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»المركز«: المضاربة على األسهم القيادية ساهم في تماسك السوق
ذكر تقرير شركة املركز املالي أن سوق الكويت 
لألوراق املالية ش���هد انخفاضا لهذا األسبوع 
على جميع األصعدة بعد التحسن في األسبوع 
املاضي، ومبا أن الغموض وعدم وضوح الرؤية 
من أكبر ما يضر السوق كان لوجود اإلشاعات 
بش���أن تعثر ش���ركات وانخفاض األرباح املتوقعة لعدد من 
الشركات القيادية إضافة إلى عدم وضوح اجتاه السوق أثر 
س���لبي على التداوالت وخلق مناخ���ا للمضاربة التي كانت 
مس���يطرة على السوق فيما شهدت األس���هم القيادية ركودا 
والذي أدى إلى متاسك املؤشر السعري بينما انخفض املؤشر 

الوزني بأكثر من %2.
ولم يتفاعل السوق مع إعالن احلكومة خلطة اإلنفاق للعام 
احلالي والتي ق����د تبلغ 12 مليار دينار والتي جاءت تزامنا مع 
رفع صندوق النقد الدولي لتقديراته ألداء أس����واق املنطقة في 
عام 2010 من 0.3% إلى 4.5% والتوقعات بشأن التحسن العام في 
االقتصادات العاملية إذ اليزال السوق يترقب إعالنات األرباح التي 
لم تظهر بعد حيث لم يعلن إال عدد محدود جدا من الشركات عن 

نتائجها بينما أعلنت أغلب الشركات في منطقة اخلليج.
وبلغ املؤشر الوزني 375.88 نقطة بانخفاض قدره %2.11، 
بينما كان املؤشر الس���عري متماسكا حيث انخفض بنسبة 
0.39% ببلوغه 7034.7 نقطة لتبلغ خسائر وأرباح املؤشرين 
الوزني والس���عري على التوال���ي 2.56% و0.42% منذ بداية 
السنة، كما تراجعت كميات وقيم التداول لهذا األسبوع بنسبة 
18.1% و5.5% عل���ى التوالي إذ بلغت كمية التداول 2.7 مليار 

سهم في حني بلغت القيمة 317.6 مليون دينار.
وحول أخبار الش���ركات ذكر أن شركة اإلمناء أعلنت عن 
حصولها على مناقصة بتأهيل وصيانة وحدات في مشروع 
الظهر السكني بقيمة 5.4 ماليني دينار، كما أعلن بيت التمويل 
الكويتي عن حصوله على موافقة هيئة سوق املال السعودية 

للبدء مبمارسة عدة أنشطة في السعودية.
واحتل قطاع اخلدمات املرتبة األولى لهذا األس���بوع من 
حيث قيمة التداول األس���بوعية بنس���بة 33.5% من إجمالي 
التداوالت مدفوعا بارتفاع التداول على أس���هم زين وهيتس 
تيليكوم بنسبة 11% من إجمالي تداوالت السوق، وجاء قطاع 
االس���تثمار باملرتبة الثانية بنس���بة 25.1% مدفوعا بارتفاع 

التداول على سهم ايفا.
ومن الناحية الفنية، يحظى املؤش���ر السعري بدعم عند 
مستوى 6950 و7000 نقطة بينما يواجه مقاومة عند مستوى 
7040 و7100 نقطة، بينما يحظى املؤش���ر الوزني بدعم عند 
مس���توى 370 و365 فيما يواجه مقاومة عند مستوى 378 

و380 نقطة.

ينطلق 8 مارس المقبل بمشاركة 45 دولة

بهدف تعريف الجمهور بأهمية المشروعات اإللكترونية والحلول الذكية 

الكويت وأميركا على رأس المشاركين 
بالملتقى التاسع عشر إلدارة التكنولوجيا

مكين: »أيمس« لخدمات الكمبيوتر تشارك 
بمعرض الكويت لتكنولوجيا المعلومات »أنفوبيز«

.. ووزارة المالية تشارك في المعرض

 القاهرة ـ هناء السيد 
مبشاركة 45 دولة منها الكويت والواليات 
املتح���دة والصني ودول االحت���اد االوروبي 
تستضيف جامعة النيل � اجلامعة البحثية 
األولى بالش���رق األوس���ط � ملتق���ى إدارة 
التكنولوجيا في دورته ال� 19 والذي تنظمه 
اجلمعية الدولية إلدارة التكنولوجيا والتي 
تضم ف���ي عضويتها 85 دول���ة وتتخذ من 
الواليات املتحدة مقرا لها وذلك حتت عنوان 
»دور التكنولوجيا في التنمية االقتصادية« 
لينعقد للمرة الثانية في القاهرة، وأكد د.طارق 
خليل � رئيس جامعة النيل � أن أعمال امللتقى 
يتم اإلعداد لها في الوقت احلالي لتنطلق في 

الفترة من 8 إلى 11 مارس املقبل.
وأشار خليل إلى أن امللتقى ينعقد حتت رعاية 
د.طارق كامل وزي����ر االتصاالت وتكنولوجيا 
املعلومات ومقررا أن يشارك فيه عدد ضخم من 
مراكز األبحاث واجلامعات والشركات املهتمة 
بتكنولوجي����ا املعلومات وتطويعها في خدمة 
االقتصادات قائال: »إن االستفادة من تكنولوجيا 
املعلومات بالشكل األمثل أحد أهم العناصر التي 
تضمن التنمية املستدامة وارتفاع معدالت النمو 
االقتصادي وهو األمر الذي يجب التركيز عليه 

في مصر خالل الفترة املقبلة«.
وقال رئيس جامعة النيل: إن احد أهم أهداف 
امللتقى هو البحث عن حلول لتقليص الفجوة 
الرقمية التي تتزايد بني الدول النامية واملتقدمة 
بشكل متسارع وذلك الن اهتمام الدول املتقدمة 
بالتكنولوجيا واعتمادهم عليها يتزايد في حني 
تخطو ال����دول النامية خطواتها ببطء في هذا 

املجال ويستدرك خليل بأن مصر قطعت شوطا 
كبيرا في االس����تفادة واالهتمام بالتكنولوجيا 
لكن اليزال أمامنا الكثير لتقليص الفجوة التي 

اتسعت عبر سنوات.
وأش����ار طارق خليل إلى أنه طبقا لبيانات 
االحتاد االوروبي لالتصاالت فان أعداد املشتركني 
في شبكة االنترنت في الواليات املتحدة األميركية 
ودول أوروبا الغربية تتراوح بني 42% و%84 
لكل مائة نسمة في حني أنها مازالت في حدود 
18.5% لكل مائة نسمة في حالة مصر قائال ان 
الفجوة تبدو أكثر اتس����اعا بالنسبة ملشتركي 
االنترنت فائق السرعة حيث تتراوح بني %20 
و37% في حالة الدول املتقدمة بينما مازالت بالغة 

التدني في مصر في حدود 1.2% فقط.
وأضاف خليل أن اجلامعة تس����تعد لعقد 
عدد من املؤمترات الهامة لتحفيز معدالت النمو 
االقتصادي من خالل االستغالل االمثل لألبحاث 
والتطور التكنولوجي وفي هذا اإلطار يتم حاليا 
اإلعداد لعقد مؤمتر حول دور األبحاث في زيادة 
تنافسية الصناعة وتنمية االقتصاد املصري 
مبش����اركة عدد كبير من املسؤولني واخلبراء 
واألكادمييني ورجال األعمال ومسؤولي الشركات 
العاملي����ة ومجلس أمناء اجلامعة، وذلك بهدف 
تعريف املجتمع باألبحاث التي تقوم بها املراكز 
البحثية باجلامعة وإمكانية االستفادة منها في 
تنمية وتطوير العديد من القطاعات االقتصادية 
وسيكون ذلك حتت رعاية وبحضور د.طارق 
كامل وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 
ود.هاني هالل وزي����ر التعليم العالي والدولة 

للبحث العلمي.

أعلن املدير العام للشركة 
العربية خلدمات الكمبيوتر 
)أميس( عم����رو مكني عن 
اش����تراك الشركة مبعرض 
أنفوبيز ب����أرض املعارض 
الدولية مبش����رف في املدة 
من 31 يناير � 4 فبراير 2010 
حيث ستقوم بعمل عرض 
حي طوال فترة إقامة املعرض 
لبعض املشاريع التي قامت 
وتقوم بتنفيذها بالتعاون مع 
الشركات التي متثلها شركة 
»أميس« بالكويت ومن هذه 
املشاريع التي سيتم عرضها 

نظم املعلومات اإلدارية حيث أشار مكني إلى 
ان »أميس« تقوم بتطبيق هذه النظم بالتعاون 
مع ش����ركة أنفورماتيك املصرية وهي شركة 
متخصصة في مجال تطوير وتوريد وتركيب 
وصيانة نظم املعلومات والشبكات املتكاملة 
من خالل استخدام األساليب العاملية املتقدمة 
في مجال دراسة احتياجات املؤسسات وحتليل 
وتصميم وتطوير النظ����م وكذلك املنهجيات 
القياسية واألدوات املساعدة التي تتماشى مع 
املتطلبات احلالية في مجال تكنولوجيا نظم 

املعلومات.
وأوضح مك���ني ان نظ���ام إدارة اجلامعة 
ومعاهدها يش���مل األنظمة الفرعية وشؤون 
الطالب والدراس���ات العلي���ا وأعضاء هيئة 
الكنترول  املعاونة ونظام  التدريس والهيئة 
ونظام اجلدول ونظام تعريفات النظام وكذلك 
إدارة األنظمة واألمان والتقارير واإلحصائيات 
بكل نظام فرعي والتقارير واإلحصائيات على 

مستوى اجلامعة أو الكلية.
وتابع »كما يش���مل نظام إدارة املدرسة 
الذكية إدارة كل من العالقات واملعامالت داخل 
املدرسة وميكنة اإلجراءات املتعلقة بالعملية 
التعليمية وكذلك إنتاج جميع التقارير التي 
يحتاجها املستخدم � تعزيز مشاركة أولياء 
األمور ومتابعة أداء أبنائهم وأيضا احملافظة 
على اخلصوصية لكل مستخدم واالستغناء 
عن كل العمليات التي تتم يدويا، إضافة إلى 
فتح قنوات االتصال ب���ني اإلدارة والطالب 

واملعلمني وأولياء األمور«. 
احملتوى اإللكتروني

وأكد مكني على ان الشركة ستقوم بعرض 
أنظمة إدارة ونش���ر احملت���وى اإللكتروني 
ملؤسسات الدولة وذلك من خالل تبني فكر 

إدارة وفهرس���ة وثائ���ق 
ومؤسسات الدولة املختلفة 
بالتع���اون مع ش���ركات 
متخصصة في هذا املجال 
ومن بينها الشركة املصرية 
خلدمات املعلومات وهي 
احدى الشركات املصرية 
ف���ي مجال  املتخصص���ة 
تكنولوجي���ا املعلوم���ات 
البرمجي���ات  وإنت���اج 
ف���ي إيجاد  واملتخصصة 
احللول املتكاملة للهيئات 
واملؤسس���ات املختلف���ة 
القطاع���ني احلكومي  في 
واخلاص. كما تهدف شركة أميس من تطبيق 
أنظمة إدارة ونشر احملتوى اإللكتروني الى 
إبراز الوجه احلضاري للكويت في مجال إدارة 

وفهرسة الوثائق مبؤسسات الدولة.
وتتنوع خدمات الش���ركة في هذا املجال 
حيث تقوم بتقدمي االستش���ارات الفنية في 
مجال األرشفة االلكترونية والتحويل الرقمي 
وإنتاج النظم الالزمة إلدارتها وأيضا تقدمي 
الفنية في تبسيط إجراءات  االستش���ارات 
وتدفق األعمال وكذلك عقد الدورات التدريبية 
املتخصصة في مجال إدارة وتدفق األعمال 

ومجال التحويل الرقمي واألرشفة.
وأضاف مكني انه وعلى مدى مراحل تطور 
الش���ركة مت اصدار مجموعة من التطبيقات 
املتخصصة ف���ي مجاالتها والتي تعتبر من 
أوليات التطبيق���ات الناجحة في مثل هذه 
املجاالت ومنها نظام االرش���يف الصحافي 
8Columns )مليكنة وأرشفة اجلرائد والدوريات 
وإتاحتها في ش���كل رقم���ي( وكذلك نظام 
املخططات املس���احية وهو نظام الكتروني 
حلف���ظ وفهرس���ة واس���ترجاع املخططات 
املساحية وايضا نظام ارشيف العقود وهو 
نظام الكترونى متخصص حلفظ وفهرسة 

واسترجاع العقود واجللود.
وكش���ف مكني عن ان شركة أميس تقوم 
بتنفيذ عدة مشروعات في مجال إدارة وفهرسة 
الوثائق لعدة جهات منها مشروع تكشيف 
وحتويل الوسائط امليكروفيلمية إلى وسائط 
إلكترونية وإنشاء وتصميم وتنفيذ برنامج 
قاعدة املعلومات الوطنية ألخبار الصحافة 
الكويتي���ة )ذاكرة الكويت( للجهاز املركزي 
لتكنولوجيا املعلومات وبالتعاون مع مركز 

األهرام لتكنولوجيا املعلومات.

 كونا: تشارك وزارة املالية في معرض الكويت 
لتكنولوجيا املعلومات واحللول املتكاملة في 
الفترة من 31 يناير حتى 4 فبراير املقبل بهدف 
توعية اجلمهور واملهتمني باخلدمات االلكترونية 

التي تقدمها الوزارة.
وقالت الوزارة في بيان صحافي أمس انه 
سيتم خالل املعرض اس����تعراض العديد من 
اخلدمات االلكتروني����ة اجلديدة التي تعرض 
للمرة االولى منها عرض وطباعة الدليل النمطي 
للحس����ابات وخدمة الش����راء اجلماعي املوحد 
ومشروع االستفس����ار عن مستحقات االفراد 
والش����ركات لدى الدولة واالستعالم عن حالة 

معامالت العقارات املنزوع ملكيتها.
وأضاف البيان ان م����ن اخلدمات اجلديدة 

التي ستعرض للمرة االولى خدمة عرض نظم 
تخطيط املوارد املؤسسية التابعة ملشروع هندسة 
العمليات اضافة الى اخلدمات االلكترونية التي 

مت تقدميها للجمهور في الفترات السابقة.
وأفاد بان من اهم اخلدمات غير اجلديدة التي 
سيتم عرضها خدمة املؤشرات املالية واالستعالم 
عن مستحقات امالك الدولة والدفع االلكتروني 
ملستحقات امالك الدولة وطلب شهادة ملن يهمه 
االمر بش����أن االس����تمالكات وطلب شهادة ملن 
يهمه االمر بش����أن سداد ايجارات امالك الدولة 
واصدار بطاقة ضريبة اضافة الى التعرف الى 
االتفاقيات بش����أن حماية االستثمارات ومنع 
االزدواج الضريبي بني الكويت ومختلف دول 

العالم.

عمرو مكني

حركة المؤشر خالل أسبوع

مؤشرات التداول األسبوعي حسب القطاعات

كمية األسهم المتداولة
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القيمة السوقية للشركات تراجعت 1.6% لتسجل 29.85 مليار دينار

»االستثمارات الوطنية«: زيادة رؤوس أموال البنوك
تضغط على سيولة السوق  وتضعف خطوط التمويل

ذكر تقرير شركة االستثمارات 
الوطني����ة االس����بوعي انه خالل 
تداوالت االسبوع املاضي انخفض 
مؤشر املعدل اليومي لكمية االسهم 
املتداولة وعدد الصفقات وقيمتها 
بنس����بة 18.1% و4.1% و5.5% على 
التوالي، ومن اصل ال� 205 شركات 
املدرجة بالسوق مت تداول اسهم 158 
شركة بنس����بة 77.1% من اجمالي 
اسهم الشركات املدرجة بالسوق، 
ارتفعت اس����عار اسهم 46 شركة 
بنسبة 29.1% فيما انخفضت اسعار 
اس����هم 83 شركة بنس����بة %52.5 
واستقرت اسعار اسهم 29 شركة 
بنس����بة 18.4% من اجمالي اسهم 
الشركات املتداولة بالسوق ولم يتم 
التداول على اسهم 47 شركة بنسبة 
22.9% من اجمالي اسهم الشركات 

املدرجة بالسوق الرسمي.
وبلغت القيمة السوقية بنهاية 
تداول األس����بوع املاضي للشركة 
املدرج����ة في الس����وق الرس����مي 
29.858.7 مليون دينار بانخفاض 
قدره 486.3 مليون دينار وما نسبته 
1.6% مقارنة مع نهاية األسبوع قبل 
املاضي والبالغة 30.344.9 مليون 
دينار وانخفاض قدره 826.2 مليون 
دينار وما نسبته 2.7% عن نهاية 

عام 2009.
وحول األداء العام للسوق فقد 
أنهى تعامالته لألسبوع على تراجع 
وذلك باملقارنة مع أدائه في األسبوع 
املاضي حيث انخفضت املؤشرات 
العامة )NIC50 � السعري � الوزني( 
بنسب بلغت 3.3% و0.4% و%2.1 
على التوالي، وكذلك األمر بالنسبة 
للمتغيرات العامة )املعدل اليومي 
للقيمة املتداولة � الكمية املتداولة 
� عدد الصفقات(، والتي انخفضت 

بنسب بلغت 6% و18% و4% على 
التوالي، هذا وبلغ املتوسط اليومي 
للقيمة املتداولة 64 مليون دينار 
خالل األس����بوع مقابل 67 مليونا 

لألسبوع الذي قبله.
وافتتح سوق الكويت لألوراق 
املالية تعامالته ببداية ومنتصف 
األسبوع على نفس نهج تداوالته 
خالل الفت����رة املاضية منذ بداية 
العام حيث سيطرت عليه املوجة 
املضاربية التي توزعت على قطاعات 
السوق املختلفة وطالت معظم الكتل 
االستثمارية من الناحية العددية، 
وس����ط نفس الركود الذي متر به 
األسهم الثقيلة والقيادية ان صح 
التعبي����ر، حتى ج����اء اليوم قبل 
األخير من اقفال األسبوع ليدخل 
في حركة تصحي����ح فجائية اثر 
بعض الشائعات التي تسربت حول 
تعثر احدى الش����ركات في قطاع 
الصناعة � والتي تبني الحقا فحوى 
اشكاليتها � وأدت تلك التسريبات 
ال����ى عمليات بي����ع مكثفة طالت 
أبرز أسهم شركات قطاع البنوك 
وقطاع اخلدمات رمبا الرتباط تلك 

املجموعة بهذه الشركات بصورة 
مباشرة وغير مباشرة اما عن طريق 
حصولها على تسهيالت ائتمانية 
أو بامتالكها مباشرة ألسهم بتلك 
الش����ركات، وبطبيعة احلال فإن 
انخفاض تلك األسهم أدى بشكل 
فوري الى عملية جني أرباح واسعة 
على أسهم ذات السمة املضاربية 
والتي تطول الشريحة الكبرى من 
الش����ركات املدرجة، إال ان اجنالء 
املخاوف بذلك اخلصوص وسط 
إع����الن من قب����ل املجموعة محل 
الش����ائعات عن فحوى االشكالية 
التي تبني � حسبها � انها ال تعدو 
عن تخفي����ض تصنيفها من قبل 
احدى وكاالت التصنيف العاملية 
حتى عدل السوق من مساره وعاد 
الى طبيعته مستكمال بذلك ما بدأ 
به السوق منذ بداية العام اجلديد 
2010، ومن ناحية اخرى وهو أمر 
مرتبط بعملية ضغوط البيع التي 
طالت بعض أسهم قطاع البنوك، 
فقد جاءت وسط إعالنات رسمية 
لبعضها عن عزمها زيادة رؤوس 
أموالها بعالوات إصدار وأنباء غير 

رسمية عن البعض اآلخر بإجرائها 
نفس التوجه ولكن ليس بصورة 
طواعية وامن����ا التزاما بتعليمات 
وتوجيهات الس����لطات الرقابية 
املختص����ة، وان كان هذا األمر في 
نهاية املطاف يصب في صالح قطاع 
املصارف ومالءتها وقدرتها على 
مواجهة التزامات وحتديات املرحلة 
املقبلة إال انه يظل من اجلانب الفني 
اآلخر عامل ضغط بالنسبة للسوق 
املالي خاصة في األوضاع احلالية 
التي تشهد شحا بالسيولة وضعف 
خطوط التمويل وهو ما سيخلق 
فجوة في سيولة السوق املتاحة 
وذلك لتوفير قيمة الزيادات التي 
تربو مبدئيا على 500 مليون دينار، 
وإذا م����ا مت الوضع بعني االعتبار 
حجم الش����ريحة التي ستساهم 
بالزيادة من خالل تسييل األسهم 
املدرجة األخرى فسيشكل ذلك أحد 
أبرز التحديات التي ستواجه السوق 
خالل املرحلة املقبلة منها. أما عن 
أداء القطاعات األكثر نش����اطا من 
حيث قيمة األس����هم املتداولة فقد 
استمر قطاع شركات اخلدمات في 

املرتب����ة األولى للتداول من حيث 
قيمة األسهم املتداولة بتداول 871.9 
مليون سهم بنسبة 32.1% موزعة 
على 10.994 صفقات بنسبة %30.0 
بلغت قيمتها 104.5 ماليني دينار 
بنس����بة 32.9% من اجمالي قيمة 
األس����هم املتداولة، في حني تقدم 
قطاع الشركات االستثمارية الى 
املرتبة الثانية للتداول من حيث 
قيمة األسهم املتداولة بتداول 868.7 
مليون سهم بنسبة 32.0% موزعة 
على 11.008 صفقة بنسبة %30.0 
بلغت قيمتها 83.5 مليون دينار 
بنس����بة 26.3% من اجمالي قيمة 

األسهم املتداولة.
وتراجع قطاع الشركات العقارية 
الى املرتبة الثالثة للتداول من حيث 
قيمة األسهم املتداولة بتداول 545.5 
مليون سهم بنسبة 20.1% موزعة 
على 5.842 صفقة بنسبة %15.9 
بلغت قيمتها 39.7 مليون دينار 
بنس����بة 12.5% من اجمالي قيمة 

األسهم املتداولة.
أما عن الشركات األكثر نشاطا 
من حيث قيمة األسهم املتداولة فقد 
تقدمت شركة االستشارات املالية 
الدولية الى املرتبة األولى للتداول 
من حيث قيمة األس����هم املتداولة 
بالسوق بتداول 245.9 مليون سهم 
موزعة عل����ى 1.921 صفقة بلغت 
قيمتها 26.5 ملي����ون دينار، كما 
تقدمت شركة االتصاالت املتنقلة 
الى املرتبة الثانية للتداول من حيث 
قيمة األس����هم املتداولة بالسوق 
بتداول 20.2 مليون سهم موزعة 
على 743 صفقة بلغت قيمتها 18.8 

مليون دينار.
وتقدمت شركة هيتس تيليكوم 
القابضة الى املرتبة الثالثة للتداول 
من حيث قيمة األس����هم املتداولة 
بالسوق بتداول 163.6 مليون سهم 
موزع����ة على 2.028 صفقة بلغت 

قيمتها 17.4 مليون دينار.
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