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 دور اندماج االعمال في تعظیم القیمة السوقیة لشركات المساھمة الخاصة  

  (دراسة تطبیقیة في شركة اثیر وعراقنا لالتصاالت)

 أ.م.د ھاني حمید مشجل  و  صابرین كریم بالسم

 كلیة االدارة واالقتصاد / جامعة واسط

 خالصةال

من التعاون والتكامل ومحاولة السیطرة  یُعد االندماج من اھم اإلجراءات االقتصادیة لما یحققھ  
على االسواق وزیادة الربحیة التي یحصل علیھا المساھمون عن طریق تخفیض التكالیف , زیادة 
االنتاجیة , توحید ادوات االنتاج , تحقیق المزایا التي یسعى الیھا المساھمون والمدراء بصورة 

تشجیع االندماج بین الشركات , إذ ان االتجاه  عامة . لذا فأن معظم الدراسات المعاصرة تدعو إلى
ً في مواجھة التحدیات والمتغیرات  ً مھما نحو االندماج وعقد التحالفات اصبح خیاراً استراتیجیا

 الدولیة في عصر العولمة وظھور التكتالت االقتصادیة العمالقة .

متمثلة باالندماج لما لھ من وتتجسد مشكلة البحث بعدم تبني الشركات ألسالیب النمو الخارجي ال   
 دور قد یكون ایجابیاً في تعظیم القیمة السوقیة للشركات.

اما الھدف الرئیس للبحث ھو دراسة قضیة مھمة ومعاصرة تتمثل في تقییم اثر االندماج على 
االرباح والقیمة السوقیة للشركات . لذا فقد انطلق البحث من فرضیة مفادھا: ان اندماج االعمال 

 القیمة السوقیة للشركات . یعظم

بمجموعة من االستنتاجات والتوصیات , كان من ابرز تلك االستنتاجات في ان  البحث وخرج
االندماج یؤدي إلى ارتفاع  قیمة الشركة بعد االندماج بشكل یفوق مجموع قیم الشركتین 

ات التي تعاني المندمجتین قبل االندماج , اما التوصیات فكان من اھمھا التوصیة إلى الشرك
صعوبات ومشاكل وتوجیھ أنظارھا إلى االندماج لما یحققھ من مزایا مالیة تساعد في زیادة كفایة 
وفاعلیة الشركات كما ھو الحال في تحقیق التداؤب وتخفیض التكالیف وتعظیم االرباح وتعظیم 

 القیمة السوقیة.

The role of work consolidation in magnification the 
marketing value for the Companies 

Asst.Prof,Dr, Hani Hameed Mesjal and Sabreen Kareem Balasimand 

 

 Abstract     

    The consolidation is considered one of the main economical 
procedures for its integrating and cooperation and the try to control the 
markets , and increase the profits that obtained by the participants through 
decreasing  costs , increase production , unifying the tools of production , 
achieving the advantages that sought by the participants and managers in 
general . The trend toward consolidation and making aliens become a 

44

ISSN: 2414 - 7419



     بالسم مشجل و   2016 السنة األولى     2.....  العدد دور اندماج االعمال في تعظیم القیمة السوقیة

strategic choice in facing the challenging and international variables in 
globalization period with the appearance of great mass economical 
groups . 

   The problem of the research shapes not to adopt the styles of external 
growth by the companies represented by consolidation for its positive role 
in magnification the marketing value for the companies . The main goal 
of the research is to study an important and contemporary case 
represented in assessing the impact of consolidation on the profits and the 
marketing value for the markets . The research starts from a hypothesis 
that , the work consolidation is magnify the marketing value for the 
companies . 

   The research came out with a group of and recommendations .The main 
of these conclusions that consolidation leads to increase the value of the 
company after merging more than the total value of the tow merged 
companies before merging . One of the main recommendations is the 
difficulty , the problems and its trend to consolidate for its financial 
advantages , which help to increase sufficiency and the activity of the 
companies ,as is the case to achieve the synergy , decrease costs and 
magnify profits and marketing value .    

 

 المقدمة

 ً في البیئة العراقیة فھو قد تطور في السنوات  یُعد مفھوم االندماج من المفاھیم الحدیثة نسبیا
األخیرة التي بدأ فیھا القرن الحادي والعشرون , حیث ھناك عوامل عدیدة ساعدت بھذا التطور 
لیتشكل فیما بعد ضمن إطار علمي ومنھجي , ومن تلك العوامل حدوث األزمات المالیة العالمیة 

اقھا المالیة  فھناك من اعلن حالة إفالسھ بتكرار والتي لحقت بمعظم الدول وشركاتھا واسو
وإعساره وھناك من تكتل واندمج . وكذلك ان زیادة حدة المنافسة بین الشركات واالسواق 
بدرجة كبیرة بفعل تحرر النظم واالقتصادیات واالسواق المالیة كل ذلك دفع باتجاه تطور 

 االندماج .

ا یكتنف المحاسبة من عملیات وتطبیقات وآلیات وامام كل ھذا برز مفھوم االندماج ونظراً لم   
معقدة ,فقد بدأ مفھوم االندماج كأحد ابرز المفاھیم  التي تضع المؤسسات والشركات المالیة التي 

 تنتھجھ في الجانب المناسب واألمن لمن یرید ان یتعامل معھا او یستثمر في أسھمھا . 

ضوع المھم بالدراسة والتحلیل (التطبیق ) من وفي إطار ھذا التوجھ تناول ھذا البحث ھذا المو
خالل اربعة مباحث تناول المبحث االول منھجیة البحث , بینما تناول المبحث الثاني الجانب 
النظري للبحث , اما المبحث الثالث فتناول الجانب العملي للبحث , وركز المبحث الرابع على 

 .ا الباحثة في نھایة البحثمجموعة من االستنتاجات والتوصیات التي توصلت لھ
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 Research Problemمشكلة البحث 

نحو العالم  لعراقا باإلضافة إلى انفتاح، من تطورات متسارعة وكبیرة یشھد العالمما نتیجة     
 الشركات ،على ھذه  بین الشركات مما یتطلب منھا اإلبقاءازدادت حدة المنافسة ، الخارجي

النمو  تبني الشركات ألسالیبھ تتمثل مشكلة البحث بعدم وعلی، والعمل على نموھا وتوسعھا
 تعظیم القیمة السوقیة للشركات. قد یكون ایجابیاً في دورباالندماج لما لھ من  ةالخارجي المتمثل

  Research Significanceالبحث  اھمیة

ا تنبع أھمیة البحث من أھمیة الموضوع الذي یُعد من الحاالت االبرز التي تتعرض لھ   
الشركات فاندماج االعمال لھ دور كبیر في تطویر األنشطة االقتصادیة الصناعیة والتجاریة 
 وتبرز أھمیة البحث من خالل بیان تأثیر اندماج االعمال على االرباح والقیمة السوقیة للشركات

  Research Objectives البحث اھداف

اثر االندماج على ة تتمثل في تقییم ان الھدف الرئیس للبحث ھو دراسة قضیة مھمة ومعاصر   
 االرباح والقیمة السوقیة للشركات .

 Research Hypothesesفرضیة البحث 

 یستند البحث إلى فرضیة رئیسیة مفادھا : ان اندماج االعمال یعظم القیمة السوقیة للشركات .   

 مفھوم االندماجأوالً : 

فعل الثالثي دمج مثل دمج الشيء أي دخل في االندماج في اللغة مصدر واندمج مشتق من ال    
 ).296-295: 1960)(المعجم الوسیط ,210: 1981غیره واستحكم فیھ (الرازي ,

مع تسارع وتیرة العولمة , أصبحت ظاھرة االندماج بین الشركات مثیرة لالنتباه إلى الحد     
ج بین الشركات مطلباً ملحاً الذي یصفھا المحللون المالیین بأنھا ظاھرة العصر , وأصبح االندما

من جانب المنظمین والمتعاملین في االسواق لمواجھة المنافسة الشدیدة في السوق . ویعد االندماج 
شكالً من اشكال انضمام الشركات بعضھا إلى البعض األخر لالستفادة من موارد تكاملیة متوافرة 

صبح أمراً مستحیالً في البیئة العالمیة لدیھا , أو لتعزیز والحفاظ على مكانتھا في السوق حیث أ
 & Schulerللشركات من التنافس مع االخرین دون النمو والتوسع من خالل صفقات االندماج ,(

Jackson ,2001:239.( 

وقد وردت تعاریف عدیدة لالندماج فعرف بأنھ انضمام شركتین أو أكثر یتم بموجبھ تصفیة    
 ) . 80: 1999ین شركة جدیدة, (یاسین ,الشركات الداخلة في االنضمام وتكو

) بأن االندماج ھو اتحاد منظمتین أو أكثر مع بعضھا یؤدي إلى 298: 1980ویرى (توفیق,    
زوال شخصیة الشركات المندمجة وتأسیس شركة جدیدة تنقل الیھا كل أصول والتزامات 

 الشركات الفانیة.  

لمنشآت المنفصلة في منشأة واحدة معدة ) فعرفھ بأنھ تجمیع اIASC,2004:293اما (     
 للتقاریر. 

 & Reedوقدم كتاب وباحثون في حقل اإلدارة المالیة مفاھیم متعددة لالندماج حیث حدد (     
Gill ,1989:53 )(Brockinotion ,1994:232 االندماج بأنھ  تجمیع منشأتین لتأسیس  (
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                السابقة , وھذا ما یتفق مع رأي  منشأة جدیدة تكون مستقلة عن تبعیة وسیادة المنشأة
) Chatraphorn,2001:5 الذي عرفة بأنھ جمع منشأتین أو أكثر لتصبح منشأة واحدة تقوم (

بامتالك ذاتیة وشخصیة الشركات المكونة لھا وھذا إلى حد ما یشابھ اراء العدید من الباحثین 
 & Abraham,2012:865),(Weston & Brigham ,1996:746)(Schulerامثال (

Jackson,2001:241(. 

) فقد  عرف االندماج بأنھ جمع شركتین أو أكثر لتشكیل شركة Gaughan ,2007:7اما (    
 واحدة كبیرة.

كما عرف بأنھ مزیج من اثنین أو أكثر من المنظمات المنفصلة تحت إدارة رئیس تنفیذي واحد  
 ).Harman & Meek ,1988:10وھیئة رئاسیة واحدة (

) بأن االندماج ھو نقل جمیع أصول والتزامات Goedegebuure,1992:30بینما أكد( 
 ومسؤولیات المؤسسات السابقة إما إلى مؤسسة مستمرة أو إلى مؤسسة جدیدة.

ومن خالل ما ورد من التعاریف اعاله یمكن القول ان االندماج ھو عملیة جمع للشركات   
كة وبقاء االخرى أو لسیطرة شركة على أصول والتزامات لتأسیس شركة جدیدة أو لزوال شر

 شركة اخرى مع بقاء األخیرة لحقیق أھداف الشركات الداخلة  في االندماج .

ودمج األعمال ھو مصطلح عام یستعمل للتعبیر عن عملیة التوحید والتي قد تأخذ احد االشكال    
 ): 3: 2009)(أبو نصار , Jeter,2012:15-16التالیة , (

یحدث األندماج عندما تسیطر شركة واحدة على جمیع صافي أصول   -: Mergerاألندماج 
شركة واحدة او اكثر من خالل أصدار أسھم او بشكل نقدي او غیرھا من ادوات الدین وینتج عن 

وانتقال نشاطھا واصولھا و التزاماتھا  للشركة  Combinee ( 1االندماج زوال الشركة المندمجة(
 .Combinor (2الدامجة(

 األندماج

 = ة أ  +     = +  +                                       

ونشاطات یحدث عند تأسیس شركة جدیدة وتنتقل الیھا  أصول  -: Consolidationاألتحاد 
فأذا كان لدینا  شركتین او اكثر قائمتین مما یؤدي الى تصفیة وزوال الشركات الداخلة في األتحاد

ركة (أ) والشركة (ب) فعند ما یتم أتحادھما تنتج الشركة (ج) ویتم تصفیة اعمال الشركتین (أ) الش
 و(ب) وتنتقل أصولھما ونشاطھما الى الشركة (ج) .

 تحاداأل

               =  + = 

تحدث السیطرة عند قیام شركة واحدة بشراء غالبیة اسھم شركة  -:   Acquistionالسیطرة 
یعطي الشركة المشتریة القدرة على السیطرة على ادارة وقرارات الشركة المسیطر اخرى مما 

علیھا وإدارة اعمالھا بما یتماشى مع مصالح الشركة المسیطرة . وتعرف السیطرة على انھا " 
امتصاص شركة بواسطة شركة اخرى وتبقى الشركة المسیطر علیھا على اسمھا وشخصیتھا 

 الشركة المندمجة : ھي من الشركات المكونة لالندماج ولكنھا تختفي قانونیاً بتمام اندماجھما في الشركة الدامجة . 1
 ي الشركات األخرى بأنھا الشركة الباقیة.الشركة الدامجة : ھي من الشركات المكونة لالندماج لكنھا تتمیز عن باق 2

شركة   شركة ب أ شركة
 

 شركة أ شركة ب شركة أ
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السیطرة لوجود الرغبة المشتركة بینھما مما یؤدي إلى النھوض والتقدم القانونیة , وتحدث عملیة 
) وھذا ال یتفق مع Ross et ,al ,1998:711مع اشاعة روح الصداقة بین اعضاء الشركتین " (

)  "الذي أشار إلى  السیطرة على انھا اندماج بین شركتین 35: 2003رأي (المصارف الكویتیة ,
 , وانما توجد معارضة من جانب مدیر الشركة المكتسبة" . لكنة یتم بصورة غیر ودیة 

) فقد عرفا السیطرة بأنھا شراء أسھم أو Chunlaichen & Findlay ,2003:23اما (     
 أصول في شركة اخرى لتحقیق النفوذ اإلداري ولیس بالضرورة ان تكون السیطرة ودیة .

الشركتین قائمتین وتمارسان اعمالھما بشكل  وتختلف السیطرة  عن االندماج واالتحاد في بقاء    
مستقل ویبقى لكل منھما صفة قانونیة مستقلة وسجالت محاسبیة مستقلة , ویجب ان تمتلك 

من اسھم الشركة االخرى , او من حقوق التصویت فیھا ,  50%الشركة المسیطرة على أكثر من 
) او الشركة األم  Holding Company)3ویطلق على الشركة المسیطرة بالشركة القابضة 

Parent Company   4اما الشركة المسیطر علیھا فیطلق علیھا الشركة التابعة Subsidiary 
Company  ),Hoang,2007:6.( 

 القوائم المالیة المؤحدة

 + =   + = 

 من خالل عرض أشكال االندماج یمكن التمیز بین ھذه األشكال من خالل الجدول االتي :

 باالستناد إلى ماورد أعاله. ین المصدر: إعداد الباحثق بین االندماج واالتحاد واالفر )1الجدول (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من قانونیًا تمكنھا بنسبة عنھا مستقلة أخرى شركات أو شركة مال رأس في حصًصا أو أسھًما تملك التي الشركةالشركة القابضة :  3
 .العامة خططھا ورسم إدارتھا على السیطرة

 ة (االم)الشركة التابعة: وھي الشركة التي تخضع لسیطرة الشركة القابض 4

 القوائم المالیة للشركتین أوب القوائم المالیة للشركة ب قوائم المالیة للشركة أال
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 أسباب ودوافع االندماج 
-Lewis& Pendrill ,2004:360یمكن توضیح أھم اسباب ودوافع االندماج بالنقاط االتیة ,(

361 .( 

 -: Economics of Scaleاالستفادة من وفورات الحجم  -1

ن تبریر اندماج الشركات بأنھ وسیلة لتوفیر وفورات الحجم وھذا یعني ان تكلفة االنتاج یمك  
للشركتین في حال اندماجھما ستكون أقل من مجموع تكالیف االنتاج للشركتین قبل اندماجھما . 
ً في اإلدارة , والبحث  وھذا ال یعني ان وفورات الحجم فقط في تكالیف االنتاج وانما أیضا

ر , والتمویل والمحاسبة , وكذلك فأن االندماج یساعد في تحسین القدرة الشرائیة للشركة والتطوی
الجدیدة لشراء المعدات واللوازم المكتبیة , حیت تصبح الشركة الجدیدة لدیھا قدرة اكبر للتفاوض 

 ).Seth, 1990:99على السعر مع موردیھا ,(

 -: Diversification    التنویع -2

الى اندماج الشركات على انھ عملیة تنویع االستثمارات والتي ال بد ان تنعكس على غالباً ما ینظر 
تخفیض التقلبات الشدیدة في العائد واستقراره وبالتالي تخفیض المخاطرة المشتركة للشركة 
ً ما یسعون الى اتمام عملیة  الدامجة . ھذا باإلضافة الى ان مدیري الشركات المندمجة غالبا

یحققوه من منافع ذاتیة من وراء االندماج نتیجة نمو الشركة التي یدیرونھا وضمان  االندماج لما
 Geppertالحصول على عائد ثابت كنسبة من االرباح المرتفعة او المستقرة للشركة الدامجة ,(

&Kamerschen,2008:330.( 

 -:  Tax Advantagesاالستفادة من المزایا الضریبیة  -3

فادة من المزایا الضریبیة الخاصة بعملیات االندماج, ویمكن تحقیق ذلك تستطیع الشركات االست   
عن طریق اندماج شركة لدیھا خسائر في الوقت الحاضر ولكن فرصھا المستقبلیة جیدة , مع 
شركة لدیھا ارباح , فخسائر الشركات المندمجة تغطي جزء من ارباح الشركة الدامجة بدالً من 

اذا كانت الشركة المندمجة لدیھا اعفاءات ضریبیة یمكن االستفادة من دفعھا للدولة كضرائب , أو 
 ھذة االعفاءات إذا سمحت القوانین بذلك .

ویتبین من ذلك ان الشركات التي تحقق ارباح عالیة تحاول االندماج مع الشركات ذات خسائر    
 ). Roll,1986:197متراكمة من اجل حمایة جزء من ارباحھا ,(

 -:   Purchase of Undervalued Assetsقل من قیمتھا شراء اصول بأ -4

ان نفس المجموعة من االصول قد یكون لدیھا أقیام مختلفة بأختالف الناس  من المعروف جیداً    
ونتیجة لذلك فمن الممكن في كثیر من االحیان لشركة شراء مجموعة من أصول شركة اخرى 

غم من ان الشركة الدامجة تشتري اسھم بسعر وبسعر اقل من قیم األصول االساسیة . على الر
أعلى من سعر السوق الحالي . قد تكون قادرة في الحصول على األصول االساسیة التي لھا قیمة 

 ).Jensen,1986:50أعلى بكثیر من الثمن المدفوع ,(

 -تحسین االدارة : -5

كات المندمجة. تحاول بعض الشركات االندماج مع شركات اخرى من اجل تحسین ادارة الشر   
ً عندما یكون اداؤھا أقل من أداء الصناعة بشكل مستمر ومنتظم  فالشركة یحتمل ان تصبح ھدفا

).Brealey & Myers,2006:16.( 
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  -:  Failing of Firmsفشل الشركات  -6

فالشركات  Distressed Firms 5یعد االندماج أحد أسالیب إعادة ھیكلة الشركات المعسرة    
ً یمكن ان تسعى لكي تندمج مع شركات اخرى قادرة على حل المعسرة إعسار اً مالیا او تشغیلیا

 ).Capron,1995:72اعسارھا بدالً من اإلفالس ,(

 مزایا االندماج 
 & Hoyle ),(  12: 2003, (الدوري, كاآلتيیحقق االندماج مجموعة من المزایا وھي    

others,2011:39. ( 

 الشراء أو البیع وغیرھا من العملیات . ات التشغیل أوتحقیق الكفاءة االقتصادیة لعملی -1

 دخول سریع للمنتجات الجدیدة والقائمة في األسواق المحلیة والخارجیة . -2

 التوفیر في التكالیف من خالل التخلص من األنشطة المكررة . -3

 ندماج.الفضلى من الكفاءة اإلداریة واالنتاجیة الموجودة في الشركات طرفي اال االستفادة -4

تقلیل الضرائب نتیجة لتدویر الخسائر . أو الحصول على وفورات ضریبیة خاصة في  -5
 البلدان التي تسمح قوانینھا الضریبیة باإلعفاءات في حال االندماج .

القدرة على الحصول على التمویل بأسعار اكثر جاذبیة . وزیادة سلطة التفاوض مع  -6
 المؤسسات المالیة .

 تنویع المخاطر التجاریة . -7

 زیادة درجة استقرار األرباح للشركة والحصول على مورد أضافي . -8

 زیادة اسعار األسھم للشركة في السوق . -9

 غیر  بل انھا یمكن ان تكون ناجحةومن الجدیر بالذكر , انھ لیس جمیع عملیات االندماج   
ى مفیدة وان نجاح عملیات االندماج تعتمد على مدى واقعیة عاقدي الصفقات والى اي مد

ً بعد یوم على العملیات . ان الشيء االكثر اھمیة  یمكنھم دمج الشركتین مع المحافظة یوما
لإلدارة ھو ان تأخذ بنظر االعتبار ان االندماج أو االستحواذ جزء من استراتیجیة واضحة 
المعالم من شأنھا ان تؤدي إلى  التكامل وخلق قیمة . ان خطر االنحراف االستراتیجي ھو خطر 

ي یمكن ان یؤدي إلى دمار قیمة الشركات الدامجة وان اختیار استراتیجیة التكامل التي حقیق
 تتماشى وتتوافق مع االھداف التي حددتھا اإلدارة العلیا مھم جداً لضمان التناسب االستراتیجي

  نظریات االندماجMerger Theories  
 Differential Efficiency Theoryنظریة الكفایة التفاضلیة  -1

تعد نظریة الكفایة التفاضلیة من اكثر النظریات التي یمكن استخدامھا لتفسیر االندماج ووفقاً     
لھذه النظریة فأن إدارة الشركة الدامجة تسعى إلى اتمام النقص لدى الشركة المندمجة ,لذلك من 

الشركة الدامجة  المحتمل إن تكون ھذه النظریة أساساً لالندماج االفقي ,وتعني انھ اذا كانت إدارة
أكثر كفایة من الشركة المندمجة فإذا اندمجت الشركتین وكان بإمكان الشركة الدامجة ان ترفع 

 الشركات المعسرة : تعبیر عن الحالة الي تكون فیھا السیولة النقدیة المتوفرة لدى الشركة غیر كافیة لتسدید االلتزامات تجاه الغیر. 5
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مستوى كفایة الشركة المندمجة إلى مستوى كفایة إدارتھا ,وبالتالي فأن الكفایة ترتفع من خالل 
 ).642: 2010العامري , ( االندماج مما یحقق مكسباً اجتماعیاً ومكسباً شخصیاً في ذات الوقت .

وتبین النظریة إن ھناك  إدارة شركات تعمل بصورة غیر جیدة وبمستوى كفاءة اقل من    
المتوسط ,لذلك یجب على الشركات الدامجة إن تتوفر لدیھا خبرة لتحدید اإلداء المنخفض ,وكذلك 

ناك ثالثة انواع من إن تتوفر لدیھا الخبرة اإلداریة لكي تحسن من إداء الشركات المندمجة ,وھ
 ).Montgomery et ,al,1984:182التآزر یمكن ان ینجم عن نظریة الكفاءة ,(

 التآزر المالي الذي یؤدي إلى انخفاض تكلفة رأس المال. -1

التآزر التشغیلي یمكن ان ینتج عن اندماج االعمال انخفاض تكلفة وحدات االنتاج وتمكین  -2
 .الشركة من تقدیم منتجات ذات جودة أعلى

 التآزر اإلداري. -3

 Synergy Theory تداؤبنظریة ال -2

تتحقق ھذه النظریة عندما تكون قیمة الشركة الجدیدة التي تنتج من االندماج أكبر من مجموع     
تحقق من عملیة االندماج , فإذا كنت یأو ال  یتحقق التداؤبقیم الشركات قبل عملیة االندماج , فقد 

ر من حاصل جمع قیمة الشركتین منفصلتین اي إن )اكبVABقیمة الشركة الجدیدة (
)VAB>VA+VBإذا كانت قیمة الشركة الجدیدة تساوي مجموع قیم الشركتین قبل عملیة  و)ا

أتي من ی ھذا التداؤبال تتحقق في ھذه الحالة , وان  التداؤب) فأن VAB=VA+VBاالندماج (
ن الطاقة ) أو تخفیض كلف تخفیض كلف التشغیل (أي إن یتم التشغیل عند مستوى عالي م

التمویل (أي االقتراض بفائدة أقل وبشروط أفضل ) أو االستفادة من الخبرات اإلداریة والفنیة 
حیث تصبح الدامجة قادرة على التشغیل واالنتاج بكفایة إداریة أفضل , الذي یؤدي إلى تقلیل 

 ).Broderick et,al,1998:101متوسط كلفة الخدمة أو الوحدة المنتجة ,(

 Financial Effects Theoryنظریة التأثیرات المالیة  -3

إن نظریة التأثیرات المالیة تثبت بأن عملیة االندماج یمكن لھا إن تحقق مكاسب مالیة التي     
تحصل علیھا من ممیزات اقتصادیات الحجم وتؤدي إلى تحقیق وفورات ناتجة من استعمال 

وان ھذه النظریة تركز على استعمال نسب المضاعف احسن الطاقات التي یوفرھا االندماج . 
P/E Ratio وركزت نظریة التأثیرات المالیة على موضوع الطاقة اإلقتراضیة غیر المستغلة .

Unused Debt Capacity   حیث تستطیع الشركة الدامجة االستفادة من الطاقة االقتراضیة
ض بأقل كلفة لتمویل استثماراتھا غیر المستغلة للشركة المندمجة من أجل الحصول على قرو

  ).Carpenter et ,al,2009:472الرأسمالیة الجدیدة (

 Monopoly Theoryنظریة االحتكار  -4

في كثیر من االحیان تتم عملیات االندماج بھدف تحقیق قوة احتكاریة ولكن الشركات       
حدث االحتكارات نتیجة الدامجة تدعي ان الھدف من االندماج ھو تحقیق التآزر ,  ویمكن ان ت

عملیات االندماج االفقي , مما یؤدي  إلى زیادة القوة السوقیة والحصول على حصة أكبر من 
السوق , حیث إن االندماج یؤدي إلى زیادة المبیعات . وتركز ھذه النظریة على زیادة القوة 

یادة االرباح . وحتى االحتكاریة للشركات الدامجة مما یمكنھا من زیادة سعر المنتج وبالتالي ز
وان كانت الشركة الدامجة ال تسیطر على كل السوق تستطیع ان تتفق مع الشركات االخرى على 
رفع االسعار . إن بعض الشركات تنتج منتجات محددة وبمواصفات ذات جودة عالیة فعندما ترید 

 Mass Production Techniqueزیادة حصتھا السوقیة من خالل تكنولوجیا االنتاج الواسع 
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حیث یمكنھا االندماج من الحصول على الخبرات لبیع منتجاتھا وخدماتھا وخلق قوة احتكاریة في 
 ).Rene, 2012:14السوق ,(

) بعض االدلة غیر المباشرة على عواقب االحتكار Jensen,1984:109-121وقد أعطى (  
ة االحتكاریة التي یحققھا ویقول ان المساھمین والشركة الدامجة ال یمكن ان تستفید من القو

االندماج , وان مكاسب االندماج ال تأتي من قوة االحتكار ولكن من االقتصادیات اإلنتاجیة 
انھ أذا جاءت مكاسب من القوى االحتكاریة التي انشاؤھا , فأن  Jensenوالتآزر . ویقول 

 باح وأسعار االسھم .المنافسین في الصناعة سیستفیدون من ارتفاع االسعار ومن ثم زیادة االر

ً من النتائج التي قدمھا     ونالحظ مما تقدم ان نظریة االحتكار لدیھا مقبولیة منخفضة انطالقا
Jensen  .مقارنة بنظریة الكفاءة  

 Maximizing the Market Valueتعظیم القیمة السوقیة  ثانیاً :  

وان ھذا المفھوم ارتبط مع أھداف ظھر مفھوم القیمة السوقیة للشركة منذ سنوات طویلة ,     
اإلدارة الرئیسیة حیث ان تعظیم القیمة السوقیة للمنشأة من أھم أھداف اإلدارة والتي یستفاد منھا 

 في أمور عدیدة منھا :حالة الشراء أو البیع , التأمین والتصفیة .

   مفھوم القیمة السوقیة 
ن وجھات نظر مختلفة , فقد عرفت بأنھا لقد عرف مفھوم القیمة السوقیة بتعاریف عدیدة م    

"القیمة التي تظھر في سوق األسھم وتتحدد عن طریق التعامالت التي تحدث في سوق األوراق 
المالیة , وتعبر عن سعر تداول األسھم في السوق حیث تكون بالعادة متقلبة نتیجة العوامل 

, والعرض والطلب على األسھم  االقتصادیة الخارجیة والداخلیة , ومقدار االرباح المتحققة
والمركز المالي للمنشأة , وقد تختلف عن القیمة الدفتریة اما بالزیادة أو النقص "(فضیلة 

26:2009,.( 

ومن وجھة نظر اخرى فقد عرفت القیمة السوقیة بأنھا "المبلغ المقدر الذي ینبغي الحصول      
قدمھ المشتري , ویوافق علیة البائع في عملیة علیة من عملیة التبادل في تاریخ التقییم بین ما ی

تكون بین أطراف مستقلة , وذلك بعد التسویق المالئم , وان تكون العملیة بدون اكراه وبحكمة 
 ),48:2015ودرایة "(الشمایلة

ً بعدد األسھم      وكذلك عرفت بأنھا " سعر البیع لألسھم في سوق األوراق المالیة مضروبا
فوعة , وقد تكون ھذه القیمة أعلى أو أقل من القیمة األسمیة أو القیمة الدفتریة " المكتتب بھا والمد

 ),93:2009(الشریفي

) بأن القیمة السوقیة تتأثر بعوامل عدیدة منھا Smith & et, al ,1989:583ویرى (     
وعات االرباح المتوقعة للشركة ومعدالت الفائدة المستقبلیة واألموال العامة للشركة والمدف

المتوقعة والتغیرات في معدالت الضریبة وغیرھا من العوامل التي تؤثر على قرار المستثمر 
 بخصوص اھمیة حصة األسھم في سوق األوراق المالیة.

یتضح من التعاریف السابقة ان القیمة السوقیة للمنشأة ھي ھدف استراتیجي لإلدارة حیث     
زیادة أسعار أسھم المنشأة في السوق المالي ؛ الن تسعى إلى تعظیمھ  عن طریق التركیز على 

 .    إلى حد معین  العالقة بین أسعار أسھم المنشأة وقیمتھا السوقیة عالقة طردیة

وتمثل القیمة السوقیة لألسھم مقیاساً ومعیاراً إلداء المنشأة  یشتمل على ثالثة عناصر مھمة      
 ),29:2009وھي كما یأتي : (النعیمي والتمیمي
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"القیمة الزمنیة للنقود ": ویقصد بالقیمة الزمنیة ان الدینار الیوم اكبر من دینار الغد وان  -1
 ذلك یعود إلى تفضیل االستھالك الحالي وظروف التضخم .

"مخاطر التدفقات النقدیة": ویقصد بذلك ان التدفقات النقدیة التي یتوقع ان یتم الحصول  -2
یر مستقرة لذلك فأن درجة تقلب التدفقات تؤثر على علیھا من االستثمار تكون متقلبة وغ

 أسعار األسھم في بورصة األوراق المالیة .

"توقیت الحصول على التدفقات النقدیة : المقصود بذلك عند اي نقطة زمنیة یمكن  -3
 للمنشأة الحصول على التدفقات النقدیة الستثماراتھا". 

 

  دوال القیمة السوقیةFunctions of Market Value 
ان القیمة السوقیة ألسھم الشركات تتأثر بمتغیرات عدیدة , وھذه المتغیرات تتلخص من خالل    

 ),96:2009-100عالقات رئیسیة وھي كاالتي(الشریفي

 العالقة بین ربحیة السھم والقیمة السوقیة للسھم  -1

طردیة بن زیادة  ان القیمة السوقیة للسھم تتأثر بصافي الربح بعد الضریبة , وتكون العالقة    
صافي االرباح وزیادة القیمة السوقیة , فعندما یتوقع المستثمرون بأن صافي ربح الشركة سوف 

 یزداد فأنھم سوف یقومون بشراء اسھم الشركة مما یؤدي إلى  زیادة القیمة السوقیة.

 العالقة  بین زمن تحقیق االرباح والقیمة السوقیة للسھم -2

حقیق االرباح والقیمة السوقیة ھي عالقة عكسیة , فعندما یكون ھناك ان العالقة بین زمن ت     
توزیع فوري لألرباح تكون القیمة السوقیة للسھم أكبر مقارنة فیما لو كان توزیع االرباح بعد سنة 

 , حیث تكون القیمة السوقیة أقل كلما زادت فترة توزیع االرباح.

 العالقة بین السیولة والقیمة السوقیة  -3

ان للسیولة اھمیة كبرى بالنسبة للقیمة السوقیة للسھم , فالسیولة ھي عملیة تحویل األصول "    
المتداولة إلى نقدیة , ویعتمد ذلك على طبیعة األصل , فمنھ ما یتم تحویلھ بسرعة , ومنھ ما 

 , حیث إلى حد معین یصعب تحویلھ ", وتكون العالقة بین السیولة والقیمة السوقیة عالقة طردیة
كلما كانت درجة السیولة للشركة مرتفعة ادى ذلك إلى وجود فرص استثمار جدیدة وبالتالي تؤدي 
إلى زیادة الربح , ونتیجة لذلك سوف تزداد القیمة السوقیة للسھم بسبب زیادة الطلب على اسھم 

 الشركة.

 العالقة بین القدرة على الوفاء بااللتزامات والقیمة السوقیة  -4

ة بین قدرة الشركة على الوفاء بااللتزاماتھا  والقیمة السوقیة للسھم  من خالل تتمثل العالق   
االستفادة من المعلومات المحاسبیة التي توجد في القوائم المالیة مثل نسب اجمالي األصول إلى 
المدیونیة والنسب المالیة حیث انھ كلما كان معدل اجمالي األصول مرتفع بالنسبة للمدیونیة فأن 

 سوف یزید القیمة السوقیة للسھم . ذلك 

 الربحیة ونسب قیاسھا 
ان الربحیة تمثل مقدرة الشركة على تولید الدخل , والن االرباح التي یحصل علیھا المساھمون    

تأتي من قیمة االرباح المتحققة , لذلك یُعد تحلیل االرباح في غایة االھمیة للمساھمین , وكذلك 
ل قیمة االرباح المتحققة أھمیة عالیة ألنھا تمكنھم من تقییم قدرة الشركة بالنسبة للدائنین حیث تشك
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على سداد الدیون المترتبة علیھا , كما تُعد الربحیة مؤشراً لمعرفة اإلداء المالي للشركة 
)Daniela & Brain ,2010:782( 

وري ویمكن تعریف الربحیة على انھا  " الھدف االساسي لجمیع الشركات , وأمر ضر    
الستمرارھا وبقائھا وغایة یتطلع لھا المستثمرون , ومؤشر یھتم بھ الدائنون عند تعاملھم مع 
ً أداة لقیاس كفاءة اإلدارة في استعمال الموارد المتاحة لدیھا , لذلك نجد ان  الشركة , وھي ایضا

ارد المتاحة لدیھا جھد اإلدارة المالیة في الشركة یوجھ بالدرجة األولى نحو االستعمال االمثل للمو
 ). Levinthal ,2010:708لتحقیق أفضل عائد ممكن ألصحابھا (

 )Kieso,2005:781ویستعمل لتحلیل الربحیة العدید من النسب منھا (   

 )Return on Salesمعدل العائد على المبیعات ( -1

شیر إلى ما ان ھذه النسبة تقیس صافي الدخل الذي یتحقق عن كل دینار من المبیعات , وھي ت    
تحققھ الشركة من ارباح بعد تغطیة التكالیف والمصاریف العمومیة واإلداریة ومصاریف تمویلیة 
وغیرھا , وكلما كانت ھذه النسبة مرتفعة كان ذلك جیداً. وتقاس ھذه النسبة من قسمة صافي 

 الدخل على صافي المبیعات.

 )Total  Assets Turnoverمعدل دوران األصول ( -2

عمل ھذه النسبة لمعرفة مدى كفاءة الشركة في استعمال أصولھا لتولید اإلیرادات , ان وتست    
ارتفاعھا عن المعدل یشیر إلى ان العائد من أصول الشركة عاٍل , وتقارن ھذه النسبة مع مثیالتھا 
في القطاع نفسھ أو مع سنوات سابقة لنفس الشركة . وتقاس من قسمة صافي المبیعات على 

 صولمجموع األ

 )Return on Assetsمعدل العائد على األصول ( -3

ان ھذه النسبة تقیس القوة اإلیرادیة لألصول اي انھا تقیس مدى كفاءة اإلدارة في استثمار       
اموال الشركة التي تأتي من جمیع مصادر التمویل سواء كانت خارجیة أو داخلیة , ان ارتفاع 

ویشیر ذلك إلى استغالل افضل لألصول .وتقاس ھذه  ھذه النسبة یعطي مؤشراً جیداً للشركة
 النسبة من قسمة صافي الدخل على مجموع األصول.

 )Return on Equityمعدل العائد على حقوق الملكیة ( -4

ان ھذه النسبة تشیر إلى العائد الذي یحصل علیة المساھمین من استثمار أموالھم بالشركة , وان    
الربحیة المستعملة الن بناءاً على ھذه النسبة یقرر المساھمین ھذه النسبة تُعد من أھم نسب 

ً . وكلما انخفضت  االستمرار في النشاط أو تحویل اموالھم إلى استثمار اخر یحقق عائداً مناسبا
ً عن أداء الشركة. ویمكن قیاسھا من قسمة صافي الدخل  ھذه النسبة كلما كان ذلك مؤشراً سیئا

 على مجموع حقوق الملكیة .

 االندماج وتعظیم القیمة السوقیةMergers and maximizing the market 
value                                                                               

تُعد عملیة تعظیم القیمة السبب الرئیسي من وراء عملیة االندماج , إذ ان ھناك العدید من     
العوامل واالسباب التي تجعل الشركات تتشارك في عملیات االندماج . ففي بعض الحاالت قد 
تحصل الشركات على صفقة رابحة مع مكاسب مستقبلیة محتملة , وفي حاالت اخرى , یحدث 

نتیجة وقوع الشركات في مشكلة مالیة ویكون االندماج الطریق المالئم لحالتھا , ان ما االندماج 
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یدفع الشركات لالندماج ھو لمواجھة التھدید التنافسي والذي یعزز بشكل فعلي وكبیر قیمة الشركة 
)Sharma,2010:61.( 

حاملي اسھم التي تدفعھا الشركة الدامجة إلى   Large Premiumوتُعد العالوة الضخمة   
الشركة المندمجة كقیمة مضافة لھا . ان الحقیقة الراسخة تقول ان ھدف حاملي األسھم ھو الربح 
من وراء االندماج مع ذلك فأن عالوة أسعار االسھم ضروریة ألغراء حاملي اسھم الشركة 

 ).Jensen,1988:25المندمجة للتخلي عن اسھمھم (

وان تخمین القیمة  Under Valuedمن قیمتھا الحقیقیة  ان الشركة المندمجة ھي مقیمة بأقل   
الحقیقیة یتم عن طریق تحدید التدفقات النقدیة المستقبلیة التي تستعمل معدل خصم مالئم ومقارنھ 

 النتائج مع سعر السوق الحالي.

وبھذا الصدد یطرح تساؤل ھو متى تصبح الشركة المندمجة مقیمة بأقل من قیمتھا الحقیقیة ؟   
في نظریتھ لسلطة الشركة ان سبب االندماج ھو ان مدیري الشركة المندمجة  Manneح وض

یخفضون قیمة اسھم شركاتھم لجعلھا مربحة ومغریة للخارجیین للحصول على ربح االندماج , 
والن المدیرین الجدد سوف یدیرون الشركة بشكل اكثر كفاءة , وبالتالي ترتفع رفاھیة حاملي 

 ).Manne,1965:115دمجة (المكتسبة) (اسھم الشركة المن

تحت ھذا السیناریو , فأن كل ھذه الفاعلیات تقود إلى اداء وظیفة اجتماعیة وإلى تعظیم القیمة    
وتحقیق كفاءة أكثر , وان الشركات المندمجة قد تنصرف إلى تحقیق مصالح الجمھور بشكل 

 أفضل .

ة أو عدم كفاءة السوق فیفترض في اغلب ھناك نقطة جوھریة اخرى في االندماج وھي كفاء   
االحیان ان تلك االسواق كفؤة معلوماتیاً بمعنى ان اسعار األسھم تعكس كل المعلومات  المتوفرة 
عامة , حول الشركات واسھمھا , ویعتمد مفھوم كفاءة السوق بشكل اساسي على نوع المعلومات 

عار االسھم لكل معلومة جدیدة ترد إلى المتداولة بھ , فیوقع ان تستجیب على وجھ السرعة اس
المتعاملین في السوق , وبما ان المعلومات ترد إلى السوق مستقلة عن بعضھا البعض وفي اي 
ً مع االنباء السلبیة  وقت , فمن المتوقع ان تكون حركة اسعار االسھم عشوائیة إذ تتجھ ھبوطا

 ).,56:2005وصعوداً مع االنباء االیجابیة (الزبیدي

وتقترح نظریة ھیكل رأس المال أنھ تحت الشروط المعقولة , ان قیمة االسھم تتأثر بالتغییرات    
في ھیكل رأس المال حتى إذا بقى كل شيء دون تغییر عند االندماج ویرجع جزء من ھذا الحدث 
إلى اختالف المعالجات الضریبیة لحق الملكیة والدین , وجزء منھ یرجع إلى الحوافز اإلداریة 

حت ترتیبات حق الملكیة إلى الدیون , ویضعون المستثمرین العقالنیین قیمة ایجابیة على ت
, حیث ان الشركتان تتماثالن في كل شيء ما عدا ھیكل رأس المال ,  Subsidyاإلعانات المالیة 

فالشركة التي لدیھا حجم دین أكبر من حق الملكیة سوف یكون لھا قیمة سوقیة اكبر , ولذلك إذا 
ن االندماج یزید نسبة الدیون إلى حق الملكیة للشركة سوف تزداد قیمتھا السوقیة فوق ما كان كا

 ).Jacobus,1991:6علیھ قبل االندماج الممول بشكل خاص عن طریق بیع االسھم (

وترى الباحثة بأن اندماج االعمال یعمل على زیادة ارباح الشركات الداخلة في االندماج من       
 أتي:خالل ما ی

 زیادة مبیعات نتیجة الدخول في اسواق جدیدة أو زیادة الحصة السوقیة . -1
زیادة عدد الوحدات المنتجة وتحسین جودة المنتجات من خالل االستفادة من الخبرات  -2

 واإلمكانات المتوفرة لدى الشركات المندمجة.
 االستفادة من الوفورات الضریبیة التي یحققھا االندماج في بعض البلدان. -3
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یوفر االندماج قوة احتكاریة تستطیع الشركات الدامجة من خاللھا زیادة اسعار  -4
 المنتجات والخدمات.

 Unused Debt Capacityاالستفادة من الطاقة االقتراضیة غیر المستغلة  -5
للشركات المندمجة من اجل الحصول على قروض بأقل كلفة لتمویل استثمارات 

 الشركات الدامجة 
 من خالل التخلص من االنشطة المكررة .تخفیض التكالیف  -6

ونتیجة لوجود عالقة طردیة بین ارباح الشركة والقیمة السوقیة للشركة لذلك فأن زیادة     
ارباح الشركة الدامجة یؤدي إلى زیادة قیمتھا السوقیة وزیادة العائد على اسھمھا وبالتالي 

 . زیادة القیمة السوقیة ألسھم الشركة

 نتائج تحلیل متغیرات الدراسة قبل االندماج مناقشة ثالثاً :

یتناول ھذا الجانب مناقشة وعرض نتائج تحلیل متغیرات الدراسة للشركات مجال الدراسة     
) TAT) ودوران األصول (ROSوالتي شملت متغیرات الدراسة المتمثلة بالعائد على المبیعات (

ر االندماج على ربحیة الشركات الداخلة ) والتي تقیس مدى تأثیROEوالعائد على حق الملكیة (
في االندماج وبالتالي على القیمة السوقیة للشركات حیث ان ھناك عالقة طردیة بین الربحیة 
والقیمة السوقیة للشركة إلى حد معین . كما تناول المبحث نسبة السیولة ونسبة اجمالي الدین إلى 

ول للشركات مجال الدراسة والتي تقیس مدى حق الملكیة ونسبة اجمالي الدین إلى اجمالي األص
والتي تؤثر بصورة طردیة على القیمة  تأثیر االندماج على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتھا 

 السوقیة للشركة إلى حد معین .

) TAT) ومعدل دوران األصول (ROSتحلیل نتائج معدل العائد على المبیعات ( -1
 )ROEومعدل العائد على حق الملكیة (

 على العائد ومعدل) TAT(األصول دوران ومعدل) ROS( المبیعات على العائد معدل )2( الجدول
 Pre- Merger االندماج قبل الدراسة مجال للشركات)   ROE( الملكیة حق

 

 ت

 

 الشركات

 

 المعدالت

 المتوسط السنة

2006 2007  

 

1 

 

 شركة اثیر لالتصاالت

ROS 0.139 0.123 0.131 

TAT 0.26 0.28 0.27 

ROE 0.379 0.396 0.3875 

 

2 

 

 شركة عراقنا لالتصاالت

ROS 0.127 0.129 0.128 

TAT 0.898 1.027 0.9625 

ROE 0.164 0.189 0.1765 

 

 المتوسط

ROS 0.133 0.126 0.1295 

TAT 0.579 0.6535 0.61625 

ROE 0.2715 0.2925 0.282 
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) ومعدل دوران األصول ROS) نتائج تحلیل معدل العائد على المبیعات ( 2دول (ویبین الج
)TAT) ومعدل العائد على حق الملكیة (ROE لكل شركة من الشركات مجال الدراسة قبل (

االندماج , ومن خالل نتائج التحلیل ظھر معدل العائد على المبیعات بمتوسط عام للشركتین مجال 
) , بینما 0.128ث امتلكت شركة عراقنا لالتصاالت  متوسط معدل  بلغ () , حی(0.1295الدراسة

 ) . 0.131كان متوسط معدل شركة اثیر لالتصاالت  (

), والذي ظھر بمتوسط عام TATكما یبین الجدول نتائج تحلیل معدل دوران األصول (   
تلك اكبر متوسط ) مرة , وكانت شركة عراقنا لالتصاالت تم0.61625للشركتین مجال الدراسة (

) مرة . ویرجع 0.27) مرة مقارنھ بشركة اثیر لالتصاالت التي بلغ معدلھا (0.9625معدل بلغ (
 ارتفاع ھذا المؤشر في شركة عراقنا إلى انخفاض حجم األصول قیاساً بشركة اثیر لالتصاالت .

الذي ظھر ) وROE) نتائج تحلیل معدل العائد على حق الملكیة (2وكذلك یبین الجدول (   
) , ان الشركة التي حققت 0.282بمتوسط معدل عام للشركتین مجال الدراسة قبل االندماج بلغ (

متوسط نسب مرتفعة دل ھذا على استعمالھا التمویل المقترض أكثر من التمویل الممتلك وقد 
ل ) , أما شركة اثیر التي حققت متوسط معد0.1765حققت شركة عراقنا اقل متوسط معدل بلغ (

)  كانت قد استعملت التمویل المقترض بشكل اكبر في ھیكل تمویلھا من 0.3875مرتفع بلغ (
 التمویل الممتلك .

تحلیل نسبة السیولة ونسبة اجمالي الدین إلى حق الملكیة ونسبة اجمالي الدین إلى  -2
 .اجمالي األصول

لكیة ونسبة اجمالي الدین إلى نسبة السیولة ونسبة اجمالي الدین إلى حق الم  )3جدول (
 Pre- Merger.اجمالي األصول للشركات مجال الدراسة قبل االندماج 

 
 ت

 
 الشركات

 

 
 النسب

  السنة
 2007 2006 المتوسط

 
1 

 
شركة اثیر 
 لالتصاالت

 نسبة السیولة
 

0.039 0.04 0.0395 

 9.724 10.179 9.269 نسبة اجمالي الدین إلى حق الملكیة

 
 نسبة اجمالي الدین إلى اجمالي األصول

 
0.903 

 
0.910 

 
0.906 

 
 
2 

 
 

شركة عراقنا 
 لالتصاالت

 
 

 
 نسبة السیولة

 
1.115 

 
1.086 

 
1.101 

 
 نسبة اجمالي الدین إلى حق الملكیة

 
0.422 

 
0.433 

 
0.427 

 
 نسبة اجمالي الدین إلى اجمالي األصول

 
0.294 

 
0.302 

 
0.298 

 
 المتوسط

 
 نسبة السیولة

 
0.577 

 
0.563 

 
0.570 

 5.306 4.845 نسبة اجمالي الدین إلى حق الملكیة
 

5.075 
 

 0.602 0.606 0.598 نسبة اجمالي الدین إلى اجمالي األصول
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كیة ونسبة ) لنسبة السیولة ونسبة اجمالي الدین إلى حق المل3وأظھرت نتائج التحلیل في الجدول (
اجمالي الدین إلى اجمالي األصول بأن نسبة السیولة حققت متوسط عام للشركتین مجال الدراسة 

, حیث كان متوسط   2:1)  وھي نسبة منخفضة مقارنة بالمقیاس المعتمد للنسبة وھو 0.57بلغ (
وھي ) 0.0395) بینما كان متوسط النسبة لشركة اثیر (1.101نسبة السیولة لشركة عراقنا (

 منخفضة جداً وذلك الن التزاماتھا المتداولة اكبر بكثیر من اصولھا المتداولة . 

) وھي 5.075اما نسبة اجمالي الدین إلى حق الملكیة فقد ظھرت بمتوسط عام للشركتین بلغ (  
) مرة مقارنة بشركة عراقنا 9.724نسبة كبیرة جداً وحققت شركة اثیر اعلى متوسط للنسبة بلغ (

 ) .0.427ققت متوسط للنسبة بلغ (التي ح

بینما نسبة اجمالي الدین إلى اجمالي األصول فقد ظھرت بمتوسط عام للشركتین مجال الدراسة   
), حیث كان متوسط النسبة 0.50) وھي اكبر من المقیاس المعتمد للنسبة البالغ (0.602بلغ (

 )  .0.298غ متوسط نسبتھا () وھو مرتفع مقارنة بشركة عراقنا التي بل0.906لشركة اثیر (

 تحلیل الحصة السوقیة -3
الحصة السوقیة للشركة من خالل نسبة ایراداتھا المتحققة إلى مجموع ایرادات  اكبر  تحتسب   

الشركات العاملة في السوق وسوف نأخذ ایرادات شركة كورك لالتصاالت وشركة اسیاسیل 
الوحیدتان الحاصلتان على ترخیص من  لالتصاالت باعتبارھما الشركتان االكبر في السوق و

 ھیئة االعالم واالتصال باإلضافة إلى شركة زین . 

 .Pre- Mergerالحصة السوقیة للشركات مجال الدراسة قبل االندماج : )4جدول (

 

 ت

 

 الشركة

  السنة

 2007 2006 المتوسط

 

1 

 

 شركة اثیر لالتصاالت

 

0.293 

 

0.30 

 

0.2965 

 

2 

 

 تصاالتشركة عراقنا لال

 

0.181 

 

0.18 

 

0.1805 

  

 المتوسط

 

0.237 

 

0.24 

 

0.2385 

 

نالحظ من خالل الجدول اعاله ان الحصة السوقیة قبل االندماج ظھرت بمتوسط عام للشركتین   
) 0.2965) حیث كانت الحصة السوقیة لشركة اثیر (0.2385المندمجتین مجال الدراسة بلغ (

 ) .0.1805اقنا (اكبر من الحصة السوقیة لشركة عر

 مناقشة نتائج تحلیل متغیرات الدراسة بعد االندماج

ومعدل العائد على حق TATومعدل دوران األصول ROSمعدل العائد على المبیعات   -1
 ROEالملكیة 
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 ومعدل) TAT( األصول دوران ومعدل) ROS( المبیعات على العائد معدل: )5( جدول
 – Post. االندماج بعد الدراسة مجال ةللشرك) ROE( الملكیة حق على العائد

Merger 

 

 

 ت

 

 

 الشركة

 

 

 المعدالت

 

 السنة

 

 

 المتوسط
2008 2009 2010 2011 2012 

 

 

 

1 

 

 

 

شركة زین 

 لالتصاالت

 

ROS 

 

0.201 

 

0.267 

 

0.25 

 

0.217 

 

0.178 

 

0.2226 

 

TAT 

 

0.402 

 

0.554 

 

0.491 

 

0.485 

 

0.496 

 

0.4856 

 

ROE 

 

0.655 

 

0.315 

 

0.28 

 

0.206 

 

0.139 

 

0.319 

  

) معدل العائد على المبیعات ومعدل دوران األصول ومعدل العائد على حق 5یبین الجدول (
الملكیة بعد االندماج للشركة مجال الدرسة, إذ حققت الشركة معدل عائد على المبیعات بلغ  

) مرة , 0.4856لمتوسط للشركة ()  , أما فیما یتعلق بمعدل دوران االصول فقد بلغ ا0.2226(
 ) .0.319بینما كان متوسط معدل العائد على حق الملكیة للشركة (

) الذي یظھر نتائج تحلیل معدل العائد على المبیعات ومعدل 5ویبدو من مقارنة نتائج الجدول (    
) الذي 2(دوران االصول ومعدل العائد على حق الملكیة للشركة بعد االندماج مع نتائج الجدول 

یظھر نتائج تحلیل المعدالت الثالثة للشركات مجال الدراسة قبل االندماج واعتماداً على متوسط 
) والتي توضح نتائج المقارنة ما بین 6الشركتین المندمجتین , تتبین النتائج ضمن الجدول (

 المعدالت الثالثة قبل وبعد االندماج .
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 )6الجدول (

 )ROE( ) وTAT) و (ROSمقارنة (

 قبل وبعد االندماج للشركة مجال الدراسة

قبل  المعدالت الشركة ت
 االندماج

بعد 
 االندماج

الزیادة 
 أو(النقص)

 

1 

 

 

شركة زین 
 لالتصاالت

 

ROS 0.1295 0.2226 0.0931 

TAT 0.61625 0.4856 )0.13065( 

ROE 0.282 0.319 0.037 

ھناك تحسناً طرأ على مؤشرات العائد على المبیعات  ) المذكور انفاً بأن6یتضح من الجدول (   
) لكل منھما على التوالي , 0.037) (0.0931العائد على حق الملكیة التي بلغت الزیادة فیھما (

 ) .0.13065أما معدل دوران األصول فقد انخفض بمقدار (

ین إلى تحلیل نسبة السیولة ونسبة اجمالي الدین إلى حق الملكیة ونسبة اجمالي الد -2
 .اجمالي األصول 

 

نسبة السیولة ونسبة اجمالي الدین إلى حق الملكیة ونسبة اجمالي الدین إلى : )7الجدول (
 Post – Merger.اجمالي األصول للشركة مجال الدراسة بعد االندماج 

 
 ت

 
 الشركة

 
 النسب

 

 السنة
 

 
 المتوسط

2008 2009 2010 2011 2012 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 

شركة زین 
 االتلالتص

 
 نسبة السیولة

 

 
0.186 

 
0.337 

 
0.693 

 
0.904 

 
1.259 

 
0.6758 

 
نسبة اجمالي الدین 

 إلى حق الملكیة

 
7.106 

 
1.132 

 
1.299 

 
0.950 

 
0.572 

 
2.212 

 
نسبة اجمالي الدین 

إلى اجمالي 
 األصول

 
0.876 

 
0.530 

 
0.565 

 
0.487 

 
0.363 

 
0.5642 

وضح نسبة السیولة ونسبة اجمالي الدین إلى حق الملكیة ونسبة ) الذي ی7من خالل الجدول (
اجمالي الدین إلى اجمالي األصول للشركة مجال الدراسة بعد االندماج والذي ظھرت فیھ متوسط 

) , اما نسبة اجمالي الدین إلى حق الملكیة فقد ظھرت بمتوسط بلغ 0.6758نسبة السیولة (
 ) .0.5642مالي الدین إلى اجمالي األصول () , بینما بلغ متوسط نسبة اج2.212(
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) الذي یعرض نتائج تحلیل نسبة السیولة ونسبة اجمالي الدین 7ویبدو من مقارنة نتائج الجدول (  
) 8إلى حق الملكیة ونسبة اجمالي الدین إلى اجمالي األصول بعد االندماج مع نتائج الجدول (

سة قبل االندماج باالعتماد على متوسط الذي یعرض النسب الثالثة للشركات مجال الدرا
) والتي توضح نتائج المقارنة ما بین 8الشركتین المندمجتین تتبین النتائج ضمن الجدول (

 المعدالت الثالثة قبل وبعد االندماج .

مقارنة نسبة السیولة ونسبة اجمالي الدین إلى حق الملكیة ونسبة اجمالي الدین : )8الجدول (
 .قبل وبعد االندماج للشركة مجال الدراسة إلى اجمالي األصول

 
 ت

 
 الشركة

 
 النسب

 
قبل 

 االندماج

 
بعد 

 االندماج

 
الزیادة أو 
 (النقص)

 
 
 
1 

 
 
 

شركة زین 
 لالتصاالت

 
 
 
 

 
 نسبة السیولة

 
0.570 

 
0.6758 

 
0.1058 

 
 نسبة اجمالي الدین إلى حق الملكیة

 
5.075 

 
2.212 

 
)2.863( 

 
إلى اجمالي  نسبة اجمالي الدین

 األصول

 
0.602 

 
0.5642 

 
)0.0378 ( 

ومن خالل الجدول اعاله نجد ان قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتھا قد ازدادت بعد االندماج  
) وانخفاض كل من نسب اجمالي 0.1058ویتضح ذلك من خالل زیادة نسبة السیولة بمقدار (

) لكل 0.0378) (2.863ى اجمالي األصول بمقدار(الدین إلى حق الملكیة ونسبة اجمالي الدین إل
 منھما على التوالي .

  تحلیل الحصة السوقیة -3
 

 Post – Merger.الحصة السوقیة للشركة مجال الدراسة بعد االندماج : )9جدول (

 

 ت

 

 الشركة

  السنة

 2012 2011 2010 2009 2008 المتوسط

 

1 

 

 شركة زین لالتصاالت

 

0.497 

 

0.498 

 

0.472 

 

0.477 

 

0.482 

 

0.4852 

) . ومن 0.4852تبین من الجدول   ان الحصة السوقیة للشركة مجال الدراسة ظھرت بمتوسط (

) 4) الذي یوضح الحصة السوقیة بعد االندماج مع نتائج الجدول (9خالل مقارنة نتائج الجدول (

كتین المندمجتین تتبین الذي یوضح الحصة السوقیة قبل االندماج باالعتماد على متوسط الشر

 ) .10النتائج ضمن الجدول (
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 .مقارنة الحصة السوقیة قبل وبعد االندماج: )10جدول (

 

 ت

 

 الشركة

 

 قبل االندماج

 

 بعد االندماج

 

الزیادة 

 أو(النقص)

 

1 

 

 شركة زین لالتصاالت

 

0.2385 

 

0.4852 

 

0.2467 

  

ركة قد ازدادت بعد االندماج بمقدار نالحظ من خالل الجدول اعاله ان الحصة السوقیة للش   

)0.2467. ( 

 االستنتاجات 
ان اكتمال عملیة االندماج ال یضمن نجاح الشركة الجدیدة الناتجة عن االندماج , وفي  -1

حقیقة االمر , نتج عن بعض عملیات االندماج خسارة لصافي قیمة الشركة بسبب بعض 
نتیجة عدم التوافق سواء من جانب ثقافة المشاكل ان تصحیح ھذه المشاكل التي قد تحدث 

الشركة أو المعدات أو التقنیة یؤدي إلى تحول الموارد بعیداً عن االستثمار الجدید , كما 
یمكن لھذه المشاكل ان تتفاقم نتیجة عدم وجود البحوث المالئمة أو الكافیة أو نتیجة 

رة الشركة الجدیدة بخفض إلخفاء أحد الشركاء اللتزاماتھ أو خسائره , وربما تقوم إدا
عدد كبیر من العاملین والعملیات التشغیلیة مما یفقدھا خبرة ھؤالء العاملین المؤھلین 
ویلحق الضرر ببیئة العاملین أو على العكس من ذلك , ربما باستمرار الشركات 
المتداخلة والتابعة أو العاملین الفائضین عن حاجة الشركة مما یؤدي إلى تفشي عدم 

 اءة بین الموظفین .الكف
أظھرت نتائج التحلیل ارتفاع  قیمة الشركة بعد االندماج بشكل یفوق مجموع قیم  -2

الشركتین المندمجتین قبل االندماج , وعلیھ فإن التداؤب كونھ أحد اسالیب االندماج 
والسبب الرئیسي لھ قد أسھم في زیادة قیمة الشركة بعد االندماج بشكل یفوق مجموع قیم 

 ت المندمجة قبل االندماج .الشركا
) ومعدل العائد على حق ROSأسفرت نتائج التحلیل ارتفاع معدل العائد على المبیعات ( -3

) على التوالي بعد االندماج بینما انخفض معدل 0.37) (0.093) بمقدار (ROEالملكیة (
 )مرة , وعلیھ نستنتج ارتفاع ربحیة الشركة وبالتالي0.1306دوران االصول بمقدار(

 ارتفاع القیمة السوقیة لوجود عالقة طردیة بینھما إلى حد معین .
 

كشف التحلیل ارتفاع نسبة السیولة للشركة مجال الدراسة بعد االندماج بمقدار  -4
) وانخفاض نسبة أجمالي الدین إلى حق الملكیة ونسبة أجمالي الدین إلى 0.1058(

بعد االندماج , وعلیھ نستنتج  ) على التوالي0.0378) (2.863أجمالي االصول بمقدار(
ان قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتھا قد تحسنت بعد االندماج وبالتالي زیادة القیمة 

62



     بالسم مشجل و   2016 السنة األولى     2.....  العدد دور اندماج االعمال في تعظیم القیمة السوقیة

السوقیة للشركة لوجود عالقة طردیة بین القدرة الوفائیة للشركة والقیمة السوقیة إلى حد 
 معین .

الدراسة بعد االندماج یتبین من خالل التحلیل ارتفاع الحصة السوقیة للشركة مجال  -5
) , وعلیھ نستنتج بأن ایرادات الشركة تتسم باالرتفاع الكبیر بعد 0.2467بمقدار (

 االندماج .
اثبت البحث الفرضیة الخاصة بھ والتي مفادھا " ان االندماج یعظم القیمة السوقیة  -6

 للشركات"
 التوصیات 
 خارج تطویریة دوراتو ندوات إقامة طریق عن العراقیة الشركات بین الوعي نشر -1

 العالم على العراق انفتاح ظل في السیما,  والحیوي المھم الموضوع بھذا العراق وداخل
 جعل وفي العالمیة التطورات مواكبة لغرض منھ البد حال واقع االندماج جعل إطار في

 استخدام إلى یؤدي االندماج ان حیث,  اندماج بدون علیھ بقیت لو  مما افضل إدائھا
 .  اإلداریة الكفاءات وتطویر أعمالھا إدارة في الحدیثة قنیاتالت

 وسیلة باعتباره االندماج عن مالیة ومشاكل صعوبات من تعاني التي الشركات تشجیع -2
 وحوافز تسھیالت بتقدیم الدولة قیام خالل من وتعزیزھا للشركة تولید في تسھم  مھمة

 . االندماج عملیة اتمام اجل من للشركات
 لھ المعالم واضحة أھداف تحدید وضرورة لالندماج كفؤة خطة بوضع الشركات توصیة -3

 . االندماج انجاح في تساعد التي
 المتقدمة المواضیع تدریس في بالتوسع العراقیة والجامعات المھنیة المعاھد إلى التوصیة -4

 ماجاند) "3( رقم الدولي المالي االبالغ معیار حسب االعمال اندماج منھا المحاسبة في
 ".االعمال

 قطاعات:  مثل,  مھمة اقتصادیة قطاعات في بحثیة دراسات بإجراء الباحثة توصي -5
 المختلط أو الخاص القطاع إلى والتحول االندماجات على مركزاً ,  والنفط الكھرباء
 . القطاعات ھذه عمل في والقصور التلكؤ نواحي معالجة لغرض

 
 المصادر والمراجع

 المراجع

 . بغداد,  العربیة اللغة مجمع , )1990, ( الرازي -1

 . القاھرة,  العربیة اللغة مجمع) ,1960, ( الوسیط المعجم -2

 المصادر العربیة

 أوالً : الكتب

 " , المكتبة الوطنیة , عمان , االردن . المحاسبة المالیة المتقدمة)م "2009أبو نصار , محمد ,( -3
" الدار الجامعة ,  الیة في المشروعات التجاریةالتمویل واإلدارة الم)م "1982توفیق , حسن احمد ,( -4

 االسكندریة .
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 جامعة بغداد . " اإلدارة االستراتیجیة :مفاھیم وعملیات وحاالت دراسیة"م  2003زكریا مطلك ,  الدوري، -5

 للنشر الوراق,  الثانیة الطبعة" , المتقدمة المالیة اإلدارة" م)2008, ( محمود حمزة,  الزبیدي -6
  . مانع,  والتوزیع

المحاسبة المتقدمة في الشركات األسس النظریة )م "2009الشریفي , ناظم , والعامري , سعود , ( -7
 " , دار زھران للنشر والتوزیع , عمانوالعلمیة الحتساب قیمة الشركات

 للنشر المناھج دار,  االولى الطبعة" ,  المالیة اإلدارة" م)2010, ( ابراھیم علي محمد العامري -8
 . االردن,  عمان,  عوالتوزی

 العلمیة الیازوري دار" ,  المتقدمة المالیة اإلدارة" م)2009, ( أرشد,  والتمیمي,  تایھ عدنان, النعیمي -9
 . عمان,  والتوزیع للنشر

 العلمیة الیازوري دار,  1ط" ,  استراتیجي مدخل:  الدولیة اإلدارة" م)1999, ( غالب سعد,  یاسین -10
 . والتوزیع للنشر

 ً  : الرسائل واالطاریح الجامعیة ثانیا

ً  المولدة الملموسة غیر األصول" م)2015, ( فالح نواف,  الشمایلة -11  في السوقیة القیمة على وأثرھا داخلیا
 . االردن,  الزرقاء جامعة,  العلیا الدراسات كلیة,  ماجستیر رسالة" ,  األردن في الدوائیة الصناعات قطاع

 – الجزائر في الجدیدة المیكانیزمات وفق االقتصادیة المؤسسة ویلتم" م)2009, ( زواوي,  فضیلة -12
 . الجزائر,  بومرداس,  بوقرة أمجد جامھة,  ماجستیر رسالة" ,  سونلغار مؤسسة حالة دراسة

 ثالثاً : الدوریات والبحوث

 ) .7( عددال, الثالثة السنة" ,الحدیثة المصرفیة السوق في االندماج" 2003,  الكویتیة المصارف اتحاد -13
 المصادر االجنبیة

First : Books 
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Second : University theses 
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9- Jacques , Margerin Gerard Ausset ,(1990) ," Investment and Financing " , 
Publishing Couscous . Black Well Publishers , Inc. 

10- Lewis , Richard , Pendrill , David , (2004) ," Advanced Financial 
Accounting " , Seventh Edition , Prentice Hall , Englang 
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