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 المرزوق: ٥ أساسيات يجب أن تتوافر لنجاح أي مركز مالي
 CFA خالل حفل تكريم ١٧ معتمدًا ماليًا من جمعية 

  العمر يقدم هدية تذكارية للمسؤول املاليزي 

  CFA حمد املرزوق مكرما أحد احلاصلني على شهادة جمعية 

 حنان جمال الشايع األولى من اليمني مع والدتها وشقيقتها دالل على هامش االحتفال

 العمر: «بيتك ماليزيا» يؤسس قواعد للصيرفة اإلسالمية بجنوب شرق آسيا 

 «كامكو» راٍع ذهبي للحفل 

 نظرة استشرافية لـ ٢٠١١ 

ــاريع الكويت االستثمارية  ــركة مش  أعلنت ش
إلدارة األصول (كامكو) عن مشاركتها كراع ذهبي 
 (CFA) في حفل توزيع شهادات احمللل املالي املجاز
ــني املاليني  ــه معهد احمللل ــام ٢٠١١ والذي نظم للع
ــت (CFA Kuwait) .  وجاءت هذه  املجازين ـ الكوي
ــنة الثانية على  ــة الذهبية من «كامكو» للس الرعاي
ــاركة  ــي انطالقا من حرصها الدائم على املش التوال
باستمرار في مختلف املناسبات املالية واالستثمارية 
ــركة متخصصة  ــة مبجاالت عملها كش ذات الصل
في إدارة األصول واخلدمات املالية واالستشارات 
ــتثمارية.  وبهذه املناسبة، صرحت  والبحوث االس
رئيس دائرة املبيعات والتسويق بالوكالة في كامكو 
ــب قائلة: «تلعب املؤسسات املعروفة  روال احملتس
مثل معهد احملللني املاليني املجازين دورا بارزا في 
تعزيز اإلدارة املالية احلكيمة وفي ترسيخ النزاهة 
ــواق املالية، ويسرنا أن ندعم مناسبة يتم  في األس
ــال واألعمال كما  ــر التميز في مجال امل فيها تقدي
ــني املجازين ـ الكويت  ــى ملعهد احملللني املالي نتمن
كل التوفيق والنجاح». وحضر احلفل رئيس احتاد 
مصارف الكويت حمد املرزوق، ومستشار الشؤون 
ــفارة األميركية في الكويت  ــة لدى الس االقتصادي

ــخصيات من  ــر ب. جون وعدد من كبار الش أوليف
قطاع األعمال في الكويت.  وتضمن احلفل عرضا 
ــواق املالية  ــورة العامة لألس ــا توضيحيا للص فني
ــتثمار في بنك  الدولية ألقاه الرئيس التنفيذي لالس

جوليس بير - سنغافورة د.انانثا نشقوران.
ــاع التعليم واإلدارة  ــر أن دعم كل من قط   يذك
الرشيدة (حوكمة الشركات) وأخالقيات املهنة كان 
ــكل دائم بندا رئيسيا على جدول أعمال كامكو  بش

اخلاص باملسؤولية االجتماعية للشركات.  

 حضر احلفل أكثر من ١٥٠ ضيفا، استمعوا فيها إلى د.أنانثا 
ناجيشواران، كبير مسؤولي االستثمار في بنك جوليوس باير 
ــنغافورة)، الذي ألقى نظرة استشرافية على أوضاع السوق  (س
ــتقبلية  ــتعراضه القضايا واالجتاهات املس للعام ٢٠١١. وفي اس
ــتنتاجات  ــواران عددا من االس ــدم د.ناجيش ــنة املقبلة، ق للس
ــتمرار االنتعاش بسرعات  املوجزة، قال فيها: «نحن نتوقع اس
ــب مع ارتفاع مخاطر التضخم. لكن، ومع  متعددة جنبا إلى جن
ــاش، تتزايد احتماالت حدوث  ــوط األفضل من االنتع قطع الش
ــات أمل دورية. وذكر ان خطر حدوث تراجع مزدوج مازال  خيب
ــتوى  ــتمرار انخفاض معدالت النمو دون املس ــا، مع اس محدق
ــن نلحظ في األفق مخاطر متجددة  في الواليات املتحدة، ونح
جراء أوضاع الديون السيادية في أوروبا، وباعتبار أن السيولة 
ستبقى وافرة في ٢٠١١ على األقل في الواليات املتحدة ومنطقة 
ــة املتحدة واليابان، فإن ذلك ميهد الطريق حلالة  اليورو واململك

صعود حتركها السيولة». 

 الهاجري: فكرة إنشاء سوق ديون في المنطقة التزال بعيدة

 أكد العضو املنتدب في هيئة «خزانة» 
الذراع االســــتثمارية حلكومة  العامة 
ماليزيا تان سيرى داتو، ازمان مختار 
على أهمية الشراكة القائمة بني الهيئة 
وبيت التمويل الكويتي «بيتك» والتي 
تتدعم من خالل املشاريع الكبرى التي 
يضطلع بها «بيتك ماليزيا»، واالهداف 
الكبرى التي يعمل لتحقيقها وتنسجم 
مع تطلعات ماليزيا لتعزيز اقتصادها 
وبناء قواعد للتعاون مع الكويت ودول 
اخلليج العربية، مشيدا بـ «بيتك» ودوره 
االقتصــــادي املهم، الــــذي كان من أهم 
أسباب دعوته للعمل في السوق املاليزي 
ومنحه امتياز تأسيس بنك اسالمي هو 
االول كمصرف اجنبــــي ليقود عملية 
مســــاهمة صناعة الصيرفة االسالمية 
في تطــــور االقتصاد املاليزي وتنويع 

مجاالت عمله.
   واضــــاف خالل لقــــاء أعضاء وفد 
«خزانة» بالرئيس التنفيذي لبيتك محمد 
سليمان العمر ان «بيتك» حرص منذ 
بدء العمل في ماليزيا قبل ٥ ســــنوات 
أن تكون استثماراته طويلة االمد تخدم 
االقتصاد املاليزي من خالل املساهمة 

في املشاريع الكبرى ومتويل الشركات 
العالقات اخلليجية  والسعي لتعزيز 
املاليزية، باالضافة الى التوســــع في 
املنطقة انطالقا من ماليزيا وجميعها 
مبادرات ايجابية تؤكد أن «بيتك» ميثل 
قيمة مضافة لالسواق التي يتواجد فيها، 
مشيرا الى أن اجلانبني يشاركان باحلصة 
الرئيســــية في مشروع تطوير مدينة 
اســــكندر العمالق وهو اكبر مشاريع 
التطوير العقاري في جنوب شرق آسيا، 
واملتوقع أن يجذب استثمارات بقيمة 
١٥ مليار دوالر خالل ١٥ عاما، ويشارك 
بيتك بنسبة ٦٠٪، وتشارك مجموعة 

خزانة بنسبة ٣٠٪ في املشروع.
  من جانبــــه، قال العمر ان «بيتك – 
ماليزيا» مساهم رئيســــي في عملية 
التنمية االقتصادية في ماليزيا ويقوم 
بدورمهم في عدد من املشاريع الكبرى 
هناك، و«بيتــــك» حريص على العمل 
بالســــوق املاليزي من خالل املشاركة 
في مشــــاريع مهمة تخــــدم االقتصاد 
احلقيقي وجهود التنمية وتقوم على 
أصول نوعية جيدة القيمة، مشيرا الى 
انه أكد ذلك في زيارته االخيرة ملاليزيا 

والتي التقى خاللهــــا برئيس الوزراء 
املاليزي.

  وبني أن مشروع مدينة اسكندر من 
ابرز املشاريع التي تساهم فيها احلكومة 
املاليزية و«بيتك»، وهو مشروع عمالق 
يجمع بني الهدف االستثماري الربحي 
والتنموي، حيث يشمل املشروع أنشطة 
عقارية متعددة االشــــكال منها مدينة 
علمية ومراكز تكنولوجية ومراكز انتاج 
صناعي وخدمات وفق أفضل املستويات 
العاملية، كما أن «بيتك ماليزيا» يسير 
وفق خطوات منهجية مدروسة لبناء 
قطاع اقتصادي مهم في ماليزيا ودول 
جنوب شرق آسيا باالضافة الى ربط هذه 
الدول مع منظومة دول مجلس التعاون 
من خالل مشــــاريع وصفقــــات تعزز 
التعاون والتبادل التجاري الذي أصبح 
عنصرا مهما في التقريب بني الشعوب 

وحتقيق مصاحلها املشتركة.
  وحضر اللقاء رئيس مجلس ادارة 
«بيتك ماليزيا» شاهني الغامن ومساعد 
املدير العام لقطاع االستثمار عبدالناصر 
الصبيح ومديــــر ادارة العقار الدولي 

على الغنام. 

CFA حمد املرزوق في لقطة جماعية مع احلاصلني على شهادة 

شركة املركز املالي مناف الهاجري 
ان شهادة الـ «CFA» تذهب أبعد 
من نشــــر املعرفــــة للتحول إلى 
مؤسسة تساعد على تغيير هيكلة 
السياســــات، في معظم القضايا، 
مشيرا إلى أنه على القطاع املالي 
أن يؤدي دوره الرئيسي كبوابة 
للتمويالت البديلة وإرضاء رغبات 
املستثمرين مع شهيتهم املنفتحة 
على املخاطر باإلضافة إلى اآلفاق 
االستثمارية واألهداف السياسية. 
وأشــــار الهاجري إلى أن القطاع 
املالي يبقى بالرغم من التحديات 
التشريعية والسياسية واحلوكمة 
واحدا من أكثر القطاعات حراكا في 
املنطقة ويجب أن يتم دعمه ليبقى 
كذلك. واعتبر الهاجري ان إحدى 

املميــــزات التي متيز الكويت عن 
غيرها هي ثقافة احلوار والنقاش 
والصراحة التي تواجه بها مسائلها 
احلقيقيــــة. وأضاف الهاجري ان 
الكثير  املنطقة اخلليجية تشهد 
من احلاالت االقتصادية الشاذة، 
اذ انه بالرغم من الفوائض املالية 
الضخمة فإن األسواق املالية هي 
من أكثر األسواق ضعفا، وبالرغم 
من جودة الوضع االئتماني فإن 
معظم القطاعات اخلاصة تعاني 
من املشاكل. وأضاف الهاجري أن 
القطاع املالي في فرعيه املصرفي 
والبديل يجــــب أن يحصل على 
الدعــــم للمســــاعدة على حتقيق 
أهداف الكويت، الفتا الى انه في 
املرحلة احلالية قد تكون للقطاع 

املصرفي قدرة محدودة لتمويل 
هــــذه املشــــاريع، بالرغــــم من 
القطاع،  الربحية املستمرة في 
إال أن منو االئتمان والودائع قد 
تباطأ، كما أن التوقعات بقدرة 
البنوك على متويل هذه املشاريع 
إلعادة بعض االنتعاش لدفاتر 
ائتمانها يبدو شاقة إلى حد ما، 
مشيرا الى ان القطاع املالي غير 
املصرفي قد عبر عن اهتمام كبير 
في سد الفجوات التمويلية في 
هذه اخلطة. وأشــــار الهاجري 
إلى أن سوق السندات هو مثال 
أساسي كاحدى املسائل الصعبة، 
الفتا الى ان إنشــــاء سوق دين 
محلي منظم قد يقطع شــــوطا 
طويال نحو التمويالت املصرفية 
التقليدية اإلضافية، خاصة حني 
يتعلق األمر باملشاريع الطويلة 
األمد والعالية املخاطر باإلضافة 
إلى املساعدة على خفض تكاليف 
التمويل.  وذكر أنه لألسف فكرة 
إنشاء سوق ديون في املنطقة 
التــــزال بعيدة، ألن األســــواق 
الرئيسية الـ ٣ في املنطقة وهي 
السعودية والكويت واإلمارات 
العربية املتحدة، لم حتتج يوما 
إلى جمع األموال عبر أســــواق 
مماثلة بالنظــــر إلى الفوائض 
املالية املرتفعة. وأضاف الهاجري 
ان احلكومة بحاجة إلى تبسيط 
وزيادة فاعلية الوزارات املتعددة 
واملؤسسات احلكومية التي على 
عالقة باملصادقة على املشاريع 
الشــــركات وإدارة  وتســــجيل 
إجــــراءات املناقصــــات، بهدف 
خلق جو تنافسي جلذب القطاع 

اخلاص احمللي واألجنبي.

 شريف حمدي
  قال رئيس جمعيــــة CFA فرع 
الكويــــت ام ار راجــــو ان هنــــاك 
زيادة ١٩٪ في عدد املرشــــحني من 
الكويت الذين خضعوا المتحانات 
املستوى األول لشــــهادة احملللني 
املاليني املعتمديــــن، مضيفا «على 
الرغم من ظروف السوق الصعبة، 
يظل الشرق األوسط منطقة تتسم 
باحليوية وسرعة النمو، حيث تشهد 
زيادة إجمالية قدرها ١٢٪ في عدد 
املرشــــحني للخضوع لالمتحانات، 
والذي يبعث أكثر على االطمئنان 
هو أن الكويت شــــهدت منوا يفوق 
املتوسط للمنطقة في عدد املرشحني، 
ما يعكس اســــتمرار منو الكويت 
كمركز للنشاط املالي واالستثماري، 
ويؤكد من ناحية أخرى على أهمية 
ان يعمل خبراء االستثمار في هذا 
البلد علــــى حيازة أفضل املؤهالت 
الدولية على اإلطالق». وأوضح راجو 
في كلمة ألقاها خالل حفل اجلمعية 
السنوي الثالث امس األول في جامعة 
اخلليج للعلوم والتكنولوجيا، حيث 
جرى تكرمي ١٧ من املعتمدين بعد 
نشر معهد احملللني املاليني املعتمدين 
CFA نتائج امتحانات برنامج احمللل 
التي أظهرت   (CFA) املالي املعتمد
نسبة جناح قدرها ٣٦٪ عامليا من 
أصل ما مجموعه ٤٦٦٤٤ مرشــــحا 
خضعوا لالمتحان في جميع أنحاء 

العالم.

  األزمة المالية

  من جانبه، قال رئيس احتاد 
مصارف الكويــــت حمد املرزوق 
ان األزمة املالية العاملية الشديدة 
أظهرت بعض نقاط الضعف املهمة 
في النظام املالي العاملي، جعلتنا 
بحاجة طارئة إلى إصالحات مالية. 
وأضاف املرزوق: استعادت بعض 
االقتصادات العاملية منوها مؤخرا 
مبعدالت منخفضة وذلك في ظل 
حتسن األوضاع املالية، على الرغم 
من اختالف موجــــة التعافي بني 
البلدان واستمرار بعض املخاطر 
البلدان  فــــي  الظهور خاصة  في 
التي تواجه مشــــاكل  األوروبية 
كبيرة في ارتفــــاع الدين. وتابع 
قائــــال: إذا نظرنا إلى املســــتقبل 
فســــنجد أن االقتصــــاد الكويتي 
لديــــه املقومات ليكــــون متنوعا 
بنظرة مســــتقبلية ايجابية في 
الوقت الذي يتوقــــع له معدالت 
منو ثابتة على املدى املتوســــط 
فــــي الوقــــت الذي ســــيدفع فيه 
التعافي العاملي الطلب على النفط 
واستمرار تطبيق احلكومة للخطة 
التنموية. وزاد املرزوق: «نتطلع 
إلى إسراع احلكومة في تطبيقها 
التي  التنمويــــة احلالية  للخطة 
تشكل اخلطوة األولية إلستراجتية 
التنميــــة في الدولة، والتي يجب 
التعامل معها على انها نقطة بداية 
ملواجهة العقبات التي تعرقل حاليا 
التنمية، وحتفز االقتصاد احمللي 
وسوق االئتمان». وأشار املرزوق 
الى ان احد أساسيات جناح اخلطة 
التنموية يرتبط بإســــتراجتية 
متويل املشاريع التنموية الضخمة، 
مع ضرورة األخذ في احلســــبان 
قابلية جناح املشاريع وغيرها من 
األمور. وأوضح انه على الرغم من 
ذلك فالتزال هناك بعض التحديات 
التــــي تواجه املشــــاريع، وعلى 
احلكومة أن تواصل جهودها كي 
تطبق اخلطة بنجاح بالتنسيق مع 
مجلس األمة لتحقيق إصالحات 
ناجحة من شأنها ان تعزز البنية 
القانونية خللق بيئة مناسبة من 
شأنها إشراك القطاع اخلاص بشكل 
اكبر في االقتصاد. ولفت املرزوق 
الى ان القطــــاع اخلاص ال يوفر 
الفرص االستثمارية فحسب، بل 
يخلق املزيد من فرص العمل التي 
لن يســــتطيع أن يؤمنها القطاع 
العام في السنوات املقبلة. وعدد 
املــــرزوق ٥ أساســــيات يجب أن 
تتوافــــر لنجــــاح أي مركز مالي، 
وجلذب األعمال وهي، االستقرار 
االقتصادي والسياســــي، وبيئة 
تشريعية مناسبة، وموارد بشرية 
وخبرات واسعة، وتواصل جيد إلى 
جانب بنية حتتية وخدمات داعمة، 

وأخيرا إطار تشريعي أساسي.
   من جهته، قال املدير العام في 

 ممثلتا «كامكو» خالل احلدث

 


