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بتغير قدره 
- ١٢٫١

 ذكرت الشركة القابضة  املصريةـ  الكويتية ان الشركة الوطنية لألسمدة والصناعات 
 الكيماوية ـ شركة مصرية مساهمة مملوكة بنسبة ٦١٪ للشركة القابضة  املصرية 
ـ الكويتية ـ قامت بتوقيع عقد النشـــاء مصنعها مبدينة الســـادات النتاج  األسمدة 
الفوسفاتية وتبلغ الطاقة االنتاجية االجمالية للمشروع نحو   ١٫٥ مليون طن سنويا 
من األسمدة الفوسفاتية وذلك مع شركة «ليتواين جروب» الفرنسية والتي تعتبر 
إحـــدى كبريات الشـــركات العاملية في تنفيذ مثل   هذا النوع من مصانع األســـمدة 

الفوسفاتية وتبلغ التكلفة االستثمارية للمشروع نحو ١٫٥ مليار جنيه مصري. 

 «الوطنية لألسمدة» توّقع عقدًا إلنشاء مصنع إلنتاج  األسمدة

 أرسل كتابًا إلى الشركات األعضاء لترشيح ممثل لها

 «اتحاد الشركات» يعين عضوًا مكمًال لمجلس 
إدارته بدًال من مسعود حيات ٣١ الجاري

 

 «آفاق» تربح ٢٤٤ ألف دينار لـ ٣ أشهر

 عمر راشد
  كشفت مصادر لـ «األنباء» ان عمومية احتاد 
الشركات االستثمارية ســـتنعقد في ٣١ اجلاري 
ملناقشة عدد من البنود، أهمها تعيني عضو مكمل 
في مجلس إدارة االحتاد بدال من مســـعود حيات 

ومناقشة التقريرين املالي واإلداري.
  وبينت املصادر انه ال يوجد اتفاق حول االسم 
الذي ســـيخلف حيات، إال ان االحتاد أرســـل الى 
جميع األعضاء من الشركات لترشيح ممثل لها في 
مجلس اإلدارة والذي سيتم حسمه خالل اجلمعية 

العمومية لالحتاد.

  ولفتت الى ان اجلمعية العمومية ســـتناقش 
بجانب البنود السابقة بند ما يستجد من أعمال 
والذي سيتم فيه استعراض أهم القضايا واملشكالت 
التي تواجه أداء الشركات االستثمارية واحللول 

املقترحة حلل تلك املشاكل.
  وعن التطورات اخلاصة بتصورات االحتاد حول 
كيفية مســـاهمة الشركات االستثمارية في خطة 
التنمية، أشـــار املصدر الى ان مساهمة الشركات 
االستثمارية ستكون محدودة لطبيعة املشاريع 
املقدمة داخل اخلطة، إال انه ســـيكون له دور في 

مجال تقدمي اخلدمات االستشارية واملالية. 

 أعلنت شركة آفاق للخدمات 
التربوية عن البيانات   املالية 
املرحلية للشركة للربع االول 
املنتهي في ٣٠ نوفمبر ٢٠١٠، 
حيـــث حققت ارباحـــا قدرها 
٢٤٤٫٩ ألف دينار بواقع ٤٫٥٨ 
فلوس للسهم مقارنه بأرباح 
قدرها ٧٨٫٩  الف دينار بواقع 
١٫٤٧  فلـــس للســـهم عن ذات 
الفتـــرة للعـــام ٢٠٠٩، وبلغ 
إجمالـــي املوجودات املتداولة 
٢٫٥ مليون دينار واملطلوبات 
املتداولـــة ٨٠٤٫٥ آالف دينار 
ليبلغ اجمالي حقوق املساهمني 
٦ ماليني دينار. وجاء في تقرير 

مراقب احلسابات على موقع 
سوق الكويت لألوراق املالية 
بعض التحفظات حول البيانات 
املالية كالتالي: قامت الشركة 
األم بحيـــازة شـــركة العلوم 
املرحة أللعاب تسلية األطفال 
ـ شركة توصية بسيطة ـ في 
أغسطس ٢٠٠٩ والتي نتج عنها 
شهرة مؤقتة مببلغ ١٢٣٫٣٦٨ 
الف دينار، ومتت احملاســـبة 
عن احليازة استنادا الى القيمة 
العادلـــة املؤقتة للموجودات 
واملطلوبـــات كما فـــي تاريخ 
احليازة، حيث ان ادارة الشركة 
األم التزال بصدد   حتديد القيمة 

العادلة للموجودات املشتراة 
املقـــدرة كما في  واملطلوبات 
تاريـــخ   التقارير املالية، يعد 
الدولية  هذا مخالفا للمعايير 
للتقارير املالية حيث   تتطلب 
هذه املعايير من املنشأة حتديد 
العادلـــة للموجودات  القيمة 
املقدرة  املشتراة   واملطلوبات 
خالل سنة واحدة من تاريخ 
احليازة وبالتالي فإنه ليس من 
املمكن حتديد التأثير احملتمل 
لهذا االمر على القيمة العادلة 
  للموجـــودات واملطلوبـــات 
واألرباح احملتفظ بها ونتائج 

الفترة.

 توقع نموًا في أرباح «بوبيان لألسماك» لعام ٢٠١٠

 الفليج لـ «األنباء»: ضرورة التدخل الحكومي إلنقاذ الشركات
  االستثمارية التي خسرت ٧٥٪ من رأسمالها من الشطب

 هونغ كونغ تتصدر قائمة أكثر االقتصادات حرية في العالم والبحرين بالمركز العاشر

 الكويت تحتل المرتبة الـ ٨ على قائمة بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا
  والـ ٦١ عالميًا في مؤشر الحرية االقتصادية لعام ٢٠١١

 محمود فاروق
  طالب اخلبير االقتصادي وعضو مجلس ادارة شركة الصفاة لالستثمار 
عزام الفليج بضرورة تدخل احلكومة والسلطات املالية النقاذ الشركات 
االســــتثمارية التي خسرت ٧٥٪ من رأسمالها من الشطب، خاصة بعد 
انتهاء املهلة النهائية غير القابلة للتمديد التي اعطاها املركزي لبعض 
الشركات االستثمارية الطفاء خسائرها، مبينا ان اغلبها لن تكون قادرة 
على توفير احلد االدنى للقاعدة الرأســــمالية التي يلزمها بها املركزي 

وهي ١٥ مليون دينار.
  واكد الفليج في تصريح لـ «األنباء» ان شــــطب بعض الشــــركات 
االستثمارية من سجالت املركزي وتصفيتها سينعكس سلبا على االداء 
العام لسوق الكويت لالوراق املالية، مشيرا الى ضرورة دعم الشركات 
املدرجة التي تتداول دون قيمتها االسمية البالغة ١٠٠ فلس بالبورصة 

وذلك عبر احملفظة الوطنية.
  وحــــول اداء االقتصاد الوطني في ٢٠١١، قال ان العام احلالي يعتبر 

مرحلــــة تعاف جلميع القطاعــــات االقتصادية من آثــــار االزمة املالية 
ويجب على احلكومة ان تتبنــــى اجتاهني ال ثالث لهما اولهما التوجه 
الى التخصيص والثاني تنفيذ املشــــاريع التنموية في البالد وتعزيز 
االنفاق احلكومي الرأسمالي، مشيرا الى ان التخصيص يجب ان يشمل 
كل القطاعات بدءا من البنوك وشركات اخلدمات واملصالح احلكومية 
حتى النوادي الرياضية، موضحا ان رأس املال الكويتي والقطاع اخلاص 
ورجال االعمال لديهم الرغبة وعلى استعداد كامل للدخول واالستثمار 
في اي مشاريع او جهات تطرح للخصخصة سواء كانت هيئات حكومية 
من بريــــد او قطاعات خدمية وصناعية او بنوك او غيره، موضحا ان 

رأس املال الكويتي اخلاص جاهز لالستثمار في هذه الفرص.
  من جانب آخر، اكد الفليج ان االرباح الســــنوية لعام ٢٠١٠ لشركة 
بوبيان لالســــماك ستشــــهد منوا مقارنة بالعام ٢٠٠٩، وكانت الشركة 
تعتزم التوســــع مع بداية العام احلالي في السوقني العماني واليمني 

 عزام الفليجنظرا لتميز البلدين بثروة مهمة من االسماك موجودة غير مستغلة. 

 إعداد: منى الدغيمي
  احتلت الكويت املرتبة الـ ٨ من أصل ١٧ بلدا في منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا واملركز الـ ٦١ عامليا في مؤشر احلرية االقتصادية لعام 
٢٠١١ الذي يضم ١٨٣ دولة حول العالم، وذلك وفق املؤشـــر الســـنوي 
للحرية االقتصادية لسنة ٢٠١١، الصادر أمس عن مؤسسة «هيريتاج 

فاونديشني».
  وســـجلت الكويت تراجعا في ترتيبها بواقع ١٩ مركزا قياسا على 
العام ٢٠١٠، وانخفضت النقاط اإلجمالية لها في مؤشر احلرية للعام 
٢٠١١ قياســـا على العام ٢٠١٠ بواقع ٢٫٨ نقطة لتصل إلى ٦٤٫٩ نقطة، 
وبلغت درجة حرية العمل فـــي الكويت ٦٤٫٤ نقطة، وحرية التجارة 
٨١٫٦ نقطة، واحلرية املالية ٩٩٫٩ نقطة واإلنفاق احلكومي الرأسمالي 
٦٩٫٧ نقطة واحلرية النقدية ٦٩٫٣ نقطة، وحرية االستثمار ٥٥ نقطة، 
واحلرية املصرفية ٥٠ نقطة وحقـــوق امللكية ٥٠ نقطة والتحرر من 

الفساد ٤١ نقطة وحرية العمالة ٦٧٫٩ نقطة.
  وأشـــار التقرير إلى ان عائدات النفط املرتفعة في الكويت أخرت 
عملية اخلصخصـــة واإلصالحات الهيكلية األخرى التي من شـــأنها 
تعميق وتنويع االقتصاد ومساعدة القطاع اخلاص ليحتل دورا أكثر 

حيوية.
  ولفت إلى ان االقتصاد الكويتي يتمتع مبستويات عالية من حرية 
التجارة وحرية املالية حيـــث ال توجد ضريبة دخل، إضافة إلى ذلك 

ضمن الدول الــــ ١٧ األولى من حيث احلريـــة االقتصادية في منطقة 
الشرق األوســـط وشـــمال افريقيا، وهي الدولة الوحيدة في املنطقة 
التي تظهر ضمن الدول الـ ٢٠ األولى على هذا املؤشـــر منذ إطالقه في 

العام ١٩٩٥.
  وعلى الصعيد العاملي واصلت هونـــغ كونغ تصدرها قائمة أكثر 
االقتصادات حريـــة في العالم للعام الـ ١٧ علـــى التوالي بواقع ٨٩٫٧ 
نقطة، وحلت سنغافورة في املركز الثاني لتحقق ٨٧٫٢ نقطة، وباملركز 
الثالث جاءت استراليا بواقع ٨٢ نقطة ثم نيوزيلندا باملركز الرابع بـ 
٨٢٫٣ نقطة، فسويســـرا باملركز اخلامس بـ ٨١٫٩ نقطة ثم كندا باملركز 
السادس بـ ٨٠٫٨ نقطة، إيرلندا باملركز السابع بـ ٧٨٫٧ نقطة والدامنارك 
ثامنة بـ ٧٨٫٦ نقطة ثم أميركا التاسعة بـ ٧٧٫٨ نقطة والبحرين باملركز 

العاشر بواقع ٧٧٫٧ نقطة.
  اجلدير بالذكر ان مؤشـــر احلرية االقتصادية يقيس مدى احلرية 
االقتصاديـــة التي تتمتع بها الدول عبر ١٠ مجاالت من معايير احلرية 
االقتصادية مثل احلرية التجارية، واحلرية النقدية واحلرية املالية.

  ومتكنت الكويت من حتقيق متوسط نقاط أعلى من متوسط النقاط 
العاملي على املؤشر في بعض املجاالت، وحققت تقدما كبيرا في مجال 
حرية النقدية (بارتفاع قدره +٢٫٩ نقاط) فيما تراجع مؤشر اإلنفاق 
احلكومي (-٦٫٩ نقاط) ومؤشر حرية التجارة (-٠٫٩ نقطة) ومؤشر 

حرية األعمال(-١٫٤ نقطة) وحافظت بقية املجاالت على مستوياتها. 

أصبحت معدالت الضريبة على الشركات أكثر قدرة على املنافسة منذ 
عام ٢٠٠٨. وقال ان الكويت اتخذت خطوات لتحسني اإلطار التنظيمي 
في محاولة لتعزيز القدرة التنافسية الشاملة لالقتصاد، ولكن التقدم 

كان متفاوتا وتدريجيا. في ظل استمرار العقبات البيروقراطية وارتفاع 
تكلفة ممارسة األعمال التجارية.

  فيمـــا احتلت البحرين املرتبة األولى من حيث احلرية االقتصادية 

 تسليم فبراير وتم تحديد ١٣٫٥٠ دوالرًا للطن كعالوة مضافة على السعر القياسي

 أحمد مغربي 
  قال مصدر مطلع في مؤسســـة البترول الكويتية لـ 
«األنباء» إن قطاع التســـويق العاملي باملؤسسة أجرى 
محادثات أمس مع عدد من التجار اآلسيويني في سنغافورة 
لبيع ٧٤ ألف طن من النفثا تســـليم شهر فبراير املقبل، 
مشيرا الى أن االجتماع خلص إلى حتديد ١٣٫٥٠ دوالرا 

للطن كعالوة مضافة على السعر القياسي للنفثا.
  وذكر املصدر الذي حضر االجتماع أن العقود السابقة 
كانت بعالوة ١٥ دوالرا للطن، مشيرا إلى أن مفاوضات 
مؤسســـة البترول الكويتية مع زبائنها تختص حاليا 
بتجديد العقود احملددة بأجل والســـارية التي ستكون 
بارتفاع ١٢ دوالرا للطن بشـــرط تســـليم سطح املركب 
وطبقا لألســـعار العاملية، مشـــيرا إلى أن أسعار النفثا 
تتأثر بأسعار النفط مباشـــرة وتبلغ حاليا مستويات 

تفوق ٦٠٠ دوالر للطن.
  جتدر اإلشـــارة إلى أن النفثا هي أحد منتجات النفط 
وتسمى أحيانا البنزين اخلام أي البنزين قبل معاجلته 
الالحقـــة كيمائيا أو قبل إضافة مـــواد أخرى إليه وهي 
مادة مهمة لكيمياء البترول، وتنقسم النفثا إلى قسمني 
هما اخلفيفة والثقيلة وتســـتخدم فـــي املقام األول في 
إنتاج بنزين الســـيارات، كما تســـتخدم في الصناعات 
الكيماوية مثل حتضير اإلثيلني والبروبيلني، وتستخدم 
تلك املنتجات في صناعة البالســـتيك مثل بولي إثيلني 

وبولي بروبيلني.  

 «مؤسسة البترول» تجري محادثات
   آسيوية لبيع ٧٤ ألف طن من النفثا 

 الترتيب العالمي لمؤشر الحرية االقتصادية 
 التغيير  النقاط  الدولة  ترتيب البلدان 

 ٠٫٠  ٨٩٫٧  هونغ كونغ  ١ 
 ١٫١  ٨٧٫٢  سنغافورة  ٢ 
 -٠٫١  ٨٢٫٥  أستراليا  ٣ 
 +٠٫٢  ٨٢٫٣  نيوزيلندا  ٤ 
 +٠٫٨  ٨١٫٩  سويسرا  ٥ 
 ٠٫٤  ٨٠٫٨  كندا  ٦ 
 -٢٫٦  ٧٨٫٧  إيرلندا  ٧ 
 +٠٫٧  ٧٨٫٦  الدمنارك  ٨ 
 -٠٫٢  ٧٧٫٨  أميركا  ٩ 
 +١٫٤  ٧٧٫٧  البحرين  ١٠ 

 

 الترتيب على مستوى الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
 ترتيب البلدان  الدولة  النقاط  التغيير 

 ١  البحرين  ٧٧٫٧  ١٫٤ 
 ٢  قطر  ٧٠٫٥  ١٫٥ 
 ٣  عمان  ٦٩٫٨  ٢٫١ 
 ٤  االردن  ٦٨٫٩  ٢٫٨ 
 ٥  اسرائيل  ٦٨٫٥  ٠٫٨ 
 ٦  االمارات  ٦٧٫٨  ٠٫٥ 
 ٧  العربية السعودية  ٦٦٫٢  ٢٫١ 
 ٨  الكويت  ٦٤٫٩  ٢٫٨ 
 ٩  لبنان  ٦٠٫١  ٠٫٦ 
 ١٠  املغرب  ٥٩٫٦  ٠٫٤ 

التقرير األســــبوعي لشركة   قال 
املاليــــة  لالستشــــارات  وضــــوح 
واالقتصادية ان سوق الكويت لألوراق 
املالية أنهى تعامالته األسبوعية على 
تراجع، حيث انخفض مؤشر السوق 
الســــعري مبقدار ٣٩٫٣ نقطة ليقفل 
عند مســــتوى ٦٫٩٣٦٫٣ نقطة وبذلك 
يكون قد تراجع أداء املؤشر أسبوعيا 

بنحو ٠٫٥٦٪.
   وفي املقابل اقفل املؤشر الوزني 
عند مســــتوى ٤٨٣٫٦٢ نقطة ليحقق 
أيضا أداء ســــلبيا بلغ ٠٫٧٨٪، ومن 
جانب آخر شهدت أحجام التداول تقدما 
ملحوظا باملقارنة مع األسبوع األول 
من العام احلالي حيث ارتفعت قيمة 
التداول األسبوعية بنسبة ٢٦٫٦٪ في 

حني ارتفعت كمية التداول بنسبة ٥٦٫٨٪.
  وأشار التقرير الى انه بالنظر إلى مجريات التداول األسبوعية، فإنها 
تنقســــم إلى قسمني، األول يشــــير إلى تركز التعامالت باجتاه األسهم 
الصغيرة واملتوسطة حيث استمر اإلقبال على هذه الشريحة من الشركات 
هذا األسبوع، ومن الواضح أن العامل النفسي هو املبرر األساسي وراء 
هذا اإلقبال، إذ يتوقع املتعاملون في السوق أن تكون األرباح إيجابية 
هذا العام، وهو توقع مبني على أساس ضعيف إذ يستنتج البعض أن 
مرور فترة زمنية تقدر بسنتني على األزمة املالية كاف بوجهة نظرهم 
خلروج تلك الشركات املتعثرة من مشكالتها وبالتالي تعافيها هذا العام، 
وعنصر الزمن ال يعد بالضرورة كافيا للبناء عليه بالنســــبة للتعافي 
فهناك عوامل عديدة حتكم حتســــن املراكز املالية للشركات املتضررة 
وبالتالي فإن املســــألة ليست بهذه البساطة، وعليه فإن أفضل وسيلة 
ملعرفة مدى تعافي الشــــركات املتعثرة وتقديــــر درجة املخاطر التي 
حتتويهــــا هي من خالل العودة إلى البيانات املالية لها وبالتالي يجب 

االنتظار ملا ستكشف عنه نتائج أعمالها ومن ثم احلكم. 
  ورجح التقرير أن يكون السبب وراء اإلقبال على هذه الشركات هو 
محاولة اســــتغالل موجة الزخم التي شهدتها األسهم اإلسالمية خالل 
األسبوعني املاضيني، وبالتالي فإن الدوافع وراء تلك التحركات دوافع 

ومبررات مضاربية نفسية ليس إال 
وقد الحظنا بشكل واضح جنيا سريعا 

لألرباح خالل اجللسة الواحدة.

  استراحة مكاسب للشركات القيادية

مــــن مالمح  الثاني  الشــــق    أمــــا 
تعامالت السوق األسبوعية فيتعلق 
الرئيسية واملقصود هنا  بالشركات 
قطــــاع البنوك على وجــــه التحديد 
حيث يشــــهد هذا القطاع ما ميكن أن 
يطلق عليه «استراحة املكاسب» وهي 
املكاســــب التي حققها القطاع خالل 
الفترة املاضيــــة، ورجح التقرير ان 
تنتهي تلك االستراحة مع بداية ظهور 
اإلعالنات األولية إذ ينتظر املستثمرون 
ما ســــتنتج عنه نتائج أعمال الربع 
الرابع بالنســــبة للقطاع واألنظار ســــتتجه الى املخصصات حتديدا، 
وبالتالي فاملستثمرون يتابعون بدقة التطورات وتصريحات املسؤولني 
في هذا الشأن في محاولة لوضع تصورات حول نتائج أعمال القطاع 

املستقبلية.
  أنهى سوق الكويت لألوراق املالية تداوالت األسبوع الثاني من شهر 
يناير على انخفاض حيث أغلق املؤشر السعري عند مستوى ٦٫٩٣٦٫٣ 
نقطة متخليا عن ٠٫٥٦٪ عن إغالق األسبوع السابق الذي بلغ ٦٫٩٧٥٫٦ 
نقطة، في حني أنهى املؤشر الوزني تداوالت هذا األسبوع ليغلق عند 
مستوى ٤٨٣٫٦٢ نقطة متراجعا بنحو ٠٫٧٨٪ مقارنة بإغالق األسبوع 

السابق عند ٤٨٧٫٤١ نقطة.
  بلغ إجمالي القيمة املتداولة لهذا األســــبوع ما يقارب ٢١٩٫٩ مليون 
دينار مقارنة بنحو ١٧٣٫٧ مليون دينار خالل األسبوع السابق مرتفعة 
بنحو ٢٦٫٦٪، وارتفعت كمية األســــهم املتداولة لهذا األســــبوع بنحو 
٥٦٫٨٪ لتبلغ بنهاية هذا األسبوع ١٫٦١٢٫٨ مليون سهم من خالل تنفيذ 
٢١٫٤٩٢ صفقة.  أما من حيث نشــــاط األســــهم فقد حقق سهم «أالفكو» 
أعلى قيمة تداول خالل هذا األسبوع بلغت ٢٤٫٤٢ مليون دينار وأغلق 
عند ٣٨٥ فلسا، يليه ســــهم «إيفا» بقيمة تداول مقدارها ١٧٫٣٢ مليون 

دينار حيث أغلق عند ٦٣ فلسا. 

 «وضوح»: دوافع مضاربية وراء اإلقبال على األسهم الصغيرة 


