
اقتصاداالثنين  15  مارس  2010   40
قالت في تقريرها الشهري إن الكويت تدير 36 صندوقًا بـ 3 مليارات دوالر

»سبائك«: 70 مليار دوالر أصول 680 صندوقًا إسالميًا حول العالم 
يتعلق أيضا بتطلع املستثمرين 
إلى تنويع  في الشرق األوس����ط 
محافظهم االستثمارية جغرافيا، 
فالصناديق التي تأسس����ت حتى 
في ماليزيا أخذت من منطقة شرق 

آسيا توجها الستثماراتها. 
وبني التقرير ان صورة املخاطر 
بالنس����بة للصناديق اإلسالمية 
تغيرت بش����كل أساسي منذ عام 
2008، وق����د تس����ببت التعديالت 
التي طرأت على العائدات املتوقعة 
في سحب بعض املستثمرين إلى 
رؤوس أمواله����م، والتزال مناذج 
األعمال التي كانت قوية فيما مضى 
تكافح ملجاراة األحداث القاس����ية 
التي شهدتها أسواق األصول، وأبرز 
مخاطر الصناعة تتجسد بضعف 
االنتعاش الذي تشهده االقتصادات 
املتقدمة، وبعدم تقبل املستثمرين 
للخوض في املخاطر، باإلضافة إلى 
التقييم. لكن وعلى  عدم وضوح 
الرغم من العوائق احلالية فالتزال 
أسس الصناديق اإلسالمية قوية 
بامتالكه����ا نح����و 70 مليار دوالر 
كأصول مدارة، باإلضافة إلى قاعدة 
سكانية إسالمية ضخمة ومتزايدة 
غير مستغلة، وميكن اعتبار هذه 
احلقائ����ق فرصا في املس����تقبل، 
فهذا هو الوقت املناس����ب التخاذ 
اخليارات االستراتيجية التي يجب 
على املساهمني في األسواق تبنيها 

ليتمكنوا من جتاوز األزمة.

توصية »سبائك«

أوصى التقرير الشهري لشركة 
»س����بائك« مدي����ري الصنادي����ق 
أفكار مبتكرة  اإلس����المية بتبني 
لالستثمار وتوس����يع أنشطتهم 
النامي����ة، وإيجاد  في األس����واق 
اس����تراتيجيات توزي����ع واضحة 
وشفافة ومنتجة لتلك الصناديق. 
ويعتبر من الض����رورة أن تتجه 
الصناديق اإلسالمية إلى االستثمار 
في س����لع مثل الذه����ب والفضة 
واملعادن وقطاع����ات الزراعة إلى 
جانب االستثمار في أسواق جديدة 
لم يتم االس����تثمار فيها بعد مثل 
استراليا وتايلند وڤيتنام إضافة 
إلى أفريقيا وأميركا الالتينية، إذ 
يبدو أن الس����نوات املقبلة حتمل 
الكثير من الفرص، وبالتالي العوائد 

املجزية للمستثمرين.

ق����ال التقرير 
ي  لش����هر ا
لشركة سبائك 
ل���إلج�����ارة 
واالس����تثمار ان من����و الصناديق 
الش����ريعة  املتوافق����ة مع أحكام 
ش����كل على مدى العق����د املاضي 
أكثر مظاه����ر التطور الديناميكي 
في قطاع التمويل اإلسالمي، وقد 
بلغت هذه الصناديق 680 صندوقا، 
العالم المست  تدير أصوال حول 
ال� 70 مليار دوالر، حسب بيانات 

مؤسسة »يوريكاهيدج«.
وذكر التقرير انه من املتوقع أن 
يتجاوز عدد الصناديق اإلسالمية 
ال� 700 صندوق خالل العام احلالي، 
خصوصا أن وتيرة النمو مستمرة 
في هذا القطاع، فاألصول املتوافقة 
م����ع أح����كام الش����ريعة والقابلة 
لالستثمار في دول مجلس التعاون 
اخلليجي وآس����يا فقط س����جلت 
ارتفاع����ا في عام 2008 لتصل إلى 
736 مليار دوالر، مقارنة مع 267 
مليارا في عام 2007، وفقا ملؤسسة 

إرنست ويونغ.
وأوض����ح التقرير الذي ناقش 
أداء س����وق الصناديق اإلسالمية 
في العالم ومنطقة الشرق األوسط 
خالل 2009 ومقارنتها مع 2008، 
أن املؤسس����ات املالية اإلسالمية، 
مبختلف أنواعها، كانت أقل تأثرا 
بتداعيات األزم����ة املالية العاملية 
مقارنة م����ع نظيراتها التقليدية، 
لكنه����ا لم تكن بتات����ا مبعزل عن 
انهيار أس����عار  الرك����ود وتأثير 

األصول.
وب����ني التقري����ر أن صناع����ة 
الصناديق اإلسالمية تعتبر حديثة 
العهد نس����بيا، إال أن ذلك ال مينع 
أن إمكانات منوها اليوم أكبر من 
أي وقت مضى، س����واء من حيث 
عدد الصناديق، أو حجم األصول 
اخلاضعة ل����إلدارة، وهذا يتعلق 
العاملي  بالدرجة األولى بالتوجه 
نح����و س����وق التموي����ل املوافق 
للشريعة، والذي جاء نتيجة األزمة 
التي زعزعت ثقة  العاملية  املالية 
املستثمرين بالنظام املالي التقليدي، 
مبا فيها الصناديق االستثمارية 
التقليدي����ة. وق����د جع����ل ابتعاد 
الصناديق اإلسالمية عن املجازفة 
منها مركز جذب للمستثمرين، في 

فقد حققت صناديق الصكوك العام 
املاضي ارتفاعا بنس����بة %16.07، 
مسجلة قفزة قوية مقارنة بعوائد 
سلبية في عام 2008 بنسبة %10.19. 
وهذا يعود طبعا بالدرجة األولى 
إلى حتسن أوضاع أسواق الدين 
بشكل عام وسوق الصكوك بشكل 
خاص. وعلى املس����توى العاملي، 
تص����درت صناديق الصكوك ذات 
العوائد املرتفعة قائمة الصناديق 
من حيث األداء، مستفيدة من تقارب 
الفجوة بني عمليات البيع والشراء. 
وحققت الصناديق اإلسالمية في 
دول اخلليج أداء إيجابيا في 2009 
إذ بلغ العائد 12.5%، وهو ما ميثل 
حتس����نا في األداء مقارنة بعوائد 
س����لبية في العام السابق بلغت 

28.57%، حسب أرقام »ليبر«. 
لكن هذه القف����زة في العوائد 
تعتبر متواضعة نس����بيا مقارنة 
بالصناديق العاملية التقليدية التي 
حقق����ت 36.5% أرباح����ا في العام 
املاضي. واحلقيقة أن الصناديق 
اإلسالمية لم تتمكن من االستفادة 
الالفت لألس����واق  من االرتف����اع 
الناشئة، وهذا يعود أساسا إلى عدم 
االستثمار بقوة في تلك األسواق 
وتركيزها على األسواق اإلقليمية 
في دول اخلليج التي شهدت أوضاعا 
صعبة خالل كامل عام 2009 بسبب 
مشاكل الشركات في الكويت وأزمة 

ديون مجموعة دبي العاملية. 
وعلى الرغ����م من ذلك، حققت 
صناديق األسهم واألصول املنوعة 
املتوافقة مع أحكام الشريعة في 
العام املاضي أداء أفضل من 2008 
مس����جلة عوائد بنس����بة %18.48 
و14.07% في املتوسط على التوالي. 
ونتيجة لقلة االستفادة من العوائد 
املرتفعة في األسواق الناشئة، يبدو 
أن الصناديق اإلس����المية تعلمت 
الدرس. فعلى صعيد الصناديق 
التي تأسست العام املاضي وعددها 
48 صندوقا هبوطا من 78 صندوقا 
في 2008، ركز معظمها على توجيه 
اس����تثماراته إل����ى منطقة آس����يا 
واحمليط الهادي، بس����بب عوامل 
جذب متزايدة الهتمام املستثمرين، 
وباعتبار أن هذا اجلزء من اخلريطة 
العاملية يش����كل منطقة منو، كما 
أن تركيز اس����تثمارات الصناديق 
اإلس����المية عل����ى ه����ذه املنطقة 

بحوالي 5.5 مليارات دوالر، وتتبعها 
الكويت التي تض����م 36 صندوقا 
تدير 3 مليارات دوالر تقريبا، في 
حني يعمل في مملكة البحرين 20 
أق����ل بقليل من  صندوقا حجمها 
مليار دوالر، تدير 4 صناديق في 
الوالي����ات املتحدة األميركية أكثر 
من 2.5 مليار دوالر، أما في جنوب 
افريقيا فثمانية صناديق تدير 644 
مليون دوالر، في حني تدير قطر 
16 مليون دوالر من خالل صندوق 

واحد فقط.

األداء والعوائد

وقال التقرير انه بالنسبة ألداء 
الصناديق املتوافقة مع الشريعة، 

عدة تتوافر فيها، أبرزها الشريحة 
املسلمة الغنية والواسعة، إضافة 
الى سياستها الضريبية الفريدة، 
فه����ي ال تف����رض ضرائ����ب على 
الشركات احمللية، لكن فقط على 
الش����ركات األجنبية، م����ا عدا إذا 
كانت الشركة األجنبية عبارة عن 
مس����تثمر أو مستثمرين من دول 
مجلس التعاون اخلليجي ولديهم 
مشروع مشترك مع شركة سعودية. 
وبالتالي تخضع املؤسسة األجنبية 
حينها لضرائب الزكاة فقط بدال من 

الضرائب على الشركات.
أما بالنس����بة للدول األخرى، 
فتستحوذ اإلمارات العربية املتحدة 
عل����ى 55 صندوق����ا تدير أصوال 

العالم، نظرا لع����دد احلوافز  في 
املعتم����دة داخل هات����ني الدولتني 
ومستوى التحرر في قطاع التمويل 
اإلسالمي ككل، وتستحوذ ماليزيا 
على 26% من الصناديق حول العالم 
ليبلغ عدده����ا 194 صندوقا تدير 
أكثر م����ن 8.6 مليارات دوالر، في 
العربية  اململكة  حني تبلغ حصة 
الس����عودية 19.6% عامليا، أي 147 
صندوقا إس����الميا تدير نحو 18 
مليار دوالر، حسب بيانات ليبر 
لألبحاث التابعة ملؤسسة تومسون 

رويترز. 
ولفت التقرير إلى أن الصناديق 
في اململكة تدي����ر أكبر حجم من 
األصول عامليا، وذلك يعود ملزايا 

ما ميثل مجموعه 306 صناديق، إذ 
انه على مدى العقد املاضي، شهد هذا 
النوع من الصناديق منوا سريعا 
في منطقة الشرق األوسط، نتيجة 
زيادة حجم الث����روات داخل دول 
اخلليج بفضل ارتفاع أسعار النفط. 
ويالحظ أن هناك عالقة طردية بني 
سعر النفط اخلام وعدد صناديق 
االس����تثمار التي مت إطالقها، وهو 
ما يعكس رؤوس األموال املتدفقة 
إلى ه����ذه الصناعة، والتي اليزال 
معظمها يأتي من مستثمرين في 

املنطقة.
وأشار التقرير إلى أن ماليزيا 
أكبر مراكز  والسعودية تعتبران 
الصناديق اإلسالمية واألكثر جاذبية 

ظل ما مر به االقتصاد العاملي من 
اضطرابات، وانعكاسات مباشرة 
على القطاع املالي. وبالتالي قد تشهد 
هذه الصناعة طفرة مجددا نظرا 
لقلة مخاطرتها مقارنة بنظيرتها 
التقليدية، كما أن املؤشرات ترجح 
اتساعا مهما لقاعدة اخلدمات املالية 

اإلسالمية في املستقبل القريب.
التقرير أن قاعدة عمالء  وبني 
الصناديق اإلسالمية اتسعت في 
العقد املاضي لتشمل عددا كبيرا 
من املستثمرين غير املسلمني، وقد 
تطورت هذه الصناديق في مجال 
إدارة الث����روات لتلبي احتياجات 
املستثمرين الذين يريدون ولوج 
أسواق رأس املال في إطار أحكام 
الشريعة، وأدى ذلك إلى االبتكار 
لتقدمي سندات وقروض بأسلوب 
ح����الل، وق����د بلغ����ت ذروتها في 
منتجات مختلف����ة مثل الصكوك 
واملضاربة واإلجارة، ونتيجة هذا 
النمو املتس����ارع أطلقت مؤسسة 
فيلكا جوائز س����نوية للصناديق 
اإلسالمية، وسيتم توزيع اجلوائز 
هذا العام في 12 أبريل املقبل، فضال 
عن تكرمي أفضل الصناديق أداء.

وقال التقرير انه مع املزيد من 
املنتجات املعروضة في الس����وق 
أصبح لدى صناديق االس����تثمار 
اإلس����المية مجموعة واسعة من 
الفرص في مختلف أنحاء العالم، 
وذلك في ظ����ل توجه عدد متزايد 
املالية  البنوك واملؤسس����ات  من 
والشركات الغربية إلى هذا النوع 
من االستثمارات، فضال عن األجهزة 
ب����دأت بإصدار  التي  احلكومي����ة 
الصكوك، والسيما منذ بداية األزمة 
االئتمانية في عام 2007. وأضاف 
التقرير انه على الرغم من تضرر 
صناعة الصناديق اإلسالمية خالل 
األزمة شأنها شأن جميع القطاعات 
املالية، إال أنها بدأت تكتسب املزيد 
من االهتمام والشعبية في األشهر 
القليل����ة املاضي����ة، خصوصا مع 
حتقيق أغلبه����ا عوائد أفضل من 

نظيراتها التقليدية.

التوزيع الجغرافي

التوزيع اجلغرافي  وحس����ب 
للصناديق اإلسالمية، تتركز %45 
من 680 صندوقا حول العالم في 
دول مجلس التعاون اخلليجي، وهو 

45% من الصناديق تتركز في دول مجلس التعاون و29% منها في ماليزيا و 48 صندوقًا جديدًا تأسست في 2009 هبوطًا من 78 صندوقًا في 2008

ينطلق في 17 مارس الجاري تحت رعاية السفير المصري

»إفرست لالستثمار العقاري« تطلق المعرض العقاري المصري 
بمشاركة 25 شركة تطرح 100 مشروع بمليار دوالر

»باز للنظم العقارية« تستمر في عرض
 تجربتها الفريدة في »حصص المشاع«

كشفت شركة »باز للنظم العقارية«، التي تتخذ من الكويت مقرا لها، 
أن منتجها االستثماري الذي أطلقت عليه اسم »حصص املشاع«، سيتم 
طرحه خالل املعرض العقاري الدولي املصري، الذي سيقام خالل الفترة 

من 17 الى 21مارس.
و»حصص املشاع« هي نظام ملكية خاصة مشاعة للمنفعة دون العني، 
وينتفع مبوجبها كل شريك بجزء معني من العني املشترك ولفترة زمنية 
محددة بنسبة حصته في املشاع، ويكون ذلك منسوبا إلى إجمالي قيمة 
احلصص في العني املشاع، وقد أكد عدد من املرجعيات الفقهية صحة هذا 

النظام من الناحية الشرعية وتطابقه مع الشريعة اإلسالمية. 
وعلى هامش املعرض أكد مدير ادارة التسويق بالشركة د.خالد الشمري 
أن ابتكار »باز« لنظام حصص املشاع، يأتي من إميان راسخ بأن الشريعة 
اإلسالمية قادرة على تقدمي نظم استثمارية تواكب احلداثة وحتافظ على 
القيم ومتنح كل أطراف العملية االستثمارية حقوقهم وحتفظها. مشيرا 
إلى أن نظام حصص املشاع، قدم حلوال متطورة وقيمة ألساليب االنتفاع 

بالعقارات الفندقية مبا يحقق أفضل النتائج للمستثمر واملنتفع.
وشملت مش���اريع »ش���ركة باز« في مجال حصص املشاع، مشروع 
منتجع منازل العني في مكة املكرمة وهو أول منتجع في قلب مكة املكرمة 
مم���ا يجعله اختيارا ذكيا وعمليا حلجاج بي���ت اهلل احلرام ومعتمريه، 
ومش���روع فندق كوبث���ورن في منطقة بور س���عيد بدبي والذي اصبح 
بحكم موقعه اخليار األمثل لزوار دبي سواء للعمل أو للترفيه، حيث مت 
بيع صكوك انتفاع تراوحت مدتها بني 30 و50 س���نة، وفق نظم محكمة 
اإلدارة، قامت »ش���ركة باز« بوضع مواصفات دقيقة لها، لضمان أفضل 

فائدة ملالك تلك الصكوك. 

أعلنت شركة إفرست 
املع����ارض  لتنظي����م 
واملؤمت����رات عن إطالق 
العق����اري  املع����رض 
املصري الذي يقام حتت 
رعاية السفير املصري 
الكويت مبش����اركة  في 
25 ش����ركة من كبريات 
شركات العقار والتسويق 
العقاري في مصر، خالل 
الفترة من 17 إلى 21 مارس 

اجلاري.
وقال رئيس مجلس 
إدارة ش����ركة »افرست« 

هشام عنبة في بيان صحافي إن املعرض 
سيشهد في دورته اجلديدة طرح مجموعة 
مميزة من املشاريع العقارية املميزة في 
جميع مناطق مصر والتي ترضي جميع 
االذواق واملستويات، الفتا إلى أن جملة 
االستثمارات املصرية التي يتم تسويقها 
في املعرض تصل إل����ى مليار دوالر من 

أراض وشقق وڤلل ومشاريع.
وأش����ار إلى أن هناك ما يقارب ال�100 
مشروع سكني وسياحي وجتاري وإسكاني 
للشباب يتم عرضها خالل املعرض الذي 
ميتد ل� 5 أيام األمر الذي يتيح ملن يريد 
أن يش����تري أن يقوم عن طريق معارفه 
أو أقاربه في مصر بالسؤال عنها والتأكد 
من املش����اريع قبل الش����راء أو التعاقد، 

موضحا أن املعرض في 
دورته اجلديدة يعد اكبر 
معرض عقاري مصري 

في الكويت.
وب����ني أن الس����وق 
املص����ري يتمت����ع بثقة 
كبي����رة ب����ني املصريني 
العربي����ة  واجلالي����ة 
واخلليجية املتواجدين 
في الكويت، مشيرا إلى 
أن املسؤولني في السفارة 
املصرية دعوا إلى اإلكثار 
من ه����ذه املعارض التي 
تساهم في زيادة التواصل 
بني مص����ر والكويت في ظ����ل العالقات 
املتميزة بني البلدين على املستوى الرسمي 

واحلكومي.
وأك����د أن املعرض س����يكون انطالقة 
حقيقية للشركات املصرية العقارية التي 
تعرض مش����اريعها في املعرض، مشيرا 
إلى أن املعرض يشهد تقدمي مجموعة من 
التسهيالت في الس����داد والتقسيط على 
دفعات ميسرة، فاملعرض يقدم عروضا 
جيدة منها التس����ليم الفوري والتسليم 
خالل فترات قريبة مما يعطي مصداقية 
للمشاريع، مبينا أن الشركات ال� 25 تعد 
األفضل في مصر من حيث تقدمي مشاريع 
في مختلف أنحاء مصر، وبأسعار مناسبة 

تناسب الشرائح كافة.

هشام عنبة

في 10 أبريل المقبل

»المستشارون العالميون« تعقد برنامج المراجعة  
للمنهج الجديد لشهادة المحاسب اإلداري

موضحة في الوقت ذاته ان لقب 
CMA«« يعني مميزات عديدة 

منها:
احلصول عل���ى لقب دولي 
تتمكن ع���ن طريقه من العمل 
ف���ي أي جهة ف���ي العالم ألنك 
على دراية باألمور احملاسبية 
بش���كل موحد على مس���توى 
العالم، باالضاف���ة الى اعتالء 
املناصب القيادية العليا بجهة 
العمل للقدرات املكتس���بة من 
الشهادة إضافة إلى ارتفاع الدخل 
املادي احملصل من الوظيفة مما 
يسهم في الرضا الوظيفي حلامل 
الشهادة مقارنة بغير احلاصلني 
عليها، والق���درة على تطبيق 
املعرفة العلمي���ة على الواقع 
العملي في أثناء القيام باملهام 

الوظيفية واتخاذ القرار.
واوضحت ان حاملي شهادة 
CMA ميثلون في جميع أنحاء 
العالم قيم���ة مضافة لكيانات 
األعم���ال العتمادها عليهم في 
تنفيذ أعمالها احملاسبية وأعمال 
التموي���ل وإدارة املعلوم���ات 
وبشكل أكثر توسعا التخطيط 
االستراتيجي وحلول األعمال، 
ومن هن���ا يأتي حرص جهات 
األعمال عل���ى توظيف حاملي 

.CMA لقب

كش���فت مدي���ر التدري���ب 
ش���ركة  ف���ي  واملؤمت���رات 
املستش���ارون العامليون منال 
محس���ن، النقاب ع���ن توجه 
الشركة في العاشر من أبريل 
املقبل لعق���د برنامج املراجعة 
للمنهج اجلديد للشهادة املهنية 
 ،CMA احملاسب اإلداري املعتمد
التي حتظي بأكبر نسبة إقبال 
بني املهنيني في مجال احملاسبة 

بالكويت.
واضافت محس���ن في بيان 
أن الشركة قامت مع  صحافي 
هيئة احملاضرين بدراسة منهج 
النظ���ام اجلديد لوضع أفضل 
آلية متكننا من ش���رح املنهج 
للمشارك بحيث يشتمل برنامج 
املراجعة على فرصة حلل أكبر 
قدر من األس���ئلة والتدريبات 
للمش���ارك أثن���اء حض���وره 
محاض���رات البرنامج، بحيث 
تكون لبرنامجنا ميزة إضافية 

للمشارك. 
وقالت ان املهنيني يعتقدون 
أن التعديالت على املنهج جذرية 
وهي ليست كذلك. كل ما حدث 
ه���و أن IMA قد حذفت بعض 
املوضوعات ألنها تعتبر معلومة 
بالضرورة لدى احملاس���بني، 
وقامت بإضاف���ة موضوعات 

أخرى به���دف إعطاء عمق أكبر 
للشهادة لكي تصبح أكثر قوة 
م���ن حي���ث احملت���وى العلمي 
والفائ���دة املهنية حلامليها في 
مجال احملاسبة وبذلك يصبح 
حامل لقب CMA قوة ضاربة في 

جهة عمله.
واشارت الى ان »املستشارون 
العاملي���ون« »تقوم منذ عش���ر 
سنوات بعقد برنامج املراجعة 
والطلب على الشهادة في تزايد 
مس���تمر من جان���ب املهنيني. 
ويعتبر هذا اإلقبال مؤشرا جيدا 
على أهمية الشهادة في املجتمع 
احملاس���بي من عدة نواح على 
الصعيدين الشخصي واملهني، 

منال محسن

تحديات وضغوط جمة تواجه الصناديق اإلسالمية 
أوض����ح التقرير انه على الرغم من عودة العوائد اإليجابية إلى 
القطاع، إال أن الصناديق اإلسالمية تواجه جملة ال يستهان بها من 

التحديات والضغوط، وأبرز هذه التحديات:
� صحي����ح أن الدور الذي لعبته والتزال تلعبه دول املنطقة في 
سوق الصناديق كبير، إال أن غياب سوق ثانوية داخل دول مجلس 
التعاون اخلليجي، لن يخدم مس����تقبل هذه الصناديق، على الرغم 

من محاوالتها التوسعية.
� تؤدي صناديق االس��تثمار اإلسالمية التي تعمل ككيانات منفصلة 
من مديري الصناديق دورا في تعزيز االس��تثمار عبر احلدود، وبالتالي 
عليها تقوية أعمالها ملس��اعدة املستثمرين في زيادة الثروة القائمة على 

املبادئ اإلسالمية.
� قضية أخرى تستدعي االهتمام أيضا أال وهي كيف ميكن لهذه 
الصناديق أن تكس����ب ثقة املس����تثمرين بعد تزعزعها جراء األزمة 
املالية احلالي����ة، خصوصا الذين يرغبون في احلصول على الربح 
من خالل تقدمي املشاريع املناسبة لهم لالستثمار والتي تقوم على 

الشريعة اإلسالمية. 
� تعتبر الشفافية حتديا آخر أيضا، فبالنظر إلى أن االستثمارات في 
عدد من املناطق اجلغرافية ال يتمكن املستثمرون فيها من االطالع الكامل 
على التفاصيل، فإن هؤالء قد ال يكونون على اس��تعداد لوضع أموالهم 
في صناديق إسالمية تعمل وفقا لهذا الغرض، وقد يفضلون االستثمار 
في األس��هم احمللية فقط والتي هي أكثر عرض��ة للخطر، وبالتالي على 
مديري الصناديق التعامل مع هذا التحدي بشكل فعلي، وتعزيز الشفافية، 

خصوصا أن الصناديق اإلسالمية ولدت لتنمية االقتصاد احلقيقي. 
� حتتاج الصناديق اإلسالمية إلى توسيع نطاق أنشطتها وتنويع 
استثماراتها أفقيا وعموديا، لكن مع األزمة احلالية أحجم املستثمرون 
عن املشاركة في االستثمار عبر احلدود، وال ميكن تغيير هذا التوجه 
إال إذا أدي����رت تلك األموال على نح����و مهني وفني، ويكون ذلك من 
خالل االمتثال الدقيق ملبادئ اإلس����الم، واحلد من تباين املعلومات 

بني املستثمرين والصناديق.

� صحيح أن صناعة إدارة األصول اإلس��المية توفر سنويا عائدات 
كبي��رة تقدر بحوالي 3.86 مليارات دوالر، إال أن الصناديق اإلس��المية 
التزال صغيرة احلجم، إذ إن أكثر من 50% من هذه الصناديق متلك أصوال 
مدارة ال تتعدى قيمتها 20 مليون دوالر. وحس��ب إرنست ويونغ يدير 
ثلثا مديري الصناديق أصوال إسالمية ال تتجاوز قيمة كل منها 100 مليون 

دوالر، لذا تبدو ساحة التنافس العاملية مجزأة ومتراجعة. 
� لقد مت تصفية حوالي 30 صندوقا في عامي 2008 و2009، في 
حني لم يتم تصفية سوى 18 صندوقا فقط خالل عامي 2006 و2007. 
وتضاع����ف الرقم يدل على صعوبة الوض����ع التي واجهته صناعة 
الصناديق اإلسالمية بسبب األزمة املالية العاملية، عكس ما يشاع.

� يبقى تركيز الصناديق اإلسالمية منصبا بشكل أساسي على منطقة 
دول اخلليج، لكن مصدر النمو يتمثل في األس��واق غير املستغلة حتى 
الساعة في آسيا والشرق األوسط وشمال افريقيا، بسبب تواجد عدد كبير 
من السكان املسلمني، إذ اليزال التمويل اإلسالمي في مراحله األولى في 
هذه األسواق التي تشمل إندونيسيا )207 ماليني مسلم( وباكستان )161 
مليون مسلم( والهند )150 مليون مسلم( وبنغالديش )132 مليون مسلم( 

وتركيا )71 مليون مسلم( وإيران ونيجيريا )64 مليون مسلم(.
� التزال صناديق األسهم تستحوذ على الصدارة بني مختلف أنواع 
الصناديق، ومن املعروف أن األسهم كانت بني أكثر األصول تضررا 
نتيج����ة األزمة املالية، لذا من التحديات الت����ي تواجهها الصناديق 
اإلسالمية أن تنوع أصولها وتتجه نحو مفاهيم مختلفة مثل الصكوك 

واإلجارة وغيرها.
� ت��زداد حاليا الضغوط على مديري الصنادي��ق أكثر من أي وقت 
مضى لينظروا في هيكلة مؤسس��ية موجزة وفعال��ة من خالل التعاقد 
مع أطراف خارجية لتنفيذ نشاطاتهم الثانوية، وسيكون على الشركات 
أن تختار منصة إنتاج توزيع تتماش��ى مع اس��تراتيجيتها، كما سيجب 
عليها أن حتدد وضعها س��واء كانت شركة تسعى وراء القيمة العالية أو 
شركة تس��عى المتالك قدر كبير من األصول، لتتمكن بذلك من حتديد 

الرسوم املترتبة عليها.

تقـرير


