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

يوسف الزم

أكد رئيس مجلس إدارة الشركة األهلية 
للتأمني أمين الشايع أن إجنازات الشركة التي 
حققتها خــالل ٢٠١8 ظهرت جلية بالعوائد 
املجزية للمســاهمني والتي بدورها تعكس 
قــوة ومتانة املركز املالي للشــركة األهلية 
للتأمني وسياستها املتحفظة واستراتيجيتها 
التي ترمي إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز 
موقعهــا الريــادي على املســتويني احمللي 
واإلقليمي والتزامها بأرقى معايير السلوك 

املهني.
وفي كلمته أمام اجلمعية العمومية العادية 
عن الســنة املالية املنتهية في 3١ ديســمبر 
٢٠١8، قال الشايع إن الشركة األهلية للتأمني 
واصلــت أداءها القوي خــالل ٢٠١8 محققة 
أرباحا صافية مببلغ ٩.4 ماليني دينار بعد 
إطفاء خسائر غير محققة في حساب األرباح 
واخلسائر 3.٩ ماليني دينار مقابل أرباح 8.6 
ماليني دينار في ٢٠١٧، ومبعدل منو ١٠.٢%.

وأشار الشايع الى أن جناح األهلية يتجلى 
دائما في حتقيق معدالت ربحية معتمدة في 
ذلك على القاعدة الرأسمالية وجودة أصولها 
والتي تبلغ ٢8١ مليون دينار وإستراتيجيتها 
الواضحــة لدليــل قوي علــى فاعلية إدارة 
املخاطر ومعاييــر احلوكمة الصارمة التي 
تطبقها األهلية والتي أدت إلى حماية الشركة 
دائما من تدهور بعض األسواق االقتصادية 
والتي أصابت العديد من الشركات ويظهر 
ذلك في كل املؤشرات املالية األخرى لألهلية 
فقد بلغ العائد على متوسط املوجودات %3.5 

والعائد على حقوق املساهمني ٩%.
وأوضــح أن الشــركة اعتمــدت في ذلك 
على تنوع مصادر اإليرادات وامتداد شبكة 
التغطيات التأمينية على مستوى املنطقة 
وتقدمي منتجــات تأمينية جديدة ما ترتب 
عليه حتقيق نتائج جيدة مع االستمرار في 
دعــم احتياطيات الشــركة لتقوية مركزها 
التنافسي على املستويني احمللي واإلقليمي.

ومازالت الشركة تعمل على دراسة أسواق 
عربية أخرى متهيدا لزيادة االنتشار وحتقيقا 
لهذا الهدف اإلستراتيجي املهم باملساهمة في 

حصص مؤثرة في بعض شركاتها.
وبجانــب اجتهاد الشــركة في توســيع 
نشاطها بفتح مجاالت جديدة ضمن أنواع 
التأمني التقليدية واالهتمام بإدارة الفروع 
والتســويق في نشــرها، فإن تنمية قطاع 
التأمــني الــوارد عــن طريق إعــادة التأمني 
تدريجيا يدخل ضمن استراتيجيتها ويحظى 

باهتمامها.

اجلمعية العمومية
وافقت اجلمعية العمومية للشركة على 
توصيــة مجلــس اإلدارة باقتطاع مليون 
دينار من أرباح السنة وإضافته لالحتياطي 
االختياري اخلاص، ومبلغ ٩١.6٩ ألف دينار 
ملؤسسة الكويت للتقدم العلمي الذي يقابل 
١% من أرباح السنة و٢8٩.6 ألف دينار لدعم 
العمالة الوطنية و١١٠.3 آالف دينار للزكاة.

كما وافقت العمومية على توزيع أرباح 
نقدية مببلغ ٧ ماليني دينار على مساهمي 
الشركة بواقع 35% من رأس املال املدفوع أي 
35 فلسا لكل سهم، باالضافة إلى تخصيص 
33٩.٩ ألف دينار مكافآت ألعضاء مجلس 
اإلدارة عن السنة املنتهية في 3١ ديسمبر 
٢٠١8 وترحيــل باقــي األربــاح الصافيــة 
ومقدارها ١.4 مليون دينار إلى العام املقبل.

وبناء عليه، يصبح االحتياطي االختياري 
اخلاص ١4 مليون دينار واألرباح املرحلة 
للعام املقبل ١6.١ مليون دينار، وذلك بخالف 
االحتياطيات الفنية اإلضافية في أقســام 
التأمني املختلفة البالغة ١3.٢ مليون دينار.
ووافقت اجلمعية أيضــا على توصية 
مجلس اإلدارة بتفويضه في شراء أو بيع 
أســهم الشركة وفقا ألحكام القانون مبا ال 
يتجاوز ١٠% من عدد األســهم، وذلك وفقا 
ملا تنص عليه املادة رقم )٧( لســنة ٢٠١٠ 

والئحته التنفيذية وتعديالتهما.

ً عموميتها وافقت على توزيع 35% نقدا
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