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 الخارجفي  ج واالستحواذ الصینیةاستطالع دیلویت: الشرق األوسط أرض خصبة الستثمارات الدم

 مصدر جذب لالستثمارفي الشرق األوسط  یةلشركات االستھالكارون أصول عتبی المستطلعینبالمئة من  50 -
 الطاقة والموارد. قطاعفي  ضخمةیتوقعون أن یشھد الشرق األوسط تدفق استثمارات صینیة  المستطلعینبالمئة من  60 -
 العقارات والبناء. قطاعفي  ضخمة صینیةون أن یشھد الشرق األوسط تدفق استثمارات یتوقع المستطلعینبالمئة من  45 -

   
 2013 لعام الخارج في الصینیة واالستحواذ الدمج استثمارات حول الخامسة بنسختھ دیلویت تقریر مؤخراً  صدر - 2014 فبرایر 4

 قد الخارج في الصینیة واالستحواذ الدمج استثمارات أنّ  إلى التقریر خلص وقد. ’’Graduating up the value chain بعنوان
 االقتصادي الوضع ظل في الخارج في االستثمار بفرص المحلیین المستثمرین ثقة تزاید مع 2013 العام من األول النصف في تزایدت
 مستویات إنّ  یقولون) لھم مقراً  الصین یتخذون وجمیعھم( المستطلعین أرباع ثالثة یقارب ما أنّ  یتدیلو استطالع ویؤكد. السائد

 .المقبلة عشرة اإلثني األشھر في سترتفع الخارج في واالستحواذ الدمج استثمارات
 

 35.3، بقیمة تراكمیة تصل إلى 2013صفقة خارجیة في األشھر الستة األولى من العام  98تقریر إلى أّنھ تّم اإلعالن عن الویشیر 
 ملیار دوالر.  22.9بقیمة  استثماریةعملیة  97 حینھا شھد السوقحیث ، 2012الفترة نفسھا من العام مقارنة بملیار دوالر، 

 
ركیز لسنوات المنصرمة، مع بیانات تظھر أن تلدرجة كبیرة ب ویخلص تقریر دیلویت أیضاً إلى أّن تركیبة ھذه الصفقات بقیت مشابھة

خالل النصف األول من العام فالشرق األوسط والعالم. في الطاقة والموارد والبضائع االستھالكیة  قطاع الصفقات الخارجیة بقي ضمن
ملیار دوالر)،  29.1(والتي بلغت  االستثماراتبالمئة من مجموع  53.1، بلغت الصفقات الخارجیة في ھذین القطاعین نسبة 2013
 .2012ملیار دوالر) ضمن الفترة نفسھا من العام  17بالمئة (بقیمة  50.5نسبة ب مقارنة

 
 :مجموعة خدمات الصین في دیلویت الشرق األوسط عن مسؤولوال ،الشریك المسؤول عن العمالء والقطاعات ویقول جایمس باب،

بالمئة  74. ویرى بالسنة الماضیةقارنة م في الخارج استثمارات الدمج واالستحواذ الصینیةأكثر تفاؤالً حول مشھد مستطلعون ال ا"بد
المشاركین فقط جواباً مماثالً في الفترة  االمقبلة، بینما قّدم ثلث ةسیتزاید في األشھر اإلثني عشر االستثماري أّن النشاط مستطلعینالمن 

 " .نفسھا من السنة السابقة
 

 : ما یلي وتتضّمن الخالصات األساسیة للتقریر
 الشرق األوسط عدداً ملحوظاً من استثمارات الدمج واالستحواذ الصینیة تجذب منطقةأن  مستطلعینالبالمئة من  63یتوقع  •

أمیركا و  بالمئة) 44( الشمالیةا أمیرك متغلبة بذلك على كل منالنقل والشركات االستھالكیة،  في الخارج في قطاعي
 آسیا وأوروبا. كل من وسط المرتبة الثالثة بعدبالمئة). وقد احتل الشرق األ 35بالمئة) وإفریقیا ( 45الجنوبیة (

 الشرق األوسط عدداً ملحوظاً من استثمارات الدمج واالستحواذ الصینیة تجذب منطقةأن  مستطلعینبالمئة من ال 60یتوقع  •
 بالمئة). 49أوروبا ( متغلبة بذلك علىالطاقة والموارد، في الخارج  في قطاع 

 الشرق األوسط عدداً ملحوظاً من استثمارات الدمج واالستحواذ الصینیة تجذب منطقةأن  مستطلعینبالمئة من ال 45یتوقع  •
بالمئة)، وأمیركا  55بالمئة)، وإفریقیا ( 76آسیا ( كل من بعد االعقارات والبناء، فیصبح ترتیبھ في الخارج في قطاع

حصة بعقاریة في أمیركا الشمالیة وأوروبا الستثمارات الا تحظىومن جھة اخرى، من المتوقع أن  بالمئة). 51الجنوبیة (
 محدودة من المجموع. 
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 الشرق األوسط عدداً ملحوظاً من استثمارات الدمج واالستحواذ الصینیة تجذب منطقةأن  مستطلعینبالمئة من ال 63یتوقع  •
) وأمیركا الجنوبیة منھما بالمئة لكل 47أوروبا وإفریقیا (متغلبة بذلك على كل من الخدمات المالیة، في الخارج في قطاع 

 .مستطلعینال نظربالمئة). وقد حل الشرق األوسط في المرتبة الثانیة بعد آسیا ب 18بالمئة) وأمیركا الشمالیة ( 44(
في  الشرق األوسط عدداً من استثمارات الدمج واالستحواذ الصینیة تجذب منطقةأن  مستطلعینبالمئة من ال 10توقع أقل من ی •

 التكنولوجیا، اإلعالم واالتصاالت، علوم الحیاة والرعایة الصحیة، والتصنیع. من القطاعات االتیة:الخارج في كل 
 

ملیار دوالر في أباتشي المصریة واحداً من  3.1"یشكل استحواذ العمالق الصیني سینوبیك على حصة مقدارھا  :واستطرد باب قائالً 
 ".االستثمار المباشر في منطقة الشرق األوسطحول االھتمام الصیني المتزاید في  االشاراتأحدث 

في أوروبا والشرق استضافة اجتماع مجموعة الخدمات الصینیة حصریة دیلویت حازت أیضاً على أن  السیاقالجدیر بالذكر في ھذا و
وأخصائیین من  ادةق ضمیومین ونصف بین شھري مارس وأبریل وسی طیلةیمتد الذي سیعقد في دبي وس 2014األوسط وإفریقیا للعام 

 الصین.  دیلویت في أوروبا والشرق األوسط وإفریقیا باإلضافة إلى شركة في األعضاء دیلویتأبرز شركات 
 

  http://bit.ly/1gsZKERلالطالع على التقریر كامالً: ترجى زیارة 
 

-النھایة-  
 

 
 نبذة عن دیلویت

یت" للداللة على واحدة أو أكثر من أعضاء دیلویت توش توھماتسو المحدودة، وھي شركة بریطانیة خاصة محدودة بضمان ُیستخَدم إسم "دیلو
ویتمتع كل من شركاتھا األعضاء بشخصیة قانونیة مستقلة خاصة بھا. للحصول على المزید من التفاصیل حول الكیان القانوني لمجموعة 

كاتھا األعضاء، ُیرجى مراجعة موقعنا االلكتروني على العنوان التالي: دیلویت توش توھماتسو المحدودة وشر
www.deloitte.com/about 

موعة تقدم دیلویت بخدمات تدقیق الحسابات والضرائب واإلستشارات اإلداریة والمشورة المالیة إلى عمالء من القطاعین العام والخاص في مج
دولة، تقدم دیلویت من خالل  150واسعة من المجاالت االقتصادیة. وبفضل شبكة عالمیة مترابطة من الشركات األعضاء في أكثر من 

مجموعة من المستشارین ذوي الكفاءات المتمیزة خدمات عالیة الجودة للعمالء وذلك من خالل حلول فاعلة لمواجھة التحدیات التي تعترض 
 مھنیاً، كلھم ملتزمین بأن یكونوا عنواناً لإلمتیاز. 200,000نحو  دیلویت عملیاتھم. تضم

ودة فریق دیلویت ھي ثقافة موحدة ومبادئ مبنیة على النزاھة واإللتزام بالعمل سویاً مع تنوع خبراتنا وثقافاتنا لتقدیم خدمات مھنیة ذات ج ما یجمع
دعم بیئة داخلیة من التعلم المستمر والتطور وتنمیة الخبرات وتوفر الفرص المھنیة الممیزة. نحرص على  عالیة للعمالء واألسواق أینما وجدوا. كما

 لدعم التنمیة المستدماة في المجتمعات التي ینتمون إلیھا. دیلویت بالمسؤولیة االجتماعیة للشركة ویؤمن فریق عمل
 

 دیلویت أند توش (الشرق األوسط):نبذة عن 
وسط) ھي عضو في "دیلویت توش توھماتسو المحدودة" وھي اول شركة خدمات مھنیة اسست في منطقة الشرق دیلویت أند توش (الشرق األ

 .في المنطقة ۱۹۲٦منذ سنة  األوسط ویمتد وجودھا

یة وتضم قرابة وتعتبر دیلویت من الشركات المھنیة الرائدة التي تقوم بخدمات تدقیق الحسابات و الضرائب و اإلستشارات اإلداریة والمشورة المال
المستوى  على ۲۰۱۰بلداً. وقد حازت دیلویت أند توش (الشرق األوسط) منذ عام  ۱٥مكتباً في  ۲٦شریك ومدیر وموظف یعملون من خالل  ۳۰۰۰

ًضا وقد حصلت أی .(ITR) "األول لالستشارات الضریبیة في منطقة دول مجلس التعاون الخلیجي حسب تصنیف مجلة "انترناشونال تاكس ریفیو
والتي تضم أفضل رب عمل في الشرق األوسط , أفضل شركة استشاریة, وجائزة التمیز في التدریب  على عدة جوائز في السنوات األخیرة

 .والتطویر في الشرق األوسط من ھیئة المحاسبین القانونیین في إنكلترا وویلز
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