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برأسمال 318 مليون دينار ليكون أكبر إصدار عام في تاريخ الكويت و تخصيص 50% لالكتتاب العام للمواطنني و26% للمزايدة بني الشركات و24% لـ »هيئة االستثمار«

أفض���ل للوافدين والمواطنين 
على السواء من حيث ان توفير 
منش���آت صحية خاصة على 
أعلى مستوى وبإدارة القطاع 
الخاص والوفر المالي المتوقع 
في ميزاني���ة وزارة الصحة، 
السيما أيضا أن تأسيس شركة 
رائدة لتقديم الخدمات الصحية 
على مستوى متطور سيصبح 
نواة تأسيس شركات مشابهة 
بالمستقبل لتخفيف العبء على 
الدولة وتقديم خدمات صحية 
متط���ورة، وأخيرا العمل على 
زيادة حص���ة القطاع الخاص 
بالرعاية الصحية من 5% الى 
50% خالل العش���رين س���نة 

المقبلة.

موافقات واستثناءات

وحول الموافقات واالستثناءات 
التي ت���م منحها للش���ركة قال 
المنيفي: عن بدء الشركة بتقديم 
الخدمات الصحية ستتوقف وزارة 
الصحة عن تقديم خدمات الضمان 
المقيمين في  الصحي لالجانب 
الكويت )بيع الضمان الصحي 
الخدم���ات الصحية(  وتقدي���م 
والمش���ار اليهم في المادة 1 من 
القانون رقم 1 لسنة 1999 المتعلق 
بالتأمين الصحي على االجانب 
وفرض رس���وم مقابل الخدمات 
الطبية، مبينا انه ستكون للشركة 
األحقية في إصدار وبيع وتقديم 
وثائق الضمان الصحي لجميع 
االجانب المقيمين بالبالد، فيما 
المتزوجات من  عدا األجنبيات 
كويتيين وأوالد الكويتيات من 
أزواج أجان���ب وعمال المنازل، 
القطاع  العاملي���ن في  االجانب 
الحكومي، ومن تم استثناؤهم 
بموجب قرارات وزارية قبل إنشاء 

الشركة.
كم���ا يح���ق للمواطنين أو 
اليه���ا أعاله  المش���ار  الفئات 
االس���تفادة من الخدمات التي 
تقدمها الشركة بمحض اختيارهم 
باالسعار التي تحددها الشركة، 
وفي حال استثناء الدولة ألي 
شريحة تدخل من ضمن الفئات 
المستفيدة االجانب المقيمين في 
الكويت بعد استثناء الشرائح 
المذكورة من خدمات الضمان 
الصحي، فإن الدولة تتكفل بعالج 
تلك الفئة أو الشريحة المستثناة 
لدى شركة مستشفيات الضمان 
الصحي، أو لدى أي شركة أخرى 
ينطبق عليها تعريف المنظومة 

الصحية.
محمود فاروق  ٭
 ٭

الكويت ومبادرة  الصحي في 
لشراكة حقيقية بين القطاعين 
العام والخاص، وذلك من خالل 
تفعيل دور القطاع الخاص في 
تقديم خدمات الضمان الصحي 
والخدمات العالجية للمقيمين، 
وبالتال���ي نقلهم خارج نطاق 
المؤسسات العالجية لوزارة 
الصحة، وتأمين خدمات صحية 

في مستشفيات وزارة الصحة 
الش����ركة، ويحق للشركة  الى 
القيام بإج����راء الفحص الطبي 
للوافدين، وذلك بترتيب الحق 

مع الوزارة.

أهداف المشروع

وحول أهداف المشروع، قال 
إنها تتمثل في تطوير النظام 

أسعار وثائق الضمان الصحي
التاسعة والعاشرةالسابعة والثامنةاخلامسة والسادسةالثالثة والرابعةاألولى والثانيةالسنة

190 د.ك180 د.ك170 د.ك150 د.ك130 د.كسعر الوثيقة
أسعار الزيارات بالدينار الكويتي

التاسعة والعاشرةالسابعة والثامنةاخلامسة والسادسةالثالثة والرابعةاألولى والثانية السنة 
2.5002.5003.0003.0003.500املراكز الصحية األولية

4.0004.0005.0005.0005.000الطوارئ

اجراءات تتطلب وجود الضمان 
الصحي )على سبيل المثال ال 
الحصر ضرورة إصدار وثيقة 
الضمان الصحي قبل استخراج 

االقامة من وزارة الداخلية(.
وأض����اف ان موافقة وزارة 
الصحة على نق����ل المعلومات 
الطبية وفق آلية سيتم االتفاق 
عليها الحقا من السجالت الطبية 

التأمينية شاملة جميع النفقات 
الطبية بما فيها على سبيل المثال 
وليس الحصر »نفقات التحاليل 
واالشعة والفحوصات والعيادات 
الخارجية والعمليات واالدوية 
ودخول المستشفيات واالقامة 
بالمستشفى«، ولفت الى انه في 
حال زيادة مع����دالت التضخم 
السنوية عن 6% المعلن عنها من 
جهات االختصاص ستتتم زيادة 
قيمة وثيقة الضمان بالقدر الزائد 
عن هذه النسبة دون الحاجة الى 
أخذ أي موافق����ات من أي جهة 
أخرى. وتح����ل وثيقة الضمان 
الصحي المقدمة من الش����ركة 
محل الضمان الصحي )البطاقة 
الصحي����ة( المقدمة من وزارة 
الصحة، وذلك الس����تكمال أي 

اللجن����ة  كش����ف رئي����س 
التأسيسية لمش����روع شركة 
مستش����فيات الضمان الصحي 
محمد المنيفي عن حجم صافي 
المتوقعة  التراكمي����ة  االرباح 
البالغة 450 مليون  للمشروع 
دينار وهي قابلة للتوزيع، مبينا 
ان حجم االيرادات سيصل الى 180 
مليون دينار واالرباح ستصل 
الى 3 مليون دينار خالل السنة 
االولى من المشروع على ان يقفز 
صافي الربح الى 10 ماليين دينار 
الثانية و30 مليون  السنة  في 
دينار ف����ي العام الثالث الى ان 
الى 70  تصل االرباح الصافية 
مليون دينار في السنة العاشرة 

من بدء المشروع.
المنيفي جاءت  تصريحات 
على هامش العرض التفصيلي 
لمشروع ش����ركة مستشفيات 
الضم����ان الصح����ي وذلك في 
اطار الخطة االنمائية متوسطة 
 � االجل للس����نوات 2011/2010 

.2014/2013
الهيئة  ان  المنيفي  واوضح 
العامة لالستثمار قامت بدراسة 
جدوى وخطة عمل لتأس����يس 
ش����ركة مستش����فيات الضمان 
الصحي لتحقيق منظومة صحية 
متكاملة تقدم خدمات الضمان 
الصح����ي والخدمات العالجية 
القطاع  بالكوي����ت بمش����اركة 
الخاص، الفتا الى ان الش����ركة 
التنمية  باك����ورة خطة  تعتبر 
نظرا لكونه����ا اكبر اصدار عام 
الكويت حيث يبلغ  في تاريخ 
رأسمال الشركة 318 مليون دينار 
خص����ص 50% لالكتتاب العام 
للمواطنين و26% للمزايدة بين 
الشركات الكويتية و24% حصة 

الهيئة العامة لالستثمار.
وق����ال ان الدولة خصصت 
ث����الث قطع اراض للمش����روع 
في كل م����ن محافظات الجهراء 
والفروانية واالحم����دي لبناء 
ثالثة مستشفيات تستوعب 1300 
سرير و15 مركزا صحيا للرعاية 
الصحية االولية وستضم الشركة 
ضمن كوادرها 1460 طبيبا و4000 

ممرض وممرضة وفني.

وثيقة الضمان

وأكد أن سعر وثيقة الضمان 
الصحي في الكويت ستصبح من 
أرخص وثائق الضمان الصحي 
في العالم، فضال عن ان الخدمات 
الصحية التي س����يتم تقديمها 
ستكون منافسة للمستشفيات 

العالمية.
الوثائق  وأوضح أن أسعار 

)قاسم باشا( املنيفي وبجانبه عبداهلل اخلرافي وأحمد النصولي خالل املؤمتر الصحافي  

جانب من احلضور في املؤمتر الصحافي الذي شهد مناقشات عديدة حول مستقبل شركة الضمان الصحي اجلديدة

محمد املنيفي

عبداهلل اخلرافي

3 ماليني دينار 
أرباح متوقعة للسنة 

األولى تقفز لـ 70 
مليونًا في السنة 

العاشرة

خصيصا كنوع من احللول التي 
تبح����ث عنها الش����ركة لراحة 
عمالئها الراغبني في السيطرة 

والتحكم على فواتير الدفع«.
وأضاف: »من وقت إلى آخر 
أنها جنحت  تثبت شركة زين 
في ترس����يخ مكانتها كشركة 
رائدة في مجال تقدمي احللول 
خلدمات االتصاالت، وهي تؤكد 
بذلك مدى االهتمام الكبير الذي 
توليه لراحة العميل في تقدمي 

خدماتها«.
وأوضح العمر أن الش����ركة 
حترص على أن تقدم مجموعة 
من اخلدمات املتميزة باستمرار، 
حرصا منها على تأمني أفضل 
اخلدمات وبأح����دث التقنيات، 
مش����يرا إلى أن مسألة التحكم 
في تكاليف اس����تخدام املوظف 
خلط����وط الدفع اآلج����ل كانت 
مش����كلة تعاني منه����ا بعض 

املؤسسات والشركات«.
وبني أن مع هذه احللول التي 
تقدمه����ا زين ومن خالل خدمة 
Hybrid فإن هذه الشركات سوف 
تودع هذا الص����داع إلى األبد، 
مشيرا الى أن زين تؤمن متاما 
بأن احتياج����ات عمالئها تأتي 

دائما في مقدمة أولوياتها.
وأفاد بقوله: »أن هذه اخلدمة 

أساليب جديدة للسيطرة والتحكم في الفواتير 

»زين« تزود عمالءها من الهيئات 
»Hybrid« والشركات بخدمة

مؤمتر »يوروموني في الكويت«
يحشد نخبة من االقتصاديني في 11 أبريل

توفر خاصية التمييز بني مكاملات 
العمل واملكاملات اخلاصة لعمالء 
الهيئات والشركات، مما يؤثر 
إيجابا في عوائد هذه الشركات، 
مش����يرا إلى أن ه����ذه اخلدمة 
اجلديدة ال تقدم ذلك فحس����ب 
فإنها توفر أيضا مجموعة من 
العروض التي متكن الش����ركة 
من حتديد نوعية االشتراك مع 
التحكم في حدود االستخدام في 

نفس الوقت«.

أعلن����ت زين أنه����ا طرحت 
أحدث خدماتها املوجهة لشريحة 
الهيئات والشركات، وهي خدمة 
Hybrid املزودة بأساليب التحكم 
والسيطرة على فواتير خطوط 

الدفع اآلجل.
الش����ركة في بيان  وذكرت 
صحافي أن هذه اخلدمة املميزة 
توفر أس����اليب جديدة للتحكم 
والسيطرة على حجم املصاريف 
عند سداد الفواتير للعمالء من 

الهيئات والشركات.
وأوضح����ت أنها عبارة عن 
حدود شهرية لنوعية االستخدام 
يحددها العميل بحسب األسعار 
املتاحة الشتراكات الدفع اآلجل 
ومن ثم يتم حتويل االشتراك 
إلى دفع مسبق عن طريق النظام 
بعد انتهاء استخدام الدفع اآلجل 

احملدد شهريا.
وذكرت الشركة أن هذا بدوره 
سيمكن الهيئات والشركات من 
التحكم في تكاليف خطوط الدفع 
اآلجل لديها، ومن ثم س����يعود 
اخلط إل����ى حالته األولى )دفع 
آجل( في بداية كل ش����هر عن 

طريق النظام نفسه.
وق����ال الرئي����س التنفيذي 
للشؤون التجارية في الشركة 
عمر العمر: »هذه اخلدمة ابتكرت 

تنظم شركة يوروموني للمؤمترات مؤمترها 
الثال���ث في الكويت وذلك في احلادي والثاني 
عش���ر من ابريل املقبل، حتت عنوان »تنمية 
التمويل ومتويل التنمية«، حيث تنطلق أنشطته 
مبشاركة رس���مية من وزارة املالية، ويباشر 
املؤمتر جدول أعماله بحض���ور وزير املالية 
مصطفى الشمالي ومحافظ بنك الكويت املركزي 
الش���يخ س���الم العبدالعزيز اللذين سيلقيان 

اخلطابات االفتتاحية.

ومن املتوقع أن يساهم املؤمتر، الذي يحضره 
نحو 350 وفدا من الكويت وجميع أرجاء العالم، 
في تشجيع عملية التمويل الفعالة في الكويت، 
وس���تتطرق ورش العمل ال���ى خطة التنمية 
الوطنية في الكويت وشرحها إلى أسواق رأس 
املال من أجل الترويج لفرص االس���تثمار في 
القطاعني اخلاص والعام في الكويت وبالتالي 
خلق جو من االستيعاب العاملي إلستراتيجية 

الكويت املالية.

عمر العمر 

ن واضح في أداء أسواق العمالت »الوطني«: حتسُّ
قال بن����ك الكويت الوطني في 
تقريره األسبوعي حول تطورات 
أسواق النقد العاملية أن األسواق 
أقفل����ت في نهاية األس����بوع على 
حتس����ن واضح ابتداء من آس����يا 

وانتهاء الى أميركا الشمالية. 
واشار التقرير الى انه بعد أن 
هبط مؤشر نيكاي وخسر أكثر من 
14% من قيمته في موجة بيع عارمة 
يوم الثالثاء، أقفل املؤش����ر على 
مكاسب بلغت 2.7% يوم اجلمعة 
بينما س����جلت معظم املؤشرات 
األوروبية ارتفاع����ا طفيفا، وكان 
اخلبر الرئيسي وراء هذا التحول 
هو إعالن الدول الصناعية السبع 
الكبرى عن تدخل منسق فيما بينها 
في أسواق العمالت إلضعاف العملة 
اليابانية، حيث اتفقت خمسة بنوك 
مركزية، هي: االحتياطي الفيدرالي 
وبنك اليابان وبنك إجنلترا والبنك 
املرك����زي األوروبي وبنك الصني، 
التدخل مع����ا وليوم واحد،  على 
في أول تدخل عل����ى هذا النطاق 
منذ تدخلها لدعم اليورو في شهر 
سبتمبر 2000، وعلى أثر هذا اإلعالن 
تراجع الني بنسبة 7.0% تقريبا من 
79.20 إلى 82.00 ينا للدوالر لينهي 

قيمته 600 مليار دوالر من سندات 
 ،2011 اخلزينة حتى شهر يونيو 
وفي بيان له بع����د االجتماع، بدا 
الفدرالي أكثر  مجلس االحتياطي 
تفاؤال بش����أن االقتص����اد خاصة 
بالنظر إلى تراجع معدل البطالة. 
وفيم����ا يتعل����ق بالتضخ����م، 
اليزال موقف مجلس االحتياطي 
الفيدرالي غير متشدد إزاء ارتفاع 
األسعار، وتدل اللهجة التي صاغ 
بها تصريحه بعد االجتماع على 
أن التضخم ال يشكل مصدر قلق 
في الوقت احلالي، لكنه حذر من 
أن ارتفاع تكاليف السلع ميكن أن 
يكون له أثر »مؤقت« على النمو. 
وأخيرا، استخدمت جلنة السوق 
احلرة املفتوحة العبارات ذاتها عند 
التحدث عن إبقاء سعر الفائدة على 
األموال الفدرالية منخفضا »لفترة 

أطول«. 
وبالتزامن م����ع ذلك، ارتفعت 
تكلفة املعيشة في الواليات املتحدة 
خالل شهر فبراير بنسبة فاقت ما 
كان متوقعا، وكان العنصر األبرز 
هو ارتفاع أسعار املواد الغذائية إلى 
أعلى مستوياتها منذ سنة 2008، 
إلى جانب ارتفاع أسعار الوقود.

وفي نهاية األسبوع كان الطلب 
على اليورو قويا على الرغم من 
تخفيض����ات التصنيف االئتماني 
التي ش����هدها األس����بوع السابق، 
حيث صع����دت العملة األوروبية 
إل����ى 1.4185 على أثر تدخل البنك 

املركزي األوروبي. 
وكان اجلنيه االسترليني أيضا 
من أكبر املس����تفيدين من التدخل 
املنس����ق الذي قامت ب����ه البنوك 
املركزية وأقفل في نهاية التداول 
مس����اء اجلمع����ة بس����عر 1.6235 
وهو مس����توى يكاد يالمس أعلى 

مستوياته. 
من جهة أخرى، رفعت الصني 
نسبة االحتياطي املصرفي مبقدار 
50 نقطة أساس انطالقا من تقديرها 
أن التضخم اليزال يشكل تهديدا 
كبي����را لثاني أكب����ر اقتصاد في 

العالم. 
من جه����ة اخرى، أبقى مجلس 
االحتياطي الفدرالي، في اجتماعه 
األسبوع املاضي، على سعر الفائدة 
على األموال الفيدرالية بدون تغيير 
وكرر موقفه القائل بأنه س����وف 
يستمر في تطبيق برنامج التخفيف 
الكمي احلالي والذي يهدف لشراء ما 

األسبوع عند مستوى 80.60 ينا 
للدوالر.

وف����ي ح����ني الي����زال التركيز 
ينصب بشكل رئيسي على سعر 
الني مقابل الدوالر، من املالحظ أن 
األسواق كانت تتابع باهتمام كبير 
س����عر العملة اليابانية مقابل كل 
اليورو واجلنيه االسترليني  من 
والدوالر الكن����دي بالنظر اللتزام 
البنوك املركزية األخرى بدعم موقف 
بن����ك اليابان في التوقيت الزمني 

اخلاص بكل منها. 

ارتفاع ملحوظ في سعر صرف الدوالر

»حيات لالتصاالت« تربح 1.2 مليون دينار لـ 2010
 أعلنت شركة حيات لالتصاالت 
)حيات كوم( عن نتائجها املالية 
لعام 2010 حيث سجلت الشركة 
صافي أرباح بل���غ 1.213 مليون 
دينار وبلغت ربحية السهم 13.4 
فلسا في عام 2010، وبلغت حقوق 
املس���اهمني 11.864.394 مليون 
دينار واملوجودات 20.962.371 

مليون دينار في 2010.
وأوصى مجلس ادارة الشركة 
بتوزيع ارباح نقدية بنسبة %10 
من القيمة االسمية للسهم وذلك 
على املس���اهمني املس���جلني في 
انعقاد  سجالت الشركة بتاريخ 

اجلمعية العمومية. 
وبهذه املناسبة وصف رئيس 
مجلس االدارة في الشركة عماد 
حيات هذه النتائج بانها جيدة في 

للشركة خالل العام 2010، الفتا الى 
أن الشركة تهدف الى تسجيل منو 
داخلي وزيادة في صافي أرباحها 
بأكثر من ذلك خالل االعوام املقبلة 
لتحقيق طموحاتها املهنية وتعزيز 

وضعها االستراتيجي.
وبني أن هن���اك فرصا واعدة 
يقدمها الس���وق الكويتي والتي 
تتمثل بالنسبة للشركة في تنفيذ 
اعمال البنية التحتية بحيث ميكن 
للشركة توظيف خبراتها في هذا 
الفرص  املجال لالس���تفادة من 
القوية اذ انها مؤهله متاما لئن 
تكون من منف���ذي اعمال البنية 
التحتية بالسوق احمللي السيما 
تلك املتوقع تنفيذها ضمن اطار 
الش���راكة بني القطاع���ني العام 

واخلاص.

العاملة بهذا القطاع.
وأكد حيات في تصريح صحافي 
انه رغم ذلك فقد حافظت الشركة 
على نسبة االرباح اجليدة والتي 
قاربت النتيجة احملققة في عام 
2009 وقد جاءت النتائج في العام 
2010 كنتيجة حتمية لالداء املميز 
بفضل االع���داد اجليد واملتابعة 
املستمرة، باالضافة الى احملافظة 
على السياسات واالستراتيجيات 
التحفظ واقتناص  القائمة على 
الف���رص الواع���دة التي تضمن 
اس���تمرار مناء حقوق مساهمي 

الشركة.
الش���ركة  أن  واوضح حيات 
حققت ايرادات من العقود املوقعة 
خالل الفترات املاضية انعكست 
بشكل ايجابي على النتائج املالية 

ظل االوضاع السائدة والتقلبات 
في االسواق واالوضاع االقتصادية 
املتأزمة، مما يدل على ثقة العمالء 
سواء في السوق احمللي أو االسواق 
التي تتواجد فيها الشركة بشكل 
مباشر أوغير مباشر، مشيرا الى 
ان ع���دم منو االيرادات في العام 
2010 كان سببه الرئيسي املصاعب 
التي واجهت سوق االتصاالت في 
الهند والتي ادت الى تأجيل كل 
او معظم التوسعات التي كانت 
متوقعة بحيث امتنع املشغلون 
عن صرف االموال الالزمة للتوسع 
نتيجة اللغاء بعض التراخيص 
وتأخر احلكومة هناك في اقرار 
التشريعات الضرورية لالنتقال 
الى اجليل الثالث لالتصاالت مما 
انعكس سلبا على جميع الشركات 

عماد حيات 

مزاد علني

املنيفي: 450 مليون دينار األرباح التراكمية املتوقعة ملشروع »الضمان الصحي«

مرحلة العطاء لعملية املزاد 
العلني واحملددة في مستندات 

املزايدة هي:
الرسوم الواجب سدادها   ٭

للمشاركة في املزاد: كل 
مستثمر يرغب باملشاركة 

في املزاد يتعني عليه سداد 
الرسم وقدره 15 ألف دينار 

وهذا يخوله املشاركة في املزاد 
والدخول لغرفة البيانات.

مستندات التأسيس: كجزء   ٭
من عملية تقدمي العطاء، يطلب 

من املشاركني في املزايدة تقدمي 
مستندات التأسيس )املظروف أ( 

وفقا للقسم 3-6.
الترسية: توجه دعوة   ٭
املشاركة للمزاد وتقدمي 

العطاءات فقط للمزايدين الذين 
سددوا رسم املشاركة في 

املزايدة ودخول غرفة البيانات 
واستوفوا متطلبات املظروف.

كما مت تصنيفهم من قبل شركة 
كابيتال ستاندردز كشركة 

)BBB-( أو أعلى ـ وفقا جلدول 
التصنيفات املوضح في الصفحة 

التالية ـ حيث سيتم عمل 
هذا التصنيف من قبل شركة 
كابيتال ستاندردز للتصنيف 

التي تعمل كجهة معاونة للجنة 
التأسيسية، واجلدير بالذكر 
أن شركة كابيتال ستاندردز 

ستقوم بدراسة مستندات 
املظروف املقدمة من قبل 

الشركات املتقدمة للمزاد ومن 
ثم تصنيف تلك الشركات، 

وبعد ذلك ستكون املشاركة في 
اجللسة احملددة لفتح العطاءات 

املالية. ويعلن عن اختيار صاحب 
أعلى عطاء، وتتم بعده اجراءات 

بيع نسبة الـ 26% من أسهم 
الشركة وفقا ملتطلبات اقفال 

املزايدة املذكورة في القسم 10، 
مبا فيها التزام مقدم العطاء 

الفائز بسداد مبلغ وقدره 49.6 
مليون دينار وهو املساوي 

لنسبة 60% من القيمة االسمية 
)باإلضافة إلى عالوة إصدار 

بقيمة 1 فلس عن كل سهم( من 
إجمالي االسهم التي سيكتتب 
بها الفائز بالعطاء والبالغة %26 
من رأسمال الشركة باإلضافة 

إلى سداد القيمة املضافة.


