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أسهم الشركات الصغيرة صنعت مليونيرات في أسابيع ومليارديرات على الورق

قصص هونغ كونغ الكالسيكية.. بوابة الثراء السريع
»قصــص هونــغ كونــغ 
الكالسيكية« هذا هو املصطلح 
الذي يســتخدم لإلشارة إلى 
األشــخاص الذين يصبحون 
في غمضــة عني من أصحاب 
املليارات في ســوق األســهم 
باملدينة الواقعة على ساحل 

الصني اجلنوبي.
يوجــد شــيء  ولكــن   
القــدر  غامــض وراء هــذا 
الهائل من الثروات، وهو ما 
رصده التقرير الذي نشرته 
»بلومبيرغ« متضمنا قصة 
لســهم ارتفع قرابة ١٠ االف 
مرة ومشيرا الى عدم كفاية 
اللوائــح والقواعــد املنظمة 
لعمل الســوق وهــو ما ادى 
لصنع مليونيــرات ادرجوا 
شركاتهم الصغيرة بالبورصة 
الســوقية  القيمة  ومبقارنة 
السهمهم مع القيمة الدفترية 
جتدهم اصبحوا مليارديرات 
ولكن علــى الورق حيث لم 
يبيعوا كامل اسهم شركاتهم 
بالســعر الســوقي املرتفــع 

بشكل مذهل.

 من دون سبب.. ارتفاع صاروخي 
لسعر السهم

 - أحد األمثلة هو »وونغ 
وينــغ واه« الــذي كان يعمل 
كصاحب محل لبيع األسماك، 
قبل أن ينشئ شركة خلدمات 
الهندســة املدنية، ويطرحها 
لالكتتــاب العــام فــي العام 
املاضي، ليرتفع سعر السهم 

بنسبة %98٠٠.

القيمــة  اليــوم تبلــغ   -
»ووجن«  لثــروة  الصافيــة 
وشــريكه - اللذين ميتلكان 
معا كل األسهم املصدرة تقريبا 
- مليار دوالر لكل منهما، على 
الرغم من أن شركتهما »لون 
ونغ جروب« سجلت في العام 
املاضي أرباحا قدرها مليون 

دوالر فقط.
 - فــي الســنوات الثالث 
األخيــرة فقــط، جتــاوزت 
ثــروات حوالــي ١٢ مديــرا 
تنفيذيا لشــركات أغلبها من 
البر الرئيسي الصيني حاجز 
املليار دوالر نتيجة الرتفاع 
أسعار أســهم تلك الشركات، 
وهو االرتفاع الذي يكون عادة 

من دون سبب واضح.
 - لــم يتم اتهام املديرين 
الشــركات  أو  التنفيذيــني 
بارتكاب مخالفات، ولكن هذه 
الظاهرة أثارت شكوك اجلهات 
التنظيميــة في هونغ كونغ، 

والتــي حذرت بدورها من أن 
األسهم عرضة للتالعب خاصة 
عندما تكون نسبة قليلة من 
األســهم املصــدرة فــي أيدي 

العامة.

 تركز األسهم في أيدي قلة
 - فــي بعض احلاالت، ال 
تتجاوز نسبة األسهم اململوكة 
مــن قبل العامــة ١%، وهو ما 
يؤدي إلــى تقلبات حادة في 
األســعار، ليتسع الفارق بني 
سعري بيع وشــراء السهم. 
وفي حالة »لون ونغ« ارتفع 
الهامش بني ســعري الشراء 

والبيع إلى %68.
 - في احلقيقة الكثير من 
هؤالء الرجال هم أغنياء ولكن 
على الورق فقط، حيث إنهم 
إذا أقدموا على بيع أسهمهم، 
لــن يكون مبقدورهــم بيعها 
بتلك األسعار، وذلك بحسب 
»فيليب اسبيناس« املسؤول 

السابق في شــركة »نومورا 
هولدينجز«.

 - فــي أبريل ٢٠١6 وبعد 
أن مت طــرح »لــون وونــغ« 
لالكتتاب العام، أوصت جلنة 
األوراق املالية والعقود اآلجلة 
اجلمهور بـ»احلذر الشــديد« 
قبل شراء أسهم الشركة، حيث 
إن 69% منها مت احتجازها من 
قبل مؤسســي الشــركة و١9 

مستثمرا آخرين.

 مليارات على الورق فقط ولكن..
 - القيمة السوقية العالية 
لهذه الشــركات - التي تقدر 

بنحو ٧9.6 مليار دوالر. 
كانــوا  ولــو   - حتــى 
الــورق،  مليارديــرات علــى 
فإنهم ال يزالون قادرين على 
الوصول إلى مئات املاليني من 

الدوالرات. 
 - يتــم تــداول أســهم 
الشــركات اململوكــة لهــؤالء 
املليارديرات بسعر أعلى من 
قيمتها الدفترية من 5 إلى 355 
مرة، على الرغم من أن النسبة 
تراوحــت ما بــني ١ و١.3 مرة 
بالنسبة لشركات هونغ كونغ 

العام املاضي.
 - فــي مارس مــن العام 
املاضــي رهــن »بــان« كامل 
»جولديــن  فــي  حصتــه 
بروبيرتيز« مقابل احلصول 
علــى خط ائتمانــي، وهو ما 
أدى إلــى انخفــاض القيمــة 
الصافية لثروته إلى ما دون 

عتبة مؤشر »بلومبيرغ«.

بورصة هونغ كونغ أصبحت مركزا لبناء ثروات مليارية عن طريق ادراج شركات صغيرة ومتوسطة وحتقيق ارتفاعات خيالية

ثروات 12 رئيسًا 
تنفيذيًا تتجاوز 

املليار دوالر 
نتيجة ارتفاع 
أسعار أسهم 

شركاتهم

abumishari1@yahoo.com - www.kuwaiticonsultant.comاملستشار الكويتي
د.عبداهلل فهد العبدالجادر مستشار تنظيم وإدارة

السندات احلكومية أو السيادية هى 
السندات التي تصدرها احلكومات، وعادة 
ما تلجأ احلكومات إلصدار السندات في 

أوقات األزمات املالية أو عندما تواجه عجزا 
في املوازنة العامة، حيث يكون اإلنفاق العام 
أكبر من اإليرادات العامة وتصدر السندات 

لفترة متوسطة االجل أو طويلة االجل، 
يعني ما بني 5 سنوات الى 10 سنوات، 
وبأسعار فائدة ثابتة أومتغيرة ومعيار 

إصدارها أما بالعملة احمللية أو بالعمالت 
األجنبية مثل الدوالر.

وتعتبر أذون اخلزانة األميركية أفضل وعاء 
استثماري قصير األجل في أسواق املال 
العاملية، حيث تستمد جاذبيتها من قوة 

االقتصاد االميركي كأكبر اقتصاد حجما 
في العالم، ومن النفوذ السياسي للواليات 

املتحدة األميركية.
لذلك تسمى عامليا السندات اخلالية من 
املخاطر أو risk free، وعمليا فإن خلو 
أذون وسندات اخلزانة األميركية من 

املخاطر ينصب فقط على مخاطر االئتمان 
أو مخاطر عدم السداد ودون غيرها من 

املخاطر األخرى التي تظل قائمة وكامنة في 
السندات.

ومن أهمها خطر التضخم وخطر سعر 
الفائدة وخطر سعر الصرف، فخطر 

التضخم يؤثر في القيمة احلقيقية للسند 
عند ارتفاع معدالت التضخم عن سعر 

الفائدة الساري على السند، فعندئذ تكون 

القيمة احلقيقية للسند أقل من قيمته 
االسمية.

ويلعب التصنيف االئتماني السيادي للدولة 
دورا مهما للغاية في قدرة الدولة على 

إصدار السندات السيادية في أسواق املال 
الدولية فكلما ارتفعت مرتبة التصنيف 

االئتماني السيادي للدولة زادت فرصتها في 
احلصول على األموال من األسواق املالية 

العاملية بإصدار السندات، والعكس صحيح.
الكويت بدأت في اصدار السندات الدوالرية 

وادرجتها في بورصتي لندن وايرلندا 
واالقبال عليها مرتفع وبسعر أعلى وفائدة 
اقل، حيث ساهم تصنيف الكويت السيادي 

القوي من قبل وكاالت التصنيف الثالث 
في منحها تسعيرا أقل لسنداتها الدولية، 

باملقارنة مع نظرائها في دول اخلليج.
معظم الدول الكبرى أصدرت سندات 

لتمويل عجز ميزانيتها اوروبية وآسيوية 
واجنلترا واميركا وروسيا ودول اخلليج 

العربي، مما يعني أن هذا األمر طبيعي 
ودارج تداوله منذ سنني والكويت اضطرت 

لهذا االجراء بعد انخفاض أسعار النفط 
ولكن كان األجدر التحوط والتخطيط 

املسبق بدال من اتخاذ قرارات ردة فعل 
في ترشيد االنفاق وزيادة أسعار البنزين 

وغيرها من أسعار مدعومة وفي املقابل 
زيادة بدالت أو مكافآت نتيجة ضغط 

نيابي وضياع ماليني نتيجة اهمال واخطاء 
حكومية.

ساحة »سومو« في المباركية.. المكان األجمل لتالقي محبي القهوة

مؤسس »كافني« جذبه طابع األجداد.. فربح مبذاق قهوة مختلف
عبدالرحمن خالد

جاءته فكرة تأسيس هذا 
المقهى لتواجده في ســاحة 
»ســومو« التي تشبه بشكل 
الســاحات  العديد من  كبير 
الموجودة في أوروبا وأميركا، 
والتي تحتوي على مقاه في 
وسط المدينة على الشوارع 
الداخلية. كانــت فكرة علي 
الحســن، مؤســس مقهى 
»كافين«، فــي تقديم القهوة 
بأن تمزج بين طعم  للزبائن 
الغربية والشــرقية،  القهوة 
كي تصبح لذيذة، لما يؤكده 
الدراسات بتفوق  العديد من 
القهوة الشرقية على الغربية، 
لـ »األنباء«:  الحسن  ويقول 
»هناك نوعان من القهوة، وهما 
»األرابيكا« و»الهوروباستا«، 
لديها  األرابيــكا  إن  حيــث 
المذاق  جــودة عالية فــي 
أغلى من  والرائحة وسعرها 

الهوروباستا«.
ويروي الحسن: »االرابيكا 
لديها تقييــم معين يقوم به 
الرائحة  حكام عالميون عبر 
والشكل والطعم، ومن 0 حتى 
80% تعتبــر قهوة عادية، أما 

المقهى  كويتية، ومــا يميز 
لكلمات كويتية  اســتخدامه 
قديمة، يقول الحسن: »نضع 
الفتة على باب المقهى مكتوبا 
عليهــا »اقلــط« أي تفضل 
بالدخول وإذا كان المقهى مغلقا 
فيتم وضع الفتة »التوطوط« 

أي ان المكان مغلق«.
ويضيف: »وهناك كلمات 
لبق«  عديدة مثل »من سبق 
أي من يأتي أوال فسيحجز 
مكانه، وتعتبر تلك ثقافة جديدة 
خصوصا على الجيل الجديد 
ليتعلم لهجــة آبائه وأجداده 
القديمة منذ تأسيس الكويت«.
ولــدى الحســن فــرع 
لـ »كافين« في مدينة  واحد 
الكويت، وسيتم افتتاح فرع 
آخر بمساحة أكبر في منطقة 
الشويخ عند »سيتي سنتر« 
بتمويل من الصندوق الوطني 
المشروعات  لرعاية وتنمية 

الصغيرة والمتوسطة.
ويعتبر مشروع »كافين« 
من أوائل المشاريع الصغيرة 
التي حصلت على التمويل من 
قبل »الصندوق«، حيث افتتح 
قبل عامين أي في 2015 وهو 
اليوم يحصل على التمويل في 

من 80 الى 100 فتعتبر عالية 
الجودة، وتــم تقييم قهوتنا 
لتكون بين 85 و93% أي اننا 
نقــدم قهوة عاليــة الجودة 
وبســعر أغلى مــن القهوة 

العادية«.
ولدى »كافين« مشروبات 
خاصة به، كـ »سبايس التييه« 
و»ســولتد كراميــل التيه« 
المشــروبات  وغيرهما من 
اللذيذة، ويقدم أيضا أطعمة 
كالساندويتش ولكن بنكهة 

بعد 11 عاما منذ انطالقه، وهناك 
إحصائية قبل خمس سنوات 
تقول إن »ستار بكس« يفتتح 

3 أفرع يوميا.
وفي العام الذي افتتح به 
الحسن مقهى »كافين«، افتتح 
معه نحو 100 مقهى حســب 
إحصائيات لــوزارة التجارة 
والصناعة، حيــث يقول ان 
كثرة المقاهي توعي المستهلك 
بجودة ما يقدمه المقهى من 
مشروبات ومن يستمر يكون 

األفضل.
ويعلــق الحســن قائال: 
المنافسة شديدة  ان  »أعتقد 
جدا، وكانت بمنزلة موجة أو 
»هبة« بين الشباب الكويتي، 
وكنا من ضمن تلك الموجة، 
ونجحنا فــي إثبات وجودنا 
الكويتي ووسط  السوق  في 
الذيــن يفضلون  الشــباب 
الجودة  المشــروبات عالية 

كمشروباتنا«.

2017، أي كان ملتزما بضرورة 
ان يكون المشروع قائما منذ 

عامين.
يقول الحســن: »حصلنا 
علــى التمويل بعــد ما رأى 
الصندوق اننا مؤهلون الفتتاح 
فرع آخر طبقــا إليراداتنا، 
المبادرين  أوائل  ونعتبر من 
الصندوق،  تعاملنا مع  الذين 
حيث حصلنــا على 96 ألف 
دينار بنسبة 80% من مبلغ الـ 
120 ألف دينار التي تم طلبها 
والـ 20% الباقية تم تمويلها من 
قبلنا ولم نقترض من البنوك«.
ويضيف الحسن: »نقوم 
بإرســال تقرير أســبوعي 
للصندوق الوطني باإليرادات 
والمبيعات.  والمصاريــف 
وأرى أن مراقبــة الصندوق 
لنا متعبة، لكنني أتفهم دور 
الصندوق فــي الحفاظ على 
األموال وعدم ضياعها بشكل 

ال يفيد االقتصاد الوطني«.
ويحلم الحسن بأن يدوي 
صدى »كافين« للشرق األوسط 
والعالم، ولكن يرى أن التريث 
افتتاح األفرع قد يكون  في 
أفضل، حيث يذكر ان مقهى 
»ستار بكس« افتتح ثاني أفرعه 

علي احلسن 

مبادرون

رأي
طارق هيبة - مدير المبيعات -  الشرق األوسط - تركيا وأفريقيا - دل إي إم سي

حتليل البيانات..
 أساس األعمال

تخيل عاملا من األعمال بدون مكاتب اســتقبال أو مراكز 
استعالمات، وعند وصولك الجتماع عمل، ترحب بك الفتات 
رقمية لترشــدك إلى اجتاه غرفة االجتماعات أو إلى قاعة 
املؤمترات اخلاصة بك، وعندمــا تذهب ملوعد مع طبيبك 
اخلاص، تكون الغرفة، واملختبر، ومهنيو الرعاية الصحية 
على أمت استعداد الســتقبالك، ومجهزين بكل املعلومات 

املوجودة في ملفك الطبي.
حتليالت البيانات مهدت طريق الوصول إلى عالم متكامل 
او ذكي. فهي حولت البيانات من عبء الى كنز ثمني. وهناك 
الكثير من املزايا التي ميكن إنشاء األطر التي يتم من خاللها 
التعامل مع البيانات لتصبح إلى حد كبير مبنزلة القلب النابض 
لعمليات املؤسســات، ولكن احلقيقة تبقى أن أكبر فائدة 
منها هي توفير مساحة جديدة الستخدام البيانات التي يتم 
تخزينها بطريقة أخرى ألسباب تنظيمية أو بهدف االمتثال.
وال يقتصر ذلك على القطاع التجاري وحده: فرمبا تكون 
أكبر فائدة ميكن أن جتلبها حتليالت البيانات االستراتيجية 
تتمثل في القدرة على التأثير على جتربة املستخدم النهائي. 
األمر الذي يعد اليوم أولوية ليس فقط لقطاع املستهلكني 
املتنافس، ولكن أيضا للحكومات واإلدارات التي تسعى إلى 

توفير أفضل جتربة ممكنة للمواطنني.
فيمكن لتحليل البيانــات الناجتة عن تفاعل احلكومة مع 
املواطنني أن يكون ذا فائدة عظيمة، حيث إن العمل البسيط 
املتمثــل في ربط النقاط بني أمنــاط أو حاالت تبدو غير 
مترابطة أن يوفر للسلطات مفتاحا للنجاح. ففي إحدى مدننا 
اإلقليمية الرئيسية، على سبيل املثال، متكنت السلطات من 
كشف النقاب عن إمكانية جتنب حوادث املرور إذا متكنت 
سلطات املرور من الوصول إلى البيانات واخلطط اخلاصة 

بالبلدية أو مزودي اخلدمات أو حتى من قسم التخطيط.
وطبقا لدليل اإلنفاق العاملي نصف السنوي على البيانات 
الكبيرة وحتليالت البيانات التابع ملؤسسة البيانات الدولية 
)IDC(، فإن اإليرادات العاملية للبيانات الكبيرة وحتليالت 
األعمال ستنمو ألكثر من 203 مليارات دوالر في عام 2020.
ومن املنظور اإلقليمي، وفقا لفروست اند سوليفان، فمن 
املرجح أن يتجاوز سوق البيانات الكبيرة والتحليالت في 
منطقة دول مجلس التعاون اخلليجي السوق العاملية ويصل 

إلى 635.5 مليون دوالر في عام 2020.
وقد يكون قطاع التجزئة واحــدا من أوائل اجلهات التي 
تعتمد تقنيات جديدة مختلفة والتي تعد بتقدمي جتربة عمالء 
متغيرة وال تنسى. حيث جنح القطاع في تقدمي العروض 
التجارية حســب فئات الزائرين ملنافذ البيع في الشوارع 
املزدحمة أو املراكز التجارية، حيث تعرض الشاشات الرقمية 
مجموعات مختلفة من املنتجات على أساس الفئات األكثر 
احتماال لزيارة احملالت التجارية في أوقات مختلفة، فمن 
خالل متابعة التحول الدميوغرافي لزيارات املواقع، ميكن 
ملتاجر التجزئة تغيير عروضها بســهولة لتناسب زيارة 
ربات البيوت في وقت متأخر من الصباح مثال، أو مجموعة 
طالب اجلامعات في وقت مبكر من املساء، أو العائالت في 

عطلة نهاية األسبوع.
وبناء على جتربة املستشفى املوضحة سابقا، فهناك عدد 
من األمثلة القوية على مجموعات الرعاية الصحية في دول 
مجلس التعاون اخلليجي التــي تعتمد حتليالت البيانات 
لتحســني جتربة املرضى. فوفقا لشركة ألنب كابيتال، من 
املتوقع أن ينمو ســوق الرعاية الصحية في دول مجلس 
التعاون اخلليجي إلى 71.3 مليار دوالر في عام 2020، مما 

سيولد كمية غير مسبوقة من البيانات، األمر الذي سيتيح 
فرصة كبيرة للشركات لتطوير السوق بشكل أكبر. فعلى 
سبيل املثال، مخططات التاريخ املرضي التي توضع على 
طرف السرير ستندثر قريبا، حيث ستسمح األجهزة الرقمية 
في أيدي األطباء واملمرضني، وحتى فنيي املختبر، للوصول 
إلى أحدث البيانــات عن تاريخ املريض، واألدوية، ونتائج 
االختبار، وحتى تبادل امللفات الرقمية مع املتخصصني أو 
غيرهم من مستشفيات اإلحالة. وهذا يجمع أيضا مختلف 
اجلهات املتحالفة مثل شــركات التأمني وشركات األدوية 
وغيرها من »الدائرة الداخلية« نفســها، مما يتيح تبادل 
املعلومات بشــكل أفضل، واتخاذ ردود فعل أسرع حول 

التوجهات وحتى األوبئة، وزيادة الشفافية للجميع.
وفي قطاع الســفر والسياحة، قد تشكل البصمة الرقمية 
للسياحة العاملية أقوى مصدر للبيانات القابلة للتنفيذ لهذا 
القطاع بأكمله، مبا في ذلك الفنادق واملنتجعات وشركات 
الطيران وغيرها من مقدمي النقل ومقدمي اخلدمات التجريبية 
مثل الرحالت البحرية واملتنزهات وحتى صناعات الدعم 
مثل تأجير الســيارات ومقدمي تأمني السفر. فمع تفاوت 
مواســم العطالت النموذجية في جميع أنحاء العالم على 
أساس الطقس والتقوميات املدرسية واملهرجانات الدينية، 
والعديد مــن العوامل األخرى، ميكننا أن نتنبأ في الواقع 
باليوم الذي ســيصبح فيه مستشــار السفر اخلاص بك 
عبارة عن مساعد سفر رقمي ذكي قادر على العثور على 
أفضل جتربة وحزمة سفر على أساس الرحالت السابقة، 
واالستعراضات اخلاصة بك على اإلنترنت وردود األفعال، 
أو حتى باالعتماد على عدد املشاركات على شبكات التواصل 
االجتماعية التي كنت قد نشرتها خالل عطلتك أو بعدها.

شاهد الفيديو 
على موقع 

»األنباء«

ماذا تعني السندات السيادية
 لتمويل العجز؟!


