي يف �سوء امل�ستوى الذي و�سل اإليه 
كّل منهما ومكامن نقاط القّوة وال�سعف؛ 
اأو�سح اأّن قطاع التاأمن يف املنطقة العربّية 
ي��ح��ت��اج اإىل دع���م م���ن احل��ك��وم��ات لتعديل 
القوانن التي تنّظم هذا القطاع، وراأى اأّن 
قطاع التاأمن متجان�ص مع القطاع امل�رشيف 
لناحية اأهمّية دوره احليوي واال�ستثماري 
يف االقت�ساد، اإّنا يعترب املجال اال�ستثماري 
يف ����رشك���ات ال���ت���اأم���ن ال���ع���رب���ّي���ة خ��ج��واًل 
م��ق��ارن��ًة م��ع ال��ب��ل��دان االأوروب���ّي���ة با�ستثناء 
با�رشت  ال��ت��ي  ال�سعودية  العربية  اململكة 
يف اال�ستفادة من ه��ذا اال�ستثمار من خال 
حت��دي��ث ق���ان���ون ق��ط��اع ال���ت���اأم���ن يف ال��ع��ام 
2004 وتلزمي اإدارت��ه ملوؤ�ّس�سة النقد العربي 
خمّططًا  و�سعت  التي  »�ساما«  ال�سعودي 
الإعادة هيكلة القوانن وتعزيز دور الهيئات 
الرقابية التي �ساهمت يف جعل قطاع التاأمن 

ال�سعودي االأكرث تقّدمًا وتطورًا يف املنطقة. 
اأم���ا ال��ث��غ��رة ال��ث��ان��ي��ة ال��ت��ي حت���ول دون 
ت��ط��ّور ال��ق��ط��اع وحت����ّد م��ن ق����درة ���رشك��ات 
التاأمن على تو�سيع نطاق اأعمالها والنمو، 
فهي تكمن يف اأّن قوانن قطاع التاأمن غر 
موّحدة بن ال��دول العربّية وهذا االختاف 
ُي�سكل عائقًا اأم��ام �رشكات التاأمن الراغبة 
يف دخول اأ�سواق عربّية جديدة والذي يكون 
اأو الدخول  م�رشوطًا من خ��ال م�ساهمن 
يف ا���س��ت��ث��م��ار ج��دي��د، الف��ت��ًا اإىل اأّن ال��روؤي��ة 

االقت�سادية للقطاع امل�رشيف يجب اأن تكون 
ه��ي نف�سها لقطاع ال��ت��اأم��ن فلديه جم��االت 
ك��ب��رة ل��ل��ت��ط��ّور. وق����ال: »االأردن ه��ي من 
اأوائ��ل ال��دول التي با�رشت يف تنظيم القطاع 
اإىل امل�ستوى املتقّدم يف  لكنها مل ت�سل بعد 
ال�سعودية. ويف ال�سياق نف�سه، ت�سر دولة 
االإم����ارات على اخل��ط��وات نف�سها يف جمال 
تنظيم قطاع التاأمن فقد با�رشت يف و�سع 
ال�سنوات  يف  ب��ت��ط��وي��ره  الكفيلة  ال��ق��وان��ن 

املقبلة. 
اأم���ا ع��ل��ى �سعيد ل��ب��ن��ان، ف��ه��ن��اك حاجة 
ما�ّسة اىل تعديل قانون التاأمن اللبناين فهو 
ح���ّدد راأ����ص م��ال ���رشك��ات ال��ت��اأم��ن مبليوين 
دوالر وي��ج��ربه��ا ع��ل��ى جتميد اأم��وال��ه��ا من 
جم��م��وع االأق�����س��اط ال��ت��ي تكتتب ب��ه��ا، كما 
الناظمة  الهيئة  رق��اب��ة  دور  تعزيز  يتعّن 
لقطاع ال��ت��اأم��ن على ال�����رشك��ات للتاأّكد من 
���س��ّح��ة اإدارت���ه���ا ل���راأ����ص امل����ال واالأق�����س��اط 
املكتتبة. ويحتاج قطاع التاأمن اإىل قوانن 
تخّول ال�رشكات ماحقة العميل لتح�سيل 
حقوقه املالّية منه وهذه القاعدة معتمدة يف 
تقلي�ص  ما يخ�ّص  اللبنانية. ويف  امل�سارف 
ع��دد ���رشك��ات ال��ت��اأم��ن اللبنانية م��ن خال 
عملّيات الدمج واال�ستحواذ فمن ال�سعوبة 
اأن تنتقل هذه الفكرة فعليًا اإىل حّيز التنفيذ 
الأّنها حتتاج اإىل �سدور ت�رشيعات وحوافز 
ل�����رشك��ات ال��ت��اأم��ن ول��ل��م�����س��ت��ث��م��ري��ن على 
ال�سواء ليكون ه��ذا الدمج ذا قيمة م�سافة 
وخلوًا  للم�ستثمرين  مرتفعًا  عائدًا  ويحّقق 

من املخاطر«. 
وماذا عن ن�سبة االإحتفاظ؟ يو�سح فريد 
االحتفاظ  ن�سب  متو�ّسط  »ارت��ف��ع  �سديد: 
ل�����رشك��ات ال��ت��اأم��ن يف ال�����س��وق ال�سعودية 
اإىل 80 يف امل��ئ��ة خ���ال ال���ف���رة امل��م��ت��دة من 
العام  2004 اإىل العام 2014 حيث كانت هذه 
الن�سبة تبلغ كحد اأدن��ى 20 يف املئة يف العام 
2004، اأما يف لبنان فتتجاوز ن�سبة االحتفاظ 
ال���� 60 يف امل��ئ��ة. وُي��ن�����س��ب التغير يف ن�سبة 
االحتفاظ يف ال�سعودية اإىل نو حجم �سوق 
التاأمن ب�سبب نو التاأمن االإل��زام��ي على 
ال�سيارات يف اأوائ���ل ال��ع��ام 2000 والتاأمن 
ما  امل��م��ت��دة  ال��ف��رة  واالإ�ست�سفاء يف  الطبي 
بن العامن 2004 و2014 وه��ذا ما اأف�سى 
اإىل ت��ّط��ور ال��ق��ط��اع وزي�����ادة ح��ج��م اأع��م��ال��ه 
اإ�سافة اإىل موؤ�ّس�سة النقد ال�سعودي »�ساما« 
القطاع  تنمية  يف  اإيجابيًا  دورًا  لعبت  التي 
بال�سكل ال�سليم من خال الر�ساميل ون�سبة 
تاأمن  االحتفاظ مب��ا ي�ساهم يف خلق قطاع 

�سلب ومتما�سك على املدى البعيد«.

�صديد: ملاذا ل يحظى قطاع التاأمني 
بالت�رشيعات التي تنظم

عمليات القطاع امل�رشيف؟




