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«ضمان» حتصد «أفضل شركة رعاية صحية
ناشئة بالشراكة بني القطاعني العام واخلاص»

أعلنت شركة مستشفيات الضمان 
الصحــي (ضمان) عــن حصولها على 
جائزة أفضل شركة رعاية صحية ناشئة 
بالشراكة بني القطاعني العام واخلاص 
ضمن حفل جوائز مجلة بيزنس تابلويد 
السنوي لعام ٢٠٢٢ تقديرا للدور الذي 
تلعبه «ضمان» في دعم القطاع الصحي 

في الكويت.
وجاء ذلك ضمن حفل أقيم في دبي 
مؤخــرا بحضور ممثلــني عن عدد من 
الشركات الفائزة في قطاعات اجلائزة 
املختلفة، منهــا بنك الراجحي، ومطار 
البحرين الدولي، وشركة املراعي، والبنك 
األهلي املصري، وشركة داماك العقارية، 
ومجموعة االحتاد للطيران وغيرها من 

الشركات األخرى.
وأعربت شركة ضمان عن اعتزازها 
باجلائزة التي تثمن الفكرة التي مت بناء 
عليها إنشاء الشركة، واخلدمات التي 
ســتقدمها لقطاع الرعاية الصحية في 
الكويت من خالل منوذج صحي يطبق 
للمرة األولى في منطقة الشرق األوسط 
وهو منــوذج احملافظة علــى الصحة 
Health Maintenance Organization -)

HMO) وبالتعاون مع مشغل عاملي خبير 
في إدارة مثل هذه الشبكات الصحية.

وبينت أن شركة ضمان تعتبر أكبر 
مشروع من مشاريع خطة التنمية من 

حيــث رأس املال الــذي يصل إلى ٢٣٠
مليون دينــار كويتــي، باإلضافة إلى 
أن شــركة ضمان تعتبــر أول مبادرة 
بالشراكة بني القطاعني العام واخلاص 
لدعم القطاع الطبي في الكويت، والذي 
يعتبر من أكبر القطاعات التي تستنزف 

ميزانية الدولة.
وأضافت الشركة أن من أهداف خطة 
التنميــة التخفيف من ميزانية الدولة 
بشكل عام، ومتكني القطاع اخلاص من 
املساهمة في تقدمي اخلدمات ومن ضمنها 
خدمات الرعاية الصحية، فمن من خالل 
تقدمي الرعايــة الصحية ألكثر من ١٫٨

مليون من املقيمني العاملني في القطاع 
اخلاص وعائالتهم، سيتم التخفيف عن 
املنظومة الصحية احلكومية مما ينصب 

في صالح املواطن واملقيم.
وأشــارت في تصريحها إلى أن هذا 
التكــرمي يأتي في الوقت الذي تواصل 
شــركة ضمان اســتعداداتها لتشغيل 
منظومتهــا الصحيــة باســتكمال كل 
املتطلبــات الالزمــة مــن التراخيــص 
واالتفاقيات املتعلقــة بوزارة الصحة 
واجلهات احلكومية األخرى حتى تتمكن 
ضمان مــن تقدمي خدماتهــا للمقيمني 
العاملني في القطاع اخلاص وعائالتهم.

وختمت الشركة: هذا التكرمي يحفزنا 
علــى مواصلــة العمل واســتكمال كل 

اخلطوات املطلوبة، حيث إننا حريصون 
على تقدمي أفضل مســتويات الرعاية 
الصحيــة ذات اجلــودة العاليــة مــن 
خالل شــبكتنا التــي تتضمن عدد من 
املستشفيات ومراكز الرعاية الصحية 
األوليــة، باإلضافة إلــى تقدمي خدمات 
فحص العمالــة الوافدة داخل الكويت 

وخارجها.
يذكــر أن شــركة ضمــان أجنــزت 
مستشــفيني في محافظتــي األحمدي 
واجلهراء بسعة ٦٦٠ سريرا، باإلضافة 
إلى خمسة مراكز صحية للرعاية األولية 
موزعة على مختلف احملافظات والتي 
تعمل حاليا مراكز خاصة تستقبل كل 
طالبي الرعاية الصحية متهيدا الفتتاح 
منظومة ضمان واســتقبال الشريحة 

التي ستستفيد من خدماتها.
وتوزع جوائز «بيزنس تابلويد» على 
الشركات واملؤسسات األكثر متيزا في 
قطاعاتها على املستوى الدولي، حيث 
يتم ترشيحهم وتقييمهم من قبل جلنة 
توزيع اجلوائز لدى املجلة، والتي تشمل 
جهة النشر وفريقي البحث والتحرير. 
وتعتمــد اللجنــة فــي تقييمهــا لهذه 
الشركات على معايير مختلفة، ومنها 
تقييم املنجزات واخلبرات واملساهمات 
املقدمة في القطاع، عالوة على جوانب 

االبتكار والتميز في األعمال.

ضمن حفل جوائز مجلة «بيزنس تابلويد» السنوي لعام ٢٠٢٢

شعاع القاطي مديرة إدارة االتصال املؤسسي والتسويق تتسلم جائزة «بيزنس تابلويد»

«اخلليج» يوعي بأهمية االدخار ضمن «لنكن على دراية»
في إطار مساعيه لتشجيع 
وحتفيز عمالئه على االدخار، 
وضمن جهوده في ترســيخ 
فــي  االســتدامة  مبــادئ 
املجتمع، يوفــر بنك اخلليج 
لعمالئه العديد من املنتجات 
االستثمارية، التي تساعدهم 
التوفيــر واســتثمار  علــى 

أموالهم.
وقال مسؤول االتصاالت 
املؤسسية عبد احملسن النصار 
إن بنك اخلليــج يقوم بدور 
أساســي للعــام الثالث على 
التوالي، في دعم حملة «لنكن 

على دراية»، من خالل نشــر 
الثقافة املالية فــي املجتمع، 
ولهذا أطلق علــى ٢٠٢٣ عام 

التوفير.
البنــك  إلــى أن   وأشــار 
باشــر منذ بدايــة العام حث 
وتوعيــة مختلــف شــرائح 
املجتمــع بأهميــة التوفيــر، 
من خــالل فعاليــات نوعية، 
بــدأت بإطــالق رزنامة حتت 
شــعار «معاكــم دوم في عام 
التوفير»، واالحتفال باجلائزة 
الكبــرى حلســاب مليونيــر 
الدانــة، بطريقة تســويقية 

مبتكــرة، في ختــام العرض 
األول ملسرحية «مت اإليداع»، 
التي انتجــت برعاية البنك، 
ومبشاركة مجموعة من أملع 

النجوم الشباب.
وأشار إلى أن بنك اخلليج 
خدمــات  لعمالئــه  يوفــر 
ومنتجات مختلفة تساعدهم 
على التوفير وحتقيق عوائد 
كبيرة، سواء من خالل الفوز 
بالسحوبات السنوية العديدة 
أو جنــي العوائــد املتميزة، 
ومنها: مليونير الدانة، حساب 
التوفير اإللكتروني، حساب 
توفيــر اخلليــج، وحســاب 

املستثمر الذهبي.
وتتمثــل رؤية «اخلليج» 
في أن يكون البنك الرائد في 
الكويت، من خالل مشــاركة 
موظفيه فــي العمل في بيئة 
شاملة ومتنوعة لتقدمي خدمة 
عمالء ممتازة، مع احلرص على 
خدمة املجتمع بشكل مستدام.

عبد احملسن النصار

اإلنفاق اإلعالني 
على «تويتر» يتراجع 

٧١٪ في ديسمبر
Standard أظهرت بيانات من

Media Index وهي شركة أبحاث 
إعالنية أن اإلنفــاق اإلعالني 
علــى منصــة Twitter تراجع 
بنسبة ٧١٪ في ديسمبر على 
أساس ســنوي، حيث خفض 
إنفاقهم على  كبــار املعلنــني 
منصة التواصل االجتماعي بعد 
استحواذ إيلون ماسك عليها.
وجاءت هــذه األرقام على 
الرغــم من محاولــة «تويتر» 
عكس هجرة املعلنني بإطالق 
عدد كبير من املبادرات وقدمت 
بعــض اإلعالنــات املجانيــة، 
ورفعت احلظر املفروض على 
اإلعالنات السياسية، وسمحت 
للشركات مبزيد من التحكم في 

وضع إعالناتها.
اجلدير ذكره أنه حتى اآلن 
أوقف ١٤ من أكبر ٣٠ معلنا على 
«تويتر» جميع اإلعالنات على 
املنصــة بعد أن تولى ماســك 
إدارة الشــركة فــي أكتوبــر، 
وذلك وفقا لتقديرات شــركة 
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«أعيان لإلجارة» تقفز بأرباحها ٤٨٪ 
إلى ٩ ماليني دينار في ٢٠٢٢

أعلنــت شــركة أعيــان 
لإلجــارة واالســتثمار عن 
الســنوية  املالية  النتائــج 
٣١ املنتهيــة فــي  للفتــرة 

ديسمبر ٢٠٢٢، حيث أظهرت 
الشــركة  النتائــج حتقيق 
ألربــاح صافيــة بلغــت ٩

ماليــني دينار، مبــا يعادل 
١٣٫١٨ فلســا ربحية للسهم 
الواحد، وذلك مقارنة بأرباح 
بلغــت ٦ ماليني دينار، مبا 
يعادل ٨٫٢ فلــوس ربحية 
للسهم الواحد، بنسبة منو 

.٪٤٨
وأوضحت الشــركة في 
بيان صحافــي، أن مجلس 
اإلدارة أوصى بتوزيع ٧٫٥٪ 
من القيمة االسمية نقدا، وهي 
ما تعادل ٧٫٥ فلوس للسهم 
على املساهمني املسجلني في 
ســجالت الشــركة بتاريخ 
انعقاد اجلمعية العمومية، 
ملوافقــة  خاضــع  وذلــك 
اجلمعيــة العمومية، حيث 
تأتي هذه التوزيعات ألول 

مرة منذ ١٥ عاما.
وفي معرض تعليقه على 
النتائج املالية، قال رئيس 
مجلس اإلدارة منصور حمد 
املبــارك إن األرباح احملققة 
للشركة عن العام ٢٠٢٢ تؤكد 
أن الشركة تتمتع مبركز مالي 
قوي وأنها تقف على أرض 
صلبة، حيث شهدت جميع 
املؤشرات منوا في نتائجها 
املالية األساسية، مضيفا ان 
الشركة ال تألو جهدا لتعظيم 
الربحية والعائد على حقوق 
املســاهمني، واحلفاظ على 

أداء تشغيلي قوي.
إجمالــي  ان  وأضــاف 

حقوق املساهمني، وترشيد 
وتعظيــم  املصروفــات 
الربحية، وحتسني مؤشرات 
جودة األصول، مشيرا إلى أن 
الشركة تتمتع بنسب سيولة 
كبيــرة وقاعدة رأســمالية 

متينة تدعم منو أعمالها.
واســتطرد حديثــه بأن 
األداء املتميز للشــركة جاء 
الــدؤوب  العمــل  نتيجــة 
املتحفظــة  والسياســات 
املتزنــة مــن قبــل مجلس 
التنفيذية،  اإلدارة واإلدارة 
حيث جاءت هذه االنطالقة 
اجلديدة بعد ان أمتت الشركة 
جتاوز مرحلة التســويات 
املاليــة مــع دائنيهــا فــي 
املاضيــة، وأكد  الســنوات 
أن هــذه األربــاح قد جاءت 
بشــكل كامــل مــن األرباح 
التشــغيلية من نشــاطات 

الشركة املختلفة.
وأوضح املبارك أن اإلدارة 
التنفيذيــة درســت الكثير 
مــن الفرص االســتثمارية 
للدخول في أجودها، عالوة 
على اكتســاب ثقة البنوك 
من خــالل احلصــول على 

ائتمانية جديدة  تسهيالت 
ألحد شركاتها التابعة، حيث 
متت املوافقة على تسهيالت 
مالية بقيمة ٢٠ مليون دينار 
ومت استغالل ١٠ ماليني دينار 
منها والذي مت اإلفصاح عنه 

خالل العام املاضي.
تنويع مصادر الدخل

مــن جانبه، قــال نائب 
اإلدارة  مجلــس  رئيــس 
أن  الغــامن  علــي  م.فهــد 
اإلدارة التنفيذيــة عــززت 
توجه الشركة املستدام من 
خالل تنويع مصادر الدخل 
ودراسة فرص استثمارية 
متعددة في قطاعات مختلفة، 
واالســتحواذ على الفرص 
العقارية في عدة قطاعات.

وأوضح الغامن أن حتقيق 
مثل هــذه النتائــج القوية 
يؤكــد أن «أعيــان» تســير 
على طريــق حتقيق النمو 
املســتدام واألداء اإليجابي 
املطــرد الــذي يقــدم قيمة 
مضافة للمساهمني، مضيفا 
ان أعيان ستواصل مسيرة 
العمل علــى تنفيذ محاور 
إســتراتيجيتها املؤسسية 
التــي تركــز علــى تنويع 

محفظتها االستثمارية.
بــأن سياســات  وأفــاد 
الشــركة األخيــرة أدت إلى 
تنظيــم وارتفــاع جميــع 
املؤشرات املالية في الشركة 
(األصول، حقــوق امللكية، 
الدفتريــة، والعائد  القيمة 
على السهم) والذي انعكس 
في السنوات األخيرة على 
ثقة املتعاملني مع الشــركة 

من مساهمني ودائنني.

ً توصية بتوزيع ٧٫٥٪ نقداً ألول مرة منذ ١٥ عاما

م.فهد علي الغامن منصور حمد املبارك

املوجــودات منــت ١٠٪ مع 
نهايــة ٢٠٢٢ لتبلــغ ١٥١٫٣

مليون دينــار، مقارنة مع 
١٣٨٫١ مليون دينار في ٢٠٢١، 
فيمــا ارتفعــت اإليــرادات 
التشــغيلية ٣٠٪ مــن ١٤٫٧

مليــون دينار في ٢٠٢١ إلى 
١٩٫١ مليــون دينــار بنهاية 
٢٠٢٢، وارتفع صافي األرباح 
التشــغيلية ٩١٪ في ٢٠٢٢، 
حيث بلغت ٩ ماليني دينار، 
مقارنة مع ٤٫٧ ماليني دينار 

في ٢٠٢١.
املبــارك جنــاح  وأكــد 
«أعيان» في حتقيق نتائج 
ماليــة قويــة ومنــو فــي 
جميــع املؤشــرات املاليــة 
األساســية في ٢٠٢٢، األمر 
الذي يؤكد حصافة مجلس 
اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة 
وكفاءة استراتيجية الشركة 
ومنهجية العمل القائمة على 
تعزيز املكانة املرموقة التي 

حتظى بها أعيان.
وأشــار إلى أن «أعيان» 
حافظ على معدالت متميزة 
فيمــا يتعلــق بالعائد على 
املوجــودات والعائــد على 


