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العلي: خطة إعادة هيكلة »دار االستثمار« قريبًا في يد المحكمة المختصة و»المركزي« 
أعلن���ت اللجن���ة التنس���يقية لبنوك 
ومستثمري شركة دار االستثمار أن معظم 
اجلوانب التجارية من املستندات اخلاصة 
بخطة إعادة الهيكلة قد مت االتفاق عليها مع 
الشركة، وانه من املتوقع أن يتم االنتهاء من 
إعداد النسخة اإلجنليزية من تلك املستندات 

في غضون أسبوع واحد تقريبا. 
وأوضحت اللجنة في بيان صحافي امس 
أنه بعد االنتهاء من النس���خة اإلجنليزية 
س���يتم ترجمتها إلى اللغة العربية ومن 
ثم تقدميها إلى الهيئة الشرعية للمراجعة 
النهائية قبل أن تقوم شركة دار االستثمار 
بتسليم املس���تندات النهائية إلى احملكمة 
املختصة في الكويت، مشيرة الى انه يتوقع 
أن تس���تغرق عملية الترجمة واملراجعة 
وكذلك مراجعة الهيئة الش���رعية بضعة 

أسابيع.

وقالت اللجنة انه في محاولة 
لإلس���راع بعملية دف���ع األرباح 
ودفعات اإلطفاء لبنوك ومستثمري 
دار االستثمار، فقد اتفقت الشركة 
واللجنة التنسيقية على أنه في 
حال موافقة احملكمة على خطة 
إعادة الهيكلة، وبغض النظر عن 
تاريخ املوافقة، فإن التاريخ احملدد 
لبداية احتساب مدة دفع األرباح 
ودفع���ات اإلطفاء الس���نوية لن 
يتعدى 30 سبتمبر 2010، وبناء 

على ذلك يكون املوعد املتوقع الستحقاق 
أول دفعة لألرباح مبا ال يتجاوز 31 مارس 
2011، أما أول مبلغ من دفعة اإلطفاء فاملتوقع 

أال يتجاوز تاريخ 30 سبتمبر 2011.
وباإلضافة إلى ذلك، وبانتظار املوافقة 
النهائية من قب���ل احملكمة املختصة، فإن 

شركة دار االس���تثمار قد وافقت طواعية 
على االلتزام، في إدارة شؤونها، بالشروط 
والتعهدات املنصوص عليها في املستندات 
اخلاصة بخط���ة إعادة الهيكلة، كما لو مت 

إقرارها من احملكمة.
واضافت اللجنة انه كجزء من متطلبات 

خط���ة إع���ادة الهيكل���ة، قدمت 
شركة دار االستثمار إلى اللجنة 
التنس���يقية صيغ���ة معدلة من 
امليزانية التقديرية وخطة العمل 
للخمس س���نوات املقبلة، وذلك 
في اجتماع عقد بدبي بتاريخ 24 
مايو املاضي، الفت���ة الى انه لم 
يتم االتفاق بع���د على امليزانية 
التقديرية وخطة العمل وبشكل 
خاص بند املصاريف التشغيلية 
املتوقع���ة، مذكرة ب���أن اللجنة 
 )CRO( وبالتنسيق مع ضابط إعادة الهيكلة
تقوم حاليا مبراجعة امليزانية التقديرية 
وذلك من أجل اقتراح صيغة معدلة لعرضها 

على الشركة.
وقال الناطق باسم اللجنة التنسيقية 
بدر العلي إن: »إع���ادة هيكلة االلتزامات 

املالية لش���ركة دار االس���تثمار قد أخذت 
وقتا كبيرا وكانت عملية ش���ائكة، واآلن 
وبعد قرب االنتهاء من إعداد املس���تندات 
األساس���ية اخلاصة بتطبيق خطة إعادة 
الهيكلة والتي حازت موافقة ما يزيد على 
80% من البنوك واملس���تثمرين في شركة 
دار االستثمار، فإن اللجنة التنسيقية ترى 
أن القرار النهائي ومس���ألة تطبيق خطة 
إعادة الهيكلة سوف يصبحان قريبا في يد 
احملكمة املختصة في الكويت وبنك الكويت 
املركزي لتكتمل العملية حتت مظلة قانون 

االستقرار املالي«. 
 وأكد أنه: »من اآلن فصاعدا سوف يبقى 
دور اللجن���ة التنس���يقية مركزا بصورة 
أساس���ية على امليزانية التقديرية وكذلك 
مراقبة أعمال الشركة ومراحل دخولها حتت 

مظلة قانون االستقرار املالي«.

في بيان للجنة التنسيقية لبنوك ومستثمري الشركة 

ارتفاع الثروات في الشرق االوسط

الشمالي وفؤاد دوجلس ودايفيد ستيفنز وبدر الهاجري وكميل حداد خالل اللقاء 

منو في استثمارات الصكوك االسالمية السيادية

مصطفى الشمالي مستقبال فؤاد دوجلس

بدر العلي

2.3 مليار دوالر حجم الزيادة
في استثمارات الصكوك اإلسالمية السيادية

إعداد: محمد البدري
قالت مؤسس����ة »بي إن بي« 
انفس����تمنت بارتنرز ان  باريبا 
السندات اإلسالمية املصدرة من 
الش����رق األوسط  قبل حكومات 
أصبحت اكثر جاذبية من ذي قبل 
بسبب الثروة التي جتنيها هذه 

البلدان والناجمة عن النفط.
وقال مدير وحدة إدارة األصول 
واألسواق الناشئة واالستثمارات 
اإلسالمية في »بي إن بي باريبا« 
لالس����تثمار، رافائيل مارتينيز 
داملاو: »خياراتنا في املنطقة تركز 
الس����يادي وشبه  على االئتمان 
الس����يادي«، مضيفا »هذان هما 
اللذان نفضلهما نظرا  القطاعان 

ملالءتهما املالية«.
ولفت الى ان العديد من دول 
اخلليج والش����ركات العاملة بها 
اصبح لديها دور مهم في اصدار 
او التعامل بالصكوك والسندات 
االس����المية، خاصة دبي، ووفقا 
ملؤشر »إتش إس بي سي/ ناسداك« 
ضاعفت دول مجل����س التعاون 
اخلليجي من ه����ذا الدور، حيث 
بلغ انتش����ار 575 نقطة أساس 
حتى 26 نوفمب����ر املاضي قبيل 

ازمة شركات دبي.
 وفي هذا السياق، قالت »بي إن 
بي باريبا« لالستثمار باعت هيئة 

دبي للكهرب����اء واملياه في ابريل 
املاضي، ما قيمته مليار دوالر من 
الس����ندات والصكوك االسالمية، 
لتصبح أول كيان في دبي اململوكة 
للحكومة لالستفادة من أسواق 
االئتمان منذ أزم����ة الديون، كما 
رفعت الشركة السعودية للكهرباء، 
التي تس����يطر عليها الدولة، في 
ماي����و املاضي قيمة ما متلكه من 
صكوك الى 7 مليارات ريال )1.9 

مليار دوالر(.
جاء ذلك في الوقت الذي أشارت 
فيه وحدة إدارة األصول في »بي 

إن بي باريبا« لالستثمار الى ان 
استثمارات الشركات اخلليجية في 
ميدان السندات اإلسالمية ازدادت 
بالنسبة الى اجمالي االستثمارات 
العاملة في هذا املجال في منطقة 
الش����رق األوسط وافريقيا خالل 
الربع االول من العام احلالي، حيث 
بلغت الزيادة نحو 2.3 مليار دوالر 
بانخفاض قدره 19% عن اجمالي 
االستثمارات في الفترة املماثلة في 
عام 2009، مشيرة الى ان حجم 
هذه االستثمارات بلغت في 2007 

حوالي 18.2 مليار دوالر.

الشمالي ناقش وظيفة قطاع التمويل العام
مع رؤساء وقادة »برايس وترهاوس كوبرز«

التقى قادة ش���ركة برايس وتره���اوس كوبرز وزير 
املالية مصطفى الشمالي، حيث متت مناقشة دور ووظيفة 
قطاع التمويل العام، يأتي هذا االجتماع في إطار جولة 
إقليمية يقوم بها مديرون رفيعو املس���توى من شركة 
برايس وترهاوس وذلك جلمع اآلراء من كبرى اجلهات 
احلكومية إلصدار ملحق خاص حول الش���رق األوسط 
لتقرير الشركة باململكة املتحدة بعنوان »التمويل على 
مفترق الطرق«، حيث من املزمع أن يقدم التقرير رؤية 
شاملة حول دور قطاع التمويل في تنمية االقتصادين 

احمللي واإلقليمي.

وبهذه املناسبة، قال الشريك شركة برايس وترهاوس 
كوبرز في الكويت فؤاد دوجلس »إنه ملن دواعي سرورنا 
أن تتاح لنا الفرصة ملناقشة القضايا ذات الصلة مع الوزير 
مصطفى الشمالي، خاصة في ظل الترحيب الشديد بدور 
الوزراة في دفع عجلة منو إجمالي الناجت احمللي للكويت 
في ظل املوقف االقتصادي املتأزم مؤخرا«، وأضاف أنه 
على الرغم من ذلك فإن االقتصاد العاملي اليزال يتس���م 
بالتقلب الشديد ويجب التركيز على مخططات احلكومات 

للمرحلة املقبلة.
من جانبه، قال املسؤول بالشركة عن القطاع احلكومي 

في منطقة الش���رق األوسط دايفيد ستيفنز ان قطاعات 
التمويل بحاج���ة إلى املوازنة بني املطالب التنافس���ية 
فيما يتعلق بالكفاءة والرقاب���ة وزيادة القيمة الناجتة 
من محفظتها االستثمارية وصقل املواهب واالستجابة 

ملطالب البيئة املتغيرة.
واضاف »يجب القيام بكل ذلك إلى جانب ضمان توفير 
أفضل املمارسات الدولية بهدف دعم النمو االقتصادي، 
وهناك العديد من الدروس التي ميكن تعلمها من منهجية 
عمل النموذج الكويتي ودول مجلس التعاون اخلليجي 

األخرى والنماذج العاملية االخرى«.

الثروات العالمية وصلت إلى 111.5 تريليون دوالر

عدد العائالت الثرية ارتفع إلى 11.2 مليونًا

نصائح وإرشادات عامة لمديري الثروات

ذكر التقرير ان الثروات العاملية اس��تعادت 
حضورها البارز ف��ي عام 2009 محرزة زيادة 
بواقع 11.5% لتصل الى 111.5 تريليون دوالر أي 

أقل من املعدل االجمالي في نهاية عام 2007.
وقد سجلت أميركا الشمالية أكبر زيادة مطلقة 
في أرباح الثروات مبقدار 4.6 تريليونات دوالر 
)15%(، في الوقت الذي جاءت فيه منطقة آس��يا 
احمليط الهادي )عدا الياب��ان( في املرتبة الثانية 
بزيادة تقدر بنسبة 3.1 تريليونات دوالر )%22(، 

اي ما يعادل ضعف املعدل العاملي تقريبا.
كما سجلت أميركا الالتينية ثاني أكبر معدل 

للنمو بواقع )%16(.

هذا وقد حافظت أوروبا على مكانتها كأغنى 
منطقة، حي��ث ان ثروتها م��ن األصول املدارة 
واملقدرة بنحو 37.1 تريليونا متثل ثلث ثروات 
العالم، وبالتالي بقي��ت واحدة من املناطق التي 

جتاوزت ثروتها احلد السنوي األقصى.
كما كانت أميركا الشمالية واليابان املنطقتان 
الوحيدتان اللتان بقي��ت فيهما األرباح أقل من 

املعدل املسجل في عام 2007.
وقد احتسب ألميركا الشمالية نحو 40% من 
األرباح العاملية في عام 2009 املقدرة بنحو 11.5 
تريليون دوالر وبالتالي ازدادت أرباحها لتصل 

الى 35.1 تريليون دوالر.

ب��ن التقرير ان الث��روات العاملية اصبحت 
اثر منوه��ا الالفت اكثر ترك��زا، حيث برز قلة 
من االثرياء على حس��اب اآلالف من العائالت، 
وامتلكت هذه العائالت القليلة ما يقدر بنس��بة 
38% من االرباح العاملي��ة في الوقت الذي كانت 

تقدر بنسبة 36% عام 2008.
ارتفع عدد العائالت الثرية الى 11.2 مليونا )%14( 

وهو نفس الرقم الذي توقف عنده عام 2007.
امتلكت الواليات املتحدة االميركية اكبر رقم 
م��ن العائالت الثرية 4.7 مالي��ن، تلتها اليابان 

والصن واململكة املتحدة وأملانيا على التوالي.
حازت سنغافورة أعلى معدل منو للعائالت 
الثرية بأكثر من 35% تلتها ماليزيا بنس��بة %33 

وسلوڤاكيا بنسبة 32% والصن بنسبة %31.

أفادت مجموعة بوس��طن لالستشارات بأن 
التحديات التي تواجه مسيرة منو وأرباح الثروات 
ستتواصل. ولالستفادة من زخم االنتعاش الهش 
الناشئ، يحتاج مديرو الثروات الى استغالل هامش 
عائداتهم والتقليل من مخاط��ر ادارة الثروات، 
وبذل جهود حثيثة جلذب مزيد من املستثمرين 
واالحتفاظ بهم. وسيتعن التركيز على األساسيات 
أكثر من االهتمام بتحقيق منو مفترض في حجم 
الثروات، وفي نهاية املطاف، سيكون هناك مديرو 
ثروات أكثر كفاءة وخبرة ميارسون مهام عملهم 
بعي��دا عن تلك الضغوطات. وختاما، باعتبار ان 
ما يزيد على ربع الثروات العاملية املدارة مملوكة 

من قبل الس��يدات، فإننا نحث مديري الثروات 
على فهم وتلبية االحتياجات الشخصية الدقيقة 
لش��ريحة عمالئهم من الس��يدات. ففي الشرق 
االوسط، متتلك السيدات نسبة 20% من إجمالي 
االصول املدارة واملقدرة بنحو 0.7 تريليون دوالر. 
وقال فاثجي »تتفاوت مس��تويات تقبل املخاطر 
لدى الس��يدات، كما ان لديهن رؤى مختلفة عن 
الرجال جتاه االهداف االستثمارية واخلدمات التي 
يتوقعن احلصول عليها. لذا، فإن مديري الثروات 
الذين يهتمون بتلبية االحتياجات الدقيقة لعمالئهم 
من سيدات االعمال قد يحظون بكسب شريحة 

متنامية من تلك الفئة على نحو متسارع«.

3.9 تريليونات دوالر األصول المدارة بالشرق األوسط وأفريقيا للعائالت الثرية في 2009
كشفت دراسة جديدة اجرتها 
مجموعة بوسطن لالستشارات 
مؤخرا ان العائالت الثرية امتلكت 
اكثر من نصف الثروة في منطقة 
الش���رق االوسط وافريقيا في 
العام 2009، وبحسب الدراسة 
بلغت النسبة املئوية لالصول 
املدارة واململوكة من قبل االثرياء 
املقتدري���ن اعلى معدل لها في 
املنطقة مقارنة مع سائر انحاء 

العالم.
جاءت تلك االرقام بناء على 
دراسة احصائية نشرت مؤخرا 
ف���ي تقرير الث���روات العاملية 
الس���نوي العاشر الصادر عن 
مجموعة بوسطن لالستشارات 
البنية  بعن���وان »اس���تعادة 
املفق���ودة.. صحوة االس���واق 

والفرص اجلديدة«.
وقال شريك وعضو منتدب 
في مجموعة بوسطن الستشارات 
الشرق االوسط د.سفني اوالف 
فاثجي: ارتفعت االصول املدارة 
في منطقة الش���رق االوس���ط 
وافريقيا بنس���بة 13% في عام 
2009 لتصل الى 3.9 تريليونات 
دوالر قياسا الى 3.5 تريليونات 
دوالر في العام 2008، ويأتي هذا 
التطور في اعقاب تراجع بنسبة 
9% خالل عام 2008 مقارنة مع 
عام 2007، عندما كانت االصول 
املدارة قريبة من مستوى 3.8 

تريليونات دوالر.
وبحس���ب الدراسة، جاءت 
الكوي���ت رابع���ا ف���ي ترتيب 
العائ���الت الثرية حول العالم 
)8.4(، بينم���ا جاءت قطر في 
املركز اخلام���س )7.4( تلتها 
االم���ارات العربية املتحدة في 

املركز السادس )6.2(.
وفي اطار فئ���ات االصول، 
فإن اكبر نسبة من الثروات في 
منطقة الشرق االوسط وافريقيا 
كانت على شكل نقد وودائع %54 
يليها االس���هم 25% والسندات 

املالية 21% في عام 2009.
وعلى مدار الس���نني، بلغت 

الث���روات في منطقة  عائدات 
الش���رق االوس���ط وافريقيا 
حوال���ي 10 مليارات دوالر في 
عام 2009، وهنالك جزء كبير 
من هذه العائدات ناجت عن املراكز 
املالية اخلارجية التي حتتضن 
ما يقرب من ثلث ثروات منطقة 
الشرق االوسط وافريقيا، تشكل 
سويسرا واململكة املتحدة )مبا 
في ذلك جزر القنال( اهم املراكز 
املالية في اخلارج، اذ تستحوذ 
على اكثر من 80% من الثروات 

املودعة في اخلارج.
ويوض���ح فاثج���ي ان م���ا 

االنتعاش في االصول العاملية 
امل���دارة والذي ع���وض فعليا 
انخفاض���ا ق���دره 10% في عام 
2008 كان ناجم���ا عن صحوة 
االسواق املالية وارتفاع حجم 
املدخرات، غير ان االرتداد في 
الثروات ينبغي اال ينظر اليه 
عل���ى انه ع���ودة لالعمال الى 
مس���ارها الصحيح، اذ ان ثقة 
العم���الء واداء مدراء الثروات 
اليزاالن اقل مما كانا عليه قبل 

االزمة املالية العاملية.
ولتقييم اداء مدراء الثروات 
جمع���ت مجموعة بوس���طن 

يقرب من نصف ثروة الشرق 
الى  االوس���ط وافريقيا تعود 
دول مجلس التعاون اخلليجي، 
ومن منظور عاملي، فإن التجمع 
العالي للثروات، والثقل النقدي 
الكبيرة  للمحاف���ظ، واحلصة 
للثروات املودعة في اخلارج � 
والتي تصل الى 45% في الكويت 
� هي خصائص فريدة من نوعها 

الى حد ما.
من جانبه قال شريك وعضو 
منتدب في مجموعة بوسطن 
لالستش���ارات ملنطقة الشرق 
االوس���ط دوغالس بي���ل، ان 

لالستش���ارات بيانات من 114 
مؤسس���ة مختصة ف���ي ادارة 
الثروات، واشارت االحصائية 
الى وجود تراجع في هذا القطاع 

خالل عام 2009.
وبالرغ���م م���ن ان االصول 
امل���دارة اخلاضعة للدراس���ة 
ارتفعت مبعدل 14.3% في عام 
2009، اال ان عائداتها انخفضت 
مبع���دل 7.3% في الوقت الذي 
الثروات  قيس هامش عائدات 
ووجد انه تراجع الى 12 نقطة 
اساس من اصل 83 نقطة اساس، 
انخف���ض متوس���ط تكاليف 
الثروات للمشاركني في الدراسة 
بنسبة 3.2 % في عام2009، غير 
ان ذلك لم يكن كافيا لتعويض 
االنخفاض في العائدات، ونتيجة 
لذلك ارتفع معدل التكلفة على 
حس���اب الدخل بنسبة %74.4 
عن النس���بة التي سجلتها في 
ع���ام 208 والتي كانت %72.3، 
وفي الوقت الذي انخفضت فيه 
االي���رادات وارتفعت  معدالت 
معدالت التكلفة على حس���اب 
الدخ���ل، انخفض معدل الربح 
عند املس���اهمني الى 22 نقطة 
اساس في عام 2009 من اصل 
27 نقطة اساس في عام 2008. 
واوضح »لقد ساهمت مجموعة 
من العوامل في انخفاض االداء، 
مثل االنخفاض في املعامالت، 
وتقلب���ات االس���عار، وحتول 
ال���ى املنتجات االقل  االصول 

ربحية«.
واضاف فاثج���ي »واجهت 
البنوك في منطقة  العديد من 
الشرق االوسط وافريقيا تراجعا 
طفيفا في حجم ودائع العائالت 
الثرية جراء املنافسة احملتدمة 
على الس���يولة، وعانى مدراء 
الثروات ايضا من االنخفاض 
التقليدي في حجم اسهم االصول 
املعرضة للمخاطر، واملنتجات 
االستثمارية املدارة، االمر الذي 
انعكس س���لبا عل���ى هوامش 

الربح«.

الثروات موزعة بين 54٪ نقداً وودائع و25٪ أسهماً و21٪ سندات و80٪ منها مركزة في سويسرا والمملكة المتحدة وجزر القنال

في دراسة لمجموعة بوسطن لالستشارات وبارتفاع 13% والكويت في المرتبة الرابعة عالميًا


