
يتضم���ن التزام الش���ركة المس���تحوذة بضمان 
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إلى الشركة المستحوذة، التي أصبحت بدورها 
ش���ركة قابض���ة بامتالكه���ا نس���بة كبي���رة من 

أسهم أو أصول الشركة المستحوذ عليها.
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صورة  في  إرهاصاتها  بدأت  طاحنة  أزمة   ،2008 عام  العالمية  المالية  لألزمة  نتيجة  حاليًا  العالم  يعيش 
اضطراب للقطاع المالي العالمي، ثم امتدت إلى باقي القطاعات األخرى؛ وأصبح العالم مهددًا بضغوط 
انكماشية حادة. نتيجة لهذه التداعيات السلبية لألزمة المالية تكشفت لدى الكثير من الشركات عدم 
قدرتها على االستمرار وأصبح أمامها خياران هما إما التصفية وإعالن الخسارة، وإما االندماج أو االستحواذ 
من شركات أخرى. وأصبحت هذه االجراءات واقعًا تم تنفيذه لتفادي مجالس إدارات الشركات الدخول في 

قضايا قانونية، والهروب من المسؤولية أو التقليل منها، لتكون شركة قوية وتحافظ على وجودها.
 ويعتبر االستحواذ أحد طرق النجاة لتجّنب اإلفالس، وأحد أبرز الخيارات المطروحة علي الساحة المالية 
العالمية واإلقليمية والمحلية لمواجهة تداعيات األزمة المالية العالمية التي أفرزت واقعًا يهدد الكثير 

من الكيانات االقتصادية باإلفالس أو التصفية. 
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تعريف االستحواذ

ه���و عقد يت���م بين ش���ركتين، األول���ى كبي���رة وقوي���ة، 
والثاني���ة ضعيفة وأقل قوة، عن طريق س���يطرة األولى 
على الثانية من خالل شراء جميع أو 51 % من أسهمها 
غي���ر المس���ددة، أو عن طري���ق ش���راء أصولها، ونتيجة 
ه���ذه العملية ه���ي اختفاء الش���ركة المباعة، ونش���اط 

أكبر للشركة المستحوذة.

وعرف���ه البعض بأنه ش���راء ش���ركة ألص���ول وموجودات 
شركة أخرى وانتقال ملكيتها إلى الشركة المستحوذة.

كما قيل أنه شراء شركة لشركة أخرى مستحوذ عليها 
أصغ���ر م���ن المس���تحوذة، وهو أح���د أش���كال االندماج. 
وتتبع الشركة المستحوذ عليها الشركة المستحوذة 
ف���ي كل تعامالتها، وتمتلك المس���تحوذة كل أس���هم 

الش���ركة المس���تحوذ عليه���ا بنس���به 100 % م���ن رأس 
مالها.

كم���ا قد يع���رف االس���تحواذ بأنه حصول أحد الش���ركات 
عل���ى كل أو غالبي���ة األس���هم العادي���ة لش���ركة أخ���رى 
)األس���هم التي لها حق التصويت(، إذا تمكنت الشركة 
المستثمرة من حيازة نسبة من أسهم الشركة األخرى 
)51 % مثاًل( تمكنها من السيطرة المالية واإلدارية على 
أنش���طتها، تصبح الشركة المس���تثمرة شركة قابضة، 
بينما تصبح الش���ركة المراد االس���تحواذ عليها ش���ركة 
تابع���ة دون زوال الصف���ة القانوني���ة إلحدى الش���ركتين، 
وبالتال���ي تق���وم بإع���داد قوائ���م مالية مس���تقلة، ومن 
الناحي���ة العملية فهما كيان اقتصادي واحد، األمر الذي 
يتطل���ب أن يت���م إعداد قوائ���م مالية موح���دة لتوضيح 
التغيرات، ونتائج العمليات في المركز المالي للمجموعة 

ككل، بما تتضمنه من شركة قابضة وشركات تابعة.

عناصر االستحواذ

العنص��ر األول: البد من وجود عقد لعملية االس���تحواذ 
يتم بموجبه شراء، -وليس نقل- األصول والموجودات 

للشركة المستحوذة، وكذلك نقل االلتزامات.

العنص��ر الثاني: أن تكون الش���ركة المس���تحوذة من 
الشركات الكبيرة أو األقوى، وتكون الشركة المستحوذ 
عليه���ا ش���ركة أصغر وأضع���ف منها من حي���ث المركز 

المالي.

العنصر الثالث: لكي يتم االس���تحواذ البد أن تش���تري 
الش���ركة المستحوذة نس���بة كبيرة من أصول الشركة 
المس���تحوذ عليها بش���راء جميع أو 51 % من أسهمها 
غير المس���ددة، بحيث تمتلك ق���وة تصويتية غالبة في 

مجلس اإلدارة.

العنص��ر الراب��ع: الب���د بع���د االس���تحواذ م���ن اختف���اء 
تك���ون  المس���تحوذ عليه���ا، حي���ث  المباع���ة  الش���ركة 
الش���ركة المس���تحوذ عليه���ا ش���ركة )تابع���ة(، وتكون 
الشركة المستحوذة شركة )قابضة( تسيطر على كل 

أنشطتها وتعامالتها، دون زوال صفتها الشخصية.

أسباب االستحواذ

1 - هو رغبة الش���ركة المستحوذة دخول سوق جديدة؛ 
فإذا أرادت ش���ركة ما أن تدخل س���وقًا جدي���دة، فإن أول 
خي���ار أمامها ه���و البحث عن ش���ركة تعم���ل في نفس 
مجاله���ا، وتق���وم بعملية االس���تحواذ عليه���ا، ومن ثم 
تك���ون ق���د دخل���ت الس���وق بأقص���ر الط���رق، وإن زادت 
التكلف���ة عليها بعض الش���يء. ولكن الش���ركات التي 
تتخذ هذه السياس���ة يكون هدفها هو دخول السوق 
المس���تهدفة بأس���رع وق���ت، وال تبالي بارتف���اع التكلفة 
من عدمه إذا كان اختيارها للش���ركة المستحوذ عليها 
مدروس���ًا بدق���ة؛ ألن ذل���ك يضم���ن له���ا س���وقًا جدي���دة 
تس���تطيع من خالله مضاعف���ة مبيعاتها، والس���يما إذا 
كانت هذه الس���وق تتميز بزي���ادة الطلب على منتجات 

هذه الشركة المستحوذة.
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2 - يتمثل في االستفادة من اقتصاديات الحجم الكبير 
أو تخفي���ض التكلف���ة المصاحب���ة إلنتاج ع���دد أكبر من 
المنتج���ات أو الخدم���ات، وذل���ك م���ن خالل خف���ض عدد 
العاملي���ن النات���ج ع���ن دم���ج األقس���ام المتماثل���ة على 

سبيل المثال.

3 - ق���د يه���دف االس���تحواذ إلى الس���يطرة على نصيب 
أكب���ر م���ن مخرج���ات القطاع ال���ذي تنتمي إلي���ه كل من 
الشركتين طرفي االس���تحواذ، ومن ثم زيادة قدرة كل 
من الطرفين على التأثير على اتجاهات اإلنتاج واألسعار 
بالقطاع الذي ينتميان إليه، وعلى المنافسة ومواجهة 
المنافس���ة القوية بالس���وق المحل���ي أو العالمي بزيادة 
منتجاتها أو إدخال منتجات جديدة لها لم تكن تنتجها 

من قبل.

4 - كذل���ك، ته���دف العدي���د من الش���ركات إل���ى ضمان 
اس���تمرار تدف���ق مس���تلزمات اإلنت���اج والس���يطرة على 
أسعارها؛ س���عيًا وراء التحكم في تكلفة اإلنتاج، وذلك 
ع���ن طريق االس���تحواذ على ش���ركات تمث���ل مخرجاتها 
النهائي���ة مس���تلزمات أساس���ية لتش���غيل الش���ركات 

المستحوذة.

5 - رغب���ة الش���ركة المس���تحوذة ف���ي احت���كار الس���وق 
وإقص���اء المنافس���ين لك���ي تنف���رد بالس���وق. وتك���ون 
تكلفة ش���راء هذا النوع من الشركات هي األعلى على 
الش���ركة المس���تحوذة؛ ألن الشركة المس���تحوذ عليها 
الب���د أن يكون العرض المقدم له���ا مغريًا بالدرجة التي 

تؤدي إلى تنازلها عن السوق للشركة المستحوذة.

6 - تلجأ بعض الشركات الضعيفة والمتعثرة والمهددة 
باإلفالس إلى طريقة االستحواذ كحل للهروب من شبح 
اإلف���الس ومن ثم التصفية، وكذا للهروب من مطالبات 
ودعاوى ذوي الحقوق، وحتى تقوي مركزها المالي بنقل 
موجوداتها إلى ش���ركة أخ���رى، وتتخلص من التزاماتها 
التي أنهكتها، وتجعلها في ذمة الشركة المستحوذة 
عليها، األمر الذي س���يجعلها في عي���ون الدائنين أكثر 

قدرة على الوفاء بالتزاماتها.

7 - تلج���أ بعض الش���ركات، الت���ي تحقق ربح���ًا عاليًا إلى 
االستحواذ على شركات صغيرة تعمل في ذات المجال 
تحقق خس���ائر أو ربحية متدنية من أجل تخفيض حجم 

الضرائب التي تدفعها سنويًا.

8 - ويمث���ل االس���تحواذ تنويعًا ف���ي االس���تثمارات الذي 
يهدف إلى ضمان استمرار تحقيق الشركة المستحوذة 
لمع���دالت نمو مس���تقرة في األرب���اح، وتجن���ب التذبذب 

في األرباح المحققة، مما يكس���ب المستثمرين طويلي 
األجل الثقة في الشركة المستحوذة وفي إدارتها.

الفرق بين االندماج واالستحواذ

	•الجانب القانوني: يتمثل في مدى استمرار أو انتهاء 
الكي���ان القانون���ي للش���ركة المندمج���ة أو المس���تحوذ 
عليها، بمعنى أن االستحواذ يعنى شراء نسبة حاكمة 
ومس���يطرة ق���د تصل إلى 100 % من أس���هم الش���ركة 
المعنوي���ة  الش���خصية  بق���اء  م���ع  المس���تحوذ عليه���ا 
)الكيان القانوني( للش���ركة المستحوذ عليها كما هو 
دون تأثي���ر، وتقوم بعملياتها بالش���كل المعتاد، ومن 

ثم يمكن للش���ركة المس���تحوذة إعادة بيع ما امتلكته 
من أس���هم في الش���ركة المس���تحوذ عليها مرة أخرى 

لمستثمرين آخرين في حال الرغبة في ذلك.

أما االندماج فيعني انتهاء الشخصية االعتبارية )الكيان 
القانون���ي( للش���ركة المندمج���ة وإلغاء قيدها كاس���م 
تجارى منفصل في الس���جل التجاري للشركات، بمعنى 
ذوبان الكيان القانوني للش���ركة المندمجة في الكيان 
القانون���ي للش���ركة الدامج���ة، وق���د ينتج ع���ن االندماج 
ذوب���ان الكي���ان القانون���ي ل���كل م���ن الش���ركة الدامجة 
والشركة المندمجة وظهور كيان قانوني جديد )اسم 
تجارى جديد(، أي اندماج شركتين من أجل إنشاء شركة 
جديدة تحت اسم جديد بذات الموجودات والمطلوبات 
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الخاصة بكل من الشركتين الدامجة والمندمجة.

	•الجان��ب العمل��ي: غالب���ًا م���ا يك���ون االس���تحواذ عماًل 
عدائي���ًا، أي يتم م���ن جانب الش���ركة المس���تحوذة دون 
رضاء أو موافقة اإلدارة في الش���ركة المس���تحوذ عليها. 
وق���د ينتج عن���ه تغيير ف���ي إدارة الش���ركة المس���تحوذ 
عليها، وفقا لرغبة الش���ركة المس���تحوذة المس���يطرة 
على أس���هم التصويت في الشركة المستحوذ عليها. 
وغالب���ًا م���ا يتم نق���ل ملكية أس���همها إلى مس���اهمي 
الشركة المستحوذة، إما عن طريق الدفع النقدي أو عن 
طريق سندات دين. بذلك، تتمكن الشركة المستحوذة 
من الس���يطرة على األصول الثابتة للشركة المستحوذ 
عليها وموجوداتها ومطلوباتها، أما االندماج فعادة يتم 
باالتفاق بين إدارتي كل من الشركة الدامجة والمندمجة 
وبموافق���ة الجمعية العامة لكل منهما؛ نظرًا لما يمثله 
االندماج من مصلحة مش���تركة لكال الطرفين، ويحتفظ 
المس���اهمون في الش���ركتين بأس���همهم في الكيان 
الجديد، أو في الش���ركة الدامجة، وبالتالي يتحولون إلى 

مساهمين في الشركة الجديدة.

االندم���اج  بي���ن  الف���رق  أن  االقتصاديي���ن  بع���ض  وي���رى 
واالس���تحواذ في أن خيار االستحواذ يعتبر أحيانًا مرحلة 
تمهيدي���ة لعملي���ة االندماج لتف���ادي اإلج���راءات الكثيرة 
الخاصة بعملية االندماج، وتلتزم الش���ركة المس���تحوذة 
بالتطوي���ر والحف���اظ عل���ى العمال���ة، وتق���وم بالهيكلة 
اإلداري���ة والمالي���ة تمهيدًا للوصول إل���ى مرحلة االندماج 
بين الش���ركتين، ووقتها تنتهي الش���خصية االعتبارية 

للشركة المستحوذ عليها التي اندمجت بعد ذلك.

أنواع االستحواذ

الن��وع األول: باعتب���ار ن���وع المش���ترى، وينقس���م إل���ى 
قسمين:

• القس��م األول: اس��تحواذ عن طريق شراء األسهم: 
ويقصد به قيام الش���ركة المس���تحوذة بش���راء أسهم 
الش���ركة المس���تحوذ عليه���ا م���ن خ���الل ع���رض ش���راء 
يقدم لمس���اهمي الشركة المس���تحوذ عليها، وسداد 
قيم���ة ه���ذه األس���هم نق���دا، أو مبادلته���ا بأس���هم في 
الشركة المس���تحوذة يحصل عليها مساهمو الشركة 

المستحوذ عليها.

• القسم الثاني: اس��تحواذ عن طريق شراء األصول: 
ويقص���د به قيام الش���ركة المس���تحوذة بش���راء كامل 
أص���ول الش���ركة المس���تحوذ عليه���ا نقدا، حي���ث تقوم 
الشركة المستحوذ على أصولها بتوزيع مقابل األصول 
المس���تحوذ عليه���ا على مس���اهميها، وذل���ك تمهيدًا 
لتصفي���ة الش���ركة المس���تحوذ عليها، أو أن تس���تخدم 
الش���ركة المس���تحوذ على أصولها مقاب���ل األصول في 

تغيير نشاطها الرئيسي.

الن��وع الثان��ي: أقس���ام االس���تحواذ باعتب���ار كميت���ه، 
وينقسم إلى قسمين:

• القس��م األول: اس��تحواذ كلي بش���راء جميع أصول 
الشركة المستحوذ عليها.

• القس��م الثان��ي: اس��تحواذ جزئ��ي بامت���الك ج���زء 
من أس���هم تل���ك الش���ركة، وغالبًا ما تتطلع الش���ركات 

المس���تحوذة )المش���ترية( عند الش���راء الجزئي، إلى أن 
تك���ون كمية األس���هم المس���تحوذ عليه���ا 51 % فأكثر 
بحيث تمتلك ق���وة تصويتية غالبة ف���ي مجلس اإلدارة، 
وتمكنها من التحكم في قرارات مجلس إدارة الشركة، 
أوالمشاركة الفعالة في إصدارها، وتسمى األسهم في 

هذه الحالة أسهمًا استراتيجية. 

أثر االستحواذ على ديون الشركة المستحوذ عليها

م���ن أهم أس���باب س���عي بعض الش���ركات لالس���تحواذ 
ه���و تخفيف مس���ؤوليتها من الدي���ون وااللتزامات التي 
أحاط���ت به���ا. ولهذا، ف���إن م���ن طبيعة االس���تحواذ أنه 


