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أشار بنك الكويت الوطني في 
نشرته االقتصادية األخيرة إلى أن 
احلكومة الكويتية ستطلق شركة 
مستشفيات الضمان الصحي في 
األش����هر املقبلة، وهي تقوم على 
الش����راكة ب����ن القطاع����ن العام 
واخلاص، في مبادرة جديدة ضمن 

جهود اخلصخصة في الكويت.
وتهدف الشركة، املشمولة ضمن 
اخلطة اخلمسية التنموية للكويت، 
التأمن الصحي  إلى تخصي����ص 
للمقيمن وما يتبع����ه من رعاية 
طبية، وستكون الشركة هي األولى 
بن عدة شركات تقوم على الشراكة 
بن القطاعن العام واخلاص يتم 
تأسيسها ضمن اخلطة اخلمسية 
احلالية، وتبحث احلكومة حاليا عن 
مستثمر استراتيجي يساهم بحصة 
تبلغ 26% من الشركة، وستحتفظ 
احلكومة بحصة تبلغ 24%، فيما 
ستطرح نسبة ال�50% املتبقية في 
طرح عام للكويتين، وحن يبدأ 
تشغيلها، سيكون النشاط األساس 
لشركة مستشفيات الضمان الصحي 
هو توفير التغطية الصحية ملعظم 
املقيم����ن العامل����ن ف����ي القطاع 
اخلاص، وهو نشاط منوط حاليا 
باحلكومة من خالل املستشفيات 

واملستوصفات العامة.
ويتوقع من شركة مستشفيات 
الضمان الصحي أن توفر العناية 
الصحية األولية والثانوية من خالل 
ثالثة مستشفيات و15 مستوصفا 
خاصا ستكون كلها قد بدأت العمل 
الع����ام 2015، وس����تقدم  بحلول 
مستش����فيات الضم����ان الصحي 
خدمات الرعاية الصحية بأسعار 
محددة مسبقا، شبيهة مبؤسسات 
العناي����ة الصحية ف����ي الواليات 
املتحدة التي تقدم بوليصات تأمن 
وخدمات طبي����ة معا، .وقد تكون 
الشركة هي االكبر من نوعها في 
الشرق األوسط، إذ يبلغ رأسمالها 
318 مليون دينار- سيتم دفع %60 
منه، أي ما يعادل 192 مليون دينار، 
في البداية- وسيبلغ عدد موظفيها 

نحو 8400 موظف بدوام كامل.

المصدر الوحيد للتأمين 

إلى أن عدد  وأشار »الوطني« 
املقيمن في الكويت ينمو بوتيرة 
سريعة ويشكل حاليا نحو 68% من 
إجمالي عدد السكان، وفي الفترة 
املقبلة، يتوقع أن ينمو عدد املقيمن 
بوتيرة معتدلة، أي أبطأ بقليل من 
الوتيرة الس����ريعة التي شهدناها 
مؤخرا. ومن أجل احلصول على 
إقامة، يدفع املقيمون حاليا رسما 
للحصول على تغطية صحية من 
وزارة الصحة، ومع حلول العام 
2015، ستتولى شركة مستشفيات 
الضمان الصحي هذا النشاط ملعظم 
املقيمن العاملن في القطاع اخلاص، 
وبهذا، تك����ون احلكومة قد قامت 
فعليا بخصخصة هذه اخلدمات مبا 
يتماشى مع هدف اخلطة التنموية 
للكويت بزيادة مس����اهمة القطاع 

اخلاص في االقتصاد. 
وستكون لشركة مستشفيات 
الضمان الصحي قاعدة مضمونة 
من العمالء من الي����وم األول من 
بدء التش����غيل تش����مل 62% من 
املقيمن، وذلك بحسب التقديرات 
املقدمة في وثيقة شروط املزايدة 
الرس����مية الصادرة ع����ن الهيئة 
العامة لالس����تثمار، والتي تقدر 
ع����دد املقيمن بنح����و 1.6 مليون 
مقيم، ويستثنى من هذه القاعدة 
األس����اس املقيمون العاملون في 
القط����اع العام، والبدون، وعوائل 

املشاريع األخرى املشمولة بخطة 
التنمية.

ويعتزم املشروع أيضا تقدمي 
خدم����ات رعاية صحي����ة أفضل 
للسكان املستهدفن، وإذا ما متكنت 
الش����ركة من استقطاب عمالء من 
السكانية األساس  القاعدة  خارج 
التأمن  واستقطابهم من شركات 
احلالية، فستتمكن، عن طريق زيادة 
املنافسة، من املساعدة على حتسن 

نوعية قطاع الرعاية الصحية. 
وس����يكون للمش����روع أيضا 
تأثير إيجاب����ي على االقتصاد، إذ 
يعد بتوفير نح����و 8400 وظيفة 
جديدة ل����دى انتهائ����ه، مبا فيها 
الرعاية الصحية  وظائف ملقدمي 
كما للموظفن اإلدارين. وباإلضافة 
إلى ذلك، سترتفع مشاركة القطاع 
اخلاص في قطاع الرعاية الصحية، 
وبحسب وثائق املزاد، يتوقع أن 
ترتفع هذه املش����اركة من 5% إلى 
50% في خالل السنوات العشرين 
القادمة، ويعزى ذل����ك بغالبيته 
إلى ش����ركة مستشفيات الضمان 

الصحي.

تحديات

اش����ار »الوطني« الى انه البد 
من أخذ بعض احملاذير والتحديات 
بعن االعتبار، والتي يرتبط بعضها 
بش����ركة مستش����فيات الضمان 
الصحي نفسها. إذ سيكون للشركة 
جدول محدد لألقس����اط ال ميكنها 
أن حتيد عن����ه، ولكن التكلفة في 
املستقبل ليست مضمونة وقد تفوق 
التقديرات املوضوعة بكثير، فمن 
ناحية، إذا جنحت شركة مستشفيات 
الضمان الصح����ي فعال في تقدمي 
خدمات رعاية صحية أفضل من تلك 
الطلب  املتوافرة حاليا، فسيزداد 
على اخلدمات الطبية، وفي بعض 
الطلب مفرطا،  احلاالت قد يكون 
وف����ي هذه احلال، فق����د ال تغطي 
األقساط احملددة مسبقا التكلفة التي 
ستتحملها الشركة، ما قد يؤدي إما 
إلى خسائر تشغيلية أو إلى تراجع 

في نوعية اخلدمة املقدمة.
أما التح����دي اآلخر فقد ينجم 
ع����ن جتاهل ق����وى الس����وق في 
اخلط����ة املقترحة، فعل����ى الرغم 
من أن خصخصة هذه املجموعة 
من خدمات الرعاية الصحية هي 
خطوة في االجتاه الصحيح، إال أن 
اخلدمات املقدمة ستظل مقصورة 
بشكل كبير على مصدر وحيد، األمر 
الذي سيمنع املنافسة في التسعير 
وفي نوعية اخلدمة، وفيما قد يجد 
املس����تثمرون في الشركة أن ذلك 
لصاحلهم، فإنه قد يحرم العمالء 
من احلصول على أرخص األسعار 

أو على أفضل خدمة.
وهناك أيض����ا محاذير من أن 
تتمتع شركة مستشفيات الضمان 
الصحي مبميزات تضعها في موقع 
تنافس����ي أفضل من املستشفيات 
وشركات التأمن الصحي اخلاصة 
احلالية، وقد يتمثل احلل البديل في 
السماح لعدد من الشركات بالعمل 
في هذا املجال، وبذلك يتم تعزيز 

مستوى الفعالية والتنافسية.
وأخيرا، سيكون على الشركة 
أن تعم����ل وفق أحكام الش����ريعة 
اإلس����المية، ما يح����د من مصادر 
متويلها عن طريق استثناء البنوك 
التقليدية من تقدمي  واملؤسسات 
التمويل للشركة، ونتيجة لذلك، 
ق����د ال تتمكن الش����ركة دائما من 
احلصول عل����ى أرخص متويالت 
متواف����رة، ما قد يرفع بالتالي من 

تكلفة متويلها.

الرسمية بتوفير  املزايدة  شروط 
 )IRR( معدل عائد داخلي للسهم
يتراوح ب����ن 16% و25% مبوجب 
س����يناريوهات مختلفة، ومعدل 
عائد داخلي للمش����روع يتراوح 
بن 15% و23%.  وتعتبر الفرضية 
األساس أن نسبة 70% إلى 80% من 
السكان املستهدفن ستشترك في 
برامج تأمن ش����ركة مستشفيات 
الضمان الصح����ي، وتعتبر هذه 
الفرضية حتفظي����ة نظرا إلى أن 
شركة مستشفيات الضمان الصحي 
س����تكون اجلهة الوحيدة املخولة 
تأمن صحة ش����ريحة واسعة من 
الوافدي����ن، وبالتالي، من املرجح 
ان يكون عدد االش����تراكات أعلى 
من املقدر، كما ان الشركة ستكون 
قادرة على جذب عمالء من خارج 
إذا ما  القاعدة األساس، الس����يما 
متكن����ت من تق����دمي خدمة أفضل 
من باقي شركات التأمن ومانحي 

الرعاية الصحية.
وتفترض السيناريوهات أيضا 
منوا سكانيا يتراوح بن 2.5% و%3 
سنويا في السنوات العشرة األولى 
من املشروع، ما يعتبر كذلك تقديرا 
متحفظا مقارنة مع النمو البالغ %6 

في السنوات العشر األخيرة.
وقد وافقت وزارة الصحة مسبقا 
على األقساط السنوية وعلى رسم 
العمالء  الذي س����يدفعه  املعاينة 
لشركة مستشفيات الضمان الصحي 
في السنوات العشر األولى من بدء 
عملها، وسيكون هذا بدال من الرسم 
الس����نوي البالغ 50 دينارا الذي 
تفرضه وزارة الصحة حاليا على 
املقيمن لدى حصولهم على اإلقامة، 
ما يش����ير إلى ارتفاع ملحوظ في 
تكلفة التغطية الصحية للشريحة 
املستهدفة، وسيكون بإمكان شركة 
مستشفيات الضمان الصحي زيادة 
األقس����اط ورسوم املشاركة إذا ما 
جتاوزت معدالت التضخم حسب 

االحصاءات الرسمية نسبة %6.

الجدول الزمني

وف����ي بحثه����ا عن مس����تثمر 
استراتيجي، فتحت احلكومة باب 
التقدم للمزايدة، ولكنها لم تضع 
بعد تاريخا إلعالن الفائز بها الرابح 
أو للطرح العام األولي. ويقدر أن 
تبدأ مرحلة البناء في العام 2012، 
وتأمل الش����ركة أن تباشر العمل 

بحلول العام 2015.
ويعد املش����روع بتقدمي عائد 
جيد على االستثمار، ويتوقع أن 
يجت����ذب اهتماما كبي����را من قبل 
القطاع اخلاص، وسيساعد التنفيذ 
الناجح لهذا املشروع على تسريع 

الكويتين االجان����ب، والعاملون 
في املنازل والعاملون في الزراعة 
والثروة الس����مكية، إذ ستستمر 
التغطية الصحية لهؤالء عن طريق 
وزارة الصحة، ولكن للشركة خيار 
توسيع شريحة عمالئها مبا يتجاوز 
القاعدة األساس عن طريق تقدمي 
خدماتها لكل املقيمن والكويتين 
الذين يختارون شركة مستشفيات 
الضمان الصحي على غيرها من 

شركات التأمن الصحي.

الخدمات لتغطية الرعاية الصحية

وستوفر ش����ركة مستشفيات 
الضمان الصحي لعمالئها خدمات 
الرعاية الصحية األولية والثانوية، 
أما بالنسبة للمستوى الثالث من 
الرعاية، وهي الرعاية التخصصية، 
فستقوم الشركة بتحويل عمالئها 
إلى وزارة الصحة للعالج، ولقاء 
ذلك حتص����ل وزارة الصحة على 
القسط السنوي  نسبة ثابتة من 
)5%( تدفعه ش����ركة مستشفيات 

الضمان الصحي.
وبحسب وثيقة شروط املزايدة، 
ستؤس����س ش����ركة مستشفيات 
الضمان الصحي شبكة من 15 مركز 
رعاية أولية وثالث مستش����فيات 
للرعاية الثانوية في ثالث مناطق، 

هي:
٭ مؤسس����ة الرعاية الصحية - 
اجلهراء: تغطي محافظة اجلهراء 
العاصمة،  ومناطق محددة م����ن 
حيث سيتم بناء مستشفى بسعة 
240 سريرا وتشمل 3 مراكز رعاية 

أولية.
الرعاي����ة الصحية  ٭ مؤسس����ة 
الفروانية: تغط����ي محافظتي   -
الفرواني����ة وحولي وما تبقى من 
محافظة العاصمة، حيث س����يتم 
بناء مستشفى بسعة 712 سريرا 

وتشمل 9 مراكز رعاية أولية.
٭ مؤسس����ة الرعاية الصحية - 
األحمدي: تغطي محافظتي األحمدي 
ومبارك الكبير، حيث سيتم بناء 
مستشفى بسعة 340 سريرا وتشمل 

3 مراكز رعاية أولية.
وتعد الش����ركة بحسب وثيقة 

قالت شركة األولى للوساطة 
املالية في تقريرها األسبوعي، ان 
مؤشرات سوق الكويت لألوراق 
املالية استمرت لألسبوع الثالث 
على تباين وتذب���ذب، مدفوعة 
الس���يولة  بتراجع مس���تويات 
الش���رائية خاصة على  والقوة 
التش���غيلية،  الش���ركات  أسهم 
وأضافت ان األحداث السياسية 
خفضت أوزان مؤشرات البورصة 
لألسبوع الثالث. واشارت إلى انه 
كان من املمكن أن يفتتح السوق 
تداوالته االس���بوع املاضي على 
ارتف���اع مدفوعا بزيادة معدالت 
السيولة املستثمرة، اال ان تقدمي 
استجوابن لسمو رئيس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد ونائب رئيس 
الوزراء للش���ؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لش���ؤون التنمية 
واإلسكان الشيخ أحمد الفهد بعث 
برسائل أثرت تأثيرا بالغا على 
تداوالت السوق ليس ليوم األحد 
فقط، لكن حتى على باقي جلسات 
االسبوع، وحتديدا فيما يتعلق 

بقرارات ضخ السيولة.
وأشار التقرير الى ان مؤشرات 
البورص���ة كافح���ت لتعويض 
خسائرها رغم تراجع املعطيات 
الفنية الدافعة لذلك، إال ان تراجع 
مستويات السيولة املوجهة إلى 
ايام األس���بوع  الس���وق طوال 
ضيقت النافذة خلروج البورصة 
التباي���ن والتذبذب  من حال���ة 

التي ميزتها منذ بداية تداوالت 
الشهر اجلاري، مدفوعة بنظرة 
املستثمرين اململوءة باحلذر جتاه 
زيادة معدالت الضخ، أقله حتى 
ينجلي غبار األزمات السياسية 
التي تغذيها األحداث بشكل شبه 

يومي.
وبن التقرير ان حالة الضبابية 
السياسية أدت إلى فشل البورصة 
في تخطي حاجز التذبذب، حيث 
بدا واضحا تركيز التداوالت على 
كتلة األسهم الرخيصة في سوق 
التي تتداول  تشكل فيه األسهم 
القيمة االسمية احملددة  اقل من 
عند 100 فلس، 45% من وحداته، 
مدفوعا بعمليات جني أرباح، مما 
أبقى حركة املؤشرات في نطاقها 

قصير املدى.

احلكومة مازالت تبحث عن مستثمر إستراتيجي لشراء 26% من الشركة

»الوطني«: مستشفيات الضمان الصحي خطوة إضافية نحو اخلصخصة

»األولى للوساطة«: الضبابية السياسية وراء تراجع السوق

»بيان«: استمرار الوضع الراهن ينذر 
بعواقب سيئة جدًا على االقتصاد

قال التقرير االسبوعي لشركة بيان لالستثمار ان سوق الكويت 
لألوراق املالية واصل تراجعه لألسبوع الثالث على التوالي، وذلك على 

وقع غياب احملفزات اإليجابية، وتزايد العوامل السلبية، التي كان أبرزها 
األحداث السياسية على الصعيدين العربي واحمللي، والتي شهدها 
األسبوع املاضي، وعلى رأسها االستجواب اجلديد املقدم إلى نائب 

رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية، واألحداث املؤسفة التي 
شهدها مجلس األمة يوم األربعاء املاضي، مما سيؤجل مرة تلو األخرى 
احتمال مناقشة أي من مشاريع القوانني، سواء بالوضع العام للدولة، أو 
الوضع االقتصادي بشكل خاص. ومن ناحية اخرى، اشار التقرير الى 
التحليالت التي حتدثت عن مقدار األعباء التي تتحملها املوازنة العامة 

للدولة لتغطية رواتب القطاع احلكومي، الفتا الى ما وصفه بالبذخ 
احلكومي الذي تتحمله املوازنة لتغطية أعباء اجلهاز الوظيفي، وما 

له من مزايا وكوادر تكلف الدولة مليارات الدنانير بدون إنتاج يذكر، 
ومشيرا الى انه إذا استمر األمر على هذا املنوال، فستكون له عواقب 
سيئة جدا على الوضع االقتصادي العام ومنها أن تعجز احلكومة عن 
توظيف قوى عاملة جديدة في املستقبل، نظرا للكم الهائل املكدس من 

العمالة الوطنية حاليا في القطاع احلكومي، الذي جعل للكويت أكبر 
جهاز حكومي في العالم نسبة إلى عدد سكانها، وأن تواجه كذلك عجزا 

في املوازنة، في الوقت الذي يعد فيه االقتصاد الوطني في أمس احلاجة 
إلى زيادة اإلنفاق على التنمية االقتصادية إلخراجه من أزمته الراهنة. 
واعتبر التقرير ان احلل األمثل لهذه االشكالية يتمثل في توسع الدولة 

في دعم القطاع اخلاص لينهض بدوره املفترض في دعم االقتصاد 
الوطني، وهو األمر الذي من شأنه أن يسمح لهذا القطاع باستيعاب 

جانب مهم وفاعل من العمالة الوطنية املنتجة. 

التس����وق التي تش����كل وجهة 
مستقلة، كما ان املنطقة تتمتع 
مبيزانيات تسوق عالية نسبيا 
مقارنة بباقي مناطق الكويت كما 
إلى مراكز  أنها مازالت بحاجة 

جتارية متميزة اخلدمات.
من جانبه، أفاد عضو مجلس 
إدارة الشركة املتحدة اوريجنال 
محمد جاويش بأنه: »في إطار 
سعي الشركة املستمر للتوسع 
وافتتاح العديد من األفرع وتؤمن 
املناطق  ف����ي  التواجد  بأهمية 
التام بالكثافة  الواعدة لعلمها 
السكانية والقوة الشرائية الهائلة 
املوجودة بها، ولذلك اس����تقر 
اختيارنا عل����ى مجمع الليوان 
نظرا ملا ملس����ناه من إمكانيات 
مميزة م����ن التطوير العمراني 
والتسويقي لدى شركة بوابة 
الشويخ القابضة وكذلك اخللط 
والتنوع بن املستأجرين حيث 

»الليوان« يقدم أكثر من 30 ماركة ملتسوقيه 
حرصت الشركة على حتقيق 
هدفها في خلق س����وق متميز 
يعنى باملوضة والرفاهية«. من 
جهة أخرى، أكد املدير التنفيذي 
لش����ركة مدن األهلية العقارية 
م.عمر جنم، الوكيل احلصري 
لإلدارة والتأجير والتس����ويق 
ملجمع الليوان، قائال: »إننا نتطلع 
ألن يصبح الليوان بيت أزياء 
إقليمي ال مثيل له على مستوى 
املنطقة من خالل توافر عدد من 
عمالقة األزياء واملالبس اجلاهزة 
حتت سقف واحد وهذه خطوة 
غير مسبوقة لم تتح للمتسوقن 

في املنطقة من قبل«. 

 أعل����ن مجم����ع »الليوان« 
انه أنهى خ����الل مايو اجلاري 
املراحل النهائية لتوقيع عقود 
أكبر شركات  مع مجموعة من 
عالم املوض����ة واألزياء وبذلك 
يكون »الليوان« قد اس����تكمل 
أنشطته التسويقية التي جتعل 
م����ن املجمع وجهه تس����ويقية 
ل����زوار املجمع  مكتملة تعطى 

جتربة تسوق مكتملة املتعة.
وبذلك ينض����م الى الليوان 
مجموعة مميزة من األس����ماء 
اجلدي����دة واحلصري����ة عل����ى 
املس����توى احمللي من ضمنها: 
ستورم - )Storm( ، ميس بوم 
 Ole(( أوالي ،- )Miss Poem(
Coquet–– تريندي وغيرها من 
أكبر بيوت األزياء العاملية التي 
تقدم أرقى التصميمات املبتكرة 
التي تالئم مختل����ف األذواق، 
كما س����يجد املتسوقون أحدث 
خط����وط املوضة ف����ي األزياء 
املعروضة من خالل مجموعات 
التجزئة املتخصصة في مجال 
املوضة ومنها الشركة العربية 
املتح����دة اوريجنال والتي تعد 
أحدث موقعي عقود استئجار 
م����ع ش����ركة بوابة الش����ويخ، 
وسيقدم »الليوان« أكثر من 30 
ماركة عاملية ملتسوقيه. وبهذه 
املناس����بة، قال عضو مجلس 
إدارة ش����ركة بوابة الش����ويخ 
القابضة ناصر املسلم ان منطقة 
العقيلة واملناطق احمليطة تتميز 
بالكثافة السكانية العالية وندرة 
التجارية ومراكز  من اليمن لليسار: م.عمر جنم وناصر املسلم ومحمد جاويشاملس����احات 

عدد املقيمني في الكويت

سفيرنا بالسعودية يشيد بجهود ودعم
األمير منصور بن متعب للمستثمرين الكويتيني

الرياض � كونا: أش���اد سفير الكويت لدى 
اململكة العربية السعودية الشيخ حمد جابر 
العلى الصباح بجهود وزير الشؤون البلدية 
والقروي���ة في اململك���ة العربية الس���عودية 
االمي���ر د.منصور بن متعب ب���ن عبدالعزيز 
ودعمه الالمحدود للمستثمرين الكويتين في 

اململكة.
جاء ذلك خالل استقبال االمير د.منصور بن 
متعب للشيخ حمد اجلابر والذي رافقه خاللها 
رئيس مجلس ادارة ش���ركة املدينة للتمويل 
واالستثمار الكويتية والعضو املنتدب د.علي 

الشمالي واعضاء مجلس االدارة.
واعرب الشيخ حمد اجلابر في تصريح ل� 
»كونا« امس عقب اللقاء عن تقديره لدور االمير 
منصور في تشجيع االستثمار واملستثمرين 
الكويتين خالل استثمارهم في اململكة مشيرا 

الى وجود العديد من الشركات الكويتية الكبيرة 
االستثمارية والعقارية العاملة فيها.

واوضح ان االمير منصور واخوانه العاملن 
في وزارة الش���ؤون البلدية والقروية قدموا 
جميع التسهيالت الالزمة للمستثمرين مما جلب 
الكثير من االس���تثمارات الدولية واخلليجية 

الى اململكة.
ونقل الشيخ حمد اجلابر عن رئيس مجلس 
ادارة شركة املدينة للتمويل واالستثمار الكويتية 
االدارة ش���كرهم وتقديرهم  واعضاء مجلس 
لألمير منصور بن متعب على ما قدم لهم من 

دعم ومساندة.
واشادوا باملناخ االستثماري واالقتصادي 
في اململكة والذي أصبحت مبوجبه السعودية 
وجهة عاملية لالستثمار اآلمن في جميع املجاالت 

املالية واالستثمارية والعقارية والتجارية.

لقطة جماعية تضم الشيخ حمد جابر العلي واألمير منصور بن متعب ود.علي الشمالي ووفد »املدينة للتمويل واالستثمار«

األقساط السنوية ورسوم املعاينة من 2015 إلى 2024 ـ )دينار(
األقساط السنوية لوثيقة الضمان الصحي
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130150170180190القسط

رسوم املعاينة
18/201522/201924/2023السنة

2.533.5رعاية أولية
455الطوارئ

املصدر: وثيقة شروط املزايدة الرسمية

بحسب وثيقة شروط 
املزايدة ستؤسس 
شركة مستشفيات 

الضمان الصحي 
شبكة من 15 مركز 
رعاية أولية وثالثة 

مستشفيات للرعاية 
الثانوية في ثالث 

مناطق

على الشركة أن 
تعمل وفق أحكام 

الشريعة اإلسالمية 
ما يحد من مصادر 
متويلها عن طريق 

استثناء البنوك 
واملؤسسات 

التقليدية من تقدمي 
التمويل لها

50% من معدالتها احلالية.
وأشار إلى ان قرار مجلس 
االدارة يتناغم مع متطلبات 
قرار بنك الكويت املركزي الذي 
منح الشركة مهلة جديدة مدتها 
ثالثة أشهر بعد انتهاء املهلة 
السابقة التي كان البنك منحها 
ملجلس ادارة الشركة السابق 
وانتهت في التاسع من شهر 
ماي���و اجلاري جله���ة تقدمي 
خطوات عملية جديدة تساهم 
في اجناز هيكل���ة »الدولية« 
ومعاجلة أوضاعها الصعبة، 
مبا يضمن إقناع اجلهات الدائنة 
بإعداد احللول املناسبة إلنقاذ 

الشركة من عثرتها.
وبن النم���ش انه كان من 
الداخلي  الضروري االصالح 
إلقناع الدائنن، واثبات اعتبار 
اجلدية للحل، وإلى ذلك جاء 
التوجه نحو تخفيض االجور 
مبا بتناس���ب م���ع معطيات 
املرحلة احلالي���ة وظروفها، 
مش���يرا إلى أن مجلس ادارة 
الشركة ملتزم بتزويد البنك 
املركزي بتقرير شهري حول 
أدائه، مؤكدا ان مجلس االدارة 
سيعكف خالل الفترة املقبلة 
عل���ى ترتيب إع���ادة هيكلة 
البنك  الشركة بالتنسيق مع 

مبا يتناغم مع توجهات الهيكلة وتأكيداً على اجلدية

النمش: مجلس إدارة »الدولية«
يجتمع الثالثاء إلقرار تخفيض األجور

االسالمي للتنمية.
ولفت النمش إلى ان مجلس 
االدارة س���يبحث في اجتماع 
الثالثاء العروض املقدمة من 
مكاتب االستش���ارات لتقدمي 
الدراسات الالزمة حول الهيكلة، 
وانه سيختار أفضلها، موضحا 
ان مجلس االدارة اجلديد بجميع 
مكوناته متفق على س���رعة 
الهيكلة حتى تتجاوز  إجناز 

»الدولية« عنق الزجاجة. 

قال رئيس مجلس اإلدارة 
الدولية لإلجارة  في الشركة 
واالستثمار مشعل النمش ان 
املقرر ان يناقش مجلس  من 
الش���ركة اجلدي���د في  إدارة 
اجتماع���ه املرتق���ب الثالثاء 
املقبل مسألة تخفيض أجور 
املوظفن في الشركة، انسجاما 
مع توجه���ات مجلس االدارة 
للمرحلة املقبلة بشأن تقليص 
مصاريف »الدولية«، وتأكيدا 
اللتزامه بخططه اجلادة حول 
إعادة هيكلة الشركة، وحتسن 
أوضاعها املتراكمة من املجلس 

السابق.
وأض���اف النمش في بيان 
اإلدارة  صحافي ان مجل���س 
اجلدي���د يرتكز ف���ي توجهه 
نحو تعدي���ل كادر املوظفن 
في الشركة على اعتبار مهم 
عنوانه العريض جدية التعامل 
م���ع جميع امللف���ات املؤجلة 
الت���ي تؤثر على املركز املالي 
للش���ركة، ومن ثم جاء قرار 
تخفيض مصاريف »الدولية« 
وف���ي مقدمتها معدالت أجور 
العاملن إلى احلدود املمكنة، 
مبينا ان إقرار الكادر اجلديد 
للرواتب سيتضمن تخفيضات 
مشعل النمش تربو في بعض احلاالت على 

مؤشرات البورصة 
كافحت لتعويض 

خسائرها رغم تراجع 
املعطيات الفنية 

الدافعة


