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6
قبل التفكير في كيفية التحول إلى مركز مالي وتجاري في المنطقة

خطوات إلعادة بناء
 الكويت من الداخل

فتحويل الكويت إلى مركز مالي وجتاري 
كما يحلم اجلميع أمر ليس بصعب وإمنا هو 
حلم يحتاج إلى جه����ود كبيرة والى أهداف 
إس����تراتيجية كبيرة وطموحة السيما وان 
الكويت تتمتع مبوقع جغرافي وبنية حتتية 
مناسبة، فضال عن عنصر األمان واالطمئنان 
وذلك باملقارنة مع حالة عدم االستقرار السائدة 

في املناطق املجاورة لها. 
ورغم أن اقتصاديني أشاروا ل� »األنباء« إلى 
ان الكويت متأخرة ما بني 20 إلى 25 عاما على 
اقل تقدير، وهي مدة قصيرة من وجهة نظرهم 
في حياة األمم، لكن التأخر أكثر من ذلك أمر 
غير مقبول إطالقا بكل تأكيد، حيث ان املزيد 
من التأخر سيتحول إلى سقوط وانهيار في 
نهاية املطاف، وهذا ما ال نريده وال نتمناه بال 
ريب. وحتى تكون الكويت مركزا ماليا وجتاريا 
إقليميا، فالبد أن تكون في البداية مركزا محليا 
أوال وذلك حسبما يطمح إليه كثير من اخلبراء، 
أي أن تكون الدولة جاذبة ومحتضنة الهتمام 
ومصالح االستثمارات االقتصادية أوال، وذلك 
حتى يكون أصحاب األعمال سفراء اقتصاديني 
لبالدهم كمرحلة تالية، بل نستطيع القول إن 
الوضع مقلوب متاما، أي أن أصحاب األعمال 
قد »هربوا« من البلد، وذهبوا يشكون احلال 
ويعبرون عن أس����فهم وآالمهم لألجانب بل 
ويضخون استثماراتهم في العديد من بلدان 
املنطقة وفي مقدمتها دب����ي، وذلك هربا من 
البيئة االقتصادية الطاردة محليا إلى البيئة 
االقتصادية اجلاذبة خارجيا وعليه فقد حتولت 
االستثمارات الكويتية من دون قصد إلى ماكينة 
دعائية مضادة جل����ذب اهتمام األجانب إلى 

البالد.
وقد توقف اخلبراء أمام 6 نقاط هامة إلعادة 

بناء الكويت من الداخل وهي:
إعادة بناء جوانب الدولة ومؤسسات 
اتخاذ القرار بعيدا عن املجاملة وأنصاف 
احللول، وهنا يشير اخلبراء الى أن حتقيق هذا 
األمر يتطلب أمورا عدة منها توفير الكفاءات 

املناسبة إلدارة املؤسسات متخذة القرار.

توطيد الشراكات اإلستراتيجية مع الدول 
وهو االمر الذي يتطلب جهدا ديبلوماسيا 
مكثفا ومركزا مع الدول املجاورة لتبادل املنافع 
واملصالح على أسس واضحة وإستراتيجية 

بعيدا عن املجامالت والعواطف.
تطوير التشريعات االقتصادية والتي 
القانون التجاري  يأتي في مقدمته����ا 
وقانون الشركات وقانون البناء والتشغيل 
والتسليم ال� )B.O.T( ومشتقاته األخرى مثل 
.)P.P.P( مشاركة القطاعني العام واخلاص

تطوير البنية التحتية واستكمالها مثل 
توسيع املطار وطاقة املوانئ وشبكة 
الطرق ومحطات توليد الطاقة وحتلية املياه 
واملصافي النفطية وكذل����ك تطوير خدمات 

البريد وشبكات االتصاالت.
االستفادة من جتارب اآلخرين في هذا 
املضمار وذلك بهدف االنطالق من النقطة 
التي وصلوا إليها سواء كان هذا اآلخر دوال 

أو مؤسسات أو حتى أفراد.
املركز  استحداث مؤسسات ترعى 
املالي والتي يأتي في مقدمتها هيئة 
سوق املال وهيئة تش���جيع االستثمار 
وغيرهم���ا من املؤسس���ات التي تعتبر 
البني���ة التحتي���ة التنظيمية ألي مركز 

مالي وجتاري.

بتراجع 26% عن نفس الربع من 2008 والكويت واإلمارات بالمرتبة الثانية بـ 11 صفقة

»إرنست ويونغ«: 97 صفقة اندماج واستحواذ بقيمة 7.14 مليارات دوالر بالربع الثالث
كشف تقرير شركة إرنست ويونغ 
الفصلي أن عمليات االندماج واالستحواذ 
المعلن عنها في منطقة الشرق األوسط 
وش���مال افريقيا قد تراجعت بنسبة 
54% في الربع الثالث مقارنة مع نفس 
الفترة من العام الماضي، حيث بلغت 
عائدات الرب���ع الحالي 7.14 مليارات 
دوالر مقارنة ب���� 15.64 مليار دوالر 

خالل نفس الفترة من 2008.
التقري���ر ان عدد صفقات  وأوضح 
االندماج واالستحواذ في الربع الثالث 
من هذا العام قد تراجع بنس���بة %26، 
حيث تم اإلعالن عن 97 صفقة، مقارنة 
مع 134 صفقة في نفس الفترة من العام 
الماض���ي. ومن ضمن ه���ذه الصفقات 
المعلنة، انخفض عدد الصفقات الصادرة 
بنسبة 40%، حيث كان عدد هذه الصفقات 
في الربع الثالث من العام الماضي 42 
صفقة، فيما وصل عددها في الربع الثالث 
من العام الحال���ي إلى 25 صفقة. وفي 
نفس اإلطار شهدت الصفقات المحلية 
تراجعا، حي���ث انخفض عددها من 75 
إلى 53 صفقة. في المقابل، ارتفع عدد 
الواردة عل���ى نحو طفيف،  الصفقات 
حيث بلغ عدده���ا 19 صفقة في الربع 
الثالث لهذا العام، مقارنة مع 17 صفقة 
في نفس الفترة من العام الماضي، أي 

بزيادة بلغت %12.

وتراجعت قيمة الصفقات المحلية 
في الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 
60% لتصل إل���ى 2.55 مليار دوالر، 
مقارنة مع 6.3 مليارات دوالر في نفس 

الفترة من 2008.
كما انخفض���ت عائدات الصفقات 
الص���ادرة بنس���بة 54%، لتصل إلى 
4.15 مليارات دوالر بعدما كانت 8.95 
مليارات في الرب���ع الثالث من العام 

الماضي.
وفي الوقت الذي تراجع فيه متوسط 
حجم الصفقات من 184 مليون دوالر 
إل���ى 166 ملي���ون دوالر خالل الربع 
الثالث من ع���ام 2009، تراجع أيضا 
عدد الصفقات التي تزيد قيمتها على 
500 مليون دوالر من 9% إلى 7% في 

الفترة نفسها.
ويشير التقرير إلى انخفاض عدد 
الصفقات التي ال تتجاوز قيمتها 100 
مليون دوالر بش���كل طفيف من %64 
في الربع الثالث م���ن العام الماضي 
إلى 63% في الفترة نفس���ها من العام 

الحالي.
المس���تثمرين  كما لوحظ توجه 
بشكل متزايد نحو الصفقات المتوسطة 
الحجم )التي تتراوح قيمتها بين 100 
ملي���ون و500 ملي���ون دوالر(، التي 
شهدت نموا من 27% في الربع الثالث 

من عام 2008 إلى 30% في الربع الثالث 
من عام 2009.

وفي هذا اإلطار، قال رئيس خدمات 
استشارات الصفقات في إرنست ويونغ 
الشرق األوسط ڤيل غاندير: »جاءت 
المملكة العربية السعودية في المركز 
األول بالنسبة لعدد صفقات االندماج 
واالستحواذ، حيث تم إنجاز 14 صفقة 
خالل الربع المالي الثالث، لتأتي دولتا 
اإلمارات والكويت في المرتبة الثانية 
ب� 11 صفقة. وشهدت األردن ومصر 10 
و8 صفقات عل���ى التوالي، فيما جاء 
الخدمات المصرفية والمالية  قطاعا 
المتنوعة في  والمنتجات الصناعية 
ص���دارة القطاعات الت���ي تمت فيها 
عمليات االندماج واالستحواذ، حيث 
تم تنفيذ 9 صفقات في كل قطاع على 
حدة، ليأتي قطاع صناعة النفط والغاز 
في المركز الثاني ب�8 صفقات، في الوقت 
الذي شهد فيه قطاع إدارة األصول 7 

صفقات«.
وكانت صفقة اس���تحواذ ش���ركة 
استثمار التكنولوجيا المتطورة، التي 
تتخذ من اإلمارات مقرا لها، على شركة 
تشارترد السنغافورية لتصنيع أشباه 
المواصالت أكبر صفقات الربع الثالث، 
حيث وصلت قيمة هذه الصفقة إلى 

1.8 مليار دوالر.

وجاءت صفقة استحواذ مغربية 
محلية ف���ي المرتب���ة الثانية، حيث 
استحوذت شركات الملكية الوطنية 
للتأمين »وطنية« و»فيبار« القابضة 
و»فاينانس كوم« على شركة االتصاالت 
المغربية »ميدي تليكوم«، حيث بلغت 

قيمة هذه الصفقة 1.13 مليار دوالر.
وأضاف غاندير: شكلت الصفقات 
المحلية نحو 55% من إجمالي نشاطات 
االندماج واالس���تحواذ، فيما احتلت 
الصفقات الصادرة والواردة المرتبتين 
الثانية والثالثة بنس���بة 25% و%20 

على التوالي.
وذكر ان استمرار انخفاض السيولة 
في األسواق اإلقليمية سينعكس سلبا 
المحلي���ة والصادرة  على الصفقات 
فالش���ركات اإلقليمي���ة تتطلع نحو 
التركيز على الكفاءات األساسية التي 
ال تجبرها على استنزاف أصول غير 
أساسية لصالح المشترين اإلقليميين 

واألجانب.
ستنفض الشركات اإلقليمية آثار 
األزمة االقتصادية العالمية عن كاهلها 
في العام المقبل، حيث ستندفع هذه 
الش���ركات نحو بيع األصول التي ال 
المرجو، وستبحث عن  األداء  تحقق 
صفقات استحواذ في القطاعات التي 

تتميز بالكفاءة فيها.

 زكي عثمان

الش�ك أن الفترة املقبلة حتتاج إلى تكاتف وتعاون كبير بني 
جميع اجلهات احمللية لتسارع خطوات اإلصالح االقتصادي الذي 
تأخر كثيرا وعلى مدار األشهر املاضية وحتديدا منذ اندالع األزمة 
املالية وهو ما تسبب في ان تعيش الكويت حاليا في مفترق طرق 
كبير بني »الرغبة« في التحول إلى مركز مالي وجتاري إقليمي و»الواقع 

احمللي« الذي يشهد توقفا ملشاريع وخطط التنمية.
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