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إعالنات الیوم

ايضاح من شركة وربة للتامین (وربة)
28 مايو, 2015 / 09:33 ص

 
يعلن سوق الكويت لالوراق المالیة بانه ورد الیه كتاب من شركة وربة للتامین (وربة) نصه

كاالتي: 
 

إلتزامًا من شركة وربة للتأمین بمبادئ اإلفصاح والشفافیة، وتنفیذًا لتعلیمات ھیئة أسواق المال
بشأن اإلفصاح عن المعلومات الجوھرية،وباإلشارة إلى المقال المنشور بجريدة الراي يوم

الخمیس الموافق 21/05/2015 بعنوان 'نزاع قضائي بین أولي تكافل و وربة للتأمین'، بشأن رفع
دعوى قضائیة للمطالبة بمبلغ (120,000)ديناركويتي، نوضح أن الشركة لم ُتعلن حتى تاريخه
بالدعوى، وأن اآلمر ال يعد سوى أن يكون خالف بالرصید بین الشركتین وھي أمور روتینیة بین
جمیع الشركات الزمیلة العاملة بسوق التأمین، حیث يعود الرصید المزعوم إلى تأخر الشركة

األولى للتأمین التكافلي في تسجیل التعويضات المستحقة للشركة حتى يتوازن الرصید ويسدد
الفارق المستحق أليًا من الشركتین، وتلك ھي اآللیة المتبعة بین جمیع الشركات و سیتم الرد
على الشركة بھذا الخصوص وفقًا لألصول والقواعد المتبعة، وبعیدًا عن ھذا السلوك الغیر مھني
من تشھیر واتھام على غیر وجه حق من خالل معلومات لألسف غیر صحیحة، وھو ما تأسف له

شركة وربة للتأمین. 
 

ونحیطكم علمًا أن القضیة المذكورة رفعت بتاريخ 20/05/2015 ولیس كما جاء بالخبر المنشور أنھا
رفعت بتاريخ 19/04/2015 وتحدد لھا جلسة أولیة بتاريخ 06/09/2015 سندًا لإلفادة المرفقة من
النظام القضائي بوزارة العدل، وأن الدعوى غیر محددة القیمة بطلب ندب خبیر حسابي ولیست

كما ورد بالمقال بمبلغ (120,000) دينار كويتي. 
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