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أعلن البنك التجاري الكويتي عن تواجده في مجمع غراند 
أفنيوز اعتباراً من اخلميس 25 إبريل وحتى السبت 27 من 
الشهر ذاتــه بهدف إطــاع رواد املجمع علـى تفاصيل ومزايا 
حساب النجمة وبرنامج سحوبات هذا احلساب والــذي كان 
البنك قد قــام بتسويقه من خــال إعــان »مــع حساب النجمة 
بتصير مليونير ونص« ويأتي هذا التواجد لتعريف جمهور 

العماء ورواد جراند افنيوز بــأن الفرصة ما زالــت سانحة 
لهم لفتح احلساب او زيادة أرصدتهم للتأهل لدخول السحب 
النصف سنوي على جائزة 500،000 د.ك. )نصف مليون 
دينار كويتي( وكذلك االستفادة من مجموعة اخلدمات املصرفية 

املبتكرة التي يقدمها البنك لعمائه. 
وسيتواجد البنك من خال جناح يتم إقامته في املجمع لهذا 

الغرض، حيث سيقوم موظفو إدارة التسويق واملبيعات التابعة 
لقطاع اخلدمات املصرفية لألفراد بتعريف رواد وزوار غراند 
أفنيوز مبزايا حساب النجمة الذي ازداد تألقاً باجلوائز التي 
يوفرها احلساب مبا فيها أكبر جائزة سنوية نقدية ليس فقط 
على مستوى الكويت ولكن على مستوى العالم مببلغ وقدره 

مليون ونصف مليون دينار كويتي )1،500،000(.

50 مليون دينار    2020 بحجم مطالبات قدره  حذرنا من الكارثة وذروتها ستكون في 

احلربي: حقوق شركات التأمني امللتزمة ضاعت والدولة لم حتمها

أكد رئيس مجلس إدارة الشركة املتحدة 
للتأمني يوسف احلربي أن التحذيرات التي 
أطلقها قبل عامني بشأن كارثة سيشهدها 
قطاع التأمني الكويتي قد حتققت بالفعل، 
وظهرت آثارها جلية في الوقت احلالي مع 
قرارات وزارة التجارة األخيرة فيما يتعلق 
بشركات التأمني الورقية التي أنهكت القطاع  

التأميني لعدم متتعها باملاءة املالية.
وخال مؤمتر صحافي عقده على هامش 
اجلمعية العمومية العادية للشركة شدد 
احلربي على أن شركات التأمني امللتزمة 
ــتــي تعمل وفـــق أســـس فنية  قــانــونــيــاً وال
واضحة، طالها األثــر السلبي جــراء دخول 
الشركات الورقية للسوق وممارساتها غير 
الفنية أو القانونية ما أضاع حقوق الشركات 

امللتزمة والتي لم جتد حماية من الدولة.

ولفت احلربي إلى أن سماح وزير التجارة 
السابق واإلدارات السابقة لقطاع التأمني 
بـــالـــوزارة بترخيص شــركــات دون احلد 
األدنى املطلوب لرأس املال في قطاع التأمني ، 
تسبب في تعميق األزمة إذا ال يكفي هذا املبلغ 
للوفاء بــأي مطالبات قد تتعرض لها تلك 
الشركات التي تطرح وثائق تأمني سيارات 
ضد الغير بأسعار متدنية جدا جاء بعضها 
بقيمة أقل من ثاثة دنانير وهو األمر الذي 
يؤثر في مطالبات شركات تأمني حقيقية ذات 

ماءة مالية في السوق.
وقال احلربي ان السماح بترخيص تلك 
الشركات يعتبر سرقات مرخصة من قبل 
الدولة ألن تلك الشركات تتاعب بالسوق 
ــرق األســعــار وبيع  ــال سياسات ح مــن خ
وثائق ورقية دون تغطية تأمينية حقيقية 

ناهيك عن تطاول تلك الشركات على املال 
العام إذ أن إحدى هذه الشركات استحوذت 
على ما يناهز 40 في املئة من الوثائق مبا 
يعادل 530 ألــف وثيقة كــان من املفترض 
ان تسدد رســومــا على إثــرهــا قــدرهــا 265 
ألف دينار ولكنها سددت فقط نحو 30 ألف 

تقريبا.
ــة  ــذه األزم وتــوقــع احلــربــي أن ذروة ه
ستكون في العام 2020 بحجم مطالبات 
متوقع يصل إلى 50 مليون دينار، منوها 
إلــى وجــود مفارقة يشهدها السوق حالياً 
تتمثل في أن إحدى الشركات الورقية تقدمت 
إلــى وزارة العدل بطلب تصفية ومازالت 
متــارس حــرق األســعــار بالسوق وتصدر 
وثائق تأمينية األمر الذي يشير إلى أن تلك 
الشركات لديها نية مبيتة لسحب أكبر قدر 

من أمــوال املواطنني واملقيمني حلسابها من 
دون وجود تغطية تأمينية، ناهيك عن عدم 

سداد رسوم الدولة.
وطـــالـــب احلـــربـــي وزيـــــري الــداخــلــيــة 
والتجارة إلجراء مطابقة سوقية للسيارات 
املرخصة في 2015 ملعرفة حجم األمــوال 
املختلسة والتي لم تسدد للدولة، كما طالب 
وزيــر العدل بالتنسيق مع رئيس املجلس 
األعلى للقضاء إليجاد حل ملديونيات شركات 
التأمني بحيث يتم تقليص فترة التقاضي ملدة 
4 أشهر على أقصى تقدير بدال من 3 سنوات 

لتفادي اخلسائر الفادحة.
ونفى احلربي ما تردد عن وجود عمليات 
غسل أموال في قطاع التأمني مؤكداً أن عدداً 
من الشركات مقبلة بالفعل على اإلفــاس 
مطالبا بإنشاء هيئة للرقابة على التأمني 

أسوة ببقية الدول.
وختم احلــربــي مطالباً رئيس الـــوزراء 
ووزراء الداخلية والتجارة والعدل بإيجاد 
حلول عاجلة لألزمة حتى ال جند أنفسنا أمام 
شركات نصب تأميني على غــرار شركات 

النصب العقاري.
إلى ذلك عقد مجلس إدارة الشركة املتحدة 
للتأمني أمــس اجتماع اجلمعية العمومية 
العادية الستعراض البيانات املالية عن 
السنة املالية املنتهية في 2018/12/31 ، 
حيث أوضح أن الشركة حققت أقساط تأمني 
مكتتبة بنحو 4.5 مايني دينار ، ومجمل 
إيرادات قدره 6.4 مايني دينار، إضافة إلى 
أن صافي الربح احملقق بلغ نحو 211.7 

ألف دينار.
وبلغت اإليــرادات املتنوعة األخرى نحو 

3.12 مايني دينار فيما بلغت املصروفات 
العمومية نحو 6.2 مايني دينار، بينما بلغ 
إجمالي أصــول الشركة نحو 21.4 مليون 
دينار، كما بلغت املوجودات املدرجة بالقيمة 
العادلة نحو 15. مليون دينار، والودائع 
ــف ديــنــار. إضافة  البنكية بنحو 700 أل
لترتيب خطة مستقبلية طموحة بالتوسع 
األفقي في األنشطة املرخص بها من وزارة 
التجارة والصناعة والتوسع الرأسي في كل 

نشاط تأمني.
وقد مت انتخاب: أحمد فريح خلف رئيساً 
ملجلس اإلدارة ورئيساً تنفيذياً ، جراح عبيد 
اخلالدي نائباً لرئيس مجلس اإلدارة فواز 
احلــربــي عضو مجلس إدارة ومت جتديد 
ــادة التأمني مع ُمعيدي تأمني  اتفاقيات إع

ُمصنفني عاملياً.

يوسف احلربي متحدثاً

رعى بنك الكويت الوطني احللقة النقاشية التي نظمها 
مؤخراً معهد الدراسات املصرفية حتت عنوان “سمات 
املرونة في اإلحال التكنولوجي«  والتي سيحاضر فيها 
البروفيسور مايكل واد وهو استاذ التخطيط اإلبداعي 
واالستراتيجي في معهد التطوير اإلداري IMD، وذلك 
في إطار حرصه الدائم على املساهمة الفاعلة في زيادة 

الوعي واملعرفة بني جميع فئات املجتمع. 
ــي فندق  ـــال احلــلــقــة النقاشية الــتــي عــقــدت ف وخ
سيمفوني، مت بحث العديد من املوضوعات الهامة من 
بينها امليزة االستراتيجية احملققة من خال مرونة األعمال 

وكذلك ربط االستراتيجيات بالتنفيذ على أرض الواقع .
وشــارك في احللقة نحو 28 متدرباً ناقشوا خالها 
مفهوم التحول الرقمي لألعمال، وكذلك التعرف على 
ــداف في مجال األعمال والتي من  كيفية إدارة أهــم األه
بينها: زيادة اإليــرادات، تقليل التكلفة، حتقيق األرباح، 
زيادة احلصة السوقية للمؤسسة، حتقيق رضا العماء 

وذلــك من خــال استخدام  مختلف األدوات والتقنيات 
الرقمية. وخال احللقة مت تدريب املشاركني على كيفية 
التخلي عن األسلوب التقليدي في إدارة األعمال، واالطاع 
على ما يحدث في قطاعات األعمال املختلفة إقليميا ودولياً  
وكذلك التعرف على الفرص والتحديات املصاحبة لعملية 
اإلحال الرقمي. من جانبه قال مدير عام املوارد البشرية 
ملجموعة بنك الكويت الوطني عماد أحمد العباني، »إن 
مشاركة بنك الكويت الوطني كراع رئيسي للحلقة تأتي 
في إطار حرصه الدائم على املساهمة الفاعلة في زيادة 
الوعي واملعرفة بني جميع فئات املجتمع باإلضافة إلى 

تطوير وصقل مهارات الكوادر الوطنية املصرفية. 
وأضاف أن اجلوانب األساسية التي تناولتها احللقة 
النقاشية وتشمل االبتكار واإلبــداع متثل نهج وأسلوب 
عمل يرسخه الوطني على الــدوام في آليات العمل لديه 
وذلــك من أجــل تطوير أداء موظفيه على النحو األمثل 
ووفقاً لبرامج تدريبية مت اعدادها لتحاكي أفضل املعايير 

العاملية. وأوضح العباني أن البنك الوطني مستمر في 
رعايته لألنشطة الهامة التي تهدف إلى تطوير وزيادة 
طاقات الكوادر الوطنية بشكل عام  والكوادر املصرفية 
بشكل خاص ليكونوا قادرين على مواكبة تغيرات سوق 

العمل ومؤهلني للقيادة مستقباً.  
وأشـــاد العباني بــالــدور الــهــام الــذي يلعبه معهد 
الدراسات املصرفية في زيــادة ونشر الثقافة املصرفية 
عبر األنشطة والفعاليات التي يقدمها مبا يساهم في 
تعزيز وتطوير العاملني في القطاع املالي واملصرفي 

الكويتي. 
ويشغل مايكل واد  منصب مدير املركز العاملي للتحول 
الرقمي لألعمال في IMD وُنشر له 9 كتب وأكثر من 
مائة مقال ولديه عمود دائــم في مجلة فورتشن حول 
االحال الرقمي، وأحدث مؤلفاته كتاب بعنوان »تنظيم 
التحول: كيفية حتقيق األداء املتميز من خال نهج متصل 

بالتغيير« حيث مت نشره مع مطلع العام 2019.

املشاركون في احللقة النقاشية

IMD حاضر فيها أستاذ التخطيط اإلبداعي واالستراتيجي في 

التكنولوجي«   اإلحالل  في  املرونة  »سمات  النقاشية  احللقة  يرعى   »الوطني« 

أطلق بنك اخلليج بطاقة » فيزا بيزنس سيغنتشر« 
االئتمانية اجلديدة والتي صممت خصيصاً ليستفيد 
منها أصحاب الشركات وموظفيهم على السواء. فهي 
توفر ألصحاب الشركات حماية أكبر من سوء استخدام 
البطاقات كونها تقلل مــن التعرض للمخاطر غير 
الازمة. كما تتضمن مزايا البطاقة اجلديدة املقدمة من 
بنك اخلليج على تقليل احلاجة لزيارة البنك حيث يتم 
خصم املدفوعات مباشرًة من حساب الشركات لدى بنك 

اخلليج.
وبإمكان املوظفني االستمتاع مبجموعة متنوعة 
من املزايا االستثنائية الرائعة، منها الدخول املجاني 
غير احملــدود إلى ما يزيد عن 1000 من قاعات انتظار 

املطارات، إلى جانب التأمني على السفر تغطية كاملة 
تصل إلى 500 ألف دوالر أمريكي جلميع أفراد العائلة. 
كما بإمكانهم أيــضــاَ االســتــفــادة مــن خــدمــة املساعد 
الشخصي« الكونسيرج« املتوفرة على مــدار الساعة 
طوال أيام األسبوع، مما يوفر لهم مجموعة واسعة من 
اخلدمات املرتبطة بأسلوب احلياة العصري، مبا في ذلك 

حجوزات السفر والفنادق. 
وبهذه املناسبة، صرح أحمد األمير، مساعد املدير 
العام لاتصاالت اخلارجية في بنك اخلليج، قائًا: 
» لقد صمم بنك اخلليج أحــدث العروض لعمائه مع 
األخذ باالعتبار عمائه من أصحاب األعمال واملؤسسات 
الصغيرة واملتوسطة، بهدف إضافة القيمة إلى جتاربهم 

املصرفية. هذا، ويواصل البنك التزامه في تقدمي اخلدمات 
التي تعزز جتربة عمائه، وذلك من خال إطاق بطاقة » 

فيزا بيزنس سيغنتشر« االئتمانية اجلديدة.« 
ومن جهته صرح مارسيلو باريكوردي، املدير العام 
لشركة فيزا للشرق األوسط وشمال أفريقيا قائًا: » 
يسرنا التعاون مع بنك اخلليج إلطــاق بطاقة » فيزا 
بيزنس سيغنتشر« االئتمانية اجلديدة التي صممت 
خصيصاً ألصحاب االعمال من الشركات وموظفيهم. 
وهــذه البطاقة هي مثال ممتاز نستطيع أن نثبت من 
خاله أن احللول التي توفرها فيزا والتي يتم تصميمها 
لفئات معينة من اجلمهور تساهم في حتسني مستوى 

رضا العماء من خال جتارب دفع سلسة وآمنة.«

»اخلليج«  يطلق بطاقة » فيزا بيزنس سيغنتشر« االئتمانية اجلديدة للشركات 

قالت مؤسسة البترول الكويتية أمس  الثاثاء ان 
مجلس الوزراء وافق على قيام املؤسسة باالقتراض 
من املؤسسات املالية املختلفة لتمويل برامجها 

االستثمارية خال السنوات اخلمس املقبلة. 
ــي بــيــان صحفي انها  وأضـــافـــت املــؤســســة ف
وضعت عبر االستعانة مبستشار مالي متخصص 
خطة حول اخليارات التمويلية املثلى لبرنامجها 
االســتــثــمــاري والــتــي بنيت على أســـاس حتديد 
الهيكل التمويلي األمثل للمؤسسة وضمان سامة 
التدفقات النقدية املتوقعة واحملافظة على قوة 
الوضع املالي لها وقدرتها على سداد أصل الدين 

والفوائد املتعلقة به.  
 وأوضــحــت ان مــن خــيــارات أدوات التمويل 

املقترحة والتي تعتزم املؤسسة القيام بها اصدار 
ــاالت ائتمان  السندات واالقــتــراض عن طريق وك

الصادرات والقروض البنكية التجارية. 
وأفادت بأنها ستنسق مع وزارة املالية والهيئة 
العامة لاستثمار وكذلك بنك الكويت املركزي 
والقطاع املصرفي احمللي أثناء متويل احتياجاتها 
ومشاريعها الرأسمالية عن طريق االقتراض الذي 

سيتم بشكل تدريجي خال السنوات املقبلة. 
ولفتت الى انه ستتم مراجعة معطيات اخلطة 
بشكل دوري للتعامل مع املتغيرات التي قد تطرأ 
وتقلبات األســـواق وتقدم سير العمل في تنفيذ 
املشاريع ومبا يضمن احملافظة على متانة الوضع 

املالي للمؤسسة.

»البترول »: مجلس الوزراء وافق على 
اقتراضنا لتمويل برامجنا االستثمارية

جانب من اجتماع اجلمعية العمومية

شاركت مجموعة بيت التمويل الكويتي »بيتك« 
في مؤمتر »أيوفي« السنوي الـ17 للهيئات الشرعية 
الذي عقد في البحرين على مدار يومني ضمن حضور 
كوكبة من أهم قيادات الصناعة املالية اإلسامية 
من علماء وفقهاء ومصرفيني وخــبــراء ومحامني 
ومحاسبني وكــبــار مــســؤولــي الــبــنــوك املركزية 

والسلطات الرقابية واإلشرافية.
وفي اجللسة اخلامسة التي انطلقت في اليوم 
الثاني للمؤمتر حتت عنوان »إدراج الصكوك في 
األسواق املالية العاملية ومدى توافق متطلباته مع 
هياكلها الشرعية«، ناقش املدير التنفيذي لوحدة 
ســوق النقد- في »بيتك«، محمد الدويله محاور 
مختلفة منها طبيعة األســواق املالية العاملية التي 
كوك فيها، واألوراق املالية التي تقبل  تــدرج الُصّ
كوك في فئتها،  األسواق املالية العاملية إدراج الُصّ
ومدى تأثير متطلبات اإلدراج في األســواق املالية 
العاملية على الهياكل الشرعية للصكوك، و مميزات 

وجود منصة للتداول. 
ــازال يافعا  وقــال الدويله أن ســوق الصكوك م
وهنالك مستقبل واعـــد لــه فــي املنظور القصير 

واملتوسط. 
ولفت الى ان األسواق العاملية ال تنظر للصكوك 
مــن حيث األصـــول املــوجــودة فيها فقط بــل أيضا 
لدرجة املخاطر املتعلقة بها، كاملخاطر األئتمانية 

والسوقية وغيرها من مخاطر املصدر للصكوك.
وأضاف أن تداول الصكوك من الناحية الشرعية 
يجب أن يراعي الهيكل الشرعي لتلك الصكوك، 

منوها بأن هناك بعض أنواع الصكوك من الناحية 
الشرعية محرمة من الــتــداول كصكوك املرابحة 
واألستصناع والسلم ألنها صكوك ديــون والدين 

محرم التداول به. 
وتأتي مشاركة »بيتك« في املؤمتر انطاقا من 
حرصه على تطوير صناعة الصيرفة اإلسامية 
وتأكيد دعمه املستمر لكافة اجلهود املبذولة لارتقاء 
باملنتجات واخلدمات املالية املتوافقة مع الشريعة 
اإلسامية وتطوير املعايير املنظمة لها، ومواكبة 
أحدث متطلبات املعايير احملاسبية العاملية املعتمدة 
ــق الشريعة  للمؤسسات املالية الــتــي تعمل وف

اإلسامية.

خالل مشاركته في مؤمتر »أيوفي« في البحرين 

الدويله: مستقبل واعد لسوق 
الصكوك في املنظور القصير واملتوسط

محمد الدويلة متحدثا خال املؤمتر


