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تراجعت بمقدار 5.6 مليارات دينار في الربع األخير من 2008

»كامكو«: 12.7 مليار دينار أصول تديرها شركات االستثمار
تشكل 80% من اإلجمالي مقابل 3.6 مليارات لدى البنوك

في مواكبة لنمو 
املدارة  األصول 
من قبل شركات 
االستثمار الكويتية قامت إدارة 
بحوث االس���تثمار في ش���ركة 
مش���اريع الكويت االستثمارية 
إلدارة األصول )كامكو( بتحليل 
تفصيلي عن األداء التاريخي لتلك 
األصول مرورا بآثار األزمة املالية 
عليها ومقارنتها بأداء السوق. 
ويتضم���ن التقري���ر األص���ول 

املدارة.
وقد شهدت شركات االستثمار 
الكويتي���ة خالل األع���وام التي 
سبقت بدء األزمة املالية العاملية 
وأزمة االئتمان احمللية نسب منو 
قياسية في حجم األصول املدارة 
من خالل توسيع قاعدة العمالء 
مدفوعة باألداء اإليجابي لسوق 
الكويت لألوراق املالية والعوائد 
املرتفعة الت���ي حققتها احملافظ 
االس���تثمارية، حيث بلغت تلك 
األصول املدارة أعلى مستوى لها 
في نهاية شهر سبتمبر من عام 
2008 لتصل إلى 19.8 مليار دينار 
)69 ملي���ار دوالر( أو ما يعادل 
37% من إجمالي القيمة السوقية 
لس���وق الكويت لألوراق املالية 
مقارنة م���ع 6.4 مليارات دينار 
)22.2 مليار دوالر( في نهاية عام 
2003 مبعدل منو سنوي متراكم 
بلغ 27%. بلغت نسبة النمو أعلى 
مستوى لها خالل عام 2005 حني 
ارتفع حجم األصول املدارة من 
8.1 مليارات دينار )28.3 مليار 
دوالر( في نهاية عام 2004 إلى 
13.3 مليار دين���ار )46.4 مليار 
دوالر( ف���ي نهاية ع���ام 2005، 
وبنس���بة ارتفاع قياسية بلغت 

حوالي %63.4.
 وتعود نسب النمو املرتفعة 
إلى النمو االقتصادي الذي شهدته 
الكوي���ت ودول املنطق���ة خالل 
التي سبقت حدوث  الس���نوات 
األزمة املالي���ة مدفوعة بارتفاع 
أسعار النفط وتوافر السيولة في 

املالية حيث  ل���ألوراق  الكويت 
سجل مؤش���ر كامكو انخفاضا 
بنسبة 5.89% ويعود السبب في 
ارتفاع األصول املدارة خالل عام 
2006 إلى التأثير اإليجابي الذي 
تركه عام 2005 على املستثمرين 
عبر االقبال على استثمار أموالهم 
في محافظ وصناديق استثمارية، 
باإلضافة إلى انتقاء االستثمارات 
اجلي���دة التي قام���ت بها معظم 
الشركات االس���تثمارية والتي 
بدورها ساهمت بشكل كبير في 
امل���دارة وبالتالي  منو األصول 
انعكست إيجابا على أداء سوق 

الكويت لألوراق املالية.
الكويت  وقد ش���هد س���وق 
لألوراق املالية مع بداية األزمة 
املالية هبوطا حادا حيث تراجع 
مؤشر كامكو بنسبة 32% خالل 
الربع األخي���ر من 2008 نتيجة 
أزمة االئتمان وشح السيولة في 
السوق احمللي حيث انعكس سلبا 
هذا االنخفاض احلاد على قيمة 
األصول املدارة من قبل الشركات 
االس���تثمارية والت���ي تراجعت 
بنسبة 28.3% خالل الفترة نفسها 
من 2008 لتصل إلى 14.21 مليار 
دينار )49.6 مليار دوالر( مقارنة 
ب� 19.8 ملي���ار دينار )69 مليار 
دوالر( في نهاية شهر سبتمبر 
من 2008، لتفقد نحو 5.6 مليارات 
دينار في 3 اشهر لتعود بذلك قيمة 
األصول املدارة إلى املس���تويات 

التي شهدتها خالل 2006.
كما استمر االنخفاض في قيمة 
األصول املدارة من قبل الشركات 

االستثمارية خالل 2009 ولكن 
بنسبة أقل حيث سجلت تراجعا 
بنسبة 10.4% لتصل إلى 12.74 
مليار دينار )44.5 مليار دوالر( 
لتصل بذلك قيمة األصول املدارة 
إلى أدنى مستويات لها منذ عام 
2005. وقد جاء هذا االنخفاض 
على أث���ر التقلبات في س���وق 
األسهم وجلوء بعض املستثمرين 
إلى اس���ترداد جزء من أموالهم 
في بعض الصناديق واحملافظ 
االستثمارية تخوفا من خسائر 
إلى  اللجوء  إضافية وبالتال���ي 

الودائع لدى البنوك.
وعند مقارنة األصول املدارة 
بني قطاع الشركات االستثمارية 
وقطاع البنوك جند أن حوالي 
80% من تلك األصول هي حتت 
الش���ركات االستثمارية  إدارة 
حيث بلغت األصول املدارة من 
قبل الشركات االستثمارية 12.74 
مليار دينار )44.5 مليار دوالر( 
مقارنة بأصول مدارة من قبل 
البنوك املدرج���ة والتي بلغت 
حوالي 3.6 مليارات دينار )12.6 
مليار دوالر( وذلك كما في 31 
ديسمبر 2009. يعود هذا الفرق 
الكبير ف���ي حجم األصول بني 
الشركات االستثمارية والبنوك 
إل���ى التركيز على أنش���طتها 
التشغيلية كونها تعود بالفائدة 
الكب���رى على قط���اع البنوك 
وبنس���بة مخاطر أقل نوعا ما 
في حال وجود أي أزمة كالتي 
حصلت في 2008 والتي أدت إلى 
الهبوط احلاد في أسواق املال.

أداء األصول المدارة من قبل شركات االستثمار الكويتية منذ عام 2003 وحتى 2009
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6.378.1313.2814.4518.5614.2112.74إجمالي األصول املدارة )مليار دينار كويتي(
22.228.446.450.464.849.644.5إجمالي األصول املدارة )مليار دوالر أميركي(

)10.4%()23.4%(28.4%8.8%63.4%27.6%43.4%نسبة التغيير السنوية )%(
املصدر: بحوث كامكو والبيانات املالية للشركات االستثمارية املدرجة

أسواق االئتمان باإلضافة إلى األداء 
اجليد ملؤشرات أسواق األسهم 
وثقة املس���تثمرين بالشركات 
االستثمارية وكيفية إدارة األصول 
حيث متكنت معظم الش���ركات 
االستثمارية من حتقيق عوائد 
ممتازة خالل الفترة املمتدة ما بني 
عام 2003 وسبتمبر من عام 2008 
والتي عادت على املس���تثمرين 

بأرباح وعوائد جيدة.
أداء األصول  وعند مقارن���ة 
امل���دارة مع أداء مؤش���ر كامكو 
الوزن���ي للعائد الكلي لس���وق 
الكويت لألوراق املالية جند أن 
اجتاههما متقارب بش���كل كبير 
نظرا لتأثير أداء سوق األسهم على 
قيمة األصول املدارة، ومن جهة 
أخرى يتأثر أداء س���وق األسهم 

بحجم السيولة التي يتم ضخها 
داخل السوق من خالل الصناديق 
واحملافظ االستثمارية. ومن أفضل 
السنوات أداء وتقاربا في األداء 
كان ع���ام 2005 ح���ني ارتفعت 
األصول املدارة بنس���بة %63.4 
إلى 13.3 مليار دينار )46.4 مليار 
دوالر( في نهاية عام 2005 وفي 
املقابل شهد سوق الكويت لألوراق 
املالية أعلى نسبة ارتفاع شهدها 
عل���ى اإلطالق خالل الس���نوات 
املاضية حني أغلق مؤشر كامكو 
الوزني للعائد الكلي عام 2005 
عل���ى ارتفاع بنس���بة 59%. أما 
خالل ع���ام 2006 فقد جاء األداء 
معاكسا، حيث سجلت األصول 
املدارة ارتفاعا بنسبة 8.8% على 
الرغم من األداء السلبي لسوق 

تقريـر

الفريق اإلداري في بنك اخلليج مع املتدربني أثناء احلفل

الفائز يتسلم اجلائزة من مسؤول »كواليتي نت« جاسم العنزي 

سرور السامرائي وعلي شلبي وصبحي فرج بني مجموعة من خريجي بنك اخلليج

»الخليج« يطلق برنامج
»التوجيه من أجل النجاح« لتطوير الموارد البشرية

أعلن بنك اخلليج عن إطالقه رسميا برنامجا جديدا 
لتطوير املوارد البشرية حتت اسم »التوجيه من أجل 
النجاح« بهدف صق���ل وتطوير كفاءات العاملني حاليا 
ومستقبال في البنك. وبرنامج »التوجيه من أجل النجاح« 
ه���و عبارة عن برنامج إرش���ادي منظم يتولى تقدميه 
مجموعة من احملترفني، وف���ي إطار هذا البرنامج، يتم 
حتديد واختيار املرشدين واملتدربني الذين يتم تطويرهم 
واالحتفاظ بهم، ويركز ه���ذا البرنامج على املنهجيات 
املشهود لها التي متكن املوظفني من تطوير عالقة إرشادية 

مبنية على القيمة والفائدة املتبادلة. 
ومبوجب البرنامج اجلديد، سيستخدم متطوعون من 
فريق القيادة في البنك خبراتهم ومهاراتهم ومعارفهم 
وسلوكياتهم لتوجيه املوظفني وإرشادهم حول كيفية 

اتخاذ قرارات فعالة في مجال األعمال. وسيجتمع املرشد 
واملتدرب بشكل منتظم لتقييم وضعهما وترسيخ العالقة 

القائمة بينهما.
وبهذه املناس���بة، قال مدير عام املوارد البشرية في 
بنك اخلليج سرور السامرائي: »إن برنامج التوجيه من 
أجل النجاح ليس مجرد مفهوم جديد من مفاهيم املوارد 
البشرية الناجحة، بل هو برنامج شامل يتضمن أدوات 
وتقنيات يستخدمها اخلبراء وحلقات تدريبية يستطيع 
جميع موظفينا االستفادة منها، فهو يجمع بني طريقة 
التعليم املعتمدة في قاعات التدريس والتدريب العملي 
واخلبرة اإلدارية لتمكني املتدربني من حتويل مهاراتهم 
ومعارفه���م إلى نتائج مذهلة، مش���يرا إلى أن »التقييم 
املس���تمر يعود أيضا بالفائدة على البنك فهو يتيح له 

أن يقيس بش���كل موضوعي مدى جناح استثماره في 
برامج التدريب والتأهيل املعتمدة«.

وأضاف: »يعكس هذا اإلجناز البارز الذي حققه البنك 
االستراتيجية الطويلة األمد الرامية إلى توظيف أفضل 
املواهب احمللية وتطويرها مهنيا، إضافة إلى االستثمار في 
املبادرات االجتماعية التي تشجع الشباب على االنضمام 
إلى القطاع املصرفي. ويلتزم بنك اخلليج بتزويد عمالئه 
بخدمات مصرفية تتميز بأرقى املستويات واإلسهام في 

جناح البنك من خالل تدريب موظفيه تدريبا فعاال«.
وقد مت إطالق البرنامج رس���ميا ف���ي فندق املارينا 
حيث تولى كبار امل���دراء التنفيذيني في إدارة التعليم 
والتطوير ببنك اخلليج اختيار املرشد الذي يتوافق مع 

متطلبات كل متدرب. 

.. وموظفو البنك اجتازوا برامج 
تدريبية بنجاح مع مرتبة الشرف

عقد بنك اخلليج حفله األول لالحتفاء بتخرج 34 موظفا ممن اجتازوا 
بنجاح برنامج البن���ك التدريبي التعريفي وبرنامج مس���ؤول عالقات 
العمالء خالل 2010، حيث ترأس احلفل الذي عقد في بنك اخلليج � فرع 
مبارك الكبير، مدير عام املوارد البش���رية سرور السامرائي، ومدير عام 
مجموعة اخلدمات املصرفية الشخصية علي شلبي، باإلضافة إلى نائب 
مدير عام مجموعة اخلدمات املصرفية الش���خصية صبحي فرج، الذين 
هنأوا اخلريجني على جناهم باجتياز البرامج، كما قاموا أيضا بتوزيع 

الشهادات الرسمية لكل خريج على حدة.
وبهذه املناسبة، قال مدير عام املوارد البشرية سرور السامرائي: »إنني 
سعيد للغاية بأن العديد من املوظفني حتلوا بالتفاني واحلماس الجتياز 
هذه الدورة التدريبية والتمكن من التخرج بنجاح. فنجاحنا يعتمد على 
التطوير املستمر ملهارات املوظفني لدينا«، مضيفا »ونحن نساهم في منو 
أعمالنا من خالل توفير التدريب النظري والعملي لضمان إبقاء موظفينا 
مطلعني دائما على أحدث تصور ألفضل العالقات مع العمالء، باإلضافة 

إلى متكنهم من األداء بأعلى قدر من الكفاءة والثقة«.

انش���طة حملة شركة  ضمن 
»كواليتي نت« الترويجية املنطلقة 
حاليا حتت شعار »دعنا نأخذك 
إلى هناك« واملخصصة الشتراكات 
البرودباند الفائقة الس���رعة، مت 
الس���حب الش���هري األول لشهر 
ماي���و اجلاري، وذل���ك بحضور 
التجارة والصناعة  ممثل وزارة 
عبدالعزيز أش���كناني، وممثلي 
شركة »كواليتي نت«، حيث فاز 
باجلائزة الكبرى حس���ن ناصر 
منصور القالف واجلائزة عبارة عن 
رحلة سياحية إلمارة دبي مدفوعة 
التكالي���ف بالكامل لش���خصني، 
تشمل تذكرة سفر واقامة 6 ليال 
بفندق »اتالنتس � النخلة«، وكذلك 
تذكرتي صعود لبرج خليفة أعلى 
برج بالعالم، كما تتضمن الرحلة 
العديد من النشاطات الترفيهية 
املقدمة من فندق اتالنتس، والتي 
من ضمنها السباحة في حوض 
الدالفني والقرية املائية أكوافنتشر.
كذلك مت السحب على العديد من 
اجلوائز القيمة املخصصة للسحب 
األسبوعي والتي شملت أجهزة الب 

 ،BlackBerry وأجهزة ،iPhone ،توب
باإلضاف���ة إلى قس���ائم مجانية 

ملطاعم فخمة وتذاكر سفر.
اجلدي���ر بالذك���ر أن عروض 
كواليت���ي ن���ت الرائع���ة التزال 

مس���تمرة للمش���تركني والهدايا 
قيمة ومتنوعة، والتزال الفرصة 
متاحة لكافة املش���تركني للفوز 
برحالت سياحية مميزة لباريس 

وبرشلونة.

قائمة بالفائزين في السحوبات األسبوعية
الجائزةاسم الفائز التسلسل

جهاز الب توب Mac bookأحمد حسان1
جهاز X Boxسرفاز أخمد2
جهاز بالك بيري Curveمنير كساب السبيعي3
جهاز IPod Touchشمالن يوسف العيسى4
قسيمة تذكرة سفرحمود أحمد املطوع5
جهاز بالك بيري Curveجواد شفق 6
قسيمة تذكرة سفرفسكني نيشون7
جهازIPod سعود عبدالعزيز األيوب 8
بطاقة سينما ذكية سعود عبدالعزيز مصلح9
قسيمة تذكرة سفرجاسم عبداهلل املشاري10
جهاز بالك بيري Curveرندي ابلونسز11
جهاز IPodعلي محمد مازح12

»كواليتي نت« تجري السحب الشهري األول 
ضمن حملتها الترويجية »دعنا نأخذك إلى هناك«

منتدى الكويت للجودة ينطلق 25 الجاري
أنهت شركة بروميديا العاملية جميع االستعدادات 
إلقامة منتدى الكويت للجودة حتت شعار »ثقافة 
اجلودة: خلدمة العمالء واملؤسسات واملجتمعات« 
وذلك خالل الفترة من 25 إلى 26 مايو اجلاري بفندق 
موفنبيك � البدع، بالتعاون مع مجموعة دبي للجودة 

ومنظمة آسيا واحمليط الهادي للجودة.
وفي هذا الصدد، قال مدير املؤمترات بالشركة 

واملنسق العام للجنة املنظمة طالل الشمري: »لقد 
حرصنا بإقامتن���ا لهذا املنتدى على أن يهدف إلى 
نش���ر ثقافة ومفاهيم اجلودة في جميع املجاالت 
وخلق بيئة تدعم وحتافظ على التطوير املستمر 
من خالل االطالع على األساليب والوسائل واألفكار 
اجلديدة التي يقدمها خبراء اجلودة في املنتدى وعلى 

التجارب العربية واإلقليمية والدولية«.

االستثمارات الوطنية
2.57

الكويتية لالستثمار
2.50

كامكو
2.26

جلوبل
1.71

املركز املالي
0.80

أكبر خمس شركات استثمارية مدرجة من حيث حجم 
األصول املدارة لديها كما في ديسمبر 2009 )مليار دينار(
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نسبة التغيير في مؤشر كامكو لسوق الكويت
نسبة التغيير في إجمالي األصول املدارة
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مقارنة منو األصول املدارة وأداء مؤشر كامكو لسوق الكويت لألوراق املالية منذ عام 2003

تطور إجمالي األصول املدارة من قبل شركات االستثمار ونسبتها إلى إجمالي القيمة السوقية منذ عام 2003 )مليار دينار كويتي(
نسبة األصول املدارة إلى إجمالي القيمة السوقية لسوق الكويت لألوراق املالية

معدل منو سنوي متراكم %27

مقارنة بني حجم األصول املدارة من قبل الشركات االستثمارية واألصول املدارة 
من قبل البنوك )مليار دينار كويتي(

األصول املدارة من قبل الشركات االستثمارية
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األصول املدارة من قبل البنوك


