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مقدمة

عزيزي امل�ستثمر
ُيع �دّا اال�س��تحواذ واالندم��اج �أب��رز الط��رق الت��ي تلج ��أ �إليه��ا ال�ش��ركات لتو�س��يع
�أ�س��واقها ون�ش��اطاتها ومنتجاته��ا م��ن �أج��ل زيادة �إيراداتها و�أرباحها .وقد �ش��هدت
عملي��ات االندم��اج واال�س��تحواذ م�ؤخ��ر ًا من��و ًا كب�ير ًا يف جمي��ع �أنح��اء الع��امل؛ حي��ث
ارتفع��ت قي��م و�أحج��ام عملي��ات االندم��اج واال�س��تحواذ �إىل م�س��تويات قيا�س��ية غ�ير
م�س��بوقة.
هيئة الأوراق املالية وال�سلع
دولة الإمارات العربية املتحدة
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االندماج وانواعه

يف �أحي��ان كث�يرة يت��م ا�س��تخدام لفظ��ي
االندم��اج واال�س��تحواذ كمرتادف�ين رغ��م
�أنهم��ا يف احلقيق��ة يع�بران ع��ن مدلول�ين
خمتلف�ين ،ونعر���ض فيم��ا يل��ي للتعري��ف
العلم��ي ل��كل م��ن امل�صطلح�ين:

هن��اك نوع��ان م��ن االندم��اج ،االندم��اج
ع��ن طري��ق ال�ض��م ،واالندم��اج ع��ن طري��ق
امل��زج.
 االندم��اج بطريق ال�ضم:ه��و ح��ل وانق�ض��اء �شــ��ركة �أو �أكــ�ثر
(ال�شــركــــ��ات املندمــجــــ��ة) و�إنهــــ��اء
�ش��خ�صيتها االعتباري��ة ونق��ل ذممه��ا
املالي��ة وكاف��ة حقوقه��ا والتزاماته��ا �إيل
�ش��ركة قائم��ة (ال�ش��ركة الداجم��ة).

االندم��اج :هو توحد �أو التحام �ش��ركتني
�أو �أكرث يف �ش��ركة واحدة �أكرب حجما؛
بحي��ث يت��م نقل الذم��ة املالية وكافة احلقوق
وااللتزام��ات من ال�ش��ركة املندجمة �إىل
ال�ش��ركة الداجمة ،مبعنى ذوبان ال�ش��ركات
املندجم��ة ل�صال��ح ظه��ور كيان جديد �أو
قائ��م ينتق��ل �إليه جمي��ع حقوق والتزامات
ال�ش��ركات املندجمة ،ويتطلب
A
االندماج �إجراءات
�شركة
ت�س��تغرق مدة طويلة
B
م��ن الزمن؛ ذلك �أنه
�شركة
مي���س م�صالح كثرية
ومت�ش��ابكة وي�ؤثر
على امل�س��اهمني
بعد
A
B
والدائنني واملدينني
االندماج
�شركة
�شركة
والعم��ال واملتعاقدين
مع ال�شركات
الداجمة واملندجمة
شكل توضيحي لالندماج بالضم
وكذلك �أع�ضاء جمل���س
�إدارتها وامل�س��تهلكني.
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 االندم��اج بطريق املزج:ه��و ح��ل �ش��ركتني �أو �أك�ثر (ال�ش��ركات املندجم��ة)
و�إنه��اء �ش��خ�صيتها االعتباري��ة ونقل ذممها املالية
وكاف��ة حقوقها والتزاماتها �إىل �ش��ركة جديدة.
أهداف االندماج

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

توف�ير ر�ؤو���س الأم��وال الكافي��ة والق��ادرة عل��ى
حتقي��ق �أه��داف ال�ش��ركات.
توفري اجلهود وتوحيدها وحتقيق التكامل.
مقاومة املناف�سة ب�إيجاد كيان كبري ت�صعب مناف�سته.
فتح �أ�سواق جديدة.
توف�ير الأي��دي العامل��ة املا ه��رة.
فر�ص��ة لل�ش��ركات للحيلو ل��ة دون
االنهي��ار واالفال ���س؛ فه��و ميث��ل
ح��ل مث��ايل لل�ش��ركات املتع�ثرة
وامله��ددة با لإفال ���س.
طريق��ة م��ن ط��رق �إ ع��ادة
الهيكل��ة.
تخفي��ف تكالي��ف ا لإنت��اج
واخلد م��ات.
ز ي��ادة الق��درات املالي��ة
والكف��اءة.
حت�س�ين نوعي��ة ا لإنت��اج
واخلد م��ات املقد م��ة .
ز ي��ادة القدرات التناف�س��ية.

A

B

�شركة

�شركة

�شركة
جديدة
شكل توضيحي لالندماج باملزج
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عوامل نجاح االندماج

� .1أن يك��ون هن��اك رغب��ة حقيقي��ة
�صادق��ة ل��دى القائم�ين عل��ى
عملية االندماج ،و�أن يتوفر
لديه��م الداف��ع الذات��ي
واحلاف��ز للقي��ام ب��ه
وع��دم وج��ود معار�ض��ة
ل��ه ،م��ع توف��ر �إط��ار م��ن
ال�صالحيات وال�س��لطات
الكفيل��ة ب�إجن��اح عملي��ة
االندم��اج.
� .2أن يخ�ض��ع ق��رار االندم��اج
لدرا�س��ات اقت�صادية ومالية وت�س��ويقية
واجتماعي��ة ومعاجل��ة �أوج��ه االخت�لاالت
الداخلي��ة لقب��ول عملي��ة االندم��اج والبيئ��ة
القائم��ة بالفع��ل داخ��ل ال�ش��ركات الراغبة
اخلارجي��ة للرتحي��ب ب��ه ،م��ع و�ض��ع خط��ة
يف االندم��اج.
زمني��ة لتنفي��ذ عملي��ة االندم��اج.
 .3تقيي��م وفح���ص �ش��امل جلمي��ع �أ�ص��ول
�	.5أن يت��م اختي��ار ا�س��م الكي��ان اجلدي��د
والتزام��ات ال�ش��ركات الداخل��ة يف
والعالمة التجارية و�أع�ضاء جمل�س الإدارة،
عملي��ة االندم��اج ،وكذل��ك حتدي��د حق��وق
وذل��ك بال�ش��كل ال��ذي يك��ون ل��ه الت�أث�ير
امل�س��اهمني والأ�ص��ول وااللتزام��ات الت��ي
امل�ضم��ون والأث��ر اجلماه�يري اجل��اذب.
ت ��ؤول �إىل ال�ش��ركات الداجم��ة وكيفي��ة
التعام��ل مع الأ�صول الأخ��رى وااللتزامات  .6توف�ير امل��وارد املالي��ة والب�ش��رية
والتجهيزات املنا�سبة للإنفاق على عملية
الأخ��رى.
االند م��اج.
 .4و�ض��ع ت�ص��ور واقع��ي عمل��ي ملراح��ل
عملي��ات االندم��اج يت�ضم��ن الربنام��ج � .7أن تت��م عملي��ة االندم��اج بدق��ة متناهي��ة
وبحر���ص �ش��ديد.
الزمن��ي املنا�س��ب له ،وكذل��ك تهيئة البيئة
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صور االندماج
إندماج أفقي

يك��ون ب�ين �ش��ركات متماثل��ة الأغرا���ض
والأه��داف ،مث��ل االندم��اج ب�ين �ش��ركات
الـ��ت�أمني �أو البن��وك �أو �ش��ركات ذات ن�ش��اط
متما ث��ل.
إندماج رأسي

يك��ون ب�ين �ش��ركات خمتلف��ة الأغرا���ض ولك��ن
لأغرا�ض التكامل ،مثل االندماج بني �ش��ركات
ا�س��تخراج الب�ترول وتكري��ره� ،أو ب�ين �ش��ركات
ا�س��تخراج الذه��ب وت�صنيعه.
إندماج متجانس

وفي��ه تك��ون ال�ش��ركتان املندجمت��ان تعم�لان
يف نف���س الن��وع م��ن �أن��واع ال�صناع��ة ب�صف��ة
عام��ة ولك��ن ال توج��د بينهم��ا عالق��ة
م�ش�تري/عميل �أو م��ورد متبادل��ة.
اندماج متنوع

ي�س��مى �أي�ض��ا باالندم��اج التجميع��ي ويك��ون
ب�ين �ش��ركات تق��وم ب�أغرا���ض خمتلف��ة ،ومنها
ال�ش��ركات الت��ي لديه��ا �أعم��ال متنوع��ة حت��ت
مظل��ة واحدة.
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االستحواذ وأشكاله

اال�س��تحواذ :يق�ص��د ب��ه ال�س��يطرة املالي��ة
والإداري��ة جله��ة معين��ة عل��ى ن�ش��اط �ش��ركة
�أخ��رى ،وذل��ك ع��ن طري��ق متل��ك �أوراق مالية
يف ال�ش��ركة امل�س��تحوذ عليه��ا م��ن خ�لال
اتف��اق �أو �صفق��ة �أو ترتي��ب خا���ص ينت��ج عن��ه
متك��ن اجله��ة امل�س��تحوذة م��ن امت�لاك ح�ص��ة
يف ر�أ���س م��ال �أو حق��وق ت�صوي��ت ال�ش��ركة
امل�س��تحوذ عليه��ا.
ويف ح��االت اال�س��تحواذ غالب � ًا م��ا تبق��ى
ال�ش��ركة امل�س��تح َوذ عليه��ا موج��ودة وتق��وم
بعملياته��ا بال�ش��كل املعت��اد� ،إال �أن ملكي��ة
�أ�س��همها تنتق��ل �إىل اجله��ة امل�س��تح ِوذة،
وتتمك��ن يف ه��ذه احلال��ة اجله��ة امل�س��تح ِوذة
م��ن ال�س��يطرة عل��ى ال�ش��ركة امل�س��تح ِوذ
عليه��ا.
أشكال االستحواذ:
االستحواذ الكلي:

يك��ون اال�س��تحواذ كلي��ا ب�ش��راء
جمي��ع �أ�ص��ول ال�ش��ركة امل�س��تحوذ
عليه��ا.
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االستحواذ الجزئي:

ي�س��مى اال�س��تحواذ جزئي � ًا بامت�لاك ج��زء
م��ن �أ�س��هم تل��ك ال�ش��ركة ،وغالب��ا م��ا تتطل��ع
ال�ش��ركات عن��د ال�ش��راء اجلزئ��ي� ،إىل �أن
تك��ون كمي��ة الأ�س��هم امل�س��تحوذ عليه��ا متك��ن
اجله��ة امل�س��تحوذة م��ن التحك��م يف ق��رارات
جمل���س الإدارة لل�ش��ركة �أو امل�ش��اركة الفعال��ة
يف �إدارته��ا.
وي�س��تتبع اال�س��تحواذ واالندم��اج عمليت��ان
عل��ى جان��ب كب�ير م��ن الأهمي��ة هم��ا:
مبادل��ة الأ�س��هم :عن��د اال�س��تحواذ
يتن��ازل مالك��و �أ�س��هم ال�ش��ركة امل�س��تحوذ

عليه��ا مقاب��ل ح�صوله��م عل��ى عو���ض غ�ير
نق��دي يتمث��ل يف �أ�س��هم يف �ش��ركة �أو �أك�ثر
ميتلكها مقدم العر�ض �أو �أي من الأ�ش��خا�ص
الذي��ن يت�صرف��ون باالتف��اق مع��ه.
ال�س��يطرة :تعن��ي الق��درة عل��ى
الت�أث�ير �أو التحك��م ب�ش��كل مبا�ش��ر
�أو غ�ير مبا�ش��ر يف تعي�ين �أغلبي��ة
�أع�ض��اء جمل���س �إدارة ال�ش��ركة
امل�س��تحوذ عليه��ا �أو الق��رارات
ال�ص��ادرة من��ه �أو م��ن اجلمعي��ة
العام��ة لل�ش��ركة املعني��ة ،وه��ذه
تك��ون �أح��د �أغرا���ض االندم��اج �أو
اال�س��تحواذ.
مخاطــر االندماج االســتحواذ

• احت��كار قطاع��ات اقت�صادي��ة و�صحي��ة
وتعليمي��ة معين��ة له��ا ت�أث�ير مبا�ش��ر عل��ى
دخ��ول الأف��راد و�صحته��م وثقافته��م.
• تقيي��م الأ�ص��ول ب�أق��ل م��ن قيمته��ا
لغي��اب ال�ش��فافية والإف�ص��اح.

التكلف��ة لف�ترة زمني��ة حم��دودة حل�ين
خ��روج املناف�س�ين ،ومن ثم رفع الأ�س��عار
عل��ى امل�س��تهلكني لتعوي���ض اخل�س��ارة
وحتقي��ق مزي��د م��ن الأرب��اح.

• االحت��كار والق�ض��اء عل��ى املناف�س��ة • ،ي ��ؤدي كل م��ن االندم��اج واال�س��تحواذ
�إىل الرتك��ز امل��ايل.
ع��ن طري��ق البي��ع ب�أ�س��عار �أق��ل م��ن
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الفرق بين االندماج واالستحواذ
يوجــد معيــار واضــح لتحديــد
الفــرق بينهمــا وهــو:

• ا�س��تمرار ال�شركة:
�إذا مل تنق�� ِ�ض ال�ش��ركة بع��د
�ش��راء �ش��ركة �أخ��رى لأ�س��همها تك��ون
العملي��ة ا�س��تحواذ ويف املقاب��ل ف�إن��ه
يف حال��ة االندم��اج تنق�ضي ال�ش��خ�صية
االعتباري��ة لل�ش��ركة املندجم��ة.
***************
عزي��زي الق��ارئ ،بع��د �أن تناولن��ا يف اجل��زء
ال�س��ابق الأ�س���س العامة لالندماج/اال�ستحواذ
م��ن حيث طبيعته و�أ�ش��كاله و�صوره وخماطره،
يج��در بن��ا �أن نعر���ض للتفا�صي��ل اخلا�ص��ة
بعملية االندماج /اال�ستحواذ من حيث عر�ض
ال�ش��راء والبيان��ات الت��ي يج��ب �أن يت�ضمنه��ا
والأط��راف املختلف��ة املرتبط��ة بالعر���ض
وحقوقه��ا والتزاماته��ا ،وذلك م��ن واقع �أحكام
"ق��رار رئي���س جملــ���س �إدارة هيئ��ة الأوراق
املالي��ة وال�س��لع رق��م ( /18ر .م) ل�س��نة
 2017ب�ش ��أن قواع��د اال�س��تحواذ واالندم��اج
لل�ش��ركات امل�س��اهمة العام��ة" ال��ذي يه��دف
حلماي��ة حق��وق امل�س��اهمني يف ال�ش��ركات حم��ل
االندم��اج واال�س��تحواذ.
ويث�ير ه��ذا اجل��زء جمموع��ة م��ن املو�ضوع��ات
م��ن بينه��ا طبيع��ة عر���ض ال�ش��راء والبيان��ات
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الت��ي يج��ب �أن يت�ضمنه��ا والأط��راف املرتبط��ة
وغريه��ا م��ن املو�ضوع��ات الت��ي نتناوله��ا عل��ى
النح��و الت��ايل:
عرض الشراء:

العر���ض املق��دم ملالك��ي الأوراق املالي��ة
حم��ل العر���ض �س��واء كان مقاب��ل �ش��راء نق��دي
�أو مبادل��ة ب ��أوراق مالي��ة �أو عر�ض � ًا خمتلط � ًا،
و�س��واء كان العر���ض �إجباري � ًا �أو اختياري � ًا.
أمثلة لألطراف المرتبطة:

(�أ) املجموع��ة املرتبط��ة :الأ�ش��خا�ص
الذي��ن يجم��ع بينه��م اتف��اق �أو ترتي��ب
بغر���ض التمل��ك �أو الت�أث�ير �أو التحك��م
املبا�ش��ر �أو غري املبا�ش��ر بن�س��بة تزيد عن
 %30م��ن الأوراق املالي��ة.

(ب)الأ�ش��خا�ص املعني��ون :كاف��ة الأ�ش��خا�ص
عليه��ا ،وتكون امل�س��ؤولية عن حمتويات
امل�شاركني يف عملية ا�ستحواذ من �أع�ضاء
م�س��تندات العر�ض عل��ى مقدم العر�ض
جمل���س الإدارة وامل��دراء التنفيذي�ين
وال�ش��ركة امل�س��تهدفة وجمل�س �إدارتها
وامل�ست�ش��ارين ومدق��ق احل�س��ابات
وم�ست�شاريها.
والعامل�ين املطلع�ين عل��ى املعلوم��ات� • .أي معلوم��ات توف��ر ملق��دم عر���ض يج��ب
�أن يت��م توفريه��ا كذل��ك لأي مق��دم عر���ض
(جـ)الأق��ارب (ال��زوج و�أب��و ال��زوج و�أم��ه
�آخ��ر.
و�أبن��اء ال��زوج والأب والأم والأبن��اء والأخ
والأخ��ت).
• ال ي�س��مح ب ��أي ت�صرف��ات تت��م م��ن خ�لال
ال�ش��ركة امل�س��تهدفة خ�لال ف�ترة العر���ض
(د)الأط��راف ذات العالقة :رئي���س و�أع�ضاء
والت��ي ق��د ت ��ؤدي �إىل �إجها���ض العر���ض.
جمل���س الإدارة و�أع�ض��اء الإدارة التنفيذية
العلي��ا بال�ش��ركة والعاملني بها وال�ش��ركات
الت��ي ي�س��اهم به��ا �أي من ه�ؤالء مبا ال
يقل عن  %30من ر�أ�س��مالها
وال�ش��ركات التابعة �أو
ال�ش��قيقة �أو احلليفة.
العوض /المقابل:

ميك��ن �أن يك��ون العر���ض
يف �ص��ورة نق��د �أو �أوراق
مالي��ة �أو مزي��ج منهم��ا.
مستند العرض:

• يت�ضم��ن املعلومات
والتفا�صي��ل املتعلقة
بعر�ض اال�س��تحواذ واملقدم
مل�س��اهمي ال�ش��ركة امل�ستحوذ
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لمحــة موجــزة عن بعــض بيانات
عرض الشراء

 .1التعري��ف مبق��دم العر�ض
(وامل�س��تفيد النهائ��ي
�إذا مل يك��ن هو
مق��دم العر�ض)
وا لأ�شخا�ص
املرتبط��ة ب��ه وكذلك
امل�ست�ش��ارين
املرتبط�ين ،وبيان
باملديري��ن �أو �أع�ض��اء
جمل�س الإدارة.
 .2الأوراق املالي��ة التي
ميتلكه��ا مق��دم العر���ض مبفرده
�أو بامل�ش��اركة م��ع الأ�ش��خا�ص الذين
يت�صرف��ون باالتف��اق مع��ه يف ال�ش��ركة
امل�س��تحوذ عليه��ا بالعر���ض ،وتواري��خ
التمل��ك ،وم�س��اهمات �أع�ض��اء جمل���س
الإدارة يف ال�ش��ركة العار�ض��ة.
� .3س��عر العر ���ض ،و مب��ا ال يق��ل ع��ن
�أعل��ى �س��عر مت �س��داده م��ن قب��ل مق��دم
العر ���ض �أو ا لأ�ش��خا�ص الذ ي��ن يعمل��ون
10

باالتف��اق مع��ه خالل فرتة ا لـ � 12ش��هر ًا
قب��ل تق��دمي العر ���ض �أو ال�س��عر ال�س��وقي
لي��وم بدا ي��ة العر ���ض �أو متو�س��ط ال�س��عر
خ�لال ا ل�ـ � 3أ�ش��هر ال�س��ابقة لبدا ي��ة
العر ���ض �أو �س��عر ا لإ غ�لاق قب��ل الي��وم
ا لأول م��ن بدا ي��ة العر ���ض (بحي��ث ال
يق��ل �س��عر العر ���ض ع��ن �أعل��ى �س��عر م��ن
ا حل��االت املذ ك��ورة).

 .4خط��اب من �أح��د البن��وك العاملة
يف الدول��ة يفي��د موافقت��ه على
�ضم��ان توفري املوارد
املالي��ة الالزم��ة لتمويل
عر�ض ال�ش��راء.
 .5بي��ان الأ�صول
وااللتزام��ات كما
ورد ب�آخ��ر قوائم
مالي��ة مدققة.
 .6ال�ش��روط املتعلق��ة
بقب��ول العر�ض.
متى تقوم الشــركة
المســتهدفة بالعرض بعمل
إعالن؟

�أ� -إذا ا�س��تلمت ال�ش��ركة امل�س��تهدفة
�إخط��ار م��ن �ش��ركة بعزمه��ا عم��ل
عر���ض ،بغ���ض النظ��ر عم��ا �إذا كان
جمل���س �إدارة ال�ش��ركة امل�س��تهدفة
ي�ؤي��د العر���ض م��ن عدم��ه ،ويج��ب
عليه��ا �إ�ش��عار امل�س��اهمني ب��دون
ت�أ خ�ير.

ب� -إذا كان��ت هن��اك �إ�ش��اعات �أو
تكهن��ات ح��ول عر���ض مز م��ع تقد مي��ه
�أو كان��ت هن��اك حت��ركات كب�يرة
عل��ى �س��عر �س��هم ال�ش��ركة �أو كا ن��ت
هن��اك زي��ادة كب�يرة يف �أحج��ام
ت��داول ال�س��هم� ،س��واء كان��ت هن��اك
ني��ة حقيقي��ة يف تق��دمي عر ���ض م��ن
عد م��ه.
11

أمثلة اللتزامات األشخاص ذوي
الصلة أو المعنيين بالعرض
لحماية مصالح المستثمرين

جمل���س �إدارة ال�شركة امل�س��تهدفة
باال�ستحواذ:
• تعي�ين م�ست�ش��ار قانوين ومايل.
• عن��د تق��دمي تو�صيت��ه للجمعي��ة العمومي��ة
لل�ش��ركة ب�ش ��أن العر���ض تو�ضي��ح ت�أث�ير
تنفي��ذ العر���ض عل��ى ال�ش��ركة.
• ب��ذل اجله��د ال��كايف يف حتقي��ق
م�صال��ح م�س��اهمي ال�ش��ركات حم��ل
عملي��ة اال�س��تحواذ واحلف��اظ عل��ى
حق��وق الدائن�ين والعامل�ين ومراعــ��اة
م�صا حله��م .
• ب��ذل العناي��ة الكافي��ة ل�ضم��ان
ح�ص��ول مالك��ي الأوراق املالي��ة
والأط��راف املعني��ة بالعر���ض
عل��ى كاف��ة املعلوم��ات
الكافي��ة واملنا�س��بة وف��ى
التوقي��ت املنا�س��ب ال��ذي
يتي��ح له��م تقيي��م العر���ض
واتخاذ قرار م�س��تنري ب�ش��أنها.
• �إع�لاء م�صال��ح امل�س��اهمني عل��ي
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م�صلحته��م ال�ش��خ�صية واالف�ص��اح
ع��ن �أي مكا�س��ب له��م تنت��ج ع��ن وج��ود
م�صال��ح م�ش�تركة �أو متعار�ض��ة من تنفيذ
اال�س��تحواذ.
• يحظ��ر علي��ه اتخ��اذ �أي �إج��راء يتعل��ق
بال�ش��ركة امل�س��تحوذ عليه��ا م��ن �ش ��أنه
�أن ي ��ؤدي �إىل ع��دم قب��ول العر���ض �أو
حرم��ان امل�س��اهمني م��ن فر�ص��ة اتخ��اذ
ق��رار ب�ش ��أنه.
• يحظ��ر علي��ه ا�س��تغالل املعلوم��ات
الداخلي��ة ،ويج��ب عليه��م اتخ��اذ

االج��راءات الت��ي م��ن �ش ��أنها
ع��دم ت�س��ريب املعلوم��ات ومن��ع
التالع��ب يف �أ�س��عار ا�س��هم
ال�ش��ركات املعني��ة.
التزامات امل�ست�شارين
• الإف�ص��اح ع��ن �أي ت�ض��ارب
للم�صال��ح وط��رق �إدارت��ه
واالمتن��اع ع��ن �أي��ة �إج��راءات
تلح��ق ال�ض��رر ب��أي م��ن الأط��راف.
مقدم العر�ض
• �أن يق��دم عر�ض � ًا  -عن��د وج��ود �أك�ثر م��ن
فئ��ة �أ�س��هم  -ميك��ن مقارنت��ه لال�س��تحواذ
عل��ى كل فئ��ة م��ن فئ��ات الأ�س��هم.
• �ضمان م�س��اواة كافة م�س��اهمي ال�ش��ركات
م��ن نف���س الفئ��ة يف احلق��وق وااللتزام��ات
الناجت��ة ع��ن عملي��ة اال�س��تحواذ.
تنفيذ العرض

الأ�س��هم الذي��ن ا�س��تجابوا لعر�ض��ه بن�س��بة
م��ا عر�ض��ه كل منه��م �إىل جمم��وع الأ�س��هم
املطلوب �ش��را�ؤها مع جرب الك�س��ور ل�صالح
�صغ��ار امل�س��اهمني.
 .2عن��د تنفي��ذ العر���ض الإجب��اري يج��ب �أن
يك��ون ع��دد الأوراق املعرو�ض��ة يف نهاي��ة
م��دة العر���ض ي�س��اوي ن�س��بة  +%50ورق��ة
مالي��ة واح��دة.

 .1عن��د تنفي��ذ العر���ض اجلزئ��ي ف�إن��ه �إذا
جت��اوزت الأ�س��هم املعرو�ض��ة للبي��ع ع��دد  .3يج��ب �إع�لان نتيج��ة قب��ول عر ���ض
ال�ش��راء يف م��دة �أق�صا ه��ا الي��وم الت��ايل
الأ�س��هم املطل��وب �ش��را�ؤها يتع�ين �أن يق��وم
لتاري��خ ا لإغ�لاق.
مق��دم العر���ض بال�ش��راء م��ن جميع مالكي
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أنواع االستحواذ

اال�ستحواذ االختياري:
ه��و الرغب��ة يف اال�س��تحواذ والت��ي ت ��ؤدي
�إىل متل��ك  %30م��ن ر�أ���س م��ال ال�ش��ركة +
ورق��ة مالي��ة واح��دة.

م��دة العر���ض ت�س��اوي الع��دد املطل��وب
لال�س��تحواذ �أو �أك�ثر.
• يج��ب العر���ض عل��ى جمي��ع امل�س��اهمني
واحل�ص��ول على الكمية املطلوبة بالن�س��بة
والتنا�س��ب.

�ش��روط جناح العر�ض االختياري:

اال�ستحواذ الإجباري:

• �أن يكون عدد الأوراق املالية املعرو�ضة
يف نهاية مدة العر�ض ي�ساوي ن�سبة
 + %50ورقة مالية واحدة ف�أكرث.

�إذا بلغ��ت ملكي��ة �ش��خ�ص  -مبف��رده
�أو م��ن خ�لال جمموع��ة م��ن الأ�ش��خا�ص

اال�ستحواذ اجلزئي:
ه��و تق��دمي عر���ض ل�ش��راء
ن�س��بة معين��ة م��ن �أ�س��هم
ال�ش��ركة امل�س��تهدفة ت��ؤدي
لتمل��ك ن�س��بة + %50
ورق��ة مالية واحدة ف�أكرث.
�ش��روط جناح العر�ض
اجلزئي:
• يج��ب �أن تك��ون الأوراق
املالي��ة املعرو�ض��ة يف نهاي��ة
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املرتبط��ة �أو الأط��راف ذات العالق��ة -
 %30ف�أك�ثر م��ن ر�أ���س امل��ال املدف��وع �أو
حق��وق الت�صوي��ت يف ال�ش��ركة امل�س��تهدفة
باال�س��تحواذ.
�ش��روط جناح العر���ض االجباري
• احل�ص��ول عل��ى ن�س��بة  + % 50ورق��ة
مالي��ة واح��دة ف�أكرث.
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اال�ستحواذ الإلزامي

العرض المنافس

�	.1إذا ا�س��تحوذت جه��ة �أو جمموع��ة
مرتبط��ة عل��ى  + % 90ورق��ة مالي��ة
واحدة من ر�أ���س املال وحق��وق الت�صويت
يف ال�ش��ركة امل�س��تحوذ عليه��ا بالعر���ض،
يج��وز لأي م��ن امل�س��اهمني الآخري��ن
احلائزي��ن عل��ى  %3عل��ى الأق��ل م��ن
ر�أ���س امل��ال �أن يتقدم��وا �إىل اجله��ة
امل�س��تحوذة بطل��ب تقدمه��ا بعر���ض
لال�س��تحواذ عل��ى �أوراق مالي��ة الأقلي��ة.

ميك��ن تق��دمي م�ش��روع عر���ض �ش��راء مناف���س
خ�لال م��دة �أق�صاه��ا الي��وم ( )53م��ن الي��وم
الت��ايل لتاري��خ ت�س��لم ال�ش��ركة امل�س��تهدفة
للعر���ض الأ�صل��ي ،وي�ش�ترط لقب��ول �إي��داع
م�ش��روع العر���ض املناف���س �أن يك��ون �أعل��ى م��ن
�س��عر عر���ض ال�ش��راء الأ�صل��ي �أو املناف���س
ال�س��ابق ،وللهيئ��ة قب��ول م�ش��روع العر���ض
املناف���س ول��و مل يت�ضم��ن �س��عر ًا �أعل��ى �إذا
ت�ضم��ن تعدي� ً
لا جوهري ًا يف ال�ش��روط املقرتحة
مل�صلح��ة مالك��ي الأوراق املالي��ة حم��ل عر���ض
ال�ش��راء.

 .2للجه��ة امل�س��تحوذة -الت��ي ا�س��تحوذت
عل��ى ن�س��بة (  +%90ورق��ة مالي��ة واح��دة)
ف�أك�ثر -التق��دم بطل��ب للهيئ��ة للموافق��ة
عل��ى تق��دمي عر���ض �إلزام��ي لإل��زام الأقلية
م��ن مالك��ي الأوراق املالي��ة ببي��ع/
مبادل��ة جمي��ع الأوراق املالي��ة
الت��ي ميلكونه��ا ل�صال��ح اجله��ة
امل�س��تحوذة ،مت��ى كان النظ��ام
الأ�سا�س��ي لل�ش��ركة امل�س��تهدفة
باال�س��تحواذ -امل�س��تحوذ
عليه��ا -ي�س��مح بذل��ك ،وذل��ك
خ�لال م��دة ال تتج��اوز ()60
يوم � ًا م��ن تاري��خ الت�س��وية
النهائي��ة للعر���ض الأ�صل��ي.
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تعديل عرض الشــراء

الع��دول عن قب��ول العر�ض

ملق��دم العر���ض تعدي��ل �ش��روط �إع�لان عر���ض
ال�ش��راء وذل��ك خ�لال م��دة ال تتج��اوز الي��وم
( )46م��ن الي��وم الت��ايل م��ن تاريخ ت�س��لمه من
قب��ل ال�ش��ركة امل�س��تهدفة ،ب�ش��روط منه��ا �أن
يك��ون التعدي��ل ل�صال��ح مالك��ي الأوراق املالي��ة
بعر���ض ال�ش��راء.

يج��وز ملالك��ي الأوراق املالي��ة يف حا ل��ة
ع��دم موافقته��م عل��ى التعد ي��ل  -الع��دول
ع��ن قب��ول العر���ض بع��د م�ض��ي  14يو م � ًا
م��ن تاري��خ ا لإغ�لاق ا لأول يف ح��ال ع��دم
ا�س��تيفاء العر���ض احل��د الأد ن��ى م��ن طلب��ات
قبو ل��ه خ�لال م��دة تار ي��خ ا لإ غ�لاق ا لأول �أو
حت��ى تاري��خ ا إلغ�لاق الث��اين ،وذ ل��ك يف حال
متدي��د تعدي��ل العر���ض.

متطلب��ات تعدي��ل عرو���ض ال�ش��راء:
• احل�ص��ول عل��ى موافق��ة الهيئ��ة.
• عل��ى مق��دم العر���ض �أن يق��وم مبراجعة
العر���ض �إذا ق��ام مق��دم العر���ض �أو
�أي م��ن الأ�ش��خا�ص الذي��ن يعمل��ون
مع��ه ب�ش��راء �أ�س��هم يف ال�ش��ركة
امل�س��تحوذ عليه��ا بالعر���ض
ب�س��عر يزي��د عن �س��عر
العر�ض.
• يح��ق ملق��دم عر�ض
اال�س��تحواذ اجلزئي
مراجع��ة العر���ض فيم��ا
يتعل��ق بالن�س��بة الت��ي يج��ب
�أن تتحق��ق يف قب��ول م�س��اهمي
ال�ش��ركة امل�س��تحوذ عليه��ا.
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سحب عرض الشراء

 .1يج��وز ملق��دم العر���ض �س��حب
عر���ض ال�ش��راء �أو الع��دول عن��ه
�أثن��اء ف�ترة �س��ريانه يف حال��ة
حتقق حدث جوهري �ضار،
وبع��د موافق��ة الهيئ��ة.
 .2يج��وز للجه��ة امل�س��تحوذة
التق��دم بعر���ض �ش��راء
جديد بعد م�ضى �س��تة �أ�ش��هر
عل��ى تاري��خ ال�س��حب �أو رف���ض
الطل��ب.
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الحــاالت التاليــة هي نماذج
لصفقــات ال يتــم تقديم
عرض شــراء فيها

• �ش��راء ا لأ�س��هم م��ن قبل
احلكوم��ة �أو م��ن م�س��تثمر
ا�س�تراتيجي
• اال�س��تحواذ به��دف �إع��ادة هيكل��ة
ال�ش��ركات املتع�ثرة
• حتوي��ل الأ�س��هم املرتتب��ة عل��ى املرياث
والو�صي��ة والهب��ة.
• متل��ك الأوراق املالي��ة وقت
اتفاقي��ة التعه��د بتغطي��ة
االكتتاب.
• التن��ازل عن ا لأ�س��هم
فيم��ا ب�ين ال�ش��ركة
القاب�ض��ة و�ش��ركاتها
التابع��ة �أو فيم��ا ب�ين
ال�ش��ركات التابع��ة.
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صدر من هذه السلسلة:
 مدخل إلى أسواق المال مفاهيم االستثمار في أسواق المال قبل أن تستثمر أموالك ( الجزء األول) قبل أن تستثمر أموالك ( الجزء الثاني) االستثمار في األسهم العوائد والمخاطر -صناديق المؤشرات المتداولة ETFs
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