نموذج اخطار االندماجات واالستحواذات

نموذج اخطار
االندماجات واالستحواذات
محتوى الملف
 -1ارشادات عامة فيما يخص تقديم االخطار وفقا ً ألحكام قانون رقم  3لسنة 5002لحماية
المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية وتعديالته.

 -5قائمة بالمستندات المطلوبة.
 -3نموذج االخطار.

يسلم اإلخطار (والمستندات المرفقة) باليد لمقر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية الكائن
في العنوان اآلتي:
مبني 91ب – الدور األول -القرية الذكية ،الكيلو  82طريق القاهرة -االسكندرية الصحراوي.
كما يجوز ارسال االخطار (والمستندات المرفقة) إلى الجهاز بموجب خطاب مسجل على العنوان المشار إليه.
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.I

ارشادات عامة فيما يخص تقديم االخطار وفقا ً ألحكام قانون رقم  3لسنة 5002لحماية
المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية:

 .1يقع واجب االخطار على كل من اآلتي :
المنشأة المستحوذة  :وهي المنشاة التي تكتسب في مصر أية أصول أو حقوق ملكية أو حقوق
انتفاع أو أسهم ،أو تسيطر بشكل فعلي على منشأة أخرى في مصر ويقصد بهذه السيطرة الفعلية
كل وضع أو اتفاق أو ملكية يؤدي إلى التحكم في االدارة أو في اتخاذ القرارات.
المنشأة الدامجة هي التي تدمج منشاة أخرى فيها بطريق الضم.
المنشأة الناتجة عن االندماج :هي المنشاة الناتجة عن االندماج بطريق المزج.
المنشأة الناتجة عن االتحاد  :هي التي تنشا بموجب عقد مشروع مشترك )(Joint Venture
مع استمرار الشخصية القانونية للمنشآت أطراف هذا العقد.
 .5ينشئ االلتزام باإلخطار عند االستحواذ أو االدماج أو االندماج/االتحاد ،وذلك في مصر فقط .وبالتالي،
فإن االستحواذ أو االدماج أو االندماج/االتحاد الذي يقع في الخارج ال ُينشأ االلتزام المشار إليه حتى لو
كان له أثر في مصر.
 .3يتم حساب ال  100مليون جنيه من واقع اجمالي رقم األعمال السنوي المحقق في مصر فقط وفقا ً
ألخر ميزانية معتمدة وااليضاحات المتممة لها ،وذلك على النحو اآلتي:
 يتم حساب رقم االعمال السنوي للمنشأة المستحوذة /الدامجة (وأطرافها المرتبطة إن وجدت) +
المنشأة المستحوذ عليها  /المندمجة (وأطرافها المرتبطة إن وجدت)  +األشخاص المعنية
األخرى (إن وجدت  +أطرافها المرتبطة إن وجدت) قبل نفاذ العملية محل التصرف القانوني.
 .4تقديم اخطار عن التصرف القانوني إلى أي جهة اخرى ال يسقط االلتزام بتقديم االخطار للجهاز
طالما توافرت فيه الشروط والقواعد التي حددها قانون حماية المنافسة والئحته التنفيذية.
 .2االخالل بتقديم االخطار خالل المدة المحددة قانونا ً ( 30يوم من تاريخ نفاذ التصرف القانوني)،
معاقب عليه بغرامة ال تقل عن  50الف جنية وال تجاوز  200الف جنيه (مادة  55مكرر من
القانون).
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 .IIالمستندات المطلوبة:
 )1صورة ضوئية من التوكيل أو التفويض الصادر لمقدم االخطار مع تقديم األصل لالطالع
 )5صورة ضوئية من اثبات شخصية مقدم االخطار مع تقديم األصل لالطالع
 )3صورة ضوئية من عقد التأسيس/النظام األساسي والسجل التجاري ألى مما يأتي بحسب األحوال:
 المنشأة المستحوذة/الدامجة ممهورة بخاتم المنشأة المشار إليها
أو
 المنشأة الناتجة عن االندماج /االتحاد ممهورة بخاتم المنشأة المشار إليها
 )4صورة ضوئية من عقد التأسيس/النظام األساسي والسجل التجاري للمنشأة المستحوذ عليها/المندمجة
ممهورة بخاتم المنشأة المستحوذة/الدامجة
 )2صورة ضوئية من القوائم المالية في العام المالي األخير والميزانيات المعتمدة في نهاية العام المالي
األخير واإليضاحات المتممة لهما ألي مما يأتي بحسب االحوال :
 للمنشأة المستحوذة/الدامجة ممهورة (وأطرافها المرتبطة إن وجدت) بخاتم المنشأة المشار إليها
أو
 للمنشآت المندمجة بطريق المزج (وأطرافها المرتبطة إن وجدت) ممهورة بخاتم المنشأة
الناتجة عن االندماج /االتحاد
 )6صورة ضوئية من القوائم المالية في العام المالي األخير والميزانيات المعتمدة في نهاية العام المالي
األخير واإليضاحات المتممة لهما للمنشأة المستحوذ عليها/المندمجة (وأطرافها المرتبطة إن وجدت)
ممهورة بخاتم المنشأة المستحوذة/الدامجة
 )7صورة ضوئية من التصرف القانوني ممهور بخاتم المنشأة المستحوذة/الدامجة أو المنشأة الناتجة عن
االندماج/االتحاد
 )8صورة ضوئية من التصاريح والموافقات التي تم الحصول عليها على التصرف القانوني محل االخطار
من جهات رسمية سواء داخل مصر (امثلة :الهيئة العامة لالستثمار ،الهيئة العامة للرقابة المالية،
أخرى )...أو خارجها.
نموذج االخطار المعد من قبل جهاز حماية المنافسة بعد استيفاء البيانات والمستندات المطلوبة
اختياريا في حال توافرها:
صورة ضوئية من دراسة الجدوى الدالة على الفوائد المشار إليها في البند ( )12من نموذج االخطار
المرفق ممهورة بخاتم المنشأة المستحوذة/الدامجة أو المنشأة الناتجة عن االندماج/االتحاد
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 .9بيانات مقدم اإلخطار

نموذج االخطار

9

أسم الشخص------------------------------------------------------------------ ---------- :
صفة مقدم اإلخطار--------------------------------------------------------------------- -:
رقم قومي---------------- -------------------------------------- ------------------------ :
الجنسية------------------------------------------------------------------- ------------- :
العنوان------------------------------------------------------------------ --------------- :
رقم التليفون الثابت-------------------------------------------------------------------- --:
رقم التليفون المحمول-------------------------------------------------------------------- :
البريد االلكتروني------------ ----------------------------------------------------------- :
 .8بيانات المنشأة المستحوذة /الدامجة

8

أسم المنشأة--------- ------------------------------- --------------- ---------------------- :
طبيعة نشاط المنشأة-------------------------- ------------------------------------------- :
عنوان المنشأة في مصر---------- ---------------------- ----------- ---------------------- :
المركز الرئيسي للمنشأة---------- -------------------------------------------------------- :
التليفون----------- --------------------------------------------------------------------- :
الفاكس----------- --------------------- ------------------------- ----------------------- :
البريد االلكتروني------------ ----------------------------------------------------------- :
 .3بيانات األطراف المرتبطة للمنشاة المستحوذة /الدامجة (إن وجدت)
أ)

3

الطرف االول :

أسم المنشأة--------- ------------------------------------------------------ -------------- :
طبيعة نشاط المنشأة--------------------------------------------------------------------- :
 9مقدم اإلخطار هو الشخص الطبيعي الذي يقدم اإلخطار إلى الجهاز نيابة (بموجب توكيل أو تفويض) عن المنشاة الملزمة قانونا بذلك.
 8ألغراض هذا اإلخطار ،المنشأة المستحوذة هي المنشاة التي تكتسب في مصر أية أصول أو حقوق ملكية أو حقوق انتفاع أو أسهم ،أو تسيطر بشكل
فعلي على منشأة أخرى في مصر ويقصد بهذه السيطرة الفعلية كل وضع أو اتفاق أو ملكية يؤدي إلى التحكم في االدارة أو في اتخاذ القرارات؛ والمنشأة
الدامجة هي التي تدمج منشاة أخرى فيها بطريق الضم
 3االطراف المرتبطة يقصد بها الشركات القابضة/االم ،الشركات التابعة ،والشركات الشقيقة
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عنوان المنشأة في مصر---------- ------------------------------------------------------- :
المركز الرئيسي للمنشأة---------- -------------------------------------------------------- :
التليفون----------- --------------------------------------------------------------------- :
الفاكس----------- --------------------------------------------------------------------- :
البريد االلكتروني----------- ----------------------------------------------------------- :
ب) الطرف الثاني :
أسم المنشأة--------- -------------------------------------------------------------------- :
طبيعة نشاط المنشأة-------------------------------- ------------------------------------- :
عنوان المنشأة في مصر---------- ------------------------------------------------------- :
المركز الرئيسي للمنشأة---------- -------------------------------------------------------- :
التليفون----------- --------------------------------- ------------------------------------ :
الفاكس----------- --------------------------------------------------------------------- :
البريد االلكتروني----------- ----------------------------------------------------------- :
في حالة وجود أطراف مرتبطة أخري  ،برجاء إرفاق مستند إضافي يحوي بيانات هذه األطراف المرتبطة األخرى كال على
حده مع مراعاة أن يحوي المستند المشار إليه ذات البيانات الواردة في البند رقم  3من هذا نموذج اإلخطار .

 .4بيانات المنشأة المستحوذ عليها /المندمجة

4

أسم المنشأة------------------------------------------------------------- ---------------- :
طبيعة نشاط المنشأة--------------------------------------------------------------------- :
عنوان المنشأة في مصر----------------------------------------------------------------- :
المركز الرئيسي للمنشأة---------------------------------------------------------------- --:
التليفون-------------------------------------------------------------------------------- :
الفاكس-------------------------------------------------------------------------------- :
البريد االلكتروني----------------------------------------------------------------------- :

 4المنشأة المستحوذ عليها /المندمجة هي المنشاة المستهدفة جراء عملية االندماج (بطريق الضم أو المزج) أو االستحواذ (وفقا ً للتعريف الوارد في
الهامش رقم  5من هذا اإلخطار).
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 .5بيانات االطراف المرتبطة للمنشاة المستحوذ عليها /المندمجة (إن وجدت)
أ)

الطرف االول :

أسم المنشأة--------- -------------------------------------------------------------------- :
طبيعة نشاط المنشأة--------------------------------------------------------------------- :
عنوان المنشأة في مصر---------- ------------------------------------------------------- :
المركز الرئيسي للمنشأة---------- -------------------------------------------------------- :
التليفون----------- --------------------------------------------------------------------- :
الفاكس----------- --------------------------------------------------------------------- :
البريد االلكتروني------------ ---------------------------- ------------------------------- :
ب) الطرف الثاني
أسم المنشأة--------- -------------------------------------------------------------------- :
طبيعة نشاط المنشأة--------------------------------------------------------------------- :
عنوان المنشأة في مصر---------- ------------------------------------------------------- :
المركز الرئيسي للمنشأة---------- -------------------------------------------------------- :
التليفون----------- --------------------------------------------------------------------- :
الفاكس----------- --------------------------------------------------------------------- :
البريد االلكتروني------------ ----------------------------------------------------------- :
في حالة وجود أطراف مرتبطة أخري  ،برجاء إرفاق مستند إضافي يحوي بيانات هذه األطراف المرتبطة األخرى كال على
حده مع مراعاة أن يحوي المستند المشار إليه ذات البيانات الواردة في البند رقم ( )5من هذا نموذج اإلخطار.

 .6بيانات المنشأة الناتجة عن االندماج /االتحاد

5

أسم المنشأة--------------------- -------------------------------------------------------- :
طبيعة نشاط المنشأة--------------------------------------------------------------------- :
عنوان المنشأة في مصر----------------------------------------------------------------- :
المركز الرئيسي للمنشأة--------------------------------- ------------------------------- --:
التليفون-------------------------------------------------------------------------------- :
5المنشأة الناتجة عن االندماج هي المنشاة الناتجة عن االندماج بطريق المزج؛ والمنشاة الناتجة عن االتحاد هي التي تنشا بموجب عقد مشروع مشترك
) (Joint Ventureمع استمرار الشخصية القانونية للمنشآت أطراف هذا العقد.
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الفاكس-------------------------------------------------------------------------------- :
البريد االلكتروني------------------------------------------------ ----------------------- :
 .7بيانات االطراف المرتبطة للمنشأة المستحوذ عليها /المندمجة (إن وجدت)
أ)

الطرف االول :

أسم المنشأة--------- -------------------------------------------------------------------- :
طبيعة نشاط المنشأة-------------------------------------------------------- ------------- :
عنوان المنشأة في مصر---------- ------------------------------------------------------- :
المركز الرئيسي للمنشأة---------- -------------------------------------------------------- :
التليفون----------- --------------------------------------------------------- ------------ :
الفاكس----------- --------------------------------------------------------------------- :
البريد االلكتروني------------ ----------------------------------------------------------- :
ب) الطرف الثاني
أسم المنشأة
طبيعة نشاط المنشأة--------------------------------------------------------------------- :
عنوان المنشأة في مصر---------- ------------------------------------------------------- :
المركز الرئيسي للمنشأة---------- ------------------------------- ------------------------- :
التليفون----------- --------------------------------------------------------------------- :
الفاكس----------- --------------------------------------------------------------------- :
البريد االلكتروني------------ ------------------------------------------------- ---------- :
في حالة وجود أطراف مرتبطة أخري ،برجاء إرفاق مستند إضافي يحوي بيانات هذه األطراف المرتبطة األخرى كال على حده
مع مراعاة أن يحوي المستند المشار إليه ذات البيانات الواردة في البند رقم ( )7من هذا نموذج اإلخطار.

 .2بيانات األشخاص المعنية األخرى (إن وجدت) :6
أسم المنشأة----------------------------------------------------------------------------- :
طبيعة نشاط المنشأة--------------------------------------------------------------------- :
6األشخاص المعنية االخرى كل منشاة مستحوذة /دامجة أو مستحوذ عليها/مندمجة و كانت طرف في التصرف القانوني المخطر به خالفا للمنشآت
المذكورة في البنود ( )7 ،6 ،2 ،4 ،3 ،5من هذا نموذج االخطار.
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عنوان المنشأة في مصر----------------------------------------------------------------- :
المركز الرئيسي للمنشأة---------------------------------------------------------- --------:
التليفون-------------------------------------------------------------------------------- :
الفاكس-------------------------------------------------------------------------------- :
البريد االلكتروني----------------------------------------------------------------------- :
في حالة وجود أكثر من شخص معني أخر ،برجاء إرفاق مستند إضافي يحوي بيانات األشخاص المعنية األخرى كال على حده
مع مراعاة أن يحوي المستند المشار إليه ذات البيانات الواردة في البند ( )2من هذا نموذج اإلخطار.

 .1التصرف القانوني المخطر به.
برجاء وضع عالمة (√) أمام التصرف القانوني المراد اإلخطار به:





اكتساب أصول أو حقوق ملكية أو انتفاع أو أسهم
إقامة اتحادات أو اندماجات أو دمج
الجمع بين ادارة شخصين أو اكثر
أخرى
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 .91تاريخ نفاذ التصرف القانوني:

/

/

 .99اجمالي رقم األعمال السنوي في مصر:
 .98اجمالي قيمة االصول في مصر (اختياري):
 .93الوضع القانوني الناشئ عن التصرف المخطر به:
7

2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- ----------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7يتم حساب اجمالي رقم األعمال السنوي في مصر كاآلتي :اجمالي رقم األعمال السنوي في مصر في اخر ميزانية معتمدة للمنشأة المستحوذة /الدامجة
(و اطرافها المرتبطة ان وجدت)  +المنشأة المستحوذ عليها /المندمجة (و اطرافها المرتبطة ان وجدت)  +االشخاص المعنية االخرى (إن وجدت +
أطرافها المرتبطة إن وجدت) قبل نفاذ العملية.
 2يتم حساب اجمالي قيمة االصول في مصر كاآلتي :اجمالي قيمة االصول في مصر في نهاية العام المالي األخير للمنشأة المستحوذة /الدامجة (و اطرافها
المرتبطة ان وجدت)  +المنشأة المستحوذ عليها /المندمجة (واطرافها المرتبطة إن وجدت)  +االشخاص المعنية األخرى (إن وجدت  +أطرافها المرتبطة
إن وجدت) قبل نفاذ العملية.
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.94هل تنتج أو توزع المنشأة المستحوذة/الدامجة (أو أي من أطرافها المرتبطة إن وجدت) منتجات (سلع
أو خدمات) منافسة و/أو مكملة 1للمنشأة المستحوذ عليها/المندمجة (أو ألي من أطرافها المرتبطة إن
وجدت) ،أو لبعضهم البعض (وذلك في حالة المنشآت المندمجة بطريق المزج أو أي من أطرافها المرتبطة)؟
في حالة اإلجابة بنعم ،رجاء ذكر هذه المنتجات المنافسة أو المكملة كال على حده.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- . 95بيان الفوائد التي يمكن أن تعود على المنشأة المستحوذة/الدامجة أو المنشأة الناتجة عن
االندماج/االتحاد أو السوق جراء عملية االندماج أو االستحواذ (إن وجدت):
ب) خفض التكاليف (ثابتة أو متغيرة)
ت) تحسين جودة المنتجات
ث) زيادة حجم إنتاج أو توزيع المنتجات
ج) طرح منتجات جديدة أو التعجيل بطرحها
ح) أخرى:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------

.96بيان التراخيص و الموافقات التي تم الحصول عليها إلتمام التصرف القانوني المخطر به :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------أقر بصحة كافة البيانات الواردة في هذا االخطار والمستندات المرفقة له.
المقر بما فيه:
الصفة:
االسم:
التوقيع:

التاريخ:

/

/

 9ألغراض هذا اإلخطار ،يقصد بالمنتج المكمل اآلتي :مواد الخام -المنتجات الوسيطة -مرافق البنية التحتية -إعادة بيع /طرح المنتجات في حالتها
األصلية أو بعد إدخال عملية صناعية بسيطة عليها بما في ذلك تغليفها.

