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كشف املدير العام في شركة الكويت للتأمني د.علي البحر عن أن إجمالي حصة شركات التأمني من األقساط التأمينية على مشاريع خطة التنمية بلغت مليار دينار، مشيرا الى أن شركة »الكويت 

للتأمني« تعتزم املنافسة على باقي املشاريع التي ستطرح خالل الفترة املقبلة من خطة التنمية املقدرة بقيمة 37 مليار دينار. واعتبر د.البحر في مقابلة مع »األنباء« أن شروع احتاد التأمني اخلليجي 

في إعداد وثيقة تأمني موحدة على املركبات في دول التعاون اخلليجي خالل اجتماعه األخير بالدوحة خطوة جيدة لتوحيد وثيقة تأمني السيارات مبا يتفق مع قوانني كل دولة بالتعاون، كما ان 

تطبيق الوثيقة املوحدة للتأمني على املركبات في دول اخلليج يصب في صالح حملة الوثائق، ويتسع نطاق تغطية الوثيقة لتشمل جميع دول اخلليج، دون احلاجة إلى استصدار وثائق تأمني 

منفصلة عند املرور بكل دولة. وأكد ان قطاع التأمني يشهد استقرارا متوازنا في الوقت الراهن، األمر الذي انعكس على أداء شركات التأمني بايجابية بشكل عام والكويت للتأمني بشكل خاص، وان منو 

أداء قطاع التأمني احمللي عادة يرتبط بشكل رئيسي ومباشر مع منو إجمالي الناجت احمللي للدولة، ومدى تنفيذ املشروعات التنموية وتطوير البنية التحتية، وفيما يلي التفاصيل:

أجرى المقابلة: أحمد يوسف

املدير العام لشركة الكويت للتأمني أكد في مقابلة مع »األنباء« املنافسة على باقي مشاريع خطة الدولة

علي البحر: مليار دينار حجم األقساط التأمينية لشركات التأمني
من إجمالي مشاريع خطة التنمية

الشركات تعيد حساباتها من 
جديد، فهو سيش���كل حتديا 
كبي���را لها في زيادة رؤوس 
أموالها، وبالتالي البد من ان 
تأخذ الشركات القانون اجلديد 
بعني االعتبار، وتزيد رؤوس 
أموالها لتكون على املستوى 
الذي حدده القانون باإلضافة 
الى التزامها باجلوانب الفنية 

واملعايير التأمينية.

ماذا تتوقع لقطاع 
التأمني خالل العام 

احلالي؟ 
٭ أعتق���د ان قطاع التأمني 
يشهد استقرارا متوازنا في 
الوقت الراه���ن، األمر الذي 
انعكس على أداء ش���ركات 
التأمني بإيجابية بشكل عام 
والكوي���ت للتأمني بش���كل 
أداء قطاع  خاص، وان منو 
التأمني احمللي عادة يرتبط 
بشكل رئيسي ومباشر مع 
منو إجمال���ي الناجت احمللي 
للدول���ة، وم���دى تنفي���ذ 
املشروعات التنموية وتطوير 

البنية التحتية.
وهناك حالة من التفاؤل 
مرجعها النتائج االيجابية التي 
حقق القطاع عن أدائه خالل 
العام 2012، وهناك مبشرات 
باستمرار هذا التفاؤل خالل 
العام احلالي، وقد منت إيرادات 
الشركة في 2012 بنسبة %52 
مقارن����ة بالعام 2011، و%25 
زيادة في االكتتاب في حني 
بلغت احلصة السوقية %20، 
ويالحظ ان هناك منوا ايجابيا 
في حسابات األقساط ومعدالت 
الربحي����ة مقارنة بغيره من 

القطاعات األخرى.

اي دور بالنس���بة لعمليات 
التوزيع وبناء عليه ال ميكننا 
ان نحكم على وجود كوتة 
يتم توزيعها بني ش���ركات 
التأمني القدمية او الكبيرة.

توقع بعض خبراء 
التأمني احتمالية 

اندماج او انسحاب 
بعض شركات التأمني 

العاملة في السوق 
خالل 2012، لكن لم 

نر لهذه التوقعات اي 
اثر يذكر على ارض 

الواقع، فما تفسيركم 
لذلك؟

٭ احلديث ع���ن اندماج او 
انس���حاب بعض ش���ركات 
التأمني العاملة في السوق، 
قرار يخضع لقرار املساهمني 
بناء عل���ى املصلحة العامة 
للشركة واملس���اهمني، وإذا 
كان ذلك هو القرار الصائب 
تتم مناقشته خالل اجلمعية 
العادية  العمومي���ة غي���ر 
للش���ركة للتصويت عليه 
وليس بالضرورة ان يكون 
قرار االنسحاب هو اخليار 

املوفق للشركة.
وأعتق���د ان العدد الكبير 
قياسا بحجم السوق، هو ما 
دفع البعض لتوقع ان يكون 
هناك ق���رار لالنس���حاب او 
االندماج لعدم قدرة كثير من 
الشركات على العمل في ظل 
سوق محدود وعدد كبير من 

الشركات.
أضف الى ذلك ان قانون 
الشركات اجلديد يلزم الشركات 
بزياد رؤوس أموالها للتوافق 
معه ، وهو س���يجعل بعض 

القانون فقد شاركت  حيث 
الكوي���ت للتأمني في وضع 
املعايي���ر وموافقون عليها 
100% من حيث الطرح العام، 
لكن هناك شركات ستواجه 
صعوب���ات في تطبيق هذه 
املعايير والتي تتطلب رفع 
رأسمالها وبقاء االحتياطي 
وربطه م���ع وزارة التجارة 
والصناعة، ويكمن الهدف من 
هذه املعايير في حماية حملة 
الوثائق في األساس، حيث 
إنهم أول املتضررين في حال 

تعثر شركات التأمني.

تتهم شركات التأمني 
الصغيرة الشركات 

الكبيرة والقدمية 
بتوزيع كوتة التأمني 

في السوق احمللي مع 
حتييدها، فهل هذا 

صحيح؟
٭ حقيقي، ال يوجد توزيع 
الكويت،  التأمني في  لكوتة 
لكن عدد الشركات العاملة في 
سوق التأمني بشقيه التقليدي 
والتكافلي يعتبر كبيرا نسبيا 
على حجم السوق، األمر الذي 
يجعل املنافس���ة شرس���ة، 

ويبقى البقاء لألصلح.
ال���ى ذلك، فال  باإلضافة 
يوجد تنس���يق بني شركات 
التأمني وبعضها، فلو نظرنا 
مثال للقطاع النفطي، فسنجد 
انه يخضع ملعايير وضعتها 
مؤسس���ة البترول لتوزيع 
األدوار، واالختصاص���ات، 
وحجم التأمني ومدى كفاءة كل 
شركة للتأمني على املشاريع 
التي تطرحها وبالتالي فإن 
التأمني ليس لديها  شركات 

ماذا عن قانون التأمني 
اجلديد؟ وهل تتوقع 

إقراراه من مجلس 
األمة خالل طور 
االنعقاد احلالي؟

٭ ش���اركنا في وضع بنود 
التأم���ني اجلديد،  قان���ون 
واحلقيقة فلوزارة التجارة 
دور ايجابي، خصوصا انها 
تقدم���ت ال���ى مجلس األمة 
التأم���ني اجلديد  بقان���ون 
مؤخرا إلقراره، كما ان الوزير 
احلالي جاد في اعتماد قانون 

التأمني.
القانون  إق���رار  وأتوقع 
قبيل انته���اء العام احلالي 
وهناك بعد البنود املتعلقة 
بالقانون اجلديد ثم سريان 
العمل بها وطبقت على ارض 
الواق���ع، اال ان قرار مجلس 
األمة ال يزال له عامل مهم في 
تنفيذ باقي تعديالت القانون 

اجلديد.
واستدرك بأن مطالبات 
رف���ع الش���رائح التأمينية 
املتعلقة بالسيارات ال تزال 
مستمرة وان األمر في انتظار 
الداخلية  موافقات وزارتي 
واملرور، باإلضافة الى العديد 
من األط���راف األخرى ذات 

العالقة.

إذا كان املقترح 
بقانون التأمني اجلديد 
ايجابي، فهل تستطيع 

الشركات االلتزام 
باملعايير اجلديدة؟

٭ أعتقد ان العقوبات قاسية 
على الشركات غير امللتزمة 
او الت���ي س���تنحرف ع���ن 
تطبي���ق هذه املعايير، فمن 

حي���ث حصل���ت ش���ركات 
التأمني على أقساط مكتتبة 
التي مت طرحها،  للمشاريع 
وهناك مشاريع أخرى ضمن 

جدول اخلطة.

إذن، كم تبلغ حصة 
الكويت للتأمني من 

إجمالي مشاريع 
خطة التنمية التي مت 

طرحها؟
٭ الكويت للتأمني حصلت 
على حصة كبيرة من هذه 
املش���اريع، ونحن عازمون 
على املنافس���ة عل���ى باقي 
التي ستطرح في  املشاريع 
اخلطة ضمن اجلدول الزمني 

املعد لها.

التعاون  بها ألمانة مجلس 
اخلليجي والذي من املنتظر 

إقرارها قبل نهاية 2013.

ضخت الدول العديد 
من مشاريع خطة 

التنمية، فهل لنا ان 
نعرف حجم أقساط 
التأمني التي حصلت 

وحتصل عليها 
شركات التأمني من 

إجمالي مشاريع 
اخلطة؟ 

٭ أعتقد ان إجمالي األقساط 
التأمينية ملش���اريع خطة 
التنمية التي طرحتها الدولة 
بقيمة 37 مليار دينار ملدة 5 
سنوات بنحو مليار دينار، 

شاركتم مؤخرا 
في الدوحة لوضع 

اللمسات النهائية على 
الوثيقة املوحدة على 

املركبات في دول 
التعاون اخلليجي، 

فما الهدف من هذه 
الوثيقة؟ 

التأمني  ٭ وض���ع احت���اد 
اخلليج���ي مجموع���ة من 
إلى  التي تهدف  املش���اريع 
التأمني  تطوي���ر صناع���ة 
في دول املجلس ومناقشة 
التحدي���ات وكيفية وضع 
عالج لها، ومنذ فترة ويعمل 
االحتاد على وثيقة موحدة 
غير إلزامي���ة للتأمني على 
السيارات في دول التعاون 
بهدف إعطاء غطاء تأميني 
على هذه السيارات املتنقلة 
ب���ني دول املجل���س وفق���ا 
للقوانني املرورية والتأمينية 
املعم���ول به���ا، وهي خطة 
ايجابي���ة جديدة تبرز دور 
االحتاد، ومن ناحية أخرى 
تعزز س���عيه نحو تكامل 

االحتاد اخلليجي.
وخالل االجتماع األخير 
كان لنا دور في تقدمي مقترحا 
متت مناقشتها، حيث ارتأى 
املشاركون فيه ان االنتظار 
الى تعديل البنية التشريعية 
لدول اخلليج سيأخذ وقتا 
طويال خصوص���ا ان هذه 
األمور معق���دة من الناحية 
الفنية ورمبا قد ال تتوافق 
جميع دول اخلليج على صيغ 
تشريعية موحدة في مجال 
التأمني، كما متت مناقش���ة 
جمي���ع اجلوانب التأمينية 
والفني���ة ومت رفع توصية 

د.علي البحر

أتوقع إقرار قانون 
التأمني اجلديد 
قبيل انتهاء دور 
االنعقاد احلالي

شركات التأمني 
املخالفة للقانون 

اجلديد ستنال 
عقوبات قاسية

أجمعوا على أن الكويت ال تنقصها الفرص االستثمارية وال اإلمكانيات املادية

اقتصاديون لـ »األنباء«: خلل اإلدارة يعوق الكويت دون حتولها إلى مركز مالي
االستثمارية أو اإلمكانيات 
التي  العقلية  بل تعاني من 
تدير »تضر من حيث تريد 
أن تنفع« . فيما رأت رئيسة 
مجل����س اإلدارة والعض����و 
املنتدب في الشركة العربية 
لالس����تثمار س����ابقا جناة 
السويدي ان الكويت بحاجة 
الى تغيير العقلية التي يدار 
بها االقتص����اد وبحاجة الى 
سن تشريعات جديدة مواكبة 

للتغييرات العاملية.
وقالت ان الكويت بحاجة 
كذلك الى حكومة جادة قادرة 
على تعديل املسار االقتصادي 
وحتتاج إل����ى رؤية جديدة 
االقتصادي����ة  االدارة  ف����ي 
والتشريعية لتتمكن من ان 
تكون دولة منافس����ة عامليا 
ومن ثم تتح����ول الى مركز 
مالي او جتاري مس����تقطب 

لألعمال.
منى الدغيمي  ٭

حتتاج الى تغيير آليات العمل 
وعقلية اإلدارة، مشيرا الى أن 
أهم العوائق التي حتول دون 
حتولها الى مركز اقتصادي 
س����واء مال����ي أو جتاري أو 

خدماتي هي اإلدارة.
ون����وه ال����ى أن الكويت 
بحاج����ة الى حتس����ني بيئة 
األعمال، بصفة خاصة على 
نطاق حترير نظامها املالي، 
وحترير بيئ����ة األعمال من 
البيروقراطية وتشريعاتها 
املختلفة لكي تسمح بإجراءات 
س����ريعة وفعال����ة وعادلة 
إضافة الى مناخ إداري خال 
من الفساد، وتعديل قوانني 
الضريب����ة بحي����ث تزي����ل 
االزدواجية احلالية التي متيز 
ضد الشركات األجنبية بعبء 
ضريبي مرتفع، وغيرها من 

املتطلبات الضرورية.
الكويت  إلى أن  وأش����ار 
ال تش����كو من قل����ة الفرص 

وأضاف أن الكويت تبحث 
عن البديل لإليرادات النفطية 
وه����ي بحاجة ال����ى تنويع 
إيراداتها و السعي لتحولها 
الى مركز جتاري سيستقطب 
اهتمام دول العالم للمنطقة 
وسيكون صمام أمان للكويت 

يحافظ على أمنها.
ونوه الى أن التحول الى 
مركز جتاري سيخدم دولة 
الكويت اقتصاديا وسياسيا 
وس����تكون مكملة ملنظومة 
االقتص����اد اإلقليمي، مؤكدا 
على ضرورة معاجلة اخللل 

اإلداري.
من جانب����ه رأى اخلبير 
االقتصادي حجاج بوخضور 
أن الكويت مهيأة لتكون مركزا 
للخدم����ات إقليميا أو حتى 
عامليا وهذه اخلدمات متنوعة 
وتشمل ايجابيات التحول الى 

مركز مالي وجتاري.
وقال بوخضور ان الكويت 

انه األجدى أن تتخلى الكويت 
عن مشروع املركز املالي الذي 
يلقى منافسة إقليمية ويواجه 
العديد من العوائق وتركز على 
املركز التجاري أو »اخلدماتي« 
اجلامع الذي س���يلعب دور 
البديل إليرادات النفط واملكمل 

لالقتصاد الوطني.
بداية قال رئيس جمعية 
احتاد احملاسبني العرب محمد 
الهاجري ان من واجب الكويت 
أن تنفرد مبا هو متاح وتتميز 
الدول اإلقليمية وتكون  عن 
مكمال ال منافسا وذلك بتخليها 
عن مشروع حتولها الى مركز 
املركز  مالي وتبني مشروع 
التج���اري، مش���يرا الى أن 
الفائدة االقتصادية من التحول 
الى مركز جتاري كبيرة وال 
تواجهها عوائق خالفا للمركز 
الى عدة  الذي يحتاج  املالي 
شروط وإصالحات هيكلية 

لبنية االقتصاد الكلي.

عوامل غير مشجعة.
ورأى بعضهم أن الكويت 
ليس����ت الدولة الوحيدة في 
املنطقة التي تسعى أن تكون 
مركزا ماليا بل تواجه منافسة 
من البحرين التي تعتبر أحد 
مراكز األوفشور املالية، وكذلك 
من اإلمارات التي تسعى أن 

تكون مركزا ماليا إقليميا.
فيما اعتبر البعض اآلخر 

اإلداري سواء على مستوى 
أو  الق����رارات االقتصادي����ة 

التشريعية.
واشاروا الى أن االقتصاد 
الكوي�ت����ي يع��ان����ي الكثير 
من جوانب االخ��تالل سواء 
بالنس����بة الخت����الل هيكل 
النات������ج أو الس����ك���ان أو 
العمال����ة أو امليزانية العامة 
ف����ي مجملها  للدولة، وهي 

جاء تصريح وزير التجارة 
والصناعة أنس الصالح األخير 
الكويت  بخصوص حاج����ة 
الى سلسلة من اإلصالحات 
النطاق لتتمكن من  واسعة 
حتويله����ا إلى مرك����ز مالي 
إقليمي قادر على استقطاب 
التموي����ل واألعمال وتوفير 
وظائ����ف رفيعة املس����توى 
الكويتي����ني«.  للمحترف����ني 
وتعليقا على تصريح الوزير 
رصدت »األنباء« آراء خبراء 
واقتصاديني، الذين أجمعوا 
الكويت ال تنقصها  أن  على 
الف����رص االس����تثمارية وال 
املادية بل هي  اإلمكاني����ات 
بحاجة الى إعادة هيكلة إدارتها 
االقتصادية والتش����ريعية 
لتتح����ول الى مرك����ز مالي 

اقليمي.
وقالوا ان مشروع حتول 
الكويت إل����ى مركز مالي أو 
جتاري منوط مبعاجلة اخللل 

حجاج بوخضور جناة السويديمحمد الهاجري

 »كرو هوروث« يحوز جائزة أفضل مكتب استشارات في 2013
الستشارات املخاطر العاملية 
)CHGRC(هو عض��و في 
ك���رو ه���وروث الع��املية 
وال���ذي يصنف من ضمن 
أفضل 10 مكاتب محاسبة 
في العالم وله ما يزيد عن 
150 شركة محاسبة مستقلة 
وخدمات استشارية مع 640 
مكتبا في أكثر من 100 دولة 

في العالم. 
الش���ريك  وأعرب���ت 
التنفيذي ملكتب هوروث 
املهنا وشركاه - الكويت، 
رابع���ة س���عد املهنا، عن 
فخره���ا وامتنانها الكامل 
للجائزة والتي تعد اعتراف 
جديد بجودة اخلدمات التي 
تقدمها الشركات األعضاء 
العاملية  في كرو هوروث 
الفته الى ان هوروث املهنا 

وش���ركاه، هي واحدة من 
الشركات الرائدة في الكويت 
في مجال تق���دمي خدمات 
احملاس���بة واالستشارات 
وعضو في ك���رو هوروث 
انترناش�يونال واملص�نفة 
من ض��من الع��شر األوائل 
في ش���بكات احمل��اس���بة 
العاملية باعت�بارها واحدة 
من أكب���ر املنظ��مات التي 
تع�نى بتق���دمي اخلدمات 
املهنية حيث لها مكاتب في 
أكثر م���ن 100 دولة حول 
العالم، إن مؤسس���ة كرو 
ه������وروث حت�تل مكانة 
مرم���وق���ة ف���ي تق��دمي 
اخلدمات املهنية للعمالء 
وتزويدهم باملوارد الالزمة 
للنج���اح ف���ي األس���واق 

العاملية.

منحت نشرة احملاسبة 
الدولي���ة )IAB( جائ���زة 
أفضل مكتب استش���ارات 
لهذا العام إلى مكتب كرو 
هوروث العاملية، ومنحت 
هذه اجلائ���زة للمك���تب 
م�ن خالل عض���و املكتب 
كرو هوروث الستشارات 
 )CHGRC( املخاطر العاملية
وهو أفضل مكتب استشاري 

لهذا العام. 
هذا وقد تأسس مكتب 
كروهوروث الستشارات 
املخاطر الع��املية عام 2011 
ويق���دم خدم���ات مهنية 
عاملية للع���ديد من الشركات 
مث���ل خدم���ات احلوكمة 
واستش���ارات املخاط���ر 
ومتطلب���ات االمت���ث���ال، 
ومكت���ب كرو ه���وروث 


