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اقتصاد

االثنين  23نوفمبر 2009

دراسة

في دراسة

َّبينت أنه
األقل نشاط ًا
في السوق
المحلي

بورسلي :قطاع التأمين في مأزق..
وال قدرة له على احتماله
أحمد يوسف
قطاع التأمني في الكويت ،ذلك القطاع الصغير نس�بيا في السوق احمللي ،يعاني من العديد من التحديات التي باتت تؤرق من يعمل في
هذه الصناعية ،وبات األمر يحتاج الى تشخيص دقيق إليجاد وصفات فعالة لعالجه .وخالل السطور القليلة املقبلة ،وضعت أستاذة التمويل
بجامعة الكويت د.أماني بورسلي النقاط على احلروف حول هذه الصناعة موضحة ما لها وما عليها في دراسة
بحثية تعد هي األحدث على اإلطالق لقطاع التأمني على صعيد السوق احمللي .وخلصت د.بورسلي في
دراستها الى ان صناعة التأمني باتت ملتصقة بالنشاط املتدني
وباالفتقار لالهتمام ليس فقط من قبل املستثمرين ولكن أيضا
من العمالء .وأكدت في الدراسة ان مؤشر قطاع التأمني في
س�وق الكويت لألوراق املالية بات يش�كل أدنى مستويات
النش�اط على اإلطالق وفي أكبر عدد من أيام انعدام التداول
وبأقل عدد من التداوالت بني كل املؤشرات في الكويت .كما

خصخصة صناعة الرعاية
الصحية ستؤدي إلى تعزيز
كبير في نمو صناعة التأمين

اشارت الى ان أكبر التحديات التي باتت تؤرق مجتمع التأمني
تتلخص في جملة من العوامل وأهمها على اإلطالق حتديات
البيئة القانونية التي ال تتطلب من األفراد التأمني على الصحة
او احلياة ألي سبب .وفيما يلي التفاصيل:

د.أماني بروسلي

افتقار شركات التأمين
لالرتباط باألسواق
المحلية والعالمية

أدى إلى ضعف تأثرها
باألزمة المالية

االفتقار إلى األنظمة

المطالبة بضرورة التأمين
والقيود الدينية أدى
للحد من إمكانيات
الصناعة

شركات التأمين التقليدية
تهيمن على النشاط

بنسبة  %85مقابل %7
للتأمين التكافلي

بداية حتدثت الدراس���ة عن
الالعب�ي�ن الكبار الذي���ن باتوا
يتحكمون في صناعة التأمني في
الكويت وتدار من قبلهم ،مشيرة
الى ان عدد شركات التأمني بات
صغيرا نسبيا ،وذلك على الرغم
من ان التحديات التي تواجه هذه
الصناعة باتت مستفحلة وأكبر
من قدرة القط���اع على احتمال
تبعاتها.
انخفاض التداوالت
وأكدت ان أس���باب ذلك عدم
التزام أف���راد املجتمع بضرورة
احلصول على تأمني كما هو احلال
في البلدان املتقدمة واالستثناء
الوحيد هو تأمني السيارات.
وأش���ارت الدراس���ة الى ان
صناع���ة التأمني ف���ي الكويت
تواجه انخفاض أنشطة التداول
واهتماما قليال باالس���تثمار من
جانب املتداول�ي�ن والباعة .كما
تقوم شركات التأمني بعدة أنواع
من األنشطة التأمينية احملدودة
منها على سبيل املثال ال احلصر
عملي���ات التأمني العام والتأمني
على احلي���اة وإعادة التأمني في
وقت واحد ،الفتة الى انه ضالع
في القيام أيضا بعمليات أنشطة
استثمارية لألموال الفائضة في
محافظ متخصصة.
وتقول الدراسة ان هيكل إدارة
شركات التأمني بات معقدا جدا،
كما ان الش���ركات الى حد كبير
مملوكة م���ن قبل كيانات أخرى
ومساهمني كبار ،وهذا األمر يفسر
جزئيا العالقات املتبادلة بني أداء
الش���ركات في املؤشر ،وإضافة
الى ذلك متلك الكثير من شركات
التأم�ي�ن حصصا في ش���ركات
تأمني اصغر ،وهذا ما يظهر في
املؤشر ،فضال عن امللكيات غير
املباش���رة التي ال يتطرق اليها
هذا التقرير.
وعن تأثير األزمة املالية على
قط���اع التأم�ي�ن الكويتي قالت
الدراسة انه قد تأثر كغيره من
القطاعات املش���كلة
لالقتصاد الكويتي
باألزمة االقتصادية
العاملية.
وأك���دت على
ان أقساط التأمني
ه���وت بنس���بة

تتراوح ب�ي�ن  %10و  %20خالل
السنة املالية  ،2008وفي الربع
األول من  2009سجلت شركات
التأمني الكويتية تراجعا حادا في
األرباح مقارنة بالربع األول من
 .2008ومعظم ش���ركات التأمني
تقوم بعمليات استثمار في أسهم
شركات أخرى في سوق األسهم
احمللي.
وملا كان هناك تهاو في السوق
احمللي ،كان هن���اك أيضا تأثير
مت���واز لقطاع التأم�ي�ن مما اثر
بشكل كبير على كشوف أرباح

الشركة األولى
للتأمني التكافلي

وخسائر شركات التأمني الكويتية
حيث انخفضت القيمة اإلجمالية
ألصول شركات التأمني الكويتية
املدرجة بنسبة  %11.8في السنة
املالية .2008
مقارنة
واوضحت الدراسة ان هناك
تفاوت���ا كبي���را ف���ي أداء قطاع
التأمني ب�ي�ن الكويت والبحرين
وقطر .فاملقارنة تش���ير الى ان
أداء قطاع التأمني في قطر يتفوق
على نظيريه في كل من الكويت

والبحري���ن من حي���ث إجمالي
األص���ول وإجمال���ي رأس املال
السوقي .ولكن الدراسة قالت ان
قطاع التأمني يظل يلعب اكبر دور
في السوق البحريني مقارنة بكل
من الكويت وقطر ،مش���يرة الى
تس���او في عدد شركات التأمني
في البلدان الثالثة.
الخليج للتأمين
وأحملت الدراس���ة الى متكن
الالعب الكبير في هذه الصناعة
وهو شركة اخلليج للتأمني من

عالقات شركات التأمني

تقلي���ص تأثير األزم���ة املالية
بفض���ل تركيز إس���تراتيجيتها
على أعمالها الرئيسية وتنوعها
اجلغرافي املتوازن ،وذلك على
الرغم م���ن ان ش���ركة اخلليج
شهدت تراجعا في إيراداتها ،اال
أنها متكنت م���ن احملافظة على
معدالت منو مستمرة في إيراداتها
التشغيلية.
ولم تغفل الدراسة قدرة قطاع
التأم�ي�ن الكويت���ي على متتعه
بإمكانات ضخمة بفضل البنية
االقتصادية القوية للبالد وتزايد

شركة الكويت
للتأمني

السكان والوعي املتزايد بإدارة
املخاطر .ولكنها قالت لكي حتافظ
ش���ركات التأمني عل���ى موقعها
الراهن في السوق والبقاء في بيئة
مالية صعبة سيتعني عليها إعادة
التفكير في هيكلة محفظتها عن
طريق التنويع لتقليص املخاطرة
وفي االندماجات واالستحواذات
لالستفادة من التعاون ولتعزيز
مواقعها.
هيكل معقد
وعادت الدراسة لتؤكد على
ان هيكل امللكية املعقد والتفاعلي
في ش���ركات التأمني جعل هناك
أداء مماثال ألسعار أسهم شركات
التأمني في الكويت .وبشكل عام
يبقى التأمني في الكويت صناعة
مستقرة جدا ،كما ميكن ان نعزو
الس���بب في ذلك ال���ى العوائق
الدينية والثقافي���ة التي متنع
ش���ركات التأمني من التصرف
مث���ل نظيراتها في االس���تثمار
والعقارات.
دول التعاون

شركة إعادة
التأمني الكويتية

شركة اخلليج
للتأمني

شركة وثاق
للتأمني

الشركة األهلية
للتأمني

بيت التمويل
الكويتي

شركة وربة
للتأمني

األولى لالستثمار

مقارنة بين قطاعات التأمين في الكويت والبحرين وقطر
عدد الشركات
إجمالي رأس املال السوقي (بالدينار)
إجمالي األصول
إجمالي املطلوبات لعام ( 2008بالدينار)
النسبة املئوية إلجمالي رأس املال السوقي في التأمني

تصنيف الشركات

الشركة

التصنيف

شركة اخلليج للتأمني
شركة إعادة التأمني الكويتية
شركة وثاق للتأمني التكافلي

+BBB
BBB
+BB

الكويت

البحرين

قطر

7
349.245.788
693.501.000
309.034.142
%1.0

5
155.295.537
474.848.271
329.922.681
%3.2

5
604.094.190
776.702.277
307.219.711
%2.3

الهيكل واإلدارة

وكالة التصنيف

الشركة

الملكية

ستاندرد آند بورز
ستاندرد آند بورز
ستاندرد آند بورز

الشركة الكويتية للتأمني
الشركة األهلية للتأمني
شركة وربة للتأمني

الشركة الكويتية للتأمني
الشركة الكويتية إلعادة التأمني
شركة وثاق للتأمني

وعن موقع صناعة التأمني
الكويتي���ة بني أقرانها في دول
مجلس التعاون ،بينت الدراسة
أنها جاءت متأخرة عن نظيراتها
في تلك املنطقة ،مثل اإلمارات
والعربية السعودية ،مشيرة إلى
أنها محصورة في عدد صغير
من الالعبني.
وح���ددت الدراس���ة أنواع
التأم�ي�ن في املنطقة مش���يرة
ال���ى ان هناك العبني تقليديني
وآخري���ن يعمل���ون في مجال
التأمني التكافلي «اإلس�ل�امي»
اذا صح التعبير.
كما تعد شركة اخلليج للتأمني
وشركة الكويت للتأمني والشركة
األهلية للتأمني من ابرز الالعبني
في صناعة التأمني التقليدية.
وفي املقابل تعد الشركة األولى
للتأمني التكافلي وشركة وثاق
للتأمني التكافلي املدرجتان في
سوق الكويت لألوراق املالية من
ابرز شركات التأمني التكافلي،
باإلضافة الى ان هناك شركات
تأمني كويتي���ة تضم حصصا
في شركات أجنبية مثل شركة
نيواندي���ا للتأم�ي�ن وش���ركة
اورينت���ال للتأمني وش���ركة
اميركان للتأمني.
وقالت ان ش���ركات التأمني
التقليدية تهيمن على صناعة
التأمني بحصة سوقية تبلغ %85
بينما تبلغ احلصة الس���وقية
لش���ركات التأمني التكافلي %7
فقط .ولكن الطلب املتزايد على
املنتجات املتطابقة مع الشريعة
والنم���و اإلجمال���ي للخدمات
اإلس�ل�امية سيس���اهم عل���ى
األرجح في منو سوق التكافل
في املستقبل القريب.

النسبة المئوية

%5.1
%26.34
%6.5

