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 أوصى مدير صندوق املركز العقاري بأنه بتوزيع ٥٫٨٣٣ فلوس للوحدة 
الواحدة، اي ما يعادل ٧٪ ســـنويا من القيمة االسمية للوحدة، عن الفترة 
من ٢٠١٠/١٠/١ الـــى ٢٠١٠/١٠/٣١، وذلك حلاملي وحدات الصندوق املقيدين 
في سجل املساهمني كما في نهاية تداول يوم األربعاء املوافق ٢٤ نوفمبر 
٢٠١٠، مبينـــا أنه قد مت احلصول على موافقـــة بنك الكويت املركزي على 
اجراء هذه التوزيعات علما ان التوصيـــة املذكورة أعاله تخضع ملوافقة 

اجلهات املختصة. 

املؤشر  مدير صندوق المركز العقاري يوصي بتوزيع ٥٫٨ فلوس للوحدة عن شهر أكتوبر
السعري 

٦٩٦٤٫٤
بتغير قدره

- ٣٫٦ 

 البنك يستهدف ١٦٠ فرعًا في تركيا بنهاية العام من خالل باقات مختلفة تمنح استخدام الهاتف طوال الليل والنهار

 في ندوة بعنوان «تفادي مخاطر الحريق في المباني العقارية»

 «زين» تعبر إلى عصر التحدث 
  بال حدود  مع عمالء الـ «إيزي»

 العمر:  نمو أصول «بيتك ـ تركيا»  بنسبة ٢٥٫٥٪
   في ٩ أشهر و ٥٢٪  ارتفاع في حقوق مساهمي البنك  

 بن غيث: التأمين على العقار يجب أن يكون إلزاميًا 

 اعلن بيــــت التمويل الكويتي 
التركي «بيتك- تركيا» عن حتقيق 
أرباح حتى الربع الثالث من العام 
احلالي بلغــــت ١٢٨ مليون ليرة 
تركيــــة محافظا بذلك على معدل 
منو ثابت منذ بداية العام احلالي 
ومحققا مؤشــــرات منو كبيرة إذ 
زادت األصول بنسبة ٢٥٫٥٪ لتصل 
إلــــى ٨٫٧ مليارات ليرة، فيما بلغ 
معــــدل كفاية رأس املــــال ١٧٫٤٪، 
وزادت حقوق املساهمني بنسبة 
٥٢٪، كما منت الودائع بنســــبة 
٢٢٪، نتيجة الثقــــة الكبيرة من 

العمالء. 
  وفي هذا الصدد، قال رئيس 
مجلس اإلدارة محمد ســـليمان 
العمـــر إن هذه النتائج املتميزة 
تؤكد سالمة اخلطط املوضوعة 
والهادفة إلى ترسيخ مكانة  «بيتك 
ـ تركيـــا» ضمن اكبـــر البنوك 
اإلسالمية العاملة في تركيا من 
خالل التوسع في افتتاح فروع 
جديدة وخدمة شرائح متنوعة 
من العمالء باإلضافة إلى تعزيز 
اســـتخدام التقنيـــة احلديثـــة 
واالهتمام بخدمة العمالء وطرح 

  شريف حمدي 
  أكد أمني عام احتاد شــــركات 
التأمني طارق بن غيث على أهمية 
العمل على إيجــــاد عقد تأميني 
يــــوازي عقد تأمني الســــيارات، 
على أن يكــــون إلزاميا ألصحاب 
العقارات وأكد أهمية اعتبار التأمني 
على العقار أساسيا مثل التأمني 

الصحي.
  وقال بن غيث في ندوة حملت 
عنوان «تفادي مخاطر احلريق في 
املباني العقارية» دعا اليها احتاد 
شــــركات التأمني ان هناك الكثير 
من األخطار التي حتيط باملباني 
العقارية، وبالتالي يجب حتديد 
كيفية توفير احلماية لهذه املباني.

من جانبه، شدد نائب رئيس احتاد 
مالك العقارات قيس الغامن على 
أهمية العمل على رفع وعي املالك 
باألمور التأمينية لتفادي الكثير 
من املشاكل التي يقع فيها املالك 
بسبب غياب الوعي الالزم والعمل 
على طرح عقد تأمني و«بوالص» 
تأمني تغطي احلرائق، مشيرا الى 
ان منع كوارث احلرائق ليس بهدف 
احلفاظ على املمتلكات فحســــب 
وإمنا يهدف ملنع االذى الذي يصيب 

املستأجرين.
الغــــامن أن تتولى    واقتــــرح 
شركات الصيانة متابعة االجراءات 
ومراجعــــة ادارة االطفاء تخفيفا 

على املالك.
  من جهته قال مدير ادارة التأمني 
بوزارة التجارة والصناعة عبداهللا 
العنزي إن ادارة التأمني بالوزارة 
تسعى الى تطوير قطاع التأمني 
في الكويــــت والعمل على تنفيذ 
اســــتراتيجية احلكومــــة بجعل 
الكويت مركزا ماليا واقتصاديا، 
الفتا الى أن قطاع التأمني شــــهد 
تطورا ملموســــا خــــالل الفترة 

املاضية.

  نمو أقساط التأمين

  وأوضح العنزي أن منو اقساط 
قطــــاع التأمني بدأ منذ عام ٢٠٠٣ 
حتــــى عــــام ٢٠٠٩ وذلك مبعدل 
الى  متوسط ٨٪ سنويا، مشيرا 
التأمني بلغت  أقســــاط  أن قيمة 
١٠٩٫٧ ماليني دينار في عام ٢٠٠٣، 
وشــــهدت زيادة بشكل كبير في 
عام ٢٠٠٨ الى أن وصلت الى ١٨٠ 
مليون دينــــار، أما في عام ٢٠٠٩ 
فبلغت ١٧١ مليون دينار، مشيرا 
الى أن االنخفاض في ٢٠٠٩ مقارنة 
مع ٢٠٠٨ بلغ ٥٪ نتيجة تداعيات 

األزمة املالية العاملية.
  وأشــــار العنزي الى أن ادارة 
التأمني بوزارة التجارة والصناعة 
تسعى الى إعداد دراسة عن أوضاع 
شركات التأمني الوطنية وفروع 
الشركات العربية واالجنبية من 
خالل جلــــان الفحص واملراجعة 
والتفتيش التي تشمل فحص كل 
شركات التأمني للتحقق من قدرتها 
على الوفاء بالتزاماتها وســــرعة 
تسوية وسداد التعويضات ومن 
ثم إعداد تقرير نهائي مفصل عن 
النواحي الفنية واملالية لكل شركة 

على حدة.
  وبني أن االدارة تهدف من خالل 
هذه الدراسة الى الوقوف على مدى 

منتجات وخدمات تستقطب فئات 
جديدة من مختلف الشرائح، وتعبر 
النتائج عن القدرة اجليدة على 
قراءة تطورات األسواق في تركيا 
والدول املجاورة حيث يعمل البنك 
على التوســـع في تلك األسواق 
باإلضافة إلى الهدف االستراتيجي 
وهو ربط السوق التركي بأسواق 
دول مجلـــس التعاون وتعميق 
املصالح بني اجلانبني من خالل 

املصالح واملشاريع املشتركة. 
  ونوه العمــــر إلى أن «بيتك- 

امكانية فصل نشــــاط التأمينات 
العامة عن تأمينات احلياة بحيث 
يتم تخصيص شركات تأمني في 
احدهما تنفيذا ملعايير االشراف 
الصــــادرة من االحتاد  والرقابة 
الدولي ملشرفي ومراقبي التأمني، 
والتي صدرت في عام ٢٠٠٣ مع منح 
شركات التأمني مهلة تترواح ما 
بني ٣ و٥ سنوات لتوفيق أوضاعها 

وتقرير تخصصها ونشاطها.

  التأمين على الحياة

  وعزا ذلك الفصل الى طبيعة 
التأمني على احلياة من  عمليات 
حيث انهــــا وثائق طويلة االجل 
اكتوارية  الى خبــــرات  وحتتاج 
متخصصة في حساب االحتياطي 
احلسابي وأسس تسعير االخطار 
(حياة ـ وفاة ـ معاشات) وأيضا 
أموال وحقوق  أسس اســــتثمار 
الوثائق لتحقيق الضمان  حملة 
احلقيقــــي، واســــتقرار العائــــد 
والسيولة، مشيرا الى أن مهارات 
التســــويق في تأمينــــات احلياة 
حتتاج الى كفاءة خاصة لعرض 
تلك التغطيات التأمينية وتبصير 
املواطن واملقيــــم مبزايا التأمني، 
والذي يوفر مدخرات ومعاشات 
تكميليــــة تعينه علــــى التقاعد، 
مشــــيرا الى أنه ال يعقل أن ميثل 
هذا النوع من التأمني في الكويت 

٢٥٪ من سوق التأمني.
  ولفــــت العنزي الى مزايا هذا 
الفصل، مشيرا الى انها تصب في 
مصلحة تنمية سوق التأمني على 
احلياة وعوائد استثماراته وتقدمي 
خدمات تأمينيــــة غير تقليدية، 
مشيرا الى انه بالنسبة الى شركات 
التأمني التكافلي بلغ عدد الشركات 
١٢ شركة حققت أقساطا اجمالية 
بقيمة ٣٠ مليون دينار بنســــبة 
١٧٪ من اجمالي السوق، الفتا الى 
انه في عام ٢٠٠٩ حققت ايضا ٣٠ 
مليون دينار بنســــبة ١٧٫٢٪ من 

اجمالي السوق.
  وأشــــار الى أن ادارة التأمني 
بوزارة التجارة والصناعة تدرس 
تبســــيط اجراءات تعيني مدراء 
التأمني ومكاتب التأمني بالعمولة 
مبا يســــمح للمواطنني املؤهلني 
بشغل هذه الوظائف بعد اجتياز 
دورات تدريبيــــة متخصصة في 
مجال التأمني واالســــتعاضة عن 
ســــنوات اخلبرة بهذه الدورات، 
وذلك تشجيعا خلريجي اجلامعات 

تركيا» اســــتطاع خــــالل الفترة 
األخيرة إطالق منتجات متميزة 
مثــــل صنــــدوق االســــتثمار في 
الذهب وهو األول من نوعه ومت 
طرحه عبر بورصة اســــطنبول، 
باإلضافة إلى اإلعالن عن صفقة 
صكوك بقيمة ١٠٠ مليون دوالر مت 
تغطيتها بأكثر من ١٥٠٪ من عدة 
بنوك كبرى في املنطقة والعالم 
مما يعكس الثقة الكبيرة في البنك 
وأدائه كما اكتسبت سياسة التوسع 
اجلغرافي بعدا جديدا بعد أن افتتح 

والتعليم التطبيقي واملســــاهمة 
في حل مشــــكلة البطالة وتنمية 
الكوادر الوطنية للعمل في قطاع 
التأمني.وحول تنظيم قطاع التأمني 
أفاد العنزي بأن االدارة انتهت من 
اعداد قانون تنظيم قطاع التأمني 
واالشــــراف والرقابة عليه ليحل 

محل القانون ٢٤ لسنة ١٩٦١.
  ولفت العنزي الى أنه ستتم 
اعادة النظر في الشروط الواجب 
توافرها للقيد في سجل اخلبراء 
االكتواريــــني بحيث يشــــمل هذا 
السجل اخلبراء االكتواريني في 
مجاالت تأمينات احلياة والتأمينات 
العامة والتأمينات االجتماعية، 
فضال عن التأمينــــات في قطاع 
البنوك، الفتا الى انه ستتم اعادة 
النظــــر في قيد اخلبــــراء بحيث 
يكون هناك خبراء متخصصون 
الســــيارات  في مجــــاالت تأمني 
والتأمني البحري وتأمني احلريق 
وتأمني النقل البري وتأمني قطاع 
النفط، مشيرا الى انه ال يعقل أن 
يكون هناك خبير واحد ملم بكل 

التخصصات.

  قانون التأمينات الجديد

  وتطرق الى مشــــروع قانون 
التأمينات اجلديد قائال إن املشروع 
يخضع حاليا للدراســــة من قبل 
مجلس الوزراء متهيدا لرفعه الى 
مجلس األمة في أقرب وقت، الفتا 
الى أن اهم مالمــــح هذا القانون 
هي زيادة رأسمال الشركات الى 
٥ ماليني دينار للتأمينات العامة 
و٥ ماليني دينار للتأمينات على 
احلياة، و١٠ ماليني دينار لالثنني 
معا، و١٥ مليون دينار لشركات 
إعادة التأمــــني، الفتا الى انه في 
السابق تنص املادة ٥ من قانون 
شــــركات ووكالء التأمني رقم ٢٤ 
لسنة ١٩٦١ على أنه «ال يقل رأسمال 
شركات التأمني الكويتية املدفوعة 
عن ١٥٠ ألف دينار و٢٥ ألف دينار 

للشركات االجنبية».
  من جهته أوضح نائب مدير 
املكافحة وتنمية  ادارة شــــؤون 
املوارد البشرية في االدارة العامة 
لالطفــــاء يوســــف االنصاري ان 
االدارة تســــعى للعمل بعيدا عن 
البيروقراطية والروتني وتتعاون 
العقاريني لوضع عقد  مع احتاد 
صيانة منوذجي يهدف الى جتنب 
العديد من املشكالت ويساهم في 
اجناز االجراءات والدورة املستندية 

البنك فرعه األول في أملانيا مبدينة 
مانهامي بعد افتتاح بنك في دبي 

وآخر في البحرين. 
  مــــن جانبــــه، قــــال الرئيس 
التنفيــــذي أفق إيوان إن «بيتك ـ 
تركيا» جنــــح في تنويع مصادر 
االيــــرادات وحتقيق عوائد جيدة 
تبرز بشــــكل رئيســــي في معدل 
األرباح الثابت باإلضافة إلى منو 
العديد من املؤشــــرات االيجابية، 
مؤكدا أن البنك يســــتعد الفتتاح 
٢٠ فرعا جديدا تضاف إلى سلسلة 
الفروع احلالية والتي يبلغ عددها 
١٤٠ فرعا، األمر الذي يعنى مزيدا 
من التوسع في السوق التركي ومنو 
احلصة السوقية، إذ ان االستناد 
على قاعدة واســــعة من التواجد 
محليا يساهم بشكل ملموس في 
إجناح خطط النمو على الساحتني 
اإلقليمية والعاملية والتي أصبحت 
إستراتيجية رئيسية للبنك تدعمت 
خالل السنوات املاضية من خالل 
العمل في عدة أســــواق مهمة في 
الدول الرئيسية احمليطة بتركيا 
في دول مجلس التعاون وأوروبا 

ودول وسط آسيا. 

بالسرعة املطلوبة، الفتا الى ان هذه 
االجتماعات أفرزت نتائج جيدة 
وحققت العديد من اهدافها، غير 
أن املشــــكلة األساسية تكمن في 
نقص الوعي التأميني لدى مالك 

العقارات.
  أما مدير الشــــركة البحرينية 
الكويتية للتأمني عبداهللا الربيعة 
فقال ان التأمني ضد احلريق في 
تعريفه املوجز يعني رفع اخلطر 
من علــــى عاتق العميل ووضعه 
على عاتق شــــركة التأمني التي 
تتكفــــل بتعويــــض العميل عند 
وقوع اخلطر وفقا لآللية املتبعة 
واملتفق عليها فــــي عقد التأمني، 
مؤكدا ان تلــــك العملية تختلف 
كليا عــــن املقامرة ألنه من خالل 
التأمني تكون قيمة العقد معلومة 
والقسط التأميني معلوم ومتفق 

عليه بني الطرفني.
أنواع املخاطر  الربيعة    وبني 
الى أن هناك  املتنوعة، مشــــيرا 
اخلطر املادي الذي يرتبط بنوع 
البنــــاء وموقعه وهنــــاك خطر 
معنوي يرتبط بسوء االدارة وعدم 
الشعور باملسؤولية، مشيرا الى 
ان املخاطر تتنــــوع بني املخاطر 
الطبيعية واخرى من صنع البشر 
وهو ما يسمى في العرف التأميني 
باســــم مخاطر خالصة ومخاطر 

مضاربة.
  فيما أوضح عضو مجلس ادارة 
العقاريني حسني الصايغ  احتاد 
ان االحتــــاد يهدف الى حتقيق ٣ 
أمور رئيسية تتمثل في سالمة 
املواطنــــني والوافدين وســــالمة 
املنشآت والبنية التحتية وحماية 
اقتصاد البالد، الفتا في هذا الصدد 
الى أهمية توافر عنصر اإللزام في 
التأمني على العقار ســــواء أثناء 
البنــــاء أو فيما بعد البناء، نظرا 
لتكرر احلوادث التي تضرر منها 

املالك.
  وشدد على أهمية ان تتكاتف 
إدارات االطفــــاء والتأمني لعمل 
الضوابط االساسية إللزام املالك 
العقارات،  التأمني وصيانة  على 
مشيرا الى ان ما يقارب ٧٠٪ من 
العقارات في الكويت خارج النظام 
االساسي للتأمني وهو ما يستوجب 
دراسة تلك االشــــكالية ووضع 
القواعد السليمة لالمان، الفتا الى 
ان املشكلة في تلك اجلزئية ترتبط 
التأمني على  بالتطبيق وإلزامية 

العقارات والوحدات السكنية. 
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  ويتجاوز ١٫٣ مليون عميل من إجمالي الحجاج

ــفت «زين  ــي.آي: كش ــعودية ـ يو.ب  الس
ــغل للهاتف اجلوال في  السعودية» ثالث مش
ــعودية عن ارتفاع عمالئها بنسبة ١٠٣٪  الس
مسجلة ١٫٣ مليون عميل من اجمالي احلجاج 

هذا العام.
  وقالت «زين السعودية» في بيان لها امس 
انها جنحت خالل أيام احلج املنصرمة في تخطي 
عتبة ١٫٣ مليون عميل من بني احلجاج بارتفاع 

قدرة ١٠٣٪ مقارنة باملوسم السابق.

  كما متكنت الشركة من مضاعفة خدماتها 
بشتى أنواعها، مشيرة الى ان حركة املكاملات 
ــو ١٠٨٪ مقارنة  ــبكتها بلغت نح من خالل ش
ــتخدام وتناقل  ــم املاضي، وارتفع اس باملوس
البيانات داخل الشبكة في مكة املكرمة واملشاعر 
املقدسة خالل أيام احلج بنسبة ٢٥٢٪ مقارنة 
ــها من العام املاضي وسط أداء  بالفترة نفس

للشبكة بلغ نسبة ٩٩٪.
  وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في «زين 

السعودية» م.أحمد الفيفي ان الشركة جندت 
ــا لفترة طويلة وعملت على زيادة  كل طاقاته
الطاقة االستيعابية لشبكتها اخلاصة لتتواكب 

مع حجم الطلب على خدمات الشركة.
  كما قامت الشركة بتطبيق أحدث احللول 
ــرة في هذا املجال حيث عمدت  التقنية املبتك
ــم املوزعة في كل من منطقة  الى ربط املقاس
مكة املكرمة ومنى وعرفات بحيث تعمل بشكل 

تكاملي خالل أوقات الذروة. 

 كشــــفت شــــركة زين النقاب عن أحدث حمالتها 
خلطوط الدفع املسبق (إيزي)، بإطالقها حملة «انطلق 
بال حدود مع إيزي»، والتي تسمح لكافة عمالء هذه 
اخلدمة بالتحدث طوال الليــــل والنهار بال قيود مع 
التمتع بخدمات الرسائل القصيرة واملصورة ومكاملات 

الڤيديو بال حدود أيضا بني عمالء شبكة زين.
  وأعلنت الشــــركة أن هذه احلملة ستفتح ساحة 
حوار جديدة بني أكبر عائلة مشــــتركني في الكويت، 
فهي املــــرة األولى التي تقدم فيها شــــركة اتصاالت 
شــــبكتها على مدار الليل والنهار لعمالء الـ «ايزي» 

للتحدث بال حدود.
  وذكرت الشركة في بيان صحافي أن تدشني هذه 
احلملة سيصاحبه احتفال من نوع خاص في العديد 
من املجمعات مثل مجمع األڤنيوز ومجمع ٣٦٠، مشيرة 

إلــــى أنها أرادت أن جتدد حوارها مع عمالئها من أصحاب خطوط الدفع 
املسبق بالطريقة التي يطمحون إليها. 

  وقال الرئيس التنفيذي في شركة زين الكويت خالد العمر في تعليقه 
على هذه املناسبة: «مع إطالق هذه احلملة تكون زين أخذت مسارا جديدا 

في طريقة تعاطيها مع عمالئها وخصوصا عمالء الـ (ايزي)».
  وأضاف: «نسعى باستمرار إلى إعادة صياغة حوار العميل مع هاتفه 

النقال، الذي بات ميثل األداة السحرية الستخداماتنا اليومية».

  وأوضح أن هذه احلملة هي حلقة مكملة ملا قامت به 
الشركة قبل فترة بطرحها مجموعة من العروض املميزة 
على خدمات االنترنت ونقل املعلومات، لعمالئها الذين 
يفضلون استخدام االنترنت خلطوط «اإليزي» على 
هواتفهم الذكية، بإطالقها باقات االنترنت عالي السرعة 

بأسعار مخفضة ومن دون حدود لالستخدام.
  وأشار إلى أن الشركة ستواصل مساعيها اجلادة 
نحو تقدمي أفضل قيمة مضافة لعمالئها، مبينا في ذات 
الوقت أن زين كعادتها سباقة دائما في طرح اخلدمات 
وهي من هذا املنطلق تطرح اخلدمات التي تخدم هذه 
التوجهات.وبني أن: «هذه احلملة تقدم مجموعة باقات 
مختلفة وعلى العميل أن يختار ما يناسبه، مبينا أن 
باقة ١٫٥ دينار متنح العميل إمكانية التحدث وإرسال 
الرسائل النصية القصيرة واملصورة ومكاملات الڤيديو 

بال حدود على مدار يوم واحد ليال ونهارا على شبكة زين».
  واضاف: «كل عميل يختار باقة الـ ٧ دنانير يستطيع التحدث على مدار 
أسبوع بال حدود، فيما متنح باقة الـ ٢٣ دينارا كل عميل إمكانية التمتع 

بهذه املزايا على مدار شهر بالكامل وفي أي وقت في الليل والنهار».
  اجلديــــر بالذكر أن عميل الـ «ايــــزي» الراغب في التمتع مبزايا هذه 
احلملة ما عليه إال أن يقوم بإرسال رسالة نصية قصيرة حتتوي على 

احلرف «ز» وذلك على الرقم ٩٩٩. 

 افق ايوان  خالد العمر
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