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أكد أن األزمة العالمية واالنخفاض الحاد في أسعار النفط تمثل تحدياً لحكومات »التعاون«

»بوز آند كومباني«: ضرورة إعطاء دول الخليج األولوية لالستثمار
في بنيتها التحتية للمحافظة على معدالت النمو السريع

مثل���ت األزم���ة االقتصادية 
العاملي���ة واالنخفاض احلاد في 
أس���عار النفط حتديا أساس���يا 
بالنسبة حلكومات دول مجلس 
التعاون اخلليج���ي التي تعمل 
على بناء البنية التحتية الالزمة 
لدعم النمو االقتصادي والتنمية 
االجتماعية في املستقبل وذلك 
وف���ق تقري���ر جديد لب���وز اند 

كومباني.
وأكد التقري���ر على ضرورة 
إلعط���اء دول اخلليج األولوية 
لالس���تثمار في بنيتها التحتية 
للمحافظة على النمو الس���ريع 
الذي متيزت به خالل السنوات 

املنصرمة.
التقرير على أهمية  وش���دد 
توجيه اس���تثمارات احلكومات 
واملصارف وغيرها من اجلهات 
املعني���ة ف���ي البني���ة التحتية 
ووضعه���ا عل���ى رأس قائم���ة 
أولوياتها وتوفير أو جذب التمويل 
الضروري لتمكني استمرار تطوير 

هذا القطاع األساسي.
ودعا التقرير احلكومات إعطاء 
األولوية للمشاريع التي تركز على 
األهداف اإلستراتيجية الطويلة 
األمد وإرس���اء اإلطار القانوني 
املناس���ب جلذب  والتنظيم���ي 
االس���تثمارات اخلاصة إلى هذا 
القطاع، وتسويقه بني املستثمرين 
واملطورين الدوليني. وعلق، نائب 
رئيس ب���وز آند كومباني فادي 
مجدالني بقوله: »ميكن للحكومات 
أيض���ا ان تدع���م تطوير أدوات 
لالس���تثمار في البنية التحتية 
داخل املنطقة، وتنظم الصفقات 
القروض امليسرة  بشكل يسهل 

والتمويل اخلاص«.
 وعلى صعيد متصل طالب 
التقرير املصارف ومؤسس���ات 
اإلق���راض واملس���تثمرين ف���ي 
القطاع اخلاص باالستفادة من 
فرص النم���و املهمة في متويل 
مشروع البنية التحتية في مجلس 
التعاون اخلليجي، مش���يرا إلى 
أن هن���اك مجموعة م���ن أدوات 
االس���تثمار املتوافرة لتس���هيل 

هذه العلمية.

مشاريع البنية التحتية

وكش���ف التقري���ر ان ع���دد 
مش���اريع البني���ة التحتية في 
التعاون اخلليجي  دول مجلس 
ارتفع مبعدالت غير مسبوقة في 
السنوات األخيرة، الفتا إلى انه 
بني العامني 2002 و2008، قامت 
حكومات املجلس مبشاريع تبلغ 
قيمتها ما يعادل 720 مليار دوالر. 
وورد ف���ي التقري���ر ان اإلنفاق 
ل���م يكف ملواءم���ة وتيرة النمو 

االقتصادي والس���كاني، مشيرا 
إلى أن الكويت التزال تعاني من 
مشاكل في اإلنتاج الكهربائي في 
اململكة  ال���ذروة، وكذلك  أوقات 
العربية السعودية وغيرها من 
دول املجلس تواجهه نقصا في 
املي���اه، اضافة إل���ى ان اإلمارات 
العربية املتحدة تعاني من ضغط 
كبير على شبكات الصرف الصحي 
وزحمة سير خانقة على الطرقات 
السريعة. من هذا املنطلق خلص 
التقرير إلى انه من املهم ان تستمر 
احلكومات في جهودها الرامية إلى 
تطوير البنية التحتية، مشيرا إلى 
ان األزمة احلالية تفرض عددا من 

التحديات.
ووضح مدي���ر أول بوز آند 
كومباني ولي���د فياض ان دول 
التع���اون اخلليجي لم  مجلس 
تعف م���ن األزمة املالية العاملية 
والركود االقتصادي، مع انخفاض 
حاد في أسعار النفط، وانخفاض 
ف���ي الس���يولة، وانخفاض في 
أسعار األسهم في أسواق األسهم 
اإلقليمية، مشيرا إلى أن هذا قد 
أثر بدوره عل���ى تطوير البنية 
ان  التحتية بطريقتني من جهة 
أسعار النفط املنخفضة، تعيق 
ول���و جزئيا، ق���درة احلكومات 
على اإلنفاق على البنية التحتية 
ومن جهة أخرى، حتد أس���واق 
االئتمان الضيقة واالختالل في 
سوق القروض من توافر التمويل 
الطويل األمد للبنية التحتية من 

القطاع اخلاص.

تأثير أسعار النفط

وكشف التقرير ان حكومات 
مجلس التعاون اخلليجي التزال 
تعتمد على صادرات النفط في 
جزء كبير م���ن إيراداتها � رغم 
محاوالته���ا احلثيث���ة لزي���ادة 
التنوع ف���ي اقتصادياتها، الفتا 
إلى ان أسعار النفط املرتفعة قد 
سمحت حلكومات مجلس التعاون 
اخلليجي بتمويل نشاطات تنموية 
مهمة، مبا في ذلك تطوير البنية 
التحتية، وتوليد فائض مريح 
في املوازنة. وأضاف التقرير أن 
اإلنفاق على البنية التحتية ارتفع 
إل���ى ما يوازي 30% من املوازنة 
في بعض الدول. وأشار إلى انه 
مع االنخفاض األخير في أسعار 
النفط، تواجه احلكومات إمكانية 
تكبد عجز ضريبي، مما يقلل، إلى 
حد كبير، من قدرتها على اإلنفاق 

على البنية التحتية.

الصناديق السيادية

التقري���ر مش���اركة  توق���ع 
الصناديق الس���يادية وشركات 

االستثمار اململوكة من احلكومة 
ف���ي مش���اريع متوي���ل البنية 
التحتي���ة، الفتا إل���ى انه عليها 
أن تفاض���ل بني هذه املش���اريع 
ومتطلبات ملحة أخرى بحاجة 
للتمويل، السيما مساعدة البنوك 
وش���ركات أساسية أخرى، دعم 

صندوق النقد الدولي.
وف���ي ه���ذا اإلط���ار أوضح 
فياض انه من امله���م ان تعتمد 
الصناديق الس���يادية وشركات 
االستثمار اململوكة من احلكومة 
مقاربة موجهة نحو الربح خالل 
مش���اركتها في تطوي���ر البنية 
التحتية، مش���يرا إل���ى أنها قد 
تستفيد أيضا من مجهود واسع 
لترش���يد العدد احلالي املرتفع 

للصناديق والشركات.

أزمة القروض

انه خالل  التقري���ر  ورد في 
السنوات األخيرة، بلغت القروض 
املمنوحة من املصارف لتمويل 
البني���ة التحتية في ش���راكات 
الع���ام واخلاص  القطاعني  بني 
مستويات غير مسبوقة، حيث 
القروض 48 مليار  تخطت تلك 
دوالر في دول مجلس التعاون 

اخلليجي في 2008/2007.
وأض���اف أن أس���عار النفط 

املرتفعة وزيادة السيولة ساهمت 
ف���ي إح���داث منو ف���ي الودائع 
املصرفي���ة احمللية، ما س���نح 
الفرصة لهذه املصارف باملشاركة 
في تقدمي قروض خاصة بالبنية 

التحتية.
وأشار التقرير الى أن الطلب 
املتزاي���د عل���ى متوي���ل البنية 
التحتية تخطى قدرة املصارف 
احمللية، ما اس���تعدى مشاركة 
املصارف األجنبية، كاش���فا انه 
العربية السعودية،  اململكة  في 
العربي���ة املتحدة،  واإلم���ارات 
وقطر، أمنت املصارف األوروبية، 
واآلس���يوية، واألميركية معظم 

متويل الدين.
وقال مجدالني في هذا اإلطار: 
»إن أسواق االئتمان والقروض 
متخوف���ة الي���وم م���ن اتفاقات 
مشاريع التمويل الطويلة األمد، 
وتتفادى املصارف تغطية قروض 
ملشاريع كبيرة في البنية التحتية 
في عالم من السيولة احملدودة«. 
وأضاف أن ارتفاع تكلفة الدين 
أثر على االستمرارية املالية لعدد 

كبير من املشاريع.
التقري���ر »يعان���ي  وتاب���ع 
املطورون من صعوبة في توفير 
القروض، وفي حال اس���تمرار 
األزمة، سيكونون أكثر ترددا في 

االلتزام مبشاريع جديدة. وعقب 
مجدالني بقوله: »بسبب ذلك، قد 
يتم تأخير أو إعادة تعهيد سلسلة 
من مش���اريع البني���ة التحتية 
املخططة واملعتمدة على قروض 

البنية التحتية املوزعة«.

التحديات واالستعداد للمستقبل

وأورد التقري���ر جمل���ة من 
التحديات تواجهها دول التعاون، 
مش���يرا الى ان اجلهات املعنية 
بالبنية التحتية حتتاج إلى أخذ 
تدابير فورية لدعم تطوير البنية 

التحتية:
فبالنسبة حلكومات مجلس 
أنها  التعاون اخلليجي كش���ف 
ال ميكنه���ا ص���رف النظ���ر عن 
أن االس���تمرار في اإلنفاق على 
البنية التحتية أساسي لنموها 
الطويل.  املدى  االقتصادي على 
ق���ال فياض  وبهذا اخلصوص 
»حتتاج حكومات مجلس التعاون 
اخلليج���ي إلى حتدي���د أولوية 
مش���اريع البني���ة التحتية مبا 
يتناسب وأهدافها اإلستراتيجية 
مبينا ان ذلك سيوفر للحكومات 
إطارا واضحا لتوجيه التنظيمات، 
واحملف���زات، ورأس امل���ال نحو 
املش���اريع الت���ي تعتب���ر أكثر 

أهمية«.

وأضاف التقرير ان احلكومات 
س���تحتاج أيضا إلى التأكد من 
وضع إط���ار قانوني وتنظيمي 
مناس���ب لتعزيز االستثمار في 
القطاع اخلاص، وتخفيف املخاطر 
على املقرضني واملطورين، وتوفير 

احملفزات املطلوبة.
وكشف التقرير أن اخلطوات 

الواجب اتخاذها تتضمن:
� إعداد قوانني شفافة خاصة 
باالس���تثمار األجنبي املباش���ر 
واالمتيازات، من ش���أنها جذب 
االستثمارات في القطاع اخلاص 
في إطار الشراكات بني القطاعني 

العام واخلاص.
� من���ح ضمانات س���يادية 

للمقرضني واملطورين.
بالتزامات ش���راء  القي���ام   �
مضمونة، وتأسيس أطر تضمن 
عائدات مالئمة للقطاع اخلاص 
الطلب  عبر تخفيض مخاط���ر 

الطويل األمد.
وأك���د التقرير ان احلكومات 
حتتاج إلى إنشاء أدوات لالستثمار 
إدارتها  التحتية تتم  البنية  في 
بهدف حتقيق الربح. وأضاف انه 
من شأن هذه األدوات أن تسهل 
النفاذ إلى متويل البنية التحتية 
في املنطقة، كي تستغني املشاريع 
الضروري���ة ع���ن االعتماد على 

املصارف األجنبية للحصول على 
التمويل. وعلق فياض: »ميكن 
لهذه األدوات ان تستخدم جلذب 
التمويل من مجموعة مصادر، مبا 
في ذلك املصارف احمللية والدولية 
والبدائ���ل األخ���رى كصناديق 

االستثمار اخلاصة«.
ودعا التقرير حكومات مجلس 
التعاون اخلليجي أن تسعى إلى 
التحتية  البنية  تنظيم صفقات 
بشكل يسهل التمويل عبر جتزيء 
املشاريع لتمكني أسواق االئتمان 
واملطورين من استيعابها، الفتا 
إلى أن���ه من ش���أن احلكومات 
أيضا أن تسهل متويل املشاريع 
عبر السماح بتوزيع غير كامل 
للدين، مع تغطية متطلبات الدين 
املتبقية عبر متويل مضمون من 

جهات راعية.

المصارف ومؤسسات اإلقراض

انه يجب على  التقرير  وأكد 
املصارف تأدية دورها في تعزيز 
وتسهيل متويل البنية التحتية، 
مش���يرا إلى أن هذه املش���اريع 
تتطلب كميات كبيرة من الدين 
مبعدالت فائدة منخفضة. وأضاف 
انه مع دعم احلكومة، ميكنها أن 
حتمل منافع كبيرة للمصارف مع 

مخاطر متدنية نسبيا.
وتابع »م���ن أجل دعم ناجح 
ومربح لتطوير البنية التحتية، 
على املصارف واملؤسس���ات أن 

تأخذ باالعتبار األمور التالية:
� ان تتبن���ى مقارب���ة فاعلة 
لتمويل مشاريع البنية التحتية 
وتعتمد أكثر على أسواق رأس 

املال.
� ان تؤمن متويال قصير األمد 
عند احلاجة، شرط احلصول على 
ضمانات من احلكومات واجلهات 

الراعية.
� ان تشارك في أدوات استثمار 
في البنية التحتية حتت رعاية 
الدولة لتخفيف اخلطر اإلجمالي 
وتوفي���ر فرص جيدة للعائدات 

االستثمارية.

القطاع الخاص والمطورون

وكش���ف التقري���ر انه خالل 
ل���م تبلغ  الس���نوات األخيرة، 
القطاع اخلاص  نسبة مشاركة 
في مشاريع البنية التحتية في 
املنطقة املعدالت العاملية املسجلة 
التع���اون والتنمية  في منظمة 

االقتصادية.
وقال مجدالني في هذا اإلطار: 
»ميك���ن للحكوم���ات أن تعزز 
االس���تثمار في القطاع اخلاص 
من خ���الل التش���جيع والدعم، 
غي���ر أن اعتماد إس���تراتيجية 

طويل���ة األم���د أمر ض���روري. 
وميكن لهذه اإلس���تراتيجية أن 
تتضمن تخصيصا جزئيا أو كليا 
لبعض أصول احلكومة في البنية 

التحتية«.
وأضاف التقرير ان املطورين 
املس���تعدين يحظون اآلن، رغم 
األزمة، إلثبات التزامهم باملنطقة 
عبر توفير الوقت، واجلهد، ورأس 
املال، بفرصة احتالل موقع ريادي 
طوي���ل األمد في س���وق البنية 
التحتي���ة في مجل���س التعاون 
اخلليجي. وأشار إلى ان املشاركة 
اآلن تعني أيضا فرصة لضمان 
حصة في السوق، واالستفادة من 
الدين بعد تعافي  إعادة رسملة 

أسواق االئتمان.
وأوضح مجدالن���ي في هذا 
الس���ياق ان ما حتتاجه شركات 
القطاع اخلاص اختيار قطاعات 
ومش���اريع معينة، بن���اء على 
املردود املالي املنتظر والقدرات 
التنافسية للشركة. وأكد انه على 
هذه الش���ركات أن تبني خططا 
على أس���اس دراس���ة مفصلة 
لواقع السوق تسمح لها بتوقع 
هيكلية القطاع بعد انتهاء األزمة 
واالس���تفادة من ف���رص النمو 

املستقبلية.
وشدد التقرير على املطورين 
املال  التركيز على أسواق رأس 
للحصول على مصادر إضافية 
وأقل تكلفة للتمويل، وتخفيف 
اتكالهم على القروض املصرفية 
املوزعة. وكش���ف ان���ه من بني 
احللول املمكنة، مبادرات التمويل 
اخلاصة التي تسمح بجمع األموال 
في أسواق االئتمان من خالل بيع 
سندات تصدرها الشركة التي تدير 
هذه املبادرات. وأضاف التقرير أنه 
عندما يكون االقتراض من البنك 
محتما، قد يحتاج املطورون إلى 
طمأنة املقرضني. وقال فياض في 
هذا الصدد: »على املطورين األخذ 
باالعتبار محاولة تأمني ضمانات 
سيادية لتسهيل احلصول على 

القروض«.
وخت���م التقري���ر ان���ه ميكن 
احلصول على دعم متويل الدين 
من قبل هيئات خاصة كالصناديق 
األجنبي���ة أو مصارف التصدير. 
وأشار إلى انه يستلزم ذلك، في 
معظم األحي���ان، جذب مطورين 
أجانب للمساهمة في البنية التحتية 
احمللية من خالل مشاريع مشتركة 
على سبيل املثال. ولإلشارة فان 
»بوز آند كومباني« هي ش���ركة 
عاملية رائدة في مجال االستشارات 
الدعم للش���ركات  اإلدارية تقدم 
الكب���رى، واحلكومات،  العاملية 

والهيئات واملؤسسات.

أولوية االستثمار في مشاريع البنية التحتية حتافظ على معدالت النمو السريع لدول التعاون

أكد أن السوق المحلي سيواجه مزيداً من الركود خالل األسبوع األول من رمضان

حامد: المعادن الثمينة أنهت أسبوعها
على ارتفاع متأثرة بهبوط الدوالر وارتفاع النفط

يحافظ الدين�ار  أم�ام  الدوالر  قيم�ة  هبوط 
على مس�توى أس�عار الذه�ب بالس�وق المحلي

توقعات بانخفاض مبيعات الذهب في األسبوع األول من رمضان

صرح مدير قس����م الس����بائك 
مبجوهرات الزمردة احدى شركات 
القابض����ة رجب حامد:  الزمردة 
لقد انهت جميع املعادن الثمينة 
اسبوعها على ارتفاع وأوضح تأثير 
هبوط قيمة الدوالر مع نهار يوم 
اجلمعة على احتاد جميع املعادن 
في االرتفاع بل وتسابقت نسب 
االرتفاع من معدن آلخر ووجدنا 
مؤش����ر س����عر الذهب يتجه الى 
مستوى 960 دوالرا بسرعة البرق 
محققا 13 دوالرا ارتفاعا في غضون 
اقل من ساعة بعد صدور تقرير 
بيانات قطاع اخلدمات في منطقة 
اليورو ال����ذي اظهر هبوط قيمة 
الدوالر الى ادنى مستوى له محققا 
اعلى قيمة لليورو 1.438 دوالر بعد 
ان كان السعر متوازنا عند مستوى 
1.420 دوالر خالل ايام االسبوع، 
حيث ارتفعت الفضة الى مستوى 
14.29 دوالرا لالونص����ة محققه 
ارتفاع 16 سنتا عن اقفال االسبوع 
املاضي وارتفعت اسعار البالتنيوم 
الى مستويات 1254  والبالديوم 
دوالرا و284 دوالرا  على التوالي. 
وقال:  لقد زاد م����ن دعم ارتفاع 
اس����عار املعادن الثمينة العالقة 
النفط حيث  الطردية مع اسعار 
النفط بنسبة 7% مالمسا  ارتفع 
مستوى 74 دوالرا للبرميل وهو 
اعلى مس����توى للنفط خالل عام 

2009 ونتوقع ان يش����هد النفط 
مزيدا من االرتف����اع خالل االيام 
القادمة ومن احملتمل اال يش����هد 
الق����ادم ملنظمة أوپيك  االجتماع 
في 9 س����بتمبر القادم اي تغير 
في سياسة التسعير او املعروض 
من النفط في االس����واق وأوضح 
تأثير العالقة الطردية للذهب مع 
النفط والعكسية مع الدوالر في 
اندفاع الكثير من املستثمرين الى 
االس����تغناء عن استثماراتهم في 
الدوالر الى االستثمار في الذهب 
والنف����ط س����عيا وراء املزيد من 
املكاسب واشار حامد الى تقرير 
مجلس الذهب العاملي بانخفاض 
الذهب بنس����بة %9  الطلب على 

موضحا ان الربع الثاني من عام 
2009 شهد انخفاضا على الطلب 
في ذهب احللي وقابله ارتفاع في 
الطلب على الس����بائك والعمالت 
وصناديق الذهب االس����تثمارية. 
وعلى الصعيد احملل����ي ذكر أنه 
سوف تزيد معاناة االسواق احمللية 
مبزيد من الركود في االسبوع االول 
من شهر رمضان الفضيل مع توقع 
شيء من الطلب مع نهاية الشهر 
وتأثير اجتاه املس����تهلكني خالل 
الش����هر على الذهب سوف يكون 
طفيفا نتيجة وقوع الذهب كسلعة 
اس����تراتيجية للعرض والطلب 
الس����لوك  العاملي وليس الجتاه 

احمللي.

رغم استمرار تقلبات أسواق المال عالمياً

داش: صندوق مظلة »جلوبل« يحقق عوائد %6
و4% لصندوق جلوبل للشركات المتعثرة بداية 2009

دور صناديق التحوط يتمثل في الحد من مخاطر انخفاض األسعار

شيليش داش

انقضى شهران عسيران على 
العديد من املس���تثمرين الذين 
تلقوا صفعة قوية من االستثمار 
في محفظة استثمارية واحدة 
أو سوق واحد فحسب. ومازالت 
األسواق تشهد تقلبات مرتفعة 
كم���ا تواصل ش���ركة جلوبل 
كابيت���ال ماجنمينت، التركيز 
على احملافظة على رأس املال، 
والسيولة واملرونة في جميع 

إستراتيجياتها االستثمارية. 
وبهذه املناسبة صرح املدير 
الش���ريك في جلوبل كابيتال 
ماجنمينت شيليش داش قائال: 
»ان الدور األكثر أهمية لصناديق 
التحوط يتمث���ل في احلد من 
مخاطر انخفاض األسعار وإظهار 
داللة على الثقة للمستثمرين. 
وتعد جلوبل من الشركات القليلة 
التي اتخذت خطوة غير مسبوقة 
واستثنائية بتوزيع أرباح نقدية 
لعمالئها املستثمرين في عدد 
من الصناديق االستثمارية التي 

تديرها«.
وفي تعريف لصندوق مظلة 
جلوبل قال: هو صندوق يستثمر 
في عدد من صناديق التحوط 
وينقس���م إلى ثالثة صناديق 
فرعية تس���تثمر ف���ي كل من 
الواليات املتحدة وأوروبا وآسيا 
�  اليابان. وق���د قدمت جلوبل 

كابيتال ماجنمينت  للمستثمرين 
في املنطقة صناديق تستثمر 
في عدد من صناديق التحوط 
بوصفها منتج���ات  فعالة في 

تنويع االستثمارات. 
وف���ي االطار قال الش���ريك 
صنادي���ق  إدارة  ورئي���س 
التحوط في جلوب���ل كابيتال 
ماجنمينت   جوزيف جوزيف 
أن أح���د الصناديق املدارة من 
قبل الفريق للشركة وبالتحديد 
صندوق مظلة جلوبل آس���يا 
واليابان قد س���جل في الفترة 
األخي���رة نس���بة عوائد جيدة 
بلغت 6%منذ بداية العام وحتى 
يونيو 2009 باملقارنة مع عوائد 
مؤشر مورغان ستانلي كابيتال 
إنترناشيونال ألسواق الشرق 
األقصى ) MSCI Far East( والتي 

بلغت 4.86% فقط.
وقد أرجع جوزيف س���بب 
ذل���ك إل���ى ك���ون احملفظة قد 
شهدت قدرا كبيرا من التداول 
في العام 2008. وأضاف أن املهمة 
األساسية للصندوق ال تتمثل 
في منح عوائد مرتفعة للغاية 
ولكنه يوفر للمستثمرين راحة 
البال وعوائد جيدة نسبيا في 
الوقت ذاته. حتى الفترات التي 
حقق خاللها الصندوق عوائد 
سلبية خالل العام 2008، شهدت 

انخفاضا في عائداته بنس���بة 
أق���ل مقارنة مبؤش���ر القياس 

وبالصناديق املماثلة.
عالوة على ذلك، أشار جوزيف 
إلى أنه في ظل البيئة احلالية 
تتزايد الضغوط على صناديق 
التحوط لكي حتقق أداء يفوق 
أداء األسواق ولكي تثبت جدارتها 
أمام املس����تثمرين املتشككني، 
ويتطلب ذلك تطبيق إستراتيجية 
تعتمد على حتمل الزيادة احلادة 
التقلب وطلب  ف����ي  واملفاجئة 
الس����يولة. إن العوائد في هذا 
العام لن تك����ون، بالطبع، كما 
كانت عليه قبل حدوث األزمة 
املالية، ولكن ثقة املستثمر في 
إستراتيجيات االستثمار وتوزيع 

املوجودات من شأنهما أن يساعدا 
أفضل الصناديق وأبرزها على 

مواصلة نشاطها.
كما حق���ق صندوق جلوبل 
للشركات املتعثرة عوائد بلغت 
نحو 4%منذ بداية العام احلالي 
2009، متفوقا على أداء مؤشر 
صناديق التح���وط التي تتبع 
اإلستراتيجيات املوجهة باألحداث 
)HFRI ED(: مؤش���ر الشركات 
املتعثرة- إعادة الهيكلة، بنسبة 
3.5% في العام 2008. الش���يء 
الوحيد الذي غاب عن صناديق 
الفترة  التحوط بأكملها خالل 
األخيرة أنه ينبغي عليها درء 

املخاطر بحق.
وفيم���ا يتعل���ق بتنوي���ع 
االس���تثمارات والذي عادة ما 
يصع���ب حتقيقه م���ن خالل 
الش���ركات املتعثرة  صناديق 
فيمكن حتقيقه بسهولة من خالل 
االس���تثمار بصندوق يستثمر 
مع عدد من الصناديق لتوزيع 
املخاطر دون احلاجة إلى حتمل 
التزامات فردية كبيرة. عالوة 
على ذلك، عمل صندوق الشركات 
املتعثرة بنش���اط عل���ى إدارة 
الس���يولة وهو يتمتع بوضع 
جيد ميكنه من استغالل الفرص 

العديدة املتاحة حاليا.
يتولى فريق جلوبل كابيتال 

ماجنمينت   الذي يرأسه السيد 
جوزيف جوزيف إدارة صندوق 
الشركات املتعثرة. وسيستفيد 
أيضا صندوق جلوبل للشركات 
املتعثرة من دينامية إدارة فريق 
صنادي���ق التحوط بالش���ركة 
وال���ذي متكن من االس���تثمار 
مع أكثر من 150 مديرا مختلفا 
التحوط. وسيشكل  لصناديق 
الفريق جزءا من جلنة االستثمار 
التي تشرف على تطبيق  نهج 
استثماري شامل وملتزم باملبادئ 
التوجيهية الصارمة الصادرة 
عن إدارة املخاطرة بغية حتقيق 

عوائد مطلقة.
يقدم صندوق مظلة جلوبل 
آسيا واليابان  وصندوق جلوبل 
للشركات املتعثرة للمستثمرين 
فرصة استثمارية ممتازة حيث 
أنهما يتيحان للمستثمرين من 
دول مجلس التعاون اخلليجي، 
التحوط من التقلبات التي قد 
يش���هدها الس���وق على املدى 
القريب كما أنه يتيح لهم فرصة 
حتقي���ق عوائد م���ن الصعود 
اجل���ذاب للغاية في األس���واق 
اآلس���يوية ومن إستراتيجية 
الش���ركات املتعثرة  صناديق 
الت���ي يتوق���ع أن حتفز منو 
عوائد صندوق الصناديق خالل 

املستقبل املنظور.


