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مفهوم إندماج وإستحواذ الشركات
كالً منهما يعتبر أحد إستراتيجيات الشركات لتمويل وإدارة التعامل من خالل بيع أو شراء أو تقسيم أوالجمع بين الشركات المماثلة
والتي يمكن أن تساعد أي مؤسسة لتنمو بسرعة في قطاعها أو في مكان المنشأ ،أو في حقل جديد ،دون خلق فرعيات ،كيانات
جديدة أو استخدام مشروع مشترك .ولقد أصبح التمييز بين “االندماج” و “االستحواذ” غير واضح بشكل متزايد في مجاالت
مختلفة (وال سيما من حيث النتيجة النهائية االقتصادية) ،على الرغم من أنها لم تختف تماما في جميع الحاالت .فمنذ ظهور
الشركات المساهمة واستقرارها بشكلها القانوني الحالي في العالم وهي تسعى إلى السيطرة على بعضها البعض بحثا ً عن زيادة
الحجم لتوسيع النشاط ،واكتساب األسواق ،وزيادة القدرة على المنافسة ،وتحقيق األرباح إلغراء المستثمرين .ومع منتصف القرن
.العشرين ظهر ذلك جليا ً فيما يعرف بعمليات االندماج واالستحواذ
إندماج الشركات
االندماج بصفة عامة هو اتحاد للمصالح بين شركتين أو أكثر ينتج عنه ظهور كيان جديد أو قيام أحد الشركات ،فثالً اندماج
الشركة يعني دخول كلي لكيانها في شركة أخرى وبالتالي يزول كيانها القانوني وتدخل في كيان الشركة األخرى المندمجة معها،
وهذا يختلف عن تحول الشركات حيث تبقى الشركة قائمة وإنما يتغير كيانها القانوني ،كما أن االندماج ليس بالضرورة أن يكون
بين الشركات من ذات النوع ،فيجوز أن تندمج شركة مع أخرى من نوع آخر ،سواء كان االختالف من حيث األغراض أو من
حيث الكيان القانوني
كيف يحدث اإلندماج
واالندماج إما يكون بطريق الضم بحل الشركة ونقل أموالها إلى شركة أخرى قائمة أو بطريق المزج وهو حل شركتين قائمتين أو
أكثر وتأسيس شركة جديدة تنتقل إليها حقوق والتزامات كل من الشركات المنحلة،
أنواع اإلندماج
اإلندماج األفقي وهو اندماج يحدث بين مؤسستين تعمالن في نفس النشاط االقتصادي لتحقيق اقتصاديات الحجم ،ويخلق قوى
.احتكارية للشركة المدمجة ،مثل اندماج مؤسستين لصناعة األدوية
االندماج الرأسي هو اندماج يحدث بين مؤسسات تعمل في أنشطة اقتصادية مكملة ،لتحقيق اقتصاديات التقنية الحديثة مثل تجنب
تكاليف معينة مثل تكلفة النقل أو تكلفة التعاقد ،ويخلق هذا النوع من اإلندماج التكامل في اإلنتاج مثل اندماج شركة محاجر مع
.مصنع أسمنت
االندماج المتنوع وهو إندماج يتم بين شركات لها أنشطة اقتصادية مختلفة ،فقد يكون بغرض زيادة تنوع المنتجات أو االمتداد
.الجغرافي للسوق أو بغرض التنويع البحت بأنشطة غير مرتبطة ببعضها

