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»الخليج للتأمين« تطرح برنامج إعادة 
تأمين موحد لمنطقة الشرق األوسط

تطورت مسيرة شركة اخلليج للتأمني على مدى 48 سنة املاضية، 
حيث منت من كونها شركة تأمني قائدة في التأمينات الفردية والتجارية 
في الس����وق احمللي إلى ش����ركة إقليمية رائدة بتقدمي حلول تأمينية 
متكاملة في الش����رق األوس����ط، من خالل مكتبها الرئيسي بالكويت 
وش����ركاتها التابعة كش����ركة البحرين والكويت للتأمني في البحرين 
واملجموعة العربية املصرية للتأمني وشركة اللؤلؤة السعودية للتأمني 
والشركة الس����ورية � الكويتية للتأمني وشركة فجر اخلليج للتأمني 
وإعادة التأمني في لبنان وشركة اخلليج لتأمينات احلياة في الكويت 

وشركة الشرق العربي للتأمني في األردن.
وجاءت اخلطوة األولى نحو التكامل التشغيلي بني شركات املجموعة 
بعد أن تكللت مفاوضاتها مع األطراف املعنية بإعادة هيكلة اتفاقيات 
التأم����ني جلميع افرع التأمني خالف تأمين����ات احلياة بالنجاح والتي 
أس����فرت عن طرح برنامج إعادة التأمني موحد غير مسبوق التطبيق 
مبنطقة الش����رق األوسط، حيث توفر مزايا االتفاقية اجلديدة القدرة 
للخليج للتأمني على املنافس����ة مع العديد من كبار الشركات العاملة 
مبجال التأمني وتقدمي خدمات مميزة لعمالئها بجميع الدول املتواجدة 
بها الش����ركة وش����ركاتها التابعة. وتبلورت هذه االتفاقية من كونها 
حلم راود الش����ركة مع مطلع سنة 2008 ليصبح حقيقة ملموسة مع 
بداية هذه السنة، فمع مطلع شهر مايو من سنة 2008 قبلت اخلليج 
للتأمني العرض املقدم من ثالث ش����ركات وساطة إعادة التأمني عاملية 
عمالقة هي AON وGuy Carpenter وWillis للشروع في دراسة اجلدوى 
االقتصادية من عملية التكامل شاملة عمليات التحليل املالي والفني 
حملافظ اخلليج للتأمني والشركات التابعة لتحديد مزايا ومعوقات هذا 
  Guy Carpenterالتكامل مبتطلباته اآلنية واملس����تقبلية تقدمت شركة
 Munich RE بتوصياتها اإليجابية حيث مت اختيار عمالق إعادة التأمني
لقيادة االتفاقية اجلديد باملش����اركة مع كبريات شركات إعادة التأمني 
بجميع قارات العالم. هذا اإلجناز املتميز س����يكون من ش����أنه قيادة 
مجموعة ش����ركات اخلليج �للتأمني نحو حتقيق منو قياس����ي وفريد 

بأقساط التأمني املكتتبة أو األرباح التشغيلية.

مع شركاتها التابعة في دول المنطقة

النفيسي: جورجيا تعتبر »بيتك«
إضافة لالقتصاد العالمي

الشيخ: »الخليج للزجاج« تنوي دخول األسواق 
المجاورة ذات الكثافة السكانية العالية

رئيس وزرائها أشاد بإنجازاته خالل مسيرته

عمومية الشركة وافقت على توزيع 30% نقداً عن العام 2009 

رئيس وزراء جورجيا متوسطا وفد »بيتك«

قال نائب رئيس مجلس إدارة بيت التمويل 
الكويتي »بيتك« سمير النفيسي ان رئيس وزراء 
جمهورية جورجيا نيكا جيالوري أشاد بإجنازات 
»بيتك« التي ميزت مسيرته على مدى 33 عاما 
والتي جعلته أحد أهم رموز العمل املصرفي الذي 
جنح في خلق إضافة هامة لالقتصاد العاملي من 
خالل تأسيس منهج مغاير في أسلوب عمله عن 
الصناعة املصرفي���ة التقليدية ويحظى بقبول 

كبير من دول مختلفة.
وأضاف النفيسي بعد اجتماعه ومع وفد من 
»بيتك« ضم كال من الرئي���س التنفيذي محمد 
س���ليمان العمر ومس���اعد املدير العام لقطاع 
االس���تثمار عبدالناصر الصبيح ومدير مكتب 
رئي���س مجلس اإلدارة أمين املطيري أن رئيس 
الوزراء اجلورجي أكد أنه س���يكون مس���رورا 
برؤية »بيتك« في جورجيا القتناعه بأن هناك 
مجاال واسعا للطلب على هذا النوع من الصيرفة 
التي قطعت أش���واطا كبيرة في مسيرته التي 
حققت إجنازات تس���هل إلى درجة كبيرة على 
أي مراقب من إعطاء احلك���م اإليجابي على أن 
 »بيتك« أصبح ضمانة وعنوانا للصيرفة اإلسالمية

الناجحة ليس في الكويت فقط وإمنا حول العالم 
أيضا.

وأوضح النفيس���ي ان وفد »بيت���ك« التقى 
املسؤول اجلورجي خالل زيارته للكويت مؤخرا 
بحضور الوفد املرافق وس���فيرة جورجيا لدى 
الكويت ايكترين ميرينج، حيث مت تقدمي نبذة 
عن بيتك وتوس���عاته اخلارجية في العديد من 
الدول مثل تركيا وماليزيا والبحرين والسعودية 

واألردن وأملانيا وس���نغافورة واستراليا حيث 
بلغ ع���دد الفروع في الكويت وحول العالم 185 
فرعا، حترص من خالل عملها على املساهمة في 
جهود التنمية في بلدانها وكذلك تعزيز فرص 
ومجاالت التعاون والتبادل التجاري بني الدول 
املوجودة فيها والكويت من جانب ودول مجلس 

التعاون والعالم العربي من جانب آخر.
وأضاف النفيسي ان »بيتك« يواصل جهوده 
للتوسع الدولي املدروس في األسواق الواعدة 
والتي توفر محفزات جيدة لالستثمار ويدرس 
مشاريع في أكثر من دولة خالل الفترة املقبلة، 
وذل���ك في ضوء النجاحات التي حققها في عدة 
أسواق إقليمية ودولية، ومواكبة لإلقبال على 
اخلدم���ات واملنتج���ات املالية اإلس���المية التي 
أصبحت قطاعا اقتصاديا مهما على مس���توى 
العالم واستطاعت أن تتجاوز الكثير من تداعيات 
األزمة املالية في األس���واق العاملية وان ترسخ 
قواعد وأس���س لنهج مالي متميز يعتبر إضافة 

للقدرات االقتصادية العاملية.
وأكد النفيسي ان التزام »بيتك« مبنهج عمله 
القائم على قواعد وتطبيقات العمل املالي االسالمي 
باإلضافة إل���ى األداء املهني الرفي���ع وااللتزام 
بالتعليمات واملعايير واإلجراءات املعتمدة من 
اجلهات واملؤسسات الرسمية عامليا وإقليميا، يوفر 
ل� »بيتك« مزايا متعددة من حيث استقطاب شرائح 
متعددة من العمالء وبناء صورة ذهنية إيجابية 
تعزز قدرته التنافسية وريادته ومسيرة عمله 
مما يساهم في حتقيق مزيد من النجاح والتوسع 

على أسس راسخة وتوجهات سليمة.

أحمد مغربي
قال رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب في 
شركة اخلليج لصناعة الزجاج حسني الشيخ ان 
الشركة لديها خطة للتطوير خالل العام احلالي، 
عن طريق افتتاح أسواق جديدة، حيث تقوم حاليا 
بدراس���ة عدد من أسواق اخلليجية املجاورة ذات 
الكثافة السكانية العالية، مبينا ان منتجات الشركة 
تصل إلى كافة الدول اخلليجية وموريش���يوس 

وأميركا.
حديث الش���يخ جاء خ���الل اجلمعية العمومية 
العادية للشركة التي انعقدت أمس بنسبة حضور 
بلغ���ت 82.84%، وأوضح أن بع���ض املنتجات في 
أوروبا شهدت تراجعا من حيث قوة الطلب عليها 
بسبب األزمة املالية، ملمحا إلى أن هذا األمر سيكون 
ميزة اضافية للش���ركة الستغاللها في رفع قدرتها 

التنافسية في تلك األسواق.
 وبني الشيخ أن الشركة عمدت خالل الفترة املاضية 
الى انتاج نوعيات جديدة من الزجاج خفيف الوزن 
ذي األحجام الصغيرة، الفتا الى أن الش���ركة تقوم 
بعمل دراسات من اجل اعادة استخدام الزجاج في 
السوق احمللي بالتعاون مع البلدية والهيئة العامة 
للبيئة، حيث سيساعد ذلك على التقليل من االعتماد 
على املواد اخلام املستوردة من اخلارج، باالضافة الى 
تقليل االنبعاثات الضارة بالبيئة، خاصة أن هناك 
تقارير حديثة تش���ير الى أن استخدام البالستيك 
قد يؤدي الى أمراض خطيرة كالس���رطان، متوقعا 
زيادة االقبال على اس���تخدام منتجات الزجاج بدال 

من البالستيك خالل السنوات املقبلة.
 ولفت الى ان الش���ركة حققت ارباحا تشغيلية 
بلغت 4.5 ماليني دينار بنسبة بلغت 40% من املبيعات 
وبزيادة قدرها 1.4 مليون دينار لعام 2009 وبنسبة 
بلغ 44% عن االرباح التشغيلية للسنة املالية املنتهية 

ف���ي عام 2008، مضيفا ان صافي ارباح التش���غيل 
بلغت نحو 3.5 ماليني دينار بنسبة 31% من املبيعات 
وبزيادة قدرها 1.4 مليون دينار أي بنسبة 69% من 

صافي االرباح لعام 2008.
وذكر ان صافي االرباح قبل حصة الزكاة وحصة 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة 
الوطنية ومكافأة اعضاء مجلس االدارة 3.2 ماليني 
دينار بنس���بة 28.5% من املبيعات وبزيادة قدرها 
1.2مليون دينار بنسبة زيادة 61% عن صافي االرباح 
قبل حصة الزكاة وحصة مؤسسة الكويت للتقدم 
العلم���ي وضريبة دعم العمال���ة الوطنية ومكافأة 

اعضاء مجلس االدارة عام 2008.
واش���ار الى ان صافي االرباح عن السنة املالية 
املنتهية ف���ي 2009/12/31 بلغ نحو 3 ماليني دينار 
بنسبة 27% من املبيعات وبزيادة قدرها 1.16 مليون 
دينار بنس���بة زيادة بلغت 62% من صافي االرباح 
عن عام 2008. كما بلغت ربحية الس���هم عن نفس 
العام نحو 79.64 فلسا أي بزيادة قدرها 30.46 فلسا 

مقارنة بالعام 2008.
ه���ذا وقد صادقت اجلمعي���ة العمومية العادية 
على جمي���ع البنود املطروحة في ج���دول اعمالها 
والت���ي كان ابرزها املوافقة عل���ى ايقاف التحويل 
من االرباح الى حساب االحتياطي االجباري وذلك 
لوص���ول رصيد االحتياطي االجباري الى 50% من 
رأس املال. وتفويض مجلس االدارة ببيع عقارات 
الشركة او رهنها او اعطاء الكفاالت وعقد القروض 
حسب نص املادة 26، كذلك مت قبول توصية مجلس 
االدارة بتخفيض عدد اعض���اء مجلس االدارة من 

خمسة اعضاء الى ثالثة أعضاء فقط.
هذا وقد وافقت اجلمعية العمومية العادية لشركة 
اخلليج لصناع���ة الزجاج على توزيع 30% أرباحا 

نقدية عن مجمل أداء العام 2009.
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