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اعلنت شركة مشرف للتجارة واملقاوالت بانه متت ترسية املناقصة رقم م.ع.ر.س/م/842 
� 2009/2008 وذلك ملعاجلة وحتس����ن خواص التربة الضعيفة لكامل مساحة املشروع 
مبا فيها منطقة العمارات الس����كنية وانشاء واجناز وصيانة الطرق ومواقف السيارات 
وش����بكات خدمات البنية التحتية وحتديد القس����ائم عدد )1426( قسيمة + عدد )35( 
محطة محوالت كهربائية فرعية )منوذج 4 محول( + عدد )17( محطة محوالت كهربائية 
فرعية )منوذج 2 محول( ملشروع غرب الصليبخات االسكاني التابعة للمؤسسة العامة 

للرعاية السكنية بقيمة 36.2 مليون دينار وملدة 960 يوما.

ترسية مناقصة على »مشرف« بـ 36.2 مليون دينار

شايلش داش

عبداحلميد الذايدي

»BMW« تسعى الى تقدمي خدمة من الدرجة األولى

أعلنت شركة جلوبل كابيتال 
ذراع صنادي����ق  ماجنمين����ت، 
االس����تثمارات البديل����ة لبي����ت 
االس����تثمار العامل����ي »جلوبل«، 
عن توزيع أرب����اح نقدية بواقع 
3% لعمالء الشركة املساهمن في 
صندوق جلوبل لالستحواذ الكامل. 
وهذه التوزيعات جاءت بش����كل 
أساسي من األرباح النقدية التي 
التي يستثمر  وزعتها الشركات 
فيه����ا الصن����دوق باإلضافة إلى 

العوائد من استثمارات أخرى.
ف����ي بيان  الش����ركة  وذكرت 
صحافي أمس ان صندوق جلوبل 
لالستحواذ الكامل، وهو صندوق 
للملكي����ات اخلاصة يديره ذراع 
صناديق االستثمارات البديلة في 
جلوبل، يستثمر في فرص مجدية 
في منطقة الشرق األوسط وشمال 
افريقيا باإلضافة إلى كل من تركيا 

والصن وجنوب آسيا.
املناسبة قال الشريك  وبهذه 
املدي����ر ف����ي جلوب����ل كابيت����ال 
ماجنمين����ت ش����ايلش داش أن 
معظم الش����ركات التي يستثمر 
فيها الصندوق عكست أداء قويا 
وأعلنت عن توزيعات، وقد أعلنت 
ش����ركة حديد اجلزيرة عن منو 
في إيراداتها يبلغ 76% عام 2008 

مقارنة بالعام 2007.
وأوضح ان����ه على الرغم من 
الظروف االقتصادية الصعبة في 

عقدت شركة إبصار القابضة 
جمعيته���ا العمومية العادية 
بحضور أغلبية املس���اهمن 
وممث���ل ع���ن وزارة التجارة 
املناس���بة  والصناعة، وبهذه 
قال الرئيس التنفيذي للشركة 
عبداحلميد الذايدي ان إبصار 
القابضة متكنت وفي ظل ظروف 
االزمة االقتصادية العاملية من 
احملافظة على القيمة الدفترية 
للسهم في نهاية السنة املالية 
2008 ورغم تداعيات االزمة التي 
عصفت باالقتصاد العاملي وما 
استتبعه ذلك من تأثيرات عميقة 
في السوق االعالمي واالعالني 
الذي هو مجال عمل الشركة، 
موضح���ا ان االنفاق االعالمي 
قد انخفض بنسبة تصل الى 
ما يقارب ال� 40% خالل االزمة، 
مما أثر عميقا في أداء الشركات 

االعالمية عامة.
وب���ن الذاي���دي ان إبصار 
القابضة اتخذت مجموعة من 
االجراءات ملواجهة األزمة متثلت 

أعلنت مجموعة بي ام دبليو 
»BMW« عن تقدمي برنامج اخلدمة 
العمالء من  الش����املة ليتمك����ن 
احلصول على سيارة من الدرجة 

األولى بدون أي داع للقلق.
 وذك����رت املجموعة في بيان 
صحافي أمس أن البرنامج يشمل 
عرضن رائدين في الس����وق هما 
BMW Service Inclusive Plus، و

 ،BMW Service Inclusive Ultimate
ويوفر هذان البرنامجان مجموعة 
من فوائد اخلدمة املصممة خصيصا 
لتلبية متطلب����ات العمالء وهما 
متوافران مع فترات كفالة تتفاوت 
بن 5 سنوات أو ما يعادل 60000 
كل����م و10 س����نوات أي ما يوازي 

200000 كلم.
 BMW Service ويغطي عرض 
Inclusive Plus كل أعمال اخلدمة 
إل����ى تبديل  والصيان����ة إضافة 
القطع التي بليت مع مرور الوقت 
واالستعمال، بينما يغطي عرض 
 BMW Service Inclusive Ultimate
كل أعم����ال اخلدم����ة والصيانة 
التصليح  إلى أعم����ال  باإلضافة 

بعد انتهاء مدة الكفالة.
ونذكر على سبيل املثال من تلك 
الفوائد، غيار الزيت، ومرشحات 
الهواء، ومرشحات الوقود، وشموع 
اإلشعال، وزيت املكابح، ولبادات 

25% عام 2008 مقارنة بالعام 2007 
بينما منت األرباح قبل احتساب 
الفائدة والضريبة واالس����تهالك 
مبقدار 32% مقارنة بالعام 2007 
فيما ارتفع����ت األرباح الصافية 

مبقدار 29% لنفس الفترة.
وقال داش »كمدير للصندوق، 
انتهجنا إستراتيجيتن جديدتن 
من أجل زيادة عوائد الصندوق 
حيث مت التركيز على منو قيمة 
االستثمارات من خالل تقدمي الدعم 
املباشر، وحتاول الشركة جاهدة 
تقدمي عوائد منتظمة ملستثمريها. 
باإلضافة إلى العوائد، تركز الشركة 
أيضا على تقليل املخاطر من خالل 
التنوع في االستثمارات،  زيادة 
فعلى سبيل املثال فإن استثمارات 
ف����ي قطاعات  الصندوق تتركز 

مختلفة ودول متعددة«.
وأض����اف داش »نهدف أيضا 
إلى التخارج من بعض الشركات 
التي يستثمر فيها الصندوق من 
خالل إدراج هذه الش����ركات في 
املالية في عامي  أسواق األوراق 
2010 و2011 حيث ان معظم هذه 
الش����ركات س����تكون حينئذ في 
وضع يساعد على حتقيق عوائد 
جيدة للعم����الء«. اجلدير بالذكر 
أن مجموع����ة صناديق امللكيات 
اخلاصة في جلوبل تدير حاليا 
أكثر من 3 مليارات دوالر أميركي 

لصالح العمالء.

مستمرة حتى تغير االوضاع 
الس���وق االعالمي  وانتعاش 
م���ن جديد، حيث ستس���عى 
الش���ركة خالل ه���ذه الفترة 
لتحسن مالءتها املالية والكفاءة 
التشغيلية لشركاتها التابعة. 
يذك���ر ان اجتم���اع اجلمعية 
العمومي���ة العادية متت فيه 
املوافقة عل���ى تقرير مجلس 
االدارة وكذلك على تقرير مراقب 
حسابات الشركة للسنة املالية 
املنتهية ف���ي 2008/12/31 كما 
امليزانية  متت املصادقة على 
العمومية وحس���اب االرباح 
واخلس���ائر لهذه السنة، كما 
مت ف���ي االجتماع اخالء طرف 
االدارة وإبراء  اعضاء مجلس 
ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم 
القانونية عن ادارة الش���ركة 
للس���نة املالي���ة املنتهية في 
2008/12/31، واملوافق���ة على 
التعامل مع اطراف ذات صلة، 
واعادة تعين مراقب حسابات 

الشركة.

املكابح األمامية واخللفية، ومطاط 
املساحات.

 ذل����ك، وتس����تفيد من هذين 
العرضن السيارات التي تابعت 
خدمتها لدى أحد الفنين املرخص 
لهم من BMW الذين يستخدمون 
أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا 
للتش����خيص ويستعملون قطع 

.BMW الغيار األصلية من
ونظرا إل����ى أن هذا البرنامج 
يخض����ع لعق����د دول����ي، ميكن 
ألصحاب س����يارات BMW إجراء 
خدمة س����ياراتهم لدى أي وكيل 

مرخص م����ن BMW في املنطقة.  
وفي هذا السياق قال مدير خدمة 
 BMW ما بعد البيع في مجموعة
الشرق األوسط، رودولف سبان 
»كل سيارة من BMW تأتي محملة 
بعهد توفير أعلى مستويات متعة 
القيادة لصاحبها إضافة إلى أروع 
التجارب التي من املمكن أن يوفرها 
اقتناء س����يارة، إننا نحافظ على 
التزامنا بتعزيز برنامج اخلدمة 
الش����املة من BMW حرصا على 
توفير أفضل جتارب اقتناء سيارة 

في قطاع السيارات الراقية«.

الرب����ع األخير من العام 2008 إال 
أن أرباح الشركة في العام 2008 
من����ت بواق����ع 7%، وفيما يخص 
شركة بالنيت فارماسيز فقد منت 
إيراداتها بنسبة 51% بينما منت 
أرباحها بأكثر من 125% في 2008 

مقارنة بالعام 2007.
وكون الشركة تعمل في القطاع 
الصحي، فهي تتمتع بنموذج عمل 
يقاوم فترات الركود االقتصادي. 
وفي الواقع فإن الشركة حتاول 
جاهدة أن حتافظ على نسبة النمو 

هذه في عام 2009.
كما كان العام 2008 عاما مميزا 
بالنسبة لش����ركة جاسم للنقل 
وحتميل السفن فيما يتعلق بنمو 
أعمالها وحتقيق أرباح قياسية، 
حيث منت إيرادات الشركة مبقدار 

في دمج بعض الشركات التابعة 
وتخفيض املصروفات العامة، 
وجتميد املشاريع الكبرى وعمل 
املكاتب االقليمية، دون االخالل 
التي  باس���تراتيجية الشركة 
الثبات واحملافظة  تقوم على 
على حقوق املساهمن وكذلك 
احملافظ���ة عل���ى حصتها في 

السوق االعالمي الكويتي.
وشدد الذايدي على ان هذه 
الت���ي مت اتخاذها  االجراءات 

يدار من قبل ذراع صناديق االستثمارات البديلة في »جلوبل«

تمثلت في دمج بعض شركاتها وتجميد المشاريع الكبرى وتخفيض النفقات العامة

لمنح العميل سيارة راقية باإلضافة إلى راحة البال

صندوق »جلوبل لالستحواذ الكامل«
 يوزع أرباحًا نقدية بواقع %3

الذايدي: »إبصار القابضة« اتخذت مجموعة 
إجراءات لتحقيق األداء المتوازن لتجاوز آثار األزمة

»BMW« تطلق برنامج الخدمة الشاملة

لتخارجها من البورصة واستثمارات مباشرة أخرى والسوق يحتاج لزيادة اإلنفاق الحكومي

المطوع لـ »األنباء«: »منافع لالستثمار« لديها سيولة مالية 
تفوق رأسمالها بنسبة  70% بزيادة تقدر بـ 14 مليون دينار

الشركة أسست شركة محلية برأسمال 10 ماليين دينار ونتائجها بسبب سياستها التحوطية
محمود فاروق 

أكد الرئيس التنفيذي لشركة 
منافع لالستثمار طالل املطوع 
في تصريح خاص ل� »األنباء« 
أن السيولة املالية لدى الشركة 
تفوق رأسمالها البالغ 20 مليون 
دينار بنسبة 70% أي مبقدار 
زيادة يقدر ب� 14 مليون دينار 
مما يعني ذلك أن لدى الشركة 
فائضا ماليا جيدا تستطيع من 
خالله ان تستثمره في قطاعات 

اقتصادية متعددة .
وذكر ان فائض الشركة جاء 
نتيجة التخارجات التي قامت 
بها الشركة خالل الفترة املاضية 
سواء على صعيد االستثمار في 
سوق الكويت لالوراق املالية 
املباشرة في  أو االستثمارات 

السوقن احمللي واخلارجي.
وأفاد املطوع بأن الش���ركة 
تركز حاليا على االستثمارات 
اجلي���دة ذات العائ���د املرتفع 
والبعيدة عن املخاطر، مشددا 
على ضرورة التزام الشركات 
الرئيس���ية وأن  بأنش���طتها 
تغير وتط���ور أمناط أفكارها 

االس���تثمارية وترك���ز على 
االس���تثمارات املتخصص���ة 

فيها.

مشروعات وشراكات

وأشار إلى مشروعات الشركة 
التي منها تنفيذ مشروع خدمي 
بقيمة تصل إلى 10 مالين دينار 
بش���راكة مع إحدى الشركات 
األجنبي���ة حيث مت احلصول 
على املوافقات للبدء في تنفيذه، 
فضال عن بعض املش���روعات 
األخرى التي مت ارجاؤها حتى 
ع���ودة االس���تقرار والتوازن 
لألس���واق حيث مت استيعاب 
حجم تلك املش���اكل بصورة 
ام���ا على الصعيد  تدريجية، 
اخلدماتي، فقد تعاقدت الشركة 
مع ش���ركات محلية من أجل 
تقدمي اخلدمات االستش���ارية 
لها، فيما يتعلق بعمليات إعادة 
املالية واالستثمارية  الهيكلة 

وإدارة األصول.
وعل���ى صعي���د الف���رص 
االس���تثمارية قال املطوع ان 
الش���ركة مازالت تس���عى في 

ومستشفيات وخدمات ترفيهية 
وتسويقية وتعليمية وصحية 
من خالل رفع املوازنة العامة أي 

زيادة االنفاق احلكومي.

بنية تحتية

وأضاف املطوع أن الشركة 
واصلت حتسن البنية التحتية 
لنظم املعلومات املستخدمة، 
والعم���ل عل���ى تقيي���م تلك 
النظم للرقي مبستوى األمان 
واخلدم���ات املقدم���ة للعمالء 
واملستثمرين.  وحول سياسة 
الشركة قال املطوع ان الشركة 
متكن���ت من حتقي���ق نتائج 
ايجابية، وذلك باتباعها سياسة 
استثمارية تعتمد على خطة 
التح���وط املالي، واس���تخدام 
ادارة مخاطر االستثمار بصورة 
مهنية متحفظة، وذلك باتباع 
استراتيجية استثمارية تقوم 
عل���ى تنمية مص���ادر الدخل 
وتنويع االنشطة االستثمارية 
من خالل تقدمي خدماتها املميزة 
لعمالئها بصورة حرفية ومهنية 
تلبي احتياجاتهم، فضال عن 

تعزيز عالقاته���ا وحتالفاتها 
مع شركاء العمل في مختلف 
املجاالت السيما االستراتيجية 
منها بغية تعزيز وجودها في 
السوق احمللي واملنطقة ومبا 
يساهم في تقدمي خدمات أشمل 
واكثر تخصصا لعمالئها، مما 
سينعكس باإليجاب على األرباح 

السنوية للعام احلالي.
جت���در االش���ارة إل���ى أن 
الش���ركة تعمل على استغالل 
الف���رص املتاحة في أس���واق 
املال سواء احمللية أو املنطقة 
لتوفر لعمالئها ع���ددا كبيرا 
م���ن اخلدمات االس���تثمارية 
إدارة احملافظة والتداول  مثل 
باإلضافة إلى تأسيس وإدارة 
الصناديق وتقوم بإجراء جميع 
اخلدمات االئتمانية والتمويل 
مستفيدة من هذا القطاع عبر 
اس���تثمار جزء من رأسمالها 
في هذه األدوات أو عبر هيكلة 
ه���ذه األدوات لتصبح أدوات 
اس���تثمارية ومن ثم عرضها 
على عمالئها على شكل فرص 

استثمارية.

البحث عن فرص استثمارية 
خارجية نظرا النعدام الفرص 
احمللية وغياب القوانن الداعمة 
لالس���تثمار احمللي، مش���يرا 
إلى أند الش���ركة تدرس عدة 
مشاريع محلية بهدف التركيز 
على االس���تثمار في املشاريع 
الصناعية اخلدمية في السوق 

احمللي بشراكة مع شريك.
وتوقع املطوع ان يستعيد 
إذا  الس���وق احملل���ي توازنه 
مت تنفي���ذ مش���اريع تنموية 

طالل املطوع


