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 لقد ادت املتغيرات لاقتصادية التي ظهرت في ظل العوملة الى قلق الشركات التجارية على مستقبلها

مما ادى بهذه الشركات الى البحث عن تحقيق التركيز لاقتصادي , لاقتصادي في البقاء و القدرة على املنافسة

حيث تمثل عمليات , ملواجهة تلك املتغيرات  من خالل عدة اساليب اهمها عمليات لاندماج و لاستحواذ 

ور الشركات العمالقة و الشركات ادى الى ظه, اندماج و استحواذ املؤسسات احد مظاهر عصر العوملة 

 .متعددة الجنسيات ذات الطابع الدولي الواسع لانتشار و التي لها القدرة على املنافسة و الصمود و النمو 

تلجا املؤسسات الى عمليات لاندماج و لاستحواذ كخيارات لتنفيذ استراتيجية , و تماشيا مع هذا الطرح 

لي لهذه الخيارات لاستراتيجية يؤدي حتما الى اعادة هيالة تلك املؤسسات و التطبيق العم.التوسع الخارجي 

اي و كأنه حدث نوع من اعادة توزيع املوارد و الطاقات املختلفة بين املؤسسة التي لديها فائض و املؤسسات 

 . التي لديها احتياج وهو ما يمكن التعبير عنه بالتاامل 

 في جميع أنحـاء العـالم خـالل العقديـن ألاخـيرينشهدت عمليات لاندماج ولاستحواكما 
ً
 كبيرا

ً
فقـد . ذ نموا

وصـلت مبـالغ وأحجـام عمليـات لانـدماج ولاسـتحواذ إلـى مـستويات قياسـية غيـر مــسبوقة فــي الوقــت الــراهن و 

برامج إلاصالح لاقتـصادي زديـاد تـدفقات رأس املال عبر الحدود الوطنية للدول املختلفة بسبب ال ذلك نتيجة 

وثمة عامل رئيس ي آخر وراء ازدياد نشاطات لاندماج ولاستحواذ يتمثل . وتحريـر ألاسـواق فـي الدول النامية 

فـي ارتفـاع مستوى عوملة لاستثمارات التي تبحث عن عائدات أعلى وفـرص لتنويـع املخـاطر وإدراك الكثيـر مـن 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           .ملاسـة إلـى الخـروج باسـتثماراتها إلـى البلـدان الخارجيـة أو فـي داخل مناطقهامؤسـسات ألاعمـال للحاجـة ا

لب ياون بين الشركات الصغيرة واملتوسطة وهو خيار استراتيجي لهذه الشركات نحو في الغاحيث ان لاندماج 

التكتل والتحالف لخلق كيان جديد وعمالق ذات تقدم تقني ورأسمالي وتكنولوجي يمكنه استغالل حدة 

املنافسة العاملية لصالحه، وياون له القدرة على تحقيق ألاهداف التي ال عستطيع أن تحققها كل شركة 

بمفردها، أو للتغلب على مشاكل قائمة أو متوقعة في املستقبل لهذه الشركات؛ ومن املفترض أن ياون اندماج 

 ما تقوم 
ً
 في كيان أكبر هو الطريق ألامثل لتحقيق العديد من إلايجابيات، أما لاستحواذ فغالبا

ً
الشركات معا

التكنولوجيا املتقدمة في أعمالها، وليست  به الشركات العمالقة ذات رؤوس ألاموال الضخمة والتي عستخدم

بحاجة إلى لاندماج ألن مراكزها املالية قوية، وصناعتها متطورة وقادرة على الصمود واملنافسة؛ وهذه 

جديدة أو التحكم في منتج  الشركات العمالقة تقوم بعمليات لاستحواذ لتحقق أهدافها في الدخول إلى أسواق

 .سواق باالستحواذ على الشركات ألاصغر، وخاصة التي ععمل في نفس املجالمعين أو السيطرة على ألا 

 :                                                                                                                                                                              إالشكالية

 : ضوء ما سبق تبرز إالشاالية التاليةعلى 
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  ماهو اثر عمليات ااندماج و استحواذ املؤسسات على الاقتصاد ؟ 

 : التالية الفرعية التساؤالت بطرح نقوم ي الرئيس التساؤل  على لإلجابة و

 فيما تتمثل  اهداف عمليات لاندماج و لاستحواذ  ؟-

 ذ ؟كيف يتم تمويل عمليات لاندماج و لاستحوا-

                                                                                          هل لعمليات  لاندماج ولاستحواذ  املؤسسات اثار سلبية ام  ايجابية على لاقتصاد ؟                                              

 : فرضيات الدراسة 

 : الفرضيات من جملة على اعتمدنا السابقة ألاسئلة على لإلجابة

و لاستحواذ اهم لاستراتجيات التي تلجا اليها املؤسسات ملواجهة املنافسة و القدرة  لاندماجعشال عمليات -

 .على لاستمرارية و البقاء 

 تؤثر عمليات لاندماج و لاستحواذ ايجابيا على لاقتصاد من خالل عدة متغيرات -

 : سة اهمية الدرا

الذي ,في ظل انتشار العوملة و النظام الليبيرالي , يستمد هذا البحث اهميته من اهمية املوضوع املتطرق اليه 

شجع على ازالة العوائق امام تدفق التجارة و فتح لاسواق و اقامة التكتالت لاقتصادية بهدف تحقيق  البقاء 

ومن هنا تظهر اهمية املوضوع كظاهرة .لاهداف التنموية و القدرة على منافسة  الشركات العمالقة  و تحقيق 

وكتوجه حديث فرضته التغيرات لاقتصادية العاملية ,لها تأثير كبير على القدرات التنافسية للمؤسسات 

 .    ملواجهة الكيانات العمالقة 

  :  اهداف الدراسة

 : التالية ألاهداف لبلوغ محاولة البحث ياون  أن أردنا

 .بين مفهوم لاندماج و لاستحواذ و معرفة مراحلهما  التمييز  -

 ابراز مراحل و طرق تمويل عمليتي اندماج و استحواذ املؤسسات -

 محاولة ابراز اثار عمليات اندماج و استحواذ على املؤسسات بصفة خاصة و لاقتصاد بصفة عامة -

 :      دوافع اختيار موضوع الدراسة

 املوضوع اختيار إلى أدت التي ألاساسية الفكرة تاوين املمكن من كان موضوعية و ذاتية دوافع عدة بتواجد  

 :يلي فيما الدوافع هذه أهم تلخيص ويمكن
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اثرهما على القدرة التنافسية و اهمية املوضوع عامليا و ذلك لالنتشار الواسع لعمليات لاندماج و لاستحواذ 

                                                                                                                                                 .                                 للمؤسسة 

عدم التمييز بين معنى لاندماج و لاستحواذ كتقنيات للتركيز لاقتصادي وهذا ما قد يترتب عنه  نتائج سلبية -

 .و علميا  اقتصاديا

قلة  لابحاث و الدراسات العلمية  بالرغم من لانتشار الواسع لعمليات لاندماج و لاستحواذ كاستراتيجيات 

 . للتركيز لاقتصادي سواء في املؤسسات لاقتصادية بصفة عامة او في البنوك و الكيانات لاخرى بصفة خاصة

نتشار الواسع لعمليات لاندماج و لاستحواذ في قناعتنا الخاصة بمدى اهمية املوضوع  من خالل لا -

 .لاقتصاد العالمي و ما له من  اثار على اقتصاديات الدول النامية او املتطورة 

 : الدراسات السابقة  

لقد سبق هذه الدراسة بعض الدراسات التي تناولت موضوع عمليات اندماج و املؤسسات من عدة جوانب و 

 :ها مع موضوعنا و تتمثل هذه الدراسات في التي تتقاطع في اغلبيت

مقال في مجلة العلوم ,  اندماج الشركات كآلية للتركيز الاقتصادي, ( 0223) ,هارون اوروان,عمارة كريمة -2

 التركيز أن هواهم ما تطرق اليه الباحثان من خالل هذه الورقة  , العدد الثاني عشر ,القانونية و لاجتماعية 

 نهاية بعد خاصة العالم عرفها التي ولاجتماعية لاقتصادية الظروف أفرزتها ظاهرة عن ةعبار  لاقتصادي

 والبشرية املادية اماانياتها تركيز خالل من وتوحدها املشاريع تكتل فكرة أصبحت أين الثانية، العاملية الحرب

 واستمرارية قاءهاب تضمن حتى لاقتصادية وحدات لل جوهريا شرطا أضحت بل وحيوية، ضرورية مسألة

                                                                                                                                                                                                              .ولاجتماعية القتصادية والتغيرات التطورات مع مستمرة بصورة تتكيف وتجعلها نشاطها

مذكرة ضمن ,اساليب وطرق اندماج الشركات دراسة مالية و محاسبية, (0222,0222),رشيد عريوة -0

تناول هذا البحث اساليب و طرق اندماج الشركات دراسة مالية و محاسبية , متطلبات نيل شهادة ماجستير 

ثم تطرق الى كيفية ,انواعه ايجابيته و سلبياته ,الشركات دوافعه حيث استعرض الباحث ماهية اندماج,

قياس الجدوى من لاندماج وهذا باستخدام ادوات التحليل املالي وكذا تمت دراسة املعلومات لاساسية 

الواجب توفرها إلجراء تقويم  جيد للشركات  من خالل  تقويم ميزانيات موضوع لاندماج كما تم دراسة 

كة على اساس ممتلااتها و املعبر عنها بالقيمة املحاسبية الصافية و اكد الباحث على ضرورة قيمة الشر 

مواجهة التكتالت لاقتصادية التي تتم حاليا على الساحة الدولية عن طريق البدء في اعداد الدراسات و 

 .اصدار القوانين لالستفادة من لاندماج 
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اطروحة مقدمة لنيل شهادة , كات التجارية في القانون الجزائري اندماج الشر ,(0223.0226,)طاهري بشير -1

انوعه و اهميته كما تم ,تناول هذا البحث مدخل الى لاندماج حيث تطرق الى ععريفه اساليبه,الدكتوراه 

التطرق الى الطبيعة القانونية لالندماج و اجراءته من  خصائص مراحل وأهداف حيث اكد الباحث  على ان 

التجاري بمختلف اشااله احدي الوسائل الرئيسية الهامة إليجاد كيانات تجارية عمالقة قادرة على لاندماج 

، مة و عدم تركيزها على نشاط واحدامتصاص الصدمات من خالل تحقيق لانتشار الجغرافي و تنوع الخد

سوق و القدرة على كما ان اندماج الشركات الصغيرة و املتوسطة الحجم في شركة واحدة يساهم في دعم الر 

 .املنافسة خصوصا في وجود شركات عمالقة 

مقال , الشركات في الجزائر قراءة في الضوابط القانونية و املحاسبية اندماج,( 0202),سارة حدة بودربالة-2

لقد استهدفت هذه الورقة دراسة الضوابط القانونية و املحاسبية ,في مجلة ميالف للبحوث و الدراسات 

شركات و كذا توضح لاجراءات القانونية لعملية لاندماج و تحديد ما يترتب عنها من اثار قانونية الندماج ال

و انتقال  ,حيث تم التركيز على زوال الشخصية املعنوية للشركات املندمجة ,للشركات الداخلة في لاندماج 

او زيادة راس مال الشركة الدامعة عن عند لاندماج عن طريق املزج , الذمم املالية لها الى الشركات الجديدة 

و قد خلصت الدراسة ملجموعة من لاستنتاجات اهمها ان هناك نقص و تقصير  من جانب .طريق الضم 

 .املشرع في تحديد مفهوم اندماج الشركات و بعض الجوانب املتعلقة به

 :املنهج املتبع في الدراسة 

 النظري  الجانب في خاصة التحليلي الوصفي املنهج على دراستنا دادإع في اعتمدنا فقد املتبع باملنهج يتعلق فيما

لإلطار النظري لعمليات اندماج و استحواذ املؤسسات باإلضافة الى لاعتماد على  املنهج  التطرق  خالل من

  .في الجانب التطبيقيالتحليلي 

 :تقديم خطة البحث 

فرضيات سنقسم البحث الى فصلين نظريين و فصل النجاز الدراسة  و معالجة اشاالية البحث و اختبار ال

 .تطبيقي باالضافة الى مقدمة عامة وخاتمة

نتطرق في الفصل لاول الى دراسة نظرية حول عمليات لاندماج و لاستحواذ الذي تم تجزئته الى ثالث 

في املبحث  اما. نهمامباحث رئيسية نتناول في املبحث لاول مفهوم عمليات لاندماج و لاستحواذ و التمييز بي

و في املبحث الثالث نعرض فيه تقسيمات عمليات  الثاني تناولنا فيه دوافع وأهداف لاندماج و لاستحواذ

 .وطرق تمويلها  لاندماج و لاستحواذ
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حيث ,اما في الفصل الثاني فقد تم التطرق الى اثر عمليات اندماج و استحواذ  املؤسسات على لاقتصاد 

اما املبحث الثاني ,املبحث لاول لاثار لايجابية لعمليات لاندماج و لاستحواذ على لاقتصاد  تناولنا في

وفي املبحث الثالث خصصناه لتطور ,فتطرقنا من خالله الى لاثار السلبية لعمليات لاندماج و لاستحواذ 

 .عمليات لاندماج و لاستحواذ و اثرها على اقتصد الدول 

الضوء على عمليات لاستحواذ التي قام بها مجمع سيفيتال و الفصل الثالث إللقاء يص واخيرا تم تخص

دراسة حالة مجمع سيفيتال و عمليات حيث تطرقنا في املبحث لاول , Holcimمع شركة Lafage اندماج شركة

دراسة اندماج اما في املبحث الثاني فخصصناه ل,لاستحواذ التي قام بها و اثرها على لاقتصاد الجزائري 

 .جدة بهااعلى اقتصاد الدول املتو  و اثرهاLafageHolcimشركة 
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 الفصل الاول 

 الاطار النظري لعمليات الاندماج و الاستحواذ

 

عسعى املؤسسات لاقتصادية باختالف انواعها  و انشطتها الى تحقيق تنافسية تؤهلها و تجعلها تحتل ماانة 

كيانات تكتال و , املتتابعة من العوملة  تى عساير  املتغيرات لاقتصادية العامليةحو ذلك , هامة في لاسواق الكبرى 

و لهذا عسعى دائما الى البلوغ الى اهدفها من اتباعها لعدة استراتيجيات مختلفة تمكنها من املحافظة ,عمالقة 

املخاطر السيما خطر على ماانها في السوق و توسيع نشاطها و زيادة ارباحها و هذا ما يمكنها من مواجهة 

ومن اهم هذه لاستراتيجيات هو توجهها , املؤسسات املنافسة لها سواء في نفس النشاط او نشاطات مشابهة  

و هذه لاتحادات نجد اهمها عمليتي لاندماج و ,الى التعاون و التكتل فيما بينها عوضا عن املنافسة 

 .سات من اجل الحفاظ على استمراريتها و بقائها لاستحواذ التي اصبحت الحل لامثل بالنسبة للمؤس

 مفهوم عمليات الاندماج و الاستحواذ و الفرق بينهما /1.1

 مفهوم عميليتي الاندماج و الاستحواذ /1.1.1

        مفهوم الاندماج: اوال

 نظر وجهة من نطاقه يتسع بحيث والقانون  الفقه رجال وعند إلاقتصاد رجال عند إلاندماج معنى يختلف

 خلق إلى عملية تؤدي كل أو واملتوسطة الصغيرة إلاقتصادية للمشروعات تكتل عملية كل ألن إلاقتصاديين،

 وإلادارية والتقنية املادية والوسائل ألاموال رؤوس تجميع هو عندهم فالغاية إلاندماج، تمثل التي اقتصادية إدارة

 اقتصادية وضعية احتالل املشاريع،وكذلك لهذه حتااروإلا  التنافسية القدرة ورفع املالي الدعم توفير أجل من

 معنى فيحصرون القانون  اما بالنسبة لرجال.  الدولي أو الوطني الصعيد على سواء ألاسواق مستوى  على أفضل

 موجودة، أخرى  شركة إلى املالية ذمتها موجودة شركات عدة أو شركة بموجبها تنقل التي العملية تلك في إلاندماج

 أواملساهمين الشركاء حقوق  انتقال و املعنوية شخصيتها وزوال إنقضائها بعد تأسيسها يجرى  جديدة شركة إلى أو

 . العملية من املستفيدة الشركات إلى

 :يلي كما وقانونا لغة اصطالحا  إلاندماج ععريف خالل من له سنشير ما هذا و
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 مؤسسات بعضها الى بعضة انضمام عد ولاندماج هو  دمج الش يء في الش يء دخل واستحكم فيه :لغويا 

انضماما تفقد فيه كل واحدة منها استقاللها  و تحل محلها مؤسسة  واحدة و ععني كلمة  دمج  في لاعمال 

 1.التجارية ضم مؤسستين  او اكثر لانشاء مؤسسة واحدة

 قائمتان شركتان تتحد بمقتضاها اتفاقية ''هو الشركات اندماج أن فيرى  محرز  أحمد الدكتور  أما: اصطالحا 

 عليها يطلق شركة تتبع أو جديدة، تأسيس إجراءات اتخاذ بعد معنوية شخصية لها واحدة، شركة في ألاقل على

شركة  تاوين بطريق لاندماج ألاولى الصورة وعسمى املندمجة الشركة عسمى أخرى  شركة الدامجة الشركة

     2لامتصاص بطريق لاندماج الثانية، الصورة على ويطلق الضم بطريق أو جديدة،

يقصد باالندماج بصفة عامة اتحاد مصالح بين شركتين او اكثر وقد يتم هذا لاتحاد في املصالح من خالل 

املزج الاامل بين شركتين او اكثر لظهور  كيان جديد او قيام احد الشركات بضم شركة او اكثر اليها كما قد 

او سيطرة كاملة او جزئية و كذلك قد يتم لاندماج بشال ارادي او ال  يتم لاندماج بشال  كلي   او جزئي

تصبح شركتان او اكثر بان لاندماج يحدث عندما " (Straub and Attner 1994.104)و قد ذكر    . 3اردي

    4" فاملؤسسة املسيطرة تبقى على ذاتها و تمتص ذاتية الشركة لاخرى ، مؤسسة واحدة

بان لاندماج يحدث عند وجود رغبة شركتين بتراكيبهما سوية حيث   ) (Harrison and John .1998.87و يرى 

يؤدي الى النهوض و التقدم بسبب عدم وجود شركة لها مقياس الكتساب شركة اخرى و جعلها ضمن ملكيتها 

   5مما يؤدي الى اشاعة روح الصداقة بين اعضاء الشركتين

مؤسستين او اكثر حيث يقومون بتوحيد امالكهم من اجل انشاء مؤسسة  كما عرف لاندماج بانه يعني اتحاد-

 6.واحدة جديدة 

بالرجوع الى التشريعات العربية بما فيها التشريع الجزائري فانه ال يوجد اي ععريف دقيق لالندماج  :قانونيا

شرع الجزائري قد عالج امل,تحديد اشاال لاندماج اجراءاته وضوابطه  حيث اهتمت بعض هذه التشريعات

"   التجاري الجزائري من القانون  362الى  322على سبيل املثال ال للحصر عمليه لاندماج من خالل املواد 

ان تدمج في شركة اخرى او ان عساهم في تأسيس شركة جديدة بطريقة , الشركة  و لو في حالة  تصفيتها 

                                                           
02ص,0223,القاهرة ,الطبعة لاولى,دار الفجر للنشر و التوزيع ,(النشأة و التطور و الدوافع و املبررات )لاندماج املصرفي ,محمود احمد التوني  1 

23ص,2233, مصر,الطبعة لاولى ,دار النهضة العربي, من الواجهة القانونيةاندماج الشركات ,احمد محرز  2  

 لاسكندرية,الطبعة لاولى,منشاة املعارف ,(محور لاداء في الكيانات و لاندماجات لاقتصادية )لاتجاهات الحديثة للتسويق ,عماد صفر ساملان 

232ص,0223, 3
  

 لاردن,  الطبعة لاولى,الوراق للنشر و التوزيع ,استراتيجيات لادارة املالية ,ير جاسم الشمري رشيد عبد لام,جليل كاظم مدلول العارض ي 

12ص,0220, 4
  

13نفس املرجع ص 5
  

6BOUBERKA. Fariza ,Essai d'analyse de la performance des fusions et acquisitions transfrontalières à court terme des 

banques européennes,magister en science économie .université mouloud maameri. tizi ouzo .p37 
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معها في انشاء شركات جديدة بطريقه لادماج و الدمج كما لها ان تقدم ماليتها لشركات موجودة او عساهم 

 .  1"لانفصال كما لها اخيرا ان تقدم راس مالها لشركات جديدة بطريقة لانفصال

في فقرتها لاولى  حيث نصت  000فقد تناول موضوع لاندماج من خالل املادة  للتشريع املغربياما بالنسبة 

 2"سيس شركة جديدة عن طريق لاندماجى او ان عشترك في تأيمكن لشركة ما ان تضمها شركة اخر "على انه 

و من خالل ذلك يتضح ان املشرع املغربي لم يقدم ععريفا واضحا  لعملية لاندماج و انما اقتصر  ذلك على  

 .ذكر  بعض احاامه و ضوابطه

 إذا " :يلي ما منه 223 دةاملا في جاء حيث 1997 لسنة (22) رقم املعدل ألاردني الشركات قانون  فإن ألامر وكذلك

 الشركة فتاون  جديدة شركة لتأسيس أو القائمة الشركات إحدى في واحد نوع من أكثر أو شركتان اندمجت

 أو املسؤولية املحدودة للشركة يجوز  أنه على النوع، ذلك من الدمج عن الناتجة الجديدة الشركة أو الدامجة

 شركة تأسيس أو قائمة عامة مساهمة شركة في لاندماج الخاصة الشركة املساهمة أو باألسهم التوصية شركة

   .3جديدة عامة مساهمة

 دون  لاندماج أحاام تناوال التنفيذية والئحته 1981لسنة (159) رقم املصري  الشركات قانون  فإن الحال وكذلك

 بأشاالها للشركات ا،اجازمنه  033  املادة التنفيذية في والئحته منه،  202من خالل املادة  .ملاهيته التعرض

 مصرية شركة لتاون  منها شركة من أكثر تندمج أن قائمة،أو مصرية مساهمة شركات في لاندماج ، املختلفة

 من 033   املادة في جاء كما جديدة مصرية مساهمة شركة أو القانون، من  212  املادة في جاء كما جديدة

 .4التنفيذية الالئحة

  شركة، فال لاندماج عملية من وموقفها الشركة بمركز يرتبط املصري  القانون  حسب لاندماج أن يعني وهذا
ً
 أيا

 شركة تاون  أن فيشترط الجديدة، أو الدامجة الشركة أما املندمجة، الشركة مركز تتخذ أن يمكن شالها، كان

  2266لسنة  313 مرق القانون  من 132 املادة نص خالل من لاندماج عرف فقد الفرنس ي املشرع أما. مساهمة

 لشركة أوصولهم نقل لاندماج طريق عن يمكنهم أكثر أو شركة" :يلي كما 2233 لعام 23 رقم بالقانون  واملعدل

 .5التأسيس تحت لشركة أو قائمة

 

 

                                                           
 pdf-www.joradp.dz/trv/Acom 05/05/2021:من املوقع لالكتروني ,لاندماج و لانفصال ,القسم الرابع ,القانون التجاري الجزائري 1 

الثاني امللتقى الدولي ,  طسفي العالم و موقع دول الشرق لاو لاندماج و لاستحواذ كاحد اهم انواع التحالفات لاستراتيجية ,وليد بيبي ,ية سعاد شعابن

ركز امل,0223افريل 22/22عمل نحو التنمية املستدامة املنعقد يومي ,حول لانطالقة لاقتصادية في دول منطقة الشرق لاوسط و شمال افريقيا 

  2 6ص, الجامعي نور البشير البيض

رسالة لنيل شهادة (املصري ,لاردني ,القانون الفلسطيني )دراسة مقارنة :لاطار القانوني الندماج الشركات التجارية ,احمد عبد الوهاب سعيد ابو زينة 

0ص,0220,الدكتوراه جامعة القاهرة  3  
 22ص,ه مرجع سبق ذكر  ,احمد عبد الوهاب سعيد ابو زينة4

  5 22ص,مرجع سبق ذكره,وليد بيبي ,سعاد شعابنية 

http://www.joradp.dz/trv/Acom-pdf
http://www.joradp.dz/trv/Acom-pdf
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 مفهوم الاستحواذ : ثانيا

 "هللا ذكر أنساهمف الشيطان استحوذ عليهم "ععالى قوله تفسير في جاء حيث ، وإلاحاطة لاستيالء فيعني: لغويا

 . 1عليهم وأحاط استولى أي

 إلى الشركة ملكيتها وانتقال اخرى  شركة وموجودات ألصول  شركة شراء "بأنه عرف لاستحواذ :اصطالحا

 .          2"املستحوذة

 من عدد شراء أما الطريقتين بإحدى تتحقق سيطرة عنه ينجم قانوني تصرف" :هو بأنه كما عرف الستحواذ

 شركاتها وشؤون بقرارات التحكم من تمكنها مؤثرة وبنسبة الشركة تحكم أغلبية لتاوين اتفاق وأ ألاسهم

   .3"لسيطرتها الخاضعة

 بالسيطرة يتم أو عليها املستحوذ الشركة أموال من % 51 أو جميع على السيطرة طريق عن لاستحواذ ويتحقق

 يتم وقد عليها املستحوذ الشركة إدارة مجلس في بةغال تصويتية قوة تمتلك بحيث اخرى  شركة إدارة مجلس على

 ألاطراف بين باألتفاق وذلك واقعية  بسيطرة يتمثل املستحوذ من وغير مفترضة صريحة بنية الفعلي لاستحواذ

 4.عليها املستحوذ الشركة رأسمال نصف عن النسبة تلك تقل قد إذ, لاستحواذ نسبة عن النظر بغض املعنية

 الشركة أسهم لشراء عرض تقديم طريق عن أخرى  بشراء شركة واحدة شركة قيام بأنه رففيع لاستحواذ 

  .5الواحد للسهم ثابت بسعر عليها املستحوذ

لقد تناولت العديد من الدول مفهوم عملية لاستحواذ ضمن قوانينها و عشريعاتها وندرج على سبيل  :قانونيا

 :ن الفصل الرابع حيث نصت هذه املادة على م 033من خالل املادة  املشرع القطري املثال 

 :التالية الحاالت من أي في أخرى  شركة على مستحوذة شركة تاون 

  مباشر، غير  أو  مباشر  بشال تملكت، إذا -2
ً
 .التصويت حقوق  أغلبية يمنحها املال رأس من جزءا

 ال  آخرين، مساهمين أو  شركاء مع اتفاق بموجب التصويت حقوق  أغلبية على عسيطر  كانت إذا -0  -0

 .عليها املستحوذ الشركة وغرض مصالح مع يتعارض

 العامة الجمعية قرارات على الفعلية السيطرة على القدرة تمنحها تصويت حقوق  تملك كانت إذا- 1  -1

 كانت إذا لاستحواذ، على قرينة الحصص أو  ألاسهم من %(22) تملك ويعتبر  عليها، املستحوذ للشركة

   .الشركة في لكتم نسبة أعلى النسبة هذه

                                                           
21ص,املرجع نفسه  1  

كلية ,العدد الخامس ,مجلة العلوم القانونية , مفهوم لاستحواذ انواعه و تمييزه من غيره من النظم املتشابهة,اندلس حامد عبد العامري ,علي فوزي 

232ص,0222,القانون جامعة بغداد  2  

233ص,املرجع نفسه  3  

221ص, الرجع نفسه 4
  

1ص,0226/0223,سوريا ,جامعو طرطوس ,ماجستير ادارة لاعمال , الاستحواذ و الاندماج,علي زغيبة , 5
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 مجلس أو  إلادارة مجلس أعضاء أغلبية وإقالة ععيين سلطة تمنحها تصويت حقوق  تملك كانت إذا - -2

 .1ألاحوال بحسب املديرين، أو  الرقابة

فلم يقدم  ععريف لعملية لاستحواذ بل اكتفى بذكر الشروط و القواعد و ذلك   للمشرع الاماراتياما بالنسبة 

 /يرغب العالقة ذات ألاطراف أو املرتبطة ألاشخاص من مجموعة أو شخص كل على يجب" 023من خالل املادة 

 رأس في ألسهم للتحول  قابلة مالية أوراق أو أسهم على لاستحواذ إلى يؤدي تصرف بأي القيام أو شراء في يرغبوا

 ام او مدرجة التي طرحت اسهمها في اكتتاب ع بالدولة املؤسسة العامة املساهمة الشركات إحدى مال

مة والقرارات باألحاام يلتزم أن بالدولة املالية ألاسواق بإحدى
ّ
 عمليات وإجراءات وشروط لقواعد املنظ

مع عدم لاخالل بحق لاطراف املتضررة في اللجوء "التي تنص على  023واملادة .الهيئة عن الصادرة لاستحواذ

من هذا قانون او  القرار الصادر من الهيئة في  023ادة اذا اثبت قيام شخص بمخالفة احاام امل,الى القضاء 

 :جاز اتخاذ احد القرارين التاليين , هذا الشأن

الغاء الشراء او التصرف الذي نتج عنه عملية او عمليات لاستحواذ و ععويض كافة لاطراف املتضررة مع -2

 .٪ من قيمة عملية لاستحواذ 222توقيع غرامة مالية تحددها هيئة على املخلف بنسبة ال تزيد على 

حرمان املخالف من الترشيح او املشاركة في عضوية مجلس ادارة الشركة املستحوذة على اسهمها و حرمانه -0

 .2من التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية و ذلك في حدود القدر الذي تمت به املخالفة 

  يضع فلم املصري  املشرع أما
ً
  ععريفا

ً
 تلجأ لاستحواذ كوسيلة تناول  أنه حيث الشركات على اذلالستحو  محددا

 والسيطرة راس مالها على لاستحواذ خالل من لها تابعة وجعلها أخرى  شركات على سيطرتها لفرض الشركات إليها

 3إدارتها مجلس على

 كل" أنها على الشركات قانون  من 355 املادة في املستحوذة الشركة عرف فقد الفرنس ي للتشريع بالنسبة أما

 في ألاصوات أغلبية يخولها بحيث أخرى  شركة رأس مال من  جزء مباشرة غير أو مباشرة بطريقة تحوز  شركة

 4"الشركة لهذه العامة الجمعية

 :التمييز بين عمليتي الاندماج و الاستحواذ/1.1.1

                                                           
 ttps://www.almeezan.qah 1من املوقع 23/23/0223, الفصل الرابع لاستحواذ على الشركات,الجريدة الرسمية ,البوابة القانونية القطرية 

:23/23/02202 

 www.media.albayan.ae/pdf :26/23/0202 2من املوقع    32,32ص,لاستحواذ ,الفصل الثالث ,قانون الشركات لاماراعي  

3ص,وليد بيبي ,سعاد شعابنية  3
  

3ص,مرجع نفسه  4  

https://www.almeezan.qa/
http://www.media.albayan.ae/pdf
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 في رأسمال لتاوين املالية للذمة الشامل باالنتقال يتم لاندماج ففي , ولاندماج لاستحواذ بين "جليا الفرق  يبرز

 مساهميها ويتحول   املعنوية الشركة املندمجة شخصية انقضاء ذلك على ويترتب قائمة شركة أو جديدة شركة

 في الشركة قيد إلغاء ويتم (جديد تجارى  أسم )جديد قانوني كيان بظهور  وذلك الجديدة الشركة مساهمي إلى

 بعملياتها وتقوم قائمة عليها املستحوذ الشركة فتبقى لاستحواذ في أما, منفصل كاسم للشركات التجاري  السجل

 نقاط أهم يلي فيما ندرج وعموما. 1القابضة الشركة مساهمي إلى تنتقل أسهمها ملكية أن إال املعتاد، بالشال

 :ألاسلوبين بين التفرقة

 الندماج و الاستحواذالفروقات الرئيسية  لعمليات : )1 (1-الجدول رقم

 عملية الاستحواذ عملية الاندماج  ال  الفروقات

من حيث الجانب 

 القانوني للمؤسسة

انتقال كامل اصول و خصوم املؤسسة املندمجة 

 مجة االى املؤسسة الد

  املؤسسة املندمجة تلغى في قيد السجل التجاري 

الشركة املستحوذة تقوم بشراء نسبة 

من راس مال الشركة املستحوذة عليها 

 222من السيطرة عليها بنسبة  تمكنها

  املؤسسة املستحوذ عليها ال يتم الغائها

بموجب اتفاق بين طالب لاستحواذ و  الجمعية العامة هي الوحيدة صاحب القرار  من حيث النشأة 

 مجلس لادارة  

من حيث الشخصية 

 املعنوية

انقضاء احد املؤسستين في حالة لاندماج عن 

 ما معا في حالة املزج طريق الضم او انقضائه

احتفاظ كل من املؤسستين 

 بشخصيتهما املعنوية 

  من اعداد الطالبة اعتمادا على ما سبق: املصدر 

في عملية لاستحواذ نجد ان املستحوذ يسيطر  بشال مباشر او غير  :من حيث الجانب القانوني للمؤسسة 

ها حيث ان لاستحواذ ال يلغي قيد املستحوذ مباشر على كل او جزء من راس مال املؤسسة املستحوذ علي

 إلى يؤدي مما الدامج، الطرف إلى املندمج الطرف وخصوم أصول  كامل انتقال إلى يؤدي فإنه لاندماج أما 2عليه

 3التجاري  السجل من املندمج قيد إلغاء

على كل او جزء من خالل سيطرة املستحوذ بشال مباشر او غير مباشر  ينشا لاستحواذ :من حيث النشأة 

من راس مال الشركة املستحوذ عليها بحيث تمنحه السيطرة اغلبية تصويتية في الهيئة العامة او بمقتض ى 

إدارة  مجلس رفض حالة في أصال اتفاق بدون  أيضا ينشأ وقد , 4اتفاق مع مساهمين الشركة املستحوذ عليها

                                                           
 1 222ص ,مرجع سبق ذكره ,مد عبد العامري اندلس حا,علي فوزي 

233ص,مرجع نفسه  2  

2ص,وليد بيبي ,سعاد شعابنية  3
  

  4 مرجع سبق ذكره ص,اندلس حامد عبد العامري ,علي فوزي 
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لالندماج فان الشركة املندمجة الناقلة لذمتها  اما بالنسبة.1لاستحواذ ملشروع عنه املسؤول أو املستهدف

املالية تفقد شخصيتها املعنوية كما يؤدي لاندماج الى ظهور شخص معنوي جديد يظهر في الشركة الجديدة 

  . 2كمان لاندماج يحدث عند وجود رغبة من طرف شركتين لتراكيبهما سوية حيث يؤدي الى النهوض و التقدم,

 واملستحوذعليه املستحوذ من كل احتفاظ لاستحواذ عملية على يترتب   :نويةاملع الشخصية حيث من

 الضم، بطريق لاندماج كان إذا ألاقل على الطرفين أحد انقضاء لاندماج على يترتب بينما املعنوية، بشخصيتهما

 .3املزج بطريق لاندماج كان إذا معا املندمجين الطرفين انقضاء أو

 مليات الاندماج و الاستحواذدوافع  و اهداف ع/1.1

  دوافع عمليات الاندماج و الاستحواذ1.1.1

  :تتعدد لاسباب و الدوافع التي تدفع املؤسسات الى القيام بعمليات لاندماج و لاستحواذ و من اهمها ما يلي 

 :  دوافع داخلية -

ؤسسات في انتاجها يؤدي الى ععني نظرية وفورات الحجم  ان توسع احدى امل:   4تحقيق الوفورات الحجم*

 الطويل تزايد تااليف لانتاج بمعدل يقل عن معدل تزايد  لانتاج و بالتالي تتجه التالفة املتوسطة في لاجل

    5.الى لانخفاض

 : وتنقسم الى 

تتمثل في القدرة على تحمل تالفة التطوير التكنولوجي و امليكنة و تطوير اساليب : الوفورات الداخلية -

و كذلك استقطاب  الكفاءات املهنية  وتطوير مهاراتهم و اعداد افضل البرامج التدريبية املوسعة ,العمل 

باالظافة الى الوفورات املادية كزيادة لاالت .لتطوير الخدمات و تنوعها و الدخول في نطاق مستحدثات العمل 

يات و لاجهزة مما يسرع تنفيذ العمليات و و املكننة و العتاد و اجهزة الكمبيوتر  و تخفيض تااليف البرمج

هي تلك الوفورات الناتجة عن  عمليتي لاندماج و ا و الوفورات الخارجية -.لابتعاد عن الروتين في العمل 

استحواذ  و العمل املشترك مع املؤسسات لاخرى لتقاسم لاعباء و التااليف و التي تتمثل في اماانية 

التعامل مع املؤسسات و املحيط  لاقتصادي و هذا مايؤدي في النهاية الى الحصول على شروط افضل في 

زيادة لايرادات و خفض التااليف و من ثم زيادة لارباح الصافية لال ا اطراف عن ماهو محقق لال طرف 

 .على حدى 

                                                           
2ص,وليد بيبي ,سعاد شعابنية  1  

  2 13ص,مرجع سبق ذكره , رشيد عبد لامير جاسم الشمري ,جليل كاظم مدلول العارض ي 

  3 2ص,وليد بيبي , سعاد شعابنية

32.ص,مرجع سبق ذكره ,(النشأة و التطور و الدوافع و املبررات )املصرفي الاندماج ,محمود احمد التوني  4  
  22ص,0223,مصر ,الطبعة لاولى,الدار الجامعية ,(تحليل مقارن ) لاندماج املصرفي و خصخصة البنوك,عبد الحميد عبد املطلب 5
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ها في اقليم اذ يعتبر التوجه نحو زيادة عدد الفروع و انتشار : ضيق الاسواق و ضرورات النمو و التوسع *

الدولة او خارج نطاقها من خالل عمليتي ا اندماج و لاستحواذ من افضل وسائل النمو و التوسع خاصة في 

حالة ضيق نطاق لاسواق املحلية  و هذا ما يؤدي الى تنويع و ععظيم لايرادات من ناحية و خفض التااليف 

 .1من الناحية لاخرى 

يدفع الوضع التنافس ي لدى بعض املؤسسات الى لاندفاع نحو عمليتي قد : تعزيز القدرات التنافسية * 

ففي لاسواق املستقرة و ذات حصص سوقية الثابتة نسبيا للمؤسسات ياون في , لاندماج و لاستحواذ 

حاالت معينة من الصعب على مؤسسات جديدة الدخول الى هذه لاسواق طاملا ان وجودها سيزيد من حدة 

و لذلك تلجا هذه ,د تواجهها حواجز للدخول يضعها الالعبون لاساسيون في هذه السوق املنافسة كما ق

و ,لاخيرة الى عمليتي لاندماج و لاستحواذ للدخول من خاللها و هذا ما يجعل ردود الفعل التنافس ي ضعيفا 

مراكزها من جهة اخرى قد تدخل بعض املؤسسات في عمليات اندماجية مع مؤسسات اخرى بهدف ععزيز 

ك القدرة على تحقيق كما ان املؤسسات  املندمجة و املستحوذة تصبو الى امتال, التنافسية امام املنافسين لها 

الفاعلية إلشباع  حاجات و رغبات الزبائن و تطلعاتهم و تحقيق املزيد من السرعة و الدقة في تقديم املزيد من 

  2املنتجات و اداء الخدمات 

هناك عوامل خارجية متعلقة باملحيط الخارجي للمؤسسة و التي تدفعها الى اللجوء الى  : الدوافع الخارجية-

 :عمليتي لاندماج و لاستحواذ في ظل املتغيرات لاقتصادية العاملية و نذكر منها مايلي 

العمل  نظرا لسرعة التطور  التكنولوجي الحاصل في لاالت و طرق : تغيرات و تطورات تكنولوجيا املعلومات* 

و هذا , يترتب عليها عغيير التكنولوجيا املستخدمة بين الحين و لاخر ,و حتي تقف املؤسسة في قطاع لاعمال ,

يمكن ان يؤدي الى اندماج او استحواذ مؤسستين واحدة ذات تكنولوجيا قديمة و لاخرى ذات تكنولوجيا 

ل احد دعائم الوجود في لاسواق املحلية و حديثة و متطورة ليحدث التاامل بينهما و هو لامر الذي يشا

العاملية و القدرة على املنافسة و لاستمرار  و خفض التااليف و ضمان لاستمرار في لاسواق باملواصفات 

 3الفنية و التكنولوجية املطلوبة 

ز حدود الدول ععرف العوملة بانها مزيجا متباينا من الروابط و العالقات املتداخلة التي تتجاو  :العوملة *

و ععتبر , عالم بال حدود , مما يؤدي الى تحول العالم الى عالم بال قيود , القومية لتصنع نظام عالمي جديد 

و هذه العوملة ادت الى ظهور العوملة ,عمليات لاندماج و لاستحواذ نتاج ظاهرة العوملة بأشااله املختلفة 

ي تهدف الى توحيد اجزاء لاقتصاد العالمي و الغاء الحواجز التي لاقتصادية و التي يقصد بها تلك العملية الت

و حركة عوامل لانتاج سواء راس مال او تكنولوجيا او ,تحول دون الحرية الااملة لتدفق عناصره و مبادالته 

                                                           
1
 24ص,المرجع نفسه  

63ص,مرجع سبق ذكره, استراتيجيات لادارة املالية,رشيد عبد لامير جاسم الشمري ,كاظم مدلول العارض ي جليل  2
  

3
 85ص ,نفس المرجع  
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 مما سبق يتضح ان العوملة لاقتصادية ععني  تحرر العالقات القائمة بين الدول من السياسات و , غير ذلك 

فتعيد  ،ا التطورات لاقتصادية و التقنيةافرزته,لاتفاقيات املنظمة بخضوعها التلقائي لقوى جديدة 

تنشيطها بشال طبيعي على مستوى العالم بأكمله كوحدة واحدة تنصهر فيها اقتصاديات عشكيلها و تنظيمها و 

 :  اهمها صادية على لاوضاع العاملية قتهناك اثار متالحقة للعوملة لاو ، لدان بما يحقق مصالح الجميعهذه الب

 دوافع عمليات الاندماج و الاستحواذ:-1)1(الشكل رقم 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 من اعداد الطالبة اعتمادا على ما سبق: املصدر

 دوافع عمليات الاندماج و الاستحواذ

 ع داخليةدواف الدوافع الخارجية

تغيرات و تطورات تكنولوجيا 

 املعلومات

 تحقيق الوفورات

 الحجم

 العوملة 
ضيق الاسواق و 

 ضرورات النمو والتوسع

زيادة القدرة على املنافسة 

 الدولية

تعزيز القدرات 

 التنافسية

 الدافع التنظيمي
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- :اهداف عمليات الاندماج و الاستحواذ1.1.1

لاستحواذ بين مؤسسات  تمارس حيث لم تقتصر هذه الصفقات على لاندماج او  :هدف النمو والتنويع 

و انما بين مؤسسات متباينة في انشطتها و هو ما يعكس رغبة هذه املؤسسات املندمجة او ,نفس لانشطة 

و لذلك فان التنويع ياون سببا لتثبيت ارباح الشركة و التي ععود  . املستحوذة في تنويع و تامين تدفق لايرادات

 1هزين و الزبائن باملنفعة على موظفي الشركة املج

لم تقتصر صفقات لاندماج و لاستحواذ على وحدات اقتصادية تمارس : هدف اختراق مناطق جديدة-

و لكن امتدت هذه الصفقات لتاون بين وحدات اقتصادية في دولة ,انشطتها داخل الحدود القطرية لدول ما 

 .2ر العوملة لامر الذي يعكس مظهرا من مظاه,ووحدات اقتصادية في دولة اخرى 

:هدف تحسين الربحية   

حيث ان اي مؤسسة تقدم على عمليتي لاندماج و ,ان الربح هو مولد الحركة و النشاط لاقتصادي  

تفوق حصيلة جمع ارباح كل من ,لاستحواذ زيادة في لارباح الصافية او في قيمة لاسهم او لاثنين معا 

اي ان هذه العمليات تؤدي الى زيادة القدرة ,لجوء الى تلك العمليات الوحدتين على حدة و إال ينعدم الدافع  ال

باإلضافة الى  . 3على الحصول على موراد مالية عوضا عما كانت كل مؤسسة قادرة على تحقيقه و هي منفردة

 : 4اهداف اخرى من اهمها

 ععظيم القيمة السوقية للمؤسسة -

حقوق ,لاصول املالية الطبيعية , الخيارات التقنية ,لنقدية لغرض اكتساب املصادر الضرورية مثل السيولة ا-

 .دخول السوق ,املواد الخام ,املشاركة و السيطرة 

 .توحيد لاهداف لاستثمارية و ععزيز املوقف املالي و التنافس ي للمؤسسة -

 .تخفيض املخاطر التشغيلية و املالية -

 :رق تمويلها   ط تقسيمات  عمليات  الاندماج و الاستحواذ و/3.1

 تقسيمات عمليات الاندماج و الاستحواذ /1.1.1

تتعدد و تتنوع طرق عمليات لاندماج و لاستحواذ و ذلك نظرا لتنوع اساليب و دواعي و دوافع و الظروف و 

و من ثم فان  مجمل هذه العناصر تجعل لعمليتي , لاهداف املستقبلية من عمليتي  لاندماج و لاستحواذ 

 :ماج و لاستحواذ انواعا متعددة و فيما يلي تفصيل هذه ا انواع لاند

 :الاندماج و الاستحواذ من حيث طبيعة النشاط

                                                           
60ص,مرجع سبق ذكره  ,رشيد عبد لامير جاسم الشمري ,جليل كاظم مدلول العارض ي  1

  

12ص,مرجع سبق ذكره ,عبد الحميد عبد املطلب  2  

12ص , نفس الرجع 3
  

32ص,مرجع سبق ذكره ,رشيد عبد لامير جاسم الشمري ,يل كاظم مدلول العارض ي جل 4
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يتم هذا النوع من لاندماج بين : )  horizontal) Fusion et acquisition : الاندماج و الاستحواذ الافقي 

يتم بغرض زيادة املبيعات و و ,ترابطة فيما بينهامؤسستين او اكثر يعمالن في نفس نوع النشاط او لانشطة امل

يستهدف و , بتقديم خطوط منتجات متااملة للزبائن مع حذف النشاطات املتكررة بقصد خفض التااليف

و الوفورات الناشئة عنه او , توسيع حجم السوق و تحقيق التخصص   هذا النوع من لاندماج و لاستحواذ

معين من لانتاج و التسويق و تحجيم املنافسة و تحسين النوعية بالشال الذي السيطرة على املنشات في فرع 

كما ينتج عن هذا النوع زيادة لاحتاارات في السوق و ذلك بسبب تزايد لاندماجات بين ,يلبي حاجات املشترين 

تمنع و  و لذلك قامت السلطات التشريعية في كل دولة بوضع قوانين,املؤسسات العاملة في نفس النشاط 

  1 .تاافح لاحتاارات و كذلك تقدم اليها طلبات لاي يتم النظر فيها قبل اتمام العملية

 ( (Fusion et acquisition verticale الاندماج و الاستحواذ الراس ي 

يحدث عندما تضم شركة احدى الشركات التي ععد مورد او مستهلك لها كان تضم مؤسسة النسيج مؤسسة 

ضمت احد مورديها ن او مؤسسة اخرى للمالبس الجاهزة فانه يالحظ ان في الحالة  لاولى اخرى لغزل القط

و يتم من خالله السيطرة على مصادر توفير , 2الحالة  الثانية احد عمالئها و يعد لاندماج هنا اندماجا راسياو 

  3.لارباح بيعات ومن ثم تحقيق زيادة و يؤدي بالتالي الى زيادة امل,املواد لاولية التي كان يتم شرائها من الخارج 

 ( ( fusion et acquisition conglomérale: ( التااملي  ) الاندماج و الاستحواذ املتنوع

يحدث لاندماج و لاستحواذ املختلط عندما ياون هناك اختالف في املؤسسات من حيث النشاط و املجهزين 

اريع مختلفة بغرض تقليل املخاطرة او تنويعها عن طريق و العمالء و يستهدف توظيف رؤوس اموال في مش

 و بموجبه يتم اندماج مؤسسات ليس للواحدة عالقة, املشاريع عبر اسواق مختلفة و صناعات متعددة

ومن خال هذا النوع يتم تحقيق التاامل في املراحل , باألخرى اي لال مؤسسة صناعة مختلفة كليا عن لاخرى 

 .  4و املالية في واحد او اكثر من الفروع لاقتصادية لانتاجية التسويقية

 :الاندماج و الاستحواذ من حيث الجنسية 

 :الاندماج و الاستحواذ بين املؤسسات الوطنية

 لاوراق سوق  يشهد فقد, وطنية شركات قبل ومن الواحد البلد داخل و لاندماج الوطني  لاستحواذ يتحقق

 لاستحواذ إلى لاندماج او  الشركات بعض تهدف إذ , وطنية شركات بين ستحواذلا  عمليات لاندماج و  املالية

 استمرار يضمن بشال املستحوذة الشركات لدى أساسية النهائية مستلزمات مخرجاتها تمثل اخرى  شركات على

                                                           
1
 Jean-Paul mereaux , fusions-acquisitions et systèmes comptables :une approche typologique acculturative, thèse de doctorat, 

université cnam,2011,p34 

220ص,0222, العدد السابع,ابحاث اقتصادية و ادارية,كتوجه حديث لتطوير و عصرنة النظام املصرفي الاندماج املصرفي,عبد القادر مطاي  2
  

المرجع نفسه 
3
  

4
 Jean-Paul mereaux, fusions-acquisitions et systèmes comptables : une approche typologique acculturative ,p34 
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 اموال جزء أو كل بشراء احدى الشركات تقوم حيث, السوق  في لاسعار  على والسيطرة انتاجها مستلزمات تدفق

 . 1اخرى أي انه يتم بين مؤسسات تنتمي لنفس الدولة شركة

 اجنبية شركة عستحوذ عندما تندمج او  لاستحواذ هذا لاندماج او  يتحقق :الاندماج و الاستحواذ الاجنبي 

مع مراعاة نصوص قانون كل دولة من الدول التابعة لها املؤسسات املشتركة  في  وطنية شركة أسهم على

 . 2ليات لاندماج و لاستحواذعم

التقسسيم الثنائي لعملية لاندماج  :الاندماج من حيث تأثيره على نشاط املؤسسات الداخلة فيه 

 :املؤسساعي  يتمثل في 

بحيث , يتم لاندماج في هذه الحالة بان تندمج مؤسسة في مؤسسة اخرى قائمة  :الاندماج عن طريق الضم 

و تبقى املؤسسة الدامجة هي القائمة و املتمتعة و حدها بالشخصية ,نهائيا تنقض ي املؤسسة املندمجة 

ان هذا النوع من لاندماج يستلزم فناء مؤسسة على لاقل فان ذلك يستلزم ايضا ععديل نظام , املعنوية 

وا املؤسسة الباقية لزيادة رأسمالها بالقدر الذي يستوعب الحصص و لاسهم الجديدة التي ستعطى ملن كان

و يعود السبب في ذلك الى ,شركاء او مساهمين في املؤسسة املندمجة و يعد هذا النوع لاكثر شيوعا في العمل 

و ,ملؤسسة لاقل قوة اكون املؤسستين املندمجتين ليستا على نفس القدر من لاهمية فتبتلع املؤسسة لاقوى 

 . 3اطها يمكنها املحافظة التامة على زبائنهارغم زوال الشخصية املعنوية للمؤسسة املضمومة دون توقف نش

 الاندماج عن طريق الضم :(1-2)الشكل رقم

  

 

 

 

 

 

 

 من اعداد الطالية اعتمادا على املعلومات السابقة :املصدر 

                                                           
1

 48ص,مرجع سبق ذكره .عبد الحميد عبدالمطلب 
2

 48مرجع نفسه ص  
3 Audrey ASLANOFF ,LA PERCEPTION DE LA PERFORMANCE DES FUSIONS ET ACQUISITIONS DANS LESECTEUR BANCAIRE, 
Doctorat en Sciences de Gestion,université  Nice ,2013,p52 

 انتقال  اصول 

                                                                               A) (و خصوم املؤسسة

 

 

 (B)ارتفاع راس مال الشركة 

                                                                                            

)A) املؤسسة   

 

(B) املؤسسة   

 

 (B) املؤسسة   
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يقوم لاندماج نتيجة اتفاق بين مؤسستين او اكثر على نقل موجودات و التزامات  :الاندماج عن طريق املزج 

املؤسسة الجديدة التي تنشا نتيجة اندماج على انقاض املؤسسات املندمجة التي تنقض ي  كل منهما الى

و بالتالي تذوب الشخصية املعنوية للمؤسسات , شخصيتها املعنوية و تزول بنشوء املؤسسة الجديدة 

 . 1لتظهر شخصية معنوية جديدة  للمؤسسة الناتجة, املندمجة 

 املزج  الاندماج عن طريق: (1-3)الشكل رقم

 

 

 

 

 

 من اعداد الطالبة اعتمادا على املعلومات السابقة :املصدر 

 الاندماج حسب العالقة بين ألاطراف

يتم بطريقة ودية من خالل لاتفاق بين الشركات املندمجة حيث يتم عرض   :الاندماج الطوعي او الودي  

مشترك بين مجالس ادارات املؤسسات املشتركة شروط غير نهائية أي ياون بصورة ودية و ياون هناك تفاهم 

 .2لتحقيق اهداف مشتركة, بعيدا عن كل الضغوطات املالية او  لافالسات    في لاندماج

 :تقسيمات عملية الاستحواذ

باإلضافة الى ما سبق ذكره فان لعملية لاستحواذ تصنيفات خاصة بها دون لاندماج و ذلك نظرا لعدم توفر 

 : 3ق و الرضا بين املؤسستين و من اهم انواع لاستحواذ نجد ما يليخاصية لاتفا

تتمثل في تحويل اسهم مساهمين الشركة او املؤسسة املستحوذ عليها الى : الاستحواذ عن طريق شراء الاسهم 

و يسمح للشركة او املؤسسة املستحوذة بحق القرار على الشركة املستحوذ ,الشركة او املؤسسة املستحوذة 

 .ليها بسبب لاغلبية في عدد لاسهمع

                                                           
1Audrey ASLANOFF ,LA PERCEPTION DE LA PERFORMANCE DES FUSIONS ET ACQUISITIONS DANS LESECTEUR 

BANCAIRE,opcit,p52  

02ص,4202,باتنة,جامعة الحاج لخضر ,رسالة ماجستير ,اساليب و طرق اندماج الشركات دراسة مالية ومحاسبية ,رشيد عريوة 
2
  

3 Olivier MEILER, Guillaume SCHHIER, Fusions Acquisitions : stratégie. : Finance. Management, 3eme édition, DUNOD, paris, 2009, p 

60,32 

 

 انتقال اصول و خصوم 

 Cالى    Bو Aملؤسسة كل من ا                  

)A) املؤسسة   

 

(B) املؤسسة   

 
(C) املؤسسة   
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 ق شراء الاسهميالاستحواذ عن طر :(1-4) الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

Source : O. Meiler,, G. SCHHIER, Fusions-Acquisitions  Stratégie., Finance. et Management, 3eme édition, DUNOD, Paris, 2009, p 62. 

و هي شبيهة بعمليات لاستحواذ التقليدية كون الشركة او املؤسسة : ل الاسهمالاستحواذ عن طريق استبدا

و بالتالي يصبح مساهمي ,املستهدفة اي املستحوذ عليها تصبح فرع للشركة املنشئة للعملية اي املستحوذة 

 .الشركة املستحوذة عليها مساهمين لدى املؤسسة املستحوذة 

 دل الاسهمالاستحواذ عن طريق تبا:)5(1-الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Ibid. p.75 

 

 

 

 

 تابعة  (B)املؤسسةتصبح      

                                                                     من                                     32اكثر من   (A)املؤسسة 

               حقوق التصويت                                                                                                                 

                                                                                                                                        (B)املؤسسة مساهمي

  (B)املؤسسة

 ع   قاموا ببي                                                                                                                                                               

 (A)املؤسسة اسهمهم 

                                                                                                                                                          

 مقابل النقود 

 

 (A)املؤسسة

 مالخصو                          لاصول 

     

 (B)املؤسسة

 

مالخصو  لاصول                   

 

 

                                                                                                                                        

 (B) املؤسسة

فرعا  تصبح                اصبحوا                                                          ( B)مساهمي الشركة

               ) (Aللمؤسسة  

 عن ( A)مين في الشركة مساه

 طريق تبادل لاسهم 

  

 (A)املؤسسة

 
 الخصوم                      لاصول 

 (B)املؤسسة

 

                 لاصول                لاصول 

الخصوم      ال       الخصوم

                                                           خصوم 
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 .6يمكننا تلخيص تقسيمات عمليات لاندماج ولاستحواذ في الشال رقم 

 

 تقسيمات عمليات الاندماج و الاستحواذ:(1-6)الشكل رقم  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من اعداد الطالية اعتمادا على املعلومات السابقة : املصدر 

ريق الضم لاندماج عن ط  

 تقسيمات عمليات الاندماج و الاستحواذ

تقسيمات مشتركة بين العمليتين 

   

 تقسيمات لاستحواذ تقسيمات  لاندماج فقط

 

 من حيث طبيعة النشاط 

تحواذ لافقي  سلاندماج و لا   

 لاندماج و لاستحواذ العمودي 

 لاندماج و لاستحواذ املتنوع 

 من حيث الجنسية

ندماج و لاستحواذ الوطني لا   

لاندماج و لاستحواذ 

 لاجنبي

على نشاط  تأثيرهمن حيث 

 املؤسسات الداخلة فيه 

 لاندماج عن طريق املزج 

حسب طبيعة العالقة بين 

 لاطراف

( الطوعي) لاندماج الودي  

لاستحواذ عن طريق 

 شراء لاسهم

لاستحواذ عن طريق 

 استبدال لاسهم
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  :مليات الاندماج و الاستحواذ طرق تمويل ع/1.1.1

 :1يلي ما منها نذكر ولاستحواذ لاندماج صفقات تمويل طرق  من توجد العديد

  استحواذ عمليات عادة الصفقات هذه مثل على يطلق :النقدي  التمويل- 
ً
  اندماج عمليات من بدال

ً
 ألن نظرا

 ( املباشرة غير) السيطرة تحت هدفةاملست الشركة وتصبح الصورة عن يختفون  املستهدفة الشركة مساهمي

 الفائدة أسعار ميل فترات خالل مالئمة أكثر النقدية وععد الصفقة وحدهم، املشترية الشركة ملساهمي

 .الركود فترات خالل أو لالنخفاض

 هذا على الحصول  طريق عن أو البنوك من بنك أي من باالقتراض املال رأس تمويل يتم أن يمكن  :القروض-

  . سندات بإصدار لالتموي
ً
 وععرف . عوض أو كمقابل املستحوذة الشركة سهم منح يمكن ذلك، عن وبدال

  ما شركة وأصول  أسهم كافة شراء " ذلك ويعني الديون  طريق عن املمولة لاستحواذ عمليات
ً
إدارة  ومساهمة نقدا

 جماعية استثمارية تتقوم مؤسسا أن على املال، رأس من ضئيل بقسط املستثمرين من ومجموعة التشغيل

 تحويل يتم ألاحيان من كثير وفي ، "دين شال على النقدية املبالغ باقي وياون  املال رأس أسهم من املزيد بتوفير

 .املستحوذة الشركة ميزانية إلى الدين

 وأ والدين النقدي التمويل من يتاون  مختلط تمويل على لاستحواذ عملية عشتمل أن يمكن  :املختلط التمويل-

 .املشترية الشركة وأسهم النقد

 مثل املدينة ذممها ببيع شركة ما بموجبها تقوم مالية صفقة عن عبارة وهو :التجارية الديون  شراء عقد-

 إلتمام الالزمة إلاضافية ألاداة التمويل أنواع من النوع هذا يوفر أن ويمكن حسم بسعر الدفع مستحقة الفواتير

 .لاستحواذ أو لاندماج عملية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
تقرير البحوث و لاستشارات لاستثمارية ,لاضطراب املالي العالمي و الفرص الجديدة -لاندماج و لاستحواذ   ,موس ى  عبد العظيم, صالح السحيباني 1

   amazonaws.com-west-eu-http://content.argaam.com.s3.1                           26/23/0202:   لشركة الراجحي من املوقع لالكتروني

http://content.argaam.com.s3-eu-west-1.amazonaws.com/
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 خالصة

نظرا للتغيرات التي شهدها لاقتصاد العالمي خالل العقد لاخير من القرن العشرين بفعل قوى اساسية في 

مقدمتها العوملة لاقتصادية و التي ادت الى ازالة كل القيود التي تقف امام تحركات السلع و الخدمات و راس 

باالظافة الى الثورة التكنولوجية املعلوماتية بال ابعادها ,تصادية املال و العمالة و التوجه نحو التكتالت لاق

و بمأن املؤسسات لاقتصادية هي العمود الفقري  .ائم الوصول الى لاسواق العامليةلامر الذي يشال احد دع,

فقد وجدت نفسها مجبرة على اتباع اساليب معينة كنقل جزء من اصول املؤسسة الى ,القتصاديات الدول 

او التجمعات ذات النفع لاقتصادي   للتعاون فيما بينها كاستخدامها ألحدث التكنولوجيات و ,ؤسسة اخرى م

او ,مما يؤدي الى زيادة و تحسين منتجاتها و خدماتها املقدمة للعمالء و الزبائن ,تنمية و تطوير مواردها البشرية 

ندماج و لاستحواذ هذه لاساليب التي تهدف من اتباع اساليب اخرى تزيد من تركيزها و تكتلها كعمليات لا 

و كذا تقليل , ورائها بطريقة او بأخرى الى تقديم خدمات و منتجات اكثر تنوعا و اكبر حجما و اسرع وقتا 

 .املخاطر و لاستفادة من اقتصاديا الحجم الكبير 

فقط بل ععدى ذلك الى ععاون  لم تقتصر اساليب التركيز املؤسساعي على املؤسسات اقتصادية صغيرة الحجم

كما انها لم تقتصر فقط على مؤسسات اقتصادية ,بين مؤسسات كبيرة الحجم و لها مركز تنافس ي في السوق 

 .داخل حدود الدولة الواحدة بل امتد ليتم عبر الحدود و بين مؤسسات مختلفة الجنسية 
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 الفصل الثاني

 الاقتصاد اثار عمليات الاندماج والاستحواذ على

 

ععتبر عمليات لاندماج و لاستحواذ احد مستجدات العاملية التي لها تأثير على كافة لانشطة لاقتصادية 

فال شك ان عمليات لاندماج و لاستحواذ تؤدي الى مجموعة من لاثار و النتائج لايجابية اذا ما ,بصفة عامة 

كما قد تؤدي الى مجموعة من لاثار و النتائج , ة لنجاحه تمت هذه لاخيرة وفقا للشروط و الضوابط املطلوب

وكذا العاملين بها و املساهمين و ,السلبية و التي تؤدي الى فشلها مما ينعكس على كل املؤسسات الداخلة فيها 

 .بالتبعية تمتد هذه لاثار املترتبة على لاندماج و لاستحواذ الى لاقتصاد القومي كال

 

 :جابية لعمليات الاندماج و الاستحواذ على الاقتصاد الاثار الاي/1.1

 :جذب الاستثمارات الخارجية -/1.1.1

 املستثمر ويديرها يملكها التي تلك هي لاستثمارات ان على يجمع لاقتصاديون : تعريف الاستثمار الاجنبي-

 ألاجنبي املستثمر يزاوله اقتصادينشاط  وجود : ألاول  مزدوج بطابع ،ويتميز لها الااملة ملكيته بسبب إما ألاجنبي

 داخل أجنبية مشروعات إقامة شال تأخذ انها أي .للمشروع الجزئية او الالية ملكيته والثاني ، املضيف البلد في

 :التاليين الشرطين فيها توفر إذا أجنبي باستثمار تقوم فالشركة منه.".ألاجل طويل كاستثمار أخرى  دول 

 .تمتلكها التي النوعية املزايا فضلب الوفرة اقتصاد تحقيق يجب-

 املعامالت وتااليف ومهم كبير ياون  املضيف البلد في السوق  وحجم ن منخفضة إنتاجها تااليف تاون  أن يجب-

  .1(الجمركية التعريفات و النقل تااليف )منخفضة تاون 

 أي ، املسرع دور  لعب هو شراملبا ألاجنبي لاستثمار أهداف بين من إن: اهداف الاستثمار الاجنبي املباشر -

 :2يلي ما ألاهداف هذه بين ومن لاقتصادية، التحوالت و لاقتصادي النمو عسريع

 التركيز و  املشاريع بين املفاضلة خالل من وذلك ،(املوجودات قيمة)للمشروع  ألاصلي املال رأس على املحافظة-

 ارتفاع بحكم الزمن مرور مع موجداته قيمة تنخفض ال لاي لاستثمار مجاالت في التنويع و مخاطرة أقلها على

 .الخسارة ويجنبه ألاصلي ماله رأس على يحافظ املستثمر الن السوق  وتقلبات ألاسعار

 وتقليال ألرباحه ععظيما ذلك ألاولية، املواد أو الخام املواد مصادر من بالقرب التمركز و املوقع عن البحث-

 واملواد املصادر على السيطرة عليها تفرض أصبحت ألاجانب املستثمرين بين مليةالعا فاملنافسة إلانتاج، لتااليف

 الدولية ألاسواق على السيطرة لها يتسنى حيث ألاولية أو الخام

                                                           
 21ص ، بيروت ، العصریة حسن مكتبة ، ألاولى الطبعة ، الدولیة التنافسیة و املباشر ألاجنبي لاستثمار ، كاكي الكریم عبد 1
جامعة ,مذكرة ماجستير ,2223/0223لاقتصادية في تفعيل لاستثمار لاجنبي املباشر دراسة حالة الجزائر سنة  دورلاصالحات,حمزة بن حافظ 2

 20ص ,0222قسنطينة ,منتوري 
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 العالقة بين عمليات الاندماج و الاستحواذ و جذب الاستثمار- 

 املباشرة، غير أو املباشرة سواء جنبيةألا  ات لاستثمار وجذب عشجيع في لاستحواذ  عمليات لاندماج و  عساهم

 لاقتصادي التاامل تحقيق منها الغاية ياون  التي لاستحواذ عمليات لاندماج و  في املباشر لاستثمار وخاصة

 مشروعات إقامة أو جديدة مشروعات إنشاء يفضل ال املستثمر ألاجنبي أن حيث جديدة ، أسواق علي ولانفتاح

 استثمار يفضل بل فيها، مباشرة بصورة لاستثمار يريد التي الدول  في الخاص أو ع العامالقطا مع سواء مشتركة

 وغالبا جديدة مشروعات إلنشاء املطلوبة الطويلة لالجراءات القانونية تفاديا قائمة، مشروعات في أمواله رؤوس

 أفضل من لاستحواذ و عمليات لاندماج  تاون  ولذلك, إضافية مالية تااليف إلي وتحتاج معقدة تاون  ما

الذي يؤدي الى التوزيع الجغرافي للمخاطر من خالل زيادة عدد ,املباشر   لالستثمار واملشجعة الجاذبة الوسائل

او ,لافرع و انتشارها و الذي يترتب عليه تقليل احتماالت التأثر بأزمات طارئة في صناعة معينة او مدينة معينة 

 يترتب علبه زيادة النمو لاقتصادي من خالل التخصص و زيادة حجم السوق  كما, في منطقة جغرافية بالذات

 الداخلة الشركات ألسهم السوقية القيمة ارتفاع منها لاندماج لاستحواذ  لعمليات اقتصادية أخرى  أثار وهناك

 وهذه لائتماني فالتصني في وارتفاع الداخلة الشركات تقدمها التي الخدمات نوعية في تطوير وايضا العملية، في

لاستحواذ  في عملية لاندماج او   الداخلة الشركات في للعاملين والكفاءة ألاداء وتحسن للدائنين، ضمانة ععتبر

 . 1من خالل التكنولوجيا و التقنيات الحديثة

س ي كما يساهم لاستثمار  في تنمية الناتج القومي و من ثم تحسين القدرة على النمو لاقتصادي و السيا

تحسين القدرة ,بالدول املضيفة نتيجة تنمية امللكية الوطنية و خلق طبقات جديدة من رجال لاعمال 

 .التنافسية و لانتاجية للشركات الوطنية 

كما يؤدي  التفوق التكنولوجي للشركات املستثمرة في الدول املضيفة الى زيادة الكفاءة لدى الشركات املحلية -

ومن املمكن ان يأخذ التدفق التكنولوجي اثارا انتشارية و ذلك في ,مساعدات  الفنية عن طريق منح ترخيص و 

حالة كون الشركات املستثمرة تحقق مزايا و فوائد للكيانات لاقتصادية املحلية تتجاوز ماكانت عستهدفه تلك 

ي تتحقق للدولة املضيفة و و هي مايطلق عليها الوفورات الخارجية املوجية و هي عبارة عن املزايا الت,الشركات 

  .ينتج عنها اثار ععظيم الكفاءة عن طريق البحوث و التطوير و التدريب الذي عستفيد منه العمالة الوطنية

كما ساعد لاستثمار على التخفيف من الضغوط التضخمية التي ععاني منها اقتصاديات الدول النامية عن -

الخدمات الذي سيتحقق من خالل زيادة لاستثمار لاجنبي و مه في تحقيق زيادة عرض السلع و اطريق اسه

 .انخفاض لاسعار نتيجة لذلك 

 

                                                           
املجلة ,(قارنةم دراسة)املالية  ألاوراق سوق  في املقيدة املساهمة شركات إدارة علي لاستحواذ لعمليات والقانونية لاقتصادية ألاثار ,احمد حسن وسمي  1

: 23/23/0202: من  املوقع 022,ص,مصر ,مجلة متخصصة في الدراسات و البحوث القانونية ,القانونية 

27ee6d941dbea854.pdfhttps://jlaw.journals.ekb.eg/article_45211_94336225fb269715  

https://jlaw.journals.ekb.eg/article_45211_94336225fb26971527ee6d941dbea854.pdf
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 :زيادة القدرة التنافسية / 0.2.0

تمثل التنافسية السمة الرئيسية لنظام لاعمال الجديد حيث تتنافس املنظمات فيما بينها على لاسواق و 

 .الفرص و العمالء و الزبائن 

 :              نافسية مفهوم القدرة الت-

عشمل املوارد البشرية و التي القدرة التنافسية عملية ديناميكية تتغير باستمرار و بتغير ماوناتها الذاتية و 

التقنية و النظم و النتائج و ععتبر املنظمة قادرة على اذا استطاعت املحافظة على حصتها السوقية  او زيادتها 

 1. عبر الزمن

 :2تنافسية عوامل نشأة ال-

 وفرة املعلومات عن عناصر السوق و متطلباته -

 سهولة لاتصال و تطور اماانيات نقل املعلومات -

 تدفق نتائج البحوث العلمية و التطورات التكنولوجية -

 انخفاض تأثيرات املحددات و القيود التقليدية و اهمها القيود الحاومية و الجمركية و التمويلية -

 .الفرص في السوق العالمي ضخامة و ععدد-

 :ا القدرة التنافسيةهالقدرات التي تتشكل من)1(2-جدول رقم 

 النتيجة القدرات املتاحة للمؤسسة

و رصيد املعرفة املتاح عن ,نظم املعلومات و لاتصاالت الفعالة :قدرات معلوماتية 

 .عناصر نظام لاعمال و متغيرات السوق 

 .املرن املبني على اساس املعلوماعي و املنفتح على البيئة  التنظيم الشباي:قدرة تنظيمية 

الطاقات لانتاجية و النظم و لاماانيات البحثية و التطويرية القادرة على : قدرة انتاجية

 .انتاج السلع و الخدمات 

 . املوارد املادية و املالية:قدرة تمويلية 

الوصول الى العمالء و الزبائن  اساليب و اماانيات لاتصال بالسوق و :قدرة تسويقية 

 .لتحقيق تدفق للسلع و الخدمات اليهم بحسب متطلباتهم ووفقا لتوقعاتهم 

املوارد البشرية املدربة و املتحمسة و الطاقات الذهنية املبدعة و الرغبة في :قدرة بشرية 

 .املشاركة 

 التطوير و املرونةالقيادة املتفوقة ذات الرؤية و لالتزام باالبتاار و :قدرة قيادية

قدرة تنافسية 

تحقق التميز على 

املنافسين و تخلق 

 قيمة تنافسية

 62ص,0223,لاسكندرية ,الطبعة لاولى , لاندماج املصرفي و خصخصة البنوك, عبدالحميد عبد املطلب:املصدر 

                                                           
1
 .02ص,مرجع سبق ذكره,االتجاهات الحديثة للتسويق ,عماد صفر سلمان  
2

 02ص,مرجع نفسه 
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 :نضام تكوين و تنمية القدرة التنافسية : (2-3)قمر  جدول 

 مخرجات انشطة مدخالت

 لوجيا تكنو -

 موارد بشرية -

 موارد معلوماتية -

 موارد مالية و مادية -

 قدرات تنظيمية و ادارية -

 قدرات انتاجية -

 قدرات عسويقية -

اهداف و رؤى مستقبلية عن -

 الفرص املتاحة 

 تخطيط و تصميم -

 تطوير وتحسين تكنولوجي -

تنسيق و توجيه اداء انتاجي و -

 عسويقي 

لعمالء و اتصاالت و تفاعل مع ا-

 املوردين 

 

 

 

مستوى معين من القدرة 

 التنافسية 

 63ص,0223,لاسكندرية ,الطبعة لاولى , لاندماج املصرفي و خصخصة البنوك, عبدالحميد عبد املطلب : املصدر

 :العالقة بين عمليات الاندماج و الاستحواذ و القدرة التنافسية -

ت الحاجة الى احداث عمليات لاندماج و لاستحواذ ملواجهة حدة نتيجة للمتغيرات العاملية املختلفة تزايد

فهو رد فعل يااد ياون ضروريا و حتميا لتعزيز و زيادة القدرة التنافسية للمؤسسة من خالل تحقيق ,املنافسة 

اقتصاديات الحجم الكبير و الوصول بالوحدة لاقتصادية الى حجم اقتصادي يتيح لها زيادة كفاء مدخالتها 

قدرات -قدرات تنظيمية و ادارية -موارد مالية و مادية -موارد معلوماتية -موارد بشرية -تكنولوجيا )ن م

و تحسين و تطوير نشاطاتها و تقنياتها و ذلك باكتسابها من املؤسسات املندمجة ,(قدرات عسويقية -انتاجية 

الذي يؤدي الى ظهور قوة اقتصادية جديدة و لامر , معها او املستحوذة ذات التكنولوجيا و املهارات املتطورة

تؤدي الى وفورات اقتصادية اكبر كزيادة الكفاءة لانتاجية و ارتفاع مستويات لاداء بمعدالت ما كانت تحقق 

 1.في كل مؤسسة على حدة مما يؤدي الى ععظيم لابارح و العوائد

 تحقيق اقتصاديا الحجم الكبير -/1.1.1

 :تعريف اقتصاديات الحجم 

 مشتق و للغایة دقیق مفهوم فهو الجزئي لاقتصاد خاصة و لاقتصاد في الحجم اقتصادیات مفهوم ظهر لقد

 و املنتج بنظریة متعلق و بحث تقني فهو لذا ، إلانتاج تكنولوجیا تميز التي الحجم عائد غلة مفهوم من مباشرة

 بصرف مرتبطان الحجم غلة و الحجم یاتاقتصاد مفهوم فإن أخرى  بعبارة و املستهلك بنظریة مباشرة یتعلق

                                                           
 62ص,مرجع سبق ذكره ,لاندماج املصرفي و خصخصة البنوك, عبدالحميد عبد املطلب  1
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 لتاالیف النزولي لاتجاه إلى الحجم اقتصادیات عشير و،  الخدمات و السلع من لاستهالك و الطلب عن النظر

 تنتج أن یمكن و ، الحجم باقتصادیات تتمتع التي الكبيرة الشركة حجم نمو مع(آخر نشاط أو) للوحدة إلانتاج

 بها یقصد وكما .حجما ألاصغر املنافسة الشركات تلك من انخفاضا أكثر بتاالیف املنتجات من أكبر أحجاما

 إلانتاج مجال في سواء العملیات تلك حجم في الزیادة عن الناجمة املؤسسة عملیات كفاءة في الحدیة التحسینات

 حجم زیادة مع الطویل لألاج في الالیة التاالیف متوسط تناقص أیضا بها یقصد و  .الخ....الشراء ،أو التسویق أو

 تنخفض أو ترتفع قد ما ملؤسسة املتوسطة التالفة أن حیث سةاملؤس حجم أو إلانتاج نطاق توسیع أي إلانتاج

 املؤسسة إن نقول  إلانتاج حجم في الزیادة مع املتوسطة التالفة انخفضت فإذا ، إلانتاج حجم في الزیادة مع

 حجم مع تختلف ال املتوسطة التالفة كانت إذا و متزایدة تاون  مالحج عائدات أن أو الحجم اقتصادیات تحقق

 املؤسسة هنا إلانتاج حجم بزیادة تزداد التالفة كانت إذا أما (ثابتة)مستقرة أنها الحجم عائدات عن نقول  إلانتاج

 1متناقصة تاون  الحجم عائدات أي السالبة الحجم اقتصادیات تحقق

 بين و بینها تخلط ال أن املهم من و الحجم القتصادیات مصادر ةعد هناك : 2طبيعة اقتصاديات الحجم

 أو الثابتة التاالیف وجود عن أساسا ناتجة أنها نعرف أن بد ال أنه كما التاالیف انخفاض إلى تؤدي التي العوامل

 ابلیةالق عدم :هما و الحجم اقتصادیات عليهما تركز متغيرین فهناك ، الثابتة للتاالیف املشابهة العناصر

 .العمل تخصص و للتجزئة

 التي آلاالت فعدد ، التجزئة قابلیة عدم هي الحجم القتصادیات الرئیسیة الفكرة إن :للتجزئة القابلیة عدم

 نصف عرض املستحیل من انه ، إلانتاجیة الطاقة في لاستمرار مع للتجزئة قابل غير املؤسسة یمتلكه

 املالس را فاحتیاجات ،وعلیه مغایر وبتعبير أخر ملصنع ألاخر نصفال و مصنع إلى آلة تركیب الكمبيوترات أو

 .للتجزئة قابلة غير أي التصرف تحت موجودة دوما تاون  أن البد إذ إلانتاج، وظیفة خالل من معروفة الثابت

 و بالتخصص الحجم اقتصادیات وجود علل اقتصادي أول  هو Adam Smithان ادم سميث :العمل تخصص

 تقسیم و التخصص إماانیات فإن ، اعلى ألاخرى  العوامل تبقى و ، العمال عدد یرتفع عندماف العمل تقسیم

 أقصاه یصل بحیث طویلة لفترة لیس لكن و ، الحدي إلانتاج منحنى تصاعد هذا یقابل و عستفد ما سریعا العمل

 هذا التجهيزات فان في صالتخص و الجدید العمل تقسیم في زیادة العمال زیادة يرافق عندما أما ، یتناقص ثم

بالوفورات  یسمى ما هي ألارباح هذه التخصص و الجدید العمل تقسیم عن ،تنجم إضافیة أرباح تحقیق إلى یؤدي

 .او الداخلیة  لاقتصادیات

 ستحواذ و تحقيق اقتصاديات الحجمالعالقة بين عمليات الاندماج و الا 

                                                           
جامعة محمد خيضر ,مذكرة شهادة ماجستير ,(ن التوتةدراسة حالة مؤسسة لاسمنت عي)اقتصاديات الحجم كعائق لدخول السوق ,فرحاني زهرة  1

 33ص,0221,بسكرة ,
 32ص,مرجع نفسه 2
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نشات و زيادة حجم انتاجها سوف يؤدي الى زيادة تااليفها اذ تفيد نظريات اقتصاديات الحجم الى ان توسع امل

اذ يتم توزيع التااليف على عدد اكبر من وحدات لانتاج و بالتالي ,و لكن بمعدل يقل عن تزايد لانتاج 

و تحقق وفورات الحجم تنعكس على القيمة ,ينخفض متوسط كلفة الوحدة الواحدة في لاجل الطويل 

كما تنشأ هذه الوفورات من خالل لانفاق على تكنولوجيا ,قدية بعد الضرائب الحالية للتدفقات الن

املعلومات و ادارة املوجودات حيث يؤدي التقدم الذي يطرأ في مجال تقنيات العمليات الحسابية و لاتصاالت 

 .1و اكتساب مختلف املهارات التقنيات الحديثة الى زيادة الكفاءة التشغيلية

ندماج او لاستحواذ بين منشاتين او اكثر  تمكن من تخفيض النفقات لادارية و الى كما ان عمليات لا  

و هذا مايؤدي في لاخير الى تحقيق وفورات هامة في ,لاستغالل الجيد للطاقات املتاحة في لانتاج و التوزيع 

يعني ايضا ان قيمة املنشاة التااليف و زيادة مماثلة في لانتاج و بالتالي تحقيق مايسمى  بالتداؤب و الذي 

الناتجة عن لاندماج او لاستحواذ هي اكبر قيمة من حاصل جمع قيمة منشاتين منفصلتين أي تحقيق 

 Les Economies "اقتصاديات وفورات الحجم " أي الحصول على مزايا إلانتاج الكبيرة  3.2=0+0معادلة 

d'échelles توجيه لاستثمارات توجيها اقتصاديا سليما و إلانتاج  التي يتسع فيها حجم السوق، مما يشجع على

            3 على أساس الحجم الكبير كما يوضحه الشال التالي

 صاديات الحجماقت:)7(2-الشكل رقم 

 التكاليف                                                                                                                                          

 

 

                           اقتصاديات الحجم                                           اقتصاديات خارج الحجم                              

 

                     إلانتاج                     

 الحجم لادنى                        الحجم لامثل                                                                                                

                                                           قنياملقبول ت                                                                                                                                    

رسالة ,اماانية اندماج اقتصاديات بلدان املغرب العربي في النظام العالمي الجديد للتجارة ,محمد شريف منصوري  :املصدر                                

 33ص,0222,قسنطينة,جامعة منتوري ,دكتوراه

                                                           
1BOUBERKA. Fariza ,Essai d'analyse de la performance des fusions et acquisitions transfrontalières à court terme des,op ;cit.p57 

 22ص,مرجع سبق ذكره,ستراتيجيات لادارة املالية ا,ارشد عبدلاميرجاسم الشمري ,جليل كاظم مدلول  2
جامعة منتوري ,رسالة دكتوراه,اماانية اندماج اقتصاديات بلدان املغرب العربي في النظام العالمي الجديد للتجارة ,محمد شريف منصوري  3

 36ص,0222,قسنطينة,
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   :املخاطرة تقليل/2.1.1

ال توجد اليوم أي مؤسسة حتي و لو كانت رائدة في مجال صناعتها عستطيع ان تاون بمناى عن املنافسة 

الشديدة عند دخولها الى اسواق جديدة او عند تطوير منتجات جديدة و بالتالي تلجا املؤسسات لعمليات 

ترتبة على املنافسة او على لاقل السيطرة النسبية لاندماج و لاستحواذ التي ياون لها اثر في تقليل امخاطر امل

 .1و املحددة على لاثار السلبية و التهديدات املرتبطة بهذه املخاطر 

 :باالضافة الى اثار اخرى منها 

ايجاد استراتيجية دفاعية يترتب على عمليات لاندماج و لاستحواذ خلق استراتيجية دفاعية حيث انها -

مشكالت التي ععاني منها بعض املؤسسات سواء كانت مشكالت تمويلية او عسويقية او عستخدم كوسيلة لحل 

باإلضافة الى ان لاندماج و لاستحواذ عستخدم في الحد من املنافسة ,تنظيمية او خاصة بمالئمة راس املال 

 .2قبل  الشديدة الضارة احيانا ما يجعل الكيان الجديد يعمل في ظروف اكثر امنا و استقرار عن ذي

مواكبة املعايير العاملية يترتب على عمليات لاندماج و لاستحواذ قدرة املؤسسات لاقتصادية على مواكبة -

املعاير العاملية سواء من حيث التكنولوجيا املستخدمة او تقنيات العمل كما يساهم في القيام بالبحوث و 

 . 3يبهاالدراسات و لاستثمار في املوارد البشرية عن طريق تدر 

 املحافظة على لاستمرار و البقاء في ظل املنافسة القائمة في لاسواق خاصة في الدول الرأسمالية -

 زيادة كفاءة لاداء و لاستفادة من الخبرات املتراكمة لدى املؤسسات املندمجة او املستحوذة -

 ععميق مبدأ التخصص في العمل بين املؤسسات -

 .4ملركز املالي للمؤسسة زيادة الربحية و تقوية ا-

 

 :الاثار السلبية لعمليات الاندماج و الاستحواذ على الاقتصاد /1.1

 : 5حرية املنافسةتقييد -/1.1.1

 .نتيجة عمليات لاندماج و لاستحواذ يحوز الكيان الجديد على حصة اكبر مما كان قبل -

 .ر السلع النهائية ارتفاع اسعار لوازم لانتاج للسوق السلعي مما ينعكس على سع-

                                                           
 202ص,عبد الحميد عبد املطلب مرجع سبق ذكره  1
 203ص,مرجع نفسه 2
 202ص, ع نفسهمرج 3
 222ص,مرجع سبق ذكره,لاندماج املصرفي,محمود احمدالتوني  4

  book.com-https://www.noor  :22/21/0202:من املوقع12ص ,كتاب الكتروني ,اندماج الشركات ,عبد العزيز بن سعد الدغيثر5 

https://www.noor-book.com/
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و رفعه لألسعار لتعويض اسعار ,عدم اهتمام التاجر الذي وصل الى حال من التركيز لاقتصادي في نشاطه -

 .التالفة مما يثقل كاهل املستهلك 

 .عدم اهتمام املنتج بجودة املنتج لهيمنته على السوق -

في سوق املنتج املشترك فقد تخرج هذه  لاضرار باملنافسين الصغار من املؤسسات الصغيرة و املتوسطة-

املؤسسات من السوق كما يمنع هذا الوضع من دخول مؤسسات جديدة الى السوق و هذا يضر باالقتصاد 

 .الوطني 

تقييد املنافسة املستقبلية في حال كانت علمليات لاندماج و لاستحواذ ععمل في منتج واحد و في اسواق -

 .جغرافية مختلفة 

 :جيع الاحتكارتش-/1.1.1

من لاثار السلبية لعمليات لاندماج و لاستحواذ هو انشاء مراكز احتاارية من خالل سيطرة الشركة التي 

 تهدف الى لاندماج او لاستحواذ على شركة اخرى  على قطاعات مهمة من لاقتصاد الوطني للدولة املضيفة 

تض ي ممارسة النشاط بحرية على نحو ال يخل بالحركة و بمأن املنافسة تق,لعمليات لاندماج و لاستحواذ 

 بأسعار التحكم الطبيعية للسوق و بالتالي منع كافة لاشاال و املمارسات املقيدة لحركة السوق مثل عمليات

اخراجها  أو السوق  إلي والخدمات السلع تدفق حرية من والحد التثبيت، أو الخفض أو بالزيادة والخدمات السلع

 والتطوير التصنيع عمليات وتجميد بها التعامل عن لامتناع أو تخزينها أو بإخفائها جزئية أو كلية بصفة منها

 .قانونا منعها تم ممارسات وهي لاحتاار صور  من ععد املمارسات هذه وكل منها، الحد أو والتسويق والتوزيع

 علي السيطرة تحقيق منها الهدف حواذلاست عمليات أن بمأن عمليات لاندماج و لاستحواذ الهدف منها وبماو 

 لاستحواذ عمليات ععد لذا بالسوق، احتااري  شبه أو احتااري  وضع خلق إلي تصل قد والتي املستهدفة الشركة

 علي يحصل الذي باملستهلك شأنها إلضرار من التي لاحتاار ظاهرة ونشوء املنافسة من الحد علي بالغ أثر ذات

 بخروجها سواء لاقتصادية وحدته يفقد قد الذي الصغير باملنتج تضر كما ,علىا وسعر أقل جودة ذات سلعة

الشركات  أمام الفرص وتقليص ما قطاع في املتخصصة املؤسسات  عدد قلة وبالتالي إفالسها أو السوق  من

 ل الدو  كافة حرصت ولذلك لاستحواذ عمليات لاندماج او  فيه تمت الذي القطاع هذا في للدخول  الجديدة

 شرط لاستحواذ عمليات اجراءات إتمام تضمن أن الشركات علي لاستحواذ ملوضوع لاندماج و املنظمة

 1.لاحتاار ومنع املنافسة حماية علي املسئولة الجهات موافقة علي الحصول 

 

                                                           
مرجع ,(مقارنة دراسة)املالية  ألاوراق سوق  في املقيدة املساهمة شركات إدارة علي لاستحواذ لعمليات والقانونية ةلاقتصادي ألاثار, احمد حسن وسمي  1

 .022ص ,سبق ذكره 
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 :1لة التأثير على  تقسيم الثروة و تقليص حجم العما /1.1.1

و يبقى معظم افراد املجتمع ,نتاج في ايدي فئة قليلة من افراد املجتمع يتميز النظام الراسمالي بتركز عناصر لا 

ومن ثم ,في اطار الطبقة العاملة الاادحة وهكذا يزداد اصحاب رؤوس لاموال ثراء نتيجة الرتفاع دخولهم 

مهما في يمكنهم ادخار جزء من هذا الدخل و اعادة استثماره مما يؤدي الى زيادة ملكية عناصر لانتاج و تراك

و على الجهة لاخرى تظل الطبقة العاملة في املستوى معيش ي منخفض الن ,ايدي عدد قليل من لافراد 

كما بينت  .العامل الذي يحصل على دخل منخفض ال يتمكن من لادخار و من ثم التاون له فرصة التمللك 

وذة قد تجد ان عشكيلة املنتجات او تجارب عمليات لاندماج و لاستحواذ ان املؤسسات املندمجة او املستح

الخدمات التي تقدمها ال تتاامل بالقدر الذي كان متصورا من قبل بالتالي تلجا الى تقليص او حذف بعض 

الخدمات او املنتجات التي تتنافس مع بعضها و هذا الحذف او التقليص في هيال الخدمات او املنتجات 

مر الذي يتطلب بدوره تقليصا في حجم العمال مما يخلق مشالة يقتض ي تقليصا في الهيال التنظيمي لها لا 

التخلص من جزء قد ياون كبير من العمالة و مايترتب على ذلك من مشاكل مع النقابات و اتحادات العمال 

 . او مشاكل ععويض هذه العمالة عند لاستغناء عنها 

 دول ستحواذ على اقتصاد الندماج و الا تطور عمليات الا  اثر /1.0

شهدت لاسواق العاملية على امتداد السنوات لاخيرة سلسلة من عمليات لاندماج و لاستحواذ و التي 

 .وأيضا تأثيرها على لاقتصاد العالمي على لاهتمام نظرا لحجمها  استحوذت

  :تطور صفقات الاندماج و الاستحواذ في الواليات املتحدة الامريكية/ 1.1.1

 العالم في ولاستحواذ لاندماج صفقات تنفيذ في السباقة الدول  من مريكيةألا  املتحدة الواليات كانت لقد 

 والسياسية لاقتصادية للظروف تبعا والعدد القيمة حيث من ونزوال صعودا تتجه التي الصفقات هذه بأسره،

 في تؤثر والتي ,العالم من خرى ألا  فاألاطر  بها تمر التي حتى ألامريكية املتحدة الواليات بها تمر التي والتنظيمية

ع وتيرة لاندماج ليشهد لاقتصاد لامرياي  تحوال مهما حول ارتفا,فيها املعلنة الصفقات ونوع وقيم حجم

انهيار عدد كبير  لاستحواذ خصوصا مع ظهور مايعرف بسوق احتاار القلة مما شال سياسة عامة ادت الىو

ة املؤسسات العمالقة ذات القوة لاقتصادية  القادرة على و هيمن من املؤسسات الصغيرة و املتوسطة

 .2املنافسة

 

 

                                                           
 212ص,مرجع سبق ذكره ,عبدالحميد عبد املطلب  1
2

 08ص,مرجع سبق ذكره,وليد بيبي ,سعادشعابنية 
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 (1212-1222) تطور عمليات الاندماج و الاستحواذ في الواليات املتحدة الامريكية سنة:)8(2-الشكل رقم 

 

  /statistics-acquisitions-and-institute.org/mergers-https://imaa  :01/23/0202: املصدر 

 حيث من 2017 سنة أقصاها بلغت شهد لاقتصاد لامرياي تزايد لحجم عمليات لاندماج و لاستحواذ  حيث

 للتص القيمة حيث من أقصاها 0223 سنة وتبلغ القطاعات، لال إجمالي بشال صفقة23622  إلى لتصل العدد

 املتحدة الواليات في ولاستحواذ لاندماج صفقات تطور  يوضح التالي والشال 1.أمرياي دوالر بليون  0616.02 إلى

املؤسسات و فيما يلي رصد ألكبر عمليات اندماج و استحواذ (. 0202-0222)و العدد لفترة  بالقيمة ألامريكية

 :لامريكية 

عن « فايزر »،أعلنت شركة  0222من عام ي كانون الثان/ رشهر يناي يف (:ويث)على ( فايزر ) استحواذ/1

تنويع قاعدة ى إلي خطوة ترمي مليار دوالر، وذلك ف 63مقابل  يف« ويث»ية كمنافستها ألامري ىاستحواذها عل

 بقيمة . إيراداتها
ً
مليار دوالر من اتحاد البنوك لتمويل الصفقة وأنها  3.00وقالت الشركة إنها جمعت قروضا

 .2إلايراداتي مواجهة عجز كبير فى عل« فايزر »وساعدت هذه الصفقة . ض توزيعاتها النقديةقررت خف

أس أند )للتصنيف لائتماني واملعلومات املالية ولاقتصادية  ألاميركية" ستاندرد أند بورز"شركة  استحوذت/1

في صفقة هي ألاكبر في البريطانية،   "آي أعش أس ماركت"على شركة خدمات تحليل املعلومات ( بي غلوبال

ويتوقع (. مليار جنيه استرليني 11)مليار دوالر  22، إذ بلغت قيمتها 0202سنة مجال لاندماج ولاستحواذ 

املقبل، بعد الحصول على موافقات السلطات املختصة في  0202إتمام الصفقة في النصف الثاني من عام 

بلغت " رويترز"وبحسب تقدير وكالة  .ساهمين في الشركتينالواليات املتحدة ولاتحاد ألاوروبي، وتصديق امل

مليار دوالر بحسب سعر سهم  16.33السوقية بنهاية التعامل ألاسبوع املاض ي، " آي أعش أس ماركت"قيمة 

أس أند بي "ويتضمن عرض .في املئة منذ بداية العام وحتى آلان 00الشركة في البورصة، الذي ارتفع بنسبة 
                                                           

1 IMAA-institute.org 
 03/23/0202: من املوقع ,جريدة الخليج ,فقة اندماج و استحواذفي التاريخ ص23اكبر . احمد البشير  2

https://www.alkhaleej.ae/node/pdf/877234/pdf  
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" آي أعش أس ماركت"مليار دوالر كديون، على أن يساوي كل سهم من  2.3سهم، إضافة إلى شراء ألا " غلوبال

أس أند بي "وسيملك مساهمو . في الشركة الناتجة من لاندماج" أس أند بي غلوبال"من سهم  2.0313

 .1"آي أعش أس ماركت"في املئة من أسهم الشركة الجديدة وععود البقية إلى مساهمي  63.33" غلوبال

و راس مال "اموكو"تم لاندماج بين املؤسسات البترولية و الشركة البريطانية للبترول و الشركة لامريكية /1

ثم اندمجت هذه الشركة الجديدة مع ,مليار دوالر  66مليار دوالر و ارباحها السنوية 222كة الجديدة الشر 

ثاني كبرى  شركات البترول " اركو-بي بي اماو"مليار دوالر امرياي  06.6شركة اركو و حصل حملة اسهمها على 

 .2في العالم

منذ ما يقرب من « فيرايزون»سعت شركة   :على وحدة لاتصاالت الالسلكية «فيرايزون»استحواذ شركة/2

للت هذه املحاوالت ا، وت«فيرايزون وايرليس»وحدة  يف% 23البالغة نسبتها « فودافون »عقد لشراء حصة 

مليار دوالر  212دفع  ىية علك،حيث وافقت شركة لاتصاالت ألامري 0221أيلول من عام  /سبتمبر يبالنجاح ف

 بنحو ي ية، التكوحدة لاتصاالت الالسل ىمن أجل لاستحواذ عل
ً
  3.02كانت تدر أرباحا

ً
 .مليار دوالر سنويا

التحتية، .تحسين بنيتها  يا فمن توفير احتياجاتها املالية لزيادة استثماراته« فيرايزون»نت كوبموجب لاتفاق، تم

 .3يةيكألاسواق ألامر ي وععزيز قدرتها التنافسية ف

بان  إليمانهمععتبر الواليات املتحدة لامريكية من بين الدول املشجعة لعمليات لاندماج و لاستحواذ و ذلك -

ت ذات الل عشكيل منشأعلى لاقتصاد من خ ذلك ملا لها من اثار ايجابيةو قوة الدولة تكمن في قوة اقتصادها 

كيانات اقتصادية قوية تمهيدا و استعداد لتمكينها من الحصول على اكبر  حصص ممكنة في اسواق 

من تطوير تقنيات العمل و القطاعات التي ععمل بها و ععزيز قدراتها التنافسية و زيادة ارباحها مما مكنها 

مما جعلها دولة صناعية بامتياز و ,دريبها و تطوير مهاراتها اكتساب التكنولوجيا و استثمار في املوارد البشرية و ت

و لكن بالرغم من لاثار لايجابية لعمليات , ذلك لسيطرتها على مجموعة من القطاعات من بينها صناعة

ان لهذه العمليات اثار سلبية من بينها نشوء ظاهرة لاحتاار و  إال لاندماج و لاستحواذ على لاقتصاد لامرياي 

ذلك لسيطرة مجموعة من منتجين السلع و الخدمات على السوق باإلضافة الى قلة عدد املنشات املتخصصة 

فسة القوية انهيار عدد كبير  من املؤسسات الصغيرة و املتوسطة في ظل املنالتي ععمل في قطاعات معين و ا

                                                           
 /  https://www.independentarabia.com  03/23/0202:من املوقع,قناة اندبندت عربية ,احمد مصطفى 1
 62ص,مصر , القاهرة,املنظمة العربية للتنمية لادارية ,الطبعة لاولى ,لاندماج و التحالفات لاستراتيجية ,اسماعيل علي بسيوني  2
 .مرجع سبق ذكره, صفقة اندماج و استحواذ في التاريخ23اكبر  ,احمدالبشير  3
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سواق املنتجة و لامر الذي قة و تقليص الفرص امام الشركات الجديدة من دخول الى لا للمؤسسات العمال

 . 1يؤدي بدوره الى انتشار ظاهرة البطالة

 وبيتطور عمليات الاندماج و الاستحواذ في دول الاتحاد الاور /1.1.1

اما فيما يتعلق بعمليات لاندماج و لاستحواذ في الدول لاوروبية فقد اختلف الباحثون على تصنيفها و 

لاقتصادية لاوروبية و الذي خفض من الحواجز الجمركية ارتفع عدد  ععدادها و لكن مع انشاء املجموعة

صفقة اما في الفترة  2322ما عدده  2233 عمليات لاندماج و لاستحواذ فقد تجاوز عدد الصفقات سنة 

عرف لاقتصاد لاوروبي تدهورا مما اثر على ثقة املستثمرين و مديري  2220الى 2222املمتدة من سنة 

 .خاصة بعد انخفاض حجم املعامالت بشال ملحوظ ,لاعمال 

اما في التسعينات فبعد الركود الذي عرفه تطور هذه العلميات عاد و انتعش من جديد حيث وصفت هذه 

املرحلة باملوجة العابرة للحدود فيما يتعلق بعمليات  لاندماج و لاستحواذ حيث تجاوزت حدود الدولة 

 يتعلق فيما أما العالم دول  بقية إلى ذلك وتتعدى ألاوروبي لاتحاد دول باقي الى لاوروبية الواحدة لتعبر 
 القطاع املالي، القطاع من كل في تمثلت فقد ولاستحواذ لاندماج علميات جل على آنذاك املسيطرة بالقطاعات

 سجل حيث ةاملوج هذه نهاية 0222 سنة شهدت وقد  .والتبغ الغذائية املعدنية، الصناعات قطاع العقاري،

 .العالمي لاقتصادي الركود بسبب املعامالت قيمة وحجم صافي في انخفاضا ولاستحواذ لاندماج نشاط
 سنة منذ تصاعديا اتجه حيث لاتحاد دول  في لاندماج صفقات نشاط استؤنف الهدوء من سنوات بضع بعد

و اثر  ولاستحواذ، لاندماج صفقات وقيمة بعدد يتعلق فيما ألاكبر الحصة ألاوروبية للدول  كان وقد ، 2004

 القيود رفع املالية، ألاسواق ازدهار التكنولوجية،تزايد لابتاارات العوملة، تنامي ايجابيا على النشاطهذا 

 عدد في وقياسية نوعية قفزة إلى أدت مجتمعة العوامل تلك كل .إلخ...موحدة أوروبية عملة واستخدام الجمركية

  .2ألاوروبي لاتحاد دول  في إلاجمالية ولاستحواذ ندماجلا  صفقات وقيمة

  

                                                           
 :من املوقع :12/23/0202,الشرق لاوسط جريدة العرب الدولية ,بد الرحمان ابراهيم الصنيع ع 1

bIXL9sz-https://archive.aawsat.com/details.asp?issueno=8070&article=27313#.YL0  
2

 01ص,مرجع سبق ذكره,وليد بيبي ,سعادشعابنية 

https://archive.aawsat.com/details.asp?issueno=8070&article=27313#.YL0-L9szbIX
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 (1212-1222) تطور عمليات الاندماج و الاستحواذ في دول الاتحاد الاوروبي لفترة: 20الشكل رقم 

 /https://imaa-institute.org/mergers-and-acquisitions-statistics  :01/23/0202: املصدر 

 ألازمة بوادر ظهور  مع لكن أورو، بليون  2332 قيمته بما صفقة، 23621 يعادل ما 0223 سنة بلغت حيث

 سنة عرفت حيث نسبيا، مدتها بقصر تميزت والتي املوجة، هذه انتهت ما سرعان العاملية واملالية لاقتصادية

 بذلك شمللي دوالر بليون  262 إلى لتصل ألاوروبي لاتحاد دول  في لاندماج صفقات قيمة في حادا انخفاضا 2008

 لتصل جديد من ألاوروبي ولاستحواذ لاندماج سوق  انتعش 0223 سنة وفي العالم دول  كل لاقتصادي الركود

دول لاتحاد لاوروبي  في ولاستحواذ لاندماج صفقات تطور  يوضح 22رقم  والشال  1دوالر بليون  2232 قيمته

 (.0202-0222)و العدد لفترة  بالقيمة

 :مؤسسات دول لاتحاد لاوروبي كبر عمليات اندماج و استحواذ و فيما يلي رصد أل

 « birkenstock »الفرنسية للمنتجات الفاخرة على اكثرية اسهم شركة   « LVMH »استحوذت مجموعة /2

و اعلنت ( دوالر 2.33)حوالي ,مليارات يورو  بأربعةاملانية الشهيرة في عملية قدرت قيمتها وسائل لاعالمية 

ا  « LCATTERTON» ة لاملانية املصنعة للصنادل ان هذه الصفقة التي ابرمتها مع الصندوق املجموع

تمثل املحطة املنطقية ملقبلة لتحقيق نمو قوي  »فينانسيار اغاش  «و شركة « LVMH »استثماري التابع ل 

ام الشركات مما يمكنها من الحصول على حصص سوقية في الصين و الهند و زيادة قدرتها التنافسية ام

 . 2الكبرى 

الضوء ألاخضر لعملية استحواذ ( 0223ديسمبر /كانون ألاول  02)أعطت املفوضية ألاوروبية اليوم الخميس /0

، على منافستها املفلسة إير برلين، طاملا التزم "لوفتهانزا" جزئية من جانب شركة الخطوط الجوية ألاملانية

وفي أكتوبر،  .زالت بهدف تجنب هيمنتها على السوق بشال مفرطعمالق صناعة الطيران ألاملاني بتقديم تنا

                                                           
1 IMAA-institute.org 
 https://wsn.news  /12/23/0202من املوقع   ,شبكة وول ستريت لاخبارية  2
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لالستحواذ بشال جزئي على شركة إير ( مليون دوالر 022)ماليين يورو  022تقدمت لوفتهانزا بعرض بقيمة 

 .1برلين، ثاني أكبر شركة خطوط طيران في أملانيا

القطارات في بومباردييه الكندية مقابل  وحدةباالستحواذ على شركة ألستوم الفرنسية يوم لاثنين  قامت /1

في أحدث مسعى لشركات السكك الحديدية الغربية للتكتل في مواجهة ( مليار دوالر 6.3)مليار يورو  6.0

وقالت ألستوم، صانعة قطارات الطلقة الفائقة السرعة بين مدن فرنسية مثل باريس  .منافسة صينية

ألاموال وألاسهم الجديدة، مضيفة أن ألاصول املجمعة تحقق  بمزيج من ونيس، إنها ستدفع قيمة الصفقة

الصينية أكبر صانع ( س ي آر آر س ي)وتحاول شركات السكك الحديدية بناء نسق ملنافسة شركة , تاامال جغرافيا

 .2للقطارات في العالم، لكنها تواجه أيضا عقبات محتملة فيما يتعلق بمنع لاحتاار

الى ستحواذ عمليات لاندماج و لا من خالل م الشركات لاوروبية تهدف ان معظ يتضحمن خالل ما سبق 

توسع افقي او عمودي لتتمكن من الحصول على حصة سوقية اكبر و زيادة قدرتها التنافسية و  تحقيق 

على القطاع املنتمية اليه و كذلك القدرة ععظيم ارباحها من اجل القيام باستثمارات اخرى تمكنها من الهيمنة 

 .قتصاديةو مواجهة التحديات لامما يساهم في النمو لاقتصادي  ااقليميا و عاملي املنافسة  لىع

 :تطور عمليات الاندماج و الاستحواذ بدول شمال افريقيا و الشرق الاوسط /1.1.1

 خاص وبشال الظاهرة، هذه أيضا النامية الدول  شهدت بل املتقدمة الدول  على لاندماج حاالت تقتصر لم

 وتايلندا كاندونيسيا أسيا شرق  دول  ومجموعة وفنزويال البرازيلو  ألارجنتين ومنها الالتينية أمرياا دول  مجموعة

 املناطق هذه في العمليات تلك من الهدف كان وقد العربية الدول  بعض إلى باإلضافة هذا وماليزيا الجنوبية وكوريا

 . املباشر ألاجنبي لاستثمار اجتذاب طريق عن ديينلاقتصا والتطور  بالتقدم اللحاق النامية الدول  من

 في العاملية والبنوك الشركات قبل من املتبعةلاستراتيجيات  كأهم و لاستحواذ لاندماج عمليات اعتبار إن

 لاقتصادية ألازمات أنواع ملختلف والتصدي التنافسيةالقدرات  من للرفع املاض ي القرن  من التاسع العقد

 إفريقيا شمال بدول  ولاستحواذ لاندماج فعمليات العربية، الدول  لدى عام بشال ثانويا راخيا ليزا ال ، واملالية

 . الدولي الصعيد على بمثيلتها مقارنة قيمتها أو عددها في سواء متواضعةالزالت  ألاوسط الشرق  و

 بالتوازي  وكفاءتها، املؤسسات داءأ ارتباط حتمت قد واملعلومات لاتصاالت، بثورة مقرونة املال أسواق عوملة إن

 قطاعات في حصلت التي لاندماجات بدليل املدى، طويلةاستراتيجية  عوامل مع انسجاما أحجامها مع

 هذه من ألاولى السنوات بيانات حسب املصرفية و املالية املؤسسات قطاع تبعها ثم املعلوماتية و لاتصاالت

 بال عصفت التي املالية وألازمة جهة من املنطقة دول  أغلب مست التي السياسية ألازمة من فبالرغم العشرية،

                                                           
   https://www.dw.com/ar:وقعمن امل,12/23/0202,لاتحاد لاوروبي يوافق على استحواذ لوفتهانزا على ايربرلين, WD;قناة 1
2  idARAKBN20B1TQ-ea3-deal-https://www.reuters.com/article/alstom:12/23/0202 

https://www.dw.com/ar
https://www.reuters.com/article/alstom-deal-ea3-idARAKBN20B1TQ
https://www.reuters.com/article/alstom-deal-ea3-idARAKBN20B1TQ
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 الشمال ودول  ألاوسط الشرق  دول  في ولاستحواذ لاندماج صفقات معدل أن إال أخرى، جهة من العالم دول 

 جلاندما عمليات نشاط نمو إلى ذلك الباحثين من الكثير ويرجع ، 2005 سنة منذ ملحوظا ر ا تطو عرف إلافريقي

 وأرباح العالم مناطق معظم في املستدام القوي  لاقتصادي النمو سببها كان والتي الحدود خارج ولاستحواذ

 شركات على باالستحواذ تنافسيتهم درجة لتقوية املستثمرين حفزت التي التنافسية والضغوط املرتفعة الشركات

 مواتيه بالدين املمولة ولاستحواذ لاندماج لياتلعم بالنسبة التمويل ظروف كانت فقد ذلك، إلى إضافة . أجنبية

 
ً
  نسبيا

ً
 مخاطر تقييم إعادة بسبب ، 0223 منتصف منذلاقراض ي  السلوك علىطرا   الذي التغير عن رغما

 .1عام بشال لائتمان

 0223 عام  من الثاني النصف خالل املختلفة العالم مناطق في ولاستحواذ لاندماج صفقات عدد تطور  لقد

 قيمة بلغت حين في صفقة، 2262 الى 2008 سنة إفريقيا وشمال ألاوسط الشرق  دول  في ذروته إلى يصلل

 تالش ي إلى يعزى  ذلك في والسبب.دوالر بليون  223.22ب لتقدر 0223 سنة ذروتها املبرمة إلاجمالية الصفقات

 حدوث إلى أدى ما وهو .يتيناملاض السنتين خالل النشاطات هذه طفرة في سببا كانت التي الكبيرة الصفقات

 أسواق أنهكتها لتياو  لها املنافسة الشركات على لاستحواذ إلى القوية الشركات لجأت إذ حجما أصغر صفقات

 لاندماج لصفقات قويا آداًءا 2014 سنة خالل شمال افريقيا و الشرق لاوسط دول  سجلت ,املنكمشة لائتمان

  شهدت حيث ولاستحواذ
ً
 التكيف على قدرة إلاقليمية ألاسواق إظهار مع الضخمة، لاندماج تعمليا من عددا

 في صفقة، 326 بذلك محققة 0222 نهاية ارتفاعا املبرمة الصفقات عدد سجل حيث . النفط أسعار تقلبات مع

 املنطقة في املعلنة الصفقات معظم كانت وقد ، صفقة، 363 ب يقدر ،ما 0221ة نهاي الصفقات عدد بلغ حين

 عموما الخ،...التعليم الصحية، الرعاية التجزئة، تجارة الغذائية، املواد مثل لاستهالكية بالقطاعات قةمتعل

 النفط، أسعار في تحدث التيالتغيرات  و لاقتصادي بالنشاط كبير بشال ترتبط ال التي القطاعات ضمن جرت

 .لصفقاتا قيمة ارتفاع نحو لايجابي التوجه هذا يستمر أن املتوقع من لذلك

 العربية اململكة هي كبرى  دول  لثالث ألاسد حصة فيها كانت اندماج صفقات عدة 0223 سنة شهدت لقد

 البنى قطاع هي أساس ي قطاعات ثالث في الصفقات جل انصبت وقد املتحدة العربيةو لامارات  مصر السعودية،

 سنة في ولاستحواذ لاندماج صفقات انتعاش سبب ويرجع .املالية الخدمات وقطاعالعقارات  قطاع التحتية،

 من والضريبية الرقابية ألانظمة وتطور  واملصرفية املالية الخدمات رسوم ارتفاع إلى ألاوسط الشرق  لدول  0223

 .2أخرى  جهة

 2223ستحواذ و التي بلغ عددها ارتفاعا ملحوظ في عدد و قيمة عمليات لاندماج و لا  0222كما شهدت 

 :و هذا ما يوضحه الشال التالي. 3بليون دوالر امرياي231.16بلغت قيمتها و 

                                                           
1

 مرجع سبق ذكره ,الاضطراب املالي العاملي و الفرص الجديدة-و الاستحواذ لاندماج   ,موس ى  عبد العظيم, صالح السحيباني 
2

 42ص,مرجع سبق ذكره,وليد بيبي ,سعاد شعابنية  
3

 :tatisticss-acquisitions-and-institute.org/mergers-https://imaa / 

https://imaa-institute.org/mergers-and-acquisitions-statistics/
https://imaa-institute.org/mergers-and-acquisitions-statistics/
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) تطورعمليات الاندماج و الاستحواذ بدول شمال افريقيا و الشرق الاوسط لفترة :)12(2-الشكل 

1222/1212) 

 

 / statistics-acquisitions-and-institute.org/mergers-aahttps://im:01/23/0202:املصدر 

 :و فيما يلي رصد لعمليات لاندماج و لاستحواذ في شمال افريقيا و الشرق لاوسط 

فيما يتعلق بعمليات لاندماج ولاستحواذ، بلغت قيمة صفقات لاندماج ولاستحواذ املعلنة التي تتضمن  -

، أي 0222مليار دوالر أميركي خالل النصف ألاول من عام    112مال افريقيا الشرق لاوسط و ش مشاركات من

وقاد . ، وهو أعلى مستوى لها في تاريخها0223باملئة عن القيمة املسجلة خالل الفترة نفسها من  012بزيادة 

ناعات في الشركة السعودية للص% 32على حصة أغلبية تبلغ شركة اراماو السعودية هذا لارتفاع استخواذ

 .1مليار دوالر أمرياي 62.2، في صفقة خاصة بلغت قيمتها (سابك)ألاساسية 

 من قيمة صفقات لاندماج% 33.2العاملية أن مصر قد حققت « ميرجر ماركت»أعلنت مجموعة  -

ولاستحواذ بشمال إفريقيا، حيث يشهد قطاع لاندماج ولاستحواذ فى مصر انتعاشا ملحوظا من بداية العام 

 0223مليار دوالر فى عام  2.2صفقة قيمتها إلاجمالية  23مليار دوالر مقارنة بـ 2.1صفقة بقيمة  22ققا ومح

وأشارت املجموعة الى انه كان لصفقتين فى قطاعى الطاقة  .وذلك بالرغم من التباطؤ فى النمو العالمي

لصفقة ألاولى كانت ا , 0222ة ولاتصاالت النصيب ألاكبر من قيمة صفقات لاندماج ولاستحواذ منذ بداي

مليون دوالر  622بقيمة ( جاباو)على حصة فى شركة بترول خليج السويس  "دراجون أويل"استحواذ شركة 

 (جلوبال تلياوم)والصفقة الثانية كانت فيما بين شركة فيون الهولندية لخدمات لاتصاالت وشركة . أمرياي

                                                           
1 sabic-media/news/2019/aramco-https://www.aramco.com/ar/news 12/23/0202 
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بعرض شراء إجبارى لجميع ألاسهم شركة  (فيون  )ركةمليون يورو حيث تقدمت ش 333القابضة بقيمة 

 .1(جلوبال تلياوم)

لاستثماريتين في شركة واحدة " لاستثمارات البترولية الدولية"و" املبادلة للتنمية"علنت أبوظبي دمج شركتي أ-

اومة مليار دوالر، في محاولة لتعزيز جهود خطة التنويع لاقتصادي لدى الح 203اجمالية بقيمة  بأصول 

، معتبرة ان هذه الخطوة "الريادة في لاستثمار عامليا"لاماراتية و يهدف هذا لاندماج  الى عشكيل كيان يحقق 

 ." جهود خطة التنويع لاقتصادي طويلة ألامد التي تتبناها إمارة أبوظبي"ععزز 

كما ان العصر الذي نعيشه , انفتاح لاسواق على بعضها البعض ادى الى زيادة حدة املنافسةو تزايد العوملة -

و ,هو عصر التكتالت و الكيانات الكبيرة حيث ان هذه الكيانات ستاون في موقف افضل و اقدر على املنافسة 

هذا ما دفع بدول شمال افريقيا و الشرق لاوسط الى القيام بعمليات اندماج و استحواذ بالرغم من انها 

 . 2السياسية و لاقتصادية التي عاشتها الظروف قليلة مقارنة بالدول لاخرى و ذلك نتيجة

كما ان لانفتاح على لاسواق العاملية و التحرر من القيود التي كانت تفرضها الدول العربية و التوسع في 

مجاالت التجارة الخارجية من خالل دخول بعض الدول العربية في منظمة التجارة العاملية و كل هذه 

يا و الشرق لاوسط الى القيام بعمليات لاندماج و لاستحواذ خاصة دول شمال افريقيرات ادت الى لجوء التغ

و و التوسع في ا اقتصاد العربي في القطاع املصرفي و ذلك ملا له اثر  على الدول من خالل تحقيق التطور و النم

القدرة ر في هذه الدول و يات التي عستثماكتساب التكنولوجيا و التقنيات املتطور من الشركات متعددة الجنسو 

و لكن بالرغم من لاثار لايجابية لعمليات لاندماج و لاستحواذ الى ان لها اثر , على مواكبة املعايير الدولية

لك نتيجة لليد العاملة الغير مؤهلة و و الشرق لاوسط و هي البطالة و ذ سلبي على دول شمال افريقيا

 . 3شركاتالتقنيات املتطورة التي ععمل بها ال
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 خالصة

 ألاثر له كان مما غيرها و السياسية و لاقتصادية النواحي في السيما كبيرة تطورات ألاخيرة الفترة في العالم شهد

 طريق عن التغيرات هذه مواجهة إلى دفعها ام اذهو  , لاقتصادية املؤسسات في جذرية عغييرات حدوث في الكبير

 عمليات أحجام و مبالغ وصلت فقد.عمليات لاندماج و لاستحواذ  التغيرات هذه منو . أدائها و عملياتها تطوير

 ععزى  و.الراهن الوقت في مسبوقة غير قياسية مستويات إلى العالم أنحاء جميع في و لاستحواذ  لاندماج

 عن للبحث املنافسة يععستط كبيرة كيانات خلق إلى الحاجة ثم من و العاملية املالية ألازمة إلى الرئيسية العوامل

 إلاصالح برامج بسبب املختلفة للدول  الوطنية الحدود عبر املال رأس تدفقات ازدياد وكذلك ، والربح النمو

 و لاستحواذ  لاندماج نشاطات ازدياد وراء آخر رئيس ي عامل ثمة و.النامية الدول  في ألاسواق وتحرير لاقتصادي

 من الكثير وإدراك املخاطر لتنويع وفرص أعلى عائدات عن تبحث التي ثماراتلاست عوملة مستوى  ارتفاع في يتمثل

و ذلك  مناطقها داخل في أو الخارجية البلدان إلى باستثماراتها الخروج إلى املاسة للحاجة ألاعمال مؤسسات

اثر على لزيادة قدراتها التنافسية و الحصول على حصص سوقية اكبر في لاسواق العاملية و التي كان لها 

 املؤسسة بصفة خاصة و الدولة املستثمر فيها بصفة عامة 
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 الفصل الثالث

   Lafarge-Holcimمجمع سيفيتال وشركة  دراسة حالة

 

 لاقتصادية، القطاعات مختلف شملت والتي العالم شهدها التي ،عمليات لاندماج و لاستحواذ  أسهمت لقد

باإلضافة الى زيادة .املجاالت شتى في لاستثمارية وأنشطتها حضورها وعززت الجديدة الكيانات أرباح زيادة في

وكمثال على ذلك قمنا بدراسة ,القدرة التنافسية للمؤسسة و قدرتها على مواجهة التغيرات و لازمات العاملية 

عمليات لاستحواذ التي قام بها مجمع سيفيتال  لدخول اسواق دولية و اثرها على لاقتصاد 

في الفترة املمتدة  و اثر  ذلك على ارباح الشركة  Lafarge Holcimباإلضافة الى دراسة  اندماج شركة ,الجزائري 

 .و اثر اثر ذلك على اقتصاد الدول املتواجدة بها  0226- 0222بين 

 استحواذات مجمع سيفيتال /1.1

 تقديم مجمع سيفيتال /1.1.1

شرع في لاعمال من  2232في  2263محاسبة سنة  هي شركة اسسها يسعد ربراب بعد تأسيسه مكتب خبير 

و تواصل تطوير املؤسسة من ,في صناعة الصلب 2222خالل تاسيس شركات في الصناعات املعدنية و في سنة 

فرع في  الصناعات و الصناعة الغذائية و تجارة التجزئة و السيارات  06خالل تنويع انشطتها التي تجمع اليوم 

و تونس ( اسبانيا ,ايطاليا ,فرنسا )تطورت انشطة الشركة دوليا خصوصا في اوروبا وفي السنوات لاخيرة 

 .املغرب و البرازيل 

من مرحلة املستورد الى مرحلة ,رؤية مؤسس هذه الشركة ترمي الى نقل الجزائر الى اقتصاد ما بعد النفط و 

لتي توجه النمو العالمي و تحرر املبادرات و القوة لاقتصادية الناشئة ا,املصدر و جعلها التنين الجديد إلفريقيا 

حيث قال املؤسس ان الوقت , الى مستوى الدول الصناعية الحديثةتخلق مناصب الشغل و الثروات و ترتفع 

و عدد مماثل من مستهلاي الوقود و الكهرباء 0203مليون جزائري في سنة 32ليس فس صالحنا سوف نصبح 

حثين الجدد عن مناصب شغل و علينا ان نخلق من اجلهم مليون منصب ماليين من البا22و سياون لدينا ,

لقد تضاعف حجم لاعمال الخص بسيفيتال ,شغل سنويا وو لدين القليل من الوقت لتنويع اقتصادنا 

مليار دوالر في سنة  03مليار دوالر الى  2سنة و سنحرص على مضاعفته و املرور من  23خالل  222بنسبة 

و لاستثمار بكثافة في تاوين و  0203في سنة  222222موظف الى ما يقارب  23222ل من و سوف ننتق 0203

 .1توظيف الكفاءات 

                                                           
1
 https://www.cevital.dz/lhistoire-du-groupe-ar  /  

https://www.cevital.dz/lhistoire-du-groupe-ar
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 1استراتيجية املؤسسة للتنمية  -أ

و ,بينت مؤسسة سيفيتال النشاء مجموعة صناعية عاملية قادرة على املنافسة و موجهة للتصدير الدولي 

مجهزة باحدث التكنولوجيات و تقوم استراتيجية ,ى الصعيد العالمي تملك املجموعة وحدات انتاج العاملة عل

الخدمات اللوجستية و انشاء و ,املجمعة على القدرة على املنافسة القوية من حيث السعر و الجودة و الحجم 

و يعطى ايضا لال من البحث و التطوير .عسيير وحدات انتاج و مصانع في كال البلدان الصناعية و الجزائر 

هذه امليزات التنافسية هي لاساس للصناعة و التصدير لخلق ,بتاار و املوهبة لدى املوظفين اهمية كبير ةال 

 .فرص العمل و لجذب الشباب الجزائري 

 : التاليةنقاط النجاح املجموعة يرتكز على  -

 .اعادة لاستثمار املنظمة للمااسب في القطاعات ذات القيمة املضافة العالية  -

 التطبيق امليداني للخبرات التكنولوجية لاكثر تطورا  البحث و  -

 القدرة على لابتاار  -

 السعي نحو لامتياز  -

 لاقتصاد الوطني  ةالفخر بخدم -

 .لاهتمام باملوارد البشرية و تاوينها و نقل الكفاءات -

 : 2رقم اعمال الشركة و مكانتها في السوق  -

 .مليون دوالر  32وصل الى   2222

 مليون دوالر  322الى وصل  0222 

 مليون دوالر  322مليار و  1وصل الى  0221في 

 ماليير دوالر  2وصل الى   0222

 مليار دوالر  3مابين  0223في 

 مليا دوالر  03تطمح الى  0203في 

مغاربيا بعد كل من  1عربيا والـ  10الذي يحتل الرتبة   سيفيتال  وجاء ضمن تقرير فوربس السنوي مجمع

يعد من أكبر الشركات  ربراب  ير يسعد ووفق مجلة فوربس مجمع سيفيتال ملك للميارد .مغربيتينشركتين 

 .3الخاصة في الجزائر

 

                                                           
1 https://www.cevital.dz 
2  https://www.cevital.dz 

  0202/ 22/26,حسب موقع النهار اونالين , 1211عربيا ضمن أقوى شركة عائلية لسنة  11مغاربيا و 1مجمع سيفيتال الـ  ,فيصل .م 3
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 الهيكل التنظيمي ملجمع سيفيتال: 11الشكل رقم

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مذكرة مقدمة , دراسة حالة مجمع سيفيتال,ولية دور تحليل البيئة التسويقية في اختيار استراتيجية الدخول الى الاسواق الد,نوح فروجي:املصدر

 .232ص,0223,جامعة محمد خيضر بسكرة ,كلية العلو لاقتصادية,لنيل شهادة الدكتوراه

 

 

يس املدير العامالرئ  

 الصناعة الزراعية و التوزيع

 قطب السيارات و الخدمات

 قطب الصناعة   

مدیریة املوارد  مدیریة التسویق
 البشریة

مدیریة البحث 
 والتطویر

مدیریة املالیة 
 واملحاسبة

مدیریة 

 املشتریات

مدیریة نظام 

 املعلومات
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 نشاطات و فروع مؤسسة سيفيتال/1.1.1

 : 1الصناعة الزراعية و التوزيع-

 :التالية و الذي يشمل لانشطة  0223تم انشاء قطب توزيع املنتجات الزراعية في سنة 

 ( uno)  مع سلسلة متاجر انو (نوميديس )توزيع املواد الغذائية و املواد الغير الغذائية -

 توزيع متخصص في مجاالت املعدات الشخصية و املنزلية و الخدمات-

 (cevriago)لانتاج الزراعي مع سيفيارغو - 

 (Sierra cevital) ادارة مراكز التسوق مع سييراسيفيتال -

تم توسيع القطب بإدراج انشطة الغذاء  اي انتاج السكر و الزيوت و  0226املواد الغذائية سنة  انتاج-

الدهون النباتية و الحبوب و املشروبات الثمار و املياه املعدنية و الجير عن طريق سيفيتال للصناعة الزراعية 

 .الواقعة في ميناء بجاية بالجزائر ,

الفرع الذي يقترح منتجات ذات جودة عالية و بأسعار ,د الغذائية في الجزائر هي الرائدة في قطاع انتاج املوا

و هي ماونة من عدة وحدات لإلنتاج املجهز بجميع كيانات التطور املالفة باختبار و اطالق منتجات ,تنافسية 

 .جديدة 

 :من بين وحدات لانتاج ابرزها 

مليون طن سنويا و اكبر مصانع إلنتاج  0ة تقدر ب اكبر مصنع تكرير السكر في العالم ذات قدرة انتاجي-

 طن سنويا  332222الزيوت في افريقيا تقدر ب

 ساعة /طن 0222يعد مركب بجاية اكبر محطة تفريغ بامليناء لحوض البحر لابيض املتوسط بسعة -

 : 2قطب السيارات و الخدمات

ععمل .نشطة و اثنين اخرين قيدلانجاز  و له ستة فروع 0220تم انشاء قطب السيارات و الخدمات في سنة 

 :في مجال السيارات و العقارات و تأجير السيارات و عرض لاعالنات و من بين هذه الفروع في مجال السيارات 

 .املمثل الرسمي لشركة هيونداي موتور  HMAهيونداي موتورالجيري -

الجزائر للعالمات التجارية فيات و الفا  التي تضمن التوزيع في) ( SODI AUtomotive spaسودي للسيارات -

 .النسا وفيات بروفيشيونال ,روميو

لاشغال العمومية للعالمات التجارية ,موزع لات البناء COGETPالشركة العامة ملعدات لاشغال العمومية -

KOBELCO ;SAKAI ;MSB ;ASTEC industries ;TADANO ;BOBCAT 
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 :اما قسم الخدمات يتضمن الفروع 

املتخصصة في الترقية العقارية و ببناء مراكز التسوق و املنصات اللوجستية و الفنادق (IMMOBIS) ايموبيس -

 .و املااتب 

 .التي عشارك في مجال الخدمات اللوجستية و النقل و تاجير لاالت و املركبات  MTPام عي بي  -

 الحجم الكبير التي تنتج وسائل لاعالم للعرض من   FUTUR MEDIAفتور ميديا -

 : 1قطب الصناعة

 20في اعقاب اعادة تنظيم مجموعة سيفيتال و يدير قطب الصنعة نشاطات استثمارية ل 0222انشئت سنة 

   :فرع و هي 

النشطة من خالل فروعها  GROUPE BRANDTلاجهزة لالكترومنزلية املمثلة من قبل مجموعة براندت -

 سط و شمال افريقيا و اسيا و املحيط الهادي الخمسة في مناطق اوروبا و الشرق لاو 

النوافذ و الستائر من خالل املوقعين الصناعيين مقرهما في فرنسا و الجزائر ويوفر سيفيتال حلول ستائر 

على موقعها الصناعي  OXXOمبتكرة مع كفاءة عالية ذات طاقة و تم عسويقها تحت العالمة التجارية اكسو

 . ايضا منتجات قائمة على لاملينيوم موجهة للبناء مثلما هو الحال للصناعة اطلس في اسبانيا فهي تنتج 

و وحدة املعالجة املتخصصة في تصنيع وبيع الزجاج الى الجزائر  تونس MFGالزجاج و مشتقاته مع الفرع 

 .الغرب و اوروبا الجنوبية 

 CEVITALو  PCAلشركة سيفيتال و  BATICOMPSالخدمات اللوجستية من قبل فروع بتياومب -

ENTREPRISE ;METAL STRUCTURE ;PCA ;  مجموعة متخصصة في لوحاتSDW و الهياكل املعدنية و البناء

 الصلب و الصنع املسبق  

املتخصص في النقل و الخدمات اللوجستية  و NUMILOGالخدمات اللوجستية و الخدمات عبر فرع نوميلوغ -

و املغرب و قريبا فرنسا كما تنشط سيفيتال في بيع لاطارات تحت  الجزائر :الذي بالفعل في ثالثة بلدان هي 

 NOLISو كذلك في مجال النقل البحري (اطارات لاطلس)العالمة التجارية ميشالن 

 عمليات استحواذ مجمع سيفيتال:1.1.1

 بحثا عن,قد تطور مجمع سيفيتال منذ سنوات عديدة استراتيجية طموحة عن طريق الحيازة في الخارج 

لاستراتيجية جعلت هذه  قد,ماح لها بالوصول الى هذا الحجم مع الس 0203فرص النمو بحلول سنة 

 .م و النشاط في ساحة اكبر الشركات في العالم املجموعة عغير السل
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القوي مع انشطتها في الجزائر و في القارة لاوروبية و البرازيل  التآزر ععتمد سيفيتال على عدة مشاريع رئيسية و 

اكتساب الكفاءات التكنولوجية من البحث و التطوير باإلضافة الى قنوات التوزيع الدولية :وفق طريقتها 

 . لتمكينها من التصدير

لانتاج املشترك يحافظ :الفائز في لاستثمار ,في فرنسا اسبانيا و ايطاليا بدأت مجموعة سيفيتال بمبدأ الفوز 

هذا مبدأ .ول املتقدمة كما يعمل على خلق انشطة اخرى في الجزائر هذا على عائدات لانشطة للشركة في الد

 يسمح بإعطاء قيمة مضافة للشركات املتعثرة و تجيد نشاطها و منحها حياة جديدة 

لقد ادرك مجمع سيفيتال اهمية عمليات لاندماج و لاستحواذ التي عساهم في زيادة القدرته التنافسية و 

و التي زادت من ل اسواق جديدة في كل من اوروبا الشرق لاوسط و البرازيل دخو  تمكنهتنويع منتجاته و 

 : 1ارباحه و تتمثل في

 ( sotecom) على  شركة سوتاوم2232استحواذ مجمع سيفيتال سنة 

 بوهران SACMعلى مؤسسة   2232استحواذ مجمع سيفيتال سنة -

  0223سنة"اللة خديجة "املشروبات الغازية استحواذ مجمع سيفيتال على وحدة انتاج املياه املعدنية و -

 م والناشطة في مجال نجارة 03222منها  ² ²املتواجدة بشرق فرنسا  OXXOعلى استحواذ مجمع سيفيتال -

PVC  من  022222م مغطاة، يقدر انتاج املؤسسة بحوالي  33222حيث يتربع موقع لانتاج على مساحة قدرها

اورو، املؤسسة كانت على مقربة من  232222بـ قدرت العملية   .فذة سنويانا 232222لوازم النجارة وحوالي 

 122تم ايضا لاحتفاظ على , 0220منذ ( البناء والترميم)لافالس بسبب تراجع الطلب في السوق الفرنسية 

 .عامل فرنس ي

 0221نة نهاية س 63الفرنسية لتصنيع لاطارات بنسبة " ميشالن"استحواذ مجمع سيفيتال على شركة -

ماليين  3بمبلغ يقدر بـ  0222لاسبانية املنتجة لالليمنيوم سنة "اكالس "استحواذ مجمع سيفيتال على شركة -

 .عامل بأيالف اورو مع عدم لاحتفاظ  322و

الفرنسية املتخصصة في الصناعات " برانت"على شركة  0222باإلضافة الى استحواذ املجمع عام -

 322مليون و 0مليون للعالمات التجارية،  03الف اورو منها  322مليون و 13بـ ية وقدت العملنزلية مالكهرو 

ماليين الباقية فاانت للمخزون، وقد تم  22املؤسسة بما فيها براءات لاختراع، اما  بإرثالف اورو خاص 

سية عن تواجد في السوق الفرنوبهذا استطاع مجمع سيفيتال ال 2322عامل من مجموع  2022لاحتفاظ على 

استراتيجية مباشرة وهي استثمار اجنبي مباشر من خالل التملك الاامل ملؤسسات قائمة، فقد اتاحت  طريق

له هذه لاستراتيجية الدخول السريع للسوق لاوروبية كما اتاحت له ايضا تجنب املخاطر السياسية 

 .ولاجتماعية الن املؤسسات كانت قائمة اصال

                                                           
1    https://www.cevital.com/lhistoire-du-groupe /      

https://www.cevital.com/lhistoire-du-groupe
https://www.cevital.com/lhistoire-du-groupe
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قدرت قيمة  PIOMBINO في منطقةاملتواجدة  الصلبلايطالية املتخصصة في " نلوش"استحواذ املجمع على 

مليون اورو مع شرط تنظيف املنطقة من امللوثات التي خلفها مصنع الحديد، وهذا الشرط  22بـ  هذه العملية

صفقة عامل، وفي هذه ال 0022كما تم لاحتفاظ على  إلايطاليةيعد مطلبا من قبل ساان املنطقة والحاومة 

 .مليون اورو 63وافق بنك الجزائر ملجمع سيفيتال على تحويل 

 :اثر عمليات مجمع سيفيتال على الاقتصاد الجزائري /2.1.1

لقد كان ملجمع سيفيتال  اثر ايجابي على لاقتصاد الجزائري ذلك نتيجة لاستراتيجية املتبعة و التي تهدف الى 

كمان عمليات لاستحواذ التي قام املجمع  ساهمت في ,لة املصدر نقل الجزائر  من مرحلة املستورد الى مرح

كمان للمجمع قدرة على عغطية السوق املحلية ,تنويع صادرات الجزائر بل و تنويع املنتوجات املحلية كذلك 

بي و و لاستثمارات لاجنبية املباشرة التي قام بها املجمع في السوق لاورو ,مما ساهم في تقليص واردات الجزائر

ساهمت في نقل في نقل التكنولوجيا و التقنيات املتطورة الى السوق الجزائري باإلضافة الى لاسواق لاخرى 

سعي املجمع الكتساب مهارات ادارية ذات معايير دولية و تنمية موارد قادرة  على ضمان النجاح و ا استمرارية 

طوير املهارات الخاصة و تقاسم القيم و املعرفة للمجمع حيث قام بفتح جامعة سيفيتال هذه لجامعة سمح بت

التي من شأنها ان تؤدي الى السلوكات املناسبة كما يسمح للمجمع من عسهيل تنفيذ استراتيجياته ومعرفة 

املنافسة والتحوالت املستمرة وتطوير املهارات القيادية والتجارية بصفة خاصة كما يمكن املشروع ايضا من 

 0203و الذي سيقلص من معدل البطالة حيث عسعى املؤسسة في سنة وظفين الجدد عسهيل عملية دمج امل

واجهه للقيام بعمليات لاندماج لا ان املجمع يواجه جملة من التحديات التي ت.موظف 222222بلوغ الى 

 :لاستحواذ و تتمثل فيمايلي و

ع فغالبا ما يقف الجانب القانوني او مختلف التصاريح التي يجب ان تصادق عليها الدولة املعنية باملشرو -

على سبيل املثال املشروع الزراعي التي تحاول تنفيذه الشركة على . لاداري في سبيل عرقلة مشاريع املجمع

 .لاراض ي السودانية لكن رغم املوافقة لاولية و توفر كل املواد الالزمة لم تتحصل الشركة على تصريح رسمي 

مليون طن من السكر نحو السوق الدوي  2مع يجد صعوبة في تصريف ما يعادل اما عن التصدير فاملج -

 .طن و دلك لصغر حجم ميناء بجاية مقارنة بضخامة الحجم 322يكتفي ب 

 :التسهيالت او الفرص املتاحة لشركة سيفيستال 

سوق املحلي سيفيتال تجد في السوق املحلي الكثير من الفرص اهمها ضعف املنافسة او عدم وجود في ال -

 .منتجات تضاهي  مستوى جودة منتجاتها 

ثقافة التدويل التي تتمتع بها الشركة تنعكس في تنويع املشاريع التي تخوضها و تنويع لاسواق التي تتوغل  -

 .فيها و التي اغلبيتها كان نتيجة عمليات لاندماج و لاستحواذ 

 .ادارتها و اسواقها املستهدفة  اهتمام الشركة بالتطور و لابداع في منتجاتها و  -
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  السويسرية Holcimالفرنسية مع شركة   Lafargeاندماج شركة /2.3

 Lafargeتقديم عام لشركة /1.1.1

من خالل التطرق الى   Holcimقبل و بعد لاندماج مع شركة  Lafargeفي هذا الجزء تقديم شركة   سنحاول 

 .بعد لاندماج  Lafarge Holcimقبل لاندماج و شركة  lafargeشركة 

 Lafargeشركة بتعريف 

و كان  2311تاسست في ,هي احدى اكبر الشركات املتخصصة في صناعة مواد البناء في العالم  Lafargeشركة 

جويلية  22السويسرية بتاريخ   Holcimمقرها الرئيس ي في باريس و قد اندمجت هذه الشركة  مع شركة 

يعتبر هذا املجمع اليوم من الشركات الرائدة , Lafarge Holcimلوقت حيث اصبحت ععرف منذ ذلك ا,0223

يقوم املجمع بانتاج لاسمنت و الخرسانة املستعملة في .عامليا في مجال مواد البناء و لاشغال العمومية 

ر و مليار دوال  20.3لاشغال العمومية و املباني بمختلف انواعها و احجامها و قد يتجاوز رقم اعمال املجمع 

 .دولة  32عامل وهو متواجد في  22222يشغل حاليا 

يقوم املجمع بتطوير العديد من املتجات و ,من اجل مواجهة تحديات التمدن و تاثيرها املتزايد على البيئة 

ويعكس هذا التوسع ,تحتل الشركة موقع الريادة في مختلف انحاء العالم .حلول البناء املبتكرة و املتطورة 

 . 1كة في توفير افضل الخدمات للزبائن باالعتماد على الخبرة املحليةرغبة الشر 

 Lafargeاهداف شركة 

تتطلع هذه لاستراتيجية " لاعمار ألجل النمو"و ععرف ب 0200اعتمدت الشركة استراتيجية جديدة تمتد الى 

مح هذه لاستراتيجية الى التوسع و تبسيط العملية التشغيلية لتوليد ابارح اضافية للمساهمين  كما ستس

بزيادة رقم اعمال الشركة و عائد ابارح سهمها خالل السنوات القادمة و تلتزم الشركة بتحقيق لاهداف 

 :2التالية 

 .سنويا  3الى  1تحقيق نمو متزايد لرقم لاعمال ما بين -

 .تحقيق نمو سنوي للنتيجة قيل الضرائب و الفوائد و لاهتالكات و املؤونات -

 من النتيجة قبل الضرائب و الفوائد ٪ 22ن التدفقات النقدية بنسبة تحسي-

 ٪ 3تحسين املردودية املالية الى اكثر من -

ععتمد لاستراتيجية على اربعة ابعاد رئيسة لا وهي النمو و تحسين لاداء و تحسين الوضعية املالية و تطور -

 .قيم و التزامات الشركة 

                                                           
1 https://www.lafargeholcim.com/     
2
  

https://www.lafargeholcim.com/
https://www.lafargeholcim.com/
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 Holcimمع شركة  Lafargeاندماج شركة  -1.1.1

و ذلك , الفرنسية  lafargeالسويسرية عن صفقة اندماج مع شركة  Holcimاعلنت شركة ,0222أفريل  3في 

, مليار أورو و قيمة سوقية تبلغ مليار دوالر امرياي  10لتأسيس اكبر منتج لالسمنت في العالم بمبيعات مجمعة 

ن مقر الشركة الجديدة في سويسرا و تدرج اسهمها في على ان ياو , lafarge Holcimو ذلك تحت مسمى شركة 

مليار  2.2من املفترض ان يقود لاندماج لتوفير ما يقارب ,سوق يوونكست و سوق لاوراق املالية السويسرية 

بفضل خفض تالفة التمويل و التشغيل و تم لاتفاق على ان ياون كبير ,اورو سنويا على مدى ثالثة اعوام 

في حين سياون ,الفرنس ي اريك اولسن رئيسا تنفيذيا للشركة املندمجة  lafargeفيدين لشركة املسؤولين التن

 .السويسري برونو الفون كبير املسؤولين التنفيذين للشركة الجديدة  Holcimالرئيس التنفيذي ل 

 تآزر كبيرة من حيث النمو و الهوامش  حيث سيولد هذا لاندماج أوجه-

 .د الركائز الرئيسة إلستراتيجيتناحالتميز التجاري هو أ-

 1.غرانوال ، الخرسانة,لاسمنت : Holcim- Lafargeمن أهم املنتجات التي تقدمها  و -

 :في العالم  Holcim Lafarge اداء فروع شركة /1.1.1

 :في اسيا و املحيط الهادي  Holcim- Lafarge اداء فروع شركة  -أ

ن النتائج على الرغم من السياق و تناقض لاسواق لاقتصادية في مساهمة اسيا و املحيط الهادي في تحسي

على الرغم من ضغوط لاسعر ,هي صورة استقرار نسبي 0226املنطقة و الصورة العامة لسوق البناء في عام 

و قد انخفضت احجام مبيعات ,فسة و زيادة الطاقة لانتاجية لبعض لاسواق االناجمة عن زيادة املن

املسهمات لايجابية من اسواق الفليبين و . 0223انخفاضا طفيفا مقارنة بعام   lafarge holcimلاسمنت ل 

و انضباط التااليف الصارمة  و التوفير في فاتورة  التآزر باالضافة الى املااسب في اوجه ,الفيتنام و الهند  

(  لاستهالك و سداد الديون قبل الفوائد و الضرائب و )مكنت املنطقة من تحقيق ابارح عشغيلية ,الطاقة 

 02222و  0223افضل مما كان عليه عام 

 

 

 

                                                           
1 lafarge holcim ,rapport annuel 2015,  

https://www.lafargeholcim.com/sites/lafargeholcim.com/files/atoms/files/lafargeholcim_ra2015_fr_160405_screen.pdf  
2 lafarge holcim ,rapport annuel 2016,  

https://www.lafargeholcim.com/sites/lafargeholcim.com/files/atoms/files/lafargeholcim_ra2015_fr_160405_screen.pdf  p83 

https://www.lafargeholcim.com/sites/lafargeholcim.com/files/atoms/files/lafargeholcim_ra2015_fr_160405_screen.pdf
https://www.lafargeholcim.com/sites/lafargeholcim.com/files/atoms/files/lafargeholcim_ra2015_fr_160405_screen.pdf
https://www.lafargeholcim.com/sites/lafargeholcim.com/files/atoms/files/lafargeholcim_ra2015_fr_160405_screen.pdf
https://www.lafargeholcim.com/sites/lafargeholcim.com/files/atoms/files/lafargeholcim_ra2015_fr_160405_screen.pdf
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-1212)في منطقة اسيا و املحيط الهادي للفترة  Lafarge- holcimمبيعات و ارباح  :3-4) (الجدول رقم 

1212) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Source: https://www.lafargeholcim.com/sites/lafargeholcim.com/files/atoms/files/03022017-finance-

lafargeholcim_annual_report_2016-fr.pdf  , p84 

 201.2 إلى٪ 2.3ب الهادئ واملحيط آسيا في املوحدة ألاسمنت أحجام زادت ،0223و  0222ما بين   الفترة وخالل

 لانخفاض لهذا الرئيس ي السبب و . طن مليون  221.3 إلى ٪2.2انخفض بنسبة  0226ا في سنة ام، طن مليون 

مليون  10.0الى   ٪3.0و زادت نسبة توزيع الغرانوال  ب ماليزياو  إندونيسيا في املبيعات  ألاحجام انخفاضهو 

و  0223بسنة  مليون طن مقارنة 23.2لتبلغ  ٪2.6طن بينما حجم مبيعات الخرسانة انخفضت بنسبة 

الذي بلغ  0222مليون فرنك سويسري مقارنة بسنة  3006بمبلغ قدر ب  ٪2.0انخفض رقم لاعمال  ب 

 .مليون فرن سويسري  2223 0223مليون فرنك سويسري و سنة   2320

 في اوروبا Holcim- Lafarge اداء فروع شركة  -ب

النمو لاقتصادي ، والتأخر في مشاريع  راجعسم بتن في أوروبا ، في عام يتأداء مر  Lafarge Holcimلقد حقق 

و لقد تحسنت لارباح التشغيلية مقارنة بالسنة املاضية  السياس ي  ، وانتشار عدم اليقينالتحتية البنية 

ويرجع ذلك أساسا إلى لانضباط الصارم في التااليف على الرغم من لانخفاض الطفيف في أحجام  املبيعات 

 السنة  0222 0223 0226

املبيعات   

 ( مليون طن)مبيعات لاسمنت  200.0 201.2 221.3

 (مليون طن )مبيعات الغرانوال  12.0 12.3 10.0

 (مليون طن)مبيعات الخرسانة  26.2 23.2 23.2

 (مليون فرنك سويسري )رقم لاعمال  2320 2223 3006

2222 

مليون فرنك )

(سويسري   

2236 

مليون )

فرنك 

(سويسري   

2322 

مليون )

فرنك 

(سويسري   

 لارباح التشغيلية

قبل الضريبة و الفوائد و لاستهالك و ) 

(داد الدينس  

23.6٪  26.2٪  23.2٪  هامش لارباح التشغيلية 

قبل الضريبة و الفوائد و لاستهالك و ) 

 ( سداد الدين

https://www.lafargeholcim.com/sites/lafargeholcim.com/files/atoms/files/03022017-finance-lafargeholcim_annual_report_2016-fr.pdf
https://www.lafargeholcim.com/sites/lafargeholcim.com/files/atoms/files/03022017-finance-lafargeholcim_annual_report_2016-fr.pdf
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 إسبانيا بلجياا و  عانت كما .إيجابية مساهمات وفرنسا وأملانيا املتحدة اململكة وقدمت.نطقةفي جميع أنحاء امل

 :وهذا ما يوضحه الجدول التالي .1في حجم املبيعات انخفاض أكبرو  السياس ي لاستقرار عدم آثار من وأذربيجان

 ا1212-1212ة للفتر  في أوروبا في منطقة lafarge holcimمبيعات و ارباح : )5-(3جدول رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Source: https://www.lafargeholcim.com/sites/lafargeholcim.com/files/atoms/files/03022017-finance-

lafargeholcim_annual_report_2016-fr.pdf  , p88 

ان حجم مبيعات لاسمنت  إال ,وعلى الرغم من ارتفاع حجم  املبيعات في العديد من بلدان  0226عام في 

اساسا بسبب انخفاض كبير في حجم املبيعات في رومانيا ,مليون طن 22.6ليصل الى ٪2.2انخفض بنسبة 

باالضافة الى ,٪2.2مايمثل زيادة بنسبة  مليون طن خالل العام وهو 202.0حيث بلغت مبيعات غرانوال 

مليون متر مكعب مما اسفر عن اداء سلبي في كل من .23لتبلغ ٪2.6انخفاض حجم مبيعات الخرسانة بنسبة 

انخفض رقم لاعمال بنسبة فضال عن تقليص املبيعات في جميع انحاء املنطقة ,اسبانيا فرنسا و ايطاليا 

ادى الى زيادة لارباح التشغيلية بنسبة مليون فرنك سويسري و مع ذلك تخفيض التااليف  3201ليبلغ 0.2٪

 .مليون فرنك سويسري  1022الى  3.0٪

                                                           
1 lafarge holcim ,rapport annuel 2016, : https://www.lafargeholcim.com/sites/lafargeholcim.com/files/atoms/files/03022017-finance-

lafargeholcim_annual_report_2016-fr.pdf  , p87 

 

 السنة  0222 0223 0226

املبيعات   

 ( مليون طن)مبيعات لاسمنت  44.2 1. 42 41.6

 (مليون طن )مبيعات الغرانوال  124.4 123.0 124.2

 (مليون طن)مبيعات الخرسانة  18.5 18.7 18.4

 (مليون فرنك سويسري )رقم لاعمال  8367 7356 7023

1217 

مليون فرنك )

(سويسري   

1089 

مليون )

فرنك 

(سويسري   

1455 

مليون )

فرنك 

(سويسري   

 لارباح التشغيلية

قبل الضريبة و الفوائد و لاستهالك و ) 

(سداد الدين  

 هامش لارباح التشغيلية ٪17.4 ٪14.8 3. ٪17

قبل الضريبة و الفوائد و لاستهالك و ) 

 ( سداد الدين

https://www.lafargeholcim.com/sites/lafargeholcim.com/files/atoms/files/03022017-finance-lafargeholcim_annual_report_2016-fr.pdf
https://www.lafargeholcim.com/sites/lafargeholcim.com/files/atoms/files/03022017-finance-lafargeholcim_annual_report_2016-fr.pdf
https://www.lafargeholcim.com/sites/lafargeholcim.com/files/atoms/files/03022017-finance-lafargeholcim_annual_report_2016-fr.pdf
https://www.lafargeholcim.com/sites/lafargeholcim.com/files/atoms/files/03022017-finance-lafargeholcim_annual_report_2016-fr.pdf
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 امريكا الالتينيةفي  Holcim Lafarge اداء فروع شركة  -ج

 اعتمدها التي التااليف خفض وتدابير املبيعات أسعار زيادة من الالتينية أمرياا يف lafarge holcim  استفاد وقد

 في لاقتصادية ألازمة عن أساسا الناجماملبيعات  ألاحجام انخفاض عن يضالتعو  على ذلك وساعد الفريق

 أحجام انخفاض من الرغم وعلى ,أخرى  سواقألا  في اقتصاديالنمو  تباطؤ خالل من أيضا ولكن, البرازيل

ن وبالرغم من انخفاض حجم مبيعات لاسمنت و الخرسانة لا ا, املزيج الجاهزة والخرسانة واملجاميع ألاسمنت

و ذلك بفضل تحسن هوامش التشغيلية و التحكم في التااليف 0223لارباح التشغيلية ارتفعت مقارنة بسنة 

 :وهذا ما يوضحه الجدول التالي  1.و جذب الزبائن

 1212-1212للفترة  امريكا الالتينية في منطقة lafarge holcimو ارباح  مبيعات: 6)-(3جدول رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source:https://www.lafargeholcim.com/sites/lafargeholcim.com/files/atoms/files/03022017-finance-

lafargeholcim_annual_report_2016-fr.pdf ,p91 

نتيجة , مليون طن  02.2حيث بلغ  ٪21.3في امرياا الالتينية انخفضت احجام مبيعات لاسمنت بنسبة 

صعوبات في بعض لاسواق مما ادى الى انكماش في بعض لاسواق وانخض الي مبيعات الغرانوال بنسبة 

ماليين طن وفي اعقاب التراجع لاقتصادي و التصفية في كوستارياا و اغالق مواقع الجملة   6بلغت  01.0٪

و  0222 و مقارنة بسنة.ماليين متر مكعب  6.3سنويا لتبلغ   ٪22.2انخفضت احجام مبيعات الخرسانة بنسبة 

                                                           
1 lafarge holcim ,rapport annuel 2016,   : https://www.lafargeholcim.com/sites/lafargeholcim.com/files/atoms/files/03022017-

finance-lafargeholcim_annual_report_2016-fr.pdf ,p89 

 السنة  0222 0223 0226

بيعاتامل   

 ( مليون طن)مبيعات لاسمنت  03.0 03.2 02.2

 (مليون طن )مبيعات الغرانوال  22.6 3.2 6.2

 (مليون طن)مبيعات الخرسانة  3.3 3.1 6.3

 (مليون فرنك سويسري )رقم لاعمال  1322 1022 0331

313 

مليون فرنك )

(سويسري   

336 

مليون فرنك )

(سويسري   

222 

مليون )

فرنك 

(سويسري   

 رباح التشغيليةلا 

قبل الضريبة و الفوائد و ) 

(لاستهالك و سداد الدين  

12.2٪  03.2٪  06.3٪  هامش لارباح التشغيلية 

قبل الضريبة و الفوائد و ) 

 ( لاستهالك و سداد الدين

https://www.lafargeholcim.com/sites/lafargeholcim.com/files/atoms/files/03022017-finance-lafargeholcim_annual_report_2016-fr.pdf
https://www.lafargeholcim.com/sites/lafargeholcim.com/files/atoms/files/03022017-finance-lafargeholcim_annual_report_2016-fr.pdf
https://www.lafargeholcim.com/sites/lafargeholcim.com/files/atoms/files/03022017-finance-lafargeholcim_annual_report_2016-fr.pdf
https://www.lafargeholcim.com/sites/lafargeholcim.com/files/atoms/files/03022017-finance-lafargeholcim_annual_report_2016-fr.pdf
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و نتيجة للجهود املبذولة من قبل الشركة في مجال لاسعار و ضبط التااليف زادت  ٪2.2بنسبة  0223

 .٪3.3الهوامش و لارباح التشغيلية بنسبة 

 افريقيافي الشرق الاوسط و  Holcim Lafarge اداء فروع شركة  -د

 إلانتاج مشاكل نتيجة التغلب على قوي  نمو توليد من وأفريقيا ألاوسط الشرق  منطقة تمكنت ، 0226 عام في 

 البلدان على الطاقة سعارأل  املستمر  الضعف آثار عن فضال ، نيجيريا في الطاقة وموارد العملة قيمة وانخفاض،

اسة التسعير املناسبة التي ادت الى مصر و لبنان من خال سي,باإلضافة الى مساهمة كل من الجزائر , املنتجة

وهذا ما .1يا زيادة حجم املبيعات و التي عوضت لانخفاض الذي حدث في اسواق اخرى مثل جنوب افريق

             : يوضحه الجدول التالي

 1212-1212للفترة  الشرق الاوسط و افريقيافي  lafarge holcimمبيعات و ارباح : 7)-(3الجدول  رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source:https://www.lafargeholcim.com/sites/lafargeholcim.com/files/atoms/files/03022017-finance-

lafargeholcim_annual_report_2016-fr.pdf,p95 

 22.1 إلى املاض ي العام في٪2.3 من ألاسمنت شحنات إجمالي خفضان ، وأفريقيا ألاوسط الشرق  منطقة وفي

 خاص بشال الحاد لانخفاض ععويض على والعراق أفريقيا وجنوب الجزائر في املحرز  التقدم وساعد .طن مليون 

 كما ، طن مليون  20.0 إلى% 22.0 بنسبة إلاجماليةمبيعات الغرانوال  وزادت .وزامبيا نيجيريا في ألاحجام في

                                                           
1 lafarge holcim ,rapport annuel 2016,op cit,p93  

 السنة  0222 0223 0226

املبيعات   

 ( مليون طن)مبيعات لاسمنت  42.9 43.4 40.3

 (مليون طن )مبيعات الغرانوال  10.6 11.2 12.2

 (مليون طن)مبيعات الخرسانة  5.9 5.6 6.0

 (مليون فرنك سويسري )رقم لاعمال  4969 4536 3900

1127 

مليون فرنك )

(سويسري   

1276 

مليون فرنك )

(سويسري   

1562 

مليون )

فرنك 

(سويسري   

 لارباح التشغيلية

قبل الضريبة و الفوائد و ) 

(لاستهالك و سداد الدين  

 هامش لارباح التشغيلية ٪31.4 ٪28.1 ٪30.7

قبل الضريبة و الفوائد و ) 

 ( لاستهالك و سداد الدين

https://www.lafargeholcim.com/sites/lafargeholcim.com/files/atoms/files/03022017-finance-lafargeholcim_annual_report_2016-fr.pdf
https://www.lafargeholcim.com/sites/lafargeholcim.com/files/atoms/files/03022017-finance-lafargeholcim_annual_report_2016-fr.pdf
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و انخفض صافي املبيعات .مكعب متر مليون  6.2 إلى% 22.2ب  لالستخدام الجاهزة الخرسانة أحجام تفعتار 

حيث ان النتائج في الجزائر ,مليون فرنك سويسري وباإلضافة الى ارتفاع  لارباح التشغيلية  1222 ٪2.3بنسبة

 .مصر و لبنان ععوض تراجع لارادات في لاردن زامبيا ونيجيريا

 امريكا الشمالية في Holcim Lafarge ء فروع شركة ادا -و

 من الرغم وعلى املتحدة الواليات في القوي  ألاداء بفضل ، الشمالية أمرياا منطقة في قوية نتائج شركة نشرت

 وذلك نتيجة، الجاهزة والخرسانة الغرانوال و  ألاسمنت أحجام انخفضتحيث  .الصعبة السوق الكندي ظروف

إال ان لارباح التشغيلية و الهوامش ارتفعت و يرجع ذلك الى سعر املبيعات و , كندا غرب في لاقتصادي الركود

 :وهذا ما يوضحه الجدول التالي  1تخفيض التااليف ىال

 1212-1212للفترة امريكا الشمالية في  lafarge holcimمبيعات و ارباح  : 8)-(3جدول رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : https://www.lafargeholcim.com/sites/lafargeholcim.com/files/atoms/files/03022017-finance-

lafargeholcim_annual_report_2016-fr.pdf,p98 

مليون طن و هذا راجع الى  22.3لتبلغ ٪0.1على مدى  السنة انخفضت كميات لاسمنت املباعة بنسبة 

اما الغرانوال ,انخفاض حجم املبيعات في غرب كندا نتيجة تراجع لاستثمارات و انخفاض اسعار البترول 

                                                           
1 lafarge holcim ,rapport annuel 2016 ,op cit,p97 

  

 السنة  0222 0223 0226

املبيعات   

 ( مليون طن)مبيعات لاسمنت  20.9 02.3 22.3

 (مليون طن )مبيعات الغرانوال  113.2 223.1 223.0

 (مليون طن)مبيعات الخرسانة  9.4 2.1 3.3

 (مليون فرنك سويسري )رقم لاعمال  5418 3633 3332

2022 

مليون فرنك )

(سويسري   

2202 

مليون )

فرنك 

(سويسري   

1046 

مليون )

فرنك 

(سويسري   

 ح التشغيليةلاربا

قبل الضريبة و الفوائد و لاستهالك ) 

(و سداد الدين  

01.0٪  هامش لارباح التشغيلية ٪19.3 22.3٪ 

قبل الضريبة و الفوائد و لاستهالك ) 

 ( و سداد الدين

https://www.lafargeholcim.com/sites/lafargeholcim.com/files/atoms/files/03022017-finance-lafargeholcim_annual_report_2016-fr.pdf
https://www.lafargeholcim.com/sites/lafargeholcim.com/files/atoms/files/03022017-finance-lafargeholcim_annual_report_2016-fr.pdf
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٪ 6.2انخفاض حجم مبيعات الخرسانة بنسبة  ,مليون طن  223.0لتبلغ  ٪6.0انخفضت هي لاخرى  بنسبة 

وبالرغم من لانخفاض في حجم ,ب في غرب كندا ماليين متر مكعب بسبب انخفاض الطل 3.3لتصل الى 

 مليون فرنك سويسري وذلك 3323ليبلغ  ٪0.3املبيعات فان لانخفاض في رقم لاعمال كان محصورا في 

 التشغيليةلارباح  ازدادت ، التااليف خفض وتدابير التآزر  أوجه خالل ومن, نتيجة استراتيجية عسعير املبيعات 

 .سويسري  فرنك مليون  102 2 تبلغ ل%22,3 بنسبة  جديد من

لا انها لم تتاثر بها  lafarge Holcimمن خالل ماسبق يتضح ان بالرغم من عغير لاوضاع لاقتصادية في فروع 

بعد لاندماج تناقصت لارباح و لكن بنسبة  0226قبل لاندماج وسنة  0222ان لارباح من سنة  حيثكثيرا 

 :قليلة و هذا راجع الى 

 .يض النفقات لادارية و لاستغالل الجيد للطاقات املتاحة في لانتاج و التوزيعتخف -

املحققة في املنطقة  باإلرباحللمخاطر  مكن الشركة من ععويض الخسائر في منطقة ما  الجغرافيالتوزيع -

 .لاخرى 

 .اهتمام الشركة بالتطور و لابداع في منتجاتها و ادارتها و اسواقها املستهدفة  -

 .الشركة  زيادة كفاءة لاداء و لاستفادة من الخبرات املتراكمة لدى

 :اقتصاد املناطق املتواجدة بهاعلى  Lafarge Holcimاثر اندماج /2.0.1

توفير منتج ذو  واجدة بها اثرا ايجابية من بينها تطق املانعلى  امل Lafarge Holcimلشركة  الندماج لقد كان

افة الى نقل التكنولوجيا و تقنيات  العمل املتطورة الى الدول املضيفة  خاصة الدول باإلض,جودة في لاسواق 

تقليص حجم الواردات و ذلك الن ,تطوير اداء املوارد البشرية و العمل على تدريبهم و تطوير مهاراتهم ,النامية 

دول و كمثال صادرات ال الى زيادة معدل باإلضافة,املنتج الذي كانت ستستورده الدولة اصبح يصنع داخلها 

ألف طن من ألاسمنت   23تصديرلاولى الجزائر بعمليتين تصدير  Lafarge Holcimعلى ذلك قيام شركة 

شحنة  و العملية الثانية تصدير،لإلسمنت إلى غرب إفريقيا Lafarge Holcim الرمادي بكميات كبيرة من مصنع

 ألف طن من الالنكر الرمادي من مصنع 03لجزائر و آالف طن من الالنكر ألابيض ألول مرة في ا 3قدرها 

Lafarge Holcim 222222لا انه كان لها اثر سلبي على حجم العمالة حيث كان يبلغ , لالسمنت إلى الااميرون 

 . عمال 22222تراجع عدد العمال الى  0226و في سنة  0223سنة 
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  خالصة

هي السبيل الوحيد لدخول اسواق جديدة و ,تحواذ لقد ادركت  الشركات ان عمليات لاندماج و ا اس

الحصول على حصص سوقية بها و زيادة قدرتها التنافسية ملواجهة التغيرات لاقتصادية و هذا ما اكدته  

حيث تمكن من تنويع منتوجاته  من  دراستنا الستحواذ مجمع سيفيتال على عدة شركات في اسواق مختلفة 

مما كان له اثر على لاقتصاد الجزائري من تنويع صادرات و تقليص ,لعمودى خالل لاستحواذ لافقي او ا

فقد كان لالندماج اثر  lafarge Holcimاما بالنسبة الندماج شركة  ,حجم الواردات و خفض معدل البطالة

لتغيرات كبير على املؤسسة من ناحية خفض التااليف و زيادة لانتاج و ارتفاع لارباح التشغيلية بالرغم من ا

و  بها و هذا راجع الى التوزيع الجغرافي للمخاطر و توحيد املوارد ةلاقتصادية في مختلف لاسواق املتواجد

 تكما كان له اثر على اقتصاد الدول املتواجد بها خاصة الدول النامية التي اكتسب,لاصول بين الشركتين 

دخل  رات الدول و التي ستساهم  في تنويع مصادر تكنولوجيا و تقنيات عمل جديدة باإلضافة الى زيادة صاد

 .هذه الدول من بينها الجزائر



 
 

 

 

 

 مةـــــــــــــــــــــــــــــالخات
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قتصادية العاملية على مستوى لاهداف و عمليات لاندماج و لاستحواذ من اهم املستجدات لاععد 

ثورة ,فتح لاسواق ,قتصادية العاملية ظل املتغيرات لا ففي,على لانشطة لاقتصادية  تأثير السياسات التي لها 

اصبحت العمليات امرا حتميا في عصر يفرض مجموعة من ,التكتالت لاقتصادية ,تكنولوجيا املعلومات 

القدرة على مواجهة  التغيرات ,التحديات و التي من اهمها زيادة القدرة التنافسية للمؤسسات اقتصادية 

 إلى لاستثمارية واملؤسسات الشركات يدفع الذي الرئيس ي الهدفحيث ان  ,ات الغير متوقعة لاقتصادية و لازم

 وزيادة لاستثمارية أنشطتها ععزيز على العمل هو عليها، لاستحواذ أو أخرى  شركات مع لاندماج في التفكير

 الكيانات ولاستحواذ ندماجلا  صفقات تمكن املعنى بهذا .عامليا بها تنافس أن يمكنها قوة وعشكيل أرباحها

مزايا  تحقيق من الشركات تمكن فهي .بلوغه ألاخرى  الشركات على يصعبزا متمي موضعا احتالل من الجديدة

 .اقتصاديات الحجم 

 نتائج الدراسة 

السبب الرئيس ي لزيادة حدة ,كان للتغيرات لاقتصادية العاملية في اطار ماعرف بالعوملة و تحرر لاسواق  -

افسة  مما اجبر املؤسسات على اللجوء الى بدائل اخرى لتاون اكثر قدرة على مواجهة منافسيها و قد املن

اعتبرت عمليتي لاندماج و لاستحواذ لدى الكثير منها الحل لامثل لخلق كيانات عمالقة اكثر قدرة على 

 .من جهة و مواجهة املنافسين من جهة اخرى مواجهة هذه التغيرات 

لة من الدوافع و لاهداف التي تقف وراء عمليات  لاندماج و لاستحواذ منها ماهو داخلي و منها و هناك جم -

، مادية وبشرية,تحقيق وفورات اقتصاديات الحجم من وفورات مالية  :منها ماهو خارجي و من اهمها 

ياون اسرع من النمو ات النمو و التوسع خاصة ان النمو الخارجي عن طريق لاندماج او لاستحواذ متطلب

 .الداخلي 

 .عمليات لاندماج و لاستحواذ يؤدي الى خفض التااليف  مقارنة بحالة املؤسسة املنفردة  -

 تؤدي عمليات لاندماج و لاستحواذ الى ظاهرة التركيز لاقتصادي  -

الجديدة من اجل زيادة من الخيارات التي تنتهجها املؤسسات في ظل املنافسة عمليات لاندماج و لاستحواذ -

قدرتها التنافسية  و  البقاء و الصمود في عالم عسوده الكيانات العمالقة و التغيرات لاقتصادية  و بالتالي 

 .نؤكد صحة الفرضية لاولى 

الن , لاستحواذ تأثيرا موحدا فقد بينت الدراسة ان الفرضية الثانية مرفوضة ليس لعمليات لاندماج و 

حيث انها تؤثر ايجابيا من خالل  عدة ,تؤثر ايجابيا و سلبيا في نفس الوقت  ماج و لاستحواذعمليات لاند
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و تؤثر سلبيا من خالل متغيرات ,متغيرات اهمها جذب لاستثمار لاجنبي و تحقيق مزايا اقتصاديات الحجم 

 .اخرى اهمها تقييد حرية املنافسة و عشجيع لاحتاار 

 التوصيات

لاقتصادية املالئمة خاصة الشروط القانونية املتعلقة باملنافسة لتفادي لاحتاارات و التي توفير الظروف  -

 . قد تحدث

 أتنظيم السوق حسب النشاطات لاقتصادية حتى يتماش ى مع الكيانات و التكتالت لاقتصادية التي تنش -

 إعفائها مثل لاندماج عمليات حإلنجا وذلك املندمجة للشركات املناسبة للحوافز الحاومات تقديم ضرورة -

 .جيدة أرباح تحقيق لحين السنوات من لعدد رائبالض من

 افاق الدراسة 

 مستقبلية بحوث موضوع تاون  أن يمكن بحثية اشاالية معالم لنا توضحت دراستنا ملوضوع معالجتنا خالل من

 :و تتمثل فيما يلي  املجال نفس في

 .لألسهم السوقية ةالقيم على ولاستحواذ لاندماج أثر-

 .دور عمليات لاندماج و لاستحواذ في مواجهة الكيانات لاقتصادية العمالقة -
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 :ملخص 

كأحد أهم , قتصادواستحواذ املؤسسات على لا اندماج عمليات عسليط الضوء على أثر إلى الدراسة هذه تهدف

 ل مفهوم تتناو  حيث, الخيارات التي تلجا اليها املؤسسة للحفاظ على ماانتها و قدرتها على لاستمرار والبقاء 

باإلضافة الى التطرق الى تقسيمات ,واهم دوافعهما و اهدافهما , ذ و التمييز بينهما ولاستحوا لاندماج عمليات

وتوضيح اثر تطورها على اقتصاد كل من الواليات املتحدة ,رق تمويلها لاندماج و لاستحواذ و ط تعمليا

 .لاتحاد لاوروبي وشمال افريقيا و الشرق لاوسط,لامريكية 

اثر عمليات لاندماج و لاستحواذ التي قام بها كل من مجمع سيفيتال و شركة  على الدراسة هذه تركز

Lafarge-Holcim  لها اثر سلبي و ايجابي في نفس الوقت والتي كان,على اقتصاد الدول. 

عمليات لاندماج و لاستحواذ من الخيارات التي تنتهجها املؤسسات في ظل املنافسة وقد خلصت الدراسة ان 

من اجل زيادة قدرتها التنافسية  و  البقاء و الصمود في عالم عسوده الكيانات العمالقة و التغيرات ,الجديدة 

من لاثار لايجابية لهذه العمليات إال ان لها اثار سلبية  من خالل عدة متغيرات  على وبالرغم ,لاقتصادية 

 .لاقتصاد 

 

 Lafarge-Holcimشركة ,مجمع سيفيتال , القدرة التنافسية ,لاستحواذ , لاندماج :  الكلمات املفتاحية

Abstract : 

This study aims to highlight the impact of merger and Acquisition   on the economy, As one of the most 

important options the institution uses to maintain its standing and viability, It deals with the concept of mergers 

and acquisitions and the distinction between them, and their main motives and objectives, In addition to 

addressing merger and acquisition divisions and financing methods, and explain the impact of its development 

on the economies of the United States of America, the European Union, North Africa and the Middle East. This 

study focuses on the impact of mergers and acquisitions by civital and Lafarge-Holcim on the economies of 

States, It's had both a negative and a positive impact. 

The study found that merger and Acquisition   are the choices of enterprises in new competition to increase 

their competitiveness, survival and resilience in a world of mega-entities and economic changes, despite their 

positive effects, these processes have negative effects through several variables on the economy 

Keywords: merger, Acquisition ,competitiveness, civital, Lafarge-Holcim. 


