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تاريخ استالم البحث2019/10/13 :

املخلص

تاريخ قبول البحث2019/12/8 :

:

ً
ً
جاءت فكرة البحث اسهاما لعمل الباحثين في مجال البنوك السعودية عموما  ،وبيان ملميزات وسلبيات االندماج البنكي ،ودوره في التنمية
االقتصادية للبلدان العربية وللمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص ،حيث تم ذلك من خالل تحليل آخر حالة اندماج حدثت في القطاع
البنكي السعودي ما بين البنك االول وبنك ساب ،وقد اعتمد الباحث املنهج الوصفي عند الحديث عن الواقع التطبيقي لالندماج  ،واملنهج التحليلي عند
عرض آليات التطوير املق ترحة لتجاوز مشكالت التطبيق واقتراح حلول عملية لصيغ اندماج البنوك السعودية مع بعضها البعض.
وانتهت هذه الدراسة إلى جملة من التوصيات واملالحظات ،أهمها:
 .1يجب أن تقوم اململكة العربية السعودية بسياسات واجراءات من شأنها تعزيز االندماجات املحتملة للبنوك لتعزيز ق طاع خدماتها املالية ،ولجعل
ُ
القطاع أكثر قدرة على املنافسة بين البنوك األجنبية في األسواق العاملية ،خاصة بعد انضمام السوق السعودي ملؤشر  MSCIلألسواق الناشئة،
الذي ُيعد من أهم املؤشرات التي تتنافس كافة أسواق األسهم لالنضمام إليه
 .2دعوة البنوك املركزية في دول الخليج العربي إلى تبني تنشيط صيغة االندماج واالستحواذ بين البنوك ،وتشجيع استحواذ البنوك الكبيرة على
البنوك الصغيرة التي ال تستطيع مواجهة تحديات سوق املنافسة الجديدة ،وتحقيق املتطلبات التشريعية والتنظيمية املفروضة من البنوك
املركزية مثل تعليمات لجنة بازل ( . )3

الكلمات املفتاحية :اندماج؛ القطاع البنكي؛ بنك ساب؛ البنك االول.

املقدمة:
لجوء البنوك إلى االندماج يولد كيانات مصرفية قادرة على التنوع في مصادر الودائع ،كما سيحقق االندماج االستيفاء الكامل للمعايير
الدولية في املالءة املالية ويزيد القدرة التنافسية ،ويقدم العديد من الخدمات التمويلية منخفضة التكلفة.
ومن أهم أسباب تسارع االندماجات البنكية في اململكة بشكل خاص وفي الخليج بشكل عام هو إيجاد كيانات مصرفية كبيرة قادرة على
الدخول لألسواق العاملية ،وتحقيق املنافسة املحلية مع فتح السوق املحلي أمام املصارف األجنبية العمالقة وتواجدها في اململكة ،مثل بنك «جي بي
مورجان» وبنك «بي إن بي» الفرنس ي وبنك «طوكيو ميستوبيش ي» الياباني وغيرها من البنوك األجنبية التي دخلت السوق وأحدثت منافسة كبيرة للبنوك
1
االستثمارية املحلية
يعتبر االندماج املصرفي من إحدى املستجدات العاملية التي لها تأثير على كافة األنشطة االقتصادية بصفة عامة وعلى النشاط املصرفي واملالي
بصفة خاصة ،وبذلك فإن عمليات االندماج املصرفي يكون لها مجموعة من اآلثار والنتائج اإليجابية عندما يكون االندماج مطبقا بالشروط والضوابط
املطلوبة لنجاحه ،وإذا لم تطبق هذه الشروط والضوابط بالطرق املطلوبة ستؤدى إلى فشل عملية االندماج ومن ثم يؤدى هذا الفشل إلى مجموعة من

1

مقال للكاتبة االقتصادية حذيفة القرش ي في صحيفة اليوم االلكترونية  https://www.alyaum.com/بعنوان اندماج البنوك السعودية
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2

مشكلة البحث:
رغم أن صيغة االندماج واالستحواذ من أهم الصيغ في املجتمع االقتصادي ،وذلك لقيامها على مبدأ املشاركة في رأس املال واملوجودات والتي
تمثل حجر ونقطة االساس لتطور البنوك وتقدمها  ،إال أنها أقل الصيغ استخداما في السنوات العشرة األخيرة في القطاع البنكي السعودي  ،حيث
تواجهها في الواقع العملي مشكالت في التطبيق ،تعد السبب الرئيس في ظهور صعوبات عدة ومخاطر متنوعة ،تحول دون تحقيق األهداف التي رسمت
لها نظريا.
ولعل اإلشكال الرئيس الذي يواجهه الباحث في هذه الدراسة ،هو :وضع الحلول العملية التي من شأنها أن تمكن البنوك السعودية من تجاوز
املخاطر والعوائق التي تحول دون تحقيق أهداف هذه االندماجات البنكية .
وعليه ،سيحاول الباحث في هذه الدراسة وضع الحلول العملية التي من شأنها أن تمكن البنوك السعودية من تجاوز املخاطر والعوائق التي
تحول دون تحقيق أهداف االندماج  ،أو السيطرة عليها وضبطها للتخفيف من آثارها.

ّ
أهمية البحث:
تظهر أهمية هذا البحث في:
ً
ً
 .1تمثل عملية التمويل البنكي دورا مهما في الحياة االقتصادية ،فهي الشريان الحيوي الذي يمد القطاع االقتصادي بمختلف وحداته ومؤسساته
باألموال الالزمة للقيام بعملية االستثمار ،األمر الذي يحتم وجود بنوك قوية وذات رؤوس أموال ضخمة لتتمكن من املقدرة على منح التمويل
الذي يتناسب مع املرحلة الجديدة الذي يتطلع االقتصاد السعودي للوصول اليها من التنوع في االستثمارات ،ولن يتسنى لبعض البنوك الوصول
اليها اال من خالل عمليات الدمج بين البنوك .
 .2ملا كانت عملية االندماج البنكي تواجه على صعيد الواقع عديد املخاطر والصعوبات ،فال بد من وقفات تقوم على مراجعتها ودراستها ،ومن ثم
إيجاد الحلول ملا يعتريها من قضايا ،وما يواجهها من مشكالت.
ً
 .3يعطي االقتصاد السعودي بوجهته الجديدة أهمية بالغة لقطاع البنوك عموما  ،وعمليات التمويل للمشاريع الضخمة التي تنوي اململكة تنفيذها
على وجه الخصوص ،حيث يتوفر القطاع البنكي على اآلليا ت التي تحول دون تعطيل املوارد والوسائل الخاصة بدفع وتيرة االستثمار ،وتدفعه إلى
تحقيق التنمية واالزدهار ،وستساعد عمليات الدمج بين البنوك على تحقيق هذه االهداف .

ُ
أهداف البحث:

يهدف هذا البحث إلى:
 .1تحديد املخاطر التي تعترض واقع االندماج في البنوك ،وتقديم مقترحات حلول ملشكالت تطبيقها.
ً
 .2بيان ميزات عمليات االندماج ،ودورها في زيادة قدرة البنوك السعودية على تمويل املشاريع الضخمة الجديدة التي تنوي اململكة تنفيذها تحقيقا
لرؤية اململكة  ، 2030وتبيان مدى أهمية هذه االندماجات في زيادة التنافسية ما بين البنوك السعودية
 .3بيان أهم الحاالت الجديدة لعمليات االندماج في السوق البنكي السعودي ،ومدى إسهامها في التنمية االقتصادية للبلدان العربية عموم ا وللملكة
على وجه الخصوص  ،وسيتم تسليط الضوء في هذا البحث على عملية االندماج البنكي التي حصلت بين بنك ساب والبنك األول.

أسباب اختيار البحث:

َّ
أمور منها:
دعا الباحث الختيار هذا املوضوع عدة ٍ
 .1أهمية عملية االندماج بين البنوك في السعودية في تحقيق رؤية اململكة العربية السعودية
 .2ملا كانت عملية االندماج تواجه مخاطر عدة في التطبيق ،كان الواجب علينا أن نضطلع بمسؤولية املساهمة بتقديم مقترحات حلول  ،وذلك لنهضة
القطاع البنكي وتقدمه.
ً ً
 .3ملا كان استثمار األموال في البنوك يتخذ أشكاال متعددة ،فإن زيادة رؤوس األموال في البنوك يعد سندا قويا لبعض صور االستثمار املعاصر،
ويمكن تحقيق هذا الشكل من خالل عملي ات االندماج ما بين البنوك ،لكن مع مراعاة الشروط التي تفرضها السلطة الرقابية ممثلة بمؤسسة
النقد العربي السعودي على عمليات االندماج .

2

المرجع نفسه.
244

Global Journal of Economics and Business– Vol. 7, No. 3, 2019

حممد عفانه

اندماج البنوك السعودية ودوره يف تطور القطاع البنكي ( دراسة حالة اندماج البنك األول وبنك ساب )

ُ
منهجية البحث واجراءات الدراسة:

جاء منهج البحث على َّ
النحو التالي:
ِ
َ
َّ
التحليلي عند عرض آليات التطوير املقترحة
املنهج الوصفي عند الحديث عن الواقع التطبيقي لعملية االندماج البنكي ،واملنهج
 .1اعتمد الباحث
لتجاوز مشكالت االندماج واقتراح حلول عملية لصيغ االندماج وأثرها على القطاع البنكي السعودي.
 .2تضمن البحث دراسة( دراسة حالة اندماج البنك األول وبنك ساب ) وتحليل القوائم املالية لهذين البنكين قبل وبعد االندماج  ،وتحليل الخطوات
التي انتهجها البنكين منذ بداية االتفاق على االندماج ولغاية تنفيذه على ارض الواقع .
 .3مكان البحث اململكة العربية السعودية ،وزمان البحث خالل العام  ، 2019وعينة الدراسة بنك ساب والبنك األول  ،ومجتمع الدراسة البنوك
3
السعودية املحلية املرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي وعددها  13بنك .
ً
َ
بخاتمة تتضم ُن ملخصا للموضوع ،وأهم ما تضمنته من نتائج وتوصيات.
البحث
 .4ختم الباحث
ٍ
ُ
ُ
كتابة البحث.
 .5تذييل البحث بفهرس للمصادر واملراجع املستفاد منها ،واملستعان بها في ِ

ّ
الدراسات َّ
السابقة:
4

 االندماج املصرفي و أثره على األداء املالي للمصارف في السودان – دراسة تطبيقية ،عماد شريف ،مهتدي عبد هللا بابكر2013 ،
ً
تناول هذا البحث االندماج املصرفي في السودان وأثره على أداء املصارف ،وتمثل الدمج املصرفي في السودان أصال لخلق مؤسسات مالية
ً
ً
قوية وقادرة على املنافسة محليا وعامليا ،وكانت مشكلة البحث في تقص ي مدى نجاح عمليات الدمج املصرفي في السودان في الفترة 1996م 2013 -م
وتأثيرها في أداء البنوك ،وتقييم عملية الدمج التي تمت بين بنك املزارع والبنك التجاري  ،ومعرفة األسباب التي قد تعوق نجاح تجربة الدمج في السودان،
وقام البحث على فرضيات زيادة رأس املال وزيادة األرباح واستقطاب الودائع ،وتم استخدام في هذا البحث املنهج التحليلي الوصفي واالستنباطي  ،ومن
ً
أهم النتائج التي توصل لها البحث أن هنالك ارتفاع بسيط في رأس مال البنك الجديد قبل االندماج ،وان هنالك ارتفاع كبير جدا في رأس املال واألرباح
واإليرادات بعد االندماج .
 أثراالندماج املصرفي على ربحية البنوك االردنية  ،د .أحمد صيام 5 2014 ،
هدفت هذا الدراسة الى التعرف على اثر االندماج املصرفي على ربحية البنوك االردنية  ،وقد استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ،
وقد توصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج  ،من أهمها وجود نتائج لالندماج املصرفي على األداء املالي ونسبة الربحية ونسبة السيولة في البنوك
االردنية  ،واوصت الدراسة بضرورة توجه البنوك الصغيرة الى االندماج لتشكيل وحدات مصرفية كبيرة قادرة على املنافسة اقليميا وعامليا  ،كما قامت
هذه الدراسة بتوصية البنك املركزي على وضع االجراءات التي تشجع البنوك الصغيرة على االندماج كتهيئة املناخ املناسب  ،ومنح البنوك بعض
املحفزات لالندماج.
 االندماج املصرفي واالستحواذ في البلدان العربية ،د.نجالء فتح الرحمن أحمد القاض ي ،مجلة العلوم االدارية ،جامعة افريقيا العاملية ،العدد
 1العام 6 2017
ً
تناولت هذه الدارسة عرضا لحاالت االندماج واالستحواذ املصرفي بصورة عامة مع التركيز على تقييم تجربة بعض البلدان العربية ،فاملتتبع
ً
لألحداث االقتصادية واملالية يدرك مدى التطورات االقتصادية واملالية التي تسارعت وتركت آثارا مضاعفة على مختلف جوانب االقتصاد العالمي ،وفي
ظل هذا التسارع واتساعه بدأت مفاهيم واتجاهات جديدة تظهر على الساحة االقتصادية ،ومنها عمليات االندماج واالستحواذ املصرفي التي تعد من
أهم التطورات التي شهدتها صناعة الخدمات املالية العاملية ال سيما خالل العقود الثالثة األخيرة  .وخلصت الدراسة إلى نتيجة مهمة مفادها أن القطاع
املصرفي العربي أحوج ما يكون لعمليات الدمج واالستحواذ املصرفي في ظل صغر حجمها وعدم قدرتها على املنافسة ،وأن استجابتها ملتطلبات العوملة
ً
املالية ما زالت محدودة ،حيث أن االندماج في الدول العربية ظل خيارا  .كما اتسمت عمليات االندماج التي تمت بتواضع عددها وقيمتها  .واقتصرت على
3

عدد البنك السعودية املنشور بالتفصيل على موقع مؤسسة النقد العربي السعودي االلكترونيhttp://www.sama.gov.sa/ar- :
sa/License/Pages/SaudiBanks.aspx
4

االندماج املصرفي وأثره على األداء املالي للمصارف في السودان  ،شريف  ،بابكر 2013 ،
5
أثر االندماج املصرفي على ربحية البنوك االردنية  ،صيام 2014 ،
6
االندماج املصرفي واالستحواذ في البلدان العربية  ،القاض ي 2017،
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تملك املصارف الكبيرة ملصارف صغيرة وطرحت الدراسة مجموعة من التوصيات في ضوء الدروس املستفادة من التجارب الدولية

خطة البحث:
جاءت هذه الدراسة في ثالثة مباحث رئيسية؛ تناول األول االندماج البنكي ودوره في التنمية االقتصادية؛ فعرف االندماج املصرفي وأنواعه
ً
يخيا تجربة االندماج في اململكة العربية السعودية ودول
وشروطه وضوابطه ومزاياه واآلثار السلبية والتي يمكن أن تنتج عنه ،وفي املبحث الثاني تناول تار
الخليج العربي ،وفي املبحث األخير قام بدراسة حالة اندماج البنك السعودي البريطاني (ساب) والبنك األول  ،وذلك بعرض التطور التاريخي لعملية
االندماج والخروج بتحليل مالي قبل وبعد ذلك ومناقشة نتائجه ،ثم ختم البحث ببعض النتائج والتوصيات.

املبحث ّ
األول :االندماج البنكي ودوره في التنمية االقتصادية:
يعتبر االندماج املصرفي من إحدى املستجدات العاملية التي لها تأثير على كافة األنشطة االقتصادية بصفة عامة وعلى النشاط املصرفي واملالي
ً
بصفة خاصة ،وبذلك فإن عمليات االندماج املصرفي يكون لها مجموعة من اآلثار والنتائج اإليجابية عندما يكون االندماج مطبقا بالشروط والضوابط
املطلوبة لنجاحه ،وإذا لم تطبق هذ ه الشروط والضوابط بالطرق املطلوبة ستؤدى إلى فشل عملية االندماج ومن ثم يؤدى هذا الفشل إلى مجموعة من
7
اآلثار السلبية على عملية االندماج املصرفي.
املطلب األول :تعريف االندماج املصرفي
يمثل االندماج اتحاد مصرفين وذوبانهما في كيان واحد فإذا تمت العملية بصورة ودية أطلق عليها اسم اندماج وإذا لم تتم بصورة ودية وكان
لها معارضة من جانب مدير املصرف املندمج أطلق عليه استحواذ فاالستحواذ يحصل عندما يقوم الشخص أو الجهة املالكة بالتفاوض مباشرة مع
8
مجلس إدارة املصرف املستهدف وينتقل املصرف املستحوذ عليه إلى املساهمين الجدد عن طريق مجلس أدارة املصرف.
ً
ً
ن
ويمكن تعريفه بأنه اتفاق يؤدي إلى اتحاد مصرفين أو أكثر وذوبانهما إراديا أو ال إراديا في كيان مصرفي واحد بحيث يكو الكيان الجديد ذو
قدرة أعلى وفاعلية أكبر على تحقيق أهداف وأبعاد كان ال يمكن أن تتحقق قبل إتمام عملية تكوين الكيان املصرفي الجديد ،واالندماج املصرفي ال
يحدث بشكل عشوائي ،بل هو نتيجة لدراسة شاملة متكاملة تناولت أجزاءه ،وعناصره وإبعاده جيدا فهي عبارة عن تكوين وحدة اقتصادية نتيجة
انضمام وحدتين اقتصاديتين أو أكثر وزوال الشخصية القانونية املنفصلة لكل منها ،وهنا تتولى اإلدارة املالية للمصرف املشترك عملية التقييم لتقدير
القيمة الحالية للمصرف املنوي شراؤه واألداء املستقبلي له ،بينما تتولى اإلدارة املالية للمصرف البائع القيام بعملية التحليل من أجل تقييم العرض
9
املقدم والحكم على مدى مالءمته.
وهناك من يرى بأن االندماج املصرفي هو عبارة عن تحرك جمعي نحو التكتل والتكامل والتعاون ما بين مصرفين أو أكثر إلحداث شكل من
10
أشكال التوحد يتجاوز النمط الحالي إلى خلق كيان أكثر قدرة وفاعلية على تحقيق أهداف كانت تبدو مستعصية التحقيق قبل إتمام عملية االندماج
11

املطلب الثاني :أنواع االندماج املصرفي
ً
تتعدد أنواع االندماجات املصرفية من حيث طبيعة نشاط الوحدات املندمجة الناتجة عن ارتباط مصرفين معا سواء يعمالن في نفس
النشاط أو يعمالن في أنشطة مختلفة وأيضا تشابه واختالف الخدمات التي يقدمها كل منها وينقسم هذا النوع من االندماج املصرفي إلى ثالثة أنواع وهي:
 .1االندماج املصرفي األفقي :يتم هذا النوع من االندماج بين مصرفين أو أكثر يعمالن في نفس نوع النشاط أو األنشطة املترابطة فيما بينهما ،مثل
املصارف التجارية أو مصارف االستثمار واألعمال أو املصارف املتخصصة وغيرها ،وينتج عن هذا النوع من االندماج زيادة االحتكارات في السوق
املصرفية ،وذلك بسبب تزايد االندماجات بين املؤسسات العاملة في نفس النشاط ،مثل ما حدث في الواليات املتحدة األمريكية خالل الستينيات
مما دفع السلطة التشريعية أن تسن قوانين تمنع حدوث مثل هذه االحتكارات.
 .2االندماج املصرفي الرأس ي :يتم هذا النوع من االندماج بين عدة مصارف صغيرة في املناطق املختلفة واملصرف الرئيس ي في املدن الكبرى أو العاصمة
7

استراتجية النمو املصرفي من خالل عمليات االندماج  ،ضيف روفية  ، 2005 ،من صفحة 27 - 25
8
نفس املرجع السابق ،من صفحة 29 - 28
9
نفس املرجع السابق ،من صفحة 37 - 36
10
العوملة واقتصادات البنوك ،عبد املطلب عبد املجيد ،)2003- 2002( ، ،ص .107
11
خصخصة املصارف العمومية واندماجها وأثرهما على االقتصاد  ،حوحو  ، 2017 ،صفحة 112
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بحيث تصبح هذه املصارف الصغيرة وفروعها امتدادا للمصارف الكبيرة.
 .3االندماج املصرفي املتنوع  :يحدث هذا النوع من االندماج بين مصرفين أو أكثر يعمالن في أنشطة مختلفة غير مرتبطة فيما بينها ،مثل االندماج بين
إحدى املصارف التجارية وإحدى املصارف املتخصصة أو بين إحدى املصارف املتخصصة وإحدى مصارف االستثمار واألعمال ،وهذا النوع من
االندماج يحث على عملية التكامل في األنشطة بين املصارف ،وكذلك يؤدى إلى مزيد من ال خدمات إلى العمالء مما يكسبها مزايا تنافسية كبيرة.
12

املطلب الثالث :شروط االندماج املصرفي
ً
عند اتخاذ قرار االندماج بين املصارف يتطلب هذا القرار مجموعة من الشروط والضوابط لكي يكون هذا االندماج ناجحا وأكثر فعالية وقوة
ولكي يتجنب اآلثار السلبية التي تؤدى لعدم إنجاحه ،يجب التعامل معه باعتباره مهمة استراتيجية طويلة املدى لتأثيرها الرئيس ي والواضح على مستقبل
املصرف والسوق املصرفي املحلى والدولي على حد السواء .وسنعرض شروط وضوابط االندماج املصرفي كما يلي:
 .1أن يكون هناك رغبة حقيقية صادقة لدى القائمين على عملية االندماج وال توجد بداخلهم الشكوك واملخاوف من عدم نجاح عملية االندماج،
وان يتوفر لديهم الدافع الذاتي والحافز للقيام به وعدم وجود معارضة أو مقاومة له ويكون ذلك مع توفر إطار من الصالحيات والسلطات
الكفيلة بإنجاح عملية االندماج بين مصرفين أو عدة مصارف.
 .2أن يخضع قرار االن دماج لدراسات اقتصادية ومالية وتسويقية واجتماعية ومعالجة أوجه االختالالت القائمة بالفعل داخل املصارف الراغبة في
االندماج.
 .3تقييم وفحص شامل لجميع أصول والتزامات املصارف الداخلة في عملية االندماج ،وكذلك تحديد حقوق املساهمين واألصول وااللتزامات التي
تؤول إلى املصارف الدامجة وكيفية التعامل مع األصول األخرى وااللتزامات األخرى.
 .4وضع تصور واقعي عملي ملراحل عمليات االندماج وان يتضمن البرنامج الزمني املناسب له وكذلك تهيئة البيئة الداخلية لقبول عملية االندماج
والبيئة الخارجية للترحيب به ويتم وضع خطة زمنية لتنفيذ عملية االندماج.
 .5أن يتم اختيار اسم الكيان املصرفي الجديد والعالمة التجارية وأعضاء مجلس اإلدارة والخدمات املصرفية التي سيتم التعامل معها ،وذلك
بالشكل الذي يكون له التأثير املضمون واألثر الجماهيري الجاذب.
 .6توفير املوارد املالية والبشرية والتجهيزات املناسبة لإلنفاق على عملية االندماج.
 .7أن تتم عملية االندماج بدقة متناهية وبحرص شديد وعدم إغفال أي ما كان من شانه أن يؤدى إلى متاعب للمصارف املندمجة حاليا أو مستقبال.
 .8التنسيق الفعال بين وحدات املصارف املندمجة واللوائح والقوانين والقرارات مع وضع شبكة داخلية على درجة عالية من ال كفاءة في االتصاالت.
13

املطلب الرابع  :ضوابط االندماج املصرفي
هناك ضوابط ضرورية لنجاح عملية االندماج املصرفي ومن أهمها:
 .1ضرورة توفر كل املعلومات الالزمة وترسيخ مبدأ الشفافية في عملية االندماج املصرفي وهذا يتطلب إتاحة كل البيانات التفصيلية عن كل مصرف
داخل عملي ة االندماج من حيث حجم الودائع والقروض واالستثمارات ودرجة كفاية املخصصات والديون املعدومة واالحتياطيات والعمليات
خارج امليزانية وكل البيانات املتعلقة باملركز املالي ،إلى جانب بيانات عن العمالة وتخصصاتها ودرجة مهاراتها وخبراتها ،وكذلك الهي كل التنظيمي
والوظيف ي لكل مصرف داخل في عملية االندماج.
 .2توفير دراسات كاملة مثل دراسات الجدوى االقتصادية ،واالجتماعية ،توضح النتائج املتوقعة من حدوث االندماج ،وهى تسبق عملية االندماج
املصرفي.
 .3السلطات النقدية (املصرف املركزي) تلعب دورا فعاال في تقييم الدراسات التي تم إجرائها على تلك املصارف والتحقق من سالمتها ومدى دقة
نتائجها مع تحديد املراحل التي يجب أن تمر بها قبل البدء في اتخاذ قرار االندماج ،ثم تحديد إجراءات االندماج والتمهيد له ،ثم متابعة هذه
اإلجراءات واإلشراف عليها والتعرف على أثارها املتوقعة.
 .4يجب أن تسبق عمليات االندماج إ عادة هيكلة مالية وإدارية للمصارف الداخلة في عملية االندماج ويتطلب ذلك معالجة املشاكل التي تعاني منها
مثل العمالة الزائدة واختالل السيولة واملراكز املالية وتطوير النظم اإلدارية ولوائح العمل.
12

نفس املرجع السابق ،من صفحة 114 - 113
13
االندماج املصرفي كآلية لزيادة القدرة التنافسية ،عمار  ، 2010 ،صفحة 140
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 .2عدم اللجوء إلى االندماج اإلجباري للمصارف إال في أضيق الحدود ومع وجود ضرورة ملحة لذلك ويفضل أن يحدث االندماج املصرفي في ظل
الظروف العادية أو الطبيعية.
 .3ضرورة توفر مجموعة من الحوافز املشجعة إلجراء عمليات االندماج املصرفي مثل اإلعفاءات الضريبية ومنح التسهيالت االئتمانية وغيرها.
 .4دراسة تجارب ال دول املتقدمة والنامية في مجال االندماج املصرفي ملعرفتها واالستفادة منها وإمكانية تطبيقها على حاالت االندماج في املصارف
املحلية.
14

املطلب الصامس :مزايا االندماج املصرفي
 .1تترتب على عملية االندماج الحصول مزايا اقتصاديات الحجم والسعة والنطاق وزيادة أنشطة وعمليات املصرف الجديد التي ينتج عنها تناقص
ً
نصيب الوحدة من عناصر التكاليف الثابتة التي يتبعها انخفاض في جانب التكاليف الكلية ومع زيادة اإليرادات تبعا لذلك ،فأنها تنعكس باإليجاب
على معدالت ربحية املصرف الجديد.
 .2زيادة قدرة املصرف الجديد على أجراء البحوث والدراسات وإدخال امليكنة التي تزيد من تطوير وتحسين وتحديث العمليات املصرفية ،والقيام
بالدورات التدريبية على استخدام الحاسب اآللي الذي يستخدم في تنفيذ العمليات املصرفية بدقة وبسرعة عالية.
 .3قدرة املصرف الجديد على زيادة عدد فروعه في الداخل والخارج والعمل على توسيع وتطوير الفروع الحالية وزيادة قدرتها على خدمة أنشطة اكبر
تساهم في جدب عمالء جدد ،مما يمكن املصرف الجديد من االنتشار الجغرافي على مستوى الدولة وخارجها ،وكذلك تنوع الخدمات التي يقدمها
مما يساعده على توزيع املخاطر وزيادة مستوى األمان.
 .4الحصول على مزايا تنافسية قائمة على مجموعة من الوفورات الداخلية والخارجية واإلدارية ،وبرغم أهمية هذه املزايا ،إال أنه يجب العمل
للحصول على مزيد من الدقة والسرعة الفائقة في تنفيذ العمليات وانجاز املعامالت وبالتالي زيادة املتعاملين معه ،وحيازة نصيب ومكانة متقدمة
في السوق املصرفي.
 .5اتباع املصرف الجديد أحدث أساليب نظم العمل اإلداري والعمل على االرتقاء بها إلى مستوى أفضل بتحفيز وتشجيع العاملين بتحقيق أهدافهم
وطموحاتهم ،وذلك يؤدى إلى رفع درجة والئهم وانتمائهم ،مما يزيد من استقرار معدالت دوران العمالة وزيادة العائد للمصرف الجديد
 .6زيادة قدرة املصرف الجديد على تكوين احتياطيات علنية وسرية تدعم املركز املالي للمصرف وتحقيق املالءة املصرفية (معيار كفاية رأس املال)،
وترفع من قدرته على مواجهة األزمات الطارئة.
15

املطلب السادس :اآلثارالسلبية لالندماج املصرفي
على الرغم من تلك املزايا واآلثار االيجابية لالندماج املصرفي التي تم ذكرها إال أنه ال يخلو من بعض اآلثار السلبية ومن أهمها:
 .1إنشاء أوضاع احتكارية وشبه احتكارية في املؤسسات املصرفية واملالية.
ً
 .2حدوث اختالالت في السوق املصرفي واختفاء دوافع تنظيم العمل اإلداري وتطويره ،مما يؤثر سلبا على سير العمل املصرفي بصفة خاصة
والنشاط االستثماري بصفة عامة.
 .3أن وجود اقتصاديات الحجم والسعة والنطاق في املصارف نتيجة لالندماج املصرفي ليس لها أال أدلة وشواهد ضعيفة تؤكد ذلك.
ً
ً
 .2نظرا لعدم وجود نظرية عامة لالندماج املصرفي ،لهذا كان من الصعب معرفة نتيجة االندماج املصرفي مسبقا  ،وكذلك ال توجد أدلة وبراهين تؤكد
على أن املصارف الكبيرة أكثر فعالية من املصارف الصغيرة.
 .3زيادة حجم املؤسسة املصرفية والتي ينتج عنها ظهور البيروقراطية وطول خطوط املسؤولية واتخاذ القرار ،مما يؤدى إلى ارتفاع تكلفة الخدمة
املصرفية ومن ثم االنخفاض في األداء.
 .4حدوث تركز في الصناعات املصرفية التي ينتج عنها قلة االختيارات املتاحة أمام العميل ،ويؤدى ذلك إلى ارتفاع أسعار الخدمات املصرفية املقدمة
من هذه املصارف.
 .5زيادة املخاطر الناتجة عن عملية االندماج التي ينتج عنها إخفاء املعلومات والبيانات ،مما قد يؤدى إلى زيادة األخطاء وعدم تداركها وتصحيحها في
الوقت املناسب.

14

االندماج املصرفي كآلية لزيادة القدرة التنافسية  ،عمار  ، 2010 ،صفحة 144
15
االندماج املصرفي ودوره في تحسين املراكز التنافسية للبنوك  ،فتيحة  ، 2015 ،صفحة 101
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 .6كبر حجم املصرف الجديد الناتج عن عملية االندماج قد يؤدى إلى عدم االهتمام بالعمالء ،وانصرافهم إلى مصارف أخرى ومن ثم انخفاض حجم
أعماله بالنسبة إلى تكاليفه ما لم تعمل اإلدارة على إدخال الالمركزية في إدارة أعمال املصرف.

املبحث الثاني :تجربة االندماج في اململكة العربية السعودية

ً
ان البنوك السعودية هي األكبر حجما في منطقة الخليج العربي والعالم العربي ففي عام  2003بلغت حصة البنوك السعودية نحو  149مليار
دوالر من إجمالي أصول املصارف التجارية العربية وهو ما يمثل نحو  % 22من إجمالي أصول املصارف التجارية العربية ،وسجلت نسبة أصول البنوك
السعودية إلجمالي الناتج املحلي  % 83تلك التي عادة ما تكون هذه النسبة قليلة في الدول النامية عند مقارنتها مع مثيالتها في اليابان  % 167وفي بريطانيا
 % 390وفي الواليات املتحدة  ، %90وهناك عدة مسوغات تدفع القطاع املصرفي السعودي الى االندماج وهي ما يأتي:
ً
 توجد على الساحة املصرفية السعودية مصارف صغيرة الحجم والي تقلصت من  12مصرفا الى  10مصارف عام  1999وال يتجاوز حجم أصولها
ً
 % 9من مجموع أصول البنوك السعودية ،في حين ان ثالثة بنوك نصيبها يبلغ  % 55من إجمالي األصول هذه املسألة مثلت حافزا إلى البنوك
16
الصغيرة الحجم إلى السعي نحو اإلندماج في ظل املنافسة الشديدة التي تتوقع أن تالقيها في السوق املصرفية.
 ان املصارف السعودية غنية بالودائع وال سيما تلك التي ال تحمل فوائد وتمثل نحو  % 42من مجموع الودائع  ،هذا الحجم يدفع البنوك الى وضع
حجم كبير من أرصدتها في املصارف العاملية ،ويعطي ذلك بعض من األسباب التي تدفع رؤوس األموال العربية الفائضة لدى الدول العربية الغنية
ً
بالهجرة خارج املنطقة بحثا عن فرص استثمارية مربحة ،أو ان هذه البنوك تتجه الى تموي ل األفراد والعقار الذين يعدان من الشرائح ذات املخاطر
التشغيلية العالية ،عليه ان التحدي الذي يواجه هذه البنوك هو تقوية إدارة مخاطر االئتمان بهذه املجاالت.

17

 ان انضمام السعودية الى منطمة التجارة العاملية تجعل من املنافسة وفي مجال الخدمات املصرفية مهمة صعبة إذا لم تعمل هذه البنوك على
مجاراة التطور العالمي في مستويات تلك الخدمات لذلك سوف تجد البنوك نفسها مضطرة إلى االندماج.
 من األمثلة على حاالت االندماجات التي جرت في السعودية التجربة الرائدة التي جرت عام  1997بين البنك السعودي التجاري املتحد وبنك
القاهرة السعودي وأطلق على البنك الجديد اسم البنك السعودي املتحد بموجودات بلغت حينها  7.5مليار دوالر  ،ثم سعت املصارف السعودية
الى تخطي االندماجات املحلية والخوص ف ي تجربة االندماجات عبر الحدود ملواجهة ما ينتظر الصناعة املصرفية السعودية ملواجهة التركيز
 Concentrationفي هذا القطاع على الصعيد العالمي ،وأنجزت حاالت متعددة من االندماجات ومن أبرزها تشكيل املصرف (السعودي -األوربي)
ً
الذي يتكون من اتحاد ثالثة مصارف قائمة في ال سعودية (مصارف بريطانيا وهولندا وفرنسا) وثالثة مصارف اقليمية ليتكون منها جميعا مصرف
واحد كبير برأسمال يصل الى  2مليار دوالر في املرحلة األولى من إنشائه ،ثم اإلعالن عن مشروع االندماج بين البنك السعودي األمريكي والبنك
ً
السعودي املتحد الذي اصبح باسم البنك السع ودي األمريكي (سامبا) ،وأيضا فتحت عدة تراخيص ملصارف خليجية لفتح فروع لها في اململكة وهي
18
الخليج الدولي ،وبنك اإلمارات الدولي ،وبنك الكويت الوطني ،البحرين الوطني.
 أكدت وكالــة موديــز للتصنيفات االئتمانية على أهمية االندماجات بين البنوك الخليجية ،حيث اعتبرته ضرورة ملحة في الوقت الحالي ،خاصة بعد
االعالن عن دراسة العديد من البنوك لالندماج في معظم دول املنطقة ،كما وتؤكد الوكالة في تقريرها ،على ان االندماج بين البنوك الخليجية يعد
حاجة ضرورية لبقاء تلك البنوك خاصـة الصغيرة منها ،وان سنوات انخفاض أسعار النفط األخي رة أكدت ان االندماج بين البنوك الخليجية لم
19
يعد رفاهية بل ضرورة ملحة.
 أكد نفس التقرير ان السنوات القليلة املاضية بدءا من عام  ، 2015اتجهت البنوك الخليجية لدراسة االندماج فيما بينها في ظل تراجع أسعار
20
النفط والتي اثرت بالسلب على فوائض ميزانيات تلك الدول  ،وهو ما اثر بدوره بالسلب على البيئة التشغيلية لتلك البنوك.
 أشار نفس التقرير الى ان عدد البنوك الكبير كان يفوق احتياجات السوق في عصر الفوائض املالية ،نتيجة ارتفاع اسعار النفط الى قرابة 100
دوالر للبرميل في املتوسط ،وزادت تلك املسألة تعقيدا مع تراجع اسعار النفط وانخفاض النمو ما ادى الى تغييرات قوية للغاية في سياسة تسعير

16

نفس املرجع السابق  ،صفحة 14
17
نفس املرجع السابق  ،صفحة 15
18
قراءة في اتجاهات القطاع املصرفي العربي نحو االندماج والتكتل باإلشارة إلى تجارب عربية مختارة  ، 2012 ،صفحة 16
19
مقال ( لهذا االسباب االندماج بين البنوك الخليجية لم يعد رفاهية ) ،موقع مال االلكتروني 2019/1/16 ، www.maaal.com
20
نفس املرجع السابق
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الخدمات واملنتجات ،وكذلك حزمة العروض واملزايا التي تقدمها البنوك للحفاظ على الحصة السوقية في ظل زيادة حدة املنافسة.

حممد عفانه
21

 وعرض التقرير ملقارن ــة بين عدد البنوك وعدد السكان كمثال على زيادة عدد البنوك عن حاجة السوق في بعض الدول  ،حيث اشار الى وجود 20
بنكا تعمل في عمان وتخدم  4.6ماليين من املواطنين ،في الوقت الذي يوجد فيه  27بنكا في السعودية تقدم خدماتها لـ  33مليون مواطن ،يذكر ان
املباحثات ما زالت مستمرة بين بيت التمويل الكويتي (بيتك) والبنك االهلي املتحد في البحرين الستكمال عملية االندماج فيما بينهما ،والتي ستخلق
كيانا ذا اصول تبلغ  92.6مليار دوالر،وفي إمــارة أبوظبـي استكملت في  2017إجراءات اندماج إلنشاء بنك أبوظبي األول  ،كما تم االندماج بين
شركة مبادلة لالستثمار ومجلس أبوظبي لالستثمار في مارس املاض ي نتج عنه صندوق ثروة سيادي تبلغ أصوله نحو  220مليار دوالر  ،كما ويجري
22
حاليا بنك أبوظبي التجاري وبنك االتحاد الوطني محادثات لالندماج مع بنك الهالل

املبحث الثالث :دراسة حالة اندماج البنك السعودي البريطاني (ساب) والبنك األول
23
املطلب األول :نبذة عن تاريخ البنك األول من موقع تداول (سوق األوراق املالية السعودية)
ً
تأسس البنك األول والذي يعتبر أول البنوك العاملة في اململكة العربية السعودية في عام 1926م حيث كان يعرف أصال باسم الشركة
التجارية الهولندية ،وكان يعمل من خالل مكتب واحد له في مدينة جدة .وكان نشاطه الرئي س ي هو تقديم الخدمات املالية للحجاج القادمين من
إندونيسيا .وكونه البنك الوحيد العامل في اململكة آنذاك ،فقد قام بدور البنك املركزي حيث كان يحتفظ لديه باحتياطي اململكة من الذهب وتمت عن
طريقة العمليات األولى العائدة من النفط بتفويض من حكومة اململكة  .وفي العام 1928م أمر جاللة امللك عبدالعزيز آل سعود بسك أول عملة
مستقلة للمملكة  ،وكان لفرع الشركة التجارية الهولندية في جدة شرف املساعدة في تقديم املشورة للحكومة في طرح العملة املحلية .وفي العام 1954م
توسعت الشركة التجارية الهولندية في أعمالها في اململكة من خالل افت تاح فروع لها في كل من الخبر والدمام باملنطقة الشرقية .وفي العام 1969م  ،كان
ً
بنك هولندا العام (اي بي ان ) أول البنوك األجنبية التي حولت النسبة العظمى من حقوق ملكيتها إلى ملكية سعودية تمشيا مع مبادرات السعودة التي
بادرت بها مؤسسة النقد العربي السعودي ،حيث تم في العام 1977م تأسيس البنك السعودي الهولندي كشركة مساهمة سعودية برأسمال وقدره 35
مليون ريال ،كما تم توسعة شبكة فروع البنك لتشمل الرياض والجبيل ومكة املكرمة والهفوف واملدينة املنورة والقطيف وبقية مناطق اململ كة  .وقد
استمر البنك في التوسع والتطور خالل السن وات املاضية حيث قدم العديد من املبادرات املصرفية املبتكرة وقام بتوسعة نطاق منتجاته وخدمات
ً
البنكية وقاعدة عمالئه .وفي العام 2006م احتفل البنك بمرور  80عاما على تأسيسه وتزويده مواطني اململكة العربية السعودية بخدمات مصرفية
راقية .وفي العام  2007استحوذ تحالف البنوك املكون من رويال بنك او سكوتالند وبانكو سانتاندير وفورتيس على بنك أي بي ان أمرو  .وكنتيجة لذلك
فقد آلت حصة بنك أي بي أن امرو والبالغة % 40من رأسمال البنك السعودي الهولندي إلى تحالف البنوك .وبلغ رأسمال البنك كما في نهاية السنة
ً
املالية 2007م ( 2,646,000,000ريال سعودي)  .وكما في نهاية 2015م ،يوجد لدى البنك  1691موظفا تجاوزت نسبة السعوديين منهم ،% 87.71
ً
فيما بلغ عدد فروع البنك  60فرعا و  501جهازا للصرف آلي تغطي الخدمات املصرفية في مختلف أرجاء اململكة.
24

املطلب الثاني :نبذة عن بنك ساب من موقع تداول سوق األوراق املالية السعودية
البنك السعودي البريطاني (ساب) هو شركة مساهمة سعودية وتأسس البنك كشركة مساهمة في عام  1978م مرخصة ملزاولة األعمال
املصرفية والبنكية وفقا ألحكام نظام مراقبة البنوك واالنظمة واللوائح الصادرة عن الجهات اإلشرافية والرقابية في اململكة العربية السعودية ،وساب ذو
ً
ً
سجل حافل وقوي  ،ويحمل إرثا ناجحا في طرح وتقديم الخدمات واملنتجات املصرفية لعمالئه من األفراد والشركات .تأسس البنك وبدأ نشاطه الفعلي في
 21يناير 1978م عندما تولى إدارة أنشطة وخدمات البنك البريطاني للشرق األوسط في اململكة العربية السعودية ،ويعتبر ساب من الشركات املصرفية
واالستثمارية الكبرى املساهمة ،حيث بدأ البنك برأس مال يبلغ  100مليون ريال سعودي ثم تضاعف رأس املال خالل السنوات التي تلت ذلك ليصل
ً
حاليا إلى  15مليار ريال سعودي موزعه على  1.5مليار سهم بقيمة إسمية  10رياالت للسهم الواحد ،والذي جرى إقراره في اجتماع الجمعية العامة غير
العادية التي عقدت بتاريخ  11مارس 2015م .يدار البنك من خالل تنظيم إداري يشمل اإلدارة العامة بالرياض وإدارات إقليمية في الخبر وجده وبشبكة
فروع تناهز  100فرع ،ويعتبر ساب من أوائل البنوك السعودية التي أصدرت بطاقات االئتمان في السوق املحلية ،وفي استخدام أجهزة الصراف اآللي في
21

نفس املرجع السابق
22
مقال ( لهذا االسباب االندماج بين البنوك الخليجية لم يعد رفاهية) ،موقع مال االلكتروني 2019/1/16 ، www.maaal.com
23
ملف شركة البنك االول املنشور عن موقع تداول االلكتروني www.tadawul.com.sa
24
ملف شركة بنك ساب املنشور عن موقع تداول االلكتروني www.tadawul.com.sa
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عمليات االكتتابات في اململكة ،وفي تمويل ودعم برامج املسئولية االجتماعية.
املطلب الثالث :التطورالتاريخي لعملية اندماج البنك االول وبنك ساب
تفاصيل اتفاقية اندماج البنك االول والبنك السعودي البريطاني (ساب) قبل التنفيذ الفعلي- :
وقع "بنك ساب" و"البنك األول" اتفاقية اندماج ملزمة بتاريخ  3أكتوبر  2018والتي اتفق الطرفان بموجبها على اتخاذ الخطوات الالزمة
لتنفيذ صفقة االندماج بينهما  ،وأوضح البنكان في بيانين لهما على "تداول" ،أنه بموجب أحكام االتفاقية ،فإن صفقة االندماج ستتم عن طريق دمج
البنك األول مع بنك ساب ونقل جميع أصول البنك األول والتزاماته إلى بنك ساب.
وأشارا إلى أنه عند إتمام صفقة االندماج ،فسيستمر بنك ساب في الوجود ،أما البنك األول فسينقض ي وستلغى جميع أسهمه ،وسيقوم بنك
ساب بإصدار أسهم جديدة ملساهمي البنك األول  ،وأضافا أنه في حال إتمام صفقة االندماج ،فإن مساهمي البنك األول سيحصلون على عدد 0.485
سهم في بنك ساب مقابل كل سهم يملكونه في البنك األول "معامل املبادلة" ،وستصدر هذه األسهم من خالل زيادة رأس مال بنك ساب بنسبة  % 37من
 15مليار ريال إلى  20.55مليار ريال وزيادة عدد األسهم املصدرة لبنك ساب من  1500مليون سهم إلى  2055مليون سهم.
وبناء على معامل املبادلة وعلى سعر اإلغالق لسهم بنك س اب البالغ  33.51ريال كما في تاريخ  14مايو2018م  -آخر يوم تداول سبق تاريخ
اإلعالن املتعلق باتفاق الطرفين املبدئي على معامل املبادلة  -تم تقييم سعر سهم البنك األول ألغراض صفقة االندماج بقيمة  16.26ريال وتقييم إجمالي
قيمة أسهم البنك األول املصدرة بنحو  18.6ملي ار ريال  ،ويمثل معامل مبادلة األسهم زيادة في سعر سهم البنك األول بنسبة  % 28.5مقارنة بسعر
إغالق السهم في السوق املالية السعودية "تداول" والبالغ  12.66ريال ،كما في تاريخ  14مايو  - 2018آخر يوم تداول سبق تاريخ اإلعالن املتعلق باتفاق
الطرفين املبدئي على معامل املبادلة  -وزيادة في سعر سهم البنك األول بنسبة  % 14.5مقارنة بسعر إغالق السهم في تداول والبالغ  14.20ريال كما في
تاريخ  3أكتوبر  ، 2018كما يمثل معامل مبادلة األسهم زيادة بنسبة  % 12.8مقارنة بعامل املبادلة املفترض والبالغ  0.430واملبني على متوسط السعر
املوزون بنا ء على الكمية املتداولة للسهم بنك ساب والبنك األول لفترة الستة أشهر التي سبقت تاريخ  14مايو 2018م ،وزيادة بنسبة  %12مقارنة
بعامل املبادلة املفترض والبالغ  0.433واملبني على متوسط السعر املوزون بناء على الكمية املتداولة لسهم بنك ساب والبنك األول لفترة الستة أشهر
التي سبقت تاريخ  3أكتوبر 2018م  ،وعند إتمام صفقة االندماج ،سيملك مساهمو بنك ساب الحاليون ما نسبته  % 73من رأس مال البنك الدامج،
وسيملك مساهمو البنك األول ما نسبته  % 27من رأس مال البنك الدامج  ،وعند إتمام صفقة االندماج ،سيكون كبار املساهمين في البنك الدامج كال
من:
25

 شركة هونج كونج وشنغهاي املصرفية القابضة بي .في .بنسبة ملكية تبلغ % 29.2
 شركة العليان السعودية االستثمارية املحدودة بنسبة ملكية تبلغ % 18.2
 شركة نات ويست ماركتس ان .في .بنسبة ملكية تبلغ %10.8
 املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية بنسبة ملكية تبلغ % 9.9
املطلب الرابع :التحليل املالي للبنك االول وبنك ساب قبل عملية االندماج ومناقشة النتائج
جدول( :)1البيانات املالية للبنك األول قبل عملية االندماج ( بيانات الربع األول من العام ) 2019
البند

القيمة

إجمالي املوجودات
إجمالي حقوق املساهمين
راس املال
صافي القروض
صافي ودائع العمالء
صافي ايرادات الربع االول 2019
صافي مصاريف الربع االول 2019
صافي دخل الربع األول 2019

 79مليار ريال سعودي
 14مليار ريال سعودي
 11مليار ريال سعودي
 55.7مليار ريال سعودي
 61.8مليار ريال سعودي
 899مليون ريال سعودي
 680مليون ريال سعودي
 219مليون ريال سعودي

جدول( :)2البيانات املالية لبنك ساب قبل عملية االندماج ( بيانات الربع األول من العام ) 2019
25

26

27

مقال ساب واالول يوقعان اتفاقية اندماج ملزمة لتشكيل ثالث أكبر بنك في السعودية  2018- 10- 4 ،واملنشور على موقع ارقام www.argaam.com

26
تم الحصول على هذه البيانات املالية الواردة في جدول  1موقع تداول االلكتروني www.tadawul.com.sa

251

Global Journal of Economics and Business– Vol. 7, No. 3, 2019

اندماج البنوك السعودية ودوره يف تطور القطاع البنكي ( دراسة حالة اندماج البنك األول وبنك ساب )

البند
إجمالي املوجودات
إجمالي حقوق املساهمين
راس املال
صافي القروض
صافي ودائع العمالء
صافي ايرادات الربع االول 2019
صافي مصاريف الربع االول 2019
صافي دخل الربع األول 2019

حممد عفانه

القيمة
 173.6مليار ريال سعودي
 33.8مليار ريال سعودي
 15مليار ريال سعودي
 110.3مليار ريال سعودي
 127مليار ريال سعودي
 1.9مليار ريال سعودي
 699مليون ريال سعودي
 1.28مليار ريال سعودي

املطلب الصامس :التحليل املالي للبنك االول وبنك ساب قبل عملية االندماج
جدول( :)3البيانات املالية للبنكين بعد عملية االندماج ( بيانات النصف األول من العام ) 2019
البند
إجمالي املوجودات
إجمالي حقوق املساهمين
راس املال
صافي القروض
صافي ودائع العمالء
صافي ايرادات النصف االول 2019
صافي مصاريف الربع االول 2019
صافي خسارة النصف األول 2019
عدد املوظفين بعد االندماج

28

القيمة
 270مليار ريال سعودي
 55مليار ريال سعودي
 21مليار ريال سعودي
 158مليار ريال سعودي
 196مليار ريال سعودي
 1.9مليار ريال سعودي
 2.3مليار ريال سعودي
( )254مليون ريال سعودي
 3314موظف

املطلب السادس :التحليل املالي للقوائم املالية للبنكين املندمجين بعد االندماج
يتضح من الجدول رقم  3ارتفاع إجمالي املوجودات للبنكين املندمجين لترتفع بقيمة  270مليار ريال سعودي  ،ليشكل الكيان الجديد ثالث
أكبر سعودي من حيث حجم املوجودات بعد البنك األهلي ومصرف الراجحي.
كما وارتفع رأس مال البنكين ليرتفع بقيمة  21مليار ريال سعودي  ،ليشكل الكيان الجديد رابع بنك سعودي أكبر سعودي بعد البنك األهلي
ومصرف الراجحي وبنك الرياض  ،كما وارتفع حجم قروض البنكين ليرتفع بقيمة  158مليار ريال سعودي  ،وكذلك حجم الودائع لتصل  196مليار ريال
سعودي .
كما وبلغت خسارة النصف األول للبنكين املندمجين لتصبح بقيمة  254مليون ريال سعودي ،وهذا يعتبر أمر طبيعي كون أن عملية االندماج
جديدة  ،وكان البنك األول في حالة خسارة في بعض بنود قائمة الدخل الخاصة به .
املطلب السابع :تفاصيل اتفاقية اندماج البنك االول والبنك السعودي البريطاني (ساب) بعد عملية التنفيذ الفعلي 29
أكد البنك السعودي البريطاني"ساب" على موقعه االلكتروني في العام  ، 2019نفاذ قرار دمج البنك األول في "ساب" ،ونقل جميع أصوله
والتزاماته إلى "ساب" ،وذلك بعد انتهاء الفترة املحددة العتراض الدائنين على صفقة االندماج.
وبحسب بيان املصرفين على موقع "تداول" ،فإن قرار االندماج أصبح نافذا وعليه فقد انقض ى البنك األول  ،وانتقلت جميع أصوله والتزاماته
إلى بنك ساب ،حيث أصبح املصرفان شركة واحدة مدرجة ،وثالث أكبر مصرف من حيث األصول في السعودية ،وسيواصل املصرفان أعمالهما بشكل
30
طبيعي لحين اكتمال دمج منتجاتهما وخدماتهما.
وانتهت الفترة املحددة العتراض الدائنين على صفقة اندماج البنك األول والبنك السعودي البريطاني "ساب" ،حيث لم يستلم "األول" أي
 27تم الحصول على هذه البيانات املالية الواردة في جدول  2موقع تداول االلكتروني www.tadawul.com.sa
 28تم الحصول على هذه البيانات املالية الواردة في جدول  3موقع تداول االلكتروني www.tadawul.com.sa
 29مقال نفاذ قرار دمج االول في ساب لتكوين ثالث أكبر مصرف في اململكة  2019- 6- 17 ،واملنشور على موقع جريدة االقتصادية االلكتروني www.aleqt.com
30

نفس املرجع السابق
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اعتراضات من دائنيه خالل تلك الفترة.
ونتيجة لصفقة االندماج ستلغى جميع أسهم البنك األول  ،وسيقوم "ساب" بإصدار نحو  555مليون سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ عشرة
رياالت للسهم ملصلحة املساهمين في البنك األول من خالل زيادة رأسماله املدفوع من  15مليار ريال إلى نحو  20.55مليار ريال وزيادة عدد أسهمه من
31
 1.5مليار سهم إلى نحو  2.055مليار سهم مدفوعة بالكامل.
وبذلك سيحصل املساهمون املالكون ألسهم البنك األول  ،واملقيدون في سجل مساهمي البنك األول لدى مركز اإليداع بنهاية ثاني فترة تداول
تلي جلسة أمس ،على عدد  0.48535396سهم في "ساب" مقابل كل سهم يملكونه في "األول".
وعلقت السوق املالية السعودية تداول أسهم البنك األول  ،للبدء في إجراءات إلغاء إدراج أسهمه في السوق  .وستقوم شركة مركز إيداع
األوراق املالية "إيداع" باإلعالن عن تطبيق الزيادة في كمية األوراق املالية للبنك السعودي البريطاني "ساب" على حسابات املركز ملس اهمي "األول"
املستحقين بعد يومي عمل من تاريخ نفاذ قرار االندماج وبحد أقص ى ستة أيام عمل ،بحسب إجراءات السوق واملركز .وسيتم استكمال اإلجراءات
النظامية الالزمة واملتعلقة بتعديل السجل التجاري وترخيص االستثمار األجنبي لبنك ساب وشطب وإلغاء السجل التجاري وترخيص االستثمار األجنبي
للبنك األول خالل الفترات املوضحة لها في جدول التواريخ املهمة واملراحل األساسية لصفقة االندماج الوارد في تعميم املساهمين.
وسيرسخ البنك املندمج مكانته ضمن أعلى فئات املؤسسات املالية السعودية ،بإجمالي إيرادات يقدر بـ 10.9مليار ريال وأكثر من مليون
عميل ،مشكال ثاني أكبر مصرف للشركات من حيث األصول.
ويمتلك البنك املندمج إجمالي أصول تقدر بقيمة  270مليار ريال ،و 158مليار ريال قروضا للعمالء و 196مليار ريال ودائع للعمالء ،وسيوفر
املصرف املندمج قيمة كبيرة للمساهمين على املدى البعيد من خالل الجمع بين أفضل خبرات وقدرات البنك السعودي البريطاني والبنك األول  ،مع
االستفادة من الشراكة االستراتيجية الطويلة مع م جموعة "إتش .إس .بي .س ي" لتقديم الخدمات املصرفية الدولية األكثر طلبا في السعودية.
وسيواصل في الوقت الحالي ،كل من البنك السعودي البريطاني والبنك األول تقديم خدماتهما املعتادة للعمالء ،الذين يتعين عليهم االستمرار في
معامالتهما املصرفية بشكل اعتيادي .كما تم تعيين مجلس إدارة وفريق إداري جديد لإلشراف على دمج املصرفين ،الذي من املتوقع أن يستغرق فترة
ً
تراوح من  18إلى  24شهرا.

الصاتمة:
يظهر بأن نجاح عملية االندماج ال يرتبط بالقوانين واملبادئ التي تعمل بها فقط ،وإنما باإلدارة الجيدة والرقابة الفعالة التي تجعلها وسيلة
ً
أمان وتقدم في حجم موجودات ورأس مال البنوك املندمجة ،لكن األمر ليس باليسير كما أنه ليس مستحيال  ،شرط أن نحرص على توفير الظروف
املالئمة إلنجاح عملية االندماج عبر االستعانة بالخبرات الدولية في هذا املجال ،لتقديم حلول للمشكالت التي يمكن أن تتعرض لها هذه العملية.
وعليه ،يمكن أن يتطور دور البنوك املندمجة للقيام بأنشطة مصرفية تقليدية ،إلى تقديم خدمات مصرفية مستحدثة ،باإلضافة إلى خدمات
أخرى تنبع من تحملها ملسؤولياتها االجتماعية ،وذلك من خالل تحقيق عدة فوائد ومميزات اقتصادية للمجتمعات التي تعمل بها.
ونتيجة للتأثيرات اإليجابية العديدة التي يمكن ألنشطتها وأعمالها أن تؤثر على مختلف جوانب الحياة االقتصادية واالجتماعية ،وتس اهم في
تحقيق التنمية املستدامة ،ويعود ذلك أساسا الرتب اطها الوثيق بمبادئ رؤية اململكة ، 2030فتحرير الفرد واملجتمع واألمة ككل من التبعية االقتصادية
للدول الغربية ،هو املبدأ األساس ي لفكرة االندماج ،والذي يترجم في مشروعات املشاركة في عمليات التمويل الضخمة التي تعتزم اململكة العربية
السعودية تنفيذها لتحقيق هذه الرؤية .
نتائج البحث:
وخرجت الدراسة بمجموعة من النتائج أهمها:
 .1لم يتضح خالل فترة االندماج القصيرة ما بين بنك ساب والبنك االول أي آثار سواء كانت ايجابية أو سلبية على البنك الجديد املندمج  ،وذلك
لقلة فترة االندماج والتي بلغت  5شهور منذ قيام عملية االندماج حتى تاريخ اعداد هذا البحث ،ومن االيجايبات املتوقعة وبعد التحليل الذي تم
أعاله في البحث  :أن حجم رأس املال للبنك الجديد بقيمة  21مليار ريال  ،األمر الذي سيزيد قوة ومتانة البنك الجديد املندمج  ،وسيضعه ضمن
32
اقوى خمسة بنوك سعودية من حيث حجم املوجودات ورأس األموال .
31

نفس املرجع السابق
32
تم الحصول على هذه البيانات من الجدول رقم  3الوارد أعاله في البحث  ،والتي تم الحصول عليها من موقع تداول االلكتروني
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 .2بناء على التغيرات الجديدة في طبيعة االقتصاد املتنوع لدول الخليج العربي ،تعتبر االندماجات ما بين البنوك الخليجية ضرورة ملحة في الوقت
الحالي ،لبقاء تلك البنوك خاصـة الصغيرة منها ،وان سنوات انخفاض أسعار النفط األخيرة أكدت ان االندماج بين البنوك الخليجية لم يعد
رفاهية بل ضرورة ملحة ،ولذلك اتجهت البنوك الخليجية لدراسة االندماج فيما بينها في ظل تراجع أسعار النفط والتي اثرت بالسلب على فوائض
ميزانيات تلك الدول  ،وهو ما اثر بدوره بالسلب على البيئة التشغيلية لتلك البنوك.
 .3تتعرض البنوك في السعودية ملنافسة قوية وخاصة بعد اعطاء املوافقة على ترخيص العديد من البنوك االجنبية ،ما جعلها تواجه عدة مشكالت
داخلية وخارجية ،والتي يمكن تفاديها من خالل الحلول املقترحة في البحث ،والتي تؤكد على اهمية االندماج ما بين البنوك السعودية .
 .4تسهم البنوك من خالل عملية االندماج في القضاء على التبعية االقتصادية  ،وذلك من خالل تحرير البنوك الصغيرة ،من التبعية أحادية الجانب
للبنوك الكبيرة.
التوصيات:
وقد خرج الباحث بمجموعة من التوصيات أهمها:
 .1ضرورة قيام البنوك السعودية من تحليل نتائج االندماج بين بنك ساب والبنك األول  ،وتحليل االيجابيات والسلبيات لهذا االندماج ،ودراسة أثر
وتحليل مالي مفصل لهذا االندماج لالستفادة الحقا من أي عمليات اندماج متوقعة بين البنوك السعودية.
 .2العمل على وضع التشريعات واألطر القانونية والتنظيمية من مؤسسة النقد العربي السعودي  ،التي تعمل على االستفادة من عملية االندم اجات
الجديدة في القطاع البنكي السعودي .
 .3العمل على تعزيز قدرة مكونات النظام البنكي السعودي ،من سوق مالية إسالمية دولية ،وتنظيم إجراءات وتعليمات واضحة ،تحدد الهدف من
هذه االندماجات وأثرها على االقتصاد السعودي
 .4توفير الدعم اللوجستي والتدريب الفني ملوظفي الب نوك املندمجة الستيعاب هذه العملية الجديدة التي سينتج عنها كيان جديد وكبير ومؤهل
للمنافسة البنكية .
 .5دعوة البنوك املركزية في دول الخليج العربي إلى تبني تنشيط صيغة االندماج واالستحواذ بين البنوك ،وتشجيع استحواذ البنوك الكبيرة على
البنوك الصغيرة التي ال تستطيع مواجهة تحديات سوق املنافسة الجديدة ،وتحقيق املتطلبات التشريعية والتنظيمية املفروضة من البنوك
املركزية مثل تعليمات لجنة بازل ( . )3
 .6بعد عمليات االندماج ما بين البنوك السعودية يتوجب تغيير منهج العمل املصرفي التقليدي إلى مناهج أكثر حداثة تعمل على تنويع أساليب
التمويل ،وتوجيهه نحو قطاعات أكثر إنتاجية ،واالستثمار في تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،واملقدرة على ابتكار منتجات بنكية جديدة
تتناسب مع حجم موجودات ورؤوس أموال البنوك املندمجة .
 .7دعوة البنوك املركزية في الدول العربية إلى تبني سياسات ناجحة لتطوير وتنظيم عمليات االندماج ما بين البنوك .
 .8يجب أن تقوم اململكة العربية السعودية بسياسات من شأنها تعزيز االندماجات املحتملة للبنوك لتعزيز قطاع خدماتها املالية ،ولجعل الق طاع
ُ
أكثر قدرة على املنافسة بين البنوك األجنبية في األسواق العاملية ،خاصة بعد انضمام السوق السعودي ملؤشر  MSCIلألسواق الناشئة ،الذي
ُيعد من أهم املؤشرات التي تتنافس كافة أسواق األسهم لالنضمام إليه  ،ولالستعداد لعمليات طرح األسهم الضخم الذي تنوي شركة أرامكو
السعودية العمالقة القيام بها في نهاية العام 2019
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املراجع:
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Abs tract. The research was a contribution to the work of researchers in the field of Saudi banks in general, and a
statement of the advantages and disadvantages of banking integration, and its role in the economic development
of Arab countries in general and Saudi Arabia in particular , This analysis was carried out by reviewing the latest
merger in the Saudi banking sector between Al-Awwal Bank and Saudi Arabia Britch Bank ( SABB)
The researcher adopted the descriptive approach when talking about the applied reality of merger, and the
analytical approach when presenting the proposed development mechanisms to overcome the problems of
application and suggest practical solutions for the integration of Saudi banks with each other.
The study concluded with a number of recommendations and observations, the most important of which are:
1.Saudi Arabia should adopt policies and procedures that will enhance the potential of banks' consolidation to
enhance their financial services sector and to make the sector more competitive among foreign banks in
international markets, especially after the Saudi market joined the MSCI Emerging Markets Index, which is one of
the most important indicators that All stock markets compete to join him
2.Calling on the central banks in the Arab Gulf countries to adopt the activation of the formula of inter-bank
mergers and acquisitions, to encourage large banks to acquire small banks that cannot meet the challenges of the
new competition market, and to fulfill the legislative and regulatory requirements imposed by central banks such
as the instructions of the Basel Committee (3).
Key words : The Merger ; Al-Awwal Bank; Saudi Arabia Britch Bank (SABB); Saudi Banking Sector.
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