
 48  اقتصاد  الثالثاء ١١  يناير ٢٠١١ 
 رأي اقتصادي 

 الحلم الضائع لدى العرب
 بدأت عالمات اإلحباط بالظهور 
العربــــي ولم يعد  املواطن  لدى 
يثق بأي مشــــروع يطرح ميكن 
أن يوفــــق العــــرب أو يصب في 
مصلحة مواطنيه، سواء أكان هذا 
املشروع على الصعيد السياسي 
أو على الصعيد االقتصادي، أو 
على الصعيد االجتماعي أو على 
الصعيد األمني، والسبب أن فشل 
املشاريع العربية أصبحت كثيرة 
وأن إحباطات اإلنســــان العربي 
تزايدت حتى انه فقد الثقة بأي 
مشروع ميكن أن يطرح في الوقت 
الذي بتنا فيه بأمس احلاجة الى 
ملــــا ال وكل اإلمكانيات  االحتاد. 

موجودة.
  تفاءلنا باخلير عندما ظهر مشروع السوق العربية 
املشتركة واستنتجنا أنه سيعالج كل مشكالت املاضي، 
ليس ألن اخلطوات التي قطعها املشروع تبعث على 
التفاؤل، والفكرة بحد ذاتها عظيمة، بل ألن التحديات 
احمليطة بالوطن العربي فرضت على الزعامات العربية 
ضرورة اتخــــاذ املبادرات الكفيلة بتحقيق املصالح 
املشــــتركة وإيقاف اآللة اخلارجية التي جنحت في 
املاضي في عرقلة سلسلة من املشاريع االقتصادية 
والسياسية بني الدول األعضاء في اجلامعة العربية، 
خاصة ان السوق األوروبية املشتركة قد خطت الى 
األمــــام وأصبحت الدول تفكر فــــي أمور كثيرة كنا 
نعتقدها في املاضي ضربا من اخليال. واآلن االحتاد 
موجود والســــيطرة على املوارد موجودة والتحكم 

في القرار موجود. إذن ملاذا ال نكون كذلك.
  كانت الكويت رائدة في هذا الطرح، واقترحت في 
القمة العربية املشــــروع االقتصادي العربي الكبير 
فــــي القمة التي عقدت بتاريــــخ ٢٠٠٧ في العاصمة 
الرياض وقد نوقشت سلسلة من مشاريع التكامل 

االقتصادي العربي.
  وقد وافقت قمة الرياض بإجماع امللوك والرؤساء 
واألمراء على عقد أول قمة عربية اقتصادية ملناقشة 
املراحل التي قطعها مشروع السوق العربية املشتركة، 

والوسائل الكفيلة باستكمال املشروع.
  كانت خطوة جبــــارة. وكان القرار الذي اتخذته 
قمة الريــــاض بعقد قمة اقتصادية كبيرا لدرجة ان 
أروقــــة اجلامعة العربية حتولــــت الى خلية نحل. 
نشاط غير عادي لوضع الدراسة التفصيلية للقمة 
االقتصادية تبدأ هذه الدراســــة مبشــــروع االحتاد 
اجلمركي. فقرة عظيمة. كلمــــة االحتاد بني العرب 
تبعث الطمأنينة. أيا كانت، وحتى لو كانت بحلول 
عام ٢٠١٥ والســــوق العربية املشتركة بحلول عام 
٢٠٢٠، فالقمة العربية االقتصادية األولى في تاريخ 
العمل العربي املشــــترك هدفها إزالــــة العقبات من 
أمام مشاريع الوحدة االقتصادية والعمل املشترك 
الــــدؤوب لتحقيق النمو املشــــترك ووضع اآلليات 
الالزمة ملباشرة تنفيذ البرامج واملشاريع حتى لو 
كانت متأخرة، فاألجيال القادمة بانتظار، والعقول 
الشابة حاضرة، ولدينا ما يكفي من الطاقات الشابة 

خلوض أصعب التجارب.
  نعم أحسن العرب في خياراتهم وهم يتجهون إلى 
حتقيق مشروع السوق العربية املشتركة بنجاح ودون 
زفة إعالمية حاشدة، واعتقد أن غياب الزفة اإلعالمية 
عن املشروع االقتصادي العربي الكبير يساعد على 
الوصول باملشروع إلى مراحله النهائية بعيدا عن 
العوائق اخلارجية التي دأبت على وضع العراقيل 

أمام أي مشروع عربي هدفه حتقق 
املصالح العربية الكبرى.

  والســــؤال الذي يطرح هو ما 
ســــبب غياب اإلعالم العربي عن 
تســــليط األضواء على مشروع 
الســــوق العربيــــة املشــــتركة؟ 
واجلواب واضــــح، يعود إلى أن 
اإلنسان العربي لم يعد يثق بالقرار 
العربــــي وال بإمكانيــــة حتقيق 
اجنازات على صعيد املشــــاريع 
العربية التي باتت مجرد قرارات 
على الورق فارغة من مضامينها 
أو مشاريع كالم وليست مشاريع 
فعل، ان القــــرارات التي اتخذت 
في القمــــة أدت الى اندفاع الدول 
العربية نحو السوق العربية املشتركة في ظل ظروف 
اقتصادية عربية جيدة، فقد حتســــن أداء االقتصاد 
العربي بسبب ارتفاع أســــعار النفط واإلصالحات 
االقتصادية واملشاريع التنموية والفائض من عائدات 
النفط، فضال عــــن محاولة التالقي والتضامن التي 
ظهرت في الفترة األخيرة، خاصة اخلطوات التي قامت 
بها معظم الدول العربية التي أنتجت ناجتا محليا 

عربيا ألول مرة يقدر بأضعاف ما كانت عليه.
  ظهــــرت أولى مراحــــل حتقق الســــوق العربية 
املشتركة عام ٢٠٠٥ بإنشاء منطقة التجارة العربية 
احلرة بانضمام ١٧ دولة عربية من ٢٢ دولة عربية، 
ولقــــد حققت هذه املنطقة جناحات ملموســــة على 
األرض واآلن تسعى الدول العربية من خالل املجلس 
االقتصادي واالجتماعي التابع للجامعة الى العمل 
اجلاد على حتسني ســــبل التعاون في كل امليادين، 
خاصة التنموية والتأمني هل بدأ احللم االقتصادي 
العربي الذي أبصــــرت فكرته عام ١٩٥٠ بالتحقيق، 
وهل ستكون هناك اتفاقية للدفاع املشترك والوحدة 
االقتصادية، وتكاد تخطف هذه الوحدة املشــــتركة 
كل املزايا واملنافع االقتصادية التي ســــتعود على 

االقتصادات العربية باخلير والبركة.
  وفي رأيي الشــــخصي اذا حتققــــت الفكرة، وأنا 
واثق من ذلك ان شــــاء اهللا خاصــــة في ظل أجواء 
االنتعاش االقتصادي الذي سيسود الدول العربية، 
فإن جميع مشاريع التضامن العربي ستكون سالكة 
وناجحــــة وقابلة للتنفيذ مهمــــا واجهها من أزمات 

محلية وعاملية.
  إن جناح السوق العربية املشتركة، يعني أن وحدة 
كونفيدرالية اقتصادية سياســــية تنموية باملعنى 
الضيق تتحقق بني الدول العربية وجتعل منها قوة 
يحسب لها ألف حساب، ولكن التفاعالت االقتصادية 
بني الدول العربية األعضاء في الســــوق املشتركة 
ســــتجعل العالقات االقتصادية بني الدول األعضاء 
عالقات ذات مصالح مشــــتركة ترقى إلى مســــتوى 
الكونفيدراليات، ولكن نعول دائما على حكمة زعمائنا 
العرب للوصول بهذه السفينة الى بر األمان، خاصة 

إذا كان قائدها ورائدها الكويت.
  هل ستصدق التوقعات، وهل الرهان قائم، وهل 
سننجح في إقناع الشارع العربي بأن فكرة االحتاد 
بني العرب أصبحت أمرا واقعا؟ لم ال إذا كانت النية 
متوافرة؟! وكلنا ثقة بزعمائنا وعلى رأسهم صاحب 
السمو األميرـ  أطال اهللا في عمره وحماه من كل مكروه 
ـ ألنه ضمانة العرب، وفي اخلتام وكما في كل ختام 
جل ما نتمنى لهذا البلد املعطاء اخلير والبركة ودوام 

العز لنقول «الكويت احلبيبة اهللا حاميها».
 melhemmahmoud@hotmail.com  

 فهمي أبو شعبان 

 بقلم المستشار القانوني
   د.محمود ملحم 

 خالل فبراير المقبل واالختبارات ستتم للمرة األولى في الكويت

 «االستثمار البشري» تعتزم إطالق 
  شهادة «المحاسب القانوني المعتمد» 

  ومن جانبه، قال مدير إدارة 
العمليات في شركة االستثمار 
البشري فهمي أبو شعبان: «إن 
امتحان شهادة (CPA) سيجرى 
في الكويت اعتبـــارا من بداية 
العام ٢٠١١، وذلك للمرة األولى 
بعد اتفاق اجلهات الثالث املقدمة 

للشهادة».
  وأضاف: «مت االتفاق على أن 
يتم تقدمي الشهادة خارج الواليات 
املتحـــدة األميركية في اليابان، 
والبحرين، والكويت، ولبنان، 
العربيـــة املتحدة»،  واإلمارات 
مؤكدا أن احلصول على شهادة 
احملاسب اإلداري املعتمد يتطلب 
جتاوز مادتـــني فقط بدال من ٤ 

مواد كما كان من قبل.
  واختتم أبو شعبان بالقول: 
«إن إطالق الشـــهادات اجلديدة 
وخصوصـــا الــــ «CPA » يأتي 
في ظل رغبة صاحب الســـمو 
الشـــيخ صباح األحمد  األمير 
في حتويـــل الكويت إلى مركز 
مالي وجتاري عاملي، ومع إطالق 
احلكومة ملشاريع خطة التنمية 

املليارية».
  يذكر أن شـــركة االستثمار 
البشـــري هي إحدى مؤسسات 
بيت التمويل الكويتي، وشركة 
املثنى لالســـتثمار وتأسســـت 
في العام ١٩٩٤ برأســـمال يبلغ 
٢٠ مليـــون دينار، وتعمل على 
نطاق واسع في منطقة الشرق 
األوسط وشـــمال افريقيا، كما 
أن لديها شراكات استراتيجية 
مع «كريســـتكوم» األميركية، 
الســـويدية،  و«ســـيليمي» 
ومعهد خدمة العمالء األميركي 
SQI، واجلامعـــة األميركية في 

القاهرة.  

املعتمـــد (CFA) املعتمدة دوليا 
لقياس كفـــاءة احملللني املاليني 
وتكامل معارفهـــم، والتي تبدأ 
اعتبارا من يناير املقبل، كما أن 
شهادة زمالة املدققني الداخليني 
املعتمدين (CIA) التي أصبحت 
فـــي الوقت احلالـــي ضرورية 
مع التحديات االقتصادية التي 
يواجهها العالم العربي في عصر 

العوملة.
  وأفادت الشــــركة بأن شهادة 
«احملاســــب اإلداري املعتمــــد» 
تستهدف املديرين املاليني الراغبني 
في احلصول علــــى تأهيل مهني 
يوثق خبرتهم العملية ويكسبهم 
املعرفة التي متكنهم من أداء مهامهم 
الوظيفية بأسلوب ومنهج علمي 
متطور، باإلضافة إلى املتخصصني 
والعاملــــني في مجــــال املراجعة 
والتدقيق املالي واإلداري، والعاملني 
الراغبني  في مجــــال احملاســــبة 
في احلصول علــــى تأهيل مهني 
ميكنهم من تولي وظائف قيادية 
في مجال عملهــــم، باإلضافة إلى 
املتخصصني والعاملني في قطاع 

البنوك واالستثمار.

 أعلنت شـــركة االســـتثمار 
البشـــري عزمها إطالق شهادة 
«احملاسب العام القانوني املعتمد» 
(CPA)، خـــالل شـــهر فبراير 
الشـــهادة  املقبل، حيث تعتبر 
املهنية في  الشهادات  من أعلى 

هذا املجال. 
  وأوضحت الشركة أن شهادة 
«CPA» مصممـــة من قبل معهد 
احملاسبني القانونيني املعتمدين 
في الواليات املتحدة األميركية 
(AICPA)، ومـــدة الدورة لنيل 
الشهادة تستغرق ٦ أشهر، وأن 
الشركة ســـتطلقها اعتبارا من 

بداية فبراير ٢٠١١. 
  وأشارت شـــركة االستثمار 
البشري في بيان صحافي إلى أن 
شهادة «احملاسب العام القانوني 
املعتمـــد» تســـتهدف العاملني 
فـــي مجال التدقيـــق اخلارجي 
والتدقيق الداخلي، واحملاسبني 
في الشركات والبنوك، واملديرين 
املاليني ورؤساء أقسام احلسابات، 
التمويل  والعاملني في قطـــاع 
بالقطاعني احلكومي واخلاص، 
وخريجي كليات التجارة، حيث 
يشمل احملتوى العلمي اخلاص 
باجتياز امتحان «CPA»: التدقيق 
واإلقرار، واحملاسبة املالية وإعداد 
التقارير، والتشريعات، وبيئة 

العمل ومفاهيم األعمال.
  وأكدت «االستثمار البشري» 
قدرتهـــا علـــى توفير شـــهادة 
«احملاســـب اإلداري املعتمـــد» 
(CMA)، حيث مت تصميم هذه 
الشهادة من قبل معهد احملاسبني 
اإلداريـــني (IMA) في الواليات 
املتحدة، وتبدأ دورتها اعتبارا 
من بداية شـــهر مارس املقبل، 
باإلضافة إلى شهادة احمللل املالي 

 مخصصاتها بلغت ٢٫٣ مليار دينار 

 «الجمان»: ٢٦٫٣ مليار دينار صافي قروض 
وسلفيات البنوك بنهاية سبتمبر ٢٠١٠ 

  وفيما يتعلق بحصص البنوك 
في صافي القروض والسلف كما 
في نهاية الثالثة أرباع ٢٠١٠، فقد 
تصدر القائمة «الوطني» بحصة 
٣٠٪ من اإلجمالي، تاله «بيتك» 
بنسبة ٢١٪ ثم «بنك خليج» مبعدل 
١٢٪، أما األقل في هذا الصدد، فكان 
«بوبيان» و«الدولي» بحصة بلغت 
٤٪ و٣٪ علـــى التوالي، تالهما 
«املتحد» و«األهلي» بحصة بلغت 
٦٪ و٧٪ على التوالي، ويتوسطهم 
«برقان» و«التجاري» مبعدل ٨٪ 

و٩٪ على التوالي.  

فـــي ٢٠١٠/٩/٣٠، فيتصدرهـــا 
«بنك اخلليج» بنســـبة ٢٦٫٦٪ 
من إجمالـــي املخصصات، يليه 
مباشرة «بيتك» بنسبة ٢١٫٢٪، 
ثـــم «الوطنـــي» و«التجاري» 
بحصص نســـبتها ١٣٫١ و١٤٫٥٪ 
على التوالي مـــن اإلجمالي، أما 
أقل البنوك في هذا املجال، فكان 
«الدولي» و«بوبيان» و«املتحد» 
بحصص ٢٫٣ و٣٫١ و٤٫٦٪ على 
التوالي، ويتوســـطهم «برقان» 
و«األهلي» مبعـــدل ٧٫٩ و٦٫٧٪ 

على التوالي. 

و١٫٥٪ على التوالي. 
  وقـــد تذبذبـــت مخصصات 
القروض لعـــام ٢٠١٠ على مدار 
ثالثة أربـــاع العام، حيث بلغت 
١٢٩ مليون دينار في الربع األول، 
وارتفعت مبعدل ٢٠٪ خالل الربع 
الثاني لتبلغ ١٥٥ مليون دينار، 
وما لبثت إال أن تراجعت بحدة 
في الربع الثالث إلى ٨٥ مليون 
دينار بانخفـــاض بلغ ٤٥٪ عن 

الربع الثاني ٢٠١٠.
  أما من حيث حصص البنوك 
من املخصصـــات املتراكمة كما 

دينـــار، أي مبـــا يعـــادل ١٫٣٪ 
مـــن إجمالي أرصـــدة القروض 
البالغة ٢٨٫٦ مليار  والسلفيات 
دينار، وتصـــدر «برقان» أعلى 
نسبة مخصصات للثالثة أرباع 
املنتهية في ٢٠١٠ مبعدل ٢٫٩٪، 
يليه «بنك اخلليج» مبعدل٢٫٦٪، 
ثم «بيتك» مبعدل ٢٫٠٪، أما األقل 
في هذا الصدد، فكان «الوطني» في 
املقدمة مبعدل ٠٫١٪، تاله «الدولي» 
و«األهلي» مبعدل ٠٫٣ و٠٫٤٪ على 
التوالي، ثم «بوبيان» و«املتحد» 
و«التجاري» مبعدل ٠٫٧٪ و١٫٢٪ 

 قال مركز اجلمان لالستشارات 
االقتصاديـــة في حتليل أرصدة 
قروض وسلفيات القطاع املصرفي 
احمللي ومخصصاته نهاية ثالثة 
أربـــاع ٢٠١٠، إن إجمالي أرصدة 
القروض والسلفيات في دفاتر 
قطاع البنوك، والذي يتضمن ٩ 
بنوك، بلغ ٢٨٫٦ مليار دينار في ٣٠ 
سبتمبر ٢٠١٠ وبلغت مخصصاتها 
٢٫٣ مليار دينار مبا يعادل ٨٫١٪ 
من اجماليهـــا، وبالتالي، يكون 
رصيد صافي القروض والسلفيات 

٢٦٫٣ مليار دينار. 
إلى تصدر    وأشار «اجلمان» 
«بنـــك اخلليـــج» أعلى نســـبة 
مخصصات متراكمة بواقع ١٦٫٦٪ 
من إجمالي قروضه وســـلفياته 
البالغـــة ٣٫٧ مليـــارات دينار، 
يليه «البنك التجاري» بنســـبة 
١٢٫٧٪ ويبلـــغ ٢٫٦ مليار دينار، 
ثم «بيتك» و«برقان» و«األهلي» 
مبعـــدل ٨٫٠ و٧٫٩ و٧٫٤٪ على 
التوالي من قروضها وسلفياتها، 
أما األقل في هذا املضمار، فيتصدر 
القائمة «الوطني» مبعدل ٣٫٨٪، 
يليـــه «املتحد» مبعدل ٦٫١٪، ثم 
«الدولي» و«بوبيان» بنسبة ٦٫٨ 
التوالي، وذلك كما  و٦٫٦٪ على 

في ٢٠١٠/٠٩/٣٠.
  أمـــا مخصصـــات القروض 
الكويتية  والســـلفيات للبنوك 
احململة على فترة الثالثة أرباع 
العـــام ٢٠١٠ فتبلغ ٣٦٩ مليون 

 بيان للقروض والسلف والمخصصات وبعض النسب التحليلية للبنوك الكويتية كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٠ 

 البنك  مسلسل 
 إجمالي المخصص 

المتراكم حتى نهاية 
 ٢٠٠٩

 مصروف المخصص 
للقروض المحمل على 

ثالثة أرباع ٢٠١٠ (بيان 
الدخل) 

 إجمالي المخصص 
المتراكم حتى ثالثة 

أرباع ٢٠١٠ 

 تكلفة القروض 
والسلف 

 صافي القيمة الدفترية للقروض 
والسلف كما في ٣٠ سبتمبر 

٢٠١٠ (ثالثة أرباع) 

 نسبة مصرف 
المخصص / 

القروض ٪ 

 نسبة متراكم 
المخصص / 

القروض ٪ 

 حصص صافي 
القروض والسلف

 ٪  

 ٣٠٪  ٣٫٨٪  ٠٫١٪  ٧٫٧٦٨  ٨٫٠٧٢  ٣٠٣  ٧  ٢٩٦  وطني  ١ 
 ١٢٪  ١٦٫٦٪  ٢٫٦٪  ٣٫١٠٢  ٣٫٧١٩  ٦١٧  ٩٥  ٥٢٢  خليج ب  ٢ 
 ٩٪  ١٢٫٧٪  ١٫٥٪  ٢٫٣٠٤  ٢٫٦٤١  ٣٣٧  ٣٩  ٢٩٧  جتاري  ٣ 
 ٧٪  ٧٫٤٪  ٠٫٤٪  ١٫٩٤٦  ٢٫١٠٢  ١٥٦  ٨  ١٤٧  أهلي  ٤ 
 ٦٪  ٦٫١٪  ١٫٢٪  ١٫٦٥٩  ١٫٧٦٦  ١٠٨  ٢٠  ٨٧  املتحد  ٥ 
 ٣٪  ٦٫٨٪  ٠٫٣٪  ٧٣٨  ٧٩٢  ٥٤  ٢  ٥٢  الدولي  ٦ 
 ٨٪  ٧٫٩٪  ٢٫٩٪  ٢٫١٢٤  ٢٫٣٠٧  ١٨٣  ٦٦  ١١٧  برقان  ٧ 
 ٢١٪  ٨٫٠٪  ٢٫٠٪  ٥٫٦٣٤  ٦٫١٢٤  ٤٩١  ١٢٣  ٣٦٨  بيتك  ٨ 
 ٤٪  ٦٫٦٪  ٠٫٧٪  ١٫٠١١  ١٫٠٨٣  ٧٢  ٨  ٦٤  بوبيان  ٩ 

 ١٠٠٪  ٨٫١٪  ١٫٣٪  ٢٦٫٢٨٦  ٢٨٫٦٠٦  ٢٫٣٢٠  ٣٦٩  ١٫٩٥١  اإلجمالي 
 املبالغ مليون دينار 

 املخصصات املكونة لثالثة أرباع ٢٠١٠ 

 نسبة املخصصات إلى القروض والسلف للبنوك الكويتية 
  كما في ٢٠١٠/٩/٣٠

 مخصصات القروض والسلف للبنوك الكويتية 
  كما في ٢٠١٠/٩/٣٠ 

 مقارنة مخصصات البنوك خالل األرباع الثالث األولى من العام ٢٠١٠

 حصص مخصصات القروض والسلف للبنوك الكويتية 
  كما في ٢٠١٠/٩/٣٠

 خليج ب 
 ٪٢٦٫٦  

 جتاري 
 ٪١٤٫٥  

 أهلي
 ٪٦٫٧  

 املتحد 
 ٪٤٫٦  

 الدولي
 ٪٢٫٣  

 برقان
 ٪٧٫٩  

 بيتك
 ٪٢١٫٢  

 بوبيان
 ٪٣٫١  

 وطني
 ٪١٣٫١  

 حصص صافي القروض والسلف للبنوك الكويتية 
  كما في ٢٠١٠/٩/٣٠

 وطني
 ٪٣٠  

 خليج ب 
 ٪١٢  

 جتاري
 ٪٩  

 أهلي
 ٪٧  

 املتحد
 ٪٦  

 الدولي
 ٪٣  

 برقان
 ٪٨  

 بيتك
 ٪٢١  

 بوبيان ٤٪ 


