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مجموعة اخلليج للتأمني تستحوذ املستقبل
AXA Gulf  أصبحت ا
ن  جزء من مجموعة الخليج للتأمين. 

كن جرًء من عائلتنا، لنؤمن المستقبل مع�.
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مجموعة اخلليج للتأمني تستحوذ املستقبل
AXA Gulf أصبحت األن جزء من مجموعة اخلليج للتأمني
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زماليئ األعزاء،
"إّن التواصـل مـع اآلخريـن يجـدي ثمـارًا؛ ويجعلنـا نشـعر أننـا 

لسـنا وحيديـن فـي هـذا العالـم".

جونا بيرجر

تلخـص هـذه المقولـة أهميـة التواصـل مـع اآلخريـن ومـدى 
القـوة التـي يمكـن أن نشـعر بهـا أثنـاء العمل جسـدًا أو كيانًا 
واحـدًا، ممـا يدفعنـا إلـى االرتقـاء عاليـًا مـع  كل إصـدار مـن 
عـن  المزيـد  بمعرفـة  دائًمـا  لنـا  يسـمح  ممـا   GIG connect

بعضنـا إنجـازًا تلـو اآلخـر.

خطابـي  عبـر  اليـوم  معكـم  أتواصـل  أن  لـي  لشـرف  إنـه 
المتواضـع هـذا وأن أشـارككم جميًعا الفخر الذي نشـعر به 

مـن خـال انتماءنـا إلـى عائلـة مجموعـة الخليـج للتأميـن.

لقـد شـّكل العامـان المنصرمـان تحديًا اسـتثنائيًا لنـا جميًعا، 
ومـّر بعضنـا بلحظـاٍت صعبـة للغايـة، وهنـا اغتنـم الفرصـة 
للجميـع  متمنيـًا  معهـم،  العميـق  تعاطفـي  عـن  ألعبـر 

ومبـارًكا. رائًعـا  مسـتقبًلا 

وعلـى الرغـم مـن أزمـة كوفيـد - 19 والعواقب التـي فرضها 
نحـو  كبيـرة  خطـوة  المجموعـة  خطـت  فقـد  الوبـاء،  هـذا 
األمـام مـن خـال االسـتحواذ علـى عمليـات أكسـا الخليـج. 
أداء  إلـى  شـك  بـا  سـتدفعنا  مهمـة  صفقـة  تعـّد  والتـي 
يتماشـى مـع اسـتراتيجية  بمـا  المنطقـة  أدواٍر قياديـة فـي 

بهـا. المعمـول  المجموعـة 

مجموعـة  فـي  زمائـي  جميـع  إلـى  صوتـي  أضـم  دعونـي 
الخليـج للتأميـن  للترحيـب بفريق أكسـا الخليـج وأتمنى لهم 
أفضـل األوقـات مـع مجموعتنا التـي لطالما اتسـمت بأجواء 

العمـل الـودودة والمرحبـة. 

فـي مطلـع عـام 2021، وبعـد مرور 5 سـنوات من االسـتحواذ 
علـى شـركة )2a( من قبـل مجموعة الخليج للتأميـن، انتقلنا 
بـكل فخـر إلـى عامـة جـي آي جـي التجاريـة حيـث حققـت 
هـذه العمليـة صـدى ونجاًحـا كبيًريـن ممـا أعطـي بـا أدنـي 
مجموعـة  جعـل  خـال  مـن  لشـركتنا  جديـدًة  روحـًا  شـك 

الخليـج للتأميـن - الجزائـر عامـة تجاريـة معتمـدة.

الوقـت  فـي  الجزائـر   - للتأميـن  الخليـج  مجموعـة  وتعمـل 
الحاضـر علـى إنجـاز مشـاريع طموحـة للغايـة، ومـن خـال 
تنفيذهـا بحلـول عـام 2022 سـتقطع مرحلـة مهمة تسـمح 
فاعلـة  قـوة  تصبـح  وأن  جديـدة،  حقبـة  فـي  بالدخـول  لهـا 
فـي السـوق تتمتـع بإمكانـات تجعلهـا تحقـق طموحاتهـا 
المتمثلـة فـي تطوير عملياتهـا وتلبية احتياجـات زبائنها التي 

تظـل فـي حـّد ذاتهـا هدًفـا اسـتراتيجًيا.

لقـد أتـاح لنـا الدعـم المسـتمر مـن الشـركة األم فـي جميـع 
ومواصلـة  بثقـة  المسـتقبل  باحتضـان  زال،  وال  المجـاالت، 

لرؤيتنـا. وفًقـا  أحامنـا  تحقيـق 

لجميـع  نكنـه  الـذي  العميـق  االحتـرام  ضـوء  وفـي   
المسـاهمين، فإننـا نؤمـن بالعاقـات المثمـرة طويلـة األمـد 
والحـرص علـى المثابـرة فـي المضـي قدمـًا مـن األصالـة إلى 

التمّيـز.

أتمنـى لكـم قـراءة ممتعة لهـذه الطبعـة الجديـدة، آما أن 
ألتقـي بكم فـي ظـروف ممتازة.

رسالة من
املدير التنفيذي GIG - اجلزائر

مراد كعولة
مجموعة الخليج للتأمين - الجزائر | الرئيس التنفيذي 
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ــذي  ــس التنفيـ ــرح الرئيـ صـ
الخليـــج  لمجموعـــة 
خالـــد  الســـيد  للتأميـــن 
قائـــًا:  الحســـن  ســـعود 
هـــذا  إتمـــام  »يســـعدنا 
األمـــر  وهـــو  االســـتحواذ 
الـــذي يمثـــل عامـــة بـــارزة 
فـــي رحلتنـــا التوســـعية. 
تعزيـــز  المقـــرر  ومـــن 
النمـــو المتســـارع ألعمـــال 
وجـــودة  التأميـــن 
خـــال  مـــن  الخدمـــات 
الجغرافـــي  تواجدنـــا 
ــا،  ــة عمائنـ ــة لخدمـ ــي المنطقـ ــوقًا فـ ــر 13 سـ ــع عبـ الموسـ
الحاليـــة  الدوليـــة  الشـــبكة  مـــن  االســـتفادة  ظـــل  فـــي 
بهـــذه  وأود  الخليـــج.  أكســـا  لشـــركة  البيئـــي  والنظـــام 
المناســـبة أن أتوجـــه بالشـــكر إلـــى رئيـــس وأعضـــاء مجلـــس 
مشـــاريع  شـــركة  المســـاهمين،  وكبـــار  المجموعـــة  إدارة 
فايننشـــال  فيرفاكـــس  وشـــركة  )القابضـــة(  الكويـــت 
هولدينغـــز الكنديـــة، علـــى دعمهـــم المتواصـــل مـــن أجـــل 
بالشـــكر  وأتقـــدم  بنجـــاح،  االســـتحواذ  اســـتكمال عمليـــة 
ـــة  ـــى كاف ـــتحواذ عل ـــذا االس ـــام ه ـــي إتم ـــاهم ف ـــن س ـــكل م ل
جهودهـــم المتميـــزة فـــي هـــذا اإلنجـــاز، وكمـــا أعـــرب عـــن 
بالـــغ شـــكري وتقديـــري لكافـــة الجهـــات الرقابيـــة علـــى 
ـــة  ـــن عائل ـــة ع ـــعدني بالنياب ـــرًا يس ـــم. وأخي ـــم ودعمه تعاونه
ـــًا  ـــدد متمني ـــا الج ـــب بزمائن ـــن الترحي ـــج للتأمي ـــة الخلي مجموع

والنجـــاح«. التوفيـــق  كل  للجميـــع 
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مجموعة اخلليج للتأمني تستمكل معلية االستحواذ 
عىل أكسا اخلليج

أعلنـت مجموعـة الخليـج للتأميـن عـن اسـتكمالها بنجـاح صفقـة 
االسـتحواذ علـى عمليـات أكسـا)AXA( فـي منطقة الخليـج وذلك 
األسـواق  مـن  المطلوبـة  الموافقـات  كافـة  علـى  الحصـول  بعـد 
أمريكـي،  دوالر  مليـون   474.75 الصفقـة  قيمـة  تبلـغ  المعنيـة.  
وتعـّد مـن بيـن أكبـر عمليـات االسـتحواذ فـي قطـاع التأميـن فـي 

المنطقـة.

أبرمـت فـي  التـي  وتتضمـن الصفقـة، وفقـًا التفاقيـة االسـتحواذ 
2020، حصـة أكسـا فـي شـركة  أواخـر شـهر نوفمبـر مـن العـام 
وسـلطنة  المتحـدة  العربيـة  واإلمـارات  )البحريـن  الخليـج  أكسـا 
ُعمـان وقطـر( وشـركة أكسـا للتأميـن التعاوني )المملكـة العربية 
شـركة  حصـة  علـى  االسـتحواذ  عمليـة  حـازت  وقـد  السـعودية(. 
أكسـا الهـال األخضـر للتأميـن )اإلمـارات العربيـة المتحـدة( علـى 
الموافقـة مـن قبـل جميـع الجهـات التنظيميـة بمـا فيهـا البنـك 
المراحـل  فـي  وحاليـًا  المتحـدة،  العربيـة  االمـارات  فـي  المركـزي 

الصفقـة. إلتمـام  النهائيـة 

كمـا اسـتحوذت الخليـج للتأميـن اسـتنادًا إلـى اتفاقيـة االسـتحواذ 
علـى حصـة مجموعـة يوسـف بـن أحمـد كانـو )YBA Kanoo( فـي 

الخليج. أكسـا 

حضـور  خـال  ومـن  الخليـج،  أكسـافي  شـركة  أن  بالذكـر  الجديـر 
واسـع فـي المنطقـة يمتـد علـى مـدى  70 عامـًا،  تعّد أكبر شـركة 
تأميـن دوليـة مركبـة فـي خمسـة أسـواق مـع مجموعـة واسـعة 
مـن منتجـات وخدمـات التأميـن للعمـاء مـن الشـركات واألفـراد.

لعمليـات  بالنسـبة  جـدًا  مهمـة  خطـوة  الصفقـة  هـذه  تشـكل 
محفظـة  توسـع  إلـى  سـتؤدي  حيـث  للتأميـن  الخليـج  مجموعـة 
الخاصـة  التأميـن  أنشـطة 
أدخلـت  أنهـا  سـيما  بالمجموعـة 
المجموعـة إلى سـوقين جديدين 
إلـى  وقطـر  ُعمـان  سـلطنة  فـي 
التأمينيـة  عملياتهـا  تعزيـز  جانـب 
العربيـة  واإلمـارات  البحريـن  فـي 
العربيـة  والمملكـة  المتحـدة 
أّن  المؤكـد  ومـن  السـعودية. 
التـي  المعـززة  الجـودة  خدمـة 
واإليـرادات  العميـل،  علـى  تركـز 
البشـري،  المـال  ورأس  المشـتركة 
النمـو  اسـتراتيجية  إلـى  باإلضافـة 
المجموعـة  تسـاعد  المسـتدام، 

علـى أن تصبـح مـن بيـن أكبـر شـركات التأميـن وأكثرهـا تنوًعـا فـي 
 . لمنطقـة ا

بـدوره أعـرب الرئيـس التنفيـذي لشـركة أكسـا الخليـج السـيد بـول 
أدامسـون عـن أنـه: »بفضـل التعـان الصـارم والفعـال مـع الجهـات 
التنظيميـة فـي األسـواق الخمسـة المعنيـة، تمكنـا مـن الحفـاظ 
والوسـطاء  شـركاؤنا  وأظهـر   . الحاليـة  عملياتنـا  سـامة  علـى 
مـن  النهائيـة  المرحلـة  دخولنـا  ومـع  والصبـر.  الثقـة  والعمـاء 
هـذه العمليـة، نتطلـع إلـى مواصلـة الوفـاء بوعودنـا بدعـم مـن 
مسـاهمينا الجـدد وضمـان اسـتمرارية عملياتنـا وفريـق عملنـا مما 
يضمـن عـدم تأثـر عمائنـا بهـذه العملية. ستسـمح لنا هـذا البداية 
الجديـدة بتعزيـز أثرنـا وقدرتنا وبصمتنـا في جميع أنحـاء المنطقة 
التنافسـية مـن خـال توفيـر  فـرص  وتمكيننـا مـن تقويـة ميزتنـا 
نعمـل  التـي  المحليـة  المجتمعـات  مـن  بدعـم  مسـتدامة  عمـل 

فيهـا«.

بول أدامسون
الرئيس التنفيذي GIG - الخليج

السيد خالد سعود الحسن
الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للتأمين
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ألعمـال  الدوريـة  المراجعـة  بعـد 
الكويتيـة  البحرينيـة  الشـركة 
للتأميـن )مجموعـة الخليـج للتأمين 
التابعـة  وشـركتها  البحريـن(   -
)مجموعـة  الدوليـة  التكافـل 
الخليـج للتأميـن  -البحريـن تكافل(، 
قامـت وكالـة إي إم بيسـت يـوروب 
المحـدودة  التصنيـف  لخدمـات 
بدرجـة  المالـي  التصنيـف  بتأكيـد 
A- )ممتـاز( باإلضافـة إلـى التصنيف 
االئتمانـي بدرجـة “A-” )ممتـاز( مـع 

مسـتقرة.  مسـتقبلية  نظـرة 

فـإن  الوكالـة  لبيـان  ووفقـًا 
التشـغيلي  واألداء  المالـي  المركـز  يعكسـان  التصنيفيـن  هذيـن 
السياسـات  وكذلـك  أعمالهمـا،  واسـتدامة  للشـركتين  القوييـن 
واإلجـراءات المناسـبة التي تنتهجها الشـركتان فـي إدارة المخاطر 
المؤسسـية التـي تواجههمـا. كما أن هذين  التصنيفين يعكسـان 
الدعـم االسـتراتيجي المهـم لمجموعـة الخليـج للتأميـن حيـث إن 

منهـا. جـزٌء  الشـركتين 

وقـد صـّرح الدكتـور/ عبـداهلل سـلطان – الرئيس التنفيذي للشـركة 
البحرينيـة الكويتيـة للتأمين )مجموعـة الخليـج للتأمين-البحرين( 
بمناسـبة تأكيـد التصنيـف المالـي واالئتمانـي للشـركة وشـركتها 

سـاعدت مجموعـة الخليـج للتأميـن في توفير إكسسـوارات 
المصابـات  للنسـاء  المخصـص  بالمـال  وتبرعـت  التجميـل 
الرعايـة  توفـر  التـي  السـدرة  جمعيـة  فـي  الثـدي  بسـرطان 

السـرطان. لمرضـى  النفسـية 

العـاج  مـع  عاجهـن  فـي  النسـاء  تكافـح  حيـن  وفـي 
يتعرضـن  فإنهـن  ذلـك،  إلـى  ومـا  واإلشـعاعي  الكيميائـي 
إلـى تغييـرات جسـدية مثـل تسـاقط الشـعر، لذلـك قامـت 
التجميـل  بإكسسـوارات  بالتبـرع  للتأميـن  الخليـج  مجموعـة 
لمسـاعدة اإلنـاث علـى الشـعور بالرضـا عـن أنفسـهن. كمـا 
تواجـه النسـاء األخريـات معانـاة مختلفـة مثـل توفيـر المـال 
تبرعـت  لذلـك  مكلًفـا.  يكـون  مـا  غالبـًا  الـذي  لعاجهـن 
المحتاجـات  لمسـاعدة  بالمـال  للتأميـن  الخليـج  مجموعـة 

الـازم. العـاج  وتلقـي  حياتهـن  إلنقـاذ 

سـعداء  بأنهـم  التابعـة، 
خاصـة  التصنيـف  بهـذا 
الصعوبـات  ظـّل  فـي 
االقتصاديـة التي يشـهدها 
حيـث  الحديـث،  العالـم 
المتانـة  التصنيـف  يعكـس 
وقدرتهـا  للشـركة  الماليـة 
التزاماتهـا،  مواجهـة  علـى 
وأضـاف بأن الشـركة تمتلك 
سـجًا ممتـازًا فـي الربحيـة 
االكتتابـي  األداء  يعكـس 

البحريـن  مـن  كل  فـي  التأميـن  أنـواع  لجميـع  بالنسـبة  الجيـد 
والكويـت. هـذا وأشـار الدكتور سـلطان إلى سـعادته بنتائـج توحيد 
مـن  عـززت  والتـي  الشـركتين  بيـن  واإلجـراءات  الفعاليـات  بعـض 

األداء. كفـاءة 

االئتمانـي  التصنيـف  هـذا  علـى  الشـركة  حصـول  علـى  وتعليقـًا 
الرئيـس   - األنصـاري  محمـد  عصـام  السـيد/  ذكـر  المتقـدم، 
التنفيـذي لشـركة التكافـل الدولية أن ما تحقـق يعكس توجهات 
الشـركة فـي العمـل علـى ريـادة القطـاع التكافلـي فـي مملكـة 
البحريـن والـذي مـن شـأنه أن يعـزز ثقـة العمـاء ويزيـد مـن قـدرة 

التزاماتهـا. مواجهـة  علـى  الشـركة 

مجموعة اخلليج للتأمني - البحرين 
ومجموعة اخلليج للتأمني - البحرين تاكفل 
يؤكدان حصوهلام عىل أفضل تصنيف وفق 

واكلة إي إم بيست

مجموعة اخلليج للتأمني تنرش الويع مع مجعية السدرة

رشوط التأمني

تأمين عدم الرجوع
على المؤمن له

مـــن  لـــه  المؤمـــن  اعفـــاء 
بعـــض حـــاالت الرجـــوع عليـــه، 
ـــة  ـــي وثيق ـــا ف ـــوص عليه والمنص
تجـــاوز  حـــال  وذلـــك  التأميـــن 
أو  المـــراء  الضوئيـــة  اإلشـــارة 
بســـرعة  القيـــادة  أو  الصفـــراء 
أو  قانونـــًا  المقـــرر  تتجـــاوز 
القيـــادة بعكـــس اتجـــاه الســـير.

د. عبداهلل سلطان
الرئيس التنفيذي لمجموعة 

الخليج للتأمين - البحرين

للتأميـن  الخليـج  مجموعـة  حضـرت  أخـرى،  ناحيـة  ومـن 
مجموعة دعم في جمعية السـدرة للتوعية بشـأن سـرطان 
للموظفيـن  تذكاريـة  هدايـا  وزعـت  المقابـل،  وفـي  الثـدي، 

وألسـرهم. لهـم  الشـركة  تقديـر  إلظهـار  والمرضـى 

اجتماعـي  نفسـي  دعـم  مركـز  السـدرة  جمعيـة  وتعـد 
موظفوهـا  يقـدم  حيـث  وأسـرهم،  السـرطان  لمرضـى 
إلـى  جنًبـا  والتوعيـة  المعلومـات  المتفانـون  والمتطوعـون 
ألي  والنفسـي  واالجتماعـي  العاطفـي  الدعـم  مـع  جنـب 

المـرض. مراحـل  مـن  مرحلـة  أي  وفـي  سـرطان 

لجميـع  وسـرية  وآمنـة  وحاضنـة  دافئـة  بيئـة  توفـر  إنهـا    
مرضانـا وعائاتهـم لمسـاعدتهم علـى التأقلـم مـع تجربة 

السـرطان
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مجموعة اخلليج للتأمني - اخلليج تلتيق مسامهني جدد يف البحرين

بـول  للتأميـن  الخليـج  لمجموعـة  التنفيـذي  الرئيـس  أعـرب 
السـيد  مـع  مميـز  يـوم  بقضـاء  سـعادته  عـن  أدامسـون، 
خالـد الحسـن، الرئيـس التنفيـذي لمجموعة الخليـج للتأمين 
رئيـس  خسروشـاهي،  بيجـان  السـيد  مـع  جنـب  إلـى  جنًبـا 
شـركة فيرفاكـس انترناشـيونال وجـان كلوتييـر، نائـب رئيس 
المقـر  لمشـاهدة  البحريـن  إلـى  حضـروا  الذيـن  فيرفاكـس 
بعـض  قابلـوا  كمـا  نوعـه،  مـن  الفريـد  الجديـد  العصـري 
زمائنـا، واطلعـوا علـى آخـر األعمـال وتعرفـوا وجًهـا لوجـه 

علـى عائلـة شـركة كانـو.

وخـال االجتمـاع، قـام السـيد بـول مع السـيد خالد والسـيد 
البحريـن.  خليـج  مكتـب  فـي  معمقـة  جولـة  بعمـل  بيجـان 
األعمـال  مسـتجدات  آخـر  نوقشـت  المكتـب،  جولـة  وبعـد 

المتعلقة بأداء أكسـا الخليج وأكسـا السـعودية في الوقت 
الراهـن. وإبـان مناقشـات العمـل، التقـى الفريـق مـع عائلـة 
إليهـم  انضـم  الذيـن  الجـدد  بالمسـاهمين  للتعريـف  كانـو 
السـعودية،  أكسـا  لشـركة  التنفيـذي  الرئيـس  بابـار،  علـي 
ونيكـوال بيـل، المديرة المالية لمناقشـة مسـتقبل مؤسسـة 
أكسـا وكيفيـة زيـادة التعـاون لضمـان اسـتمرار النجـاح فـي 

جميـع أنحـاء المنطقـة.

الخليـج  مجموعـة  مـع  رسـميًا  الصفقـة  تمـت  وقـد  اآلن 
للتأميـن،  بـدأ العمـل الحقيقـي، ونتطلـع إلى العمل بشـكل 
وثيـق مـع المسـاهمين الجـدد لتحقيـق رؤيـة طويلـة األمـد 

النجـاح. أساسـه  مسـتقبل  وبنـاء 

احتفلـت مجموعـة الخليـج للتأميـن - مصر باليـوم العالمي 
مـع  بالتعـاون  الباسـتيك  بنـك  أطلـق  حيـث  للتنظيـف، 
باناسـتيك مصر مبادرة بيئية لتسـجيل رقم قياسـي عالمي 
جديـد فـي موسـوعة غينيـس عـن طريـق تنظيـف أكثـر مـن 
10 شـواطئ فـي اإلسـكندرية فـي غضـون سـاعتين فقـط.

البيئـة  وزارة  رعايـة  تحـت  الكبـرى  المبـادرة  هـذه  أطلقـت 
3000 إلـى  200 متطـوع. وُجمـع مـا يقـرب مـن  وبمشـاركة 
4000 كيلوغرامـًا مـن النفايات الباسـتيكية إلعـادة تدويرها 

هـذه  وتتماشـى  الباسـتيك.  لبنـك  البيئـي  النظـام  عبـر 
المبـادرة مـع اسـتراتيجية بنـك الباسـتيك للحـّد مـن التلـوث 
الباسـتيكي فـي نهـر النيـل وشـواطئ البحار المصريـة. كما 
تسـعى جاهـدة لتوعيـة المجتمـع بأهمية التخلص السـليم 
مـن الباسـتيك، وبالتالـي خدمة أهـداف التنمية المسـتدامة 

األربعـة عشـر وتحقيـق رؤيـة مصـر 2030.

مجموعة اخلليج للتأمني - مرص احتفلت باليوم 
العاملي للتنظيف
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الشـــركة  إعـــان  إبـــان 
البحرينيـــة الكويتيـــة للتأميـــن 
للتأميـــن  الخليـــج  )مجموعـــة 
- البحريـــن( التزامهـــا بأهداف 
للتنميـــة  المتحـــدة  األمـــم 
المســـتدامة، يطالب المجتمع 
المـــوارد  باســـتخدام  اآلن 
االقتصاديـــة العالمية بشـــكل 
فعـــال لحمايـــة البيئـــة وخلق 
للمجتمع،  مســـتدامة  تنميـــة 
مفهـــوم  يكتســـب  حيـــث 
واالجتماعية  البيئيـــة  القضايـــا 
في  يســـاعد  زخًما  والحوكمة 
تعزيـــز بناء مجتمع مســـتدام.

وتماشـــيًا مـــع رؤيـــة البحريـــن االقتصاديـــة 2030 وأهداف 
حمايـــة  بشـــأن  المســـتدامة  للتنميـــة  المتحـــدة  األمـــم 
كوكـــب األرض ورفاهيـــة الشـــعوب فـــي العالـــم، أخذت 
شـــركة جي.آي.جـــي البحرين علـــى عاتقها االلتـــزام بذلك 
مـــن خال المســـاهمة االســـتراتيجية الوطنيـــة واإلقليمية 
والعالمية بالتنمية المســـتدامة لتحقيـــق المزيد من النجاح 

والتنافســـية طويلـــة األمد. 

وبنـــاء عليـــه، قامـــت الشـــركة بأخـــذ المبـــادرة لتضميـــن 
32 مقياًســـا ومؤشـــًرا خاصـــًا بقضايـــا البيئة واالســـتدامة 
والحوكمـــة ودمجهـــا فـــي أعمالهـــا التجاريـــة، باإلضافة 

أعلنـــت  مجموعـــة الخليـــج للتأمين-الكويـــت الرائدة في 
تقديم الخدمـــات التأمينية في دولة الكويـــت، عن توقيع 
عقد رعايـــة وتأمين صحي مـــع اللجنة األولمبيـــة الكويتية 
يتم بموجبـــه تقديـــم خدمـــات الرعاية الصحيـــة لاعبي 
الوطنيـــة لأللعـــاب الجماعية  الفـــرق األولـــى للمنتخبـــات 
والفرديـــة ضد إصابـــات الماعـــب والفحص والتشـــخيص 
والعـــاج الكامـــل، وذلـــك في خطـــوة تهدف إلـــى تطوير 
العمـــل الرياضي الكويتي وتشـــجيع ودعـــم الاعبين على 
ممارســـة الرياضـــة وتحقيـــق اإلنجـــازات بما يتماشـــى مع 

اســـتراتيجية المســـؤولية االجتماعية للخليـــج للتأمين.

وجـــاء توقيع هـــذه االتفاقية خـــال مؤتمـــر صحافي في 
مقـــر اللجنة األولمبيـــة بحضور رئيس مجلس إدارة شـــركة 
الخليج للتأميـــن وإعادة التأمين )مجموعـــة الخليج للتأمين 
- الكويت( الســـيد خالد ســـعود الحســـن ورئيـــس اللجنة 
األولمبيـــة الكويتية الشـــيخ فهـــد ناصر الصبـــاح وعدد من 
المـــدراء التنفيذيين فـــي المجموعة إضافة لـــرواد الحركة 
الرياضية في الكويـــت ومجموعة من الاعبيـــن والاعبات.

المؤتمـــر  خـــال  الحســـن  ســـعود  خالـــد  الســـيد  وقـــال 
الصحافـــي »بموجـــب هـــذه االتفاقيـــة التي تســـتمر لمدة 
عـــام واحـــد ابتداء مـــن األول من شـــهر يوليو الجـــاري فإن 
بالتغطيـــة  تنفـــرد  للتأمين-الكويـــت  الخليـــج  مجموعـــة 

اللجنة ا�ولمبية الكويتية
KUWAIT OLYMPIC COMMITTEE

السيد أحمد بوجيري 
رئيس اللجنة

الزتام مجموعة اخلليج للتأمني - البحرين 
جتاه التمنية املستدامة

مجموعة اخلليج للتأمني - الكويت تربم اتفاقية 
رعاية ودمع مع اللجنة األوملبية الكويتية

إلـــى تعزيز مبدأ الشـــفافية حول أداء الشـــركة فيما يخص 
مواضيـــع االســـتدامة الهامـــة مـــن خـــال إعـــداد التقارير 
الســـنوية المتعلقـــة بالقضايا القضايا البيئيـــة واالجتماعية 

. كمة لحو ا و

وبهذه المناســـبة، ذكـــر الدكتور عبداهلل ســـلطان، الرئيس 
التنفيذي للشـــركة البحرينية الكويتية للتأميـــن: »أن إعتماد  
إطار عمل لتطبيق سياســـات الحوكمة البيئية واالجتماعية 
وحوكمة الشـــركات أصبـــح أمرًا له أولوية قصوى بالنســـبة 
للشـــركة إذا ما أخذنا بعين االعتبار التطلعات المســـتقبلية 
لمملكـــة البحرين لتنفيذ الرؤيـــة اإلقتصادية 2030«. وأضاف 
بـــأن »الشـــركة ومنـــذ تأسيســـها قامـــت بأخذ المبـــادرات 
لمعالجـــة القضايا البيئيـــة واإلجتماعيـــة والحوكمة، حيث 
كانت دائمـــًا حاضرة في ثقافة الشـــركة واســـتراتيجيتها. 
ومـــع ذلـــك، فـــإن هـــذه المبـــادرة المتمثلـــة فـــي إعداد 
البيئيـــة  الحوكمـــة  سياســـات  لتطبيـــق  عمـــل  إطـــار  أول 
الشـــركة، والذي  الشـــركات فـــي  واالجتماعيـــة وحوكمة 
يمكن تقييمه كمًا ونوعًا، ســـتعطي شـــكًا ملموســـًا بعد 

الفعلية«. الممارســـة 

من جانبه، ذكر الســـيد أحمـــد بوجيري، رئيـــس اللجنة بأننا: 
»نحن فـــي البحرينية الكويتية للتأمين نســـعى لنصبح رواًدا 
في مجـــال الخدمات التأمينية المســـتدامة من خال خلق 
بيئة عمل إيجابيـــة ومحفزه مما يعزز مبدأ الشـــفافية في 
أعمالنا وذلـــك إلتزامًا منا بأفضل الممارســـات الدولية تجاه 

القضايا البيئيـــة واالجتماعية والحوكمة«.

التأمينيـــة الخاصة لــــ 263 العبًا والعبة مـــن اللجنة األولمبية 
الكويتية حيث ســـيخضعون للفحص والتشـــخيص والعاج 
عنـــد اإلصابة مما يعزز الثقـــة في الخدمـــات التأمينية التي 

تقدمهـــا المجموعـــة ودورهـــا بالمجتمع«.

وأعـــرب الحســـن عـــن ســـعادته بهـــذه الرعايـــة المميـــزة 
تماشـــيًا مـــع سياســـة المســـؤولية االجتماعيـــة للخليـــج 
للتأميـــن التي تعتبـــر خطوة بالغـــة األهميـــة، خصوصًا أن 
االتفاقية تســـاهم فـــي تعزيز خدمـــات الرعايـــة الصحية 
التـــي تقدمهـــا المجموعـــة وتطويرها في نفـــس الوقت 
مـــن خـــال تغطيـــة الاعبيـــن فـــي جميـــع المشـــاركات 

المحليـــة والخارجيـــة مـــن مختلـــف االلعاب.
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إيه إم بست تثبت تصنيفات القوة املالية ملجموعة اخلليج 
للتأمني لعام 2021 مع إزالة التصنيفات من قيد املراجعة

أعلنـت مجموعـة الخليج للتأميـن، الرائدة فـي مجال تقديم 
وكالـة  قيـام  عـن  الكويـت،  دولـة  فـي  التأمينيـة  الخدمـات 
التصنيـف االئتمانـي إيـه إم بسـت بتثبيـت التصنيـف الخـاص 
مـع  ممتـاز.   A المسـتوى  علـى  للمجموعـة  الماليـة  بالقـوة 
مـن  االئتمانيـة  للتصنيفـات  المسـتقبلية  النظـرة  تعديـل 

مسـتقرة. إلـى  سـلبية 

المسـتقبلية  النظـرة  وتعديـل  التصنيـف  تثبيـت  وجـاء 
صفقـة  إتمـام  عـن  المجموعـة  إعـان  بعـد  للمسـتقرة 
الخليـج. بمنطقـة  أكسـا  شـركة  عمليـات  علـى  االسـتحواذ 

وتطرقـت الوكالـة إلى اسـتفادة المركـز المالـي للمجموعة 
بعـد عمليـة اإلسـتحواذ حيـث سـيصبح رأس المـال المعـدل 
المقابـل للمخاطـر علـى المسـتوى القـوى، مدعوًمـا بزيـادة 
صفقـة  لتمويـل  كويتـي  دينـار  مليـون   50 بــ  المـال  رأس 

جزئًيـا. اإلسـتحواذ 

وأضافـت الوكالـة أن المجموعـة لديهـا برنامـج إعـادة تأمين 
شـامل والمدعـوم بمعيدي تأميـن ذوي التصنيف الجيد، إلى 
جانب إسـتراتيجية االسـتثمار المحافظة نسـبًيا للمجموعة.  

مـن  تعتبـر  للتأميـن  الخليـج  مجموعـة  أن  الوكالـة  وأكـدت 
أكبـر مجموعـات التأميـن وأكثرها تنوًعا في منطقة الشـرق 
األوسـط وشـمال أفريقيـا، وتتمتـع بمكانـة رائدة في السـوق 
الكويتـي واألردنـي والبحرينـي، مع وضع تنافسـي قوي في 
مصـر وتركيـا والجزائر. وبعـد الدمج الكامل لعمليات شـركة 
أقسـاط  تصـل  أن  المتوقـع  مـن  الخليـج،  بمنطقـة  أكسـا 
المجموعـة إلـى مـا يقـرب مـن 2.5 مليـار دوالر أمريكـي فـي 

عـام 2022.

نحـن سـعداء بالنتيجـة المميـزة لتصنيـف القـوة 

وكالـة  مـن  والصـادرة  للمجموعـة  الماليـة 

التصنيـف العالميـة إيـه إم بسـت. وذلـك بفضـل 

إطـار عمـل إدارة المخاطـر المؤسسـية الشـامل 

والراسـخ مـع األدوات والتقنيـات المناسـبة، التـي 

تسـاعد فـي تحديـد المخاطر وقياسـها وإدارتها 

المجموعـة.   مسـتوى  علـى  مناسـب  بشـكل 

رأس  وزيـادة  أكسـا  صفقـة  اسـتكمال  أن  كمـا 

المـال بنجـاح، ُيظهـر بوضـوح تنفيـذ اسـتراتيجية 

المجموعـة فـي االتجـاه الصحيـح. نحـن نسـعى 

جاهديـن الستكشـاف نهـج مبتكـرة للمجموعة 

لتوفيـر تجربـة مثيـرة للعماء من خـال العروض 

عامـة  وجـود  مـع  العالمـي  المسـتوى  ذات 

تجاريـة قويـة وموحـدة لــ GIG عبر األسـواق التي 

نتواجـد فيـه

السيد خالد السنعوسي
المدير التنفيذي للمجموعة

أخـذت مجموعـة الخليـج للتأمين - مصـر ومجموعة الخليج 
حملـة  فـي  المبـادرة  زمـام  حيـاة  تكافـل  مصـر   - للتأميـن 

للتبـرع بالـدم لصالـح الهـال األحمـر.

وتعـّد منتجات الـدم اآلمنة وعمليـات نقل الـدم جانًبا مهًما 
مـن الرعايـة الصحيـة العامـة، حيث تنقـذ حيـاة المايين كل 
يـوم، وتحسـن الصحـة ونوعية الحيـاة للعديد مـن المرضى.

دم آمن للجميع
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مجموعة اخلليج للتأمني تعزز تصنيفها 
االئمتاين من واكلة ستاندرد أند بورز 

وحدة التدقيق الرمقي باملجموعة تدشن الربناجم 
التدرييب االول لرشاكت اكسا اخلليج

أعلنـت مجموعـة الخليـج للتأميـن، إحـدى الشـركات الرائـدة 
فـي تقديـم خدمـات التأميـن فـي منطقة الشـرق األوسـط 
وشـمال إفريقيـا، بـأن وكالـة سـتاندرد أنـد بـورز جلوبـال قـد 
والتصنيـف  المصـدر  االئتمانـي  التصنيـف  رفـع  عـن  أعلنـت 
“A-” إلـى المسـتوى  الخـاص بالقـوة الماليـة مـن المسـتوى 
األساسـية  وشـركتها  للتأميـن  الخليـج  لمجموعـة   ”A“
شـركة الخليـج للتأميـن وإعـادة التأميـن، مـع تعديـل النظرة 
المسـتقبلية إلى مسـتقرة، إضافـة إلى إصـدار تصنيف جديد 
سـتقوم  التـي  بالسـندات  خـاص   ”+BBB“ المسـتوى  علـى 
المجموعـة بإصدارهـا. حيث جاء ذلك بعد إعـان المجموعة 
عـن حصولهـا علـى الموافقـات التنظيميـة الازمـة إلصـدار 
سـندات ديـن دائمـة ومسـاندة ضمـن الشـريحة الثانيـة مـن 

مـن  كجـزء  بالكامـل  اعتبارهـا  سـيتم  والتـي  المـال،  رأس 
الماليـة  المـاءة  هامـش  احتسـاب  عنـد  المتـاح  المـال  رأس 

للمجموعـة.

تعكـس النظـرة المسـتقبلية المسـتقرة عـن توقـع الوكالـة 
مجموعـة  سـتقوم  المقبليـن،  العاميـن  مـدى  علـى  بأنـه 
بنجـاح،  الخليـج  أكسـا  عمليـات  بدمـج  للتأميـن  الخليـج 
وتحسـين تنـوع محفظـة االسـتثمار، والحفـاظ علـى كفايـة 
رأس المال الُمحسـنة، واالسـتمرار في تحسـين أداء العمليات 
رأس  حمايـة  علـى  المجموعـة  سيسـاعد  ممـا  التشـغيلية، 

المقبليـن. العاميـن  خـال  القـوي  مالهـا 

مـال  بـرأس  الخـاص  التقييـم  بتحسـين  الوكالـة  وقامـت 
المجموعـة وأرباحهـا، ممـا أدى إلـى مراجعـة الملـف العـام 
للمخاطـر الماليـة، حيـث تـم تقديـر كفايـة رأس مـال وأربـاح 
المجموعـة ليصبـح على المسـتوى “AA” أو أعلـى، بعد إصدار 
هـذه السـندات وبعـد زيادة رأس المـال بقيمـة 50 مليون دينار 
يصبـح  أن  الوكالـة  تتوقـع  كمـا   ،2021 سـبتمبر  فـي  كويتـي 
ملـف المخاطـر الماليـة للمجموعة أقـوى بعـد إدراج األصول 
االسـتثمارية لشـركات أكسـا، وكنتيجـة لذلـك؛ ونتيجـة زيادة 
حقـوق المسـاهمين، تتوقع الوكالة انخفـاض األصول عالية 

المخاطـر مقارنـة بحقـوق المسـاهمين.

اشـار السـيد/ محمـد ابراهيـم - مديـر اول التدقيـق الداخلي 
بـإدارات  زمائنـا  بانضمـام  سـعدنا  لقـد   « بالمجموعـة: 
التدقيـق الداخلـي بشـركات اكسـا الخليـج الـي فـرق عمـل 
منظومـة  سـيثري  شـك  بـا  والـذي  بالمجموعـة،  التدقيـق 
التدقيـق بالمجموعـة بمـا يدعـم جهـود االدارة فـي  تنفيـذ 
حديثـه  معـرض  فـي  هـذا  جـاء  المجموعـة«  اسـتراتيجية 
بواسـطة  المقـدم  االول  التدريبـي  البرنامـج  تدشـين  عـن 
وحـدة التدقيـق الرقمـي بالمجموعـة لتأهيـل فـرق التدقيق 
الداخلي بشـركات اكسـا الخليج السـتخدام برنامـج التدقيق 

.Galvanize

جديـر بالذكـر ان برنامـج Galvanize يعـد مـن افضـل منصـات 

التدقيـق عالميـا والتي تتيح تفعيل تقنيات التدقيق المسـتمر 
ورقمنـة اجـراءات التدقيـق الداخلـي، و الـذي يسـتخدم حاليا 
باعتبـاره  المجموعـة  بشـركات  التدقيـق  ادارات  قبـل  مـن 

المنصـة الرئيسـية لفـرق التدقيـق الداخلـي. 

و مـن جانبـه اشـار السـيد/ عبـد الرحمـن صبحي – نائـب مدير 
التدقيـق  وحـدة  ومسـؤول  بالمجموعـة  الداخلـي  التدقيـق 
Galvanize يتماشـى  الرقمـي« ان تعميـم اسـتخدام برنامـج 
يتعلـق  فيمـا  بالمجموعـة  التدقيـق  ادارة  اسـتراتيجية  مـع 
بجوانـب الرقمنـة و المشـاريع المرتبطـة بهـا ، و حاليا تشـارك 
 25 مـن  اكثـر  فـي  بالمجموعـة  الرقمـي   التدقيـق  وحـدة 
مشـروع لرقمنـة اعمـال التدقيـق الداخلـي، االلتـزام الرقابـي 
، الحوكمـة و مكافحـة الجرائـم الماليـة« كمـا اشـار » و قـد 
مـدار  علـي  بالمجموعـة  الرقمـي  التدقيـق  وحـدة  قامـت 
يومـي الثالـث و الرابع مـن اكتوبر 2021  بتقديـم دورة تدريبية 
Galvanize للزمـاء بشـركات اكسـا  برنامـج  علـي اسـتخدام 
الخليـج، وقـد كان واضحـا حرصهـم علـي مواكبـة مسـيرة 
الرقمنـة  التـي تتبناهـا ادارة التدقيـق الداخلـي بالمجموعـة. 
هـذا وقـد تخلـل اللقـاء مناقشـات بنـاءة و ايجابيـة تعكـس 
ادارة  منهجيـة  مـع  التماشـي  علـي  الحضـور  جميـع  حـرص 

بالمجموعـة.« التدقيـق 

السـيد عبدالرحمن صبحـي - نائب مدير التدقيق 
الداخلـي بالمجموعـة ومسـؤول وحـدة التدقيق
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iHydroponics

مجموعة اخلليج للتأمني تفوز عىل جائزة العام كأفضل رشكة 
للتأمينات العامة يف الرشق األوسط 

أعلنـت مجموعـة الخليـج للتأميـن، إحـدى الشـركات الرائـدة 
فـي تقديـم خدمـات التأميـن فـي منطقة الشـرق األوسـط 
وشـمال إفريقيـا، عـن فوزهـا بجائـزة »شـركة التأميـن العامة 
صناعـة  جوائـز  لحفـل  الثامنـة  الـدورة  فـي   »2021 للعـام 
التأميـن فـي الشـرق األوسـط )MIIA(، الـذي أقيـم افتراضًيـا، 

.Middle East Insurance Review بتنظيـم 

تشـهد هـذه الجائـزة علـى القيـادة الديناميكيـة لمجموعـة 
األعمـال  متطلبـات  تلبيـة  علـى  وقدرتهـا  للتأميـن  الخليـج 
الواعـدة  االسـتراتيجية  التطـورات  جانـب  إلـى  المتزايـدة 
بالرغـم مـن األزمـة الناتجـة عـن وبـاء كورونـا. حيـث تسـعى 
إقليميـة  قـوة  لتكـون  جاهـدة  للتأميـن  الخليـج  مجموعـة 
المنتجـات  وعـروض  اإلقليمـي،  التوسـع  برنامـج  خـال  مـن 
المتنوعـة مـع زيادة التركيز علـى المنتجـات المبتكرة، ورحلة 
التحـول الرقمـي مع نهج يركز علـى العمـاء، وتقديم األداء 

إلـخ. والمالـي،  التشـغيلي 

المبـادرات  تبنـي  فـي  المجموعـة  نجـاح  لقصـة  كان  وقـد 
التوزيـع،  قنـوات  رقمنـة  ذلـك  فـي  بمـا  كبيـرًا،  دورًا  الرقميـة 

وخدمـات المطالبـات، والمنتجـات الفرديـة، والتشـغيل اآللي 
الوظائـف  ورقمنـة  البيانـات،  وتحليـل  الروبوتيـة،  للعمليـات 
أطلقـت  كمـا  المجموعـة،  أنحـاء  جميـع  فـي  األساسـية 
نجحـت  وقـد  األردن.  فـي  ُبعـد  عـن   Telematics تقنيـة  أول 
مجموعـة الخليـج للتأميـن أيًضا في تنويع عـروض منتجاتها 
الممتلـكات  منتجـات  علـى  أكبـر  بشـكل  التركيـز  مـع 
الخـاص  الطابـع  ذات  منتجـات  خاصـًة  والحيـاة،  والحـوادث 
والضمـان الممـدد، وذلـك بعـد تشـكيل إدارة الفـروع المالية.

السيد أحمد رجب مدير اإلدارة 
االكتوارية والمخاطر بالمجموعة

زميلنـا  تهنـئ  أن  للتأميـن  الخليـج  مجموعـة  يسـر  كمـا 
مخاطـر  »مديـر  بجائـزة  فـوزه  علـى  رجـب  أحمـد  السـيد 
الشـركة للعـام 2021 ». السـيد رجـب الذي اشـتهر بخبرته 
ودوره الرائـد فـي نجـاح مجموعـة الخليـج للتأميـن فـي 
واالكتـواري  للمخاطـر  مديـًرا  بصفتـه  المخاطـر.  إدارة 
للمجموعـة، يقود السـيد رجـب إدارة مخاطر المؤسسـة 
)ERM( والتطـورات االكتوارية لمجموعـة الخليج للتأمين، 

بمـا فـي ذلـك بعـض الشـركات التابعـة.

مجموعة اخلليج للتأمني ترىع طالب اهلندسة يف جامعة الكويت
ترعـى مجموعـة الخليـج للتأميـن سـنوًيا خريجـي كليـة الهندسـة والبتـرول فـي 
مـن  نـوع  وهـو   »iHydroponics« المسـتقبل  مهندسـو  ابتكـر  الكويـت.  جامعـة 
النبـات  سـيتلقى   ، التربـة  مـن  بـداًل  إذ  تربـة.  بـدون  اإلنبـات  عمليـة  يدعـم  الزراعـة 

المـاء. مغذياتـه مباشـرة مـن 

»iHydroponics« نظامـًا ذكيـًا يجعـل العنايـة بالنباتـات  ويعـد النظـام المقتـرح 
الهيدروجينـي  األس  مسـتوى  مـن  كلٍّ  مراقبـة  النظـام  لهـذا  ويمكـن  أسـهل. 
وكميـة العناصـر الغذائيـة الذائبـة فـي المـاء فـي اآلن نفسـه ثـم يسـتجيب عـن 
عمليـة  فـي  الكامـل  التحكـم   iHydroponics ويدعـم  تلقائًيـا.  موازنتهـا  طريـق 
المسـتخدم  تزويـد  إلـى  باإلضافـة  الذكـي  الهاتـف  تطبيـق  باسـتخدام  الزراعـة 
بمعلومـات حـول حالـة النظـام. كمـا يعمـل iHydroponics باسـتخدام الطاقـة 

التـي تعـد مصـدًرا نظيًفـا للطاقـة. الشمسـية 

تسـعى مجموعـة الخليـج للتأميـن للحصـول علـى أكبـر عـدد ممكن مـن الفرص 
لدعـم شـباب الكويت.
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مقة الرؤساء التنفيذيني يف مجموعة اخلليج للتأمني الطريق 
إىل 3 مليارات دوالر أمرييك حبلول عام 2025

مجموعة اخلليج للتأمني - الكويت تنظم محلة للتربع بالدم

للتأميـن  الخليـج  لمجموعـة  التنفيذيـون  الرؤسـاء  عقـد 
مايـو  فـي  كوفيـد-19   بسـبب  افتراضيـًا  السـنوية  قمتهـم 
المجموعـة  لشـركات  التنفيذييـن  الرؤسـاء  بحضـور   ،2021

والفريـق التنفيـذي للمجموعـة جنًبـا إلـى جنـب مـع ممثلـي 
شـركة فيرفاكـس حيـث اسـتعرضوا أداء مجموعـة الخليـج 

القادمـة.  السـنوات  اسـتراتيجيات  علـى  واتفقـوا  للتأميـن 

القمـة  خـال  نوقشـت  التـي  الرئيسـية  الموضوعـات  كانـت 

تتعلـق بدمـج الحيـازة واالسـتفادة المثلـى من شـركة أكسـا 

وتنويـع الكفـاءات واإليرادات والشـراكة متعددة الجنسـيات 

واإلقليميـة والمزيـد عبـر المجموعـة. 

بالحمـاس  قيادتهـا  وفريـق  المجموعـة  أعضـاء  ويشـعر 

تجـاه الفـرص المسـتقبلية فـي المنطقـة وهم مسـتعدون 

الفـرص.  هـذه  مـن  لاسـتفادة  أدائهـم«  مسـتوى  »لتطويـر 

قامـت وكالـة التصنيـف االئتماني إي إم بيسـت بمنح شـركة 
جي.إم.جي-مصـر التصنيـف B++ عـن تصنيف القـوة المالية 
اإلصـدار  لجهـة  االئتمانـي  للتصنيـف   +  bbb و   ، للشـركة 

»مسـتقرة«. التصنيفيـن  كا  وتوقعـات 

يأتـي ذلـك فـي وقت حـرج للغايـة يعاني فيـه سـوق التأمين 
العالمـي بأكملـه من عواقب انتشـار جائحـة كوفيد-19، مما 

 - للتأميـن  الخليـج  مجموعـة  نظمـت 
الكويـت حملـة للتبـرع بالـدم للموظفيـن 
الـدم  بنـك  مـع  بالتعـاون  الكويـت  فـي 
الكويتـي المركـزي وتهـدف الحملـة إلـى 
بالـدم  التبـرع  أهميـة  حـول  الوعـي  نشـر 
منطلـق  مـن  المجموعـة  حـرص  وتبيـن 
مسـؤوليتها االجتماعية على المسـاهمة 
ودعـم  المجتمـع  هـذا  فـي  والعطـاء 
جميـع المرضى والمحتاجين لهـذا التبرع.

أدى إلـى انخفـاض التصنيـف االئتمانـي للعديـد من شـركات 
األمـر  وكذلـك  العالـم،  أنحـاء  جميـع  فـي  التأميـن  إعـادة 

بالنسـبة إلـى التصنيـف السـيادي للعديـد مـن البلـدان.

لذلـك، نعتقـد أن الحفـاظ علـى التصنيـف فـي هـذا الوقـت 
التـي  الكبيـرة  الثقـة  رائًعـا، ألنـه يعكـس  إنجـاًزا  الحـرج يعـد 
لشـركة  الماليـة  القـوة  بشـأن  التصنيـف  وكالـة  تمتلكهـا 
جي.آي.جـي للتأميـن -مصرومرونتهـا بشـأن إمكانـات النمو 

المسـتقبلية. والربحيـة 

وهـذا  العـام الحـادي عشـر علـى التوالـي الـذي تحصـل فيـه  
الشـركة علـى تصنيـف لهـا مـن وكالـة إي إم بيسـت. 

إي إم بيست متنح مجموعة اخلليج للتأمني - مرص 
تصنيفًا عاليًا
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السيد خالد سعود الحسن
الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للتأمين

ــة  ــق أرباحــًا صافي ــن حتقي ــن ع ــني تعل ــج للتأم ــة اخللي مجموع
بقميــة 44.8 مليــون د.ك )148.5 مليــون دوالر أمريــيك(

بمنــو 242% خــالل التســعة أهشــر األوىل مــن العــام احلــايل 
وارتفــاع األقســاط املكتتبــة بنســبة %10.6

لتصل إىل 369.6 مليون د.ك )1.23 مليار دوالر أمرييك(. 
أعلنـت مجموعـة الخليـج للتأميـن اليـوم عن تحقيـق صافي 
دوالر  مليـون   148.5( كويتـي  دينـار  مليـون   44.8 بقيمـة  ربـح 
العـام  مـن  األولـى  أشـهر  التسـعة  خـال  وذلـك  امريكـي( 
الحالـي، بربحيـة 218.9 فلـس للسـهم الواحـد بالمقارنـة مع 
مليـون   43.4( كويتـي  دينـار  مليـون   13.1 بقيمـة  ربـح  صافـي 
دوالر أمريكـي( وبربحيـة 64.06 فلـس للسـهم الواحـد عـن 
 242% نسـبتها  بزيـادة  الماضـي  العـام  مـن  الفتـرة  نفـس 
ويعـود سـبب االرتفـاع فـي صافـي الربـح إلـى ارتفـاع النتائـج 
باإلضافـة  المجموعـة  لشـركات  االسـتثمارات  وأربـاح  الفنيـة 
شـركة  عمليـات  علـى  االسـتحواذ  مـن  الناتجـة  األربـاح  إلـى 

الخليـج. أكسـا فـي منطقـة 

 212.4 لتبلـغ  المجموعـة  مسـاهمي  حقـوق  ارتفعـت  كمـا 
مليـون دينـار كويتـي )704.2 مليـون دوالر أمريكـي( كما في 
2021/09/30 بالمقارنـة مـع 117.4 مليـون دينـار كويتـي )389.3 
مليـون دوالر أمريكـي( كمـا فـي 2020/12/31 بزيـادة نسـبتها 
%81، وبلغـت القيمة الدفترية للسـهم كمـا في 2021/09/30 
748 فلسـا بالمقارنـة مـع 630 فلسـا فـي نهايـة عـام 2020 

بزيـادة نسـبتها 19%.

مليـون   369.6 المكتتبـة  األقسـاط  قيمـة  بلغـت  وقـد  هـذا 
دينـار كويتـي )1.23 مليـار دوالر أمريكـي( بالمقارنـة مـع 334.3 
مليـون دينـار كويتـي )1.1 مليـار دوالر أمريكي( بزيادة نسـبتها 

لمجموعـة  التنفيـذي  الرئيـس  قـال  المناسـبة  وبهـذه 
الخليـج للتأميـن السـيد خالـد سـعود الحسـن »تعكـس 
نتائـج التسـعة أشـهر األولـى مـن العـام الحالـي النمـو 
المتواصـل للمجموعـة وقدرتهـا علـى حمايـة أصولهـا 
وحقـوق مسـاهميها، كمـا يتماشـى ذلـك مـع سـعينا 
المسـتمر لتقديـم أفضـل الخدمـات التأمينيـة لعمائنـا 
فـي جميـع األسـواق التـي نتواجـد فيهـا، وذلـك باعتماد 
اسـتراتيجيات التحـول الرقمـي فـي مجال قنـوات توزيع 

المطالبـات والخدمـات األخـرى الرقميـة،  المنتجـات 

%10.6 عـن نفـس الفتـرة مـن العـام السـابق.

دينـار  مليـون   16.8 األخـرى  وااليـرادات  االسـتثمار  ربـح  وبلـغ 
 12.23 مـع  بالمقارنـة  امريكـي(  دوالر  مليـون   55.7( كويتـي 
مليـون دينـار كويتـي )40.5 مليـون دوالر أمريكـي( عـن نفس 

بزيـادة نسـبتها 37%. الماضـي  العـام  الفتـرة مـن 

حملـة  وحقـوق  التشـغيلية  المجموعـة  ألعمـال  وتدعيمـا 
وثائقهـا، فقـد تم زيادة صافي االحتياطيات الفنية للشـركة 
أمريكـي(  دوالر  مليـون   593( كويتـي  دينـار  مليـون   179 مـن 
 1.6( كويتـي  دينـار  مليـون   474.1 إلـى   2020/12/31 فـي  كمـا 
2021/09/30 بزيـادة نسـبتها  مليـار دوالر أمريكـي( كمـا فـي 
%165 األمـر الـذي يعـزز قـدرة الشـركة علـى تحمـل المخاطـر 

الطارئـة التـي قـد تطـرأ فـي المسـتقبل.

وارتفـع مجمـوع األصـول خـال التسـعة أشـهر األولـى مـن 
عـام 2021 ليصـل إلـى 1.4 مليـار دينـار كويتـي )4.6 مليـار دوالر 
 2.65( كويتـي  دينـار  مليـون   800.7 مـع  بالمقارنـة  أمريكـي( 
مليـون دوالر أمريكـي( كمـا فـي 2020/12/31 بزيـادة نسـبتها 

.74%
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أعلنـت الشـركة مجموعـة الخليـج للتأميـن - البحريـن اليوم 
)GIG-GO( عـن إطـاق تطبيقهـا المطـور للهواتـف الذكيـة

باإلضافـة لموقعها اإللكترونـي www.gigbh.com الذي أعيد 
سـهلة  وواجهـة  جديـدة  بمميـزات  بالكامـل  تصميمهـم 

اإلسـتخدام.

وذكـر الدكتـور عبـد اهلل سـلطان، الرئيس التنفيذي للشـركة 
البحرينيـة الكويتيـة للتأميـن ، أنـه فـي حيـن يتحـرك  العالـم 
فـي  فإننـا  جـدًا،  سـريع  بشـكل  الرقمـي  التحـول  نحـو 
مجموعـة الخليـج للتأميـن - البحريـن نعمـل علـى تحسـين 

مجموعة اخلليج للتأمني - األردن تقدم برناجم التأمني الطيب 
الدويل 360 بالرشاكة مع رشكة أكسا اليف ورشكة هيلث 

  PTE.Ltd ريإنشورنس سولوشزن
قامـت شـركة مجموعـة الخليـج للتأميـن - األردن  بتقديـم 
برنامـج تأميـن طبـي دولـي جديـد يحمـل اسـم 360 والـذي 
األردن  داخـل  الطبيـة  التأمينيـة  والخدمـات  الرعايـة  يقـدم 
وحـول العالـم من خـال نخبة من مـزودي الخدمات الطبية 
مـن كافـة التخصصـات وبالشـراكة مع  شـركة  أكسـا اليف 
العالميـة    PTE.Ltd سولوشـنز  ريإنشـورنس  هيلـث  وشـركة 

الرائـدة فـي صناعـة التأميـن.

التأمينيـة  الحمايـة  مسـتويات  أعلـى    360 برنامـج   يقـدم 
فيهـا  بمـا  العالـم  حـول  دولـة   54 مـن  أكثـر  فـي  الطبيـة 
الطبيـة  التغطيـات  ويشـمل  األمريكيـة،  المتحـدة  الواليـات 
خـارج المستشـفى مـن أطبـاء، مختبـرات، صيدليـات، مراكـز 
داخـل  التغطيـات  إلـى  باإلضافـة  طبيعـي،  عـاج  أشـعة، 

. لمستشـفى ا

تعتبـر مجموعـة أكسـا العالميـة رائـدة فـي صناعـة التأمين، 
حيـث تقـدم خدماتهـا ألكثـر مـن 105 مليـون عميـل.

مجموعة اخلليج للتأمني - البحرين تطلق تطبيقها املطور 
للهواتف الذكية

منصاتنـا الرقميـة لنواكب هذا التسـارع في التطـور الرقمي. 
وأضـاف الدكتـور سـلطان أن مصـرف البحرين المركـزي وّجه 
جميـع شـركات التأميـن إلـى ضـرورة رقمنـة عمليـات التأمين 
مجموعـة  فـي  سـعينا  لهـذا  الجـاري،  العـام  نهايـة  قبـل 
الخليـج للتأميـن - البحريـن كمـا هـو الحـال دائمـا إلـى تمييـز 
خدماتنـا فـي السـوق المحليـة مـن خال هـذا التطويـر. كما 
عمـاء  وماحظـات  آراء  عـن  ناتجـًا  كان  التطبيـق  تطويـر  أن 
لتزويدهـم  سـابقًا   التطبيـق  بتجربـة  قامـوا  ممـن  الشـركة 
بتجربـة مسـتخدم وخدمـة عمـاء رائعـة مـن خـال تطبيـق 

متكامـل يلبـي جميـع إحتياجاتهـم.

مـن جانبه، إشـار السـيد علي نـور الرئيس التنفيـذي للعمليات 
أننـا  إلـى  البحريـن،   - للتأميـن  الخليـج  مجموعـة  لشـركة 
أضفنـا ميـزات فريـدة إلـى التطبيـق المطـور الـذي يعـد األول 
مـن نوعـه فـي مملكـة البحريـن، كاالسـتعام عـن الطلـب 
معرفـة  مـن  العمـاء  سـيتمكن  إذ  المركبـات  لمطالبـات 
مراحـل الطلـب بدقة، عـاوة على ذلـك، ومن خـال التطبيق 
مـن  وإزالتهـا  الفوائـد  إضافـة  مـن  أيضـًا  العمـاء  سـيتمكن 
علـى  الضغـط  أو  السـعر  احتسـاب  وإعـادة  التأميـن  وثيقـة 
أيقونـة الفـرع االفتراضـي إلجـراء مكالمـة مباشـرة مـع أحـد 

أيـة استفسـارات. موظفينـا لإلجابـة علـى 

كمـا تجـدر اإلشـارة إلـى أن تطبيـق GIG-GO متـاح علـى متجر 
 Apple األندرويـد ومتجـر  Google Play لمسـتخدمي أجهـزة 
 AppGallery ومتجـر  اآليفـون  أجهـزة  لمسـتخدمي   Store

لمسـتخدمي أجهـزة هـواوي.

السيد علي نور
الرئيس التفيذي للعمليات لمجموعة الخليج للتأمين - البحرين
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مجموعة اخلليج للتأمني - األردن  تطلق 
تطبيق GIGDrive للقيادة اآلمنة

حرصـا مـن مجموعـة الخليـج للتأميـن -األردن علـى تقديـم 
األفضـل لعمائهـا الكـرام، أطلقـت تطبيـق مجانـي جديـد 
  GIGDrive اسـم  ويحمـل  األردن  فـي  نوعـه  مـن  األول  يعـّد 
الخليـج  مجموعـة  شـركة  عمـاء  لجميـع  مخصـص  وهـو 
الشـامل  المركبـات  تأميـن  وثيقـة  حاملـي  -األردن  للتأميـن 
لألفـراد والشـركات والذي يهـدف إلى تفعيل القيـادة اآلمنة 
مـن  العديـد  علـى  السـائق  يحصـل  حيـث  الطرقـات  علـى 

القيـادة اآلمنـة. التـزم بتعاليـم  المكافـآت والجوائـز كلمـا 

سـائق  رحـات  استكشـاف  علـى   GIGDrive تطبيـق  يعمـل 
المركبـة تلقائًيـا مـن خـال أنظمـة االستشـعار فـي الجهـاز 
الخلـوي مثـل نظـام تحديد المواقـع، ويقوم بقياس مؤشـر 
القيـادة اآلمنـة مـن خـال الجمـع بيـن درجـات أربـع عوامـل 
الضغـط  المحمـول،  الهاتـف  اسـتخدام  السـرعة،  رئيسـية: 
المسـجلة،  القياسـات  علـى  وبنـاء  والتسـارع،  المكابـح  علـى 
يتـم تقديـم العديـد مـن المكافـآت والجوائـز عبـر تحديـات 

القيـادة اآلمنـة التـي يتـم إطاقهـا بشـكل دوري.

مجموعة اخلليج للتأمني - الكويت تطلق برناجم ماكفآت اخلليج 

أطلقـت مجموعـة الخليـج للتأمين-الكويـت مؤخـرًا برنامـج 
المجموعـة  لعمـاء  خصيًصـا  والمصمـم  الخليـج  مكافـآت 

بكافـة  لارتقـاء  سـعيها  إطـار  فـي  وذلـك  الكويـت  فـي 
لعمائهـا. تقدمهـا  التـي  الخدمـات 

وبالتعـاون مـع مختلف الشـركات والمتاجـر المحلية وقعت 
خاصـة  ترويجيـة  وعـروض  خصومـات  اتفاقيـة  المجموعـة 
االسـتفادة  سـهولة  وبـكل  عمائهـا  لكافـة  يمكـن  بحيـث 
بطاقـة  إظهـار  خـال  مـن  بسـيطة  خطـوات  عبـر  منهـا 
العضويـة االلكترونيـة التـي تثبـت أنهـم عمـاء يحملـون أي 

المجموعـة. مـع  المفعـول  سـارية  وثيقـة 

والعاقـات  التسـويق  إدارة  مديـر  صـرح  السـياق،  هـذا  وفـي 
العامـة – سـلمان النجـادي -قائًا: »سـعداء جـدًا بإطاق هذا 
البرنامـج والذي يعتبر األول مـن نوعه لدى قطاع التأمين في 
الكويـت والـذي يعـزز عاقتنـا بعمائنـا مـن خـال منحهـم 
امتيـازات إضافيـة بمجـرد كونهـم عمـاء لـدى المجموعـة، 
حيـث نسـعى جاهديـن لتوفير تجربة مميـزة للعماء طويلة 
األمـد والتـي من شـأنها تعزيـز العاقة وتمنـح قيمة مضافة 
من شـأنها إسـعاد عمائنا واسـتمرارنا بخدمتهـم بعد البيع 

وتزويدهـم بـكل مـا هـو متميز«

مجموعة اخلليج للتأمني - تركيا 
رشاكء سامسوجن

شـراكة  أيضـًا  تركيـا   - للتأميـن  الخليـج  مجموعـة  بـدأت 
جديـدة مع سامسـونج، حيـث قدمـت ضمانًا ممتـدًا وتأمينًا 
ضـد الحـوادث العرضيـة لشـركة سامسـونج الكترونيكـس. 
ومـن المتوقـع أن تتحـول هـذه الشـراكة إلـى عاقـة تجارية 
الخليـج  لمجموعـة  بالنسـبة  األمـد  وطويلـة  ناجحـة  أخـرى 

للتأميـن -  تركيـا.
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مجموعة اخلليج للتأمني - الكويت تطلق محلة 
تسويقية لتطبيق اهلاتف الذيك

حملـة  -الكويـت  للتأميـن  الخليـج  مجموعـة  أطلقـت 
تسـويقية وإعانيـة لمـدة شـهر ابتـداء مـن 16 سـبتمبر  حتـى 
16 أكتوبـر لإلعـان عن أحـدث تطبيق للهاتـف وأكثرها تطورًا 

gig-Kuwait وذلـك  فـي سـوق التأميـن الكويتـي واإلقليمـي 
حرصـًا منها علـى تقديم خدمات تأمينيـة متميزة ومتطورة 
لعمائهـا وتأكيـدًا علـى مواصلة دورهـا الريادي في السـوق 

المحلـي. 

والعاقـات  التسـويق  إدارة  مديـر  النجـادي  سـلمان  وذكـر 
تسـعى  -الكويـت  للتأميـن  الخليـج  مجموعـة  أن  العامـة 
دائمـا لضمـان إدارة احتياجـات العماء بالشـكل الذي يواكب 
التطـورات التكنولوجيـة وتقديـم كل مـا هـو جديـد لهـم 
بتطويـر  قامـت  حيـث  الطـرق،  بأسـهل  الخدمـات  وتقديـم 
التطبيق والموقع اإللكتروني وجعله أسـهل وأسـرع وسـيلة 
إلصـدار أو تجديـد وثائـق التأمين في أي وقت ومـن أي مكان، 
حيـث يلـزم لذلـك بـأن يقـوم العميـل بتحميـل التطبيـق ثـم 
الحتياجاتـه  المناسـب  المنتـج  عـن  البحـث  ثـم  التسـجيل 

وإتمـام عمليـة الشـراء. 

الكويـت  فـي  المجموعـة  عمليـات  أن  النجـادي  وأضـاف 

قامـت علـى تحفيـز العمـاء للشـراء عبـر التطبيـق أو الموقع 
االلكترونـي خـال فتـرة هـذه الحملـة، حيث سـيكون هنالك 
سـحب فـي نهايـة الحملـة علـى جوائـز تصـل قيمتهـا إلـى 
المشـاركة متاحـة للجميـع  دينـار كويتـي، وطريقـة   17,500

بـكل سـهولة مقابـل كل 10 د.ك. يتـم إنفاقها عبـر التطبيق 
تأميـن  وثيقـة  تجديـد  أو  لشـراء  االلكترونـي  الموقـع  أو 

السـحب. لدخـول  واحـدة  فرصـة  علـى  العميـل  سـيحصل 

وصـرح النجـادي ان الجوائـز سـتكون عبـارة عـن ثـاث جوائـز 
متتاليـة سـيحصل مـن خالهـا الفائـز بالجائـزة األولـى علـى 
الثانيـة خمسـة  بالجائـزة  عشـرة آالف دينـار كويتـي، والفائـز 
الثالثـة علـى  بالجائـزة  الفائـز  آالف دينـار كويتـي وسـيحصل 

ألفيـن وخمسـمئة دينـار كويتـي. مبلـغ 

الخليـج  مجموعـة  نجـاح  اسـتمرار  علـى  أكـد  الختـام،  وفـي 
للتأميـن فـي الكويـت وسـعيها الدائـم لتقديـم كل مـا هو 
جديـد لعمائهـا وكل مـا هـو متطـور ومواكبتهـا ألحـدث 
الخدمـات التكنولوجيـة والتقنيـة مـن خـال البرامـج والمزايا 
مـع  يتناسـب  وبمـا  مسـتمر  بشـكل  لهـم  تقدمهـا  التـي 

التـي تتمتـع بهـا. المكانـة المرموقـة 
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مجموعة اخلليج للتأمني - األردن  تقدم خدمة 
إصدار وثيقة تأمني سفر إلكرتونيا

األردن خدمـة إصـدار  للتأميـن -  الخليـج  أطلقـت محموعـة 
وثيقـة تأمين سـفر إلكترونيـًا خال دقائق من خـال الموقع 
االفتراضـي                 المسـاعد  خـال  مـن  أو  للشـركة  اإللكترونـي 
»سـند« عبـر تطبيـق الواتسـاب، حيـث بإمـكان العميـل اختيـار 
والدفـع  للسـفر  الزمنيـة  والمـدة  المطلوبـة  السـفر  جهـة 
الكترونيـًا، ومـن ثـم الحصول علـى وثيقة تأمين السـفر دون 
الوصـول إلـى الشـركة، وذلـك إلى جميـع دول العالم، سـواء 
للعمـاء الموجوديـن داخـل األردن أو خارجهـا )قادمـون إلى 

األردن(.

تأتـي هـذه الخطـة ضمـن الخطـة االسـتراتيجية اإللكترونيـة 
التحـول  علـى  أساسـي  بشـكل  تعتمـد  والتـي  للشـركة 
اإللكترونـي فـي جميـع خدماتهـا التأمينيـة من خـال حلول 
واحتياجـات  تتناسـب  ومبسـطة  مبتكـرة  رقميـة  تأمينيـة 

المتغيـرة. العصـر 

يذكـر أن وثيقـة تأميـن »سـفر« والخاصـة بمجموعـة الخليـج 
للتأميـن - األردن تقـدم تغطيات تأمينية عديدة أثناء السـفر 

وبمسـتويات مختلفـة تتناسـب واحتياجـات عمائنـا الكرام.

مجموعة اخلليج للتأمني - 
البحرين تاكفل تطلق خطة 

عافية

نقـدم  الدوليـة  التكافـل  شـركة  وفـي  ثـروة  الصحـة 
مجموعـة واسـعة مـن الخطـط الطبيـة لـك ولعائلتـك. 
الحمايـة  لـك  نوفـر  الطبيـة،  »عافيـة«  خطـة  إطـار  فـي 
الماليـة في حالـة اإلصابة بمـرض، حيث تحظـى برفاهية 
مـع  مختلفـة،  فريـدة  فئـات  خمـس  بيـن  مـن  االختيـار 
للمجتمـع  المختلفـة  والتوقعـات  االحتياجـات  مراعـاة 
تتيـح  والتكلفـة.  الشـبكة  وموفـري  الفوائـد  حيـث  مـن 
مـن  متنوعـة  شـبكة  مـن  االسـتفادة  »عافيـة«  لـك 
المستشـفيات والعيـادات المتخصصة فـي جميع أنحاء 
العالـم وتغطـي الخطـة جميـع األعمـار حتـى سـن 75.

مجموعة اخلليج للتأمني - 
األردن تطلق "سند" املساعد 

االفرتايض

أطلقـت مجموعـة الخليـج للتأمين -األردن خدمة المسـاعد 
االفتراضـي عبـر تطبيـق الواتس أب تحت اسـم » سـند« والذي 
يقـدم مجموعـة مـن الخدمـات التأمينية على مدار السـاعة 
وطـوال أيـام االسـبوع ومنهـا تأميـن السـفر، وتجديـد تأميـن 
المركبـات، والتغطيـات التأمينيـة والشـبكة الطبيـة، وطلـب 
كشـف حسـاب، باإلضافة إلـى العديد من الخدمـات األخرى، 
حيـث تسـهل هـذه الخدمـة تواصـل العميـل مـع الشـركة 

فـي أي مـكان وزمان.
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مجموعة اخلليج للتأمني - تركيا تطلق خدمة التطبيب عن ُبعد

ما هو التطبيب عن بعد؟

المرضيـة  الحـاالت  وتقييـم  لتشـخيص  صحيـة  خدمـة  إنهـا 
تكنولوجيـا  باسـتخدام  بعـد  عـن  طبيـة  خدمـات  بتقديـم 

االتصـاالت. 

ما الفوائد التي تقدمها؟

الحـوادث  ضـد  التأميـن  بعـد  عـن  التطبيـب  خدمـة  تقـدم 
علـى  الحصـول  عليـه  للمؤمـن  يمكـن  حيـث  الشـخصية، 
مـن  العديـد  فـي  اإلنترنـت  عبـر  مجانيـة  طبيـب  خدمـات 

المختلفـة.  فروعنـا 

الحيـاة  فـي  العرضيـة  الخسـائر  تغطيـة  إلـى  باإلضافـة 
واإلعاقـة الدائمـة، نقـدم تغطيـة المستشـفى اليوميـة في 
المستشـفى  نفقـات  وتحمـل  والمـرض،  الحـوادث  حـاالت 
لمـدة أقصاهـا 50 يوًمـا، بمـا يشـمل األمـراض التـي يسـببها 

.19- كوفيـد

التطبيـب  خدمـة  مثـل  الخدمـات  متعـددة  شـبكة  نقـدم 

عـن بعـد، وخدمـة اإلسـعاف علـى مـدار السـاعة طـوال أيام 
والصيدليـة،  الطبيـة  المؤسسـات  وخصومـات  األسـبوع، 

الرئيسـية. التغطيـات  إلـى  باإلضافـة 

ما مميزاتها؟

وظهـرت  كوفيـد-19  جائحـة  بسـبب  العالـم  تغّيـر  تسـارع 
معاييـر جديـدة فـي حياتنـا فـي ظـل األثـر العالمـي للوبـاء. 
ومثـل غيـره من األحـداث العالمية األخرى، جعلنـا كوفيد-19

نفكـر فـي األفـراد / المسـتهلكين والتغييـر الـذي طـرأ علـى 
الطريقـة التي يعيشـون بهـا حياتهم. فالصحـة أيضا عرضة 
فيهـا  بـدأ  التـي  المناطـق  فـي  العـادات  وكذلـك  للتغييـر 

التغييـر.

ذلـك،  علـى  بنـاًء  الصحيـة  المشـاكل  لتجنـب  محاولـة  فـي 
أصبـح التطبيـب عـن ُبعـد والتشـخيص والدعـم أمـًرا جديـًدا 

اليـوم حيـث يتـم تقييـم اتجاهـات نمـط الحيـاة. 
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تعرف عىل
نيكوال بيل،

الرئيس المالي التنفيذي
GIG - الخليج

بصفتـِك المديـر المالـي لشـركة أكسـا الخليـج، كنـت 
إلـى  أكسـا  مـن  واالنتقـال  البيـع  عمليـات  رأس  علـى 
مجموعـة الخليـج للتأميـن. مـا أصعـب موقـف مـررت 
بـه ومـا الموقـف األكثـر إثـارة للدهشـة الـذي وجـدت 

فيـه؟ نفسـك 

مـن الواضـح أنهـا كانـت صدمـة فـي البدايـة عندمـا علمـت 
أن أكسـا تبيـع عملياتهـا فـي الخليـج. ألكـون صادقـة، كانت 
مشـاعري مختلطـة للغايـة، خاصـة وأننـي كنـت جـزًءا مـن 
المثيـر  مـن  ولكـن  عاًمـا.   19 مـدى  علـى  أكسـا  مجموعـة 
جديـدة.  مجموعـة  مـن  جـزًءا  سـأكون  أننـي  معرفـة  أيًضـا 
منـذ جـرى التأكيـد علـى أن مجموعـة الخليـج للتأميـن هـي 
المشـتري، أدركـت أننـا منسـجمون معهـا للغايـة مـن حيث 
نمـوذج عمـل  أن  النمـو ووثقـت  الشـركة وطموحـات  قيـم 

جـي آي جـي يمنحنـا قـوة كبيـرة.

كانـت عمليـة البيـع صعبـة للغايـة مـن حيـث عـبء العمـل 
القائـم فـي محاولـٍة لتحقيـق التـوازن بيـن الحجـم الكبيـر 
جميـع  مـع  السـرية  ذات  الصفقـات  لطلبـات  للغايـة 
متطلبـات العمـل المعتـادة والنجـاح فـي الوقت نفسـه في 
ظـّل انتشـار وبـاء كوفيـد-19 فـي شـتى أنحـاء العالـم. لقـد 
غمرتني الدهشـة والسـرور بفضـل عاقات العمـل التعاونية 
وشـركة  أكسـا  مجموعـة  فـرق  بيـن  نشـأت  التـي  الرائعـة 
مشـاريع الكويـت القابضـة كيبكـو وفيرفاكـس ومجموعة 
الخليـج للتأميـن، إضافـة إلـى المحاميـن الخارجييـن مـن كا 
الجانبيـن. كان يوجـد قـدر كبيـر مـن الوثائـق القانونيـة التـي 
يجـب التفـاوض بشـأنها علـى اعتبارهـا جـزءًا مـن الصفقـة، 
ولكـن هـذا كان ينّفـذ دائًما بطريقة محترمـة ومهنية، ومن 
المؤكـد أّنـه منح شـعورًا باالرتياح ألننا سـنكون فـي أيد أمينة 

مـع المالكيـن الجـدد.

اطلعينـا علـى المزيـد مـن مجـاالت مسـؤوليتك حيـث 
إن لديـِك نطاًقـا واسـًعا مـن الموضوعـات التـي تخضع 

إلدارتك؟  

الماليـة  المهـام  عـن  مسـؤولة  أنـا  المالـي،  المديـر  بصفتـي 
التقليدية لاسـتراتيجية والتخطيـط والتحليل المالي وإعداد 
التقاريـر الماليـة وإدارة النفقـات ومراقبـة االئتمـان إلى جانب 
االكتواريـة.  االسـتثمار والوظيفـة  إدارة محفظـة  مسـؤولية 
باإلضافـة إلـى ذلك، أنا مسـؤولة عـن فرق الشـؤون القانونية 
والمشـتريات واللوجسـتيات واالمتثـال )بمـا فيهـم سـكرتير 
الشـركة( والذيـن يرفعـون تقاريرهـم لـي. علـى الرغـم مـن 
أن نطـاق مسـؤولياتي واسـع جـًدا، فإنني أحظـى بدعم تام 
مـن فريـق قوي بارع مـن الخبراء وأحـب التنوع الـذي ينتج عن 

مجموعـة متنوعـة من المسـؤوليات. 

سـتظل العديـد مـن المناصب داخـل فريقـي دون تغيير في 
الغالـب فـي ظـل الملكية الجديـدة حيـث إن أكبـر التغييرات 
سـتكون ضمـن التقاريـر الماليـة لمجموعـة الخليـج للتأميـن، 
تقديمهـا  اعتدنـا  التـي  التقاريـر  عـن  تماًمـا  تختلـف  والتـي 
اإلدارة  مجلـس  إدارة  وكذلـك  أكسـا  مجموعـة  إلـى  سـابًقا 
مـن خـال مسـؤوليتي السـكرتارية فـي شـركتي. وقـد ُعّيـن 
فـي  البيـع  اكتمـال  بعـد  مباشـرة  الجديـد  إدارتنـا  مجلـس 
السـادس مـن سـبتمبر، ويضـم اآلن ممثليـن مـن مجموعـة 
الخليـج للتأميـن وفيرفاكـس باإلضافـة إلـى رئيـس مجلـس 
إدارة مسـتقل ليحـل محـل المديريـن التنفيذييـن السـابقين 
في آكسـا وكانـو، وبالتالي فـإن مدير مجلـس اإلدارة الوحيد 

المتسـق هـو الرئيـس التنفيـذي لدينـا، بـول أدامسـون. 

الجديـدة،  اإلدارة  مجلـس  لجـان  إنشـاء  بصـدد  اآلن  نحـن 
الجـدد وتحديـث جميـع  والتعريـف بأعضـاء مجلـس اإلدارة 
السياسـات واإلجـراءات المعتمـدة مـن قبـل مجلـس اإلدارة 

الملكيـة.  فـي  التغييـر  مـع  للتأقلـم 

برأيـك، مـا التحـدي األكبـر لكيانـات مجموعـة الخليـج 
فـي  والسـعودية،  الخليجيـة  الجديـدة،  للتأميـن 

القادمـة؟  السـنوات 

التغييـر  وتيـرة  اسـتمرار  فـي  يتمّثـل  التحديـات  أكبـر  إّن 
المتوقـع  التقـدم  مـع  المنطقـة  فـي  السـريع  التنظيمـي 
فـي قطـاع الضرائـب وخصوصيـة البيانـات والجرائـم المالية 
نعمـل  التـي  الخمسـة  البلـدان  عبـر  المـال  رأس  ومتطلبـات 
فـي  تتمثـل  ضخمـة  مهمـة  أيًضـا  يوجـد  وبالطبـع،  فيهـا. 
تنفيـذ معيار محاسـبة دولي جديـد تماًما لشـركات التأمين، 
 ،IFRS 17 ،17 وهـو المعيـار الدولي إلعـداد التقارير المالية رقـم
والذي سـيحدث تغييرًا كبيـرًا في تقاريرنا الماليـة واالكتوارية 
نحـن  والبيانـات.  العمليـات  فـي  كبيـرة  تحسـينات  ويتطلـب 
بحاجـة إلـى التمكن مـن إدارة هـذه التغييرات، مع االسـتمرار 

فـي دعـم األعمـال.

منـذ وصولـك إلـى الشـرق األوسـط وأنت تعيشـين في 
عائلتـك  بشـأن  المزيـد  علـى  أطلعتنـا  هـال  البحريـن، 

المكتبيـة.  وحياتـك 

عندمـا  سـنوات   5 منـذ  البحريـن  إلـى  وعائلتـي  أنـا  وصلـت 
أصبحـت المديـر المالـي لشـركة أكسـا الخليـج بعـد 14 عاًمـا 
ووجدنـا  المتحـدة.  المملكـة  فـي  أكسـا  مـع  العمـل  مـن 
حيـث  فيهـا،  االسـتقرار  يسـهل  دولـة  البحريـن  مملكـة  أن 
يسـتقبلك الجميـع بالترحـاب داخـل وخـارج العمـل. أطفالـي 
)ابنـة تبلـغ مـن العمـر 11 عاًما وابـن يبلغ من العمر 9 سـنوات( 
يتعلمـون فـي مدرسـة بريطانيـة رائعـة ويسـتمتعون تماًمـا 
قيـود  رفعـت  أن  بعـد  اآلن  أخـرى  مـرة  أنشـطتهم  بجميـع 
الماليـة فـي شـركة  اإلدارة  إلـى  زوجـي  انضـم  كوفيـد-19. 
يوسـف بـن أحمـد كانـو عندمـا انتقلنـا إلـى البحريـن ومـا زلنا 

اآلن.  هنـاك  بالعمـل  نسـتمتع 

عندمـا انتقلـت إلى البحرين ألول مرة، كان المكتب الرئيسـي 
اإلقليمـي فـي مبنـى قديـم وكئيـب للغايـة وسـط مدينـة 
مبنـى  فـي  البحريـن  فـي  فرعنـا  عمليـات  وكانـت  المنامـة 
منفصـل فـي منطقـة السـيف. لقـد سـررت للغايـة عندمـا 
الجديـد  اإلقليمـي  مقرنـا  إلـى  البحرينييـن  موظفينـا  نقلنـا 
فـي منطقـة خليـج البحريـن العصريـة فـي ينايـر مـن العـام 
الضـوء  مـن  الكثيـر  مـع  بالكامـل  مفتـوح  المبنـى  الماضـي. 
عمـل  بيئـة  وفـر  وقـد  البحريـن،  لخليـج  الخابـة  والمناظـر 

البحريـن.  الموسـعة هنـا فـي  لفرقنـا  تعاونيـة مذهلـة 
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حمل التطبيق الفريد الخاص بنا
 واحصل على جميع خدماتنا بسهولة وبسرعة

هاتف : 80008050 973+ www.gigtakaful.bh
SMART TAKAFUL

Takaful International B.S.C

طورنا أمعالنا
لنقدم لكم  أفضل 
الخدمات التأمنية
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كيف اكن شعور السفر بعد اإلغالق املروع 
نتيجة لكوفيد -19

محمد غريب | مجموعة الخليج للتأمين - البحرين تكافل حياة
أثنـاء انتشـار وبـاء كوفيد-19، سـافرت عـدة مرات إلى مصـر لرؤية عائلتـي. في البدايـة، كان األمر 
محبًطـا بعـض الشـيء إذ يتعيـن علينـا إجـراء اختبـار PCR وأن نكـون فـي الحجـر الصحـي لمـدة 
10 أيـام. ومـع ذلـك، عندمـا رأيـت عائلتـي واالبتسـامات علـى وجـوه أطفالـي نسـيت كل العنـاء 
وعلمـت أن بعـض اإلحباطـات تسـتحق أن أتحملهـا. لقـد اسـتمتعت مـع عائلتـي وقضيـت وقتًا 

جميـًا معهـم فـي مصر.

مرام رضا | مجموعة الخليج للتأمين - البحرين تكافل حياة
أثنـاء انتشـار وبـاء كوفيـد-19، سـافرت إلـى دبي مـع أصدقائـي لبضعة أيـام. كانت تجربـة رائعة 
بعـد انقطـاع حيـث لـم يتمكـن أحـد مـن السـفر لفتـرة طويلـة. وأعتـرف أنـه كان لـدي بعـض 
المخـاوف، ولكـن فـي اللحظـة التـي عدنـا فيهـا إلـى السـفر، شـعرنا بالراحـة والسـعادة ألننـا 
اتخذنـا القـرار الصحيـح. لقـد اسـتمتعنا بإجازتنـا فـي دبـي ومشـاهدة معالـم المدينـة وخاصة 
القـوس الجديـد؛ إنـه سـاحر. وعنـد العـودة إلـى البحريـن، راودنا شـعور مريـح بأن األمور سـتعود 

إلـى طبيعتهـا قريًبا!

عائشة جارديت  | مجموعة الخليج للتأمين - تركيا
سـافرت مـن اسـطنبول إلـى نيويـورك للعمـل بعـد 18 شـهًرا تقريًبـا مـن حظـر السـفر بالطائرة. 
لقـد كانـت تجربـة مثيـرة لاهتمـام تتطلـب الكثيـر مـن التحضيـر والتنسـيق بسـبب متطلبـات 
اختبـار PCR فـي الذهـاب واإليـاب والتدابيـر االحترازية األخـرى المتعلقة بكوفيـد-19. إن االضطرار 
إلـى ارتـداء قنـاع لمـدة 20 سـاعة تقريًبـا، بمـا فيهـا تسـجيل الوصـول وزمـن الرحلـة وسـاعتين 
مـن التأخيـر، جعـل األمـر صعًبـا للغايـة. كنـت سـعيدة لكونـي علـى متـن طائـرة بعد اسـتراحة 

طويلـة، لكننـي أتمنـى أن يصبـح السـفر أكثـر متعـة كمـا كان مـن قبـل

محمد صالح  | مجموعة الخليج للتأمين - مصر
كانـت تجربـة السـفر أكثـر مـن رائعـة بل ومذهلة. وسـتبقى هـذه الرحلـًة محفورة فـي الذكرة 
كمـا كانـت رحلتـي األولـى منـذ أكثـر مـن عاميـن وسـعادة لقائـي مـع هـذا العـدد الهائـل مـن 
خبـراء التأميـن،  حوالـي 800 خبيـر من جميـع بلدان العالم حضـروا ليشـاركونا تجربتهم وجهًا 

لوجـه، وذلـك أفضـل بكثيـر مـن التعامل خـال الندوات عبـر وسـائل التواصـل االجتماعي .

بثينة توفيق  | مجموعة الخليج للتأمين - مصر تكافل حياة
لـم يكـن السـفر أثنـاء انتشـار وبـاء كوفيـد-19 سـهًا، إذ كان علينـا اتبـاع التوصيـات االحترازيـة 

سـيما التباعـد االجتماعـي. 
لكـن كل هـذه االحتياطات لـم تمنعني من االسـتمتاع برحلتي. خرجنا إلـى المطاعم ومراكز 
التسـوق وجميـع األماكـن المغلقـة. كنانتجـول ونحـن نضـع أقنعتنـا وقفازاتنـا، ولكـن عندما 

رغبنـا بخلـع األقنعـة، خرجنـا الستنشـاق الهواء النقـي في الهـواء الطلق.

فاطمة المنصور  | مجموعة الخليج للتأمين 
ذهبت في إجازة إلى دبي أثناء الوباء

كانـت الطاقـة فـي دبـي حماسـية تماًمـا كمـا كانـت قبـل الوبـاء، وعلـى الرغـم مـن تطبيـق 
جميـع تدابيـر السـامة المعمـول بهـا، كانـت تجربتـي رائعـة ال ُتنسـى، حتـى مـع وجـود رائحـة 

المطهـر فـي كل زاويـة تمشـي فيهـا.
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الفائز للعدد السادس

* املوعــد الهنــايئ: 29 ديمسرب 2021

الســـيد عبدالقـــادر راج مـــن مجموعـــة اخلليـــج للتأمـــني - 
الكويـــت يـــرحب جهـــاز ذيك قـــم

الســـيد أمحد رجـــب - مديـــر باملجموعـــة خيتـــار الفائز يف 
الســـادس. الحسب 

هــل تريــد الفــوز بأحــد األجهــزة القمية؟ لك ما عليــك فعله هو:
1( أمكــل اثنــان من األنشــطة الثالثــة التالية.

.branding@gig.com.kw 2( التقــط صــورة لألنشــطة الــي اخرتهتا وأرســل إجاباتك إىل

3( للدخــول يف الحســب جيــب ان تكــون مــن موظيف مجموعة اخلليــج للتأمني.

4( ســوف يــم اختيــار فائــز واحد وســيتضمن االصــدار التايل من GIG Connects  صورته.

ــة(  ــت )القابض ــاريع الكوي ــة مش ــت رشك ــام أصبح يف أي ع
مســامًها رئيســًيا يف مجموعــة اخلليــج للتأمــني؟
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