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أرسة مجموعة اخلليج للتأمني العزيزة

ــث نظــرًا  ــخ الحدي ــودع العــام 2020 وهــو عــام غيــر مســبوق فــي التاري  نحــن ن
النتشــار وبــاء كوفيــد 19 العالمــي والــذي أثــر علــى العالــم بأكملــه. لقــد فــرض 

كوفيــد – 19 منــذ ظهــوره فــي مطلــع العــام وحتــى اآلن تحديــً علــى البشــرية 

واألمــم بطــرق عــدة تراوحــت مــن  الجهــود الحثيثــة لفهــم المــرض نفســه ومــا 

تالهــا مــن معركــة لمكافحــة االنتشــار الســريع للمــرض وصــوالً لمناحــي أخــرى 

فــي الحيــاة مثــل القيــود وحظــر الســفر وإغــالق الشــركات والمشــاريع والتــي 

بــدأت فــي التأثيــر علــى االقتصاديــات. وايجــازًا فقــد تحــول كل مــا كان معروفــً 

لدينــا علــى أنــه طبيعــي إلــى طريقــة جديــدة للعيــش، ونتذكــر أحــد افــالم 

الخيــال العلمــي حيــث كان الجميــع يرتــدون أقنعــة الوجــه كروتيــن يومــي مــع 

ــة مــن العــدوي بالفيــروس حيــث يشــير كل  الحاجــة الدائمــة للتطهيــر والوقاي

هــذا التجــاه واحــد وهــو التكنولوجيــا كمنقــذ حيــوي لألعمــال والمجتمعــات 

بشــكل عــام. وعلــى الرغــم مــن االطمئنــان العــام نتيجــة لبــدء عمليــة التلقيــح 

ضــد الفيــروس فــي أواخــر عــام 2020 فــإن تبايــن امــدادات اللقــاح وقــدرات األمــم 

علــى إدارة عمليــة التلقيــح يعنــي أن فيــروس كوفيــد 19 ســوف يظــل واقــع فــي 

حياتنــا فــي المســتقبل القريــب.

فــي رأيــي عندمــا نركــز علــى تأثيــر الفيــروس علــى قطــاع الشــركات يمكننــا 

القــول أن فيــروس كوفيــد – 19 قــد أدى لتســريع عمليــة التحــول الرقمــي بمــا 

يعــادل 5 ســنوات أبكــر ممــا كان مخطــط لــه مــا دفــع جميــع الشــركات للتحــول 

بشــكل أســرع بكثيــر ، وهــذا ينطبــق علــى كافــة الشــركات واألعمــال ســواء 

كانــت تلــك الشــركات تعــرض خدمــات أو منتجــات لالســتجابة للطلــب المتزايــد 

عبــر االنترنــت والضــرورة المطلقــة للبقــاء علــى تواصــل، وانتقلــت االجتماعــات 

الداخليــة والخارجيــة لمنصــات عبــر االنترنــت وصــارت صــور العمــل عــن بعــد هــي 

الوضــع العــادي الفــوري.

 ونحــن فــي مجموعــة الخليــج للتأميــن – تركيــا كنــا واحــدة مــن أوائــل الشــركات 

التــي تحولــت للعمــل عــن بعــد ويســعدني جــدًا أن أقــول أننــا حققنــا نجاحــً 

ــا عــن بعــد، فقــد كنــا نمــارس العمــل  ــاًل فــي إدارة أعمالنــا وخدمــات عمالءن هائ

مــن المنــزل علــى أســاس نوبــات تطوعيــة لقرابــة العاميــن قبــل انتشــار فيــروس 

كوفيــد- 19 ومــع هــذا فالعمــل عــن بعــد بالنســبة للشــركة كلهــا ولمــدة 

شــهور قــد كان تجربــة جديــدة بالنســبة لمجموعــة الخليــج للتأميــن – تركيــا. لــم 

يقــف األمــر عنــد مجــرد عــدم التعــرض ألي انقطــاع لألعمــال أو مشــكالت تتعلــق 

بالنظــام أو مصاعــب تتعلــق بتكنولوجيــا المعلومــات علــى الصعيــد الداخلــي 

بــل إننــا تلقينــا ردود افعــال ايجابيــة جــدًا حــول جــودة الخدمــة مــن كافــة عمالءنــا 

وشــركاءنا فــي األعمــال وكــذا السماســرة والــوكالء خــالل تلــك الفتــرة. لقــد 

عملــت جميــع الفــرق والوحــدات الداخليــة معــً فــي توافــق وترابــط غيــر عــادي 

مــا أســهم فــي نتائــج ســنوية مكللــة بالنجــاح باإلضافــة للكثيــر مــن المشــاريع 

واالنجــازات الجديــدة فــي جمــع األقســام بفعــل تمكــن اإلدارة مــن اتخــاذ القــرارات 

ــى تنفيذهــا ومتابعتهــا أيضــً. قامــت إدارة المــوارد  بشــكل ســريع باإلضافــة إل

إلهــام لباقــي شــركات مجموعــة  العمــل كمصــدر  رائــع مــع  البشــرية بعمــل 

الخليــج للتأميــن وعمليــات فيــر فاكــس األخــرى خــالل هــذه األوقــات الصعبــة مــن 

خــالل الحفــاظ علــى مشــاركة وتحفيــز  وقــوة الموظفيــن عبــر التواصــل القــوي 

المســتمر ومشــاركة المعلومــات بشــكل منتظــم. 

انعكــس وضــع صحــة وســالمة موظفينــا علــى رأس أولوياتنــا وبــذل الجهــود 

الحثيثــة لإلبقــاء علــى مشــاركتهم علــى نتائجنــا ومكننــا مــن الوصــول ألهــداف 

اإلنتــاج والربحيــة لعــام 2020 وتخطيهــا أيضــً. أود أن اســتفيد مــن هــذه الفرصة 

كــي اشــكر كل العامليــن فــي مجموعــة الخليــج للتأميــن- تركيــا لعملهــم 

المخلــص ومســاهماتهم المســتمرة فــي نجاحنــا خــالل تلــك الفتــرة الصعبــة.

أريــد ان اختــم كلمتــي بالتركيــز علــى التوجــه الرقمــي الــذي صــار أكثــر بــروزًا 

ــا  ــا، وأن ــه علــى رأس أجنــدة أعمالن ــاًل مكانت ــاء وســوف يســتمر  محت بفعــل الوب

ــادل  ــا وتب ــا كمجموعــة ســوف نواصــل اســتثماراتنا فــي التكنولوجي اعتقــد أنن

المعلومــات والخبــرات كــي نقــوم ببنــاء الســبيل إلــى المســتقبل بقــوة. 

 خالــص شــكري لمجموعــة الخليــج للتأميــن، وإدارة االتصال المؤسســي وعالقات 

ــي ضمــن االصــدار  المســتثمرين لدعمهــم الكامــل ومشــاركتهم ولضمهــم ل

بالنجــاح  ملــئ   2021 عــام  يكــون  أن  وأتمنــى   ،gig- connect مــن  الســادس 

ــكل شــركات المجموعــة. والصحــة ل

 مع أطيب تحياتي
مجموعة الخليج للتأمين- تركيا

معمر سليمان صقير أوغلو 

gig-تركيا رســالة مــن الرئيس التنفيــذي 
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ى لمحتو ا

إدارة اإلتصال المؤسســي

branding@gig.com.kw
+965 2296 1828

مالحظــات واقترحات
للمزيــد مــن المعلومــات، المالحظات او 

االقتراحات الرجــاء التواصل:
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أخبار وأحداث

اعطنا رأيك

قصص نجاح العمالء

gig-Life

أحدث الخدمات

المسابقات

تعرف على
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مجموعــة اخلليــج للتأمــني حتقــق نتــاجئ ماليــة بــارزة وإجنــازات فارقــة 
ــاء يف مســريهتا يف عــام 2020 رمغ الوب

جمعيتها  للتأمين  الخليج  مجموعة  عقدت 

برئاسة  والخمسون  التاسعة  العادية  العمومية 

رئيس   – الصانع  عبداهلل  فرقد   / السيد 

من   %91.58 بحضور  للمجموعة  اإلدارة  مجلس 

المساهمين وقد وافق خاللها مساهمو المجموعة 

على توصية مجلس اإلدارة بعدم توزيع أرباح نقدية 

عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وذلك 

التوسع  وتدعيم  للمجموعة  المالية  المالئة  لتعزيز 

الكبير للمجموعة في المنطقة. 

عن  سابق  وقت  في  أعلنت  قد  المجموعة  وكانت 
تحقيق صافي ربح بقيمة 16.3 مليون دينار كويتي 
فلسً   85.35 يعادل  بما  أمريكي(  دوالر  مليون   54(
للسهم الواحد وذلك عن السنة المالية المنتهية 
بالمائة   22.4 نسبته  بنمو   ،2020 ديسمبر   31 في 
مقارنة مع ربح بقيمة 13.3 مليون دينار كويتي )44 

مليون دوالر أمريكي( عن العام الماضي.
المجمعة  المكتتبة  األقساط  نمو في   كما حققت 
بنسبة 12.8 بالمائة ليصل إلى 444.4 مليون دينار 
 394.1 مع  مقارنة  أمريكي(  دوالر  مليار   1.5( كويتي 
عن  أمريكي(  دوالر  مليار   1.3( كويتي  دينار  مليون 
العام الماضي. كما حققت نمو في اجمالي األصول 

800.7 مليون دينار  إلى  بالمائة ليصل   4.9 بنسبة 
كويتي )2.6 مليار دوالر أمريكي( مقارنة مع  763.2 
عن  أمريكي(  دوالر  مليار   2.5( كويتي  دينار  مليون 

العام الماضي.
ظل  في  العمومية  جمعيتها  المجموعة  وعقدت 
البالد  التي تشهدها  الصعبة  االستثنائية  الظروف 
الصارمة  الصحية  والتعليمات  التوصيات  باتباع 
الوفاء  على  منها  حرصً  الصحة،  وزارة  عن  الصادرة 

بالتزاماتها تجاه مساهميها.
تستعرض  أن  للتأمين  الخليج  مجموعة  ويسر 
والتطلعات  والتوقعات   2020 عام  نتائج 

المستقبلية لعام 2021.

لقد استطاعت المجموعة تحقيق نتائج مالية استثنائية وإنجازات فارقة في مسيرتها خالل عام 
2020 على الرغم من التأثير الوبائي على كافة األسواق.

كما أنه دليل على تعزيز عالقتنا مع شركائنا، ومواصلة توسع المجموعة من خالل الدخول في 
إتفاقية لإلستحواذ على عمليات التأمين التابعة لمجموعة أكسا في منطقة الخليج. والتي ستمكن 
مجموعة الخليج  للتأمين من التواجد بين أفضل 3 كيانات تأمينية في منطقة الشرق األوسط 

وشمال إفريقيا. 

خالد سعود الحسن، الرئيس التنفيذي للمجموعة 

ــار وأحــداث أخـبـــ
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اليوم العاملي لملرأة

االحتفال بالعيد الوطين للكويت مع بيت عبد اهلل

التدريب بشأن القوانني اجلديدة

برفع  مصر   - للتأمين  الخليج  مجموعة  قامت 
به  احتفل  والذي  للمرأة  العالمي  باليوم  الوعي 
الموظفون لديها، وقد عقدت ندوة للتوعية بمرض 
وقامت  بالشركة  العامالت  لكافة  الثدي  سرطان 
الشركة بتوزيع خصومات على وثائق التأمين على 
الشهر  هذا  خالل  الشخصية  والحوادث  السيارات 
المرأة.  بعيد  احتفاال  بالشركة  العامالت  لكافة 
وقام السيد عالء الزهيري - الرئيس التنفيذي في 
االحتفال  باختتام  للتأمين- مصر  الخليج  مجموعة 
بالتأكيد على استمرار دعم الشركة ) لمؤسسة 
تقوم  الذى  الدور  و  برسالتها  ايمانا   ) بهية 

به فى المجتمع. 

قامت مجموعة الخليج للتأمين بتوزيع حقائب 
هدايا  تقديم  تم  حيث  اهلل  عبد  بيت  في  هدايا 
والقبعات  اللعب  مثل  لهم  خاص  طابع  ذات 
التجارية  العالمة  يحمل  وجميعها  واألكسسوارات 

لمجموعة الخليج للتأمين مع علم الكويت. 

يعد بيت عبد اهلل لألطفال منظمة غير حكومية 

الشرق  في  لألطفال  رعاية  دار  وأول  مسجلة 
خدمات  بتقديم  اهلل  عبد  بيت  ويقوم  األوسط، 
الرعاية التلطيفية الشاملة في مجال طب األطفال 
بالمجان لألطفال المصابين بأمراض خطيرة تهدد 
االحتياجات  أساس  على  مصممة  وهي  حياتهم 

الفردية لألطفال وأسرهم. 

حرصت  فقد  نشطً  يزال  ما   19 كوفيد-  أن  حيث 

االجتماعي  التباعد  على  للتأمين  الخليج  مجموعة 

أجل  من  التفاعالت  من  قللت  كما  األطفال  بين 

سالمتهم.

ــور و الســيد / عبــداهلل العــرادي، ورشــة عمــل تدريبيــة نظمتهــا إدارة المــرور  أتــّم ممثلــي مجموعــة الخليــج للتأميــن - البحريــن، الســيد / ســيد ن
بهــدف تدريبهــم علــى قانــون المــرور الجديــد فيمــا يتعلــق بالحــوادث البســيطة.

ــار وأحــداث أخـبـــ
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ــار وأحــداث أخـبـــ

مجموعــة اخلليــج للتأمــني - البحريــن أول رشكــة تأمــني تنضــم إىل 
مــروع رعايــة املبــى اجلديــد ملعهــد البحريــن للدراســات املرصفيــة 

 )BIBF( واملاليــة 

مجموعة اخلليج للتأمني - اجلزائر تنظم نشاط بييئ لملواطن

  - للتأميـــن  الخليـــج  مجموعـــة  أعلنـــت 
رعايـــة  مشـــروع  إلـــى  انضمامهـــا  عـــن  البحريـــن 
البحريـــن  لمعهـــد  الجديـــد  للمبنـــى  الشـــركات 
للدراســـات المصرفيـــة والماليـــة )BIBF(، والمزمـــع 
االنتهـــاء مـــن تشـــييده فـــي خليـــج البحريـــن أواخـــر 

العـــام. 

وفـــي هـــذا الصـــدد ستشـــهد االتفاقيـــة المســـاهمة 
ــركة  ــل اســـم الشـ ــية تحمـ ــة دراسـ ــز قاعـ ــي تجهيـ فـ
فـــي المبنـــى الجديـــد للمعهـــد الـــذي مـــن المتوقـــع 
افتتاحـــه فـــي وقـــت الحـــق مـــن هـــذا العـــام لتقديـــم 
احتياجـــات التدريـــب للقطـــاع المالـــي فـــي مملكـــة 

ــا. البحريـــن وخارجهـ

ــادة الوعـــي  ــا ســـتعمل هـــذه الشـــراكة علـــى زيـ كمـ
مجموعـــة  مكانـــة  وتعزيـــز  التجاريـــة  بالعالمـــة 

كشـــريك  البحريـــن    - للتأميـــن  الخليـــج 
ــة،  ــة والماليـ ــات المصرفيـ ــن للدراسـ ــد البحريـ لمعهـ
كمـــا ســـتعزز مـــن مكانتهـــا اإلســـتراتيجية كداعـــم 
رئيســـي لتطويـــر الثـــروة البشـــرية، ال ســـيما فـــي 
مجـــال التأميـــن. حيـــث تـــم تقديـــم جزيـــل الشـــكر 
إلـــى مجموعـــة الخليـــج للتأميـــن  والعرفـــان 
-  البحريـــن كونهـــا أول شـــركة تأميـــن تدعـــم 
هـــذه المبـــادرة والتـــي ستســـاهم فـــي تعزيـــز ثقافـــة 

الوعـــي فـــي ســـوق التأميـــن المحلـــي

ويعـــد مشـــروع المبنـــى الجديـــد للمعهـــد واحـــدًا 
مـــن أبـــرز المشـــاريع التطويريـــة فـــي المملكـــة، حيـــث 
يشـــكل عالمـــة فارقـــة ومرحلـــة مفصليـــة مهمـــة 
ــة فـــي  ــات الماليـ ــاع الخدمـ ــة قطـ ــيرة تنميـ فـــي مسـ

البحريـــن واالقتصـــاد الوطنـــي ككل.

عـــالوة علـــى ذلـــك، سيســـاهم المبنـــى المعاصـــر 
متعـــدد الطوابـــق فـــي أفـــق البحريـــن كرمـــز للعمـــارة 
ــم  ــة لدعـ ــة ومريحـ ــق آمنـ ــر مرافـ ــا يوفـ ــة، كمـ الحديثـ
عمليـــة التعليـــم وتحســـين الســـياحة التعليميـــة 

فـــي البحريـــن.

الجديد  المقر  بناء  مشروع  أن  بالذكر  والجدير 
قد  والمالية  المصرفية  للدراسات  البحرين  لمعهد 
بميزانية  الماضي  العام  بداية  الشروع فيه في  تم 
اإلجمالية  مساحته  وتبلغ  دينار  مليون   12 قدرها 
وذلك  متميزة،  بحرية  بواجهة  مربع  متر  ألف   25

مستقباًل،  الطلبة  من  أكبر  عدد  استيعاب  بهدف 
وتشمل المخططات تزويد الصرح بأحدث التقنيات 
بأعلى  العمل  والتي ستضمن  التعليم  مجال  في 
أفضل  وتقديم  واالبتكار  الكفاءة  مستويات 

الخدمات للمتدربين. 

الجزائـر   - للتأميـن  الخليـج  مجموعـة  قامـت 

بالتعـاون مـع مديريـة الغابـات والحـزام األخضر لوالية 

بتنظيـم  الجزائريـة  اإلسـالمية  الكشـافة  و  الجزائـر 

نشـاط بيئـي للمواطـن فـي غابـة باينام  فـي الجزائر 

األشـجار،  غـرس  عمليـة  تضمـن  الـذي  و  العاصمـة 

الغابـة  فـي  ونزهـة  تطبيقيـة،  ورشـات  تنظيـم 

البيئـة. بحمايـة  متعلقـة  نشـاطات  إلـى  باإلضافـة 

ضمـن  المواطـن  البيئـي  النشـاط  هـذا  يضـع 

اسـتراتيجية المسـؤولية االجتماعيـة للشـركة التـي 

تطمـح في المسـاهمة بصفـة نوعية لحماية النظام 

البيئـي والعمـل علـى أهـداف التنميـة المسـتدامة.
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حفص PCR يف مجموعة اخلليج للتأمني - البحرين
البحريـــن   - للتأميـــن  الخليـــج  مجموعـــة  قامـــت   

 PCR فحـــص  بإجـــراء  الصحـــة  وزارة  مـــع  بالتعـــاون 

لكافـــة موظفيهـــا وذلـــك لدعـــم وتأميـــن موظفيهـــا 

كافـــة  اتبـــاع  علـــى ســـالمتهم وضمـــان  والحـــرص 

بالتعقيـــم  المتعلقـــة  واإلرشـــادات  الشـــروط 

ـــا  والتطهيـــر، خـــالل الموظفـــون مـــن فيـــروس كورون

ســـلبية  فحوصهـــم  نتائـــج  وكانـــت  المســـتجد 

مـــع اتبـــاع الشـــركة لتلـــك اإلجـــراءات انطالقـــً مـــن 

موظفيهـــا. وســـالمة  بصحـــة  اهتمامهـــا 

مجموعة اخلليج للتأمني-األردن ترىع أحد طالب نادي معان إف يس

اليوم العاملي لملرأة

تاكفل حياة  مرص   - للتأمني  اخلليج  مجموعة  اجلديدة  التجارية  العالمة 

قامت مجموعة الخليج للتأمين- األردن برعاية 
نادي  أعضاء  أحد  نوفل  عدنان  الناشئ  الطالب 
عمان اف سي لكرة القدم، وقائد فريق تحت سن 
15 سنة، بهدف تطوير وصقل مهارات الطالب  في 

لمستقبل  وتهيئته  مسيرته  ودعم  الرياضة  هذه 
رياضي ناجح.

كرة  أكاديمية  هو  سي  اف  عمان  نادي  أن  يذكر 
كرة  تطور  قيادة  بهدف  تأسست  مميزة  قدم 
توفير  طريق  عن  األردن  في  للناشئين  القدم 
ضمن  التقدم  فرصة  لالعبين  يتيح  شامل  منهاج 
وقيم  فلسفة  تبني  احترافي من خالل  نادي  بيئة 
وثقافة عمان اف سي ، وتوفير فرص فريدة لتطوير 

المهارات والتنمية الشخصية للوصول للنجاح.

العالمي للمرأة هو يوم لالحتفال  اليوم   إن 

باالنجازات االجتماعية واالقتصادية والسياسية 

مجموعة  قامت  وقد  العالم.  حول  للمرأة 

تكافل  حياة  مصر   - للتأمين  الخليج 

هدية  تقديم  مع  بموظفاتها  باالحتفال 

صورة  التقاط  وتم  للجميع  رمزية  تقديرية 

للشركة  المنتدب  العضو  مع  جماعية 

السيد »رماح أسعد«.

تغيير  جانب  إلى   gig - Egypt Life Takaful تكافل  حياة  مصر   - للتأمين  الخليج  مجموعة  إلى  شركتنا  اسم  بتغيير  رسمًيا  قمنا  لقد 
في  جديد  فصل  بداية  تمثل  وهي  المشرق،  ومستقبلنا  الفخور  ماضينا  الجديدة  التجارية  عالمتنا  تعكس  كما  الشركة.  شعار 
الكرام  لعمالئنا  الخدمات  أفضل  تقديم  خالل  من  الحياة  لتأمينات  متكاملة  كشركة  أنفسنا  تعزيز  االسم  تغيير  لنا  وسيتيح  رحلتنا، 

والشركات. األفراد  من 
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رشوط التأمني

"تأميـــن علـــى الحيـــاة قابـــل للتعديـــل"

لحامـــل  يســـمح  التأميـــن  مـــن  نـــوع 

الوثيقـــة بتغييـــر خطـــة التأميـــن ، ورفـــع 

للوثيقـــة،  االســـمي  المبلـــغ  خفـــض  أو 

التأميـــن  قســـط  خفـــض  أو  وزيـــادة 

الحمايـــة. فتـــرة  تقصيـــر  أو  وإطالـــة 

الثالثــاء  يــوم  للتأمينــات،  الجزائريــة  كشــفت 
2 مــارس 2021، فــي حفــل أقيــم بالمركــز الدولــي 
للمؤتمــرات )نــادي الصنوبر-الجزائــر العاصمــة(، عــن 
هويتهــا المرئيــة الجديــدة لتصبــح مجموعــة الخليــج 

.2a للتأميــن - الجزائــر بــدال مــن

وجــه الســيد خالــد ســعود الحســن، الرئيــس 
للتأميــن،  الخليــج  لمجموعــة  التنفيــذي 
فيديــو رحــب فيــه، مــن خــالل مداخلتــه، بالشــركة 
أطيــب  عــن  أعــرب  حيــث   ، للتأمينــات  الجزائريــة 

الجديــدة. الهويــة  تحــت  بالنجــاح  تمنياتــه 

ــج  ــة الخلي ــام لمجموع ــر الع كمــا صــرح المدي
ــة  ــراد كعول ــيد/ م ــر ، الس ــن - الجزائ للتأمي
هويتنــا  بكشــف  فخــورون  أننــا  مداخلتــه:   فــي   ،
فــي  إنجــازا هامــً  التــي تشــكل  الجديــدة  المرئيــة 

نحــو  إضافيــة  خطــوة  يعتبــر  مــا  شــركتنا،  تاريــخ 
تحديــات جديــدة، و تحقيــق أهدافنــا اإلســتراتيجية 
األكثــر  العالمــة  لنصبــح  رؤيتنــا  مــع  تتقــارب  التــي 

للجزائرييــن“. المفضــل  المســتخدم  و  تميــزًا 

للجزائريــة  المرئيــة  الهويــة  تغييــر  فــإن 
للتأمينــات ناتــج عــن دخــول مجموعــة الخليــج 
ــة  ــال الجزائري ــن ســنة 2015 فــي رأس م للتأمي
مــن  جــزءًا  اإلجــراء  هــذا  ويعتبــر  للتأمينــات. 
والقواعــد  للمعاييــر  وفقــً  التطويــر  اســتراتيجية 

دوليــا. بهــا  المعمــول 

الخليــج  لمجموعــة  العــام  المديــر  كان 
ــة   ــراد كعول ــيد/ م ــر، الس ــن – الجزائ للتأمي
فــي ضيافة مجلــة FINASSURANCE المتخصصة 
فــي قطــاع الماليــة والتأمينــات، فــي اصدارها لشــهر 

.2021 مــارس 

موضــوع  لمناقشــة  فرصــة  الصحفــي  اللقــاء  كان 
  2a مــن  والمــرور  للشــركة  المرئيــة  الهويــة  تغييــر 
الجزائــر   – للتأميــن  الخليــج  مجموعــة  إلــى 
نقــاط،  عــدة  إلــى  العــام  المديــر  تطــرق  حيــث 
أبرزهــا: أهــداف وقيــم ورؤيــا الشــركة علــى المــدى 
المتوســط والطويــل مــع التركيــز علــى رأس المــال 
البشــري علــى أنــه أغلــى مــا تملكــه ودوره كقاعــدة 
أساســية الســتراتيجية الشــركة. كمــا أكــد الســيد/ 
مــراد كعولــة إن تبنــي الهويــة المرئيــة الجديــدة 
ســيمنح للشــركة الجزائريــة للتأمينــات فرصــة 
بصفتهــا  الجزائريــة  الســوق  فــي  أفضــل  لتمركــز 

عالمــة دوليــة.

دورة تدريبية للسالمة من احلريق 
حضــر موظفــي مجموعــة الخليــج للتأميــن -  

البحريــن  دورة الســالمة مــن الحرائــق التــي نظمهــا 

مركــز الســالمة للتدريــب و اإلستشــارات والتــي دربــت 

الحرائــق  أنــواع  تحديــد  كيفيــة  علــى  الموظفيــن 

واســتخدام طفايــات الحريــق المناســبة إلــى جانــب 

تدابيــر أخــرى لمنــع الحريــق وطريقــة التعامــل معاهــا 

فــي حــاالت الطــوارئ. كانــت مــدة الــدورة ليــوم واحــد 

علــى  حضــروا  الذيــن  الموظفيــن  جميــع  وحصــل 

شــهادة.
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رعاية املجموعة ألنشطة نادي الصيد والفروسية

غرفــة جتــارة العقبــة ومجموعــة اخلليــج للتأمــني - األردن توقعــان إتفاقيــة 
تأمــني طــي للتجــار

رعــت مجموعــة الخليــج للتأميــن ســباق نــادي 
الصيــد والفروســية فــي ديســمبر 2020. وقــد 
فــي  للتأميــن  الخليــج  مجموعــة  شــاركت 
الســباق مــع مجموعــة مــن المتســابقين وحصلــت 

علــى جائــزة تقديريــة.

وقعــت غرفــة تجــارة العقبــة ومجموعــة الخليــج 

لتجــار  تأميــن طبــي  إتفاقيــة  – األردن  للتأميــن 

أعضــاء الغرفــة والــذي يضمــن تغطيــة طبيــة للتجــار 

و عائالتهــم و موظفيهــم.

تجــارة  غرفــة  عــن  االتفاقيــة  حضــر  وقــد  هــذا 

العقبــة الســيد نائــل الكباريتــي  - رئيــس 

حضــر  فيمــا  العقبــة،  تجــارة  غرفــة  مجلــس 

كل مــن الســيد ســليمان دنديــس -  مديــر 

ــيد  ــي، والس ــن الطب ــرة التأمي ــذي / دائ تنفي

محمــد صبــح – مديــر تنفيــذي / دائــرة األعمال 

غيــر المباشــرة والفــروع

رئيــس  نــوه  التوقيــع  حفــل  خــالل  كلمتــه  وفــي 

غرفــة تجــارة العقبــة الســيد نائــل الكباريتي 

ان التأميــن الطبــي لكافــة التجــار وعائالتهــم يمثــل 

القضايــا  وان  خاصــة  التجــارة،  غرفــة  لــدى  أولويــة 

الصحيــة تعتبــر مــن أهــم القضايــا التــي يحتاجهــا 

المواطــن والتاجــر حاليــا، مشــيرا أن عملية االشــتراك 

فــي التاميــن الصحــي لــدى غرفــة تجــارة العقبــة 

ســيكون لمــن يرغــب مــن التجــار األعضــاء، وضمــن 

شــروط قابلــة للتطبيــق وفــي متنــاول الجميــع وبمــا 

الماليــة  وظروفهــم  التجــار  اوضــاع  مــع  يتناســب 

والصحيــة 

العقبــة  تجــارة  غرفــة  ان  الكباريتــي  وأكــد 

تعمــل حاليــا علــى حمايــة التاجــر مــن كافــة النواحــي 

فــي  أولويــة  تعــد  الطبيــة  الحمايــة  أن  مشــيرا 

الظــروف الحاليــة الســيما وان إختيــار شــركة التاميــن 

جــاء بنــاءا علــى التغطيــات التأمينيــة الشــاملة و 

التجــار.  لكافــة  التأميــن  شــركة  ســتقدمها  التــي 

دنديــس  ســليمان  الســيد  أكــد  جانبــه  مــن 

األردن   – للتأميــن  الخليــج  مجموعــة  أن 

ســتحرص علــى تقديــم أفضــل الخدمــات التامينيــة 

العقبــة  تجــارة  غرفــة  أعضــاء  للتجــار  الطبيــة 

خــارج  و  داخــل  التأميــن  والتــي تضمــن شــمولية  

ــازات الممكنــة، مــن  المستشــفى مــع افضــل االمتي

خــالل شــبكة طبيــة تضــم أفضــل مــزودي الخدمــات 

تفضيليــة. وبأســعار  الطبيــة 
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مجموعــة اخلليــج للتأمــني تعلــن عــن حتقيــق أربــاح صافيــة بقميــة 16.3 
مليــون د.ك ) 53.7 مليــون دوالر أمريــي ( عــن العــام 2020 للهســم بمنــو 

 %22
مليون دوالر أمريكي( لتصل إلى 117.4 
مليون   385.9( كويتي  دينار  مليون 
ديسمبر   31 في  كما  أمريكي(  دوالر 
2020 بالمقارنة مع 108.8 مليون دينار 
أمريكي(  دوالر  مليون   357.7( كويتي 

في 2019. 

المكتتبة  األقساط  قيمة  وحققت 
 13 بنسبة   2020 العام  خالل  ارتفاعً 
الماضي  العام  مع  بالمقارنة  بالمائة 
لتصل إلى 444.4 مليون دينار كويتي 
بزيادة  أمريكي(  دوالر  مليار   1.46(
 166( دينار كويتي  50 مليون  قيمتها 

مليون دوالر أمريكي(.

وااليرادات  االستثمار  ربح  صافي  وبلغ 
 50( كويتي  دينار  مليون   15.2 األخرى 
نسبته  بارتفاع  أمريكي(  دوالر  مليون 
دينار  مليون   0.7 وقيمته  بالمائة   5
كويتي )2.4 مليون دوالر أمريكي( عن 

العام الماضي. 

الفنية  االحتياطيات  صافي  ارتفع  كما 
للشركة بقيمة 18 مليون دينار كويتي 
 11 وبنسبة  أمريكي(  دوالر  مليون   59(
دينار  مليون   179 إلى  ليصل  بالمائة 
كويتي )588 مليون دوالر أمريكي( كما 
مع  بالمقارنة   2020 العام  نهاية  في 
161 مليون دينار كويتي )530 مليون دوالر أمريكي( 

كما في 31 ديسمبر 2019.

وارتفعت األصول لتصل إلى 801 مليون دينار )2.6 
 2020 ديسمبر   31 في  كما  أمريكي(  دوالر  مليار 
)123 مليون  دينار كويتي  38 مليون  بزيادة قدرها 
مع  بالمقارنة  بالمائة   5 ونسبتها  أمريكي(  دوالر 

السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 .    

وقد بلغت القيمة الدفترية للسهم ما مقداره 630 
فلسً كما في 2020/12/31 بالمقارنة مع 584 فلسً 

في 2019/12/31 بارتفاع نسبته 8 بالمائة.      

كما ارتفعت حقوق المساهمين خالل العام بنسبة 
8 بالمائة بما يعادل 8.6 مليون دينار كويتي )28.3 

مجموع
حقوق المساهمين

مجموع
اصول 

صافي 
ا�حتياطات الفنية

ربح ا�ستثمار
وااليرادات اخرى

117
%8

801
%5

179
%11

15.2
%5

صافي
إيرادات اكتتاب

صافي
ربــح العـــام

اقساط
المكتتبة

27.95
%29

16.3
%22

444
%13

مليون د.ك.مليون د.ك.مليون د.ك.مليون د.ك.

مليون د.ك.مليون د.ك.مليون د.ك.

إدارة  مجلس  رئيس  الصانع   عبداهلل  فرقد  صرح  
أرباٍح  تحقيق  عن  اليوم  للتأمين  الخليج  مجموعة 
 53.7( كويتي  دينار  مليون   16.3 بقيمة  صافية 
 85.35 ربحية  يعادل  ما  أي  أمريكي(  دوالر  مليون 
المالية  السنة  عن  وذلك  الواحد،  للسهم  فلسً 
المنتهية في 31 ديسمبر 2020 بارتفاع نسبته 22 
دينار  مليون   13.3 بقيمة  ربح  مع  بالمقارنة  بالمائة 
العام  عن  أمريكي(  دوالر  مليون   43.9( كويتي 
الماضي، وبلغ مجموع االيرادات 210.8 مليون دينار 
كويتي )693.1 مليون دوالر أمريكي( بارتفاع نسبته 
دينار كويتي  مليون   205.3 مع  بالمقارنة  بالمائة   3
الماضي،  العام  عن  أمريكي(  دوالر  مليون   675(
مليون   27.95 االكتتاب  ايرادات  صافي  بلغت  كما 
بزيادة  امريكي(  دوالر  مليون   91.9( كويتي   دينار 
قدرها 6.3 مليون دينار كويتي )20.8 مليون دوالر 
 21.6 مع  بالمقارنة  بالمائة   29 ونسبتها  امريكي( 
أمريكي(  دوالر  مليون   71.1( كويتي  دينار  مليون 
ويعود سبب  السابق.  العام  من  الفترة  نفس  عن 
االرتفاع في صافي الربح إلى تحسن نتائج االكتتاب 
وارتفاع حصة المجموعة من نتائج الشركات التابعة.

توقيع  تم  التوسعية  الشركة  استراتيجية  وفي ضوء 
على  لالستحواذ   )AXA( أكسا  شركة  مع  اتفاقية 
وذلك  التعاون  مجلس  دول  في  التأمينية  عملياتها 
تبلغ  للصفقة  إجمالية  وبقيمة   2020 نوفمبر   30 في 
474.75 مليون دوالر أمريكي ، وجدير بالذكر أن الصفقة 
التنظيمية  الموافقات  استكمال  لشروط  تخضع 
تلك  تمويل  ولمتطلبات   ، المعنية  بالدول  والرقابية 
الصفقة، يوصى مجلس إدارة مجموعة الخليج للتأمين 
السنة  عن  نقدية  أرباح  توزيع  بعدم  العامة  للجمعية 
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مجموعــة اخلليــج للتأمــني حتــوز عــى العالمــة التجاريــة 
  2021-2020 للســنة  التأمينيــة 

بواسطة  للتأمين  الخليج  مجموعة  تكريم  تم 

لفوزها  ريفيو  فاينانس  أند  بانكينج  جلوبال 

 Decade of Excellence Insurance بجائزة 

MENA 2020 ، وقدد تسلمت مجموعة الخليج 

الديناميكية  قيادتها  عن  الجائزة  هذه  للتأمين 

لألعمال،  المتنامية  المطالب  تلبية  على  وقدرتها 

وبصفتها واحدة من أكبر شركات التأمين وأكثرها 

أفريقيا  الشرق األوسط وشمال  تنوعً في منطقة 

بتكوين  للتأمين  الخليج  مجموعة  قامت 

التمثيل  خالل  من  أسواقها  في  تنافسية  قاعدة 

الواسعة في  الخبرة  الجرافيكي وتوفير معلومات 

الالسلكية  واالتصاالت  واألموال  االقتصاد  مجال 

وهي  مميزة  الجائزة  هذه  تعتبر  الخدمة.  وموردي 

من الجوائز التي تحظى بتقدير عال جدًا.

حصلت مجموعة الخليج للتأمين على )جائزة 

مرة   )2021/2020 التأمينية  التجارية  العالمة 

اخري من المنتدى العالمي للعالمة التجارية، 

منظمة عالمية غير ربحية مقرها لندن ، إنجلترا.

وتهدف مجموعة الخليج للتأمين إلى أن تصبح 

قطاع  في  المرغوبة  الوجهات  أكبر  من  واحدة 

بناء  على  أساسي  بشكل  التركيز  مع  التأمين 

وتقوم  بالقوة  تتميز  التي  األمد  طويلة  العالقات 

على االحترام المتبادل.

التجارية  للعالمة  العالمي  المنتدى  أن  يذكر 

يسعى إلى النهوض بمعايير العالمات التجارية لما 

وتستند  والمستهلكين.  الصناعة  مصلحة  فيه 

هي  معايير  ثالثة  على  للجائزة  التحكيم  لجنة 

تقييم العالمة التجارية، دراسات سوق المستهلك 

والتصويت على شبكة اإلنترنت. وبصفتها الشركة 

منطقة  في  التأمين  صناعة  مجال  في  الرائدة 

تفوقت  فقد  أفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق 

وتم  المعايير  للتأمين في جميع  الخليج  مجموعة 

اختيارها كأفضل عالمة تجارية. 

في العام القادم، سنقوم بتوسيع عالمتنا التجارية 

قوة  كذلك  يؤكد  وهذا  المنطقة.  في  وحضورنا 

خالل  من  خدمتنا  وتميز  وجودة  التجارية  عالمتنا 

التي  الثابتة  التجارية  والعالمة  المستمر  االبتكار 

يثق بها عمالؤنا.

مجموعة اخلليج للتأمني تفوز جبائزة
2020 Decade of Excellence Insurance MENA 
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الخليـــج  مجموعـــة  قامـــت 

فـــي  بالمشـــاركة  للتأميـــن 

للتوعيـــة  العالمـــي  الشـــهر 

تنظيـــم  خـــالل  مـــن  بالتوحـــد 

زيـــارة إلـــى مركـــز الكويـــت 

بتوزيـــع  وقامـــت  للتوحـــد 

والحـــرف  الفنـــون  مـــن  هدايـــا 

األطفـــال  علـــى  اليدويـــة 

المتوحديـــن. كان الهـــدف من 

الزيـــارة هـــو رفـــع الوعـــي حول 

هذا االعتالل وانتشـــاره وسبل 

معـــه. التعامـــل 

مختلـــف  دعـــم  مواصلـــة  علـــى  حرصهـــا  إطـــار  فـــي 

الخليـــج  مجموعـــة  ـــت  نظمَّ المجتمـــع،  شـــرائح 

األعمـــال  مجلـــس  مـــع  بالشـــراكة  للتأميـــن 

األميركي فـــي الكويـــت زيـــارًة إلـــى بيت عبد اهلل 

الكويتية  للجمعيـــة  التابـــع  األطفـــال  لرعايـــة 

.KACCH المستشـــفى   فـــي  األطفـــال  لرعايـــة 

أثنـــاء الزيـــارة، قدمـــت مجموعة الخليـــج للتأمين 

وأقـــالم  ودفاتـــر  واأللعـــاب  الدمـــى  مـــن  مجموعـــة 

التلوين بهدف رســـم االبتســـامة والفـــرح على وجوه 

األطفـــال، وتقديـــم الدعـــم لهـــم ورفـــع معنوياتهم. 

ـــس بيـــت عبـــد اهلل كأول دار رعايـــة لألطفـــال  تأسَّ

مـــن  مســـتوى  أعلـــى  تقـــدم  األوســـط  الشـــرق  فـــي 

اختصاصـــات  وفـــق  لألطفـــال  التلطيفيـــة  العنايـــة 

متعـــددة، وتدعـــم أســـر األطفـــال الذيـــن يعانون من 

مســـتعصية. أمـــراض 

مجموعة اخلليج للتأمني  تتربع لـ بيت عبد هلل

موظــي مجموعــة اخلليــج للتأمــني - 
البحريــن حيــرون دورة اإلســعافات 

األوليــة

رســـالة مركـــز الكويـــت للتوحد هي نشـــر الوعـــي بالتوحـــد ووضـــع برامج 
تعليميـــة دقيقـــة لألطفال المصابين بهـــذه اإلعاقة التي تســـتمر طوال العمر 
وهـــذا يشـــمل تحســـي قدراتهم التعليميـــة واالجتماعيـــة المميزة مـــع مراعاة 
الفـــروق الفرديـــة فيمـــا بينهـــم وكذلـــك دعـــم مهاراتهـــم فـــي وقـــت الفـــراغ 

وامكانيـــة دمجهـــم  فـــي المجتمع.

تقـــوم مجموعة الخليج للتأمين بدعـــم هذه القضية لمســـاعدة المجتمع 
على فهم واســـتيعاب الجوانب المختلفة الكثيـــرة للتوحد ومعناها الحقيقي 

بالنســـبة لكل من األطفال وأسرهم.

فـــي دورة  البحريـــن،    - للتأميـــن  الخليـــج  حضـــر موظفـــي مجموعـــة 

اإلســـعافات األوليـــة التـــي نظمهـــا مركز الســـالمة للتدريب و اإلستشـــارات 

وتضمنـــت الـــدورة تدريـــب الموظفيـــن علـــى كيفيـــة إلنعـــاش القلبي الرئـــوي إلى 

جانـــب إجـــراءات اإلســـعافات األوليـــة األخـــرى في حـــاالت الطـــوارئ. كانت مـــدة الدورة 

ليـــوم واحـــد وحصـــل جميـــع الموظفيـــن الذيـــن حضـــروا على شـــهادة.

دورهـــا  لتعزيـــز  أهميـــة قصـــوى  المجموعـــة  وتولـــي 

ال  جـــزءًا  باعتبارهـــا  االجتماعيـــة  المســـؤولية  فـــي 

يتجـــزأ مـــن رســـالتها. وفيمـــا تعكـــس هـــذه الزيـــارة 

حـــرص مجموعة الخليـــج للتأمين علـــى التواجد 

الشـــركة  تواصـــل  المجتمـــع،  شـــرائح  جميـــع  بيـــن 

جهودهـــا المجتمعيـــة لرعاية األطفال وفئة الشـــباب 

بهـــم.  واالهتمـــام 

مجموعــة اخلليــج للتأمــني تشــارك 
يف هشــر التوعيــة بالتوحــد

ــار وأحــداث أخـبـــ
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Mobile Doctor مجموعــة اخلليــج للتأمــني - البحريــن تاكفــل
ــة  ــق عناي تطل

أعلنـــت مجموعـــة الخليـــج للتأميـــن مصر- 

حيـــاة تكافل اطـــالق أحـــدث خدماتهـــا المبتكرة 

Mobile Doctor حيـــث  وهـــي الطبيـــب الجـــوال 

تمنـــح هـــذه الخدمـــة عميلنـــا خيـــار إجـــراء الفحص 

الطبـــي لوثائقهم الجديدة فـــي أي مكان يختارونه 

بما يتناســـب مـــع احتياجاتهـــم. لن يحتـــاج عمالؤنا 

بعـــد اآلن إلـــى قوائـــم االنتظـــار أو الحجز. ســـتميزنا 

التأميـــن  شـــركات  عـــن   Mobile Doctor خدمـــة 

إلـــى  تنافســـية  ميـــزة  أيًضـــا  وســـتضيف  األخـــرى 

التـــي نخـــدم بهـــا عمالئنـــا فـــي ســـوق  الطريقـــة 

التأميـــن المصـــري.

  - للتأميـــن  الخليـــج  مجموعـــة  أطلقـــت 
البحريـــن تكافل تغطيتهـــا التأمينيـــة الخاصة 
بالعمالـــة المنزليـــة )عنايـــة( والتـــي تتضمن عدد 
مـــن الخدمـــات الصحيـــة االساســـية التـــي صممـــت 
األوليـــة  الصحيـــة  االحتياجـــات  لتناســـب  خصيصـــا 
للعمالـــة المنزلية ومن فـــي حكمهم. وقد صرحت 
الســـيدة / ريمـــا نـــوروز، رئيـــس االكتتـــاب 
الصحـــي والعائلي على  التكافـــل  بدائـــرة 
هـــذه  بـــأن  )عنايـــة(  تغطيـــة  إطـــالق  هامـــش 
فـــي  ومـــن  المنزليـــة  العمالـــة  تشـــمل  التغطيـــة 
حكمها كالســـواقين والطباخيـــن والزراعين وغير 
ذلك مـــن مهن المســـاعدة المنزلية ممـــن لديهم 
تصريـــح عمـــل ســـاري المفعـــول وإقامـــة قانونيـــة 
علـــى أرض المملكة، وتشـــتمل التغطية التأمينية 
علـــى منافع اســـتثنائية مقارنـــة بالبرامـــج الصحية 
واالمـــراض  المزمنـــة  األمـــراض  كتغطيـــة  االخـــرى 
التـــي تـــم تشـــخصيها مســـبقً وتخضـــع للعـــالج. 
كذلك تتيـــح التغطية إضافة خدمـــات أخرى كعالج 
االســـنان وفحـــص النظـــر. وتبلـــغ تغطيـــة تكاليف 
بحرينـــي مقابـــل  دينـــار   5,000 التأمينيـــة  العـــالج 
اشـــتراك تأمينـــي ســـنوي بمبلغ 48 دينـــار بحريني 
االضافـــات االختيارية األخرى. وقد تـــم تعزيز الغطاء 
ليشـــمل إعادة الرفـــات إلى الوطن فـــي حالة الوفاة 
الطبيعيـــة أو الوفـــاة الناجمـــة عن الجراحـــة )ال قدر 

اهلل(.

ومزايـــا  الصحيـــة  الرعايـــة  التغطيـــة  هـــذه  توفـــر 
خدماتيـــة لجميـــع العامليـــن فـــي المنـــازل لتلبـــي 
الطلـــب المتنامي علـــى هذا النوع مـــن التغطيات 

الحمايـــة  التغطيـــة  هـــذه  تؤمـــن  التأمينـــة، حيـــث 
للعاملين في المنازل مـــن جميع االخطار المتعلقة 
بـــأداء مهنتهـــم وتوفـــر راحة البـــال ألربـــاب العمل.

تعد مجموعـــة الخليج للتأمين -  البحرين 
تكافل أول شـــركة تأمين إســـالمية في المنطقة. 
تأسســـت فـــي العـــام 1989 لتوفر بذلـــك مجموعة 
متكاملـــة مـــن المنتجـــات والتغطيـــات التأمينيـــة 
المتوافقـــة مـــع أســـس الشـــريعة اإلســـالمية الغراء 
ومتطلبـــات المؤسســـات واألفـــراد المختلفـــة وهي 
شـــركة تابعـــة لمجموعة الخليـــج للتأمين – 
البحرين وقـــد صنفـــت الشـــركة )A-(  ممتاز من 

.AM Best وكالـــة التصنيف العالميـــة

تدخـــل مجموعـــة الخليج للتأميـــن - تركيا 

شـــراكة تجاريـــة جديـــدة تتضمـــن تقديـــم تأميـــن 

الحمايـــة ، حيـــث تحتـــوي علـــى محتـــوى غنـــي في 

ومكيفـــات  البيضـــاء  األجهـــزة  مثـــل  المنتجـــات 

الهـــواء والمـــراوح واألجهـــزة المنزليـــة الصغيـــرة 

الكهربائيـــة  والســـخانات  الميـــاه  وموزعـــات 

 Koçtaş والمراجـــل المركبة التي تبيعها شـــركة

الرائديـــن  ، أحـــد بائعـــي التجزئـــة   .Ticaret A .Ş

فـــي قطـــاع تحســـين المنـــزل. ضمـــن نطـــاق هذا 

المشـــروع ، الهـــدف هو توفيـــر أفضل ممارســـات 

الذيـــن  المحترميـــن   Koçtaşلعمـــالء التأميـــن 

يطـــورون دائًمـــا منتجاتهـــا وخدماتهـــا مـــع إرضاء 

العمـــالء كأولويـــة لهـــا.

تعاون مجموعة اخلليج للتأمني - تركيا مع كوكتاس
باســـم  تســـميته  تـــم  الـــذي  التأميـــن  منتـــج  مـــع 

تغطيـــة الضمـــان التكميلـــي ، يوفر تغطيـــة تأمينية 

الكهربائيـــة  لألجهـــزة  ســـنوات   3 لمـــدة  إضافيـــة 

باإلضافـــة إلى فتـــرة الضمـــان القانوني ضـــد األعطال 

واألعطـــال الناتجـــة عـــن اإلنتـــاج التي قد تحـــدث عند 

انتهـــاء الضمـــان القانونـــي الـــذي توفـــره الشـــركات 

المصنعـــة . عـــالوة على ذلـــك ، يتم تغطيـــة األجهزة 

الكهربائيـــة بموجـــب بوليصـــة التأميـــن ضـــد األضرار 

العرضيـــة مثـــل الكســـر العرضي والتالمس الســـائل 

تاريـــخ  مـــن  واحـــد  عـــام  لمـــدة  الســـرقة  ومطالبـــات 

الفاتـــورة. يغطـــي التأمين أيًضا األعطـــال الكهربائية 

)األضـــرار التي قـــد تحدث نتيجـــة االرتفـــاع واالنخفاض 

المفاجـــئ للجهـــد( والرطوبـــة والغبـــار.

أحــــدث الخدمات
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أحــــدث الخدمات

سؤال وجواب ...
آيشة جارديت

الخليـــج  العـــام- مجموعـــة  المديـــر  نائـــب 
تركيـــا للتأميـــن- 

الـــذي . 1   gigit تطبيـــق  أخبـــار  فلنناقـــش 
قمتـــم بابتـــكاره فـــي شـــهر أكتوبـــر والذي 
تلقيتـــم بفضلـــه جائـــزة أكثر منتـــج مبتكر 
مـــن  تركيـــا  فـــي  التأميـــن  برمجيـــات  مـــن 
جلوبـــال ايكونوميكس.. ما هـــي قصة تكون 
تطبيـــق gigit  كشـــركة خبيرة فـــي الخدمات 

الجوال؟ الهاتـــف  ألجـــل  التأمينيـــة 

تشـــتمل  برمجيـــات   2009 عـــام  فـــي  بدأنـــا  لقـــد 
نتيجـــة  التحطـــم  ضـــد  والتأميـــن  الممـــدد  الضمـــان 
وكافـــة  الجوالـــة  للهواتـــف  والســـرقة  للحـــوادث/ 
واألجهـــزة  للمســـتهلك  اإللكترونيـــة  األجهـــزة 
المنزليـــة. وقمنـــا على مدار احدى عشـــر عامـــً بقطع 
شـــوط كبير فـــي إدارة العمليـــات والمطالبات وبنود 
وشـــروط البرنامـــج وكذلـــك اســـتدامة رضـــا العميل. 
وكان أحـــد المشـــروعات الرائدة التي قمنـــا بوضعها 
هـــو   2020 عـــام  فـــي  أولوياتنـــا  قائمـــة  رأس  علـــى 
ابتـــكار المنصـــة الضروريـــة الالزمـــة لتقديـــم الحمايـــة 
التأمينيـــة المتعلقـــة بهـــذه الخبـــرة الهامـــة وكذلك 
المهـــارة واألجهـــزة الجديـــدة والهواتف المســـتعملة 
حاليـــً. يوجـــد فـــي العالـــم الـــذي يتحول بســـرعة إلى 
الحالـــة الرقميـــة الكثيـــر مـــن التغيـــرات فـــي قطـــاع 
نعمـــل  التـــي  الطريقـــة  فـــي  تؤثـــر  والتـــي  التأميـــن 
بهـــا. وفـــي ضـــوء ذلك قمنـــا بتصميـــم عمليـــة فنية 
عمليـــة  وهـــي  وثيقـــة  ومعالجـــة  واقتـــراح  لتقييـــم 
خـــالل  مـــن  بالكامـــل  إدارتهـــا  يمكـــن  بأنـــه  تتميـــز 
 .gigit تطبيـــق علـــى الهاتف أثنـــاء تصميم مشـــروع
إن تطبيـــق gigit الـــذي قمنا بإعداده داخل شـــركتنا 
بالتعـــاون مـــع ســـركان أفجـــي – نائـــب المديـــر العام 
العمـــل  وفريـــق  لدينـــا-  بالتكنولوجيـــا  المختـــص 
الخـــاص بـــه يقـــوم باختبـــار كافـــة الوظائـــف الهامـــة 

للهاتـــف مـــن خـــالل صيغـــة ســـهلة االســـتخدام فـــي 
 . تقريـــر  4 دقائـــق ويقـــوم بعمـــل بطاقـــة   -3 خـــالل  
االصطناعـــي  للـــذكاء  دمـــج   gigit تطبيـــق  يشـــتمل 
اقتـــراح  ويقـــدم  الشاشـــة  فـــي  التلـــف  لتحديـــد 
وثيقـــة تأميـــن فوريـــة الشـــراء لألجهزة التـــي تطابق 
المعاييـــر وذلـــك فور اكتمـــال اختبار التشـــخيص عن 
بعـــد. يضـــم التطبيـــق جانب جيـــد آخر  والـــذي يضم 
نســـخ أندرويـــد و IoS اعتبـــارًا من شـــهر أكتوبر وهو 
مناســـب للموديل ذو التوزيع متعـــدد القنوات وهي 
االســـتراتيجية العامـــة للشـــركة بمعنـــى آخـــر كانـــت 
للمبيعـــات  مفتوحـــة  المختلفـــة  المبيعـــات  قنـــوات 
والتـــداول عبـــر مواقعهـــا على اإلنترنـــت أو تطبيقات 

الجوال.  الهاتـــف 

تنزيـــل  ســـتكون  لكـــم  طريقـــة  أســـهل  أن  اعتقـــد 
التطبيـــق وتجربتـــه. وإيجـــازًا كمـــا حاولـــت أن أشـــرح 
فبوجـــه عام إن إجراء فحص ســـريع لهاتفك المحمول 
مـــن خال شاشـــات ســـهلة ومرحة هي طريقـــة مفيدة 
جـــدًا لكـــم. وبعـــد ذلـــك إذا أردتـــم يمكنـــك التفكير 
فـــي اســـتعادة أو ترميـــم هاتفـــك  مـــن خـــالل إدارة 
موثوقـــة للعملية بعـــد التعرض للحوادث المؤســـفة 
فـــي  لتعويضـــه  الالزمـــة  التأمينيـــة  الحمايـــة  وشـــراء 
خـــالل إطار الشـــروط المنصـــوص عليها فـــي الوثيقة 

إذا لـــم تكـــن موثوقة. 

نتيجـــة . 2 الرقمـــي  التحـــول  تســـارع  لقـــد 
انتشـــار كوفيد- 19 وصـــارت الهواتف الذكية 
جـــزءًا أساســـيًا في حياتنـــا وبالتالـــي صارت 
تلـــك الهواتف بالغـــة األهميـــة فما  ســـالمة 
هـــي ميـــزة التطبيق لهـــؤالء الـــذي يقومون 
بتنزيـــل تطبيـــق gigit الـــذي يوفـــر تغطيـــة 

لهواتفهـــم الجوالـــة؟

اعتقـــد أنهـــا ليســـت مبالغـــة أن نقـــول أن الهواتـــف 
الذكيـــة تصنـــف ضمـــن فئـــة األغـــراض ذات األولويـــة 
التـــي يجـــب أن يتـــم إنقاذهـــا فـــي الحرائـــق  وذلـــك 
بالنســـبة لكافة الفئـــات العمريـــة. واآلن نحن قادرون 
علـــى أداء مهـــام كثيـــرة كنـــا نديرهـــا فـــي الماضـــي 
علـــى أجهـــزة الالب تـــوب واألجهزة اللوحية بواســـطة 
الهواتـــف الجوالـــة فقـــط، وكل عملنـــا يبـــدأ وينتهي 
علـــى الهاتـــف من معامالتنـــا البنكية وحتـــى متابعة 
أعمالنـــا اليوميـــة، ومؤتمـــرات عبر الفيديـــو والتطوير 
والتســـوق  واألخبـــار  والســـفر  والترفيـــه  الشـــخصي 
والدعابـــات، ومنـــذ ســـنوات قليلـــة لـــم نكـــن لنتردد 
جديـــد،  بموديـــل  الجوالـــة  هواتفنـــا  اســـتبدال  فـــي 
العمـــالت   صـــرف  أســـعار  لزيـــادة  نتيجـــة  ولكـــن   
والواقع الـــذي اضطرنـــا لتغيير أولوياتنا مـــن الناحية 
االقتصاديـــة فهـــذا يتطلـــب منـــا اســـتخدام هواتفنا 
 gigit الحاليـــة ألطـــول وقـــت ممكـــن. يعتبـــر تطبيـــق
تطبيق ســـريع وبســـيط جـــدًا يهدف لتقديـــم برنامج 

ســـريعة  طريقـــة  خـــالل  مـــن  للمســـتهلك  تأمينـــي 
وبســـيطة جـــدًا بحيـــث تجعلنـــا نشـــعر باألمـــان مـــع 
حريصـــة  وإدارة  عليهـــا،  يعتمـــد  خدمـــات  شـــبكة 
للعمليـــة وهيـــكل مالـــي قـــوي وكذلـــك فريـــق خبير 
فـــي التعامـــل مع الحـــوادث المؤســـفة وذلـــك عندما 
ال تتـــاح لنـــا الفرصـــة خالل عمليـــة الشـــراء الجديدة أو 
عندمـــا يكـــون هاتفنـــا قيـــد االســـتخدام. يمكنكـــم 
القيـــام بتنزيـــل التطبيـــق مجانً وإجـــراء االختبار فورًا 
15خطـــوة   -  14 يضـــم  االســـتخدام  ســـهل  )اختبـــار 
فقـــط مـــع التدفـــق الســـريع والتوجيه عبر الشاشـــة( 
ثـــم يمكنـــك رؤية وظائـــف هاتفك التـــي تعمل وتلك 
التـــي بهـــا مشـــكلة محتملـــة، كمـــا يقـــوم االختبـــار 
باســـتعمال  للشاشـــة  التالفـــة  غيـــر  الحالـــة  بفحـــص 

الـــذكاء االصطناعـــي الموجـــود فيـــه. 

ما هـــي تغطيـــة تأميـــن حمايـــة الهاتف . 	
بفعـــل  التلفيـــات  تشـــمل  وهـــل  الجـــوال 

؟ م لمســـتخد ا

للتأميـــن  العامـــة  الشـــروط  ضمـــن  المنتـــج  يعمـــل 
علـــى األجهـــزة اإللكترونيـــة والتأميـــن ضد الســـرقة. 
يخضعـــان  والســـرقة  العـــارض  فالتلـــف  وبالتالـــي 
لتغطيـــة تأمينية على ســـبيل المثال عندما يســـقط 
هاتفـــك من جيبـــك أثناء الجـــري للحاق بســـيارة أجرة 
وتحطـــم شاشـــته أو عندمـــا تكـــون تتنـــاول قهوتك 
وتصـــدم يـــدك الفنجـــان ويصيـــر هاتفـــك جـــزءًا مـــن 
القهـــوة أو عندمـــا تتعرض للســـرقة فـــي أثناء عودة 
وقـــت  فـــي  الســـيارات  انتظـــار  ســـاحة  مـــن  للمنـــزل 
متأخـــر جـــدا مـــن الليل. كمـــا يمكـــن االســـتفادة من 
التـــي تزيـــد مـــن تغطيـــة الحمايـــة الممـــددة  الحـــزم 
تتـــراوح  الشـــراء والتـــي  يتـــم تقديمهـــا عنـــد  التـــي 
مـــن 2- 5 ســـنوات، وكمـــا ســـبق وذكرت في األســـئلة 
الســـابقة فإن لدينـــا المرونـــة لبناء منتجـــات مختلفة 
المســـتقبل  وفـــي  المختلفـــة،  للتفضيـــالت  وفقـــً 
ســـوف يكون مـــن الممكـــن تقديم المنتـــج من خالل 
هيـــكل جزئـــي أو نموذجـــي وفقـــً لتفضيـــل شـــريك 

العمـــل أو القنـــاة أو المشـــتري.

إبرازهـــا  أريـــد  التـــي  األهميـــة  بالغـــة  النقطـــة  أمـــا 
هنـــا هـــي أن المســـتهلك العـــادي قـــد تكـــون لديـــه 
خيـــارات محـــدودة إلصـــالح الهاتـــف فـــي حالـــة تحطم 
حـــادث  عـــن  الناتـــج  الهاتـــف  عطـــل  أو  الشاشـــة 
وتخضـــع  مرتفعـــة  لمعاييـــر  وفقـــً  نعمـــل  ونحـــن 
للمراقبـــة والتحســـين الدائميـــن فـــي كل العمليـــات 
والخصائـــص، ونحـــن نأخـــذ مـــا نقـــوم بـــه علـــى وجه 
الجـــد ونـــود أن تعتبـــر الخدمـــة التي نقدمهـــا خدمة 
طويلـــة األجـــل تســـتهدف الرضـــا الحقيقـــي للعميل 

إلـــى الياء.  مـــن األلـــف 
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كيف أثر كوفيد-19 عى معلك
وماذا تعملت منه؟

تمثـــل جائحة كوفيد - 19 تحدًيا غير مســـبوق 
لبيئـــة العمـــل لدينـــا ، ومع ذلك فقـــد أدت إلى 
مثـــل  العمـــل  فـــي  التغييـــرات  مـــن  العديـــد 
التحـــول المباشـــر للعمل مـــن المنـــزل، وعقد 
االجتماعـــات من خالل منصـــات االجتماعات عبر 
اإلنترنـــت، ومـــن ناحية أخرى ســـاهمت في نمو 

الوعـــي التأمينـــي من جانـــب العميل.

أجبرنـــا كوفيـــد - 19 علـــى إيجاد طـــرق أفضل 
للتعامـــل مـــع المهـــام اليومية ، فـــكان علينا 
مثـــل  الرئيســـية،  التغييـــرات  بعـــض  إجـــراء 
االنتقـــال إلـــى النظـــام الرقمـــي فـــي جوانـــب 
مختلفـــة  منهـــا وعلـــى ســـبيل المثـــال نظام 
حفـــظ الملفـــات لدينـــا )تـــم التحويـــل للنظام 
الرقمـــي والحصول على نســـخة رقمية لجميع 
وثائق التأمين والمســـتندات( وأيًضا الحصول 
على موافقـــة وحدات التنظيم علـــى التوقيع 
و  اإلصـــدار  لتســـهيل   ، للوثائـــق  األلكترونـــى 

للعمالء. إرســـالها 
كمـــا إن العمـــل مـــن المنـــزل لبعـــض الوقت ، 
جعلنـــا نقـــدر العمل مـــن المكتـــب و التفاعل 

وجهـــً لوجـــه مـــع مجموعـــة العمل.

قـــام وبـــاء كوفيـــد –  19 بإبـــراز نقـــاط الضعف 

لدينـــا ولكنه مـــن جهة أخرى جعلنـــا نفكرفي 

القيـــام  بشـــأن  وذلـــك  ونراجعهـــا  طريقتنـــا 

باألشـــياء وخاصـــة تبنـــي اســـلوب عمـــل أكثـــر 

مرونـــة كـــي نواجـــه المواقـــف التي قـــد تكون 

أكثـــر فوضوية فـــي المســـتقبل.

التعامـــل مع العمالء مـــن أكثر األمـــور المهمة 
فـــي قطاع األعمـــال، وخاصة فـــي التأمين على 
الســـيارات.  فخـــالل الفتـــرة الصعبـــة التي نمر 
بهـــا و التحديـــات األســـتثنائية التـــي فرضهـــا 
علينـــا الوبـــاء كنـــا أمـــام تحديـــً كبيـــرًا لكنـــا 
أســـتطعنا أن نتغلـــب علـــى جيـــع الصعوبات 

والتحديـــات .

 يجب أن تكون ســـالمتنا هـــي أكبر اهتماماتنا 
وكذلـــك يجـــب علينـــا الحفـــاظ علـــى التباعـــد 
االجتماعـــي واتخـــاذ كافـــة اإلجـــراءات االحترازية 
للحفـــاظ علـــى ســـالمتنا. وســـعيً وراء تحقيق 
هـــذا الهـــدف اضطررنـــا للعمـــل مـــن المنـــزل 
وقـــد تعلمت أن هنـــاك طرق بديلـــة للتواصل 
بـــدالً من عقد اجتماعات وجهـــً لوجه ويمكننا 
االجتماعـــات  عبـــر  االجتماعـــات  كافـــة  عقـــد 
االفتراضيـــة من خالل تطبيـــق زوم، وأتمنى أن 
نتلقـــى جميعً اللقـــاح بحيث يمكننـــا العودة 

الطبيعية. للحيـــاة 

 لقـــد كانت هـــذه حربً مزدوجـــة على الصعيد 
الشـــخصي حيـــث كانـــت حربـــً ضـــد الفيروس 
وتجنبـــه، وحربـــً أخرى نفســـية عقلية ضد كل 
الضغـــوط التي فرضها علـــّي الوباء. لقد عمل 
الوبـــاء علـــى تقييـــد كافـــة نشـــاطاتي وقلـــب 
روتينـــي رأســـً علـــى عقـــب. ومع هـــذا تمكنت 
مـــن خـــالل المرونـــة والتفكير اإليجابـــي واتخاذ 
االحتياطـــات مـــن التعامـــل والتكيـــف والبقاء، 
كما أثـــر الوباء علـــى عمل وتسلســـل إنتاجي 
وكذلـــك أثرت القيـــود واإلغالقـــات والعمل من 

المنـــزل علـــى أدائي فـــي البداية.

سالم بوطالب
gig-Algeria

دالل األشرم
gig

نادين يونان
gig-Egypt

محمد توفيق
gig-Bahrain

روماني رزق
gig-Egypt Life Takaful

منى حميد
gig-Bahrain Takaful
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ت بقا لمسا ا

يف أي عام يصبح معر مجموعة اخلليج للتأمني 60 عامًا؟

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

	( للدخــول يف الحســب جيــب ان تكــون مــن موظي مجموعة اخلليــج للتأمني

4( ســوف يــم اختيــار فائــز واحد وســيتضمن االصــدار التايل من gig Connects  صورته
* املوعــد الهنــايئ: 5 يوليو 2021
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الفائز بالعدد اخلامس

الســـيد رماح أســـعد يســـم اجلائـــزة للفائز الســـيد إبرام شـــويق من 
مجموعـــة اخلليـــج للتأمـــني - مرص تاكفـــل حياة جهـــاز ذيك قمي.

الســـيدة دعـــاء عبدالرزق - مديـــرة العمليات الطبية ختتـــار الفائز يف 
اخلامس. الحسب 
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الســـتكمال  فعالـــة  أداة  الشـــكاوى  إدارة  تعتبـــر 

الخدمـــة وجـــودة إدارة العمليـــة وهـــي وثيقـــة الصلة 

بـــإدارة عالقات العميـــل والحفاظ علـــى عالقات ناجحة 

طوليلـــة األجـــل مـــع عمالءنـــا. وبالتالـــي فإن رســـالتنا 

كوحـــدة إدارة الشـــكاوى فـــي شـــركتنا هـــي تقييـــم 

كل شـــكوى مـــن منظـــور العمـــالء ومتابعـــة عمليات 

الخدمة والمشـــروعات التـــي أدت للشـــكوى وتحديد 

بهـــدف  كلـــه  وهـــذا  فيهـــا.  القصـــور  ذات  الجوانـــب 

مـــن  العميـــل  مـــع  مســـتدامة  عالقـــات  إدارة  ضمـــان 

خـــالل اتخاذ اإلجراءات المناســـبة وزيـــادة والء العميل 

لشـــركتنا.

اليـــوم نحن كباقـــي العالم نواصل العيـــش والعمل 

مختلـــف  بشـــكل  الحيـــاة  جوانـــب  مســـتوى  علـــى 

نتيجـــة لفتـــرة الوبـــاء فـــي بالدنـــا وبالتالـــي فالمثابرة 

مـــع العمـــالء هي مســـألة بالغة الجدية حتـــى نتمكن 

نقـــوم  التـــي  وشـــكاويهم  طلباتهـــم  تقييـــم  مـــن 

وفـــي  نظرهـــم  وجهـــة  مـــن  ودراســـتها  بتســـلمها 

ضـــوء الوضـــع الـــذي نعيشـــه اليوم.

 تعـــرض أحـــد العمـــالء المؤمنيـــن لدينا لحادث ســـير 

فـــي ســـيارته فـــي شـــهر نوفمبـــر 2020 وتـــم عمـــل 

ملـــف مطالبـــة بالتعويض عن الســـيارة في شـــركتنا 

حيـــث أن الســـيارة قـــد تعرضـــت لتلـــف بالـــغ وبـــدأت 

عمليـــة التقييـــم الضروريـــة وخـــالل تلـــك الفتـــرة تـــم 

المؤمنـــة  تخصيـــص ســـيارة بديلـــة مجانـــً للعميلـــة 

بنـــاء علـــى شـــروط الوثيقـــة الخاصة.

 ولكـــن شـــركة التأميـــن تقدمـــت بشـــكوى أن هـــذه 

الفتـــرة غيـــر كافيـــة مـــن حيـــث ظروفهـــم، وكانـــت 

فتـــرة  تمديـــد  وطلبـــت  معاقـــة  المؤمنـــة  عميلتنـــا 

الخطـــر   مـــن  أنـــه  قالـــت  حيـــث  المجانيـــة  الســـيارة 

أن  الكيمـــاوي  للعـــالج  التـــي تخضـــع  والدتهـــا  علـــى 

فتـــرة  خـــالل  العامـــة  االنتقـــال  وســـائل  تســـتخدم 

الوبـــاء، وطبعً تعتبـــر فترة الســـيارات المجانية التي 

نقـــوم بتخصيصهـــا للعمالء المؤمنيـــن مدة محددة 

قياســـية ولكـــن تـــم تقييم ظـــروف العميلـــة الخاصة 

بنـــا وتـــم منحها وقتـــً إضافيـــً لتجنـــب المعاملة غير 

المناســـبة لهـــا.

بتول بكر
مدير إدارة الشكاوى وإدارة الجودة 

في مركز االتصاالت
تركيا للتأمين-  الخليج  مجموعة 

قصص نجــاح العمالء
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 أنـــت وصلت للشـــرق األوســـط منـــذ أقل من 
5 ســـنوات فـــي  عاميـــن بعـــد قضـــاء فتـــرة 
المكســـيك. ما هو اكثر شـــيء أثار دهشتك؟

ســـرعان مـــا أدركـــت أن الرأي المنتشـــر فـــي كثير من 
بقـــاع األرض عن الشـــرق األوســـط ال يعبر عـــن الواقع. 
لقـــد اكتشـــفت ثقافـــة ثريـــة ومبهـــرة ولغـــة أتمنـــى 
أن اتعلمهـــا وأســـلوب فـــي أداء األعمـــال قائـــم علـــى 
الثقـــة واالحتـــرام. اتمتـــع مـــن خـــالل معيشـــتي فـــي 
اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة بالتنـــوع والتســـامح فـــي 

المجتمـــع، نشـــعر أنـــا وأســـرتي باألمـــان والترحاب.

تقـــوم العديـــد مـــن بلـــدان الشـــرق األوســـط بإعـــادة 
المخاطـــرة وريـــادة  اكتشـــاف ذاتهـــا وتطويـــر فكـــر  
األعمـــال وبنـــاء رؤى طويلـــة األجـــل للمســـتقبل، مـــن 

الشـــيق والمثيـــر أن أكـــون جـــزءًا مـــن هـــذا التيـــار.

انت عملـــِت في أكســـا على مدار العشـــرين 
ســـنة الماضيـــة فمـــا هـــو شـــعورك حيـــال 
للتأمين؟ الخليـــج  مجموعـــة  إلـــى  االنتقـــال 

إن أكســـا واحـــدة  مـــن أكبـــر شـــركات التأميـــن فـــي 
العالـــم لدينـــا اســـم قـــوي وكوننـــا ثقافة مؤسســـية 
علـــى مســـتوى كافـــة كياناتنـــا، لقـــد شـــاهدت هذه 
الشـــركة تتطور وتتوســـع وقـــد عرضت علـــّي الكثير 
مـــن فـــرص الترقـــي طـــوال تلـــك المـــدة، أنـــا اشـــعر 
باالمتنان للعالقـــات المميزة والطويلـــة التي كونتها 
مـــع زمـــالء العمـــل حـــول العالـــم وســـوف يظـــل مـــن 

دواعـــي فخـــري أن أقول أننـــي قد عملت لدى اكســـا.

ولكـــن ومنـــذ مطلـــع العـــام 2020 عندمـــا بـــدأت أنا 
وزمالئـــي العمل علـــى المعاملة مـــع مجموعة الخليج 
المشـــروع  تجـــاه  بالحمـــاس  نشـــعر  صرنـــا  للتأميـــن 
للتأميـــن  الخليـــج  مجموعـــة  نمـــو  طمـــوح  وخاصـــة 
ونمـــوذج الحوكمـــة الذي تـــم طرحه. واكتشـــفنا من 
فـــي كل  الرئيســـيين  مـــع األعضـــاء  التعامـــل  خـــالل 
من مجموعـــة الخليـــج للتأمين وفيرفاكس وشـــركة 
مـــن  كثيـــر   )KIPCO( القابضـــة  الكويـــت  مشـــاريع 
مجـــاالت الحوكمة والتكامل، ســـوف تصبح شـــركاتنا 
فـــي المنطقـــة أقـــوى مـــن قبـــل وتمامً كما شـــعرت 
حيـــال اكســـا منذ عشـــرين ســـنة اتطلع أنـــا وزمالئي 
لبـــدء هـــذه الرحلـــة الجديـــدة مـــع مجموعـــة الخليـــج 

للتأميـــن.         

كيف تصفين بيئة العمل في اكسا الخليج؟

مثلمـــا هـــو الوضـــع فـــي مجموعـــة الخليـــج للتأميـــن 
فـــإن النزاهـــة أمر جوهـــري، ومعاملة عمالءنـــا بعدالة 
ومعاملـــة زمالءنـــا باحتـــرام وتقبل التنـــوع في مكان 
العمـــل. نحن نرغـــب أن يشـــعر موظفونـــا بالتمكين 
نســـعى  ســـوف  ومســـئولياتهم.  أدوارهـــم  وتملـــك 
دومـــً لتحطيم الصوامـــع الوظيفية واتاحـــة التعاون 
عبـــر اإلدارات للموظفيـــن مـــع توجيـــه أكبـــر االهتمام 
وإطـــار  القيـــادة  ومبـــادئ  قيمنـــا  تعمـــل  لعمالءنـــا. 
العمـــل القائم على الكفاءة لدينـــا على دعم تطوير 
هـــذا الوســـط وبيئة العمـــل وكذلك سياســـاتنا، لقد 
كانـــت اكســـا دائمً رائـــدة في مبـــادرات مثـــل اإلجازة 
األبويـــة والعمل المـــرن ما يجعل اكســـا صاحب عمل 

جـــاذب جدًا فـــي كثير مـــن مناطـــق العالم.

يوجـــد لدينا مجـــاالت تحتاج أن نعمل علـــى تطويرها 
الســـرعة  مـــن  كل  أصبحـــت  حيـــث  وتحســـينها، 
تتطلـــب  التـــي  الهامـــة  الجوانـــب  مـــن  والبســـاطة 
التركيـــز عليهـــا وخاصـــة منـــذ ظهـــور الوبـــاء حيـــث 
أدركنـــا أنـــه مـــا زال لدينـــا مجـــال للتحســـين ونحـــن 
للتأميـــن  الخليـــج  نشـــعر أن فكـــر قيـــادة مجموعـــة 

ســـوف يدعـــم هـــذا.

مـــا هي أكبـــر التحديـــات وأبرز االنجـــازات في 
الخليج؟ أكســـا 

أنا اعتقـــد أننا قد واجهنا نفس التحديات اإلنســـانية 
عشـــر  االثنـــي  مـــدار  علـــى  والتجاريـــة  واالقتصاديـــة 

شـــهرًا الماضيـــة، وقـــد أظهـــر طاقـــم العمـــل لدينـــا 
مرونـــة مذهلة وتركيـــز هائل على مصلحـــة عمالءننا 
وقد اســـتفدنا من الفرصة لتســـريع بعـــض مبادراتنا 
الرقميـــة التي كانـــت قيد التنفيـــذ. إن األولوية األولى 
لدينـــا كمنظمة هي ســـالمة األشـــخاص، وقد أظهرت 
فـــرق القيادة مرونتهـــا والنتيجة هي شـــعور طاقمنا 

باألمـــان والتقدير خـــالل األزمة.

يقـــوم نمـــوذج العمـــل لدينـــا على ثـــالث ركائـــز قوية 
وقـــد أدت اســـتراتيجية التوزيـــع المتعـــدد والتواصل 
المـــرن لدينـــا لتحقيـــق نتائجهـــا المرجـــوة وأتاحت لنا 
العبور بســـالم من أشـــد لحظات األزمـــة وبحالة جيدة 

. نسبيً

نحـــن على وعي تـــام أن التأمين مجـــال خاص بالناس 
ومـــوج لهـــم بالتالـــي فقد قمنـــا ببناء شـــركات قوية 
جدًا مـــع المصـــارف والسماســـرة على مســـتوى كافة 
األســـواق، كمـــا أننـــا نقـــوم بمتابعة مؤشـــرات صافي 
ناتـــج الترويـــج للعميـــل لتتبـــع ردود أفعـــال العميل. 
وفـــي نفـــس الوقت نقـــوم بتطبيق اثنيـــن من برامج 
الممتلـــكات والحـــوادث  مـــن  لـــكل  الكبـــرى  التحـــول 
وللصحـــة نحـــن نتوقع حصـــاد ثمارهما في الســـنوات 
ورضـــا  المشـــروع  نجـــاح  مـــن  لـــكل  وذلـــك  القادمـــة 

. لعميل ا

 اشـــعر أن النـــاس فـــي خـــالل الوبـــاء والتعـــاون مـــع 
أكثـــر وعيـــً  قـــد صـــاروا  للتأميـــن  الخليـــج  مجموعـــة 
وامتنانـــً لحظنـــا الوفيـــر، وعلـــى الرغـــم مـــن صعوبة 
لديهـــم  النـــاس  ينتظرنـــا  الـــذي  التغييـــر  ســـياق 
شـــجاعة وحب اســـتطالع ايجابـــي حيال مـــا يحمله لنا 

. لمســـتقبل ا

علـــى الصعيـــد الشـــخصي لقـــد عشـــِت أنِت 
واســـرتك بالخارج ألكثر من عشـــر ســـنوات، ما 

الـــذي تعلمته مـــن هذا؟

الحلـــو  بالمـــذاق  اشـــعر  األمـــر  هـــذا  جعلنـــي  لقـــد   
والمـــر للتغييـــر وجعلنـــي أدرك ســـرعة حياتـــي وأتاح 
لـــي التفكيـــر والتأمـــل، عـــادة ما يكـــون التغييـــر أمرًا 
طاغيـــً ولكن فـــور تقبلك له ســـوف تكتســـب الخبرة 
والرؤيـــة والبصيـــرة. أما فيمـــا يتعلق بســـرعة حياتي 
وزوجـــي  أنـــا  غـــادرت  بالبعيـــد  ليـــس  وقـــت  فمنـــذ 
بلجيـــكا مـــع طفلينـــا الصغيريـــن، وبعد ثـــالث بلدان 
صـــار لدينـــا ابنـــان مراهقـــان وهذا مـــا جعلنـــي أدرك 

كـــم يمـــر العمـــر ســـريعً لـــذا علينـــا االســـتمتاع به.

الرقمية  والتجربة  التسويق  رئيس 
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