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السوق والتي تركزت على اسهم الشركات القيادية خاصة زين والشركات 
املرتبطة بها، االمر الذي يظهر ان هناك وفرة في الســــيولة املالية كانت 
في حاجة حملفزات ايجابية لدخول السوق، وهذا يدفع باجتاه ان السوق 
يتوقع ان يواصل االرتفــــاع في اغلب مراحل فترة التداول املتبقية من 
العام احلالي، ولكن الصعود املتوقع سيكون بشكل رئيسي من نصيب 
القيادية  الشــــركات  اسهم 
القــــادرة على توزيع ارباح 
الشــــركات االخرى  وايضا 
التي حققت منوا جيدا في 
ارباحها التشــــغيلية خالل 
التسعة اشــــهر االولى من 

العام احلالي.

  آلية التداول

  حققت اغلب اسهم البنوك 
ارتفاعا في اسعارها خاصة 
ســــهم البنك الوطني الذي 
شهد عمليات شراء ملحوظة 
خاصــــة مــــن جانب بعض 
احملافظ املالية الكبيرة، االمر 
الذي دفع الســــهم لتحقيق 
مكاسب سوقية ملحوظة مع 
توقعات بأن يواصل االرتفاع 

اذ مت تداول ٧٧٫٧ مليون ســــهم نفذت من خالل ١٢٠٢ صفقة قيمتها ٧٫٦ 
ماليني دينار.

  وحصل قطاع الشركات العقارية على املركز الرابع من حيث القيمة، اذ 
مت تداول ٤١٫٤ مليون سهم نفذت من خالل ٣٦٢ صفقة قيمتها ٢٫٦ مليون 
دينار. وجاء قطاع الشركات الصناعية في املركز الثالث من حيث القيمة، 

إذ مت تداول ٦٫٧ ماليني سهم 
نفذت من خالل ٢٤١ صفقة 

قيمتها ٢ مليون دينار.

  الشراء المفاجئ

  في اول ساعة ونصف من 
فترة التداول اتسمت عمليات 
الشــــراء بالضعــــف لتصل 
قيمــــة مــــا مت تداوله خالل 
تلك الفترة الى نحو اربعة 
ماليني دينار اال انه سرعان 
ما تغيــــرت وتيرة التداول 
بشكل جذري نتيجة انتشار 
اشاعات حول اصدار قرار من 
احملكمة في قضية الفوارس 
بعدم االختصاص، االمر الذي 
دفع اوساط املتداولني لضخ 
ســــيولة مالية ضخمة في 

 شركات الخرافي بقيادة «زين» تقود السوق للصعود القوي
  مضاربات وجني أرباح على بعض األسهم الرخيصة

   اســـتحوذت قيمـــة تـــداول ٩ شـــركات 
والبالغـــة ٢٦٫٣ مليـــون دينار علـــى ٦٧٫٦٪

مـــن القيمة االجمالية، وهذه الشـــركات هي: 
الوطنـــي، الدولي، بيتك، بنـــك بوبيان، ايفا، 

االستثمارات، جيزان، زين واالفكو.
ــهم «زين»  ــداول س ــة ت ــتحـوذت قيم     اس
ــى ١٩٪ من القيمة  ــن دينار عل ــة ٧٫٤ ماليي البالغ

االجـمالية.
     حـقـقت كـل مـؤشـرات القـطاعات ارتـفـاعا 
اعالهـــا البنـوك بـمـقـــدار ١٢٥٫٨ نقطـة، تاله 
الخدمـــات بمقدار ٧٨٫٨ نقطة، تـــاله التأمين 
بمقدار ٦٦٫٥ نقطة، تاله الصناعة بمقدار ٣٥٫٢ 

نقطة. 

بدعم من عوامل الدفع الذاتية القوية 
التــــي يتمتع بها البنك الوطني والتي 
ابرزها القدرة على حتقيق منو مستقر 
في ارباحــــه وتوزيعاته باالضافة الى 
ثقة اوساط املستثمرين في ادارة البنك 
التي متكنت بكل احترافية من جتاوز 
االزمة العاملية دون ان يتأثر البنك من 
تداعياتها قياسا بالبنوك االخرى، كذلك 
شهد ســــهم بيتك عمليات شراء قوية 
ايضا قياســــا بتداوالته السابقة اال ان 
سعره السوقي حافظ على استقراره. 
ورغم التداوالت احملدودة التي شهدها سهم بنك برقان اال انه حقق ارتفاعا 
في سعره. وحققت اغلب اسهم الشركات االستثمارية ارتفاعا في اسعارها 
في تداوالت مرتفعة على بعض االســــهم، فقد شــــهد سهم ايفا تداوالت 
نشــــطة وارتفاعا ملحوظا في ســــعره مدعما من عمليات اعادة الهيكلة 
التي تقوم بها لبعض شــــركاتها خاصة ما يتعلق بدمج شركتي كويت 
انفست وجيزان القابضة في الدولية لإلجارة، وشهد سهم االستثمارات 
الوطنيــــة ارتفاعا باحلد األعلى خالل مراحل التــــداول ليصل الى ٤٩٥ 
فلسا اال ان عمليات جني االرباح التي شهدها في آخر نصف ساعة ادت 
الى تقليص مكاســــبه ليغلق على ٤٨٠ فلسا، واستمرت عمليات البيع 
القوية على سهم االهلية القابضة ليتراجع باحلد األدنى معروضا دون 
طلبات شراء لليوم الثاني على التوالي، كما ارتفع سهم الساحل من ١٢٦ 
فلســــا الى ١٣٠ فلسا، اال ان عمليات جني االرباح ادت لتراجعه الى ١٢٤ 
فلسا، متراجعا مبقدار وحدة مقارنة بأول من امس، وشهد سهم الصفاة 

لالستثمار تداوالت نشطة دفعته لتحقيق مكاسب جيدة.
  وحافظت اغلب اســــهم الشــــركات العقارية على اسعارها ثابتة في 
تداوالت ضعيفة باســــتثناء التداوالت النشطة على سهم جيزان الذي 

حافظ على سعره دون تغيير.
  استمرت حركة التداول ضعيفة على اغلب اسهم الشركات الصناعية 
مع حتقيق اغلب االسهم التي شملها التداول ارتفاعا خاصة سهم اخلليج 
للكابالت الذي حقق مكاسب سوقية جيدة، وشهد سهم الصناعات الوطنية 
ارتفاعا نســــبيا في تداوالته وســــعره، وحققت معظم اسهم الشركات 
اخلدماتية ارتفاعا في اســــعارها في تداوالت نشــــطة خاصة سهم زين 
الذي حقق مكاسب سوقية كبيرة في تداوالت نشطة لليوم الثالث على 
التوالي، حيث تفيد معلومات بأن عمليات الشــــراء التي يشــــهد السهم 
من قبل اطراف تســــعى لتصعيده إلغراء املساهمني بالبيع في السوق 
دون الدخول في صفقة بيع الـ ٤٦٪ واتسمت حركة التداول على اسهم 
الشركات الرخيصة في القطاع بالضعف مع ارتفاع اسعار بعض االسهم 

خاصة سهم االفكو الذي حقق ارتفاعا ملحوظا في سعره.
  وقد اســــتحوذت قيمة تداول اسهم ٩ شركات على ٦٧٫٦٪ من القيمة 

االجمالية للشركات التي شملها النشاط والبالغ عددها ١١٠ شركات. 

 هشام أبوشادي
  قفزت املؤشــــرات العامة لســــوق 
الكويت لألوراق املالية أمس ملستويات 
قياسية نسبيا بفعل القوة الشرائية 
التي تركزت على معظم أسهم الشركات 
القيادية التي لديها قدرات على توزيع 
أرباح خاصة سهم زين، دون ان تعبأ 
أوساط املتداولني باألحداث التي شهدتها 
جلسة مجلس األمة أول من أمس األمرر 
الذي يظهر ثقة األوساط االستثمارية 
وتفاعلها االيجابي مع ما جاء في حديث 

صاحب الســــمو األمير الى رؤســــاء حترير الصحف احمللية خاصة في 
تأكيده بعدم حل مجلس األمة وأهمية التعاون بني السلطتني التشريعية 
والتنفيذية الجناز مشاريع التنمية، كذلك أعطى تصريح سمو رئيس 
احلكومة بأنه مستعد لالستجواب في موعده جرعة ثقة ايضا ألوساط 
السوق، كما ان من أبرز العوامل التي ساعدت في القوة الشرائية انتشار 
اشاعات منتصف فترة التداول عن ان احملكمة أصدرت قرارا في قضية 
شركة الفوارس يقضي بعدم االختصاص األمر الذي دفع أوساط املتداولني 
للدخول بقوة على سهم زين وأسهم الشركات املرتبطة بها خاصة سهم 
االستثمارات الوطنية الذي ارتفع باحلد األعلى، ولكن في النصف ساعة 
األخير من فترة التداول تأكد ان احملكمة قررت تأجيل القضية الى يوم 
األربعاء املقبل األمر الذي دفع أوســــاط املتداولني لعمليات بيع خاصة 
على سهم االستثمارات، وهو ما أدى الى تقليص املكاسب التي حققها، 
ولكن القوة الشرائية التي شهدها السوق تظهر ان هناك سيولة مالية 

متوافرة ومتحفزة لدخول السوق.

  المؤشرات العامة

  ارتفع املؤشــــر العام ٣٩ نقطة ليغلق علــــى ٦٨٢٧٫٣ نقطة بارتفاع 
نســــبته ٠٫٥٧٪ مقارنة بأول من أمس، كذلك ارتفع املؤشر الوزني ٦٫٩٣ 
نقاط ليغلق على ٤٧٦٫١٦ نقطة بارتفاع نسبته ١٫٤٨٪ مقارنة بأول من 
أمس، وبلغ اجمالي األســــهم املتداولة ١٨٢٫١ مليون سهم نفذت من خالل 

٣٢٥٠ صفقة قيمتها ٣٨٫٩ مليون دينار.
  وجرى التداول على أســــهم ١١٠ شركات من أصل ٢١٣ شركة مدرجة، 
ارتفعت أسعار أسهم ٤٤ شركة وتراجعت أسعار أسهم ٢٢ شركة وحافظت 

أسهم ٤٤ شركة على أسعارها و١٠٣ شركات لم يشملها النشاط.
  تصدر قطاع البنوك النشاط من حيث القيمة، اذ مت تداول ١٩٫٥ مليون 

سهم نفذت من خالل ٥٧٠ صفقة قيمتها ١٤٫٧ مليون دينار.
  وجاء قطاع الشــــركات اخلدماتية في املركز الثاني من حيث القيمة، 
اذ مت تداول ٢٩٫٦ مليون ســــهم نفذت من خالل ٦٧٧ صفقة قيمتها ١٠٫٩ 

ماليني دينار.
  وجاء قطاع الشركات االستثمارية في املركز الثالث من حيث القيمة، 

 شراء قوي على 
البنوك خاصة 
«الوطني» مدعومًا 
بالثقة والتوزيعات 
الجيدة المتوقعة

 استحواذ قيمة 
تداول أسهم 

٩ شركات على 
٦٧٫٦٪ من القيمة 

اإلجمالية

 (محمد ماهر)  حتسن ملموس في مؤشرات السوق

 المؤشر ٣٩ نقطة وتداول 
١٨٢٫١ مليون سهم قيمتها 
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 الجودر: إستراتيجية البرنامج تتمثل في التركيز على إيجاد مشاريع مستدامة

  «األوفست» تطالب بتعديل قانوني
الـ B.O.T والخصخصة

 مصرف بغداد التابع لـ «برقان» يفتتح فرعًا في لبنان

 محمود فاروق
  دعا رئيـــس مجلس إدارة 
الوطنية لألوفست  الشـــركة 
انور اجلودر نواب مجلس األمة 
الى تعديل التشريعات خاصة 
قانوني الـ B.O.T واخلصخصة 
وذلك لفتـــح املجال أكثر أمام 
نظام األوفست للدخول على 
املشاريع اخلاصة بالقانونني 
البوابة الرئيسية  باعتبارهما 
لدخول الشركات األجنبية على 
ادارة هذه املشاريع بالتعاون 
مع القطاع اخلاص لالستفادة 

من اخلبرات األجنبية.
  وأكد اجلودر خالل مؤمتـــر صحافي عقدته 
الشـــركة امس ان نظام األوفســـت يفتح أبواب 
الشراكة مع شركات أجنبية في املشاريع اجلديدة 
التي ســـيتم طرحها ضمن إطار خطة التنمية، 
باالضافة الى املدن اجلديدة مثل مدينة احلرير 
وذلـــك من خالل حتديد الفرص التي يتم دخول 
الشركات عليها، الفتا إلى ان اإلشكالية في العقبات 
الكثيرة التي تقف امامنا في حتديد املشروعات 
التي ميكن للمســـتثمر األجنبي الدخول عليها 

وإدارتها.
  وأشـــار الى ان تأخر تنفيذ اخلصخصة في 
مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية ساعد على 
تراجع أدائها وسط شـــركات الطيران األخرى، 
مبينا انه من املفترض ان تقوم الدولة باإلسراع 
في احلصول على مشغل عاملي لها مقابل نسبة 
معينة من األرباح، األمر الذي سيساهم في عودتها 

إلى ما كانت عليه خالل السنوات املاضية.
  وأشار الى ان برنامج األوفست قد مت إنشاؤه في 
عام ١٩٩٢ إذ مت تولية وزارة املالية ادارة البرنامج 
الذي اســـتمر لعدة سنوات غير ان البرنامج لم 
يحقق األهداف املرجـــوة منه فتم توقيفه حتى 
عـــام ٢٠٠٦ الذي متت إعـــادة تفعيله آنذاك من 
خالل إنشاء الشركة الوطنية لالوفست اململوكة 
بالكامل للهيئة العامة لالستثمار بغرض ادارة 

برنامج االوفست الكويتي نيابة 
عن وزارة املالية.

  وبني اجلـــودر ان تطبيق 
البرنامج يكـــون على العقود 
العســـكرية التي تتجاوز الـ ٣ 
ماليني دينار، والعقود املدنية 
التي تتجاوز الـ ١٠ ماليني دينار 
لالستفادة من خبرات الشركات 
العاملية في املجاالت املختلفة عن 
طريق شراكات طويلة األمد بني 
امللتزمني وجهات محلية خاصة 
او من خالل شـــركات  وعامة 
اخرى متخصصة تنفذ التزامات 

األوفست نيابة عنها.
  واضاف أن الشركة الوطنية لألوفست بصدد 
العمل على تنقيح االجراءات واالنظمة اجلديدة 
لالوفست مبا يضمن حتقيق األهداف املرجوة من 
البرنامج لذلك تعتبر هذه الفترة من أهم املراحل 

االنتقالية للشركة.
  وأشار الى أن إســـتراتيجية البرنامج خالل 
املرحلة املقبلة تتمثل فـــي التركيز على إيجاد 
شراكة مســـتدامة من خالل مستثمرين أجانب 
ملتزمني ببرنامج األوفســـت نيابة عنها وإيجاد 
فرص استثمارية مشجعة ذات مردود اقتصادي 
يتـــم طرحها وفق املعاييـــر الدولية مبا يضمن 
الشفافية ويتوافق مع مبدأ احلوكمة عن طريق 
شراكات طويلة املدى مع القطاع اخلاص كما يركز 
البرنامج على دعم املشاريع التنموية املطروحة 
بالكويت باخلبرات وحقوق املعرفة املتوافرة لدى 
الشركات األجنبية التي تلتزم ببرنامج األوفست 
نتيجة عقود حكومية مختلفة مما يحقق قيمة 

مضافة لالقتصاد الوطني.
  وشدد اجلودر على ضرورة تشكيل الشراكات 
طويلة األمد بني الشركات العاملية وجهات محلية 
ملا لذلك من األثر الكبير على االقتصاد الكويتي 
وهو ما تسعى إليه الشركة ويتوافق مع توجه 
الدولة نحو جعـــل الكويت مركزا اقتصاديا في 

العالم. 

 العوضي: الشركات الخليجية بحاجة إلى تبني 
«حوسبة السحاب» لتدخل فعلياً إلى مرحلة المنافسة 

 التقنية تتيح نقل المؤسسات والشركات المحلية إلى مستوى عالمي 

 منى الدغيمي 
  قال المدير التنفيذي لشركة 
«كويت نت» طـــالل العوضي 
ان الشركات الخليجية تحتاج 
أكثر من غيرها، إلى تبني نظام 
«حوسبة السحاب»، لتدخل فعليا 
العميقة  المنافسة  إلى مرحلة 
العالمية، مشيرا  في األسواق 
إلى أن هذه التقنية تتيح نقل 
المؤسسات والشركات المحلية 
إلى مستوى عالمي، كون مراكز 
بياناتها االفتراضية مستقرة 
في اإلنترنت، مـــا يمكنها من 
االستفادة من الفضاء االفتراضي 

مع محموالته كافة.
   وتنقسم فكرة «السحابة» 
إلى ثالث فئات رئيســـية هي 
البرمجيات والبنية األساسية 
التـــي تظهر على  والمنصات 

شاشات الكومبيوتر.
  وأضاف فـــي تصريح على 
هامش المؤتمر الصحافي الذي 
نظمته «كويت نت» أمس لشرح 
 Cloud) نموذج حوسبة السحاب
Computing) أن هـــذا النموذج 
«شهد تحوالت كبيرة وسريعة، 
حيث تراكمت المعلومات التي 
تنشأ خارج نطاق مراكز البيانات 
المركزية، بسرعة هائلة، بأثر 
من االستخدام المتنامي لألجهزة 
الرقمية  الذكيـــة والشـــبكات 

المتنوعة».
  من جانبه كشـــف الرئيس 
التنفيذي لمكتب الكويت لشركة 
«جارتنـــر العالمية» جاســـم 

  وأشـــار إلى أن «حوســـبة 
الســـحاب» يزيد مـــن القدرة 
علـــى المنافســـة، عبر منحها 
الفرصة لوصول الشركات إلى 
بنية أساسية عالمية المستوى 
«اإلنترنت»، تمتاز بالمرونة التي 
التدرج الستيعاب  تمكنها من 
المتطلبات المستقبلية للتقنية 

والجمهور في آن واحد.
  وأكـــد على أن «حوســـبة 
الســـحاب» يعـــزز من طموح 
الشـــركات ويطـــرح نفســـه 
بديـــال لدعم النمـــو التجاري 

للشركات. 
الشـــركات  ان    وأضـــاف 
الصغيرة ال تستطيع تطوير 
شـــبكاتها الخاصة، إال بإنفاق 

المطوع أن مفهوم «حوســـبة 
السحاب» يفرض نفسه كنموذج 
القديمة في  بديـــل للحلـــول 
المعلوماتية وشبكاتها ويعتمد 
على الشبكات الرقمية في تقديم 
المستضافة بحسب  الخدمات 
إلى تولي هذه  الطلب، إضافة 
الشبكات إدارة األجهزة المكلفة 
والمعقدة والمستهلكة للوقت 

والجهد.
  واشار إلى أن الشركات في 
أوروبـــا بدأت تقبل على تبني 
نظام «حوسبة السحاب» وما 
يتيحه من إمكان التوســـع في 
اســـتخدام الفضاء االفتراضي 
الرقميـــة، وأولها  للشـــبكات 

اإلنترنت.

قدر كبير من رأس المال، مع كل 
ما ينطوي عليه ذلك األمر من 
مخاطرة، الفتا إلى أن «حوسبة 
السحاب» يوفر إمكانية زيادة 

سعة الشبكة.
  وأشار إلى أن تبني مفهوم 
«حوسبة السحاب» يدعم من 
عمليـــة التكامل بيـــن اإلدارة 
التقليدية في الشركات من جهة، 
المعلوماتية فيها من  وأقسام 

الجهة األخرى.
  وكشف م.شريف عبد الجواد 
من شركة «ريد هات «في عرض 
شـــامل حول عمل «حوســـبة 
السحاب» أن السحابة من الممكن 
أن تقـــدم خدماتها عبر البنية 
األساسية للشـــبكة «سحابة 

عامة»، أو أن تعمل باالستجابة 
لطلب مؤسسة معينة تتصل 
باإلنترنت عبر شـــبكة رقمية 
تختص بها «سحابة خاصة»، 
أو أن تكون مزيجا من الحالين 

«سحابة مزدوجة».
  وأضاف أن «السحابة» تعطي 
القـــدرة على اختيـــار طريقة 
تشغيل التطبيقات، بناء على 
إلى  اعتبارات تجارية، إضافة 
القدرة على تحســـين عملية 
القرار في الشركات، ما  اتخاذ 
يرفع من قدراتها التنافسية في 

األسواق.
  وأشار إلى أن عددا كبيرا من 
الشـــركات أدرك أن برمجيات 
التحتية  «الســـحب» وبنيتها 
ومنصاتها المباشرة، تستطيع 
أن تقدم مزايا إســــتراتيجية 
التـــدرج في  مهمـــة، لجهـــة 
تطويـــر التقنيات مع التوفير 

في كلفتها. 
  ولفـــت إلى أن «حوســـبة 
السحاب» ينطوي على قدر قليل 
المخاطرة ويتيح لخبراء  من 
التخلـــص من  المعلوماتيـــة 
أعمال الصيانة والتحديث، مع 
التمتع بشبكة تمتلك مستويات 

ومعايير عالمية. 
بـــأن  مداخلتـــه    وختـــم 
«الســـحابة» تتيـــح تقديـــم 
المعلومات والتطبيقات بصورة 
افتراضية، مع االحتفاظ بإمكان 
تثبيتها داخل البنية األساسية 

للشركة.  

 أعلن بنك برقان أن مصرف بغداد التابع له افتتح فرعا في لبنان وذلك 
يوم ١٣ ديسمبر اجلاري في احتفال خاص أقيم بهذه املناسبة. وفي حديثه 
أمام املدعوين حلضور االفتتاح قال رئيس مجلس اإلدارة في بنك برقان 
ماجد عيسى العجيل: «إننا في بالغ السعادة والسرور لنعلن اليوم عن 
افتتاح فرع جديد ملصرف بغداد في العاصمة اللبنانية بيروت، ومن شأن 
الفرع اجلديد أن يلبي االحتياجات املتنامية واملتزايدة لعمالئنا في بيروت. 
وسيقوم هذا الفرع بخدمة جميع عمالئه من األفراد ومن الشركات ليقدم 
لهم خدماته ومنتجاته املصرفية». يذكر ان بنك برقان كان قد اســــتحوذ 
في العام املاضي على ٥١٫٧٩٪ من أســــهم مصــــرف بغداد، وقال العجيل: 
«إن استراتيجية التوسع اإلقليمي التي نتبعها ترتكز على عملية النمو 
ملجموعة برقان سواء من خالل التواجد املستقل أو عبر عمليات االستحواذ 
والدمج في الدول التي متتلك مقومات اقتصادية ودميوغرافية قوية، وقد 
اســــتطعنا أن نعزز حضورنا املصرفي من الكويت باجتاه ٧ دول أخرى 

خالل السنتني املاضيتني».  

 انور اجلودر 

 (سعود سالم) طالل العوضي وجاسم املطوع خالل مؤمتر «كويت نت»

 ماجد العجيل يقص شريط االفتتاح 


