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الشركات الكويتية املستهدفة

الصفقات املعلنة

جاء في التقرير أن عدد الصفقات التي شملت شركات 
كويتية مستهدفة بلغ ١٠٤ صفقات، وكان لكيانات االستحواذ 
الكويتية نصيب األســد من هذه الصفقات بنسبة ٥٩٪، 
تبعها املســتثمرون األجانب بنسبة ٢٦٪، وكانت البقية 
الباقية من نصيب كيانات االســتحواذ اخلليجية بنسبة 
١٠٪، وللمستثمرين األجانب نسبة ٥٪. وشهد العام ٢٠٢١ 
أكبر عدد من الصفقات بني السنوات الثالث، والتي بلغ 
عددها خالله ٣٩ صفقة، بينما مت إمتام ٣٧ صفقة في عام 

٢٠١٩ مقابل ٢٣ صفقة فقط خالل عام ٢٠٢٠.

بنهاية ٢٠٢١، كان قد مت اإلعالن عن ١٣ صفقة جارية، تتمحور 
غالبيتها حول كيانات كويتية مســتهدفة بنسبة ٨٥٪، بينما 
تتمحور البقية الباقية حول شركات بحرينية وإماراتية، وأكبر 
هذه الصفقات املعلنة من نصيب شركة االتصاالت الكويتية، 
والتي وقعت على اتفاقية ملزمة لالستحواذ الكامل على شركة 
البوابة اإللكترونية القابضة وشــركاتها التابعة احمللية بقيمة 
تبلغ ٧٥٫٧ مليون دوالر، وينتظر إمتام الصفقة احلصول على 

املوافقات التنظيمية الالزمة إلمتامها.

«الوطني»: احلرب الروسية- األوكرانية ُتعّقد آفاق النمو االقتصادي
تناول التقرير األسبوعي عن 
أســواق النقد الصادر عن بنك 
الكويت الوطني تداعيات احلرب 
الروســية- األوكرانية، حيث 
تلقت روســيا الباقة اخلامسة 
من عقوبــات الواليات املتحدة 
املتحــدة واالحتــاد  واململكــة 
األوروبي، بعد اكتشاف فظائع 
احلــرب فــي مدينــة بوتشــا 
األوكرانية، وإلى جانب فرض 
العقوبــات علــى املؤسســات 
املاليــة الروســية واألثريــاء، 
قــررت اململكة املتحــدة وقف 
كافــة واردات الفحــم والنفط 
بنهاية هذا العام، واتبع االحتاد 
األوروبي نفس اخلطى وفرض 
حظر على واردات الفحم فقط، 
كما مدد احلظر على الشاحنات 

بينما تستعد القوات الروسية 
لهجومها اجلديد على املنطقة 
الشــرقية مــن أوكرانيا. وكان 
االرتفاع احلاد في أسعار املواد 

وصول طلبــات إعانة البطالة 
إلــى ١٦٦ ألــف طلب، مــا يعد 
أدنى مســتوياته املسجلة منذ 
عــام ١٩٦٨، مقابل توقعات بان 
يصل إلى ٢٠١ ألف طلب مقارنة 
مبطالبات األسبوع السابق التي 
بلغت ١٧١ ألفا، ما يعكس تشديد 
أوضاع سوق العمل. وقد ارتفع 
مؤشر مديري املشتريات لقطاع 
اخلدمات في مــارس إلى ٥٨٫٣ 
نقطة مقابل ٥٦٫٦ نقطة الشهر 
الســابق، وذلك بفضــل تزايد 
التوظيــف والطلبات  معدالت 

اجلديدة.

الغذائية والوقود العاملية نتيجة 
اضطرابات سلسلة التوريد التي 
تسببت بها احلرب، قد أدى إلى 
تزايد التحديات التي يتعرض 
لها محافظــو البنوك املركزية 
بكافة أنحاء العالم في معركتهم 
ضد التضخم املتزايد واحملتمل، 
كما ساهم ايضا في تعقيد آفاق 

النمو االقتصادي.
يبدو أن االقتصاد األميركي 
قد شــهد أداء جيدا خالل الربع 
األول مــن العــام ٢٠٢٢ رغــم 
الضغوط التضخمية وتوقعات 
ارتفاع أسعار الفائدة ما أثر سلبا 
علــى التوقعات. ومــع ارتفاع 
معدل التضخم ليســجل أعلى 
مستوياته خالل أربعة عقود، 
اختتم األســبوع باإلعالن عن 

ارتفاع حاد في أسعار املواد الغذائية والوقود العاملية بسبب احلرب الروسية- األوكرانية

والســفن الروســية ملنعها من 
دخول االحتاد األوروبي.

مــن جهة أخــرى، واصلت 
أوكرانيــا طلــب املســاعدات 

مليار دوالر قيمة أكبر ٥ صفقات اندماج واستحواذ في الكويت
أبــرز تقريــر صــادر عــن 
املصرفيــة  اخلدمــات  إدارة 
واالستثمارية في املركز املالي 
الكويتــي (املركــز) أن أكبر ٥ 
صفقات اندماج واستحواذ من 
حيث القيمــة املعلنة لكيانات 
االستحواذ الكويتية في ٢٠٢١ 
بلغت قيمتها اإلجمالية ١٫٠٢٧ 

مليار دوالر.
وتصدرت مجموعة اخلليج 
العمليــات بالصفقة  للتأمــني 
املليونية التي استحوذت فيها 
على كامل عمليات شركة أكسا 
«AXA» الفرنســية فــي منطقة 
اخلليــج بقيمة بلغــت ٤٧٤٫٨ 
مليــون دوالر، وجــاءت ثاني 
أكبر عملية استحواذ من نصيب 
شركة الفتوح القابضة، والتي 
استحوذت على ٤٥٪ من شركة 
األنصار املتحدة العقارية بقيمة 
١٦١٫٤ مليــون دوالر، وجتــدر 
اإلشارة إلى أن اجلهة املستهدفة 
هي شركة تابعة لشركة مشاريع 
ـ كيبكــو  القابضــة  الكويــت 
(البائــع) التي تنوي التخارج 
مــن حصة إضافيــة تبلغ ١٠٪ 
من األنصار املتحدة، إال أن هذا 

التخارج لم يكتمل بعد.
واستحوذت شركة اجلناح 
القابضة من شركة الصناعات 
البتروكيماويــة علــى حصــة 
١٠٪ في شركة القرين لصناعة 
الكيماويــات البترولية بقيمة 
وكذلــك  دوالر،  مليــون   ١٥٤
صفقة استهدفت ٢٦٪ من شركة 
االســتثمارات الوطنية بـ ١٤٨ 
مليــون دوالر لصالــح جهات 
متعــددة، وصوال إلــى صفقة 
اخلليج للكابالت والصناعات 
الكهربائية والتي استهدفت ٢٦٪ 
من شركة الصناعات الهندسية 
الثقيلــة وبنــاء الســفن بـ ٨٩ 
مليون دوالر. وأبرز التقرير أكبر 
الصفقات التي قامت بها كيانات 
االستحواذ الكويتية خالل ٢٠١٩ 
و٢٠٢٠، وأولها شركة بورصة 
الكويت التي قامــت بالصفقة 
األكبــر في ٢٠٢٠، وجنحت من 
خاللها باالستحواذ على حصة 
الكويتيــة  الشــركة  ١٣٪ مــن 

الصفقات التي أمتتها الشركات 
الكويتية خالل ٢٠١٩-٢٠٢١ كانت 
بخصــوص شــركات كويتية، 
تبعتهــا الشــركات اخلليجية 
بنسبة ١٥٪ والشركات العابرة 

للحدود بنسبة ٧٪.
الشركات اخلليجية

خالل األعوام ٢٠١٩- ٢٠٢١، 
أمتــت الشــركات الكويتية ما 
مجموعه ٨١ صفقة اســتهدفت 
شركات خليجية، بنمو نسبته 
٤٠٪ بــني عامــي ٢٠٢٠ و٢٠٢١، 
وانخفاض بنسبة ١٥٪ عن عام 
٢٠١٩. وشهدت ثقة املستثمرين 
منوا بسيطا مع تراجع الضبابية 
التي تسببت بها جائحة كورونا 
وتقلص أعداد املصابني وتخفيف 
القيود االحترازية، وبات السوق 
في طور التعافي ليقترب شيئا 
فشيئا من مســتويات نشاطه 

التاريخية.
وتركــز نشــاط الشــركات 
الكويتية املســتحوذة بشــكل 
االســتحواذ  علــى  رئيســي 
على الشــركات احمللية، حيث 
متحــورت ٩١٪ مــن الصفقات 
حول شركات مستهدفة كويتية، 
أمــا الـ ٩٪ الباقيــة فكانت من 
الشــركات اخلليجية،  نصيب 

واململكة املتحدة، أمتت كيانات 
االســتحواذ الكويتيــة صفقة 
واحدة في كل من بلجيكا والهند 
وكينيا وإسبانيا، من بني دول 
أخرى. وتربعت شركة صناعة 
البتروليــة على  الكيماويــات 
عرش أكبر صفقات االستحواذ 
لصالــح كيانــات االســتحواذ 
الكويتيــة خــالل الســنوات 
الثــالث املاضيــة، حيث بلغت 
قيمة صفقة االستحواذ ما قيمته 
٤٧٦٫٢ مليون دوالر بحصة ٤٩٪ 
 (SKC) من شركة إس كي سي
احملدودة، وهي شركة من كوريا 
اجلنوبية مصنعة للكيماويات 

والرقائق البالستيكية.
وجاءت الصفقة الثانية من 
حيث القيمة من نصيب شركة 
وفرة، والتي اســتحوذت على 
حصة أقلية في شركة ديجيتال 
كولونــي ماجنمنت احملدودة، 
فرع االستثمار الرقمي للشركة 
العاملية كولوني  االستثمارية 
كابيتال، بقيمة بلغت ٤٠٠ مليون 
دوالر. واستحوذ بنك بوبيان 
على حصة ٤٣٪ من بنك لندن 
القابضة،  والشــرق األوســط 
أي ما يعادل ٧٣ مليون ســهم، 
بقيمة مقدرة بلغت ١٥٨ مليون 
دوالر، وبهــذه الصفقــة يكون 
بنــك بوبيان قد رفــع حصته 
من الشــركة إلى ما يزيد على 
٧١٪. وقــد اســتهدفت كيانات 
الكويتية بشــكل  االســتحواذ 
الشــركات األجنبية  رئيســي 
العاملــة في قطاعــي اخلدمات 
املالية والعقارات، ليمثل هذان 
القطاعــان ما نســبته ٥١٪ من 
الشركات األجنبية املستهدفة 
خالل األعوام الثالثة املذكورة. 
أمــا القطاعــات األجنبية التي 
حصلــت علــى أقــل قــدر من 
اهتمــام كيانــات االســتحواذ 
الكويتية خالل األعوام ٢٠١٩-

٢٠٢١ فقــد كانت فــي قطاعات 
الصناعــات وتقنية املعلومات 
واخلدمات اللوجستية، والتي 
كانت حصة كل منها من حركة 
االندماج واالستحواذ الكويتية 

أقل من ٧٪.

وباســتثناء دولــة قطر، أمتت 
الشركات الكويتية املستحوذة 
صفقة واحدة على األقل في باقي 
شركات اخلليج. وبشكل عام، 
تركزت الشــركات املســتهدفة 
من قبــل الشــركات الكويتية 
املستحوذة في قطاعات اخلدمات 
املالية والعقارات والصناعات، 
والتي شــكلت فيما بينها ٦٦٪ 
من إجمالي الصفقات للشركات 
الكويتيــة املســتحوذة ضمن 
دول اخلليــج، أمــا القطاعــات 
األقــل جاذبية فكانــت التأمني 
والطاقة واملواد اخلام واألولية، 
والتي شــكل كل منهــا أقل من 
٢٪ من إجمالي نشاط االندماج 
واالســتحواذ الــذي مت خــالل 

األعوام الثالثة ٢٠١٩-٢٠٢١.
صفقات دولية

وأمتت كيانات االســتحواذ 
الكويتية خالل األعوام الثالثة 
٢٠١٩-٢٠٢١ مــا مجموعــه ١٤ 
صفقــة عابرة للحــدود ما بني 

اندماج واستحواذ.
الكيانات اهتماما  وأظهرت 
خاصــا بالشــركات فــي مصر 
واململكــة املتحدة، بإمتام اربع 
صفقات فــي األولى وثالث في 
الثانيــة، وإلــى جانــب مصر 

للمقاصة بقيمــة مقدرة بلغت 
٣٩٫٢ مليون دوالر. وفي ٢٠١٩ 
كانت شــركة الغــامن للتجارة 
في صدارة صفقات االستحواذ 
بفارق كبير، وذلك بعد إجنازها 
صفقة للحصول على ١٦٪ من 
بنــك اخلليج بقيمــة إجمالية 
مقدرة بلغت ٥٠١ مليون دوالر 
بواقــع دوالر للســهم تقريبا، 
جدير بالذكر أن شــركة الغامن 
اســتحوذت على تلك احلصة 
من الهيئة العامة لالســتثمار، 
لترفع بذلك حصتها الكلية في 

بنك اخلليج إلى ٣٣٪.
االندماج واالستحواذ

يشــير تقريــر «املركــز» 
إلى إمتام كيانات االســتحواذ 
الكويتية ما مجموعه ٣٣ صفقة 
خالل عام ٢٠٢١، األمر الذي ميثل 
منوا بنسبة ٣٨٪ عن مستوى 
العام السابق وانخفاضا بنسبة 

١٣٪ مقارنة بعام ٢٠١٩.
الكيانــات  واســتحوذت 
الكويتية بشــكل رئيسي على 
شركات محلية، بينما كانت أقل 
نشاطا جتاه الشركات القائمة 
في منطقة دول مجلس التعاون 
اخلليجــي، والشــركات عابرة 
احلدود، ودليل ذلك أن ٧٨٪ من 

أكبر ٥ صفقات اندماج واستحواذ من حيث القيمة املعلنة ـ كيانات االستحواذ الكويتية ٢٠٢١(*)

البلد املشتريالشركة املستهدفة
املستهدف

النسبة 
املستهدفة

قيمة الصفقة 
(مليون دوالر)

احلالة 
الراهنة

إكسا ـ عمليات التأمني 
اخلليجية

مجموعة اخلليج 
متت100475عدة دولللتأمني

متت45161الكويتالفتوح القابضةاألنصار املتحدة العقارية

القرين لصناعة 
متت10154الكويتاجلناح القابضةالكيماويات البترولية

شركة االستثمارات 
متت26148الكويتجهات متعددةالوطنية

شركة الصناعات الهندسية 
الثقيلة وبناء السفن

اخلليج للكابالت 
والصناعات 
الكهربائية

متت2689الكويت

املصادر: «ستاندرد آند بورز كابيتال آي كيو»، أسواق املال اخلليجية، وسائل اإلعالم احمللية، حتليالت «املركز».
(*) مت اختيار الصفقات األكبر بناء على الصفقات التي توفرت املعلومات الكاملة بشأنها.

«املتحد» يعلن رابح «احلصاد» ربع السنوي

أعلــن البنــك األهلي املتحد يــوم األربعاء 
املاضي عن نتيجة السحب الربع سنوي على 
اجلائزة الكبرى مــن برنامج جوائز احلصاد 
اإلســالمي، وفاز باجلائــزة وقيمتها ٢٥٠ ألف 

دينار مصطفى أونيالوكال.
وبهذه املناسبة، قدم محمد الياسني، مدير 
إقليميـ  اخلدمات املصرفية لألفراد بالبنك األهلي 
املتحد، التهنئة للفائز، متمنيا له دوام التوفيق، 
معربا في الوقت ذاته عن سعادته البالغة بالثقة 
الغاليــة التي يضعها العمالء في البنك.  وأكد 
الياســني أن البنك األهلــي املتحد حرص منذ 

إطالق برنامج جوائز احلصاد اإلسالمي على 
تقدمي باقة حصرية من اجلوائز مبا يسهم في 
حتقيق تطلعاته عمالئه، ويعمل على تعزيز 
ثقافة االدخار، مشــددا بالتــزام البنك بتوفير 
احللول املصرفية احلديثة، والتي تنسجم مع 

متطلبات العمالء املختلفة.
ينفرد حساب احلصاد اإلسالمي بالعديد من 
املميزات، ومنها أنه أبسط وأسهل برنامج ادخار، 
فضال عن ميزة فتح احلســاب عبر االنترنت 
بكل ســهولة ويســر مع ميزة اإليداع الفوري 

في احلساب.
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