
  

 

 

 

 

 

 

 

The concept of acquisition and its effectiveness in economic expansion 
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 : البحث ملخص

تقوم بها الشركة من أجل السيطرة على شركة أو أعمال أخرى. االستحواذ من أنواع  االستحواذ هو عملية

أو  بشكل مباشر ،، يجوز ألي شخصومن حيث النسبة المئوية الفعالة مختلفة من حيث االتساق والموافقة

وصوا  األالتحكم في جزء من رأس مال الشركة المستحوذ عليها بطريقة تمنحه السيطرة أغلبية  ،غير مباشر

أو يتحكم وحده بأغلبية حقوق التصويت لتلك الشركة وفقًا التفاقية مع مالكي  ،بشكل عام تجميع تلك الشركة

 المنتشرة.الشركا  

توسعت عمليا  االستحواذ بسرعة على مستوى العالم خالل العقدين الماضيين. لقد ووصلت أعداد وأحجام 

ت الحالي. األسباب الرئيسية وراء ذلك هي الحركة السائدة نحو عمليا  االستحواذ إلى نسب قياسية في الوق

العولمة وانخفاض تكلفة التمويل. سنتناول في دراستنا مبدأ االستحواذ وشكله وأثره على األنشطة االستثمارية 

  االقتصادي.والنمو 

 االستحواذ، التوسع االقتصادي، النمو التجاري. لكلمات المفتاحية:ا
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Abstract: 

A takeover is a process that a company undertakes in order to gain control of a 

company or other business. Acquisition of various types in terms of 

consistency, approval and in terms of effective percentage, any person may, 

directly or indirectly, control part of the capital of the acquired company in a 

way that gives him control of the majority of votes in general grouping that 

company, or he alone controls the majority of voting rights For that company 

according to an agreement with the owners of the deployed companies. 

Acquisitions have expanded rapidly globally over the past two decades. The 

numbers and volumes of acquisitions are now at record proportions. The main 

reasons behind this are the prevailing movement towards globalization and the 

low cost of financing. In our study, we will address the principle of acquisition, 

its form and its impact on investment activities and economic growth. 

Key words: Acquisition, economic expansion, commercial growth. 

 



  

 

 

 

 المقدمة 

 مشاريع االقتصادية العمالقة علىيعتبر االستحواذ على إدارة الشركا  المساهمة من الطرق التي تؤثر بها ال

وص وعلى وجه الخص ،االقتصاد الوطني حيث يكون لها تأثير على االستثمار سواء المباشر أو غير المباشر

وهذا ما نحن عليه ووصف في هذه الدراسة. هناك عواقب وخيمة على حرية المنافسة بين  ،االستثمار المباشر

تمل أن مثل هذه العمليا  يمكن أن تسهم في تطوير مراكز السيطرة في حيث أنه من المح ،الشركا  التجارية

وصناعة معينة من خالل الجمع بين األعمال التجارية تحت ملكية وإدارة شركة قابضة واحدة وإزالة غالبية 

سلعة أو خدمة معينة بسعر  علىألنه سوف يحصل  منافسين من السوق وهذا له تأثير سلبي على العميل.

 وده قليلةمرتفع وج

ك الشركة بما في ذل ،فيما يتعلق بالتداعيا  القانونية لدمج الكيانا  التي هي أطراف فيه واألفراد المعنيين

والشركة المشتراة وأوصحاب األقلية من الشركة المستحوذ عليها بعد إتمام الصفقة بنجاح. يجب  هالمشتري

التي  ريين بعد إبرام اتفاقية الشراء والشركة األولىعلينا تغيير الترتيب القانوني بين المستحوذين والمشت

تحصل على حصة مؤثرة من أسهم الشركة الثانية. ما هي مسؤولية الجهة المشترية سواء كان الضرر قد 

 لحق بآخر أو للشركة المشتراة نتيجة الشراء أو التدخل في إدارة الشركة األخيرة؟

 أسئلة البحث 

 اعه ما انوما مفهوم االستحواذ و ●

 ما مدى فاعليته االستحواذ في التوسع االقتصادي ●

 أهداف البحث 

الهدف من البحث هو تحديد كلمة استحواذ وشكلها ودرجة تأثيرها على االقتصاد الوطني وكيف يمكننا 

 التوسع االقتصادي محليا ودوليا. االستفادة منها في

 النظري: اإلطار

 الستحلواذلو:  مهولو  ال المبحث 

هي شراء شركة )الشركة المستهدفة( من قبل شركة  ،والمعروفة أيًضا باسم عملية الشراء ،عملية االستحواذ

هناك تعاون بين الشركتين خالل  ،أخرى. يمكن أن يكون االستحواذ ممتًعا أو غير ودي. في المقام األول

مجلس إدارة الشركة ال تكون الشركة المقتناة قادرة على الشراء أو أن  ،المحادثا . في السيناريو الثاني



  

 

 

 

المستهدفة ليس لديه معرفة مسبقة بعرض الشراء. تشير عملية االندماج عادةً إلى الشراء من قبل شركة أكبر 

غالبًا ما تكتسب شركة وصغيرة مصلحة إدارة التحكم لشركة أكبر أو شركة أكثر  ،لشركة أوصغر. ومع ذلك

 شركة واحدة موحدة. شراء األسهم أو العكستطوًرا في السوق وتحافظ على األسهم ليتم اعتبارها 

 أنلواع الستحلواذالثاني  مبحث ال

ساهم ملكية وت ،: يمتلك البائع أسهم الشركة المستهدفة وبالتالي يتحكم في الشركة المستهدفةشراء األسهم-أ

ولكن ألن الشركة تم شراؤها بشكل  ،في السيطرة الفعالة على أوصول الشركة ،في جوهرها ،مالك الشركة

يضاف إليها هذا النوع من المعامال . كل من التزاما  الشركة في  ،كشركة الشروع في تنفيذ العمليةوصحيح 

 تواجهها الشركة في مناخ أعمالها.وكذلك جميع المخاطر التي  ،سنواتها الماضية

يتم  ،العمليةيشتري المستثمر عقارا  الشركة المستهدفة. وفقًا لهذه  ،: في هذه العمليةشـــراء األصـــول-ب

سداد النقد الناتج عن االستحواذ على الشركة إلى المالكين إما عن طريق توزيعا  األرباح أو عن طريق 

يرتب البائع المعاملة على أساس أنها  ،في كثير من الحاال  ،تصفية األوصول أو التصفية. عالوة على ذلك

 1تاجها وترك األوصول والخصوم التي ال يريدها.استحواذ على الممتلكا  عن طريق اختيار األوصول التي يح

  -: الىالقبول من حيث  االستحواذيم يمكن تقسو

 من خالل مبادرته ،يتم إجراء معاملة توافقية عندما يقدم الفرد عرًضا لشراء :الرضائياالستحواذ  -1

لحصول على األوراق المالية لشركة معينة مدرجة في سوق األوراق المالية ويعتزم ا ،الخاوصة

يجب أن يتحقق ذلك بموافقة تعددية و ،ويكون االستحواذ الودي من النوع التوافقي ،أسهمها

 2المساهمين في مجلس إدارة الشركة المستهدفة.

االستحواذ مع عرض الشراء اإلجباري هو دائًما وصفقة "كاملة" تستهدف جميع  اإلجباري: البيع- 2

ا هو المبلغ الذي يلتزم البائع بموجبه بتقديم عرض شراء مشروط موارد الشركة المراد شراؤها. هذ

في حالة تجاوز المشتري نسبة معينة من األموال التي تم الحصول عليها نتيجة لتأثيره على األعمال 

 3. األخرى

 

                                                           
د وصالح السحيباني ، عبدالعظيم موسى ، االندماج و االستحواذ االضطراب المالي العالمي و الفرص الجديدة ، بحوث استثمار ،  1

 3، ص  8002شركة الراجحي للخدما  المالية ، ديسمبر 
بموجب قرار وزير  المضاف  5993لسنة  531من األلئحة التنفيتية لقانون سوق رأس المال المصري رقم ( 332نصت المادة  2

 ,على أنه للشركة المستهدفة بالعرض فور نشر المعلوما  الجوهرية الخاوصة بعرض الشراء 8002لسنة ( 58االستثمار المصري رقم 
من ذلك التاريخ ان يقو باوصدار بيان توضح فيه فيه راي مجلس ادارتها في مدى جدوى العرض " وبما ال يتجاوز خمسة عشر يوما

 ..).ته للشركة ومساهميها والعاملين فيها ونتائجه وأهمي

 861ص,  8058, القاهرة, دا ر النهضة العربية , , محاضرا  في الشركا  التجارية, هاني سرى الدين .د 3



  

 

 

 

 أثار عمليات الستحلواذ

تولي إدارة الشركة المساهمة من خالل إدارتها من خالل امتالك حصة مؤثرة من األسهم. تعتبر إحدى  بعد

من خالل إخضاع مجموعة من الشركا  التي  ،طرق تركيز المشاريع وإنشاء منظما  اقتصادية عمالقة

ة من ى مستحقاتها الماليتمارس عملية اقتصادية واحدة أو تكميلية لإلدارة االقتصادية المركزية والسيطرة عل

قبل إحدى الشركا  التي يأتي على رأس التجمع وعادة ما يشار إليه باسم )الشركة األم(. تستمر قوتها في 

تظل الشركة األم شركة  ،وفي معظم الحاال  ،أعضاء شركة التجميع من إدارة قيمة األسهم في تلك الشركا 

 4(.قابضة

 تحلواذاألثار القتصادية لعمليات الس

ما يقال من التأثير االقتصادي لعمليا  االستحواذ هو تأثير هذه األنشطة على االقتصاد الوطني بأكمله. إذا 

كانت النتائج إيجابية أو ضارة. من بين اآلثار المفيدة لعمليا  االستحواذ على االقتصاد الوطني تعزيز 

والسلع التي تقدمها الشركا  التي تحقق  وكذلك على مستوى الخدما  ،وتنشيط مخرجا  نظام رأس المال

والتي يتم التعبير عنها على المستخدم من تلك المنتجا  أو  ،التقارب االقتصادي من خالل عمليا  االستحواذ

 مها الشركا  المشاركة في الصفقة.الخدما  التي تقد

 الستثمار ىعل ذالستحلواأثار عمليات 

وعلى وجه  ،ذب االستثمار األجنبي المباشر أو غير المباشرتؤدي عمليا  االستحواذ إلى تشجيع وج

بهدف تحقيق التكامل الدولي واالنفتاح على أسواق  ،الخصوص االستثمار المباشر في عمليا  االستحواذ

 سواء مع القطاع العام ،جديدة. حيث ال تختار الشركا  العالمية بدء مشاريع جديدة أو إقامة مشاريع تعاونية

في البلدان التي ترغب في المشاركة فيها مباشرة. بل تميل إلى إنفاق أموالها في المشاريع  ،صأو الخا

والتي غالبًا ما تكون  ،الجارية. من أجل الهروب من اإلجراءا  القانونية المطولة الالزمة لبدء مشاريع جديدة

باشر ستثمار المأكثر أشكال االتعد عمليا  االستحواذ من بين  ،وصعبة وتنطوي على نفقا  مالية إضافية

 5 ربًحا وتمكينًا.

ال يزال هناك قلق في البلدان المضيفة لالستثمار األجنبي المباشر من تأثير المستثمرين األجانب  ،ومع ذلك

وال سيما المشاريع العاملة في القطاعا  االقتصادية التي تعتبر مهمة لالقتصاد  ،على المشاريع الوطنية

يث الرفاهية االجتماعية واألمن القومي. وهناك من يدعي أن االستثمار األجنبي من قبل الوطني من ح

 ،الشركا  متعددة الجنسيا  أو العمليا  أو المشاريع متعددة الجنسيا  ليس سوى وصورة جديدة لالستعمار

                                                           
ص  5926محمود سمير الشرقاوي، المشروع متعدد القوميا  والشركة القابضة كوسيلة لقيامه، بدون دار نشر،  ،. ينظر د 4

وما 13محسن شفيق، المشروع ذو القوميا  المتعددة من الناحية القانونية، دار النهضة العربية، بدون سنة نشر، ص  . وأيضا د13،

 بعدها
 ص35وص  35.،  8052طاهر شوقي مؤمن، دراسة قانونية علي مجموعة الشركا ، دار النهضة العربية، ،. ينظر د 5



  

 

 

 

ئلة تؤدي اقتصادية ها فسيكون للبلد المضيف قوة ،. إذا نجحت عمليا  االستحواذال سيما في البلدان المتقدمة

وبالتالي تمكنه من التأثير على األنماط  ،غالبًا إلى السيطرة على قطاعا  كاملة من االقتصاد الوطني

وال يوجد نقص في األمثلة المشاريع االقتصادية األجنبية التي  ،السياسية واالجتماعية واالقتصادية للدولة

الدولة المضيفة قلقة من وجود المشروع في أراضيها،  أطاحت بالحكوما  وأنشأ  حكوما  أخرى. كانت

الذي يجلب معه التقنيا  التي يجلبها معها. من ناحية  ،تحتاج إلى االستفادة من رأس المال الدولي ،فمن ناحية

 مما يساهم في االستعمار االقتصادي الذي يهدد ،فإنها تتشكك فيه وتخشى من تنظيم االقتصاد الوطني ،أخرى

ها على السوق االقتصادية. هناك العديد من المشاكل القانونية الهامة المتعلقة بهذا الخالف بين التأثير سلطت

االقتصادي للمشروع واستقاللية الدولة. بما في ذلك سياسة االستثمار األجنبي للدولة وحقها في تأميم 

وأيًضا فهمها للسلوك اإليجابي الذي المشروع خاوصة إذا كانت تستثمر مصدراً من مواردها الطبيعية كالنفط. 

 6يمكن أن يؤدي إلى المشروع الذي تستضيفه.

يستثمرون وصراحة في استراتيجياتهم من خالل  ،في الدول المتقدمة إنهيمكن القول  ،على أساس ما سبق

في  ةاالستثمار المباشر من خالل الشركا  متعددة الجنسيا  التي تسيطر على األعمال التجارية الموجود

الحاجة إلى الووصول إلى الموارد والمعرفة التقنية  ،تلك البلدان. هناك اعتباران متعارضان: من ناحية

والصناعية التي تفتقر إليها هذه البلدان والتي تخضع لسيطرة احتكارية من قبل الشركا  األجنبية. من ناحية 

ال  حتى ،ادها وخاوصة القطاعا  المهمة فيههناك أيًضا رغبة في تعزيز السيطرة الوطنية على اقتص ،أخرى

 يتم المساس باستقالليتها أو اتخاذ القرار السياسي.

من الواضح أن بعض هذه البلدان تهيمن على أحد هذين االعتبارين على اآلخر. هناك أيًضا من يسعون إلى 

وهي  ،يفةدول المضالتوفيق بينها وبين وصعوبا  كبيرة بسبب تضارب المصالح بين الشركا  الكبرى وال

 7مفارقة يتعذر حلها. 

وغالبًا ما تفضل الشركا  األجنبية االستثمار المباشر في الدول المتقدمة في بعض مجاال  اقتصاد هذه 

وبالتالي فإن إنفاقها االستثماري محدود  ،مثل االستثمار في الموارد الطبيعية مثل النفط أو المعادن ،الدول

لعمالة أو نقص الضرائب أو الرسوم الجمركية. أو أنها اشتر  شركة لديها تسهيال  بسبب انخفاض تكاليف ا

في البلد المضيف لالستثمار يمكن استخدامها وغالبًا ما يحدث أن تتحول الشركا  الكبرى إلى االستثمار 

كبيرة لالمباشر من خالل شراء الشركا  في البلد المضيف بناًء على طلب البلد األوصلي لتلك الشركا  ا

 الشركا  التي تهدف إلى كسب نفوذ اقتصادي أو سياسي على البلد المضيف.

                                                           
  10.محسن شفيق، مصدر سابق، ص . ينظر د 6
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 الخاتمة 

االستحواذ هو إحدى االستراتيجيا  التي تستخدمها الشركا  لتوسيع عملياتها وممارسة السيطرة الكاملة 

همين لشراء أو من خالل كبار المسا ،على الشركا  األخرى سواء عن طريق الشركا  الوسيطة المسيطرة

حصص مؤثرة في الشركة نفسها. ركز شراء الشركا  بشكل خاص على فصلها عن باقي الشركا  

 التجارية. اكتشفنا كيف يمكن أن تكون عمليا  االستحواذ الناجحة للنمو االقتصادي

 نتائج البحث

ابي على بيئة األعمال لقد لوحظ أن عمليا  االستحواذ والرفع الناجح على إدارة األعمال لها تأثير إيج - 1

 بشكل عام وعلى االستثمار في كل من األشكال غير المباشرة والمباشرة.

عمليا  االستحواذ لها عواقب ضارة وخطيرة على حرية المنافسة وعلى إنشاء أدوار مهيمنة في  - 2

كز وير مراوالتي تساهم في النهاية في تط ،األسواق ذا  الصلة حيث تشجع الشركا  عمليا  االستحواذ

 احتكار ضارة.

 مقترحاتالوتوصيات ال

نووصي الباحثين باالهتمام بمسألة بناء شبكة من األعمال أو الشركا  القابضة التي تعتبر وسيلة للتكتال   -1

إما لتحقيق التكامل التكنولوجي أو لجعل هذه العمليا  وسيلة أساسية إلنقاذ الشركا  التي تواجه  ،االقتصادية

 مثل إعادة الهيكلة يمكن أن تتم من خالل عملية شراء ناجحة. ،أو المشاكل المالية مواجهة إدارية

مع  ،األطر القانونية في البلدان التي لم تنظم هذا الموضوع مووصى بها بمتطلبا  تشريعية مفصلة - 2

 اقتباسا  من األنظمة المتقدمة في هذه المنطقة وال سيما التشريعا  األمريكية.

 والمراجعالمصادر 
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