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شبيهة بالشبكة العنكبوتية 

يمكن دمج بعض 
الشركات المتشابهة 
في النشاط وجعلها 
إدارات تابعة لكيان أقوى

اختالف نسبة الملكيات 
في المجاميع وانعدام 
وجود رؤية مهنية فنية 
موحدة أهم عوائق الدمج

ليست حال لألزمة.

هشاشة القطاع االستثماري

بدوره أفاد رئيس تنفيذي إلحدى الشركات 
االس���تثمارية والذي فضل عدم ذكر اسمه بأن 
املجاميع االس���تثمارية املدرجة مازالت تعيش 
على أمل أن تتحسن األوضاع بعد انطالق األزمة، 
الفتا الى انها في فترة خمول وفي انتظار وتردد، 
وهذه احلالة هي التي تس���ود جميع املجاميع 
التي تعاني أزمة وانعكست بالتالي على السوق 
وولدت هشاش���ة القطاع االستثماري وقال انه 
من املفروض ان يتم حتويل الشركات الهشة الى 
إدارات وتنظيف السوق من الطفيليات ليستعيد 

نشاطه بأكسجني نقي خال من اجلراثيم.
وأضاف ان املشكلة التي تعترض املجاميع 
في دمج شركاتها املتشابهة هي اختالف نسبة 
امللكيات في هذه املجاميع وانعدام وجود رؤية 
مهنية فنية موحدة، مشيرا الى ان هذا األمر لكي 
يتم يحتاج لتعزيز السلطة األدبية ل� »املركزي« 

والبدء بالتشريعات الالزمة لالندماجات.
واضاف انه مادام األمر بال حوافز له سواء 
سلبية كانت أو إيجابية عن طريق تدخل الدولة 
ملساعدة هذه املجاميع واشتراطها االندماج لتقدمي 
هذه املساعدات، فإننا لن نرى عمليات اندماج 

في القريب العاجل.

لكن تبقى الصعوبة في عملية التطبيق.
وأفاد الشراح بأن عملية دمج بعض الشركات 
املتش���ابهة في النشاط أمر جيد ولكنه يحولها 
الى إدارات تابعة لكيان أقوى وأكثر فاعلية على 
مستوى السوق، وش���دد على ضرورة دراسة 
عملية الدمج بش���كل تقني وفني ومهني، الفتا 

الى ان كل شركة لها خصوصيتها.

الدمج ليس الهدف

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب في شركة االستشارات املالية 
الدولية »ايفا« صالح الس���لمي، ان الدمج ليس 
الهدف ف���ي الكثير من األحي���ان لكن ميكن ان 
يكون جيدا لبعض املجاميع، مستدركا بأنه ليس 
بالضرورة ان تقوم كل مجموعة بالدمج، مشيرا 
الى ان الدمج ميكن ان يكون توفيرا للجهود لكن 

ملن توافرت له الظروف لذلك.
وأك���د ان الدمج يتطلب امل���الءة والتوقيت 
املناس���ب، الفتا الى ان فترة الرواج أهم فترة 
للدمج لتكون له نتائ���ج إيجابية وال ينعكس 

على املجموعة بالسلب.
وش���دد على ان املش���كلة األساسية التي 
تعانيها املجاميع والشركات هي قطع اخلطوط 
التمويلية ومتى ما مت حل هذا اإلشكال فستغيب 
كل تداعيات األزمة، مشيرا الى ان الدمج كآلية 

املجاميع تتمثل في التركز االئتماني، أي انه إذا 
حتولت هذه الش���ركات الى شركة واحدة فإنه 
ال يحق لها جتاوز النس���بة التي حددها البنك 
املركزي في عملية اإلقراض، الفتا الى ان هذا ما 

يزعج هذه املجاميع ويعزفها عن االندماج.
وذكر ان املشكلة الثالثة التي ستواجه هذه 
الشركات في عملية دمج شركاتها املتشابهة تتمثل 
في مشكلة السيولة حيث سيكون من الصعب 

عليها إعادة جدولة ديونها وهيكلتها.

دراسة معمقة

م���ن جهته، رأى أمني عام احتاد الش���ركات 
االستثمارية د.رمضان الشراح ان عملية دمج 
الشركات املتشابهة التابعة للمجاميع االستثمارية 
من األمور الصعبة وليس كما يتصور البعض انها 
هينة وشدد على ضرورة إجراء دراسة متعمقة 
جلدوى اندماج الشركات، مشيرا الى ان املجاميع 
االستثمارية شبيهة بالشبكة العنكبوتية التي 
يصعب فصل امللكيات بعضها عن بعض أو توحيد 

وجهات النظر والتطلعات لكل مساهم.
وأضاف ان كل مس���اهم أو مش���ارك بنسبة 
معينة في هذه املجاميع لديه نسبة من التفاؤل 
وينتظر إمكانية حتسن الوضع العام أو حدوث 
أي طارئ من شأنه ان يعدل من نسق السوق.

وأضاف قائال: انا من حيث املبدأ أدعم االندماج 

منى الدغيمي
على الرغم من األزمة احلادة التي تعاني منها 
أغلب املجاميع االستثمارية الكبيرة في السوق، 
إال انها لم تتخذ أي إجراءات من ش���أنها تقليل 
تداعيات تلك األزمة عليها والتي من أهمها القيام 
بعمليات دمج للشركات املتشابهة في األنشطة 
السيما ان كل مجموعة استثمارية تضم حتت 

لوائها شركتني على األقل في كل قطاع.
وباستثناء عملية الدمج التي تقوم بها بعض 
الش���ركات التابعة ملجموعة إيفا، فإن املجاميع 
األخرى لم تقم ب���أي عمليات دمج، باعتبار ان 
فوائد عمليات الدمج احدى الوسائل التي يجب 

على املجاميع االستثمارية القيام بها.
»األنباء« قامت باستطالع آراء مجموعة من 
خبراء االقتصاد واملسؤولني في بعض الشركات 
ملعرفة املعوقات التي تق���ف وراء ذلك وأيضا 
اإليجابي���ات التي ميكن أن حتققه���ا املجاميع 
االستثمارية من دمج شركاتها املتشابهة، حيث 
أيد أغلب االقتصاديني مبدأ االندماج بني الشركات 
املتشابهة التابعة للمجاميع االستثمارية، كما 
اجمعوا على انه يصعب التطبيق في ظل تعدد 
امللكيات وتفاوت نسبة امللكية وتضارب املصالح 

واختالف الرؤى بشأن أوضاع السوق.
وكشف بعضهم ان الدمج مرغوب فيه ولكن 
من طرف هذه املجاميع نظريا ومرفوض من حيث 
التطبيق ألن البيئة االقتصادية والتش���ريعية 
تفتقر حلوافز تستقطب املجاميع نحو االندماج 
واختياره كحل للخروج من عنق الزجاجة وهنا 
تكمن املفارقة، »األنباء« استطلعت أكثر من رأي 
اقتصادي فأكدوا على جناعة االندماج وصعوبة 

حتقيقه.
في البداية عزا مصدر بنكي مس���ؤول عدم 
إقدام املجاميع االستثمارية على دمج شركاتها 
املتشابهة رغم األزمة املتفاقمة لدى جميع هذه 
املجاميع جتنبا لتحويل املديونية إلحدى شركاتها 
الى مديونية لكيان واحد، مشيرا الى ان هذا من 
شأنه أن يخلق صعوبات لدى هذه املجاميع في 

حل مشكلتها مع البنوك.
وأشار الى ان الصعوبة الثانية التي تعترض 

25 مليار دوالر صفقات استحواذ ودمج بالخليج خالل 2010

70% نسبة تراجع حجم الدمج واالستحواذ 
في الربع الثاني من 2010 بالمنطقة

توقع تقرير دولي بلوغ أنشطة الدمج واالستحواذ في منطقة 
اخلليج 25 مليار دوالر خالل العام احلالي، حيث متثل هذه السوق 

4% من السوق العاملية في عام 2010.
وقال التقرير الذي أعدته شركتا »إم كميونيكيشن« و»زاوية« 
إن عالمات التعافي ظهرت بعد تراجع اس����تمر ملدة عامني، وكان 
أبرز مالمح ذلك التعافي هو التوجه خلفض التكاليف وتصحيح 
امليزانيات، مشيرا الى توقع نحو 80% من املصارف االستثمارية 
التي شملتها الدراسة والبالغة نحو 27 مصرفا في دول املنطقة، ان 
يشهد عام 2010 انعكاسا حلالة التراجع التي سادت منذ 2007.

وأش����ار التقرير الى ان عددا ممن ش����ملتهم الدراسة أظهروا 

تفاؤال من حيث توقعاتهم للعام املقبل، حيث أشار البعض الى 
ان حجم صفقات الدمج واالستحواذ في منطقة اخلليج قد يصل 

الى 100 مليار دوالر لعام 2011.
وش����دد التقرير على عدد من العوائق األساس����ية التي حتد 
من منو أنش����طة الدمج واالس����تحواذ في املنطق����ة، ومن أهمها 
استمرار عدم وجود ارتباط بني توقعات النمو اخلاصة بالشركات 
وتلك املتعلقة بنمو السوق، وعدم رغبة أعضاء إدارة الشركات 
في فقدان الس����لطة واملنصب، هذا باإلضافة الى نقص السيولة 
النقدية، حيث يتوقع ان يتم متويل معظم الصفقات عن طريق 

الدين واألسهم.

أظهر حتليل بيانات »تومسون رويترز« لألنشطة املصرفية 
االس����تثمارية في الشرق األوس����ط على مدى النصف األول من 
2010 ان حجم الدمج واالس����تحواذ املستهدف في الربع الثاني 
تراجع 70% عنه في الربع األول من 2010، لكنه ساهم في بلوغ 
مستوى النصف األول 11.7 مليار دوالر في بداية هي األكثر نشاطا 
منذ عام 2008. ويظهر التحليل ان رس����وم الدمج واالستحواذ 
أسهمت بنس����بة 40.4% من النشاط في النصف األول من 2010 
وقاد »كريدي س����ويس« تصنيفات الدمج واالستحواذ. وشهد 
الربع الثاني تراجعا نسبته 70% في نشاط الدمج واالستحواذ، 
مقارنة بالربع السابق، لكن هذا لم يؤثر كثيرا في إجمالي النصف 
األول الذي بلغ 11.7 مليار دوالر. وتعد العقارات أكثر القطاعات 
اس����تهدافا في الشرق األوس����ط، وذلك مبا قيمته 4.4 مليارات 
دوالر، أو 37.7% من نشاط الدمج واالستحواذ باملنطقة، وكانت 

أكبر صفقة مستهدفة للنصف األول هي استحواذ حكومة دبي 
على أصول عقارية في جزيرة ياس من ش����ركة الدار العقارية 

مقابل 2.4 مليار دوالر.
جغرافيا، كانت قطر األكثر اس����تهدافا بعمليات اس����تحواذ، 
واألكثر قياما بهذه العمليات في الشرق األوسط وذلك مبا نسبته 

29% و30.8% من النشاط على التوالي.
وجاء »اتش.اس.بي.سي« على رأس قائمة اجلهات املضطلعة 
بأي دور في عمليات دمج واستحواذ مبنطقة الشرق األوسط، مبا 
قيمته 12.129 مليار دوالر، في حني ارتقى »ستاندرد تشارترد« 
21 درجة الى املركز الرابع، مبا قيمته 11 مليار دوالر، وكانت أكبر 
صفقة ملنطقة الشرق األوس����ط في الربع الثاني هي استحواذ 
»قطر القابضة« على هارودز التي قدم »كريدي سويس« املشورة 

بشأنها للطرف املشتري.

لتنفيذ مشروع استثماري في البحرين

»المستثمرون« توقع اتفاقية شراكة
مع شركة محلية وبنك خليجي

محمود فاروق
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان ش����ركة املستثمرون وقعت 
اتفاقية ش����راكة استراتيجية مع ش����ركة محلية وبنك خليجي لتنفيذ 
مش����روع استثماري في البحرين على ارض متلكها الشركة، مبينة ان 
املشروع التشغيلي سيدر عوائد جيدة من السنة األولى للتنفيذ ومن 

املتوقع ان يتم تسجيلها في ميزانية السنة املالية 2011.
من جانب آخر افادت املصادر بأن »املستثمرون« بدأت حاليا في شراء 
اس����هم اخلزينة التي متلكها بنسبة 10% وذلك ضمن خطتها الشرائية 

واالستراتيجية خالل الفترة احلالية.
من جهة أخرى أكدت املصادر ان شركة جراند لم تقم ببيع حصتها 
في املس����تثمرون البالغة 16% خالل العام احلالي، بل انها قامت ببيعها 

في العام 2009 ومت تسجيلها في ميزانية جراند العام املاضي.

واشارت املصادر الى تأخير إدارة البورصة في تسجيل افصاحات 
امللكية عبر موقعها اإللكتروني موضحة ان ذلك األمر اثار لغطا واسعا 
على بعض االسهم خالل الفترة املاضية وحتديدا منذ بداية العام احلالي، 
حيث تأخرت إدارة التسجيل في إعالن التغيير في ملكية عدد من االسهم 
وبالتالي لم يتم االفصاح عنها للمتداولني واملتعاملني بالس����وق األمر 
الذي دفع بعض االسهم الى االنخفاض دون القيمة االسمية السيما ايضا 
عدم وجود سبب واضح لذلك االنخفاض او حتى ايضاح ملا يحدث على 
تداوالت تلك االس����هم. وطالبت املصادر بضرورة تطوير موقع سوق 
الكويت لألوراق املالية وإدخاله ضمن اخلطة التطويرية للسوق مقارنة 
باملواقع االلكترونية ألسواق منطقة اخلليج فضال عن ضرورة ادخال 
نظام ال� »بي.دي.أف« لالعالن عن جميع اخبار الشركات عبر املستندات 

اخلاصة بها ليرتفع مؤشر الشفافية بالبورصة.

شريف حمدي
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان الش����ركة الكويتية 
� األملانية القابضة التابعة لش����ركة الس����احل للتنمية بصدد 
االس����تحواذ على ش����ركة تعمل في املجال الصناعي اخلدمي 
بأملانيا، مشيرة الى ان الشركة تسعى لالستحواذ على الشركة 
األملانية بالكامل. وذكرت املصادر ان الشركة املستهدفة تعمل 
وفق تكنولوجيا حديثة ومتطورة في مجال نش����اطها، وان 

الكويتية � األملانية ستعمل على توسيع دائرة نشاط الشركة 
في منطقة الشرق األوسط عقب االستحواذ عليها.

ولفتت املصادر الى ان شركة الساحل تقوم حاليا باستدعاء 
رأسمال الشركة الكويتية - األملانية بنسبة 15% من أجل هذا 
ا االستحواذ، وأش����ارت املصادر الى ان رأسمال الشركة 100 
مليون دينار نسبة املدفوع منه 55% وستصل الى 70% بعد 

االستدعاء اجلاري حاليا.

»الكويتية ـ األلمانية« تعتزم االستحواذ على شركة صناعية خدمية بألمانيا

المجاميع االستثمارية بين ضرورة الدمج وصعوبة تحقيقه


