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أحمد يوسف
دعا رئيس مجلس اإلدارة 
العض���و املنتدب للش���ركة 
األهلي���ة للتأمني س���ليمان 
الداللي احلكومة الى رفع يدها 
عن كثير من قطاعات الدولة 
التأمني  ليتسنى لش���ركات 
القيام بتقدمي خدمات تأمينية 
أكثر ابتكارا وبصورة أفضل 
في قطاع التعليم والصحة.

الدالل���ي خ���ال  وق���ال 
اجلمعي���ة العمومي���ة غير 
العادية للش���ركة امس، ان 
التأم���ني بالكويت  س���وق 

مقبول، غير ان املواطن���ني في ظل اخلدمات 
التي تقدمها وتدعمه���ا الدولة لم يعودوا في 

حاجة إلى التأمني.
وأضاف ان وضع شركات التأمني في السوق 
احمللي يزداد صعوبة في ظل تزايد عدد شركات 
التأمني ومحدودية السوق، األمر الذي يشير إلى 
ضرورة اندماجات لبعض الشركات وخروج 

وتصفية البعض اآلخر كما حدث مؤخرا.
وفي رده على سؤال ل�»األنباء« حول إمكانية 
االستحواذ على حصة مؤثرة في أي من شركات 
التأمني احمللية؟ قال ان هذا يعتمد على الشركة 

نفسها وإذا كانت تقدم خدمات 
وقيمة مضافة لش���ركتنا، 
واعتق���د ان هذه املواصفات 
غير موجودة في السوق في 

الوقت الراهن.
وأك���د ان األهلية للتأمني 
تقدم جميع الطلبات واألنشطة 
التأمينية اجلديدة بالسوق 
احمللي، وان الشركة مازالت 
تدرس التوسع واالنتشار في 
األسواق اخلليجية والعربية 
بحثا عن فرص استثمارية 

في شركات التأمني.
وق���ال ان هناك مفاوضات 
لاستحواذ على حصة مؤث���رة في ش���ركة 

خليج��ية وأخرى عربية.
وعن توقعات أداء الشركة في الربع األول، 
قال الداللي ان الش���ركة تس���ير في الطريق 
الصحي���ح، وان أداءه���ا اجليد س���يظهر في 

امليزانيات العمومية قريبا.
هذا، وكانت اجلمعية العمومية غير العادية 
واملؤجلة للشركة قد وافقت على تعديل النظام 
األساسي بزيادة رأسمالها من 15.628 مليون 
دينار الى 17.191 مليون دينار من خال إصدار 

أسهم منحة بواقع %10.

تغطي الوفاة والعجز »الكلي« و»الجزئي«

السيف: »وثاق للتأمين« تطرح وثيقة 
صندوق التكافل الجماعي للجالية المصرية بالكويت

عاطف رمضان
وقع رئيس مجلس إدارة شركة وثاق للتأمني التكافلي عبداهلل السيف 
وثيقة صندوق التكاف����ل اجلماعي للجالية املصرية والتي تغطي الوفاة 
الطبيعية والوفاة بحادث ونفقات اجلنازة ونقل اجلثمان الى مصر، كما 
تغطي العجز الكلي الدائم الناجت عن حادث، والعجز اجلزئي الدائم الناجت 
أيضا عن حادث، وقال الس����يف في املؤمتر الصحافي الذي عقد مبناسبة 
توقيع اتفاقية وثيقة الصندوق في مقر القنصلية املصرية أول من امس 
بحض����ور قنصل عام جمهورية مصر العربية بالكويت الس����فير صاح 
الوس����يمي ورئيس مكتب التمثيل العمالي املستشار محمد سعد واألمني 
العام ملجلس اجلالية املصرية م.علي العلمي ان هذه التغطيات يستفيد 
منها املش����ترك أو الوارث او املوصى ل����ه كما يحدده صاحب الوثيقة في 
العقد أو مرفقاته. وأضاف الس����يف ان »وثاق« قامت بعمل دراسة دقيقة 
مع جلنة التكافل مبجلس اجلالية املصرية للوقوف على احتياجات أبناء 
اجلالية املصرية وتقدمي األفضل لهم لتأمينهم ضد أخطار الوفاة والعجز 
بأنواعه، وقد مت االتفاق مع س����فارة جمهورية مصر العربية متمثلة في 
رئيس مجلس اجلالية املصرية لتقدمي هذه اخلدمة، حيث تغطي الوثيقة 
جمي����ع املصريني العاملني في الكويت وعائاتهم، مش����يرا الى ان وثيقة  
التكافل اجلماعي تطرح للمرة األولى في الكويت من قبل شركة تكافلية. 
وأك����د ان »وثاق« وبعد االنتهاء من جميع جوانب الوثيقة وحتديد بنود 
الوثيقة أخذت موافقة هيئة الرقابة الش����رعية للشركة التي أقرت جميع 

عناصر الوثيقة والتي تعمل طبقا ألحكام الشريعة اإلسامية، وبعقد 
املضاربة اإلس����امية للتكافل اجلماعي لتأمني أخطار الوفاة او العجز 
وفق األحكام املنصوص عليها في هذا النظام، كما مت أخذ كل املوافقات 

الرسمية الازمة للبدء في الترويج لهذا املشروع على أبناء اجلالية.
وأوضح السيف ان ادارة الشركة حرصت على حتديد قيمة منخفضة 
جدا لاش����تراك في كل بنود الوثيقة مقارنة بالوثيقة السابقة او حتى 
ببعض دول اخلليج، وذلك حتى تس����تطيع خدمة ش����ريحة كبيرة من 
العمال واملوظفني وحتى ال تقتصر على بعض املهن املهمة من أصحاب 
الدخل املرتفع، وقد حددت قيمة االش����تراك مبا يتناس����ب مع أصحاب 

الدخل املتوسط وأيضا الدخل املنخفض.
من جانبه، أفاد القنصل العام جلمهورية مصر العربية في الكويت 
الس����فير صاح الوسيمي بان عدد اجلالية املصرية كبير ويحتاج الى 
مظلة تأمينية، مشيرا الى ان إقناع املقيم املصري بهذه الوثيقة التأمينية 

مطلب ضروري، خاصة ان الوثيقة اختيارية.
وأضاف السفير الوسيمي ان هذه الوثيقة التأمينية ستفيد اجلالية 
املصرية بالكويت. وفي اإلطار ذاته، قال مقرر جلنة التكافل االجتماعي 
مبجلس اجلالية املصرية صاح ذهني انه خال الفترة السابقة مت التعاقد 
مع إحدى شركات التأمني بالكويت، وعملنا معا ملدة عامني، ولكن البعض 
من ابناء اجلالية املصرية شكك في مشروعية هذا التأمني، وانه ال يخضع 
ألحكام الشريعة اإلسامية، ما أدى الى عزوف الكثير عن االشتراك في 
هذا الصندوق. وبعد انتهاء عقد التأمني مع هذه الش����ركة ذهبنا نبحث 
عن شركات اخرى تقدم لنا تغطية تأمينية أفضل وباشتراك سنوي أقل 
وتتوافر فيه الضوابط الشرعية وفق أحكام الشريعة اإلسامية حتى 
ظهرت لنا ش����ركة وثاق للتأمني التكافلي وخال أكثر من عام ونصف 
العام بذلنا جهدا رأيناه واجبا علينا لتحري احلال في هذا املشروع.

وعن االش����تراك الس����نوي لوثيقة صندوق التكافل اجلماعي فانها 
تتمث����ل في ما يلي: � 3 دينارات و600 فلس حتى عمر 50 س����نة وهي 
اكث����ر الفئات العمرية تواجدا في الكوي����ت. � 15 دينارا و100 فلس من 
عمر 60 الى 65 س����نة وهي أقل الفئات العمرية تواجدًا في الكويت ألن 
التقاعد غالبا في عمر الستني. � وتشمل التغطية التأمينية حالة الوفاة 
س����واء كانت طبيعية أو بحادث داخل الكويت وخارجها يتم دفع مبلغ 
3 آالف دينار ألس����رة املتوفى منها 1000 دينار إعانة فورية ملصاريف 
ونفقات اجلنازة ويدفع ال� 2000 دينار املتبقية للمستفيد حسب أصول 
املطالبة. � وفي حالة العجز الكلي يتم دفع مبلغ 1750 دينارا للعضو. � 
وفي حالة العجز اجلزئي يتم دفع نسبة من مبلغ 1750 دينارا للعضو 

حسب نوع العجز.
� ال����ى جانب ان هناك خصومات تصل ال����ى 20% ألنواع أخرى من 

التأمني.

 )أسامة البطراوي(جانب من احللقة النقاشية

في حلقة نقاشية نظمها »المركزي« مع األمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ومعهد االستقرار المالي

شريف حمدي
نظم����ت االمانة العامة ملجلس 
العربية  ل����دول اخلليج  التعاون 
 )FSI( ومعه����د االس����تقرار املالي
بالتعاون مع بنك الكويت املركزي 
حلقة نقاشية حول االشراف على 
املالي وتقوية  اختبارات الضغط 
ادارة االزمات املالية واملوضوعات 
ذات الصل����ة ومنها ادارة االزمات 
واالشراف على تطبيقات اختبارات 

الضغط في البنوك.
وتضمن برنامج احللقة مناقشة 
اجله����ود احلالي����ة لتعزيز دور 
االشراف املصرفي، واستعراض عدد 
من االنظمة والنماذج واملنهجيات 
املطورة لتقييم املخاطر واالنذار 
املبكر التي تقوم باتباعها عدد من 
اجهزة الرقابة املصرفية كأداة من 
ادوات منع حدوث االزمات واجراء 
اختبارات التحمل في ظل ظروف 
مفترض����ة )Stress Test( وبرامج 
التعاون عبر احلدود، اضافة الى 
مواضيع اخ����رى تتعلق بقضايا 
التطبيق الرقابي واالش����رافي في 

دول املجلس.
ق����ال مدير  املناس����بة  وبهذه 
ادارة الرقاب����ة املكتبي����ة في بنك 
الكويت املركزي يوس����ف العبيد 
ان تنظي����م ه����ذه احللق����ة يأتي 
متاش����يا مع توجه����ات محافظي 
البنوك املركزية ومؤسسات النقد 
في مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية وتوصيات جلنة االشراف 
والرقابة على اجلهاز املصرفي في 
دول املجلس بشأن تعزيز كفاءة 
السلطات الرقابية في هذه الدول 
لتطبيق افضل املمارسات الرقابية 
في ظل انعكاس����ات االزمة املالية 
القطاعات  العاملية على اوض����اع 
املالية في مختلف دول العالم وما 
كشفت عنه االزمة من قوة الترابط 

في العاقات املالية الدولية.
ولفت العبيد الى ان موضوع 
اختب����ارات الضغ����ط املالي الذي 
تتناوله احللقة النقاشية يعتبر احد 
العناصر الرئيسية في نظم ادارة 

حيث بيان االغراض االساس����ية 
الختب����ارات الضغط، ومتطلبات 
تصميمه����ا وتطبيقه����ا، وحتديد 
العناص����ر املختلف����ة التي يجب 
الى االختبار، وتفسير  اخضاعها 
نتائج االختبارات، والسيناريوهات 
املس����تخدمة وانواعها وأمثلة لها 
باالضافة الى العناصر االساسية 
لبرامج هذه االختبارات وذلك من 
حيث التأكيد عل����ى اهمية الدور 
االشرافي والفعال ملجالس االدارة 
على برام����ج ه����ذه االختبارات، 
ووجود نظ����م دعم كافي����ة لهذه 
البرامج، واملراجعة املنهجية لها 
وتوثيقها، ورفع التقارير لادارة 
العلي����ا واملديري����ن املعنيني، مع 
تضمني االختبارات املعايير النوعية 
التي تؤكد على تقييم قوة ايرادات 
البنك ورأس����ماله على استيعاب 
اخلسائر املهمة وحتديد اخلطوات 
التي يتعني اتخاذها الدارة املخاطر 
وحتديد رأس املال املناسب بصورة 
متحفظة، وذلك باالضافة الى حتديد 
انواع االج����راءات العاجية التي 
سيتخذها البنك في ضوء نتائج 
هذه االختب����ارات والتي ميكن ان 
تتضمن العديد من االجراءات، منها 
اعادة هيكلة ملراكز البنك وتخفيض 
حدود املخاطر وتعديل سياسات 
التسعير وتعزيز اوضاع السيولة 
وبناء رأسمال اضافي ملواجهة االثر 

احملتمل لاوضاع الصعبة.
جتدر االش����ارة الى ان االمانة 
العامة ملجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية تنظم مع معهد االستقرار 
املالي )FSI( منذ عام 2000 حلقات 
نقاش سنوية حول قضايا االشراف 
والرقابة املصرفية، تعقد بالتناوب 
في دول املجلس يحضرها مشاركون 
من املختصني في مؤسسات النقد 
والبن����وك املركزية بدول املجلس 
واالمانة العامة اضافة الى متحدثني 
دوليني من اصحاب اخلبرة في هذه 
املواضيع، ويستضيف بنك الكويت 
املركزي انشطة هذه احللقة املنعقدة 

في الكويت.

املخاطر لدى البنوك، خاصة بعد ان 
كشفت االزمة املالية العاملية انه لم 
يكن كافيا ان يتم ادارة املخاطر على 
العادية للنشاط  اساس االوضاع 

االقتصادي.
واشار العبيد الى ان االغراض 
االساسية الختبارات الضغط تتمثل 
في توفير املعرفة الضرورية لتقدير 
مخاطر االنكش����افات احملتملة في 
 )Stress Situations( اوضاع صعبة
من اجل متكني البنوك من التحوط 
جيدا ملثل هذه االوضاع من خال 
تطوير واختيار االستراتيجيات 
املائم����ة لتخفيف تل����ك املخاطر 
وبصفة خاصة م����ن حيث اعادة 
هيكلة مراكزه����ا املالية وتطوير 
خطط الطوارئ املناسبة ملواجهة 
تلك االوض����اع، باالضافة الى ما 
توفره اختبارات الضغط ملجالس 
االدارة واالدارات العليا من نتائج 
بشأن حتديد ما اذا كانت مخاطر 
االنكشاف تتماشى مع نزعة املخاطر 

لدى البنك.

نجاح اختبارات الضغط

وقال العبيد ان جناح اختبارات 
الضغط وحتقيق اغراضها يتطلب 
ان تق����وم البن����وك بتصميم هذه 
االختبارات وتطبيقها بالش����كل 

املناس����ب الذي يؤدي الى تعزيز 
نظ����م ادارة املخاط����ر لديها ومبا 
يس����اعدها في االستعداد ملواجهة 
اوض����اع الس����وق الصعب����ة، مع 
تطوير برامج شاملة الختبارات 
ضغط تعكس خصائص املخاطر 
احملددة في احملافظ اخلاصة بكل 
بنك وتوثيق هذه املنهجيات وذلك 
باالضافة الى تفعيل الدور االشرافي 
ملجالس االدارة واالدارات العليا على 
برامج اختب����ارات الضغط، كذلك 
يتعني ان تغطي اختبارات الضغط 
املراكز االساس����ية داخل وخارج 
امليزانية. واض����اف ان موضوع 
شمولية املخاطر التي يتم تغطيتها، 
وكذلك قسوة االختبارات التي يتم 
تطبيقها يعتبر على درجة كبيرة 
من االهمية بعدما كشفت عنه االزمة 
املالية العاملية من اهمية ان تكون 
اختبارات الضغط مصممة لتعكس 
قدرة البنوك على مواجهة املخاطر 
الش����املة وفي ظل سيناريوهات 
الحداث قاسية ومعقولة، وخاصة 
بعد ان اظهرت االزمة العاملية انه 
لو كانت اختبارات الضغط التي 
البنوك تأخ����ذ باالعتبار  جتريها 
وبش����كل مائم جمي����ع املخاطر 
احملتملة داخ����ل وخارج امليزانية 
لكانت هناك الكثير من اخلسائر 

التي قد مت جتنبها.
وذك����ر العبيد ان بنك الكويت 
املركزي قام اعتبارا من الربع االول 
م����ن ع����ام 2009 مبطالبة البنوك 
احمللية بإجراء اختبارات ضغط، 
وفي ضوء أهمي����ة هذا املوضوع 
كأحد االدوات املهمة الدارة املخاطر، 
ومتاشيا مع الدروس املستفادة من 
االزم����ة املالية العاملية اصدر بنك 
الكويت املرك����زي في 2009/6/15 
تعليمات الى البنوك احمللية تضمنت 
تعديات جوهرية في الركن الثاني 
من معيار كفاية رأس املال، الفتا الى 
ان هذه التعديات تؤكد على اهمية 
ادارة املخاطر من خال قيام البنوك 
بتطبي����ق عملية التقييم الداخلي 
لكفاية رأس املال )ICAAP( مع اجراء 
اختبارات الضغط املالي، وقد قام 
بنك الكويت املركزي بتزويد البنوك 
بتوجيهات شاملة حول اختبارات 
الضغط وتطبيقها، وعلى ان تقوم 
البنوك بتزويدنا بنتائج اختبارات 
الضغط ونتائ����ج عملية التقييم 
املال بشكل  الداخلي لكفاية رأس 

نصف سنوي.
واوضح ان التوجيهات الصادرة 
عن بنك الكويت املركزي بش����أن 
اختب����ارات الضغ����ط ق����د غطت 
عناصر ه����ذا املوضوع وذلك من 

العبيد: شمولية المخاطر وقسوة اختبارات الضغط مصممة 
لتعكس قدرة البنوك على مواجهة األحداث القاسية

)أنور الكندري(جانب من املؤمتر الصحافي لـ »وثاق« مبقر القنصلية املصرية

)فريال حماد(سليمان الداللي مترئسا عمومية الشركة

الداللي: »األهلية للتأمين« تتفاوض لالستحواذ 
على حصة مؤثرة في شركة خليجية وأخرى عربية

عموميتها أقرت زيادة رأس المال إلى 17.191 مليون دينار

أتوقع حدوث 
اندماجات أو تصفية 

لبعض شركات 
التأمين بالسوق 

المحلي مستقباًل


