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EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER

مقدمة:

 غالبا ما تكون عمليات االندماج واالستحواذ هي أسرع طريقة للنمو وغالبا ما يمكن أن تفتح أوجه تآزر كبيرة تتجاوز مجرد تنمية الخط العلوي. كما أنها تساعد الشركات على 

اكتساب أصول فريدة وبناء القدرات بسرعة للحصول على ميزة استراتيجية وتوسيع حصتها في السوق.  عمليات االندماج واالستحواذ وإعادة الهيكلة   هو برنامج تدريبي مكثف، 

والقانونية  المالية  والمكونات  والتنفيذ  أوسع لالستراتيجية  فهم  االندماج.  واكتساب  بعد  ما  وإدارة  التنفيذ  إلى  والتقييم  االستراتيجية  فهم  بأكملها من  العملية  ليأخذك خالل  مصمم 

والمخاطر التي تنطوي عليها عمليات االندماج واالستحواذ.  

اهداف الدورة:

سيتمكنالماشركونيفهنايةالدورةمن:

 الغوص العميق في االستراتيجية المؤيدة والمعارضة لصفقة االندماج واالستحواذ 	

 تحليل عملية االندماج واالستحواذ من مصادر الصفقات وحتى إغالق المعامالت 	

 اكتساب معرفة مفصلة بالعملية الحرجة متعددة الوظائف لعمليات الدمج واالستحواذ 	

 تقدير دور التقييم في عملية االندماج واالستحواذ وأساليب التقييم المختلفة 	

المنهجية:

 تزخر هذه الدورة  بمنهجيات تدريب مميزة وبيئة تعليمية مكثفة ومليئة بالتحديات تدفع آفاق التعلم للمشاركين إلى ما وراء معرفتهم الموجودة مسبقا. من خالل محاضرات من 

الصناعات والمناطق والوظائف، سيتم  أقرانهم من مجموعة واسعة من  الجماعية مع  المحلية والعالمية، ومحاكاة األعمال، والمناقشات  الحالة  مستشارين متميزين، ودراسات 

تزويدك باالستراتيجيات واألدوات والرؤى الالزمة لتحويل تفكيرك وتحقيق أهداف العمل الطموحة. سوف تعود إلى مؤسستك، على استعداد تام لتطبيق ما تعلمته.

الفئات المستهدفة:

 تم تنظيم البرنامج خصيصا لكبار المسؤولين التنفيذيين المسؤولين أو المشاركين في النمو غير العضوي داخل مؤسساتهم مثل:  	

 كبار المسؤولين التنفيذيين الذين يخططون للمسار االستراتيجي للنمو ويشرفون على المحفظة االستثمارية للشركة 	

 المدراء اإلداريون، الرؤساء التنفيذيون، المدراء الماليون، المدراء التنفيذيون، كبار مسؤولي االستثمار 	

 مدير التقارير المالية / الخدمات المالية / التنظيمية 	

 مؤسسو الشركات الناشئة 	

 كبار المهنيين في تمويل الشركات أو أسواق رأس المال أو إدارة االستثمار 	

 المستشارون والمستشارون القانونيون والمستشارون الذين يعملون في دور مصادر أو تنفيذ أو إدارة أو دمج معامالت االندماج واالستحواذ 	



Co
py

rig
ht EuroMaTech Dubai

All Rights Reserved
   

 

المحتويات األساسية:

أاسسياتالدجمواالستحواذ:

التمييز بين عمليات الدمج واالستحواذ 	

لماذا يتم االستحواذ؟ 	

التنويع 	

التوحيد 	

المراحلالرئيسيةالمتمزيةيفعملياتاالستحواذ:

تطوير استراتيجية الشركة 	

تنظيم عمليات االستحواذ 	

هيكلة الصفقة والمفاوضات 	

فترة ما بعد االستحواذ 	

التدقيق في مرحلة ما بعد االستحواذ 	

هيكلةالدجمأواالستحواذ:

صياغة الوثائق األولية: 	

أهم الشروط - والتزاماتها من الناحية القانونية؟ 	

االتفاقات السرية 	

اتفاقيات التأمين / االستثناء 	

كيفية هيكلة االستحواذ: 	

بيع الحصص 	

بيع األعمال 	

اعادة هيكلة األعمال ثم بيع الحصص 	

بيعاحلصصمقابلبيعاألعمال:

فوائد ومساوئ بيع الحصص: البائع مقابل المشتري 	

المعامالت 	

موافقة الطرف الثالث 	

رسوم الضريبة 	

االلتزامات 	

تجنب TUPE )نقل التعهدات، حماية العمالة( 	

الضمانات 	

فوائد ومساوئ بيع األعمال: البائع مقابل المشتري  	

هيكلةالصفقة:

كيفية تسعير االستحواذ 	

عملية اجراء المتطلبات 	

األهداف 	

الهيكلة 	

النطاق 	

اتفاقيات الشراء 	

اتفاقية شراء األصول مقابل اتفاقية شراء الحصص 	

مابعداالستحواذ:

أهمية الضمانات والتعويضات 	

آثار االخالل 	

كيفية تقليل المطالبات 	

الحماية التعاقدية للبائع 	

رسالة اإلفصاح 	

قضايا الملكية الفكرية والبيئية 	

التحكم بالدمج واإلنجاز 	
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إدارة التدريب والتطوير
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية

ص.ب: 74693  دبي  ـ  اإلمارات العربية المتحدة
تليفون: 4571800  4  00971  -   فاكس: 4571801  4  00971

www.euromatech.ae
e.mail: booking@euromatech.ae

يرجى إرسال االستمارة على العنوان التالي:
U.K. Office

109 Mount Pleasant
Liverpool, L3 5TF

Tel: +44 151 709 7100
Fax: +44 151 709 7181
www.euromatech.com

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

لتحجز مكانا بشكل مؤقت.�	 اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

إدارة التدريب : 4571801  4  �00971	 أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 دبي ، اإلمارات العربية المتحدة�	 أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي: 

نمـــــوذج التسجيــــــل

:  9.00 صباحاً ــ 2.30 بعد الظهر. المحــاضــرات 

:  األولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 ستـوزع شهــادة حضــور علــى جميــع المشــاركين الذيــن أتمــوا البرنامج.

c  مرفق طيه شيك باسم يوروماتيك       c  نقداً

c  الرجاء ارسال الفاتورة كما يلى:

إسم الشخص المسؤول: ................................. الوظيفة:................................... اإلدارة :...............................................................

المؤسسة: ......................................... رقم الهاتف: .................................. الفاكس: :...................................................................

ي
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك

رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

) عمليات االندماج واالستحواذ وإعادة الهيكلة(

التــاريــخ :........................

المكان / المدينة :................

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

رسوم االشتراك تشمل المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة

ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

ولكن قامت شركة يوروماتيك بالحصول على أسعار خاصة 

للمشاركين في المؤتمر بادر بالحجز السريع لتستفيد من 

الخصومات الخاصة.


