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عمومية «األهلية للتأمين» أق ّرت توزيع  % 25نقداً و % 5منحة

السعد :أزمة سيولة مقبلة تواجه شركات التأمين
ق ��ال ال��رئ�ي��س ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل�ل�ش��رك��ة األه�ل�ي��ة
للتأمني يوسف السعد :إن الشركة حققت
ن �م �وًا ف��ي األرب � ��اح ب �م��ا ي �ع��ادل  %8ال �ع��ام
املاضي بدعم من األرباح التشغيلية ،التي
تتمثل في ارتفاع صافي األقساط املكتتبة،
إلى جانب ارتفاع أرباح االستثمار.
وأضاف السعد أمس ،على هامش انعقاد
الجمعية العمومية للشركة برئاسة أيمن
ال�ش��اي��ع رئ�ي��س مجلس اإلدارة ،وحضور
ع��دد م��ن أع�ض��اء مجلس اإلدارة ،بنصاب
 %88.14م� ��ن إج� �م ��ال ��ي امل� �س ��اه� �م�ي�ن ،أن
الفترة الحالية تعتبر ظروفًا استثنائية
وصعبة ،خاصة في ظل الجائحة العاملية
جراء انتشار فيروس «كورونا» املستجد،
ح �ي��ث م ��ن ال �ص �ع��ب ف ��ي ال �ف �ت��رة ال �ح��ال �ي��ة
تحديد آثارها على قطاع التأمني ،السيما
ع��دم م�ع��رف��ة أي م��دى ستستمر ،وماهية
عواقبها على القطاع بشكل ع��ام ،كما أنه
إل ��ى اآلن ف ��إن ق �ط��اع ال �ت��أم�ين أق ��ل ت�ض��ررًا
مقارنة بالقطاع املصرفي وقطاع التجزئة
اللذين تضررا بشكل أكبر في األزمة.
وأشار السعد إلى أن املحافظ االستثمارية
ل �ل �ش��رك��ة ت ��أث ��رت ب �ش �ك��ل م �ل �ح��وظ نتيجة
االن � �خ � �ف ��اض ف� ��ي أس� � � ��واق امل � � ��ال ال �ع��امل �ي��ة
وامل � �ح � �ل � �ي� ��ة ع � �ل� ��ى ح� � ��د س � � � � � ��واء ،ك � �م� ��ا أن
االنخفاض سينعكس بشكل سلبي على
كل شركات التأمني بال استثناء ،موضحًا
أن انخفاض أسعار الفائدة سيؤثر على
قطاع التأمني ،خاصة أن معظم الشركات
ت �ح�ت �ف��ظ ب �ج��زء ك �ب �ي��ر م ��ن اس �ت �ث �م��ارات �ه��ا
كودائع في البنوك.
وح��ول آخ��ر املستجدات ملشاريع الشركة،
قال السعد« :إن مشاريع الشركة تسير كما
خطط لها ،إال أننا نواجه بعض التعطيل
بالنسبة لإلجراءات ،خاصة في ظل إغالق
معظم الجهات الحكومية وال�خ��اص��ة في

أيمن الشايع ويوسف السعد أثناء عمومية «األهلية للتأمين»

الشركة
ً
حققت  % 8نموا في
أرباح  2019بدعم األرباح
التشغيلية وارتفاع
عوائد االستثمار
المحافظ
االستثمارية لـ«األهلية»
تأثرت نتيجة االنخفاض
في أسواق المال
العالمية والمحلية

الوقت الراهن ،وأعتقد أن شركات التأمني
ستعاني من أزمة سيولة في الفترة املقبلة
ستؤثر على التدفق املالي للشركات بشكل
رئيسي ،وه��و أم��ر سيتضح للجميع في
الفترة املقبلة ،إضافة إلى نقص السيولة
ف��ي ال�س��وق ،كما سيواجه بعض العمالء
مشاكل في السداد ،مما سيؤثر بالتبعية
ع�ل��ى ش��رك��ات ال �ت��أم�ين وال�ت�ح�ص�ي��ل فيما
ب�ي�ن�ه��ا ،ك �م��ا أن ان �خ �ف��اض أس �ع��ار ال�ن�ف��ط
سيؤثر على قطاع التأمني بشكل خاص،
الس�ي�م��ا أن ال �ك��وي��ت ت�ع�ت�م��د ف��ي األس ��اس
على النفط كدخل رئيسي لها».
إل ��ى ذل� ��ك ،اع �ت �م��دت ال�ج�م�ع�ي��ة ال�ع�م��وم�ي��ة
للشركة توصية مجلس اإلدارة باقتطاع
مليون دي�ن��ار م��ن أرب��اح السنة وإضافته
ال � ��ى االح� �ت� �ي ��اط ��ي االخ � �ت � �ي� ��اري ال� �خ ��اص،
وم�ب�ل��غ  102.4أل ��ف دي �ن��ار م��ا ي �ع��ادل %1
ألرب� � � ��اح ال �س �ن ��ة امل ��ال� �ي ��ة ف� ��ي  2019ل�ب�ن��د
امل �س��ؤول �ي��ة االج �ت �م��اع �ي��ة ل�ل�ش��رك��ة للسنة
املالية املنتهية بنهاية ديسمبر .2020

كما واف�ق��ت العمومية على ت��وزي��ع أرب��اح
نقدية بنسبة  %25من رأس امل��ال املدفوع
على مساهمي ال�ش��رك��ة ،أي  25فلسًا لكل
سهم ،إضافة إلى توزيع  %5كأسهم منحة
ل�ل�م�س��اه�م�ين ،ب��اإلض��اف��ة إل ��ى تخصيص
 180.6ألف دينار مكافآت ألعضاء مجلس
اإلدارة عن السنة املنتهية في  31ديسمبر
.2019
وبناء عليه ،يصبح االحتياطي االختياري
الخاص  20مليون دينار ،واألرباح املرحلة
ل �ل �ع��ام امل �ق �ب��ل  25.5م �ل �ي��ون دي� �ن ��ار ،وذل��ك
ب �خ�لاف االح�ت�ي��اط�ي��ات ال�ف�ن�ي��ة اإلض��اف�ي��ة
ف��ي أق�س��ام التأمني املختلفة البالغة 16.3
مليون دينار.
وواف� �ق ��ت ال�ع�م��وم�ي��ة أي �ض��ًا ع �ل��ى ت��وص�ي��ة
مجلس اإلدارة بتفويضه في شراء أو بيع
أسهم الشركة وفقًا ألح�ك��ام ال�ق��ان��ون ،بما
ال ي�ت�ج��اوز  %10م��ن ع��دد األس �ه��م ،وذل��ك
وف�ق��ًا مل��ا تنص عليه امل ��ادة  7لسنة 2010
والئحته التنفيذية وتعديالتهما.

