الناف للجهالة ()DUE DILIGENCE
الفحص
ي
ر
(االحتاز الواجب او الحذر المطلوب او االهتمام المناسب) وقد بدأ استخدام هذا المعن منذ منتصف
ـ ـ داللة هذا المفهوم تعن
ً
ً
ً
ً
القرن الخامس ر
عش واصبح مصطلحا قانونيا متخصصا شائعا ف الواليات المتحدة االمريكية بسبب اصدار قانون االوراق المالية
ً
عام ( )1933إذ بات تجار االوراق المالية ملزمي بالكشف عن المعلومات المادية المتعلقة بما يتداولونه ،كما ُيطلق عليه أيضا اسم
(المراجعة القانونية) و (االسقصاء الالزم) و (العناية الواجبة) ،ويدل عىل معان ( ر
اإلحتاز الواجب) و (الحذر المطلوب) وبالتال يعن
الشكات أو ر
هذا الفحص اعداد دراسة شاملة تسبق أي صفقة تتعلق بعمليات اإلندماج بي ر
الشاء أو اإلستحواذ أو اإلستثمار الجزن
أو المشاركة ف ر
المشوعات وتحالفات األعمال كما يهدف الفحص الناف للجهالة إل جمع وتقييم جميع المخاطر القانونية المحتملة
ّ
والخفية (مثل الدعاوى القضائية ضد المنشأة والموظفي واتفاقيات العمل وعمليات التعويض وتفاصيل الملكية
الظاهرة
الفكرية...الخ) المرتبطة بمختلف عمليات ر
الشاء أو اإلندماج أو اإلستحواذ ،مما يعزز فرص اإلستعالم والتدقيق وفهم كل الجوانب
والتبعات القانونية والمالية واالستثمارية ر
الن تتعلق بالتوجه التجاري المستهدف.
الشكات للفحص الناف للجهالة ف حالة رغبتها بتوسيع نشاطها باللجوء ال احد اإلجراءات ر
ـ ـ ـ وف الوقت الحاض تلجأ ر
الن باتت
كة ف ر
عمليات االندماج او االستحواذ  ،ر
وتحالفات أعمال إذ
وعات
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معروفة ف وقتنا الحاض ك
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ِ
اإلستثمار الجزن أو المشار ِ
ِ
يلزم التحقق من كافة المعطيات الخاصة بالعملية المزمع اتخاذها بشكل دقيق ،وهذا ما ُي ُ
ُ
الفحص الناف للجهالة) ،والذي
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ِ
ِ
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ِ
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والتجارية والتشغيلية
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ِ
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االستاتيجية كذلك.
ُ
نشاط ر
وأهدافها وذلك من خالل
كة المستهدفة وكيانها القانون
التعرف عىل
اءات الفحص الناف للجهالة،
ـ ـ ـ ـ ومن اهم اجر ِ
ِ
الش ِ
ِ
ّ
ّ
ادات التشغيلية ،واستعراض الهيكل القانون ر
لنشاط ر
للشكة ،اضافة ً ال تطور رأسمال
ور التاريخ
الشكة ،وتحليل االير ِ
ِ
استعراض التط ِ
َّ َ
بعدها مراجعة ُ أصول ر
ر
الشكة
النقدية وتحليلها سواء التشغيلية ُ أو االستثمارية ُ أو التمويلية ،لتتم
التدفقات
الشكة عن طريق حساب
ِ
ِ
عمالء ر
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الموقف الضين والقضان لها
الفحص الناف للجهالة ال فحص
الطويلة أو قصتِة األجل .كما يمتد
أنواعها
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الشكة واذا كانت هناك أية ُ ض َ
بالشكة من شأنها أن َ
متعلقة ر
وعملياتها التشغيلي ِة
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ـ ـ ـ ـ لذلك فمن الضورة بمكان للراغبي ف الدخول ف عالقات تعاقدية أو تجارية محليا أو دوليا التأكد من أنهم عىل علم بكافة االعتبارات
الن يجب تقييمها من خالل الفحص الناف للجهالة ،مما يستوجب التعاون مع جهة قانونية لديها الختة ف القواني واللوائح ر
ر
الن
يحتاجونها لضمان تقديم معلومة صحيحة تساعد عىل اتخاذ القرار الصحيح.
الناف للجهالة:
اهم جوانب الفحص
ي
الفحص التجاري :Commercial Due Diligence
ـ ـ ـ ـ ويشمل تقييم النشاط المستهدف وتحديد قيمته السوقية وضمان أن الطرف اآلخر يقوم بصفقة ذات قيمة حقيقية من شأنها
اكمال وتعزيز آفاق نمو أعماله التجارية ،كما يتم تحليل المتانيات وهوامش األرباح ومالئمة رأس المال والمخطط المال والتكاليف
ّ
ر
والمتغتة والقروض ر
المؤشات المتعلقة بهذا المجال.
والشكات المنافسة وغت ذلك من
الثابتة

ال :Financial Due Diligence
الفحص الم ي
ً
ـ ـ ـ يتم تقييم الجوانب المالية بصورة شاملة حيث يتم مراجعة الوضع المال الحال والتاريخ ،فضال عن مراجعة التوقعات المالية
التامات غت ّ
المستقبلية ومستوى مصداقيتها وامكانية تحقيقها وكذلك مراجعة أية ر
مبينة ف الحسابات من خالل متابعة الوضع
ر
الضين العام للمنشأة المستهدفة ،بحيث يمكن تقديم الرأي والمشورة حول ما إذا كان سعر ر
المقتح مناسب ام غت مناسب.
الشاء

الفحص اإلداري : Administrative Due Diligence
ـ ـ ـ ـ يتعلق الفحص اإلداري الناف للجهالة بالمصاريف اإلدارية والتسويقية والعمومية للتأكد من أن جميع تلك المصاريف مسجلة ف
الن يلزم ّ
تحملها ف حال التوسع أو ر
القوائم المالية بشكل صحيح ،وبالتال توضح حجم ونوعية التكاليف ر
حن إضافة خط إنتاج
جديد.

البشية واعداد العمال ومعدالت األجور وكافة المزايا ر
ـ ـ ـ ـ كما يشمل فحص الموارد ر
الن يتمتع بها العاملون ،اضافة إل تحليل سياسات
الشكة وكذلك نسبة األسهم المخصصة للعاملي ف ر
البشية ومدى تأثت نقص العمالة عىل أداء ر
إدارة الموارد ر
الشكة أن وجدت.

فحص األصول :Asset Due Diligence
ـ ـ ـ ـ وهو فحص كل ما يتعلق باألصول الثابتة والمعدات الرأسمالية الرئيسية ر
لفتة زمنية عادة تكون من ثالث ال خمسة اعوام ،ومواعيد
االحالل والتجديد واألصول والرهون العقارية وسياسات الملكية وتصارييح اإلستخدام وما ال ذلك.

يب :Tax Due Diligence
الفحص الض ي
ـ ـ ـ ـ يشمل الفحص الضين الناف للجهالة مراجعة لجميع ر
الن ّ
اإللتامات الضيبية ر
يتعي عىل الراغب باالستثمار دفعها والتأكد من
ّ
حسابها الصحيح والتحقق من حالة أي من الضائب المعلقة مع الدولة.
فحص حقوق الملكية الفكرية :Intellectual Property Due Diligence
الن ّ
تمت منتجات وخدمات ر
ـ ـ ـ ـ يتم فحص الملكية الفكرية والعالمة التجارية وغت ذلك من األصول غت الملموسة ر
الشكات عن
منافسيها وتعد قيمة مضافة لمبيعاتها .وأهم العناض ر
الن يجب النظر إليها ف مراجعة العناية الواجبة ه:
ر
ر
االختاع
االختاع وطلبات براءات
• براءات
• حقوق ر
النش والعالمات التجارية واألسماء التجارية
• أي دعوى قضائية معلقة من قبل ر
الشكة أو ضدها فيما يتعلق بانتهاك حقوق الملكية الفكرية
القانون :Legal Due Diligence
الفحص
ي
ّ
الشكة الداخلية والخارجية وضمان أن التكاليف ر
يتضمن الفحص القانون الناف للجهالة مراجعة عقود ر
الن سوف تدفع ه عادلة
ــــ
وتأخذ ف الحسبان أي أوجه سلبية أو مخاطرة محتملة قد تنشأ بعد الصفقة ،كما يتم فحص محاض جلسات مجلس اإلدارة
الشكات التابعة والقروض البنكية ر
والجمعيات العمومية وكذلك ر
والتاخيص المتعلقة بالتشغيل.

فحص العمالء :Customer Due Diligence
ـ ـ ـ ـ يعتت العمالء رشيان الحياة ألي عمل تجاري ويستوجب هذا الفحص إجراء نظرة فاحصة عىل قاعدة عمالء ر
الشكة المستهدفة مع
ً
تدقيق وتحليل اهم عمالء ر
الشكة والتسهيالت اإلئتمانية ودرجة رضا العمالء عن جودة الخدمة المقدمة وأيضا العمالء الذين خشتهم
ر
الشكة والتقارير ذات الصلة عن السنوات الخمس الماضية.
ـ ـ ـ تساعد مجموعة التويجري للمحاماة للمحاماه عن طريق (فرق مالية وقانونية متخصصة) ف انجاز المعطيات والجوانب
ً
ر
االستاتيجية والعمليات المالية والتجارية والتشغيلية للنشاط المستهدف مما يساعد الموكل عىل اتخاذ القرار الصحيح منعا لحدوث
اية مشاكل قد تنشأ عن عدم الكشف عن المعلومات المتعلقة بالصفقة ،وبالتال تساعد المستثمرين عىل صياغة ر
استاتيجياتهم
المؤسسية وتحديد الفرص والمخاطر لالداء الضعيف ،مما يدعم تشكيل األسس ر
الن تبن عليها خطط تقييم األسواق لضمان
تحقيق األهداف المنشودة.

