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تعتزم زيادة رأسمالها لدعم توجهاتها املستقبلية وعمومية الشركة أقرت توزيع 10% نقداً

بوخمسني: متانة الوضع املالي لـ »وربة للتأمني« يؤهلها للتوسع اخلارجي
مليون دينار والتي متثل %45.2 

من ارباح هذا العام.
كما ان وحدة التأمني التكافلي 
املنبثقة عن الشركة قامت بتقدمي 
جميع اخلدم����ات التأمينية وذلك 
وفقا الحكام الشريعة االسالمية، 
وفي مجال اعادة التأمني العاملي فقد 
متكنت الشركة هذا العام من جتديد 
جميع اتفاقيات اعادة التأمني بنجاح 
كبير وبش����روط افضل من العام 
املاضي نتيجة للسمعة احلسنة 
والنتائ����ج اجليدة الت����ي حققتها 

الشركة في االعوام املاضية.

الجمعية العمومية

وقد أقرت اجلمعية العمومية 
لشركة وربة للتأمني جميع بنود 
جدول األعمال املتعلقة بسماع 
تقرير مجلس االدارة عن نشاط 
الش���ركة في الفترة املنتهية في 
31 ديس���مبر 2010 واملصادق���ة 
عليه، وكذلك صدقت على تقرير 
مراقب���ي احلس���ابات، ووافقت 
العمومية عل���ى اقتراح مجلس 
إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية 
للمساهمني بنسبة 10% من رأس 
املال )مبعدل 10 فلوس للسهم( 
وذلك للمساهمني املسجلني بتاريخ 

انعقاد اجلمعية.

إشادة التجارة

اثنى رئي����س اجلمعيات  وقد 
التجارة  العمومية وممثل وزارة 
بدر الش����مري على تقرير مجلس 
اإلدارة، مشيدا بالتزام الشركة فيما 
يتعل����ق مبخاطبة وزارة التجارة 
وسرعة اس����تجابتها لإلجراءات 

القانونية.
أحمد مغربي  ٭

مس����تمر لكي تكون حصنا واقيا 
جلميع حقوق املساهمني، وبلغت 
الفنية 18.9 مليون  االحتياطيات 
دينار، اما االحتياطيات الرأسمالية 
فقد بلغت 21.4 مليون دينار وهي 
تعادل نس����بة تفوق 124.4% من 
رأس املال املدف����وع والبالغ 17.2 

مليون دينار.
التي  وفي مجال االستثمارات 
تلعب دورا مهما في نشاط الشركة، 
فقد ازدادت اس����تثمارات الشركة 
م����ن 22.1 مليون دينار عام 2009 
ال����ى 31.5 مليون دينار عام 2010 
اي بزي����ادة مقداره����ا 9.4 ماليني 
دينار وبنسبة 42.7%، اما بالنسبة 
للعائد على االس����تثمارات فعلى 
الرغم م����ن حتديات االزمة املالية 
العاملية واستمرار تداعياتها فإن 
استثمارات الشركة حققت عوائد 
ايجابية مقدارها 1.6 مليون دينار 
مقابل 450.4 الف دينار لعام 2009 
اي بزيادة مقدارها 1.2 مليون دينار 

وبنسبة %266.
التأميني وهو  النش����اط  واما 
العمود الفقري والغرض االساسي 
للشركة، فقد استمرت الشركة خالل 
عام 2010 في توسيع نشاطها بتقدمي 
منتجات جديدة ضمن انواع التأمني 
املختلفة، كما قامت بتطوير عمليات 
الترويج عب����ر االنترنت، وقامت 
بنجاح كبير في تسويق منتجاتها 
من تأمينات احلياة والصحية، وقد 
ساهم ذلك بشكل فعال في زيادة 
االقساط املكتتبة والتي بلغت هذا 
العام 25.7 ملي����ون دينار مقابل 
20 مليون دينار ع����ام 2009، اي 
بزيادة مقدارها 5.6 ماليني دينار 
وبنس����بة 28.4%، كما مت حتقيق 
ارباح تشغيلية ممتازة بلغت 1.1 

40.1 ملي����ون دينار للعام املاضي 
ليرتفع العائد على حقوق املساهمني 
من 4.2% في عام 2009 الى %5.4 

في عام 2010.
كما ازدادت موجودات الشركة 
بنس����بة منو 7% لتصل الى 48.7 
مليون دينار بع����د ان كانت 79.1 

مليون دينار العام املاضي.
واضاف ان حتسن االداء خالل 
ع����ام 2010 كان ايجابي����ا بجميع 
املعايي����ر املالية، حي����ث ازدادت 
االستثمارات والنقدية بنسبة منو 
36.3% لتصل الى 37.5 مليون دينار 
مقارنة مع 27.5 مليون دينار للعام 

املاضي.
كما ازدادت ايرادات الش����ركة 
بنسبة منو 24.2% لتصل الى 9.5 
ماليني دينار مقارنة مع 7.7 ماليني 

دينار لعام 2009.
ه����ذا وتدعيما للمرك����ز املالي 
للش����ركة، قرر مجلس االدارة ان 
يس����تمر في سياس����ته اخلاصة 
باالحتياطيات الفنية والرأسمالية 
باحملافظة عليها وتدعيمها بشكل 

عن الس����نة املالية املنتهية في 31 
ديس����مبر 2010 والتي بلغت 2.5 
مليون دينار على الرغم من تداعيات 
االزمة املالية العاملية على االقتصاد 
العاملي بشكل عام وعلى االقتصاد 
احمللي بشكل خاص، وقد انعكست 
هذه االرباح ايجابا على ربحية سهم 
الشركة حيث ارتفعت الربحية الى 
14.95 فلسا مقابل 9.82 فلوس عام 
2009، اي بزيادة نسبتها %52.2، 
الفتا ال����ى ان هناك ارباحا مرحلة 
م����ن العام املاض����ي مقدارها 12.6 
مليون دينار وباضافتها الى صافي 
الربح والبال����غ 2.5 مليون دينار 
فإن اجمالي االرباح احملققة 15.2 

مليون دينار.
واضاف ان عام 2010 كان عام 
اجنازات للش����ركة بكل املقاييس، 
حي����ث بلغت حقوق املس����اهمني 
الش����ركة واالقساط  وموجودات 
املكتتبة اعلى مس����توى لها على 
االطالق، حي����ث ارتفعت حقوق 
املساهمني بنسبة منو 19.1% لتصل 
الى 47.8 مليون دينار مقارنة مع 

باملش����روع قائال انه س����ينعكس 
التأمني احمللي  إيجابا على سوق 
واألداء الصحي ف����ي الدولة ومن 
جميع النواحي بشكل عام، متمنيا 
أن يكون لشركات التأمني دور كبير 
في إصدار منتجات جديدة تتماشى 

مع هذا املشروع اجلديد.

خدمات جديدة

وكش����ف بوخمس����ني عن نية 
الشركة إلطالق اخلدمات التأمينية 
عن طريق شبكة االنترنت، وفي 
مواقع التواص����ل االجتماعي مبا 
يساعد على التواصل مع عمالئها 
من الش����باب من خالل استخدام 
التقنيات احلديثة التي تتماش����ى 
مع متطلبات العصر، مثنيا على 
اداء قطاع تطوير املنتجات بالشركة 
في اقت����راح الوثائق اجلديدة في 

السوق.
واشار بوخمس����ني في كلمته 
بتقرير مجلس االدارة باستمرارية 
مس����يرة النجاح وتصاعد مؤشر 
االرباح، حيث حققت ارباح ممتازة 

من 10 إلى 15% مستقبال.
إل����ى أن صن����دوق  وأش����ار 
اس����تثمارات الشركة يركز بشكل 
البنكي ملا  القطاع  رئيس����ي على 
يتمتع به من استقرار ومنو حالي 
مقارنة باالس����تثمارات األخرى، 
متوقعا أن تش����هد الفترة املقبلة 
عودة ألرباح االستثمار البنكي إلى 
سابق عهدها، وانه ال نية للشركة 

في التراجع عن هذا التوجه.

حالة من التشبع

وحول رأيه في مدى استيعاب 
السوق احمللي لدخول مستثمرين 
جدد في املجال التأميني احمللي، أكد 
بوخمسني على أن السوق يشهد 
حالة من التش����بع خ����الل الفترة 
احلالية مع تعدد شركات التأمني 
في الكوي����ت إلى ما يزيد على 30 
شركة تأمينية في سوق محدود.

وفي سؤال عن رأيه في مشروع 
ش����ركة »الضمان الصحي« الذي 
تس����عى الدولة إلى تنفيذه خالل 
املقبلة، أش����اد بوخمسني  الفترة 

قال رئيس مجلس إدارة شركة 
ان  أنور بوخمسني  وربة للتأمني 
متانة الوضع املالي واملالءة اجليدة 
للشركة يؤهلها للمضي قدما في 
تنفيذ االستثمارات اإلستراتيجية 
والشركات اخلارجية باإلضافة إلى 
دعم التوسع اخلارجي في 4 دول 
مبنطقة الشرق األوسط، مشيرا 
الى أن الش����ركة تسعى إلى زيادة 
رأسمالها خالل الفترة املقبلة مبا 
يدعم توجهاتها املستقبلية في دعم 
الشراكات اإلس����تراتيجية، ودعم 
قط����اع إعادة التأمني، الفتا الى أن 
السوقني السعودي والعراقي من 

بني األسواق اجلديدة.
وأشار بوخمسني، خالل تصريح 
صحافي له عقب انعقاد اجلمعية 
العمومية ال� 32 للشركة، إلى توافر 
القدرة املالية لدى الشركة باإلضافة 
إلى السيولة التي نتجت عن األرباح 
املرحلة من السنوات املاضية والتي 
كان لها الدعم الواضح ألداء الشركة 
املتميز خ����الل فترة األزمة املالية 
العاملية، مبينا أن توافر السيولة 
ساعد الش����ركة كذلك على توقيع 
االتفاقيات وش����راء احلصص في 
القطاع  ش����ركات متخصصة في 

بأحجام متوسطة.

هدف زيادة رأس المال

وفيما يتعلق بهدف الشركة من 
زيادة رأس املال، بني بوخمس����ني 
أن الشركة تهدف من هذه الزيادة 
الى دعم مشروعاتها املستقبلية، 
والتوسع اإلقليمي، باإلضافة إلى 
املس����اهمة في توقيع االتفاقيات 
اإلس����تراتيجية مع شركات ذات 
خبرة عالية، الفتا إلى أن الزيادة 
في احملفظة االستثمارية ستصل 

)محمد ماهر(أنور بوخمسني بوخمسني مترئسا اجلمعية العمومية لشركة وربة  

سوق التأمني يشهد 
حالة من التشبع 

مع تعدد شركات 
التأمني في الكويت 

إلى ما يزيد 
على 30 شركة


