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عاطف رمضان
ذكر تقرير صادر عن وزارة 
التج���ارة والصناعة حصلت 
»األنباء« على نس���خة منه ان 
عدد الشركات الوطنية العاملة 
في سوق التأمين الكويتي بلغ 
22 شركة بنهاية 2009 برؤوس 
اموال بلغت 259.8 مليون دينار، 
منها 7 شركات تأمين تقليدية 
وعدد 12 شركة للتأمين التكافلي 
التي تمارس العمليات المباشرة 
التأمين في  اع���ادة  وعمليات 
مجال التأمينات العامة والحياة 
وش���ركتان العادة التأمين في 
داخ���ل الكوي���ت »تج���اري � 
تكافلي« وشركة واحدة لتأمين 

الحياة.

الشركات العربية

وجاء ف���ي التقرير ان عدد 
العاملة في  العربية  الشركات 
سوق التأمين بالكويت بلغ 7 
شركات في العام 2009 تمارس 
المباش���رة واعادة  العمليات 
التأمين في مج���ال التأمينات 
العامة منها 4 شركات رؤوس 
اموالها بلغت 153.2 مليار ليرة 
لبنانية وشركة واحدة رأسمالها 
50 مليون جنيه مصري وشركة 
ايضا رأسمالها 8.2 ماليين دينار 
بحريني وشركة رأسمالها 20 

مليون دينار أردني.
وذكر التقرير ان من ضمن 
ال� 7 شركات العربية شركتين 
تعم���الن ف���ي مج���ال تأمين 

الحياة.
ولف���ت التقرير الى ان عدد 
الشركات االجنبية العاملة في 
الكويتي بلغ  التأمين  س���وق 
3 ش���ركات خالل العام 2009 
تمارس العمليات المباشرة في 
مجال التأمينات العامة والحياة 
داخل الكوي���ت، علما ان هذه 
الش���ركات الثالث منها شركة 
»الهند الجديدة« ورأسمالها 3 
مليارات روبية و»اورينتال« 
برأسمال مليون روبية هندية 
و»االميركية« برأسمال 3 ماليين 

دوالر.
وجاء ف���ي التقرير ان عدد 
مكاتب التأمين بالعمولة بلغ 150 

مكتبا خالل 2009، وان الخبراء 
االكتواريين العاملين في سوق 
الكويت بل���غ عددهم 6 خبراء 

اكتواريين.
وذكر التقري���ر ان مخمني 
التأمين بلغ عددهم 7، ووسطاء 

اعادة التأمين العاملين بالسوق 
التأميني الكويتي بلغ عددهم 3 
وسطاء، وان استشاريي التأمين 
العاملين بسوق التأمين الكويتي 
بلغ عددهم 5 استشاريين خالل 

العام 2009.

 فندقا »إيفا« في جنوب أفريقيا يشهدان حجوزات كاملة
من »نايكي إنترناشيونال« و»كوكا كوال« لمشاهدة كأس العالم

تحالف »الخرافي« و»هيونداي« يفوز بعقد الجزء الثاني
من المرحلة األولى لميناء بوبيان بـ 328 مليون دينار

أحمد مغربي 
ذكر مصدر مطلع ل� »األنباء« ان تحالف ش���ركة 
محمد عبدالمحسن الخرافي وأوالده للتجارة العامة 
والمقاوالت وشركة هيونداي قد فاز بعقد الجزء الثاني 
من المرحلة األولى لمش���روع ميناء بوبيان البحري 

بقيمة 328 مليون دينار.
وقال المصدر ان الجزء الثاني من المشروع يتمثل 
في تعمي���ق الميناء بحيث يصل العمق إلى 20 مترا 
الستقبال الس���فن الكبيرة طبقا للشروط العالمية 
للموانئ، مشيرا الى ان قرار الترسية النهائي لم يصل 
الشركة بعد من وزارة األشغال على ان يستلم خالل 

األيام القليلة المقبلة.
وأوضح المصدر ان قطاع المش���اريع الكبرى في 
وزارة األشغال العامة سينفذ مشروع ميناء بوبيان 
البحري على أربع مراحل وتنقسم المرحلة األولى إلى 

ثالثة أقسام، األول: إنشاء الطريق والجسر ومعالجة 
التربة وتصميم وتنفيذ وصيانة أعمال الطريق وخط 
الس���كة الحديد ومعالجة التربة، أما القس���م الثالث 
فسيتم انشاء الميناء وتصميم وتنفيذ وانجاز الميناء 
وتكون المرحلة االولى 9 مراس بحيث يتسع إلى 2.5 

مليون حاوية في السنة.
وذكر المصدر ان االنتهاء كليا من مشروع ميناء 
بوبيان سيكون في عام 2023 بعد انجاز 60 مرسى، 
مبينا ان العمل في الميناء سيبدأ في أواخر عام 2014 
بأربعة مراس بطول كيلو و600 متر للمرسى الواحد 
وبعمق 16 مترا، مشيرا الى ان هذه المراسي جميعها 
للحاويات فقط، حيث يبدأ العمل بها في أول يوليو 
المقب���ل، وان التكلفة المبدئية للميناء في عام 2014 

ستصل الى 800 مليون دينار.
وبّين ان العمل في ميناء بوبيان سيكون من خالل 

شركات محلية متضامنة مع شركات عالمية، وذلك 
لقلة الخبرة في بناء الموانئ لدى الشركات المحلية، 
الفت���ا الى ان هذا التضامن س���يكون نوعا من أنواع 
نقل الخبرة والتكنولوجيا الى الش���ركات المحلية، 
وسيستفيد منه أيضا مهندسو وزارة األشغال، كون 
هذه الش���ركات لديها الخبرة والتكنولوجيا في بناء 

الموانئ.
تجدر االشارة الى ان المرحلة الثانية من مشروع 
بوبيان ستبدأ في عام 2016 وتستمر حتى 2021 ويتمثل 

في توسعة الميناء بزيادة 7 مراس.
أما المرحلة الثالثة فتبدأ من عام 2023 إلى 2028 
لتوسعة الميناء بزيادة 8 مراس أما المرحلة الرابعة 
فس��تكون في العام 2033 لتوس��عة المي��ناء بزيادة 
عدد 36 مرس���ى بحيث يصبح إجمالي عدد المراسي 
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4 بنوك محلية تتجه إلى شطب قروضها المعدومة
بعد أن أخذت مخصصات مقابلها بنسبة %100

الب��نوك في  أزمة تواج�����ه 
الفت���رة الحالي���ة بع���د أن 
ارتفعت الى اعلى مستوياتها، 
خاصة بعد ان فش���ل العديد 
من العمالء في السداد لعدم 
توافر السيولة وتراجع عدد 
من المشاريع وسط توجهات 
بتنفي���ذ اج���راءات ج��ديدة 
المش�����كلة  لمواجهة ه��ذه 

الخ��طيرة.
وأشارت المصادر الى ان 
تلك االجراءات لها فوائد عدة 
أبرزها ما هو متعلق بالحفاظ 
على التصني���ف االئتماني 
وعدم تراجعه بتراجع االرباح 

التشغيلية للبنوك.
م���ن جانب آخ���ر، أفادت 
مص���ادر بأن بن���ك الكويت 
المركزي بصدد اصدار قرار 
بتوحيد معايير الضغط لتكون 
النتائج منسجمة بين جميع 
البنوك بعدما ش���هدت خالل 
الفترة الماضية اختالفا واسع 
النطاق ف���ي النتائج وطرق 

تطبيق معايير الضغط.

توس���عت فيها بصورة مبالغ 
فيها منذ بداية األزمة.

هذا ومازالت الديون المتعثرة 

البنوك منذ اواخر العام الماضي 
وبداي���ات 2010 والتي تضمن 
تحفظات كبيرة على القروض 

والتسهيالت االئتمانية خاصة 
القروض الشخصية وقروض 
العقارات والس���يارات والتي 

محمود فاروق
 كش���فت مص���ادر مطلعة
ل� »األنباء« عن توجه 4 بنوك 
الى شطب قروضها المعدومة 
أن أخ���ذت مخصصات  بع���د 
مقابلها بنسبة 100%، مبينة ان 
االزمة التي عصفت بالعديد من 
الشركات في مختلف القطاعات 
هي الس���بب الرئيسي لزيادة 
الدي���ون المتعثرة في البنوك 
نظرا لتراجع عدد من المشاريع، 
فضال عن الدي��ون التي تعثرت 
تماما وعجز اصحابها عن السداد 
وأصبح���ت في حك���م الديون 
المعدومة التي يتحملها البنك 
من خ���الل المخصصات التي 

يوفرها.
وقالت المصادر ان االقتصاد 
الكويتي ليس بمعزل عن الدول 
المجاورة، فهناك عالقات تربطه 
م���ع الخارج س���واء من خالل 
الش���ركات أو االفراد وبالتالي 
ف���إن األزمة أثرت س���لبا على 
الجه���از المصرف���ي من خالل 
االجراءات المشددة التي اتخذتها 

وسط توقعات بتحقيق عوائد جيدة تضاف إلى أرباحها التشغيلية السنوية

»المركزي« بصدد تعميم توحيد معايير الضغط في الطريقة والتطبيق

محمود فاروق 
ذكرت مصادر ذات صلة ل�  »األنباء« أن فندقي 
شركة ايفا للفنادق واملنتجعات في جنوب افريقيا 
التي كان آخرها منتجع فيرمونت زميبالي الذي يعد 
واحدا من أكبر االستثمارات االجنبية املباشرة في 
قطاع السياحة في جنوب إفريقيا قد شهدا حجوزات 
كاملة من قبل شركتي نايكي إنترناشيونال وكوكا 
كوال، وذلك ملشاهدة مباريات نهائيات كأس العالم 
2010  املقامة حاليا هناك. وبينت املصادر أن الشركة 
عّجلت وتيرة إجناز مشاريعها في جنوب افريقيا 

لتكتمل قبل انطالق نهائيات كأس العالم وس���ط 
توقعات بتحقيق عوائد جيدة تضاف إلى أرباحها 
التشغيلية الس���نوية عن تلك الفترة، مبينة أن 
منتجع فيرمونت زميبالي الذي افتتحته الشركة 
مؤخرا باستثمار يبلغ 223 مليون دوالر يعد واحدا 
من أكبر االستثمارات االجنبية املباشرة في قطاع 
السياحة في جنوب افريقيا، حيث ميثل نقلة نوعية 
ودعما قويا لالقتصاد احمللي وصناعة السياحة في 
جنوب افريقيا، كما ميثل محطة مهمة في مسيرة 

شركة ايفا للفنادق واملنتجعات.

الشركة عجّلت من مشاريعها لالستفادة من الحدث

 تشكيلة مفوضية هيئة أسواق المال
مع بدء اإلجازة البرلمانية

81.9 مليون دينار إجمالي التعويضات 
المدفوعة بقطاع التأمين خالل 2008

عمر راشد
أفاد مصادر مطلعة »األنباء« بأن اعالن تشكيلة 
مفوضية هيئة اسواق املال ستكون مع بدء االجازة 
من الدورة البرملانية احلالية وذلك ملنع التدخالت 
السياسية التي تقف حجر عثرة امام االنتهاء من 
التش��كيل النهائي العضاء املفوضية. وتوقعت 
ان يكون هش��ام العتيبي وحامد السيف ضمن 
اعض��اء املفوضية، فيما الي��زال موقف دخول 
د.اماني بورس��لي غير واضح، مضيفة ان تلك 
الترشيحات هي محل تغيير اللحظات االخيرة 

والتي عادة ما تش��هد تغيي��رات مفاجئة. وفي 
السياق ذاته اوضحت املصادر ان احتاد الشركات 
االستثمارية بصدد جمع مالحظات الشركات على 
مواد قانون هيئة اسواق املال وتنظيم اوراق املال 
ورفعها الى اجلهات الرقابية، مشيرة الى ان هناك 
الكثير م��ن مواد القانون بحاجة الى اعادة نظر 
قبل ان توضع موضع التنفيذ، ان تلك املالحظات 
تنطوي على مفاهيم تعريفية وكذلك بعض املواد 
الفنية التي تتعلق بآلية عمل هيئة س��وق املال 

ويتعارض بعضها مع البعض.

اظهرت االحصائية الصادرة عن وزارة 
التجارة والصناعة ان اجمالي اقساط التأمين 
بلغ 109.7 ماليين دينار في عام 2007 في 
حين بلغ ما قيمته 177.8 مليون دينار في 
عام 2006، وبلغت حصة الشركات الوطنية 
87% من اجمالي السوق اما الشركات العربية 
واالجنبية فقد بلغ���ت حصتها 13% فقط 
األمر الذي يعكس ثقة المواطن الكويتي في 

االستثمار الوطني والشركات الوطنية.
وذكرت االحصائية ان اجمالي اقساط 
التأمين بل���غ 166.8 مليون دينار في عام 
2007 وارتفع اجمالي االقساط في عام 2008 
الى ما قيمته 180.4 مليون دينار وبمعدل 
نمو قدره 8.1% حيث بلغت حصة الشركات 
الوطنية 152.7 مليون دينار بنسبة قدرها 
84% اما فروع الش���ركات العربية فبلغت 
حصتها 10 ماليين دينار وبنس���بة قدرها 
5.5%، وبالنسبة للشركات االجنبية نجد 
انها اس���تحوذت على 17.6 مليون دينار 

وبنسبة %9.7.
اذا نظرنا الى ما قدمه قطاع التأمين من 
تعويضات مدفوعة خالل عام 2008 نجد ان 

اجمالي التعويضات المدفوعة بلغت قيمته 
81.9 مليون دينار وقد تحملت الش���ركات 
الوطنية العبء االكبر من التعويضات حيث 
دفعت تعويضات قدرها 71.9 مليون دينار 
وبنسبة قدرها 87% وان الشركات العربية 
قد تحملت 6.3 ماليين دينار وبنسبة %7.6 
اما الش���ركات االجنبي���ة فقد تحملت 3.7 

ماليين دينار وبنسبة قدرها %4.5.
واشارت االحصائية الى ان االرقام تشير 
الى تحسن نتائج شركات التأمين بدليل 
انخفاض تعويضات عام 2008 مقارنة بعام 
2007 بما قيمته نصف مليون دينار وبنسبة 
1% حيث بلغت تعويضات 2007 ما قيمته 
82.4 مليون دينار ما يؤكده انخفاض نسبة 
التعويضات المدفوعة الى اجمالي االقساط 
المباشرة، فنجد انها في عام 2007 بلغت 
49.4% في حين ان هذه النس���بة في عام 
2008 بلغت 45.4% وجدير بالذكر ان معدل 
الخسارة في قطاع التأمين الكويتي يقع في 
حدود اآلمان وفقا للمعايير الدولية، حيث 
تشير هذه المعايير الى انه يجب اال يزيد 

هذا المعدل على %70.

اتحاد الشركات بصدد رفع كتاب بمالحظات الشركات على القانون

 22 شركة وطنية عاملة في سوق التأمين
رؤوس أموالها 259.8 مليون دينار بنهاية 2009

في تقرير أعدته »التجارة« حصلت »األنباء« على نسخة منه

شريف حمدي
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة أن شركة املدينة 
للتمويل واالس���تثمار قامت مؤخرا باالستحواذ بنسبة 
100% على شركة تأمني إسالمية في لندن تعتبر الشركة 
الوحيدة في أوروبا التي متارس نشاط التأمني التكافلي 

ولم تكشف املصادر عن قيمة الصفقة.
وقالت املصادر ان شركة املدينة أنهت هذا االستحواذ 

فعليا، وانه جار اآلن تشكيل مجلس ادارة جديد للشركة، 
الفتة الى ان رأسمال هذه الشركة كان في حدود 60 مليون 
جنيه استرليني، غير أن تداعيات االزمة انعكست بشدة 

على الشركة مما قلص من قيمة صفقة االستحواذ.
وأفادت املصادر بأن هذا االس���تثمار س���يفيد شركة 
املدينة للتمويل على املدى البعيد، خاصة ان الشركة ال 

جتد منافسة في هذا النوع من التأمني في اوروبا.

»المدينة للتمويل« تستحوذ على شركة تأمين تكافلي في لندن

بيان بالمهن التأمينية العاملة في سوق التأمين الكويتي
أجنبيةعربيةوطنيةالنوع/جنسيته

773جتاري

--12تكافلي

--2اعادة تأمني

--1حياة

2273االجمالي

 مكاتب التأمني بالعمولة عددها 150 مكتبا.
 اخلبراء االكتواريون العاملون في سوق الكويت عددهم 6 خبراء اكتواريني.

مخمنو التأمني عددهم 7.
 وسطاء اعادة التأمني العاملني بالسوق التأميني الكويتي عددهم 3.

 استشاريو التأمني العاملون بسوق التأمني الكويتي عددهم 5.

رؤوس األموال لشركات التأمين العاملة في الكويت
العملةالمبلغ اسم الشركة

شركات وطنية
الكويت
اخلليج
األهلية
وربة

شركة إعادة التأمني الكويتية
البحرينية الكويتية

وثاق التكافلي
األولى التكافلي

رتاج للتأمني التكافلي
الوطنية التكافلي
اخلليجية التكافلي
الصفاة التكافلي

عني للتأمني التكافلي
عناية

بوبيان للتأمني التكافلي
املثنى للتأمني التكافلي

الكويتية القطرية
شركة الفجر إلعادة التأمني التكافلي

التكافل الدولية للتأمني التكافلي
التآزر للتأمني التكافلي
اخلليج لتأمينات احلياة

شركة غزال للتأمني

19.404.000
16.965.000
15.628.323
16.457.071
10.453.354
10.000.000
11.025.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
15.106.500
2.500.000
5.250.000
5.000.000
10.000.000
5.000.000
5.000.000
50.000.000
16.100.000
5.000.000
5.000.000
6.000.000

دينار كويتي
دينار كويتي
دينار كويتي
دينار كويتي
دينار كويتي
دينار بحريني
دينار كويتي
دينار كويتي
دينار كويتي
دينار كويتي
دينار كويتي
دينار كويتي
دينار كويتي
دينار كويتي
دينار كويتي
دينار كويتي
دينار كويتي
دينار كويتي
دينار كويتي
دينار كويتي
دينار كويتي
دينار كويتي

شركات عربية
العربية

االحتاد الوطني
الضمان

اللبنانية السويسرية
األهلية م

العربية السعودية
األردنية

51.000.000.000
45.711.422.217
22.500.000.000
4.050.000.000

50.000.000
8.200.000
20.000.000

ليرة لبنانية
ليرة لبنانية
ليرة لبنانية
ليرة لبنانية
جنيه مصري
دينار بحريني
دينار أردني

شركات أجنبية
الهند اجلديدة

أورينتال
األمريكية

3.000.000.000
1.000

3.000.000

روبية
مليون روبية هندية
دوالر أميركي

 البنوك في انتظار تسمية »المركزي«
للجهة المخولة بإجراء اختبارات الضغط خالل أيام

عمر راشد
أفاد مص����در مصرفي »األنباء« بأن 
البنوك المحلية في انتظار تسمية البنك 
المركزي للشركة التي ستقوم بإجراء 
المطلوب إجراؤها  اختبارات الضغط 
م����ن البنوك المحلية خالل األس����بوع 

الجاري.

وقال إن الشركة التي ستقوم بتلك 
اإلجراءات ستكون خاضعة لتقييم دقيق 
من المركزي ووفق معايير محددة يمكنها 
من االنتهاء من تلك االختبارات بشكل 

كبير.
وفي الس����ياق ذاته، أفادت مصادر 
بأن اتحاد  المصارف أرسل كتابا يفيد 

بتأجيل اجتماعه الذي كان مقررا االسبوع 
الماضي وذلك لخلو جدول االعمال من أي 
بنود تطرح للمناقشة، مستدركة بأنه لم 

يتم تحديد موعد لالجتماع المقبل.
وبينت أن االتحاد لم يقم بأي تقييم 
للمقت����رح النيابي المق����دم من بعض 
االعضاء لرفع رأسمال الصندوق الكويتي 

للتنمية االقتصادية للمساهمة في تمويل 
خطة التنمية، مس����تدركة بان تحرك 
االتح����اد يأتي في حال تحول المقترح 
الى مش����روع قانون ومن ثم سيكون 
التحاد المص����ارف دور في بيان رأيه 
مثلما ف��عل مع مشروع القانون الذي 

كان مقدما السقاط القروض.

اتحاد المصارف يؤجل اجتماعه ألجل غير مسمى


