
  
 
 
 

 خبر صحفي
  حافظت عملیات الدمج واالستحواذ في الشرق األوسط على ثباتها خالل الربع األول من عام 2020

 وسط تفشي فیروس كورونا المستجد (كوفید-19): تقریر بیكر مكنزي

المستجد كورونا فیروس بسبب والمجتمع العمل في االضطراب استمرار خلفیة على – 2020 مایو 11 المتحدة، العربیة اإلمارات                    دبي،
  (كوفید-19)،

إلى القیمة حیث من ارتفع حیث ،2020 عام من األول الربع في االستقرار بعض یظهر األوسط الشرق في واالستحواذ الدمج نشاط یزال                        ال
ألحدث وفًقا ،2019 عام من الرابع بالربع مقارنة إضافیة صفقات 6 خالل من أیضًا الحجم حیث ومن أمریكي دوالر ملیارات 5 من                        أكثر

 تقریر صادر عن شركة المحاماة العالمیة بیكر مكنزي*.

أن الواضح "من المال  : حبیب مكنزي بیكر في واالستحواذ الدمج وعملیات الشركات قسم ورئیس شریك المومني ، ُعمر صرَّح وقد                     هذا
استفاد قد 2020 عام من األول الربع أن یبدو ولكن األوسط، الشرق في واالستحواذ الدمج نشاط نمو تباطؤ في تسبب الحالي العالمي                        الوضع

 من زخم العام الماضي".

یمكننا (كوفید-19)، المستجد كورونا فیروس بسبب الموجود الیقین عدم ومستوى الحالیة االقتصادیة البیئة إلى "بالنظر المومني:                  وأضاف
ومن المقبلین الربعین في واالستحواذ الدمج عملیات وقیم أحجام في التباطؤ من مزید هو األول قدًما. للمضي محتملین سیناریوهین                     توقع
النمو استمرار هو الثاني والسیناریو األولویات. وتحول المستثمرین وقلق العالمي الیقین عدم یعكس مما األخیر، الربع في أیضًا                    المحتمل
الخسائر لتخفیف محاولة في قواها بتوحید المهتمة بالشركات مدفوًعا الحالي، العام من األول الربع غرار على بكثیر، أبطأ وقیمة بوتیرة                      ولكن

  وتوطیدها ودفعها بتوافر أصول عالیة الجودة وأهداف بتقییم أقل.
في واالستحواذ الدمج بعملیات یتعلق فیما القصیر المدى على المستقبل سیحمله بما التكهن إال للمرء یمكن وال مسبوقة غیر فترة بالتأكید                       هذه

  المنطقة."

 
 أنشطة صفقات الدمج واالستحواذ في الشرق األوسط

عام من األول الربع في صفقة 95 أصل من أمریكي دوالر ملیار 9.3 إلى األوسط الشرق في واالستحواذ الدمج صفقات نشاط إجمالي                        قفز
صفقات خمس أكبر قیمة وقدرت .2019 عام من الرابع الربع في صفقة 89 أصل من أمریكي دوالر ملیارات 4 حوالي من مرتفًعا ،2020                       
لصفقاته قیمة أكبر على الصناعات قطاع حصل ذلك، على عالوة الصفقات. قیم إجمالي من تقریًبا ٪80 یمثل ما وهو دوالر، ملیار 7.4                        بـ

  بواقع ملیار دوالر أمریكي یلیه قطاع التكنولوجیا المتقدمة بقیمة 190 ملیون دوالر أمریكي.

4.8 بقیمة صفقة 63 بلغت حیث ،2020 عام من األول الربع في طفیف بشكل المنطقة في للحدود العابرة الصفقات نشاط حجم                       وازداد
  ملیار

 دوالر أمریكي، ارتفاًعا من 58 صفقة بقیمة 3.6 ملیار دوالر أمریكي في الربع السابق.



  
 
 
 

 خبر صحفي
 كما ازداد حجم نشاط الصفقات المحلیة  مقارنة بالربع السابق. وفي حین ظلت أحجام الصفقات ثابتة نسبًیا، كانت هناك زیادة كبیرة في قیم

 الصفقات؛
 حیث حققت المنطقة 4.44 ملیار دوالر أمریكي في الربع األول من عام 2020، ارتفاًعا من 378 ملیون دوالر أمریكي في الربع الرابع

 من عام 2019، وكان ذلك مدفوًعا إلى حد كبیر باستحواذ شركة الموانئ والمناطق الحرة العالمیة (Port & Free Zone World Fze) بقیمة
 2.71 ملیار دوالر أمریكي على موانئ دبي العالمیة (Dubai World PLC) واستحواذ شركة قطر للبترول (Qatar Petroleum Corp) على شركة

  قطر لألسمدة (Qatar Fertilizer Co PSC) بقیمة ملیار دوالر أمریكي.
 
 

 أنشطة صفقات الدمج واالستحواذ اإلقلیمیة العابرة للحدود الواردة
  في حین ظل حجم الصفقات في الشرق األوسط كما هو في الربع األول من عام 2020، ارتفع إجمالي قیم الصفقات الواردة إلى 1.19 ملیار

 دوالر أمریكي، ارتفاًعا من 101 ملیون دوالر أمریكي في الربع الرابع من عام 2019.

7 خالل من الحجم حیث من 2020 عام من األول الربع في األوسط الشرق إلى الوارد االستثمار حیث من مستحوذة دولة أكبر الهند                         وكانت
دوالر ملیار 1.06 بقیمة القیمة حیث من مستحوذة دولة أكبر المتحدة الوالیات كانت حین في أمریكي، دوالر ملیون 130 بقیمة                      صفقات
حیث من جاذبیة األكثر األجنبي االستثمار وجهة اإلمارات دولة وظلت صفقات. أربع خالل من الحجم حیث من الثانیة والمرتبة                     أمریكي

 الحجم والقیمة من خالل 16 صفقة بقیمة 1.1 ملیار دوالر أمریكي.

 وكان قطاع التكنولوجیا المتقدمة هو  القطاع المستهدف األعلى  من حیث الحجم من خالل سبع صفقات بقیمة 190 ملیون دوالر أمریكي بینما
 كان قطاع الصناعة المستهدف األعلى من حیث القیمة من خالل استحواذ شركة ألتافیر (Altavair LP) على محفظة الطائرات التجاریة لالتحاد

 للطیران (Etihad Airways) بقیمة ملیار دوالر أمریكي.
 

 أنشطة صفقات الدمج واالستحواذ اإلقلیمیة العابرة للحدود الصادرة
3.47 بقیمة صفقة 30 من والقیمة، الحجم حیث من أخرى مناطق إلى األوسط الشرق من الصادرة واالستحواذ الدمج عملیات نشاط                      ازداد

  ملیار دوالر أمریكي في الربع الرابع من عام 2019 إلى 36 صفقة بقیمة 3.6 ملیار دوالر أمریكي في الربع األول من عام 2020.

ملیون 352 بقیمة خارجیة صفقة 11 خالل من 2020 عام من األول الربع في الحجم حیث من استحواًذا األكثر الدولة اإلمارات                       كانت
الثانیة والمرتبة أمریكي دوالر ملیار 2.6 بقیمة القیمة حیث من مستحوذة دولة أكبر السعودیة العربیة المملكة كانت حین في أمریكي،                      دوالر

 من حیث الحجم من خالل 9 صفقات.

تلیها أمریكي دوالر ملیون 820 بقیمة صفقة 12 خالل من الحجم حیث من الصادرة للصفقات مستهدفة دولة أكبر المتحدة الوالیات                      وكانت
قیمة بلغت حیث القیمة؛ حیث من شعبیة األكثر المستهدفة الدولة مصر كانت ذلك، ومع صفقات). 3) المتحدة والمملكة صفقات) 6)                      مصر

  صفقاتها 2.4 ملیار دوالر أمریكي أو 66 ٪ من جمیع األنشطة الصادرة من المنطقة.



  
 
 
 

 خبر صحفي
 وجاء قطاع االتصاالت في الصدارة من حیث القیمة عن طریق استحواذ شركة االتصاالت السعودیة (Saudi Telecom Co SJSC) على

 فودافون مصر لالتصاالت (Vodafone Egypt Telecommunications) بقیمة 2.39 ملیار دوالر أمریكي؛ في حین جاء قطاع العقارات في
  الصدارة من حیث الحجم من خالل 7 صفقات وحل في المرتبة الثانیة من حیث القیمة بواقع 547 ملیون دوالر أمریكي.

(كوفید-19)، المستجد كورونا فیروس تفشي بسبب حالًیا نواجهها التي تلك مثل الیقین، عدم أوقات خضم "في أنه إلى بقوله المومني                      وأنهى
مناسب وقت أنه على هذا إلى الصفقات مبرمو ینظر وسوف والطویل. المتوسط المدى على وتتفوق الشركات بعض تظهر أن المحتمل                      فمن

  لعقد صفقات بتقییمات أقل."

 -انتهى-

 

 ملحوظات للمحررین

 نبذة عن "بیكر مكنزي حبیب المال"

المنطقة، في للعمالء المستفیضة العالمیة والمصادر المحلیة الخبرة من عاًما 30 على یزید بما للمحاماة المال حبیب مكنزي بیكر شركة                      تتمتع
العالمي. المالي دبي ومركز دبي محاكم جمیع أمام إلیها االستماع حقوق بكافة تتمتع التي اإلمارات في الوحیدة الدولیة المحاماة شركة                      وهي
المتعدد فریقنا ویقدم المحلیة. والتجاریة والتنظیمیة القانونیة للممارسات عمیًقا فهًما یعكس والذي الواقع، أرض على له مثیل ال دعًما نقدم                      إننا
العربیة باللغتین وأبوظبي دبي في بمكتبنا والدولیة المحلیة االستشارات خدمات من كاملة مجموعة محامًیا 60 من المكون                   التخصصات

 واإلنجلیزیة.

 یمكنكم متابعتنا عبر   
 

 *منهج اإلعداد - أنشطة الدمج واالستحواذ العابرة للحدود

الدمج صفقات بعملیات المتعلقة "ریفنیتف" بیانات إلى الصحفي الخبر هذا في الواردة المعلومات               تستند
نشاط أي بأنها للحدود العابرة الصفقة تعریف ویتم قیاسیة. استثناءات مع عنها، المعلن العالمیة                واالستحواذ
للمنطقة العابرة الصفقة ُتعرف حین في منفصلة، بلدان في مستهدف ومشروع عطاء مقدم وجود یتضمن استحواذ أو                   دمج
مقدم من كل كان إذا أما مختلفة ، منطقة في المستهدف والمشروع العطاء مقدم كون على ینطوي استحواذ أو دمج نشاط أي بأنها اإلقلیمیة الصفقات                          أو

ف نشاط الدمج أو االستحواذ بأنه صفقة محلیة.  العطاء والمشروع المستهدف في البلد نفسه، فُیعرَّ



  
 
 
 

 خبر صحفي
لبنان، الكویت، األردن، العراق، إیران، البحرین، التالي: النحو على التقریر، بهذا المتعلقة لألغراض األوسط، الشرق بلدان ُحّددت وقد                    
التقریر هذا في واالستحواذ الدمج أنشطة وتشیر ه والیمن. المتحدة العربیة اإلمارات سوریا، السعودیة، العربیة المملكة قطر، فلسطین،                    ُعمان،

  إلى جمیع الصفقات المعلنة حتى 7 أبریل 2020.


