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 اندماج البنوك
بنك "و" بنك أبوظبً الوطنً"ظلت األقاوٌل دائرة منذ مدة عن احتمال اندماج 

فً أبوظبً، وبقٌت هذه األقاوٌل مستمرة حتً تقدم البنكان بطلب " الخلٌج األول

االفصاح عن رغبتهما باالندماج الً سوق أبوظبً لألوراق المالٌة وبهذا ٌصبح 

ان هذا االندماج، اذا تم، سٌشكل أكبر بنك فً . موضوع حدوث االندماج أمر واقع

المنطقة والعالم العربً وٌتم مٌالد بنك عمالق مارد، ٌمكنه تقدٌم الخدمات 

وهذا سٌدعم دور القطاع المصرفً . المصرفٌة الشاملة المتكاملة لعمالئه وللمنطقة

كبٌرة والدلٌل علً ذلك ارتفاع أسهم البنكان فور " بشارة"فً التنمٌة، وهذه 

 .االفصاح الرسمً عن هذا التزاوج المفرح لإلمارة وغٌرها

ال ٌخفً علٌنا أن دولة االمارات تعتمد لحد كبٌر جدا علً مورد النفط الذي قفز 

باإلمارات الً مكانة اقتصادٌة عالٌة، وبموجب االمكانٌات المالٌة العالٌة لدي 

الدولة تم انشاء وقٌام المشارٌع الكبٌرة ومن هذا الزخم والتدفقات المالٌة 

" المسكون"ولكن مورد النفط . والموازنات العالٌة تجنً البنوك نصٌب األسد

واذا جف . تعرض فً الفترة األخٌرة لضربة قوٌة قادت الً تدنً األسعار للهاوٌة

الضرع ٌتوقف تدفق اللبن، وهذا ما حدث فً كل المنطقة ونقصت الموازنات وتم 

وقف المشارٌع وتم تعدٌل الخطط واألولوٌات، وهذا انعكس علً البنوك فً 

ومن واقع هذه التجربة، اضافة ألسباب أخري، فان تفكٌر . المنطقة لحد كبٌر

البنوك فً االندماجات والتملك وتوحٌد األعمال المصرفٌة ٌصبح أمرا طبٌعٌا بل 

وعلٌه، نأمل أن ٌكون لهذا التصور االندماجً أثر . تحوطا احترازٌا ٌجد التقدٌر



لدي البنوك األخرى فً االمارات ومنطقة الخلٌج ألن فً " الدومٌنو اٌفكت"وحمً 

 .االتحاد والوحدة قوة ال تقدر بثمن

وتقدٌرا لألوضاع االقتصادٌة فً المنطقة وفً كل العالم فمن المستحسن أن تقوم 

البنوك المركزٌة، بصفتها االشرافٌة والرعاٌة األبوٌة، بتشجٌع البنوك علً 

االندماج والتملك لتكوٌن كٌانات مصرفٌة قوٌة تستطٌع مجابهة الهزات والعواصف 

ان علً البنوك المركزٌة بالنسبة الندماج . القوٌة التً تعصف بالصغار والضعفاء

البنوك، فً نظرنا، أن تتقمص شخصٌة األب الوالد الذي ٌفرح كثٌرا وٌشجع زواج 

األبناء وٌدعمه بكل قوة ولكن ال ٌفرضه وال ٌضع شروطه بل ٌتركها لرأي ورغبة 

وهذه الرعاٌة والوضع ٌنطبق بالضرورة أٌضا علً كل الجهات . األبناء الذاتٌة

 . الرقابٌة االشرافٌة األخرى

ان اندماج البنوك له متطلبات قانونٌة عدٌدة ال بد من تنفٌذها ومراعاة االلتزام 

وال شك فً أن رؤساء . بها، حماٌة للحقوق وحفاظا للواجبات وكل التوابع األخرى

وأعضاء مجالس ادارة البنوك لهم القدح المعلى، ألن الخطوة األولً وضربة 

وهنا نقول، أن علً هؤالء السادة القادة تجشم . البداٌة تبدأ عندهم ومنهم ولهم

روح القٌادة والتجرد والبعد عن الذات والسعً بجدٌة نحو تحقٌق االندماج اذا كان 

نقول هذا ألن بعض مجالس . فً هذا مصلحة البنك الذي ٌتولون مسئولٌة قٌادته

االدارات أو بعض األعضاء قد ٌقفون ضد أي فكرة لالندماج أو ما شابه انطالقا 

. وما ٌتبعه من هالة ومادة ومكانة فً المجتمع" الكرسً"من أنانٌة الحفاظ علً 

وفً مثل هذه الحاالت فان دور المساهمون ٌكون مفصلٌا من أجل ترجٌح كفة ما 

 .فٌه الفائدة للشركة خاصة والمجتمع بصفة عامة

من الخطوات القانونٌة، التً تسبقها الدراسات والعدٌد من الخطوات االدارٌة 

التنفٌذٌة، الحصول علً موافقة المساهمون ومجلس االدارة عبر اصدار قرار 

واضح من مجلس االدارة ٌتضمن قرار االندماج، أو غٌره من الخطوات الخاصة 

بالملكٌة، وتفاصٌل كٌفٌة تنفٌذ القرار المشفوع بموافقة السلطات االشرافٌة 

وقبل هذه الموافقات الداخلٌة . الرقابٌة ذات الصلة وخاصة البنك المركزي

الراغبة فً االندماج بتشكٌل لجان " البنوك"والرسمٌة، فً العادة، تقوم الجهات 



أو لجنة مشتركة لبحث تفاصٌل االندماج واالتفاق علً مبدأ االندماج أوال ثم علً 

بعد االندماج، وتشكٌل مجلس " الجدٌد"كل التفاصٌل المكملة مثل اسم البنك 

االدارة ورئٌس المجلس، والمقر الجدٌد أو المقار، االدارة التنفٌذٌة العلٌا، مقدار 

" قوود وٌل"رأس المال وملكٌة األسهم،سعر األسهم، قٌمة األصول، ثمن الشهرة 

النقاش حول هذه التفاصٌل ٌشكل جحر األساس . الخ......  والسمعة التجارٌة

للمشروع الجدٌد الذي قد ٌكتمل أو قد ٌنتهً عند عتبة هذه اللجان لعدم االتفاق 

النهائً أو ربما لتعارض وتنازع المصالح وغٌره من الظروف والمستجدات 

 .الداخلٌة والخارجٌة

أٌضا، من الناحٌة القانونٌة، ال بد من االشارة الً أن السلطات الرقابٌة والجهات 

الحكومٌة االشرافٌة وذات العالقة قد ال توافق علً االندماج اذا رأت أنه ضار أو 

قد ٌضر بالمنافسة التجارٌة الشرٌفة بصفة عامة أو علً القطاع المعنً بصفة 

.... خاصة أو ٌقود للهٌمنة واالحتكار الضار بالمستهلك وأصحاب وذوي العالقة

ولقد رأٌنا سوابق عدٌدة ألن هذه السلطات الرسمٌة، فً أوربا وأمرٌكا، . الخ

اعترضت علً بعض االندماجات ألنها قد تأتً بنتائج عكسٌة وتضر بالمنافسة 

وال شك، فً أن السلطات المختصة فً دولة . والتجارة الحرة وحماٌة المستهلك

االمارات ستأخذ بهذه النقاط فً اعتبارها قبل منح الموافقات النهائٌة لهذا االندماج 

 .الكبٌر

فً رأٌنا، أن توجه هذان البنكان لالندماج فٌه فوائد عدٌدة ال تحصً خاصة فً 

هذا الوقت العصٌب والجمٌع فً غمرة البحث الجاد عن البدائل االقتصادٌة وأفضل 

وكحقٌقة ثابتة، فان حدوث هذا االندماج سٌخلق وحدة مصرفٌة . المخارج المتوقعة

قوٌة ومتمكنة لتقدٌم افضل وأمثل الخدمات للزبائن ولكل الحركة االقتصادٌة 

ولذا، ٌجب علً الجمٌع الوقوف بقوة لتحقٌق . والتجارٌة فً االمارات والمنطقة

ونترقب مٌالد هذا المارد ... ال تحصً" نعمه"هذا األمر ألن انعكاساته االٌجابٌة و

المصرفً ومن هذه العالقة الجدٌدة سٌتم مٌالد ابن شرعً ٌحبه الجمٌع ألنه 

وستتغٌر . بدوره سٌخلق وضعا مصرفٌا خاصا ومتمٌزا فً االمارات وكل المنطقة



الممارسات المصرفٌة ألن المولود الجدٌد له امكانٌات تؤدي الً احراز أهداف 

 .ولإلمام سر.. جمٌلة ٌستمتع بها الجمٌع وتعم الفائدة، وهذا هو المبتغً

عبد القادر ورسمه غالب. د  
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