
اقتصاد
االربعاء 25 مايو 2011

45

الشركة تدرس مشروع 
مستشفيات الضمان 

الصحي املطروح ضمن 
خطة التنمية كنوع من 
االستثمار اإلستراتيجي 

طويل األجل

»عيادة امليدان« حتقق 12.1 مليون دينار 
إيرادات من النشاط الطبي في 2010

أكد رئيس مجلس ادارة شركة عيادة امليدان 
د.عادل احمد أن ايرادات الشركة من النشاط الطبي 
عام 2010 بلغت 12.138 مليون دينار بزيادة قدرها 

97% عن العام 2009.
وأضاف د.أحمد، خالل عمومية الشركة العادية 
وغير العادية التي عقدت أمس، ان العيادة حافظت 
على موقعها في مجال طب االسنان في الكويت 
رغم شدة املنافسة املتنامية في هذا املجال باالضافة 
الى ذلك فقد بدأت مستش����فى السيف في تقدمي 
خدماته للمراجعني بشكل متنام محققا معدالت 

عالية من التشغيل رغم حداثة املبنى.
وذكر أن مستشفى السيف سيحقق اجنازات 
كبيرة على املستوى اخلدمي واملالي مما سيمثل 
قفزة هائلة للشركة باملستقبل القريب، تضعها 
في موقع الريادة في جميع التخصصات الطبية، 
مشيرا الى أن هذا االجناز املستمر نتيجة للعمل 

أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز 
اخلالدي ان الوزارة خصصت مكاتب في جميع 
مراكز اخلدمة اخلارجي���ة التابعة لها في كل 
محافظات الكويت س���واء كانت مراكز الرقابة 
التجارية او مراكز حماية املس���تهلك او مراكز 
التراخيص التجارية، او احلكومة مول، الستقبال 

مواطني دول مجلس التعاون اخلليجي.
وأضاف اخلالدي، في تصريحات صحافية 
أمس، ان املكاتب تتلقى معامالت مواطني دول 
مجلس التعاون اخلليجي وتيسر لهم احلصول 
على خدمات »التجارة« واجناز هذه املعامالت 
بالس���رعة املمكنة. ولفت إلى ان هذه اخلطوة 
تأتي في طور ما طرحه س���مو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد حول العمل على 
جتسيد اهداف مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية، وتنفيذا لق���رار مجلس الوزراء رقم 
1858 الصادر في اجتماعه رقم 2010/61 بتاريخ 

املخلص الدؤوب على جميع املستويات االدارية 
والطبية مما سينعكس على نتائج االعمال.

واوضح أن اخلسارة احملققة في صافي نتائج 
االعمال والبالغة 6.364 ماليني دينار نتيجة بدء 

تشغيل مستشفى السيف خالل هذا العام.
ووافقت العمومية على جميع البنود الواردة 
في جدول االعمال والتي من أهمها توصية مجلس 
االدارة بعدم توزيع ارباح عن السنة املالية املنتهية 
في 31 ديس����مبر 2010، كما وافقت اجلمعية غير 
العادي����ة على تعديل نص امل����ادة 42 من النظام 
االساسي ليصبح النص بعد التعديل »تبدأ السنة 
املالية من اول ابري����ل وتنتهي في 31 مارس من 
كل عام ويس����تثنى من ذلك السنة املالية االولى 
من التعدي����ل 1 يناير 2011 وتنتهي في 31 مارس 

.»2012
عاطف رمضان  ٭

19/ 12/ 2010، وال���ذي تضم���ن تكليف جميع 
القطاعات احلكومي���ة بتخصيص مكاتب في 
املركز الرئيسي ملواطني دول مجلس التعاون 
اخلليجي. وأوضح اخلالدي ان هذه املكاتب لن 
تقتصر على املراكز اخلارجية التابعة للوزارة 
إذ مت تخصيص مكاتب باملركز الرئيس���ي في 
الوزارة في مبنى مجمع الوزارات لهذه املهمة 

بشكل متكامل.
واكد ان الوزارة بطبيعة احلال حترص على 
تقدمي خدماتها ملواطني دول مجلس التعاون 
اخلليجي بنفس املستوى الذي تقدم بها اخلدمات 
ملواطنيها، وذلك تنفيذا للقرارات الصادرة سواء 
على املستوى احمللي او اخلليجي بشأن معاملة 
مواطني دول مجل���س التعاون اخلليجي في 
اطار دع���م وتوطيد اواصر الترابط والتعاون 

اخلليجي.
عاطف رمضان  ٭

جانب من عمومية »عيادة امليدان«

»التجارة« تبدأ في استقبال معامالت مواطني دول املجلس في مكاتبها املخصصة

عموميتها أقرت عدم توزيع أرباح للمساهمني

»التجارة« تخصص مكاتب في محافظات 
الكويت خلدمة مواطني دول املجلس

تابعة لـ »الكويتية لالستثمار« وأمتت تأسيس وتشغيل »اجلون الطبية«

»اجلون القابضة« تزيد رأسمالها إلى 10 ماليني دينار
لتغطية مشاريعها بالكويت ومصر وسورية خالل 2011

عمومية »العاملية للخدمات الصحية« جتدد موافقتها على اإلدراج
اإلدارة  قال رئيس مجل���س 
لشركة العاملية للخدمات الصحية 
د.فاروق العمر ان ارباح الشركة 
للعام 2010 بلغت 139.6 الف دينار 
مقارنة بأرباح قدرها 1.1 مليون 
دينار للعام 2009، مرجعا ذلك 
الى افتتاح فرع الفروانية والذي 
كان من املتوقع ان يحقق خسائر 
خاصة في مراحل التشغيل األولى، 
مشيرا الى ان انخفاض اإليرادات 
بس���بب األوض���اع االقتصادية 

التي ادت الى خروج عدد كبير 
من الوافدين بش���كل نهائي من 

الكويت.
واض���اف د.العم���ر، خ���الل 
اجلمعية العمومية للشركة التي 
عقدت أمس، ان إيرادات املرضى 
خالل الع���ام 2010 بلغت 2.741 
مليون دينار مقابل 3.689 ماليني 
دينار عام 2009 بنسبة انخفاض 

قدرها %25.7.
وأوضح ان استثمارات الشركة 

بالنس���بة لبن���ود األصول غير 
العام  املتداولة بلغت في نهاية 
2010 حوالي 12.935 مليون دينار 
مقارنة مببلغ 11.522 مليون دينار 
لعام 2009 بنسبة زيادة قدرها 

.%12.3
وذكر ان الشركة استطاعت 
خفض قيمة االلتزامات املتداولة 
العام 2010  حيث بلغت خالل 
حوال���ي 6.095 ماليني دينار 
مقارنة ب� 6.852 ماليني دينار 

خالل عام 2009 بنسبة انخفاض 
.%11

وفيما يتعلق مبش���روعات 
الش���ركة اجلديدة قال د.العمر 
من املتوقع تشغيل فرع املنقف 
خالل شهر يوليو من العام احلالي 
وكذلك االنتهاء من جتهيز فرع 

اجلهراء بنهاية العام احلالي.
العمومية  ووافقت اجلمعية 
عل���ى جميع البن���ود والتي من 
أهمها سماع تقرير مجلس اإلدارة 

عن السنة املالية املنتهية في 31 
ديسمبر2010 ومناقشة توصية 
مجلس اإلدارة بعدم توزيع ارباح 
عن السنة املنتهية وجتديد املوافقة 
على إدراج اسهم الشركة في سوق 

الكويت لألوراق املالية.
العمومية  ووافقت اجلمعية 
على جدول اعمال اجلمعية غير 
املادة 29  العادية وتعديل نص 

من النظام األساسي.
عاطف رمضان  ٭

كش����ف رئيس مجلس االدارة 
في شركة اجلون الدولي القابضة 
التابعة ل� »الكويتية لالستثمار« 
عبدالصمد حاجي عن تأس����يس 
الدولية  وتشغيل شركة »اجلون 
الطبية« خالل العام املاضي برأسمال 
قدره خمسة ماليني دينار، الفتا الى 
أن حصة »اجلون الدولي القابضة« 
في الش����ركة اجلديدة تبلغ %80، 
وبدأت الشركة نشاطها التشغيلي 
الطبي، ومتت إضافة بياناتها املالية 
إلى امليزانية املجمعة للشركة في 
عام 2010. وأضاف حاجي، خالل 
اجلمعية العمومية العادية وغير 
العادية للشركة التي عقدت صباح 
أمس بنسبة حضور بلغت %100، 
ان »اجل����ون الدولي����ة القابضة« 
انته����ت أيضا من إعداد دراس����ات 
اجل����دوى االقتصادي����ة إلنش����اء 
بعض املراكز الطبية املتخصصة، 
وكذلك االس����تحواذ على حصص 
كبيرة م����ن مراكز طبية وصحية 
قائمة، كما يتم التخطيط إلنشاء 
مستشفى عاملي وفق أحدث تقنية 
طبية وصحية، وجتهز لالستحواذ 
على حصة مؤثرة في مستش����فى 
قائم بالكويت، كما تدرس مشروع 
مستشفيات الضمان الصحي التابع 
للهيئة العامة لالستثمار كنوع من 
االستثمار االس����تراتيجي الكبير، 
مبينا أن الشركة تدرس أيضا بعض 
التوسعات اخلارجية ومنها مشروع 
بناء مستشفى في جمهورية مصر 
العربية، وكذلك تش����ييد منتجع 

صحي في سورية.

منظومة متكاملة

واس����تعرض حاج����ي خ����الل 
العمومية التقرير السنوي وميزانية 
الشركة املجمعة، املتضمنة األنشطة 
والتط����ورات املهمة لع����ام 2010، 
موضحا أن شركة اجلون الدولي 
القابضة وشركاتها التابعة تعمل 
كمنظومة متكاملة ومتعددة االطراف 
فيما يتفق مع سياس����ة الش����ركة 
التوسعية واملدروسة، وتركيزها 
عل����ى توفير منتج����ات وخدمات 

للمستشفيات التابعة لنا، وكذلك 
 »AIA« ابرمت الشركة اتفاقية مع
للمش����اريع الهندسية واملقاوالت 
وهي من كبرى املكاتب الهندسية 
املتخصصة في املستشفيات واخيرا 
ش����ركة »CAHPP« والت����ي تعني 
بالشراء املوحد لألجهزة واملعدات 
الطبية بأس����عار تنافسية وخالل 

فترة زمنية مناسبة.

تحالفات مالية واستثمارية 
بتخصصات إيطالية وكورية

وق����ال العي����دان ان »اجل����ون 
القابضة« تقوم حاليا بعمل حتالف 
مالي استثماري مع مكتب إيطالي 
هندسي متخصص في املجال الطبي 
)STUDIO ALTERT( وكذلك مع شركة 
»سامسونغ« للهندسة واالستشارات 
الطبي����ة والكوري����ة، الفتا الى ان 
الشركة سوف تستمر خالل عام 
2011 في تطبيق االس����تراتيجية 
القائمة على تنويع  االستثمارية 
مصادر الدخل، باالضافة الى عقد 
شراكات مع ذوي اخلبرة للوصول 
الى أعلى عوائد ممكنة ترفع ربحية 
الشركة وتعزز مركزها املالي في 
السوق خالل السنوات املقبلة، مبا 
يصب في النهاية في حتقيق مصالح 

املساهمني.

الجمعية العمومية

وافق����ت اجلمعي����ة العمومية 
للشركة على اقتراح مجلس االدارة 
بزيادة رأس����مال الشركة من 4.5 
ماليني الى 10 ماليني دينار، وذلك 
لتغطية املشاريع التشغيلية والتي 
تشمل مشروع مستشفى بالقاهرة 
ومنتجع صحي بسورية والدخول 
في ش����راكة مس����يطرة ملشروع 
مستشفى قائم بالكويت ومشروع 
»اللوكسميد«، وقد صادقت اجلمعية 
العمومية غي����ر العادية على هذا 
البند بزيادة رأس املال وعليه مت 
طلب تغيير املادتني 5 و7 من النظام 
االساسي للشركة واملادتني 6 و7 

من عقد التأسيس.
محمود فاروق  ٭

هامة في مس����يرة الشركة، حيث 
طرقت الشركة باب االستثمار في 
القطاع الطب����ي، وهو مجال واعد 
ومتطور ويتزايد االقبال عليه يوما 

بعد يوم.

فرص استثمارية

من جانبه، قال مدير عام الشركة 
د.عدنان العي����دان انه توازيا مع 
االس����تراتيجية العملية لش����ركة 
اجلون الدول����ي القابضة، فقد مت 
اس����تعراض الفرص االستثمارية 
الطبية في املنطقة وتأمني األرضية 
الالزمة لتنفيذ تلك املشاريع للتأكيد 
على فاعليتها وجناحها وس����رعة 
إجنازها لتبدأ عجلة االيرادات في 
مراحل مبكرة، الفتا في هذا الشأن 
الى ابرام الشركة اتفاقيات عدة منها 
اتفاقية مع شركة »دينوس« إلدارة 
املستشفيات العاملية، واتفاقية مع 
شركة »أدفانس مديكال« لتدعيم 
العالقات االكلينيكة مع املستشفيات 
اجلامعية مثل جامعة »بومبيدو« 
وجامعة »فوش« وايضا »اجلمعية 
التعليمية الطبية � باريس« لالشراف 
عل����ى برام����ج االعت����راف الدولي 

ذات جودة عالي����ة تلبي حاجات 
عمالئنا الكرام، حيث تتبنى الشركة 
استراتيجية االستثمار املباشر في 
القيمة  املشاريع االقتصادية ذات 

املضافة.
واملح الى انه في ضوء هذا النمو 
والتوسع مت ترسيخ استراتيجية 
الش����ركة للفترة املقبلة من خالل 
التركيز على دراس����ة متلك أسهم 
شركات مساهمة كويتية وأجنبية 
وإقراض الشركات، ومتلك حقوق 
امللكية الصناعية من براءات اختراع 
وعالمات جتارية صناعية وتأجيرها 
واستثمارها، وكذلك متلك املنقوالت 
والعقارات الالزمة ملباشرة نشاط 
الشركة، واستغالل الفوائض املالية 
عن طريق استثمارها في محافظ 

مالية واعدة.

تنمية وتطوير

وأكد أن الشركة استمرت خالل 
ع����ام 2010 في اس����تثمار وتنمية 
وتطوير أنشطتها رغبة منها في 
االس����تحواذ على حصة جيدة في 
األسواق احمللية واالقليمية، الفتا 
الى أن العام املاضي شهد تطورات 

)قاسم باشا( عبدالصمد حاجي مترئسا اجلمعية العمومية وبجانبه د.عدنان العيدان  


