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ديلويت تتوقع استمرار عمليات الدمج واالستحواذ في قطاع الصناعات الكيميائية
في العام 2020


تواصل عمليات الدمج واالستحواذ في قطاع الصناعات الكيميائية رغم تراجع متواضع في حجمها
خالل السنوات القليلة الماضية

 استمرار عمليات الدمج واالستحواذ في قطاع الصناعات الكيميائية متحدية التوترات في عالقات
التجارة الدولية والمخاوف من انخفاض معدالت النمو في االقتصاد العالمي مما يعكس مزيد ًا من تأقلم
المستثمرين مع جو عدم االستقرار وااللتباس الذي يحيط بها القطاع

 2اّذار  – 2020توقعت ديلويت في تقريرها األخير حول " عمليات الدمج واالستحواذ المستقبلية في
قطاع الصناعات الكيميائية العالمية“ (توقعات  ،)2020أن تتواصل عمليات الدمج واالستحواذ بقوة خالل
السنة القادمة بالرغم من التوترات التي تواجه العالقات التجارية والجيوسياسية وبطء معدالت النمو
االقتصادي التي تلف مشهد االقتصاد العالمي بجو من عدم االستقرار والغموض.
وتعقيبا ً على هذه التوقعات ،أفاد بارت كورنيلسن ،الشريك المسؤول في قطاع الطاقة والموارد في ديلويت
الشرق األوسط وفي مونيتور ديلويت قائالً" :شهدنا خالل السنوات القليلة الماضية كيف استطاع قطاع
الصناعات الكيميائية المحافظة على مستويات سليمة من عمليات الدمج واالستحواذ بالرغم من الكثير من
التحديات .وقد تركزت جميع هذه العمليات على النمو وزيادة الربحية مما يشير إلى أن هذا القطاع قد
أصبح أكثر متانة واطمئنانا ً للتأقلم مع حالة عدم االستقرار هذه " .ومع اتجاه شركات النفط والغاز العاملة
في دول مجلس التعاون الخليجي نحو عمليات التسويق والتوزيع ،نتوقع أن تتجه هذه الشركات نحو
المزيد من عمليات الدمج واالستحواذ الناجحة بدالً من زيادة نشاطاتها في سعيها لدخول أسواق جديدة،
مما يطلق عليه بالنمو الالعضوي لتتمكن من تنفيذ استراتيجياتها“.
وقد رصد تقرير ديلويت عددا ً من االتجاهات السائدة في عمليات الدمج واالستحواذ من أبرزها استمرار
اندماج شركات النفط والغاز التقليدية مع شركات الصناعات البتروكيميائية وذلك مع األهمية المتزايدة
الستخدام المنتجات الكيميائية على مختلف أنواعها .أما االتجاه الثاني ،فيتمثل في تأثر شركات المنتجات
الكيميائية بازدياد الوعي حول االستدامة ،األمر الذي يدفعها إلى إقامة تحالفات وشراكات ومشاريع
مشتركة غير تقليدية.
ومنذ العام  ،2018عاودت الشركات المتخصصة في إدارة االستثمارات الخاصة Private Equity
االنتعاش بوصفها أحد المكونات األساسية لعمليات االستحواذ حيث من المتوقع أن تعود هذه الشركات
المستثمرة من جديد إلى لعب دور حساس في عمليات الدمج واالستحواذ في الصناعات الكيميائية من
خالل تقديم رؤوس األموال ،وشراء األصول ،وبناء شركات من خالل عمليات الدمج والتجميع.
حول هذا األمر ،تابع كورنيلسن كالمه قائالً” :من الواضح أن االقتصاد العالمي قادر على تقديم الدعم
الالزم لمواصلة أنشطة الدمج واالستحواذ ال سيما وأن المقومات األساسية لمثل هذه األنشطة ،خصوصا ً
في الصناعة الكيميائية ،ال تزال تحافظ على قوتها .لذلك ،نرى أن شركات المنتجات الكيميائية تسعى
باستمرار إلى النمو والدخول لمزيد من األسواق العالمية مع حرصها في الوقت ذاته على تقليص تكلفة
عملياتها اإلنتاجية وزيادة االبتكار في حلولها ،وهذا ما يخلق الكثير من الفرص لتوليد القيمة في أنشطة
الدمج واالستحواذ“.
من جهته ،قال لورانس هانت ،الشريك في قطاع استشارات عمليات الدمج واالستحواذ في ديلويت الشرق
األوسط” :إن استمرار تسييل األصول الوطنية في دول الشرق األوسط من شأنه مساعدة تنويع المحافظ
االستثمارية في األسواق العالمية مع ما يحققه ذلك من فائدة تتمثل في ضمان األنشطة اإلعالنية
والترويجية على المدى الطويل لهذه المنتجات الكيميائية“.

فيما يلي نظرة على أنشطة الدمج واالستحواذ حسب المنطقة الجغرافية كما وردت في تقرير ديلويت
لتوقعات :2020


تتصدر الواليات المتحدة قائمة األسواق األكثر نشاطا ً لعمليات الدمج واالستحواذ حيث ال تزال
األصول األمريكية تستحوذ على اهتمام المستثمرين األجانب مع ما يترتب على ذلك من استمرار
إدارة المحافظ االستثمارية كمحور مهم بالنسبة للشركات األمريكية.



تُعتبر الصين موطنا ً ألكبر قاعدة للطاقة اإلنتاجية للمواد الكيميائية ،ومن المتوقع أن تسفر التعديالت
في معدل نمو االقتصاد الصيني عن إيجاد العديد من فرص االستحواذ بالنسبة للمستثمرين األجانب،
ولكن ليس بأقل من التكلفة الفعلية.



في المملكة المتحدة ،أدى خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي إلى زعزعة الثقة في قطاع
األعمال ،كما راوحت أنشطة الدمج واالستحواذ على معدالتها دون أي ارتفاع نسبي .لذلك ،من
المتوقع أن يتواصل هذا الجو الحذر رغم أن تكلفة الدين ليست باهظة ،ووجود سيولة نقدية لدى
الالعبين المحتملين لضخها في السوق.



في ألمانيا ،تزداد المخاوف من احتمال هبوط معدالت النمو االقتصادي مما يؤدي إلى تباطؤ خفيف
في أنشطة الدمج واالستحواذ ال سيما مع تشديد الرقابة التنظيمية في أوروبا.



من المتوقع أن يواصل قطاع الصناعات الكيميائية انتعاشها في الهند مستفيدة من عدم تأثرها
بمجموعة اإلصالحات الضريبية والتنظيمية المتنوعة التي أجرتها السلطات الهندية مدفوعة بالنظرة
المتفائلة بمعدل نمو اقتصادي قوي وطويل األجل ،وكذلك من ازدياد معدالت االستهالك المحلية
للمنتجات الكيميائية في جميع القطاعات الفرعية.



من المحتمل أن تتأثر سلبا ً أنشطة الدمج واالستحواذ في هولندا بمعدالت األرباح المخيبة لآلمال
التي حققتها الشركات وبحالة عدم االستقرار المسيطرة رغم محافظة السلطات الهولندية على مناخ
اقتصادي قوي ،وتكلفة دين قليلة باإلضافة إلى األرباح الكبيرة التي حققتها الكثير من الشركات
الهولندية في السنوات األخيرة.



في اليابان ،عانت عدة شركات كبرى للمنتجات الكيميائية من هبوط في معدالت إنتاجها في العام
 2019ألسباب متعددة .رغم ذلك ،تحتاج هذه الشركات إلى اإلسراع في وتيرة التغيير في محافظها
االستثمارية ،كما من المتوقع أن تحافظ طموحات الدمج واالستحواذ على مستويات عالية.



من المفترض أن تشهد البرازيل نموا ً في أنشطة الدمج واالستحواذ نظرا ً للعديد من العوامل
االقتصادية من بينها ربحية المصانع الكيميائية ،وانخفاض سعر الفائدة بإضافة إلى أجندة الخصخصة
التي تنفذها الحكومة البرازيلية والتي قد تساعد في حدوث صفقات الدمج واالستحواذ.

 -انتىه –

نبذة عن ديلويت
يُستخدَم اسم "ديلويت" للداللة على واحدة أو أكثر من الشركات األعضاء المرخص لها من قبل ديلويت توش توهماتسو المحدودة ،وهي
مجموعة عالمية من الشركات األعضاء المرخص لها ،والكيانات المرتبطة بها ،تتمتع األخيرة وكل من الشركات المرخص لها بشخصية
قانونية مستقلة خاصة بها .ال تقدم ديلويت توش توهماتسو المحدودة والمشار إليها بـ"ديلويت العالمية" أي خدمات للعمالء .يُرجى
مراجعة موقعنا االلكتروني على العنوان التاليwww.deloitte.com/about :
تعتبر ديلويت شركة عالمية رائدة في مجال التدقيق والمراجعة ،و خدمات االستشارات اإلدارية والمالية ،واستشارات المخاطر ،والضرائب
والخدمات المتعلقة بها .وهي توفر خدماتها ألربع من بين خمس شركات على قائمة مجلة فورتشن العالمية ألفضل  ٥٠٠شركة ،بفضل شبكة
عالمية مترابطة من الشركات األعضاء المرخص لها في أكثر من  ١٥٠دولة .للحصول على المزيد من التفاصيل حول مهنيي ديلويت الـ
 ٢٨٠٬٠٠٠وأثرهم اإليجابي في مختلف القطاعات ،يُرجى مراجعة موقعنا االلكتروني على العنوان التاليwww.deloitte.com :
نبذة عن ديلويت أند توش (الشرق األوسط)
ديلويت أند توش (الشرق األوسط) هي شركة عضو مر ّخص لها من قبل "ديلويت توش توهماتسو المحدودة" وهي واحدة من الشركات
الرائدة في تقديم الخدمات المهنية االستشارية وقد تأسست في منطقة الشرق األوسط ويمتد وجودها في المنطقة منذ سنة  .١٩٢٦إن وجود
شركة ديلويت أند توش (الشرق األوسط) في منطقة الشرق األوسط مكرس من خالل الشركات الحائزة على ترخيص من قبلها لتقديم
الخدمات وفقا ً للقوانين والمراسيم المرعية اإلجراء في البلد التابعة له وتتمتع بالشخصية القانونية المستقلة .ال تستطيع الشركات والكيانات
المرخصة من قبلها إلزام بعضها البعض و /أو إلزام شركة ديلويت أند توش (الشرق األوسط) .وعند تقديم الخدمات ،تتعاقد كل شركة مر ّخص
لها أو كيان مرخص له من قبل ديلويت أند توش (الشرق األوسط) وبشكل مستقل مع العمالء الخاصين بها (دون الرجوع إلى ديلويت أند توش
( الشرق األوسط)) وتكون هذه الشركات والكيانات مسؤولة فقط عن أفعالها أو تقصيرها.
وتعتبر ديلويت أند توش (الشرق األوسط) من الشركات المهنية الرائدة التي تقدّم خدمات التدقيق والمراجعة والضرائب واالستشارات اإلدارية
والمالية وخدمات استشارات المخاطر في المؤسسات وتضم قرابة  ٣٣٠٠شريك ومدير وموظف يعملون من خالل  ٢٥مكتبا في  ١٤بلدا ً.كما
نالت عدة جوائز خالل السنوات األخيرة من بينها جائزة أفضل شركة من حيث المرونة واالستمرارية في الشرق األوسط واستشارية لعام
 ٢٠١٦وجائزة مراجعة الضرائب الدولية للعام  ،٢٠١٧وجائزة أفضل شركة استشارية لعام  ٢٠١٦و "جائزة التميز في التدريب والتطوير
في الشرق األوسط" من هيئة المحاسبين القانونيين في إنكلترا وويلز باإلضافة إلى جائزة "أفضل شركة متكاملة في مجال المسؤولية
االجتماعية".
المعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي صحيحة في وقت إرسالها للصحافة.
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