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اخلميس ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢ اقتصـاد

«تنظيم التأمني»: ٢٤ شركة مرخصة 
لتقدمي تأمني السيارات اإلجباري في الكويت

علي إبراهيم

حدثت وحدة تنظيم التأمني القائمة املعتمدة للشركات 
املؤهلة إلصدار وثيقة التأمني اإلجباري للمركبات عبر 
قرار حمل رقم ٢٣ لســنة ٢٠٢٢ والذي قضى بأن ترفع 
أســماء ٤ شركات تأمني من القائمة املعتمدة للشركات 
املؤهلــة إلصدار وثيقة التأمني من املســؤولية املدنية 
الناشــئة عن حوادث املــرور، وألزم اجلهات املختصة 
تنفيــذ هذا القرار كل فيمــا يخصه، ويعمل به اعتبارا 
من تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢، وينشــر في اجلريدة الرســمية 

ليصبح عدد الشركات املرخصة ٢٤ شركة.
من جهة اخــرى، أصدر نائب رئيس اللجنة العليا 
لوحدة تنظيــم التأمني، عبداهللا نبيل الســنان، قرارا 

بشأن احتساب قيمة احلد األدنى لطلب افتتاح اجراءات التسوية الوقائية 
أو إعادة الهيكلة أو شهر اإلفالس. 

وقضى القرار الذي حمل رقم ٢١ لســنة ٢٠٢٢ في مادته األولى بأن يتم 
احتســاب احلد األدنى لطلب افتتاح اجراءات التســوية الوقائية أو إعادة 
الهيكلة أو شهر اإلفالس لشركات التأمني و/أوإعادة التأمني وفقا للمعادلتني 
التاليتني وأيهما أعلى، حيث جاءت املعادلة األولى عبر احتســاب نســبة 
مئوية ثابتة تساوي ٥٪ من قيمة حقوق امللكية وفقا ألحدث بيانات مالية 
مرحلية مراجعة أو ســنوية مدققة مت تقدميها للوحدة او عند حدوث اي 
تغيير لها، أما املعادلة الثانية فجاءت بذات النســبة والشــروط ولكن من 

قيمة رأس املال املدفوع. 
وقضــى القــرار باعتبار املعادلة جزءا من الالئحــة التنفيذية للقانون 
رقــم ٧١ لســنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون اإلفالس، وفقــا ملا قررته احكام املواد 

رقم ٣ و٤ و٥ منها.
وفي سياق آخر، أصدر السنان تعميما حمل رقم ٧ لسنة ٢٠٢٢ بشأن 
عدم مزاولة النشاط للجهات اخلاضعة لرقابة الوحدة واملنتهية تراخيصهم 
كمــا فــي ٢٠٢٢/٩/٣٠، حيث أهاب في التعميم بأنــه وفقا للقرار رقم ٢٢

لسنة ٢٠٢٢ بشأن الترخيص للجهات التي قامت بتوفيق اوضاعها طبقا 
للقانون رقم ١٢٥ لسنة ٢٠١٩ في شأن تنظيم التأمني والئحته التنفيذية 
وتعديالتهــا، وإلى التعميم رقم ٤ لســنة ٢٠٢٢، كافة اخلاضعني لرقابة 
الوحدة مبوجب احكام املادة ٢ من القانون رقم ١٢٥ لسنة ٢٠١٩ في شأن 
تنظيم التأمني والئحته التنفيذية وتعديالتها بقيام املسؤولية القانونية 
على كل شخص يستمر مبمارسة االنشطة املنظمة مبوجب القانون رقم 
١٢٥ لسنة٢٠١٩ في شــأن تنظيم التأمني والئحته التنفيذية وتعديالتها 
دون احلصول على ترخيص، الســيما االشــخاص املنتهية تراخيصهم 

كما في ٢٠٢٢/٩/٣٠.

وشدد السنان في تعميمه على أنه «يتعني على كافة شركات 
التأمني غير املرخصة اعتبارا من تاريخ ٢٠٢٢/١٠/١ االلتزام بعدم 
اصــدار وثائق تأمني او مالحق جديــدة، وعدم متديد الوثائق 
واملالحق السارية اال اذا كان ذلك في صالح حملة هذه الوثائق 
وبعد موافقة الوحدة، وعدم مزاولة اي نشاط يتعلق بأنشطة 
التأمني و/أو اعادة التأمني، على أن تبقى جميع الوثائق ومالحقها 
الصادرة حتى تاريخ ٢٠٢٢/٩/٣٠ سارية املفعول مبا تتضمنه من 
حقوق والتزامات وضمانات، وتباشر الشركة بتنفيذ التزاماتها 

جتاه حملة الوثائق واألعمال االدارية املرتبطة بذلك».
وشدد السنان في تعميمه على أنه يتعني على كافة املخاطبني 
مبوجب التعميم االلتزام مبا ورد به مع االخذ بعني االعتبار بأن 
عدم االلتزام يعطي احلق للوحدة مبســاءلة املخالف وإحالته 
للنيابة العامة مبوجب املادة رقم ٧٨ من القانون رقم ١٢٥ لسنة 
٢٠١٩ في شــأن تنظيم التأمني والئحتــه التنفيذية وتعديالتها وأي قانون 

آخر ذي صلة وذلك التخاذ كافة االجراءات القانونية ضده.
وأصدر الســنان القرار رقم ٢٢ لســنة ٢٠٢٢ بشــأن الترخيص للجهات 
التي قامت بتوفيق اوضاعها طبقا للقانون والئحته التنفيذية وتعديالتها. 
وقضى بالترخيص لـ٣٦ جهة وشخص مبزاولة انشطة التأمني و/أو اعادة 
التأمــني واملهن التأمينية، والذين قاموا بتوفيق أوضاعهم وفق مقتضيات 
القانون رقم ١٢٥ لســنة ٢٠١٩ في شــأن تنظيم التأمني والئحته التنفيذية 
وتعديالتها وقرارات الوحدة وتعليماتها الصادرة في هذا الشــأن، وتكون 
مدة ترخيص مزاولة النشــاط ثالث ســنوات، تبدأ مــن تاريخ صدور هذا 
القرار ودون اإلخالل باستيفاء الرسم الواجب اداءه، وااللتزام بأداء الرسم 
عند جتديد الترخيص ألي فتــرة أخرى طبقا للقانون والئحته التنفيذية 

وقرارات وتعليمات الوحدة.
ومنح القرار ١٠ جهات موافقة مبدئية مشروطة مبزاولة انشطة التأمني 
و/أو اعــادة التأمــني واملهن التأمينيــة، وذلك الســتكمال البيانات الواردة 
بطلب الترخيص او االجراءات القانونية لتعديل عقد التأســيس والنظام 
األساســي مبا يتوافق مع االنشطة املطلوبة واملسموح للشركة مبزاولتها 
لتكون ضمن االغراض التي اسست من اجلها الشركة او الستيفاء معايير 
محددة من الوحدة، وتكون مدة املوافقة املبدئية املشروطة ملزاولة النشاط 

ستة اشهر، تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار.
كما متنح الـ ١٠ جهات ترخيصا نهائيا بعد اســتكمال املتطلبات املشار 
اليها في كتاب املوافقة املبدئية املشــروطة الصادر عن الوحدة، وذلك ملدة 
ثالث ســنوات قابلة للتجديــد اعتبارا من تاريخ صدور هــذا القرار وذلك 
بعد اســتيفاء الرســم الواجب اداؤه، وتلتزم اجلهات املذكورة بأداء الرسم 
عند جتديد الترخيص ألي فتــرة اخرى طبقا للقانون والئحته التنفيذية 

وقرارات وتعليمات الوحدة.

ً نائب رئيس الوحدة عبداهللا السنان أصدر ٣ قرارات جديدة.. وتعميما

عبداهللا السنان

«البورصة» استقطبت ١١٫٤ مليار دينار سيولة في ٩ أشهر
تراجع اســعار النفط فــي الفترة 
األخيــرة وســط تنامــي املخاوف 
من تراجع الطلب بســبب الركود 
االقتصادي املتوقع، والذي ترتفع 
وتيرته مع استمرار ارتفاع معدالت 

التضخم.
٭ رفــع الفائدة البنكيــة من قبل 
العديد من البنوك املركزية العاملية 
حلاقا بالفيدرالي األميركي، ومنها 
الكويت التي رفعت الفائدة ٦ مرات 
خالل العــام احلالــي ملواكبة هذه 
التطــورات ليصل ســعر اخلصم 
الى ٣٪، حيث يؤثر ارتفاع الفائدة 
املستمر على نشاط الشركات وادائها 
جراء ارتفاع تكاليف التمويل، األمر 
الذي انعكس سلبا على سوق االسهم 

وساهم في تراجع ادائه.
٭ أثرت التطورات اجليوسياسية 
في الفترة املاضية على اداء اسواق 
املال العاملية ومنها بورصة الكويت، 
وابرزهــا اعالن اجليش الروســي 
التعبئة اجلزئية باســتدعاء ٣٠٠

ألف من قوات االحتياط، إضافة إلى 
التلويح باستخدام القوة النووية 

إذا لزم األمر.

لم تشــهدها منذ اكثــر من ١٤ عاما 
لتتخطى الـ ١٢٠ دوالرا للبرميل قبل 
ان تتراجع فيما بعد، وكان ارتفاع 
النفــط اهم احملركات لســوق املال 
الكويتية وحتقيق املكاسب الكبيرة 
على مستوى املؤشرات واملتغيرات.
٭ ارتفاع أرباح الشركات املدرجة 
ببورصــة الكويت خــالل النصف 
األول من ٢٠٢٢ بنسبة اقتربت من 
٢٦٪ على أســاس ســنوي، حيث 
سجلت شــركات البورصة أرباحا 
في  األشهر الستة األولى من العام 
احلالــي بقيمة ١٫٢٦ مليــار دينار، 
وكان إلعــالن البنوك والشــركات 
تباعــا لهذه النتائج دور مؤثر في 
حترك السوق في االجتاه الصاعد 

لفترات طويلة.
٭ إعالن عدد من البنوك والشركات 
عــن توزيعات مرحليــة ألول مرة 
عــن فترة النصــف األول عزز من 
حالة الزخم التي شهدتها البورصة 
الكويتيــة، وكان من العوامل التي 
ال ميكن اغفالهــا عند احلديث عن 

نشاط السوق االيجابي.
٭ من ابرز العوامل السلبية املؤثرة، 

قفزات الفتة حققتها اسعار النفط 
بالســوق العاملي تزامنا مع اندالع 
احلرب الروسية على اوكرانيا في ٢٤
فبراير املاضي، واستمرت االسعار 
فــي االرتفاع لتكســر مســتويات 

االيجابية والسلبية التي اثرت على 
مجمل اداء سوق املال الكويتي خالل  
االشــهر التســعة األولى من العام 

احلالي، وهي كما يلي:
٭ متثلــت العوامــل االيجابية في 

أثر ذلك ارتفع مؤشر السوق العام 
بنسبة ٠٫٨٪ فقط مضيفا ٦٢ نقطة 
ليصــل إلى ٧١٠٥ نقــاط من ٧٠٤٣

نقطة في بداية ٢٠٢٢.
 ورصدت «األنبــاء» املعطيات 

إجمالي القيمة الرأسمالية لبورصة 
الكويت.

ومن املكاسب احملققة، استقبال 
البورصة تدفقات نقدية وصلت الى 
١١٫٤ مليار دينار بنسبة ارتفاع ٢٢٪ 
مقارنة بذات الفترة من العام املاضي، 
إذ بلغــت قيمة التــداول في أول ٩

أشــهر من ٢٠٢١ نحو ٩٫٣ مليارات 
دينار، وهو ما يشير إلى استمرار 
تصاعد منحنى السيولة، حيث كانت 
خالل  األشــهر التسعة األولى من 

٢٠٢٠ نحو ٦٫٤ مليارات دينار.
وعلى مستوى املؤشرات، تباين 
األداء نظرا لعدة معطيات ايجابية 
وسلبية أدت إلى هذا التباين، حيث 
ارتفع مؤشر السوق األول بنسبة 
٤٫١٪ بنهاية  األشهر التسعة األولى 
مــن ٢٠٢٢، ليصل إلى ٧٩٤٩ نقطة 

من ٧٦٣٩ نقطة بداية العام.
فيمــا تراجع مؤشــر الســوق 
الرئيسي بنسبة كبيرة بلغت ٩٫٣٪ 
جراء عمليات بيع واســعة خاصة 
في الفترة األخيرة، ليتراجع املؤشر 
٥٤٨ نقطة ليصل إلى ٥٣٣٨ نقطة 
من ٥٨٨٦ نقطة بداية العام، وعلى 

شريف حمدي

أنهت بورصة الكويت تعامالت 
التسعة أشهر األولى من العام احلالي 
التي اســدل الســتار عليها بنهاية 
جلسة امس لتعطل السوق اليوم 
إلجراء انتخابات مجلس األمة، وذلك 
على حتقيق العديد من املكاســب، 
في مقدمتها ارتفاع القيمة السوقية 
بنســبة ٩٫٦٪ بإضافــة ٤ مليارات 
دينار مكاسب منذ بداية العام حتى 
امس، ليصل إجمالي القيمة الى ٤٥٫٤
مليار دينار ارتفاعا من ٤١٫٤ مليار 
دينار بنهاية العام املاضي. وساهمت 
زيادة رأسمال بيت التمويل الكويتي 
«بيتك» باألسهم اجلديدة ملساهمي 
االهلي املتحد البحرين بتاريخ ٢٧

ســبتمبر اجلــاري وفــق اجلدول 
الزمني املعلن لعملية االستحواذ، 
في زيادة القيمة السوقية للبورصة 
إلى ٤٥٫٤ مليار دينار على إثر ارتفاع 
القيمة السوقية لـ «بيتك» إلى ١١٫٢

مليار دينار باستحواذه على االهلي 
املتحد - البحرين، وبذلك تشــكل 
القيمة السوقية لـ «بيتك» ٢٤٫٦٪ من 

القيمة السوقية لـ «بيتك» تقفز إلى ١١٫٢ مليار دينار.. تشّكل ٢٤٫٦٪ من القيمة الرأسمالية للبورصة البالغة ٤٥٫٤ مليارًا

ارتفاع التضخم بالكويت ٤٫١٥٪ في أغسطس
أظهرت بيانات اإلدارة 
املركزيــة لإلحصــاء فــي 
الكويــت، ارتفــاع األرقام 
القياســيـــــة ألسـعـــــار 
املستهلكني بنسبة ٤٫١٥٪ 
خــالل شــهر أغســطس 
املاضي على أساس سنوي. 
وقالت «اإلحصاء» في بيان 
أمــس، إن معدل التضخم 
في الكويت سجل ٠٫٠٨٪ 
في أغسطس املاضي على 
أساس شهري، جراء ارتفاع 

أسعار كل املجموعات الرئيسية املؤثرة في 
حركة األرقام القياسية السيما املواد الغذائية 
والتعليــم. وأضافــت أن الرقــم القياســي 
للمجموعة األولى (األغذية واملشــروبات) 
ارتفع في أغسطس املاضي بنسبة ٦٫٨٩٪ 
مقارنة بالشــهر ذاته من ٢٠٢١. كما ارتفاع 
مؤشر أسعار املجموعة الثانية (السجائر 
والتبغ) بنســبة طفيفة عنــد ٠٫٠٧٪ على 

أساس سنوي.
وأوضحت أن مؤشــر األرقام القياسية 
للمجموعة الثالثة (امللبوسات) ارتفع بنسبة 
٥٫٦٧٪، كما ارتفعت أسعار مجموعة (خدمات 
املســكن) بنسبة ٢٫١٧٪، فيما سجل معدل 

التضخم في املجموعة اخلامسة (املفروشات 
املنزلية) ١٫٩٤٪.

وذكــرت أن مؤشــر أســعار املجموعة 
السادســة (الصحة) ارتفع بنسبة ١٫٩٥٪، 
في حني شهدت أسعار مجموعة النقل ارتفاعا 
بنسبة ٤٫٣٪ في أغسطس مقارنة بالشهر 

ذاته من ٢٠٢١.
وبينت «اإلحصاء» أن أسعار املجموعة 
الثامنة (االتصاالت) ارتفعت بنسبة ٢٫٠٣٪ 
على أساس سنوي، كما بلغ معدل التضخم 
في املجموعة التاسعة (الترفيه والثقافة) 
٣٫٦٪، فــي حــني قفزت أســعار املجموعة 

العاشرة (التعليم) بنسبة ١٩٫٠٥٪.

«اإلحصاء»: زيادة أسعار جميع املجموعات الرئيسية.. خاصة املواد الغذائية والتعليم

سوق املشاريع الكويتي يحتفظ باملركز الثالث خليجيًا
حيث ارتفع ١٫١٪، ولكن الزيادة التي 
سجلتها اإلمارات قوبلت بتراجع ٢٠
مليار دوالر بالســوق الســعودية، 
ولكن على الرغم من انخفاض القيمة 
اإلجمالية للمشاريع املخطط لها أو 
قيد التنفيــذ، إال أن هناك زيادة في 
نشــاط البناء باململكــة خالل العام 
املاضــي مع انتقال عــدد متزايد من 

املشاريع إلى مرحلة التنفيذ.
وفي حني كان االنخفاض البالغ ٢٠
مليار دوالر في املشاريع السعودية 
أكبر انخفاض فــي منطقة اخلليج، 
فقد كان االنخفاض بقيمة ١١٫٧ مليار 
دوالر في العراق من حيث النســبة 
هو األهم ألنه ميثل انخفاضا بنسبة 

٤٪ خالل هذه الفترة.
ويعــزى االنخفــاض احلــاد إلى 
تعليق مشروع استغالل غاز اجلنوب 
التابع لشــركة غاز البصرة وإيقاف 
العمــل فيــه، أما إيران فقــد احتلت 
املركز الثالث إقليميا بعد السعودية 
واالمارات مبشاريع بلغت قيمتها ٢٧٨

مليار دوالر.

املشروعات اخلليجية للفترة املذكورة 
مقارنة مع نظيره االعلى والذي بلغت 
نسبته ٨٪ الذي سجله املؤشر خالل 
شــهر يوليو، والــذي كان أحد أكبر 
االنكماشات املسجلة لنشاط املشاريع 

اخلليجية.
وقالت املجلة إن السوق اإلماراتي 
كان األفضــل أداء خالل هذه الفترة، 

ما قيمته ٣٫٠٣ تريليونات دوالر من 
املشاريع املخطط لها أو قيد التنفيذ 
في منطقة اخلليج في نهاية الفترة، 
واســتحوذت دول مجلس التعاون 
اخلليجي على ما نســبته ٨١٪ منها 
لتصــل قيمتها الــى ٢٫٤٨ تريليون 

دوالر.
وقــد تباطــأ التراجع فــي قيمة 

محمود عيسى

احتفظت الكويت للشهر اخلامس 
على التوالي مبركزها الثالث خليجيا 
واخلامس اقليميا على مؤشر مجلة 
ميد للمشــاريع اخلليجيــة للفترة 
الواقعة بني ٥ أغسطس و٩ سبتمبر 
مبشروعات قيمتها ٢٠٢ مليار دوالر، 
رغم تراجع بنسبة ١٫٩٤٪ عن قيمة 
العقود خالل الفترة السابقة والبالغة 

٢٠٦ مليارات دوالر.
وعلى غرار الفترة السابقة، فقد 
حلت اململكة العربية السعودية ودولة 
االمارات في املركزين االول والثاني 
مبشاريع قيمتها ١٫٣٢ تريليون دوالر 
و٥٢١ مليار دوالر على التوالي، وحلت 
قطــر وعمان والبحريــن في املراكز 
الرابع واخلامس والسادس مبشاريع 
قيمتها ١٩٣ مليار دوالر، و١٨٤ مليار 
دوالر و٥٢ مليار دوالر على التوالي.

وعلى املستوى اخلليجي، انخفض 
مؤشر مشاريع اخلليج بنسبة ١٫١٪ 
في الفترة املذكورة، حيث كان هناك 

بلغت قيمته ٢٠٢ مليار دوالر وفقاً ملجلة «ميد».. والسعودية في الصدارة مبشاريع قيمتها ١٫٣ تريليون دوالر

٥٪ مـن حقـوق امللكيـة أو رأس املـال املدفـوع احلد األدنـى لطلـب إجـراءات التسـوية الوقائيـة أو إشـهار اإلفالس

«املالية» تتجهز إلطالق خدمة
«الدفع عبر الهاتف»

علي إبراهيم

علمت «األنباء» عبر مصادرها املطلعة أن 
وزارة املالية بصدد إضافة خدمة الدفع عن 
 «MOBILE PAYMENT» طريق الهاتف النقال

ضمن قنوات الدفع اإللكتروني.
وذكرت املصادر أن األمر جاء بناء على 
رغبــة مــن وزارة املالية وحتديــدا فريق 
مشروع الطابع اإللكتروني، في إطار تطوير 
آلية حتصيل اإليرادات والرســوم العامة 
للدولة، مبا يتواكب مع تطور خدمات الدفع 

اإللكتروني.
وفــي هذا الصدد، خاطبت الوزارة بعض 
اجلهات املعنية إلعالمها بأنها بصدد إطالق قناة 
جديدة ضمن خدمات الطابع اإللكتروني وهي 
خدمة الدفع عن طريق الهاتف النقال، مع حتديد 
آليات التعامل معها محاسبيا حلني استحداث 
بند محاســبي يختص مبعاجلــة إيراداتها. 
واستندت مخاطبات «املالية» في هذا الصدد 
إلى التعميم رقم ٤ لسنة ٢٠١٣ بشأن القواعد 
واإلجراءات املنظمة لتطبيق نظام الطوابع 
املالية اإللكتروني احلكومية والتي تنص 
على «املبالغ التي يتم حتصيلها عن طريق 
قنوات إصدار الطوابع املالية اإللكترونية 
احلكومية يتم تصنيفها وإثباتها حلساب 
إيــرادات كل جهة وفقــا للتعليمات املالية 
الصادرة من وزارة املالية بهذا اخلصوص، 
وعلى جميع اجلهات احلكومية التنسيق مع 
وزارة املالية قطاع شؤون امليزانية العامة 

الستحداث البنود الالزمة لذلك».
وطالبــت «املالية» املختصني بتســكني 
املبالغ احملصلة من خدمة الدفع عن طريق 

الهاتف النقال في النوع املوجود في تعميم 
دليل رموز امليزانية مبيع الطوابع املالية 
«كإيراد في الوقت احلالي حلني استحداث 
نوع جديد تخت مسمى طابع إلكتروني».

يأتــي ذلك اســتمرارا للجهود احلثيثة 
التي بدأتها وزارة املالية قبل سنوات قليلة 
في التحول مــن الطوابع املالية التقليدية 
إلى الطوابع املاليــة اإللكترونية، وصوال 
إلى توفير الدفع للطوابع اإللكترونية عبر 
بطاقات االئتمان، إلى أن أطلقت «املالية» في 
نوفمبر ٢٠٢١ تطبيق الطوابع اإللكترونية 
«e-Stamp»، وذلك بهدف متكني املواطنني 
واملقيمــني والشــركات من ســداد رســوم 
املعامالت بسهولة وسرعة وبطريقة آمنة 
لتطوير جــودة اخلدمــات املقدمــة منها، 
بالتعــاون املشــترك مع شــركة اخلدمات 

املصرفية اآللية املشتركة (كي نت).
واعتبــرت «املاليــة» حينهــا ان اطالق 
«e-Stamp» يعد مساهمة في حتقيق أحد 
أهــداف رؤيــة الكويت ٢٠٣٥ فــي التحول 
الرقمي لقطاعــات الدولة املختلفة، والذي 
يســهم في تعزيز وتنمية البنية التحتية 
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ويحسن 
من كفــاءة اخلدمات الرقميــة في اجلهات 
احلكوميــة، ويكون مبنزلــة مثال لعملية 
التحول الشامل للخدمات احلكومية واالرتقاء 
مبستويات اجلودة في تقدمي تلك اخلدمات 
عبر مختلف القنوات اإللكترونية، األمر الذي 
يدعم جهود الكويت في تطبيق استراتيجية 
األمتتة واستخدام التكنولوجيا في جميع 

املعامالت احلكومية.

ستضيف اخلدمة إلى قنوات السداد اإللكتروني


