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الشايع: »األهلية للتأمني« تدرس 
التوّسع في أسواق عربية جديدة

إدارة  مـــجـــلـــس  ــيــــس  رئــ أكــــــد 
الـــــشـــــركـــــة األهـــــلـــــيـــــة لـــلـــتـــأمـــن، 
أيـــمـــن عـــبـــد الـــلـــطـــيـــف الـــشـــايـــع، 
الــتــي  ــة  ــيـ ــابـ الـــنـــتـــائـــج اإليـــجـ ان 
حــقــقــتــهــا الـــشـــركـــة خــــالل الــعــام 
ــكـــــس بـــــصـــــورة  ــ ــعـ ــ املـــــــــاضـــــــــي، تـ
جــلــيــة نــجــاحــهــا فــــي مــواجــهــة 
ــات، واإلســتــراتــيــجــيــة  ــديـ ــتـــحـ الـ
للحد  تتبناها  الــتــي  الــصــارمــة 

من املخاطر التي تحيط بها.
تعمل  الـــشـــركـــة  أن  وأوضــــــح 
ــلـــى دراســــــــة أســــــــواق عـــربـــيـــة،  عـ
ــادة انـــتـــشـــارهـــا،  ــ ــزيــ ــ ــيـــدًا لــ تـــمـــهـ
ــرًا إلـــــــــى أنـــــــــه وبــــجــــانــــب  ــ ــيـ ــ ــشـ ــ مـ
اجتهادها في توسيع نشاطها 
بــفــتــح مـــجـــاالت جـــديـــدة ضمن 
ــيـــديـــة،  ــلـ ــقـ ــتـ أنـــــــــــواع الــــتــــأمــــن الـ
ــروع  ــ ــفـ ــ ــام بـــــــــــــإدارة الـ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ واالهــ
ــا، فـــإن  ــتـــســـويـــق فــــي نـــشـــرهـ والـ
تنمية قطاع التأمن الواردة عن 
التأمن تدريجيا،  طريق إعــادة 
تـــدخـــل ضــمــن إســتــراتــيــجــيــتــهــا 

وتحظى باهتمامها.
ولــــــــــــفــــــــــــت عــــــــــلــــــــــى هــــــــامــــــــش 
ــــس، إلـــى  ــ عـــمـــومـــيـــة الـــشـــركـــة أمـ
أن إســتــراتــيــجــيــة الــتــركــيــز على 
نـــوعـــيـــة األعـــــمـــــال والــــخــــدمــــات 
الــتــأمــيــنــيــة املــقــدمــة مـــع تــوفــيــر 
الـــحـــمـــايـــة الـــقـــصـــوى لــلــشــركــة، 
فـــــي جــــعــــل عـــــــام 2018  ســــاهــــم 
ــمـــو  ــنـ مــــرحــــلــــة جــــــديــــــدة مــــــن الـ
والــتــطــور فــي مــســيــرة »األهــلــيــة 
لــلــتــأمــن« بــاســتــحــواذهــا على 
ـركـــــة »االتــــــــحــــــــاد الــــتــــجــــاري 

ــــوق الــتــأمــن  وأضـــــــاف أن سـ
مــن  يـــعـــانـــي  زال  ــا  ــ مـ الــــعــــاملــــي، 
توابع الكوارث الطبيعية، التي 

باإلضافة   ،2017 عــام  بها  ُمنَي 
ــــوارث الــطــبــيــعــيــة عـــام  ــكـ ــ ــــى الـ إلـ
2018 كــحــرائــق كــالــيــفــورنــيــا و 
تسونامي أندونيسيا وإن كان 

تأثيرها محدودا.
وأفـــــــــاد أنــــــه عـــلـــى املـــســـتـــوى 
املــحــلــي كـــانـــت األمـــطـــار غــزيــرة 
فــــي الـــكـــويـــت مــــا تـــرتـــب عــلــيــهــا 
ــر بــعــض  ــثــ ــعــ مـــــن خــــســــائــــر، وتــ
شـــركـــات الــتــأمــن فـــي املــنــطــقــة، 
وانــســحــابــهــا مـــن الـــســـوق، بعد 
انخفاض األسعار  مــن  ســنــوات 
ــاع حـــــــدود الـــتـــغـــطـــيـــات،  ــ ــفــ ــ وارتــ
ليأخذ السوق بمنحنى عكسي 
انخفاض  مع  األسعار  بارتفاع 
شركات  من  وتشدد  التغطيات 
ــــي تـــجـــديـــد  إعـــــــــــادة الــــتــــأمــــن فــ

اتفاقياتها.
ــع أنـــــــــه عـــلـــى  ــ ــايــ ــ ــشــ ــ وبـــــــــــّن الــ
الــــــــــرغــــــــــم مــــــــــن ذلـــــــــــــك تــــمــــكــــنــــت 
تجديد  مــن  للتأمن«  »األهــلــيــة 
اتـــفـــاقـــيـــاتـــهـــا، بــــشــــروط أفــضــل 
ــادة  ــ زيـ ودون  ــثـــر  أكـ ومـــمـــيـــزات 

لنتائجها  نتيجة  األسعار،  في 
ــر الــســنــوات  اإليــجــابــيــة عــلــى مـ

السابقة.
إدارة  ــمـــــان  إيـــ عـــلـــى  وشــــــــدد 
الشركات،  حوكمة  بــأن  الشركة 
أصبحت أداة أساسية لتحسن 
مــع  درجـــــــة،  أقـــصـــى  ــــى  إلـ األداء 
تقليل املخاطر إلى أدنى درجة، 
وحـــــمـــــايـــــة مــــصــــالــــح وحــــقــــوق 
املــســاهــمــن وحــمــلــة الـــوثـــائـــق، 
ــار الــحــوكــمــة  ــ عـــبـــر تـــطـــويـــر إطـــ
لديها وفقا ألعلى املعايير التي 
الرائدة  الهيئات املهنية  أقرتها 

والجهات الرقابية.
ــى اعــتــمــاد  ولـــفـــت الـــشـــايـــع إلــ
ــنــــوع مـــصـــادر  ــلـــى تــ الـــشـــركـــة عـ
اإليـــــــــــــــــرادات، وامـــــــتـــــــداد شــبــكــة 
ــات الـــتـــأمـــيـــنـــيـــة عــلــى  ــيـ ــطـ ــغـ ــتـ الـ
مــــســــتــــوى املــــنــــطــــقــــة، وتــــقــــديــــم 
ما  جـــديـــدة،  تأمينية  مــنــتــجــات 
تــــرتــــب عـــلـــيـــه تـــحـــقـــيـــق نــتــائــج 
جــيــدة، مــع االســتــمــرار فــي دعــم 
مركزها  لتقوية  احتياطياتها 

التنافسي على املستوى املحلي 
واإلقليمي.

حــقــقــت  الــــشــــركــــة  أن  وذكـــــــــر 
بــقــيــمــة 9.49  ــا صـــافـــيـــة  ــ ــاحـ ــ أربـ
ــام  ــعــ ــار خــــــــالل الــ ــنــــ ــون ديــــ ــيــ ــلــ مــ
املــــاضــــي، بـــعـــد إطــــفــــاء خــســائــر 
غير محققة في حساب األرباح 
مليون   3.9 بــقــيــمــة  والــخــســائــر 

دينار.
االنــتــشــار  ســيــاســة  أن  ورأى 
ــيـــمـــي، ســـاعـــدا  ــلـ والــــتــــوســــع اإلقـ
الــشــركــة عــلــى تــعــزيــز وتحسن 
ــة، عـــن  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــأمـ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــظـ ــ ــفـ ــ ــــحـ املـ
طـــريـــق االهـــتـــمـــام بــالــتــأمــيــنــات 
الحصول  بــجــانــب  الشخصية، 
عـــلـــى الـــعـــديـــد مــــن الــتــأمــيــنــات 
الـــــــتـــــــجـــــــاريـــــــة والـــــصـــــنـــــاعـــــيـــــة 
الــضــخــمــة، الـــتـــي يــمــكــن تــبــادل 
حـــصـــص مـــنـــهـــا مــــع الـــشـــركـــات 

الشقيقة والزميلة.
ــيـــام »األهـــلـــيـــة  وكـــشـــف عــــن قـ
بــزيــادة حصتها في  لــلــتــأمــن« 
التجاري  االتحاد  ملكية شركة 

بالبحرين، إلى 57.94 في املئة، 
مـــا تــرتــب عــلــيــه تــنــوع مــصــادر 
بــدأت  بأنها  منوها  اإليـــــرادات، 
بقطف ثــمــار اســتــحــواذهــا على 
الكويتية،  التأمن  شركة إعــادة 
وتنوعت  نتائجها  تحسنت  إذ 
ــا نـــتـــيـــجـــة تــطــبــيــق  ــ ــ ــهـ ـــ ــراداتــ ـــ إيــ
للتسويق  شاملة  إستراتيجية 
و إدارة املخاطر، باإلضافة إلى 
الــشــركــات الــشــقــيــقــة فـــي األردن 
ولـــبـــنـــان والـــســـعـــوديـــة والــيــمــن 

والعراق.
ــع إلـــــــــى أن  ــ ــايــ ــ ــشــ ــ وأشــــــــــــــار الــ
االقــــتــــصــــاد الـــكـــويـــتـــي يــعــتــمــد 
بــشــكــل أســـاســـي عــلــى اســتــقــرار 
النفط، والـــذي تحسنت  أســعــار 
ــتــــت خـــــــالل عــــام  ــبــ أســــــعــــــاره وثــ
2018، إذ يأمل املحللون أن تزيد 
القريب،  املستقبل  فــي  األســعــار 
منوها بانخفاض سوق العقار 

بسبب توقع زيادة الفائدة.
ــمـــو  وتــــــــوقــــــــع اســــــــتــــــــمــــــــرار نـ
االقـــتـــصـــاد املـــحـــلـــي خــصــوصــا 
البورصة  مؤشر  انضمام  بعد 
ــواق الــنــاشــئــة والـــذي  ــ إلـــى األســ
مــن شــأنــه أن يــجــذب املــزيــد من 
األمــــــــوال  ورؤوس  ــقــــات  ــتــــدفــ الــ
األجنبية إلى السوق، باإلضافة 
إلى اعتماد رؤية الكويت 2035، 
والتي ستسهم بشكل كبير إلى 
والتنمية  االقتصاد  عجلة  دفع 

وتنويع مصادر الدخل.
وأقــــــــرت الـــعـــمـــومـــيـــة الــبــنــود 
ــا،  ــهـ ــالـ ــمـ كــــافــــة عـــلـــى جــــــــدول أعـ
ــاح نقدية  ــ وأبـــرزهـــا تـــوزيـــع أربـ
بــواقــع 35  املــئــة  فــي  بنسبة 35 
مجلس  وتقارير  للسهم،  فلسا 
ومـــراقـــبـــي  والـــحـــوكـــمـــة  اإلدارة 
الــحــســابــات،، ومــكــافــأة أعــضــاء 
ألف  اإلدارة بقيمة 339  مجلس 

دينار وغيرها.

| كتب عالء السمان |

الشايع مترئسًا العمومية                        )تصوير بّسام زيدان(

شــــ
لتعزيز  البحرين  فــي  للتأمن« 
موقعها في األسواق اإلقليمية.

»بدأت قطف ثمار استحواذها على )إعادة التأمني(«


