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حول التزامها بشــــراء ٤٦٪ وليس ٤٠٪ من زين، وكذلك جلسة احملكمة 
يوم االربعاء املقبل، اما على اجلانب اآلخر آللية تداوالت الســــوق، فانه 
يتوقع استمرار االجتاه التصعيدي التدريجي ألسهم الشركات القيادية 
خاصة البنوك وبعض األسهم األساسية لدى أغلب املجاميع االستثمارية 

القتراب نهاية العام احلالي.

  آلية التداول

  حافظــــت أغلب أســــهم 
البنوك على اســــعارها في 
تــــداوالت مرتفعــــة علــــى 
بعضهــــا، فقــــد اســــتمرت 
التداوالت املرتفعة نسبيا 
على سهم البنك الذي حافظ 
على ســــعره مستقرا، فيما 
انه رغم التداوالت الضعيفة 
على ســــهم بنك اخلليج اال 
انه ســــجل ارتفاعا محدودا 
في سعره، كذلك سجل سهم 
البنك الدولي ارتفاعا محدودا 
تــــداوالت  في ســــعره في 
مرتفعة نسبيا، واستمرت 
عمليات الشــــراء امللحوظة 
ايضا على سهم «بيتك» الذي 

على املركز الرابع من حيث القيمة، اذ مت تداول ١٠٫١ ماليني ســـهم نفذت 
مـــن خالل ٣٤٣ صفقة قيمتها ٢٫٣ مليون دينار. وجاء قطاع الشـــركات 
الصناعيـــة في املركز اخلامس من حيث القيمة، إذ مت تداول ١٥٫٨ مليون 

سهم نفذت من خالل ٢٠٤ صفقات قيمتها ٢٫٢ مليون دينار.

  العامل النفسي

  في ظل وتيرة املعلومات 
الســــريعة واملتباينة حول 
صفقة زين، وكذلك الوضع 
السياســــي، فإن نفســــية 
املتعاملني تتفاعل بشــــكل 
سريع مع املعلومات االيجابية 
أو السلبية حول صفقة زين، 
ونظرا للمعلومات املتضاربة 
حول الصفقة، فقد اثر ذلك 
سلبا على نفسية املتداولني، 
وقد أدى ذلك الى تراجع كبير 
في حجم الســــيولة املالية 
املوجهة للسوق والتي شهدت 
تراجعا ملحوظا أمس، مع 
توقعات بأن تشــــهد املزيد 
من التراجع متأثرة باإلعالن 
اخلاص بشركة االتصاالت 

 التضارب في المعلومات حول صفقة «زين» يحد من الشراء
  واستمرار التركيز على أسهم البنوك خاصة «الوطني» و«بيتك»

   استحوذت قيمة تداول أسهم ١٠ شركات والبالغة 
٢١٫١ مليون دينار على ٦٥٫٥٪ من القيمة االجمالية، 
وهذه الشركات هي: الوطني، األولى، برقان، بيتك، 
االستثمارات، المال لالستثمار، المباني، زين، االفكو، 

مشاعر.
    استحوذت قيمة تداول سهم البنك الوطني البالغة 

٣٫٢ ماليين دينار على ٩٫٩٪ من القيمة اإلجمالية.
     سجلت مؤشرات ٤ قطاعات انخفاضا أعالها 
قطاع األغذية بمقدار ٦١٫٦ نقطة تاله قطاع الشركات 
غير الكويتية بمقدار ٤٠٫٥ نقطة، تاله قطاع االستثمار 
بمقدار ٢٢٫٣ نقطة، فيما ارتفعت مؤشرات ٣ قطاعات 
أعالها الخدمات بمقــــدار ٦٢٫٩ نقطة، تاله البنوك 

بمقدار ٨٫٣ نقاط. 

حافظ على سعره وتأتي التداوالت املرتفعة نسبيا على اسهم البنوك في 
اطار عمليات بناء املراكز املالية للحصول على التوزيعات من جهة، ومن 
جهة اخرى املكاسب السوقية التي ميكن حتقيقها خالل الربع االول من 
العام املقبل والتي يتوقع اال تقل عن ١٥٪. وسجلت اغلب أسهم الشركات 
االســــتثمارية انخفاضا في أســــعارها في تداوالت ضعيفة بشكل عام 
باستثناء التداوالت املرتفعة نسبيا على بعض األسهم، فقد شهد سهم 
األهلية القابضة انخفاضا باحلد األدنى بفعل عمليات البيع القوية األمر 
الذي أدى الى وصول ســــعر السهم الى ١٥ فلسا ونصف الفلس والذي 
ُيعد أرخص ســــهم في السوق حيث أرجعت مصادر عمليات البيع الى 
أحد البنوك وسجل سهم االســــتثمارات الوطنية انخفاضا محدودا في 
ســــعره في تداوالت مرتفعة نسبيا. واتسمت حركة التداول على أسهم 

الشركات العقارية بالضعف مع ارتفاع أسعار أغلبها.

  الصناعة والخدمات

  سجلت أغلب أسهم الشــــركات الصناعية انخفاضا في أسعارها في 
تداوالت ضعيفة باســــتثناء التداوالت املرتفعة نسبيا على سهمي منا 
القابضة واألنابيب املعدنية، فيما تراجع سهم الكابالت وحدتني في تداوالت 
ضعيفة، وحققت اغلب اسهم الشركات اخلدماتية ارتفاعا في أسعارها 
في تداوالت مرتفعة نسبيا، فقد حافظ سهم زين على سعره في تداوالت 
ضعيفة، فيما ان سهم االفكو شهد تداوالت مرتفعة وارتفاعا محدودا في 
سعره، كذلك ارتفع سهم مشاعر مبقدار وحدتني في تداوالت مرتفعة. وقد 
استحوذت قيمة تداول أسهم ١٠ شركات على ٦٥٫٥٪ من القيمة اإلجمالية 

للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها ١١٤ شركة. 

 هشام أبوشادي
  اتســــمت حركة التداول في سوق 
الكويت لالوراق املالية في بداية تعامالت 
االســــبوع أمس بتماسك أسعار أغلب 
األســــهم مع اســــتمرار تركيــــز القوة 
الشرائية على أسهم الشركات القيادية 
خاصة أسهم البنوك، فيما سجلت اغلب 
أسهم الشركات الرخيصة انخفاضا في 
أسعارها في تداوالت غلب عليها عمليات 
البيع. وقد سجلت قيمة تداوالت السوق 
أمس تراجعــــا ملحوظا مقارنة بقيمة 

تداوالت يوم اخلميس املاضي، وذلك نتيجة انخفاض كبير في تداوالت 
سهم زين وأسهم الشركات املرتبطة بها أمس، وذلك نتيجة تأثر أوساط 
املتداولني بقيام شــــركة االســــتثمارات الوطنية ببيع حوالي ١٥ مليون 
سهم من أسهم زين يومي األربعاء واخلميس املاضيني، األمر الذي أثار 
تساؤالت حول أسباب البيع، وبالتالي أدى ذلك خللق أجواء من الترقب 
لدى أوســــاط املتداولني لقراءة أسباب البيع والتطورات التي قد حتدث 
حول الصفقة، خاصة في ظل الترقب جللسة احملكمة يوم االربعاء املقبل 
للنظر في القضية التي رفعتها شركة الفوارس القابضة لوقف عمليات 
الفحص النافي للجهالة، ومع نهاية تعامالت أمس، ذكر بيان صادر عن 
شــــركة االتصاالت املتنقلة أن العرض املشــــروط لشراء ٤٦٪ من أسهم 
زيــــن مازال قائما، وذلك ردا على ما مت تداوله يوم اخلميس املاضي عن 
ان الشــــركة مستعدة لشراء ٤٠٪ فقط، وقد أثارت هذه التطورات أيضا 
تســــاؤالت لدى أوســــاط املتداولني، لذلك فإن األداء العام للسوق خالل 
االسبوع اجلاري ســــيظل متأثرا مبجريات االحداث حول صفقة زين ـ 

اتصاالت الى أن تظهر تطورات إيجابية قوية.

  المؤشرات العامة

  انخفض املؤشر العام للبورصة ٥٫٥ نقاط ليغلق على ٦٨٤٧٫٧ نقطة 
بانخفاض نسبته ٠٫٠٨٪ كذلك انخفض املؤشر الوزني ٠٫٥٦ نقطة ليغلق 
على ٤٧٦٫٩٧ نقطة بانخفاض نسبته ٠٫١٢٪. وبلغ إجمالي األسهم املتداولة 
١٦٤٫٥ مليون سهم نفذت من خالل ٢٧٧٢ صفقة قيمتها ٣٢٫٢ مليون دينار. 
وجرى التداول على أسهم ١١٤ شركة من أصل ٢١٣ شركة مدرجة، ارتفعت 
أسعار أسهم ٣١ شركة وتراجعت أسعار أسهم ٤١ شركة وحافظت أسهم 
٤٢ شـــركة على أسعارها و٩٩ شركة لم يشـــملها النشاط. تصدر قطاع 
البنوك النشاط من حيث القيمة، اذ مت تداول ١٥٫٨ مليون سهم نفذت من 
خالل ٣٦٨ صفقة قيمتها ١١٫١ مليون دينار. وجاء قطاع اخلدمات في املركز 
الثاني من حيث القيمة، اذ مت تداول ٤٧٫٤ مليون سهم نفذت من خالل ٨٦٩ 
صفقة قيمتها ٩٫٦ ماليني دينار. واحتل قطاع الشركات االستثمارية املركز 
الثالث من حيث القيمة، اذ مت تداول ٩٩٫٢ مليون ســـهم نفذت من خالل 
٨٨٢ صفقة قيمتها ٦٫١ ماليني دينار. وحصل قطاع الشـــركات الصناعية 

 استحواذ قيمة 
تداول أسهم 
١٠ شركات 
على ٦٥٫٥٪ من 
القيمة اإلجمالية

 (محمد ماهر)  تواجد ضعيف ألوساط املتداولني في قاعة التداول 

 المؤشر ٥٫٥ نقاط وتداول 
١٦٤٫٥ مليون سهم قيمتها 

٣٢٫٢ مليون دينار
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 «المال» تتلقى عرضًا
  لشراء أرضها في قطر

  بقيمة ٧٥ مليون دينار
 علمـــت «األنبـــاء» أن شـــركة املـــال

  لالســـتثمار تلقت عرضا لشراء ارض 
متتلكها في قطر بقيمة ٧٥ مليون دينار، 
فيما ان الشـــركة تطلب نحو ١٠٠ مليون 
دينـــار لبيع هذه األرض، واجلدير بالذكر 
ان الشـــركة قد حققت ارباحا تقدر بنحو 
٢٠٫٥ مليون دينار من بيع حوالي ٤١٪ من 

شركة صناعات الفحم املكلسن. 

 إعداد: منى الدغيمي
  تصدر األمير الوليد بن طالل 
الئحة أغنــــى ٥٠ عربيا للســــنة 
السابعة على التوالي، حيث واصل 
األمير الوليد بشكل الفت السباحة 
عكس التيار وزيادة ثروته خالل 
األشهر ١٢ املاضية بأكثر من ٢ مليار 
دوالر لتبلغ ٢٠٫٤ مليار دوالر مقابل 
١٨ مليار دوالر في العام املاضي. 
وقدرت الثروة اإلجمالية ألغنى ٥٠ 
عربيا لعام ٢٠١٠ نحو ٢٤٥٫٤ مليار 
دوالر فيما سيطر على القائمة نحو 

٢٩ شخصية وعائلة سعودية.
أربــــع  الالئحــــة    وتضمنــــت 
شــــخصيات كويتيــــة حيث جاء 
ناصــــر اخلرافــــي فــــي الترتيب 
السادس في القائمة بثروة إجمالها 
٨٫٢ مليارات دوالر وعائلة الشايع 
في املرتبة العاشرة بثروة قدرت 
بـ ٦٫٥ مليــــارات دوالر ثم عائلة 
بوخمســــني في املرتبة ٢٥ بثروة 
قدرت بـ ٤ مليارات دوالر وأخيرا 
فيصل العيار الــــذي دخل حديثا 
القائمة في املرتبة الثالثني بثروة 

ناهزت ٣٫٤ مليارات دوالر.
  جتدر اإلشــــارة الى أن فيصل 
العرب  العيار دخل قائمة أغنياء 
من ضمن ٢٤ اسما جديدا وتعتبر 
غالبية األسماء السعودية اجلديدة 
هي لعائالت اقتصادية عريقة كان 
لها جتربة غنية رافقت تشكيل أهم 
مركز أعمال في املنطقة الرابطة بني 

أوروبا وآسيا.
  واســــتغرق وضع قائمة أغنى 
٥٠ عربيا نحو ٦ أشهر من منطلق 
البحث في ٥٠٠ مرشح، وأيضا في 
مراقبة أســــواق املال. وقد راعت 
القائمة عدم إدراج أســــماء أثرياء 
العائالت امللكية أو املالكة أو حتى 
السياسيني، باستثناء األمير الوليد 
بن طــــالل رئيس شــــركة اململكة 
القابضة، باعتبــــار أن كل ثروته 
هي من صنع الــــذات. وفيما يلي 

التفاصيل: 

  األمير الوليد بن طالل

  واصل األمير الوليد بن طالل 
بشكل الفت السباحة عكس التيار 
وزيادة ثروته خالل األشــــهر ١٢ 
املاضيــــة بأكثر من ٢ مليار دوالر 
لتبلغ ثروتــــه ٢٠٫٤ مليار دوالر 
مقابــــل ١٨ مليــــار دوالر في العام 

املاضي.
  وعلى الرغم من الفترة احلرجة 
التي مير بها االقتصــــاد العاملي، 
والتي تعتبر األخطر في التاريخ 
الوليد يبدو  احلديث، فان األمير 
أنه سيتصدر قائمة األغنياء لعدة 
ســــنوات قادمة نظــــرا الجنازاته 
املميزة في عالم املال واألعمال على 
الصعيد احمللي واإلقليمي والعاملي، 

الفنـــادق واملطاعـــم والتصنيع 
والتأمني والعمليات املصرفية. 
وفي اآلونـــة األخيـــرة أطلقت 
مجموعة بوخمســـني الشـــركة 
أداة  العربية لالســـتثمار وهي 
اســـتثمارات مصرفيـــة وإدارة 
أصول، ومن بني الشركات املدرجة 
تسيطر مجموعة بوخمسني على 
٥١٪ من الشركة العربية العقارية 
وعلى ٤٩٪ من بنك الكويت الدولي 
وعلى أكثر من ٦٠٪ من شـــركة 

وربة للتأمني.
   وال يوجد ضمـــن مجموعة 
بوخمسني قطاع مهيمن، وحتى 
القطاع األضخم - وهو العقاري - 
ال ميثل أكثر من ٢٠٪ من إجمالي 

عمليات املجموعة.

  فيصل العيار

  بلغت ثروة فيصل العيار ٣٫٤ 
مليارات دوالر حيث يرأس فيصل 
العيار مجموعة مترامية األطراف 
من املال واملصارف والتأمني، إلى 
الســـياحة والفندقة والطيران، 
مـــرورا بالصناعـــة واإلعـــالم. 
انتسب العيار إلى القوات املسلحة 
الكويتية كطيار حربي، ثم سافر 
الواليات املتحدة األميركية  إلى 

ليعود نقيبا طيارا.
  ثم مـــا لبث أن اســـتقال من 
القوات اجلوية بداية الثمانينيات 
ليعمل في شركة «مبارك العيار 
للمقاوالت»، وقام بأعمال خاصة 
ومشاريع صغيرة إلى أن تولى 
منصبـــا قياديـــا في الشـــركة 
الدمناركية لأللبان  الســـعودية 

واألغذية «سدافكو».
العيار حاليا    يترأس فيصل 
شركة املشاريع الكويتية «كيبكو»، 
وتعد الشركة احد الالعبني املهمني 
املالية  في مياديـــن اخلدمـــات 
واإلعالمية واالتصاالت في املنطقة 
والعالم، وتنضوي حتتها مجموعة 

من أكثر من ٧٠ شركة.
   وتشير آخر تقارير البورصة 
الكويتية إلى أن قيمة املجموعة 
تقـــارب مليـــار دوالر، وتبلـــغ 
حصص املساهمني اقل من ٤٤٪، 
ومن املعتقد أن العيار ميلك باقي 

احلصص جميعها.
  في ٢٠٠٧ أعلن فيصل العيار 
عن إمتام بيع ٥١٪ من أســـهم 
رأسمال الوطنية لالتصاالت التي 
متلكها شركة مشاريع الكويت 
واألطـــراف املتحالفة معها إلى 
شـــركة كيوتل لالســـتثمارات 
الدولية في قطر على أســـاس 
٤٫٦٠٠ دنانير للسهم الواحد نقدا 
بسعر إجمالي للصفقة بلغ نحو 
١٫٠٧٥ مليار دينار، أي ما يعادل 

٣٫٧١٨ مليارات دوالر. 

بدأت نشاطها التجاري منذ حوالي 
١٢٨ عاما، وهي متارس عملها في 
قطاعات عدة منها قطاع التجزئة 
حيث أصبحت وكيال للعديد من 
العاملية منها:  التجارية  العالمات 
ســــتاربكس كافيه، واتش آند إم، 
وبووتــــس، وذي بودي شــــوب، 

ودبنهامز، وتوب شوب.
  وتديــــر الشــــركة حاليا مئات 
املتاجر موزعة في كل من الشرق 
األوسط وأوروبا الوسطى وتركيا 
وروسيا. وجنحت الشركة بالفعل 
في تأسيس مكانة راسخة لتصبح 
من أجنح مشغلي عمليات التجزئة 
في األسواق التي يغطيها نشاطها. 
كما ان النمو املطرد الذي تشهده 
أقسام الشركة وعالماتها التجارية، 
يعــــززه اســــتثمارها الدائــــم في 
التحتية  البشرية والبنى  املوارد 
وأفضل ممارسات عمليات التجزئة 
والتســــويق وتقنيــــة املعلومات 
واخلدمات اللوجستية والعقارات 
واإلدارة املالية. وشركة محمد حمود 
الشايع هي ذراع جتارة التجزئة 
التابعــــة لـ «مجموعة الشــــايع»، 
التي تأسســــت فــــي الكويت عام 
١٨٩٠، ومتثــــل اليــــوم واحدة من 
أنشط وأهم الشركات في الشرق 
األوســــط. وباإلضافة إلى جتارة 
التجزئة، تنشط مجموعة الشايع 
في قطاعات عدة، ومنها العقارات 
والســــيارات والفنادق والتجارة 

واالستثمارات.

  عائلة بوخمسين

  بلغت ثروة عائلة بوخمسني 
٤ مليارات دوالر، وعبر السنوات 
تنوعـــت نشـــاطات مجموعـــة 
بوخمســـني لتشـــمل أنشطتها 

أوروبا والشرق األوسط والواليات 
املتحدة األميركية. وتضم املجموعة 
شــــركة جداول العاملية العقارية 
العمالقــــة، وفنــــادق ومنتجعات 
JJW، التي قطعت أشواطا كبيرة 
خالل العشــــرين ســــنة املاضية، 
وتضــــم بعضا من أشــــهر املعالم 
 ubre التاريخية فــــي أوروبا مثل
cool La Ttremoille Hotel. وأوتيل 

بالزا الشهير.

  ناصر الخرافي

  بلغت ثروة ناصر اخلرافي ٨٫٢ 
مليارات دوالر حيث ينظر إلى عائلة 
اخلرافي على أنها من أرباب املال 
واألعمال ليس في الكويت فحسب، 
بل في منطقة اخلليج وحتى في 
العالم من خالل شــــبكة متنوعة 
من املشاريع والشركات في أوروبا 
وأفريقيا وآسيا والشرق األوسط. 
وتتمتع العائلة بتاريخ عريق في 
عالم املال واألعمال منذ ما يناهز الـ 
١٠٠ عام منذ إطالقها على يد محمد 
عبد احملســــن اخلرافي. ويتولى 
جنله ناصر اخلرافي إدارة عمليات 
املجموعة، بينما يشغل أخوه جاسم 
اخلرافي منصــــب رئيس مجلس 

األمة الكويتي.
  وباإلضافــــة إلــــى «أميركانا» 
تتوزع اســــتثمارات اخلرافي في 
الســــياحة والفنــــادق والطيران 
واملطارات، وفي الصناعة خصوصا 
الغذائية والورقية والهندســــية 
منها، باإلضافــــة إلى تكنولوجيا 
املعلومات والغاز والبتروكيماويات 
واألسمدة والزجاج وغيرها. وفي 
القطاع املالي، تنشــــط املجموعة 
من خالل أذرع استثمارية أبرزها 
شركة االستثمارات الوطنية. كما أن 

للخرافي مساهمة في البنك الوطني، 
أكبر مصرف في الكويت، واملصنف 
بــــني أول ١٠ مصــــارف عربيــــة، 
واحلاصل علــــى أعلى التقييمات 
االئتمانية العاملية. تقوم املجموعة 
بتنفيذ عدة مشروعات في سورية 
كفندق شــــيراتون حلب وفندق 
بلودان الكبير وتساهم املجموعة 

في فندق فور سيزونز.
  أما مصر، فتتمتع بأكبر حصة 
من استثمارات مجموعة اخلرافي 
التــــي تتضمــــن اســــتثمار نحو 
ملياري دوالر في منطقة مرســــى 
للــــورق ومصنع  علــــم ومصنع 
للحواسيب (الكمبيوتر) يخطط 
كي ينتج ٣٠٠ ألف جهاز سنويا، 
إلى امتالكها للشــــركة  باإلضافة 
املصرية - الكويتية القابضة التي 
لها استثمارات بأكثر من ٢٥٠ مليون 
دوالر في البتروكيماويات والزجاج 

واملواسير واألسمدة والغاز.

  عائلة الشايع

  بلغت ثروة عائلة الشايع ٦٫٥ 
مليارات دوالر حيث يقود محمد 
حمود الشــــايع مجموعة شركات 
التجزئة، والتي  الشايع ملبيعات 
تعتبر من أقدم الشركات العائلية 
في املنطقــــة وأكثرها متيزا نظرا 
الطويــــل ومتيزها في  لتاريخها 
إدارة قطاعاتها املختلفة وسياساتها 
التوســــعية التــــي أهلتها لتكون 
واحدة من الشــــركات القوية في 
منطقة الشــــرق األوسط. وتقوم 
الشركات العائلية بدور في املنطقة 
باعتبارها من أهم املســــاهمني في 
القطاع اخلاص باإلضافة إلى الدور 
الذي تقوم به في خدمة املجتمع. 
واجلدير بالذكر، أن شركة الشايع 

وقد مت تقسيم ثروته إلى ٥ فئات، 
أولها األسهم املتداولة في األسواق 
املالية والتــــي تنضم حتت مظلة 
شــــركة اململكة القابضة، وثانيها 
الرئيسية خارج مظلة  الشركات 
اململكة القابضة، وبالتحديد محطة 
«إل بي ســــي» ومجموعة روتانا 
اإلعالمية، والتي تقدر بـ ١٫٦ مليار 
دوالر، باإلضافة إلى نشاطات في 
مجال الهندســــة مبقدار ١١ مليون 

دوالر.
  وجاءت العقارات التابعة لألمير 
الوليد بن طالل في الفئة الثالثة 
مببلغ وقدره ٣٫١٩٦ مليار دوالر، 
الرابعة أصوال  الفئــــة  وتضمنت 
رئيســــية أخرى تقــــدر قيمتها بـ 
١٫٦٧٩ مليار دوالر، وتشكل وسائل 
املواصالت اخلاصة به جزءا كبيرا 
منها (٨٢٢ مليون دوالر) مبا في ذلك 
الطائرات والسيارات، أما ما تبقى 
فيشمل تشكيلة املجوهرات التي 
ميتلكها، إلى جانب اســــتثمار في 
ميناء فرنسي وحصص في شركات 
لبنانية وفلسطينية، وتشمل الفئة 
اخلامســــة لثروته أمــــواال نقدية 

موجودة في عدة بنوك.

  محمد بن عيسى الجابر

  واصل رجل األعمال االستثنائي 
محمد بن عيســــى اجلابر احتالل 
املرتبة الثانية في قائمة األغنياء 
العرب بثروة قــــدرت بـ ١٢ مليار 

دوالر. 
  اجلابر صنع نفســــه بنفســــه 
من خالل ســــيرة مهنيــــة حافلة 
باالجنازات معتمدا على عصاميته 
املال واألعمال،  وخبرته في عالم 
وتنتشــــر استثمارات مؤسسة إم 
بــــي آي اجلابر. التــــي ميلكها في 
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