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 *2020األول من عام  ربعللط تحليل أنشطة صفقات الدمج واالستحواذ في الشرق األوس

 إجمالي أنشطة صفقات الدمج واالستحواذ
 *تشمل الصفقات المحلية والعابرة للحدود

 2020 األول من عام ربعال 2019 من عام الرابع ربعال 2019 األول من عام الربع  

 األخير الربع ربع بعد ربععلى أساس  على أساس سنوي  

 95 89 109 حجم الصفقات 
 قيمة الصفقات 

 9,280 3,998 88,269 )مليون دوالر أمريكي(

 أنشطة صفقات الدمج واالستحواذ المحلية
 *تعتبر الصفقات محلية عندما تقع الوجهة المستهدفة في نفس الدولة التي تقع فيها الشركة النهائية األم المستحوذة. 

 

 2020األول من عام  ربعال 2019من عام  الرابع ربعال 2019األول من عام  الربع  

 األخير الربع ربع بعد ربععلى أساس  على أساس سنوي  

 32 31 49 حجم الصفقات 
 قيمة الصفقات 

 4,443 378 70,803 )مليون دوالر أمريكي(

 أنشطة صفقات الدمج واالستحواذ العابرة للحدود
 *تعتبر الصفقات عابرة للحدود عندما ال تقع الوجهة المستهدفة في نفس الدولة التي تقع فيها الشركة النهائية األم المستحوذة.

 2020األول من عام  ربعال 2019من عام  الرابع ربعال 2019األول من عام  الربع 

 األخير الربع ربع بعد ربععلى أساس  على أساس سنوي  

 63 58 60 حجم الصفقات 
 قيمة الصفقات 

 4,837 3,619 17,466 )مليون دوالر أمريكي(

 أنشطة صفقات الدمج واالستحواذ اإلقليمية العابرة للحدود 
 .إقليمية عابرة للحدود عندما ال تقع الوجهة المستهدفة في نفس اإلقليم الذي تقع فيه الشركة النهائية األم المستحوذة تعتبر الصفقات *

 

 2020األول من عام  ربعال 2019من عام  الرابع ربعال 2019األول من عام  الربع  

 األخير الربع ربع بعد ربععلى أساس  على أساس سنوي  

 58 52 53 حجم الصفقات 
 قيمة الصفقات 

 4,829 3,572 16,359 )مليون دوالر أمريكي(
 

 
 

 

 :إخالء المسؤولية*

 القياسية.  ثناءاتالستمع المعامالت االندماج واالستحواذ العالمية المعلنة  Refinitiv ريفنيتفاردة في هذا التقرير إلى بيانات تستند المعلومات الو

 .2020 أبريل 7اعتباًرا من  Refinitiv ريفنيتف تم جمع البيانات من 
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 أنشطة صفقات الدمج واالستحواذ اإلقليمية العابرة للحدود الواردة )أ( 
 شركة النهائية األم المستحوذة. الذي تقع فيه ال إقليمية عابرة للحدود عندما ال تقع الوجهة المستهدفة في نفس اإلقليم تعتبر الصفقات *

 2020األول من عام  ربعال 2019من عام  الرابع ربعال 2019األول من عام  الربع  

 األخير الربع ربع بعد ربععلى أساس  على أساس سنوي  

 22 22 21 حجم الصفقات 
 قيمة الصفقات 

 1,190 101 13,788 )مليون دوالر أمريكي(

 

 2020 األول من عام الربعالقطاعات المتصدرة من حيث الحجم،  - صفقات الدمج واالستحواذ اإلقليمية العابرة للحدود الواردة

 

 حجم الصفقات  

 7 التكنولوجيا المتقدمة 
 4 الصناعي

 3 المنتجات والخدمات االستهالكية

 3 الطاقة والكهرباء 

 2 السلع االستهالكية

 2 الخدمات المالية

 1 البيع بالتجزئة

 

 2020األول من عام  الربعالقطاعات المتصدرة من حيث القيمة،  - صفقات الدمج واالستحواذ اإلقليمية العابرة للحدود الواردة

 

 قيمة الصفقات )مليون دوالر أمريكي(  

 1,000 الصناعي 

 190 التكنولوجيا المتقدمة

 - المنتجات والخدمات االستهالكية

 - السلع االستهالكية 

 - البيع بالتجزئة

 - الطاقة والكهرباء 

 - الخدمات المالية

 

 2020األول من عام  الربع المستحوذة المتصدرة من حيث الحجم،العشر األولى بلدان ال - صفقات الدمج واالستحواذ اإلقليمية العابرة للحدود الواردة

 

 حجم الصفقات  

 7 الهند
 4 الواليات المتحدة 

 2 المملكة المتحدة
 2 هونغ كونغ

 1 فرنسا
 1 كندا
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 1 الباكستان
 1 استراليا

 1 مصر
 1 بلجيكا
 1 اليابان

  2020األول من عام  الربعمن حيث القيمة،  المتصدرةبلدان المستحوذة ال - صفقات الدمج واالستحواذ اإلقليمية العابرة للحدود الواردة

 

 قيمة الصفقات )مليون دوالر أمريكي(  

 1,060 الواليات المتحدة 
 130 الهند

 - باكستان
 - استراليا

 - كندا
 - اليابان
 - مصر
 - بلجيكا

 - المملكة المتحدة
 - فرنسا

 - هونغ كونغ

 

 2020األول من عام  الربعالبلدان المستهدفة المتصدرة من حيث الحجم،  - العابرة للحدود الواردة صفقات الدمج واالستحواذ اإلقليمية

 

 حجم الصفقات  

 16 اإلمارات العربية المتحدة
 4 المملكة العربية السعودية

 1 البحرين
 1 الكويت

 

 

 2020األول من عام  الربع المستهدفة المتصدرة من حيث القيمة،البلدان  - صفقات الدمج واالستحواذ اإلقليمية العابرة للحدود الواردة

 

 قيمة الصفقات )مليون دوالر أمريكي(  

 1,125 اإلمارات العربية المتحدة
 65 بحرينال

 - المملكة العربية السعودية
 - الكويت
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 أنشطة صفقات الدمج واالستحواذ اإلقليمية العابرة للحدود الصادرة )ب( 

 إقليمية عابرة للحدود عندما ال تقع الوجهة المستهدفة في نفس اإلقليم الذي تقع فيه الشركة النهائية األم المستحوذة. تعتبر الصفقات *

 2020األول من عام  ربعال 2019من عام  الرابع ربعال 2019األول من عام  الربع  

 األخير الربع ربع بعد ربععلى أساس  على أساس سنوي  

 36 30 32 حجم الصفقات 
 قيمة الصفقات 

 3,639 3,471 2,571 )مليون دوالر أمريكي(

 2020األول من عام  الربعالقطاعات المتصدرة من حيث الحجم،  -صفقات الدمج واالستحواذ اإلقليمية العابرة للحدود الصادرة 

 

 حجم الصفقات  

 7 العقاري

 6 الصناعي

 5 التكنولوجيا المتقدمة

 4 السلع االستهالكية

 4 الخدمات المالية

 3 المواد

 2 الطاقة والكهرباء

 2 االتصاالت

 2 اإلعالم والترفيه

 1 المنتجات والخدمات االستهالكية

 

 2020األول من عام  الربعالقيمة، القطاعات المتصدرة من حيث  - العابرة للحدود الصادرةصفقات الدمج واالستحواذ اإلقليمية 

 

 قيمة الصفقات )مليون دوالر أمريكي(  

 2,392 االتصاالت

 547 العقاري

 378 الخدمات المالية

 225 السلع االستهالكية

 95 التكنولوجيا المتقدمة

 2 الصناعي

 - الطاقة والكهرباء

 - المنتجات والخدمات االستهالكية

 - المواد

 - اإلعالم والترفيه

 2020األول من عام  الربعالبلدان المستهدفة المتصدرة من حيث الحجم،  - صفقات الدمج واالستحواذ اإلقليمية العابرة للحدود الصادرة

 

 حجم الصفقات  
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 12 الواليات المتحدة 
 6 مصر

 3 المملكة المتحدة
 2 سويسرا

 2 الهند
 1 كوريا الجنوبية

 1 رواندا
 1 سنغافورة

 1 ماليزيا
 1 اسبانيا
 1 تركيا

 1 برمودا
 1 برازيلال

 1 جزر المالديف
 1 استراليا
 1 رومانيا

 2020األول من عام  الربعالبلدان المستهدفة المتصدرة من حيث القيمة،  - صفقات الدمج واالستحواذ اإلقليمية العابرة للحدود الصادرة

 

 قيمة الصفقات )مليون دوالر أمريكي(  

 2,435 مصر
 820 الواليات المتحدة

 300 برمودا
 83 المملكة المتحدة

 1 ماليزيا
 - رومانيا

 - تركيا
 - اسبانيا

 - البرازيل
 - استراليا
 - سويسرا

 - رواندا
 - الهند

 - سنغافورة
 - جزر المالديف

 - الجنوبيةكوريا 

 

 2020األول من عام  الربعالبلدان المستحوذة المتصدرة من حيث الحجم،  - صفقات الدمج واالستحواذ اإلقليمية العابرة للحدود الصادرة

 

 حجم الصفقات  

 11 اإلمارات العربية المتحدة
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 9 سعوديةال
 5 دولة قطر

 5 بحرينال
 3 الكويت
 1 األردن

 1 سلطنة عمان
 1 الهند

 

 2020األول من عام  الربعالبلدان المستحوذة المتصدرة من حيث القيمة،  - صفقات الدمج واالستحواذ اإلقليمية العابرة للحدود الصادرة

 

 قيمة الصفقات )مليون دوالر أمريكي(  

 2,562 المملكة العربية السعودية
 420 البحرين

 352 اإلمارات العربية المتحدة
 303 دولة قطر

 2 األردن
 - الهند

 - سلطنة عمان
 - الكويت
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 2020الربع األول من عام صفقات من حيث القيمة،  5أكبر  –عمليات الدمج واالستحواذ اإلقليمية العابرة للحدود 

 

 الشركة األم لجهة االستحواذ اسم جهة االستحواذ الدولة المستهدفةمنطقة  الدولة المستهدفة القطاع المستهدف الشركة المستهدفة الوضع الراهن تاريخ التقييم
البلد األصلي لجهة 

 االستحواذ

منطقة البلد األصلي لجهة 

 االستحواذ

قيمة التقييم وتشمل صافي 

دين الجهة المستحوذ 

 عليها 

 )مليون دوالر أمريكي(

عابرة 

 للحدود

 PLC موانئ دبي العالمية مؤجلة 2/17/2020

 بي إل سي

اإلمارات العربية  الصناعي

 المتحدة

الشرق األوسط باستثناء 

 إسرائيل

شركة الموانئ والمناطق 

 العالميةالحرة 
Port & Free Zone 

World Fze 

 دبي العالمية

Dubai World 

الشرق األوسط باستثناء  اإلمارات العربية المتحدة

 إسرائيل

 ال 2,718

 لالتصاالت فودافون مصر مؤجلة 1/29/2020

SAE 

المملكة العربية  االتصاالت

 السعودية

 التصاالتاشركة  أفريقيا

 السعودية
Saudi Telecom Co 

SJSC 

 المملكة العربية السعودية

Saudi Arabia 

الشرق األوسط باستثناء  المملكة العربية السعودية

 إسرائيل

 نعم 2,392

كة قطر لألسمدة الكيماوية شر مؤجلة 3/8/2020

PSC 

الشرق األوسط باستثناء  قطردولة  المواد
 إسرائيل

 قطر للبترولشركة 
Qatar Petroleum 

Corp 

 قطر للبترولشركة 
Qatar Petroleum Corp 

الشرق األوسط باستثناء  دولة قطر
 إسرائيل

 ال 1,000

 االتحاد للطيران مؤجلة 2/3/2020
PJSC-  محافظ الطائرات

 (38التجارية )

األوسط باستثناء الشرق  الواليات المتحدة الصناعي
 إسرائيل

 ألتافير
Altavair LP 

 كيه كيه آر
KKR & Co Inc 

 نعم 1,000 أمريكا الشمالية الواليات المتحدة

للتأمين  القابضة فيديليس  مكتملة 2/11/2020
 المحدودة

اإلمارات العربية  الخدمات المالية
 المتحدة

أمريكا الالتينية 
 والكاريبي

 انفستور جروب
Investor Group 

 

 انفستور جروب
Investor Group 

 

الشرق األوسط باستثناء  اإلمارات العربية المتحدة
 إسرائيل

 نعم 300

 

 


