
امتداد  على  تعتمد  للتأمين«  »األهلية 
شبكة التغطيات التأمينية بالمنطقة

السعد: نسعى دائماً للحصول على تصنيف أعلى عبر االستمرار باألداء التشغيلي

◄   ما أبرز انجازات الشركة األهلية للتأمن 
عن عام 2017؟

 ، ���� كما هو معروف أن عام 2017 كان عام تحدٍّ
ال��ظ��روف السياسية واالق��ت��ص��ادي��ة  ال��ى  ن��ظ��رًا 
التي تمر بها املنطقة عمومًا، وعلى الرغم من 
ذل���ك اس��ت��ط��اع��ت »األه��ل��ي��ة ل��ل��ت��أم��ن« مواصلة 
قة زيادة في إجمالي الدخل 

ّ
أدائها القوي، محق

تزيد على عام  املكتتبة، بنسبة  األق��س��اط  م��ن 
2016، بمقدار 16.5%، كما استطاعت الشركة 
أن ت��ح��اف��ظ ع��ل��ى م��ع��دالت ال��رب��ح��ي��ة وال��ع��وائ��د 
املجزية للمساهمن، وذلك من خالل تحقيقها 
صافي ربح 8.6 مالين دينار خالل عام 2017.

ب���اإلض���اف���ة إل����ى ذل�����ك، اس��ت��ط��اع��ت ال��ش��رك��ة 
املميزة خالل  عمالئها  قائمة  إل��ى  ان تضيف 
عام 2017 ع��ددًا من كبار العمالء، تم التعامل 
معهم واالستحواذ على محافظهم التأمينية، 
حيث إن أهم إنجازات »األهلية للتأمن« منذ 
م��ا بينها  ف��ي  ال���والء  ع��الق��ة  تأسيسها تنمية 

وبن عمالئها.

◄  |م���ا أب����رز األه�����داف اإلس��ت��رات��ي��ج��ي��ة التي 
تركز عليها الشركة خالل الفترة املقبلة؟

1 - املحافظة على جودة املحفظة التأمينية 
للشركة في مختلف أنواع التأمن.

2 - زيادة نسبة االحتفاظ لدى الشركة في 
كل أنشطتها التأمينية.

3 - دراس��ة التوّسع في زي��ادة ع��دد الفروع 
بعد الدراسة والتأكد من جدوى إضافة فروع 

جديدة محليًا وإقليميًا.
4 - االس����ت����م����رار ف����ي االس���ت���ث���م���ار امل��ت��ح��ف��ظ 
وال��ج��ي��د ب��ع��د ن��ج��اح صفقة االس��ت��ح��واذ على 

شركة إعادة التأمن الكويتية.
5 - ت��دري��ب وت��أه��ي��ل ك����وادر ال��ش��رك��ة فنيًا، 
حيث إنهم أصل من أصول الشركة، وتنميتهم 
وال����ح����ف����اظ ع��ل��ي��ه��م ي����س����اع����دان ع���ل���ى ت��ح��ق��ي��ق 

األهداف اإلستراتيجية املرجوة.
6 - زي��ادة االعتماد على ال��ك��وادر الكويتية 

وتدريبهم وتأهيلهم.
انتقاء معيدي  ف��ي سياسة  االس��ت��م��رار   -  7
االع��ت��م��اد فقط على من  م��ع  العاملين  التأمن 

لديهم تصنيف ائتماني عاملي متميز.

8 - امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال��ت��ن��ص��ي��ف االئ��ت��م��ان��ي 
العالي للشركة.

ى في تحقيق معدالت 
ّ
< نجاح الشركة يتجل

ربحية، فما تعليقك على ذلك؟
مجلس  توجيهات  وبفضل  ال��ح��م��د،  هلل   ����
ال���ع���ام���ل���ن،  ال�����زم�����الء  وم�����ج�����ه�����ودات  اإلدارة 
لسياستها  ات��ب��اع��ًا  ل��ل��ت��أم��ن«  »األه��ل��ي��ة  ف���إن 
ال��ت��ح��ف��ظ��ي��ة م���ا زال�����ت م��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ج���ودة 
امل��ح��ف��ظ��ة ال��ت��أم��ي��ن��ي��ة وال��ق��اع��دة ال��رأس��م��ال��ي��ة 
ال����ق����وي����ة وال����ت����رك����ي����ز ع���ل���ى ن���وع���ي���ة األع����م����ال 
وال���خ���دم���ات ال��ت��أم��ي��ن��ي��ة امل���ق���دم���ة م���ع ت��وف��ي��ر 
ال�����ح�����م�����اي�����ة ال������ق������ص������وى ل�����ل�����ش�����رك�����ة، وك�����ذل�����ك 
اإلس���ت���رات���ي���ج���ي���ة ال����ص����ارم����ة ال���ت���ي ت��ت��ب��ن��اه��ا 
ال���ش���رك���ة، ل��ل��ح��د م����ن امل���خ���اط���ر ال���ت���ي ت��ح��ي��ط 
ب��ال��ش��رك��ة؛ ل��ذل��ك ف��إن��ن��ا دائ���م���ًا ن��ح��اف��ظ على 
م����ع����دالت رب���ح���ي���ة ع���ال���ي���ة وم���س���ت���ق���رة، ع��ل��ى 
��ظ، كما 

ّ
ال��رغ��م م��ن أن��ن��ا نتبع س��ي��اس��ة ال��ت��ح��ف

املالي  املركز  دعم  على  باستمرار  نعمل  اننا 
ل���ل���ش���رك���ة، م����ن خ�����الل زي�������ادة االح���ت���ي���اط���ي���ات 

والتأمينية. الفنية 

◄  استطاعت الشركة أن تحتفظ بالتصنيف 
وكاالت  ثالث  بإجماع  املرتفع،  االئتماني 

تصنيف عاملي، فكيف ذلك؟
���������� ك��م��ا ه���و م��ع��ل��وم أن وك������االت ال��ت��ص��ن��ي��ف 
في  دول��ي��ة  معايير  على  تقييمها  ف��ي  تعتمد 
مختلف جوانب التقييم، واستطاعت الشركة 
األه��ل��ي��ة أن ت��ح��ت��ف��ظ ب��ال��ت��ص��ن��ي��ف االئ��ت��م��ان��ي 
امل����رت����ف����ع ب����إج����م����اع ث������الث وك���������االت ت��ص��ن��ي��ف 
 ،)-A( ائتمانية عاملية، هي: ستاندرد آند بورز
موديز )A3(، وإيه إم بست )A-(، مما يعكس 
م���وق���ع ال���ش���رك���ة األه���ل���ي���ة ل��ل��ت��أم��ن وم��ك��ان��ت��ه��ا 
التي تحظى  العاملية  والثقة  إقليميًا،  ال��رائ��دة 

بها.
وق���د اع��ت��م��دت ال��ش��رك��ة ف��ي ذل���ك ع��ل��ى ت��ن��ّوع 
مصادر اإلي��رادات وج��ودة املحفظة التأمينية 
وام����ت����داد ش��ب��ك��ة ال��ت��غ��ط��ي��ات ال��ت��أم��ي��ن��ي��ة على 
تأمينية  منتجات  وت��ق��دي��م  املنطقة  م��س��ت��وى 
جديدة، مما ترتب عليه تحقيق نتائج جيدة 
م��ع االس��ت��م��رار ف��ي دع���م اح��ت��ي��اط��ي��ات الشركة 
ل��ت��ق��وي��ة م��رك��زه��ا ال��ت��ن��اف��س��ي ع��ل��ى املستوين 

املحلي واإلقليمي.
ك���م���ا أن���ن���ا دائ����م����ا ن��س��ع��ى ل��ل��ح��ص��ول ع��ل��ى 
تصنيف أع��ل��ى م��ن خ���الل االس��ت��م��رار ب����األداء 
التشغيلي القوي والعمل املستمر واملتواصل 
املعلومات  لنظم  التحتية  البنى  تطوير  على 
االلتزام  الى  الشركة، باإلضافة  والعمل داخ��ل 

بمعايير السلوك املهني وحوكمة الشركات.
◄  هل هناك معّوقات أمام عمل الشركة؟

���� املعّوقات أمر طبيعي في عملنا، حيث إن 

معينة،  خصوصية  الكويتي  التأمن  لقطاع 
وال���ص���ع���وب���ات ف��ي��ه ت��ت��م��ح��ور ح����ول ال��ت��ع��ام��ل 
م���ع امل��ن��اف��س��ة ف���ي ال���س���وق وغ���ي���اب ال��ت��ن��ظ��ي��م، 
ب��اإلض��اف��ة ال���ى ض��ع��ف ال���وع���ي ال��ت��أم��ي��ن��ي في 
املجتمع، ولكننا بفضل خبرة مجموعة العمل 
املعّوقات  ه��ذه  دائمًا  ى 

ّ
نتخط فإننا  بالشركة 

والصعوبات.

◄  هل هناك ممارسات سلبية في السوق؟ 
وما أبرزها؟

���� لألسف، هناك بعض املمارسات السلبية 
ف���ي س����وق ال��ت��أم��ن ال��ك��وي��ت��ي ن��ت��ي��ج��ة ل��غ��ي��اب 
التنظيم، وال��ذي أدى ب��دوره إلى عملية حرب 
األس���ع���ار وت��دن��ي م��س��ت��وى ال��خ��دم��ات امل��ق��دم��ة 
للعمالء، من أجل الحفاظ على هامش للربح، 
وف����ي غ���ال���ب األح����ي����ان ت��ت��ك��ّب��د ه����ذه ال��ش��رك��ات 
خ��س��ائ��ر ك��ب��ي��رة ن��ت��ي��ج��ة ل���ذل���ك، وف����ي ال��ن��ه��اي��ة 
التأمن  ق��ط��اع  ع��ل��ى  ي��ع��ود بالسلب  ت��أث��ي��ره��ا 
ب��ش��ك��ل ع����ام. وع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ذل���ك ف��إن��ن��ا في 
»األه���ل���ي���ة« م���ا زل���ن���ا م��ت��م��س��ك��ن وم��س��ت��م��ري��ن 
بسياستنا، ولم ننجر الى هذه الحرب؛ إذ إننا 
ملتزمون الحفاظ على سمعتنا وتقديم أفضل 

خدمة لعمالئنا ولسوق التأمن عموما.

◄  يعمل ف��ي ال��س��وق 40 شركة ف��ي مجال 
ال��ت��أم��ن، ف��ه��ل ت���رى أن��ه��ا ك��ث��ي��رة م��ق��ارن��ة 

بحجم السوق؟
ال��س��وق الكويتي ال يحتاج  ���� نعم، بالتأكيد 
هذا العدد الكبير من شركات التأمن، فالحكومة 
في الكويت تتكفل بغالبية الخدمات في قطاعي 
التعليم والصحة، أو غيرهما، كما ال يوجد وعي 
تأميني أو إقبال على وثائق التأمن الشخصية، 
لذلك باعتقادي أنه باستطاعة الشركات الكبيرة 
ذات املالءة املالية تغطية السوق بشكل كاف، وال 

حاجة لهذا العدد الكبير.

د 
ّ
تول وأفرعها  الشركات  ع��دد  كثرة  ◄  هل 

أزمة تؤدي إلى تكسير األسعار وتفتيت 
الحصص السوقية لشركات التأمن؟

���������� امل��ن��اف��س��ة أم����ر ط��ب��ي��ع��ي وص���ح���ي ف���ي أي 
بالنفع  النهاية  ف��ي  إن��ه سيعود  ق��ط��اع، حيث 
ع���ل���ى امل��س��ت��ه��ل��ك، ول���ك���ن ل���ألس���ف ون����ظ����را ال���ى 
ال���زي���ادة ال��ك��ب��ي��رة ف��ي ع���دد ال��ش��رك��ات العاملة 
ف��ي ال��س��وق وص��ل��ن��ا ال���ى م��رح��ل��ة تكسير غير 
منطقي لألسعار من بعض الشركات، من أجل 
 كبير 

ٍّ
الحصول على حصة سوقية، يقابله تدن

الوثائق،  لحملة  املقدمة  الخدمات  ج��ودة  ف��ي 
ر 

ّ
ومع مرور الوقت تجد بعض الشركات تتعث

د أزمة 
ّ
وتعجز عن الوفاء بالتزاماتها، مما يول

كبيرة في السوق.
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قال الرئيس التنفيذي في شركة األهلية للتأمين يوسف السعد إن 
الشركة استطاعت مواصلة أدائها القوي، محّققة زيادة في إجمالي 
بمقدار   ،2016 عام  على  تزيد  بنسبة  المكتتبة  األقساط  من  الدخل 
الربحية  مــعــدالت  على  تحافظ  أن  الشركة  استطاعت  كما   ،%16.5
والعوائد المجزية للمساهمين، وذلك من خالل تحقيقها صافي ربح 
8.6 ماليين دينار خالل عام 2017. وأضاف إن الشركة األهلية استطاعت 
تصنيف  وكاالت  ثالث  بإجماع  المرتفع،  االئتماني  بالتصنيف  تحتفظ  أن 
ائتمانية عالمية، هي: ستاندرد آند بورز )A-(، موديز )A3(، وإيه إم بست 
الرائدة  ومكانتها  للتأمين  األهلية  الشركة  موقع  يعكس  مما   ،)-A(

إقليمياً والثقة العالمية التي تحظى بها. 

وذكر أن الشركة اعتمدت في ذلك على تنّوع مصادر اإليرادات وجودة 
المحفظة التأمينية وامتداد شبكة التغطيات التأمينية على مستوى 
تحقيق  عليه  ترتب  مما  جديدة،  تأمينية  منتجات  وتقديم  المنطقة 
نتائج جيدة مع االستمرار في دعم احتياطيات الشركة لتقوية مركزها 

التنافسي على المستويين المحلي واإلقليمي.
وأشار السعد إلى أن »األهلية للتأمين« دائما تسعى للحصول على 
والعمل  القوي  التشغيلي  باألداء  االستمرار  خالل  من  أعلى،  تصنيف 
المعلومات  لنظم  التحتية  البنى  تطوير  على  والمتواصل  المستمر 
والعمل داخل الشركة، باإلضافة الى االلتزام بمعايير السلوك المهني 

وحوكمة الشركات وفي ما يلي التفاصيل:

◄ الشركة تحافظ 
على جودة محفظتها 

وقاعدة رأسمالها 
القوية.. من خالل 

سياستها التحّفظية

◄ احتفاظنا بأعلى 
التصنيفات االئتمانية 

العالمية انعكس 
على موقع الشركة 

ومكانتها عالمياً 

◄ السوق يعاني غياب 
الوعي التأميني وعدم 

اإلقبال على وثائق 
التأمين الشخصية 

يوسف السعد ●


