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 نتسابق جميعا فيما بيننا على حتقيق العوائد بجميع أنواعها ودرجاتها، ولكن كم منا 
دخل هذا السباق وهو على دراية بـ «ما هو سعر اخلسارة؟».

  فاملستثمر الناجح يبقى في صراع ملحمي مع املخاطر التي يتعرض لها في استثماراته، 
ويبقى احلل الوحيد للتخفيف من هذا الصراع هو التحضير اجليد والتخطيط املالي احلريص 
على عمليات االستثمار التي يقوم بها، فلن تستطيع عزيزي القارئ وأد املخاطر «وال حتى 

حتاول» وذلك ألن من دون هذه املخاطر تنعدم العوائد.
  تبقى املوارد املالية املتاحة لالســـتثمار محدودة من حيث القيمة وبالتالي يتعني علينا 
حتديد املستوى األدنى من معدل العائد املستهدف الذي «يقومنا من الكرسي ودخلنا امللعب»، 
وهو ببساطة معدل العائد املتوقع الذي يتناسب مع رؤيتنا ألهدافنا االستثمارية، فبالتالي 

قبل أن حتدد ذلك املعدل يجب عليك حتديد أهدافك االستثمارية أوال.
  وتتعدد األهداف االســـتثمارية بتعدد املســـتثمرين ومنها على ســـبيل املثال ال احلصر 

االستثمار بهدف:
  ١- التقاعد من الوظيفة.

  ٢- توفير مدخول إضافي لتلبية احتياجات احلياة.
  ٣- جتميع رأسمال بهدف تأسيس مشروع.

  ٤- توظيف السيولة املتوافرة لديك.
  ٥- االدخار والتوفير 

  ومن بعد حتديد هدفك االستثماري يجب عليك التعرف على أنواع املخاطر التي ستتعرض 
لها وهي كالتالي:

  ١- خسارة رأس املال.
  ٢- التضخم واألثر التآكلي له على قيمة االستثمارات.

  ٣- تقلبات أسعار الفائدة.
  ٤- متغيرات السوق املستثمر به.

  ٥- مخاطر السيولة وعدمها.
  ٦- التغييرات في البيئة التشريعية والرقابية.

  ٧- مخاطر عدم الوفاء عند السداد.
  عليك املوازنة ما بني أهدافك االستثمارية وقدرتك على حتمل أنواع ودرجات املخاطر التي 
ســـتتعرض لها في نشاطك االســـتثماري، ومن هذه املعادلة تستنتج حسابيا معدل العائد 
املســـتهدف اخلاص بك وبطبيعة استثماراتك، وعلينا التنبيه بأنه عليك عزيزي املستثمر 
االلتزام بهذه املعطيات فال تقدم على مخاطرة «منت قدها» وال «يكبر راسك» وتستهدف ما 

ليست لك حاجة به.

  وفي النهاية..

  دعوة من آيديليتي لتحقيق املوازنة املناسبة واخلاصة بكم. 
 

 زاوية أسبوعية هادفة تقدمها كل اثنني شركة آيديليتي لالستشارات في إطار تشجيعها على إنشاء 
وتطوير واحتضان ورعاية املشاريع التجارية املجدية واقتناص الفرص أو معاجلة القصور في األسواق 

الكويتية واخلليجية والسعي لتطويرها. 

 * 

 العوائد والمخاطر وجهان لعملة واحدة  

Info@idealiti.com 
 www.idealiti.com  

 البريد اإللكتروني:
  الموقع : 

 كّرمت عمالء ٣٩ شركة من أصحاب العالمات التجارية 

 «سوبربراندز» تمنح «الوطنية لالتصاالت»
   لقب العالمة التجارية لـ ٢٠١٠

 إنجليش: ٥٤ عالمة تجارية حصدت لقب سوبربراندز بحيازة كل منها على نقاط أكثر من ٨٠٪

  عمر راشد
الشــــركة الوطنيــــة    فــــازت 
لالتصاالت بلقب العالمة التجارية 
لـ ٢٠١٠ بالكويت، وذلك خالل حفل 
التقدير السنوي الثاني الذي أقامته 
«سوبربراندز الكويت» لـ ٣٩ شركة 
من اصحاب العالمات التجارية مت 
تكرميهم، كما شهد هذا احلدث إطالق 
كتاب سوبربراندز ٢٠١٠ في نسخته 
الثانية والذي يتضمن العديد من 
أفضل العالمات التجارية املميزة 

في البالد.
  وبهذه املناســـبة، أشار مدير 
منظمة ســـوبربراندز الشـــرق 
األوسط وأفريقيا مايك إجنليش 
إلى أن االحتفال بتكرمي العديد من 
أقوى العالمات التجارية بالكويت 
يأتي في إطـــار االعتراف بدور 
األشـــخاص الذين يعملون بجد 
وإخالص لضمان جناح عالمتهم 

التجارية.
  وقـــال: يســـعدنا أن نعلـــن 
أن «الوطنيـــة لالتصاالت» قد 
حازت لقـــب «العالمة التجارية 
لعام ٢٠١٠»، حيث حصلت على 
أعلى نسبة من النقاط بني جميع 

العالمات التجارية املشاركة».
إنـــه علـــى الرغم من    وقال 
التباطؤ فـــي االقتصاد العاملي، 
فقد استطاعت «الوطنية» التغلب 
على التحديات التي تواجه قطاع 
االتصاالت من خالل ابتكار حلول 

ومبادرات أثبتت جناحا كبيرا.
  وأضاف أن الشركة تعد إحدى 
التي التزال  التجارية  العالمات 
تنمو وتتفوق وهي مثال ممتاز 
لسوبر براندز. وعلى الرغم من 
أنها ال تنتج أو تبيع أي منتجات 
فريدة من نوعها، إال أنها موثوق 

ومعترف بها دوليا.
  وبّني ان من بـــني اآلالف من 
العالمات التجارية في الكويت، 
مت منـــح ٥٤ عالمة جتارية لقب 
ســـوبربراندز، حيث ان العالمة 
التجارية التـــي حازت أكثر من 
٨٠٪ من مجموع العالمات تفوز 

بلقب سوبربراندز.
  ولفـــت الـــى أن حصـــول 
العالمـــات التجارية على لقب 
ســـوبربراندز من قبل مجلس 
سوبربراندز يعتبر دليال واضحا 
وتأييدا وتأكيدا للعمالء احلاليني 
والعمالء احملتملني، ووسائل 
اإلعالم واملوردين واملستثمرين 
والعاملني في العالمة التجارية 
على احلالة االستثنائية وقوة 

تلك العالمة التجارية».
  وأفاد بأن مجلس سوبربراندز 
الكويت والذي يضم قائمة من 
أعرق الشخصيات املرموقة في 
عالم األعمال باإلضافة الى أكثر 
من ٢٥٠٠ شخصية تضم نخبة 
من كبار املديرين والشخصيات 
البـــارزة والرائـــدة في مجال 
صناعة العالمات التجارية وعالم 
التســـويقية، والذين  األعمال 
قامـــوا بالتصويت عن طريق 
العالمة  اإلنترنت بحيـــث أن 
التجارية التـــي أحرزت أعلى 
النقاط تكون هي صاحبة لقب 
«ســـوبربراندز» وتعتبر فقط 
التي  التجارية  العالمـــات  من 
حتقق مســـتوى من االعتراف 
الذي حدده مجلس سوبربراندز 
وتكون مؤهلة إلدراجها في كتاب 

سوبربراندز الكويت.
  وأوضح أن كتاب سوبربراندز 
يعتبر من أهـــم وأكثر الكتب 
املرغوب فيها التي تعد مبنزلة 
كتاب يوضع في االستراحات 
وأماكن شـــرب القهوة والذي 
يحتوي على صفحتني حتتويان 
على البيانات األساسية عن كل 
واحدة من العالمات التجارية 
والتي تضم تاريخا وإجنازات 
فريـــدة وحقائــق وأشـــيــاء 
مثيـــرة لالهتمام يتم تسليط 
الضـــوء عليها لكل واحدة من 

التجارية لشــــركة «ياهو» هو ما 
جعلها تنحدر بنسبة -٣٪ مقارنة 
بعام ٢٠٠٩، الفتــــا الى ان عالمة 
بربــــري على ما هي عليه دون أن 

حترز تقدما أو انحدارا.
عالمــــة  أن  إلــــى  وأشــــار     
مايكروسوفت جعلها حتقق جناحا 
منقطع النظير حيث بلغت قيمتها 
٦١ مليار دوالر فــــي ٢٠١٠ بزيادة 
قدرها ٣٪ عن عام ٢٠٠٩ في الوقت 
الذي لم تتبع عالمة مايكروسوفت 
استراتيجية إعالنية عند انطالقها 
كتقليد تفرضه صناعة التسويق 

والترويج عامليا.
  وقال إن هذا هو علم العالمات 
التجاريــــة والذي يعنــــي باللغة 
األجنبية Brand وتفعيل اسم الرواج 

.Branding
  وبني أنه على الرغم من اختالف 
اخلبراء عامليا على تعريف يحدد 
معناه غير أنهم جميعا متفقون على 
األثر والقوة الكبيرة الكامنة في هذا 

املصطلح واألثر الفاعل له.
  وأضاف: يكفــــي أن نعرف ان 
شركة فيليب مورس عندما قررت 
شراء كرافت العاملية قدرت قيمتها 
مببلغ ١٢ مليار دوالر في الوقت الذي 
لم تتعد قيمة األصول عن ٢ مليار 
دوالر للشركة، وذلك بسبب شهرة 

واسم ورواج العالمة التجارية.
إلى أن شركة    وأشار زهير 
«اإلعالميون العرب لالستشارات 
والتسويق» التي يرأس إدارتها 
قامت بإجراء دراسات على بعض 
التي متارس بعض  الشركات 
أنشطة املساهمات االجتماعية 
حيـــال العائد على اســـتذكار 
اسم الشـــركة لدى اجلماهير، 
حيث حصل احتاد اجلمعيات 
التعاونيـــة علـــى ٤٤٪ وبيت 
الكويتـــي على ٤٩٪  التمويل 
وجلنة مكافحة املخدرات على 
٨١٪ واألمانـــة العامة لألوقاف 

على ٧٢٪.  

 زهير: ارتفاع  قيمة «أبل» ٣٧٪ بالغة ٢١ مليار دوالر خالل العام الحالي بفضل قوة عالمتها التجارية

 ممثل «الوطنية لالتصاالت» يتسلم جائزة الشركة من مايك إجنليش    (أنور الكندري) 

 عبداهللا بوفتني متسلما الدرع من مايك إجنليش وهاني منصور 

 مايك إجنليش متحدثا في بداية االحتفال  د.زهير املزيدي ملقيا كلمته

 «كواليتي نت» تحصل على «سوبر براندز» 
  للعام الثاني على التوالي

 أعلنت شركة كواليتي نت عن اختيارها للعام 
ــوبر  ــي على التوالي من قبل مجلس الـ «س الثان
ــدز» وهي الهيئة العاملية التي تتولى تصنيف  بران
وتقييم العالمات التجارية، لتكون واحدة من أقوى 
العالمات التجارية في الكويت، حيث فازت الشركة 
بإحدى اجلوائز املقدمة خالل احلفل الذي أقيم في 

فندق املوفنبيك باملنطقة احلرة.
  وقال مدير التسويق والعالقات العامة في الشركة 
ــكل  ــداهللا بوفتني، في تصريح صحافي: «يش عب
اختيارنا كإحدى العالمات التجارية البارزة خطوة 
مهمة بالنسبة لنا، األمر الذي يثبت التزامنا احلقيقي 
بأعلى معايير اجلودة، وتعبر جوائز «سوبر براندز» 
عن تقدير واعتراف صناعة العالمات التجارية مبكانة 
الشركة الفائزة بحيث تنضم لنخبة من الشركات 

التي تصنف ضمن أفضل العالمات التجارية».
  وأشار إلى ان كواليتي نت هي الشركة األولى 
والوحيدة التي حتصل على هذا التصنيف من بني 

مزودي خدمات االنترنت واالتصاالت املعلوماتية 
ــى التوالي، الفتا الى  ــي الكويت للعام الثاني عل ف
ــن قيمة العالمة  ــذا االختيار يأتي تعزيزا م ان ه
ــا من العمل واملثابرة  التجارية ونتيجة لـ ١٣ عام
ــو حديث ومتطور،  ــة على تقدمي كل ما ه الدؤوب
باإلضافة إلى مواكبة أحدث التقنيات التكنولوجية 
وتقدميها خلدمة قطاع االتصاالت واالنترنت في 
ــع الكثير من العمل املضني للمحافظة  الكويت، م
على مستوى اخلدمة وتقدمي خدمات ما بعد البيع 

على أعلى مستويات اجلودة.
ــت الى أن كواليتي نت عبارة عن منظومة    ولف
متكاملة ومتناغمة بكل أقسامها التي تعمل جميعها 
حتت عنوان «اجلودة»، جودة اخلدمة وجودة األداء، 
حيث حظيت العالمة التجارية لشركة كواليتي نت 
بتقدير السوق الكويتية كما حظيت بالتفضيل من 
ــتخدمي االنترنت االفراد والشركات لتكون  مس

مزود اإلنترنت األول في الكويت. 

 أعضاء «سوبربراندز»
ــي وزير املالية   بدر احلميض
الكويتي السابق، خالد اخلالد عضو 
مجلس ادارة غرفة جتارة وصناعة 
الكويت، فادي رويسي مدير عام 
ــركة نستله  لألعمال التجارية لش
ــارة العامة، د.زهير  الكويت للتج
ــركة  ــس ش املزيدي مدير ومؤس
«اإلعالميون العرب لالستشارات 
البراك نائب  والتسويق»، د.سعد 
ــس اإلدارة والعضو  رئيس مجل
ــابق ملجموعة زين  ــدب الس املنت
لالتصاالت، صفاء الهاشم رئيس 
ــس االدارة والعضو املنتدب  مجل
لشركة أدفانتيج لالستشارات، مات 
دانييلز مدير الكويت لشركة دي 
اتش ال اكسبرس، محمد القبندي 
مدير منظمة سوبر براندز الكويت، 
ونبيلة العنجري املدير العام لشركة 

اجلزيرة للتطوير العقاري. 

 ١  أجيليتي 
 ٢  البنك األهلي املتحد 

 ٣  بن العميد 
 شركة محمد ناصر الهاجري 

وأوالده   ٤ 

 ٥  اجلوثن 
 ٦  عطورات الشايع 
 ٧  أسنان كلينيك 

 ٨  اجلامعة األمريكية بالكويت 
 ٩  بشت القطان 

 ١٠  برد توك 
 ١١  مجموعة بوخمسني 

 ١٢  سنتربوينت 
 ١٣  سيتي باص 

 ١٤  شركة ضياء بهبهاني 
 ١٥  شركة الديار املتحدة 

 ١٦  الهاتف األوروبي 
 ١٧  شركة طفل املستقبل 
 ١٨  شركة اخلليج للتأمني 
 ١٩  شركة النظاراتي حسن 

 ٢٠  هوم سنتر 

 ٢١  هوندا 
 ٢٢  شركة أي تي اس 

 ٢٣  خزان 
 ٢٤  الكازا ديل هابانو 

 ٢٥  ليناز وديناز دايت سنتر 
 ٢٦  مجموعة معرفي 

 ٢٧  مسافي 
 ٢٨  ميداس لألثاث 

 ٢٩  مطعم مغل محل 
 ٣٠  فوتوكينا 

 ٣١  كواليتي نت 
 ٣٢  ريفا فاشن 

 ٣٣  مستشفى السالم الدولي 
 ٣٤  سكند كب 
 ٣٥  تاناغرا 

 ٣٦  ذات السالسل 
 ٣٧  فولكس واجن 

 ٣٨  الوطنية لإلتصاالت 
 اكس سايت من الكترونيات 

الغامن   ٣٩ 

 العالمات التجارية الحائزة لقب سوبربراندز 

العالمات التجارية.

  السالم الدولي

  من جانبه، أشار رئيس مجلس 
الدولي  الســــالم  إدارة مستشفى 
التابــــع لبيت التمويــــل الكويتي 
طارق املخيزمي الى أن املستشفى 
استوفى معايير اجلودة ليحصل 
وبجدارة على شهادة سوبر براندز، 
وذلك نتيجة لإلستراتيجية املتميزة 
التي يتبعها للبقاء دوما في املقدمة 
وليحافظ على املعايير واملقاييس 

العاملية جلودة اخلدمات.
  وقــــال إنه منذ بداياته في عام 
١٩٦٤ وحتــــى اآلن فقــــد حــــرص 
الدولي دائما  الســــالم  مستشفى 
على أن يوفر لعمالئه تخصصات 
وخدمات طبية فريدة ومميزة ذات 

جودة عالية ألنه يؤمن بشــــعاره 
الذي اتخذه وهو أن نكون «رواد 

التميز في خدمة املريض».

  صناعة العالمات التجارية

  بدوره استعرض مدير ومؤسس 
العــــرب  شــــركة «اإلعالميــــون 
لالستشارت والتسويق» د.زهير 
املزيــــدي أهمية صناعة العالمات 
التجاريــــة في العالم، موضحا أن 
العالمة التجارية لشــــركة «أبل» 
صعدت بها بنسبة ٣٧٪ خالل العام 
احلالي مقدرة قيمة الشركة بـ ٢١ 
مليــــار دوالر بعد أن كانت مقدرة 
بحوالي ١٥ مليار دوالر في الوقت 
الذي تشهد فيه األسواق العاملية 

ركودا بل تدهورا اقتصاديا.
   واوضح زهير أن تراجع العالمة 


