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د.محمد الطبطبائي في جانب من احملاضرة

)محمد ماهر( متابعه من احلضور

جانب من احملاضرة

جانب من الندوة

فدوى درويش متحدثة خالل الندوة

د.محمد الطبطبائي

الطبطبائي يحّذر من تجريد 
النظام المالي اإلسالمي من مبادئه العامة

خبراء: معدل النمو المتوقع لدول »التعاون«
يفوق الـ 3% في 2010

عمر راشد
أكد خبير االقتصاد في شركة ديكسيا إلدارة األصول 
انطوان بريندر أن معدالت البطالة املرتفعة تشكل حتديا 
كبيرا امام األسواق املتطورة لسنوات عدة، مضيفا أن أسوأ 
ما في األزمة قد بات وراءنا، مستدركا بأن هناك الكثير من 
املش���اكل الكامنة في القطاع املالي، باإلضافة إلى املشاكل 
الت���ي رتبتها األزمة، خاصة في األس���واق املتقدمة، التي 

تضرر فيها النظام االقتصادي واملال العام.
ويتجلى ذلك خاصة في الدول األوروبية التي يتوقع 
أن تسجل هبوطا حادا في إجمالي الناجت احمللي، خاصة 

في املناطق الشرقية.
وأوضح بريندر خالل ندوة نظمها احتاد الش���ركات 
االستثمارية واجلمعية الكويتية لألسواق املالية في فندق 
الشيراتون، أمس األول، وحاضر فيها خبراء وتنفيذيون 
من شركة ديكسيا إلدارة األصول ودارت وقائع الندوة حول 

»التوقعات املالية واالقتصادية في العام 2010«.
وقال إنه من املتوقع أن يصل معدل النمو العاملي حلدود 
ال� 3% في الواليات املتحدة، فيما يتوقع أن يسجل 2% على 
الصعيد األوروبي، أما بالنسبة لدول مجلس التعاون فإن 

معدالت النمو فيها ستفوق ال� %3.
وحول توقعاته ألس���عار النفط لف���ت بريندر الى أن 
توقعات ديكسيا لس���عر النفط في العام املقبل تتراوح 
ب���ن 70 و80 دوالرا للبرميل، فيما اذا وصل الس���عر إلى 
100 دوالر فإنه لن يكون مستقرا عند هذه احلدود، وذلك 

لتراجع الطلب وبالتالي تراكم الفوائض.
وحذر بريندر احلكومات من س���حب أم���وال اإلنقاذ 
والتحفيز، موضحا أن اس���ترداد ه���ذه األموال يجب أن 
يكون بشكل تدريجي وبالتوافق مع السياسات الرقابية 

واملالية.
واعتبر أن املس���تويات احلالية للدوالر تعتبر جيدة 
جدا مقابل الي���ورو، اذا أخذنا بع���ن االعتبار التغيرات 
احلاصلة في أسعار الفائدة خالل العام، ما يؤكد على ان 
سعره احلالي مناسب جدا. الفتا إلى أن الدوالر ليس في 
منطقة السقوط احلر اليوم وارتفاعه مرهون بالسياسات 

إلدارة األصول نعيم أبوجودة أن هناك تأثيرات سلبية 
لألزمة االقتصادية على صناعة إدارة األصول العاملية، 
كما أن كيفية جتاوز األزمة املالية ميكن حتقيقه من خالل 
إحداث تغير في سلوك املستثمرين ومديري األصول، 
وهو ما ينطوي بدوره على بعض التحديات املستجدة 
مثل تزايد دور املستش����ارين، وتغيير آليات التوزيع 

والهياكل املفتوحة، والضغوط التنظيمية.
وحول مواجهة هذه التحديات، أشار أبوجودة الى 
اهمية حتليل بعض املوضوعات مثل أهمية حجم األصول 
املدارة، ومستقبل عمليات االندماج واالستحواذ، والنجاح 

املرتقب لنموذج األعمال القائم على العمالء.

المناخ االقتصادي الراهن

من جانبه، قال الرئيس اإلقليمي لشركة ديكسيا إلدارة 
األصول فراس املالح ان شركة ديكسيا إلدارة الصول 
حترص من خالل هذه الندوة على اظهار كافة املتغيرات 
واملستجدات اإلقليمية في ظل املناخ االقتصادي الراهن، 
وأهم التحديات التي نواجهها في ظل فرص االستثمار 
املتاحة في الوقت الراهن. ولقد ملس����نا اهتماما شديدا 

وإقباال من جانب املشاركن في الندوة.
وناقشت الندوة عددا من املوضوعات التالية: الوضع 
االقتصادي بالنس����بة للوالي����ات املتحدة معتم بنفس 
الدرجة التي يخشى البعض أن تكون عليها أم أن حالة 
االنتعاش االقتصادي ستستمر؟ هل ميكن أن يتراجع 
معدل البطالة س����ريعا، أم هل سيظل على مستوياته 
املرتفعة احلالية طيلة الفترة املستقبلية التي تدخل في 
دائرة التوقعات؟ ما تبعات التضخم وأسعار الفائدة؟ 
ما أسباب حتس����ن وارتفاع النمو االقتصادي ألوروبا 
في ع����ام 2009 بدرجة أكبر مما هي عليه في الواليات 
املتحدة؟ هل ستس����تمر األوضاع احلالي����ة إلى العام 
التالي؟ وهل سيشكل متويل عجز احلكومات مشكلة؟ 
وهل س����يكون االنخفاض احلاد في قيمة الدوالر أمام 

اليورو أمرا حتميا؟ 

االقتصادية والرقابية.

توعية القطاع االستثماري

من جهتها حتدثت فدوى الدرويش من احتاد الشركات 
االستثمارية عن أن احدى مهام احتاد الشركات االستثمارية 
هي توعية القطاع االستثماري، واليوم نتعاون مع ديكسيا 
إلعطاء نظرة عامة عن األزمة واخلروج منها باإلضافة إلى 
تقدمي التوقعات املالية واالقتصادية للعام 2010 إلى جانب 
ايضاح كيفية تأثير األزمة على إدارة الشركات االستثمارية 
في املنطقة والعالم. وأضافت: نس����عى إلى تسليط الضوء 
عبر الندوات الت����ي ينظمها االحتاد على كل ما يبحث عنه 
القطاع املالي واالس����تثماري من تساؤالت عبر االستعانة 

باالستشارات واخلبرات العاملية في هذا املجال.

تأثيرات سلبية لألزمة على صناعة إدارة األصول

من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي في شركة ديكسيا 

سعر برميل النفط المتوقع يتراوح بين 70 و 80 دوالرًا للبرميل العام المقبل
سحب أموال اإلنقاذ من قبل الحكومات يجب أن يكون بشكل تدريجي ومنظم

 المستويات الحالية للدوالر مقابل اليورو تعتبر جيدة جدًا في إطار المتغيرات الحالية

املتعاملن.  واضاف ان الباحثن 
املعاصري���ن اختلفوا ف���ي مبدأ 
السياسة النقدية من خالل البنك 
املركزي للدولة فمنهم من رفض 
مبدأ التدخل في السياسة النقدية 
ومنهم من اجازها تخريجا على 
باب التسعير والرأي الثالث رأى 
جواز التدخل اجلزئي بحسب ما 

حتققه املصلحة للمجتمع. 
وذكر انه قام بدراسة مستفيضة 
ح���ول تس���عير مع���دل االرباح 
للمؤسس���ات املالية االس���المية 
والتي ترتبط بالسياسة النقدية 
االسالمية وخلص فيها الى جواز 
حتديد الربح مس���تثنيا في ذلك 
احلاالت التي تتم املوافقة عليها 

من البنك املركزي للدولة. 

في اقتصاد الدول تبقى أقوى من 
االحتياطات التي تقدمها اي سياسة 
نقدية، مؤكدا عدم اميانه بفكرة ان 
السياسة النقدية هي التي حتمي 
اقتصاد الدول من األزمات املالية 
الوحيد للتعافي من  وانها احلل 

تلك األزمات. 
واش���ار الى ض���رورة التزام 
املالية االس���المية  املؤسس���ات 
باالح���كام الش���رعية وان يكون 
هدف السياسة النقدية االسالمية 
مبنيا على اساس���ن مهمن هما 
عدم احتكار االم���وال وتدويرها 
لتحريك اقتص���اد الدولة اضافة 
الى حماية املجتمع من املمارسات 
اخلاطئة وجتاوز املؤسسات املالية 
للضوابط الشرعية واحتيالها على 

حماية االقتصاد وحتقيق املصلحة 
العامة.

 وافاد بأن حاالت األزمات املالية 

تل���ك السياس���ة مع الش���ريعة 
االس���المية، وأضاف اال مانع من 
االستفادة من جتارب اخرى، ما دام 
انها ال تتعارض مع احكام الشريعة 
االسالمية محذرا من جتريد النظام 
املالي االسالمي من مبادئه العامة 
مطالبا بأال تؤدي االستفادة من 
تلك التجارب الى التعويض من 
الفرصة الفائتة او حتديد الربح 

وضمانه. 
وش���دد على وجوب صياغة 
النظم السياسية النقدية االسالمية 
في هيكلة متكاملة ومنفصلة عن 
التقليدية وأال  النقدية  السياسة 
تكون مرتبطة بها، مشيرا الى ان 
نظام السياسة النقدية في الدول 
ليس سوى مساهمة مطلوبة في 

كواالملبور � كونا: اكد رئيس 
الهيئة الش���رعية لبيت التمويل 
الكويت���ي مباليزي���ا د.محم���د 
عبدال���رزاق الطبطبائ���ي اهمية 
وضع سياسة نقدية للنظام املالي 
االسالمي وحتديد اهدافها ووسائلها 

وغاياتها بصورة واضحة. 
ج���اء تأكي���د الطبطبائي في 
تعليق���ه على محاض���رة ألقاها 
اس���تاذ االقتص���اد االس���المي 
العاملية في  باجلامعة االسالمية 
ماليزيا د. عزنان بن حس���ن عن 
النقدي���ة في ضوء  »السياس���ة 
الشريعة االسالمية« في اجللسة 
اخلامسة ملؤمتر اقتصادي يعقد 

بكواالملبور.
 وحذر الطبطبائي من تعارض 

رئيس الهيئة الشرعية لـ »بيتك«: 

في ندوة نّظمها اتحاد الشركات االستثمارية بالتعاون مع »ديكسيا إلدارة األصول«

«التجاري« يصدر رزنامته السنوية لـ 2010 
متضمنة أمثااًل شعبية في لوحات فنية

تأجيل تأسيسية »وربة«
 لعدم اكتمال النصاب القانوني 

»الكويتية لالستثمار« تنظم دورة 
تدريبية متخصصة في إدارة االستثمار

البن���ك  أص���در 
الكويتي  التج���اري 
الس���نوية  رزنامته 
والتي تضمنت لوحات 
فنية عبرت عن العديد 
من األمثال الشعبية 
التي عاشت مع األجداد 
واآلب���اء عب���ر رحلة 
الزمن ويأتي ذلك جريا 
على عادته السنوية 
الرامية إلى مد جسور 
املعرفة والثقافة بن 

املاضي واحلاضر.
 وبهذه املناسبة صرحت رئيس 
إدارة اإلع���الن والعالق���ات العامة 
الشيخة نوف س���الم العلي قائلة: 
إن البنك التجاري دأب على إصدار 
رزنامته السنوية لتعكس صورا من 
التراث الكويتي القدمي عبر 12 لوحة 
فنية، مشيرة إلى أن »التجاري« قد 
أيقن منذ عهد بعيد أن التراث الكويتي 
القدمي زاخر باملآثر والقيم واملبادئ 
التي نش���أ عليها الرعيل األول من 

أه���ل الكويت وحمل 
ب���ن طيات���ه العديد 
من األمثال واملقوالت 
التي متثل  الشعبية 
الثقاف���ي  امل���وروث 
املرتب���ط باألج���داد 
واآلب���اء، وم���ن هنا 
تبلورت فكرة تقومي 
أفرد  عام 2010 حيث 
التجاري رزنامة عام 
2010 لتحكي وتروي 
أمثالنا الشعبية التي 
رافقت هذا اجليل عبر رحلة السنن. 
وتابعت الش���يخة نوف قائلة »إن 
اللوح���ات الفنية الت���ي تضمنتها 
الفنان  الرزنامة لعام 2010 بريشة 
محمد الشيباني عكست صورا حية 
لهذه األمثال الش���عبية عبرت عن 
الذي عايشه أجدادنا  الواقع  نبض 
وآباؤنا في املاضي مما يزيد املعنى 
جتسيدا وتوثيقا ويساهم في تعريف 
جيل اليوم باملوروث الثقافي لألجداد 

واآلباء.

أحمد مغربي
اجلمعية  تأجل����ت 
التأسيسية لبنك وربة 
ملدة أس����بوعن وذلك 
لع����دم اكتمال النصاب 
القانوني لعقد اجلمعية 
العمومية، حيث بلغت 
نسبة حضور املساهمن 
للجمعية أمس %24.02 
والتي عقدت في وزارة 
التجارة والصناعة.  وفي 

مداخلة من أحد املس����اهمن عن األس����باب وراء عدم نشر إعالن عقد اجلمعية 
التأسيس����ية للبنك في أكثر من جريدة يومية قال رئيس اللجنة التأسيسية 
مطلق الصانع إن إعالن اللجنة التأسيسية نشر في 4 جرائد يومية باإلضافة 

الى موقع الشركة اخلليجية حلفظ األوراق املالية.

أقامت الشركة الكويتية لالستثمار 
»KIC« في الفترة من 25-29 أكتوبر 
دورة تدريبية ملوظفيها حتت مسمى 
»برنامج شهادة في إدارة االستثمار« 
في خطوة دأبت عليها إدارة الشركة 
حرصا منها عل���ى تأهيل موظفيها 
وإحاطتهم بأحدث م���ا توصل إليه 
العلم في مجال االس���تثمار واملال. 
وبهذه املناسبة قال مستشار التدريب 
والتطوير بالشركة خالد القصار إن 
الكويتية  العليا في الشركة  اإلدارة 

املنتهي  التدريب  لالستثمار تتبنى 
باعتم���اد دولي إميان���ا بأهميته في 
حتقيق أفضل النتائج سواء للشركة 
أو العاملن فيها، مؤكدا أن هذا ليس 
جديدا فالفترة املاضية شهدت إقامة 
ع���دة دورات متخصصة للموظفن 
والكوادر املهنية بالشركة. وأوضح 
القصار أن البرنامج التدريبي األخير 
مت تقسيمه إلى خمس مراحل علمية 
تهدف كل مرحلة إلى إملام املشاركن 
بجانب من جوانب إدارة االستثمار.

الشيخة نوف سالم العلي

داود السابج ومطلق الصانع 

متفرقات اقتصادية

الجمعية االقتصادية تنّظم دورة تدريبية 
في تحليل فرص االستثمار 22 الجاري

اعلن����ت اجلمعية 
الكويتية  االقتصادية 
انه����ا س����تنظم دورة 
ف����ي حتليل  تدريبية 
فرص االس����تثمار في 
س����وق امل����ال خ����الل 
الفترة من 22 الى 24 
اجلاري، وذلك في اطار 
التعاون املشترك مع 
الكوي����ت  مؤسس����ة 
للتق����دم العلم����ي في 
دعم االنشطة الثقافية 

والتدريبية الت����ي تهدف الى تطوير 
مهارات وقدرات اعضاء اجلمعية من 
اقتصادين والعاملن في حقل االدارة 

والتمويل.
وقالت رئيسة اجلمعية االقتصادية 
الكويتية د.روال دشتي في بيان صحافي 
ان العمل املشترك مع مؤسسة التقدم 
العلمي وممتد منذ سنوات وذلك من 
خالل دعم انشطة اجلمعية السيما فيما 
يتعلق باملؤمترات العلمية والندوات 
التي نظمتها  التدريبي����ة  والدورات 

اجلمعية في السنوات املاضية.
واضافت ان اجلمعية تسعى من 
خالل ه����ذا التع����اون الوثيق لربط 
العاملن في مج����ال القطاع اخلاص 
بأحدث التقنيات التي توصل لها العلم 
بغرض تسهيل قطاع االعمال واملال 

في الكويت.
وأشارت د.دشتي الى اهمية التركيز 
على صقل خبرات الشباب في سوق 

العمل بغرض تطوير 
مهاراتهم ورفع كفاءتهم 
وخلق فرص تنافسية 
لهم في حال حصولهم 
على مهارات جديدة من 
خالل البرامج التدريبية 
التي تقدمها اجلمعية 

لهم.
م����ن جانبها قالت 
رئيسة جلنة التطوير 
املهني ف����ي اجلمعية 
نادي����ة احلرب����ي ان 
اجلمعي����ة قامت بتنظيم دورات عدة 
بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي، وان هذه الدورات تأتي في اطار 
برنامج تدريبي مكثف لهذا العام اميانا 
من اجلمعي����ة االقتصادية الكويتية 
بأهمية تبني الدورات التدريبية التي 
حتقق مه����ارات عالية وقيمة مضافة 

للمتدربن وقطاع املال واألعمال.
وافادت بأن دورة »حتليل فرص 
االستثمار في سوق املال« تهدف الى 
التنبؤ باجتاهات سوق االوراق املالية 
ومعرفة االنواع املختلفة من االستثمار 
وحتليل عوائدها ومخاطرها وكيفية 
اختيار افضلها، حتليل وتقييم االوراق 
املالية ذات الدخل الثابت وحتديد معدل 
العائد عليه����ا، التطرق الى نظريات 
كفاءة السوق املالي وكيفية استخدامها 
في التنبؤ باجتاهات اسعار االوراق 
املالية، املشتقات املالية، باالضافة الى 

التطرق لالستثمارات العقارية.
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