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رهام العيار

»بوز آند كومباني«: 3 منافع أساسية تقدمها الشراكات بين القطاعين العام والخاص 
الى اطالق اخلدمة، أن يس���توعب قسطا 

ضخما من التعقيد.
 أما العامل الثالث الضروري للنجاح فهو 
الفعال مع الشركاء االساسيني،  التواصل 
فالكيان احلكومي يستطيع انشاء وحدة 
الدارة املش���روع لتحمل عبء هذا العامل، 
ويتوقف جناح الشراكة أيضا على البيئة 

التي أنشأها الكيان احلكومي.

حل على المدى القريب

واكد التقرير انه يجب النظر الى هذه 
الشراكات على أنها التزامات قصيرة املدى، 
فعلى احلكومات في نهاية املطاف أال تكون 
مالكة لشركات، بل ان دورها االقتصادي 
يجب أن يكون وضع السياس���ات وفرض 
القوانني واالنظمة التي تضمن وجود أسواق 
تنافس���ية، واذا احتفظت هذه احلكومات 
بحصص امللكي���ة ملدة طويلة، فانها تزيد 
بذلك احتماالت حصول تضارب في املصالح، 
وتلقي ظالل الشك على التزامها بديناميكيات 
الس���وق احلرة، وهذا من شأنه تقويض 

االهداف االساسية لهذه الشراكات.
كما يجب تلبية ثالثة ش���روط قبل أن 
يتخلى الشريك احلكومي عن حصته، أوال، 
على احلكومة أن تتثبت من أن ش���ريكها 
من القطاع اخلاص بات ميلك حجم العمل 
الكافي والقدرات الوافية للتعامل مع املخاطر 
التي كان يحملها الشريك احلكومي، وثانيا، 
يجب أن تكون هناك بيئة عمل مس���تقرة 
قائمة عل���ى قوانني وأنظمة واضحة متهد 
الطريق لعمل شريك القطاع اخلاص بصورة 
مستقلة، وثالثا، على شريك القطاع العام 
أن يتمكن من حتقيق مكسب من استثماره 
س���واء عبر االكتتاب العام أو بيع حصته 

من شريك استراتيجي.
وقد خلصت »بوز ان���د كومباني« في 
تقريرها الى أنه يجب على احلكومة أن تفكر 
منذ البداية كيف ستخرج من وضعها كمالك 

وايداع الشركة في يد القطاع اخلاص.
وعلى املدى الطويل، يجب على أي شريك 
حكومي حتديد االصالح���ات املطلوبة في 
اطاراتها القانونية والتنظيمية واملؤسسية 
لكي يتمكن القطاع اخلاص من اطالق مشاريع 
خدمات عامة من دون مستوى عال من التدخل 
احلكومي، فمن االدلة احلقيقية على النجاح، 
عدم شعور احلكومة باحلاجة الى أن تعرض 
نفسها كمالك لتحفيز مشاركة القطاع اخلاص، 
والى أن يحدث ذلك، ستبقى امللكية املشتركة 

استراتيجية ممكنة على املدى القصير.

افريقيا تشهد حالة من الالاستقرار السياسي 
الذي يعرض أي مشروع عام للخطر، كما 
أن بعض هذه الدول ال ميلك األطر القضائية 
أو التشريعية التي حتمي حقوق الشركة 
اخلاصة في حال حصول نزاع بينها وبني 

احلكومة.
وأخيرا، وظفت قلة من حكومات بلدان 
الشرق األوسط وشمال افريقيا مديري برامج 
أو طورت رأس املال البش���ري الضروري 
إلدارة برامج إسناد العمل الى جهات خاصة، 
وهي برامج تعتمد على املهارة في الشراء 

وإدارة املشاريع.
ووفق���ا للتقرير فان من���وذج امللكية 
املشتركة يعالج عددا من مواطن الضعف 
هذه، فهو يجذب جهات خاصة من منطقة 
الشرق االوسط وشمال افريقيا مستعدة 
لتوظيف أموالها الى جانب أموال احلكومات، 
فهنا ال يتعلق االمر بصفقات شراء تقليدية 
تعقده���ا احلكومة، بل بكون هذه االخيرة 
شريكة للقطاع اخلاص في شركة منشأة 

حديثا.
 وفيم���ا يتعلق باالخطار السياس���ية 
والقانونية التي ميكن أن تعرقل أي مشروع 
جديد، ميكن للشركاء من القطاع اخلاص أن 
يتوقعوا دعما من شريكهم احلكومي، والى 
جان���ب ذلك، يدرك القطاع اخلاص أنه في 
ظل مشروع حكومي كبير، سيملك الوقت 
والفرصة لتطوير مهارات عاملية املستوى 
في احلقل الذي يتعلق به املش���روع، وفي 
هذا فائدة للقطاع العام أيضا، ذلك أنه فيما 
يعمل على تلبية احتياجاته فانه يساعد 

القطاع اخلاص في تطوير قدراته.

ضروريات النجاح للملكية المشتركة

هناك ثالثة عوام���ل كفيلة بنجاح أي 
مش���روع ميلكه ش���راكة القطاعان العام 
واخلاص، أوال، على احلكومة اختيار الشريك 
الصحيح، وهذا أمر ال يختلف اطالقا عن 
عملية اختيار البائع في أي صفقة كبيرة 
تعقدها احلكومة، وتب���دأ العملية بجس 
نبض السوق كله وتنتهي بعد أشهر مبنح 
احلكومة العقد املعني، أما السعر فهو عامل 
مهم، اال أن على احلكومات أن تبني قرارها 
على القيمة التي حتصل عليها بدل أن تبنيه 
على السعر وحده، والعامل الثاني لتحقيق 
النجاح هو وضع مخطط تنفيذي مدروس 
جيدا، والواضح أن على املخطط الرئيسي 
للمشروع الذي يرسم مالمح ارساء الشراكة 
بني القطاعني العام واخلاص، منذ البداية 

كمستهلك رئيس���ي خلدمة ما، أن يرجئ 
تاريخ رفع األس���عار الض���روري لتبقى 
الشركة مربحة أو أن يرفضه، وذلك خالل 
أوقات تكون هن���اك فيها ضغوط تتعلق 
باملوازن���ة.، وميكن تقليل اخلطر املتعلق 
بالطلب واخلدمات اذا وافقت احلكومة على 
حد أدنى ثابت للمدفوعات بصرف النظر 

عن حجم األعمال.

الملكية المشتركة في الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا

لف���ت تقرير »بوز ان���د كومباني« الى 
ان دول الشرق األوس���ط وشمال افريقيا 
استثمرت مبالغ كبيرة في األعوام االخيرة 
في البنى التحتية اخلاصة بقطاعات النقل 
واالتصاالت والطاقة وكانت مشاريع البنى 
التحتي���ة هذه عموما م���ن النوع املألوف 
واملتع���ارف عليه بحيث متكنت حكومات 
دول املنطقة من اللجوء إلى شركات عاملية 

من خارج املنطقة ملساعدتها.
إال أن حكوم���ات املنطقة لم تنجح في 
استخدام الش���راكات بني القطاعني العام 
واخلاص لتنفيذ مشاريع اخلدمات العامة، 
يضاف الى ذلك أن شركات القطاع اخلاص 
في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا ال 
متلك اخلبرة الالزمة التي تتيح لها التعامل 
مع مشاريع تقدمي اخلدمات العامة، وهناك 
مشكالت كثيرة على اجلانب احلكومي أيضا، 
فثمة بلدان عدة في الشرق األوسط وشمال 

ملحة إلى حتسني نوعية خدماتها، كما قد 
تعمد إلى فرض أسعار احتكارية وملعاجلة 
هاتني املسألتني يجب وضع اتفاقات تتعلق 
مبستوى اخلدمات لتحديد ماهية اخلدمات 
التي يجب تقدميها ومستويات األداء التي 
ينبغي بلوغها، باإلضافة الى ضرورة توقيع 
العريضة  اتفاق تعاقدي يرسم اخلطوط 
لألس���عار املعقولة التي يجب أن يدفعها 
املس���تهلكون والعائ���دات التي حتصلها 

الشركة. 
أما اخلطر الثاني فيكمن في أن منوذج 
امللكية املشتركة يؤدي إلى تضارب مصالح 
للشريك احلكومي. فاحلكومة، كمرفق عام، 
تعمل ع���ادة على إبقاء أس���عار خدماتها 
منخفضة، ولكن كشريك في الشركة اجلديدة 
عليها أن ترفع أرباحها الى احلد االقصى. 
وكذلك قد ال تكون احلكومة متشددة كفاية 
في تنظيم عمل الشركة وهي تقوم في وقت 
واحد بدور املشغل واملنظم للخدمات التي 

تقدمها هذه الشركة. 
وميكن خفض هذا اخلطر بإنشاء كيان 
منفصل ضمن احلكومة ملراقبة أداء الشركة. 
وكذلك ميكن معاجلة تضارب املصالح عبر 
وضع آلية تعاقدية للتسعير تضبط األسعار 
وفق معدالت التضخم وتس���عى الى إبقاء 
عائدات الشركة املالية ضمن نطاق متفق 

عليه.
أما اخلط���ر الثالث فيتعل���ق بالطلب 
والعائدات، حيث ميكن للشريك احلكومي، 

عق���دا يخولها أن متلك احلق في أن تكون 
امل���زود الوحيد للخدم���ة املعنية، كما أن 
القطاع العام يساهم في اجلهد التنظيمي 
مبا يعبد الطريق لعمل الش���ركة من دون 

تدخالت تعرقله. 
وفي هذا اخلصوص، علق ريتش���ارد 
شدياق بالقول: »يساهم القطاع اخلاص، من 
جهته، في تقدمي معرفته التقنية واالدارية 
املطلوبة إلطالق خدمة عالية املس���توى، 
باإلضافة الى جزء من متويل املش���روع. 
وتتطلب الشراكات اململوكة من القطاعني 
العام واخلاص إدارة محكمة من خالل مجلس 

إدارة وجلان دائمة«.

منافع الملكية المشتركة

واش���ار التقرير الى أن الشراكات بني 
القطاعني العام واخلاص تقدم ثالث منافع 
أساسية: أوالها القدرة على احلصول على 
أصول وم���وارد ال ميلكها أي من الطرفني 
وحده، بغية التمكن من تقدمي خدمة عالية 
املستوى، أما املنفعة الثانية لهذه الشراكات 
فتتعلق بتقاسم املخاطر، ففي شركة تتمتع 
مبلكية عامة وخاصة في الوقت نفس���ه، 
يجري تقاس���م املخاطر عل���ى نحو يزيد 
احتماالت جناح املبادرة، وذلك عبر تقاسم 
املخاطر التي ال يستطيع أي من الطرفني 

السيطرة عليها مباشرة.
وتتمثل املنفعة الثالثة في أن الشركات 
اجلديدة التي متلكه���ا احلكومة والقطاع 
اخلاص تقدم استراتيجيات مباشرة للتخارج 
ال تتوافر في معظ���م األنواع األخرى من 
الش���راكات بني القطاعني العام واخلاص، 
وإذا ازدهرت الش���ركة، يستطيع الشريك 
احلكومي طرح اكتتاب عام يتيح له وسيلة 
للحصول على املال، كما ان القطاع العام 
يستطيع، في هذه احلالة، أن يبيع حصته 
كليا أو جزئيا إلى مس���تثمر استراتيجي. 
وهنا يالحظ عطااهلل أن »هذه الس���يولة 
مفيدة ألن معظم احلكومات ال ترغب على 
املدى الطويل في امتالك حصص في مشاريع 

هدفها الربح«.

مخاطر الملكية المشتركة

إن التركيبة نفس���ها التي تعطي فوائد 
تس���بب أيضا بعض املخاط���ر. واخلطر 
األول هو االحت���كار، فإذا أعطت احلكومة 
حق االمتياز فقد تكون الش���ركة اجلديدة 
الالع���ب الوحيد في الس���وق. وعندها قد 
ال تشعر الش���ركة االحتكارية بأي حاجة 

قال���ت »بوز آند كومبان���ي« في تقرير 
حديث لها انه في األسواق الناشئة، حيث 
يوجد عدد ضئيل من الشركاء من القطاع 
اخلاص لتولي مشاريع تقدم خدمات عامة، 
ميكن أن تكون امللكية املشتركة حال عمليا 

ومنطقيا جدا على املدى القصير.
واوضح معدا التقرير جورج عطا اهلل 
وريتش���ارد شدياق الش���ريكان في »بوز 
آند كومباني« ان الشراكات بني القطاعني 
العام واخل���اص أتاحت للعديد من الدول 
الناشئة حتديث شبكات طرقها السريعة 
وشبكات اتصاالتها الهاتفية وبناء محطات 
جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية، غير أن 
الشراكات بني القطاعني العام واخلاص التي 
أثبتت فاعليتها في إنشاء البنى التحتية لم 
تشمل كما يجب مشاريع تقدمي اخلدمات 
العامة، ذلك أن غالبية بلدان منطقة الشرق 
األوسط وشمال افريقيا التزال تفتقد القدرات 
املؤسس���ية الالزمة لالس���تعانة بالقطاع 
اخلاص في تقدمي اخلدمات العامة، ويبرز 
حاليا شكل جديد للشراكة قد يغير تركيبة 
مشاريع اخلدمات العامة، وفي هذا السايق، 
قال جورج عطااهلل: »تخلق اتفاقات امللكية 
املشتركة اجلديدة شركات جديدة وتقدم 
خدمات جدي���دة متاما تريد احلكومات أن 
تقدمها بالشراكة مع القطاع اخلاص، وتعمل 
احلكومة في هذه احلالة مع شركائها من 
القطاع اخلاص على بناء اخلدمة املعنية 
من األلف الى الياء، مع تقاس���م املكاسب 

واملخاطر بطرق تناسب الطرفني«.

كيف تعمل الملكية المشتركة؟

وبحسب التقرير فإنه عندما تقام ملكية 
مشتركة، يأخذ كل من احلكومة والقطاع 
اخلاص حصة في الشركة املنشأة حديثا. على 
اجلانب العام، يشمل املالكون عادة الكيانات 
احلكومية التي سوف تستهلك اخلدمة او 
التي سيوكل اليها تقدمي اخلدمة للجمهور. 
وعلى اجلانب اخلاص، يشمل املالكون عادة 
الشركة أو الشركات املسؤولة عن تطوير 
اخلدمة وتوفير رأس مال االنطالق. وميكن 
أن تكون اخلدم���ات املعنية متنوعة جدا 
وتشمل تكنولوجيات املعلومات، معاجلة 
الدفع  النفايات الصلبة، معاجلة عمليات 
الكترونيا، وخدمات عامة أخرى ميلك فيها 

القطاع اخلاص قدرات فريدة. 
ولكل طرف مس���اهمة فري���دة يقدمها، 
فالقطاع العام يق���دم حقوق االمتياز، أي 
انه مينح الشركة موضوع امللكية املشتركة 

ريتشارد شدياق جورج عطا اهلل 

»دويتشه بنك« يقفز للمركز الثاني
في بيع السندات بالشرق األوسط

محمد البدري ورويترز 
قفز »دويتش���ه بنك« األملاني إلى املركز الثاني 
في استش���ارات عمليات بيع السندات في الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا العام احلالي، بعد أن كان 
يحتل املرتبة ال� 17 في هذا التصنيف قبل عامني، 
وقد جاء هذا التحسن في ظل املرونة التي شهدتها 
أسواق االئتمان عقب إعادة هيكلة ديون مجموعة 
دبي العاملي���ة.  ووفقا لوكالة بلومبرج اإلخبارية 
االقتصادية، احتل أكبر البنوك األملانية الذي متت 
استشارته في ست عمليات بيع سندات بقيمة بلغت 
5.2 ملي���ارات دوالر، املركز الثاني بعد بنك »إتش 
إس بي سي هولدجنز« الذي تصدر القائمة خالل 
العامني املاضيني. وذك���رت الوكالة في تقرير لها 
أن »دويتشه بنك«، ومقره فرانكفورت، قاد صفقة 
بيع صكوك لشركة دار األركان للتطوير العقاري 
بقيمة بلغت 450 مليون دوالر في فبراير املاضي 
ف���ي عملية طرح كانت األولى ف���ي املنطقة العام 
احلالي وكذلك بيع صكوك بقيمة 1.25 مليار دوالر 
حلكومة البحرين في مارس املاضي. واوضحت ان 
عمليات بيع السندات في منطقة الشرق األوسط 
تعافت بعد أن تس���ببت املخاوف من عجز شركة 
دبي العاملية عن سداد ديونها البالغة 23.5 مليار 
دوالر في نوفمبر املاضي، في وقف عمليات الطرح 
باملنطقة ملا يقارب من ثالثة أشهر، وأظهرت البيانات 
أن حصيلة الشركات واحلكومات بلغت 19.5 مليار 
دوالر في 2010 أي أقل بنسبة 7% عن الفترة نفسها 
من العام املاضي.  وفي هذا السياق، قال الرئيس 
التنفيذي لش���ركة الواحة للخدمات املالية مايكل 
رينز: »إننا في حاجة إل���ى مكتتبني أقوياء«، في 
إشارة إلى اثنني من أربعة بنوك جنحت في إدارة 
عملية بيع بقيمة 1.5 مليار دوالر في يوليو املاضي. 
وتخطى »دويتشه بنك« مؤسسات مالية أميركية 

مثل »جولدمان ساكس جروب« و»سيتي جروب« 
خالل العام احلالي، حيث تراجع تصنيف »جولدمان 
س���اكس« إلى املرتبة العش���رين بعد أن كان في 
املركز الثاني العام املاضي، فيما تراجع ترتيب بنك 
»سيتي جروب« أربع درجات ليحتل املركز العاشر، 
بينما كان البنك األملاني قد احتل املركز التاسع في 
2009. وتعليقا على ذلك، قال رئيس قسم األسواق 
املالية العاملية في منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا في »دويتشه بنك« سلمان آل خليفة، إن: 
»دويتشه بنك حول مكاتب تعامالته ألسواق الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا، معززا عمليات البيع احمللية 
اخلاصة به ونط���اق وجوده«، وقام بتعيني مزيد 
م���ن املوظفني. وأضاف أن: »البنوك في حاجة إلى 
املزج بني الفهم العميق لألسواق احمللية مع القدرة 
التنفيذية العاملية القوية«.  وكان املدير التنفيذي 
اإلقليمي للبنك هنري عزام، قال في مارس املاضي 
ان البنك يهدف إلى مضاعفة اإليرادات في منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا بحلول عام 2012 
من خالل التركيز على طرح أسهم وسندات جديدة 
من ب���ني أمور أخرى، وقد افتت���ح البنك فرعا في 
الرياض في عام 2006، وآخر في الدوحة في قطر 
في عام 2007، كما بدأ في إنش���اء وحدة لألبحاث 
مبنطقة الشرق األوسط في عام 2008، كما افتتح 
فرعا في أبوظبي العام احلالي. على صعيد آخر، 
من املتوقع أن يقود دويتشه بنك منافسيه في جمع 
مليارات الدوالرات مع الكش���ف عن قواعد عاملية 
جدي���دة لرؤوس أموال البنوك، حيث يدرس أكبر 
بنك في املانيا زيادة رأسماله إلى تسعة مليارات 
يورو )ما يعادل 11.4 مليار دوالر( لتعزيز حساب 
األرباح واخلس���ائر في الوقت ال���ذي توضع فيه 
اللمسات األخيرة على مقررات اتفاقية »بال - 3« 

التي حتدد متطلبات رأس املال اإللزامي.

أكبر  أعلن���ت مجموعة BPG اح���دى 
املجموعات املزودة حللول التسويق في 
الش���رق االوس���ط عن احدث مشاريعها 
املشتركة، BPG Blue الذراع الرقمي اجلديد 
الذي مت تأسيس���ه لتقدمي أفضل احللول 
الرقمية في منطقة الشرق األوسط وشمال 
 BPG افريقيا، وحققت الش���ركة اجلديدة
Blue انطالقة قوية بعد فوزها مبجموعة 
من العقود املتميزة، وهي تهدف الى زيادة 
الوعي والتعريف بأهمية احللول الرقمية 

في عمليات التسويق املتنوعة.
وجتمع BPG Blue مشروع مشترك بني 

مجموعة BPG وBlue Interactive املعرفة 
الواسعة بالسوق احمللية التي تتمتع بها 
 Blue واخلبرة املتميزة التي حتملها BPG
في املجال الرقمي، وBlue هي احدى شركات 
WPP الرقمي���ة ومقرها في س���نغافورة، 
وتختص بحلول التسويق املصممة وفق 
الطلب من خالل تعزيز اربعة جوانب من 
قدرات الشركة وهي التخطيط االستراتيجي 
وخدمات املشاركة وعمليات البنية التحتية 

والقياس والتحسني.
وفي هذا السياق، قال رئيس العمليات 
العاملية لدى Blue أوز أكس���وغور: بدأنا 

باستهداف منطقة الش���رق األوسط منذ 
فت���رة، ميزانيات التس���ويق الرقمي في 
الشرق األوسط وش���مال افريقيا تشكل 
جزءا بسيطا من تلك التي تخصص لهذا 
القطاع في الواليات املتحدة وأوروبا، مما 
يتيح مجاال واسعا للنمو، واملهم هو إيجاد 
الشريك املثالي ووجدنا في BPG الشريك 
املناسب من حيث ثقافة الشركة واملعرفة 
والنشاط الذي متارسه، وتركيز BPG على 
املنهج التس���ويقي املتكامل يتماشى مع 
فلسفتنا وتوجهنا في التعامل مع التسويق 

الرقمي.

ومن جانبه، ق���ال الرئيس التنفيذي 
ملجموعة BPG آفي بوجاني: بينما يصل 
معدل اختراق االنترنت في الشرق األوسط 
الى 28% تتمتع البحرين واإلمارات وقطر 
بنسب عالية كما في الواليات املتحدة )%75( 
بل تتفوق عليها حيث تبلغ في تلك البلدان 
88% و76% و52% على التوالي، ويش���كل 
ذلك انعكاس���ا رائعا ملا يحمله املستقبل 
لنا في املج���ال الرقمي في املنطقة، نحن 
نشهد بالفعل منوا في مجال االنفاق على 
االعالن عبر االنترن���ت وهو منو يفوق 

كثيرا الوسائل التقليدية.

إعالن الفائزين تم على الهواء مباشرة خالل برنامج »شوجي«

مجموعة »BPG« و»Blue« تدشنان مشروعًا مشتركًا في الشرق األوسط وشمال أفريقيا

»الوطنية لالتصاالت«: 100 عميل رابح في السحب الشهري الخامس
أعلنت الشركة الوطنية لالتصاالت عن فوز 
100 رابح جديد من عمالئها، في السحب اخلامس 
للش���هر اجلاري، والذي يأتي ضمن سلسلة 
السحوبات الشهرية التي تنظمها الشركة والتي 
تهدف من خاللها إل���ى التواصل مع عمالئها 
وإرضائهم، وقد حصل الفائزون على جوائز 
قيمة بداية من سيارة ميني كوبر وأجهزة بالك 
بيري ونوكيا وسوني إريكسون، باإلضافة إلى 

العديد من اجلوائز املتنوعة واملميزة.
وقد مت إجراء السحب في الثامن من الشهر 
اجلاري حيث أعلنت أسماء الفائزين في بث 
حي خالل برنامج »شوجي« الذي تعد الشركة 
الوطنية لالتصاالت كراع رئيسي له، ويستقبل 
مشاركات حصرية فقط من عمالء الوطنية، 

والذي عرض طوال شهر رمضان املبارك على 
قناة »فنون« والقى قبوال وصدى واضحني من 

قبل املشاهدين.
وقد فاز باجلائزة األولى عبدالرزاق عيسى 
اللطيف وهي عبارة عن س���يارة ميني كوبر 
طراز 2011، وحضر السحب ممثل وزارة التجارة 
والصناعة حيث تابع عن كثب عملية السحب 
وإعالن أرقام 100 فائز مت اختيارهم عشوائيا 

وفق السحب االلكتروني.
وبهذه املناس���بة، قدمت مدي���ر أول إدارة 
االتصاالت في الوطنية لالتصاالت رهام العيار 
تهانيها للفائزين معربة عن س���عادتها بفوز 
عمالء الوطنية حيث قالت »نحن سعداء بنجاح 
السحب الش���هري اخلامس الذي يأتي ضمن 

سحوبات ش���هرية ستستمر وستكون مليئة 
باملفاجآت واجلوائز، فنحن نسعى دوم��ا ألن 
يحظى كل عميل لدينا بالفوز، وتقديرا لوالء 
عمالئنا وحماس���هم املتواصل معنا، تسعى 
الوطني���ة دائما إلى ط���رق مبتكرة ومختلفة 

ترضيهم وتتجاوز توقعاتهم«.
وتوجهت العيار بالدعوة إلى جميع عمالء 
الوطنية ملالقاة الوطنية في سحوباتها الشهرية«، 
مؤكدة أن فرصة الربح متاحة للجميع في واحد 

من السحوبات السبعة املتبقية.
واضافت »انن���ا باس���م الوطنية نتوجه 
بالتهنئ���ة لكل فائز معن���ا ونتطلع قدما الى 
الس���حب املقبل في أكتوبر املقبل لكي نكافئ 

املزيد من عمالئنا«.

أكبر 10 صناديق تحوط في العالم
حققت عائدات تجاوزت 153 مليار دوالر

افاد بحث بان رؤساء اكبر عشرة صناديق حتوط 
في العالم حققوا عائدات ملستثمري الصناديق جتاوزت 
153 مليار دوالر منذ انش����ائها، مب����ا ميثل ثلث ما 
حققت����ه كل صناديق التحوط في العالم التي يصل 
عددها الى سبعة آالف صندوق.وأشار البحث الذي 
نشرته صحيفة »فايننشال تاميز« إلى أن اثنني من 
هذه الصناديق وهما »كوانتوم« الذي يديره جورج 
س����وروس و»بولس����ون آند كو« الذي يديره جون 
بولسون، حققا أرباحا فاقت أرباح »والتديزني« أو 

»ماكدونالدز«.
وحقق صندوق بولسون 24.4 مليار دوالر أي أقل 
بقليل من أرباح بوينغ، وذلك منذ إنشائه عام 1994. 
وأجرت البحث مؤسسة أل.إتش.سي إنفستمنت التي 

تستثمر في صناديق التحوط.
وقال رئيس املؤسس����ة ريك س����وفر إن السمة 
املشتركة بني معظم هذه الصناديق أنها تسيطر على 
تدف����ق األموال إليها بحيث ال تتعاظم بدرجة تضر 
إس����تراتيجياتها. فعلى سبيل املثال حقق صندوق 

ديڤيد تيبر أبالوس����ا ماجنمن����ت 12.4 مليار دوالر 
ملستثمريه منذ إنش����ائه، بينما كان يدير فيه 12.5 
مليار دوالر فقط.وأش����ار البح����ث إلى أن عددا من 
كب����ار مديري األعمال أكدوا أن����ه رغم األرباح التي 
حتققه����ا الصناديق فإن غياب بوصلة واضحة في 
السوق جتعل عملياتها صعبة. ويقول لويس باكون 
الذي يدير »مور كابيت����ال« � ثامن أكبر صندوق � 
إن تفاقم مشكلة االئتمان أدى إلى إضعاف التركيز 
واضطراب السوق.يشار إلى أن صندوق التحوط وعاء 
استثماري يضم عددا من املستثمرين من أصحاب 
رؤوس األموال الضخمة، وتقوم فلسفته على ضمان 
حتقيق ربح للمس����تثمر فيه بصرف النظر عما قد 
يحدث في أس����واق العالم من تقلبات. وليس هناك 
أي قيود على مدير الصندوق من اجلهات املنظمة، 
وهذه من النقاط القوية التي تؤخذ عليها. واتخذت 
الصناديق االسم بس����بب أنها تتبنى إستراتيجية 
استثمارية تهدف إلى التحوط أو احليطة من مخاطر 

التعرض ألي خسائر. Mini Cooperعبدالرزاق عيسى اللطيف1
Buncheeوسني محمد الزارو2
Sony Ericson U1iفيصل غازي عيد الشمري3
Sony Ericson U1iادويال سيريل ديساناياك4
Sony Ericson U1iعباس أحمد محمد5
Sony Ericson U1iدولت خان حاجي ثواب6
Sony Ericson U1iجونز الرونس الني7
Nokia mobile X6عبير سلمان منا القربه8
Nokia mobile X6سليم شيبالي9
Nokia mobile X6جاسم محمد غلوم تنديل10
Nokia mobile X6عبدالعزيز صالح بوحمد11
Nokia mobile X6عبدالرحمن حسن عبداهلل السعيد12
Blackberry Bold 9700بدر راشد مرزوق العازمي13
Blackberry Bold 9700عبداهلل حمزة عباس مطر حسني14
Blackberry Bold 9700الفينا فيليكس نورونها15
Blackberry Bold 9700حمود عبدالرحمن املطيري16
Blackberry Bold 9700سعد سعدون الزعبوط17
Blackberry Bold 9700صالح نصيف الدرعي18
Blackberry Bold 9700محمد الفي فالح19
Blackberry Bold 9700عبداهلل دحيالن جزا احلربي20

Blackberry Bold 9700عبدالرحيم مناتي مطلقي سياحي21
Blackberry Bold 9700عبدالكرمي محمد املطيري22
Blackberry Bold 9700حمد سعود عبداهلل املطيري23
Blackberry Bold 9700عبدالرحمن أحمد24
Blackberry Bold 9700القذافي فضل اهلل سليمان25
Blackberry Bold 9700راشد عبدالسالم حسني املانع26
Blackberry Bold 9700محمد سعود عبدالعزيز املنيع27
Blackberry Bold 9700باترسيو كوالدو جوالن28
Blackberry Bold 9700بدر جاسم املليفي29
Blackberry Bold 9700شافي عبداهلل شفاكه الشمري30
Blackberry Bold 9700ماريا روساريو31
Blackberry Bold 9700اميان برهان خليفة32
Blackberry Bold 9700فرج جدعان فهاد العازمي33
Blackberry Bold 9700سلمان مبارك امان صالح34
Blackberry Bold 9700اسامة عبدالكرمي سعيد هنان35
Blackberry Bold 9700مسعد محسن عوض احلربي36
Wnet USB + one month freeشانداني راتناياكي جيدارار37
Wnet USB + one month freeمبارك سعود عيد اخلالدي38
Wnet USB + one month freeفهد عبداهلل املطيري39
Wnet USB + one month freeعبداهلل فالح بجاد العجمي40
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