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أعلنت شركة جلوبل كابيتال ماجنمينت، ذراع 
صناديق االستثمارات البديلة لبيت االستثمار 
العاملي »جلوبل«، عن توزيع أرباح نقدية بواقع 
4.42% لعمالئها املستثمرين في صندوق جلوبل 
القناص )GOF I( ناجتة من مكاس���ب حققتها 
من بعض التخارجات باإلضافة إلى التوزيعات 
النقدية من الشركات التي يستثمر فيها الصندوق. 
وبهذه التوزيعات، يصبح إجمالي املبالغ املوزعة 
على العمالء املساهمني في الصندوق قد وصل 

إلى حوالي 30% حتى تاريخه.
ويستثمر GOF I – صندوق امللكيات اخلاصة 
واملدار بواس���طة جلوبل – في فرص امللكيات 
اخلاص���ة في مرحلة ما قبل النضوج )املرحلة 
املتأخرة( واملتواجدة في دول مجلس التعاون 

اخلليجي.
ويرجع جزء كبير من هذا التوزيع إلى البيع اجلزئي لشركة 
ديب���ا خالل الربع احلال���ي واملاضي مبعدل عائ���د داخلى يزيد 
عل���ى 22%. كما يأتي اجلزء الكبي���ر اآلخر من هذا التوزيع، من 
التوزيعات الناجتة عن استثمارات احملفظة والتي تضم شركة 
اخلليج الدولية للرعاية الصحية، وشركة ديبا وشركة اخلليج 
للمالحة. ورغم هذه الظروف االقتصادية الصعبة، إال أن استثمار 
صندوق جلوبل القناص في هذه األنشطة املتنوعة يؤتي ثماره 

بصورة جيدة.
وقد صرح الشريك املدير في جلوبل كابيتل ماجنمينت شايليش 
داش قائال »إن الصندوق كان أحد أوائل املستثمرين في شركة 
ديبا واضاف ان جلوبل قامت بالتخارج على ش���رائح لتعظيم 

العوائد، وحققت صافي عائد مميز للصندوق.
وقد أظهرت ش���ركة ديبا منوا ملحوظا على مدار الس���نوات 
القليلة املاضية رغم الظروف الصعبة، إذ حققت الشركة زيادة 
في إيراداتها مبعدل 40% و21% ف���ي صافي األرباح للعام 2008 
مقارنة بالعام 2007. وحتى بالنس���بة للنصف األول من العام 
احلالي، فقد حققت شركة ديبا زيادة مبعدل 49% في اإليرادات 
و65% في األرباح مقارنة بالفترة املماثلة من العام املاضي. وقد 
بدأت مجهودات اإلدارة الهادفة إلى حتس���ني الكفاءة خالل العام 
املاض���ي جتني ثمارها حيث زادت هوام���ش الربحية إلى %8.3 

مقابل 7.5% خالل الفترة املماثلة من العام املاضي.
هذا وقد نوعت إدارة ش���ركة ديبا أنشطتها جغرافيا بطريقة 
أدت إلى مواجهة تأثير التباطؤ االقتصادي في دبي بدرجة كبيرة. 
وحت���ى مع وجود قاعدة واس���عة من العم���الء، ال يوجد عميل 
يس���تحوذ مبفرده على أكثر من 8% من مجمل اإليرادات. وتبلغ 
قيمة املشاريع قيد التنفيذ حوالي 700 مليون دوالر وتضم 190 

مشروعا حتقق إيرادات ملدة 16 شهرا.
وتابع داش: »إن فلس���فة االستثمار هي البحث عن األنشطة 
املرنة بطبيعتها واإلدارة التي تركز على زيادة الكفاءة واملرونة 

في التكيف مع التحديات اجلديدة. وتعد شركة 
ديبا أحد االستثمارات التقليدية التي حققت أداء 

يتفق مع التوقعات«.
وذكر أن استراتيجية صندوق جلوبل القناص 
متثلت دائما في احملافظة على بعض السيولة 
في محفظة االستثمارات ملنح املستثمرين عوائد 

منتظمة.
 وجتدر اإلش���ارة إل���ى أن صندوق جلوبل 
القناص التزال لديه استثمارات مدرجة أخرى 
في محفظته وهو ما يكفل تدفق السيولة على 

املستثمرين بشكل منتظم.
وأضاف داش أن »جلوبل كابيتال ماجنمينت« 
تركز بقدر كبير على القطاعات الدفاعية، حيث 
أننا نعتقد أن مديري الصناديق األكفاء يجب 
أن يكون���وا قادرين على حتقيق العوائد املرجوة ليس فقط في 
األس���واق املزدهرة ولكن أيضا خالل األزمات االقتصادية مثل 

تلك التي منر بها اآلن.
 اجلدير بالذكر أن GOF I يس���عى إلى تعظيم رأس املال من 
خالل حتقيق العوائد اجليدة - وضمن مس���تويات محس���وبة 
من املخاطر – في األجلني املتوس���ط والطويل وذلك باالستثمار 
ف���ي الفرص القائمة )املرحلة املتأخرة( وفرص النمو في الدول 

املستهدفة لالستثمار.
وحاليا الصندوق مستثمر بالكامل في 23 استثمارا، مدرج منها 
8 اس���تثمارات. ويتم التركيز اآلن على التخارج من استثمارات 
الصندوق في الوقت املناسب بحيث نضمن التوزيعات املستمرة 

ملستثمرينا وبعوائد جيدة. 
وتعتبر »جلوبل كابيتال ماجنمينت« شركة رائدة في إدارة 
أصول االستثمارات البديلة في منطقة مينا وذلك من خالل إدارة 
أصول مدارة تبلغ قيمتها حوال���ي ال� 3 مليارات دوالر في فئة 

األصول البديلة.
ولدى »جلوبل كابيتال ماجنمينت« واحد من أكبر فرق العمل 
في منطقة مينا يضم 45 مهنيا من املتخصصني الذين ينتمون 
إلى 12 جنسية مختلفة. وهذا الفريق لديه خبرة عملية تراكمية 
تزيد على 300 سنة ويتركز في 4 مواقع هي الكويت، السعودية، 

مصر وتركيا.
وقد استثمر الفريق أكثر من 1.5 مليار دوالر في 55 صفقة على 
مستوى 11 قطاعا في منطقة مينا، تركيا، وجنوب آسيا والصني 
خالل األربع سنوات املاضية. وقد أدار الفريق بنجاح 15 عملية 
تخارج نتج عنها معدل عائد داخلي 67% كما في ديسمبر 2008 
لصالح مستثمري الصندوق الذين يضمون مؤسسات استثمارية 

دولية ومن منطقة مينا.
ومت تقدير اجنازات الفريق على مستوى املنتجات والصفقات من 
خالل اجلوائز املتنوعة التي حصدها. ومؤخرا صنفت PEI الشركة 

كواحدة من أفضل 20 شركة للملكيات اخلاصة في آسيا.

جانب من اخلدمات املقدمةمن اليسار شاه بهارتش وكريس جابريل ورينيه ميزا في مقر زاب للخدمات املصرفية الدولية في نيروبي ـ كينيا

د.سعد البراك

شايليش داش
د.رضا اخلياط

»الدراسات المصرفية«: ينظم برنامجًا للقيادات التنفيذية

لجنة المناقصات المركزية تطرح
 28 مناقصة جديدة لعدد من الوزارات

طرحت جلن���ة املناقصات املركزية 28 
مناقصة جديدة تخ���ص أعماال لعدد من 

الوزارات.
وقالت جلن���ة املناقصات في بيان لها 
إن هناك عددا من الوزارات في حاجة الى 
اعمال صيان���ة وترميم وتوريد وتركيب 

لبعض املعدات.
وجاء في بيان جلنة املناقصات، طرح 
مناقصة لوزارة األشغال تتضمن اعمال 
البالط في محافظة اجلهراء وانشاء واجناز 

وصيانة مبنى معهد الكويت للدراس���ات 
القضائية والقانونية باالضافة الى انشاء 
واجناز مخازن املضبوطات واحملجوزات 

للنيابة العامة مبنطقة الصليبية.
وقال البيان ان املناقصات حتتوي على 
عدد 5 مناقصات تخ���ص وزارة التربية 
والتعليم الستكمال وتصميم وترخيص 
عدد من املدارس وهي: مبنى مدرسة علي بن 
ابي طالب االبتدائية بنني في منطقة الشعب 
في حولي بنظام تسليم املفتاح، مدرسة 

االمام الشافعي االبتدائية في منطقة صباح 
السالم، مدرسة الصليبخات االبتدائية في 
منطقة الفروانية، مدرسة متوسطة بنات 

في منطقة قرطبة.
هذا، وتشمل باقي املناقصات عددا من 
العامة  الهيئات والوزارات مث���ل األمانة 
ملجلس الوزراء ومؤسسة البترول الكويتية 
والهيئة العامة للتعليم التطبيقي، الهيئة 
العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية 

وجامعة الكويت.

قال معهد الدراسات املصرفية 
انه س���ينظم برنامجا تدريبيا 
للقيادات التنفيذية للمرة األولى 
هذا العام بالتعاون مع احدى 
اجلامعات األميركية املتخصصة 

في هذا املجال.
واوضح مدير املعهد د. رضا 
اخلياط في تصريح صحافي 
ام���س ان برنام���ج القي���ادات 
التنفيذية سيركز على محوري 
االدارة االستراتيجية والقيادة 
الس���يما بعد تأثر العديد من 
املؤسس���ات احمللية بتداعيات 
األزمة العاملية ما يجعل احلاجة 
أكب���ر الى تبني األف���كار التي 
س���تطرح عبر ه���ذا البرنامج 

والعمل على تنفيذها.
وأفاد بان املؤسس���ات التي 
ترغب في حتقيق االس���تفادة 
القص���وى من كل م���ا يحمله 
املستقب��ل من فرص ايجابية 
وس���لبي��ة عليها تبني الفكر 
االيجاب��ي والتخطي��ط واالدارة 
االس���تراتيجي��ة وتعزي�����ز 
مه��ارات القي��ادة الت��ي متكنها 
م���ن ادارة وحتفي���ز األف���راد 
الس���يما في األزمات واألوقات 

الصعبة.
واوضح اخلياط ان ما حققه 
املعهد م���ن نتائج ايجابية في 
العام املنصرم بدعم  أنشطته 
م���ن البن���وك املس���اهمة دفع 

ادارة املعهد الى طرح مثل هذا 
البرنام���ج لتطوي���ر القيادات 
التنفيذية وكذلك برنامج آخر 
الكويتيني  لتدريب اخلريجني 
اجلدد ملدة عام لتأهيلهم للعمل 
املصرف���ي مببادرة م���ن بنك 

الكويت املركزي. 
وأكد ان املعهد يعتزم مواصلة 
خطة أنشطته لعام 2009 - 2010 
مبا حتتويه م���ن برامج عامة 
وخاصة لتلبي���ة االحتياجات 
التطويرية للبنوك املساهمة في 
املعهد وكذلك تلبية احتياجات 
عمالء املعهد في القطاع املالي 
والقطاعات األخرى احلكومية 

واخلاصة.

بالتعاون مع إحدى الجامعات األميركية المتخصصة 

داش: صندوق جلوبل القّناص يوزع أرباحًا 
نقدية بواقع 4.42% على مستثمريه

»جلوبل« قامت بالتخارج على شرائح لتعظيم العوائد وحققت صافي عائد مميز للصندوق

»زين« تضع الشرق األفريقي في ثورة الخدمات المصرفية المتنقلة 
أعلنت مجموعة زين عن حتقيق 
اختراق تكنولوجي جديد في مجال 
الهواتف  اخلدمات املصرفية عبر 
النقالة، وهو املجال الذي أبدعت فيه 
الشركة قبل فترة عندما زفت ملنطقة 
الشرق األفريقي وألول مرة خدمة 
Zap � )اخلدمة املصرفية املتنقلة 
التي حتقق توسعا سريعا ألكثر 

من 100 مليون شخص(.
وذك����رت املجموع����ة في بيان 
صحاف����ي أن عم����الء »زين« بات 
باستطاعتهم اآلن ومن خالل خدمة 
Zap أن يتلقوا األموال بسرعة وأمان 
من أي حساب مصرفي حول العالم، 
وأن يرسلوا األموال بسهولة إلى 
أي بنك ف����ي دول كينيا وتنزانيا 
املرة  أنها  إلى  وأوغندا، مش����يرة 
األولى في العالم التي يحدث فيها 
تهيئة أي حساب مصرفي متنقل 
بحيث يس����تطيع مس����تخدمه أن 
يتلقى أمواال من أي مكان في العالم 
مباشرة في رصيد حساب هاتفه 
أمواال مباشرة  النقال وأن يرسل 

إلى حسابه املصرفي.
وأوضحت »زين« أن هذه اخلدمة 
التي يتم تشغيلها من خالل الشراكة 
مع مص����رف CitiBank ومصرف 
تس����مح   Standard Chartered
لعمالئها أيضا بأن يس����تخدموا 
أجه����زة هواتفه����م النقال����ة على 
مدار الساعة يوميا للقيام بإدارة 
حساباتهم املصرفية اخلاصة بهم 
ودفع فواتير البضائع واخلدمات 
وإرسال واستقبال األموال من وإلى 
األصدقاء واألقارب، باإلضافة إلى 
إعادة شحن أرصدة هواتفهم النقالة 
أو حتى أرصدة أشخاص آخرين.

التنفيذي في  الرئي����س  وقال 
مجموعة زين د.س����عد البراك في 
تعليقه على الثورة اجلديدة التي 

خدمات الصفقات العاملية ملنطقة 
جنوب الصحراء األفريقية الكبرى 
لدى بنك سيتي جروب سيردهار 
سرينيفاس����ان »نح����ن فخورون 
بكوننا جزءا من هذه املبادرة التي 
ستس����هم في إحداث نقلة نوعية 
في بيئ����ة الصناعة املصرفية في 
الذي  افريقيا، وهو األمر  ش����رق 
إمكانية الوصول  سيمنح األفراد 
إلى اخلدمات املالية في كل البلدات 

والقرى في أرجاء الدولة«.
وأضاف »إن خدم����ة Zap هي 
مبثابة إبداع جديد سيس����هم في 
توسيع نطاق اخلدمات املالية ليصل 
إلى كل أركان هذه الدولة كما سيسهم 
في حتفيز نظام السداد من خالل 
تكنولوجيا متنقلة يسهل الوصول 
إليها«. وقال الرئيس التنفيذي ل� 
»زين« في أفريقيا كريس جابريل: 
من خ����الل متكني الناس من تلقي 
األموال في منازلهم في أي وقت ومن 
أي مكان في العالم، فإن زين تسهم 
في جعل حياة عمالئها أسهل، فهي 
تقدم مزايا وفوائد دائمة ليس فقط 
لعمالئها ولكن أيضا القتصاديات 

الدول التي تعمل فيها.
اجلدي����ر بالذك����ر أن مجموعة 
»زين« تخطط حاليا لتعميم خدمة 
Zap بصورتها املعززة اجلديدة في 
كل الشركات التابعة لها وذلك كجزء 
من هدفها الرامي إلى إحداث نقلة 
نوعية في كيفية استخدام النقود، 
فهي أول شركة اتصاالت متنقلة 
طرحت خدمة حتويل رصيد من 
هات����ف إلى هاتف آخ����ر في العام 
2005 )خدمة Me2U(، وحاليا فإن 
حتويالت أرص����دة اتصال بقيمة 
حوالي 10 ماليني دوالر يتم تنفيذها 
شهريا في كل من كينيا وتنزانيا 

وأوغندا.

الشركات ميزة تقليص احلاجة إلى 
حمل سيولة نقدية خالل التنقالت 
بني املتاجر واملكاتب، وهو ما أدى 
بدوره إلى تقليص نفقات التأمني 
اخلاصة بتلك الشركات باإلضافة 
إلى الس����ماح لها بتوصيل املبالغ 

املالية في غضون ثوان.
وعالوة على ذلك فقد مت تضمني 
خدمة Zap كجزء من خدمة »الشبكة 
الواحدة« الرائدة، ومعنى ذلك هو 
أنه سيكون بإمكان عمالء »زين« أن 
يديروا حسابات Zap اخلاصة بهم 
حتى عندما يكونون خارج أوطانهم، 
ومن املعروف أن خدمة »الشبكة 
الواحدة« تسمح لعمالء »زين« بأن 
يبقوا على اتصال خالل سفرهم عبر 
احلدود اجلغرافية دون أن يتحملوا 
أي رسوم جتوال كما أنها تسمح 
لهم أيضا بأن يعيدوا شحن أرصدة 
هواتفهم املتنقلة باستخدام بطاقات 
إعادة شحن ميكنهم شراءها محليا 

أحدثته����ا زين في مجال اخلدمات 
املصرفية عبر الهواتف النقالة »ان 
ما قامت ب����ه املجموعة من جهود 
كبيرة في تطوير وتوسعة خدمة 
Zap مبنزل����ة س����بق عاملي جديد 
بكل تأكيد، فهذا التعزيز يعني أن 
زين وضعت عمالءها في البلدان 
العمالء  النائي����ة وكذلك  والقرى 
الذين يعيشون في املدن البعيدة 
في ذروة األحداث«، فهي بذلك تعطي 
هؤالء فرصة بأن يتلقوا أمواال من 
أي مكان في العالم حيثما يوجد 
أقاربهم  أو  التجاريون  شركاؤهم 

أو أصدقاؤهم.
وأضاف »كم����ا أن القدرة على 
إرسال أموال من جهاز الهاتف النقال 
إلى أي حساب مصرفي في شرق 
أفريقيا هو أمر سيس����مح بإجناز 
األعم����ال بكفاءة وسالس����ة أكبر، 
بخالف أنه س����يوفر دعما عظيما 
جلميع عمالئن����ا كي يتمكنوا من 

كما تسمح لهم باستقبال املكاملات 
الواردة مجانا.

من جانبه ق����ال رئيس قطاع 
الصيرفة االستهالكية ملنطقة شرق 
أفريقيا لدى بنك ستاندرد تشارترد 
كاريوكي نغاري »إن هذه اخلدمة 
توفر لألس����ر والشركات إمكانية 
الوصول إلى أموالهم من أي مكان 
العال����م بسالس����ة وبأمان  حول 
كبيرين«. وأعرب عن فخره بتعاون 
مؤسسته مع مجموعة زين وقال 
»إن إطالق شراكتنا مع مجموعة 
زين هو أمر يتكامل مع فلس����فة 
مصرفنا القائمة على أساس السعي 
الدؤوب إلى تلبية متطلبات العمالء 
ومجاراة أس����اليب معيشتهم من 
خ����الل تقدمي ليس فقط املنتجات 
واخلدمات بل أيضا قنوات التوصيل 
التي تنسجم مع املتطلبات الراهنة 

واملتوقعة في املستقبل«.
ومن ناحيته قال رئيس قطاع 

تعزيز أمناطهم احلياتية مبا يحقق 
مس����اعي املجموعة ف����ي حتقيق 

شعارها )عالم جميل(«.
وبني البراك أن هذه اخلدمة تقدم 
أكبر مجموعة من اخلدمات املصرفية 
املتنقلة في قارة أفريقيا ملاليني من 
األفراد، وأوضح في ذات الوقت أن 
املجموعة تقدم هذه اخلدمات وفقا 
ألعلى مستويات األمن وذلك من 
خالل واجهة مس����تخدمني تتميز 
باملالئمة والبساطة. جدير بالذكر 
أن خدم����ة Zap متاح����ة في كينيا 
وتنزاني����ا وأوغندا ومن املقرر أن 
يتم تعميمها على  جميع الشركات 
التابعة ملجموعة »زين«  األخرى 
في املنطق����ة. كما أن عمالء خدمة 
Zap في شرق أفريقيا يستخدمون 
هذه اخلدمة لسداد فواتير استهالك 
الكهرباء واملاء ولسداد ثمن الوقود 
في محطات Shell وTotal وس����داد 
فواتير اش����تراكاتهم في محطات 

 DSTV التلفزة الفضائية لدى شركة
ولسداد فواتير مشترياتهم، وتتميز 
اخلدمة بأنها س����هلة االستخدام 
وقد استخدمها أكثر من 5 ماليني 
شخص منذ إطالقها، عالوة على 

ذلك فإن خدمة Zap يتم استخدامها 
حاليا من جانب ش����ركات عاملية 
كبرى عاملة باملنطقة وذلك بهدف 
التسوية السريعة للمبالغ املالية مع 
املوزعني، وهو األمر الذي مينح تلك 

»المجموعة« تطلق خدمة »زاب« المصرفية عبر الهواتف المتنقلة


