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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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