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 العالم في ستحواذاو ندماجا ةعملي 468االستشارية األولى عالمياً في  ديلويت
 
  

عمليات االندماج واالستحواذ اإلقليمية والعالمية لعام حول " في تقريرها األخير– 2019 اذار 4
الرائدة في األبحاث وتحليالت  أكيوريس، وهي إحدى شركات ميرجرماركت، صنفت ‘2018

تقديم  ياً فياألكثر نشاطاً عالمباعتبارها ديلويت في المرتبة األولى  حلتاالندماج واالستحواذ، 
خدمات  عدد ىإل باالستناد التصنيف هذا وجاءالخدمات االستشارية حول االندماج واالستحواذ. 

 .في العالمديلويت  تهاالتي قدم واالستحواذ االندماج صفقاتاستشارات 

 

 
 في هذا الصدد، أفادت إليزابيث ليم، محررة األبحاث المتعلقة بالدول األمريكية في ميرجير

على مدار السنة الماضية، عانت األسواق العالمية من حالة عدم االستقرار تحت  ”ماركت قائلة:
تأثير مجموعة من العوامل المختلفة، األمر الذي أحدث الكثير من التقلبات في هذه األسواق، 

. 2018وخلق ظروفاً غير مواتية إلجراء صفقات االندماج واالستحواذ، ال سيما في أواخر العام 
هذه الصفقات في ظل زيادة حّدة التوتر في العالقات التجارية العالمية،  حيث انخفض عدد

األنظمة التشريعية. رغم ذلك، بقيت قيمة تزايد االستقرار السياسي، باإلضافة إلى  نخفاضوا
 2018ترليون دوالر لتضع العام  3.53مرتفعة نسبياً إذ بلغت ستحواذ صفقات االندماج واال
ماركت، مسجلة بذلك زيادة في  حيث قيمة الصفقات في سجالت ميرجرفي المرتبة الثالثة من 

مليون دوالر ليصبح ثاني أكبر متوسط من حيث قيمة  384.8متوسط قيمة الصفقة الواحدة 
 “ الصفقة.

على الصعيد العالمي، قدمت ديلويت  واالستحواذبالرغم من التراجع في مستوى نشاط االندماج 
مسجلة  2018صفقة اندماج واستحواذ أجريت حتى نهاية العام  468خدماتها االستشارية حول 

. عالوة على ذلك، قدمت 2017% مقارنة مع العام 20بذلك زيادة في عدد استشاراتها بنسبة 
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السمعة العالية التي  % من هذه الخدمات االستشارية عبر الحدود، مما يشير إلى50ديلويت 
تتمتع بها ديلويت في األسواق العالمية، وإلى شمولية الخدمات االستشارية التي تقدمها حول 

 صفقات االندماج واالستحواذ.

، عن  في ديلويت العالمية االستشارات المالية من جهته، أعرب فيل كوالسو، مسؤول خدمات 
بالحصول على هذا  االستشارات المالية في ديلويتلقد تشرف قسم ”سعادته بهذا اإلنجاز قائالً: 

اللقب الذي يمثل تتويجاً الستثمارنا الكثيف في التطوير المهني للعاملين لدينا وفي تطوير خدماتنا 
لخدمات االستشارية طيلة السنوات القليلة الماضية، باإلضافة إلى حرصنا على زيادة التكامل مع ا

الشاملة التي تقدمها ديلويت في مجال االندماج واالستحواذ. وقد بدأ هذا االستثمار يؤتي ثماره 
مع زيادة حصتنا من صفقات االندماج واالستحواذ العابرة للحدود، وعمق التعاون مع بقية 

مستوى من الخدمات ديلويت العالمية الذي كان دائماً يركز على تقديم أعلى شبكة زمالئنا في 
االستشارية، وعلى الخبرة العميقة في قطاع االندماج واالستحواذ حتى نلبي احتياجات عمالئنا 

 . "في سوق األعمال التجارية الذي يزداد تعقيداً 

وإذا ما أضفنا إلى ذلك اتجاه األسواق العالمية نحو المزيد من ”  وختم فيل كالمه بنبرة متفائلة:
االستحواذ، وقيمة رؤوس األموال التي بلغت مستوى قياسياً، أعتقد أن فرصاً صفقات االندماج و

 “هائلة تنتظرنا في أسواق الشرق األوسط.

من جهته، قال روبن باتيريس، الشريك المسؤول عن الخدمات االستشارية المالية في ديلويت 
مجال االستشارات نفتخر بأن نكون إحدى الشركات الرائدة في العالم في ” الشرق األوسط:

وهذا ما يدفعنا إلى توسيع نطاق خدماتنا االستشارية العالمية إلى الشرق األوسط حيث  ،المالية
يزداد االتجاه نحو عقد صفقات االندماج واالستحواذ بشكل قوي، وحيث نتجه إلى عقد صفقات 

 .“ عابرة للحدود من هذا النوع بين مختلف دول المنطقة

 – إنتهى -

 

 

 ديلويت عن نبذة

وهي  المحدودة، توهماتسو توش الشركات األعضاء المرخص لها من قبل ديلويت من أكثر أو واحدة على اسم "ديلويت" للداللة يُستخدَم

 الشركات المرخص لها بشخصية من ألخيرة وكلا مجموعة عالمية من الشركات األعضاء المرخص لها، والكيانات المرتبطة بها، تتمتع
 يُرجى .للعمالء خدمات أي العالمية" بـ"ديلويت إليها والمشار المحدودة توهماتسو توش ديلويت تقدم بها. ال خاصة مستقلة قانونية

 www.deloitte.com/about :التالي العنوان على االلكتروني موقعنا مراجعة

في مجال التدقيق والمراجعة، و خدمات االستشارات اإلدارية والمالية، واستشارات المخاطر، والضرائب  تعتبر ديلويت شركة عالمية رائدة
شركة، بفضل شبكة  ٥٠٠والخدمات المتعلقة بها. وهي توفر خدماتها ألربع من بين خمس شركات على قائمة مجلة فورتشن العالمية ألفضل 

 دولة. للحصول على المزيد من التفاصيل حول مهنيي ديلويت الـ ١٥٠ها في أكثر من عالمية مترابطة من الشركات األعضاء المرخص ل

 www.deloitte.com  وأثرهم اإليجابي في مختلف القطاعات، يُرجى مراجعة موقعنا االلكتروني على العنوان التالي: ٢٨٠٬٠٠٠

 

 األوسط( توش )الشرق أند ديلويت عن نبذة

 الشركات من واحدة وهي المحدودة" توهماتسو توش شركة عضو مرّخص لها من قبل "ديلويت هي األوسط( توش )الشرق أند ديلويت
وجود  إن .١٩٢٦ سنة المنطقة منذ في وجودها ويمتد األوسط منطقة الشرق في تأسست وقد االستشارية المهنية الخدمات تقديم في الرائدة

الشركات الحائزة على ترخيص من قبلها لتقديم  خالل من مكرس األوسط الشرق منطقة في األوسط( توش )الشرق أند ديلويت شركة
المستقلة. ال تستطيع الشركات والكيانات  القانونية وتتمتع بالشخصية الخدمات وفقاً للقوانين والمراسيم المرعية اإلجراء في البلد التابعة له

د توش )الشرق األوسط(. وعند تقديم الخدمات، تتعاقد كل شركة مرّخص المرخصة من قبلها إلزام بعضها البعض و/ أو إلزام شركة ديلويت أن

لها أو كيان مرخص له من قبل ديلويت أند توش )الشرق األوسط( وبشكل مستقل مع العمالء الخاصين بها )دون الرجوع إلى ديلويت أند توش 

 تقصيرها.الشرق األوسط(( وتكون هذه الشركات والكيانات مسؤولة فقط عن أفعالها أو )

 اإلدارية واالستشارات والمراجعة والضرائب تدقيقال خدمات تقدّم التي الرائدة المهنية الشركات منأند توش )الشرق األوسط(  ديلويت وتعتبر

 كما بلدا.ً ١٤ في مكتبا ٥٢ خالل من يعملون وموظف ومدير شريك ٣٣٠٠قرابة  وتضم المؤسسات في المخاطر وخدمات استشارات والمالية
لعام  استشاريةمن حيث المرونة واالستمرارية في الشرق األوسط و شركة أفضل جائزة بينها من األخيرة السنوات خالل جوائز عدة نالت

 والتطوير التدريب في التميز و "جائزة  ٢٠١٦لعام  استشارية شركة أفضل ، وجائزة٢٠١٧وجائزة مراجعة الضرائب الدولية للعام  ٢٠١٦

 المسؤولية مجال في متكاملة شركة جائزة "أفضل وويلز باإلضافة إلى إنكلترا في القانونيين هيئة المحاسبين األوسط" من الشرق في

 االجتماعية".

 .للصحافةإرسالها المعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي صحيحة في وقت 
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