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اقتصاد

ً
تمهيدا لزيادة انتشارها وتحقيقا لهدفها االستراتيجي
جراح الناصر

أفاد الشايع بأن سياسة
االنتشار والتوسع اإلقليمي
ساعدت في تعزيز وتحسين
المحفظة التأمينية عن طريق
االهتمام بالتأمينات الشخصية
إلى جانب الحصول على
العديد من التأمينات التجارية
والصناعية الضخمة.

من المتوقع
استمرار نمو
االقتصاد
الكويتي
ً
خصوصا
بعد انضمام
مؤشر بورصة
الكويت إلى
األسواق
الناشئة

ق ـ ــال رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـل ــس اإلدارة
لـلـشــركــة األه ـل ـي ــة لـلـتــأمـيــن أيـمــن
الشايع ،إن الشركة مــازالــت تعمل
على دراس ــة أس ــواق عربية أخــرى
ً
ت ـم ـه ـي ــدا لـ ــزيـ ــادة ه ـ ــذا االن ـت ـش ــار
وتحقيق هذا الهدف االستراتيجي
الـمـهــم بــالـمـســاهـمــة ف ــي حصص
مؤثرة في بعض شركاتها.
وأض ــاف الشايع ،خــال انعقاد
الجمعية العمومية العادية أمس،
بـنـسـبــة ح ـض ــور بـلـغــت  85.4في
المئة أن "األهلية للتأمين" واصلت
أداء هـ ـ ــا الـ ـق ــوي خـ ــال عـ ــام 2018
ً
مـحـقـقــة أربـ ــاحـ ــا صــاف ـيــة بمبلغ
ً
 9.492.820دي ـ ـنـ ــارا ب ـعــد إط ـفــاء
خـســائــر غـيــر محققة فــي حساب
األربـ ـ ـ ـ ـ ــاح والـ ـخـ ـس ــائ ــر مـ ـق ــداره ــا
ً
 3.902.862دي ـن ــارا مـقــابــل أرب ــاح
ً
بمبلغ  8.612.371دينارا عام ،2017
وبمعدل نمو  ١٠.٢في المئة.
وأض ـ ـ ـ ــاف أن الـ ـش ــرك ــة حـقـقــت
إن ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ــازات خـ ـ ـ ـ ــال عـ ـ ـ ـ ــام 2018
ظـهــرت جلية بــالـعــوائــد المجزية
للمساهمين ،التي بدورها تعكس
قوة ومتانة المركز المالي للشركة
األهـ ـلـ ـي ــة ل ـل ـتــأم ـيــن وس ـيــاس ـت ـهــا
المتحفظة واستراتيجيتها التي
ترمي إلــى تنويع مـصــادر الدخل
وت ـعــزيــز مــوقـعـهــا الـ ــريـ ــادي على
المستويين المحلي واالقليمي
والتزامها بأرقى معايير السلوك
المهني.
وأوضــح أن النتائج اإليجابية
ال ـم ـت ـح ـق ـقــة خ ـ ــال الـ ـع ــام تعكس
ً
جليا نجاح األهلية فــي مواجهة
الـتـحــديــات كــذلــك االسـتــراتـيـجـيــة
الـصــارمــة ،الـتــي تتبناها الشركة
للحد مــن الـمـخــاطــر ال ـتــي تحيط
بـهــا ،وق ــد هــدفــت استراتيجيتها
إلــى التركيز على نوعية األعمال
والخدمات التأمينية المقدمة مع
توفير الحماية القصوى للشركة.
وذكر أن عام  2018شكل مرحلة
ج ــدي ــدة م ــن ال ـن ـمــو وال ـت ـط ــور في
مسيرة األهلية باستحواذها على
شركة االتـحــاد التجاري للتأمين
في البحرين لتعزيز موقعها في
األسواق اإلقليمية.

ول ـف ــت ال ـش ــاي ــع إلـ ــى أن نـجــاح
ً
األهلية يتجلى دائما في تحقيق
مـعــدالت ربحية معتمدة فــي ذلك
على القاعدة الرأسمالية وجــودة
أصــولـهــا ال ـتــي تبلغ  281مليون
دينار واستراتيجيتها الواضحة
دلـ ـي ــل ق ـ ــوي ع ـل ــى ف ــاع ـل ـي ــة إدارة
ال ـم ـخ ــاط ــر وم ـع ــاي ـي ــر ال ـحــوك ـمــة
ال ـصــارمــة ،الـتــي تطبقها األهلية
ً
ّ
وأدت إلى حماية الشركة دائما من
تدهور بعض األسواق االقتصادية
التي أصابت العديد من الشركات،
وي ـظ ـهــر ذلـ ــك ف ــي ك ــل ال ـم ــؤش ــرات
الـمــالـيــة األخ ـ ــرى لــأهـلـيــة إذ بلغ
العائد على متوسط الموجودات
 3.5في المئة والعائد على حقوق
المساهمين  9في المئة.
وأشــار إلــى أن الشركة اعتمدت
ع ـل ــى تـ ـن ــوع م ـ ـصـ ــادر اإليـ ـ ـ ـ ــرادات
وامتداد شبكة التغطيات التأمينية
ع ـلــى م ـس ـتــوى الـمـنـطـقــة وتـقــديــم
م ـن ـت ـجــات تــأمـيـنـيــة ج ــدي ــدة مما
ترتب عليه تحقيق نتائج جيدة
مع االستمرار فى دعم احتياطيات
الشركة لتقوية مركزها التنافسي
عـ ـ ـل ـ ــى ال ـ ـم ـ ـس ـ ـتـ ــوي ـ ـيـ ــن الـ ـمـ ـحـ ـل ــي
واإلقليمي.
وبين أن سوق التأمين العالمي
م ـ ـ ـ ــازال ي ـع ــان ــي تـ ــوابـ ــع ال ـ ـكـ ــوارث
الطبيعية ،التي ُم َ
ني بها في عام
 2017إضافة إلى الكوارث الطبيعية
عام  2018مثل حرائق كاليفورنيا
وتسونامي إندونيسيا ،وإن كان
ً
تأثيرها محدودا ،وعلى المستوى
الـمـحـلــي كــانــت األم ـط ــار الـغــزيــرة
فــي الكويت ومــا ترتب عليها من
ً
خ ـســائــر ،وت ـع ـثــرت مــال ـيــا بعض
شـ ــركـ ــات ال ـت ــأم ـي ــن فـ ــي الـمـنـطـقــة
وانسحبت من السوق.
وتــابــع أن ــه "يــاحــظ كــذلــك بعد
سـ ـن ــوات م ــن ان ـخ ـف ــاض األس ـع ــار
وارتفاع حدود التغطيات أن السوق
ً
أخ ـ ــذ م ـن ـح ـنــى ع ـك ـس ـيــا ب ــارت ـف ــاع
األسعار وانخفاض التغطيات في
حين تشددت شركات إعادة التأمين
في تجديد اتفاقياتها ،وعلى الرغم
من ذلك تمكنت الشركة األهلية من
تجديد اتفاقياتها بشروط أفضل

وم ـ ـيـ ــزات أك ـث ــر ودون زي ـ ـ ــادة في
األس ـعــار إثــر نتائجها اإليجابية
على مر السنوات السابقة".
وأف ـ ـ ـ ــاد الـ ـش ــاي ــع ب ـ ــأن س ـيــاســة
االنـ ـتـ ـش ــار والـ ـت ــوس ــع اإلق ـل ـي ـمــي
سـ ــاعـ ــدت فـ ــي ت ـع ــزي ــز وتـحـسـيــن
الـمـحـفـظــة الـتــأمـيـنـيــة ع ــن طــريــق
االهتمام بالتأمينات الشخصية
إلــى جانب الحصول على العديد
من التأمينات التجارية والصناعية
الـ ـضـ ـخـ ـم ــة ،ال ـ ـتـ ــي ي ـم ـك ــن تـ ـب ــادل
حصص منها مع الشركات الشقيقة
والزميلة ،مما يشجع على زيــادة
االحتفاظ.
وق ـ ــال إن ـ ــه "إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى ذل ــك،
زادت األه ـل ـيــة للتأمين حصتها
في ملكية شركة االتحاد التجاري
بــالـبـحــريــن إل ــى نسبة  57.94في
الـمـئــة ،مما تــرتــب عليه تـنــوع في
م ـص ــادر اإليـ ـ ـ ــرادات وك ــذل ــك ب ــدأت
األهـ ـلـ ـي ــة ل ـل ـتــأم ـيــن ت ـق ـطــف ث ـمــار
اس ـت ـح ــواذه ــا ع ـلــى ش ــرك ــة إعـ ــادة
ال ـت ــأم ـي ــن ال ـك ــوي ـت ـي ــة وت ـح ـس ـنــت
ن ـتــائ ـج ـهــا وتـ ـن ــوع ــت إي ــراداتـ ـه ــا
نتيجة تطبيق استراتيجية شاملة
للتسويق وإدارة المخاطر ،إضافة
إلــى الشركات الشقيقة في األردن
ولبنان والسعودية واليمن والعراق
والواردة بياناتها في غير المكان".
وعـ ــن ال ـن ـتــائــج ال ـمــال ـيــة خــال
عــام  2018فيما يتعلق بالنشاط
التأميني ،ذكر أن إجمالي اإلنتاج
ال ـس ـن ــوي ب ـلــغ  84م ـل ـيــون دي ـنــار
ً
مقابل  72مليونا عام  2017بزيادة
معدلها  16.7فــي الـمـئــة ،كما بلغ
صافي العائد من النشاط التأميني
 6.5ماليين دينار مقابل  6.3ماليين
عــام  ،2017أمــا التأمينات العامة
(فيما عــدا الـحـيــاة فقد بلغ حجم
األق ـســاط اإلجـمــالـيــة 67.371.357
ً
د ي ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــارا م ـ ـقـ ــا بـ ــل 55.947.489
ً
دي ـن ــارا ع ــام  2017بــزيــادة قــدرهــا
ً
 11.423.868دي ـنــارا بمعدل 20.4
فــي الـمـئــة ،ويـبـلــغ إجـمــالــي أرب ــاح
ً
التأمينات العامة  5.942.263دينارا
مـقــابــل أربـ ــاح  5.471.004دنانير
لعام .2017
وبين أن فرع البحري والطيران

ً
الشايع مترئسا «العمومية» أمس
ً
ً
حقق ربحا صافيا بلغ 1.740.389
ً
ً
دي ـنــارا مقابل  1.031.729ديـنــارا
عام  ،2017كما حقق فرع الحوادث
ً
العامة (بما فيه الـسـيــارات) ربحا
ً
ً
صافيا مقداره  1.957.066دينارا
ً
مقابل ربح  2.986.952دينارا عام
ً
 ،2017وحقق فــرع الحريق ربحا
ً
مـ ـق ــداره  975.225ديـ ـن ــارا مقابل
ً
 536.094دينارا عام  ،2017وحققت
اإلعـ ـ ــادة الـكــويـتـيــة صــافــي أرب ــاح
ً
م ـقــدارهــا  1.269.583ديـ ـن ــارا من
النشاط التأميني لعام  2018مقابل
ً
 916.229دينارا لعام .2017
وعن نشاط ذيول أعمال ما وراء
البحار ،لفت الشايع إلى استمرار
العمل باتفاقيات االكتتاب القديمة
لهذه األعمال وتسديد ما يستحق
ً
منها خــال الـعــام وفـقــا لما جرى
عليه العمل في السنوات السابقة،
وإن كــانــت ال ـمــؤشــرات تشير إلــى
انـحـســار الـتـعــويـضــات الـجــديــدة،
وعـمـلــت لجنة متابعة ومــراجـعــة
ذيــول أعمال ما وراء البحار على
تطبيق مـبــدأ الـتـقــادم كــذلــك قطع
األع ـمــال مــع بعض الـشــركــات مما
أدى ذلــك إلــى انخفاض احتياطي
التعويضات تحت التسوية.
أمـ ـ ـ ـ ـ ــا ف ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــال الـ ـ ـنـ ـ ـش ـ ــاط
االستثماري ،فأـوضح أن االقتصاد
ً
ال ـك ــوي ـت ــي ي ـع ـت ـمــد أسـ ــاسـ ــا عـلــى

اسـ ـتـ ـق ــرار أس ـ ـعـ ــار الـ ـنـ ـف ــط ،ال ـتــي
تحسنت وثبتت خالل عام ،2018
ويأمل المحللون أن تزيد األسعار
في المستقبل القريب باإلضافة إلى
انخفاض سوق العقار بسبب توقع
زيادة الفائدة.
وق ــال الـشــايــع ،إن مــن المتوقع
استمرار نمو االقتصاد الكويتي
ً
خ ـصــوصــا بـعــد ان ـض ـمــام مــؤشــر
ب ــورص ــة ال ـك ــوي ــت إل ـ ــى األس ـ ــواق
الـنــاشـئــة ،مــا مــن شــأنــه أن يجذب
ال ـم ــزي ــد م ــن ال ـت ــدف ـق ــات ورؤوس
األمـ ـ ـ ـ ــوال األج ـن ـب ـي ــة إل ـ ــى ال ـس ــوق
المحلي ،إضافة إلى اعتماد رؤية
الكويت االقـتـصــاديــة  ،2035التي
سـتـســاهــم بـشـكــل كـبـيــر إل ــى دفــع
عجلة االقتصاد والتنمية وتنويع
م ـص ــادر ال ــدخ ــل ،وك ــان ــت نتيجة
االستثمار في الشركة لعام 2018
ً
ً
ربـ ـح ــا ق ـ ــدره  6.829.601ديـ ـن ــارا
بـعــد إط ـف ــاء خـســائــر غـيــر محققة
( )Impairmentالستثمارات الشركة
ف ــي ح ـس ــاب األربـ ـ ـ ــاح وال ـخ ـســائــر
ً
مقدارها  3.902.862دينارا مقابل
ربح لعام  2017مقداره 7.731.859
ً
دينارا إضافة إلى إدراج أرباح غير
ً
محققة مقدارها  8.411.416دينارا
في حقوق المساهمين.
وذك ــر أن نتيجة أع ـمــال السنة
للشركة كانت بجناحيها التأميني

ُ

واالس ـ ـت ـ ـث ـ ـم ـ ــاري ب ـ ـعـ ــد اقـ ـتـ ـط ــاع
االح ـت ـي ــاط ـي ــات وال ـم ـخ ـص ـصــات
وم ـخ ـت ـلــف ال ـب ـن ــود الـ ـت ــي ُيـ ّـح ـمــل
بـهــا ح ـســاب األرب ـ ــاح والـخـســائــر،
ً
ً
وعــادة أظـهــر هــذا النشاط أرباحا
ً
بلغت  9.492.820ديـ ـن ــارا مقابل
ً
ربح  8.612.371دينارا عام ،2017
وبإضافة الربح المرحل من السنة
ال ـســاب ـقــة وم ـ ـقـ ــداره 14.687.065
ً
دينارا يصبح إجمالي الربح القابل
ً
للتوزيع  24.179.885دينارا مقابل
ً
 22.566.340دينارا لعام .2017
وت ــم اع ـت ـمــاد األرب ـ ــاح الـنـقــديــة
خ ــال الجمعية الـعـمــومـيــة ،التي
أوصــى مجلس اإلدارة بتوزيعها
عن السنة المالية المنتهية في 31
ديسمبر  2018بمعدل  35في المئة
ً
من رأس المال المدفوع ،أي  35فلسا
للسهم الــواحــد وذل ــك بعد خصم
أسهم الخزينة ،على أن يكون تاريخ
االسـتـحـقــاق بـعــد ع ـشــرة أي ــام من
تاريخ انعقاد الجمعية العمومية
ويكون تاريخ التوزيع بعد خمسة
أيام عمل من تاريخ االستحقاق.
وأوصى مجلس اإلدارة باقتطاع
مبلغ  1.000.000دينار من أربــاح
ال ـس ـن ــة وإض ــافـ ـت ــه لــاح ـت ـيــاطــي
االخـ ـ ـتـ ـ ـيـ ـ ــاري الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص ،وم ـب ـل ــغ
 91.610دنانير لمؤسسة الكويت
للتقدم العلمي الــذي يقابل نسبة

 1في المئة من أرباح السنة ومبلغ
ً
 289.658دي ـ ـنـ ــارا ل ــدع ــم الـعـمــالــة
الوطنية ومبلغ  110.306دنانير
للزكاة  ،كما يوصي بتوزيع أرباح
نقدية بمبلغ  7.000.000دينار على
مـســاهـمــي الـشــركــة بــواقــع  35في
المئة من رأس المال المدفوع أي
ً
 35فلسا لكل سهم.
ك ـم ــا ي ـق ـت ــرح م ـج ـل ــس اإلدارة
ً
تخصيص مبلغ  339.990دينارا
مـكــافــآت ألع ـضــاء مجلس اإلدارة
عن السنة المنتهية في  31ديسمبر
 2018وت ــرحـ ـي ــل ب ــاق ــي األربـ ـ ــاح
الـصــافـيــة وم ـق ــداره ــا 1.492.820
ً
ديـنــارا إلــى العام المقبل ،ليصبح
االحـتـيــاطــي االخ ـت ـيــاري الـخــاص
 14.000.000دي ـ ـنـ ــار واألرب ـ ـ ـ ــاح
المرحلة للعام القادم 16.179.885
ً
دينارا ،وذلك بخالف االحتياطيات
الفنية اإلضافية في أقسام التأمين
الـمـخـتـلـفــة ال ـبــال ـغــة 13.298.699
ً
دينارا.
وأو صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى م ـ ـج ـ ـلـ ــس اإلدارة
بـتـفــويـضــه ب ـش ــراء أو بـيــع أسـهــم
ً
الشركة وفقا ألحكام القانون بما
ال يـتـجــاوز  10فــي المئة مــن عدد
ً
األس ـ ـهـ ــم ،وفـ ـق ــا ل ـمــا ت ـنــص عليه
المادة رقم ( )7لسنة  2010والئحته
التفيذية وتعديالتهما.

