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أوضحت شركة الوطني لالستثمار، 
أن الـــبـــورصـــة الــكــويــتــيــة حــقــقــت خــالل 
مؤشر  أداء  حسب  املنصرمني،  العامني 
منذ  لــهــا  أداء  أفــضــل   «MSCI Kuwait»
األداء  تتابع  أنها  إلــى  الفتة  عــام 2010، 
الجيد منذ بداية العام وحتى 25 مارس 
العاملية  األســــواق  بــــأداء  مــقــارنــة   ،2019

والناشئة.
ــا  ــرهــ ــريــ ــقــ ولـــــفـــــتـــــت الــــــشــــــركــــــة فـــــــي تــ
 MSCI» مؤشر ارتفاع  إلى  االقتصادي، 
Kuwait» بنسبة 11.43 في املئة، مقارنة 
 «MSCI Emerging Market» بــمــؤشــر 

الذي بلغ 8.3 في املئة.
وذكر التقرير ان دخول البورصة على 
مصاف األسواق الناشئة، ساهم بشكل 
ارتفع  بحيث  أدائــهــا،  تحسني  في  كبير 
كبير  بشكل  األجنبية  التدفقات  صافي 
أحجام  وصلت  إذ  املاضي،  العام  خــالل 
ــــى مــســتــويــات  الـــتـــدفـــقـــات األجـــنـــبـــيـــة إلـ
مستوى  أعلى  بانها  وصفت  تاريخية، 
ســـنـــوي اســـتـــنـــادا لــبــيــانــاتــهــا مــنــذ عــام 

.2008
كانت   «FTSE» تــرقــيــة أن  إلـــى  ولــفــت 
ــة لــتــحــســني  ــيـ ــيـــسـ ــرئـ ــــاب الـ ــبــ ــ أحــــــد األســ
أداء الــبــورصــة، بــاإلضــافــة إلــى النتائج 
الجيدة التي تحققها الشركات املدرجة 
مبينًا  الــبــنــوك،  خصوصًا  الــكــويــت،  فــي 
بعدًا  أضـــاف   «FTSE» ترقية  تنفيذ  أن 
قويًا إلى السوق الكويتي، وجعله أكثر 

صالبة بنهاية العام املاضي.
بشكل  تستفيد  قــد  الــكــويــت  أن  وأكـــد 
كبير من تدفقات االستثمارات األجنبية 
إلى  البورصة  ترقية  حال  في  املتوقعة، 
الــنــاشــئــة،  لــــألســــواق   «MSCI» مـــؤشـــر 
متوقعًا أن تجلب نحو 2.5 مليار دوالر، 
شامل  تحسن  على  سينعكس  ما  وهــو 

في بيئة االستثمار في الكويت من خالل 
املــؤســســني،  املستثمرين  وجـــود  ــادة  زيــ
ــيـــات  ــابـ ــد يـــنـــجـــم عـــنـــه إيـــجـ ــ ــا قـ ــ وهــــــو مـ
املستثمرين  ثــقــة  زيـــــادة  مــثــل  مــتــعــددة 
وارتفاع  السيولة،  وتحسن  السوق،  في 

مستوى الشفافية والحوكمة.
الــبــورصــة  تــرقــيــة  أن  الــتــقــريــر  ورأى 
إلى مصاف األسواق الناشئة، ستشكل 
دافــــعــــًا لـــــزيـــــادة الــــطــــروحــــات األولــــيــــة، 
عــائــدات  تحسني  على  التركيز  وزيــــادة 
إلى  جديدة  أدوات  وإدخــال  املساهمني، 
تحوط  وأدوات  املشتقات  مثل  الــســوق 

وغير ذلك.
وأضــــاف الــتــقــريــر أن وضـــع الــكــويــت 
على قائمة «MSCI» خطوة في االتجاه 
الصحيح، ولكن القرار النهائي للترقية 
ستجريها  التي  املشاورات  يعتمد على 
املعنية،  الجهات  مختلف  مــع   «MSCI»
بــمــا فـــي ذلــــك املــســتــثــمــريــن والــوســطــاء 

وأمناء الحفظ.
الترقیة  قرار  کان  إذا  ــه  ــ أنــ وتــــابــــع 
المتوقع في يونيو 2019 إیجابيــًا، فمن 
المتوقع أن یبدأ التنفیذ في مايو 2020، 
اآلن ما  حتى  منوهًا بــأنــه ليــس مــؤكــدًا 
إذا كان التنفيذ سيتم من خالل شریحة 
مــرحــلــتــني  عــلــى  تقسیمــــهــــا  أو  واحدة، 
على غــرار ترقية «فــوتــســي»، مــع األخــذ 
باالعتبار أن تدفق معظم االستثمارات 
األجنبية غير النشطة إلى السوق يكون 

يوم التنفيذ.
ــه مــــن املــحــتــمــل  ــ ــبـــر الـــتـــقـــريـــر أنـ ــتـ واعـ
ــتــــي، تـــدفـــق  ــكــــويــ الــ ــــوق  ــسـ ــ الـ أن يـــشـــهـــد 
استثمارات نشطة قبيل إعالن الترقية، 
ــار  ــبـ كـ ــعــــض  بــ ــد  ــقــ ــتــ اعــ إذا  ــًا  خــــصــــوصــ
املــســتــثــمــريــن الــنــشــطــني أن احــتــمــاالت 
الترقية مرتفعة، وبعد اإلعالن في حال 

االستفادة  بغرض  ايجابيًا،  القرار  كان 
ــادة  عــ الــــــذي  الــــســــوق  أداء  تــحــســن  مــــن 
يــحــدث عــقــب تــدفــق االســتــثــمــارات غير 

النشطة.
وأكــــــــد أنــــــه يـــجـــب مـــعـــرفـــة ان حــجــم 
يعتمد  الفعلية،  النشطة  غير  التدفقات 
على وزن األسهم الكويتية في املؤشر، 
في  رئيسي  بشكل  يؤثر  بـــدوره  والـــذي 
الـــحـــجـــم الـــســـوقـــي لـــألســـهـــم املــشــمــولــة 
ونسبة  سيولتها  وحــجــم  املـــؤشـــر،  فــي 
من  لالستثمار  املــتــاحــة  الــحــرة  األســهــم 

قبل املستثمرين األجانب.
وأوضــــــــــــــح الـــــتـــــقـــــريـــــر أنـــــــــه بــــخــــالف 
التدفقات غير النشطة التي تكون عادة 
األجنبية  التدفقات  حجم  فــإن  تلقائية، 
الــنــشــطــة، يعتمد عــلــى جــاذبــيــة الــســوق 
الــكــويــتــي والــشــركــات املـــدرجـــة، مقارنة 
باألسهم في األسواق الناشئة األخرى. 
والتقييم،  السهم،  سيولة  أن  وكشف 
وممارسات  والشفافية،  األربــاح،  ونمو 
جميعها  ســتــكــون  الـــجـــيـــدة،  الــحــوكــمــة 
ــرة عـــلـــى قــــــدرة الـــشـــركـــات  ــؤثــ ــوامــــل مــ عــ
ــــذب  ــجـ ــ املـــــــــــدرجـــــــــــة فـــــــــي الــــــــبــــــــورصــــــــة لـ
املــســتــثــمــريــن، مـــا يــعــد حـــافـــزًا أســاســيــًا 
املدرجة  والشركات  البورصة  سيساعد 

على التقدم أكثر مع مرور الوقت.
املرتقبة   «MSCI» ترقية  أن  واعــتــبــر 
ــعـــد ُبــــعــــدًا إضــــافــــيــــًا لــــلــــســــوق، إذ إنـــه  تـ
يتبعه  الــــذي   «FTSE» مــؤشــر  بــخــالف 
بــشــكــل عـــام مــســتــثــمــرون غــيــر نشطني، 
قبل  من   «MSCI» مؤشر  استخدام  يتم 
نشطة  استثمارية  ومحافظ  صناديق 
تريليون  من 1.2  أكثر  خاللها  من  تــدار 
كبيرة  تدفقات  إلى  يــؤدي  قد  ما  دوالر، 
نشطة إلــى الــســوق قــد تــفــوق التدفقات 

غير النشطة. 

توقع بنك الكويت الوطني، 
أن تــرتــفــع أســـعـــار الــنــفــط في 
الــربــعــني الــثــانــي والــثــالــث من 
ُتــجــِمــع  بــحــيــث   ،2019 ــعــــام  الــ
الـــوقـــت  فــــي  ــــك  ذلــ ــلـــى  عـ اآلراء 
الـــتـــوقـــعـــات  أن  إال  الــــحــــاضــــر، 
تــرتــكــز بــطــبــيــعــة الـــحـــال على 
العديد من العوامل، والتي قد 
ال تــحــدث عــلــى اإلطــــالق خــالل 

الفترة املتبقية من العام. 
ــار  ــ ــعـ ــ أسـ أن  إلـــــــــى  وأشـــــــــــــار 
الـــنـــفـــط أنـــهـــت تــــــــداوالت شــهــر 
مــــــارس، مــســجــلــة أفـــضـــل أداء 
ربــع ســنــوي منذ الــعــام 2009، 
ليرتفع مزيج خام برنت وخام 
غرب تكساس الوسيط بنسبة 
27 و32 في املئة على التوالي 
في الربع األول من العام 2019. 
وأوضــــح الــبــنــك فــي تقريره 
االقـــتـــصـــادي، أن ســعــر مــزيــج 
املعياري  املقياس  برنت،  خــام 
دوالر   68.4 بلغ  النفط،  لسعر 
يــتــداول  ظــل  أن  بعد  للبرميل، 
ضمن نطاق محدود تراوح ما 
بني 66 و68 دوالرًا طوال شهر 

مارس. 
ــفــــاع نــظــيــره  ولـــفـــت إلــــى ارتــ
تكساس  غرب  نفط  األميركي، 
ــعــــره  ســ ــــغ  ــلـ ــ بـ إذ  الــــــوســــــيــــــط، 
دوالرًا   60 املـــاضـــي  األســــبــــوع 
لــلــبــرمــيــل لــلــمــرة األولــــــى منذ 

نوفمبر 2018.
الـــنـــفـــط  أســــــعــــــار  أن  وبـــــــــّني 
ارتفعت على خلفية اإلشارات 
الــدالــة على ضعف اإلمـــدادات، 
وجه  على  السعودية  قيام  مع 
الـــــخـــــصـــــوص بـــــقـــــيـــــادة زمــــــام 
مــبــادرة خفض اإلنــتــاج بقوة، 
لسحب أي فائض في العرض 
لتجنب الضغط على األسعار، 

بما قد يؤدي إلى هبوطها. 
يـــأتـــي ذلــــك فـــي وقــــت أكـــدت 
ــا، حــلــيــفــة الـــســـعـــوديـــة  ــ ــيـ ــ روسـ
مـــن خــــارج «أوبــــــك»، الــتــزامــهــا 

باتفاق فيينا لخفض االنتاج، 
مــشــيــرة إلــــى أنـــهـــا فـــي املــســار 
بالتزاماتها  للوفاء  الصحيح 
الـــخـــاصـــة بــتــقــلــيــص حــصــص 
ــتـــاج مـــع نــهــايــة مــــارس أو  اإلنـ

بداية شهر أبريل. 
ــــى تـــعـــزيـــز جــهــود  ونـــــــوه إلــ
إنتاج  لتراجع  نتيجة  «أوبــك» 
إيـــــــــــــران وفـــــــنـــــــزويـــــــال، بـــســـبـــب 
االضــــــطــــــرابــــــات الـــســـيـــاســـيـــة، 
ــقـــوبـــات  ــعـ والـ اإلدارة  وســـــــوء 
ــانـــــب  ــ األمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــة، إلــــــــــــى جـ
انــخــفــاض اإلمــــــدادات مــن قبل 
كـــــنـــــدا ولــــيــــبــــيــــا، مــــــع تــــراجــــع 
اإلنتاج اإليراني بنسبة 28 في 
املــئــة على أســـاس ســنــوي إلى 
في  يوميًا  برميل  مليون   2.74
فــبــرايــر، وفــًقــا ملــصــادر األوبـــك 

الثانوية.
ــفـــــاض  ــ ــــخـ وأشـــــــــــــــار إلــــــــــى انـ
ــران إلـــى النصف  ــ ــادرات إيـ ــ صــ
تقريبًا، لتصل إلى 1.3 مليون 
نقلته  ملــا  وفــقــًا  يــومــيــًا،  برميل 
وكالة «بلومبرغ» موضحًا أنه 
النفط  إنتاج  بلغ  فنزويال  في 
أدنى مستوياته منذ 28 عامًا، 
في  يوميًا  برميل  مليون  وهو 
فبراير وفًقا لبيانات «أوبك». 

وأضــــاف أنـــه فــي الــواليــات 
أقل  البيانات  كــانــت  املــتــحــدة، 
ــاؤًال فـــي اآلونــــــة األخـــيـــرة،  ــفــ تــ
فـــفـــي الـــــوقـــــت الــــــــذي يــســتــمــر 
ــتـــاج الـــخـــام األمــيــركــي  فــيــه إنـ
ــيـــر مــســبــوقــة  بـــمـــســـتـــويـــات غـ
بــرمــيــل  مـــلـــيـــون   12.1 بــلــغــت 
يــومــيــًا فــي األســبــوع املنتهي 
عدد  انخفض  مـــارس،  فــي 22 
مـــنـــصـــات حـــفـــر الـــنـــفـــط عــلــى 
ــيــــع مـــتـــتـــالـــيـــة،  ــابــ مــــــدى 6 أســ
بـــوتـــيـــرة تـــراكـــمـــيـــة بــلــغــت 69 
منصة حفر أو بنسبة 7.8 في 
بذلك  لتصل  عــام 2019،  املــئــة 
عــــــدد مـــنـــصـــات حـــفـــر الــنــفــط 
لشركة  وفــقــًا  منصة  إلــى 816 

«بيكر هيوز».
وأوضـــــــح الـــتـــقـــريـــر أنـــــه فــي 
إشـــارة دالـــة على مــدى ارتــفــاع 
مستويات التفاؤل في السوق، 
أقبل مديرو صناديق التحوط 
عــلــى تــعــزيــز رهـــانـــاتـــهـــم على 
ــاع أســــعــــار الـــنـــفـــط، إلـــى  ــ ــفـ ــ ارتـ
أعلى مستوياتها منذ أكتوبر 
2018، إذ بلغ صافي الفروقات 
بــــني تـــوقـــعـــات ارتــــفــــاع الــنــفــط 
عــــبــــر عـــــقـــــود خـــــيـــــار الـــــشـــــراء 
وتــــراجــــعــــه عـــبـــر عـــقـــود خــيــار 
البيع 308.606 لكل من العقود 
ــارات حــتــى 19  ــيـ ــخـ اآلجـــلـــة والـ

مارس.
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، أوضـــــح 
التقرير أن معدل امتثال الدول 
ــــدى عـــشـــرة األعـــضـــاء في  اإلحــ
مــنــظــمــة «أوبـــــــك» (بــاســتــثــنــاء 
ــيـــا)  ــبـ ــيـ إيـــــــــــران وفـــــنـــــزويـــــال ولـ
خـــــالل  املــــــئــــــة  فـــــــي   106 بـــــلـــــغ 
ــادة الـــســـعـــوديـــة،  ــيـ ــقـ ــرايـــر بـ ــبـ فـ
أنها عــازمــة على  والــتــي يبدو 
تــعــزيــز أســـعـــار الــنــفــط، والــتــي 
ــــى 70  تــســتــهــدف الــــوصــــول إلـ

دوالرًا للبرميل.
ولــفــت إلــــى تـــراجـــع اإلنــتــاج 
ألـــف   812 ــــع  ــــواقـ بـ اإلجــــمــــالــــي 
برميل يوميًا، مقابل املستوى 
املرجعي املحدد وفقًا التفاقية 
مــلــيــون   25.9 ــبــــالــــغ  الــ فــيــيــنــا 
مــلــيــون   30.6) يــومــيــًا  بــرمــيــل 
املكون  لالتحاد  يوميًا  برميل 

من 14 دولة). 
ــاع مــعــدل  ــ ــفـ ــ ولــــفــــت إلـــــى ارتـ
الـــتـــزام دول مــجــلــس الــتــعــاون 
الــخــلــيــجــي املــــصــــدرة لــلــنــفــط، 
للشهر  الـــســـعـــوديـــة،  ســيــمــا  ال 
حني  في  التوالي،  على  الثاني 
بلغت اإلمــارات حصة اإلنتاج 

املستهدفة للمرة األولى. 
وأوضح أنه في الوقت ذاته، 
تــحــســنــت مــــعــــدالت االمـــتـــثـــال 
من خــارج «أوبــك»، إلى 52 في 

املـــئـــة لــفــبــرايــر مــقــابــل 25 في 
املئة ليناير، كما أكدت روسيا 
رفع  عزمها  املــاضــي  األســبــوع 
مــعــدل االمــتــثــال إلـــى 100 في 

املئة بالقريب العاجل.
فـــــي الـــــوقـــــت نــــفــــســــه، أبـــقـــت 
وكـــالـــة الــطــاقــة الـــدولـــيـــة، على 
تـــوقـــعـــات مـــعـــدل نـــمـــو الــطــلــب 
ــاملــــي عـــلـــى الـــنـــفـــط لــلــعــام  ــعــ الــ
عـــنـــد  ــر  ــيــ ــيــ ــغــ تــ دون   ،2019
بــرمــيــل  مـــلـــيـــون  مـــســـتـــوى 1.4 
يــــومــــيــــًا، بـــــزيـــــادة طــفــيــفــة عــن 
البالغة   2018 الــعــام  تــوقــعــات 

1.3 مليون برميل يوميًا.
وأوضح التقرير أنه قد يتم 
خفض تلك التوقعات، في ظل 
العاملي،  النمو  تباطؤ  تــزامــن 
وأنــــه عــلــى افـــتـــراض اســتــمــرار 
الــــــــــــــ11 دولـــــــــــة األعــــــــضــــــــاء فـــي 
ــــك» فــي مــســارهــا الــحــالــي  «أوبـ
مــــن جـــهـــة امـــتـــثـــالـــهـــا بــخــفــض 
حصص اإلنتاج (وبقاء إنتاج 
ــران وفــنــزويــال ولــيــبــيــا عند  إيــ
مستويات فبراير)، إلى جانب 
االخــــذ فـــي االعـــتـــبـــار تــوقــعــات 
وكـــالـــة الــطــاقــة الــدولــيــة لنمو 
ــعـــروض مـــن خــــارج منظمة  املـ
األوبك بواقع 1.8 مليون برميل 
أن  يفترض  الــعــام،  هــذا  يوميًا 
ينقلب ميزان العرض والطلب، 
ليتحول إلى عجز في الربعني 
ــام  ــعـ ـــث مــــن الـ ـــالـ ـــثـ الــــثــــانــــي والـ
مجددًا  يعود  أن  قبل  الحالي، 
هامشي  فــائــض  تسجيل  إلـــى 

في الربع الرابع من 2019.
التي  العوامل  تلك  أن  وذكــر 
بشكل  األســعــار  على  تؤثر  قــد 
عدم  أو  إنهاء  تشمل  إيجابي، 
تجديد مهلة تعليق العقوبات 
األميركية على إيران ملدة 180 
ــــل مـــايـــو، مـــا قد  يــومــًا فـــي أوائـ
يؤدي إلى تقليص بضع مئات 
اآلالف من البراميل يوميًا من 

العرض العاملي للنفط.

أفـــــادت شــركــة كــامــكــو لــالســتــثــمــار، 
أن الــســوق الكويتي كــان األفــضــل أداًء 
عــلــى مــســتــوى دول مــجــلــس الــتــعــاون 
الخليجي في مارس 2019، مع ارتفاع 
مــــؤشــــرات الــــســــوق الــــثــــالث، إذ تــركــز 
النمو مرة أخرى حول األسهم الكبرى 
السوق  مؤشر  ارتفاع  من  يتضح  كما 
كان  بينما  املئة،  في  بنسبة 9.2  األول 
نـــمـــو مـــؤشـــر الــــســــوق الـــرئـــيـــســـي أقـــل 

بكثير بارتفاعه بنسبة 3 في املئة.
ــــي تـــقـــريـــرهـــا  ــة فـ ــركــ ــشــ وأشـــــــــــارت الــ
ــــر أدى  ــذا األمـ االقـــتـــصـــادي، إلــــى أن هــ
إلى تسجل مؤشر السوق العام لنمو 
بــنــســبــة 7.4 فـــي املـــئـــة، وقــــد نــتــج عن 
إلى  مارس  شهر  في  البورصة  ارتفاع 
تحسني أداء السوق الكويتي ليصبح 
أداًء  الخليجية  األســـواق  أفضل  ثاني 
عـــلـــى أســــــاس ســــنــــوي، بــنــمــو مــؤشــر 

السوق العام بنسبة 10.6 في املئة. 
ــــن حــيــث  وأضـــــــــاف الـــتـــقـــريـــر أنــــــه مـ
الــبــنــوك  اداء  تــفــوق  الــقــطــاعــي،  األداء 
عـــلـــى غـــيـــرهـــا مــــن قـــطـــاعـــات الـــســـوق، 
في   10.3 نسبته  بلغت  شــهــري  بنمو 

شهدته  الــذي  االرتفاع  من  بدعم  املئة، 
أســهــم الــبــنــوك الــكــويــتــيــة املـــدرجـــة في 

البورصة. 
أكبر  برقان  بنك  تسجيل  إلى  ولفت 
مكاسب خالل الشهر، بارتفاعه 21 في 
املئة، على خلفية موافقة مجلس إدارة 
البنك على توزيع أربــاح نقدية بقيمة 
بعد  العام 2018،  عن  للسهم  فلسًا   12
تــســجــيــل نــمــو بــنــســبــة 26.6 فـــي املــئــة 
بصافي ربح البنك للسنة املالية 2018. 
وتابع التقرير أن مؤشرات الرعاية 
كانت  االستهالكية،  والسلع  الصحية 
مــن املـــؤشـــرات الــرابــحــة خـــالل الشهر، 
و7.6 في املئة  بنمو بلغت نسبته 8.8 

على التوالي. 
ــهــــة الـــقـــطـــاعـــات  وذكـــــــــر أنـــــــه مـــــن جــ
الــــــخــــــاســــــرة، فــــقــــد تـــضـــمـــنـــت مـــؤشـــر 
والغاز،  النفط  ومؤشر  التكنولوجيا 
بتراجع بلغت نسبته 24.5 و3 في املئة 

على التوالي.
شهدت  الــتــداول  أنشطة  أن  وكــشــف 
تــحــســنــًا هـــائـــًال خـــالل الــشــهــر، بحيث 
خالل  املتداولة  األسهم  كمية  ارتفعت 

الشهر بنسبة 46 في املئة وبلغت 3.6 
مــلــيــار ســهــم مــقــابــل 2.5 مــلــيــار سهم 

خالل الشهر السابق. 
مـــن جــهــة أخــــــرى، ذكــــر الــتــقــريــر أن 
ــهـــري فــــي دول  أنـــشـــطـــة الـــــتـــــداول الـــشـ
مــجــلــس الــتــعــاون الــخــلــيــجــي، عـــاودت 
ــــواق كــافــة تقريبًا،  ارتــفــاعــهــا فــي األسـ
بسبب انخفاض أسس املقارنة وطول 
فترة العطالت على مدار شهر فبراير.

ــار إلـــى ارتـــفـــاع إجــمــالــي قيمة  ــ وأشـ
األســــهــــم املــــتــــداولــــة فــــي الــــبــــورصــــات 
 23.6 وبلغت  الثلث  بنحو  الخليجية، 
ســوقــي  تــســجــيــل  مــــع  دوالر،  ــيـــار  ــلـ مـ
ــلــــى مــعــدل  ــويــــت أعــ ــكــ الـــســـعـــوديـــة والــ

ارتفاع شهري.
العاملي،  الصعيد  على  أنــه  وكــشــف 
أبــلــت مــعــظــم املـــؤشـــرات الــعــاملــيــة بــالًء 
حسنًا خــالل الــشــهــر، وأنـــه فــي خطوة 
مهمة مــن جــانــبــهــا، تــوقــفــت الــواليــات 
املــتــحــدة عــن رفـــع أســعــار الــفــائــدة في 
الـــعـــام 2019 فـــي إشــــــارة إلــــى تــبــاطــؤ 
معدالت النمو االقتصادي فيها وعلى 

مستوى العالم.

الترقية إلى «فوتسي» جعلتها أكثر صالبة

«الوطني لالستثمار»: أفضل أداء  
للبورصة منذ 10 أعوام

«الوطني»: توقعات بارتفاع النفط

«كامكو لالستثمار»: السوق الكويتي 
األبرز خليجيًا خالل مارس املاضي
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عمالءه  سيستقبل  املطار  فــرع  أن  برقان  بنك  أعلن 
ويتابع ساعات العمل االعتيادية، خالل عطلة اإلسراء 
ــدًا الــخــمــيــس، إذ يــعــمــل 24 ســاعــة حرصًا  ــراج غـ ــعـ واملـ
أثناء  للمسافرين  املصرفية  الخدمات  كل  تقديم  على 

العطلة.
وبـــني أنـــه لــلــمــزيــد مـــن املــعــلــومــات واالســتــفــســارات 
حــول كــل الــخــدمــات واملــنــتــجــات الــتــي يقدمها، يتعني 
عــلــى الــعــمــالء االتـــصـــال بــمــركــز خـــدمـــة الــعــمــالء على 

.(1804080)
ــــدث وأنـــشـــط  ــــذي يـــعـــد مــــن أحــ واســـتـــطـــاع الـــبـــنـــك الــ
من  بنك  اكبر  وثاني  الكويت،  في  التجارية  املــصــارف 
حــيــث االصــــــول، أن يــحــتــل مــوقــعــًا ريـــاديـــًا فـــي مــجــال 
وخدمات  الخاصة  املصرفية  الخدمات  على  التركيز 
الــشــركــات، بــاإلضــافــة إلــى تمتعه بــقــاعــدة واســعــة من 
عمالء خدمات التجزئة املصرفية والخدمات املصرفية 

الخاصة. 
تابعة  مصارف  في  أكثرية  حصة  ويمتلك «برقان» 
وتركيا،  أفريقيا  وشــمــال  األوســـط  الــشــرق  منطقة  فــي 
مدعومة بأكبر شبكة فروع اقليمية والتي تشمل بنك 
(العراق  بغداد  ومصرف  (الــجــزائــر)،  الجزائر  الخليج 
برقان  وبنك  (تــونــس)  العاملي  تونس  وبنك  ولبنان)، 
- تــركــيــا (تــركــيــا) مــشــكــًال مـــا يــعــرف بــاســم مجموعة 

«برقان». 
ــارات  ــ ــة اإلمـ كــمــا يــمــتــلــك «بـــرقـــان» حـــضـــورًا فـــي دولــ
الــعــربــيــة املـــتـــحـــدة، مـــن خــــالل مــكــتــب الــشــركــة (بــرقــان 
للخدمات املالية املحدودة) الذي ساعده على املشاركة 

في العديد من فرص التمويل في الدولة.
وطور البنك من أدائه بشكل مستمر عبر السنوات 
املاضية، من خالل تنويع مصادر اإليـــرادات، وتنويع 

مصادر التمويل وتقوية قاعدة رأس املال. 
وحصل «برقان» على شهادة «األيزو 9001:2015»، 
وبـــذلـــك يــعــد أحــــد الـــبـــنـــوك الــقــلــيــلــة فـــي دول مجلس 
التعاون الخليجي وفي الكويت التي تحصل على مثل 

هذا االعتماد املرموق للمرة الخامسة على التوالي. 

«برقان»: فرع املطار 
بالخدمة في العطلة

ــــو رئــــيــــس  ــمــ ــ اســـــتـــــقـــــبـــــل ســ
جابر  الشيخ  الــــوزراء  مجلس 
املالية  وزيــر  بحضور  املبارك، 
الــدكــتــور نــايــف الــحــجــرف في 
قـــصـــر الـــســـيـــف، وزيــــــر املــالــيــة 
واالقتصاد الوطني في مملكة 
الــبــحــريــن الــشــيــخ ســلــمــان بن 

والــــوفــــد  ــفـــة،  ــيـ ــلـ خـ آل  خـــلـــيـــفـــة 
املرافق.

مــــن نـــاحـــيـــة ثـــانـــيـــة، وّقـــعـــت 
والــــصــــنــــدوق  ــة،  ــيــ ــالــ املــ وزارة 
االقتصادية  للتنمية  الكويتي 
ــة، وصـــــنـــــدوق الــنــقــد  ــيــ الــــعــــربــ
املـــالـــيـــة  وزارة  ــــع  مـ الــــعــــربــــي، 

الــــــبــــــحــــــريــــــنــــــيــــــة عـــــــلـــــــى أطـــــــر 
الــتــرتــيــبــات املـــالـــيـــة املــتــعــددة 
األطــــــــراف فــــي شـــــأن الـــتـــعـــاون 
املالي  التوازن  لبرنامج  املالي 

في اململكة.
وذكـــرت «املــالــيــة» فــي بيان، 
ضمن  جـــــاءت  الــتــرتــيــبــات  أن 

الداعمة  ــراءات  اإلجــ مــن  حزمة 
ــة،  ــتــــصــــاديــ لــــإلصــــالحــــات االقــ
واســتــقــرار املــالــيــة الــعــامــة في 
البحرين، والهادفة إلى تدعيم 
واالقتصادية  املالية  الــقــواعــد 
لــــــــــــــدول مـــــجـــــلـــــس الــــــتــــــعــــــاون 

الخليجي.

ع اتفاقية للتوازن املالي
ّ
«املالية» توق

مع نظيرتها البحرينية

املبارك مستقبًال الوفد البحريني بحضور الحجرف
أوضحت شركة الوطني لالستثمار، 
أن الـــبـــورصـــة الــكــويــتــيــة حــقــقــت خــالل 
مؤشر  أداء  حسب  املنصرمني،  العامني 
منذ  لــهــا  أداء  أفــضــل   «MSCI Kuwait»
األداء  تتابع  أنها  إلــى  الفتة  عــام 2010، 
الجيد منذ بداية العام وحتى 25 مارس 
العاملية  األســــواق  بــــأداء  مــقــارنــة   ،2019

والناشئة.
ــا  ــرهــ ــريــ ــقــ ولـــــفـــــتـــــت الــــــشــــــركــــــة فـــــــي تــ
 MSCI» مؤشر ارتفاع  إلى  االقتصادي، 
Kuwait» بنسبة 11.43 في املئة، مقارنة 
 «MSCI Emerging Market» بــمــؤشــر 

الذي بلغ 8.3 في املئة.
وذكر التقرير ان دخول البورصة على 
مصاف األسواق الناشئة، ساهم بشكل 
ارتفع  بحيث  أدائــهــا،  تحسني  في  كبير 
كبير  بشكل  األجنبية  التدفقات  صافي 
أحجام  وصلت  إذ  املاضي،  العام  خــالل 
ــــى مــســتــويــات  الـــتـــدفـــقـــات األجـــنـــبـــيـــة إلـ
مستوى  أعلى  بانها  وصفت  تاريخية، 
ســـنـــوي اســـتـــنـــادا لــبــيــانــاتــهــا مــنــذ عــام 

.2008
كانت   «FTSE» تــرقــيــة أن  إلـــى  ولــفــت 
ــة لــتــحــســني  ــيـ ــيـــسـ ــرئـ ــــاب الـ ــبــ ــ أحــــــد األســ
أداء الــبــورصــة، بــاإلضــافــة إلــى النتائج 
الجيدة التي تحققها الشركات املدرجة 
مبينًا  الــبــنــوك،  خصوصًا  الــكــويــت،  فــي 
بعدًا  أضـــاف   «FTSE» ترقية  تنفيذ  أن 
قويًا إلى السوق الكويتي، وجعله أكثر 

صالبة بنهاية العام املاضي.
بشكل  تستفيد  قــد  الــكــويــت  أن  وأكـــد 
كبير من تدفقات االستثمارات األجنبية 
إلى  البورصة  ترقية  حال  في  املتوقعة، 
الــنــاشــئــة،  لــــألســــواق   «MSCI» مـــؤشـــر 
متوقعًا أن تجلب نحو 2.5 مليار دوالر، 
شامل  تحسن  على  سينعكس  ما  وهــو 

في بيئة االستثمار في الكويت من خالل 
املــؤســســني،  املستثمرين  وجـــود  ــادة  زيــ
ــيـــات  ــابـ ــد يـــنـــجـــم عـــنـــه إيـــجـ ــ ــا قـ ــ وهــــــو مـ
املستثمرين  ثــقــة  زيـــــادة  مــثــل  مــتــعــددة 
وارتفاع  السيولة،  وتحسن  السوق،  في 

مستوى الشفافية والحوكمة.
الــبــورصــة  تــرقــيــة  أن  الــتــقــريــر  ورأى 
إلى مصاف األسواق الناشئة، ستشكل 
دافــــعــــًا لـــــزيـــــادة الــــطــــروحــــات األولــــيــــة، 
عــائــدات  تحسني  على  التركيز  وزيــــادة 
إلى  جديدة  أدوات  وإدخــال  املساهمني، 
تحوط  وأدوات  املشتقات  مثل  الــســوق 

وغير ذلك.
وأضــــاف الــتــقــريــر أن وضـــع الــكــويــت 
على قائمة «MSCI» خطوة في االتجاه 
الصحيح، ولكن القرار النهائي للترقية 
ستجريها  التي  املشاورات  يعتمد على 
املعنية،  الجهات  مختلف  مــع   «MSCI»
بــمــا فـــي ذلــــك املــســتــثــمــريــن والــوســطــاء 

وأمناء الحفظ.
الترقیة  قرار  کان  إذا  ــه  ــ أنــ وتــــابــــع 
المتوقع في يونيو 2019 إیجابيــًا، فمن 
المتوقع أن یبدأ التنفیذ في مايو 2020، 
اآلن ما  حتى  منوهًا بــأنــه ليــس مــؤكــدًا 
إذا كان التنفيذ سيتم من خالل شریحة 
مــرحــلــتــني  عــلــى  تقسیمــــهــــا  أو  واحدة، 
على غــرار ترقية «فــوتــســي»، مــع األخــذ 
باالعتبار أن تدفق معظم االستثمارات 
األجنبية غير النشطة إلى السوق يكون 

يوم التنفيذ.
ــه مــــن املــحــتــمــل  ــ ــبـــر الـــتـــقـــريـــر أنـ ــتـ واعـ
ــتــــي، تـــدفـــق  ــكــــويــ الــ ــــوق  ــسـ ــ الـ أن يـــشـــهـــد 
استثمارات نشطة قبيل إعالن الترقية، 
ــار  ــبـ كـ ــعــــض  بــ ــد  ــقــ ــتــ اعــ إذا  ــًا  خــــصــــوصــ
املــســتــثــمــريــن الــنــشــطــني أن احــتــمــاالت 
الترقية مرتفعة، وبعد اإلعالن في حال 

االستفادة  بغرض  ايجابيًا،  القرار  كان 
ــادة  عــ الــــــذي  الــــســــوق  أداء  تــحــســن  مــــن 
يــحــدث عــقــب تــدفــق االســتــثــمــارات غير 

النشطة.
وأكــــــــد أنــــــه يـــجـــب مـــعـــرفـــة ان حــجــم 
يعتمد  الفعلية،  النشطة  غير  التدفقات 
على وزن األسهم الكويتية في املؤشر، 
في  رئيسي  بشكل  يؤثر  بـــدوره  والـــذي 
الـــحـــجـــم الـــســـوقـــي لـــألســـهـــم املــشــمــولــة 
ونسبة  سيولتها  وحــجــم  املـــؤشـــر،  فــي 
من  لالستثمار  املــتــاحــة  الــحــرة  األســهــم 

قبل املستثمرين األجانب.
وأوضــــــــــــــح الـــــتـــــقـــــريـــــر أنـــــــــه بــــخــــالف 
التدفقات غير النشطة التي تكون عادة 
األجنبية  التدفقات  حجم  فــإن  تلقائية، 
الــنــشــطــة، يعتمد عــلــى جــاذبــيــة الــســوق 
الــكــويــتــي والــشــركــات املـــدرجـــة، مقارنة 
باألسهم في األسواق الناشئة األخرى. 
والتقييم،  السهم،  سيولة  أن  وكشف 
وممارسات  والشفافية،  األربــاح،  ونمو 
جميعها  ســتــكــون  الـــجـــيـــدة،  الــحــوكــمــة 
ــرة عـــلـــى قــــــدرة الـــشـــركـــات  ــؤثــ ــوامــــل مــ عــ
ــــذب  ــجـ ــ املـــــــــــدرجـــــــــــة فـــــــــي الــــــــبــــــــورصــــــــة لـ
املــســتــثــمــريــن، مـــا يــعــد حـــافـــزًا أســاســيــًا 
املدرجة  والشركات  البورصة  سيساعد 

على التقدم أكثر مع مرور الوقت.
املرتقبة   «MSCI» ترقية  أن  واعــتــبــر 
ــعـــد ُبــــعــــدًا إضــــافــــيــــًا لــــلــــســــوق، إذ إنـــه  تـ
يتبعه  الــــذي   «FTSE» مــؤشــر  بــخــالف 
بــشــكــل عـــام مــســتــثــمــرون غــيــر نشطني، 
قبل  من   «MSCI» مؤشر  استخدام  يتم 
نشطة  استثمارية  ومحافظ  صناديق 
تريليون  من 1.2  أكثر  خاللها  من  تــدار 
كبيرة  تدفقات  إلى  يــؤدي  قد  ما  دوالر، 
نشطة إلــى الــســوق قــد تــفــوق التدفقات 

غير النشطة. 

توقع بنك الكويت الوطني، 
أن تــرتــفــع أســـعـــار الــنــفــط في 
الــربــعــني الــثــانــي والــثــالــث من 
ُتــجــِمــع  بــحــيــث   ،2019 ــعــــام  الــ
الـــوقـــت  فــــي  ــــك  ذلــ ــلـــى  عـ اآلراء 
الـــتـــوقـــعـــات  أن  إال  الــــحــــاضــــر، 
تــرتــكــز بــطــبــيــعــة الـــحـــال على 
العديد من العوامل، والتي قد 
ال تــحــدث عــلــى اإلطــــالق خــالل 

الفترة املتبقية من العام. 
ــار  ــ ــعـ ــ أسـ أن  إلـــــــــى  وأشـــــــــــــار 
الـــنـــفـــط أنـــهـــت تــــــــداوالت شــهــر 
مــــــارس، مــســجــلــة أفـــضـــل أداء 
ربــع ســنــوي منذ الــعــام 2009، 
ليرتفع مزيج خام برنت وخام 
غرب تكساس الوسيط بنسبة 
27 و32 في املئة على التوالي 
في الربع األول من العام 2019. 
وأوضــــح الــبــنــك فــي تقريره 
االقـــتـــصـــادي، أن ســعــر مــزيــج 
املعياري  املقياس  برنت،  خــام 
دوالر   68.4 بلغ  النفط،  لسعر 
يــتــداول  ظــل  أن  بعد  للبرميل، 
ضمن نطاق محدود تراوح ما 
بني 66 و68 دوالرًا طوال شهر 

مارس. 
ــفــــاع نــظــيــره  ولـــفـــت إلــــى ارتــ
تكساس  غرب  نفط  األميركي، 
ــعــــره  ســ ــــغ  ــلـ ــ بـ إذ  الــــــوســــــيــــــط، 
دوالرًا   60 املـــاضـــي  األســــبــــوع 
لــلــبــرمــيــل لــلــمــرة األولــــــى منذ 

نوفمبر 2018.
الـــنـــفـــط  أســــــعــــــار  أن  وبـــــــــّني 
ارتفعت على خلفية اإلشارات 
الــدالــة على ضعف اإلمـــدادات، 
وجه  على  السعودية  قيام  مع 
الـــــخـــــصـــــوص بـــــقـــــيـــــادة زمــــــام 
مــبــادرة خفض اإلنــتــاج بقوة، 
لسحب أي فائض في العرض 
لتجنب الضغط على األسعار، 

بما قد يؤدي إلى هبوطها. 
يـــأتـــي ذلــــك فـــي وقــــت أكـــدت 
ــا، حــلــيــفــة الـــســـعـــوديـــة  ــ ــيـ ــ روسـ
مـــن خــــارج «أوبــــــك»، الــتــزامــهــا 

باتفاق فيينا لخفض االنتاج، 
مــشــيــرة إلــــى أنـــهـــا فـــي املــســار 
بالتزاماتها  للوفاء  الصحيح 
الـــخـــاصـــة بــتــقــلــيــص حــصــص 
ــتـــاج مـــع نــهــايــة مــــارس أو  اإلنـ

بداية شهر أبريل. 
ــــى تـــعـــزيـــز جــهــود  ونـــــــوه إلــ
إنتاج  لتراجع  نتيجة  «أوبــك» 
إيـــــــــــــران وفـــــــنـــــــزويـــــــال، بـــســـبـــب 
االضــــــطــــــرابــــــات الـــســـيـــاســـيـــة، 
ــقـــوبـــات  ــعـ والـ اإلدارة  وســـــــوء 
ــانـــــب  ــ األمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــة، إلــــــــــــى جـ
انــخــفــاض اإلمــــــدادات مــن قبل 
كـــــنـــــدا ولــــيــــبــــيــــا، مــــــع تــــراجــــع 
اإلنتاج اإليراني بنسبة 28 في 
املــئــة على أســـاس ســنــوي إلى 
في  يوميًا  برميل  مليون   2.74
فــبــرايــر، وفــًقــا ملــصــادر األوبـــك 

الثانوية.
ــفـــــاض  ــ ــــخـ وأشـــــــــــــــار إلــــــــــى انـ
ــران إلـــى النصف  ــ ــادرات إيـ ــ صــ
تقريبًا، لتصل إلى 1.3 مليون 
نقلته  ملــا  وفــقــًا  يــومــيــًا،  برميل 
وكالة «بلومبرغ» موضحًا أنه 
النفط  إنتاج  بلغ  فنزويال  في 
أدنى مستوياته منذ 28 عامًا، 
في  يوميًا  برميل  مليون  وهو 
فبراير وفًقا لبيانات «أوبك». 

وأضــــاف أنـــه فــي الــواليــات 
أقل  البيانات  كــانــت  املــتــحــدة، 
ــاؤًال فـــي اآلونــــــة األخـــيـــرة،  ــفــ تــ
فـــفـــي الـــــوقـــــت الــــــــذي يــســتــمــر 
ــتـــاج الـــخـــام األمــيــركــي  فــيــه إنـ
ــيـــر مــســبــوقــة  بـــمـــســـتـــويـــات غـ
بــرمــيــل  مـــلـــيـــون   12.1 بــلــغــت 
يــومــيــًا فــي األســبــوع املنتهي 
عدد  انخفض  مـــارس،  فــي 22 
مـــنـــصـــات حـــفـــر الـــنـــفـــط عــلــى 
ــيــــع مـــتـــتـــالـــيـــة،  ــابــ مــــــدى 6 أســ
بـــوتـــيـــرة تـــراكـــمـــيـــة بــلــغــت 69 
منصة حفر أو بنسبة 7.8 في 
بذلك  لتصل  عــام 2019،  املــئــة 
عــــــدد مـــنـــصـــات حـــفـــر الــنــفــط 
لشركة  وفــقــًا  منصة  إلــى 816 

«بيكر هيوز».
وأوضـــــــح الـــتـــقـــريـــر أنـــــه فــي 
إشـــارة دالـــة على مــدى ارتــفــاع 
مستويات التفاؤل في السوق، 
أقبل مديرو صناديق التحوط 
عــلــى تــعــزيــز رهـــانـــاتـــهـــم على 
ــاع أســــعــــار الـــنـــفـــط، إلـــى  ــ ــفـ ــ ارتـ
أعلى مستوياتها منذ أكتوبر 
2018، إذ بلغ صافي الفروقات 
بــــني تـــوقـــعـــات ارتــــفــــاع الــنــفــط 
عــــبــــر عـــــقـــــود خـــــيـــــار الـــــشـــــراء 
وتــــراجــــعــــه عـــبـــر عـــقـــود خــيــار 
البيع 308.606 لكل من العقود 
ــارات حــتــى 19  ــيـ ــخـ اآلجـــلـــة والـ

مارس.
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، أوضـــــح 
التقرير أن معدل امتثال الدول 
ــــدى عـــشـــرة األعـــضـــاء في  اإلحــ
مــنــظــمــة «أوبـــــــك» (بــاســتــثــنــاء 
ــيـــا)  ــبـ ــيـ إيـــــــــــران وفـــــنـــــزويـــــال ولـ
خـــــالل  املــــــئــــــة  فـــــــي   106 بـــــلـــــغ 
ــادة الـــســـعـــوديـــة،  ــيـ ــقـ ــرايـــر بـ ــبـ فـ
أنها عــازمــة على  والــتــي يبدو 
تــعــزيــز أســـعـــار الــنــفــط، والــتــي 
ــــى 70  تــســتــهــدف الــــوصــــول إلـ

دوالرًا للبرميل.
ولــفــت إلــــى تـــراجـــع اإلنــتــاج 
ألـــف   812 ــــع  ــــواقـ بـ اإلجــــمــــالــــي 
برميل يوميًا، مقابل املستوى 
املرجعي املحدد وفقًا التفاقية 
مــلــيــون   25.9 ــبــــالــــغ  الــ فــيــيــنــا 
مــلــيــون   30.6) يــومــيــًا  بــرمــيــل 
املكون  لالتحاد  يوميًا  برميل 

من 14 دولة). 
ــاع مــعــدل  ــ ــفـ ــ ولــــفــــت إلـــــى ارتـ
الـــتـــزام دول مــجــلــس الــتــعــاون 
الــخــلــيــجــي املــــصــــدرة لــلــنــفــط، 
للشهر  الـــســـعـــوديـــة،  ســيــمــا  ال 
حني  في  التوالي،  على  الثاني 
بلغت اإلمــارات حصة اإلنتاج 

املستهدفة للمرة األولى. 
وأوضح أنه في الوقت ذاته، 
تــحــســنــت مــــعــــدالت االمـــتـــثـــال 
من خــارج «أوبــك»، إلى 52 في 

املـــئـــة لــفــبــرايــر مــقــابــل 25 في 
املئة ليناير، كما أكدت روسيا 
رفع  عزمها  املــاضــي  األســبــوع 
مــعــدل االمــتــثــال إلـــى 100 في 

املئة بالقريب العاجل.
فـــــي الـــــوقـــــت نــــفــــســــه، أبـــقـــت 
وكـــالـــة الــطــاقــة الـــدولـــيـــة، على 
تـــوقـــعـــات مـــعـــدل نـــمـــو الــطــلــب 
ــاملــــي عـــلـــى الـــنـــفـــط لــلــعــام  ــعــ الــ
عـــنـــد  ــر  ــيــ ــيــ ــغــ تــ دون   ،2019
بــرمــيــل  مـــلـــيـــون  مـــســـتـــوى 1.4 
يــــومــــيــــًا، بـــــزيـــــادة طــفــيــفــة عــن 
البالغة   2018 الــعــام  تــوقــعــات 

1.3 مليون برميل يوميًا.
وأوضح التقرير أنه قد يتم 
خفض تلك التوقعات، في ظل 
العاملي،  النمو  تباطؤ  تــزامــن 
وأنــــه عــلــى افـــتـــراض اســتــمــرار 
الــــــــــــــ11 دولـــــــــــة األعــــــــضــــــــاء فـــي 
ــــك» فــي مــســارهــا الــحــالــي  «أوبـ
مــــن جـــهـــة امـــتـــثـــالـــهـــا بــخــفــض 
حصص اإلنتاج (وبقاء إنتاج 
ــران وفــنــزويــال ولــيــبــيــا عند  إيــ
مستويات فبراير)، إلى جانب 
االخــــذ فـــي االعـــتـــبـــار تــوقــعــات 
وكـــالـــة الــطــاقــة الــدولــيــة لنمو 
ــعـــروض مـــن خــــارج منظمة  املـ
األوبك بواقع 1.8 مليون برميل 
أن  يفترض  الــعــام،  هــذا  يوميًا 
ينقلب ميزان العرض والطلب، 
ليتحول إلى عجز في الربعني 
ــام  ــعـ ـــث مــــن الـ ـــالـ ـــثـ الــــثــــانــــي والـ
مجددًا  يعود  أن  قبل  الحالي، 
هامشي  فــائــض  تسجيل  إلـــى 

في الربع الرابع من 2019.
التي  العوامل  تلك  أن  وذكــر 
بشكل  األســعــار  على  تؤثر  قــد 
عدم  أو  إنهاء  تشمل  إيجابي، 
تجديد مهلة تعليق العقوبات 
األميركية على إيران ملدة 180 
ــــل مـــايـــو، مـــا قد  يــومــًا فـــي أوائـ
يؤدي إلى تقليص بضع مئات 
اآلالف من البراميل يوميًا من 

العرض العاملي للنفط.

أفـــــادت شــركــة كــامــكــو لــالســتــثــمــار، 
أن الــســوق الكويتي كــان األفــضــل أداًء 
عــلــى مــســتــوى دول مــجــلــس الــتــعــاون 
الخليجي في مارس 2019، مع ارتفاع 
مــــؤشــــرات الــــســــوق الــــثــــالث، إذ تــركــز 
النمو مرة أخرى حول األسهم الكبرى 
السوق  مؤشر  ارتفاع  من  يتضح  كما 
كان  بينما  املئة،  في  بنسبة 9.2  األول 
نـــمـــو مـــؤشـــر الــــســــوق الـــرئـــيـــســـي أقـــل 

بكثير بارتفاعه بنسبة 3 في املئة.
ــــي تـــقـــريـــرهـــا  ــة فـ ــركــ ــشــ وأشـــــــــــارت الــ
ــــر أدى  ــذا األمـ االقـــتـــصـــادي، إلــــى أن هــ
إلى تسجل مؤشر السوق العام لنمو 
بــنــســبــة 7.4 فـــي املـــئـــة، وقــــد نــتــج عن 
إلى  مارس  شهر  في  البورصة  ارتفاع 
تحسني أداء السوق الكويتي ليصبح 
أداًء  الخليجية  األســـواق  أفضل  ثاني 
عـــلـــى أســــــاس ســــنــــوي، بــنــمــو مــؤشــر 

السوق العام بنسبة 10.6 في املئة. 
ــــن حــيــث  وأضـــــــــاف الـــتـــقـــريـــر أنــــــه مـ
الــبــنــوك  اداء  تــفــوق  الــقــطــاعــي،  األداء 
عـــلـــى غـــيـــرهـــا مــــن قـــطـــاعـــات الـــســـوق، 
في   10.3 نسبته  بلغت  شــهــري  بنمو 

شهدته  الــذي  االرتفاع  من  بدعم  املئة، 
أســهــم الــبــنــوك الــكــويــتــيــة املـــدرجـــة في 

البورصة. 
أكبر  برقان  بنك  تسجيل  إلى  ولفت 
مكاسب خالل الشهر، بارتفاعه 21 في 
املئة، على خلفية موافقة مجلس إدارة 
البنك على توزيع أربــاح نقدية بقيمة 
بعد  العام 2018،  عن  للسهم  فلسًا   12
تــســجــيــل نــمــو بــنــســبــة 26.6 فـــي املــئــة 
بصافي ربح البنك للسنة املالية 2018. 
وتابع التقرير أن مؤشرات الرعاية 
كانت  االستهالكية،  والسلع  الصحية 
مــن املـــؤشـــرات الــرابــحــة خـــالل الشهر، 
و7.6 في املئة  بنمو بلغت نسبته 8.8 

على التوالي. 
ــهــــة الـــقـــطـــاعـــات  وذكـــــــــر أنـــــــه مـــــن جــ
الــــــخــــــاســــــرة، فــــقــــد تـــضـــمـــنـــت مـــؤشـــر 
والغاز،  النفط  ومؤشر  التكنولوجيا 
بتراجع بلغت نسبته 24.5 و3 في املئة 

على التوالي.
شهدت  الــتــداول  أنشطة  أن  وكــشــف 
تــحــســنــًا هـــائـــًال خـــالل الــشــهــر، بحيث 
خالل  املتداولة  األسهم  كمية  ارتفعت 

الشهر بنسبة 46 في املئة وبلغت 3.6 
مــلــيــار ســهــم مــقــابــل 2.5 مــلــيــار سهم 

خالل الشهر السابق. 
مـــن جــهــة أخــــــرى، ذكــــر الــتــقــريــر أن 
ــهـــري فــــي دول  أنـــشـــطـــة الـــــتـــــداول الـــشـ
مــجــلــس الــتــعــاون الــخــلــيــجــي، عـــاودت 
ــــواق كــافــة تقريبًا،  ارتــفــاعــهــا فــي األسـ
بسبب انخفاض أسس املقارنة وطول 
فترة العطالت على مدار شهر فبراير.

ــار إلـــى ارتـــفـــاع إجــمــالــي قيمة  ــ وأشـ
األســــهــــم املــــتــــداولــــة فــــي الــــبــــورصــــات 
 23.6 وبلغت  الثلث  بنحو  الخليجية، 
ســوقــي  تــســجــيــل  مــــع  دوالر،  ــيـــار  ــلـ مـ
ــلــــى مــعــدل  ــويــــت أعــ ــكــ الـــســـعـــوديـــة والــ

ارتفاع شهري.
العاملي،  الصعيد  على  أنــه  وكــشــف 
أبــلــت مــعــظــم املـــؤشـــرات الــعــاملــيــة بــالًء 
حسنًا خــالل الــشــهــر، وأنـــه فــي خطوة 
مهمة مــن جــانــبــهــا، تــوقــفــت الــواليــات 
املــتــحــدة عــن رفـــع أســعــار الــفــائــدة في 
الـــعـــام 2019 فـــي إشــــــارة إلــــى تــبــاطــؤ 
معدالت النمو االقتصادي فيها وعلى 

مستوى العالم.

الترقية إلى «فوتسي» جعلتها أكثر صالبة

«الوطني لالستثمار»: أفضل أداء  
للبورصة منذ 10 أعوام

«الوطني»: توقعات بارتفاع النفط

«كامكو لالستثمار»: السوق الكويتي 
األبرز خليجيًا خالل مارس املاضي
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عمالءه  سيستقبل  املطار  فــرع  أن  برقان  بنك  أعلن 
ويتابع ساعات العمل االعتيادية، خالل عطلة اإلسراء 
ــدًا الــخــمــيــس، إذ يــعــمــل 24 ســاعــة حرصًا  ــراج غـ ــعـ واملـ
أثناء  للمسافرين  املصرفية  الخدمات  كل  تقديم  على 

العطلة.
وبـــني أنـــه لــلــمــزيــد مـــن املــعــلــومــات واالســتــفــســارات 
حــول كــل الــخــدمــات واملــنــتــجــات الــتــي يقدمها، يتعني 
عــلــى الــعــمــالء االتـــصـــال بــمــركــز خـــدمـــة الــعــمــالء على 

.(1804080)
ــــدث وأنـــشـــط  ــــذي يـــعـــد مــــن أحــ واســـتـــطـــاع الـــبـــنـــك الــ
من  بنك  اكبر  وثاني  الكويت،  في  التجارية  املــصــارف 
حــيــث االصــــــول، أن يــحــتــل مــوقــعــًا ريـــاديـــًا فـــي مــجــال 
وخدمات  الخاصة  املصرفية  الخدمات  على  التركيز 
الــشــركــات، بــاإلضــافــة إلــى تمتعه بــقــاعــدة واســعــة من 
عمالء خدمات التجزئة املصرفية والخدمات املصرفية 

الخاصة. 
تابعة  مصارف  في  أكثرية  حصة  ويمتلك «برقان» 
وتركيا،  أفريقيا  وشــمــال  األوســـط  الــشــرق  منطقة  فــي 
مدعومة بأكبر شبكة فروع اقليمية والتي تشمل بنك 
(العراق  بغداد  ومصرف  (الــجــزائــر)،  الجزائر  الخليج 
برقان  وبنك  (تــونــس)  العاملي  تونس  وبنك  ولبنان)، 
- تــركــيــا (تــركــيــا) مــشــكــًال مـــا يــعــرف بــاســم مجموعة 

«برقان». 
ــارات  ــ ــة اإلمـ كــمــا يــمــتــلــك «بـــرقـــان» حـــضـــورًا فـــي دولــ
الــعــربــيــة املـــتـــحـــدة، مـــن خــــالل مــكــتــب الــشــركــة (بــرقــان 
للخدمات املالية املحدودة) الذي ساعده على املشاركة 

في العديد من فرص التمويل في الدولة.
وطور البنك من أدائه بشكل مستمر عبر السنوات 
املاضية، من خالل تنويع مصادر اإليـــرادات، وتنويع 

مصادر التمويل وتقوية قاعدة رأس املال. 
وحصل «برقان» على شهادة «األيزو 9001:2015»، 
وبـــذلـــك يــعــد أحــــد الـــبـــنـــوك الــقــلــيــلــة فـــي دول مجلس 
التعاون الخليجي وفي الكويت التي تحصل على مثل 

هذا االعتماد املرموق للمرة الخامسة على التوالي. 

«برقان»: فرع املطار 
بالخدمة في العطلة

ــــو رئــــيــــس  ــمــ ــ اســـــتـــــقـــــبـــــل ســ
جابر  الشيخ  الــــوزراء  مجلس 
املالية  وزيــر  بحضور  املبارك، 
الــدكــتــور نــايــف الــحــجــرف في 
قـــصـــر الـــســـيـــف، وزيــــــر املــالــيــة 
واالقتصاد الوطني في مملكة 
الــبــحــريــن الــشــيــخ ســلــمــان بن 

والــــوفــــد  ــفـــة،  ــيـ ــلـ خـ آل  خـــلـــيـــفـــة 
املرافق.

مــــن نـــاحـــيـــة ثـــانـــيـــة، وّقـــعـــت 
والــــصــــنــــدوق  ــة،  ــيــ ــالــ املــ وزارة 
االقتصادية  للتنمية  الكويتي 
ــة، وصـــــنـــــدوق الــنــقــد  ــيــ الــــعــــربــ
املـــالـــيـــة  وزارة  ــــع  مـ الــــعــــربــــي، 

الــــــبــــــحــــــريــــــنــــــيــــــة عـــــــلـــــــى أطـــــــر 
الــتــرتــيــبــات املـــالـــيـــة املــتــعــددة 
األطــــــــراف فــــي شـــــأن الـــتـــعـــاون 
املالي  التوازن  لبرنامج  املالي 

في اململكة.
وذكـــرت «املــالــيــة» فــي بيان، 
ضمن  جـــــاءت  الــتــرتــيــبــات  أن 

الداعمة  ــراءات  اإلجــ مــن  حزمة 
ــة،  ــتــــصــــاديــ لــــإلصــــالحــــات االقــ
واســتــقــرار املــالــيــة الــعــامــة في 
البحرين، والهادفة إلى تدعيم 
واالقتصادية  املالية  الــقــواعــد 
لــــــــــــــدول مـــــجـــــلـــــس الــــــتــــــعــــــاون 

الخليجي.

ع اتفاقية للتوازن املالي
ّ
«املالية» توق

مع نظيرتها البحرينية

املبارك مستقبًال الوفد البحريني بحضور الحجرف
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 «MSCI» مؤشر
تتابعه صناديق 

ومحافظ استثمارية 
نشيطة تدير أكثر 

من 1.2 تريليون 
دوالر 

 «FTSE» ترقية
أضافت بعدًا 

قويًا إلى السوق 
الكويتي وجعلته 

أكثر صالبة مقارنة 
باألعوام الماضية 

قرار الترقیة 
المتوقع في يونيو 
2019 وترجيحات 
بالتنفيذ في مايو 

2020

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

درويش: الكويت من أبرز الدول الداعمة 
للمشاريع الصغيرة

انطالق معرض مقمش ٢٠١٩ بفندق الجميرا غدًا
يــنــطــلــق مـــعـــرض «مــقــمــش 
2019» فــــي فـــنـــدق ومــنــتــجــع 
الــجــمــيــرا، خــالل الــفــتــرة مــن 4 

حتى 6 أبريل الجاري.
وقــالــت المديرة التنفيذية 
ــة  ــايــ ــدعــ ــلــ لـــــشـــــركـــــة «نــــــــــــــون» لــ
واإلعـــالن المنظمة للمعرض 
خولة درويـــش، فــي كلمة لها 
خـــــالل الـــمـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي 
إلعـــــــــالن انــــــطــــــالق فـــعـــالـــيـــات 
الـــمـــعـــرض، بــحــضــور الــمــديــر 
العام للشركة سالم مال الله، 
ومديرة التسويق والعالقات 
ــة زتـــــــات  ــ ــركــ ــ الـــــعـــــامـــــة فـــــــي شــ
ــة (الـــــراعـــــي  ــامــ ــعــ لـــلـــتـــجـــارة الــ
الـــذهـــبـــي لـــلـــمـــعـــرض) عـــزيـــزة 
ــان  ــ ــدوريــ ــ ــي، وآرام أصــ ــلــ ــعــ الــ
ــــل أرمــــيــــنــــيــــان  ــحـ ــ ــــب مـ ــاحــ ــ صــ
ــراعــــي  آرت لـــلـــمـــجـــوهـــرات (الــ
الــذهــبــي)، وعــبــدالــلــه الشويع 
مـــديـــر أول عــــالقــــات الــعــمــالء 
والممثل القانوني لمجموعة 
الـــســـايـــر الـــقـــابـــضـــة «لــــكــــزس» 
(الـــــــراعـــــــي الـــــفـــــضـــــي)، ودانـــــــة 
الصعيدي مسؤول التسويق 
والمبيعات الرقمية بجريدة 
األنباء (الراعي اإلعالمي)، إن 
الــمــعــرض يــهــدف إلـــى إتــاحــة 
الفرصة للمشتركين من ذوي 
المشاريع الصغيرة لخوض 
التجربة العملية، وليتواجدوا 
بشكل رسمي في سوق العمل.
وأكــــــــــــــــــــــدت درويــــــــــــــــــــــش أن 
الــمــعــرض يــعــمــل عــلــى إتــاحــة 
الفرصة ألصحاب المشاريع 
الــصــغــيــرة فـــي الـــتـــواصـــل مع 
الجمهور مباشرة والتسويق 
ــم،  ــهــ ــاتــ ــدمــ لـــمـــنـــتـــجـــاتـــهـــم وخــ
إضـــــــــــافـــــــــــة إلـــــــــــــــى مــــــشــــــاركــــــة 
أصــحــاب المشاريع مــن ذوي 

لقطة جماعية

«دار الرصاصي» 
راٍع ذهبي 

لمعرض العطور

أعلنت «دار الــرصــاصــي» 
رعايتها الذهبية لمعرض 
الــعــطــور الــمــقــام حــالــيــًا في 
أرض الـــمـــعـــارض الـــدولـــيـــة 
ــــادس  ــــسـ ــتــــى الـ بــــمــــشــــرف حــ
ــريــــل الـــــجـــــاري، تــقــدم  مــــن أبــ
خالله «الرصاصي للعطور» 
أفــضــل بــاقــة عروضها لهذا 
العام حصريًا، بما في ذلك 

خصومات مثيرة.
وقــــــالــــــت «الــــــرصــــــاصــــــي» 
فـــــي بــــيــــان صــــحــــاي أمـــــس، 
إنـــهـــا تــســلــط الـــضـــوء خــالل 
الـــــــمـــــــعـــــــرض عــــــلــــــى أحــــــــدث 
إصــــداراتــــهــــا مــــن مــنــتــجــات 
العطور والــزيــوت العطرية 
الــمــركــزة والــبــخــور والــعــود 
ومـــعـــطـــرات الـــجـــو، وتــطــرح 
مـــنـــتـــجـــاتـــهـــا الــــجــــديــــدة مــن 
العطور مثل عطر «َقَسَمات- 
بــــريــــق»، وبـــاقـــة حــديــثــة من 
ــــو «هــــمــــس  ــجــ ــ مـــــعـــــطـــــرات الــ
البرية»، إلى جانب عطورات 
أخرى تم إطالقها أخيرًا مثل 
«المسك» و»نبراس العشق» 
المرّكبة لتلبي أذواق عّشاق 

العطور في المنطقة. 
وسيتوفر عطر «َقَسَمات- 
بـــــــــــريـــــــــــق» حـــــــــصـــــــــريـــــــــًا فــــي 
ــــرض، إذ ســيــصــحــب  ــعـ ــ ــمـ ــ الـ
الــــــــزوار فــــي رحـــلـــة ســـاحـــرة 
نــــحــــو اســــتــــكــــشــــاف الــــــــذات 
ــاء بـــــاإلنـــــجـــــازات  ــ ــفــ ــ ــتــ ــ واالحــ
ــذا  ــنـــح هـ ــمـ الـــشـــخـــصـــيـــة، ويـ
الــعــطــر الــكــالســيــكــي الملهم 
لصاحبه شــعــورًا بالتمّيز، 
إذ ينتشر شذاه ليؤكد على 
الحضور والشخصية القوية 

لصاحبه.

«MSCI» ٢.٥ مليار دوالر تدفقات البورصة حال الترقية إلى
 «الوطني لالستثمار»: ١١.٤٪ ارتفاع مؤشر الكويت لألسواق الناشئة عن األسواق العالمية والناشئة بالربع األول 

ذكر تقرير «الوطني 
لالستثمار» أن دخول البورصة 

مصاف األسواق الناشئة 
ساهم كثيرًا في تحسين 

أدائها إذ ارتفع صافي 
التدفقات األجنبية بشكل كبير 
خالل العام الماضي، ووصلت 
أحجام التدفقات األجنبية إلى 

مستويات تاريخية، وصفت 
بأنها أعلى مستوى سنوي 

استنادًا لبيانات البورصة منذ 
عام ٢٠٠٨.

قـــــــــــال تــــــقــــــريــــــر صــــــــــــــادر عـــن 
شــركــة الوطني لالستثمار، إن 
البورصة الكويتية حققت خالل 
العامين المنصرمين حسب أداء 
مؤشر «MSCI Kuwait» أفضل 
أداء لــهــا مــنــذ عـــام 2010، وهــي 
هــا الجيد منذ بداية  تتابع أداء
الــعــام وحــتــى 25 مـــارس 2019، 
مقارنة بأداء األسواق العالمية 
ــئــــة، إذ ارتــــفــــع مــؤشــر  ــنــــاشــ والــ
«MSCI Kuwait» بنسبة 11.43 
 MSCI«في المئة مقارنة بمؤشر
Emerging Market» الذي بلغ 

8.30 في المئة.
ووفــــق الــتــقــريــر، فــــإن دخـــول 
الــــبــــورصــــة مــــصــــاف األســــــــواق 
ــم كــــثــــيــــرًا فــي  ــ ــاهـ ــ ــة سـ ــئــ ــاشــ ــنــ الــ
تحسين أدائها إذ ارتفع صافي 
التدفقات األجنبية كثيرًا خالل 
العام الماضي ووصلت أحجام 
تــلــك الــتــدفــقــات إلـــى مستويات 
تــاريــخــيــة، وصــفــت بأنها أعلى 
ــــوي اســـــتـــــنـــــادًا  ــنــ ــ ــــوى ســ ــتـ ــ ــــسـ مـ
لـــبـــيـــانـــات الـــبـــورصـــة مـــنـــذ عـــام 

.2008
فــي التفاصيل، كــانــت ترقية 
«FTSE» أحد األسباب الرئيسية 
لتحسين أداء البورصة، إضافة 
إلـــــــى الــــنــــتــــائــــج الــــجــــيــــدة الـــتـــي 
تحققها الشركات المدرجة في 
الــكــويــت، وخــصــوصــًا الــبــنــوك، 
ومن هنا فنحن نعتقد أن تنفيذ 
ترقية «FTSE» أضاف بعدًا قويًا 
إلـــى الــســوق الــكــويــتــي، وجعله 
ــايـــة الـــعـــام  ــهـ ــنـ أكــــثــــر صــــالبــــة بـ

الماضي.
ــــت قـــد  ــويــ ــ ــكــ ــ لــ وال شـــــــك أن ا
تــســتــفــيــد كـــثـــيـــرًا مــــن تـــدفـــقـــات 
االستثمارات األجنبية المتوقعة 
فــي حـــال تــرقــيــة الــبــورصــة إلــى 
مؤشر»MSCI» لألسواق الناشئة، 
إذ مــن المتوقع أن تجلب نحو 
2.5 مليار دوالر، مما سينعكس 
عـــلـــى تــحــســن شـــامـــل فــــي بــيــئــة 

ــويــــت مــن  ــكــ ــــي الــ ــمــــار فـ ــثــ ــتــ االســ
خالل زيادة وجود المستثمرين 
المؤسسيين، وهو ما قد ينجم 
عــنــه إيــجــابــيــات مــتــعــددة مثل 
زيـــــــادة ثـــقـــة الــمــســتــثــمــريــن فــي 
الـــــســـــوق، وتـــحـــســـن الـــســـيـــولـــة، 
وارتـــــفـــــاع مـــســـتـــوى الــشــفــافــيــة 

والحوكمة.
وترقية البورصة إلى مصاف 
األسواق الناشئة ستشكل دافعًا 
ــادة الــــطــــروحــــات األولــــيــــة،  ــ ــزيـ ــ لـ
وزيــــادة الــتــركــيــز عــلــى تحسين 
عائدات المساهمين، إضافة إلى 
إدخال أدوات جديدة إلى السوق 
مثل المشتقات وأدوات تحوط 

وغير ذلك.
وإضــافــة الكويت إلــى قائمة 
«MSCI» هي خطوة في االتجاه 
الصحيح، لكن الــقــرار النهائي 
للترقية يعتمد على المشاورات 
ــتـــي ســتــجــريــهــا «MSCI» مــع  الـ
مختلف الجهات المعنية، بما 
في ذلك المستثمرون والوسطاء 

وأمناء الحفظ.
وإذا کان قرار الترقیة المتوقع 
ــًا، فمن  في يونيو 2019 إیجابيـ
المتوقع أن یبدأ التنفیذ في 
مايو 2020، وليس مؤكدًا حتى 
اآلن مــا إذا كــان التنفيذ سيتم 
مـــن خــــالل شریحة واحدة، أو 
تقسیمــهــا على مرحلتين على 
غــرار ترقية فوتسي، مع األخذ 
بــــاالعــــتــــبــــار أن تــــدفــــق مــعــظــم 
االســـتـــثـــمـــارات األجـــنـــبـــيـــة غــيــر 
النشطة إلــى السوق يكون يوم 

التنفيذ.
ــــى ذلـــــــــــــك، فـــمـــن  ــلــ ــ وبــــــــنــــــــاء عــ
الـــمـــحـــتـــمـــل أن يـــشـــهـــد الـــســـوق 
الـــكـــويـــتـــي، تـــدفـــق اســتــثــمــارات 
نــشــيــطــة قــبــيــل إعــــالن الــتــرقــيــة، 
ــقـــد بــعــض  ــتـ ــًا إذا اعـ خــــصــــوصــ
كــبــار المستثمرين النشيطين 

أن احــتــمــاالت الترقية مرتفعة، 
وأيـــضـــًا بــعــد اإلعـــــالن فـــي حــال 
ــًا بــغــرض  ــيـ ــابـ كـــــان الــــقــــرار إيـــجـ
االستفادة من تحسن أداء السوق 
الــــذي عــــادة يــحــدث عــقــب تدفق 

االستثمارات غير النشيطة.

جذب السيولة األجنبية

ــة بـــيـــن دخـــــول  ــالقــ ــعــ وعــــــن الــ
بـــورصـــة الـــكـــويـــت إلــــى مــصــاف 
ــة وجـــــــذب  ــ ــئـ ــ ــاشـ ــ ــنـ ــ األســـــــــــــــواق الـ
السيولة األجنبية إلــى السوق، 
ــبـــدايـــة يــجــب مــعــرفــة أن  فــفــي الـ
حــجــم الــتــدفــقــات غــيــر النشيطة 
الفعلية يعتمد على وزن األسهم 
الــكــويــتــيــة فــــي الـــمـــؤشـــر، الــــذي 
بــــــــدوره يــــؤثــــر بـــشـــكـــل رئــيــســي 
فــــي الـــحـــجـــم الـــســـوقـــي لــألســهــم 
المشمولة في المؤشر، وحجم 
ــتــــهــــا ونــــســــبــــة األســــهــــم  ــيــــولــ ســ
الــحــرة المتاحة لالستثمار من 
المستثمرين األجانب، وبخالف 
الــتــدفــقــات غــيــر الــنــشــيــطــة التي 
تكون عــادة تلقائية، فــإن حجم 
الــتــدفــقــات األجــنــبــيــة الــنــشــطــة، 
يــعــتــمــد عـــلـــى جـــاذبـــيـــة الـــســـوق 
الكويتي والــشــركــات الــمــدرجــة، 
مــقــارنــة بــاألســهــم فـــي األســــواق 

الناشئة األخرى. 
وبناء على ذلــك، فــإن سيولة 
السهم، والتقييم، ونمو األرباح، 
والشفافية، وممارسات الحوكمة 
الجيدة، ستكون جميعها عوامل 
ــركـــات  ــلـــى قـــــــدرة الـــشـ مــــؤثــــرة عـ
الــمــدرجــة فــي الــبــورصــة لجذب 
المستثمرين، مــمــا يــعــد حــافــزًا 
ــًا ســيــســاعــد الــبــورصــة  أســـاســـيـ
والشركات المدرجة على التقدم 

أكثر مع مرور الوقت.
ومـــمـــا ال شـــك فــيــه أن تــرقــيــة 
ــدًا  «MSCI» الــمــرتــقــبــة تـــعـــد ُبـــعـ

إضافيًا للسوق، فبخالف مؤشر 
FTSE الــــذي يــتــبــعــه بــشــكــل عــام 
مستثمرون غــيــر نشطين، يتم 
اســـتـــخـــدام مـــؤشـــر «MSCI» من 
صناديق ومحافظ استثمارية 
نشيطة تــــدار مــن خــاللــهــا أكثر 
من 1.2 تريليون دوالر، مما قد 
يؤدي إلى تدفقات كبيرة نشيطة 
إلــى السوق قد تفوق التدفقات 

غير النشطة. 
ومــــــــن الـــمـــحـــتـــمـــل أن تـــزيـــد 
التدفقات غير النشطة إلى نحو 
2.5 مليار دوالر في حالة ترقية 
الـــســـوق الــكــويــتــي إلــــى مــصــاف 
ــــن قــبــل  ــة مــ ــئــ ــاشــ ــنــ األســــــــــــواق الــ
«MSCI»، وهي ضعف التدفقات 

.FTSE المماثلة المرتبطة بـ

النظرة المستقبلية للبورصة

وحـــول الــنــظــرة المستقبلية 
ــة  ــيـ ــتـ ــويـ ــكـ ــة الـ ــ ــــورصــ ــبــ ــ ــ ألداء ال

فــمــن الــنــاحــيــة الــهــيــكــلــيــة، نحن 
مــتــحــمــســون جــــدًا لــإلصــالحــات 
الــتــي تــجــري فــي الــكــويــت لفتح 
الــســوق بشكل أكبر واستخدام 
أفـــضـــل الـــمـــمـــارســـات الــعــالــمــيــة 
خصوصًا فيما يتعلق بالقواعد 
والتنظيمات التي تحكم السوق. 
وال شــك أن عملية اإلصـــالح 
ــا كــــل مــــن شــركــة  ــهـ ــام بـ ــ ــتــــي قــ الــ
الــبــورصــة وهيئة أســـواق المال 
ــرًا فــــــي إنــــشــــاء  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ ســــاهــــمــــت كـ
منصة تداول أكثر صالبة تتيح 
للمستثمرين الـــوصـــول الــمــرن 
لـــة عــنــد  والـــشـــفـــافـــيـــة والـــمـــســـاء
الحاجة، مما أدى إلــى تحسين 
أداء السوق، كما دفعت سلسلة 
إصــالحــات الــســوق إلــى ترقيته 
إلــى مستوى األســـواق الناشئة 
مــن قبل FTSE، ووضـــع الكويت 
 «MSCI» ــمـــة مــــراقــــبــــة ــائـ ــلـــى قـ عـ

للترقية المحتملة.
ــانــــب الــتــحــســيــنــات  وإلـــــــى جــ

كيف يقرأ المستثمر مؤشرات البورصة ويحسب العائد على االستثمار؟
لـــدى مـــؤشـــرات أســــواق األســهــم أهــمــيــة كبرى 
خــصــوصــًا فيما يتعلق باحتساب الــعــائــد على 
االستثمار في البورصة، فهي تعد أدوات جيدة 
لمساعدة المستثمرين على تتبع أداء السوق أو 
مجموعة من األسواق أو القطاعات أو أي مجموعة 

تمثيلية أخرى يهتم المستثمرون بتتبعها.
وتتبع المؤشرات منهجيات مختلفة لحسابها، 
إذ تــهــدف تلك المنهجيات إلــى تحديد األســس 
الــتــي يبنى عليها الــمــؤشــر، وبــنــاء عليه يسعى 
المشاركون في السوق إلى تصوير أداء السوق 
أو أقـــســـامـــه الــفــرعــيــة بـــطـــرق مــخــتــلــفــة. وتــشــمــل 
المنهجيات الموضوعة آلية تحديد عدد األسهم 
التي سيتضمنها المؤشر، وما األسهم التي تتم 

إضافتها أو حذفها، وكيف سيتم وزن األسهم 
المختلفة. 

وكما هو الحال مع تجربة الكويت مع مؤشرات 
FTSE ومــع «MSCI» يمكن للمنهجيات أيــضــًا أن 

تصور أسس إدراج دولة أو سوق في المؤشر.
يــمــكــن للمستثمرين االســتــفــادة بــشــكــل كبير 
من المؤشرات على اعتبار أنها أداة أساسية في 
الــقــيــاس واالطــــالع على أداء أســـواق األســهــم في 
جميع أنحاء العالم، إذ يمكن للمؤشر التعبير عن 

أداء األسواق بسهولة. 
فعلى سبيل المثال، يمكن للمستثمر من خالل 
المؤشرات أن يطلع على أداء البورصة جيدًا على 
مدار فترة زمنية معينة، بدًال من محاولة توقعه أو 

احتسابه ذاتيًا، بالتالي يمكن للمستثمر أن يطلع 
تــه للمؤشر  على الــعــائــد للسوق بــنــاء على قــراء

وطريقة احتسابه.
وكمثال بسيط، كانت ســوق الكويت لــألوراق 
الــمــالــيــة تستخدم حــتــى وقـــت قــريــب نــوعــيــن من 
الــمــؤشــرات، ومــؤشــر ســعــري ومــؤشــر وزنــــي، إذ 
يـــحـــاول كـــل مــنــهــمــا الــتــعــبــيــر عـــن ســــوق األســهــم 
ــان كــــان يظهر  ــيــ الــكــويــتــي لــكــن فـــي بــعــض األحــ
اختالفات كبيرة بين نتائجهما، إذ يعطي المؤشر 
الوزني تمثيًال أكبر للشركات المدرجة التي هي 
األكبر في الحجم، في حين المؤشر السعري كان 
يعطي وزنــًا أكبر لألسهم مع األســعــار االسمية 
المرتفعة، وفي أوقــات أخــرى، ويمكن أن يتباعد 

المؤشران السعري والوزني بشكل كبير اعتمادًا 
على اختالف أداء أي جــزء من الــســوق، ويتطلب 
ذلك أن يفهم المستثمرون هذه التفاصيل الدقيقة 
من أجل تفسير كل منهم بشكل صحيح. وعالوة 
على ذلــك، يظهر للمؤشرات أيضًا دورًا رئيسيًا 
آخر كقياس أداء المديرين النشطين، حيث يمكن 
للمستثمرين اســتــخــدام الــمــؤشــرات الــتــي تمثل 
بشكل صحيح القطاع االستثماري التي تستثمر 
فيها محافظه ويمكنهم تتبع ما إذا كان المدير 
قــــادرًا على إضــافــة قيمة مــن خــالل التغلب على 
المؤشر أم ال، فــهــذا األداء النسبي هــو األســاس 
الذي يمكن للمديرين من خالله جذب المزيد من 

األموال أو تعويضهم عن األداء الجيد.

الهيكلية في السوق، تظل وجهة 
نظر االستثمار مرتبطة بكيفية 
ــاد  ــتـــصـ ــطــــور األمـــــــــور فـــــي االقـ تــ
الكويتي. ومــع ذلــك، فــإن وجهة 
ــمـــــدى الـــطـــويـــل  ــ ــلـــى الـ نـــظـــرنـــا عـ
إيجابية، إذ نعتقد بأن اقتصاد 
ــويــــت يـــعـــتـــمـــد عــــلــــى أســــس  الــــكــ
قوية يمكن أن يخفف من وطأة 
التقلبات عــلــى الــمــدى القصير 
وتــخــلــق بــيــئــة جــيــدة للشركات 

العاملة في الكويت.
ــــات  ــيــ ــ ــاســ ــ وبـــــالـــــنـــــســـــبـــــة ألســ
االقــــــتــــــصــــــاد الـــــكـــــويـــــتـــــي، فــهــي 
ــقـــدرة الـــكـــويـــت على  مـــدعـــومـــة بـ
تــنــفــيــذ خــطــتــهــا الــطــمــوحــة في 
اإلنـــفـــاق عــلــى الــبــنــيــة التحتية، 
والحفاظ على األصول السيادية 
وتنميتها، فالكويت فــي موقع 
جـــيـــد مـــــن مـــنـــظـــور االقـــتـــصـــاد 
الكلي، مع أسعار النفط الحالية 
والمستوى المنخفض لتعادل 
الميزانية، مقارنة مع بقية الدول 

الخليجية.
ومن المرجح أن تؤدي خطة 
ــــوي عـــلـــى الــبــنــيــة  ــقـ ــ اإلنـــــفـــــاق الـ
التحتية، إلــى نمو ملحوظ في 
إجــمــالــي الــنــاتــج الــمــحــلــي على 
المدى المتوسط، ومن المحتمل 
أن يكون لهذا تأثير مضاعف، 
مــا يـــؤدي إلـــى نــمــو األربــــاح في 
قطاعات عدة، والسيما البنوك 
الــتــي تتمتع بتمثيل جــيــد في 

البورصة.
وبــنــاء عــلــى مــا ســبــق، لدينا 
نـــظـــرة إيــجــابــيــة تـــجـــاه الــســوق 
الكويتي خالل المدى المتوسط 
والطويل، إذ إن األسهم المحلية 
ــقــــدم لــلــمــســتــثــمــريــن الـــمـــزيـــج  تــ
الجيد مــن األســاســيــات القوية، 
ومـــــــحـــــــفـــــــزات تــــــدفــــــق األمــــــــــــوال 
األجــنــبــيــة الــمــرتــبــطــة باحتمال 

.MSC الترقية من قبل

ــيــــاجــــات الـــخـــاصـــة فــي  ــتــ االحــ
فعاليات المعرض.

ــــارت إلـــى أن المعرض  وأشـ
سيفتح أبـــوابـــه مــن الــعــاشــرة 
صباحا حتى العاشرة مساء، 
مبينة أن إدارة المعرض تؤمن 
بأهمية الــمــشــاريــع الصغيرة 
ودورهــا البارز في المجتمع، 
ــتـــت إلــــــى تـــمـــيـــز الـــشـــبـــاب  ــفـ ولـ
الخليجي فــي إثــبــات وجــوده 
وحضوره في هذه المعارض.

وألـــمـــحـــت إلــــى أن انــطــالقــة 
المعرض قبل 3 سنوات بدأت 
بـــتـــواجـــد 60 مـــشـــاركـــا، واآلن 
مــعــرض «مــقــمــش» يــضــم 134 
مشاركا من أصحاب المشاريع 
الصغيرة في الكويت والخليج 

والوطن العربي.
ــــت مــن  ــويـ ــ ــكـ ــ وأكــــــــــــدت أن الـ
الـــدول المتميزة فــي المنطقة 
ــــوع مــن  ــنـ ــ ــة لــــهــــذا الـ ــ ــمـ ــ ــداعـ ــ والـ
الــمــشــاريــع، الســيــمــا الخاصة 

بالشباب على مستوى منطقة 
الخليج والوطن العربي، حيث 
إن الــكــويــت ســبــاقــة دائــمــا في 
تــبــنــي الــمــشــاريــع الــشــبــابــيــة، 
لــذا فقد تــم اخــتــيــارهــا لتكون 
ــــالق لـــتـــواجـــد  ــ ــطـ ــ ــ مـــحـــطـــة االنـ
معرض «مقمش»، على أن يتم 
االستمرار في إقامة المعرض 
بـــجـــمـــيـــع الــــــــــدول الــخــلــيــجــيــة 
انـــطـــالقـــا مـــن الـــكـــويـــت بشكل 

دوري خالل السنة.
مــن جــانــبــه، أكـــد ســالــم مــال 
ــعـــــرض «مـــقـــمـــش»  ــ ــه أن مـ ــ ــلـ ــ الـ
تـــم تــنــظــيــمــه مــنــذ عــــام 2016، 
الفــــــتــــــا إلـــــــــى أن الـــــمـــــعـــــرض، 
ونظرا لجماهيريته الكبيرة، 
ــقـــطـــب آالف الـــــــــــزوار فــي  ــتـ اسـ

نسخه السابقة.
وأضاف أن معرض «مقمش» 
ــبـــة  ــنـــاسـ يـــعـــتـــبـــر الــــجــــهــــة الـــمـ
واألرضـــيـــة الخصبة الــداعــمــة 
ــاء دول  لــلــشــبــاب فـــي كـــل أنـــحـ

ــلـــيـــج والــــــــــدول الـــعـــربـــيـــة،  الـــخـ
مــوضــحــا أن إدارة الــمــعــرض 
خــصــصــت 12 بـــوثـــا لــلــطــلــبــة 
بسعر خاص ورمزي لدعمهم.
وأعلن أن معرض «مقمش» 
شهد إقــبــاال جماهيريا الفتا 
من كل شرائح المجتمع خالل 
نسخه السابقة، حيث تــراوح 
عـــدد زواره بــيــن 20 و27 ألفا 
خــــالل آخــــر نــســخــه فـــي أبــريــل 
2018، حيث كان يضم العديد 
مــن المشاركين مــن عــدة دول 
خليجية وعربية، مثل اإلمارات 
ــنـــان  ــبـ ـــن وقــــطــــر ولـ ــريـ ــحــ ــبــ والــ
ــر والــــمــــغــــرب وتـــونـــس  ومــــصــ

واألردن، إضافة إلى الكويت.
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 «MSCI» مؤشر
تتابعه صناديق 

ومحافظ استثمارية 
نشيطة تدير أكثر 

من 1.2 تريليون 
دوالر 

 «FTSE» ترقية
أضافت بعدًا 

قويًا إلى السوق 
الكويتي وجعلته 

أكثر صالبة مقارنة 
باألعوام الماضية 

قرار الترقیة 
المتوقع في يونيو 
2019 وترجيحات 
بالتنفيذ في مايو 

2020

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

درويش: الكويت من أبرز الدول الداعمة 
للمشاريع الصغيرة

انطالق معرض مقمش ٢٠١٩ بفندق الجميرا غدًا
يــنــطــلــق مـــعـــرض «مــقــمــش 
2019» فــــي فـــنـــدق ومــنــتــجــع 
الــجــمــيــرا، خــالل الــفــتــرة مــن 4 

حتى 6 أبريل الجاري.
وقــالــت المديرة التنفيذية 
ــة  ــايــ ــدعــ ــلــ لـــــشـــــركـــــة «نــــــــــــــون» لــ
واإلعـــالن المنظمة للمعرض 
خولة درويـــش، فــي كلمة لها 
خـــــالل الـــمـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي 
إلعـــــــــالن انــــــطــــــالق فـــعـــالـــيـــات 
الـــمـــعـــرض، بــحــضــور الــمــديــر 
العام للشركة سالم مال الله، 
ومديرة التسويق والعالقات 
ــة زتـــــــات  ــ ــركــ ــ الـــــعـــــامـــــة فـــــــي شــ
ــة (الـــــراعـــــي  ــامــ ــعــ لـــلـــتـــجـــارة الــ
الـــذهـــبـــي لـــلـــمـــعـــرض) عـــزيـــزة 
ــان  ــ ــدوريــ ــ ــي، وآرام أصــ ــلــ ــعــ الــ
ــــل أرمــــيــــنــــيــــان  ــحـ ــ ــــب مـ ــاحــ ــ صــ
ــراعــــي  آرت لـــلـــمـــجـــوهـــرات (الــ
الــذهــبــي)، وعــبــدالــلــه الشويع 
مـــديـــر أول عــــالقــــات الــعــمــالء 
والممثل القانوني لمجموعة 
الـــســـايـــر الـــقـــابـــضـــة «لــــكــــزس» 
(الـــــــراعـــــــي الـــــفـــــضـــــي)، ودانـــــــة 
الصعيدي مسؤول التسويق 
والمبيعات الرقمية بجريدة 
األنباء (الراعي اإلعالمي)، إن 
الــمــعــرض يــهــدف إلـــى إتــاحــة 
الفرصة للمشتركين من ذوي 
المشاريع الصغيرة لخوض 
التجربة العملية، وليتواجدوا 
بشكل رسمي في سوق العمل.
وأكــــــــــــــــــــــدت درويــــــــــــــــــــــش أن 
الــمــعــرض يــعــمــل عــلــى إتــاحــة 
الفرصة ألصحاب المشاريع 
الــصــغــيــرة فـــي الـــتـــواصـــل مع 
الجمهور مباشرة والتسويق 
ــم،  ــهــ ــاتــ ــدمــ لـــمـــنـــتـــجـــاتـــهـــم وخــ
إضـــــــــــافـــــــــــة إلـــــــــــــــى مــــــشــــــاركــــــة 
أصــحــاب المشاريع مــن ذوي 

لقطة جماعية

«دار الرصاصي» 
راٍع ذهبي 

لمعرض العطور

أعلنت «دار الــرصــاصــي» 
رعايتها الذهبية لمعرض 
الــعــطــور الــمــقــام حــالــيــًا في 
أرض الـــمـــعـــارض الـــدولـــيـــة 
ــــادس  ــــسـ ــتــــى الـ بــــمــــشــــرف حــ
ــريــــل الـــــجـــــاري، تــقــدم  مــــن أبــ
خالله «الرصاصي للعطور» 
أفــضــل بــاقــة عروضها لهذا 
العام حصريًا، بما في ذلك 

خصومات مثيرة.
وقــــــالــــــت «الــــــرصــــــاصــــــي» 
فـــــي بــــيــــان صــــحــــاي أمـــــس، 
إنـــهـــا تــســلــط الـــضـــوء خــالل 
الـــــــمـــــــعـــــــرض عــــــلــــــى أحــــــــدث 
إصــــداراتــــهــــا مــــن مــنــتــجــات 
العطور والــزيــوت العطرية 
الــمــركــزة والــبــخــور والــعــود 
ومـــعـــطـــرات الـــجـــو، وتــطــرح 
مـــنـــتـــجـــاتـــهـــا الــــجــــديــــدة مــن 
العطور مثل عطر «َقَسَمات- 
بــــريــــق»، وبـــاقـــة حــديــثــة من 
ــــو «هــــمــــس  ــجــ ــ مـــــعـــــطـــــرات الــ
البرية»، إلى جانب عطورات 
أخرى تم إطالقها أخيرًا مثل 
«المسك» و»نبراس العشق» 
المرّكبة لتلبي أذواق عّشاق 

العطور في المنطقة. 
وسيتوفر عطر «َقَسَمات- 
بـــــــــــريـــــــــــق» حـــــــــصـــــــــريـــــــــًا فــــي 
ــــرض، إذ ســيــصــحــب  ــعـ ــ ــمـ ــ الـ
الــــــــزوار فــــي رحـــلـــة ســـاحـــرة 
نــــحــــو اســــتــــكــــشــــاف الــــــــذات 
ــاء بـــــاإلنـــــجـــــازات  ــ ــفــ ــ ــتــ ــ واالحــ
ــذا  ــنـــح هـ ــمـ الـــشـــخـــصـــيـــة، ويـ
الــعــطــر الــكــالســيــكــي الملهم 
لصاحبه شــعــورًا بالتمّيز، 
إذ ينتشر شذاه ليؤكد على 
الحضور والشخصية القوية 

لصاحبه.

«MSCI» ٢.٥ مليار دوالر تدفقات البورصة حال الترقية إلى
 «الوطني لالستثمار»: ١١.٤٪ ارتفاع مؤشر الكويت لألسواق الناشئة عن األسواق العالمية والناشئة بالربع األول 

ذكر تقرير «الوطني 
لالستثمار» أن دخول البورصة 

مصاف األسواق الناشئة 
ساهم كثيرًا في تحسين 

أدائها إذ ارتفع صافي 
التدفقات األجنبية بشكل كبير 
خالل العام الماضي، ووصلت 
أحجام التدفقات األجنبية إلى 

مستويات تاريخية، وصفت 
بأنها أعلى مستوى سنوي 

استنادًا لبيانات البورصة منذ 
عام ٢٠٠٨.

قـــــــــــال تــــــقــــــريــــــر صــــــــــــــادر عـــن 
شــركــة الوطني لالستثمار، إن 
البورصة الكويتية حققت خالل 
العامين المنصرمين حسب أداء 
مؤشر «MSCI Kuwait» أفضل 
أداء لــهــا مــنــذ عـــام 2010، وهــي 
هــا الجيد منذ بداية  تتابع أداء
الــعــام وحــتــى 25 مـــارس 2019، 
مقارنة بأداء األسواق العالمية 
ــئــــة، إذ ارتــــفــــع مــؤشــر  ــنــــاشــ والــ
«MSCI Kuwait» بنسبة 11.43 
 MSCI«في المئة مقارنة بمؤشر
Emerging Market» الذي بلغ 

8.30 في المئة.
ووفــــق الــتــقــريــر، فــــإن دخـــول 
الــــبــــورصــــة مــــصــــاف األســــــــواق 
ــم كــــثــــيــــرًا فــي  ــ ــاهـ ــ ــة سـ ــئــ ــاشــ ــنــ الــ
تحسين أدائها إذ ارتفع صافي 
التدفقات األجنبية كثيرًا خالل 
العام الماضي ووصلت أحجام 
تــلــك الــتــدفــقــات إلـــى مستويات 
تــاريــخــيــة، وصــفــت بأنها أعلى 
ــــوي اســـــتـــــنـــــادًا  ــنــ ــ ــــوى ســ ــتـ ــ ــــسـ مـ
لـــبـــيـــانـــات الـــبـــورصـــة مـــنـــذ عـــام 

.2008
فــي التفاصيل، كــانــت ترقية 
«FTSE» أحد األسباب الرئيسية 
لتحسين أداء البورصة، إضافة 
إلـــــــى الــــنــــتــــائــــج الــــجــــيــــدة الـــتـــي 
تحققها الشركات المدرجة في 
الــكــويــت، وخــصــوصــًا الــبــنــوك، 
ومن هنا فنحن نعتقد أن تنفيذ 
ترقية «FTSE» أضاف بعدًا قويًا 
إلـــى الــســوق الــكــويــتــي، وجعله 
ــايـــة الـــعـــام  ــهـ ــنـ أكــــثــــر صــــالبــــة بـ

الماضي.
ــــت قـــد  ــويــ ــ ــكــ ــ لــ وال شـــــــك أن ا
تــســتــفــيــد كـــثـــيـــرًا مــــن تـــدفـــقـــات 
االستثمارات األجنبية المتوقعة 
فــي حـــال تــرقــيــة الــبــورصــة إلــى 
مؤشر»MSCI» لألسواق الناشئة، 
إذ مــن المتوقع أن تجلب نحو 
2.5 مليار دوالر، مما سينعكس 
عـــلـــى تــحــســن شـــامـــل فــــي بــيــئــة 

ــويــــت مــن  ــكــ ــــي الــ ــمــــار فـ ــثــ ــتــ االســ
خالل زيادة وجود المستثمرين 
المؤسسيين، وهو ما قد ينجم 
عــنــه إيــجــابــيــات مــتــعــددة مثل 
زيـــــــادة ثـــقـــة الــمــســتــثــمــريــن فــي 
الـــــســـــوق، وتـــحـــســـن الـــســـيـــولـــة، 
وارتـــــفـــــاع مـــســـتـــوى الــشــفــافــيــة 

والحوكمة.
وترقية البورصة إلى مصاف 
األسواق الناشئة ستشكل دافعًا 
ــادة الــــطــــروحــــات األولــــيــــة،  ــ ــزيـ ــ لـ
وزيــــادة الــتــركــيــز عــلــى تحسين 
عائدات المساهمين، إضافة إلى 
إدخال أدوات جديدة إلى السوق 
مثل المشتقات وأدوات تحوط 

وغير ذلك.
وإضــافــة الكويت إلــى قائمة 
«MSCI» هي خطوة في االتجاه 
الصحيح، لكن الــقــرار النهائي 
للترقية يعتمد على المشاورات 
ــتـــي ســتــجــريــهــا «MSCI» مــع  الـ
مختلف الجهات المعنية، بما 
في ذلك المستثمرون والوسطاء 

وأمناء الحفظ.
وإذا کان قرار الترقیة المتوقع 
ــًا، فمن  في يونيو 2019 إیجابيـ
المتوقع أن یبدأ التنفیذ في 
مايو 2020، وليس مؤكدًا حتى 
اآلن مــا إذا كــان التنفيذ سيتم 
مـــن خــــالل شریحة واحدة، أو 
تقسیمــهــا على مرحلتين على 
غــرار ترقية فوتسي، مع األخذ 
بــــاالعــــتــــبــــار أن تــــدفــــق مــعــظــم 
االســـتـــثـــمـــارات األجـــنـــبـــيـــة غــيــر 
النشطة إلــى السوق يكون يوم 

التنفيذ.
ــــى ذلـــــــــــــك، فـــمـــن  ــلــ ــ وبــــــــنــــــــاء عــ
الـــمـــحـــتـــمـــل أن يـــشـــهـــد الـــســـوق 
الـــكـــويـــتـــي، تـــدفـــق اســتــثــمــارات 
نــشــيــطــة قــبــيــل إعــــالن الــتــرقــيــة، 
ــقـــد بــعــض  ــتـ ــًا إذا اعـ خــــصــــوصــ
كــبــار المستثمرين النشيطين 

أن احــتــمــاالت الترقية مرتفعة، 
وأيـــضـــًا بــعــد اإلعـــــالن فـــي حــال 
ــًا بــغــرض  ــيـ ــابـ كـــــان الــــقــــرار إيـــجـ
االستفادة من تحسن أداء السوق 
الــــذي عــــادة يــحــدث عــقــب تدفق 

االستثمارات غير النشيطة.

جذب السيولة األجنبية

ــة بـــيـــن دخـــــول  ــالقــ ــعــ وعــــــن الــ
بـــورصـــة الـــكـــويـــت إلــــى مــصــاف 
ــة وجـــــــذب  ــ ــئـ ــ ــاشـ ــ ــنـ ــ األســـــــــــــــواق الـ
السيولة األجنبية إلــى السوق، 
ــبـــدايـــة يــجــب مــعــرفــة أن  فــفــي الـ
حــجــم الــتــدفــقــات غــيــر النشيطة 
الفعلية يعتمد على وزن األسهم 
الــكــويــتــيــة فــــي الـــمـــؤشـــر، الــــذي 
بــــــــدوره يــــؤثــــر بـــشـــكـــل رئــيــســي 
فــــي الـــحـــجـــم الـــســـوقـــي لــألســهــم 
المشمولة في المؤشر، وحجم 
ــتــــهــــا ونــــســــبــــة األســــهــــم  ــيــــولــ ســ
الــحــرة المتاحة لالستثمار من 
المستثمرين األجانب، وبخالف 
الــتــدفــقــات غــيــر الــنــشــيــطــة التي 
تكون عــادة تلقائية، فــإن حجم 
الــتــدفــقــات األجــنــبــيــة الــنــشــطــة، 
يــعــتــمــد عـــلـــى جـــاذبـــيـــة الـــســـوق 
الكويتي والــشــركــات الــمــدرجــة، 
مــقــارنــة بــاألســهــم فـــي األســــواق 

الناشئة األخرى. 
وبناء على ذلــك، فــإن سيولة 
السهم، والتقييم، ونمو األرباح، 
والشفافية، وممارسات الحوكمة 
الجيدة، ستكون جميعها عوامل 
ــركـــات  ــلـــى قـــــــدرة الـــشـ مــــؤثــــرة عـ
الــمــدرجــة فــي الــبــورصــة لجذب 
المستثمرين، مــمــا يــعــد حــافــزًا 
ــًا ســيــســاعــد الــبــورصــة  أســـاســـيـ
والشركات المدرجة على التقدم 

أكثر مع مرور الوقت.
ومـــمـــا ال شـــك فــيــه أن تــرقــيــة 
ــدًا  «MSCI» الــمــرتــقــبــة تـــعـــد ُبـــعـ

إضافيًا للسوق، فبخالف مؤشر 
FTSE الــــذي يــتــبــعــه بــشــكــل عــام 
مستثمرون غــيــر نشطين، يتم 
اســـتـــخـــدام مـــؤشـــر «MSCI» من 
صناديق ومحافظ استثمارية 
نشيطة تــــدار مــن خــاللــهــا أكثر 
من 1.2 تريليون دوالر، مما قد 
يؤدي إلى تدفقات كبيرة نشيطة 
إلــى السوق قد تفوق التدفقات 

غير النشطة. 
ومــــــــن الـــمـــحـــتـــمـــل أن تـــزيـــد 
التدفقات غير النشطة إلى نحو 
2.5 مليار دوالر في حالة ترقية 
الـــســـوق الــكــويــتــي إلــــى مــصــاف 
ــــن قــبــل  ــة مــ ــئــ ــاشــ ــنــ األســــــــــــواق الــ
«MSCI»، وهي ضعف التدفقات 

.FTSE المماثلة المرتبطة بـ

النظرة المستقبلية للبورصة

وحـــول الــنــظــرة المستقبلية 
ــة  ــيـ ــتـ ــويـ ــكـ ــة الـ ــ ــــورصــ ــبــ ــ ــ ألداء ال

فــمــن الــنــاحــيــة الــهــيــكــلــيــة، نحن 
مــتــحــمــســون جــــدًا لــإلصــالحــات 
الــتــي تــجــري فــي الــكــويــت لفتح 
الــســوق بشكل أكبر واستخدام 
أفـــضـــل الـــمـــمـــارســـات الــعــالــمــيــة 
خصوصًا فيما يتعلق بالقواعد 
والتنظيمات التي تحكم السوق. 
وال شــك أن عملية اإلصـــالح 
ــا كــــل مــــن شــركــة  ــهـ ــام بـ ــ ــتــــي قــ الــ
الــبــورصــة وهيئة أســـواق المال 
ــرًا فــــــي إنــــشــــاء  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ ســــاهــــمــــت كـ
منصة تداول أكثر صالبة تتيح 
للمستثمرين الـــوصـــول الــمــرن 
لـــة عــنــد  والـــشـــفـــافـــيـــة والـــمـــســـاء
الحاجة، مما أدى إلــى تحسين 
أداء السوق، كما دفعت سلسلة 
إصــالحــات الــســوق إلــى ترقيته 
إلــى مستوى األســـواق الناشئة 
مــن قبل FTSE، ووضـــع الكويت 
 «MSCI» ــمـــة مــــراقــــبــــة ــائـ ــلـــى قـ عـ

للترقية المحتملة.
ــانــــب الــتــحــســيــنــات  وإلـــــــى جــ

كيف يقرأ المستثمر مؤشرات البورصة ويحسب العائد على االستثمار؟
لـــدى مـــؤشـــرات أســــواق األســهــم أهــمــيــة كبرى 
خــصــوصــًا فيما يتعلق باحتساب الــعــائــد على 
االستثمار في البورصة، فهي تعد أدوات جيدة 
لمساعدة المستثمرين على تتبع أداء السوق أو 
مجموعة من األسواق أو القطاعات أو أي مجموعة 

تمثيلية أخرى يهتم المستثمرون بتتبعها.
وتتبع المؤشرات منهجيات مختلفة لحسابها، 
إذ تــهــدف تلك المنهجيات إلــى تحديد األســس 
الــتــي يبنى عليها الــمــؤشــر، وبــنــاء عليه يسعى 
المشاركون في السوق إلى تصوير أداء السوق 
أو أقـــســـامـــه الــفــرعــيــة بـــطـــرق مــخــتــلــفــة. وتــشــمــل 
المنهجيات الموضوعة آلية تحديد عدد األسهم 
التي سيتضمنها المؤشر، وما األسهم التي تتم 

إضافتها أو حذفها، وكيف سيتم وزن األسهم 
المختلفة. 

وكما هو الحال مع تجربة الكويت مع مؤشرات 
FTSE ومــع «MSCI» يمكن للمنهجيات أيــضــًا أن 

تصور أسس إدراج دولة أو سوق في المؤشر.
يــمــكــن للمستثمرين االســتــفــادة بــشــكــل كبير 
من المؤشرات على اعتبار أنها أداة أساسية في 
الــقــيــاس واالطــــالع على أداء أســـواق األســهــم في 
جميع أنحاء العالم، إذ يمكن للمؤشر التعبير عن 

أداء األسواق بسهولة. 
فعلى سبيل المثال، يمكن للمستثمر من خالل 
المؤشرات أن يطلع على أداء البورصة جيدًا على 
مدار فترة زمنية معينة، بدًال من محاولة توقعه أو 

احتسابه ذاتيًا، بالتالي يمكن للمستثمر أن يطلع 
تــه للمؤشر  على الــعــائــد للسوق بــنــاء على قــراء

وطريقة احتسابه.
وكمثال بسيط، كانت ســوق الكويت لــألوراق 
الــمــالــيــة تستخدم حــتــى وقـــت قــريــب نــوعــيــن من 
الــمــؤشــرات، ومــؤشــر ســعــري ومــؤشــر وزنــــي، إذ 
يـــحـــاول كـــل مــنــهــمــا الــتــعــبــيــر عـــن ســــوق األســهــم 
ــان كــــان يظهر  ــيــ الــكــويــتــي لــكــن فـــي بــعــض األحــ
اختالفات كبيرة بين نتائجهما، إذ يعطي المؤشر 
الوزني تمثيًال أكبر للشركات المدرجة التي هي 
األكبر في الحجم، في حين المؤشر السعري كان 
يعطي وزنــًا أكبر لألسهم مع األســعــار االسمية 
المرتفعة، وفي أوقــات أخــرى، ويمكن أن يتباعد 

المؤشران السعري والوزني بشكل كبير اعتمادًا 
على اختالف أداء أي جــزء من الــســوق، ويتطلب 
ذلك أن يفهم المستثمرون هذه التفاصيل الدقيقة 
من أجل تفسير كل منهم بشكل صحيح. وعالوة 
على ذلــك، يظهر للمؤشرات أيضًا دورًا رئيسيًا 
آخر كقياس أداء المديرين النشطين، حيث يمكن 
للمستثمرين اســتــخــدام الــمــؤشــرات الــتــي تمثل 
بشكل صحيح القطاع االستثماري التي تستثمر 
فيها محافظه ويمكنهم تتبع ما إذا كان المدير 
قــــادرًا على إضــافــة قيمة مــن خــالل التغلب على 
المؤشر أم ال، فــهــذا األداء النسبي هــو األســاس 
الذي يمكن للمديرين من خالله جذب المزيد من 

األموال أو تعويضهم عن األداء الجيد.

الهيكلية في السوق، تظل وجهة 
نظر االستثمار مرتبطة بكيفية 
ــاد  ــتـــصـ ــطــــور األمـــــــــور فـــــي االقـ تــ
الكويتي. ومــع ذلــك، فــإن وجهة 
ــمـــــدى الـــطـــويـــل  ــ ــلـــى الـ نـــظـــرنـــا عـ
إيجابية، إذ نعتقد بأن اقتصاد 
ــويــــت يـــعـــتـــمـــد عــــلــــى أســــس  الــــكــ
قوية يمكن أن يخفف من وطأة 
التقلبات عــلــى الــمــدى القصير 
وتــخــلــق بــيــئــة جــيــدة للشركات 

العاملة في الكويت.
ــــات  ــيــ ــ ــاســ ــ وبـــــالـــــنـــــســـــبـــــة ألســ
االقــــــتــــــصــــــاد الـــــكـــــويـــــتـــــي، فــهــي 
ــقـــدرة الـــكـــويـــت على  مـــدعـــومـــة بـ
تــنــفــيــذ خــطــتــهــا الــطــمــوحــة في 
اإلنـــفـــاق عــلــى الــبــنــيــة التحتية، 
والحفاظ على األصول السيادية 
وتنميتها، فالكويت فــي موقع 
جـــيـــد مـــــن مـــنـــظـــور االقـــتـــصـــاد 
الكلي، مع أسعار النفط الحالية 
والمستوى المنخفض لتعادل 
الميزانية، مقارنة مع بقية الدول 

الخليجية.
ومن المرجح أن تؤدي خطة 
ــــوي عـــلـــى الــبــنــيــة  ــقـ ــ اإلنـــــفـــــاق الـ
التحتية، إلــى نمو ملحوظ في 
إجــمــالــي الــنــاتــج الــمــحــلــي على 
المدى المتوسط، ومن المحتمل 
أن يكون لهذا تأثير مضاعف، 
مــا يـــؤدي إلـــى نــمــو األربــــاح في 
قطاعات عدة، والسيما البنوك 
الــتــي تتمتع بتمثيل جــيــد في 

البورصة.
وبــنــاء عــلــى مــا ســبــق، لدينا 
نـــظـــرة إيــجــابــيــة تـــجـــاه الــســوق 
الكويتي خالل المدى المتوسط 
والطويل، إذ إن األسهم المحلية 
ــقــــدم لــلــمــســتــثــمــريــن الـــمـــزيـــج  تــ
الجيد مــن األســاســيــات القوية، 
ومـــــــحـــــــفـــــــزات تــــــدفــــــق األمــــــــــــوال 
األجــنــبــيــة الــمــرتــبــطــة باحتمال 

.MSC الترقية من قبل

ــيــــاجــــات الـــخـــاصـــة فــي  ــتــ االحــ
فعاليات المعرض.

ــــارت إلـــى أن المعرض  وأشـ
سيفتح أبـــوابـــه مــن الــعــاشــرة 
صباحا حتى العاشرة مساء، 
مبينة أن إدارة المعرض تؤمن 
بأهمية الــمــشــاريــع الصغيرة 
ودورهــا البارز في المجتمع، 
ــتـــت إلــــــى تـــمـــيـــز الـــشـــبـــاب  ــفـ ولـ
الخليجي فــي إثــبــات وجــوده 
وحضوره في هذه المعارض.

وألـــمـــحـــت إلــــى أن انــطــالقــة 
المعرض قبل 3 سنوات بدأت 
بـــتـــواجـــد 60 مـــشـــاركـــا، واآلن 
مــعــرض «مــقــمــش» يــضــم 134 
مشاركا من أصحاب المشاريع 
الصغيرة في الكويت والخليج 

والوطن العربي.
ــــت مــن  ــويـ ــ ــكـ ــ وأكــــــــــــدت أن الـ
الـــدول المتميزة فــي المنطقة 
ــــوع مــن  ــنـ ــ ــة لــــهــــذا الـ ــ ــمـ ــ ــداعـ ــ والـ
الــمــشــاريــع، الســيــمــا الخاصة 

بالشباب على مستوى منطقة 
الخليج والوطن العربي، حيث 
إن الــكــويــت ســبــاقــة دائــمــا في 
تــبــنــي الــمــشــاريــع الــشــبــابــيــة، 
لــذا فقد تــم اخــتــيــارهــا لتكون 
ــــالق لـــتـــواجـــد  ــ ــطـ ــ ــ مـــحـــطـــة االنـ
معرض «مقمش»، على أن يتم 
االستمرار في إقامة المعرض 
بـــجـــمـــيـــع الــــــــــدول الــخــلــيــجــيــة 
انـــطـــالقـــا مـــن الـــكـــويـــت بشكل 

دوري خالل السنة.
مــن جــانــبــه، أكـــد ســالــم مــال 
ــعـــــرض «مـــقـــمـــش»  ــ ــه أن مـ ــ ــلـ ــ الـ
تـــم تــنــظــيــمــه مــنــذ عــــام 2016، 
الفــــــتــــــا إلـــــــــى أن الـــــمـــــعـــــرض، 
ونظرا لجماهيريته الكبيرة، 
ــقـــطـــب آالف الـــــــــــزوار فــي  ــتـ اسـ

نسخه السابقة.
وأضاف أن معرض «مقمش» 
ــبـــة  ــنـــاسـ يـــعـــتـــبـــر الــــجــــهــــة الـــمـ
واألرضـــيـــة الخصبة الــداعــمــة 
ــاء دول  لــلــشــبــاب فـــي كـــل أنـــحـ

ــلـــيـــج والــــــــــدول الـــعـــربـــيـــة،  الـــخـ
مــوضــحــا أن إدارة الــمــعــرض 
خــصــصــت 12 بـــوثـــا لــلــطــلــبــة 
بسعر خاص ورمزي لدعمهم.
وأعلن أن معرض «مقمش» 
شهد إقــبــاال جماهيريا الفتا 
من كل شرائح المجتمع خالل 
نسخه السابقة، حيث تــراوح 
عـــدد زواره بــيــن 20 و27 ألفا 
خــــالل آخــــر نــســخــه فـــي أبــريــل 
2018، حيث كان يضم العديد 
مــن المشاركين مــن عــدة دول 
خليجية وعربية، مثل اإلمارات 
ــنـــان  ــبـ ـــن وقــــطــــر ولـ ــريـ ــحــ ــبــ والــ
ــر والــــمــــغــــرب وتـــونـــس  ومــــصــ

واألردن، إضافة إلى الكويت.
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افتتاح  مؤخراً  دبي  في  مت 
لعالمة  مستقل  م��رك��ز  أول 
للسيارات  االمريكية  لينكون 
شركة  شبكة  ضمن  الفاخرة 
في  وذلك  للسيارات،  الطاير 
الذين  العمالء  لتلبية  خطوة 
يبحثون عن جتربة شخصية 
شرائهم  عند  ومتخصصة 
وانضمت  ف��اخ��رة.  لسيارة 
قسم  رئ��ي��س  ف���ورد،  إيلينا 
شركة  ف��ي  العمالء  جتربة 
للمستورد  للسيارات،  فورد 
في  ولينكون  ف��ورد  ووكيل 
دول��ة االم���ارات، خ��الل حفل 
الذي  اجلديد  املركز  افتتاح 
ي��ض��م أك��ب��ر ص��ال��ة ع��رض 
في  لينكون  لعالمة  زجاجية 
مهمة  خطوة  وميثل  العالم، 
شبكة  توسيع  مسيرة  ف��ي 
الشرق  أس��واق  في  فروعها 

األوسط.
الشرق  منطقة  وتعتبر 
األوس���ط ث��ال��ث أك��ب��ر سوق 
لعالمة لينكون على مستوى 
العالم بعد الصني والواليات 
املتحدة، حيث حتتل اإلمارات 
املرتبة  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
املبيعات.  حيث  من  األول��ى 
وقد سّجلت العالمة الفاخرة 
في  باملئة   6 بنسبة  من���واً 
املاضي،  العام  خالل  املنطقة 
اإلم��ارات  دولة  حققت  بينما 
العربية املتحدة منواً بنسبة 
تفوقت  ح��ي��ث  ب��امل��ئ��ة   50
العالمات  أقرب  على  لينكون 
شهد  وق��ت  في  لها  املنافسة 
فيه قطاع السيارات حتديات 
إيلينا  متواصلة.وصرحت 
فورد في احلفل قائلة: "تشهد 
فترة  لينكون  عالمة  اليوم 
الشرق  في  وازده��ار  نشاط 
إذ يواصل وكالؤنا  األوسط، 
من  منشآت  ف��ي  االستثمار 
أعمال  من��و  تعزيز  شأنها 
وإتاحة  الفاخرة  املاركة  هذه 
نقّدم  كي  أيضاً  أمامنا  املجال 
سيارات لينكون ذات املعايير 
املتميزة  وخدماتنا  العاملية 

واملدروسة للعمالء".
وأضافت: "يسّرنا أن نشهد 
مستقل  م��رك��ز  أول  إط���الق 

دعم  بفضل  لينكون  لعالمة 
للسيارات  ال��ط��اي��ر  ش��رك��ة 
لينكون،  ألع��م��ال  املستمر 
ونود أن نشيد بجهودهم في 
املميزة  املنشأة  ه��ذه  انشاء 
توصل  أن  شأنها  م��ن  التي 
في  لينكون  ون��ه��ج  رس��ال��ة 
املتخصصة  اخلدمات  تقدمي 
على  عميل  لكل  والشخصية 
تتوفر  أصبحت  فقد  ح��دة. 
خيارات  اليوم  العمالء  أمام 
ع���دي���دة، وه���م ي��ت��وق��ع��ون 
واألكثر  األف��ض��ل  اخل��دم��ات 
متيزاً من العالمات التجارية، 
على  رغباتهم  تقتصر  ف��ال 
ذات  ال��رائ��ع��ة  امل��ن��ت��ج��ات 
فحسب،  املتطورة  التقنيات 
التجربة  ع��ن  يبحثون  ب��ل 

املثالية أيضاً".
م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال م���ارك 
أوفندن، رئيس قسم األسواق 
ال��ع��امل��ي��ة ف��ي ش��رك��ة ف��ورد 
لينكون  "متتلك  للسيارات: 
في  للنمو  واع���داً  مستقبالً 
الشرق األوسط. نحن بصدد 
املناسبة  املنتجات  توفير 
ال���ت���ي ي���رغ���ب ب��ه��ا ع��م��الء 

مع  نتمكن  وسوف  لينكون. 
لشركائنا  املستمر  االل��ت��زام 
التي  واالستثمارات  الوكالء 
يوظفونها في مراكز لينكون، 
م��ن ت��وف��ي��ر جت��رب��ة ب���ارزة 
التجارية  العالمة  هذه  متيز 

الفاخرة عن غيرها متاماً".
إط��الق  املخطط  وم��ن  ه��ذا 
لينكون  م��راك��ز  م��ن  امل��زي��د 
مجلس  دول  ف��ي  املستقلة 
التعاون اخلليجي، حيث من 
مركز  افتتاح  يتم  ان  املتوقع 
مستقل آخر في الكويت نهاية 

العام اجلاري.
الفاخرة  السيارات  ش��راء 

بأسلوب لينكون املتميز
يعد اسلوب لينكون املتميز 
جلميع  األس���اس���ي  ال��رك��ن 
يهدف  حيث  لينكون،  مراكز 
الذين  ال��زب��ائ��ن  خ��دم��ة  إل��ى 
والتفّرد  الفخامة  يطلبون 
يختبر  وس��وف  وال��ك��ف��اءة. 
شراء  جتربة  لينكون  عمالء 
وذلك  وتفاعلية،  ألفًة  أكثر 
امل��درب��ني  امل��وظ��ف��ني  بفضل 
خصيصاً لتلبية احتياجاتهم 

ورغباتهم الفردية.

لينكون  اسلوب  ويستند 
التي  األب��ح��اث  إل��ى  املتميز 
الشراء  جتارب  على  أجريت 
للعالمات  التجزئة  قطاع  في 
الفاخرة في مختلف املجاالت، 
وتشمل  الفنادق.  فيها  مبا 
العناصر األساسية ألسلوب 
متخصصاً  فريقاً  لينكون 
وترحيبية  متميزة  وبيئة 
وشفافية  ب��امل��ن��زل  شبيهة 
تامة في عملية البيع وتقدمي 

اخلدمات املختلفة.
املتميز  لينكون  وأسلوب 
تعتمده  ال��ذي  األسلوب  هو 
سياراتها  بيع  في  العالمة 
وتوفير  خدماتها  وت��ق��دمي 
جتربة راقية لعمالئها، حيث 
ت��ع��م��ل ع��ل��ى حت��وي��ل متلك 
مجرد  من  الفخمة  السيارات 
إلى  وخدمات  بيع  معامالت 

جتربة متكاملة.
وي��ت��م ت��ص��م��ي��م وك���االت 
لينكون  ع���رض  وص����االت 
املتميز  ال��ع��م��ي��ل  ل��ت��ن��اس��ب 
األنيقة  التصاميم  باستخدام 
والدقيقة واأللوان املتجانسة 
العالية.  واملواد ذات اجلودة 

على  الكلي  التأثير  وج���اء 
ورحبة  داف��ئ��ة  بيئة  شكل 
تذكر العمالء بغرفة املعيشة 
من  فندق  بهو  أو  املنزل  في 
وتشمل  جنوم.  اخلمس  فئة 
وأجنحة  مساحات  التجربة 
مختلفة مع مناطق للجلوس 
يتمكن العمالء من االسترخاء 
فيها مع أسرهم وأصدقائهم.

وق�����د ص��م��م��ت جت��رب��ة 
التي  واخل��دم��ات،  املبيعات 
إلرض��اء  بالشفافية  تتسم 
انتقائية،  األك��ث��ر  ال��ع��م��الء 
التي  البيئة  هذه  مع  متاشياً 
وتختلف  العميل.  على  تركز 
جتربة  عن  لينكون  جتربة 
تضم  التي  التقليدية  البيع 
م��ع��ام��ل��ة ال���ش���راء وإمت���ام 
مصممة  وت��أت��ي  ال��ص��ف��ق��ة، 
لبناء عالقة وثيقة مع العميل 
حيث  اح��ت��ي��اج��ات��ه،  وف��ه��م 
املتمرسني  للموظفني  ميكن 
املناسب  الوقت  ي��ق��ّدروا  أن 
للعميل  امل���ج���ال  إلت���اح���ة 
الستكشاف السيارة والوقت 
يقدموا  أن  فيه  عليهم  ال��ذي 

املساعدة.

شركة  عن  صادر  تقرير  قال   
الوطني لالستثمار أن البورصة 
العامني  خالل  حققت  الكويتية 
مؤشر    أداء  حسب  املنصرمني 
أداء  أفضل   MSCI Kuwait
كما   ،2010 عام  منذ  للبورصة 
اجليد  أدائها  البورصة  تتابع 
 25 وح��ت��ى  ال��ع��ام  ب��داي��ة  منذ 
ب��أداء  مقارنة   ،2019 م��ارس 
والناشئة،  العاملية  األس���واق 
 MSCI« مؤشر  ارت��ف��ع  حيث 
 11.43% بنسبة   »Kuwait
 MSCIمبؤشر م���ق���ارن���ة 
الذي     Emerging Market

بلغ 8.30%.
دخ��ول  ان  ال��ت��ق��ري��ر  وذك���ر 
البورصة على مصاف األسواق 
في  كبير  بشكل  ساهم  الناشئة 
حتسني أدائها حيث ارتفع صافي 
كبير  بشكل  األجنبية  التدفقات 
وصلت  إذ  املاضي  العام  خالل 
إلى  األجنبية  التدفقات  احجام 
وصفت  تاريخية،  مستويات 
سنوي  مستوى  أعلى  بانها 
منذ  البورصة  لبيانات  استنادا 

عام 2008.
وأش�����ار ال��ت��ق��ري��ر إل����ى أن 
أحد  ك��ان��ت   »FTSE« ترقية 
لتحسني  الرئيسية  األس��ب��اب 
إلى  باإلضافة  البورصة،  أداء 
حتققها  التي  اجليدة  النتائج 
الكويت،  في  املدرجة  الشركات 
هنا  وم��ن  البنوك،  وخصوصاً 
ترقية  تنفيذ  أن  نعتقد  فنحن 
»FTSE« أضاف بعداً قوياً إلى 
أكثر  وجعله  الكويتي،  السوق 

صالبة بنهاية العام املاضي.
وأكد انه ال شك ان الكويت قد 
تستفيد بشكل كبير من تدفقات 
االستثمارات األجنبية املتوقعة 
ف���ي ح���ال ت��رق��ي��ة ال��ب��ورص��ة 
لألسواق   MSCIمؤشر إل��ى 
ان  املتوقع  من  حيث  الناشئة، 
دوالر،  مليار   2.5 نحو  جتلب 
حتسن  على  سينعكس  ما  وهو 
في  االستثمار  بيئة  في  شامل 
وجود  زيادة  خالل  من  الكويت 
املستثمرين املؤسسيني، وهو ما 
قد ينجم عنه إيجابيات متعددة 
في  املستثمرين  ثقة  زيادة  مثل 
السيولة،  وحت��س��ن  ال��س��وق، 
الشفافية  مستوى  وارت��ف��اع 

واحلوكمة.
ترقية  أن  ال��ت��ق��ري��ر  ورأى 
األسواق  مصاف  إلى  البورصة 

لزيادة  دافعا  ستشكل  الناشئة 
ال��ط��روح��ات األول��ي��ة، وزي��ادة 
عائدات  حتسني  على  التركيز 
املساهمني، باإلضافة إلى إدخال 
مثل  السوق  إلى  جديدة  أدوات 
وغير  حتوط  وأدوات  املشتقات 

ذلك.
إضافة  أن  التقرير  وأض��اف 
 MSCI ق��ائ��م��ة  إل���ى  ال��ك��وي��ت 
الصحيح،  االجت��اه  في  خطوة 
للترقية  النهائي  القرار  ولكن 
التي  امل��ش��اورات  على  يعتمد 
مع   »MSCI« س��ت��ج��ري��ه��ا 
مبا  املعنية،  اجلهات  مختلف 
في ذلك املستثمرون والوسطاء 

وأمناء احلفظ.
وإذا یان قرار الترقیة المتوقع 
إیجابي��اً، فمن   2019 في يونيو 
المتوقع أن یبدأ التنفیذ في مايو 
2020، وليس مؤكداً حتى اآلن 
ما إذا كان التنفيذ سيتم من خالل 
تقسیم��ه��ا  أو  واحدة،  شریحة 
ترقية  غرار  على  مرحلتني  على 
باالعتبار  األخ��ذ  مع  فوتسي، 
االستثمارات  معظم  تدفق  أن 
إل��ى  النشطة  غ��ي��ر  األج��ن��ب��ي��ة 

السوق يكون يوم التنفيذ.
وبناء على ذلك، فمن احملتمل 
الكويتي،  ال��س��وق  يشهد  أن 
قبيل  نشطة  استثمارات  تدفق 
إذا  ال��ت��رق��ي��ة، خ��اص��ة  إع���الن 
املستثمرين  كبار  بعض  اعتقد 
الترقية  احتماالت  أن  النشطني 
مرتفعة، وأيضا بعد اإلعالن في 
وذلك  ايجابياً  القرار  كان  حال 
حتسن  من  االستفادة  بغرض 
يحدث  عادة  الذي  السوق  أداء 
غير  االستثمارات  تدفق  عقب 

النشطة.
جذب السيولة األجنبية

دخ��ول  ب��ني  العالقة  وح��ول 
مصاف  إل��ى  الكويت  ب��ورص��ة 
األس������واق ال��ن��اش��ئ��ة وج���ذب 
السوق  إلى  األجنبية  السيولة 
البداية  ف��ي  ان��ه  التقرير  ق��ال 
التدفقات  يجب معرفة ان حجم 
يعتمد  الفعلية  النشطة  غير 
في  الكويتية  األسهم  وزن  على 
امل��ؤش��ر، وال���ذي ب���دوره يؤثر 
ب��ش��ك��ل رئ��ي��س��ي ف���ي احل��ج��م 
املشمولة  ل��ألس��ه��م  ال��س��وق��ي 
سيولتها  وحجم  امل��ؤش��ر،  في 
املتاحة  احل��رة  األسهم  ونسبة 
املستثمرين  قبل  من  لالستثمار 
التدفقات  وبخالف  األج��ان��ب،  

عادة  تكون  التي  النشطة  غير 
التدفقات  حجم  ف��إن  تلقائية، 
يعتمد  ال��ن��ش��ط��ة،  األج��ن��ب��ي��ة 
الكويتي  السوق  جاذبية  على 

مقارنة  امل��درج��ة،  وال��ش��رك��ات 
الناشئة  األس��واق  في  باألسهم 
األخ�����رى.  وب��ن��اء ع��ل��ى ذل��ك، 
والتقييم،  السهم،  سيولة  فإن 

والشفافية،  األرب����اح،  ومن��و 
اجليدة،  احلوكمة  وممارسات 
مؤثرة  عوامل  جميعها  ستكون 
على قدرة الشركات املدرجة في 

املستثمرين،  جلذب  البورصة 
ما يعد حافزاً أساسياً سيساعد 
املدرجة  والشركات  البورصة 
ع��ل��ى ال��ت��ق��دم أك��ث��ر م��ع م��رور 

أن  ف��ي��ه  ال��وق��ت.ومم��ا ال ش��ك 
ترقية MSCIاملرتقبة تعد ُبعداً 
إضافياً للسوق، فبخالف مؤشر 
عام  بشكل  يتبعه  الذي   FTSE
يتم  نشطني،  غير  مستثمرون 
استخدام مؤشر MSCI من قبل 
استثمارية  ومحافظ  صناديق 
أكثر  خاللها  م��ن  ت��دار  نشطة 
قد  ما  دوالر،  تريليون   1.2 من 
يؤدي إلى تدفقات كبيرة نشطة 
التدفقات  تفوق  قد  السوق  إلى 
أن  احملتمل  ومن  النشطة.   غير 
النشطة  غير  التدفقات  تزيد 
في  دوالر  مليار   2.5 نحو  إلى 
الكويتي  السوق  ترقية  حالة 
الناشئة  األس��واق  مصاف  إلى 
ضعف  وهي   ،MSCI قبل  من 
ب�  املرتبطة  املماثلة  التدفقات 

.FTSE
النظرة املستقبلية للبورصة

املستقبلية  النظرة  وح��ول 
الكويتية  ال��ب��ورص��ة  ألداء 
الناحية  م��ن  ان��ه  التقرير  ق��ال 
متحمسون  ن��ح��ن  الهيكلية، 
ل��ل��غ��اي��ة ل��إص��الح��ات ال��ت��ي 
جتري في الكويت لفتح السوق 
أفضل  واستخدام  أكبر  بشكل 
العاملية خاصة فيما  املمارسات 
والتنظيمات  بالقواعد  يتعلق 

التي حتكم السوق. 
اإلص��الح  عملية  ان  شك  وال 

شركة  م��ن  ك��ل  بها  ق��ام  ال��ت��ي 
املال  أس��واق  وهيئة  البورصة 
إنشاء  في  كبير  بشكل  ساهمت 
صالبة  أك��ث��ر  ت����داول  منصة 
الوصول  للمستثمرين  تتيح 
املرن والشفافية واملساءلة عند 
حتسني  إل��ى  ادى  مما  احلاجة 
أداء السوق. كما دفعت سلسلة 
ترقيته  إلى  السوق  إصالحات 
الناشئة  األس��واق  مستوى  إلى 
من قبل FTSE، ووضع الكويت 
 MSCI م��راق��ب��ة  قائمة  على 

للترقية احملتملة.
التحسينات  ج��ان��ب  وإل���ى 
تظل  ال��س��وق،  ف��ي  الهيكلية 
مرتبطة  االستثمار  نظر  وجهة 
ب��ك��ي��ف��ي��ة ت��ط��ور األم�����ور في 
ذلك،  ومع  الكويتي.  االقتصاد 
امل��دى  على  نظرنا  وجهة  ف��إن 
إننا  حيث  إيجابية،  الطويل 
نعتقد أن اقتصاد الكويت يعتمد 
على أسس قوية ميكن أن يخفف 
املدى  على  التقلبات  وط��أة  من 
جيدة  بيئة  وتخلق  القصير 

للشركات العاملة في الكويت.
وب��ال��ن��س��ب��ة ألس��اس��ي��ات 
االقتصاد الكويتي، فهي مدعومة 
بقدرة الكويت على تنفيذ خطتها 
الطموحة في اإلنفاق على البنية 
التحتية، واحلفاظ على األصول 
السيادية وتنميتها، فالكويت في 
موقع جيد من منظور االقتصاد 
الكلي، مع أسعار النفط احلالية 
لتعادل  املنخفض  واملستوى 
امليزانية، مقارنة مع بقية الدول 

اخلليجية.
خطة  تؤدي  أن  املرجح  ومن 
البنية  ع��ل��ى  ال��ق��وي  اإلن��ف��اق 
في  ملحوظ  منو  إلى  التحتية، 
إجمالي الناجت احمللي على املدى 
أنه من احملتمل  املتوسط، مبيناً 
مضاعف،  تأثير  لهذا  يكون  أن 
ما ي��ؤدي إل��ى منو األرب��اح في 
البنوك  قطاعات عدة، وال سيما 
في  جيد  بتمثيل  تتمتع  التي 

البورصة.
لدينا  سبق،  ما  على  وبناء 
السوق  جت��اه  إيجابية  نظرة 
املتوسط  املدى  خالل  الكويتي 
احمللية  األسهم  إن  إذ  والطويل، 
امل��زي��ج  للمستثمرين  ت��ق��دم 
القوية،  األساسيات  من  اجليد 
وم���ح���ف���زات ت���دف���ق األم�����وال 
باحتمال  املرتبطة  األجنبية 

.MSC الترقية من قبل

خالل تكريم أحد موظفيها  الفائز بمسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم

املسؤولية  لترسيخ  تسعى   » العقارية  وفرة   « احلميضي: 
املجتمع في  اإلميانية  والقيم  االجتماعية 

؟ البورصة  مؤشرات  املستثمر  يقرأ  كيف 
كبرى  أهمية  األسهم  أسواق  مؤشرات  لدى 
على  العائد  باحتساب  يتعلق  فيما  خاصة 
االستثمار في البورصة، فهي تعد أدوات جيدة 
السوق  أداء  تتبع  على  املستثمرين  ملساعدة 
أي  أو  القطاعات  أو  األس��واق  من  مجموعة  أو 
املستثمرون  يهتم  أخ��رى  متثيلية  مجموعة 

بتتبعها.
وتتبع املؤشرات منهجيات مختلفة حلسابها، 
إلى حتديد األسس  املنهجيات  تلك  حيث تهدف 
يسعى  عليه  وبناء  املؤشر،  عليها  يبنى  التي 
املشاركون في السوق إلى تصوير أداء السوق 

أو أقسامه الفرعية بطرق مختلفة.
حتديد  الية  املوضوعة  املنهجيات  وتشمل 
هي  وما  املؤشر،  سيتضمنها  التي  األسهم  عدد 
وكيف  حذفها،  أو  إضافتها  يتم  التي  األسهم 
احلال  هو  وكما  املختلفة.  األسهم  وزن  سيتم 
ومع   FTSE مؤشرات  مع  الكويت  جتربة  مع 
MSCIميكن للمنهجيات ايضاً أن تصور أسس 

إدراج دولة أو سوق في املؤشر.
كبير  بشكل  االستفادة  للمستثمرين  ميكن 
أساسية  أداة  انها  اعتبار  على  املؤشرات  من 
األسهم  أسواق  اداء  على  واالطالع  القياس  في 
للمؤشر  ميكن  حيث  العالم،  أنحاء  جميع  في 
التعبير عن أداء األسواق بسهولة. فعلى سبيل 
امل��ؤش��رات  خ��الل  م��ن  للمستثمر  ميكن  امل��ث��ال 
مدار  على  جيدا  البورصة  أداء  على  يطلع  ان 
توقعه  محاولة  من  ب��دالً  معينة،  زمنية  فترة 
يتمكن  وبالتالي  ذات��ي،  بشكل  احتسابه  او 
بناء  للسوق  العائد  على  يطلع  ان  للمستثمر 

على قرأته للمؤشر وطريقة احتسابه.
وكمثال بسيط، كانت سوق الكويت لألوراق 
من  نوعني  قريب  وقت  حتى  تستخدم  املالية 
وزن��ي،  ومؤشر  سعري  ومؤشر  امل��ؤش��رات، 
حيث يحاول كل منهما التعبير عن سوق األسهم 
يظهر  كان  األحيان  بعض  في  انه  إال  الكويتي 
يعطي  حيث  نتائجهما،  بني  كبيرة  اختالفات 

املدرجة  للشركات  أكبر  متثيال  الوزني  املؤشر 
أن املؤشر  التي هي األكبر في احلجم، في حني 
مع  لألسهم  أكبر  وزن��ا  يعطي  ك��ان  السعري 
األسعار االسمية املرتفعة، و في أوقات اخرى، 
وميكن أن يتباعد املؤشران السعري و الوزني 
جزء  أي  أداء  اختالف  على  اعتمادا  كبير  بشكل 
من السوق ، ويتطلب ذلك أن يفهم املستثمرون 
كل  تفسير  أج��ل  من  الدقيقة  التفاصيل  ه��ذه 
يظهر  ذلك،  على  صحيح.وعالوة  بشكل  منهم 
للمؤشرات أيضا دورا رئيسيا آخر كقياس أداء 
للمستثمرين  ميكن  حيث  النشطني،  املديرين 
صحيح  بشكل  متثل  التي  املؤشرات  استخدام 
القطاع االستثماري التي تستثمر فيها محافظه 
وميكنهم تتبع ما إذا كان املدير قادرا على إضافة 
فهذا  ال،  أم  املؤشر  على  التغلب  خالل  من  قيمة 
للمدراء  ميكن  الذي  األساس  هو  النسبي  األداء 
من خالله جذب املزيد من األموال أو تعويضهم 

عن األداء اجليد.

في إطار حرص شركة " 
دعم  على   " العقارية  وفرة 
الذين  املشاركني  وتشجيع 
برهنوا بجدارة على أداءهم 
ال��ق��رآن  حفظ  ف��ي  املتميز 
أحد  الشركة  كرمت  الكرمي، 
بجائزة  الفائز  موظفيها 
وجل  عز  الله  كتاب  حفظ 
في مسابقة الكويت الكبرى 
حل��ف��ظ ال����ق����رآن ال��ك��رمي 
 ،  2019 ل��ع��ام  وجت��وي��ده 
حيث قامت الشركة  بتكرمي 
الصالح   جاسم  عمر  الفائز 
للشركة  املالية  اإلدارة  من 
تقدير  ش���ه���ادة  ب��ت��ق��دمي  

وجائزة تذكارية .
وبهذة املناسبة قال نائب 
الرئيس التنفيذي للخدمات 
امل���س���ان���دة  ف���ي ال��ش��رك��ة 
احلميضي  ج��اس��م  محمد 
العقارية  وف��رة  تكرمي  أن 
في  الفائزين  أبناءها   ألحد 
يأتي  اجلليلة  املسابقة  هذة 
الشركة  سعي  من  إنطالقاً 
لترسيخ مفاهيم املسؤولية 

في  واملشاركة  اإلجتماعية 
اإلميانية  القيم  ترسيخ  
في  الرفيعة  والروحانية 
تكرمي  أن  مؤكداً  نفوسنا، 
الطيبة  النماذج  تلك  مثل 
ي��ش��ج��ع اجل��م��ي��ع وي��دع��و 
وإحتذاء  بها  اإلق��ت��داء  إل��ى 

بحذوها". 
في  احلميضي  وأوض��ح 
خالل   ، صحافي  تصريح  
أن  الفائز  امل��وظ��ف  تكرمي 
 " العقارية  وفرة   " شركة 
تلتزم  بدعم مختلف النماذج 
تساهم  وال��ت��ي  امل��ش��رف��ة 
باملستوى  اإلرت���ق���اء  ف��ي 
لدى  والتعليمي  األكادميي 
السيما  الكويتي،  الشباب 
ال��ت��ي ت��ت��ن��اول حفظ  ت��ل��ك 
املبادىء  وترسيخ  القرآن 

العقائدية والروحية.
ولفت الى أن هذه املبادرة 
الغنية  ال�����روح  ت��ع��ك��س 
التي  اإلنسانية  باملعاني 
وف��رة  ب��رن��ام��ج  بها  متتع 
مؤكداً  املجتمعية،  العقارية 

ال��ق��رآن  بحفظة  اإلح��ت��ف��ال 
برعايتهم  إحتفاالً  يعد  إمنا 
بحبل  وال��ت��م��س��ك  ل��ل��ق��رآن 
يحمي  ال����ذي  امل��ت��ني  ال��ل��ه 
فيه  ج��اء  مب��ا  املجتمعات، 
من قيم التسامح والتعايش 
السلمي والذي يدفعنا  نحو 
التقدم واإلزدهار والنهوض 
وعي  ويشكل  احل��ض��اري 
أوطانهم  حب  نحو  ألبنائها 

والعمل على رفعتها .
وذك����ر احل��م��ي��ض��ي  أن 
بتلك  ال��ش��رك��ة  إه��ت��م��ام 
املناسبة  ينطلق من إهتمام 
وشعباً  ح��ك��وم��اً  ال��ك��وي��ت 
واضح  وبتوجيه  بالقرآن 
أمير  ال��س��م��و  م��ن ص��اح��ب 
البالد الشيخ صباح األحمد 
بإعتبار  الصباح   اجلابر 
روافد  من  راف��د  أهم  القرآن 
األصلية  الكويتية  الثقافة 
لهويتها  م��ك��ون  وأع��ظ��م 
التي  اإلس��الم��ي��ة  العربية 
السلمي   بالتعايش  عرفت 
والتعددية الفكرية املثمرة .

ترقيــة «FTSE» أضافــت بعــدًا قويًا 
إلى الســوق الكويتي وجعلته أكثر صالبة 

مقارنة باألعوام الماضية 
نظرة إيجابية تجاه السوق الكويتي 

على المدى المتوسط والطويل
2.5 مليــار دوالر متوقــع ان تتدفــق 
إلــى بورصة الكويت في حــال ترقيته إلى 

MSCIمؤشر

األوسط الشرق  في  مستقل  مركز  أول  تفتتح  »لينكون« 

خالل الربع األول من 2019

الناشئة  لألسواق  الكويت  مؤشر  بحسب   2010 منذ  أداء  أفضل  حتقق  البورصة  لالستثمار«:  »الوطني 
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افتتاح  مؤخراً  دبي  في  مت 
لعالمة  مستقل  م��رك��ز  أول 
للسيارات  االمريكية  لينكون 
شركة  شبكة  ضمن  الفاخرة 
في  وذلك  للسيارات،  الطاير 
الذين  العمالء  لتلبية  خطوة 
يبحثون عن جتربة شخصية 
شرائهم  عند  ومتخصصة 
وانضمت  ف��اخ��رة.  لسيارة 
قسم  رئ��ي��س  ف���ورد،  إيلينا 
شركة  ف��ي  العمالء  جتربة 
للمستورد  للسيارات،  فورد 
في  ولينكون  ف��ورد  ووكيل 
دول��ة االم���ارات، خ��الل حفل 
الذي  اجلديد  املركز  افتتاح 
ي��ض��م أك��ب��ر ص��ال��ة ع��رض 
في  لينكون  لعالمة  زجاجية 
مهمة  خطوة  وميثل  العالم، 
شبكة  توسيع  مسيرة  ف��ي 
الشرق  أس��واق  في  فروعها 

األوسط.
الشرق  منطقة  وتعتبر 
األوس���ط ث��ال��ث أك��ب��ر سوق 
لعالمة لينكون على مستوى 
العالم بعد الصني والواليات 
املتحدة، حيث حتتل اإلمارات 
املرتبة  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
املبيعات.  حيث  من  األول��ى 
وقد سّجلت العالمة الفاخرة 
في  باملئة   6 بنسبة  من���واً 
املاضي،  العام  خالل  املنطقة 
اإلم��ارات  دولة  حققت  بينما 
العربية املتحدة منواً بنسبة 
تفوقت  ح��ي��ث  ب��امل��ئ��ة   50
العالمات  أقرب  على  لينكون 
شهد  وق��ت  في  لها  املنافسة 
فيه قطاع السيارات حتديات 
إيلينا  متواصلة.وصرحت 
فورد في احلفل قائلة: "تشهد 
فترة  لينكون  عالمة  اليوم 
الشرق  في  وازده��ار  نشاط 
إذ يواصل وكالؤنا  األوسط، 
من  منشآت  ف��ي  االستثمار 
أعمال  من��و  تعزيز  شأنها 
وإتاحة  الفاخرة  املاركة  هذه 
نقّدم  كي  أيضاً  أمامنا  املجال 
سيارات لينكون ذات املعايير 
املتميزة  وخدماتنا  العاملية 

واملدروسة للعمالء".
وأضافت: "يسّرنا أن نشهد 
مستقل  م��رك��ز  أول  إط���الق 

دعم  بفضل  لينكون  لعالمة 
للسيارات  ال��ط��اي��ر  ش��رك��ة 
لينكون،  ألع��م��ال  املستمر 
ونود أن نشيد بجهودهم في 
املميزة  املنشأة  ه��ذه  انشاء 
توصل  أن  شأنها  م��ن  التي 
في  لينكون  ون��ه��ج  رس��ال��ة 
املتخصصة  اخلدمات  تقدمي 
على  عميل  لكل  والشخصية 
تتوفر  أصبحت  فقد  ح��دة. 
خيارات  اليوم  العمالء  أمام 
ع���دي���دة، وه���م ي��ت��وق��ع��ون 
واألكثر  األف��ض��ل  اخل��دم��ات 
متيزاً من العالمات التجارية، 
على  رغباتهم  تقتصر  ف��ال 
ذات  ال��رائ��ع��ة  امل��ن��ت��ج��ات 
فحسب،  املتطورة  التقنيات 
التجربة  ع��ن  يبحثون  ب��ل 

املثالية أيضاً".
م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال م���ارك 
أوفندن، رئيس قسم األسواق 
ال��ع��امل��ي��ة ف��ي ش��رك��ة ف��ورد 
لينكون  "متتلك  للسيارات: 
في  للنمو  واع���داً  مستقبالً 
الشرق األوسط. نحن بصدد 
املناسبة  املنتجات  توفير 
ال���ت���ي ي���رغ���ب ب��ه��ا ع��م��الء 

مع  نتمكن  وسوف  لينكون. 
لشركائنا  املستمر  االل��ت��زام 
التي  واالستثمارات  الوكالء 
يوظفونها في مراكز لينكون، 
م��ن ت��وف��ي��ر جت��رب��ة ب���ارزة 
التجارية  العالمة  هذه  متيز 

الفاخرة عن غيرها متاماً".
إط��الق  املخطط  وم��ن  ه��ذا 
لينكون  م��راك��ز  م��ن  امل��زي��د 
مجلس  دول  ف��ي  املستقلة 
التعاون اخلليجي، حيث من 
مركز  افتتاح  يتم  ان  املتوقع 
مستقل آخر في الكويت نهاية 

العام اجلاري.
الفاخرة  السيارات  ش��راء 

بأسلوب لينكون املتميز
يعد اسلوب لينكون املتميز 
جلميع  األس���اس���ي  ال��رك��ن 
يهدف  حيث  لينكون،  مراكز 
الذين  ال��زب��ائ��ن  خ��دم��ة  إل��ى 
والتفّرد  الفخامة  يطلبون 
يختبر  وس��وف  وال��ك��ف��اءة. 
شراء  جتربة  لينكون  عمالء 
وذلك  وتفاعلية،  ألفًة  أكثر 
امل��درب��ني  امل��وظ��ف��ني  بفضل 
خصيصاً لتلبية احتياجاتهم 

ورغباتهم الفردية.

لينكون  اسلوب  ويستند 
التي  األب��ح��اث  إل��ى  املتميز 
الشراء  جتارب  على  أجريت 
للعالمات  التجزئة  قطاع  في 
الفاخرة في مختلف املجاالت، 
وتشمل  الفنادق.  فيها  مبا 
العناصر األساسية ألسلوب 
متخصصاً  فريقاً  لينكون 
وترحيبية  متميزة  وبيئة 
وشفافية  ب��امل��ن��زل  شبيهة 
تامة في عملية البيع وتقدمي 

اخلدمات املختلفة.
املتميز  لينكون  وأسلوب 
تعتمده  ال��ذي  األسلوب  هو 
سياراتها  بيع  في  العالمة 
وتوفير  خدماتها  وت��ق��دمي 
جتربة راقية لعمالئها، حيث 
ت��ع��م��ل ع��ل��ى حت��وي��ل متلك 
مجرد  من  الفخمة  السيارات 
إلى  وخدمات  بيع  معامالت 

جتربة متكاملة.
وي��ت��م ت��ص��م��ي��م وك���االت 
لينكون  ع���رض  وص����االت 
املتميز  ال��ع��م��ي��ل  ل��ت��ن��اس��ب 
األنيقة  التصاميم  باستخدام 
والدقيقة واأللوان املتجانسة 
العالية.  واملواد ذات اجلودة 

على  الكلي  التأثير  وج���اء 
ورحبة  داف��ئ��ة  بيئة  شكل 
تذكر العمالء بغرفة املعيشة 
من  فندق  بهو  أو  املنزل  في 
وتشمل  جنوم.  اخلمس  فئة 
وأجنحة  مساحات  التجربة 
مختلفة مع مناطق للجلوس 
يتمكن العمالء من االسترخاء 
فيها مع أسرهم وأصدقائهم.

وق�����د ص��م��م��ت جت��رب��ة 
التي  واخل��دم��ات،  املبيعات 
إلرض��اء  بالشفافية  تتسم 
انتقائية،  األك��ث��ر  ال��ع��م��الء 
التي  البيئة  هذه  مع  متاشياً 
وتختلف  العميل.  على  تركز 
جتربة  عن  لينكون  جتربة 
تضم  التي  التقليدية  البيع 
م��ع��ام��ل��ة ال���ش���راء وإمت���ام 
مصممة  وت��أت��ي  ال��ص��ف��ق��ة، 
لبناء عالقة وثيقة مع العميل 
حيث  اح��ت��ي��اج��ات��ه،  وف��ه��م 
املتمرسني  للموظفني  ميكن 
املناسب  الوقت  ي��ق��ّدروا  أن 
للعميل  امل���ج���ال  إلت���اح���ة 
الستكشاف السيارة والوقت 
يقدموا  أن  فيه  عليهم  ال��ذي 

املساعدة.

شركة  عن  صادر  تقرير  قال   
الوطني لالستثمار أن البورصة 
العامني  خالل  حققت  الكويتية 
مؤشر    أداء  حسب  املنصرمني 
أداء  أفضل   MSCI Kuwait
كما   ،2010 عام  منذ  للبورصة 
اجليد  أدائها  البورصة  تتابع 
 25 وح��ت��ى  ال��ع��ام  ب��داي��ة  منذ 
ب��أداء  مقارنة   ،2019 م��ارس 
والناشئة،  العاملية  األس���واق 
 MSCI« مؤشر  ارت��ف��ع  حيث 
 11.43% بنسبة   »Kuwait
 MSCIمبؤشر م���ق���ارن���ة 
الذي     Emerging Market

بلغ 8.30%.
دخ��ول  ان  ال��ت��ق��ري��ر  وذك���ر 
البورصة على مصاف األسواق 
في  كبير  بشكل  ساهم  الناشئة 
حتسني أدائها حيث ارتفع صافي 
كبير  بشكل  األجنبية  التدفقات 
وصلت  إذ  املاضي  العام  خالل 
إلى  األجنبية  التدفقات  احجام 
وصفت  تاريخية،  مستويات 
سنوي  مستوى  أعلى  بانها 
منذ  البورصة  لبيانات  استنادا 

عام 2008.
وأش�����ار ال��ت��ق��ري��ر إل����ى أن 
أحد  ك��ان��ت   »FTSE« ترقية 
لتحسني  الرئيسية  األس��ب��اب 
إلى  باإلضافة  البورصة،  أداء 
حتققها  التي  اجليدة  النتائج 
الكويت،  في  املدرجة  الشركات 
هنا  وم��ن  البنوك،  وخصوصاً 
ترقية  تنفيذ  أن  نعتقد  فنحن 
»FTSE« أضاف بعداً قوياً إلى 
أكثر  وجعله  الكويتي،  السوق 

صالبة بنهاية العام املاضي.
وأكد انه ال شك ان الكويت قد 
تستفيد بشكل كبير من تدفقات 
االستثمارات األجنبية املتوقعة 
ف���ي ح���ال ت��رق��ي��ة ال��ب��ورص��ة 
لألسواق   MSCIمؤشر إل��ى 
ان  املتوقع  من  حيث  الناشئة، 
دوالر،  مليار   2.5 نحو  جتلب 
حتسن  على  سينعكس  ما  وهو 
في  االستثمار  بيئة  في  شامل 
وجود  زيادة  خالل  من  الكويت 
املستثمرين املؤسسيني، وهو ما 
قد ينجم عنه إيجابيات متعددة 
في  املستثمرين  ثقة  زيادة  مثل 
السيولة،  وحت��س��ن  ال��س��وق، 
الشفافية  مستوى  وارت��ف��اع 

واحلوكمة.
ترقية  أن  ال��ت��ق��ري��ر  ورأى 
األسواق  مصاف  إلى  البورصة 

لزيادة  دافعا  ستشكل  الناشئة 
ال��ط��روح��ات األول��ي��ة، وزي��ادة 
عائدات  حتسني  على  التركيز 
املساهمني، باإلضافة إلى إدخال 
مثل  السوق  إلى  جديدة  أدوات 
وغير  حتوط  وأدوات  املشتقات 

ذلك.
إضافة  أن  التقرير  وأض��اف 
 MSCI ق��ائ��م��ة  إل���ى  ال��ك��وي��ت 
الصحيح،  االجت��اه  في  خطوة 
للترقية  النهائي  القرار  ولكن 
التي  امل��ش��اورات  على  يعتمد 
مع   »MSCI« س��ت��ج��ري��ه��ا 
مبا  املعنية،  اجلهات  مختلف 
في ذلك املستثمرون والوسطاء 

وأمناء احلفظ.
وإذا یان قرار الترقیة المتوقع 
إیجابي��اً، فمن   2019 في يونيو 
المتوقع أن یبدأ التنفیذ في مايو 
2020، وليس مؤكداً حتى اآلن 
ما إذا كان التنفيذ سيتم من خالل 
تقسیم��ه��ا  أو  واحدة،  شریحة 
ترقية  غرار  على  مرحلتني  على 
باالعتبار  األخ��ذ  مع  فوتسي، 
االستثمارات  معظم  تدفق  أن 
إل��ى  النشطة  غ��ي��ر  األج��ن��ب��ي��ة 

السوق يكون يوم التنفيذ.
وبناء على ذلك، فمن احملتمل 
الكويتي،  ال��س��وق  يشهد  أن 
قبيل  نشطة  استثمارات  تدفق 
إذا  ال��ت��رق��ي��ة، خ��اص��ة  إع���الن 
املستثمرين  كبار  بعض  اعتقد 
الترقية  احتماالت  أن  النشطني 
مرتفعة، وأيضا بعد اإلعالن في 
وذلك  ايجابياً  القرار  كان  حال 
حتسن  من  االستفادة  بغرض 
يحدث  عادة  الذي  السوق  أداء 
غير  االستثمارات  تدفق  عقب 

النشطة.
جذب السيولة األجنبية

دخ��ول  ب��ني  العالقة  وح��ول 
مصاف  إل��ى  الكويت  ب��ورص��ة 
األس������واق ال��ن��اش��ئ��ة وج���ذب 
السوق  إلى  األجنبية  السيولة 
البداية  ف��ي  ان��ه  التقرير  ق��ال 
التدفقات  يجب معرفة ان حجم 
يعتمد  الفعلية  النشطة  غير 
في  الكويتية  األسهم  وزن  على 
امل��ؤش��ر، وال���ذي ب���دوره يؤثر 
ب��ش��ك��ل رئ��ي��س��ي ف���ي احل��ج��م 
املشمولة  ل��ألس��ه��م  ال��س��وق��ي 
سيولتها  وحجم  امل��ؤش��ر،  في 
املتاحة  احل��رة  األسهم  ونسبة 
املستثمرين  قبل  من  لالستثمار 
التدفقات  وبخالف  األج��ان��ب،  

عادة  تكون  التي  النشطة  غير 
التدفقات  حجم  ف��إن  تلقائية، 
يعتمد  ال��ن��ش��ط��ة،  األج��ن��ب��ي��ة 
الكويتي  السوق  جاذبية  على 

مقارنة  امل��درج��ة،  وال��ش��رك��ات 
الناشئة  األس��واق  في  باألسهم 
األخ�����رى.  وب��ن��اء ع��ل��ى ذل��ك، 
والتقييم،  السهم،  سيولة  فإن 

والشفافية،  األرب����اح،  ومن��و 
اجليدة،  احلوكمة  وممارسات 
مؤثرة  عوامل  جميعها  ستكون 
على قدرة الشركات املدرجة في 

املستثمرين،  جلذب  البورصة 
ما يعد حافزاً أساسياً سيساعد 
املدرجة  والشركات  البورصة 
ع��ل��ى ال��ت��ق��دم أك��ث��ر م��ع م��رور 

أن  ف��ي��ه  ال��وق��ت.ومم��ا ال ش��ك 
ترقية MSCIاملرتقبة تعد ُبعداً 
إضافياً للسوق، فبخالف مؤشر 
عام  بشكل  يتبعه  الذي   FTSE
يتم  نشطني،  غير  مستثمرون 
استخدام مؤشر MSCI من قبل 
استثمارية  ومحافظ  صناديق 
أكثر  خاللها  م��ن  ت��دار  نشطة 
قد  ما  دوالر،  تريليون   1.2 من 
يؤدي إلى تدفقات كبيرة نشطة 
التدفقات  تفوق  قد  السوق  إلى 
أن  احملتمل  ومن  النشطة.   غير 
النشطة  غير  التدفقات  تزيد 
في  دوالر  مليار   2.5 نحو  إلى 
الكويتي  السوق  ترقية  حالة 
الناشئة  األس��واق  مصاف  إلى 
ضعف  وهي   ،MSCI قبل  من 
ب�  املرتبطة  املماثلة  التدفقات 

.FTSE
النظرة املستقبلية للبورصة

املستقبلية  النظرة  وح��ول 
الكويتية  ال��ب��ورص��ة  ألداء 
الناحية  م��ن  ان��ه  التقرير  ق��ال 
متحمسون  ن��ح��ن  الهيكلية، 
ل��ل��غ��اي��ة ل��إص��الح��ات ال��ت��ي 
جتري في الكويت لفتح السوق 
أفضل  واستخدام  أكبر  بشكل 
العاملية خاصة فيما  املمارسات 
والتنظيمات  بالقواعد  يتعلق 

التي حتكم السوق. 
اإلص��الح  عملية  ان  شك  وال 

شركة  م��ن  ك��ل  بها  ق��ام  ال��ت��ي 
املال  أس��واق  وهيئة  البورصة 
إنشاء  في  كبير  بشكل  ساهمت 
صالبة  أك��ث��ر  ت����داول  منصة 
الوصول  للمستثمرين  تتيح 
املرن والشفافية واملساءلة عند 
حتسني  إل��ى  ادى  مما  احلاجة 
أداء السوق. كما دفعت سلسلة 
ترقيته  إلى  السوق  إصالحات 
الناشئة  األس��واق  مستوى  إلى 
من قبل FTSE، ووضع الكويت 
 MSCI م��راق��ب��ة  قائمة  على 

للترقية احملتملة.
التحسينات  ج��ان��ب  وإل���ى 
تظل  ال��س��وق،  ف��ي  الهيكلية 
مرتبطة  االستثمار  نظر  وجهة 
ب��ك��ي��ف��ي��ة ت��ط��ور األم�����ور في 
ذلك،  ومع  الكويتي.  االقتصاد 
امل��دى  على  نظرنا  وجهة  ف��إن 
إننا  حيث  إيجابية،  الطويل 
نعتقد أن اقتصاد الكويت يعتمد 
على أسس قوية ميكن أن يخفف 
املدى  على  التقلبات  وط��أة  من 
جيدة  بيئة  وتخلق  القصير 

للشركات العاملة في الكويت.
وب��ال��ن��س��ب��ة ألس��اس��ي��ات 
االقتصاد الكويتي، فهي مدعومة 
بقدرة الكويت على تنفيذ خطتها 
الطموحة في اإلنفاق على البنية 
التحتية، واحلفاظ على األصول 
السيادية وتنميتها، فالكويت في 
موقع جيد من منظور االقتصاد 
الكلي، مع أسعار النفط احلالية 
لتعادل  املنخفض  واملستوى 
امليزانية، مقارنة مع بقية الدول 

اخلليجية.
خطة  تؤدي  أن  املرجح  ومن 
البنية  ع��ل��ى  ال��ق��وي  اإلن��ف��اق 
في  ملحوظ  منو  إلى  التحتية، 
إجمالي الناجت احمللي على املدى 
أنه من احملتمل  املتوسط، مبيناً 
مضاعف،  تأثير  لهذا  يكون  أن 
ما ي��ؤدي إل��ى منو األرب��اح في 
البنوك  قطاعات عدة، وال سيما 
في  جيد  بتمثيل  تتمتع  التي 

البورصة.
لدينا  سبق،  ما  على  وبناء 
السوق  جت��اه  إيجابية  نظرة 
املتوسط  املدى  خالل  الكويتي 
احمللية  األسهم  إن  إذ  والطويل، 
امل��زي��ج  للمستثمرين  ت��ق��دم 
القوية،  األساسيات  من  اجليد 
وم���ح���ف���زات ت���دف���ق األم�����وال 
باحتمال  املرتبطة  األجنبية 

.MSC الترقية من قبل

خالل تكريم أحد موظفيها  الفائز بمسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم

املسؤولية  لترسيخ  تسعى   » العقارية  وفرة   « احلميضي: 
املجتمع في  اإلميانية  والقيم  االجتماعية 

؟ البورصة  مؤشرات  املستثمر  يقرأ  كيف 
كبرى  أهمية  األسهم  أسواق  مؤشرات  لدى 
على  العائد  باحتساب  يتعلق  فيما  خاصة 
االستثمار في البورصة، فهي تعد أدوات جيدة 
السوق  أداء  تتبع  على  املستثمرين  ملساعدة 
أي  أو  القطاعات  أو  األس��واق  من  مجموعة  أو 
املستثمرون  يهتم  أخ��رى  متثيلية  مجموعة 

بتتبعها.
وتتبع املؤشرات منهجيات مختلفة حلسابها، 
إلى حتديد األسس  املنهجيات  تلك  حيث تهدف 
يسعى  عليه  وبناء  املؤشر،  عليها  يبنى  التي 
املشاركون في السوق إلى تصوير أداء السوق 

أو أقسامه الفرعية بطرق مختلفة.
حتديد  الية  املوضوعة  املنهجيات  وتشمل 
هي  وما  املؤشر،  سيتضمنها  التي  األسهم  عدد 
وكيف  حذفها،  أو  إضافتها  يتم  التي  األسهم 
احلال  هو  وكما  املختلفة.  األسهم  وزن  سيتم 
ومع   FTSE مؤشرات  مع  الكويت  جتربة  مع 
MSCIميكن للمنهجيات ايضاً أن تصور أسس 

إدراج دولة أو سوق في املؤشر.
كبير  بشكل  االستفادة  للمستثمرين  ميكن 
أساسية  أداة  انها  اعتبار  على  املؤشرات  من 
األسهم  أسواق  اداء  على  واالطالع  القياس  في 
للمؤشر  ميكن  حيث  العالم،  أنحاء  جميع  في 
التعبير عن أداء األسواق بسهولة. فعلى سبيل 
امل��ؤش��رات  خ��الل  م��ن  للمستثمر  ميكن  امل��ث��ال 
مدار  على  جيدا  البورصة  أداء  على  يطلع  ان 
توقعه  محاولة  من  ب��دالً  معينة،  زمنية  فترة 
يتمكن  وبالتالي  ذات��ي،  بشكل  احتسابه  او 
بناء  للسوق  العائد  على  يطلع  ان  للمستثمر 

على قرأته للمؤشر وطريقة احتسابه.
وكمثال بسيط، كانت سوق الكويت لألوراق 
من  نوعني  قريب  وقت  حتى  تستخدم  املالية 
وزن��ي،  ومؤشر  سعري  ومؤشر  امل��ؤش��رات، 
حيث يحاول كل منهما التعبير عن سوق األسهم 
يظهر  كان  األحيان  بعض  في  انه  إال  الكويتي 
يعطي  حيث  نتائجهما،  بني  كبيرة  اختالفات 

املدرجة  للشركات  أكبر  متثيال  الوزني  املؤشر 
أن املؤشر  التي هي األكبر في احلجم، في حني 
مع  لألسهم  أكبر  وزن��ا  يعطي  ك��ان  السعري 
األسعار االسمية املرتفعة، و في أوقات اخرى، 
وميكن أن يتباعد املؤشران السعري و الوزني 
جزء  أي  أداء  اختالف  على  اعتمادا  كبير  بشكل 
من السوق ، ويتطلب ذلك أن يفهم املستثمرون 
كل  تفسير  أج��ل  من  الدقيقة  التفاصيل  ه��ذه 
يظهر  ذلك،  على  صحيح.وعالوة  بشكل  منهم 
للمؤشرات أيضا دورا رئيسيا آخر كقياس أداء 
للمستثمرين  ميكن  حيث  النشطني،  املديرين 
صحيح  بشكل  متثل  التي  املؤشرات  استخدام 
القطاع االستثماري التي تستثمر فيها محافظه 
وميكنهم تتبع ما إذا كان املدير قادرا على إضافة 
فهذا  ال،  أم  املؤشر  على  التغلب  خالل  من  قيمة 
للمدراء  ميكن  الذي  األساس  هو  النسبي  األداء 
من خالله جذب املزيد من األموال أو تعويضهم 

عن األداء اجليد.

في إطار حرص شركة " 
دعم  على   " العقارية  وفرة 
الذين  املشاركني  وتشجيع 
برهنوا بجدارة على أداءهم 
ال��ق��رآن  حفظ  ف��ي  املتميز 
أحد  الشركة  كرمت  الكرمي، 
بجائزة  الفائز  موظفيها 
وجل  عز  الله  كتاب  حفظ 
في مسابقة الكويت الكبرى 
حل��ف��ظ ال����ق����رآن ال��ك��رمي 
 ،  2019 ل��ع��ام  وجت��وي��ده 
حيث قامت الشركة  بتكرمي 
الصالح   جاسم  عمر  الفائز 
للشركة  املالية  اإلدارة  من 
تقدير  ش���ه���ادة  ب��ت��ق��دمي  

وجائزة تذكارية .
وبهذة املناسبة قال نائب 
الرئيس التنفيذي للخدمات 
امل���س���ان���دة  ف���ي ال��ش��رك��ة 
احلميضي  ج��اس��م  محمد 
العقارية  وف��رة  تكرمي  أن 
في  الفائزين  أبناءها   ألحد 
يأتي  اجلليلة  املسابقة  هذة 
الشركة  سعي  من  إنطالقاً 
لترسيخ مفاهيم املسؤولية 

في  واملشاركة  اإلجتماعية 
اإلميانية  القيم  ترسيخ  
في  الرفيعة  والروحانية 
تكرمي  أن  مؤكداً  نفوسنا، 
الطيبة  النماذج  تلك  مثل 
ي��ش��ج��ع اجل��م��ي��ع وي��دع��و 
وإحتذاء  بها  اإلق��ت��داء  إل��ى 

بحذوها". 
في  احلميضي  وأوض��ح 
خالل   ، صحافي  تصريح  
أن  الفائز  امل��وظ��ف  تكرمي 
 " العقارية  وفرة   " شركة 
تلتزم  بدعم مختلف النماذج 
تساهم  وال��ت��ي  امل��ش��رف��ة 
باملستوى  اإلرت���ق���اء  ف��ي 
لدى  والتعليمي  األكادميي 
السيما  الكويتي،  الشباب 
ال��ت��ي ت��ت��ن��اول حفظ  ت��ل��ك 
املبادىء  وترسيخ  القرآن 

العقائدية والروحية.
ولفت الى أن هذه املبادرة 
الغنية  ال�����روح  ت��ع��ك��س 
التي  اإلنسانية  باملعاني 
وف��رة  ب��رن��ام��ج  بها  متتع 
مؤكداً  املجتمعية،  العقارية 

ال��ق��رآن  بحفظة  اإلح��ت��ف��ال 
برعايتهم  إحتفاالً  يعد  إمنا 
بحبل  وال��ت��م��س��ك  ل��ل��ق��رآن 
يحمي  ال����ذي  امل��ت��ني  ال��ل��ه 
فيه  ج��اء  مب��ا  املجتمعات، 
من قيم التسامح والتعايش 
السلمي والذي يدفعنا  نحو 
التقدم واإلزدهار والنهوض 
وعي  ويشكل  احل��ض��اري 
أوطانهم  حب  نحو  ألبنائها 

والعمل على رفعتها .
وذك����ر احل��م��ي��ض��ي  أن 
بتلك  ال��ش��رك��ة  إه��ت��م��ام 
املناسبة  ينطلق من إهتمام 
وشعباً  ح��ك��وم��اً  ال��ك��وي��ت 
واضح  وبتوجيه  بالقرآن 
أمير  ال��س��م��و  م��ن ص��اح��ب 
البالد الشيخ صباح األحمد 
بإعتبار  الصباح   اجلابر 
روافد  من  راف��د  أهم  القرآن 
األصلية  الكويتية  الثقافة 
لهويتها  م��ك��ون  وأع��ظ��م 
التي  اإلس��الم��ي��ة  العربية 
السلمي   بالتعايش  عرفت 
والتعددية الفكرية املثمرة .

ترقيــة «FTSE» أضافــت بعــدًا قويًا 
إلى الســوق الكويتي وجعلته أكثر صالبة 

مقارنة باألعوام الماضية 
نظرة إيجابية تجاه السوق الكويتي 

على المدى المتوسط والطويل
2.5 مليــار دوالر متوقــع ان تتدفــق 
إلــى بورصة الكويت في حــال ترقيته إلى 

MSCIمؤشر

األوسط الشرق  في  مستقل  مركز  أول  تفتتح  »لينكون« 

خالل الربع األول من 2019

الناشئة  لألسواق  الكويت  مؤشر  بحسب   2010 منذ  أداء  أفضل  حتقق  البورصة  لالستثمار«:  »الوطني 
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أعلن بنك بوبيان عن اختيار نورة سليمان الفصام ملنصب 
رئيس إدارة التخطيط االستراتيجي التابع مباشرة للرئيس 
التنفيذي للبنك وذلك في إطار خطط التطوير اإلداري للبنك 
وتلبية ملتطلبات املرحلة املقبلة والتى يسعى من خاللها 

البنك نحو املزيد من التطور واالنتشار في السوق احمللي.

ومتتلك الفصام خبرة عملية تقترب من 20 عاما قضتها 
اوالً في بنك الكويت الوطني في إدارة اخلدمات املصرفية 
االستثمارية ثم شركة االستثمارات الوطنية والتى قضت 
فيها نحو 15 عاما أسست فيها قطاع اخلدمات املصرفية 
االستثمارية في الشركة وتدرجت في مختلف املناصب حتى 

وصلت إلى منصب نائب رئيس تنفيذي حيث أمتت صفقات 
االكتتاب اخلــاص بقيمة تفوق 1.3 مليار دوالر أمريكي 
باإلضافة إلى إدارة أهم الصفقات االستشارية املالية من 
أهمها صفقة االستحواذ االلزامي على أسهم شركة امريكانا 

من قبل شركة أديبتيو بقيمة 941 مليون دوالر أمريكي.

ترقية »FTSE« أضافت بعدًا قويًا إلى السوق الكويتي وجعلته أكثر صالبة

11.4 باملئة ارتفاع مؤشر الكويت لألسواق الناشئة بالربع األول  »الوطني لالستثمار«: 
ــة الــوطــنــي  ــرك ـــال تــقــريــر صــــادر عــن ش ق
لالستثمار أن البورصة الكويتية حققت خالل 
 MSCI   العامني املنصرمني حسب أداء مؤشر
Kuwait أفضل أداء للبورصة منذ عام 2010، 
كما تتابع البورصة أدائها اجليد منذ بداية 
العام وحتى 25 مــارس 2019، مقارنة بأداء 
األسواق العاملية والناشئة، حيث ارتفع مؤشر 
»MSCI Kuwait« بنسبة %11.43 مقارنة 
مبؤشرMSCI Emerging Market   الذي 

بلغ 8.30%.
وذكـــر التقرير ان دخـــول الــبــورصــة على 
ــواق الناشئة ساهم بشكل كبير  مصاف األس
في حتسني أدائها حيث ارتفع صافي التدفقات 
األجنبية بشكل كبير خــالل العام املاضي إذ 
وصلت احجام التدفقات األجنبية إلى مستويات 
تاريخية، وصفت بانها أعلى مستوى سنوي 

استنادا لبيانات البورصة منذ عام 2008.
 »FTSE« وأشـــار التقرير إلــى أن ترقية

كانت أحــد األســبــاب الرئيسية لتحسني أداء 
ــى النتائج اجليدة  الــبــورصــة، بــاإلضــافــة إل
التي حتققها الشركات املدرجة في الكويت، 
وخصوصاً البنوك، ومن هنا فنحن نعتقد أن 
تنفيذ ترقية »FTSE« أضــاف بعداً قوياً إلى 
السوق الكويتي، وجعله أكثر صالبة بنهاية 

العام املاضي.
وأكـــد انــه ال شــك ان الــكــويــت قــد تستفيد 
بشكل كبير من تدفقات االستثمارات األجنبية 
املتوقعة في حال ترقية البورصة إلى مؤشر
MSCI لألسواق الناشئة، حيث من املتوقع ان 
جتلب نحو 2.5 مليار دوالر، وهو ما سينعكس 
على حتسن شــامــل فــي بيئة االستثمار في 
ــود املستثمرين  الكويت من خــالل زيــادة وج
املؤسسيني، وهو ما قد ينجم عنه إيجابيات 
متعددة مثل زيادة ثقة املستثمرين في السوق، 
وحتسن السيولة، وارتفاع مستوى الشفافية 
واحلوكمة. ورأى التقرير أن ترقية البورصة 

ــواق الناشئة ستشكل دافعا  إلى مصاف األس
ــادة التركيز  لزيادة الطروحات األولية، وزي
على حتسني عائدات املساهمني، باإلضافة إلى 
إدخال أدوات جديدة إلى السوق مثل املشتقات 
وأدوات حتــوط وغير ذلــك.وأضــاف التقرير 
أن إضافة الكويت إلــى قائمة MSCI خطوة 
ــاه الصحيح، ولكن الــقــرار النهائي  في االجت
للترقية يعتمد على املشاورات التي ستجريها 
»MSCI« مع مختلف اجلهات املعنية، مبا في 

ذلك املستثمرون والوسطاء وأمناء احلفظ.
وان قرار الترقة المتوقع في يونيو 2019 
إجابيــاً، فمن المتوقع أن بدأ التنفذ في مايو 
ــس مــؤكــداً حتى اآلن ما إذا كان  2020، ولي
التنفيذ سيتم مــن خــالل شرحة واحدة، أو 
تقسمها على مرحلتني على غرار ترقية فوتسي، 
مع األخذ باالعتبار أن تدفق معظم االستثمارات 
األجنبية غير النشطة إلى السوق يكون يوم 

التنفيذ.

مت التوقيع في دولة الكويت على أطر الترتيبات 
املالية املتعددة األطراف بشأن التعاون املالي لبرنامج 
الــتــوازن املالي في مملكة البحرين، شملت وزارة 
املالية لدولة الكويت، الصندوق الكويتي للتنمية 
االقتصادية العربية، وصندوق النقد العربي، ووزارة 

املالية ململكة البحرين الشقيقة.

يذكر أن الترتيبات قــد جــاءت ضمن حزمة من 
اإلجراءات الداعمة لإلصالحات االقتصادية واستقرار 
املالية العامة في مملكة البحرين الشقيقة، والهادفة 
إلى تدعيم القواعد املالية واالقتصادية لدول مجلس 

التعاون اخلليجي.
ــد مثل دولـــة الكويت وزيـــر املالية د. نايف  وق

فالح احلجرف، و عبدالوهاب احمد البدر ممثالً عن 
الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية، 
بينما مثل الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير 
املالية واالقتصاد الوطني مملكة البحرين الشقيقة، 
ود.عــبــدالــرحــمــن بــن عبدالله احلميدي ممــثــالً عن 

صندوق النقد العربي.

اجلانبان في صورة جماعية

البحرين في  املالي  للتعاون  اتفاقية  توقع  الكويت 

قام البنك التجاري الكويتي بتقدمي 
مساهمة مادية جلمعية الصليبخات 
التعاونية لدعم أنشطة اجلمعية 
االجتماعية، وذلــك في إطــار جهود 
البنك املــتــواصــلــة خلــدمــة املجتمع 
ــي كــافــة الفعاليات  ومــشــاركــتــه ف
واألنشطة االجتماعية والتعاونية 
املختلفة واالهــتــمــام بكافة شرائح 

املجتمع. 
ــذا السياق قــامــت فاطمة  ــي ه وف
الرشيد – مديرة منطقة العاصمة 
- قطاع اخلدمات املصرفية لألفراد، 
بتقدمي شيك املساهمة إلى نائب مدير 
عام جمعية الصليبخات التعاونية 
ــالل غــمــالس اخلرينج الـــذي عبر  ط
عــن شكره وامتنانه ملــبــادرة البنك 

التجاري الكويتي، مشيداً بالدور 
الفعال الذي يقوم به البنك في دعم 
مختلف األنشطة االجتماعية التي 
تنظمها إدارة اجلمعية بــني فتره 
وأخــرى ومتمنياً مزيداً من التقدم 
واالزدهــار ألسرة البنك ومؤكداً أن 
التجاري يأتي في مقدمة مؤسسات 
ــــاص الــتــي متـــارس  ــاع اخل ــط ــق ال
دورهــا االيجابي في دعم األنشطة 

االجتماعية.  
وأكــد البنك التجاري استمراره 
بدعم مثل هــذه األنشطة، جتسيداً 
ملسؤوليته االجتماعية كمؤسسة 
ــى خدمة  مالية وطنية تسعى إل
املجتمع الذي تعمل فيه وكونه جزء 
ال يتجزأ من نسيج املجتمع الكويتي.

»التجاري« يدعم  األنشطة االجتماعية جلمعية الصليبخات

قـــال الــتــقــريــر الــشــهــري لــشــركــة بــحــوث كامكو 
بخصوص أداء أســواق األوراق املالية لدول مجلس 
التعاون اخلليجي في مــارس 2019 ، لقد انعكس 
تفاؤل السوق العاملي إلى حد كبير على أداء أسواق 
األسهم اخلليجية حيث كان اجمالي العوائد للمنطقة 
ايجابيا. وجاء السوق الكويتي في الصدارة مسجالً 
أعلى مكاسب شهرية له في 26 شهًرا بقيادة أسهم 
البنوك املدرجة. وجاء السوق السعودي ثانياً بقيادة 
بعض القطاعات الكبرى مثل البنوك والتجزئة 

واالتصاالت. 
و كان السوق الكويتي األفضل أداًء على مستوى 
دول مجلس التعاون اخلليجي في مارس 2019 مع 
ارتفاع مؤشرات السوق الثالث. وتركز النمو مرة 
أخــرى حــول األسهم الكبرى كما يتضح من ارتفاع 
مؤشر السوق األول بنسبة 9.2 في املائة، في حني 
كان منو مؤشر السوق الرئيسي اقل بكثير بارتفاعه 
بنسبة 3 في املائة، األمر الذي أدى إلى تسجل مؤشر 
السوق العام لنمو بنسبة 7.4 في املائة. وقد نتج 
ــارس إلــى حتسني  عن ارتــفــاع البورصة في شهر م

أداء السوق الكويتي ليصبح ثاني أفضل األســواق 
اخلليجية أداًء على أساس سنوي بنمو مؤشر السوق 

العام بنسبة 10.6 في املائة. 
ومن حيث األداء القطاعي، تفوق اداء البنوك على 
غيرها من قطاعات السوق بنمو شهري بلغت نسبته 
10.3 في املائة بدعم من االرتفاع الذي شهدته كافة 
أسهم البنوك الكويتية املدرجة في البورصة. وسجل 
بنك برقان أكبر مكاسب خالل الشهر بارتفاعه بنسبة 
21 في املائة على خلفية موافقة مجلس إدارة البنك 
على توزيع أربــاح نقدية بقيمة 12 فلس للسهم عن 
العام 2018 بعد تسجيل منواً بنسبة 26.6 في املائة 

في صافي ربح البنك للسنة املالية 2018.
 كما كانت مــؤشــرات الرعاية الصحية والسلع 
االستهالكية من املؤشرات الرابحة خالل الشهر بنمو 
بلغت نسبته 8.8 في املائة و7.6 في املــائــة، على 
التوالي. أما من جهة القطاعات اخلاسرة، فقد تضمنت 
مؤشر التكنولوجيا ومؤشر النفط والغاز بتراجع 
بلغت نسبته 24.5 في املائة و 3.0 في املائة، على 

التوالي.

»كامكو«: السوق الكويتي األفضل 
أداًء على مستوى دول اخلليج

قالت وزارة التجارة والصناعة إن قيمة إجمالي 
الصادرات الكويتية املنشأ في شهر مــارس املاضي 
بلغت 1ر125 مليون دينار كويتي )نحو 413 مليون 
دوالر أمريكي( مقابل 6ر11 مليون دينار )نحو 38 

مليون دوالر( خالل الفترة ذاتها من العام املاضي.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أمس  الثالثاء 
ــى الـــدول العربية  أن قيمة إجمالي الــصــادرات إل
باستثناء دول مجلس الــتــعــاون اخلليجي بلغت 
5ر115 مليون دينار )نحو 381 مليون دوالر( في 
مارس املاضي مقابل 5ر7 مليون دينار )نحو 7ر24 

مليون دوالر( في ذات الفترة من 2018.
وأضافت أن الصادرات إلى الدول العربية توزعت 
على كل من مصر والعراق واألردن ولبنان واليمن 

ــر وفلسطني وســوريــا  ــزائ ــرب وتــونــس واجل ــغ وامل
والــســودان وليبيا.وحول أكثر عشر دول استيرادا 
ــأن مصر جـــاءت في  ـــادت ب للمنتجات الوطنية أف
الصدارة بقيمة 110 ماليني دينار )نحو 363 مليون 
دوالر( بزيادة عن العام املاضي بنسبة 8025 في املئة 
تلتها اإلمــارات في املرتبة الثانية بقيمة 1ر2 مليون 

دينار )نحو سبعة ماليني دوالر(.
وذكرت أن إيطاليا حلت في املرتبة الثالثة بقيمة 
1ر2 مليون دينار )نحو سبعة ماليني دوالر( بزيادة 
120 في املئة عن شهر مارس من العام املاضي في حني 
جاءت قطر في املرتبة الرابعة بقيمة 8ر1 دينار )نحو 
9ر5 مليون دوالر( تلتها العراق بقيمة 8ر1 مليون 

دينار )نحو 9ر5 مليون دوالر(.

125.1 مليون دينار  »التجارة«: 
الصادرات الكويتية في مارس املاضي

ــرت اجلمعية العمومية لشركة املــركــز املالي  أق
الكويتي أمــس  الثالثاء توزيع أربــاح نقدية بنسبة 
5 في املئة بواقع 5 فلوس للسهم الواحد عن السنة 

املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2018.
وقــال رئيس مجلس إدارة الشركة ضــرار الغامن 
خالل اجتماع اجلمعية العمومية التي عقدت بنسبة 
حضور 7ر72 في املئة إن )املــركــز( حققت في عام 
2018 أرباحا صافية بلغت 29ر2 مليون دينار كويتي 

)نحو 5ر7 مليون دوالر أمريكي(.
وأوضح الغامن أن الشركة متكنت من حتقيق أداء 

متفوق نسبي في إدارة األصول واخلدمات املصرفية 
لالستثمارية عبر التنوع في املنتجات االستثمارية 
واملناطق اجلغرافية لالستثمار مع اتخاذها خطوات 
في املخصصات االحترازية على املشاريع العقارية 

ملواجهة التقلبات اإلقليمية غير املسبوقة.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي للشركة مناف 
الهاجري في كلمة مماثلة إن إجمالي األصــول ارتفع 
إلى 642 مليون دينار )نحو 1ر2 مليار دوالر( في 
عام 2018 مقارنة مع 615 مليون دينار )نحو ملياري 

دوالر( في عام 2017.

عمومية »املركز« تقر توزيع
2018 في املئة أرباحًا نقدية عن   5 الكرمي   للقرآن  الكويت  مبسابقة  الفائز  موظفيها  أحد  العقارية« تكرم  »وفرة    

في إطار حرص شركة » وفرة 
العقارية » على دعــم وتشجيع 
املشاركني الذين برهنوا بجدارة 
على أداءهــــم املتميز فــي حفظ 
الــقــرآن الكرمي، كرمت الشركة 
أحد موظفيها الفائز بجائزة حفظ 
كتاب الله عز وجل في مسابقة 
الكويت الكبرى حلفظ القرآن 
ـــــده لــعــام  ـــــوي الــــكــــرمي وجت
2019 ، حيث قــامــت الشركة  
بتكرمي الفائز عمر جاسم الصالح  
من اإلدارة املالية للشركة بتقدمي  

شهادة تقدير وجائزة تذكارية .
ــال نائب   وبــهــذة املناسبة ق
الــرئــيــس التنفيذي للخدمات 
ــي الــشــركــة محمد  املــســانــدة  ف
جاسم احلميضي أن تكرمي وفرة 
العقارية ألحد أبناءها  الفائزين 
ــة اجلــلــيــلــة  ــق ــاب ــس فـــي هــــذة امل
يأتي إنطالقاً من سعي الشركة 
لترسيخ مفاهيم املسؤولية 
ــة في  ــارك ــش ــة وامل ــي ــاع ــم ــت اإلج
تـــرســـيـــخ  الـــقـــيـــم اإلميـــانـــيـــة 
ــة في  ــع ــي ــرف والـــروحـــانـــيـــة ال
نفوسنا، مؤكداً أن تكرمي مثل تلك 
النماذج الطيبة يشجع اجلميع 

ويدعو إلى اإلقتداء بها وإحتذاء 
بحذوها«. 

ــــــح احلــمــيــضــي فــي  وأوض
تصريح  صحافي،خالل تكرمي 

املوظف الفائز أن شركة » وفرة 
العقارية » تلتزم  بدعم مختلف 
النماذج املشرفة والتي تساهم 
في اإلرتقاء باملستوى األكادميي 

ــيــمــي لــــدى الــشــبــاب  والــتــعــل
الــكــويــتــي، الســيــمــا تــلــك التي 
تتناول حفظ القرآن وترسيخ 

املبادىء العقائدية والروحية.

ــذه املــبــادرة  ولفت الـــى أن ه
تعكس الــروح الغنية باملعاني 
اإلنسانية التي متتع بها برنامج 
ـــرة الــعــقــاريــة املجتمعية،  وف
مؤكداً اإلحتفال بحفظة القرآن 
إمنـــا يــعــد إحتفاالً برعايتهم 
للقرآن والتمسك بحبل الله املتني 
الذي يحمي املجتمعات، مبا جاء 
فيه من قيم التسامح والتعايش 
السلمي والـــذي يدفعنا  نحو 
التقدم واإلزدهــــار والنهوض 
احلضاري ويشكل وعي ألبنائها 
نحو حب أوطانهم والعمل على 

رفعتها .
 وذكــر احلميضي  أن إهتمام 
الشركة بتلك املناسبة  ينطلق 
ــن إهــتــمــام الــكــويــت حكوماً  م
وشعباً بالقرآن وبتوجيه واضح 
من صاحب السمو أمير البالد 
الشيخ صباح األحــمــد اجلابر 
الصباح  بإعتبار الــقــرآن أهم 
رافد من روافد الثقافة الكويتية 
األصلية وأعظم مكون لهويتها 
العربية اإلسالمية التي عرفت 
بالتعايش السلمي  والتعددية 

الفكرية املثمرة .

احلميضي والربيعان يكرمان عمر الصالح

أطلق بنك الكويت الوطني وبالتعاون مع كلية 
ــه السادسة من  إدارة األعــمــال IE Madrid  دورت
برنامجه اخلاص لتطوير القيادات املصرفية الشابة، 
وذلـــك فــي إطـــار دعــمــه املستمر لتطوير الــكــفــاءات 

والكوادر البشرية.
وبهذه املناسبة أكــد مدير عــام املـــوارد البشرية 
ــادة بنك الكويت  للمجموعة عماد العبالني »أن ري
الوطني على الصعيد احمللي واإلقليمي ترتكز في املقام 

األول على االرتقاء بالكوادر البشرية للبنك، مشيراً 
إلــى أن النمو ال يتحقق ألي مؤسسة بــدون تطوير 

مهارات كوادرها البشرية.
وأضــاف أن الوطني يولي أهمية كبرى لالرتقاء 
بقدرات موظفيه ويسخر كافة اإلمكانيات للمساهمة 
في تطورهم املهني وذلك عبر توفير برامج التدريب 
والتطوير بالتعاون مع أعرق املؤسسات التعليمية 

حول العالم.

»الوطني« يطلق برنامجه
 لتطوير القيادات الشابة

http://www.alwasat.com.kw/Archive/p10-emailzynwmqicepnprjmcgnqaidtdbwyqnypisqyhcwgnhddxapfr.pdf

