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)سعود سالم(طارق الكندري يتابع اجلمعية العمومية

 )أسامة البطراوي(د.أحمد حمادة مترئسا عمومية »ياكو الطبية«

أكد أن سوق االتصاالت الكويتي وصل إلى التشبع وعموميتها توزع 50% منحة عموميتها انتخبت مجلس إدارتها الجديد لـ 3 سنوات مقبلة ووزعت 5% نقدًا للمساهمين

الكندري: »حيات لالتصاالت« تستعد لتطوير شبكة 
»واي ماكس« بالعراق والدخول إلى السوق الهندي 

حمادة: »ياكو« تركز على مشاريع تشغيلية جديدة 
وتتوجه للحصول على وكاالت عالمية

محمود فاروق
كش����ف رئيس مجل����س ادارة 
ش����ركة حيات لالتصاالت طارق 
الس����عي القتناص  الكندري عن 
فرص استثمارية جديدة في كل 
من الس����وق السعودي والعراقي 
والعمان����ي والهندي وذلك ضمن 
خطة استراتيجية وضعتها الشركة 
خالل 2010 بغرض استهداف فتح 
اسواق جديدة وتوسيع االنشطة 
واخلدمات عبر ضم مس����تويات 
مختلفة من العمالء اجلدد الى قاعدة 
العمالء احلاليني املؤلفة من مشغلي 
االتصاالت الالسلكية والعمل على 
تنشيط وتطوير االعمال لتضم 
مؤسسات حكومية وشبه حكومية 
ومؤسسات تعليمية وغيرها من 
القطاعني العام واخلاص لتتوسع 
الشركة من حيث موقعها اجلغرافي 
وكفاءاتها االساسية حتى تستطيع 
التحول من عملية التصنيع الى 
ادارة اخلدم����ات املتخصص����ة، 
وبالتالي ي����ؤدي ذلك الى ارتفاع 

هامش الربح.
واضاف الكندري، في تصريحات 
صحافية عق����ب انعقاد اجلمعية 
العادية  العادية وغير  العمومية 
التي عقدت امس بنسبة حضور 
75.08%، ان »حيات« تستعد حاليا 
لتنفيذ خدمات سلكية والسلكية 
في الع����راق والعمل على تطوير 
ش����بكة »واي ماكس«، مبينا ان 
الشركة قامت مؤخرا بشراء حصة 
بلغت 50% من ش����ركة ماليزية، 
فضال عن املناقصات التي حصلت 
عليها بالسوق البحريني بالتعاون 
مع شركة ڤيڤا السعودية، السيما 
ايضا الدخول الى السوق الهندي 
والعمل على زيادة املبيعات خالل 
املقبل����ة، متوقعا حتقيق  الفترة 
ربحية تتعدى اضعاف املبيعات 
في السوق اخلليجي خالل 2010، 
كما تدرس الشركة حاليا الدخول 
الى االس����واق املصري واالردني 

واللبناني.
وحول عدم توجه الشركة الى 
تنفيذ مشاريع في السوق الكويتي، 
قال الكندري: ان املشكلة في السوق 
الكويتي تتمحور حول عدم توافر 
آليات، حيث اعلنت احلكومة عن 
تأسيس ش����ركة لالتصاالت منذ 
بداي����ة الع����ام 2009، ولم يحدث 
ش����يء جتاه ذلك االمر، موضحا 
ان الس����وق الكويت����ي وصل الى 
التش����بع واملطلوب حاليا تغيير 
آلي����ة العمل في����ه والتحول الى 
مش����اريع صيانة وخدمات لكي 
نواكب اسواق املنطقة.واشار الى 
زيادة رأس����مال الش����ركة لتنفيذ 
مش����اريع جديدة وضمن اخلطة 
التوس����عية اجلغرافية للشركة 
انه  العام احلالي، موضحا  خالل 
سيتم االستفادة منها في دخول 

إستراتيجية 2010
قال الكندري في تصريحاته 
ان الوضع املالي واملالءة املالية 
للشركة ممتازان وان عالقتها 
بالبنوك جيدة، مشيرا الى ان 
الش��ركة تهدف الى ان تتبوأ 
مكان��ة جي��دة وفق فلس��فة 
استثمارية تهدف الى حتقيق 
عائ��د مميز للمس��اهمني مع 
االهتمام باجلدوى االقتصادية 
امل��راد تنفيذها،  للمش��اريع 
مؤكدا ان الش��ركة تركز على 
حتقيق منو وقيم��ة مالئمني 
لتطلعات املس��اهمني بتعزيز 
ربحية الشركة وسمعتها على 
الصعيد العاملي وتؤمن الشركة 
بأن اعتماد هذا النهج غاية في 
األهمية للمحافظة على مركزها 
الري��ادي في مج��ال تطوير 
الالسلكية والبنى  االتصاالت 
التحتية في الش��رق األوسط 

وأفريقيا وآسيا.
ان إس��تراتيجية  وأوضح 
الشركة في العام 2010 تهدف 
الى االعتم��اد على االجنازات 
احملققة في الع��ام 2009 عبر 
توسيع شبكات خدماتها لتشمل 
االحتياجات املتصاعدة لألسواق 
الناش��ئة في الشرق األوسط 
وافريقيا ومن شأن تواجد حيات 
لالتصاالت في هذه األسواق أن 
يسمح لها بالوصول الى مزيد 
من تدفقات اإليرادات واألرباح 
مما يساهم في تعزيز رؤيتها. 
واستعرض الكندري أداء ونشاط 
الشركة خالل العام 2009 قائال: 
»سعت شركة حيات لالتصاالت 
ومنذ تأسيسها لتكون واحدة 
من أبرز الشركات العاملة في 
قطاع االتصاالت وقد اعتمدت 
في س��بيل حتقيق ذلك على 
تق��دمي أفضل اخلدمات جودة 
لعمالئها، مم��ا خلق ثقة ثابتة 
مع هؤالء العمالء وقد أسفرت 
هذه العالقة عن نتائج مميزة ان 
كان جلهة ثبات موقع الشركة 
كإحدى الشركات األفضل في 

مجال خدمات االتصاالت.

عاطف رمضان
كش����ف رئيس مجلس االدارة 
والعضو املنتدب لش����ركة »ياكو 
الطبية« د.أحمد حمادة عن توجه 
الش����ركة خالل العام احلالي الى 
التركيز على األنشطة التشغيلية 
ايراداته����ا وأرباحها عبر  لزيادة 
زي����ادة حصتها في مجال األدوية 
واملعدات الطبية وتوسيع تواجدها 
في السوق احمللي وتطوير خدمات 
جديدة من خ����الل احلصول على 
وكاالت عاملية وتكنولوجيا جديدة 

لالرتقاء باخلدمات الصحية.
وأضاف د.حمادة خالل عمومية 
التي عقدت امس بنسبة  الشركة 
حضور بلغت 76% ان استراتيجية 
املقبلة  الش����ركة خالل املرحل����ة 
ستتضمن تنويع االصول ومصادر 
الدخ����ل والدخول في مش����اريع 
تشغيلية جديدة والتوسع املدروس 
في اسواق واعدة مع احلفاظ على 

مبدأ احليطة وقياس املخاطر.
وأشار الى ان من ضمن سياسة 
الشركة املشاركة في بعض الشركات 
ذات االنشطة املماثلة على ان تكون 
سهلة التخارج منها. وبني ان جميع 
انشطة الشركة والشركات التابعة 
لها تشغيلية بالدرجة األولى األمر 
الذي مكنها من النمو. واشار الى 
ان العمل جار على خطة ترش����يد 
عمليات الشركة واعادة هيكلتها 
وتقييم جميع انشطتها ووحداتها 
التشغيلية واعادة دراسة التكاليف 
التشغيلية ووضع خطط لتخفيض 
النفقات، األمر الذي استحوذ على 
جزء منهم من جهود مجلس االدارة 
خالل العام 2009 حيث متت ترجمة 
هذه الرؤية من خالل التخلص من 
انشطتها غير املنتجة باالضافة الى 
تطوير وحتديث نظم التش����غيل 
اآللية داخل الشركة بهدف رفع كفاءة 
نظم املعلومات اإلدارية والضوابط 
الداخلية وخدمة العمالء وتطوير 
اخلدمات اللوجستية والتخزين.

وزاد قائال: ان منو ومتيز السوق 
الكويتي في قطاع اخلدمات الصحية 
وتوافر الك����وادر الطبية املتميزة 
وتوافر الكفاءة البشرية املتخصصة 
في ش����تى الفروع والتخصصات 

الطبي����ة والفنية والتكنولوجية 
على حد سواء سينعكس ايجابا 
على اداء الش����ركة خالل االعوام 
املقبلة. وأوضح د.حمادة ان »ياكو 
الطبية« حققت منوا في املبيعات 
مبع����دل 29% لتبلغ 69.7 مليون 
دينار مقارن����ة ب� 54.080 مليون 
دينار لنفس الفترة من الس����نة 
املالية املنتهية 31 ديسمبر 2008، 
مشيرا الى ان مجمل الربح حقق 
منوا مبعدل 20% ليبلغ 17.7 مليون 
دينار باملقارن����ة مع 14.7 مليون 
دينار من العام 2008، وانخفض 
الربح التشغيلي مبعدل 21% ليبلغ 
3 ماليني دينار باملقارنة مع 3.8 
ماليني دينار من العام 2008 وذلك 
عائد الى املخصصات االحترازية 
التي مت تكوينها. ولفت د.حمادة 
الى انه ارتفع صافي الربح مبعدل 
79% ليبل����غ 1.392 مليون دينار 
باملقارنة مع 0.779 مليون دينار من 
العام 2008 وبلغت ربحية السهم 
8.44 فلوس مقارنة ب� 4.72 فلوس 

لنفس الفترة من العام 2008.
وقال د.حم����ادة ان النمو في 
النشاط التشغيلي انعكس ايجابا 
على امليزانية العمومية للشركة 
حيث حققت منوا في موجوداتها 
وكذلك في حقوق املساهمني مقارنة 
مع نفس الفترة من العام 2008.

وارتفع اجمالي اصول الشركة 
مبعدل 16.8% لتبلغ 58.2 مليون 
دينار مقاب����ل 49.8 مليون دينار 
من العام 2008 علم����ا ان العائد 
على اجمال����ي االصول هو %2.4 
مقارنة مع 1.6% من العام 2008، 
وارتفع اجمالي حقوق مساهمي 
الشركة األم الى 23 مليون دينار 
باملقارن����ة مع 22.7 مليون دينار 
من العام 2008 مبعدل بلغ %1.2 
علما ان العائد على اجمالي حقوق 
املس����اهمني هو 6% باملقارنة مع 

3.4% من العام 2008.
وعن التس����هيالت االئتمانية 
قال د.حم����ادة ان معدل االقراض 
ارتفع بشكل طفيف حيث بلغ %58 
باملقارنة مع 52% في العام 2008 
وذلك بس����بب النمو في النشاط 
التش����غيلي خالل الع����ام 2009، 
وجنحت الشركة في التخارج من 
القروض التقليدية وإعادة هيكلتها 
ائتمانية اسالمية،  بتس����هيالت 
موضحا ان »ياكو الطبية« تتمتع 
بالسيولة الالزمة ملتابعة اعمالها 
التش����غيلية من خ����الل اصولها 
القادرة على خلق تدفقات نقدية 
التشغيل  كافية لتغطي تكاليف 
واألعباء وخدمة املرابحات.واوضح 
د.حمادة ان الشركة حققت خالل 
العام 2009 اداء تشغيليا جيدا ولم 

تتأثر انشطتها وشركاتها التابعة 
بالظروف االقليمية والعاملية غير 
املواتية والتي ادت الى حالة من 

الركود والتباطؤ االقتصادي.
وبني ان الشركة واصلت العمل 
خالل العام 2009 بتطوير البنية 
التحتية الداخلية وتعيني املوظفني 
اجلدد وفقا ملعايير الكفاءات املهنية 
املعتمدة لدى الشركة لتتماشى مع 
النمو املستمر مع عملياتها بهدف 
رفع القدرة التنافسية، لتحقق بذلك 
اهم االستراتيجيات في جعل شركة 
ياكو الطبية قادرة على املنافسة 

في مجال اخلدمات الطبية.
الش����ركة  وانتخبت عمومية 
مجلس ادارتها اجلديد للسنوات 
الثالث املقبلة، حيث مت تش����كيل 
مجلس االدارة اجلديد من: د.حامد 
حمادة ومحمود اجلسار وعبداهلل 
املخيزمي ووليد الصميعي ود.امير 
بهبهان����ي وط����ارق العبداجلادر 
الى  ود.امي����ن املط����وع، اضافة 
عضوين احتياطيني هما يوسف 
الغنيم وعبداهلل الثاقب. واقرت 
ارباح نقدية  العمومية توزي����ع 
للمساهمني بنسبة 5% من القيمة 
االسمية للسهم اي بواقع 5 فلوس 
الواحد وذلك للمساهمني  للسهم 
املسجلني في س����جالت الشركة 

بتاريخ انعقاد العمومية.

للموظفني« وفقا للش����روط التي 
نص عليها الق����رار الوزاري رقم 
337 لسنة 2004، كما متت املوافقة 
ايضا على تفويض مجلس ادارة 
الشركة باعطاء الكفاالت والرهن 
وعقد القروض وفتح االعتمادات 
واحلس����ابات البنكية وحتريكها 
وش����راء وبيع العقارات ورهنها 
وكل ذلك فيما تقتضيه مصلحة 
الشركة واستقطاع 1% من ارباح 
الشركة كزكاة اموال وفقا للقانون 

رقم 46 لسنة 2006.
العمومية غير  اما اجلمعي����ة 
املوافقة على  العادية فقد مت����ت 
جميع بنودها التي ابرزها املوافقة 
على اضافة م����ادة 55 الى النظام 
االساسي للش����ركة والتي جتيز 
استحداث نظام خيار شراء االسهم 
للموظف����ني على الش����كل التالي: 
بغرض احملافظ����ة على املوظفني 
االكفاء للعمل بالش����ركة وتعزيز 
والئهم لها، ف����ان ملجلس االدارة 
احلق في استحداث نظام يسمى 
»خيار شراء االسهم للموظفني« 
وذلك وفقا للش����روط التي نص 
عليها القرار ال����وزاري رقم 337 
لسنة 2004 وذلك بغرض مقابلة 
التزامات الش����ركة مبوجب نظام 
»خيار شراء االسهم للموظفني« 
يجوز زيادة رأسمال الشركة على أال 
يتجاوز اجمالي الزيادات التي تتم 
لرأس املال املدفوع 10% خالل فترة 
اقصاها عش����ر سنوات منذ بداية 
تطبيق البرنام����ج، وان يتضمن 
تقرير مجلس االدارة السنوي الى 
املس����اهمني املستويات الوظيفية 
املس����تفيدة من البرنامج وكمية 
االس����هم املخصصة لكل مستوى 
وظيفي كما يعرض نظام »خيار 
شراء االسهم للموظفني« وبرنامجه 
على اجلمعية العمومية للموافقة 

عليه.

ش����راكات مع ش����ركات اتصاالت 
مبنطقة اخلليج.

التزامات وقروض

ومن جانب آخر اكد الكندري 
ان قروض الشركة بعد زيادة رأس 
املال ال تشكل س����وى ثلث رأس 
املال حيث سددت الشركة جميع 
الدفعات ولم تتطرق الى خطة اعادة 
هيكلة او تأجيل مديونية، مبينا 
ان الشركة حققت ارباحا طفيفة 
خالل الربع االول من العام احلالي 
لتتضاعف بنهاي����ة العام احلالي 
مستندا الى اداء الشركة التشغيلي. 
ونف����ى الكندري قي����ام »حيات« 
باالستثمار في االوراق املالية خالل 
الفترة املاضية، موضحا انه كان 
لدى الشركة استثمارات في اسهم 

خزينة ومت بيعها منذ فترة. هذا 
وقد وافق����ت اجلمعية العمومية 
على جميع بن����ود جدول اعمالها 
واملصادقة على امليزانية العمومية 
وحساب االرباح واخلسائر وزيادة 
رأس املال من 9 ماليني دينار الى 
9.2 ماليني وذلك مبقدار 250 ألف 
دينار مقس����مة على 2.5 مليون 
سهم بقيمة اسمية قدرها 100 فلس 
للس����هم الواحد بعالوة اصدار 10 
فلوس وبحصر االكتتاب في هذه 
الزيادة مبس����اهمني جدد وتنازل 
املس����اهمون احلاليون عن حقهم 
باألولوية، كما متت املوافقة على 
اقتراح توزيع اسهم منحة بنسبة 
50% من رأسمال الشركة بواقع 50 
سهما لكل 100 سهم واملوافقة على 
اعتماد نظام »خيار شراء األسهم 

أسواق جديدة
اعلن الكندري عن اعتماد الشركة سياسة تنويع املصادر 
وفتح اسواق جديدة في اخلارج وحتديدا في منطقة اخلليج 
العرب��ي وقد اثب��ت العام 2009 صحة هذه السياس��ة حيث 
ادى تنويع املصادر الى محافظة الشركة على معدل ايرادات 
مرتفع بل��غ في نهاية العام 2009 نح��و 22.7 مليون دينار 
وبلغت األرباح الصافي��ة 1.2 مليون دينار فيما بلغ اجمالي 
حقوق املس��اهمني 9.7 ماليني دينار في العام 2009 وتظهر 
هذه االرقام ان الش��ركة لم تتأثر بالتباطؤ الذي حلق بقطاع 
االتصاالت وامتناع معظم املشغلني عن تخصيص ميزانيات 

كبيرة للتوسع في العام 2009.
واكد ان سياسة الشركة كانت وستبقى تهدف الى تأمني 
افضل العالقات مع عمالئها عبر تقدمي افضل اخلدمات التي 
تلبي تطلعاتهم مما سيساهم في حتقيق هدف الشركة الرامي 
الى حتولها الى منفذ ومطور للعديد من خدمات الشبكات في 
املنطقة وفي العام 2010 نتطلع الى مستقبل افضل نسعى فيه 
الى حتقيق املزيد من النتائج والنجاحات كتلك التي حتققت 
في عامي 2008 و2009 واحملافظة على املركز املتقدم للشركة 
في مجال خدمات االتصاالت والى حتقيق النمو املس��تدام 

الذي سينعكس ايجابا على حقوق املساهمني.


