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 ریفاوتعم اهیمف-1

 ادغام چیست؟-1-1

افتد که دو شرکت تمایل به ترکیب یکدیگر و تشکیل ساختار جدید داشته باشند. ادغام زمانی اتفاق می

در واقع، ادغام تراکنشی است که در آن دو بنگاه با توافق یکدیگر با هم ترکیب شده و عملیات کاری 

یق در اختیار گرفتن مالکیت شرکت دیگر، آن ها از طرخود را ادغام می کنند. در این فرآیند شرکت

شوند های مختلف با یکدیگر ادغام میها به لحاظ ماهیت به صورتشرکت .آورندرا تحت کنترل در می

 1به شرح زیر هستند:ترین آنها که متداول

 ادغام ساده-1-1-1

شود. می د انجاماین شیوه عمدتاً از طریق ترکیب دو یا چند شرکت سهامی و تشکیل یک شرکت واح

در عمل، ادغام ساده قراردادی است که به موجب آن یک شرکت سهامی شرکت سهامی دیگر را 

کند و نیز ها و اموال شرکت هدف را تملک میکند. شرکت ادغام کننده کلیه داراییجذب می

 .پذیردمسئولیت کلیه دیون و تعهدات شرکت را می

 ادغام ترکیبی-1-1-2

کیب دو یا چند شرکت سهامی و ایجاد یک شرکت کامال جدید. در این روش، بعد عبارت است از تر

ه های قبلی بها و تعهدات شرکتشود و تمام داراییاز فرآیند ادغام یک شرکت جدید تأسیس می

منحل و تصفیه  B و A گردد. به عبارت دیگر، در ادغام ترکیبی هر دو شرکتشرکت جدید منتقل می

 .گیردها و تعهدات قبلی شکل میموجودیت و ماهیت جدید اما با داراییگردیده شرکتی با 

 اکتساب چیست؟ -1-2

به مفهوم در اختیار گرفتن مالکیت یک شرکت توسط شرکت دیگر عنوان می شود به صورتیکه که 

شرکت خریدار بزرگتر از شرکت مورد نظر است. به عبارت دیگر اقدامی است که در پی آن یک 

قابل توجه از سهام شرکت دیگر را خریده )سهام مدیریتی( و کنترل مدیریتی شرکت را شرکت درصد 

 .گیردبه عهده می

 A کند، در این فرآیندخریداری میرا  B ها یا سهام شرکتبخشی از دارایی A زمانی که شرکت

آن را منحل و تصفیه نماید. اکتساب ممکن است  B های شرکتتواند با خرید کل سهام و یا داراییمی

                                                 
1 - https://www.trmcg.com/fa/article/121 
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 ها همچنان باقیدوستانه یا خصمانه صورت گیرد ولی بر خالف ادغام، در اکتساب معموالً شرکت

 .گردددهند و لذا شرکت جدیدی نیز ایجاد نمیمانند و به موجودیت و فعالیت خود ادامه میمی

 دالیل گرایش به ادغام و اکتساب-1-3

میالدی به بعد به دلیل افزایش فشارهای اقتصادی بر کسب و کارها و مشکالت شدید  2111از سال 

های اقتصادی غالبا درگیر معامالت و پیشنهادات تحصیل و ادغام نقدینگی، مدیران و مالکان بنگاه

 .شوندمی

کارها  و برخی کسب و کارها به دنبال تامین منابع مالی مورد نیاز برای حفظ بقاء خود و برخی کسب

نیز به دنبال سرمایه گذاری و سودآوری بیشتر و شراکت در کسب و کارهای دیگر هستند تا با یک 

اقدام استراتژیک مناسب در راستای اهداف کسب و کارخود و ایجاد سینرژی در درازمدت، بر قدرت 

 .تجاری خود بیفزایند

 ادغام و اکتساب فرآیند انجام-1-4

که به  است یاساس تیشامل هفت فعال اکتسابوادغام   یو اجرا یابیارز یاثبات شده برا یندیفرآ

 1است: در ادامه آمدههر مرحله  شرح افتد. یاتفاق م یدر پ یپ یمراحل صورت

 و یا محصوالت وخدماتبازارها رشد  نییتع -1-4-1
مات ، خد ای کسب وکارهارشد در خطوط  یها فرصت ییرا با شناسا تملک یابیارز ندیآفر رهبران

 دیرشد بازارها و خدمات ، رهبران با نییتع یکنند. برا یاز آنها آغاز م یبیهر ترک ایارائه شده  یبازارها

 تیجمع ؛یکنند: مبدا مشتر لیو تحل هیو تجز یرا جمع آور ریاز جمله موارد زای گسترده  یداده ها

برنامه و  ، کسب وکاررقبا؛  ریسا ،انی، درآمد(؛ کارفرما یکاری، سن ، نرخ اشتغال / ب تی)جمع شناختی

بهره  خته آمیکارمندان؛ ؛ی(؛ کارمندان ستادکسب وکار ی)عملکرد و سودآور یبیخدمات ترکآمیخته 

 .نندهف کنظرات مصر و حاتیو ترج ؛یرقابت نهی/ هز نهیهز تیتقاضا(؛ موقع ینیب شی)پ یمورد برداری

 :دیرا مشخص کن تملکادغام و  ینامزدها -1-4-2
جهان ردبالقوه  تیمالک ایادغام  یداهایفعاالنه کاند ییشامل شناسا تملکادغام و  ندیدوم فرآ مرحله

رآورده بمشخص شده  یرا در بازارها کیاستراتژ یرشد اقتصاد کیتوانند اهداف استراتژ یاست که م

بر  "از صندوقخارج " موارد نیو همچن "یاحتمال نیمظنون" یروشها ییامر مستلزم شناسا نی. انمایند

 است. گرید یها ، استفاده از مشاوران و روش قی، تحق یتیریاساس تجربه مد

                                                 
1 -http://huconsultancy.com/7-steps-to-successful-merger-acquisition/ 
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 :کیو تناسب استراتژ یمال تیموقع یابیارز -1-4-3
 شود ، یپاسخ داده م ریمرحله به سؤاالت ز نیا در

o ست؟یچ اکتسابهدف  نیمعامله با ا کی یاحتمال نافعم 

o ست؟یخطرات چ 

o شود؟ یم سهیمقا هدف گذاری شده یها فرصت ریهدف با سا نیچگونه ا 

 :یمال تیوضع -

و  مطمئن بر استفاده یمبتن یبیترک یو واحدها گزینه هدف یو اعتبار یمال تیجامع از وضع یابیارز

 و ترازنامه تمرکز دارد. نهیمالحظات حجم ، درآمد ، هز یبر رو یابیاست. ارز یمال یها ینیب شیپ

 رو:ن برو /  گیری میتصم -1-4-4
ب استکا یو اشکاالت احتمال ایمزا، که قبالً مورد بحث قرار گرفت  سواالتیمطابق  دیشرکت با یرهبر

،  یریگ میتصم دنیباال اتخاذ کند. در فراخیلی  تیفیبا ک یمیکند و تصم نییرا تع یشنهادیادغام پ ای

رکت ش کشکل گیری ی یبرا کیپرونده ارزش افزوده استراتژ ایدهند که آ یم صیرهبران تشخ

 است یا نه؟قانع کننده  یاندازه کاف به برای ادامه کار یبیترک

 یابیانجام ارز -1-4-5
 یبرا نیگزیجا یها نهیگز یی، شناسا گزینه هدفارزش  یابیشامل ارز ندیپنجم در فرآ مرحله

وجه  نیاست که به بهتر یو انتخاب ساختار موارد نیا یابی، ارز دیخر ایمعامالت ادغام  دهی بهساختار

 یابی. سه روش مهم ارزمنجر گردد شنهادیپ کی بهسازد تا به اهداف خود برسد و یسازمان را قادر م

و  هیتجز و سهیمعامالت قابل مقا لیو تحل هی، تجز تنزیل شده ینقد انیجر لیو تحل هیدارد: تجز ودوج

 یارمحدوده ارزش گذ کی ییشناسا ی. برامله شده استهایی که به صورت عمومی معاشرکت  لیتحل

،  یریگ میاز مرحله تصم پس روش مناسب را انتخاب کند. نیبهتر دیشرکت با ی، رهبر یواقع

 تواند معامله شما را خراب کند. یدر صورت اشتباه م رایمرحله است ، ز نیمهمتر "یابیارز"

 مالت:و انجام معا یتوافق قطع کی، مذاکره درباره  مراقبت دقیقانجام  -1-4-6
امل و جامع ک یبررس کی دیبا داریشد ، رهبران سازمان خر رفتهیپذ زیم یرو شنهادیپ کیکه  یهنگام

 نیاز دقت در سازمان هدف را به منظور درک کامل مسائل ، فرصت ها و خطرات مرتبط با معامله تضم

 باشد تا از صحت یهدف مکیس  یاتیو عمل ی، حقوق یمال تیوضع یکنند. دقت الزم شامل بررس

حاصل  اننیاطالعات مربوط به معامله اطم هیکامل کل یو افشا یابیبدست آمده در مراحل دست العاتاط

 اییدتکنند. هرگونه  یمذاکره م یقطع یدر مورد توافق ها نی، طرف قیدق مراقبتشود. پس از اتمام 



 7                                                                          در شرکت های بزرگ اکتساب ادغام و ینظر یومبان میمفاه

 

 داری، خر دشو یمعامله بسته م یاجرا نیو معامله در ح دیآ یمعامله به دست م اتمام یالزم برا ینظارت

حاصل کند که معامله مذاکره شده همچنان به اهداف  نانیادغام نظارت داشته باشد تا اطم ای دیبر خر دیبا

 رسد.  یم کیاستراتژ یابیارز انیمعامله در پا یشده برا نییتعکلی و کمی 

 :عملکردبازبینی مستمر معامله و  یاجرا -1-4-7
 است ، زیر به دنبال پاسخ به سواالتدر این مرحله  لیو تحل هیتجز

o کند؟ یم ادجیا ازیمورد ن یبه منافع مال یابیدست یسخت را که برا یاتیعمل راتییتغ تیریمد ایآ 

o ئتی، ه تیریسازنده )مد حمایت های ایآ ست؟یچ منابع انسانی اشارات ضمنی اجرای قرارداد برای 

 ، ارائه دهندگان خدمات ، جامعه و کارمندان( وجود دارد؟ رهیمد

o ( رهیو غ یاتیمال اشارات ضمنی،  1سبی)مصوبات دادگاه ، مقررات  یو نظارت یقانون یچالش ها

 ست؟یچ

o ست؟یو جامعه چ ی، سازمان یمال تیاز عدم موفق یخطرات ناش 

داکثر رساندن به ح یبرا زیورت مصلحت آمدو سازمان به ص بیشامل ترک زیآم تیموفق یابیدست ای ادغام

جود مو یها تیاختالل در فعال ای بهم ریختگیحال به حداقل رساندن  نیو در ع کیارزش استراتژ

 است.

 نیا یر اجراد ندهیمقابله با هرگونه مشکل آ یآماده برا سمیمکان کیداشتن دراختیارشامل موضوع  نیا

 قرارداد است. 

 جمع بندی مراحل -1-4-8
ز انتظارات کمتر ادر واقعیت  انجام شدهکه اکثر معامالت  میکن قیرا تصد یسخت تیواقع کی دیبا ما

. مراحل است نیهمه ا قیدق یعدم نظارت بر اجرا ،فیعملکرد ضع نیچن یاصل لی. دلداشته اندقرار 

اما پس از  .کنند یم لمراحل خوب عم نیهمه ا یآل برا دهیا یها یزیبرنامه ر یرهبران معموالً برا

داده  حیوضتجا نیکه در ا یهفت مرحله ا ندیبه آن بپردازند. استفاده از فرآ نمی توانندشروع روند ، آنها 

 یم نیرا تضم یدر بهبود بازار و عملکرد مال تیبه موفق یابیدست ایحداکثر رساندن ارزش ادغام  به،  شد

 کند.

 نقل قول معروف خالصه کرد ، کیتوان در  یرا م موضوع نیا

سهامداران  یرا برا یاست که ارزش دیمف یدشوار بود. کنترل فقط درصورت یادغام از نظر عاطف میتصم

از  یسهامداران وجود دارد که با استفاده از برخ یبرا شتریارزش ب جادیا یبرا یکند. اگر روش جادیا

                                                 
1 - SEBI 
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که این  است تیریفه مدیوظ . دیآن را کنترل کن دیتوان ی، م تبدیل شودشرکت بهتر  کیکنترل ها به 

 .کنترل را انجام دهد

 موفق در ادغام و اکتساب یهاخاص شرکت یهاتیقابل-1-5
تساب را در ادغام و اک تیتا قابل ابندیرا در یاند، روش مناسبموفق شده یاندک یهاتنها شرکت تاکنون

است و شرکت  ارزش کنندهدیکه همواره تول یتقابلی –بهبود بخشند  وستهیو پ جادیکسب و کار خود ا

ادغام  یواراز دش کاراز صاحبان کسب و  یاریرو بس نی. از همبردیم شیبه پ شیبهتر از رقبا اریرا بس

هستند که نرخ شکست معامالت آنها را  یو همواره نگران آمار و ارقام کنندیم تیو اکتساب شکا

 .کندیم انینما

را در  ییاتوان نیباشند که چگونه ا نیبه دنبال ا توانندیم یناراحت نیا یاست که به جا یدر حال نیا

است  در بازار برنده باشند. تجربه نشان داده قتایکه به آنها کمک کند تا حق یکنند، به طور جادیخود ا

مهم که  یمانازس تیچهار قابل وستهیپ یتر هستند که به نحودر ادغام و اکتساب موفق ییهاکه شرکت

 عوامل عبارت است از: نیا کنند،یم جادیرا در خود ا شودیگرفته م دهیاغلب ناد

 یشدن به ادغام و اکتساب به لحاظ موضوع متعهد-1-5-1
از موارد استفاده و منع استفاده از ادغام و  یها تنها دستور مبهماز شرکت یاریدر بس یاستراتژ کی

ه ک کندیارزش مورد انتظار را فراهم م جادیاز منبع ا ینامشخص یهادهیو ا دهد،یاکتساب را ارائه م

 .شودیدر آمار ادغام و اکتساب م شیمنجر به افزا

 جادیور امنظادغام و اکتساب را به  یهدفیکه به طرز کورکورانه و ب میهست ییهاشاهد شرکت اغلب

، بدون (شودیآمار ادغام و اکتساب م شی)صرفا منجر به افزا رندیگیکار مبه ییدارا شیرشد و افزا

 نیداشته باشند. ا گرانیمعامله نسبت به د کیارزش در  جادیاز نحوه ا یدرک درست و جامع نکهیا

 .نامندیم« مالک کسب و کار نیبهتر»است که اصطالحا آن را طرز تفکر  یدگاهیهمان د

 کنندهتملک کیبرند خود به عنوان  تیریمد-1-5-2
 رانگیکننده در نظر داکتساب کیاهداف خود به عنوان  تیوجود دارند که به اهم یکم یهاشرکت

ها در از آن یاریمهم باشد. بس شانیرقبا برا ریسا گاهیخود نسبت به جا یارزش گاهیباشند و جا واقف

 میتحکو  جادیاز حد کند و منفعل و در ا شیب گرید یهااهداف خود در اکتساب شرکت ییشناسا

 محور هستند. کیاز حد تاکت شیدر هنگام شروع مکالمه ب ایاز حد ترسو  شیبا آنها ب رابطه

اف بالقوه از اهد یعمل ستیطور فعاالنه لبه ستند،یاست که قادر ن ها چنان گسترده و پراکندهآن اهداف

 یوسط منابع خارجت ایکه  کنندیم دایپ یاز حد به اهداف شیب یآنها وابستگ جهیکنند. در نت میخود را تنظ
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وارد در از م یاریدر بس تیهااهداف بالقوه است. در ن یمکرر برا ینیصرفا تمر ایشده است  شنهادیپ

 یفرصت طلب، تا خرخره فرو رفته و به عنوان مجر نیهدف بالقوه خود با عناو یچشم بازارها

 .کنندیم دایخالقانه شهرت پ ریخشک و غ ییهاروش

 کیانداز استراتژچشم دییتا-1-5-3
. شودیع مقط ژهیو یابیارز ریاغلب در مس معامله کیو  یاستراتژ نیها، ارتباط باز شرکت یاریبس در

مول شرکت مع ژهیو یابیموجب شکست ارز ،یاتیو عمل یاتیمال ،یحقوق ،یمال لیبر مسا دیتمرکز شد

 .شودیمعامله م کیستراتژانداز ااعتبار چشم شیآزما یمهم برا یهادر فراهم کردن داده

 هژیو یهایابیخود را با ارز یشگیهم یمال ژهیو یابیارز دیها باامر، شرکت نیاجتناب از ا یبرا

ابر اطالعات معامله را در بر کی یموجود برا یکه منطق مفهوم بیترت نیکنند، به ا تیتقو کیاستراتژ

کنند  یرسبر نینو همچ ندیازمایب رد،یگیمقصدنامه در دسترس آنها قرار  یکه پس از امضا یترمفصل

 .ریخ ایاست  یابیدست قابل قتیدر حق ندهیمدل عملکرد آ یانداز براچشم نیا ایکه آ

درخور بدل  داریرخ کیو روابط  ییتوانا ،ییکند که دارا دییتا یبه روشن دیبا کیاستراتژ ژهیو یابیارز

 ییاجرا میحس اعتماد در ت دیبا یابیارز نیشرکت هدف مشخص است. ا کیصاحب  نیشدن او به بهتر

 دارانیرخهستند.  یتیصاحب مز دارانیخر قتایکند که مطمئن شوند آنها حق تیتقو یارا به گونه

و  یابیبازار ،یاتیخود در اهداف عمل یسازمان یهااز مهارت گرانیمعموال بهتر از د تیصاحب مز

 .کنندیاستفاده م تیریکار و مد یفروش، توسعه محصول و حت

 اهداف در طول چرخه عمر ادغام و اکتساب ییافزاهم تیریمد-1-5-4
ظارات انت یروزرسانعدم به ،یساز کپارچهی ندیفرآ یدر مورد هدف ط داریخر یسطح آگاه شیافزا با

است.  یریشگیپ قابل زین یاشتباهات در هر معامله است که به آسان نیترجیاز را یکی ،ییافزادر هم 

ار در طول ب کیمعموال فقط  ،کنندیپروژه رفتار م کیبه عنوان  ادغام واکتسابکه با  ییهاشرکت

 یهاو پس از آن اهداف را به بودجه کنندیم دایرا پ دییو کسب تا یگذارفرصت ارزش  ژهیو یابیارز

 .کنندیم لیتبد یعمل

از  شیب کردیرو کی ای نکهیراه دارند، اها دو آن ،یو سادگ ییسرعت، کارآ شیو افزا کیتحر یبرا

فرد و منحصربه یهایژگیانتخاب کنند که در شناخت و یساز کپارچهی یحد سفت و سخت را برا

 وندشکامال بدون ساختار وارد عمل  نکهیا ای شودیملزومات مختلف انواع معامالت با شکست مواجه م

 کنترل ای اننفعیاز ذ یکی یخود رو ماتیمعامله در اتخاذ تصم یادیبن یندهایبر فرآ هیتک یکه به جا
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 ،ییاجرا انریارزش با مد جادیاهداف ا ینیبازب یبرا یزی. فرصت ناچکندیم هیتک یدیکنندگان کل

 وجود دارد. نفعانیذ ریو سا رهیمد اتیه یاعضا

  ادغام واکتساباستفاده از  لدالی -1-6

 : ییافزاو هم ینرژسی-1-6-1
 ییکارا شیمنجر به افزا گریکدیها با آن یتجار یهاتیفعال بیها و ترکشرکت نیب یتجار یهمکار

ارد د یدر ادغام با شرکت یسع یوکار. اساسا، هر کسبشودیم هانهیکاهش هز نیچنو هم ییافزاو هم

 1باشند. گریکدیکه از لحاظ نقاط قوت و ضعف مکمل 

 : یتمرکز تجار دیتشد ای بخشی تنوع-1-6-2
عملکرد  ریخود هستند، به منظور کاهش تاث تیتنوع در محدوده فعال جادیکه به دنبال ا ییهاشرکت

با  تبطرمریغ یعیدارند که در صنا ییهابه ادغام با شرکت لیخود، تما یصنعت خاص در سودآور کی

 اندیجار تیتمرکز خود در فعال دیبه دنبال تشد که ییهاشرکت گر،ید ی. از طرفکنندیم تیها فعالآن

 .شوندیبازار هستند ادغام م یدیکل یهادر بخش یشترینفوذ ب یکه دارا ییهابا شرکت

 : رشد-1-6-3
سهم  شیارشد و افز یبرا یفرصت رندیگیقرار م کیتمل ایکه مورد ادغام  ییهابه شرکت ندیفرآ نای

خصوص انجام داده باشند و معموال به ادغام  نیدر ا یتیها فعالخود آن نکهیبدون ا دینمایبازار فراهم م

 کندیخود م تیفعال نهیزمدر  یشرکت کوچکتر دیاقدام به خر یمعروف هستند که در آن شرکت یافق

 را به دست آورد. یشتریتا سهم بازار ب

 : نیتام رهیزنج یگذارمتیقدرت ق شافزای-1-6-4
 یهانهیطح هزس تواندیخود کند م کنندهنیتام ایو  کنندهعیشرکت توز دیشرکت اقدام به خر کهیزمان

فروش  یابر کنندگاننیکه تام یسود هیحاش کننده،نیشرکت تام دیخود را کاهش دهد. در صورت خر

و در  دنیگویم زین یکند که به آن ادغام عمود یم رهیذخرا  کردندیم افتیبه شرکت در هیمواد اول

رده و جا کجابه یترنییپا متیمحصوالت خود را با ق تواندیم دهکننعیشرکت توز دیصورت خر

 را کاهش دهد. عیمربوط به توز یهانهیهز

                                                 
1 - https://virgool.io/@IranTIP/ 
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 : رقابت حذف-1-6-5
فروش  یسهم بازار برا شیو افزا ندهیآ یهامنجر به حذف رقابت ادغام واکتساب یاز قراردادها یاربسی

 .شودیمحصوالت شرکت م

  واکتسابادغام  باید ونبایدهای -1-7
ال در آنها، فع یتعداد شرکت ها شیو افزا عیبا رشد و توسعه صنا ،یانحصار ریو غ یرقابت یدر بازارها

رکتها ش نیا یحجم فروش و سود آور جهیشده و در نت میاز شرکت ها تقس یادیتعداد ز انیسهم بازار م

  1.ابدییمکنند کاهش  یم هیرا ارا یمشابه یها متیو ق تیفیکه خدمات با ک

 یاه حاصل از صرفه اندازه  که شرکت یایعدم امکان استفاده از مزا لیشرکتها به دل نیا نیهمچن

را از  یالمللنیو ب یداخل یدر بازارها یخارج یمند هستند توان رقابت با شرکتهابزرگ از آن بهره

شش از ک شیصدور مجوز ب لیاز قب زین یگری. صرفنظر از موارد فوق، عوامل متعدد ددهندیدست م

مانند استفاده از ) یکیتکنولوژ ای یتعرفه ا لیبه دال نیگزیخدمات جا یاز سو یفشار رقابت جادیبازار، ا

 نیا درابحران ر دیتشد نهی( زمتکنولوژی های جدید مانند فیبرنوری و ال تی دی ئی به جای قدیمی ها

 .آوردیموارد فراهم م لیقب

است که در آن تعداد  2بازار عیتجم ت،یوضع نیمقابله با ا یو متداول برا یعیطب یاز راهبردها یکی

ه شده و بخش عمد لیکوچکتر ، تشک یها شرکت  دیخر ایادغام  قیشرکت بزرگ از طر یمحدود

 شیافزا ،ییاهم افز لیاز قب یبازار غالبا با اهداف عی. تجمرندیگیم اریکل آن را در اخت ایاز سهم بازارو  یا

جب تواند مو یو کاهش تعرفه ها انجام شده و در شکل مطلوب آن م دیجد یسهم بازار، نفوذ به بازارها

 شود. یالمللنیب یبا آنها و نفوذ به بازارها یهمکار ایو  یخارج یتوان رقابت با شرکت ها شیافزا

 یمتعدد یها تیع و سامراج ،یصنعت شرفتهیبودن آن در جوامع پ ریموضوع و فراگ نیا تیتوجه به اهم با 

با رصد را مرت عیصنا نیاخبار مرتبط با آن در ا ریها و سا شرکت دیدر جهان اخبار مربوط به ادغام و خر

مربوط  طالعاتاخبار و ا نیآخر 3تی ام تی فایننس تی. به عنوان مثال ساکنندیم یکرده و اطالع رسان

 یمخابرات یها شرکت 4و معامالت  یگذارهیسرما، مقررات ،  دیدر بورس ، ادغام و خر هیبه عرضه اول

 اررفعاالن وعالقمندان ق اریرا در اخت شوندیخوانده م تی ام تیکه اصطالحا  یو تکنولوژ  ی، رسانه ا

 .دهدیم

                                                 
1 -https://www.ictna.ir/id/645580/ 
2 -Market  Consolidation 
3 -TMTFinance 
8 - Deals 

https://www.ictna.ir/id/085546/
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 یها آن مانند ادغام موفق شرکت یکه برا یمتعدد یها ادغام شرکت ها و مثال ادیز یایمزا غمبه ر

مشکالت و مخاطرات  تواندیم ندیفرا نیا حیصح یوجود دارد، عدم اجرا رهیو غ کساریو پ یسنید

 هک و بنز است سلریکرا یهااز آن ادغام ناموفق شرکت یکند که نمونه ا جادیها ا شرکت یبرا یجد

 ادغام شد. نیمنجر به شکست ا یدر آن عدم توجه به عوامل فرهنگ

  یبه زود زیغام که به ناچار تعداد آن در کشور ما ناد ندیشرکت ها در فرا تیاحتمال موفق شیافزا یبرا

 نییو تب فیبه دقت تعر ریدرگ یاهداف مورد نظر از ادغام توسط شرکت ها دیاضافه خواهد شد، ابتدا با

 سالها به عنوان هادغام شده ک یهاشرکت رانیکارکنان و مد انیبرخورد م سکیشده و جهت کاهش ر

 یگادغام با در نظر گرفتن مالحظات فرهن یبرا یزیهرگونه برنامه راند، کرده تیفعال گریکدی بیرق

انند م کیمعامالت استراتژ لیقب نیالزم است انجام مذاکره و بستن قرارداد در ا نیانجام شود. همچن

 .انجام شود یطرف معامله کنندگان و با اعالم قبل از ابتیبه ن1 یتخصص یکشورها توسط نهادها ریسا

 حیصح ریاز چند ماه قبل به نحو مطلوب و از مس دیشرکت ها با نیا انیادغام م ای دیخرمذاکرات  شروع 

عام(  یسهام یو بورس )در مورد شرکت ها انیاز جمله دولت ، کارکنان، مشتر یاصل نفعانیبه اطالع ذ

 نکات زیر حاصل شود: رسانده شود تا

دور ابعاد مختلف ادغام جهت ص یبررس یبرا یفرصت کاف یو نظارت یرگوالتور یدستگاه ها -الف 

 ،یانحصار و تداوم رقابت سالم و مقابله با تبان یریاز عدم شکل گ نانیبه موقع مجوز با حصول اطم

 را در بازار داشته باشند. رهیو غ  2متیق تیدامپنگ، تثب

س( در بور تی)سا یو قانون حیصح ریشفاف و به موقع و از مس یبورس از اطالع رسان نیمسئول -ب

 ید)که تنها تعداد محدو یاجتماع یو شبکه ها یشخص یتهایسا قیانتشار آن از طر یمورد ادغام به جا

از  یناش دیشد یمتینوسانات ق لیشوک در بازار، به دل جادی( وعدم اکنندیبه آنها مراجعه م نفعانیاز ذ

سود ) یادغام بر سودآور راتیروشن نبودن تاث لینقص اطالعات از قب ایاخبار ادغام و  یپخش ناگهان

 یار نا مطلوبکه آثنشوند ها  شرکت نیمزبور، مطمئن شوند تا مجبور به بستن نماد ا ی( شرکت هاهر سهم

در زمان شروع  نهممزبور آ یها و ارزش سهام  و اعتماد سهامداران به سهام شرکت تیبر رتبه شفاف

 گذارد. یم یادغام برجا

  

                                                 
1 - Investment Bank 
2 - Price Fixing 
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ادغام  خود را بر اثر یشغل ندهیآ یعیکه به طور طب نفعیذ یشرکت ها الزم در کارکنان یآمادگ -پ

کارکنان که  یو استعفا یتیاز نارضا یشود تا شرکتها با موج جادیا نند،یب یدر معرض خطر م ایمبهم و 

 مواجه نشوند. کندیم جادیا یتیریمعضالت مد

ر پس از ادغام از نظ سیدر مورد نحوه تداوم سرو انیدر مشتر یو نگران یباالخره از بروز سردرگم -ت

 شود. یریجلوگ یافتیو سطح خدمات در متیق ت،یفیک

 دیخود در زمان ادغام با تیشانس موفق شیافزا یکه شرکت ها برا ییدهایو نبا دهاینظر از با صرف

قابت، ر یمقررات، شورا میمانند سازمان تنظ ربطیذ یتیحاکم یها کنند، الزم است دستگاه تیرعا

ه صدور ک جاادغام و از آن ندیآنها در فرا یمهم نظارت اریبا توجه به نقش بس زین رهیسازمان بورس و غ

 ها در صورت آنها، بستن نماد شرکت متیق راتییپروانه، تغ یدارا یها و ادغام شرکت دیمجوز خر

ه امور به آنها واگذار شد لیقب نیو مقررات در ا نیتخلف از قوان ایو  یاطالعات تیمشاهده عدم شفاف

و  یاتتجرب بهترینآنها بر اساس  یموجود و به روز آور یندهایاست؛ نسبت به اصالح و بهبود فرا

 دیادغام و خر ندیبا فرا یو اصول حیمواجهه صح یو دانش کارکنان خود برا یآگاه یآموزش و ارتقا

ادغام  ندیو مطلوب دولت بر فرا حیالزم در جامعه نسبت به نظارت صح نانیشرکت ها اقدام کنند تا اطم

 مصرف کنندگان و سهامداران فراهم شود. دکنندگان،یمنافع تول تیدر جهت حفظ حقوق و رعا

 ادغام مزایا ومعایب  -1-8

 مزایای ادغام -1-8-1
 ریو بهره شید و افزااز راهبرد ادغام را ارتقای عملکر رییبهرهگ لیدل نیکارشناسان مهمتر یبرخ

 . در واقعشودی در ادغام شکست در نظر گرفته نم گری. از طرف ددانندی ادغام شده م های شرکت

 شیفزاا کنند،ی م تیها جداگانه فعال که شرکت یاز زمان تر عیسهام سهامداران را سر ارزش دیادغام با

 در ادغام شرکت ریز های تیمز ،یکند. به طور کل رییسهام سهامداران جلوگ ارزش از کاهش ایدهد، 

 1 :شودی م انیها ب

 نثروت سهامدارا شیافزا -1-8-1-1

 هیهدف اول هنکی. با توجه به اکندیم انیثروت صاحبان سهام ب شیادغام را افزا تیمز نیمهمتر 2راپاپورت

 تثروت صاحبان سهام، از فرص شیافزا در راستای نیثروت سهامداران است، بنابرا شیهر شرکت افزا

                                                 
(، گزارش شناخت 1388و توسعه،) قیتحق تیریبورس اوراق بهادارتهران،معاونت مطالعات اقتصادی و توسعه بازار،مد - 1

 15-11،ص1388 وری،شهریتملک دهاییخر
2 - Rappaport 
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استراتژی ادغام و اکتساب بر اساس  گرید . به عبارتشودی ها استفاده م ادغام شرکت یهای معامالت

 .شودی م رییگیسهام، پ صاحبان ثروت شیشرکت به منظور افزا تیو موجود اتیتفکر ح

 ییافزاهم -1-8-1-2

را با حذف  خود ثابت نهیشده اغلب هز بیترکهای  که شرکت گرددی برم تیواقع نیبه ا زهیانگ نیا

آمدی در انیجر به ها با توجه شرکت نهیهز جهی. در نتدهندی های مضاعف کاهش م و بخش ها تیفعال

 .ابدی یم شیسود افزا هیو حاش دیآی م نییمشخص پا

 یمال های نهیکاهش هز-1-8-1-3

رکت، اندازه ش شی. با افزاستا ها شرکتدر یمال های نهیاستراتژی ادغام کاهش هز های زهیاز انگ یکی

ا نرخ با بهره باال را ب هایی بده توانندیم بزرگ های . شرکتابدی یها، کاهش م شرکت یمال های نهیهز

 کنند. یمال نیتام تر نییبهره پا

 انتقال منابع-1-8-1-4

ادغام شده  ایه شرکتنشده است و با انتقال منابع، عیها توز شرکت نیب کسانیصورت  معموالً منابع به

 کنند. جادارزشیا اب،یمنابع کم بیترک ای یبا غلبه بر عدم تقارن اطالعات توانندی م

 و بقااندازه  -1-8-1-5

رقابت  برای نهیبه رشد و اندازه به یابیبه منظور دست ینیع تیواقع کیهای کوچک،  ادغام شرکت

در  توان بقا شیافزا های ادغام شده و شرکت ییتوانا شیهای دهه نود به منظور افزا است. اغلب ادغام

 کسب و کار بوده است. یرقابت اییدن

 یبده تیظرف شافزای-1-8-1-6

هر دو شرکت  یبده بالاستفاده و یخال تیبه دو صورت، استفاده از ظرف تواندیم یبده تیظرف شیافزا

 شرکت هدف، باشد. سکیر کاهشنقدی و انیجر شیاز افزا یناش دیجد یبده تیظرف جادیا ایو 

 ادغام بمعای-1-8-2
 در)ادغامها  از اریی. در عمل، بسستیشده ن لیشرکت تشک تیموفق یادغام لزوماً به معن کی لیتکم

. دهدیارزش خالص شرکت را کاهش م یبروز مشکالت خاص لیبه دل (آنها تیاکثر ایصنابع  یبرخ

 شودی م ادجیا یفرهنگ سازمان ایها  تشرک زاتیناسازگاری تکنولوژی، تجه لیبه دل یمهم مشکالت

ن مشکالت ممک نی. اشوندی م تیهدا دیجد گذاریهای هیاز سرما ریغ ییبه جا منابع، صورت نیو در ا

 دایپ دیاز شرکاء تشد یکی هایی بده ای ها انیدر مورد موارد پنهان ز یناکاف قاتیتحق است به واسطه

 تیفاکی ممکن است ب کنندی م دایکه اجازه کار پ رمجموعهیز ایمازاد  کارکنان،نیکند. عالوه بر ا
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مکن است م نیکنند. همچن جادیا یو پرسنل یاتیمشکالت عمل دیجد ریمد مجادله با لیبه دل ایباشند 

 جادیا مشکالت مشابه مشکالت نیکارمندان دچار مشکل شود. ا فرهنگ ای ابدی لیمهارت کارکنان تقل

 است. یتملک دیشده در خر

 اکتساب ومعایب امزای -1-9
 ـزین ـریز تهـاییبه مز توانیهمانند موارد ادغام است. عالوه بر آنها م زیمطرح شده در اکتساب ن تهاییمز

 1کرد: اشاره

 مزایای اکتساب -1-9-1

 ردرآمد و سهم بازا شیافزا -1-9-1-1

. هدد یرقبا را کاهش م تعدادو شیرا افزا داریهای خر ها، سهم بازار شرکت و اکتساب شرکت دیخر

سهم بازار خود را از  داریخر های شرکتسهم بازار دو روش وجود دارد. در روش اول، شیبرای افزا

 دهند یم شیمختلف افزا ییایجغراف مناطقهای فعال در شرکت دیخر ای دیجد دیخط تول جادیا قیطر

رد هر دو موا ی. در برخبخشند یبهبود م دیتول تیظرف شیرا با افزا یفعل دیو در روش دوم خط تول

که  ندک یحالت فرض م نیا .شود یگرفته م کار به داریهای خر طور همزمان توسط شرکت روش به

 شیبا در نظر گرفتن افزا بازارش قدرت نیو بنابرا کند یرا در بازار جذب م یبزرگ بیرق دار،یخر

 .ابدی یم شیافزا متیق نییسهم بازار برای تع

 اسیدر مق ییجو صرفه -1-9-1-2

 . بر اساس مطالعاتدهد یم کاهشثابت را های نهیبهای تمام شده محصوالت و هز د،یحجم تول شیافزا

در  ییجو از اکتساب، صرفه پسو هدف کوچک باشد، داریهای خر اگر اندازه شرکت2کالرک 

 .ندیگو اسیدر مق ییجو را صرفه دیتول شی. کاهش بهای تمام شده به علت افزاابدی یم شیافزا اسیمق

 یاتیمال تیاستفاده از مز-1-9-1-3

 تیاده از معافمنظور استف به ها است. اقتصادی برای اکتساب شرکت زههاییاز انگ یکی یاتیمال نیقوان

های  تاکتساب توسط شرک برای یانتخاب مناسب انده،یشرکتهای ز ،یاتیعمل انیاز ز یناش یاتیمال

. رود یبه شمار م یاصل های زهیانگاز یکی داریبر درآمد شرکت خر اتیسودآور هستند. کاهش مال

برای اکتساب (سازدیمنتقل م ندهیبه آ گذشتهکه آن را از)انباشته فراوان و قابل مستهلک  انیبا ز یشرکت

                                                 
(، گزارش شناخت 1388و توسعه،) قیتحق تیریبورس اوراق بهادارتهران،معاونت مطالعات اقتصادی و توسعه بازار،مد - 1

 18-14،ص1388 وری،شهریتملک دهاییخر
2 - Clark 
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که  ییها رکتش گر،ید انیو اقتصادی است. به ب ارمناسبیدارد بس یکه سودآوری کاف یتوسط شرکت

باشته قابل ان انیهای با ز هستند، شرکت یاتیباالی مال های نرخ دارند و مشمول ییباال اریسودآوری بس

 دو شرکت به علت استفاده از بیترک نی. بنابراکنند یم دارییخررا نده،یمستهلک از درآمدهای آ

 .شود یم یاتیمال ییو کسب کارا اتیبه کاهش مال منجر ان،یاز ز یناش یاتیمال تیمعاف

 کاهش رقابت-1-9-1-4

 شود یم تیظرف شیافزا منجر به ،ی. توسعه داخلشودیم تیمالک رییاز نظر رقبا اکتساب شرکت باعث تغ

ت را کاهش رقاب ب،یرق حذفاکتساب شرکتها، پس از نیدارد. بنابرا یعکس العمل مشابه رقبا را در پ

 متیق توانند یم داریخر های شرکت . در قدرت انحصاری،دهدیم شیو قدرت انحصاری را افزا

 نند.ک نییهای شرکت تع نهیهز ریسامحصوالت را باالتر از بهای تمام شده محصول فروش رفته و

 شدن شرکتها یالملل نیب-1-9-1-5

 یهاندر عرصه کسب و کار ج دیجد روش برای ورود به بازارها و کسب تکنولوژی نیعتریاکتساب سر

ورهای در کش ژهیبه و)مختلف  کشورهایو راحت در بازار عیاست. شرکتهای بزرگ به منظور نفوذ سر

 تیهای در حال فعال شرکت ه،یاول موادو یانسان رویین های نهیو کاهش هز (حال رشد و توسعه

 یالملل نیبرای ب یگام تهاجم نیعنوان اول به ها . اکتساب شرکتکنندیم دارییکشورهای مقصد را خر

 .هاست شرکت و مرزی کاری های تیبردن محدود نیشدن و از ب

 سکیکاهش ر-1-9-1-6

بازار  به ورود قیاز طر سکیها، کاهش ر اکتساب شرکت های زهیاز اهداف و انگ گرید یکی

 اردیخر های شرکت رانیاست. مد داریشرکت خر های تیدر فعال یو تنوع بخش دیمحصوالت جد

را  یستگورشک سکیو ر کندیدرآمدی شرکت کمک م انیجر تیبه تثب یادعا دارند که تنوع بخش

 دار،یخر های شرکت معامالت است و نیاز اهداف ا یکی سکیکاهش ر ن،ی. بنابرادهدیکاهش م

 .کنند یم تیتثب درآمدی خود را انیو جر دارییتجاری متفاوت را خر کلیشرکت هدف با س

 را برای اکتساب در نظر گرفت: ریو اهداف ز ها زهیانگ توانیطور خالصه م به

 ،معامالت 3یکسب و کارهای اصل شی،افزا 2محوری ستهیشا شی، افزا 1دیدر دامنه تول ییجو صرفه

                                                 
1 -Economies of scope 
2 - Core Competencies 
3 - Core Business 
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ناکارا، کاهش  تیری،حذف مد 1ها، غرور و تکبر شدن شرکت یالملل نیکسب قدرت بازار، ب متقاطع،

قدی مازاد، ن انیجر هیفرض ،یبده تیظرف شیافزا ه،یسرما ییکارا ،یاتیسودآوری عمل بهبود رقابت،

 ینیگزیکمتر از ارزش جا ت،یریو پاداش مد ایاندازه و بقا، کسب مزا سک،یر کاهش ،2 آشوب هیفرض

 و.... ییایجغراف تیموقع ،ییافزا بودن شرکت، کسب هم

 اکتساب بمعای-1-9-2
 ،یـاتیبـروز مشـکالت عمل ،یکـاف قـاتیکه در ادغام مطرح شـد، عـدم انجـام تحق همانگونه

رکت مقاومت کارکنان ش ،یهای فرهنگ سازمان دو شرکت، تفاوت زاتیو تجه تکنولوژی ناسـازگاری

از مشکالت اکتساب مطرح  یعنوان برخ به تواند یشرکت هدف و ... م رانیمد یهدف، عـدم همراهـ

 شود.

  در ایران ادغام واکتساب -1-11
 صورت می اطالعات مختلف به بیشتر دسترسی دلیل به ها سرمایه تأمین طدر ایران ادغام و تملیک توس

نو پا هستند، درحوزه ادغام کار بسیار  ها در ایران بسیار جوان و سرمایه گیرد اما از آنجایی که تأمین

 .اند انجام دهند زیادی تا به امروزنتوانسته

هم از این  هایی برای انجام مواجه است که بحث ادغام و تملیک تمام کارها با مشکالتی و چالش

گیرد متقاضیان صورت می خود مراجعه با تملیک و ادغام فرایند دیگر درکشورهای. تنیسموضوع جدا 

اقتصاد آزاد نیست و در انحصار دولت  اما در ایران به دلیل اینکه طیف بسیار گسترده ای از جامعه و

 رو مینه از. میگیرد صورت کنند نیاز اسآنها احس است این کار با تشخیص خود دولت و هر زمان که

 در بتداا در باید مشکل این حل برای. ندارد وجود ایران در تفعالی این خصوص در شناختی گونه هیچ

 تملیک و ادغام برای افراد که داشت انتظار آن از بعد و شود ازیس و فرهنگ خصوص آگاهی این

 نتظاراتوان  دهند. اگر در این خصوص فرهنگسازی و آموزش به درستی نهادینه نشود نمی درخواست

 .داشت که افراد خود را مشتاق این کار نشان دهند

کند  ه میاستفاد های دیگران زی یک کار نوین فقط از تجربهاندا راه برای کسی هر ایران در فانهمتاس

کنند. در خصوص ادغام  و این جسارت وجود ندارد که یک تجربه جدید با یک راه جدید را امتحان

                                                 
1 - Hubris 
2 - Disturbance Hypothesis 
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 این عرصه سخنی جدید با یک روش در تنوانسته یده و تا به امروز کسو تملیک هم این اتفاق رخ دا

 1.ایران حرفی برای زدن نداشته است جدید پایه ریزی کند از همین رو ادغام و تملیک در

  در خارج ادغام واکتسابتحقیقات در زمینه  -1-11
وبیل های اتومبر روی  را با موضوع تناسب استراتژیکی در ادغام واکتساب ی( تحقیق2118) 2اوکسلمن

 ولوو انجام داده است. خالصه ای از روش ویافته های وی در ادامه آمده است.

استفاده از  نیشتریبه دست آوردن ب یکمتر موفق باشد. برا ای زیآم تیتواند موفق یم ادغام واکتساب

 نید. اانجام شو یقاتی، تحق ییدر مورد انجام چه کارها یریگ میمشارکت ، مهم است که قبل از تصم

 ناسبم یتراتژاستناسب  ایآ نکهیا ییشناسا قیانجام شود ، از طر قیدق ندیفرآ کی قیتواند از طر یامر م

، و  رهیقرار دارند و غ یرا در چه موارد گریکدیشرکت ها واقعاً اهداف  ایآ نکهیا یعنیوجود دارد ، 

 سود ببرند. گریکدیتوانند از  یچگونه شرکا م نکهیا

 یمدلی یعنی به کارگیراست.  گریکدینقاط قوت و ضعف  تکمیل کردن،  یدومموضوع نمونه از  کی

 یابیارز یراب، تعهد و مسائل کنترل  ی، سازگار ییکه در آن توانا چهار سیمانند  کیاز تناسب استراتژ

 کیشر یهنگام جستجو گرانیباز نیشود که ا یم دهی. به وضوح دردیگ یمورد توجه قرار م شتریب

توان  ی، م لیبالقوه و ولوو اتومب داریخر نیامر ب نی. با استفاده از ارندیتوجه قرار گ ردمو دیبا یزندگ

 کرد. ییو معقول را شناسا دیجد یصاحبان / شرکا

ت که محقق اس یمعن نیبد ییاستقرا کردیرو کیروش استقرا استفاده شده است.  کیمطالعه از  نیا در

 از نوع قیتحق نی، ا نیدهد. عالوه بر ا یتوسعه م یتئور کیداده ها  نیند و از اک یداده ها را جمع م

 "افتد یفاق مآنچه ات"است دهیپد کیاز  یدیجد نشیکه محقق به دنبال ب یمعن نیاست ، به ا یاکتشاف

دف ه رای، ز ردیگ یصورت م یمقطع کردیرو کیاست.  این حوزهدر  یدیجد یها نشیو به دنبال ب

افتد در  یق ماز آنچه اتفا دگاهید کی، بلکه ارائه  ستیتحوالت بلند مدت ن فیتوص یبرا سندگانینو

 یفیک تیمطالعه از نظر ماه نیاانجام شده است. یمطالعه مورد کی بنابراین ،لحظه خاص است.  کی

 را توسعه دهند. دهیچیپ دهیپد کیقصد دارند درک  سندگانینو رایاست ، ز

                                                 
 6،ص1393و بهمن  یران،دیا هیماهنامه بازار سرما ک،یادغام و تمل ندیدر فرا ی(، فرهنگ ساز1393زارع، بهروز،) - 1

2 - Oxelman, Daniel,(2664),Strategic Fit in Mergers and Acquisitions: A Case Study of 

Volvo Cars, Bachelor Thesis in Business Administration, Jonkoping International 

Business School, Jan 2664 
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 نیا انیم از مورد انتخاب شدند. 32آنها  انیو از م یمقاله بررس 725 هیثانو یداده ها یجستجو در

درو در صنعت خو نشیمنبع با ب کیبالقوه مشخص شد و مناسب بودن آنها با  داریمقاالت شش خر

تلفن  قیاز طر وعمدتا افتهیساختار  مهین یمصاحبه ها قیاز طر هیاول یمورد بحث قرار گرفت. داده ها

 شد. یجمع آور

 ولوو کاری کیبه عنوان شر نی، که همچن دیبالقوه جد دارانیخر ییشناسا ،قیتحق نیا یاصل هدف

ولوو  نیب کیانجام شود. تناسب استراتژ دیمحکم با ندیفرا کیکار ،  نیانجام ا یشوند. در پ یشناخته م

جموعه از آنها از م یآن حل و فصل شود. برخ تیبه منظور اعالم هو دیبا ندهیبالقوه آ داریو خر لیاتومب

خودروها  ریبا سا سهیآنها در مقا یها یژگیو لیهستند که به دل نیریبالقوه معتبرتر از سا دارانیخر

 دکنندهیه تولب ازین دیجد داریخر کی ایشود که آ ینکته توجه م نیبه ا نیمناسب تر از ولوو است. همچن

 .ریخ ایخودرو دارد 

مختلف  یوهایرا در سنار ییهم افزا یتوان سودها یدر مطالعه بود که همراه با آن م یاصل دیکل کی نیا

 جهینت باشد. داریخر نیاست که مناسب تر یکدام شرکت خاص از مجموعه ا نیو همچن دیتحقق بخش

 انیپا نیر اارائه شده د کیدر مورد تناسب استراتژ سندگانینو دگاهیاست که ، با توجه به د نیا یریگ

 د کهگرفته ش جهینت نیخواهد بود. عالوه بر ا سانین-رنو لیولوو اتومب کیشر نینامه ، مناسب تر

 .تداشخواهند  یبهتروضعیت  کیسازنده خودرو به عنوان شر کیولوو در صورت داشتن  یخودروها

 

بررسی نموده اند و  اشاره کردهادغام ها و اکتساب ها خود به مفهوم در مقاله (2114) 1االم وهمکاران

با  "موالًمع"سازمانها هستند. سازمانها  کیاستراتژ یزیبرنامه ر یها استیاز س یچگونه آنها بخشکه 

را چ نکهیا لیآورند ، و دل یرا به دست م "فیضع یها سازمان" ای "شوند یادغام م"مشابه  یسازمانها

اساساً نقاط  است. آنها شتریب آنها تلفیق دو شرکت از جمع تک تکاست که ارزش  نیکنند ا یم نیچن

 گریکدی عفضکنند بر نقاط  یم یآورند و سع یبه دست م ایکنند  یادغام م گریکدیرا با  گریکدیقوت 

 شود.  یم یسهم بازار و سودآور شیکه منجر به افزا غلبه کنند

عدم  لیرانه ، دل، منطق سوداگ کیمانند استدالل استراتژ اکتسابادغام و  یرا برا یمختلف لیما دال

 یم و جمع ی، ادغام افق یعمود یساز کپارچهی، همراه با انواع آنها که شامل  رهیو غ تیریمد تیموفق

ر مورد د کیکه چگونه شرکت ها به طور استراتژ میروشن کرده ا نی. ما همچنمیباشد ، بحث کرده ا

                                                 
1 - Alam ,Ayesha & Khan, Sana & Zafar, Fareeha,(2618), Strategic management: 

managing mergers & acquisitions International Journal of BRIC Business Research 

(IJBBR) Volume 3, Number 1, February 2618, 
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( ی)مطالعات مورد یواقع یها عمر ادغام و کسب با کمک مثال چرخه کنند. یعمل م تیادغام و مالک

نامه اکتساب با برادغام و در مرور مبانی ارتباط  دهد. یرا به خواننده ارائه م میمفاه نیاز ا یدرک واضح

 ریزی استراتژیک چنین امده است:

 ییبا هدف کنترل دارا یها صرفاً معامالت مال تیدر دهه گذشته است که ادغام ها و مالک نیدر ابتدا ، ا

 ود.ب دارانیخر یمتفاوت از تجارت اصل اریتجارت بس ایصنعت  کیارزش بوده و هدف آن کم  یها

 اریبس ریاخ یها بود. ادغام و حصول در زمان یکاف یبازپرداخت بده یصرفاً برا ینقد انیهدف جر

 "ست.ا یاتیو عمل کیکامالً استراتژ تیاز نظر ماه یمعمول اکتساب، ادغام و  هامروز" متفاوت است.

 (1،2111گاپلین ودیگران)

 یداریکم ارزش را که در باال گفته شد خر یها ییدارا دیفقط خر رانیبدان معناست که امروزه مد نیا

بهتر ،  عیتوز ینصب شده ، کانال ها یمشتر یها گاهیپاکه کنند  یم یداریکنند بلکه آنچه خر ینم

وامل به ع نیهستند. همه ا دیجد یو انواع استعدادها یسازمان یها تی، صالح شتریب ییایجغراف یمرزها

وانند از دهند تا بت یرا به سازمانها ارائه م یشتریب کیاستراتژ یدست آمده ، به نوبه خود ، فرصتها

به  یدر تالش برا ییسازمان ها نیکسب کنند. چن یشتریخود سود ب یمحصوالت و خدمات رقبا

 موفق هستند. یتجار ی، در ادغام واحدها امتهیحداکثر رساندن درآمد و سهم در ق

رفته قرار گ دیمورد تأکمهم  یها به عنوان ابزار توسط سازمانبرای مدت ها  کیاستراتژ یزیبرنامه ر

 2(2115مک دونالد وهمکاران،)«شود.  یم یتجار تیکه منجر به موفقاست 

 ینطقم ادغام واکتساباز  رانیدهد که به ندرت مد یرابطه نشان م نیاز مطالعات انجام شده در ا یاریبس

خواهد بود. همانطور که  یآت یمعامالت در شرکت در دوره ها نیا ریدارند و تأث یروشن کیاستراتژ

 اکتسابادغام وبه استفاده از  نهیدر هز ییخود را از صرفه جو دیتأک راً یدر باال بحث شد ، شرکت ها اخ

 داده اند. رییرشد در شرکت ها تغ یبرا کیمحرک استراتژ کیبه عنوان 

 یرا انجام م ییمعامله ها نیکه چن ییوجود دارد. سازمان ها هیتوج یبرا یادیز لیدال اکتسابو  ادغام

راز کردن برنامه ت نیشکست کامل باشند. بنابرا کیتوانند  یم ای رندیتوانند از آنها سود بگ یم ایدهند 

                                                 
1 - Galpin, Timothy J., and Mark Herndon. The complete guide to mergers and 

acquisitions: Process tools to support M&A integration at every level. John Wiley & 

Sons, 2616. 
 
2 - McDonald, Jarrod, Max Coulthard, and P. D. Lange. "Planning for a successful 

merger or acquisition: Lessons from an Australian study." Journal of Global Business 

and Technology 1.2(2665): 1. 
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با  توان یم اکار ر نیمهم است. ا اریخود بس ادغام واکتساب یسازمان با برنامه ها کیاستراتژ یها

)همان ستا یابیادغام و دست یاهداف احتمال هیکل یگر امر مستلزم غربال نیکارآمد انجام داد و ا یابزار

 . منبع(
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