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تتضمن  4مشروعات لتحسين الخدمات اإللكترونية

 9ماليين دينار لإلنفاق على تطوير البنية التحتية

لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
كتبت �سمر �أمني:

يف ظ��ل التطور التقني والثورة
التكنولوجيا التي ي�شهدها العامل،
قدرت جهات ا�ست�شارية اقت�صاديه
التكلفة التقديريه لتطوير البنية
التحتية لتكنولوجيا املعلومات
واالت�����ص��االت للعام احل��ايل بنحو
 8.7ماليني دينار ،حيث ان ادماج
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
يف البنية التحتية احلفرية يعد
معيارا الختبار مدي تطورها ،ف�ضال
عن �إقامة بنى حتتية ق��ادرة على
ال�صمود وحتفيز الت�صنيع ال�شامل
للجميع وامل�ستدام.
و�أ�شار تقرير متابعة امل�رشوعات
التنموية امل��درج��ة �ضمن خطة
التنمية  ،2020 /2019انها
تت�ضمن  4م����شروع��ات تنموية
لتح�سني اخل��دم��ات الإلكرتونية
وتو�سيع نطاقها و�إتاحتها للجميع،

امل�رشوعات التنموية لتطوير تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
م

امل�رشوع

1

�شبكة الآلياف ال�ضوئية بني املقا�سم

2
3
4

اجلهة امل�س�ؤولة

ال�شبكة ال�ضوئية الكربى FTTH
(املرحلة الثانية)
ال�شبكة ال�ضوئية الكربى FTTH
(املرحلة الثالثة)
ن�سبة البث والأر�شفة الرقمية

ولتح�سني خدمات االت�صال املحلي
وال������دويل وخ���دم���ات الإن�ت�رن���ت
االخري ،و�أي�ضا لتو�سيع ا�ستخدام
اخل��دم��ات الإل��ك�ترون��ي��ة يف تقدمي
خم��ت��ل��ف اخل���دم���ات احلكومية،
بالإ�ضافة ال��ى تطبيق نظم بني
حتتية وانظمة حديثة و�أمنها توفر

وزارة املوا�صالت

وزارة الإعالم

نهجا ا�سرتاتيجيا متكامال لال�ستدامة
والذكاء.
واو�ضح ان احلكومة تواجه حتديات
هامة لتنفيذ امل�رشوعات ابرزها مدى
جناح احلكومة يف دعم التكنولوجيا
احلديثة ،الأمر الذي يعك�س ترتيب
الدولة يف م�ؤ�رش النجاح احلكومي

يف دع��م تكنولوجيا املعلومات
واالت�����ص��االت  116م��ن ب�ين 139
دول��ة برتتيب ن�سبي  ،%83وذلك
وفق التقرير العاملي لتكنولوجيا
املعلومات لعام  2016والذي ي�صدر
عن املنتدي االقت�صادي العاملي.
و�أفاد ب�أن بيئة اال�ستثمار والأعمال
يف البنية التحتية لتكنولوجيا
امل��ع��ل��وم��ات ت���واج���ه ع����ددا من
ال��ت��ح��دي��ات ،حيث بلغ الرتتيب
الن�سبي للكويت يف م�ؤ�رش كفاءة
اخلدمات اللوج�ستية  ،%37الأمر
الذي ي�ستدعي التن�سيق بني تبادل
امل��ع��ل��وم��ات وت��دف��ق ال�شحنات،
ف�ضال عن وجود ادارة مركزيه لإدارة
اخلدمات اللوج�ستية.
وتابع ان اهم ال�سيا�سات التي يعتمد
عليها تنفيذ امل�رشوعات االربعة
يكمن يف ت�شجيع القطاع اخلا�ص
ليلعب دورا �أ�سا�سي ًا يف تقدمي
خدمات االت�صاالت والربيد.

القيمة السوقية ارتفعت إلى  32.27مليار دينار

 3.36مليارات دينار مكاسب بورصة الكويت
منذ بداية العام الماضي
تباينت امل�ؤ�رشات الكويتية يف
�شهر �أبريل حيث �سجل امل�ؤ�رش
العام من��و ًا ن�سبته  % 0.22عند
م�ستوى  5630نقطة رابح ًا 12.2
نقطة باملقارنة ب�إقفال مار�س
املا�ضي عند  5617.82نقطة ،كما
ارتفع م�ؤ�رش ال�سوق الأول بنهاية
�أبريل  % 1.01ب�إقفاله عند النقطة
 6047.33مبكا�سب بلغت 60.5
نقطة باملقارنة بنهاية تعامالت
م��ار���س عند م�ستوى 4738.56
نقطة.
وخالف م�ؤ�رش ال�سوق الرئي�سي
لي�سجل تراجع ًا
االجتاه يف �أبريل ُ
�شهري ًا بواقع  %1.8عند م�ستوى
 4828.82نقطة خا� ً
رسا نحو 88.5
نقطة باملقارنة ب�إقفال مار�س
املا�ضي عند  4917.27نقطة.
وانعك�ست حالة تباين امل�ؤ�رشات
على حركة التداوالت بالبور�صة
خ�لال �أب��ري��ل ل��ت�تراج��ع �أحجام
التداول � %0.23إلى  3.63مليارات
�سهم ،مقابل  3.65مليارات �سهم
يف م��ار���س املا�ضي.وتقل�صت
ال�سيولة ب�شكل �أكرب من الكميات،
لتهبط بنهاية �أبريل بن�سبة %14
�إلى  702.71مليون دينار مقارنة
مب�ستواها يف م��ار���س املا�ضي
عند  817.19مليون دينار� .أما
ال�صفقات ال�شهرية يف بور�صة
الكويت ،ف�شهدت ارتفاع ًا بنحو
 %17.7خ�لال �أب��ري��ل لت�صل �إلى
� 141.8ألف �صفقة؛ مقابل 120.44
�ألف �صفقة يف مار�س املا�ضي.
وخالل  21جل�سة يف �أبريل ،متكنت
البور�صة الكويتية �أن تخرج
مبكا�سب بلغت  190مليون دينار
«مليون دوالر» ،بارتفاع �شهري
ن�سبته  .%0.6وبلغت القيمة
ال�سوقية للبور�صة الكويتية
بنهاية �أبريل نحو  32.37مليار
دينار؛ مقابل  32.18مليار دينار
يف مار�س املا�ضي.

�أ�صدرت وزارة التجارة وال�صناعة قرارا �ألزمت
مبوجبه �رشكات الت�أمني بتعيني خبري اكتواري
لكل �أنواع الت�أمني وموافاة القطاع املخت�ص مبا
يفيد ذلك.
وقالت الوزارة يف بيان �أم�س �إن العمل بهذا القرار
يبد�أ اعتبارا من الأول من �شهر يوليو املقبل الفتة
�إلى �أنه ي�شمل كل �أنواع الت�أمني بعد �أن كان مق�صورا
يف ال�سابق على وثائق الت�أمني على احلياة.
و�أ�شارت �إلى �أن هذا القرار جاء بالتعاون والتن�سيق
مع جمعية املحا�سبني واملدققني الكويتية.
يذكر �أن اخلبري االكتواري متخ�ص�ص بنظريات
وتطبيقات علوم الريا�ضيات والإح�صاءات ويعنى
يف ذلك بقيا�س املخاطر امل�ستقبلية وما ينتج عنها
من م�شكالت وميكن له امل�ساهمة يف نقاط كثرية
مبجاالت التقاعد والت�أمني ب�أنواعه وتغطياته
املختلفة.

سوق أبوظبي ارتفع بأكبر وتيرة
في  9أشهر

ربح �سوق �أبوظبي للأوراق املالية خالل �شهر �أبريل نحو
 24.7مليار درهم ،مدفوع ًا بقطاعي البنوك والطاقة،
لريتفع ب�أكرب وترية �شهرية خالل � 9أ�شهر .وبنهاية
ال�شهر بلغ �إجمايل القيمة ال�سوقية نحو 532.863
مليار درهم ،مقابل  508.164مليار درهم بنهاية مار�س
املا�ضي .و�سجل امل�ؤ�رش العام خالل �أبريل ارتفاع ًا
بن�سبة � % 3.61إلى م�ستوى  5258.05نقطة لريبح نحو
 183.4نقطة .وارتفع بامل�ؤ�رش العام قطاع البنوك
بن�سبة  % 5.51بدعم من �سهم �أبوظبي التجاري بن�سبة
 ،% 5.89و�أبوظبي الأول بن�سبة .% 5.26
وحقق قطاع الطاقة مكا�سب بن�سبة  % 5.16بدعم من �سهم
�أدنوك بن�سبة  ،% 17.12وزاد قطاع العقارات بن�سبة
 ،% 1.23ويف املقابل تراجع قطاع اال�ستثمار بن�سبة
 ،% 11.74كما انخف�ض قطاع الت�أمني بن�سبة .%5.26
وقال املحلل املايل ،جمال عجاج �إن ال�شهر املا�ضي
�شهد مرحلتني يف ال�سوق ،كانت املرحلة الأولى بوجود

حركة ن�شطة على بع�ض الأ�سهم تقريب ًا وخا�صة �أ�سهم
قطاع امل�صارف ،حيث ا�ستطاع هذا القطاع حتقيق منو
كبري يف م�ستويات الأ�سعار و�أي�ض ًا ن�سبة جيدة من حجم
التداول.
وتابع عجاج �أن ا�ستحقاق �أ�سعار الأ�سهم التوزيعات
دعمت القطاع مم��ا دع��م ال�سوق بالرغم م��ن وجود
تراجعات يف �أ�سعار بع�ض الأ�سهم ال�صغرية.وعزا عجاج
تغيب امل�ضاربني عن ال�سوق خالل هذه الفرتة لهدوء
الأ�سهم امل�ضاربية حيث مل ت�ستطيع �أن تتحرك خالل
هذه الفرتة ،وبالتايل وجدنا حركة بطيئة على هذا
القطاع.
وقال حمللون �إن النتائج املالية لل�رشكات مع ظهور
بع�ض امل�ؤ�رشات االقت�صادية اجليدة للقطاع اخلا�ص
والو�ضع العام بالبالد ككل فتح �شهية بع�ض املتداولني
للعودة �إلى �ضخ ال�سيولة بالأ�سهم والتي و�صلت �إلى
م�ستويات مغرية لل�رشاء.

 3.2مليارات درهم التعامالت الشرائية

لألجانب في األسواق اإلماراتية
• امل�ؤ�رش العام ارتفع  % 0.22يف ابريل املا�ضي

ا�ستهل امل�����س��ت��ث��م��رون الأج��ان��ب
تعامالت ال��رب��ع ال��ث��اين م��ن عام
 ،2019ب���إق��ب��ال ع��ل��ى الأ���س��ه��م
الإماراتية خ�صو�ص ًا �أ�سهم دبي.
وج��ذب��ت �أ�سهم دب��ي امل�ستثمرين
الأجانب خالل �شهر �أبريل املا�ضي
بتعامالت مليارية ،عن �أ�سهم �سوق
�أبوظبي التي انح�رست كتعامالت
مليونية ولي�ست مليارية.
ووفق ًا مل�سح فقد �سجل امل�ستثمرون
الأجانب يف �سوقي دبي و�أبوظبي
�صافي ًا �رشائي ًا بقيمة 298.452
مليون درهم خالل تداوالت ال�شهر.
و�سجلت ال��ت��ع��ام�لات ال�رشائية
للم�ستثمرين الأج���ان���ب يف كال
ال�سوقني نحو  3.534مليار درهم،
مقابل عمليات بيعية تقدر قيمتها
بنحو  3.235مليار درهم.
ويف ���س��وق دب���ي امل����ايل� ،سجل

تعامالت الأجانب يف �أ�سواق الأ�سهم الإماراتية خالل ابريل
الفئة

دبي

�أبوظبي

االجمايل

امل�شرتيات

2.588.160

945.919

3.534.079

املبيعات

2.405.107

830.518

3.235.625

ال�صايف

183.052

115.4

298.452

امل�����س��ت��ث��م��رون الأج���ان���ب �صايف
تعامالت �رشائية بقيمة 183.052
مليون دره��م ،من خ�لال عمليات
بيعية  2.405مليار درهم ،مقابل
م�شرتيات بقيمة  2.588مليار
دره��م .وا�ستحوذ �سوق دب��ي على
م�شرتيات الأجانب بن�سبة  % 73من
�إجمايل امل�شرتيات بال�سوق املايل
الإماراتي ,يف حني ا�ستحوذ �سوق
العا�صمة الإماراتية على  % 27من

االفتتاح �ستكون من ال�ساعة � 10.30صباحا
�إلى ال�ساعة  10.40وجل�سة التداول امل�ستمر
من ال�ساعة � 10.40صباحا �إل��ى ال�ساعة
.13.05
و�أ�ضافت �أن جل�سة مزاد الإغالق �ستكون من
ال�ساعة � 13.05إلى ال�ساعة 15ر 13وجل�سة

التداول ب�سعر الإغالق من ال�ساعة � 13.15إلى
ال�ساعة  13.20وجل�سة ال�رشاء الإجباري من
ال�ساعة � 13.30إلى ال�ساعة .13.45
وذك��رت البور�صة �أنها �ست�ست�أنف العمل
ب�ساعات التداول املعتادة لل�سوق ابتداء من
�أول يوم عمل بعد عطلة عيد الفطر ال�سعيد.

في أبريل الماضي

أداء �إيجابي ًا خالل �شهر �أبريل املا�ضي،
�سجلت بور�صة قطر � ً
مدعومة بنمو  4قطاعات على ر�أ�سها البنوك واخلدمات
املالية ،و�سط ارتفاع للقيمة ال�سوقية بن�سبة %2.9
و�صعد امل�ؤ�رش العام بن�سبة  %2.67ليغلق تعامالت ال�شهر
املا�ضي عند النقطة  10376.80رابح ًا  269.38نقطة عن
م�ستويات مار�س ال�سابق.
وبلغت القيمة ال�سوقية للأ�سهم املتداولة بنهاية تعامالت
ال�شهر  584.39مليار ريال «162.36مليار دوالر» ،مقارنة
بـ 567.79مليار ريال «157.75مليار دوالر» يف  31مار�س
املا�ضي ،بنمو �شهري .%2.92

ودعم امل�ؤ�رش العام يف �أبريل ارتفاع  4قطاعات على ر�أ�سها
البنوك واخلدمات املالية بن�سبة  ،%6.94ويليه النقل
بـ ،%4.40ثم الت�أمني  ،%3.45والعقارات بـ ،%0.94بينما
تراجع ال�صناعة  ،%2.91وانخف�ض االت�صاالت والب�ضائع بـ
 ،%0.87و %0.73على التوايل.
و�شهد ال�شهر املا�ضي منو �أ�سعار � 19سهم ًا تقدمها خمازن
بن�سبة  ،%12.23بينما تراجع � 27سهم ًا على ر�أ�سها ال�سينما
 .%18.79وتباينت التداوالت خالل ال�شهر املا�ضي� ،إذ
تراجعت ال�سيولة  %19.83لت�صل �إلى  5.48مليارات ريال،
مقارنة بـ 6.84مليارات ريال يف مار�س .2019

«دبي» حققت أعلى مكاسب شهرية منذ 2017
قفز م�ؤ�رش �سوق دبي املايل خالل تعامالت �شهر
�أبريل من العام احلايل مع اجتاه امل�ستثمرين ل�رشاء
الأ�سهم و�سط زيادة التفا�ؤل ب�ش�أن النتائج الف�صلية
بعد مو�سم توزيعات جيد لأغلب ال�رشكات .و�سجل
امل�ؤ�رش العام ارتفاع ًا �شهري ًا بـ � « %5.01أعلى
وترية ارتفاع منذ يوليو  ،»2017بالغ ًا 2767.10
نقطة ،لريبح  132.24نقطة ،خمالف ًا لرتاجعات
ال�شهر املا�ضي والتي كان امل�ؤ�رش و�صل فيها �إلى
م�ستوى  2634.86نقطة.
وق��ال حمللون �إن النتائج املالية لل�رشكات مع
ظهور بع�ض امل�ؤ�رشات االقت�صادية اجليدة للقطاع
اخلا�ص والو�ضع العام بالبالد ككل فتح �شهية
بع�ض املتداولني للعودة الى �ضخ ال�سيولة بالأ�سهم
والتي و�صلت الى م�ستويات مغرية لل�رشاء.
وقال املحلل الأول لدى ميناكورب للخدمات املالية

�إجمايل امل�شرتيات ،حيث ا�شرتى
الأج��ان��ب بنحو  945.919مليون
دره��م ،مقابل مبيعات 830.518
مليون دره���م ،مبح�صلة �رشائية
 115.4مليون درهم.
وانعك�س على الأداء ال�شهري ،عرب
حتقيق الأ���س��واق الإماراتية «دبي
و�أبوظبي» مكا�سب �سوقية قدرها
 37.491مليار دره��م خ�لال �شهر
�أبريل .2019

بورصة قطر سجلت أدا ًء إيجابي ًا

البورصة حددت مواعيد التداول في رمضان
ك�شفت بور�صة الكويت عن �ساعات التداول
الر�سمية خالل �شهر رم�ضان املبارك بحيث
يتم افتتاح التداول يف ال�سوق عند ال�ساعة
العا�رشة والن�صف �صباحا و�إغ�لاق ال�سوق
ال�ساعة الثانية ظهرا.
وق��ال��ت البور�صة يف بيان �إن ف�ترة مزاد

«التجارة» تلزم الشركات بتعيين خبير
اكتواري لكل أنواع التأمين

ع�صام ق�صابية �إن التداوالت ب�سوق دبي املايل خالل
�شهر �أبريل �شهدت تفا�ؤال كبريا من حيث االجراءت
التي اتخذتها بع�ض البنوك حيال رف��ع ن�سبة
الأجانب وكان �أبرزها بنك �أبوظبي الأول.
وبني ق�صابية �أن من عوامل التفا�ؤل التوقعات
اجليدة حيال النتائج الف�صلية لل�رشكات وال�سيما
البنوك يف املقدمة وهو ماظهر وا�ضحا لنتائج
بع�ضها والتي فاقت التوقعات مثل دبي الإ�سالمي
والإمارات دبي الوطني ،والتي �شهدت حت�سنا مثل
�أبوظبي الأول.
وقاد قطاع البنوك ال�صعود يف ال�سوق بن�سبة 11
 ،%مع �صعود �سهم الإمارات دبي الوطني ،%17.7
ودبي الإ�سالمي الذي ارتفع � .% 5.51إ�ضافة �إلى
�صعود �سهم م�رصف عجمان  .%3.6ورجح ق�صابية
�أن �شهر رم�ضان �سيكون هناك هدوء بالتدوالت وهو

ما�شهدته الأ�سواق خالل هذا الأ�سبوع ،م�شريا الى
�أن التحركات �ستقت�رص على الأ�سهم التي حددت
موعد الك�شف عن نتائج الف�صلية خالل هذا ال�شهر
الف�ضيل .وربح قطاع الت�أمني واخلدمات والنقل 7.5
 ،%و ،% 6.63و %3.23على الرتتيب مع �صعود
�أ�سهم ال�رشكة الإ�سالمية العربية للت�أمني «�سالمة»
بن�سبة  ،% 17.8دبي للت�أمني الوطنية ،% 11.8
�أمانات القاب�ضة  ،% 10.3العربية للطريان 8.5
 ،%واخلليج للمالحة  .% 4.24وارت��ف��ع قطاع
اال�ستثمار بن�سبة  ،% 1.7بدفع من �صعود �سهم
�شعاع كابيتال بن�سبة  % 17.5بالغ ًا  0.940درهم
مع اق�تراب ال�رشكة االع�لان عن املوقف النهائي
من عزم جمموعة �أبوظبي املالية اال�ستحواذ عليها
ب�شكل كامل� ،إ�ضافة �إلى ارتفاع �سهم �سوق دبي
املايل بـ  % 4.6بالغ ًا  0.771درهم.

• �أداء م�ؤ�رش دبي يف �شهر

