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دبي � رويترز: قالت ش���ركة بروة العقارية القطرية 
امس انها وقعت اتفاقية متويل قيمتها 115.4 مليون دوالر 

مع بنك قطر الدولي.
وقالت الش���ركة في بيان نشر على موقع البورصة 
على االنترنت انها تقوم مبشروعات بقيمة 15 مليار ريال 

خالل خمس سنوات في قطر.

»بروة« توّقع اتفاقية تمويل مع بنك قطر الدولي 
بقيمة 115.4 مليون دوالر

خالل الربع األخير من العام الحالي

»الكويتية الصينية« تحصل 
على الموافقة لإلدراج في البورصة

»الدولي«: المستشار 
المالي يدرس حاجة 

البنك لزيادة رأس المال
افاد بن����ك الكويت الدولي 
ادارته تق����وم حاليا من  بان 
التعاقد مع مستش����ار  خالل 
مال����ي »ش����ركة بروتيفيتي« 
املالي للبنك  بدراسة الوضع 
وتقدير احتياجه لزيادة رأس 
املال وذل����ك في ظل األوضاع 
االقتصادية الراهنة ومتاشيا 
مع توجيهات اجلهات الرقابية. 
وافاد البنك في بيان صادر عن 
البورصة بانه سيقوم مبوافاة 
ادارة السوق بالتفاصيل حني 
االنتهاء من الدراسة املذكورة 
وذلك بعد موافقة بنك الكويت 

املركزي عليها.

كون���ا: قالت الش���ركة الكويتي���ة الصينية 
االستثمارية أمس انها حصلت على املوافقات من 
سوق الكويت لألوراق املالية إلدراج أسهمها في 
البورصة خالل الربع األخير من العام احلالي.

وأضافت الشركة واملتخصصة في االستثمارات 
في آس���يا في بيان صحافي أنه���ا والبورصة 
ستحددان يوما لبدء اإلدراج بعد أسبوعني وميكن 
للمساهمني دمج أسهمهم مع أسهم أبنائهم والزوج 

أو الزوجة خالل هذه الفترة.
وأوضح العضو املنتدب في الش���ركة احمد 
احلمد أن الدول اآلس���يوية س���تكون من أوائل 
املس���تفيدين من عودة االستقرار الى االسواق 

العاملية وسيعزز ذلك منوها بشكل عام.
وأشار احلمد إلى أن الش���ركة الصينية مت 
تأسيسها في العام 2005 في الكويت برأسمال 
قدره 278 مليون دوالر ومت جمع نصف رأسمال 
الشركة في اكتتاب خاص فيما مت جمع النصف 
اآلخر من خالل املساهمني املؤسسني ال�23 ومن 
أبرزهم هيئة االس���تثمار وشركة االستثمارات 

الوطنية وصناعات الغامن.
يذك���ر ان الش���ركة الصينية تس���تثمر في 
قطاعات يعتم���د منوها على الطلب احمللي في 
آسيا وباألخص في قطاعات الطاقة والعقارات 

والزراعة والبنية التحتية والتمويل.
يذكر ان الشركة سعت في 2008 الى دخول 

اس���واق جديدة قائمة وذلك من خالل توسيع 
نطاق اهدافها لتشمل دوال مثل ڤيتنام وكمبوديا 
والوس وسنغافورة والفلبني واندونيسيا، كما 
ستعمل الشركة على تعزيز وجودها في الصني 
عن طريق فتح مكتبها احمللي للمس���اعدة في 

حتديد وتنفيذ العمليات االستشارية.

أحمد احلمد

تعددت األسباب والعزوف عنها »واحد«

األسهم الرخيصة .. ُطعم »الكبار« لحرق »سيولة الصغار« 
عمر راشد

لم يكن ناي����ف العنزي ليصدق 
نفسه عندما آلت 36% من أسهم الشبكة 
القابضة إليه بحكم إدارة التنفيذ في 
وزارة العدل ليكون بذلك صاحب قرار 
في شركة ب� 28 ألف دينار فقط ومبا 
ال يتعدى نصف فلس للسهم، بعد أن 
اشترى يوما ما 4% من أسهم نفس 

الشركة مبا قيمته 4 ماليني دينار.
ورغم أن من ميلكون »الشبكة« 
اليزالون في نزاع أخير تشهده أروقة 
وزارة التجارة حاليا، إال أن قانونية 
الصفق����ة جتعل من هؤالء املنازعني 
يعيش����ون املثل القائل »كالطير من 
الذبح يرقص أملا« فاألمر انتهى لصالح 
مالكي الشبكة اجلدد واملسألة مجرد 

وقت لتنفيذ تبعات الصفقة.
ومع دعوات الكثيرين الستغالل 
فرص تدني القيمة السوقية لبعض 
األس����هم ودخول صغار املساهمني 
واملتداولني القتناص الفرص، يطرح 
الكثير من احملللني تساؤالتهم: أما آن 
االوان لالستثمار في األسهم الرخيصة 

.»Penny Stocks« �أو ال
ل����م أندهش حينما س����ألني أحد 
مديري احملافظ في شركة استثمارية 
ملا أستثمر في أسهم رخيصة مادامت 
لدي أسهم تشغيلية جيدة، الفتا الى 
أن تلك األسهم هي في واقع األمر ُطعم 
الكبار حلرق سيولة الصغار، مشيرا 
الى أن القيمة السوقية ملجموع تلك 
األسهم ذات ال� 25% من إجمالي أسهم 

والتأكد من موجودات الشركة وقدرتها 
على الوفاء بالتزاماتها من خالل وجود 
إيرادات تشغيلية جيدة لها، موضحة 
أن هناك ش����ركات انخفضت قيمتها 
السعرية دون مبرر بسبب انخفاض 
قيمة أصولها بسبب تداعيات األزمة، 
إال أنها التزال مغرية للشراء، في حني 
أن شركات فقدت 75% من رأسمالها 
دون أن حترك عمومياتها ساكنا جتاه 

املطالبة بحقوق مساهميها.
واتفق اجلميع أن ش����بح إفالس 
الش����ركات الرخيصة هو أمر بعيد 
املن����ال على أس����اس أن جزءا كبيرا 
من تلك األس����هم يق����ع حتت مظلة 
مجاميع استثمارية لن تسمح بسقوط 
إحدى شركاتها العتبارات اقتصادية 
واجتماعية تبعد تلك الشركات عن 
براثن اإلفالس، مستدركة أن شركات 
أخ����رى بعيدة عن مظل����ة املجاميع 
االس����تثمارية هي من س����تتعرض 

للشركات املتعثرة.
الرخيصة،  وحول مستقبل األسهم 
هناك درجات من التفاؤل »احلذر« حول 
دور تلك األسهم في تنشيط حركة السوق 
رأى البعض أن درجة تأثير تلك األسهم 
يقلل منها عدم وجود ضوابط للمضاربات 
العنيفة التي حتدث على تلك األس����هم 
حلماية الشارين لها وكذلك التأكد من 
بنود ميزانياتها وخلوها من مديونيات 
ثقيلة قد تهلك رأس����مال شركاتها وهو 
ما يعني الدخول في تعثر الش����ركات 

االستثمارية.

الرخيصة تؤدي  عالية. واألس����هم 
دور الترفيع »غير املبرر« للس����وق 
وتعطي انطباعات غير دقيقة ألداء 
السوق، ومن ثم فإن أداءها غالبا ما 
يكون خارج حسابات الشراء والبيع 
لدى الكثير من احملافظ والصناديق 

االستثمارية.
وفي وجهة نظ����ر مخالفة، رأى 
آخرون أن األسهم الرخيصة ميكن أن 
تكون »جذابة« لدى أصحاب »الكاش« 
الصغير وهم نسبة ليست بالقليلة 
في تداوالت السوق، فهم يسعون إلى 
حتقيق مبدأ املضاربة »االنتقائية« 
القطيع« ووفق  بعيدا عن »سياسة 
مبدأ »ما خاب من استشار«، على أن 
يكون الشراء على أسهم استطاعت 
رفع قيمتها السوقية 15% وأال تتعدى 
مديونياتها 50% من حقوق مساهميها. 
واس����تدرك أصحاب هذا الرأي أن ما 
مينع الدخول على األسهم باألساس 
يعود إلى ضعف السيولة في يد الكبار 
وتخوف لدى الصغار من املخاطرة 
العالية التي تكتنف عمل تلك األسهم، 
موضحة أن جميع األس����واق املالية 
العاملية منها أو اإلقليمية ال تخلو من 

تلك األسهم وإن بنسب متفاوتة.
وفي توضيح لألسهم التي ميكن 
الدخول فيها، اتفق الكثيرون على أن 
ميزانية الشركة هي الفيصل الوحيد 
في اختيار الدخول على الس����هم من 
عدم����ه، خاصة ما يتعل����ق بالقيمة 
الدفترية للس����هم ومك����رر الربحية 

اإلفالس، وه����و أمر يجعل 
العزوف عنها أفضل من 
بالدخول  »املغامرة« 

فيها.
وباإلضاف����ة 
إلى ما سبق، 
رأى البعض 
القاعدة  أن 
ال�ذهبي��������ة 
للش����راء أو البيع 
العاملني في  لدى 
الس����وق ه����ي أن 
الرب����ح على قدر 
املخاط����رة الت����ي 
جتعل من »الكاش« 
ف����ي وقت  عزيزا 
األزمات، وبالتالي 
التري������ث  ف����إن 
قرار  اتخ����اذ  في 
الش����راء أو البيع 
يكون »حتوطيا« 
احملاف����ظ  ل����دى 
والصناديق أكثر 
من الالزم بعيدا عن 
االجنراف في تيار املغامرات واملخاطر 
وخوفا من فقدان العميل الذي قد يتكبد 
خسائر بسبب الدخول على هذا النوع 
من األسهم وهو ما يجعل عصفور في 
اليد أفضل من عشرة على الشجرة 
هو األكث����ر تطبيقا، مبعنى الدخول 
في شراء سهم تشغيلي أفضل بكثير 
من الدخول على أسهم ذات مخاطر 

إضافة لعدم امتالكها إيرادات تشغيلية 
متكنه����ا من س����داد الفوائد وهو ما 
يعني زيادة مديونيات الشركة عن 
حقوق مساهميها، األمر الذي يجبر 
الشركة على تخفيض رأسمالها إطفاء 
للخسائر، وهو ما يعني أن ينتهي بها 
الدفترية  القيمة  إلى تخفيض  األمر 
للسهم مما يعني الدخول في دائرة 

51 سهما معظمها يتركز في 
شركات قطاعي اخلدمات 

بلغت  واالس����تثمار، 
قيمتها السوقية كما 

في 30 سبتمبر 
دون  امل�اضي 

100 فل����س 
)وف�ق���������ا 
لتحلي�����ل 

مركز اجلمان(، إال 
أن بعض ميزانيات 
بعض الش����ركات 
»املدقق����ة« وغير 
الدقيقة ال تع�كس 
قيمته����ا الدفترية 
املالية  أوضاعه����ا 
بش����كل حقي�ق�ي، 
فالشراء يتم ع�لى 
أس����اس القيم�����ة 
احلقيقية للس�هم 
)القيمة الدفتري�ة(، 
أن  موضح�ي�����ن 
ش����ركات وضعت 
قيمة دفترية تعدت 

ال� 200 فلس، أصل أسعارها ال يتعدى 
40 – 50 فلسا للسهم، وهناك حكايات 
باجلملة عن ميزانيات ال ميكن وصفها 

إال بامليزانيات املزورة.
ومن بني املبررات األخرى للعزوف 
عن شراء األسهم الرخيصة خلو بعض 
ش����ركات تلك األسهم الرخيصة من 
موجودات جيدة تعزز الشراء عليها، 

السوق ال تتعدى مليار دينار لسوق 
الرأس����مالية لشركاته  القيمة  تبلغ 

حدود 34 مليار دينار.
وتسمية تلك األسهم ينطوي على 
ظلم فادح لبعض أس����هم تلك الفئة 
التي انخفضت بسبب انخفاض قيمة 
أس����همها الدفترية بعد خفض قيمة 
األصول نتيجة تداعيات األزمة املالية، 
غير أن عامل املخاطرة هو ما يدفع 
بالتأكيد تفضيل احملافظ والصناديق 
شراء أسهم الشركات ذات الكيانات 
االقتصادية القوية عندما تقل أسعارها 
الس����وقية عن قيمتها الفعلية. مرة 
أخرى، وملاذا لم يحن أوان االستثمار 
في األسهم الرخيصة؟ قد يبدو السؤال 
لوهلته األولى وجيها في مبرراته لدى 
البعض واملتمثلة في أن تلك األسهم 
باتت فرصة لالستثمار، مستندين 
إلى ما ذك����ره عدد م����ن التحليالت 
العاملية واإلقليمية على تعافي األداء 
االقتصادي العاملي والتي ظهرت اخيرا 
ومنها تقرير صندوق النقد الذي توقع 
بلوغ معدل النمو االقتصادي العاملي 
3% العام املقبل وهو أقل بكثير من 
املعدالت املسجلة قبل األزمة والتي 

جتاوزت 6% في بعض السنوات.
مرة أخ����رى ملاذا ل����م يحن آوان 
الرخيصة،  االستثمار في األس����هم 
عوامل عدة أقرتها مصادر بورصوية 
واس����تثمارية تقف عائق����ا أمام ال� 
Penny Stocks، إذ ان����ه رغم وجود 
26% من أسهم السوق البالغ عددها 

لجنة شؤون الموظفين 
بـ»التجارة« تناقش 

التقييم السنوي اليوم
عاطف رمضان

قال����ت مص����ادر مطلع����ة 
ل�»األنباء« ان جلنة ش����ؤون 
التجارة  ب����وزارة  املوظف����ني 
اليوم  والصناعة س����تجتمع 
التقيي����م  وذل����ك ملناقش����ة 
السنوي للموظفني والعالوات 
والتظلم����ات واالمور االخرى 

املتعلقة بشؤون املوظفني.


