
قـــــــال رئــــيــــس مـــجـــلـــس اإلدارة 
لــلــشــركــة األهـــلـــيـــة لــلــتــأمــيــن أيــمــن 
الشايع، إن الشركة مــازالــت تعمل 
ــة أســـواق عربية أخــرى  على دراسـ
ــذا االنـــتـــشـــار  ــ ــادة هــ ــ ــزيـ ــ  لـ

ً
تـــمـــهـــيـــدا

وتحقيق هذا الهدف االستراتيجي 
الــمــهــم بــالــمــســاهــمــة فـــي حصص 

مؤثرة في بعض شركاتها. 
وأضـــاف الشايع، خــال انعقاد 
الجمعية العمومية العادية أمس، 
بــنــســبــة حـــضـــور بــلــغــت 85.4 في 
المئة أن "األهلية للتأمين" واصلت 
أداءهــــــــا الـــقـــوي خــــال عــــام 2018 
 صـــافـــيـــة بمبلغ 

ً
ــا ــ ــاحـ ــ مــحــقــقــة أربـ

 بـــعـــد إطـــفـــاء 
ً
ــارا ــ ــنـ ــ 9.492.820 ديـ

خــســائــر غــيــر محققة فـــي حساب 
ــر مــــقــــدارهــــا  ــائــ ــســ ــخــ األربــــــــــــاح والــ
ــاح   مــقــابــل أربـ

ً
ــارا ــنـ 3.902.862 ديـ

 عام 2017، 
ً
بمبلغ 8.612.371 دينارا

وبمعدل نمو ١٠.٢ في المئة.
وأضـــــــــاف أن الــــشــــركــــة حــقــقــت 
إنــــــــــجــــــــــازات خــــــــــال عــــــــــام 2018 
ظــهــرت جلية بــالــعــوائــد المجزية 
للمساهمين، التي بدورها تعكس 
قوة ومتانة المركز المالي للشركة 
ــيــــة لـــلـــتـــأمـــيـــن وســيــاســتــهــا  ــلــ األهــ
المتحفظة واستراتيجيتها التي 
ترمي إلــى تنويع مــصــادر الدخل 
وتــعــزيــز مــوقــعــهــا الــــريــــادي على 
المستويين المحلي واالقليمي 
والتزامها بأرقى معايير السلوك 

المهني.
وأوضــح أن النتائج اإليجابية 
ــام تعكس  ــعــ الــمــتــحــقــقــة خـــــال الــ
 نجاح األهلية فــي مواجهة 

ً
جليا

الــتــحــديــات كــذلــك االســتــراتــيــجــيــة 
الــصــارمــة، الــتــي تتبناها الشركة 
للحد مـــن الــمــخــاطــر الــتــي تحيط 
بــهــا، وقـــد هــدفــت استراتيجيتها 
إلــى التركيز على نوعية األعمال 
والخدمات التأمينية المقدمة مع 

توفير الحماية القصوى للشركة.
وذكر أن عام 2018 شكل مرحلة 
ــن الــنــمــو والـــتـــطـــور في  ــدة مـ ــديـ جـ
مسيرة األهلية باستحواذها على 
شركة االتــحــاد التجاري للتأمين 
في البحرين لتعزيز موقعها في 

األسواق اإلقليمية.

ــــى أن نــجــاح  ولـــفـــت الـــشـــايـــع إلـ
 في تحقيق 

ً
األهلية يتجلى دائما

مــعــدالت ربحية معتمدة فــي ذلك 
على القاعدة الرأسمالية وجــودة 
أصــولــهــا الــتــي تبلغ 281 مليون 
دينار واستراتيجيتها الواضحة 
ــلـــى فـــاعـــلـــيـــة إدارة  ــيــــل قــــــوي عـ دلــ
ــر الــحــوكــمــة  ــيـ ــايـ ــعـ ــر ومـ ــاطـ ــمـــخـ الـ
الــصــارمــة، الــتــي تطبقها األهلية 
 من 

ً
وأّدت إلى حماية الشركة دائما

تدهور بعض األسواق االقتصادية 
التي أصابت العديد من الشركات، 
ويــظــهــر ذلــــك فـــي كـــل الـــمـــؤشـــرات 
الــمــالــيــة األخـــــرى لــأهــلــيــة إذ بلغ 
العائد على متوسط الموجودات 
3.5 في المئة والعائد على حقوق 

المساهمين 9  في المئة.
وأشــار إلــى أن الشركة اعتمدت 
ــــادر اإليــــــــــرادات  ــنــــوع مـــــصـ ــلـــى تــ عـ
وامتداد شبكة التغطيات التأمينية 
عــلــى مــســتــوى الــمــنــطــقــة وتــقــديــم 
مــنــتــجــات تــأمــيــنــيــة جــــديــــدة مما 
ترتب عليه تحقيق نتائج جيدة 
مع االستمرار فى دعم احتياطيات 
الشركة لتقوية مركزها التنافسي 
عـــــلـــــى الــــمــــســــتــــويــــيــــن الـــمـــحـــلـــي 

واإلقليمي.
وبين أن سوق التأمين العالمي 
مـــــــــازال يـــعـــانـــي تــــوابــــع الــــكــــوارث 
الطبيعية، التي ُمنَي بها في عام 
2017 إضافة إلى الكوارث الطبيعية 
عام 2018 مثل حرائق كاليفورنيا 
وتسونامي إندونيسيا، وإن كان 
، وعلى المستوى 

ً
تأثيرها محدودا

ــار الــغــزيــرة  ــطـ الــمــحــلــي كــانــت األمـ
فــي الكويت ومــا ترتب عليها من 
 بعض 

ً
خـــســـائـــر، وتـــعـــثـــرت مـــالـــيـــا

شــــركــــات الـــتـــأمـــيـــن فــــي الــمــنــطــقــة 
وانسحبت من السوق.

وتــابــع أنـــه "يــاحــظ كــذلــك بعد 
ســـنـــوات مـــن انـــخـــفـــاض األســـعـــار 
وارتفاع حدود التغطيات أن السوق 
 بـــارتـــفـــاع 

ً
أخـــــذ مــنــحــنــى عــكــســيــا

األسعار وانخفاض التغطيات في 
حين تشددت شركات إعادة التأمين 
في تجديد اتفاقياتها، وعلى الرغم 
من ذلك تمكنت الشركة األهلية من 
تجديد اتفاقياتها بشروط أفضل 

ــثـــر ودون زيـــــــادة في  ومــــيــــزات أكـ
األســعــار إثــر نتائجها اإليجابية 

على مر السنوات السابقة".
وأفـــــــــاد الـــشـــايـــع بــــــأن ســيــاســة 
االنــــتــــشــــار والــــتــــوســــع اإلقــلــيــمــي 
ــعـــزيـــز وتــحــســيــن  ــــي تـ ــــدت فـ ــاعـ ــ سـ
الــمــحــفــظــة الــتــأمــيــنــيــة عـــن طــريــق 
االهتمام بالتأمينات الشخصية 
إلــى جانب الحصول على العديد 
من التأمينات التجارية والصناعية 
الـــضـــخـــمـــة، الــــتــــي يـــمـــكـــن تـــبـــادل 
حصص منها مع الشركات الشقيقة 
والزميلة، مما يشجع على زيــادة 

االحتفاظ. 
ــة إلـــــى ذلــــك،  ــ ــافـ ــ وقـــــــال إنـــــه "إضـ
زادت األهــلــيــة للتأمين حصتها 
في ملكية شركة االتحاد التجاري 
بــالــبــحــريــن إلـــى نسبة 57.94 في 
الــمــئــة، مما تــرتــب عليه تــنــوع في 
مـــصـــادر اإليــــــــرادات وكـــذلـــك بـــدأت 
األهـــلـــيـــة لــلــتــأمــيــن تــقــطــف ثــمــار 
اســـتـــحـــواذهـــا عــلــى شـــركـــة إعــــادة 
ــيـــن الـــكـــويـــتـــيـــة وتــحــســنــت  ــتـــأمـ الـ
ــا  ــهــ ــراداتــ نــتــائــجــهــا وتــــنــــوعــــت إيــ
نتيجة تطبيق استراتيجية شاملة 
للتسويق وإدارة المخاطر، إضافة 
إلــى الشركات الشقيقة في األردن 
ولبنان والسعودية واليمن والعراق 
والواردة بياناتها في غير المكان".

ــن الـــنـــتـــائـــج الـــمـــالـــيـــة خـــال  ــ وعـ
عــام 2018 فيما يتعلق بالنشاط 
التأميني، ذكر أن  إجمالي اإلنتاج 
الـــســـنـــوي بــلــغ 84 مــلــيــون ديــنــار 
 عام 2017 بزيادة 

ً
مقابل 72 مليونا

معدلها 16.7 فــي الــمــئــة، كما بلغ 
صافي العائد من النشاط التأميني 
6.5 مايين دينار مقابل 6.3 مايين 
عــام 2017، أمــا التأمينات العامة 
)فيما عـــدا الــحــيــاة فقد بلغ حجم 
األقــســاط اإلجــمــالــيــة 67.371.357 
 مــــقــــابــــل 55.947.489 

ً
ديــــــــنــــــــارا

 عـــام 2017 بـــزيـــادة قــدرهــا 
ً
ديـــنـــارا

 بمعدل 20.4 
ً
11.423.868 ديــنــارا

فــي الــمــئــة، ويــبــلــغ إجــمــالــي أربـــاح 
 
ً
التأمينات العامة 5.942.263 دينارا
مــقــابــل أربــــاح 5.471.004 دنانير 

لعام 2017.
وبين أن فرع البحري والطيران 

 بلغ 1.740.389 
ً
 صافيا

ً
حقق ربحا

 
ً
 مقابل 1.031.729 ديــنــارا

ً
ديـــنـــارا

عام 2017، كما حقق فرع الحوادث 
 
ً
العامة )بما فيه الــســيــارات( ربحا
 
ً
 مقداره 1.957.066 دينارا

ً
صافيا

 عام 
ً
مقابل ربح 2.986.952 دينارا

 
ً
2017، وحقق فــرع الحريق ربحا
 مقابل 

ً
ــارا ــنــ مـــقـــداره 975.225 ديــ

 عام 2017، وحققت 
ً
536.094 دينارا

اإلعــــــادة الــكــويــتــيــة صــافــي أربــــاح 
 من 

ً
مــقــدارهــا 1.269.583 ديــــنــــارا

النشاط التأميني لعام 2018 مقابل 
 لعام 2017.

ً
916.229 دينارا

وعن نشاط ذيول أعمال ما وراء 
البحار، لفت الشايع إلى استمرار 
العمل باتفاقيات االكتتاب القديمة 
لهذه األعمال وتسديد ما يستحق 
 لما جرى 

ً
منها خــال الــعــام وفــقــا

عليه العمل في السنوات السابقة، 
وإن كــانــت الــمــؤشــرات تشير إلــى 
انــحــســار الــتــعــويــضــات الــجــديــدة، 
وعــمــلــت لجنة متابعة ومــراجــعــة 
ذيــول أعمال ما وراء البحار على 
تطبيق مــبــدأ الــتــقــادم كــذلــك قطع 
األعــمــال مــع بعض الــشــركــات مما 
أدى ذلــك إلــى انخفاض احتياطي 

التعويضات تحت التسوية.
أمــــــــــــا فـــــــــي مــــــــجــــــــال الـــــنـــــشـــــاط 
االستثماري، فأـوضح أن االقتصاد 
 عــلــى 

ً
الـــكـــويـــتـــي يــعــتــمــد أســـــاســـــا

ــنــــفــــط، الــتــي  ــار الــ ــ ــعـ ــ اســــتــــقــــرار أسـ
تحسنت وثبتت خال عام 2018، 
ويأمل المحللون أن تزيد األسعار 
في المستقبل القريب باإلضافة إلى 
انخفاض سوق العقار بسبب توقع 

زيادة الفائدة.
وقـــال الــشــايــع، إن مــن المتوقع 
استمرار نمو االقتصاد الكويتي 
 بــعــد انــضــمــام مــؤشــر 

ً
خــصــوصــا

ــواق  ــ ــ ــويـــت إلـــــى األسـ ــكـ ــة الـ بــــورصــ
الــنــاشــئــة، مــا مــن شــأنــه أن يجذب 
الـــمـــزيـــد مــــن الـــتـــدفـــقـــات ورؤوس 
ــى الـــســـوق  ــ األمــــــــــوال األجـــنـــبـــيـــة إلــ
المحلي، إضافة إلى اعتماد رؤية 
الكويت االقــتــصــاديــة 2035، التي 
ســتــســاهــم بــشــكــل كــبــيــر إلــــى دفــع 
عجلة االقتصاد والتنمية وتنويع 
ــانـــت نتيجة  ــادر الــــدخــــل، وكـ مـــصـ
االستثمار في الشركة لعام 2018 
 
ً
ــدره 6.829.601 ديـــنـــارا ــ  قــ

ً
ربـــحـــا

بــعــد إطـــفـــاء خــســائــر غــيــر محققة 
)Impairment( الستثمارات الشركة 
فــــي حـــســـاب األربــــــــاح والــخــســائــر 
 مقابل 

ً
مقدارها 3.902.862 دينارا

ربح لعام 2017 مقداره 7.731.859 
 إضافة إلى إدراج أرباح غير 

ً
دينارا

 
ً
محققة مقدارها 8.411.416 دينارا

في حقوق المساهمين.
وذكـــر أن نتيجة أعــمــال السنة 
للشركة كانت بجناحيها التأميني 

ــتــــطــــاع  واالســــــتــــــثــــــمــــــاري بــــعــــد اقــ
االحـــتـــيـــاطـــيـــات والــمــخــصــصــات 
ــنـــود الـــتـــي ُيــّحــمــل  ــبـ ومــخــتــلــف الـ
ــاح والــخــســائــر،  ــ بــهــا حــســاب األربــ
 
ً
 أظــهــر هــذا النشاط أرباحا

ً
وعــادة

 مقابل 
ً
بلغت 9.492.820 ديـــنـــارا

 عام 2017، 
ً
ربح 8.612.371 دينارا

وبإضافة الربح المرحل من السنة 
الــســابــقــة ومــــقــــداره 14.687.065 
 يصبح إجمالي الربح القابل 

ً
دينارا

 مقابل 
ً
للتوزيع 24.179.885 دينارا

 لعام 2017.
ً
22.566.340 دينارا

ــاح الــنــقــديــة  ــم اعــتــمــاد األربـــــ وتــ
خـــال الجمعية الــعــمــومــيــة، التي 
أوصــى مجلس اإلدارة بتوزيعها 
عن السنة المالية المنتهية في 31 
ديسمبر 2018 بمعدل 35 في المئة 
 
ً
من رأس المال المدفوع، أي 35 فلسا
للسهم الــواحــد وذلـــك بعد خصم 
أسهم الخزينة، على أن يكون تاريخ 
ــام من  االســتــحــقــاق بــعــد عــشــرة أيــ
تاريخ انعقاد الجمعية العمومية 
ويكون تاريخ التوزيع بعد خمسة 

أيام عمل من تاريخ االستحقاق.
وأوصى مجلس اإلدارة باقتطاع 
مبلغ 1.000.000 دينار من أربــاح 
ــة وإضــــافــــتــــه لــاحــتــيــاطــي  ــنـ الـــسـ
االخــــــتــــــيــــــاري الـــــــخـــــــاص، ومـــبـــلـــغ 
91.610 دنانير لمؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي الــذي يقابل نسبة 

1 في المئة من أرباح السنة ومبلغ 
 لـــدعـــم الــعــمــالــة 

ً
289.658 ديــــنــــارا

الوطنية ومبلغ 110.306 دنانير 
للزكاة ، كما يوصي بتوزيع أرباح 
نقدية بمبلغ 7.000.000 دينار على 
مــســاهــمــي الــشــركــة بـــواقـــع 35 في 
المئة من رأس المال المدفوع أي 

 لكل سهم.
ً
35 فلسا

ــتـــرح مـــجـــلـــس اإلدارة  ــقـ ــا يـ ــمـ كـ
 
ً
تخصيص مبلغ 339.990 دينارا
مــكــافــآت ألعــضــاء مجلس اإلدارة 
عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 
ــاقــــي األربــــــــاح  2018 وتــــرحــــيــــل بــ
الــصــافــيــة ومـــقـــدارهـــا 1.492.820 
 إلــى العام المقبل، ليصبح 

ً
ديــنــارا

االحــتــيــاطــي االخــتــيــاري الــخــاص 
ــار واألربـــــــــاح  ــ ــنـ ــ 14.000.000 ديـ
المرحلة للعام القادم 16.179.885 
، وذلك بخاف االحتياطيات 

ً
دينارا

الفنية اإلضافية في أقسام التأمين 
الــمــخــتــلــفــة الــبــالــغــة 13.298.699 

.
ً
دينارا

ــلـــــس اإلدارة  ــ ــــجـ وأوصــــــــــــــــى مـ
بــتــفــويــضــه بـــشـــراء أو بــيــع أســهــم 
 ألحكام القانون بما 

ً
الشركة وفقا

ال يــتــجــاوز 10 فــي المئة مــن عدد 
 لـــمـــا تـــنـــص عليه 

ً
ــا ــقــ األســــهــــم، وفــ

المادة رقم )7( لسنة 2010 والئحته 
التفيذية وتعدياتهما.
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جراح الناصر

من المتوقع 
استمرار نمو 

االقتصاد 
الكويتي 

 
ً
خصوصا

بعد انضمام 
مؤشر بورصة 

الكويت إلى 
األسواق 
الناشئة

الشايع: »األهلية للتأمين« تبحث عن أسواق عربية جديدة
 لهدفها االستراتيجي 

ً
 لزيادة انتشارها وتحقيقا

ً
تمهيدا

ُ

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. 

 »العمومية« أمس
ً
الشايع مترئسا
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