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مع بلوغ توقعات التضخم مستويات قياسية

«ميريل لينش» :استعادة املستثمرين تفاؤلهم
بانتعاش اقتصادي وارتفاع أداء األسهم
رص � ��د ت �ق��ري��ر ح � ��ول ن �ت��ائ��ج االس �ت �ب �ي��ان
الشهري لبنك أوف أميريكا ميريل لينش
آلراء مديري صناديق االستثمار عن شهر
ي��ول �ي��و ال �ح��ال��ي ،اس �ت �ع��ادة امل�س�ت�ث�م��ري��ن
بقوة لتفاؤلهم بآفاق أداء أسواق األسهم
وانتعاش االقتصاد العاملي خال النصف
الثاني من العام الحالي.
وأشار  61في املئة من املسؤولن العاملين
عن تخصيص األص��ول االستثمارية الى
ت�غ�ل�ي�ب�ه��م ل �ح �ص��ة األس� �ه ��م ف ��ي م �ك� ِّ�ون��ات
م� �ح ��اف� �ظ� �ه ��م االس � �ت � �ث � �م� ��اري� ��ة ،ف � ��ي أع �ل ��ى
ن�س�ب��ة م��ن ن��وع�ه��ا م�ن��ذ أوائ� ��ل ع ��ام 2011
وث��ان��ي أع�ل��ى نسبة استجابة م��ن نوعها
للمشاركن في االستبيان.
وأشار  61في املئة من املسؤولن العاملين
ع ��ن ت �خ �ص �ي��ص األص � � ��ول االس �ت �ث �م��اري��ة
ال��ى ت��رج�ي��ح ح�ص��ة األس �ه��م ف��ي م�ك� ِّ�ون��ات
م� �ح ��اف� �ظ� �ه ��م االس � �ت � �ث � �م� ��اري� ��ة ،ف � ��ي أع �ل ��ى
ن�س�ب��ة م��ن ن��وع�ه��ا م�ن��ذ أوائ� ��ل ع ��ام 2011
وث��ان��ي أع�ل��ى نسبة استجابة م��ن نوعها
للمشاركن في االستبيان.
وذكر التقرير أن هذا االستعداد القوي من
ِق َبل املستثمرين لاستفادة من االنتعاش
امل��رت �ق��ب ل��اق�ت�ص��اد ال �ع��امل��ي ف��ي النصف
الثاني من العام الحالي ،يعكس ارتفاعًا
ق ��وي ��ًا ف ��ي ن �س �ب��ة ت ��وق �ع ��ات امل �س�ت �ث�م��ري��ن
الرت �ف��اع م �ع��دالت ال�ت�ض�خ��م ،ح�ي��ث ت��وق��ع
 71في املئة من املستثمرين املشاركن في
االستبيان ارتفاع املؤشر العاملي ألسعار
املستهلكن خ��ال  12ش �ه �رًا ،ب��زي��ادة 13
ف��ي املئة ع��ن نسبتهم ف��ي الشهر املاضي
ب �ص��ورة ت�ع�ك��س ذروة دورة اق�ت�ص��ادي��ة
ب ��ال �ن �س �ب ��ة ل ��اس� �ت� �ب� �ي ��ان .ك� �م ��ا ارت� �ف� �ع ��ت
مخصصات االستثمار في أسهم شركات
السلع األساسية التي تعتبر من األصول
ش��دي��دة ال�ح�س��اس�ي��ة ت�ج��اه ال�ت�ض�خ��م ال��ى
أعلى مستوياتها منذ أكثر من عام.
وي �ع �ت �ق��د ع� ��دد م �ت��زاي��د م ��ن امل�س�ت�ث�م��ري��ن
أن م � �ع� ��دالت ال �ت �ض �خ��م ب ��ات ��ت ت �ت �ج��اوز
امل� �س� �ت ��وي ��ات امل ��أل ��وف ��ة ف� ��ي ح� ��ن ال ت� ��زال
معدالت النمو االقتصادي العاملي تراوح
ع �ن��د م �س �ت��وي��ات أدن� � ��ى م ��ن امل �س �ت��وي��ات
امل��أل��وف��ة ،وال ت ��زال ال�ث�ق��ة ف��ي ت�ح� ّ�س��ن أداء
ّ
االق �ت �ص��اد ال �ك��ل��ي م��رت�ف�ع��ة ن�س�ب�ي��ًا ،حيث
ت ��وق ��ع  69ف� ��ي امل� �ئ ��ة م� ��ن امل� �ش ��ارك ��ن ف��ي
االستبيان تنامي ق��وة االقتصاد العاملي
خال العام املقبل.
وأوض��ح التقرير أن تقييمات األسعار أو
م�خ��اط��ر ت�ك�ب��د خ�س��ائ��ر ف��ادح��ة ف��ي خ�ت��ام

األسهم األوروبية واملحلل االستراتيجي
َ
لعناصر التقييم املالي الك ّمي« :مع فقدان
ان �ت �ع��اش االق �ت �ص ��اد األوروب� � � ��ي ل��زخ �م��ه،
س � ��وف ت� �ت� �ح ��ول أس� � � ��واق أس� �ه ��م م�ن�ط�ق��ة
ال� �ي ��ورو ال ��ى م�ن�ط�ق��ة ع �ب��ور ع��امل �ي��ة ن�ظ�رًا
لتعليق املستثمرين آم��ال�ه��م ع�ل��ى النمو
ال � ��ذي ق ��د ي �ح��دث ف ��ي م �ن��اط��ق أخ � ��رى من
العالم».

شكوك اقتصاد

دورة االن �ت �ع��اش االق� �ت� �ص ��ادي ال �ح��ال �ي��ة،
ُ
ل ��م ت �ف � ِ�ل ��ح ف ��ي ال� �ح ��د م ��ن ت� �ف ��اؤل م��دي��ري
ص �ن ��ادي ��ق االس� �ت� �ث� �م ��ار ،ح �ي��ث أع � ��رب 21
ف��ي املئة منهم ع��ن اعتقادهم ب��أن أسعار
األسهم في األسواق مبالغ بها ،في أعلى
نسبة من نوعها منذ عام  .2000من جهة
أخ ��رى ت��اش��ت م �خ��اوف ع�ج��ز الصينين
ع��ن س��داد ال��دي��ون وال �ه��وس باالستثمار
ف ��ي أص � ��ول م �ع �ي �ن��ة وان� �ك� �م ��اش اق �ت �ص��اد
دول م�ن�ط�ق��ة ال� �ي ��ورو م �ن��ذ ن �ه��اي��ة ال�ش�ه��ر
املاضي ،بينما يبدو أن احتماالت حدوث
أزم � ��ات ج�ي��وس�ي��اس�ي��ة ب��ات��ت ت�ش�ك��ل اآلن
أكبر مصادر الخطر والتهديد الستقرار
األسواق املالية.

وف��ي سياق تعليقه على ه��ذه التطورات،
ق � ��ال م ��اي� �ك ��ل ه� ��ارت� � ِ�ن� ��ت ،ك �ب �ي��ر امل �ح �ل �ل��ن
االس�ت��رات�ي�ج�ي��ن ل��اس �ت �ث �م��ارات ال�ع��امل�ي��ة
في شركة بنك أوف أميريكا ميريل لينش
للبحوث ال�ع��امل�ي��ة« :ي�ش�ي��ر ت�ن��ام��ي ت�ف��اؤل
املستثمرين بآفاق نمو االقتصاد العاملي
َ
والتضخم واألسهم وت َح ُّمل املخاطر الى
ّ
احتمال تطبيع أداء االقتصاد الكلي في
النصف الثاني م��ن ال�ع��ام ال�ح��ال��ي ،م��ا قد
ي��ؤدي ب��دوره ال��ى تطبيع أسعار الفائدة.
كما أن ارتفاع معدالت النمو االقتصادي
سوف يتزامن مع ازدي��اد تذبذت األسعار
أيضًا».
من ناحيته ،قال أوبيه ايجيكيميه ،محلل

ذك��ر ال�ت�ق��ري��ر أن املستثمرين ف��ي منطقة
ال � �ي� ��ورو ب ��ات ��وا ي �ع �ت �ق��دون أن اس �ت �ع��ادة
االق � � �ت � � �ص� � ��اد ال� � �ع � ��امل � ��ي مل � � �ع � � ��دالت ن� �م ��وه
امل�ت�س��ارع��ة س��وف يشكل امل�ص��در األرج��ح
ل�ن�م��و االق �ت �ص��اد األوروب � � ��ي ،ح �ي��ث أش��ار
 33في املئة من املشاركن في االستبيان
ال� ��ى ه� ��ذا امل� �ص ��در ب��اع �ت �ب��اره س �ب��ب نمو
ذل� ��ك االق �ت �ص ��اد ب�ن�س�ب��ة  8ف ��ي امل �ئ��ة ه��ذا
الشهر مقارنة مع الشهر املاضي ،ليتفوق
ب��ذل��ك ع�ل��ى تعليقهم اآلم� ��ال ع�ل��ى أهمية
ال��دور ال��ذي يمكن أن يلعبه طرح برنامج
أوروب � � � ��ي ل �ل �ت �ي �س �ي��ر ال �ك �م ��ي ف� ��ي ت�ح�ف�ي��ز
انعاش ذلك االقتصاد.
َّ َ
أجل املشاركون في االستبيان
وفي الواقع،
مجددًا املوعد ال��ذي توقعوه لقيام البنك
املركزي األوروبي بطرح برنامج للتيسير
ال� �ك� �م ��ي ،ح �ي��ث ب � ��ات  25ف ��ي امل� �ئ ��ة م�ن�ه��م
ي �ت��وق �ع��ون ط ��رح ذل ��ك ال �ب��رن��ام��ج ف��ي ع��ام
 ،2015مقارنة مع  15في املئة منهم كانوا
يتوقعون طرحه في ذلك العام خال شهر
يونيو املاضي و 12في املئة منهم كانوا
ي �ت��وق �ع��ون ط��رح��ه ف ��ي ال ��رب ��ع ال �ث��ال��ث من
العام الحالي.
وف ��ي ض ��وء ه ��ذه امل �ع �ط �ي��ات ،ف �ق��د معظم
املشاركن في االستبيان ثقتهم باألسهم
األوروب �ي ��ة ،ول��م ي�ع��د ه�ن��اك س��وى  10في
امل�ئ��ة منهم يفضلون اآلن ترجيح حصة
تلك األس�ه��م ف��ي محافظهم االستثمارية
خ� ��ال ال� �ع ��ام امل �ق �ب ��ل ،ب��ان �خ �ف��اض ب�ل�غ��ت
نسبته  11في املئة عن عددهم في الشهر
املاضي.
م ��ن ن��اح �ي �ت �ه��ا ،ف� �ق ��دت األس� �ه ��م األمل��ان �ي��ة
حظوتها بصفة خ��اص��ة ،حيث ل��م يعرب
س��وى  12ف��ي امل�ئ��ة م��ن م��دي��ري صناديق
االستثمار امل�ش��ارك��ن ف��ي االستبيان عن
رغبتهم بترجيح حصة تلك األس�ه��م في
م�ح��اف�ظ�ه��م االس �ت �ث �م��اري��ة خ ��ال ال�ش�ه��ور
االثني عشر املقبلة ،مقارنة مع  31في املئة
أعربوا عن نفس الرغبة الشهر املاضي.

في دراسة جديدة أوصت بإعداد تقارير شمولية

«املحللني املاليني» دعا لتعزيز
شفافية التقارير املصرفية
دعا معهد املحللن املالين املعتمدين ،الجمعية العاملية
ملمتهني االستثمار التي تضع معيار التفوق واالعتراف
املهني ،الى تعزيز شفافية التقارير املصرفية ،كما أوصى
املعهد ف��ي دراس ��ة ج��دي��دة حملت ع �ن��وان« :دروس األزم��ة
املالية حول تقارير أداء املصارف» ،بتحسن االفصاح عن
املخاطر وشطب القروض الهالكة من الحسابات الختامية
في الوقت املناسب وق��درة املستثمرين على الوصول الى
ت �ق��اري��ر م�ص��رف�ي��ة ق��اب�ل��ة ل�ل�م�ق��ارن��ة ع�ب��ر م�خ�ت�ل��ف مناطق
ِّ
السيادة القضائية ،ألن ذلك سوف يعزز الشفافية ويقلص
نسبة ُّ
تعرض املستثمرين للمخاطر في القطاع املصرفي.
وي��رك��ز ال �ج��زء األول م��ن ال ��دراس ��ة وال� ��ذي ي�ح�م��ل ع �ن��وان:
«ت�ق�ي�ي��م ال�ع�ن��اص��ر ال��رئ�ي�س�ي��ة امل��ؤث��رة ف��ي ن�س��ب األس �ع��ار
الفعلية لألسهم م�ق��ارن��ة م��ع أس�ع��اره��ا االس�م�ي��ة» ،تقييم
ال��دي��ون ال�ه��ال�ك��ة ال �ت��ي ت��ؤث��ر ف��ي ن�س��ب األس �ع��ار الفعلية
لألسهم مقارنة مع أسعارها االسمية ،وهو تقييم رئيسي
للسامة املالية للمصارف .وقامت الدراسة التي استندت
ال��ى ب�ي��ان��ات م��ن  51م�ص��رف��ًا ع��امل�ي��ًا ك�ب�ي�رًا ،بتقييم نسب
األسعار الفعلية لألسهم مقارنة مع أسعارها االسمية من
عام  2003الى عام  ،2013ومدى تأثير اجراءات التعامل مع
الديون الهالكة وتعزيز الربحية وتقليص املخاطر في تلك
النسب خال الفترة موضوع التقرير املصرفي املعني.
نسنت بابا ،مدير سياسات اع��داد التقارير املالية
وق��ال ِف ِ
ف��ي معهد املحللن امل��ال�ي��ن املعتمدين وم�ح��رر ال��دراس��ة:
«يعتبر وج ��ود ق�ط��اع م�ص��رف��ي ن��اب��ض ب��ال�ح�ي��اة ،ويعمل

بصورة جيدة ،حيويًا للتغلب على املشاكل االقتصادية
التي تواصل التأثير سلبًا في اقتصادات الدول املتقدمة.
وت��رك��ز ه��ذه ال��دراس��ة على العاقة القائمة ب��ن امل��ؤش��رات
ال�س��وق�ي��ة للقيمة وامل �خ��اط��ر وب ��ن م�ع�ل��وم��ات ال�ك�ش��وف��ات
امل��ال�ي��ة امل�ص��رف�ي��ة ،لتكشف م��واط��ن ال�خ�ل��ل ف��ي اط ��ار عمل
ال �ت �ق��اري��ر امل �ص��رف �ي��ة خ��اص��ة ح ��ن ال ت �ت �ط��اب��ق م��ؤش��رات
البيئة االقتصادية العامة م��ع م��ؤش��رات التقارير املالية
ل �ل �م �ص��ارف ،م �م��ا ي �ح��د ق � ��درة امل �س �ت �ث �م��ري��ن ع �ل��ى م�ع��رف��ة
الحقائق االقتصادية من خال تلك الكشوفات».
وأض��اف« :ت�ب��دو البنوك مبهمة وغير شفافة للعديد من
أصحاب العاقة ،بمن فيهم املستثمرون الذين يعتمدون
ع�ل�ي�ه��م ف�ي�م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب�ق�ي�م��ة ح �ق��وق امل�س��اه�م��ن ورؤوس
األموال املمولة بقروض ،بعد أن وفرت األزمة املالية فرصة
واضحة لتحسن الشفافية املصرفية .ولدى استعراضنا
في هذه الدراسة االصاحات التي أجراها واضعو املعايير
املحاسبية وأنظمة األس ��واق امل��ال�ي��ة ،تتضح لنا ض��رورة
اصدار تقارير حول أداء املصارف قبل وخال ومنذ بلوغ
األزمة املالية العاملية ذروتها ،بغية تحديد املجاالت التي
تستدعي استمرار بذل الجهود املطلوبة لتحسن شفافية
املصارف املعنية».
وقد َّ
قدم الجزء األول من الدراسة التوصيات الثاث التالية
ل��واض�ع��ي امل�ع��اي�ي��ر امل�ح��اس�ب�ي��ة وأن�ظ�م��ة األس� ��واق امل��ال�ي��ة
ُ
ومعدي الكشوفات املصرفية.
املنصفة وقياسها:
 – 1االقرار بالقروض – االقرار بالقيمة
ِ

«األفنيوز» :فوز عيسى
بـ ليكزس LS460
أع�ل�ن��ت إدارة األف�ن�ي��وز ع��ن ف��وز إل �ه��ام ف��ري��د عيسى بسيارة
ليكزس  LS460ط��راز  2014ضمن ع��روض التسوق ال��ذي تم
تنظيمه مؤخرًا بمنطقة برستيج في األفنيوز .حيث قدمت
ف�ع��ال�ي��ة ال �س �ح��ب اإلع��ام �ي��ة ش �ي��ري��ن م �ت��ول��ي و م�م�ث��ل وزارة
التجارة والصناعة وال��ذي أعلن اس��م الرابحة امل��ذك��ورة أم��ام
حشد من الجمهور .وفي هذه املناسبة ،أكدت إدارة األفنيوز
استمرار الحمات التسوق ف��ي منطقة برستيج عبر تقديم
ف��رص ال�ف��وز على س�ح��وب��ات ال�س�ي��ارات ال�ف��اره��ة وبمشاركة
سلسلة ال �ع��ام��ات ال�ت�ج��اري��ة ال��راق �ي��ة وال �ت��ي ت�ل�ب��ي رغ�ب��ات
عشاق األناقة والرفاهية والفخامة .وتتضمن الحملة الثانية
من العروض التسويقية في منطقة برستيج فرصة الدخول
على سحب سيارة أودي  A8Lوالتي انطلقت مؤخرا بتاريخ 6
يوليو و يستمر حتى  31أغسطس ويجري السحب النهائي
مساء الخميس املوافق  4سبتمبر  2014مقابل كل شراء بقيمة
 50د.ك م��ن إح��دى العامات التجارية الراقية وامل�ش��ارك��ة في
منطقة برستيج.

املنصفة يمثل أحدث
تشير الدراسة الى أن االقرار بالقيمة
ِ
امل�ع�ل��وم��ات وي�ت�ي��ح ت�ح��دي��د ال�ت�غ�ي�ي��رات ال �ت��ي ط ��رأت على
القيمة االقتصادية للقروض في الوقت املناسب ،وتؤكد
ض��رورة اب��راز الكشوفات املالية على املدى البعيد للقيمة
املنصفة وتكلفة اهاك القروض على حد سواء.
 – 2دعم تحسن االفصاح عن املخاطر :وهو اجراء ضروري
ل�ت�ق�ل�ي��ص م ��دى ت �ع � ُّ�رض امل�س�ت�ث�م��ر ل�ل�م�خ��اط��ر امل�ص��رف�ي��ة
ف��ي س�ي��اق تحليله ملختلف ن�م��اذج العمل املصرفية وما
ينطوي عليه كل منها من مخاطر .كما أوصى بذلك فريق
ع�م��ل ت�ح�س��ن م�س�ت��وى االف �ص��اح ف��ي م�ج�ل��س االس �ت �ق��رار
املالي.
 – 3تحسن االف �ص��اح ع��ن اس�ت�خ��دام ال��رف��ع امل��ال��ي :هناك
ح��اج��ة الج� ��راءات ق��اب�ل��ة للمقارنة ل��اف�ص��اح ع��ن اجمالي
أص��ول املصارف عبر مختلف مناطق السيادة القضائية
الت��اح��ة الفرصة أم��ام مقارنة اللجوء ال��ى اج ��راءات الرفع
امل��ال��ي (األص � ��ول /ح �ق��وق امل �س��اه �م��ن) ،األم ��ر ال ��ذي يتيح
ُّ
تفهمًا أفضل ملؤشرات املخاطر.
م��ن ن��اح�ي�ت��ه ،ق��ال ك ��ورت ش��اخ��ت ،امل��دي��ر التنفيذي ملعهد
املحللن املالين املعتمدين« :تسلط هذه الدراسة الضوء
على اح��دى أك�ث��ر القضايا تحديًا ال�ت��ي ت��واج��ه امل�ص��ارف
ال � �ي ��وم .وت �ت �م��اش��ى ال �ن �ت��ائ��ج ب �ق ��وة م ��ع ه� ��دف م �ب��ادرت �ن��ا
«صياغة مستقبل القطاع املالي» ،التي تدعو للمزيد من
الشفافية واالن �ص��اف ف��ي س�ي��اق السعي ال��ى ن�ظ��ام مالي
قوي».

«وورلد فاينانس»« :كامكو» أفضل
شركة إدارة أصول خليجيًا
أعلنت «كامكو» عن فوزها بجائزة «افضل
ش��رك��ة ادارة اص� ��ول خ�ل�ي�ج�ي��ًا ل �ع��ام »2014
وذلك من قبل مجلة وورل��د فاينانس والتي
أعلنت عن هذا التقدير في االحتفال السنوي
ل�ل�م�ج�ل��ة ،وال� ��ذي ان�ع�ق��د م��ؤخ �رًا ف��ي اململكة
املتحدة .وقد فازت الشركة بالجائزة تقديرًا
الع �م��ال �ه��ا االس �ت �ث �م��اري��ة وادائ � �ه� ��ا امل�ت�م�ي��ز
ب�ع��د ال �ت �ح��والت ال �ج��وه��ري��ة ال �ت��ي شهدتها
اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة وأداء ال �ش��رك��ة خ� ��ال ال �ع��ام
املاضي .
وتسلم الجائزة بالنيابة عن كامكو الرئيس
التنفيذي للشركة فيصل ص��رخ��وه ،ونائب
الرئيس إلدارة ع��اق��ات العماء والتسويق
سالم جيرودي ،ونائب الرئيس لقطاع ادارة
االص� � ��ول مل�ن�ط�ق��ة ال� �ش ��رق االوس� � ��ط وش �م��ال
افريقيا ،محمود تيفوني.
و ق� ��ال ص ��رخ ��وه« ،ح �ص��ول �ن��ا ع �ل��ى ج��ائ��زة
وورل� � ��د ف��اي �ن��ان��س «ك��أف �ض��ل ش��رك��ة الدارة
االص � � ��ول ف ��ي ال �خ �ل �ي��ج ل �ل �ع��ام  »2014ك�ل��ل

تنظر «ال�غ��رف��ة التجارية العربية
ال �ب��رازي �ل �ي��ة» ب �ع��ن ال �ت �ف ��اؤل ال��ى
كمصدر
منطقة ال �ش��رق األوس ��ط
ٍ
�وق لاستثمار ،وذل ��ك نظير
م��وث� ٍ
م ��ا ج� ��اء ف ��ي «ت �ق��ري��ر االس �ت �ث �م��ار
العاملي  »2014ال��ذي صدر مؤخرًا
عن «مؤتمر األمم املتحدة للتجارة
وال� �ّت� �ن �م� �ي ��ة» (األون� � �ك� � �ت � ��اد) ح ��ول
ت��دف �ق��ات االس �ت �ث �م��ارات األجنبية
امل �ب��اش��رة ف��ي ال �ع��ال��م خ ��ال ال�ع��ام
امل � ��اض � ��ي .وأش � � � ��ار ال� �ت� �ق ��ري ��ر ال ��ى
أن االستثمارات املباشرة الخارجة
م ��ن م �ن �ط �ق��ة ال� �ش ��رق األوس � � ��ط قد
65
شهدت ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة ً
باملائة خال العام املنصرم مقارنة
بشكل
ب��ال�ع��ام  ،2012معزيًا ذل��ك
ٍ
�س ال ��ى ال �ح��راك االس�ت�ث�م��اري
رئ �ي� ٍ
النشط م��ن دول مجلس التعاون
الخليجيُ .
ويذكر أن االستثمارات
األجنبية املباشرة تكتسب أهمية

مي�سيل حلبي
ّ
اق �ت �ص��ادي��ة ك�ب�ي��رة ك��ون�ه��ا تشكل
راف� � �دًا أس��اس �ي��ًا ف��ي دع ��م مختلف
ال �ق �ط��اع��ات وامل � �ج� ��االت ال�ح�ي��وي��ة
للدولة .وكشف «تقرير االستثمار
العاملي  »2014أن ك��ا م��ن اململكة
ال �ع��رب �ي��ة ال �س �ع��ودي��ة وال �ب �ح��ري��ن
وقطر واالم��ارات العربية املتحدة

م �ج �ه��ودات س �ن��وات م�ض��ت م��ن أج��ل تعزيز
ال� ��ري� ��ادة امل �ح �ل �ي��ة واالق �ل �ي �م �ي��ة ف ��ي ال �ق �ط��اع
االس� �ت� �ث� �م ��اري ،وي �م �ث��ل دف �ع ��ة ل �ن��ا م ��ن أج��ل
االس� �ت� �م ��رار ف ��ي م��واص �ل��ة ال �ج �ه��د م ��ن أج��ل
تحقيق االفضل للمستثمرين والعماء».
وتمكنت شركة كامكو خال الفترة املاضية
م ��ن اث �ب��ات ق��درت �ه��ا ع �ل��ى ت�خ�ط��ي ت��داع �ي��ات
االزم� � ��ة امل��ال �ي��ة ال �ع��امل �ي��ة م��دع��وم��ة ب�ه�ي�ك�ل��ة
استراتيجية تواكب أحدث تطورات القطاع
وبأداء مميز في أعمالها االستثمارية وهو
الذي أهلها الى اقتناص هذا اللقب.
وف � ��ي م �ق��اب �ل��ة اج � ��راه � ��ا م� ��ع م �ج �ل��ة وورل � ��د
فاينانس ل��دى االع��ان عن الفوز بالجائزة،
ق� ��ال ص ��رخ ��وه« ،س� �ت ��واص ��ل ك��ام �ك��و ت�ن�ف�ي��ذ
اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ت �ط��وي��ر وت� �ق ��دي ��م م�ن�ت�ج��ات
م �ب �ت �ك��رة م �ن �ت �ق��اة ف ��ي ال �ق �ط��اع��ات ال��رئ�ي�س��ة
التي تواكب متطلبات عماء الشركة وتركز
على االستثمار في منطقة الشرق األوس��ط
وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي».

«املدينة» :صندوق الهند
حقق  % 27في الربع الثاني
أف� � ��اد ط � ��ال ال� �ي ��وس ��ف م��دي��ر
إدارة الصناديق االستثمارية
في شركة املدينة للتمويل و
االستثمار أن صندوق الهند
االستثماري اإلسامي امل��دار
من قبل الشركة قد حقق أداء
جيدا خال الفترة األخيرة.
وق� � � ��ال ال � �ي� ��وس� ��ف :إن ق �ي �م��ة
وحدة الصندوق بلغت 1.159
د .ك في يونيو  2014بنسبة
ارت � � �ف� � ��اع ب� �ل� �غ ��ت  % 7.5ع��ن
ال�ش�ه��ر امل ��اض ��ي ،م�ش�ي��را إل��ى
اس �ت �م��رار م��واص �ل��ة ص�ن��دوق
ال � �ه � �ن� ��د ت� �ح� �ق� �ي ��ق ال � �ع� ��وائ� ��د
الشهرية املتزنة .ولفت إلى أن
الصندوق يعمل وفق الخطة
التي وضعتها شركة املدينة
للتمويل واالستثمار (مدير
ص� � �ن � ��دوق) ل� ��ارت � �ق� ��اء ب� � ��أداء
ال� �ص� �ن ��دوق وت �ح �ق �ي��ق أع �ل��ى
ع��ائ��د لحملة ال��وح��دات .وزاد
اليوسف في بيان صحافي إن
العوائد املالية التي يحققها
ص �ن��دوق ال�ه�ن��د ش�ه��ري��ا منذ
انطاقته هي انعكاس لنجاح
الخطة و اإلستراتيجية التي
تبنتها إدارة الشركة من خال
التركيز على بعض القطاعات
ذات الخطورة األقل واملتوافقة
م� � ��ع ال � �ش� ��ري � �ع� ��ة اإلس� ��ام � �ي� ��ة
بفضل الخبرة الواسعة التي
يتمتع بها مديرو االستثمار
ب��ال�ش��رك��ة وال �خ �ب��رة الطويلة

طالل اليو�سف
ب � � ��أوض � � ��اع وظ � � � � ��روف س� ��وق
ال �ه �ن��د ،و ال �ت��ي س��اه �م��ت في
تحقيق نتائج متميزة تعود
ب ��ال� �ن� �ف ��ع ع� �ل ��ى امل� �س ��اه� �م ��ن.
واضاف اليوسف أن صندوق
ال �ه �ن��د ي �ع��د م ��ن ال �ص �ن��ادي��ق
االستثمارية امل�م�ي��زة محليا
وع��امل�ي��ا بفضل األداء الجيد
مقارنة مع أداء السوق حيث
ت � �ف� ��وق ف � ��ي أدائ � � � ��ه ال �ش �ه ��ري
م� ��ؤش� ��رات ال �ه �ن��د ال��رئ �ي �س��ة،
حيث اق�ف��ل م��ؤش��ر SENSEX
ع �ل��ى ارت � �ف� ��اع ب �ل �غ��ت نسبته
 ،% 9 .4ك �م��ا ارت� �ف ��ع م��ؤش��ر
 NIFTYب�م�ق��دار  .% 5.3كما
أن ب�ن��ك االح�ت�ي��اط��ي الهندي
ي � �ت� ��وق� ��ع ب� �ن� �م ��و االق � �ت � �ص� ��اد
ب�ن�س�ب��ة ت� �ت ��راوح م ��ا ب ��ن 5%
إلى  6%في ظل مخاطر متزنة
و ت� �ع ��اون ح �ك��وم��ي للتحكم
ف��ي ال �ت �ض �خ��م ،ك �م��ا ن ��وه إل��ى

الفورة االقتصادية التي تمر
بها أس ��واق الهند املالية في
ظل استمرار عمليات الشراء
من قبل املؤسسات األجنبية
االس � �ت � �ث � �م� ��اري� ��ة ح � �ي� ��ث ب �ل��غ
ص��اف��ي ش� ��راء االس �ت �ث �م��ارات
األج �ن �ب �ي��ة  1.8م �ل �ي��ار دوالر
ف� ��ي أس � � ��واق امل� � ��ال ال �ه �ن��دي��ة،
و ص��اف��ي ش � ��راء ال �ص �ن��ادي��ق
امل�ح�ل�ي��ة  454م �ل �ي��ون دوالر.
و ف��ي تحليل أداء القطاعات
أش��ار اليوسف إل��ى أن قطاع
الرعاية الصحية كان من أكثر
ال�ق�ط��اع��ات ص �ع��ودا ب��ارت�ف��اع
 % 11.12ي� � �ل� � �ي � ��ه ق� � �ط� ��اع
ت� �ك� �ن ��ول ��وج� �ي ��ا امل � �ع � �ل ��وم ��ات
بارتفاع  ،10.53%و كان قطاع
ال �س �ل��ع االس �ت �ه��اك �ي��ة األق ��ل
أداء بانخفاض  .2.75%وأكد
ال�ي��وس��ف أن ال �س��وق الهندي
ي �ع��د م ��ن األس � � ��واق ال�ن��اش�ئ��ة
ال��واع��دة حيث استمر الزخم
اإلي �ج ��اب ��ي ف ��ي ال� �س ��وق على
الرغم من التذبذبات الناتجة
ع ��ن األح� � � ��داث ف ��ي ال � �ع� ��راق و
ت��أث �ي��ره��ا ع �ل��ى س �ع��ر ال�ن�ف��ط
وذل � � � ��ك ب� �ف� �ض ��ل اإلج � � � � � ��راءات
الحكومية املختلفة ال�ت��ي تم
اتخاذها ل��زي��ادة فاعلية أداء
أجهزة الدولة وإزالة العقبات
من الحكومة القديمة و التي
ك��ان��ت ت �ع �ط��ل ع�م�ل�ي��ة ات �خ��اذ
القرار.

املنيع فاز بجائزة «التميز في صناعة
أسواق رأس املال اإلسالمية»
ف � � � ��از ع � �ض� ��و م � �ج � �ل� ��س االدارة
ال��رئ �ي��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي ف ��ي ش��رك��ة
«ب �ي �ت��ك االس �ت �ث �م��اري��ة» ال�ت��اب�ع��ة
لبيت التمويل الكويتي «بيتك»،
ع� �م ��اد ي ��وس ��ف امل �ن �ي��ع ب �ج��ائ��زة
«التميز في صناعة اسواق رأس
امل� � ��ال االس� ��ام � �ي� ��ة» ل� �ع ��ام 2013
وذل � ��ك ض �م��ن ح �ف��ل ج ��وائ ��ز قمة
ل�ن��دن  2014ال�س�ن��وي��ة للصكوك
التي عقدت في اململكة املتحدة.
وجاءت الجائزة تقديرا وتثمينا
مل � �س � ��اه � �م � ��ات امل � �ن � �ي � ��ع امل� �ك� �ث� �ف ��ة
ف� ��ي ت �ط ��وي ��ر ال� �خ ��دم ��ات امل��ال �ي��ة
االس��ام �ي��ة واس � ��واق رأس امل��ال
ع �ل��ى م ��دى ال �ع �ق��دي��ن امل��اض �ي��ن،
وال �ت ��ي م ��ن اب ��رزه ��ا امل�س��اه�م��ات
ال�ت��ي ق��ام بها ف��ي م�ج��ال تطوير
اسواق الصكوك في دول مجلس
ال � �ت � �ع ��اون ال �خ �ل �ي �ج��ي وت ��رك �ي ��ا،
ودوره ف ��ي ف �ت��ح اف� � ��اق ج��دي��دة
الس ��واق ال�ص�ك��وك ف��ي دول مثل
جنوب افريقيا.

الشرق األوسط سوق واعد لالستثمارات البرازيلية
وال �ك��وي��ت وس�ل�ط�ن��ة ُع �م��ان تملك
ً
م � �ع� ��دال عاليًا من اح �ت �ي��اط �ي��ات
ال �ن �ق ��د األج� �ن� �ب ��ي ،وت� �ح ��دي� �دًا ف��ي
ص �ن��اع��ة ال �ن �ف��ط وال� �غ ��از .وج ��اءت
دول �ت��ا ق�ط��ر وال �ك��وي��ت ع�ل��ى رأس
قائمة الدول الخليجية املستثمرة
ف� � ��ي ال � � � �خ� � � ��ارج ،ح � �ي� ��ث ارت� �ف� �ع ��ت
االستثمارات القطرية الخارجية
أرب �ع��ة أض ّ�ع��اف ع��ن ال �ع��ام ،2012
ف � �ي � �م ��ا ح� ��ق � �ق� ��ت االس� � �ت� � �ث� � �م � ��ارات
ً
الكويتية زي��ادة باهرة بواقع 159
باملائة .وباملقابل ،بلغت تدفقات
االس�ت�ث�م��ارات األجنبية املباشرة
ال��ى دول��ة االم ��ارات  10.5مليارات
دوالر أميركي بزيادة قدرها  9في
املائة ،لتحتل االمارات بذلك املرتبة
ال�ث��ان�ي��ة ب�ع��د ت��رك�ي��ا ف��ي استقبال
االستثمارات األجنبية املباشرة.
وق � � � ��ال م� �ي� �ش� �ي ��ل ح � �ل � �ب� ��ي ،امل ��دي ��ر
التنفيذي واالمن العام ل� «الغرفة
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ال �ت �ج��اري��ة ال�ع��رب�ي��ة ال �ب��رازي �ل �ي��ة»:
«تلتزم «الغرفة التجارية العربية
ال � �ب � ��رازي � �ل � �ي � ��ة» ال� � �ت � ��زام � ��ًا وث �ي �ق ��ًا
ب ��امل �س ��اه �م ��ة ال� �ف ��اع� �ل ��ة ف � ��ي خ�ل��ق
�رص واع� ��د ٍة لترسيخ ال�ع��اق��ات
ف� ٍ
التجارية واالستثمارية بن الدول
ال�ع��رب�ي��ة وال �ب��رازي��ل ،وف ��ي ال��وق��ت
ن �ف �س��ه ال �ح �ف ��اظ ع �ل��ى ال �ش ��راك ��ات
ال� �ت� �ج ��اري ��ة امل� �م� �ت ��ازة وامل� �ش ��اري ��ع
يشهدها
التجارية املتنامية التي ّ
ك ��ا ال �ط��رف��ن .وان ن �م��و ت��دف �ق��ات
االس�ت�ث�م��ارات األجنبية املباشرة
ّ
ال��ى ال ��دول ال�ع��رب�ي��ة ي��ؤك��د املكانة
الريادية التي تحظى بها املنطقة
�وق واع � ��دة وم ��زده ��رة ع��امل�ي��ًا.
ك �س� ٍ
ون� �ح ��ن ع� �ل ��ى ث� �ق ��ة ت ��ام ��ة أن ذل ��ك
س� �ي� �ع ��ود ب ��ال� �ن� �ف ��ع ال� �ك� �ب� �ي ��ر ع�ل��ى
م�س�ت��وى ت�ع��زي��ز أواص ��ر ال�ت�ع��اون
امل� �ش� �ت ��رك ب� ��ن امل �ن �ط �ق��ة ال �ع��رب �ي��ة
والبرازيل».

عماد املنيع مت�سلما ً اجلائزة

