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خصومات مميزة لعمالء »الكويت الدولي«
بمحالت وشركات المجوهرات واإلكسسوارات 

اعلن بنك الكوي����ت الدولي عن مواصلته تقدمي 
خصومات مميزة ورائع����ة لعمالئه ضمن برنامج 
اخلصومات الفريد الذي أطلقه البنك مؤخرا »الدولي 
مول«، وذلك بالتعاون مع اكبر احملالت والشركات في 
الكويت، حيث يقدم البنك خصومات فريدة لعمالئه 
من اكبر شركات ومحالت املجوهرات واإلكسسوارات 
العاملة بالكويت، وذلك عند الدفع أو التعامل باحدى 
بطاقات بنك الكويت الدولي االئتمانية، أو بطاقات 

السحب اآللي.
واوضح البنك في بيان صحافي، انه من ضمن هذه 
احملالت والشركات املشاركة في برنامج خصومات 
»الدولي مول« شركة عيسى حسني اليوسفي وأوالده 
بفروعها املختلفة، ونظارات كيفان، وش����ركة أوالد 
يعقوب بهبهاني، وشركة K & A، ومجوهرات الماركيز، 
والعوضي للمجوهرات، ومركز العالم الدولي للحقائب، 

وشركة الظاهر التجارية للحقائب.
وتش����ارك في برنامج خصومات »الدولي مول« 
أكثر من 83 شركة تلبي جميع االحتياجات للعميل 
ف����ي مختلف اخلدم����ات والتي تش����مل املجوهرات 
واإلكسسوارات، األثاث اإللكترونيات، األندية الصحية، 
املالبس واألحذي����ة، الصيدليات، املطاعم واملقاهي، 
الس����ياحة والس����فر، العطورات والبخور، التعليم 
والتدريب، مستحضرات التجميل، صالونات التجميل 
وسبا، احللويات، ركن األطفال، الزهور، املستشفيات 

والعيادات الطبية، وخدمات السيارات.

ضمن برنامج خصومات »الدولي مول«

»المشتركة« توقع عقدًا لمناقصة 
بـ 1.3 مليون دينار

بطالن عضوية الوزان في إدارة »النوادي«

أعلن سوق الكويت لألوراق 
املالية عطفا على إعالنه السابق 
بتاري���خ 3 يوني���و احلال���ي   
واخلاص بش���ركة املجموعة 

املشتركة للمقاوالت وترسية 
املناقصة على الشركة واخلاصة 
العاجلة  بأعم���ال الصيان���ة 
والطارئة واملتفرقات للطرق 

في محافظة األحمدي ملدة 730 
يوما بقيمة 1.3مليون دينار، 
حيث أفادت الش���ركة بأنه مت 

توقيع العقد.

ذكر سوق الكويت لألوراق املالية أن شركة النوادي 
القابض����ة أفادته   بأنه ورد إليها من وزارة التجارة 
والصناعة ما يفيد ببطالن عضوية محمد عبد الوهاب 

الوزان من مجلس إدارة الشركة، وذلك لعدم  ملكيته 
أسهم ضمان عضوية وسيتم عقد جمعية عمومية 
عادية  للشركة النتخاب عضو مجلس إدارة مكمل.

»أركان« ال تفكر في التخارج
من استثماراتها في مصر وقطر

محافظ »المركزي« إلى إسطنبول غدًا للمشاركة 
في القمة المصرفية العربية الدولية لعام 2010

كونا: يتوج���ه محافظ بنك 
الكويت املركزي الشيخ سالم 
العبدالعزي���ز غدا ال���ى مدينة 
اسطنبول للمشاركة في أعمال 
القمة املصرفية العربية الدولية 
لعام 2010 التي ستقام برعاية 
رئيس مجلس وزراء تركيا رجب 

طيب أردوغان.
 وقال بيان صادر عن البنك 
املركزي ان هذه القمة التي تقام 
بعنوان »من األزمة الى االستقرار 
املالي« خالل الفترة من 17 الى 
18 يونيو اجلاري ينظمها احتاد 
املصارف العربية بالتعاون مع 

كل من البنك املركزي التركي وجمعية املصارف 
التركية وجلنة الرقابة عل���ى املصارف التركية 

واالحتاد الدولي للمصرفيني العرب.
 واوضح البيان ان هذه القمة ستبحث العالقات 
املتصلة بقطاعات املال واالستثمار العربية � التركية 
وآفاقها املس���تقبلية وذلك في اط���ار االجتاهات 
والتحوالت العاملية بشأن الشراكات االقتصادية 
االس���تراتيجية ب���ني البلدان وبني املؤسس���ات 

املالية.

 وافاد بان جلس���ات القمة 
ستركز على مناقشة العديد من 
املواضيع املهمة وهي التعاون 
اقامة  العربي الغراض  التركي 
مشاريع مالية تنافسية والتوجه 
نحو حتقيق اقتصاد عاملي قوي 
ومستدام والتصورات االقليمية 
بشأن النمو االقتصادي وسبل 
وحتديات التمويل خالل االعوام 
املقبلة.  واضاف البيان ان من 
املواضيع التي س���تركز عليها 
القم���ة املصرفي���ة ايضا دور 
االعالم الدولي في التأثير على 
العالقات االقتصادية عبر احلدود 
واس���ترداد العافية املالية واالصالحات الهيكلية 
والتنظيمية لتعزيز االداء واعادة الثقة وأسواق 
رأس املال االقليمية وأنظمة التطوير احلديثة وسبل 
جذب السيولة الى هذه األسواق واستراتيجيات 
وأطر االس���تقرار املالي واآللية والهيكل واملنهج 
والتحدي���ات.  يذكر ان وزراء امل���ال واالقتصاد 
ومحافظي البنوك املركزية وكبار املسؤولني في 
املؤسس���ات املالية واملصرفية العربية والدولية 

سيشاركون في اعمال هذه القمة.

عمر راشد 
انتخب����ت اجلمعية العمومية 
لشركة أركان القابضة عبدالعزيز 
اجلالل رئيسا ملجلس إدارتها بدال 
من علي السند الذي قدم استقالته 
من منصب رئيس مجلس اإلدارة 

وذلك بنسبة حضور %100. 
وبهذه املناس����بة، أشار نائب 
رئيس مجلس إدارة الشركة وجيه 
جنيم إلى أن الشركة ال تفكر في 
التخارج من استثماراتها في الوقت 
الراهن، مستدركا بأن الشركة قامت 
بتأسيس شركة أركان للصناعة 
والتعدين في مص����ر عام 2003 
بغرض االس����تثمار في األنشطة 
الصناعية بالوطن العربي برأسمال 
10 ماليني دوالر كش����ركة تابعة 
لش����ركة أركان القابضة.  ولفت 
الى أن الهدف من تأسيس الشركة 
إقامة وإدارة مشروع إلنتاج مادة 
الفريت واجللي����ز )أحد مكونات 

السيراميك(.  وأضاف أن الشركة 
قامت أواخر 2004 بتأسيس شركة 
أركان العاملي����ة مل����واد البناء في 
الكويت بغرض إقامة مشروع إنتاج 

الطابوق العازل في الكويت. 
وبني أن الشركة تدرس فرصا 
استثمارية بالكويت ودول أخرى 
مجاورة، الفتا الى أن تلك الفرص 
التزال محل نظر من الشركة في 
إطار تداعيات األزمة املالية العاملية.  
ونفى أن تكون هناك نية للتخارج 
م����ن أص����ول الش����ركة احلالية، 
مستدركا بأن الشركة تعتبر من 
الشركات التشغيلية التي متكنت 
من حتقيق ربحية جيدة عن عام 
2009 وليس عليها أي التزامات.  
وأضاف أن عمومية الشركة أقرت 
تقرير مراقبي احلسابات وكذلك 
تقرير مجلس اإلدارة ووافقت على 
السماح ملجلس اإلدارة مع أطراف 

ذات صلة. 

يذكر أن شركة أركان القابضة 
هي إحدى الشركات التابعة لشركة 
بيان لالستثمار برأسمال مليون 
دينار متت زيادته في عام 2004 
إلى 5 ماليني دينار لتتمكن الشركة 
من تنفيذ املشروعات التي متت 
دراستها واعتمادها بواسطة فريق 

العمل واإلدارة. 
وتعمل الشركة على حتقيق 
عدد من األه����داف منها: تغطية 
قطاعات صناعية تساهم في نقل 
الغائبة  املتقدم����ة  التكنولوجيا 
عن البلدان العربية، الدخول في 
صناعات ناشئة ذات فرص منو 
جيدة، تغطية احتياجات القطاعات 
الصناعية اجلديدة الناش����ئة في 
العالم العربي، تقدمي تكنولوجيا 
جديدة متقدمة وغير مستخدمة 
في القط����اع الصناع����ي العربي 
وحتقيق أرباح مجزية من الفرص 

االستثمارية املطروحة.

عموميتها انتخبت الجالل رئيساً لمجلس اإلدارة

ستبحث العالقات المتصلة بقطاعات المال واالستثمار العربية ـ التركية

الشيخ سالم العبدالعزيز

»بيتك« ينظم الملتقى األول
لعميالت القطاع المصرفي والتجاري

ف���ي املوافقة على إص���دار تلك 
البطاقة من خالل امللتقى.

ع���الوة على ذل���ك، تضمن 
البرنامج تقدمي بعض املنتجات 
والهداي���ا النس���ائية من خالل 
مؤسسات وش���ركات تستهدف 
تلك الشريحة من العميالت وذلك 
بهدف التعاون مع »بيتك« وهي 
شركة أطياب اخلزامى التي قدمت 
هدايا مجانية وعروضا خاصة 
للمشاركات في امللتقى، كما قدمت 
ش���ركة اوربت فون خطا ذهبيا 
مجانيا لكل عميلة، باإلضافة إلى 
الساير� لكزس،  مشاركة شركة 
في تقدمي 3 أنواع من سياراتها 
التجريبية للعميالت  للقي���ادة 

املشاركات.
وش���ارك ف���ي البرنامج من 
موظفات »بيتك« نائب مدير إدارة 
املرابحة شريفة املطوع ومديرة 
املنطقة الثالثة هالة التناك وسحر 
األنص���اري وحصة املس���بحي 
البرنس ونغم عياش  ونسرين 
وعريف احلفل اسراء القحطاني 
والزمي���ل عامر جب���ر من ادارة 

البطاقات املصرفية.

االئتمانية املاسية وذلك بتناول 
مميزات استخدامها والعروض 
التي صممه���ا »بيتك« لعميالت 
النخب���ة من خالل تلك البطاقة، 
كما كرم »بيت���ك« خالل امللتقى 
العميالت الالتي كان لهن السبق 

على العرض املقدم خالل امللتقى 
باإلضافة إلى إتاحة الفرصة لهن 
بتجربة القي���ادة ملختلف أنواع 
سيارات اللكزس خالل امللتقى.

كما قدمت املوظفات املشاركات 
عرضا تقدمييا خاصا بالبطاقة 

)السندس � التميز � األولوية(.
وتناولت املوظفات املشاركات 
التج���اري عرضا  القط���اع  من 
خاصا بش���ريحة السيدات على 
س���يارات لكزس اجلديدة وذلك 
بتقدمي خصم خاص للمدعوات 

الكويتي  التمويل  أعلن بيت 
)بيت���ك( عن تنظيم���ه امللتقى 
األول للعميالت ضمن سلس���لة 
التي ستستمر في  اللقاءات  من 
املرحلة املقبلة مع عميالت »بيتك« 
العالقة  وذلك في أجواء جتسد 
الوطيدة ب���ني موظفات »بيتك« 
والعميالت من مختلف الشرائح 
حيث مت تعريفهن بأبرز املنتجات 
واخلدمات والعروض املطروحة 
القطاعني املصرفي  مؤخرا عبر 
والتجاري، وعرض ألداء »بيتك« 
خالل الفت���رة املاضية والتطور 
الذي شهده، عالوة على نبذة عن 
أداء املصارف التابعة له في تركيا 

والبحرين وماليزيا.
وقد تضم���ن البرنامج الذي 
نظمته مشرفة منتج »السندس« 
ندى الوقيان تعريفا بجميع أنواع 
البطاقات االئتمانية وكذلك منتج 
التأمني التكافلي من خالل تعريف 
العمي���الت مبميزاته واجلوانب 
الش���رعية التي متن���ح العميل 
االطمئنان في االستفادة من ذلك 
إلى احلسابات  املنتج باإلضافة 
املصرفية اخلاصة بالسيدات وهي 

قدّم عرضاً ألبرز المنتجات وكرّم المتميزات منهن

»المركز«: انعدام المسؤولية وعدم معاقبة مديري الصناديق 
يدفعان لخوض رهونات ال مبرر لها

ثالث���ة أعوام من أصل أربعة، على عكس 
الصناديق اإلس���المية التي لم تكن قوية 
كالتقليدية، وبلغت نسبة العوائد )ألفا( 
اإليجابية التي ولدتها على األقل في ثالثة 

أعوام %50.
م���ن ناحيتها، ولدت أق���ل من نصف 
الصنادي���ق التقليدي���ة الكويتية عوائد 
)معدل ألف���ا(. وكانت الفجوة بني أفضل 
العوائد وأسوأها كبيرة متاما. أما الصناديق 
اإلس���المية فقدمت أداء أفضل إذ سجلت 
س���تة صناديق من أص���ل ثمانية عوائد 
إيجابية، لكنها التزال ضمن مس���تويات 
واسعة نسبيا من معدل ألفا التي تراوحت 
من +4.59% إلى -10.93%. أما مثابرة أداء 
الصناديق التقليدية فجاءت متوافقة مع 
نتائج صناديق دول التعاون والش���رق 

األوسط وشمال افريقيا والسعودية. 
وكانت أربعة صناديق فقط قادرة على 
التفوق بأدائها على معيارها القياسي في 
ثالثة أعوام على األقل من أصل أربعة. كذلك 
قدمت الصناديق اإلسالمية أداء أفضل إذ 
حافظت ستة صناديق من أصل ثمانية على 
معدل ألفا إيجابيا على األقل لثالث سنوات. 
في حني أن ثالثة صناديق لم تكن قادرة 
على منافسة السوق مرة واحدة. وبشكل 
عام، كان عام 2009 صعبا على الصناديق 
الكويتية وعدد قليل منها متكن من توليد 

عوائد إيجابية في تلك الفترة.
هذا وقد أش���ار تقرير »املركز« إلى أن 
صناعة إدارة األصول تتمحور حول فكرة 
واح���دة أال وهي التقييم بحس���ب األداء 
السابق. ويقول التقرير انه ورغم تفوق 
املعايير على أهمية األداء السابق، إال أنها 
تبقى إستراتيجية شائعة ومعروفة في 
تتبع أصحاب األداء اجليد. وإذا ما صح هذا 
االفتراض، فإنه سيتبادر إلى الذهن سؤاالن 
أولهما: هل فع���ال أداء مديري الصناديق 
متفوق؟ وثانيا وإذا ما كان هذا صحيحا: 

فهل يفعلون هذا باستمرار؟

300 ملي���ون دوالر هو تركيبة مختلفة 
ج���دا مقارنة بصندوق حجمه 3 ماليني 

دوالر.
ومن بني الصناديق اخلليجية يقول 
التقرير ان أداء معظم مديري الصناديق 
تفوق على معيارهم القياسي في أسواق 
هابطة خالل 2006 و2008، لكنهم عانوا 
كي يتفوق أداؤهم في أسواق صاعدة ما 
بني 2007 و2009. أما الصناديق اإلسالمية 
فكانت تقدم أداء أفضل نوعا ما، إذ ولدت 
خمسة صناديق من أصل سبعة عوائد 
إيجابية خالل األعوام األربعة املاضية.

في حني أن أربعة صناديق تقليدية 
فقط شهدت أداء مستمرا مقابل نظيراتها 
وبقيت إما في املرتبة األولى أو الثانية 
خالل فترة إعداد الدراس���ة. كذلك اجته 
معظم الصناديق م���ن القمة إلى القاع 
خالل األعوام األربعة، بحيث لم تستطع 
احلفاظ على أداء مستقر أمام منافسيها. 
أما الصناديق اإلس���المية فجميعها لم 
يشهد اس���تمرارية في األداء خالل تلك 

الفترة. 
من ناحيته���ا، ش���هدت الصناديق 
التقليدية في الس���عودية سجال أفضل 
من اإلسالمية، إذ شهدت ثمانية صناديق 
من أصل 11 عوائد إيجابية في حني أن ستة 
صناديق إسالمية من أصل 12 استطاعت 
التفوق بأدائها. كذلك شهدت الصناديق 
التقليدية في اململكة نطاقا ضيقا نسبيا 
م���ن حيث العوائ���د إذ تراوحت ما بني 

4.52% إلى -%1.75.
وقال التقري���ر ان التفوق باألداء كان 
موجودا في األسواق الهابطة كما في 2008 
وفي األسواق الصاعدة كما في 2007. ومن 
حيث استمرارية األداء، قدمت الصناديق 
التقليدية في الس���عودية أداء أفضل من 
صناديق دول التعاون والشرق األوسط 
وشمال افريقيا، إذ سجلت سبعة صناديق 
من أصل 11 عوائد إيجابية على األقل في 

فصناعة إدارة األصول في املنطقة تعتمد 
بشكل كبير على املواهب احمللية )بسبب 
قضايا تتعلق باللغ���ة والثقافة( التي 

التزال تتطور بطبيعتها. 
وأضاف التقرير انه بس���بب ارتفاع 
الثروات الصافية في السوق، فإن عملية 
جذب األصول املدارة متثل حتديا متاما 
نظرا إلى أن معظم املستثمرين يشعرون 
بالثقة في القيام مبثل هذا بأنفسهم بدال 
من إيداع أموالهم مع مديري صناديق أو 
أموال. وهو ما يؤدي بدوره إلى درجة 
عالية جدا من التنافسية في استقطاب 
األص���ول الت���ي جتب���ر املديرين على 
خوض مخاطر أكبر في س���بيل تقدمي 

أداء أفضل.
وبالتال���ي يخف���ض ه���ذا األمر من 
العاملية الرتكاب األخطاء  املس���تويات 
التي تؤدي إلى أداء متغير )وليس أداء 
مستمرا(. عالوة على ذلك، في كثير من 
شركات إدارة األصول ال تكون شروط 
إدارة احملافظ مصاغة ومطورة ومطبقة 
بصورة جيدة ويعود السبب الرئيسي 
في ذلك إل���ى أن إدارة املخاطر ال تولي 
أهمية كافية وإمن���ا تخضع لتعليمات 
شفهية. وميكن للتعريف املطلق للشروط 
والقواعد أن يجعل املدير يتهاون باملراقبة 
بالنسبة للمخاطر املتخذة. كذلك، ال تتم 
معاقبة انخفاض األداء متاما كما يحدث 
عند املكافأة على حس���ن األداء بسبب 
االفتقار إلى املهارات في هذا املجال. ورمبا 
يكون انعدام املسؤولية هذا سببا وجيها 
خلوض رهانات ال مبرر لها في السعي 

وراء حتقيق العوائد العالية.
 وأخي���را، يقول التقري���ر ان حجم 
الصندوق يش���كل اختالفا كبيرا. ففي 
إحدى احلاالت، الحظ صندوق خليجي 
في بلد صغير جدا لديه وزن كبير أنه 
تفوق على نظرائه على مستوى السوق 
احمللي، ويرى أن إدارة صندوق رأسماله 

قال تقرير ش���ركة 
الكويتي  املالي  املركز 
)املركز( »الذي يحمل 
عن���وان »املثابرة في 
األداء« ان مديري الصناديق في املنطقة 
ناجحون إلى حد معقول في توليد األداء 
املتفوق )وال���ذي ينحرف عن التجربة 
العاملية(، وبالرغم م���ن ذلك، إال أنه ال 
توجد مثابرة في األداء )وهو ما تقارب 
مع التجربة العاملية(، مشيرا إلى أنه ال 
يوجد اختالف بني الصناديق التقليدية 
واإلسالمية، فاالفتقار إلى االستمرارية 
واملثاب���رة ق���د يجعل بع���ض مديري 
الصنادي���ق الذين يحقق���ون أداء طيبا 

ثابتا نادرين جدا.
وبني التقرير أنه في حني يجد مديرو 
الصناديق املهنيون الذين يديرون أمواال 
في أس���واق أس���هم عاملية صعوبة في 
توليد معامل ألفا )عائد مرتفع(، يبدو 
أن مديري الصناديق في املنطقة يتمتعون 
بإمكانات توليد عوائد، فاملستوى املتدني 
للمؤسساتية في أسواق التعاون يشير 
إل���ى أنه ال توجد لعبة محصلتها صفر 
بني مديري األصول الفائزين واخلاسرين 
كما قد يكون احلال في أكثر األس���واق 

املتطورة. 
وأضاف التقرير انه رمبا يعود األمر 
أيضا في قدرة أولئك املديرين على حتقيق 
أداء متفوق بسهولة إلى عدم كفاءة السوق 
بشكل عام وتركز املؤشر بشكل خاص. 
فمعظم األسواق تتداول بشكل رئيسي 
وكبير على بعض األس���هم التي تشكل 
حصة كبيرة من القيمة السوقية. كما أن 
االفتقار إلى السيولة يخفض من تداول 

هذه التركيبة من األفراد.
وقال التقرير ان ما يسهل من مهمة 
مديري األصول األبحاث وتقفي شائعات 
الس���وق، وما إلى ذلك. وتشير طبيعة 
األسواق املضاربية واملرتبطة بالتجزئة 
أيضا إلى أن ما يتم تناوله من أحاديث 
وحوارات بني مجموعات هو أكثر توافرا 
من التحاليل الشاملة »القائمة على تدفقات 
النقد املخصومة« ويعدها محللو أبحاث 

غير محليني.
ورأى التقرير أن السؤال الذي يدور 
ح���ول اس���تمرارية األداء ال يقل أهمية 
عن سابقه. إذ تشير مرة أخرى النتائج 
العاملية واإلقليمية بوضوح إلى افتقاد 
االس���تمرارية أو املثابرة. واجلواب قد 
التغيير املستمر للمدير.  ينطوي على 

جذب األصول المدارة يمثل التحدي األكبر أمامهم

..وفي لقطة تذكارية مع شريفة املطوع هالة التناك تتوسط بعض املشاركات في امللتقى

لقطة جماعية للمشاركات في امللتقى
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