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للعام  2019وتوزيع % 5

«الدولي للتأمني التكافلي» :أرباح املساهمني قفزت % 53
د .أسامة بوخمسني:
الشركة تمكنت من تحقيق
األهداف واالستراتيجيات
املرسومة خالل العام املاضي
رغم الضغوطات املالية العاملية
وتأثيرها على السوق املحلي
نجحنا في تنويع وتوزيع
استثماراتنا وإدارة املخاطر
خدمات متنوعة ضمن أنشطة
الشركة التأمينية تغطي
احتياجات مختلف العمالء
واملشتركني

ص ��رح رئ �ي��س م�ج�ل��س ادارة ش��رك��ة ال ��دول ��ي ل�ل�ت��أم�ي��ن ال�ت�ك��اف�ل��ي
د .أسامة بوخمسين ،عقب انعقاد الجمعية العمومية ،بأن شركة
الدولي للتأمين التكافلي تمكنت في عام  2019من تحقيق األهداف
واالستراتيجيات المرسومة في مزاولة نشاطها التكافلي بالرغم
من الضغوطات المالية العالمية وتأثيرها على السوق المحلي.
واضاف بوخمسين خالل تصريحات صحافية ان الدولي للتأمين
التكافلي استطاعت كذلك على الرغم من كل الظروف تنويع وتوزيع
استثماراتها وادارة المخاطر المرتبطة بأنشطتها بصورة سليمة،
ً
فضال عن تقديم مجموعة من الخدمات المتنوعة ضمن انشطتها
التأمينية والتي تغطي احتياجات مختلف العمالء والمشتركين.
ً
ً
وتابع قائال «كان اداء الشركة جيدا فيما يخص استثماراتها من
خ��الل تطبيق استراتيجية العائد المرتفع بأقل المخاطر حيث
ق��ام��ت ال�ش��رك��ة خ��الل ع��ام  2019ب�ت��وزي��ع اس�ت�ث�م��ارات�ه��ا م��ن خ��الل
ً
العقار بعائد  %7.5سنويا ،باالضافة الى الصكوك بعائد  %4وذلك
ً
انطالقا من مبدأ المحافظة على حقوق المساهمين بأقل مخاطر
تجاه تقلبات السوق».
واش� ��ار بوخمسين ال��ى ان ال�ش��رك��ة حققت ع�ل��ى صعيد النتائج
ً
المالية للمساهمين لعام  2019ارباحا بواقع زيادة تقترب من %53
ً
عن العام السابق وبناءا عليه تمت الموافقة على توزيع نسبة %5
ك��أرب��اح للمساهمين ع��ن ال�ع��ام  .2019وبين بوخمسين ان شركة

د� .أ�سامة بو خم�سني
العمالء وثقتهم .في عام  2008تم اتخاذ ق��رار بأن الوقت قد حان
لكي تحمل الشركة هويتها المستقلة ف��ي ال�س��وق ،تحت مسمى
ش��رك��ة رت��اج للتأمين التكافلي ش.م.ك.م .وف��ي ال�ع��ام  2019ق��ررت
ً
الشركة تغيير المسمى مجددا الى شركة الدولي للتأمين التكافلي
ش.م.ك.م KIB( .للتأمين التكافلي) لتكون متماشية م��ع الهوية
المؤسسية ألكبر مساهم لدينا وهو بنك الكويت الدولي «.»KIB

«ميامي إنترناشيونال» أطلقت رابع بورصاتها

ننتهج املحافظة على حقوق
املساهمني بأقل مخاطر تجاه
تقلبات السوق
نسير بخطوات حثيثة نحو
ً
وصوال إلى العاملية
األهداف

الدولي للتأمين التكافلي ( )KIB Takafulبالعمل الجاد المتكاتف
ً ً
تسير ب�خ�ط��وات حثيثة نحو االه� ��داف ال�م��رس��وم��ة ،م�ع��ا ي ��دا بيد
تتقدم الشركة بخطى ثابتة نحو االزدهار متخطية االطار المحلي
ً
وص ��وال ال��ى العالمية ف��ي المستقبل ال�ق��ري��ب ان ش��اء ال�ل��ه وذل��ك
بتكافل جهود مجلس االدارة واالدارة التنفيذية المتمثلة بالرئيس
التنفيذي وفريق العمل من الموظفين المخلصين الكفوئين.
يذكر ان الشركة بدأت في تقديم برامج التأمين الطبي للمواطنين
والمقيمين في فبراير من العام  2004لتكون اول شركة متخصصة
ً
ف��ي الكويت ف��ي ه��ذا ال�م�ج��ال .ت��م تطوير األنشطة ت��دري�ج�ي��ا ،وتم
اط� ��الق ال�ت��أم�ي��ن ع�ل��ى ال �ح �ي��اة ف��ي ن��وف�م�ب��ر  ،2006وت �م��ت اض��اف��ة
مجاالت اخ��رى لخدمات التأمين بعد فترة وجيزة من ذل��ك ،على
سبيل المثال ال الحصر؛ الممتلكات والحوادث والسيارات ،السفر..
وغيرها..
وفي يونيو  ،2007اضافت الشركة جميع ان��واع منتجات التكافل
تحت المسمى الجديد للشركة؛ شركة وربة للتأمين التكافلي.
وق��د ت��زام��ن ه��ذا ال�ت��وس��ع م��ع ح�ص��ول ال�ش��رك��ة على ش �ه��ادة ادارة
الجودة  2000 :9001 ISOكأول شركة تأمين تكافلي تحصل على
الشهادة المذكورة في الكويت.
وكانت الجائزة بمثابة اعتراف مهني بمستوى األداء االستثنائي
للشركة وخدمة العمالء السريعة والدقيقة التي نتج عنها رضا

جا�سم زينل

أعلنت شركة مجموعة ارزان المالية للتمويل واالستثمار ان
شركة ميامي انترناشيونال هولدنغ والتي تسهم مجموعة
ارزان فيها ،ومقرها الواليات المتحدة األميركية ،قد اطلقت اول
بورصة تقليدية تابعة لها ل�ت��داول األسهم MIAX PEARL
ً
 .EQUITIESوت��أت��ي ه ��ذه ال �ب��ورص��ة اس�ت�ك�م��اال ل�ب��ورص��ات
خيارات األسهم األميركية الثالث الحالية التي تملكها ميامي
ان �ت ��رن ��اش �ي ��ون ��ال ت �ح��ت م �س �م��ى MIAX EXCHANGE
 ،GROUPوه��ي MIAX OPTIONS, MIAX PEARL,
ً
 .MIAX EMERLADووفقا للتقرير الصادر عن Burton-

 ،Taylor International Consultingق��د ن�ف��ذت ب��ورص��ات
مايكس ال�ث��الث ف��ي سبتمبر الماضي اكثر م��ن  86.7مليون
ع�ق��د خ �ي��ارات اس �ه��م .وت�ب�ل��غ ح�ص��ة ب��ورص��ات م��اي�ك��س من
سوق التداول االميركية نسبة تفوق  .% 13كما احتلت المركز
الخامس عشر عالميا من حيث حجم الصفقات المنفذة في
قائمة افضل خمسين بورصة خ��الل الربع األول من ،2020
متفوقة على بورصة اليابان ،وهونغ كونغ وسنغافورة .وبهذه
المناسبة صرح نائب رئيس مجلس االدارة والرئيس التنفيذي
لمجموعة ارزان المالية جاسم زينل« :سعداء باستثمارنا في

ييامي انترناشيونال ،وباطالق بورصة MIAX PEARL EQ-
 UITIESفي ظل الظروف الصعبة التي تمر بها األسواق بسبب
جائحة «كورونا» وتداعياتها ،مضيفا« :لقد شاهدنا بورصات
مايكس عبر السنوات الماضية تنمو وتتطور من مجرد فكرة
الى واق��ع ،ومن الصفر الى مجموعة بورصات تستحوذ على
 % 13من حصة سوق التداول األميركية .وأضاف «نعمل في
«ارزان» على تنويع مصادر الدخل ،والتوسع في قاعدة العمالء،
وزي��ادة الخدمات المالية واالستثمارية لتلبية متطلبات عمالء
المجموعة وتحقيق اهدافهم».

العراق :سعر صرف العملة ثابت
قال البنك المركزي العراقي ان سعر صرف الدينار العراقي
لم يتغير ويستند الى احتياطي جيد من العملة االجنبية.
وذك ��ر ب �ي��ان ل�ل�ب�ن��ك ان ال�ت�ص��ري�ح��ات ال �ت��ي ان �ت �ش��رت اخ�ي��را
ب�خ�ص��وص وج ��ود خ�ط��ط لتخفيض س�ع��ر ص��رف ال��دي�ن��ار
ال�ع��راق��ي مقابل ال ��دوالر تمثل وج�ه��ة نظر م��ن يطلقها وال
تمثل الموقف الرسمي للبنك المركزي.
واوضح ان تلك التصريحات مع ما يشيعه المضاربون في
االسواق اثر سلبا على سعر الصرف بشكل مؤقت.
واكد البنك ان سعر الصرف ثابت ولم يتغير وان سياسته

ال �ن �ق��دي��ة واض� �ح ��ة وش �ف��اف��ة وان اح �ت �ي��اط��ات��ه م ��ن ال�ع�م�ل��ة
االج �ن �ب �ي��ة «ج �ي��دة ج� ��دا» م �ع��رب��ا ع��ن ام �ل��ه ب �ت �ج��اوز االزم ��ة
االقتصادية الحالية التي تمر بها البالد.
وكان سعر صرف الدينار العراقي قد انخفض في االسواق
ال �م��وازي��ة ف��ي ال� �ع ��راق ام ��س ال ��ى  1270دي� �ن ��ارا ل �ك��ل دوالر
ف��ي حين ان سعر ال�ص��رف الرسمي  1190دي�ن��ارا وق��د عاد
سعر الدينار اليوم الى االرتفاع قليال ليصل الى معدالته
ال�س��اب�ق��ة ف��ي ال �س��وق ال �م ��وازي ع�ن��د  1250دي �ن��ارا ل �ل��دوالر
الواحد.

شتاء اقتصادي
عاملي هزيل

جو�د �أحمد بوخم�سني و�أوالده
يتقدمون بخالص العزاء واملواساة من

عائلة �لعو�ض �لكر�م
لوفـاة املغفـور له بإذن اهلل تعـالى

عبد�لعظيم عبا�ض ح�سني �لعو�ض
سائلني اهلل العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته
وأن يدخله فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

ي �ك��اد االق �ت �ص��اد ال�ع��ال�م��ي
ي�ل�ت�ق��ط ان �ف��اس��ه م��ن اس��وأ
ركود في التاريخ الحديث.
وت � �م � �ث � ��ل ع � � � � ��ودة ح � � ��االت
االصابة بفيروس كورونا
ه��ذا الشهر ض��رب��ة مريرة
م� ��ن ال � �م� � َّ
�رج� ��ح ان ت� �ح � ّ�ول
م � ��ا ك � � ��ان م � ��ن ال �م �ف �ت ��رض
�اف
ان ي� � �ك � ��ون ف� � �ت � ��رة ت � �ع� � ٍ
ل� ��الق � �ت � �ص� ��اد ال� � � ��ى ش� �ت ��اء
هزيل من فقدان الوظائف
واالف� � � � � � � � ��الس .وت � �ت � �ع� ��رض
ال � � �م � � �ط� � ��اع� � ��م وش� � � ��رك� � � ��ات
ال � �ط � �ي � ��ران وال � �ع � ��دي � ��د م��ن
ال �ش��رك��ات األخ� ��رى لقيود
ج� � ��دي� � ��دة ،ح � �ي ��ث ي � �ح ��اول
السياسيون بشدة احتواء
زي � � � ��ادة ح � � ��االت االص ��اب ��ة
ال�ت��ي ت�م��أ المستشفيات
ب� �س ��رع ��ة .وس � ّ�ب� �ب ��ت ذروة
الوباء في الربيع الماضي
انخفاض اقتصاد البلدان
ال� � �ت� � �س� � �ع � ��ة ع � � �ش� � ��ر ال � �ت� ��ي
ت �س �ت �خ��دم ع �م �ل��ة ال� �ي ��ورو
بنسبة  11.8في المئة في
الربع من ابريل الى يونيو
م � �ق ��ارن ��ة ب� �ف� �ت ��رة ال �ث ��الث ��ة
اش �ه��ر ال �س��اب �ق��ةُ .
وس� ِّ�ج��ل
ن�ح��و  1.5م�ل�ي��ون شخص
ع �ل ��ى ان� �ه ��م ع ��اط� �ل ��ون م��ن
العمل في اثناء الوباء.
وجرى احتواء الضرر فقط
من خ��الل ق��رار الحكومات
ال � �س ��ري ��ع ب ��ان � �ف ��اق م �ئ��ات
ال� �م� �ل� �ي ��ارات .ف ��ي ح �ي��ن ان
ال �ق �ي��ود ال� �ج ��دي ��دة ل�ي�س��ت
ص� ��ارم� ��ة ح �ت ��ى اآلن م�ث��ل
االغ � � � � � ��الق ش � �ب� ��ه ال � �ك ��ام ��ل
ُ
للحياة العامة الذي فرض
في الربيع ،اال انها تؤدي
ال � ��ى ان� �ه� �ي ��ار االق� �ت� �ص ��اد،
وهناك شعور ينذر بخطر
سبق رؤيته.
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