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عبداهلل بدر ومحمد العوضي أثناء التوقيع

منال محسن

»المستشارون العالميون« تفتح موسمها 
التدريبي لمراجعات الشهادة المهنية الدولية

كش���فت رئيس قطاع التدريب واملؤمترات 
بشركة املستشارون العامليون منال محسن النقاب 
عن بدء الشركة برنامج املراجعة للشهادة املهنية 
احملاس���ب اإلداري املعتمد )CMA(، للمجموعة 
األولى من مشاركي برنامج املراجعة لهذه الشهادة 
التي حتظى بأكبر نسبة إقبال بني املهنيني في 
مجال احملاسبة بالكويت، موضحة ان الشركة 
تقدم برنامج املراجعة للمنهج املعتمد من اجلهة 
املانحة للشهادة وهي معهد احملاسبني اإلداريني 
بالواليات املتحدة األميركية )IMA(، وذلك بعد 
اجتياز االختبار الذي تعقده »IMA« ملن يدرسون 

هذا املنهج.
وأشارت محسن في بيان صحافي الى ان هذه 
الشهادة هي جواز مرور احملاسبني اإلداريني إلى 
عالم االحتراف في احملاس���بة وانضمامهم إلى 
مجتمع محاسبي يتس���م بالرقي املهني، حيث 
يعني لقب »CMA« بجانب االسم عدة مميزات 
على املستوى الشخصي وجلهة العمل، ومنها 
على سبيل املثال املميزات اآلتية: االعتماد املهني 
دوليا للخبرات السابقة واعتالء املناصب اإلدارية 
والقيادية واكتس���اب املهارة في األداء وتأكيد 
اجلودة في املمارسات املالية مبا يؤدي إلى تأكيد 
قيمتك جله���ة العمل باالضافة الى القدرة على 
تطبيق املعرفة العلمية على الواقع العملي أثناء 
القيام باملهام الوظيفية واتخاذ القرار وإظهار 
روح االلتزام بالتطوير الذاتي في مجال العمل 
من خالل التعلم املستدام الذي يتوافر عن طريق 

احلصول على الشهادة.
أما على املس���توى املؤسسي فأوضحت ان 
حصول احملاسبني على لقب »CMA« يعني عدة 
مميزات لكيان���ات األعمال من أهمها ان حاملي 
ش���هادة CMA في جميع أنحاء العالم ميثلون 
قيمة مضافة لكيانات األعمال العتمادها عليهم 
في تنفيذ أعمالها احملاس���بية وأعمال التمويل 

وإدارة املعلومات.
باالضافة الى إدراك العديد من كبرى الشركات 
العاملية الناجحة أن توظيف هذه الكوادر املؤهلة 

يساعدها على حتسني األداء على الساحة الدولية 
واحمللية التي تتميز بشراسة املنافسة. مشيرة 
الى ان هذه الشهادة من أكثر الشهادات املهنية 
في مجال احملاسبة والتمويل التي حتافظ على 
متابعة التغيرات والتعقيدات التي تتميز بها 
بيئة األعمال. وأضافت محسن أن املستشارون 
العامليون تستعني بخبرات احملاضرين الذين 
ينتمون إلى أفضل الكوادر املهنية في املجال، 
فهم محاضرون مؤهلون ممن ميتلكون اخلبرات 
العملية املوثقة بالكويت ودول الشرق األوسط 
والعالم، ليتمكنوا من نقل معارفهم وخبراتهم 
العملية إلى مشاركينا أثناء شرح منهج املراجعة، 
باإلضافة إلى تدريبهم على أساليب أداء االختبار 
مبا يساعدهم على اجتيازه بنجاح.، داعية املهتمني 
بهذا البرنامج إلى االطالع على مزيد من املعلومات 
عن���ه والتواصل مع الش���ركة في أي وقت من 
األوقات من خالل االتصال بالش���ركة أو زيارة 

.www.gckw.com املوقع اإللكتروني للشركة

)CMA( بانعقاد برنامج المحاسب اإلداري المعتمد

»الخبراء العرب« توّقع مذكرة تفاهم مع »المنار للتمويل«
لتأسيس شركة متخصصة في أعمال التقسيط بالسعودية

أعلنت ش����ركة اخلبراء العرب 
العاملية مبملكة البحرين عن توقيع 
مذكرة تفاهم رسمية مع شركة املنار 
للتمويل واإلجارة، لتأسيس شركة 
متخصصة في أعم����ال وخدمات 
التقس����يط املتوافقة م����ع أحكام 
وضوابط الشريعة اإلسالمية الغراء 
برأسمال قدره 250 مليون ريال في 
املنطقة الشرقية باململكة العربية 
السعودية، وقد وقع االتفاقية كل من 
املدير العام لشركة املنار للتمويل 
واإلجارة عبداهلل البدر ونائب رئيس 
مجلس إدارة شركة اخلبراء العرب 

العاملية محمد العوضي.
ويأت����ي هذا االتف����اق كخطوة 
الستهداف سوق التقسيط باململكة 
العربية الس����عودية الذي يتميز 
بتنامي الطلب على كافة منتجات 
وخدم����ات التقس����يط واحللول 
التمويلية اإلسالمية املبتكرة.ووفقا 
ملا ورد باالتفاقية فإن شركة املنار 
للتمويل واإلجارة س����تقوم بدور 
الشريك الفني للمشروع ملا لديها 
من خبرات طويلة في مجال التمويل 
واإلجارة بكل من السوق الكويتي 
ودول اخلليج، كما ستقوم شركة 
اخلبراء العرب العاملية بدور املطور 
الرئيس للمشروع، واملساعدة في 
وضع استراتيجيات العمل ودعوة 
املس����اهمني اخلليجيني للمشاركة 
في تأسيس مثل هذه النوعية من 
الشركات باملنطقة الشرقية ومن 
املتوقع أن تبدأ الش����ركة اجلديدة 
عملياتها في السوق السعودي في 

م����ن ناحيت����ه ق����ال الرئيس 
التنفيذي لشركة اخلبراء العرب 
العاملي����ة هيث����م نعم����ان انه من 
املتوقع أن تبدأ الشركة عملياتها 
في السوق السعودي في غضون 
األشهر القليلة املقبلة، وستستهدف 
الشركة في املقام األول أعمال تأجير 
اآلالت واملعدات والسيارات بالنقد 
والتقسيط املنتهي بالتمليك وجتارة 
اجلملة والتجزئة في أجهزة احلاسب 
اآللي والسيارات والدراجات النارية 
واملعدات والعربات والش����احنات 
والناقالت الثقيلة واألثاث املنزلي 

غضون األشهر القليلة املقبلة.
ه����ذا وقد أش����ار نائب رئيس 
مجل����س إدارة ش����ركة اخلب����راء 
العاملي����ة محمد العوضي  العرب 
إلى أن هذا املشروع جاء من أجل 
االرتقاء مبستوى خدمات التمويل 
والتقسيط في السوق السعودي، 
وتطوير منط جديد ميتاز بتكامل 
اخلدمات واملنتج����ات التمويلية 
املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية 
لتلبية احتياجات العمالء من أفراد 
وشركات من خالل أدوات متويلية 

مبتكرة.

واملكتبي ومواد البناء على أن يتم 
توس����يع نطاق خدمات الش����ركة 
مس����تقبال لتضم س����بل التمويل 
األخرى بخالف األصول كالتمويل 

االستهالكي ومتويل الشركات.
وذلك اس����تجابة لتلبية طلب 
جميع العمالء من أفراد أو شركات 

بالسوق السعودية.
وعبر هيثم نعمان عن سعادته 
للثقة التي منحت لشركة »اخلبراء 
الع����رب العاملية« للمش����اركة في 
أحد أهم املش����اريع اإلستراتيجية 
واحليوي����ة والتنموية في اململكة 

العربية الس����عودية ألهميتها من 
أجل االرتقاء مبس����توى س����وق 
التمويل والتقسيط وتطوير أدوات 
متويلية مبتكرة. يذكر أن شركة 
املنار للتمويل واإلجارة تأسست 
ف����ي نوفمبر عام 2003 كش����ركة 
للتمويل اإلسالمي برأسمال قدره 30 
مليون دينار لتقدمي كافة منتجات 
التأجير التشغيلي، ومتويل السلع 
االستهالكية، واالستثمار العقاري، 
ومن����ح التس����هيالت االئتماني����ة 
للمستهلكني وفقا ملبادئ الشريعة 
الرئيسي  أما املطور  اإلس����المية. 
للمشروع »شركة اخلبراء العرب 
العاملية«، فهي ش����ركة بحرينية 
متخصصة في أعمال إدارة األصول 
وأعمال استش����ارات االس����تثمار 
البنكي ومتويل وتأسيس الشركات 
وعمليات االندماج واالس����تحواذ، 
وتضم الشركة مجموعة من اخلبراء 
املهنيني لتقدمي حلول استثمارية 
ذات قيمة مضافة في مجال التمويل 

واالستثمار.
ومن املتوقع أن تصبح شركة 
التقس����يط املزمع تأسيسها العبا 
رئيس����يا في االرتقاء مبس����توى 
خدمات التمويل والتقس����يط في 
الس����وق الس����عودية انطالقا من 
املنطقة الشرقية، من خالل تطوير 
أدوات متويلي����ة مبتكرة وتكامل 
اخلدمات واملنتج����ات التمويلية 
املقدمة واملتوافقة مع أحكام الشريعة 
اإلسالمية لتلبية احتياجات العمالء 

من أفراد وشركات.

برأسمال 250 مليون ريال وتبدأ عملياتها في السوق خالل أشهر
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»بنك أوف أميركا«: استبعاد رفع أسعار الفائدة األميركية قبل النصف الثاني من 2010
أكد مسح بنك أوف أميركا 
ميريل لين���ش آلراء مديري 
صناديق االس���تثمار لشهر 
نوفمبر اجلاري، اس���تبعاد 
معظمهم لقيام البنك الفيدرالي األميركي برفع 
أس���عار فائدته قبل النص���ف الثاني من عام 
2010 املقبل. ولدى س���ؤالهم عن املوعد الذي 
يتوقعون قيام البنك برفع أسعار فائدته فيه، 
توقع أكثر من ثالثة أرباع املديرين املشاركني 
في االستبيان، حدوث ذلك في النصف الثاني 
من العام املقبل أو حتى بعد ذلك، بينما توقع 
سدس املش���اركني عدم حدوث ذلك قبل عام 

.2011
وأوضح االس���تبيان أنه في الوقت الذي 
يزداد فيه قلق املستثمرين من ارتفاع معدالت 
التضخم، إال أنهم ال يتوقعون س���وى زيادة 
طفيفة في املعدالت احلالية املنخفضة. وتوقع 
47% من املش���اركني ارتفاع أس���عار الفائدة 
األساسية خالل الشهور االثني عشر املقبلة، 
بارتفاع ملحوظ عن نسبة 39%، توقعوا ذلك 

في أكتوبر املنص���رم. في الوقت ذاته، أعرب 
ثلثا املشاركني عن ثقتهم بالسياسات النقدية 

الراهنة.
والحظ االس���تبيان ارتف���اع الطلب على 
األصول التي توف���ر احلماية ضد التضخم، 
مثل الذهب والنفط وأسهم األسواق الصاعدة. 
وبلغت شعبية أسهم شركات السلع األساسية 
ذروتها منذ قيام االستبيان برصد توجهات 
تلك األسهم للمرة األولى عام 2005. واعترف 
25% من املش���اركني بإفراطهم في اقتناء تلك 
األسهم، مقارنة مع 11% فقط في أكتوبر. كما 
اعترف 53% من املشاركني بإفراطهم في اقتناء 
أسهم األسواق الصاعدة مقابل 46% في أكتوبر. 
وبدت األصول التي توفر حماية ضد االنكماش 
االقتصادي مث���ل األصول ذات الدخل الثابت 
وأصول املرافق العامة، أقل شعبية في نوفمبر 

عما كانت عليه في أكتوبر.
وق���ال ماي���كل هارتنت، كبي���ر احملللني 
االستراتيجيني لألسهم العاملية في شركة بنك 
أوف أميركا ميريل لينش للبحوث العاملية: 

»يعتقد املستثمرون أن التضخم يشكل خطرا 
أكبر من االنكماش، ويتحوطون ضده باالفراط 
في اقتناء أس���هم األسواق الصاعدة والسلع 

األساسية والدوالر األميركي«.

تقلص المخاوف

وج���ه املس���تثمرون منذ ش���هرين فقط، 
رسالة إلى الشركات تطالبها مبنح األولوية 
لتخفيض ديونها على حساب االستثمار أو 
االنفاق الرأس���مالي ال���ذي يجب أن يأتي في 
املرتبة الثانية. إال أن هؤالء املستثمرين بدوا 
أقل ثقة في استبيان نوفمبر اجلاري، وسط 
توقعات باحتمال مطالبتهم الرؤساء املاليني 
للشركات مبنح األولوية لالنفاق الرأسمالي 

الشهر املقبل.
وقد ارتفع عدد املستثمرين املطالبني بزيادة 
االنفاق الرأس���مالي إلى 32% الشهر اجلاري 
مقارنة مع 25% الش���هر املاضي. في املقابل، 
انخفضت نسبة املستثمرين املطالبني مبنح 
األولوية للحس���ابات اخلتامية من 50% في 

سبتمبر إلى 36% في نوفمبر اجلاري.
والتزال نس���بة املطالبني مبنح األولوية 
لصرف أرباح األسهم منخفضة، حيث لم يطالب 
سوى 22% من املس���تثمرين مبنح األولوية 
لصرف تلك األرب���اح، بانخفاض طفيف عن 

23% في أكتوبر.
وقال جاري بيكر، رئيس دائرة إستراتيجية 
األسهم األوروبية في شركة بنك أوف أميركا 
ميريل لين���ش للبحوث العاملية: »حدث آخر 
حتول ملصلحة منح األولوية لالنفاق الرأسمالي 
على حساب احلسابات اخلتامية في عام 2003، 
وشكل في حينه ضوءا أخضر لشراء األسهم، 
وقد يشكل مؤش���را على انتقال املخاطر من 

األسهم إلى االئتمان«.
ويكشف هذا التحول في املزاج االستثماري 
ازدياد استعداد املستثمرين للمجازفة، حيث 
انخفضت نسبة املشاركني في االستبيان من 
الذين يتحملون نس���بة مخاطر أقل من احلد 
الطبيعي إلى 1% فقط، بتراجع حاد عن نسبة 

16% في سبتمبر املاضي.

كما تتضح مالمح ازدياد االستعداد للمجازفة 
في األس���واق الصاعدة أيضا. ويقول مايكل 
هارتنت: »نحن نش���هد انعطاف���ا حادا نحو 
األسواق عالية املخاطر مثل روسيا، وابتعادا 
عن األسواق منخفضة املخاطر مثل تشيلي 

وماليزيا«.

األوروبيون يتحولون عن األسهم المرتبطة 
بالدورات االقتصادية

في الوقت الذي يعتقد فيه 22% من مسؤولي 
تخصيص األصول عامليا، أن أوروبا هي أكثر 
األسواق العاملية التي تقدر قيمة أسهم شركاتها 
بأقل من قيمتها احلقيقية، يشعر املستثمرون 
األوروبيون أنفسهم بالقلق إزاء أسهم اسواقهم. 
وأشار املس���تثمرون األوروبيون املشاركون 
في االستبيان إلى أنهم خطوا خطوات جادة 
للتخلص من األس���هم املرتبط���ة بالدورات 
االقتصادية وعززوا اس���تثماراتهم في أسهم 

قطاعات وقائية خالل الشهر املاضي.
فقد عزز أكثر من ربع املستثمرين األوروبيني 

املش����اركني في االس����تبيان من حصة أس����هم 
الشركات الناشطة في قطاعي الرعاية الصحية 
واملس����تحضرات الصيدالنية ف����ي محافظهم 
االستثمارية، واعترف 16% منهم باالفراط في 
االس����تثمار في تلك األسهم في نوفمبر، بينما 
اعترف 10% منهم بضعف اس����تثماراتهم فيها 
خالل أكتوبر املنصرم. وبلغت نس����بة الذين 
كانت استثماراتهم ضعيفة في أسهم شركات 
التكنولوجيا 5% ف����ي نوفمبر، بينما اعترف 
23% منهم بإفراطهم في االستثمار فيها خالل 
أكتوبر. وجاء هذا التحول رغم توقع نسبة أعلى 
من أولئك املس����تثمرين ارتفاع معدالت النمو 

االقتصادي في أوروبا خالل العام املقبل.
أكث���ر األدوات  العم���الت إحدى  وتعتبر 
االس���تثمارية الت���ي تضغط على األس���هم 
األوروبية، حيث يرى 49% من املس���تثمرين 
العامليني املشاركني في االستبيان، أن اليورو 
مقوم بأقل م���ن قيمته احلقيقية، بينما يرى 
36% أن الدوالر األميركي مقوم بأقل من قيمته 

احلقيقية.

أكد تقرير نادي 
 ،»ITEM Club«
لش���ركة  التابع 
إرنست ويونغ، 
أن صناديق الثروة السيادية تستعد لدخول 
مرحلة جديدة من النمو القوي واملستدام 
على الرغم من تداعيات األزمة املالية العاملية 

خالل األشهر ال� 12 األخيرة.
وتوقع النادي أن يزداد تفاوت النمو 
االقتصادي الذي شهده العقد املاضي بني 
األسواق املتطورة والناشئة، وذلك بسبب 
التعافي الس����ريع لألسواق الناشئة من 
حالة الركود االقتصادي العاملية، متنبئا 
في الوقت نفسه بأن تس����اهم البرازيل 
وروسيا والهند والصني بنسبة 40% من 
النمو العاملي بني عامي 2010 و2020، حيث 
س����تصل حصة الصني إلى الربع. وأكد 
التقرير أن الصني ومنطقة الشرق األوسط 
ستواصالن حتقيق فوائض إضافية ضخمة 
وتكديس االحتياطيات املالية، على الرغم 
من أن تأثيرات الركود االقتصادي العاملي 
قد حدت من اختالل التوازن االقتصادي 

العاملي.
وتعليقا على هذا التقرير، قال رئيس 
قس����م صنادي����ق الثروة الس����يادية في 
»إرنس����ت ويونغ« فرانس����يس سمول: 
»بالرغم م����ن أن دروس األزم����ة املالية 
األخيرة س����تدفع العديد من الدول نحو 
تعزيز احتياطياته����ا املالية ملواجهة أي 
أزمة أخرى محتمل����ة، إال أن الرغبة في 
تنويع هذه االحتياطيات واستثمار جزء 
منها ستؤدي إلى استعادة ارتفاع نشاطات 

صناديق الثروة السيادية«.

صناديق الثروة السيادية

ش����هدت صناديق الثروة السيادية 
تراجعا في األش����هر ال����� 12 األخيرة، 
لتتراوح بني 3 و3.5 تريليونات دوالر، 
إال أن ه����ذه الصناديق ما تزال إلى حد 
بعيد في موقع أفضل مما عليه احلال 
مع األسهم اخلاصة وصناديق التحوط 
التي عانت على نحو أكبر خالل فترة 
الركود االقتص����ادي، كما أنها واجهت 
خطر تشديد النظم والضوابط العاملية 

عليهما.

15% معدل النمو السنوي

ويتوقع نادي ITEM Club أن يتراوح 
النمو املفترض في أصول بعض صناديق 
الثروة السيادية بني 12 و15% سنويا، 
مشيرا إلى أن إجمالي الصناديق التي 
تخضع إلدارة صناديق الثروة السيادية 
قد يرتفع إلى 8 تريليونات دوالر بحلول 
عام 2015. وعلى الرغ����م من أن الرقم 
سابق الذكر يبقى أقل مما كان متوقعا 
حتقيقه في نفس الفت����رة قبل حلول 
الركود االقتصادي العاملي )أكثر من 10 
تريليونات دوالر(، إال أن األرقام املتوقعة 
تؤك����د أن صناديق الثروة الس����يادية 
ستكون العبا أساسيا في أسواق رأس 

املال خالل األعوام املقبلة.

االرتفاع في أسعار النفط

يش����كل االرتفاع الكبير في أسعار 

النفط وغيره من السلع العامل الرئيسي 
في دفع عجلة انتعاش صناديق الثروة 
الس����يادية في الفترة األخيرة، ويرى 
ن����ادي ITEM Club أن احتماالت تغير 
ذلك التأثير تعتبر ضئيلة على املديني 

املتوسط والبعيد.
من جانب����ه، قال كري����س بورمتان، 
 ITEM املستش����ار االقتصادي في نادي
Club: »تص����ل نس����بة الصناديق التي 
تعتمد على السلع إلى 65% من إجمالي 
صناديق الثروة الس����يادية املدارة، في 
الوقت الذي تشكل فيه صناديق السلع 
في آسيا والشرق األوسط نسبة 80% من 
إجمالي صناديق الثروة السيادية. ومن 
املنتظر أن يس����اهم فائض السيولة من 
هاتني املنطقتني وغيرها من الدول املنتجة 
للنفط مثل روسيا )رغم معاناة هذه الدولة 
من بعض املشاكل في الوقت الراهن(، في 
تعزيز املوارد املالية املتاحة لالستثمار 

من قبل صناديق الثروة السيادية«.
ومن املرجح أن يزداد عدد صناديق 
الثروة الس����يادية في ظل تطلع بعض 
الدول املنتجة للنفط، مثل إيران ورمبا 
العراق في السنوات املقبلة، لالستثمار 

بفوائض األموال املتوافرة لديها.
ف����ي أس����لوب  ه����ل م����ن تغي����ر 

االستثمار؟
التقرير أن اس����تراتيجيات  وب����ني 
االستثمار في صناديق الثروة السيادية 
للتدقيق خالل الس����نوات املاضية، ل 
كانت بش����كل عام طويل����ة املدى، في 
الوقت الذي ساعدت فيه سندات بعض 

هذه الصنادي����ق في املصارف الغربية 
في نزع فتي����ل أي حتفظ حيالها. كما 
ساعدت مجموعة املبادئ االستثمارية 
والتش����غيلية التي وضعتها صناديق 
الثروة السيادية بالتعاون مع صندوق 
النقد الدولي في اجتماع سانتياغو في 
سبتمبر عام 2008 في تهدئة املخاوف 

حيال تلك التحفظات.
وبعد تكبدها خلسائر كبيرة في عام 
2008 وبداية العام احلالي نتيجة الركود 
االقتصادي العاملي، اكتسبت صناديق 
الثروة السيادية، دون أدنى شك، خبرة 
التنظيم واستراتيجية االستثمار  في 
كما س����عت العديد من هذه الصناديق 
إلى توسيع جتربتها الذاتية من خالل 
توظيف العاملني في املصارف التي بدأت 

استثماراتها تتقلص.
من ناحية اخر  قال فرانسيس سمول: 
وفقا للعديد من األسباب، نعتقد بأننا 
سنشهد حتوال في استراتيجيات استثمار 
صناديق الثروة السيادية على املديني 

املتوسط والطويل«.
وأضاف: »متاشيا مع القوة املتنامية 
لألسواق الناشئة والتغييرات املرتبطة 
بأمن����اط التج����ارة العاملي����ة وتدف����ق 
االس����تثمارات، وإلى جانب الرغبة في 
تقلي����ل االعتماد على أص����ول الدوالر 
األميركي، فإن صناديق الثروة السيادية 
ستس����عى نحو تعزيز استثمارها في 
األسواق الناشئة. وهذا بدوره يشير إلى 
املالية  التركيز على اخلدمات  تقليص 

بوصفها هدف االستثمار«.

صناديق الثروة السيادية في موقع أفضل مما عليه الحال مع األسهم الخاصة وصناديق التحوط
البرازيل وروسيا والهند والصين تساهم بنسبة 40% من النمو العالمي بين عامي 2010 و2020 

تقرير »إرنست ويونغ«: 15% معدل النمو السنوي المتوقع 

تقــارير


