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  در

  )١()َوِإنَُّھ ِلُحبِّ اْلَخْیِر َلَشِدیٌد: (قال اهللا تعالى

  )٢()ىَوَوَجَدَك َعاِئًلا َفَأْغَن: ()صلى اهللا علیھ وسلممحمد (وقال عز شأنھ في حق نبیھ 

ما رواه البخاري عن عمُرو بُن العاِص رِضَي اُهللا عنھ أن النبي صلَّى اُهللا عَلیھ وسلَّم قال 
یا عمُرو إنِّي ُأریُد أن َأبعَثك على َجیٍش فُیغِنَمك اُهللا، وَأرَغَب لك رغبًة مَن الماِل : "لھ

 رغبًة في اإلسالِم، َفأكوَن مَع إنِّي لم ُأسِلْم رغبًة في الماِل، إنَّما َأسَلْمُت: صالحًة، ُقلُت
  .)٣( "ِنْعَم الماُل الصَّالُح للَمرِء الصَّالِحیا عمُرو،: َرسوِل اِهللا، َفقال

المال سبب عمارة الدنیا واآلخرة، وإنما ُیَذمُّ منھ ما اس�ُتخرج م�ن غی�ر وجھ�ھ، وُص�ِرَف                 "
 " . في غیر حقھ

                                                           

  .٨سورة العادیات، آیھ) ١
  .٨سورة الضحى، آیة ) ٢
دار ال�صّدیق، الطبع�ة األول�ى،        ،ص�حیح األدب المف�رد لإلم�ام البخ�اري        ،  محمد ناص�ر ال�دین األلب�اني      ) ٣

 .)١/١٢٧( ٢٩٩ح رقم ، ھـ١٤٢١
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 ٢٠٣٠اندماج البنوك وأثره على تحقیق رؤیة المملكة 
  "  دراسة مقارنة بین األنظمة الوضعیة والشریعة اإلسالمیة  "

  مسعود یونس عطوان عطا

  . ، المملكة العربیة السعودیة قسم القانون ، كلیة الشریعة والقانون ، جامعة الجوف

  .، مصر كلیة الشریعة والقانون بطنطا ، جامعة األزھر

    sa.edu.ju@myata:  البرید االلكتروني 

  : ملخص البحث 

    یتناول البحث األحكام النظامیة الخاصة باالندماج، وصوره، وبیان موقف الشریعة 
اإلسالمیة من اندماج البنوك، واآلثار النظامیة المترتبة على االندماج بالنسبة للبنك 

ھمین، وتقدیم الحلول النظامیة المندمج، والبنك الدامج، وحقوق العمال والدائنین والمسا
لإلشكالیات الناتجة عن عملیات االندماج، وتجیز قواعد الشریعة اإلسالمیة االندماج، متى 
انتفى الضرر، فإن تحقق منھ ضرر بالعامة كزیادة أسعار الخدمات أو منع المنافسة؛ 

لمنافسة، فیكون حرامًا، ویجب على ولي األمر حینئذ تسعیر الخدمات علیھم، وإتاحة ا
م؛ لما یحققھ من بناء االقتصاد ٢٠٣٠ویسھم اندماج البنوك على تحقیق رؤیة المملكة 

القومي القائم على التنافسیة؛ من خالل تمویل تلك المشروعات الكبرى التي تنافس 
  .مثیالتھا العالمیة

ك المندمج اندماج البنوك ، تحقیق رؤیة المملكة ، البنك الدامج ، البن: الكلمات المفتاحیة 
  .، التنافسیة ، موقف الشریعة اإلسالمیة من اندماج البنوك
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Abstract :  

related to merger, its forms, the statement of the position of 
Islamic law on the merger of banks, the regulatory 
implications of the merger for the merging bank and the 
merging bank, the rights of workers, creditors and 
shareholders, and the provision of legal solutions to the 
problems resulting from the merger, and the rules of Islamic 
Sharia permit merger, whenever The harm is negated, and if 
it results in harm to the public, such as increasing the prices 
of services or preventing competition; So it is forbiddenThe 
guardian must then price the services on them, allow 
competition, and the merger of banks will contribute to 
achieving the Kingdom's ٢٠٣٠ vision. For the achievement of 
building a national economy based on competitiveness; By 
financing these major projects that compete with their global 
counterparts. 
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  مقدمة

 -س�بحانھ -الحمد هللا دبَّر بحكمتھ ش�ئون العب�اد، وأوَض�ح بف�ضلھ س�بیل الرش�اد، أحم�ده                   
وأشكره، على ِنَعم تتك�اثر، وآالء ت�زداد، وأش�ھد أال إل�ھ إال اهللا وح�ده ال ش�ریك ل�ھ، تن�زَّه                   
عن األشباه واألنداد، وأشھد أن سیدنا ونبیَّنا محمدًا عب�د اهللا ورس�ولھ، أف�ضل نب�ي وخی�ر             

   : وبعد ..  صلى اهللا وسلم وبارك علیھ وعلى آلھ وأصحابھ الطیبین الطاھرین ھاد،

فلقد أصبح اندماج البنوك العربی�ة ض�رورة حتمی�ة، ال غن�ى عنھ�ا؛ لمجابھ�ة التك�تالت         
  والت��ي ت��ستھدف فیھ��ا  حمای��ة  )٢(، الت��ي أملتھ��ا االتفاقی��ات الدولی��ة )١(االقت��صادیة والمالی��ة

   . )٥(واالبتكارات النافعة للبشریة  )٤( المشروعة )٣(المنافسة

                                                           

فالتطور ال�ذي ش�ھدتھ أس�واق رأس الم�ال أدى إل�ى ع�دم اقت�صار عملی�ات التموی�ل عل�ى المؤس�سات               ) ١
 وص�نادیق االس�تثمار واالدخ�ار وش�ركات الت�أمین ونجح�ت             المصرفیة؛ بل نافسھا في ذل�ك ش�ركات       

تلك المؤسسات غیر المصرفیة في القیام ببعض األعمال المصرفیة وجذبت كثیر من العمالء نظ�رًا      
ال�سید  . د: راج�ع . ألسعار الفائدة المرتفعة عل�ى الودائ�ع، وأس�عار الفائ�دة المنخف�ضة عل�ى الق�روض                

االلكترونی�ة، مجل�ة البح�وث القانونی�ة واالقت�صادیة، ت�صدر ع�ن        أحمد عبد الخالق، البنوك والتجارة   
 .١٥م، ص ١٩٩٩كلیة الحقوق، جامعة المنصورة، العدد الخامس والعشرون، أكتوبر 

، " الج��ات" ولكنن��ا ن��رى م��ع جان��ب م��ن الفق��ھ أن��ھ طبق��ًا لمب��ادئ اتفاقی��ات؛ تحری��ر تج��ارة الخ��دمات     ) ٢
ة الفكریة، فإن�ھ یج�ب ع�دم التمیی�ز ف�ي المعامل�ة ب�ین م�وردي          واتفاقیة التربس المتعلقة بحمایة الملكی    

الخدمات األجانب، وموردي الخدمات المحلیین بإلغاء كافة صور وأشكال التمییز ف�ي المعامل�ة ب�ین       
الخدمات الوطنیة واألجنبیة، وإلزامھا لل�دول الموقع�ة عل�ى تل�ك االتفاقی�ات معامل�ة البن�وك األجنبی�ة                    

لوطنیة؛ وھذا یفرض على البنوك الوطنیة تطویر نفسھا حت�ى یمكنھ�ا مناف�سة      معاملة مماثلة للبنوك ا   
محم��د . د: راج��ع. نظیرتھ��ا األجنبی��ة القادم��ة بموج��ب تل��ك االتفاقی��ات للعم��ل ف��ي األس��واق العربی��ة    

 ١١٣ م، ص ٢٠١٠إب��راھیم موس��ى، ان��دماج البن��وك ومواجھ��ة آث��ار العولم��ة، دار الجامع��ة الجدی��دة
سام لطفي، آثار اتفاقیة الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكری�ة        محمد ح . وما بعدھا؛ د  

.  وم�ا بع�دھا؛ د  ٢٣م، ص   ٢٠٠١على تشریعات البل�دان العربی�ة، الق�اھرة الطبع�ة الثالث�ة،           ) تربس( 
جالل وفاء محمدین، الحمایة القانونیة للملكیة الصناعیة وفقًا التفاقیة الجوانب المتصلة بالتجارة من      

ح�سام ال�دین   .   ؛ د٢٣ م ، ص ٢٠٠٠، دار الجامعة الجدیدة للنشر  "تربس" وق الملكیة الفكریة    حق
" عبد الغني الصغیر، أسس ومبادئ اتفاقیة الجوانب المتصلة بالتجارة م�ن حق�وق الملكی�ة الفكری�ة،           

 . وما بعدھا١٣٦ ، ٨٤م، ص ١٩٩٩دار النھضة العربیة " اتفاقیة التربس
احة الحریة وإفساح المجال آللیات العرض والطلب لتمضي بسھولة وی�سر فیم�ا ب�ین            إت: عرفت بأنھا  ) ٣

حسین الم�احي، حمای�ة المناف�سة دراس�ة مقارن�ة ف�ي ض�وء أحك�ام                . د: راجع. المنتجین والمستھلكین 
 والئحت��ھ التنفیذی��ة، المكتب��ة الع��صریة، المن��صورة ، الطبع��ة ٢٠٠٥ ل��سنة ٣الق��انون الم��صري رق��م 

 .١٢ص م، ٢٠٠٧األولى 
فلقد أثبت الواقع العملي على ضرورة إطالق المنافسة كلما كان ذلك ممكنًا، وتنظیمھا كلما كان ذل�ك      ) ٤

  : راجع ... ضروریًا
K A Y. J.VICKERSJ. : Regulatory reform : An appraisal, The law of 

business enterprises, Oxford, ١٩٩٤,p.٤٢٠. 
 .١٢٩مرجع السابق، ص جالل وفاء محمدین، ال. د ) ٥
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 تؤدى إلى نشأة كیانات مصرفیة عمالقة    ) ١(ولمواجھة ما یحدث عالمیًا من اندماجات       
، ولق�د رك�زت الرؤی�ة       )٣(  ولتوافر مقومات االندماج داخ�ل ال�سوق العربی�ة الم�صرفیة            )٢(

                                                           

 إل�ى  ١٩٩٠ بن�ك ع�ام   ١٢٣٤٣ففي الوالیات المتح�دة األمریكی�ة انخف�ض ع�دد البن�وك التجاری�ة م�ن               ) ١
، وبل���غ متوس���ط  ٧٤٣١ م، وبل���غ ع���دد االن���دماجات خ���الل تل���ك الفت���رة    ٢٠٠٧ بن���ك ع���ام  ٧٢٨٢

ل�غ متوس�ط ع�دد     بنك�ًا، وف�ي الوق�ت الح�الي یب    ٤١٤االندماجات في العالم خالل الفترة نفسھا ح�والي    
وف�ي االتح�اد األورب�ي انخف�ضت ع�دد البن�وك األوربی�ة م�ا ب�ین ع�امي              . ٣٠٣اندماج البنوك سنویًا    

  ونتج عن ذلك تكوین أكبر خم�سة بن�وك ف�ي أورب�ا؛          ٧٥٠٠ إلى   ٩٥٠٠ م من    ٢٠٠٣م إلى   ١٩٩٧
B.N.P Paribas    ف�ي فرن�سا ، و Intesa Bsci    ف�ي إیطالی�ا ، و Banco Santander 

Central Hispano و Argentaria Banco Bilbao Vizcaya ف��ي أس��بانیا ، و  
Natwest- Roval   في اسكتلندا . 

وإن تحقق من ذلك ضرر لتل�ك البن�وك ال�ضعیفة ؛ ألن ال�ضرر الناش�ئ ع�ن المناف�سة یعتب�ر ض�ررًا                  ) ٢
رر ب�الغیر،  مشروعًا ؛ ألن حالة المنافسة التجاریة من الحاالت التي یجیز فیھ�ا الق�انون إلح�اق ال�ض          

طالما كانت التجارة مشروعة ، والمنافسة شریفة تقوم على العمل والذكاء واستغالل فرص النج�اح              
أك��ثم أم��ین الخ��ولي ، الوس��یط ف��ي الق��انون      . د: راج��ع ... ، وااللت��زام بأص��ول التعام��ل التج��اري    

 .٣٨٠التجاري، الجزء الثالث، األموال التجاریة، بدون، ص 
 المصرفي العربي تغیرًا كثیرًا، وتم رصد تحوالت وتط�ورات جذری�ة ف�ي األس�واق            لقد تغیر المشھد   ) ٣

المصرفیة وتزاید اندماج البنوك عربیًا؛ ففي لبنان استحوذ بنك فرنسبنك  عل�ى ك�ل م�ن بن�ك طعم�ة                    
 م، والبن�ك اللبن�اني للتج�ارة    ٢٠٠٣ م، وبنك البق�اع ع�ام   ١٩٩٩م، ویونیفرسال بنك عام     ١٩٩٣عام  
م، ١٩٩٧كذلك تملك بنك عودة كل من بنك االعتماد التجاري لل�شرق األوس�ط ع�ام            و. م٢٠٠٧عام  

م، كما اندمج كل من االید بنك في بنك     ١٩٩٨م، وأدكوم بنك عام     ١٩٩٨وبنك الشرق للتسلیف عام     
م ، كما توسعت البنوك اللبنانی�ة عب�ر الح�دود ض�من الع�الم العرب�ي مث�ل           ٢٠٠٦البحر المتوسط عام    

وفي اإلم�ارات العربی�ة المتح�دة ت�م     .  جر، وبنك ببلوس، وبنك االعتماد، وبنك عودة بنك لبنان والمھ  
 ملیار درھم بما یمث�ل  ٦٤٢الخلیج األول وأبو ظبي الوطني بإجمالي أصول بلغت        : الدمج بین بنكي  

  .أكبر كیان في الشرق األوسط
وتق�د أص�ولھ بح�والي    كما تم اندماج بنكي م�سقط وعم�ان التج�اري ف�ي بن�ك واح�د باس�م بن�ك م�سقط                  

 ملیار دوالر، وتم اندماج بنك األھلي التجاري في البحرین مع بنك الكویت المتح�د ف�ي لن�دن                ٣٫٤٢
وفي السودان تم اندماج بنك القضارف .  ملیون دوالر٣٠٤لتكوین شركة قابضة في البحرین بقیمة 

ردن ت�م دم�ج ال�شركة    وف�ي األ . م ٢٠٠٦لالستثمار في م�صرف االدخ�ار والتنمی�ة االجتماعی�ة ع�ام           
م ، وف�ي ت�ونس ت�م دم�ج ثالث�ة         ١٩٩٨األردنیة لالستثمارات المالیة مع بنك فالدلفی�ا لالس�تثمار ع�ام            

وبن�ك التنمی�ة لالقت�صاد التون�سي، والبن�ك      " البن�ك الم�سیطر  " الشركة التون�سیة للبن�ك  : مصارف وھم 
س�تثمار ف�ي االتح�اد ال�دولي        م، ودمج بن�ك ت�ونس واإلم�ارات لال        ١٩٩٩القومي للتنمیة السیاحیة عام     

م ١٩٧١م ، ث�م ف�ي ع�ام    ١٩٦٠م، وفي مصر تمت عملیات دمج قسري منذ عام   ١٩٩٨للبنوك عام   
م  مت�ضمنا مزی�دا م�ن االن�دماجات ، وف�ي            ١٩٩٧١ لسنة   ٢٤٢٢صدر قرار رئیس الجمھوریة رقم      

لمتعلق��ة فت��رة الت��سعینیات ح��دثت ع��دت ان��دماجات أخ��رى فرض��تھا التط��ورات المحلی��ة والدولی��ة ا       
م�ع بن�ك م�صر    ) م�صر ( بتحریر تجارة الخدمات المالیة وم�ن ذل�ك ان�دماج بن�ك االعتم�اد والتج�ارة          

م ، واستحواذ البنك األھل�ي الم�صري عل�ى البن�ك العرب�ي األمریك�ي بمدین�ة نیوی�ورك ؛           ١٩٩٣عام  
لعق�اري الم�صري   لصبح أحد فروع البنك األھلي الموجود بالخارج ، دمج البنك العقاري العربي م�ع البن�ك ا      

م؛ لینتج عن ذلك الدمج البنك العقاري المصري العربي ، كم ت�م دم�ج بن�ك م�صر اك�ستریور                ١٩٩٩في عام   
م ومن أش�ھر االن�دماجات الت�ي تم�ت ف�ي م�صر بن�ك النی�ل والم�صرف اإلس�المي               ٢٠٠٤في بنك مصر عام     

 عب��د الحمی��د، االن��دماج عب��د المطل��ب. د: یراج��ع". الم��صرف المتح��د" ال��دولي والبن��ك الم��صري المتح��د ف��ي
م، ص  ٢٠١٥، ال�دار الجامعی�ة اإلس�كندریة، الطبع�ة األول�ى            "تحلی�ل مق�ارن   " المصرفي وخصخ�صة البن�وك    

١٩٦- ١٧٣. 
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نظم�ة  س�یتم مراجع�ة األ  :" الطموحة في محورھ�ا االقت�صادي عل�ى ذل�ك؛ حی�ث ج�اء فیھ�ا          
والل��وائح وإزال��ة العوائ��ق وت��سھیل الح��صول عل��ى التموی��ل، وسن��صبح رودًا ف��ي إدارة       
األص��ول والتموی��ل واالس��تثمار وھ��ذا یتطل��ب ش��فافیة، وسن��شدد عل��ى تطبی��ق المع��اییر         
العالمیة المتبعة قانونی�ًا وتجاری�ًا، وس�نمكن البن�وك وغیرھ�ا م�ن المؤس�سات م�ن مواءم�ة                  

ع احتیاج�ات ك�ل قط�اع، والت�ي تت�راوح ب�ین المنتج�ات المالی�ة               منتجاتھا المالیة لتتناسب م   
المحققة للمشروعات الضخمة، والدعم المالئم الحتیاجات األعمال الصغیرة وغیرھا من          
المنتجات، وسنركز جھودنا على تحقی�ق الخ�دمات الحكومی�ة وتح�سین بیئ�ة األعم�ال بم�ا                  

  ".استغالل موقعنایسھم في استقطاب أفضل الكفاءات العالمیة وصوًال إلى 

 لمواجھ��ة الكیان��ات األجنبی��ة، وأداة بق��اء أو اس��تمرار    )١(وألن االن��دماج خی��ر وس��یلة   
؛ فق�د  )٣( في القیام بدورھا وتقدیم خدماتھا وإرض�اء طم�وح عمالئھ�ا      )٢(الكیانات الوطنیة   

م؛ حی�ث ت�م   ٢٠١٧سعت المملكة في تحقیق ذلك منذ الخامس والع�شرین م�ن أبری�ل ع�ام               
والبن��ك األول، وذل��ك تتابع��ًا لعملی��ات " س��اب"  ب��ین بنك��ي ال��سعودي البریط��اني االن��دماج

االندماج التي تمت بین بنك القاھرة ال�سعودیة م�ع البن�ك ال�سعودي التج�اري المتح�د ع�ام                    
البن�ك ال�سعودي األمریك�ي عل�ى البن�ك        "م، كما استحوذت مجموع�ة س�امبا المالی�ة          ١٩٩٧
س��تحواذ أص��بح  ترتیب��ھ ال��سابع م��ن ب��ین البن��وك  م ، وبع��د عملی��ة اال١٩٩٩ع��ام " المتح��د

  .) ملیار دوالر أمریكي٧٨٫٤٣( ملیار ریال ٢٩٤٫١٣الخلیجیة المدرجة بقیمة 

 عل�ى  )٤(ویعد االندماج صورة من صور القوة االقت�صادیة لل�دول الت�ي تعتم�د أنظمتھ�ا              
والمحافظ�ة  شریعة اإلس�الم الخال�دة الت�ي ت�دعو إل�ى بن�اء الكیان�ات الكب�رى وتنمی�ة الم�ال                      

َوَلا ُتْؤُتوا السَُّفَھاَء َأْمَواَلُكُم الَِّتي َجَعَل اللَُّھ َلُكْم : (علیھ؛ ففي التنزیل الحكیم قول اهللا تعالى
 َوَتَع��اَوُنوا َعَل��ى اْلِب��رِّ َوالتَّْق��َوىٰ  َوَل��ا َتَع��اَوُنوا َعَل��ى اْل��ِإْثِم   ( ، وقول��ھ ع��ز اس��مھ)٥()ِقَیاًم��ا

  . )٦( ) وا اللََّھ ِإنَّ اللََّھ َشِدیُد اْلِعَقاِبَواْلُعْدَواِن َواتَُّق

وقد عني اإلسالم بالمال وتنمیتھ والمحافظة علیھ أشد عنایة، حیث ورد ذكر المال في 
 َوِإنَّ�ُھ ِلُح�بِّ اْلَخْی�ِر    (القرآن الكریم ما یزید على ثمانین مرة بلفظ المال والخیر فقال تعالى        

تاب اهللا جاءت في تنظیم شأن المال، والتصرُّف فیھ وتوثیق�ھ    وأطوُل آیٍة في ك    )٧()َلَشِدیٌد

                                                           

 .أصبحت ظاھرة عالمیة) (concentration enterprisesألن تركیز المشروعات االقتصادیة  ) ١
وال�صور التقلیدی�ة والت�ي تق�ف حج�رة عث�رة       لقد أدت المتغیرات العالمیة إلى التغاضي ع�ن األش�كال           ) ٢

أمام المؤسسات الوطنیة لالستمرار في المنافسة أو الصمود أمام المؤسسات األجنبیة بما تملك�ھ م�ن             
 : راج���������������ع.  م���������������وارد وم���������������ا تتمت���������������ع ب���������������ھ م���������������ن ق���������������درات    

http//www.ilo.org/frence/dialogue/sector/techmett,p.٦    
  .١٣٩سابق، صمحمد إبراھیم موسى، المرجع ال. د ) ٣
. ھ��ي القواع��د المدون��ة الملزم��ة م��ن ص��احب ال��صالحیة عل��ى م��ستویات متدرج��ة ومرات��ب متع��ددة      ) ٤

  .٨٠محمد المرزوقي، السلطة التنظیمیة في المملكة العربیة السعودیة، بدون ص . د: راجع
  .٥سورة النساء، آیة  ) ٥
  .٢سورة المائدة، عجز اآلیة  ) ٦
  .٨یة سورة العادیات اآل ) ٧
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َی��ا َأیَُّھ��ا الَّ��ِذیَن آَمُن��وا ِإَذا َت��َداَینُتم ِب��َدْیٍن ِإَل��ىٰ َأَج��ٍل مُّ��َسمى   : " وض��بطھ وحفظ��ھ یق��ول تع��الى 
َوَوَج�َدَك َعاِئًل�ا   ")ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم    ( بل قال عز شأنھ في حق نبی�ھ محم�د          (١)"َفاْكُتُبوُه

  .)٢(" َأْغَنىَف

 وك�ل منھ�ا   )٤( واالقت�صادیة  )٣(توجد دراسات عدیده منھا القانونی�ة     : الدراسات السابقة 
  .لھ معالجة غیر الموضوع الماثل

  :وتتجلى أھمیة الموضوع وأسباب اختیاره ومنھجھ وإشكالیتھ، وخطتھ فیما یلي

  :أھمیة الموضوع: أوال

نافسة العالمیة، ومجابھة الھیمنة الدولیة،    إیجاد كیانات اقتصادیة كبرى قادرة على الم      
وتمویل المشروعات العمالقة ودعم التنمیة، وإنقاذ البنوك المندمجة من التعثر بم�ا ی�دعم              

  .  م٢٠٣٠تحقیق رؤیة المملكة 

  :أسباب اختیار الموضوع: ثانیًا

  . أھمیتھ التي سبقت اإلشارة إلیھا- ١

  .یة لتحقیق رؤیتھا الطموحة حاجة المملكة إلى كیانات اقتصادیة قو- ٢

 دعوة جامعة الجوف ممثلة في وكالة الجامعة للدراسات العلیا والبحث العلمي للكتابة - ٣
  .في ھذا الموضوع

  :منھج البحث: ثالثًا

وال��شریعة ) ٥(یق�وم البح��ث عل�ى الم��نھج االس��تقرائي المق�ارن ب��ین األنظم�ة الوض��عیة     
  .اإلسالمیة

  :إشكالیة البحث: رابعًا

حث عن حلول نظامی�ة تت�سق م�ع قواع�د ال�شرع الحنی�ف لإلش�كالیات الناتج�ة ع�ن                       الب

                                                           

  .٢٨٢ سورة البقرة ، من اآلیة ) ١
  .٨سورة الضحى، آیة  ) ٢
محم�د إب�راھیم موس�ى، ان�دماج البن�وك ومواجھ�ة آث�ار العولم�ة، دار             / من ذل�ك بحث�ًا ل�سعادة ال�دكتور         ) ٣

 .م٢٠١٠الجامعة الجدیدة،
ی�ات التط�ویر   رمزي صبحى مصطفى الجرم، اندماج البنوك كإح�دى آل / من ذلك بحثًا لسعادة الدكتور ) ٤

 .م٢٠١٣المصرفي، دار الجامعة الجدیدة
 وت�اریخ  ٣/مع الرجوع بصفة أصیلة إلى نظام الشركات السعودي الجدید الصادر بالمرسوم الملكي م ) ٥

 .ھـ٢٨/١/١٤٣٧



 - ٣٣٠٧ -

اندماج البنوك وما یواج�ھ ذل�ك م�ن ص�عوبات ومعوق�ات قانونی�ة، واآلث�ار المترتب�ة عل�ى                    
  .  م٢٠٣٠ذلك، وأثره في تحقیق رؤیة المملكة 

  : خطة البحث: خامسًا

  :تنقسم إلى ثالثة مباحث على النحو التالي

  . ماھیة االندماج وضوابطھ:لالمبحث األو

  . التنظیم القانوني الندماج البنوك:المبحث الثاني

  . موقف الشریعة اإلسالمیة من اندماج البنوك وأثره في تحقیق الرؤیة:المبحث الثالث
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  املبحث األول

  ماهية االندماج وضوابطه

 قوی�ة ق�ادرة      یمثل االن�دماج أح�د ال�سبل الھام�ة للبن�وك ف�ي تك�وین كیان�ات اقت�صادیة            
، وتموی��ل التنمی��ة الم��ستدامة، وتتع��دد  )١(عل��ى المناف��سة والبق��اء ف��ي األس��واق الم��صرفیة   

صور االندماج بحسب طبیعتھ، ویجب أن یتم وفق ضوابط نظامیة واضحة، ویعكف ھذا 
  :المبحث على بیان ماھیتھ، وأنواعھ، ودوافعھ وضوابطھ وذلك في مطالب ثالثة

  ندماج والفرق بینھ وبین ما یشبھھ من النظم ماھیة اال:المطلب األول

   أنواع االندماج:المطلب الثاني

   دوافع االندماج وضوابطھ:المطلب الثالث

  اطب اول

   ادج وارق  ون   ن اظم

یتناول ھ�ذا المطل�ب بی�ان ماھی�ة االن�دماج والف�رق بین�ھ وب�ین م�ا ی�شبھھ م�ن ال�نظم                         
  :ینوذلك في فرع

   ماھیة االندماج:الفرع األول

  . الفرق بین االندماج وما یشبھھ من النظم:الفرع الثاني

  ماھیة االندماج: الفرع األول 

، )٢( یقال دمج الشيء دموجًا إذا دخل الشيء واستحكم فیھ     :تعریف االندماج لغة  : أوًال
  )٣(.فاالندماج یعني دخول الشيء في الشيء واستحكامھ فیھ

   

                                                           

 .٩محمد إبراھیم موسى، المرجع السابق، ص . د) ١
كتب�ة لبن�ان ناش�رون، بی�روت       محمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، تحقی�ق محم�ود خ�اطر، م              ) ٢

أب��و الف��ضل جم��ال ال��دین محم��د ب��ن مك��رم المع��روف ب��ابن        ؛ )١/٨٨(م، ١٩٩٩ ھ��ـ ١٤١٥لبن��ان 
، وطبع��ة دار ص��ادر بی��روت، الطبع��ة األول���ى     ، طبع��ة المطبع��ة األمیری���ة  ل��سان الع��رب  منظ��ور،  

٢/٢٧٥. 
 .٢٩٥م، ص ١٩٩٦المعجم الوسیط، الجزء األول، القاھرة  ) ٣
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 )٢(وال�نظم  ) ١ ( تعددت تعریفات االندماج في الفقھ الق�انوني       :االندماج اصطالحاً تعریف  
عقد یتم بمقتضاه ابتالع ش�ركة ألخ�رى أو أكث�ر، أو ن�شأة ش�خص                : وكلھا تدور حول أنھ   

  .)٣(جدید المتزاجھما معًا بغرض تحقیق مصلحة مشتركة 

  :وھذا التعریف، یعتمد على أساسین ھما

 بین الشركات الداخلة فیھ؛ ومن ثم یلزم توافر األركان العام�ة            أن االندماج عقد یبرم    -١
  (٤) .للعقد

األث��ر المترت��ب عل��ى االن��دماج؛ ھ��و زوال الشخ��صیة المعنوی��ة لل��شركات المندمج��ة    -٢
  .وانتقال أصولھا وخصومھا إلى الشركة الجدیدة

تح��رك جمع��ي نح��و التكت��ل  : م��ن الوجھ��ة االقت��صادیة بأن��ھ ) ٥(ویع��رف ان��دماج البن��وك 
التكامل والتعاون ما بین بنكین أو أكثر؛ إلحداث شكل من أشكال التوحد یتج�اوز ال�نمط     و

والشكل الحالي إلى خلق كیان أكثر فعالیة قادر على تحقیق أھداف كانت تبدو مستعصیة             
  .)٦(التحقیق قبل عملیة االندماج 

                                                           

دراس��ة مقارن��ة ب��ین الق��انون الفرن��سي    " ي الم��صري، ان��دماج ال��شركات وانق��سامھا  ح��سن. د: راج��ع ) ١
أحم��د مح��رز، ان��دماج ال��شركات م��ن  . ؛ د٣٦م ، ص ١٩٨٦والم��صري، الطبع��ة األول��ى، الق��اھرة  

عل���ى .  ؛ د٧الوجھ���ة القانونی���ة، دراس���ة مقارن���ة، من���شأة المع���ارف، اإلس���كندریة، دون ت���اریخ ،      
مح��سن . ؛ د٣٣م، ص١٩٧٥ج��اري، من��شأة المع��ارف، اإلس��كندریة   الب��ارودي، مب��ادئ الق��انون الت  

محمد . ؛ د٦٦٤شفیق، الوسیط في القانون التجاري المصري ، القاھرة ، دار النھضة العربیة، ص 
العرین��ي، ال��شركات التجاری��ة ، الم��شروع الجم��اعي ب��ین وح��دة اإلط��ار الق��انوني وتع��دد األش��كال،     

  .٣٨٩ اإلسكندریة، دار الجامعة الجدیدة، ص
 ٢٧محم��د إب��راھیم، المرج��ع ال��سابق، ص  . د: ح��ول تعری��ف االن��دماج ف��ي الق��انون الفرن��سي راج��ع   ) ٢

 .١ھامش 
 ٠٢٧محمد إبراھیم، مرجع سابق، ص. د) ٣
دراس��ة قانونی��ة مقارن��ة " محم��ود المظف��ر، نظری��ة العق��د . د: راج��ع. وھ��ي الرض��ا، والمح��ل وال��سبب) ٤

 . وما بعدھا٧١افظ للنشر والتوزیع، ص بأحكام الشریعة االسالمیة، دار الح
مؤسسة تجاریة تعمل بصفة رئیسة وعلى وجھ االعتیاد في المضاربة        : البنوك، جمع بنك، والبنك ھو    ) ٥

على النقود واالئتمان؛ فالبن�ك ال یعم�ل بطریق�ة مباش�رة ف�ي اإلنت�اج والتوزی�ع، وألن�ھ ی�ساعد رج�ال            
عب�د ال��رحمن  .د: راج�ع  . الھم ف�ي ك�ل المج�االت    عل�ى القی�ام بأعم��  – م�ن تج�ار وص�ناع    –األعم�ال  

ال��سید قرم��ان، العق��ود التجاری��ة وعملی��ات البن��وك طبق��ًا لألنظم��ة القانونی��ة المنف��ذة لرؤی��ة المملك��ة        
  .٢٤٥ھـ، ص ١٤٣٩م ، دار اإلجادة ٢٠٣٠

مح��سن أحم��د الخ��ضیري، االن��دماج الم��صرفي، م��دخل متكام��ل لف��ن ومھ��ارات إج��راء التحالف��ات     . د) ٦
اتیجیة وحی��ازة المزای��ا التناف��سیة ف��ي ع��صر العولم��ة، ن��دوة األبع��اد االقت��صادیة واإلداری��ة       اإلس��تر

م، ٨/١٩٩٩ /٢٨لالندماج الم�صرفي، أكادیمی�ة ال�سادات للعل�وم اإلداری�ة، مرك�ز البح�وث، ال�سبت                
 .١٥٣ص 
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 بحی��ث ؛)١(فان��دماج البن��وك ی��ؤدي إل��ى اتح��اد بنك��ین أو أكث��ر ف��ي كی��ان م��صرفي واح��د
 عل��ى تحقی��ق أھ��داف ك��ان ال یمك��ن )٢(یك��ون الكی��ان الجدی��د ذا ق��درة أعل��ى، وفعالی��ة أكب��ر 

وس�نمكن البن�وك   : ، وھذا ما تسعى إلیھ الرؤی�ة حی�ث ورد فیھ�ا      )٣(تحقیقھا قبل ھذا االتحاد   
وغیرھا من المؤسسات من مواءمة منتجاتھ�ا المالی�ة لتتناس�ب م�ع احتیاج�ات ك�ل قط�اع،              

المنتج��ات المالی��ة المحقق��ة للم��شروعات ال��ضخمة، وال��دعم المالئ��م      والت��ي تت��راوح ب��ین   
  .الحتیاجات األعمال الصغیرة وغیرھا من المنتجات

واندماج البنوك لیس ھدفًا في حد ذاتھ، بل ھو وسیلة لتحقیق أھداف عدی�دة، ی�أتي ف�ي                
ل�ى  مقدمتھا تحقیق وفرات اقتصادیة ناتجھ عن اقتصادیات الحجم بم�ا ی�ؤدي ف�ي النھای�ة إ        

تعظیم األرباح التي تزید من قیمة البنك وتجعلھ قادرًا عل�ى مواجھ�ة المناف�سة والح�د م�ن         
، فضًال عن تمویل المشروعات الكبیرة القادرة على المناف�سة عل�ى الم�ستوى             )٤(المخاطر

  .)٥(اإلقلیمي والدولي

                                                           

 والمن�دمج  لكن ذلك لیس باألمر الھین؛ حیث یمھد لذلك بمفاوضات مطّولة بین ممثل�ي البنك�ین ال�دامج              ) ١
تدرج نتائجھا في مشروع دمج یوقعونھ، ویحت�وى ع�ادة عل�ى أھ�داف ال�دمج وش�روطھ، وترف�ق ب�ھ                       
میزانی��ة البنك��ین وطریق��ة تق��ویم موجوداتھم��ا، وق��د تأخ��ذ بالقیم��ة الدفتری��ة أو الفعلی��ة أو قیم��ة أس��ھم     

لت�ا ال�شركتین   وی�شترط لل�دمج موافق�ة أجھ�زة ك       . الشركتین في السوق المالی�ة وتحدی�د ن�سبة معادلتھ�ا          
حسبما ینص علیھ نظام التصویت ف�ي الجمعی�ات العمومی�ة غی�ر العادی�ة، وی�سبق ذل�ك الق�رار ع�ادة                 
تقریر من مفتشي الحسابات مدعوم بالخبرة المالیة یوضح ظروف الدمج والمقابل المسدد لمساھمي           

فائض المتمثل برصید الشركة المندمجة، وبالنسبة للشركة الدامجة فالبد من زیادة رأسمالھا بنسبة ال 
موج��ودات ال��شركة المندمج��ة، وتق��دیرھا عل��ى ی��د خب��راء كم��ا تّق��در المقوم��ات العینی��ة عن��د تأس��یس    

ج�اك یوس�ف الحك�یم،    . د: راج�ع . الشركة، وال یعد الدمج نافذًا حیال الغیر ما ل�م ی�شھر طبق�ًا للنظ�ام       
 م، ٢٠١٠/٢٠١١/ ـ ھ� ١٤٣١/١٤٣٢الشركات التجاریة، منشورات جامعة دم�شق، كلی�ة الحق�وق،     

 .٢٤٩، ٢٤٨ص 
بما یمكنھ من أداء خدماتھ وإشباع حاجات عمالئھ؛ ألن عن�صر االت�صال ب�العمالء یتوق�ف عی�ھ ن�شأة           ) ٢

الوسیط في قانون المعامالت التجاریة االتحادي ف�ي دول�ة      : مؤلفنا: راجع. المشروعات واستمرارھا 
، دار " ة أھم أحكام التمییز واالتحادیة العلیادراسة فقھیة قضائیة متضمن " اإلمارات العربیة المتحدة  

  . ٢٧٣اإلجادة، الطبعة األولى، ص 
 .١٥٣، ص ٢٠٠٥عبد المطلب عبد الحمید، العولمة واقتصادیات البنوك، الدار الجامعیة . د) ٣
رمزي صبحي م�صطفى الج�رم، ان�دماج البن�وك كإح�دى آلی�ات التط�ویر الم�صرفي، دار الجامع�ة                . د) ٤

 .٣٦م، ص ٢٠١٣الجدیدة
 .٢٢٢ م، ص١٤١٧/١٩٩٦محمد حسن الجبر، القانون التجاري السعودي، الطبعة الرابعة . د) ٥
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  .الفرق بین االندماج وما یشبھھ من النظم: الفرع الثاني 

؛ ھ�دفھا تعظ�یم القیم�ة ال�سوقیة        )١(ملي ص�ور عدی�دة للترك�ز الم�الي        توجد في الواقع الع   
إن��شاء الم��شروعات : والق�درة عل��ى المناف�سة، وم��ع ذل�ك تختل��ف ع��ن االن�دماج وم��ن ذل�ك     

الم��شتركة، وإن��شاء ال��شركات الولی��دة، وان��ضمام الم��شروع الف��ردي إل��ى ش��ركة، والنق��ل     
  : لوجھ التاليالجزئي لألصول، والدمج، واالستحواذ، وبیان ذلك على ا

  :الفرق بین إنشاء المشروع المشترك واالندماج: أوًال

. )٢(ینشأ المشروع المشترك برؤوس أموال مملوكة ألشخاص من مختل�ف الجن�سیات             
في حین أن االندماج ال یتم إال ب�ین ش�ركات قائم�ة، وف�ي حال�ة ن�شأة الم�شروع الم�شترك            

نویة، بخالف االندماج ال یكون     على أنقاض شركات منقضیة تكون فقدت شخصیتھا المع       
  .إال بین شركات متمتعة بشخصیة معنویة

  :الفرق بین إنشاء الشركة الولیدة واالندماج: ثانیًا

ف��ي حال��ة إن��شاء ال��شركة الولی��دة تظ��ل م��ستقلة ع��ن ال��شركة األم؛ ألن لھ��ا شخ��صیتھا     
ف األم�ر ف�ي   ، ونفس األمر بالنسبة إلنشاء مجموعة الشركات، بخال     )٣ (المعنویة المستقلة 

  .االندماج، حیث تنتھي شخصیة الشركة المندمجة

  .الفرق بین انضمام مشروع فردي إلى شركة واالندماج: ثالثًا

 ال یعد اندماجًا؛ ألن االندماج ال یتم إال بین )٥( إلى شركة )٤(انضمام المشروع الفردي  

                                                           

أو أكثر وفقًا لمبدأ توزی�ع    ویھدف إلى تكوین وإدارة حافظة قیم منقولةTrustمن ذلك نظام الترست ) ١
ص بن�اء  المخاطر لحساب الشركاء ال�ذین یح�وزون حص�صھ م�ع التزام�ھ بإع�ادة ش�راء ھ�ذه الح�ص                    

أحمد محمد محرز، اندماج الشركات م�ن الوجھ�ة القانونی�ة، دراس�ة مقارن�ة،       . د: راجع. على طلبھم 
حسني المصري، فكرة الترست وعق�د االس�تثمار   . ؛ د٢٨دار النھضة العربیة، دون سنة نشر، ص        

  : ٧ م، ص١٩٨٥المشترك في القیم المنقولة، دراسة مقارنة، 
REYMOND C. Reflexions : De droit compare sur la convention de la 
Haye sur le truste, Revue de droit international et droit compare, ١٩٩١, 
p.٧et ss. 
٢ Gourrrier (J) : La nation juridique d,entreprise Commune, ds.Proit 

Nucleaire Eurpeaire P.U.F, Paris ١٩٨٦ p.١١. 
٣ ( ESCARRA (J) : Cours de Droit Commerciel, Recueil Sirey. Paris, 

١٩٥٢,p.٥٩٢.    
حی��ث یظ��ل ص��احب الم��شروع یتمت��ع بشخ��صیتھ القانونی��ة، وذمت��ھ المالی��ة، وھ��و م��ا أك��ده الق��ضاء          ) ٤

 : راجع . الفرنسي
Cass.com., ١٦ Juin١٩٧٠.Dalloz.١٩٧٧.p.٥٢. 

  :راجع .. .حیث یرى جانب من الفقھ الفرنسي أن ھذا یعد اندماجا  ) ٥
 CHAMPAUD C.: le controle de concentrations en France depuis ١٩٧٧, 

RTDC,١٩٨٠ , pp.٤٢٢etss.  
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ن االن�دماج  شركتین تتمتعان بالشخصیة المعنویة؛ حیث قضت محكمة النقض المصریة أ  
  .)١(ال یقع إال بین الشركات المتمتعة بشخصیة معنویة وذمة مالیة مستقلة 

  :الفرق بین النقل الجزئي لألصول واالندماج: رابعًا

ال یتطل���ب انق���ضاء ال���شركة الناقل���ة وزوال شخ���صیتھا     ) ٢(النق���ل الجزئ���ي لألص���ول  
 االعتباری�ة، وذمتھ��ا  االعتباری�ة، وإنم�ا تبق�ى ال�شركة قائم�ة محتفظ�ة بكیانھ�ا وشخ�صیتھا        

  .)٣(المالیة المستقلة على الرغم من انتقال جانب من أصولھا على شركة أخرى

بخ��الف االن��دماج ال��ذي یترت��ب علی��ھ انق��ضاء ال��شركة المندمج��ة وزوال شخ��صیتھا        
االعتباریة، وانتقال كامل ذمتھا المالیة بما تشملھ من عناصر إیجابیة وسلبیة إلى الشركة 

دی�دة؛ وھ�ذا م�ا اس�تقرت علی�ھ أحك�ام ال�نقض حی�ث ق�ضت محكم�ة ال�نقض               الج الدامجة أو 
أن االن��دماج ال��ذي یترت��ب علی��ھ خالف��ة ال��شركة الدامج��ة لل��شركة المندمج��ة     :" الم��صریة

خالف��ة عام��ة فیم��ا لھ��ا م��ن حق��وق وم��ا علیھ��ا م��ن التزام��ات ھ��و االن��دماج ال��ذي یق��ع ب��ین  
لة، فتنقضي ب�ھ شخ�صیة ال�شركة    الشركات التي تتمتع بشخصیة معنویة وذمة مالیة مستق       

المندمجة وتؤول جمیع عناصر ذمتھا المالیة إلى الشركة الدامجة التي تحل محلھا حل�وًال     
قانونیًا فیما لھا من حقوق وما علیھا من التزامات، ومن ثم فال یعتبر اندماجًا مج�رد نق�ل               

ی��ت قط��اع م��ن ن��شاط ش��ركة إل��ى ش��ركة أخ��رى كح��صة عینی��ة ف��ي رأس مالھ��ا طالم��ا بق   
الشركة األولى محتفظة بشخصیتھا المعنویة وذمتھا المالیة بما عساه ان یك�ون عالق�ًا بھ�ا      
من التزامات فتظل ھي المسؤولة وحدھا عن الدیون التي تترتب في ذمتھا قبل الغیر ولو 

  .)٤(تعلقت بالنشاط الذي انتقل إلى الشركة األخرى

  :الفرق بین االندماج والدمج: خامسًا

 في أنھما ال یردان إال على شركات متمتعة بالشخصیة المعنویة، وذمة مالی�ة               یتفقان – ١
  ؛ بحیث ینتج عن ذلك انقضاء شخصیة الشركة المندمجة، وانتقال جمیع )٥(مستقلة 

                                                           

  :وھذا ما تقرره محكمة النقض الفرنسیة  راجع. ٩٧٧، ص ٢٧مجموعة أحكام النقض س  ) ١
 D.١٩٧١,p.٥٢, RTDC, ١٩٧١, P.٣٨٤, NOTE, R.   

ح�سام ال�صغیر،   . د: راج�ع . لألص�ول اتب�اع نف�س قواع�د االن�دماج     یسري على عملی�ة النق�ل الجزئ�ي         ) ٢
 .٩٣م،، ص ٢٠١٦النظام القانوني الندماج الشركات، دار الفكر الجامعي 

  .٩٧ – ٩٠حسام الصغیر، المرجع السابق، ص. د: للمزید حول ھذا الموضوع راجع) ٣
 ١٩ ق، جل��سة ٤٠  ل��سنة٦٧٩م، طع��ن رق��م  ١٩٧٦ أبری��ل ١٩حك��م محكم��ة ال��نقض الم��صریة ف��ي   ) ٤

 .٩٧٧، ص ٢٧م، مجموعة المكتب الفني، س ٤/١٩٧٦/
 . ٤١محمد إبراھیم موسى، مرجع سابق، ص . د) ٥
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  .)١(عناصر ذمتھا المالیة إلى الشركة الدامجة 

ی��ر  یختلف��ان ف��ي أن االن��دماج عم��ل اتف��اقي اختی��اري، ف��ي ح��ین أن ال��دمج عم��ل غ       – ٢
  .)٣( تتخذه الدولة بغرض المنافسة، أو لضرورة اقتصادیة )٢(إرادي

 Stock: واالس�����تحواذ عل�����ى األس�����ھم )٤(الف�����رق ب�����ین االن�����دماج  : سادس�����ًا
Acquisition   

 أص�ول البن�ك الم�ستحوذ    )٥(في حالة االستحواذ یشتري البن�ك الم�ستحوذ ك�ل أو بع�ض            
مقابلھا، وق�د ی�تم ح�ل البن�ك ال�ذي ت�م       علیھ، ویتم سداد تلك األصول نقدًا أو بإصدار أسھم     
بخ�الف األم�ر ف�ي حال�ة االن�دماج      . )٦(االستحواذ علیھ أو االستمرار ف�ي وج�وده الق�انوني       

حیث تنقل كل أصول البنوك المستحوذ علیھ للبنك المستحوذ، وتزول الشخصیة المعنویة 
  .)٧(عن البنك األول

ب اطا  

  أواع ادج

ھ�ـ  ٢٨/١/١٤٣٧ وت�اریخ    ٣/سعودي الجدید بالمرسوم الملك�ي م     نص نظام الشركات ال   
في المادة الخمسین منھ على نوعین لالندماج وھما؛ االن�دماج بطری�ق ال�ضم، واالن�دماج                

                                                           

م، مجموع�ة   ١٨/١٢/١٩٧٣ ق، جل�سة     ٣٨ ل�سنة    ١١٣أحكام محكمة النقض المصریة أرقام؛      : راجع) ١
، ٢٠م، س ١٩/٦/١٩٦٩ ق جلسة ٣٥ لسنة ٣٤٤؛ الطعن رقم  ١٢٨٠، ص   ٢٤أحكام النقض، س    

، ص ١، ع٣٠م، س٢٩/١/١٩٧٩ ق جل�سة  ٤٨ ق، جلسة  ٣١ لسنة   ١٢١؛ الطعن رقم    ١٠٢٦ص  
٤٣٣. 

حیث یتم بتدخل حكومي أو تنظیمي من الجھات الرقابیة والسلطات النقدیة إذا كان القانون ی�سمح لھ�ا          ) ٢
 .٤١محمد إبراھیم موسى، المرجع السابق، ص . د: راجع. بذلك

 البن�وك ف�ي م�صر؛ حی�ث رأت الحكوم�ة أن دم�ج ع�دد م�ن البن�وك          وھو ما حدث إب�ان دم�ج ع�دد م�ن         ) ٣
ضرورة لعالج الخسائر التي لحقت ب�البنوك المدمج�ة؛ فق�د ت�م دم�ج بن�ك م�صر اك�ستریور ف�ي بن�ك                  
مصر، والمھندس والمصري المتحد والمصرف اإلسالمي ال�دولي والنی�ل وبن�ك التج�ارة والتنمی�ة ،            

 .فاقیة جنیف لتحریر الخدمات المالیةفضًال عن تطبیق المبادئ التي قررتھا ات
تناول نظام الشركات السعودي االندماج بالتنظیم ، بینما لم یتعرض لنظام االستحواذ بطریقة مفصلة   ٤)

رغم أھمیتھ، ولعل اللوائح الت�ي ت�صدر م�ن وزارة التج�ارة، وھیئ�ة ال�سوق المالی�ة إذا كان�ت إح�دى               
جع�ًا ل�ذلك، ولك�ن یظ�ل اإلش�كال ف�ي ال�شركات غی�ر           الشركات مدرجة في البورصة م�ا یق�دم ح�ال نا          

 .المدرجة بما یتطلب صدور تنظیم لھا
وجزئ�ي كحال�ة   . االستحواذ ینقسم إلى كلي كما في حالة ش�راء كاف�ة أص�ول ال�شركة الم�ستحوذ علیھ�ا        ) ٥

 .امتالك جزء من أسھم الشركة المستحوذ علیھا
صخ�صة البن�وك، تحلی�ل مق�ارن، ال�دار الجامعی�ة،           عبد العظیم عبد الحمید، االندماج المصرفي وخ      . د) ٦

 .٧٨م، ص ٢٠١٥الطبعة األولى 
 .وقد یحدث ذلك في بعض صور االستحواذ) ٧
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  :، وھذا ما نوضحھ في الفرعین التالیین)١(بطریق المزج

   االندماج بطریق الضم :الفرع األول

   االندماج بطریق المزج:الفرع الثاني

  االندماج بطریق الضم: األول الفرع 

    االندماج بطریق الضم فیھ ینقضي البنك المندمج ویفنى في شخصیة البن�ك ال�دامج         
ال��ذي یبتلع��ھ، وھ��ذا یحق��ق زی��ادة ف��ي رأس م��ال البن��ك ال��دامج بق��در ص��افي أص��ول البن��ك  
المندمج، ویترتب على ذلك أن یحل البنك الدامج محل البنك المن�دمج فیم�ا ل�ھ م�ن حق�وق        

 ویخلفھ في ذلك خالف�ة عام�ة، وذل�ك ف�ي ح�دود م�ا ت�م االتف�اق                )٢(وما علیھ من التزامات     
علیھ في عقد االندماج، ومن ثم تخصم الحقوق والدیون التي كانت للبنك المندمج أو علیھ 

                                                           

االن��دماج الرأس��ي، : تتن��اول الدراس��ة ھ��ذین الن��وعیین؛ ل��نص النظ��ام علیھم��ا، بجان��ب ص��ورتین ھم��ا   ) ١
قوم�ان عل�ى أغ�راض متكامل�ة،       واالندماج األفقي، ویتحقق التكام�ل الرأس�ي عن�دما یق�ع ب�ین بنك�ین ی               

یكون الھدف منھا تجمیع النظم المالی�ة حت�ى تق�دم خدم�ة متكامل�ة للعم�الء، كاالن�دماج ال�ذي ی�تم ب�ین               
بینم�ا یق�وم   . بنكین یق�وم أولھم�ا عل�ى قب�ول الودائ�ع وم�نح االئتم�ان ق�صیر األج�ل ك�البنوك التجاری�ة                    

تل�ف القطاع�ات وت�دعیمھا مالی�ًا كبن�وك        الثاني بتبني المشروعات االس�تثماریة طویل�ة األج�ل ف�ي مخ           
ولكن في ھذه الحال�ة م�ن   . االستثمار، ویمكن حدوث االندماج ولو كان أحد البنوك في دور التصفیة        

عبد العزیز سعد الدغیثر، الرقابة عل�ى ان�دماج ال�شركات      . د: راجع. یتولى اإلجراءات ھو المصفي   
 ھـ،  ١٤٣٦اه، مقدمة للمعھد العالي للقضاء عام       في ضوء األنظمة المتعلقة بالمنافسة، رسالة دكتور      
محم��ود ص��الح قائ��د االری��اني، ان��دماج     . ؛ أ ٣١جامع��ة اإلم��ام محم��د ب��ن س��عود اإلس��المیة، ص      

 ٢٠١٢ م، الطبعة األول�ى      ٢٠١٣دار الفكر الجامعي  " دراسة مقارنة   " الشركات كظاھرة مستحدثة    
قدم خ�دمات متماثل�ة كبن�وك التنمی�ة ال�صناعیة،       ویتم بین البنوك التي ت    : والتكامل األفقي . ٣٥م ، ص  

. د: راج�ع . وبنوك التنمیة واالئتمان الزراع�ي والتع�اوني، فف�ي ھ�ذه ال�صورة تك�ون الغای�ة م�شتركة           
محم��ود ص��الح قائ��د االری��اني، المرج��ع    . ؛  أ ١٣٧محم��د إب��راھیم موس��ى، المرج��ع ال��سابق، ص    

ع��ددة وأس��الیب مختلف��ة كاالس��تراتیجیة   باإلض��افة إل��ى ذل��ك توج��د اس��تراتیجیات مت  .٣٥ال��سابق، ص
األلمانیة التي تق�وم عل�ى ش�راء الم�صارف الكبی�رة لح�صة ف�ي الم�صارف ال�صغیرة ب�صورة ودی�ة                         

وھن��اك . تمكنھ��ا م��ن الوص��ول إل��ى الجمعی��ة العمومی��ة ومجل��س اإلدارة م��ع بق��اء البن��وك ال��صغیرة     
ب�ة البن�وك ال�صغیرة بج�ذب العم�الء      االستراتیجیة الفرنسیة التي تقوم فیھا البنوك الكبیرة عل�ى محار   

عن طریق خدمات أفضل لھم بفوائ�د دائن�ة أعل�ى وأس�عار خ�صم م�شجعة، وم�ن ث�م تست�سلم البن�وك                       
االن��دماج طبق��ًا : وھن��اك االس��تراتیجیة األمریكی��ة وتت��ضمن أربع��ة أس��الیب؛ األول . ال��صغیرة لل��دمج

 ھذه الطریقة لتفادي موافقة مجلس  االندماج عن طریق تبادل األسھم ووتبع     : والثاني. لنصن القانون 
. اإلدارة والجمعیة العام�ة، ویبق�ى الم�ساھمون المعترض�ون عل�ى االن�دماج كأقلی�ة ف�ي البن�ك ال�دامج                     

استبدال األصول بأسھم وفي تلك الطریقة یحصل البنك الدامج على األصول دون            : األسلوب الثالث 
. ال�ة الح�صول عل�ى معظ�م أص�ول البن�ك      تحمل االلتزامات، وإن ك�ان الق�انون ال ی�سمح ب�ذلك ف�ي ح          

الدمج الثالثي وفیھ یقوم أحد البنوك بإن�شاء مؤس�سة تابع�ة بغ�رض اس�تیعاب البن�ك         : األسلوب الرابع 
 . ١٠٢- ١٠٠عبد المطلب عبدالحمید، المرجع السابق، ص . د: وللمزید یراجع. المراد دمجھ

٢) CHUILLON R.: Les fusions de societies, recherche des règles 
applicables a I'evaluation et a la remuneration des apports , J.J.P., 
١،٢٣٥٠, ١٩٧٠.  



 - ٣٣١٥ -

واالندماج بطریق الضم ھو األكثر انتشارًا لسھولة إجراءاتھ وقلة نفقاتھ وسرعتھ إذا    . )١(
 حی�ث تق�دم موج�ودات البن�ك المن�دمج كح�صة عینی�ة ف�ي               )٢(س بن�ك جدی�د    ما ق�ورن بتأس�ی    

البنك الدامج دون ت�صفیة أو ق�سمة، وھ�ي ح�صة عینی�ة یزی�د بمق�دارھا رأس�مال ال�شركة                   
الدامج��ة؛ ألنھ��ا ال تن��صب عل��ى مبل��غ م��ن النق��ود ولك��ن عل��ى كاف��ة العناص��ر اإلیجابی��ة        

 م�ن نظ�ام ال�شركات ال�سعودي ف�ي           ١٥٠ونصت المادة   ) ٣(والسلبیة المكونة لذمتھ المالیة   
  :صدر فقرتھا األولى على صورتي االندماج بقولھا

 یك��ون االن��دماج ب��ضم ش��ركة أو أكث��ر إل��ى ش��ركة أخ��رى قائم��ة، أو بم��زج ش��ركتین  - ١ 
  ...".أكثر لتأسیس شركة جدیدة أو

ویح��دد عق��د االن��دماج ش��روطھ، ویب��ین طریق��ة تق��ویم ذم��ة ال��شركة المندمج��ة وع��دد        
سھم التي تخصھا في رأس مال ال�شركة الدامج�ة أو ال�شركة الناش�ئة م�ن             األ الحصص أو 

 .االندماج

 ال یكون االندماج صحیحًا إال بع�د تق�ویم ص�افي أص�ول ال�شركة المندمج�ة وال�شركة                - ٢
الدامجة، إذا كان المقابل ألسھم أو حصص ال�شركة المندمج�ة أو ج�زء من�ھ أس�ھمًا             

  .حصصًا في الشركة الدامجة أو

 ف��ي ك��ل األح��وال ص��دور ق��رار باالن��دماج م��ن ك��ل ش��ركة ط��رف فی��ھ، وفق��ًا        یج��ب- ٣
  .لتعدیل عقد تأسیس تلك الشركة أو نظامھا األساس لألوضاع المقررة

  االندماج بطریقة المزج: الفرع الثاني 

      یع��د ھ��ذا الن��وع م��ن االن��دماج  تف��اعًال إیجابی��ًا ب��ین البن��وك الداخل��ة فی��ھ اس��تجابة    
، ویترت�ب  )٥( تم�ر بھ�ا ال�دول، أو رغب�ة ف�ي مناف�سة اقت�صادیة أكب�ر            )٤(لظروف اقت�صادیة  

فناء شخصیة البنكین المندمجین ) par Combinaison(على االندماج بطریقة المزج 
   برأس مال البنكین المندمجین، وتّقوم جمیع موجودات البنوك )٦ (ونشوء بنك جدید

                                                           

  .٩٢محمد إبراھیم موسى، المرجع السابق ، ص . د) ١
س�میحة القلی�وبي، ال�شركات التجاری�ة، الج�زء األول، الطبع�ة الثالث�ة  دار            . د: راجع في ذات المعنى    ) ٢

 . ٤٦محمد إبراھیم موسى، المرجع السابق، ص . ؛ د١٣٧م، ص١٩٩٢ھرةالنھضة العربیة، القا
 .١٥حسام عبد الغني الصغیر، النظام القانوني الندماج الشركات، مرجع سابق، ص . د ) ٣
وھذا الظرف یتوافق مع ما یسعى البح�ث الماث�ل إلثبات�ھ؛ حی�ث ت�ستھدف المملك�ة العربی�ة ال�سعودیة                        ) ٤

 .منھا المحددتحقیق رؤیتھا الطموحة في ز
محمد فرید العریني، الشركات التجاریة، المشروع التجاري الجماعي بین وحدة اإلط�ار الق�انوني      . د ) ٥

 .٣٩٨ م، ص ٢٠٠٦وتعدد األشكال، دار الجامعة الجدیدة، اإلسكندریة 
 .٢٢٢محمد حسن الجبر، المرجع السابق، ص. د ) ٦
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وطھ وح�صص البن�وك المندمج�ة،     ، ویوضح في عقد االندماج ش�ر  )١(السابقة وأموالھا 
ویترتب على ذلك انقضاء الشخصیة المعنویة للبنوك المندمجة وانشاء بنك جدید یكت�سب            

، )٢(الشخ��صیة المعنوی��ة وت��ؤول إلی��ھ كقاع��دة عام��ة حق��وق والتزام��ات البن��وك المنق��ضیة   
 وذل�ك ف�ي ح�دود م�ا ت�م االتف�اق علی�ھ ف�ي عق�د االن�دماج،           )٣(ویخلفھا في ذلك خالفة عامة    

. )٤(وم��ن ث��م تخت��صم وح��دھا الحق��وق وال��دیون الت��ي كان��ت لل��شركات المندمج��ة أو علیھ��ا  
وتختلف تلك الطریق�ة م�ن ط�رق االن�دماج ع�ن طریق�ة ال�ضم والت�ي یبتل�ع البن�ك األق�وى                       
اقت��صادیا فیھ��ا البن��وك المندمج��ة، كم��ا یظھ��ر بج��الء عن��صر اإلرادة ف��ي ھ��ذا الن��وع م��ن    

؛ حیث ی�شترط النظ�ام موافق�ة        )٥( معنوي جدید    االندماج الذي یتمخض عنھ میالد شخص     
؛ ألن م���ن )٧(، وبع���د ذل���ك الجمعی���ات العمومی���ة غی���ر العادی���ة  )٦(أجھ���زة كلت���ا ال���شركتین 

  . اختصاصاتھا تعدیل عقد الشركة أو إندماجھا

  اطب اث

طواج ودا دوا  

اج الم�صرفي  توجد عدة محفزات تكفل عملیة اندماج البنوك، ولك�ن لك�ي ی�نجح االن�دم     
  :البد أن یتم وفق ضوابط تنظم عملیة االندماج، وإیضاح ذلك في فرعین

   دوافع اندماج البنوك:الفرع األول
                                                           

قضائھا وتأسیس بنك جدید یتكون رأسمالھ من الحصص    حیث یتم حل البنوك الداخلة في االندماج وان       ) ١
ح��سام ال��صغیر، . د: راج��ع. العینی��ة الت��ي تتمث��ل ف��ي ال��ذمم المالی��ة لل��شركات الداخل��ة ف��ي االن��دماج   

 .١٥المرجع السابق، ص 
 .٣٩٨محمد فرید العریني، المرجع السابق، ص . د) ٢
 لل��شركات الداخل��ة فی��ھ، ویظھ��ر كی��ان  ألن ھ��ذا الن��وع م��ن االن��دماج ت��زول فی��ھ الشخ��صیات المعنوی��ة ) ٣

. قانوني جدید یكون ھو المسؤول عن التزامات جمیع الشركات المندمج�ة باعتبارھ�ا خلف�ا عام�ًا لھ�ا              
عبد الوھاب عبداهللا المعمري، اندماج الشركات التجاریة متعددة الجنسیات، دراسة فقھی�ة         . د: راجع

 .٣٤١مقارنة، دار الكتب القانونیة، ص 
م ال��دین س��لیمان توفی��ق، ال��شركات التجاری��ة، النظری��ة العام��ة لل��شركات وتطورھ��ا، ش��ركات   ح��سا. د) ٤

األش��خاص، ش��ركات األم��وال، ش��ركة ال��شخص الواح��د طبق��ًا لنظ��ام ال��شركات ال��صادر بالمرس��وم     
ھ�ـ ، مرك�ز الدراس�ات العربی�ة للن�شر والتوزی�ع، الطبع�ة األول�ي              ٢٨/١/١٤٣٧ وت�اریخ    ٣/الملكي م 
 .٩٢ م، ص ١٤٣٧/٢٠١٦

 .٤٩محمد إبراھیم موسى، المرجع السابق، ص . د) ٥
ھذه الموافقة تكون على مشروع االندماج الذي تعده مجالس إدارات الشركات الراغبة ف�ي االن�دماج،          ) ٦

أو م��ن ل��ھ ح��ق اإلدارة بح��سب األح��وال، وھ��ذا الم��شروع ال یعت��د ب��ھ إال بع��د الت��صدیق علی��ھ م��ن       
ح�سام ال�صغیر، المرج�ع     . د: راج�ع . ات الداخل�ة ف�ي االن�دماج      الجمعیات العامة غی�ر العادی�ة لل�شرك       

 .٤٠السابق، ص 
ألن مشروع االندماج یستمد قوتھ الملزمة م�ن موافق�ة الجمعی�ات العام�ة غی�ر العادی�ة، وبع�د الموافق�ة             ) ٧

  :راجع. علیھ یسمى عقد االندماج
Bernard Simeon : Les fusions et scissions de societies, regime juridique 
et fiscal, collection la vie de I'entreprise, Dunond, paris, ١٩٧١, p.٤٤.  
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   ضوابط اندماج البنوك:الفرع الثاني

  دوافع اندماج البنوك: الفرع األول 

 تعظ����یم القیم����ة ال����سوقیة للبن����وك المندمج����ة؛ م����ن خ����الل تقلی����ل التكلف����ة، وزی����ادة   – ١
 )٣( من خ�الل تق�دیم خ�دمات م�صرفیة جدی�دة          )٢(، وتحقیق أرباح أفضل     )١(تاالیرادا

 وھ�ذا یخل�ق لتل�ك البن�وك     Universal Bankes  )٤(بالتحول إلى البنوك ال�شاملة  
  .)٦(، وتوسیع نطاقھا الجغرافي )٥(مركزًا متمیزًا 

ة  العمالق� )٨( ق�ادرة عل�ى تموی�ل الم�شروعات     )٧( ضرورة وجود بن�وك وطنی�ة قوی�ة       – ٢
  .التي تھدف الرؤیة الى تحقیقھا

، وتخف��یض )١(؛ بزی��ادة اإلی��رادات المنتظ��ر تحقیقھ��ا  )٩( تعظ��یم ث��روة حمل��ة األس��ھم  – ٣
                                                           

 .٤٧رمزي صبحي، المرجع السابق، ص . د ) ١
وھذا ما قرره مكتب العمل الدولي؛ حیث ورد فی�ھ أن االن�دماج ی�ؤدي إل�ى تحقی�ق أرب�اح أف�ضل لم�ا            ) ٢

 : راجع . دة لألنشطةیؤدي إلیھ من خفض لألسعار وتطویر للخدمات وزیا
http/ www. Ilo. Org/ public/French/ dialogue, p.١٣ 

  :راج���ع. كإن���شاء ال���شركات وبیعھ���ا وص���نادیق االس���تثمار والتموی���ل الت���أجیري والتنمی���ة العقاری���ة     ) ٣
محم��ود عب��د العزی��ز، اإلدارة ال��سیئة وأزم��ة البن��وك العربی��ة؛ ول��نفس المؤل��ف، التع��اون ب��ین          .  د

 :یة، مقاالن منشوران على الموقع االلكتروني التاليالمصارف العرب
www, albayan.co.ae/emirates, p.٢.  

ال��سید أحم��د عب��دالخالق ، البن��وك والتج��ارة االلكترونی��ة، مجل��ة البح��وث القانونی��ة واالقت��صادیة،    . د
 .٩م، ص ١٩٩٩تصدر عن كلیة الحقوق، جامعة المنصورة، العدد الخامس والعشرون، أكتوبر 

  : راجع  )٤
GEORGE J. : Benston universal banking , Journal Economic, 

Perspectives , vol ٨, no     ٣, SUMMER ١٩٩٤.  
وھذا یمكنھا من البقاء واالستمرار في تقدیم الخدمات ألفراد المجتمع، ومناف�سة البن�وك األجنبی�ة ف�ي           ) ٥

 كالتأجیر التمویلي، ونشاط أمناء االس�تثمار،  تطویر تلك الخدمات، بحیث تشمل وظائف غیر تقلیدیة      
عب�د  . د: للمزید یراجع. وإعداد دراسات الجدوى، والتوریق والوساطة في مجاالت التأمین والشحن  

 .٨٣المطلب عبد الحمید، المرجع السابق، ص 
 .٢٢٢عبد المطلب عبد الحمید، المرجع السابق، ص . د ) ٦
  UFJ لیابانی�ة باعتبارھ�ا أن االن�دماج الم�صرفي ال�ذي ت�م ب�ین بن�ك         وھذا ما انتھجھ المحكمة العلیا ا) ٧

  ك��ان ض�روري إلنق��اذ القط��اع الم�صرفي ، ورف��ضت طعن��ًا ض�د ھ��ذا اإلج��راء     MTFG وبن�ك  
محمد إب�راھیم موس�ى، المرج�ع ال�سابق،         . مشار إلیھ لدى د   . بدعوى أنھ یؤدي إلى تقویض المنافسة     

 .١، ھامش ١٦٩ص
، استقراء نتائج االندماج المصرفي ومستقبل ال�دمج الم�صرفي، أبح�اث ومناق�شات        أحمد عبد الفتاح  . أ) ٨

 .١٨٤م، ص ١٩٩٢الندوة التي نظمھا اتحاد المصارف العربیة، اتحاد المصارف العربیة 
٩) Ayadi, RYM and pujals , Georges : Banking Consolidation in the 

European, Overview and Prospects. Research Report in Finance 
and Bankinj, Centre for European policy Studies( C E PS), NO. ٣٤ ( 
April ٢٠٠٤) pp. ١٨-١٦.         
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تكلفة التمویل، حی�ث یح�صل البن�ك عل�ى األم�وال بتكلف�ة أق�ل ویعی�د إقراض�ھا بعائ�د                       
  .مرتفع

ة م���ن  م���ن خ���الل إعف���اء الم���صارف المندمج���)٢( االس���تفادة م���ن المزای���ا ال���ضریبیة – ٤
ال���ضرائب لع���دد م���ن ال���سنوات، أو خ���صم خ���سائر البن���وك المندمج���ة م���ن أرب���اح      

، )٣(المصارف األخرى المشاركة في االندماج؛ لتخفیض الوعاء الخاض�ع لل�ضریبة            
وھذا یعظم عوائد البنك، التي تساعد في تك�وین وف�رات اقت�صادیھ ت�سھم ف�ي تحقی�ق                   

  .الرؤیة

، وتحقیق الح�د  )٤(ول على تصنیف ائتماني متقدم   النفاذ إلى األسواق العالمیة، والحص     -٥
، ف��ضًال ع��ن تف��ادي مخ��اطر الت��صفیة    )٥(األدن��ى ل��رأس الم��ال وفق��ا التفاقی��ة ب��ازل     

  .)٦(واإلفالس

، وت��دریب العن��صر )٧( إع��ادة ھیكل��ة الخ��دمات المالی��ة م��ن خ��الل التق��دم التكنول��وجي  – ٦
 نج��اح عملی��ة االن��دماج وم��ا  الب��شري عل��ى التقنی��ات الحدیث��ة؛ ألن��ھ األداة الفعال��ة ف��ي 

 وھذا ینتج عنھ تقدیم )٩( وشمولیة في تقدیم الخدمات )٨(یالزمھا من تحدیث وتطویر 
خدمات أكثر تطورًا وبأسعار أقل للعمالء، وھذا یجذب ع�دد عم�الء أكث�ر بم�ا یعظ�م          

                                                                                                                                                          

، م�ارس  )٧٩(نبیل حشاد، دمج واستحواذ البنوك في مصر، الفرص والمحاذیر، ورقة عم�ل رق�م           . د) ١
 .٥، المركز المصري للدراسات االقتصادیة، ص ٢٠٠٣

 م، ص ٢٠٠٣ارق عب��دالعال حم��اد، ان��دماج وخصخ��صة البن��وك، ال��دار الجامعی��ة باإلس��كندریة ط��. د) ٢
١١. 

  : راج����ع. حی����ث تق����دم المملك����ة العربی����ة ال����سعودیة تل����ك اإلعف����اءات ال����ضریبیة ت����شجیعًا لالن����دماج) ٣
 .٤٥٤رمزي صبحي الجرم، المرجع السابق، ص . د

٤) Group OF Ten, " Report on Consolidation in The Financil sector, 
Chapter١١. OECD, ٢٠٠١,P.٦٦. 

حیث أصبحت البنوك مطالب�ة ب�االلتزام بالمع�اییر العالمی�ة ف�ي تق�دیم خ�دماتھا الم�صرفیة خاص�ة فیم�ا                    ) ٥
یخص الجودة، وفي نمط تعامالتھا مع العمالء، وھذا ما یعني ضرورة قیام البنوك المحلی�ة بأق�صى          

عب��د المطل��ب عب��د الحمی��د،   . د: راج��ع.  ف��ي م��صاف العالمی��ة الجھ��ود لتح��سین منتجاتھ��ا ووض��عھا  
 .٥٢المرجع السابق، ص

دراس�ة مقارن�ة ب�ین     " راجع رسالتنا للدكتوراه، إنھاض الم�شروعات المتعث�رة ووقایتھ�ا م�ن اإلف�الس              ) ٦
 .٣٦٦م، ص ٢٠١٠نشر دار الوفاء القانونیة باإلسكندریة " القانون الوضعي والفقھ اإلسالمي

 .لطبع یؤدي إلى تخفیض العمالة، وفضًال عن انجاز األعمال بسرعة ودقة بالغتینوھذا با ) ٧
ص��فوت عب��د ال��سالم ع��وض اهللا، اآلث��ار االقت��صادیة للعولم��ة عل��ى القط��اع الم��صرفي ف��ي م��صر  . د ) ٨

الت��أثیرات القانونی��ة " ورق�ة بحثی��ة ض��من أعم�ال الم��ؤتمر ال��سنوي ال�سادس لكلی��ة حق��وق المن�صورة    
 م ، ٢٠٠٢ م�ارس  ٢٧ -٢٦الق�اھرة   " لسیاسیة للعولم�ة عل�ى م�صر والع�الم العرب�ي          واالقتصادیة وا 

ھن��اء س��عید ك��رارة، النظ��ام االقت��صادي الجدی��د والعولم��ة، ورق��ة بحثی��ة ض��من  أعم��ال  ،  ؛ أ٣٤ص
الت��أثیرات القانونی��ة واالقت��صادیة وال��سیاسیة    " الم��ؤتمر ال��سنوي ال��سادس لكلی��ة حق��وق المن��صورة    

  .٧٣ م ، ص ٢٠٠٢ مارس ٢٧ -٢٦القاھرة " الم العربيللعولمة على مصر والع
 .٩٠محمد إبراھیم موسى، المرجع السابق، ص . د ) ٩
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  . ویسھم في تحقیق الرؤیة)١(الربحیة في النھایة

  ضوابط اندماج البنوك: الفرع الثاني 

  :كي ینجح اندماج البنوك البد من وجود عدة ضوابط وھيل

   ت�����وافر المعلوم�����ات الكافی�����ة ع�����ن البن�����وك الم�����شاركة ف�����ي عملی�����ة االن�����دماج         – ١
عن المراك�ز المالی�ة وحج�م الودائ�ع والق�روض، وقیم�ة             ")٣( والشفافیة   )٢(اإلفصاح  " 

ء ومراك�زھم  ، والعم�ال )٥(، وع�دد الع�املین بالن�سبة لحج�م العم�ل          )٤(الدیون المتعث�رة    
  .)٦(المالیة، وذلك بمصداقیة وتوافقیة مع الواقع 

 إعداد الدراسات الكافیة الوافیة حول نتائج االندماج، وتقیمھا م�ن قب�ل مؤس�سة النق�د                  – ٢
؛ وألنھ��ا المن�وط بھ��ا الرقاب��ة عل��ى  )٧(ال�سعودي؛ للتحق��ق م��ن س�المتھا ودق��ة نتائجھ��ا   

ث یحظ��ر النظ��ام عل��ى أي ش��خص البن��وك وھ��ي الت��ي تم��نح الت��راخیص للبن��وك؛ حی��
اعتباري أن یزاول أي عمل م�ن األعم�ال الم�صرفیة ب�صفة أساس�یة دون         طبیعي أو 

  .)٨(أن یكون حصل على ترخیص طبقًا ألحكام نظام مراقبة البنوك 

                                                           

 .٦٥رمزي صبحي، المرجع السابق، ص . د ) ١
دراس�ة مقارن�ة   "  م ٢٠٣٠دور الحوكمة في استدامة ال�شركات وتحقی�ق رؤی�ة المملك�ة       : راجع بحثنا  ) ٢

الشریعة اإلسالمیة، بحث منشور في الجزء الراب�ع م�ن الع�دد    بین نظام الشركات السعودي الجدید و   
 ھ�ـ،   ١٤٤٠ربی�ع األول     / ٢٠١٨الثالث والثالثین من مجلة كلیة الشریعة والقانون بطنط�ا دی�سمبر            

 .١٨٣٢ص 
م؛ إذ ج�اء فی�ھ أن ال�شفافیة م�ن ال�شروط      ١٩٩٩وھذا م�ا ت�ضمنھ التقری�ر االس�تراتیجي العرب�ي لع�ام               ) ٣

 . اندماج اقتصادياألساسیة لنجاح أي
 . وما بعدھا٥راجع رسالتنا للدكتوراه، مرجع سابق، ص  ) ٤
وذل���ك ب���االطالع عل���ى بیان���ات العم���ال وتخص���صاتھم وخب���راتھم ومھ���ارتھم، والعم���ل عل���ى ع���الج   ) ٥

عب�د  . د: راج�ع . المشكالت الناتجة عن العمال�ة الزائ�دة، وتط�ویر ل�وائح العم�ل قب�ل عملی�ة االن�دماج            
 .٨٢ید، المرجع السابق، صالحم المطلب عبد

والواقع أن مبدأ الشفافیة ھذا مبدأ أصیل في مجال التج�ارة الدولی�ة فق�د ت�ضمنتھ ع�دة اتفاقی�ات دولی�ة           ) ٦
محم��د إب�راھیم موس��ى، المرج��ع  . د: یراج�ع . م١٩٩٧منھ�ا اتفاقی��ة الج�ات، والت��ربس، وجنی�ف لع��ام    

لمی��ة، أھ��م التح��دیات ف��ي مواجھ��ة    نبی��ل ح��شاد، الج��ات ومنظم��ة التج��ارة العا   . ؛ د٧٢ال��سابق، ص
ح��سام ال�دین عب��د الغن��ي ال��صغیر، أس��س  . ؛ د١٢٢ م، ص٢٠٠١االقت�صاد العرب��ي، مكتب��ة األس��رة  

 .٩٦ومبادئ اتفاقیة الجوانب المتصلة بالتجارة، مرجع سابق، ص 
 .٨٢عبد المطلب عبد الحمید، المرجع السابق، ص. د: راجع ) ٧
عب��د ال��رحمن ال��سید قرم��ان، العق��ود  . د:  وللمزی��د یراج��ع . البن��وكالم��ادة الثانی��ة م��ن نظ��ام مراقب��ة  ) ٨

ھ�ـ ،  ١٤٣٩م، دار اإلج�اده ٢٠٣٠التجاریة وعملی�ات البن�وك، طبق�ًا لألنظم�ة المنف�ذة لرؤی�ة المملك�ة            
 . وما بعدھا٢٥٠ص 
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 تحدی��د مراح��ل االن��دماج، وإجراءات��ھ، والم��دى الزمن��ي إلنجازھ��ا؛ ألن البن��وك أداة     – ٣
 ف��ضًال ع��ن الم��دى ؛)٢ (رة مبناھ��ا عل��ى ال��سرعة واالئتم��ان والتج��ا)١(تموی��ل التج��ارة 

  .)٣(الزمنى لتطبیق رؤیة المملكة 

 إص��الح الھیاك��ل المالی��ة واإلداری��ة للبن��وك الم��شاركة ف��ي عملی��ة االن��دماج، وتوس��یع  – ٤
م�ن   % ١٠قاعدة الملكیة، ومراع�اة ع�دم زی�ادة م�ساھمة م�ستثمر اس�تراتیجي عل�ى                 

وھ���ذا ب���الطبع یت���یح ف���رص اس���تثماریة ل���صغار . )٤(رأس م���ال الكیان���ات المندمج���ة 
الم��ّدخرین، وم��شاركة جمی��ع رؤوس األم��وال ف��ي التنمی��ة الم��ستدامة، بم��ا ی��ؤدي ف��ي 

  .النھایة إلى تحقیق الرؤیة

                                                           

: راجع. حیث یساعد البنك رجال األعمال من تجار وصناع على القیام بأعمالھم في جمیع المجاالت            ) ١
   

Traite de Droit Commrcial t.٢٫١٢ ED. NO٢٢١٦.P٢٨٥. RIPERT Georges 
ROBLOT Rene  

 .٣محمد حسن الجبر، مرجع سابق، ص . د ) ٢
 .وھذا ما یھدف البحث إلى إثباتھ وھو دور اندماج البنوك في تحقیق الرؤیة ) ٣
لنظر عن مصلحة بقیة حمل�ة  ألن ذلك قد یؤدي إلى توجیھ بعض السیاسات في البنك لصالحھ بقطع ا     ) ٤

األسھم وأصحاب الحقوق، واالقتصاد العام في مجمل�ھ؛ ل�ذلك تق�وم مؤس�سة النق�د العرب�ي ال�سعودي             
. د: راج�ع . بوضع قواعد متعلقة باألعمال المصرفیة منھا منع أو تحدید أنواع معینة من المع�امالت         

 .٢٥٢عبد الرحمن السید قرمان، المرجع السابق، ص 
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  املبحث الثاني

  التنظيم القانوني الندماج البنوك

ا ی�ؤدي  یعد اندماج البنوك وسیلة لتحقیق عدة أھداف؛ منھا تحقیق وفرات اقتصادیة بم 
إلى تح�سین كف�اءة التك�الیف، وم�ن ث�م تح�سین األرب�اح، ف�ضًال ع�ن الق�درة عل�ى مجابھ�ة                   
المنافسة، وھذا یتطلب تنظیم قانوني محكم یراعى حقوق الملكیة، وحقوق حملة األس�ھم،             

، ونوض�ح ف�ي ھ�ذا     )٢( مع المستثمرین المحتمل�ین      )١(ومراعاة القواعد المتعلقة بالتفاوض     
لنظامی��ة المتعلق��ة بان��دماج البن��وك، واآلث��ار المترتب��ة علی��ھ؛ وذل��ك ف��ي   المبح��ث األحك��ام ا

  :مطلبین

  التنظیم القانوني الندماج البنوك : المطلب األول

  . اآلثار المترتبة على اندماج البنوك:المطلب الثاني

  اطب اول

  اظم او دج اوك

كات ف��ي الف��صل الث��اني م��ن الب��اب  لق��د تن��اول نظ��ام ال��شركات ال��سعودي ان��دماج ال��شر 
 فأج��از ھ��ذا النظ��ام االن��دماج لل��شركات حت��ى ول��و ١٩٣ إل��ى ١٩٠الث��امن ف��ي الم��واد م��ن 

كان��ت ف��ي دور الت��صفیة س��واء أك��ان االن��دماج م��ع ش��ركة م��ن نوعھ��ا أم م��ن ن��وع آخ��ر،   
، ف�ضًال ع�ن بی�ان       )٣(وأوجب ھ�ذا النظ�ام ض�رورة اش�تمال عق�د االن�دماج عل�ى ش�روطھ                  

تي على أساسھا تقّوم ذمة الشركة المندمجة، وحصتھا ف�ي ال�شركة الدامج�ة أو               الطریقة ال 
الناش���ئة ع���ن االن���دماج، وض���رورة ص���دور ق���رار باالن���دماج، وكیفی���ة الت���صویت م���ن      

                                                           

دماج بمراحل بداء من المرحلة التمھیدیة بین أصحاب فكرة االندماج وتتضمن إعالن النوایا    یمر االن  ) ١
م��رورًا . ف��ي االتح��اد ب��ین األط��راف وإع��الن م��وافقتھم عل��ى األس��س الت��ي ی��تم بن��اء علیھ��ا االن��دماج  

بم��شروع االن��دماج وھ��و وثیق��ة تعق��د ف��ي بدای��ة مرحل��ة إتم��ام عملی��ة االن��دماج ب��ین ممثل��ي ال��شركات  
داخلة في االندماج المفوضین من قبل مجلس اإلدارة ویكون مضمونھ تحدید األم�وال الت�ي تتلقاھ�ا           ال

الشركة الدامجة وقیمتھا، وطریقة سداد دیون الشركة المندمجة وعدد األسھم الجدیدة التي ت�صدرھا        
 وعرض ھذا المشروع على الجمعی�ات العمومی�ة      . الشركة الدامجة مقابل حصص الشركة المندمجة     

ح�سام ال�دین   . د: راجع. غیر العادیة للموافقة علیھ، فإذا تمت الموافقة علیھ أصبح عقدًا بقوة القانون     
 م،  ٢٠١٦عبد الغني الصغیر، النظام القانوني الندماج الشركات، دار الفكر الج�امعي، اإلس�كندریة              

 .٢٤٦ص
٢) IMF and world Bank," Financial Sector Assessments" ٢٠٠٥,p.٤٤٣ . 

یقوم االندماج بین البنوك على آلیات تعمل وفق ح�سابات بالغ�ة الدق�ة حت�ى ی�أتي الكی�ان الن�اتج عنھ�ا                     ) ٣
واع��دًا ومجزی��ًا، وی��ستخدم ف��ي ذل��ك ع��دة ط��رق منھ��ا الكف��اءة المالی��ة والق��درة التفاوض��یة، والمرك��ز   

لمطل�ب عب�د    عب�د ا  . د: راج�ع . التسویقي وعناصر الجذب، وحج�م المكاس�ب المتوقع�ة ع�ن االن�دماج            
 .٧٩الحمید، المرجع السابق، ص
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  :المساھمین على قرار االندماج؛ وبیان ذلك على الوجھ التالي

الرض��ا  ض��رورة وج��ود عق��د ی��تم عل��ى أساس��ھ االن��دماج، وھ��ذا یتطل��ب ت��وافر       :أوًال
الصحیح الخالي من العیوب؛ ألنھ ركن العقد األعظم، وھذا ما یفرق عملیة االندماج عن       
غیرھا من عملیات االس�تحواذ أو الترك�ز الم�الي األخ�رى، وعل�ى ذل�ك یتع�ین أن ت�صدر                   

 ف�ي ك�ل م�ن البن�ك ال�دامج والمن�دمج ،       )١(الموافقة على العقد من الجمعی�ات غی�ر العادی�ة     
لرض��ائي لالن��دماج بمثاب��ة الدس��تور ال��ذي ت��تم عل��ى أساس��ھ عملی��ة        ویك��ون ھ��ذا العق��د ا  

 من نظام الشركات ١٥٠االندماج؛ بحیث یشتمل على شروط االندماج؛ وقد نصت المادة 
یكون االندماج بضم شركة أو أكثر إل�ى        " – ١: في صدر فقرتھا األولى على ذلك بقولھا      

ركة جدی��دة، ویح��دد عق��د   ش��ركة أخ��رى قائم��ة، أو بم��زج ش��ركتین أو أكث��ر لتأس��یس ش��     
  ..."االندماج شروطھ

 یجب بیان طریقة تقویم ذمة الشركة المندمجة وع�دد الح�صص أو األس�ھم الت�ي                 :ثانیًا
، وطبق�ًا لھ�ذا    )٢(تخصھا في رأس مال الشركة الدامج�ة أو ال�شركة الناش�ئة م�ن االن�دماج                 

ة البن�ك المن�دمج،   على الطریقة التي تق�وم بھ�ا ذم�    النص یجب اشتمال عقد اندماج البنوك
وكذلك عدد الحصص أو عدد األسھم التي تخص ھ�ذا البن�ك ف�ي رأس م�ال البن�ك ال�دامج             

  .إذا كان االندماج بطریق الضم، أو البنك الناشئ في حال كان االندماج بطریق المزج

ال یك��ون االن��دماج ص��حیحًا إال بع��د تق��ویم ص��افي أص��ول ال��شركة المندمج��ة         : ثالث��ًا
 إذا ك��ان المقاب��ل ألس��ھم أو ح��صص ال��شركة المندمج��ة أو ج��زء من��ھ   وال��شركة الدامج��ة،

 .)٣(. أسھمًا أو حصصًا في الشركة الدامجة

 طبق�ًا  )٤ (   یشترط لصحة اندماج البنوك ضرورة تقویم صافي أص�ول البن�ك المن�دمج      
للطریقة التي اتفق علیھا في عقد االندماج، وكذلك صافي أصول البنك ال�دامج مت�ى ك�ان                 

 ألس��ھم أو ح��صص البن��ك المن��دمج أو ج��زء منھ��ا أس��ھما أو حص��صًا ف��ي البن��ك      المقاب��ل
الدامج؛ ألن ذلك سیترتب علیھ حقوقًا ألص�حاب تل�ك األس�ھم أو الح�صص، كم�ا أن ذل�ك                   

 . المطلوبة في عملیة انتقال الملكیة)٥(یحقق الشفافیة 

ن یعد  على مجلس إدارة الشركة أ١٢٦/٢ویوجب نظام الشركات السعودي في المادة 

                                                           

بت�اریخ  ) ٥م(حیث أوضحت المادة الثانی�ة م�ن نظ�ام مراقب�ة البن�وك ال�صادر بالمرس�وم الملك�ي رق�م                    ) ١
 أن - أي ال�ذي یك�ون مرك�زه الرئی�سي ف�ي المملك�ة       - ھـ أنھ یشترط في البنك ال�وطني    ٢٢/٢/١٤٠٦

 .یكون شركة مساھمة سعودیة
 . من نظام الشركات السعودي١٥٠ى من المادة عجز الفقرة األول ) ٢
 . من نظام الشركات السعودي١٥٠الفقرة الثانیة من المادة  ) ٣
 .ویكون ذلك بواسطة مفتشي الحسابات مدعوم بالخبرة المالیة ) ٤
ألنھ یجب أن یكون اإلف�صاح ع�ن المعلوم�ات المتعلق�ة ب�المركز الم�الي، وحق�وق الملكی�ة ف�ي الوق�ت              ) ٥

: راج�ع . ب�شمولیة ودق�ة، وض�مان وص�ول المعلوم�ات المف�صح عنھ�ا ألص�حاب الم�صلحة                 المناسب  
 .١٨٣٢بحثنا دور الحوكمة في استدامة الشركات، مرجع سابق ، ص 
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في نھایة كل سنة مالی�ة لل�شركة الق�وائم المالی�ة وتقری�رًا ع�ن ن�شاطھا ومركزھ�ا الم�الي،                      
ووضع تلك التقاریر تحت تصرف مراجع الحسابات قبل الموعد المحدد النعقاد الجمعی�ة     

بل إن نظ�ام ال�شركات ال�سعودي الجدی�د أعط�ى            . العامة بخمسة وأربعین یومًا على األقل     
 الرقابة عل�ى ح�سابات ال�شركة وفق�ًا لألحك�ام المن�صوص علیھ�ا ف�ي              المساھمین الحق في  

 ).١٣٢م (النظام ونظام الشركة األساس 

 ف�ي أي  – من نظام الشركات السعودي الحق لمراج�ع الح�سابات   ١٣٤وأعطت المادة  
 حق االطالع على دفاتر ال�شركة وس�جالتھا وغی�ر ذل�ك م�ن الوث�ائق، ول�ھ أی�ضًا                 –وقت  

ضاحات التي ی�رى ض�رورة الح�صول علیھ�ا لیتحق�ق م�ن موج�ودات                طلب البیانات واالی  
وعلى رئیس مجلس اإلدارة أن . الشركة والتزاماتھا وغیر ذلك مما یدخل في نطاق عملھ

یمكنھ من أداء واجبھ، وإذا صادف مراجع الح�سابات ص�عوبة ف�ي ھ�ذا ال�شأن أثب�ت ذل�ك          
م�ل مراج�ع الح�سابات، وج�ب     فإذا لم ییسر المجلس ع    . في تقریر یقدم إلى مجلس اإلدارة     

 .علیھ أن یطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعیة العامة العادیة للنظر في األمر

والواض��ح م��ن ھ��ذه الن��صوص أن النظ��ام ح��رص عل��ى بی��ان طریق��ة عم��ل مراجع��ي     
الحسابات ودورھم الرقابي على مالیة الشركة فضال عن الم�ساھمین، وعل�ى ذل�ك یت�ولى            

لبنوك الخاضعة لعملیة االندماج تقویم صافي األص�ول ف�ي ك�ال        في ا  )١(مراقبي الحسابات 
 .البنكین

 یجب في كل األحوال صدور قرار باالندماج م�ن ك�ل ش�ركة ط�رف فی�ھ، وفق�ًا                   :رابعًا
  .)٢(لتعدیل عقد تأسیس تلك الشركة أو نظامھا األساس لألوضاع المقررة

الندماج ص�حیحًا الب�د   ویتضح من ھذا النص النظامي أنھ لكي یكون القرار الصادر با          
أو وف�ق األوض�اع المق�ررة لتع�دیل     " النظ�ام األساس�ي   " أن یصدر وفق�ًا لدس�تور البنكی�ین         

؛ وف��ي ھ��ذا تطبی��ق للقواع��د العام��ة المق��ررة ف��ي نظ��ام ال��شركات      )٣(عق��د األس��اس فیھم��ا 
 من نظام ١٨٧بوجوب اتباع الطرق النظامیة لتعدیل عقود الشركات، حیث نصت المادة 

یجوز تحول ال�شركة إل�ى ن�وع آخ�ر م�ن ال�شركات بق�رار                : "لسعودي على أنھ  الشركات ا 
یصدر وفقًا لألوضاع المقررة لتعدیل عقد تأس�یس ال�شركة أو نظامھ�ا األس�اس، وب�شرط                  
استیفاء شروط التأسیس والشھر والقید في ال�سجل التج�اري المق�ررة للن�وع ال�ذي حول�ت               

ل�ة تحولھ�ا إل�ى ش�ركة م�ساھمة حك�م            ویسرى على مساھمي ال�شركة ف�ي حا       . إلیھ الشركة 

                                                           

یتولى مراقبي الحسابات فحص المیزانیة والمركز الم�الي والح�ساب الخت�امي، ویع�دون تقری�رًا ع�ن                    ) ١
ة تقدیر المقابل الذي تح�صل علی�ھ ال�شركة المندمج�ة،        األسلوب الذي یتم بھ االندماج، وبصفة خاص      

ولھم إبداء المالحظات بشأن نظامھا المحاسبي، وص�حة دفاترھ�ا بم�ا یتف�ق م�ع األص�ول المحاس�بیة                    
 .٤٦٣حسام الصغیر، المرجع السابق، ص . د: راجع. السلیمة فھم یقومون بالرقابة الالحقة

 .لشركات السعودي من نظام ا١٥٠الفقرة الثالثة من المادة  ) ٢
تك�وِّن الح�صص   :  م�ن الم�ادة الخام�سة م�ن نظ�ام ال�شركات ال�سعودي عل�ى أن�ھ            ٢حیث تنص الفق�رة      ) ٣

النقدیة والحصص العینیة وحدھا رأس مال ال�شركة، وال یج�وز تع�دیل رأس الم�ال إال وفق�ًا ألحك�ام          
 .ي نظامھا األساسالنظام وما ال یتعارض معھا من الشروط الواردة في عقد تأسیس الشركة أو ف
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  ...". من النظام)١(المادة السابعة بعد المائة 

ال یكون اجتم�اع الجمعی�ة العام�ة غی�ر العادی�ة ص�حیحًا       :  على أنھ٩٤/١وتنص المادة  
إال إذا حضره مساھمون یمثلون نصف رأس المال على األقل ما لم ی�نص نظ�ام ال�شركة      

  .جاوز الثلثیناألساس على نسبة أعلى بشرط أال تت

ت�صدر ق�رارات الجمعی�ة العام�ة غی�ر        : ونصت الفقرة الرابعة من ذات المادة على أن�ھ        
العادیة بأغلبیة ثلثي األسھم الممثلة ف�ي االجتم�اع، إال إذا ك�ان ق�رارًا متعلق�ًا بزی�ادة رأس              

تخفیضھ أو بإطالة مدة الشركة أو بحلھا قبل انق�ضاء الم�دة المح�ددة ف�ي نظامھ�ا            المال أو 
األساس أو بان�دماجھا م�ع ش�ركة أخ�رى، ف�ال یك�ون ص�حیحًا إال إذا ص�در بأغلبی�ة ثالث�ة            

  .أرباع األسھم الممثلة في االجتماع

عل�ى مجل�س اإلدارة أن ی�شھر وفق�ًا        : ونصت الفقرة الخامسة من ذات الم�ادة عل�ى أن�ھ          
عادی�ة إذا   م�ن النظ�ام ق�رارات الجمعی�ة العام�ة غی�ر ال      )٢ (ألحكام الم�ادة الخام�سة وال�ستین     

  .تضمنت تعدیل نظام الشركة األساس

 الممثل��ة ف��ي اجتم��اع  )٣ (وطبق��ًا ل��نص ھ��ذه الم��ادة یتع��ین موافق��ة ثالث��ة أرب��اع األس��ھم    
الجمعی��ة العام��ة غی��ر العادی��ة حت��ى یك��ون ق��رار االن��دماج ص��حیحًا، والب��د م��ن ش��ھر ھ��ذا  

  .القرار في موقع الوزارة االلكتروني
                                                           

 ال یج�وز ت�داول األس�ھم الت�ي یكتت�ب      – ١:  من نظام الشركات السعودي عل�ى أن�ھ    ١٠٧تنص المادة    ) ١
بھا المؤسسون إال بعد نشر القوائم المالیة عن سنتین مالیتین ال تقل كل منھما عن اثني ع�شر ش�ھرًا     

ى نوعھ�ا وت�اریخ تأس�یس    ویؤشر على ص�كوك ھ�ذه األس�ھم بم�ا ی�دل عل�      . من تاریخ تأسیس الشركة  
 یجوز خالل مدة الحظر نقل ملكی�ة األس�ھم وفق�ًا ألحك�ام     – ٢. الشركة والمدة التي یمنع فیھا تداولھا   

بیع الحقوق من أحد المؤسسین إلى مؤسس آخ�ر أو م�ن ورث�ة أح�د المؤس�سین ف�ي حال�ة وفات�ھ إل�ى                        
لى أن تكون أولویة امتالك تل�ك  الغیر أو في حالة التنفیذ على أموال المؤسس المعسر أو المفلس، ع         

 تسري أحكام ھذه المادة على ما یكتتب بھ المؤسسون في حالة زیادة -٣.األسھم للمؤسسین اآلخرین
) ١( للھیئة زیادة مدة الحظر المنصوص علیھا في الفق�رة   – ٤. رأس المال قبل انقضاء مدة الحظر     

لت�ي ترغ�ب ف�ي إدراج أس�ھمھا ف�ي ال�سوق       من ھذه المادة أو إنقاصھا، وذلك بالنسبة إلى ال�شركات ا   
 .المالیة

 ت�صدر ال�وزارة ق�رارًا ب�إعالن تأس�یس ال�شركة بع�د التحق�ق م�ن اس�تكمال جمی�ع               - ١: تنص عل�ى أن   ) ٢
وی��شھر الق��رار ف��ي موق��ع ال��وزارة  . المتطلب��ات الت��ي ن��ص علیھ��ا النظ��ام لتأس��یس ش��ركة الم��ساھمة  

خم�سة ع�شر یوم�ًا م�ن ت�اریخ ص�دور الق�رار         خالل – على أعضاء مجلس اإلدارة     -٢. اإللكتروني
 أن یطلب��وا قی��د ال��شركة ف��ي ال��سجل التج��اري عل��ى أن  – م��ن ھ��ذه الم��ادة ١الم��شار إلی��ھ ف��ي الفق��رة 

  . اسم الشركة وغرضھا ومركزھا الرئیس ومدتھا-أ: یشتمل ھذا القید على البیانات اآلتیة
 ن��وع األس��ھم وقیمتھ��ا وع��ددھا   –ج .  أس��ماء المؤس��سین وأم��اكن إق��امتھم ومھ��نھم وجن��سیاتھم    - ب

 رق��م -رق��م ق�رار ال��وزارة الم��رخص بتأس��یس ال�شركة وتاریخ��ھ ـ     . د. ومق�دار رأس الم��ال الم��دفوع 
 .الوزارة بإعالن تأسیس الشركة وتاریخھ

ج م��ن ق��انون ال��شركات الم��صري، /٧٠وف��ي ذل��ك یتواف��ق نظ��ام ال��شركات ال��سعودي م��ع ن��ص الم��ادة ) ٣
محمد إب�راھیم موس�ى،   . د: راجع.  م١٩٦٦الفرنسي الصادر سنة  من قانون الشركات     ٣٧٣والمادة

 .٥٧المرجع السابق، ص
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ملك أسھمًا أو حص�صًا ف�ي ال�شركة الدامج�ة وال�شركة              ال یحق للشریك الذي ی     :خامسًا
  .)١(المندمجة التصویت على القرار إال في إحدى الشركتین 

فطبقًا لطریقة التصویت النظامیة لحملة األسھم ال یحق للشریك الذي یملك أس�ھمًا ف�ي                
ر البنكین الدامج والمندمج التصویت على قرار االندماج إال ف�ي إح�دى البنك�ین، وھ�ذا أم�        

  .منطقي ألنھ ال یمكن الجمع بین النقیضین

ب اطا  

  ار ار  ادج اوك

یترتب على اندماج البنوك آثار تتعلق بحقوق المساھمین في البنك المندمج والتزامات�ھ       
نح���و دائنی���ھ، وم���سؤولیة البن���ك ال���دامج أو الناش���ئ بح���سب األح���وال ع���ن تل���ك الحق���وق  

 ما آل إلیھ من أصول، أو حسب ما یتفق علیھ في العق�د حی�ث بتم�ام               والتزامات في حدود  
، وتنتق��ل موجودات��ھ بك��ل )٢(عملی��ة االن��دماج تنق��ضي الشخ��صیة المعنوی��ة للبن��ك المن��دمج  

أصولھ وخصومھ إلى البنك ال�دامج، ف�ضًال ع�ن حق�وق العم�ال، وبی�ان ذل�ك عل�ى الوج�ھ                      
  :التالي

  حقوق البنك المندمج والتزاماتھ: أوًال

 تنتقل جمیع حقوق البن�ك المن�دمج والتزامات�ھ إل�ى البن�ك ال�دامج أو البن�ك الناش�ئ م�ن               - ١
وب�ذلك  .  وفق�ًا ألحك�ام النظ�ام   )٣(االندماج بعد انتھاء إج�راءات ال�دمج وت�سجیل البن�ك           

یصبح المساھمون في البنك المن�دمج م�ساھمون ف�ي البن�ك ال�دامج، أو الجدی�د ح�سب              
 )٥(لى حصص أو أسھم تقابل حص�صھم أو أس�ھمھم   ، ویحصلون ع )٤(نوع االندماج   

في البنك الدامج أو الجدید، ویتمتعون بذات الحقوق التي كانوا یتمتعون بھا في البنك 

                                                           

 . من نظام الشركات السعودي١٩١المادة رقم ) ١
 .٣٩٩محمد فرید العریني، المرجع السابق، ص. د ) ٢
ي ألن��ھ ینتھ��ي انتھ��اء مبت��سرًا، ویفق��د أھلیت��ھ، ویفن��ى كیان��ھ الق��انوني، وت��زول س��لطة مجل��س إدارت��ھ ف��  ) ٣

، ٢٥٤م، بن��د ١٩٨٢، الق�اھرة  ١محم�ود س�میر ال�شرقاوي، الق�انون التج�اري، ج     . د: یراج�ع . تمثیل�ھ 
 .٢١٧ص 

فتنتقل الذمة المالیة للبنوك المندمجة إلى البنوك الدامجة دون تصفیة، وبذلك یجن�ب االن�دماج البن�وك            ) ٤
صاد المصرفي وم�ن ث�م عل�ى    التي تعاني تعثرًا مخاطر التصفیة وما تسببھ من آثار سلبیة على االقت       

رسالتنا إنھاض : راجع. االقتصاد القومي، كما یمكن من ترویج المشروعات وإدارة عملیاتھا بنجاح    
عب�د المطل�ب عب�د الحمی�د، المرج�ع ال�سابق، ص       . ؛ د١٠المشروعات المتعثرة، مرجع س�ابق، ص       

١٢٦. 
ال ف��إن العملی��ة ال تعتب��ر م��ن قبی��ل وب��ذلك ت��ستمر ص��فتھم كم��ساھمین ف��ي البن��ك ال��دامج أو الجدی��د، وإ ) ٥

  ؛١٤٦م، ص ١٩٥٧عل����ى ح���سن ی���ونس، ال����شركات التجاری���ة، الق����اھرة،    . د: راج���ع . االن���دماج 
 .٤١٧م، ص ١٩٨٢مصطفى كمال طھ، القانون التجاري، اإلسكندریة .  د
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 ب�ین   )٢(، وإذا كانت نسبة تبادل حقوق ال�شركاء ت�ؤدي إل�ى بع�ض الف�روق               )١(المندمج
رھا البن�ك ال�دامج     واألسھم الجدیدة التي ی�صد    " أسھم البنك المندمج    " األسھم القدیمة   

وأراد المساھم االحتفاظ بذات عدد أس�ھمھ ف�ي البن�ك المن�دمج فل�ھ أن ی�شتري أس�ھما                  
؛ ألن�ھ إذا كان�ت حق�وق    )٣(من البنك الدامج أو الجدید بما یساوي الف�رق ب�ین القیمت�ین          

المساھمین في البنك المندمج على أصولھ تفضل حقوق المساھمین في البن�ك ال�دامج        
  .)٤(لیة مقررة بذاتھا في الوضع الجدید بعد االندماجفتظل ھذه األفض

وبالن���سبة لحمل���ة األس���ھم أو أص���حاب ح���صص التأس���یس ف���ي البن���ك المن���دمج یج���وز  
تعوی��ضھم بأس��ھم ف��ي البن��ك ال��دامج أو الجدی��د، وب��ذلك تتغی��ر ص��فتھم م��ن حمل��ة س��ندات     

س�ھم  وحصص تأسیس في ال�شركة القدیم�ة إل�ى م�ساھمین ف�ي ال�شركة الجدی�دة، وھ�ذه األ            
تك��ون قابل��ة للت��داول ب��الطرق التجاری��ة تل��ك الخصی��صة الجوھری��ة ف��ي األس��ھم والمتعلق��ة  
بالنظام العام، وال یجوز الحرمان من ھذا الحق إال إذا ت�ضمن نظ�ام ال�شركة قی�ودًا متفق�ًا                

قی��ودًا قانونی��ة یفرض��ھا الق��انون عل��ى ت��داول األس��ھم حمای��ة   ب��ین المؤس��سین أو) ٥(علیھ��ا
  .)٦(للغیر

 من البنك الدامج في حالة اعتراضھم على االندماج )٧(اھمین الحق في التخارج     وللمس
                                                           

وبذلك یشتركون مع المساھمین في البنك الدامج في تسییر أموره وإدارتھ بم�ا لھ�م م�ن ح�ق ح�ضور           ) ١
الجمعی��ة العام��ة والت��صویت عل��ى كاف��ة الم��سائل الت��ي تع��رض علیھ��ا، كم��ا یج��وز لھ��م الطع��ن ف��ي      
القرارات التي ت�صدرھا الجمعی�ة إذا ص�درت مخالف�ة للق�انون، ال ف�رق بی�نھم وب�ین م�ساھمي البن�ك                  

 .٥١٠حسام الدین الصغیر، المرجع السابق، ص . د: راجع. الدامج القدامى
ح��صول م��ساھمي ال��شركة المندمج��ة  عل��ى ع��دد م��ن أس��ھم ال��شركة الدامج��ة   یجی��ز الق��انون األلم��اني ) ٢

من القیمة األس�میة لألس�ھم وذل�ك طبق�ًا للم�ادة         % ١٠الجدیدة باإلضافة إلى مبلغ نقدي ال یتجاوز         أو
م، وھ�و ذات الحك�م ال�ذي أخ�ذ ب�ھ        ١٩٦٥ من قانون ش�ركات األس�ھم األلم�اني ال�صادر س�نة            ٣٤٤/٢

شان االن��دماج ال��دولي ل��شركات الم��ساھمة ال��ذي أعدت��ھ دول المجموع��ة  م��شروع االتفاقی��ة الدولی��ة ب��
 م�ن التوجی�ھ الثال�ث ال�ذي أص�دره مجل�س الجماع�ات        ٣م،  كما تضمنتھ المادة      ١٩٧٢األوربیة سنة   
م ب��شأن ان��دماج ش��ركات الم��ساھمة التابع��ة لل��دول األع��ضاء ف��ي ١٩٧٨ أكت��وبر س��نة٩األوربی�ة ف��ي  

 .٥٣٩، ٥٣٨حسام الدین الصغیر، المرجع السابق ، ص.  د:راجع. السوق األوربیة المشتركة
 .١٧٤محمود صالح، مرجع سابق، ص . أ) ٣
 .٢٤٦حسني المصري، المرجع السابق، ص . د) ٤
وھذه القیود یجب أال تصل إلى درجة الحظر، إنما یقتصر فیھا األمر على تنظیم ح�ق الت�داول وحظ�ر نطاق�ھ؛                ) ٥

ع فیھ، وال یكون الندماج الشركات أثر یزید من ھذا الحظر، وإال أحج�م     ألن الحظر استثناء یجب عدم التوس     
المساھمون عن الدخول في عملیات االندماج إذا ما شعروا بأن أسھمھم لن تكون قابل�ة للت�داول ف�ي فت�رة م�ا                
 بعد االندماج ولو لفترة مؤقتة، وبذلك تتضاعف الفترة الزمنیة الت�ي جم�دت فیھ�ا أس�ھمھم م�ن الت�داول وذل�ك                 

أحم��د محم��د مح��رز، ال��شركات  . د: راج��ع . خ��الل الفت��رة الت��ي أعقب��ت التأس��یس والثانی��ة م��ا بع��د االن��دماج   
 .٦٣٤ م، ص ٢٠٠٠التجاریة، النسر الذھبي، القاھرة 

 .٤١٤م، ص١٩٧٨أبو زید رضوان، الشركات التجاریة في القانون الكویتي المقارن، دار الفكر العربي . د) ٦
 ال�سعودي ف�ي ذل�ك م�ع العدی�د م�ن ال�نظم العالمی�ة م�ن ذل�ك الق�انون اإلیط�الي، والق�انون                     ویتفق نظام ال�شركات   ) ٧

اإلنجلیزي، والقانون المصري، ویعرف القانون الیوناني نوعا ثالثًا من االندماج ھو االندماج بطریق الشراء 
ة، وتتلق�ى  حیث یوزع مبلغ من المال على م�ساھمي ال�شركة المندمج�ة عوض�ًا ع�ن حق�وقھم ف�ي تل�ك ال�شرك                    
. د: راج�ع . الشركة الدامجة كاف�ة منق�والت ال�شركة، ویقت�رب الوض�ع ف�ي الق�انون ال�سویدي م�ن ھ�ذا النظ�ام                 

 .٥٤٣، ٥٤٢حسام الصغیر، المرجع السابق، ص 
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، وذل��ك خ��الل الم��دة )٢(، وذات الح��ق یثب��ت لل��شركاء والم��ساھمین ف��ي البن��ك المن��دمج  )١(
  .)٣(المقررة نظامًا

 یعد البنك الدامج أو الناشئ من االندماج خلفًا للبنك المندمج في حدود ما آل إلی�ھ م�ن            - ٢
وی�صبح البن�ك ال�دامج     . )٥(، ما لم یتفق ف�ي عق�د االن�دماج عل�ى غی�ر ذل�ك                 )٤(ل  أصو

ممثل في مجل�س إدارت�ھ وھ�ي الجھ�ة الت�ي تخاص�م وتخت�صم ف�ي كاف�ة حق�وق البن�ك                
المندمج؛ وھذا ما استقرت علیھ أحكام النقض؛ فقد ق�ضت محكم�ة ال�نقض الم�صریة             

وزوال شخ�صیتھا وبالت��الي  االن�دماج یترت�ب علی�ھ انق�ضاء ال�شركة المندمج�ة       :" ب�أن 
  .)٦(انتھاء سلطة مدیرھا وزوال كل صفة لھ في تمثیلھا وفي التصرف في حقوقھا

                                                           

وف��ي النظ��ام اإلنجلی��زي یج��وز للمحكم��ة ف��ي حال��ة ل��م ی��راع م��شروع االن��دماج حق��وق ال��دائنین أو            ) ١
عدیل م�شروع االن�دماج بحی�ث تراع�ي ھ�ذه الحق�وق، ث�م تع�رض         المساھمین المعترضین أن تطلب ت  

ھذه التعدیالت على المحكمة مرة أخرى فإذا اقتنعت بھا جاز لھا أن تصدق على م�شروع االن�دماج           
: راج�ع . إلى الجمعیة العام�ة للم�ساھمین إلق�راره   " المعدل" بعد التعدیل دون إحالة مشروع االندماج     

 الق�انوني الن�دماج ال�شركات، دراس�ة مقارن�ة ب�ین الق�انون الك�ویتي            حمد سلیمان الرشیدي، النظ�ام    . أ
 . في الھامش١١٤ م، ص ٢٠٠٤والقانون المقارن، رسالة ماجستیر، الكویت 

ویوج��د نظام��ان ب��شأن تق��دیر قیم��ة أس��ھم م��ن طلب��وا التخ��ارج؛ النظ��ام األول ال��ذي انتھج��ھ الق��انون          ) ٢
م وفی�ھ تق�وم   ١٩٨١ ل�سنة  ١٥٩انون ال�شركات رق�م    من الالئحة التنفیذیة لق٢٩٦المصري في المادة  

الشركة بتقدیر القیمة عل�ى أس�اس القیم�ة الجاری�ة لكاف�ة أص�ول ال�شركة، وتخط�رھم بالت�اریخ ال�ذي                   
توضع فیھ الشركة المبلغ تحت تصرفھم، وفي حالة عدم موافقتھم على تلك القیم�ة فلھ�م رف�ع األم�ر          

ب��التعویض ألص��حاب ال��شأن إن ك��ان ل��ھ مقت��ضى،   للق��ضاء لتق��دیر قیم��ة حق��وقھم، وللق��ضاء الحك��م   
ویك��ون للمب��الغ المحك��وم بھ��ا امتی��از عل��ى س��ائر موج��ودات ال��شركة المندمج��ة وذل��ك وفق��ًا للم��ادة         

 من قانون الشركات المصري، وفي ھ�ذا النظ�ام مزی�د حمای�ة ورعای�ة لحق�وق الراف�ضین                ١٣٥/٦٥
  .ان لھ مقتضىلالندماج بحصولھم على قیم عادلة لحقوقھم والتعویض إذا ك

وھ�و مق�رر ف�ي الق�انون الفرن�سي؛ حی�ث یخی�ر فی�ھ أص�حاب الحق�وق ال�راغبین ف�ي                       :  النظام الث�اني  
التخارج عند التصویت عل�ى ق�رار االن�دماج بأح�د أم�رین؛ إم�ا الخ�ضوع لق�رار األغلبی�ة باالن�دماج                     

الخ�روج م��ن  وإم��ا . واالس�تمرار ف�ي ال��شركة الدامج�ة أو الجدی�دة ح��سبما ی�نص علی��ھ عق�د االن�دماج       
أحم�د مح�رز، المرج�ع      . د: یراج�ع . الشركة عن طریق ب�یعھم ألس�ھمھم ف�ي بوص�ة األوراق المالی�ة             

 ٢٠٠٣عبد الفضیل محمد أحم�د، ال�شركات التجاری�ة، دار النھ�ضة العربی�ة،            . ؛ د ٦٤١السابق، ص   
ام�ة  ، ولنفس المؤلف، حمایة األقلیة من القرارات التعسفیة الصادرة ع�ن الجمعی�ات الع   ١٣٣م، ص   

م، ص ١٩٨٦للمساھمین، دراس�ة مقارن�ة ف�ي الق�انون الم�صري والفرن�سي، مكتب�ة الج�الء الجدی�دة                 
 .١٨٦، ١٨٥محمود صالح، مرجع سابق، ص .  وما بعدھا؛ أ١١٥

 . من نظام الشركات السعودي١٩٣وذلك طبقًا لمادة . وذلك خالل شھر من نشر قرار االندماج ) ٣
قى كاف�ة العناص�ر مجتمع�ة ف�ي ھیئ�ة مجم�وع واح�د م�ن الم�ال كح�صة           بمعنى أن الشركة الدامجة تتل     ) ٤

عینیة یزید بھا رأس المال، وال تتلقى عناصر أصول وخصوم الشركة المندمج�ة ك�ل عن�صر عل�ى                   
 .٦٢٣حسام الصغیر، المرجع السابق، ص . د: راجع. حده

 . من نظام الشركات السعودي١٩٢المادة رقم  ) ٥
 .١٨٥١، ص ١٨م، المكتب الفني، س ٧/١٢/١٩٦٧ة  ق جلس٣٤ س ٢٨٤طعن رقم  ) ٦
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  نفاذ قرار االندماج: ثانیًا

؛ حی��ث )٢( م�ن ت�اریخ ش�ھره    )١( یك�ون ق�رار االن�دماج ناف�ذًا بع�د انق�ضاء ثالث�ین یوم�ًا         -٣
در الوزارة قرارًا  تص- ١:  من نظام الشركات السعودي على أنھ   ٦٥/١نصت المادة 

بإعالن تأسیس الشركة بعد التحقق م�ن اس�تكمال جمی�ع المتطلب�ات الت�ي ن�ص علیھ�ا              
وھ�ذا  . ویشھر القرار في موقع الوزارة اإللكتروني     . النظام لتأسیس شركة المساھمة   

یعني أن عقد االندماج ال یرتب أثره إال بعد شھره، وبعد الشھر ال یتم مطالب�ة البن�ك        
ون وااللتزام�ات الت��ي علی��ھ، ب�ل تنتق��ل المطالب��ة إل�ى البن��ك ال��دامج، أو    المن�دمج بال��دی 

الناشئ عن االندماج یحل محل البنوك    ؛ ألن البنك الدامج أو    )٣(الناشئ عن االندماج    
  .)٤(المندمجة حلوًال قانونیًا خلفًا لھا في جمیع حقوقھا والتزاماتھا 

  حقوق دائني البنك المندمج: ثالثًا

 خ�الل ثالث�ین   )٥(ركات ال�سعودي الجدی�د الح�ق ل�دائني البن�ك المن�دمج        أعطى نظام الش  
وف�ي  . یومًا من نشر قرار االندماج أن یعترضوا على االندماج بخطاب مسجل إلى البنك            

ھذه الحالة یوقف االندماج إلى أن یتنازل الدائن عن معارض�تھ، أو یف�ي البن�ك بال�ّدین إن            
  .)٦(وفاء بھ إن كان آجًال كان حاًال، أو یقدم ضمانًا كافیًا لل

       

                                                           

 .وحسنًا فعل النظام بتحدید تلك المدة لسرعة استقرار األوضاع ) ١
تع�د ال�شركة مؤس�سة تأسی�سًا ص�حیحًا بع�د         :"  من نظام الشركات السعودي على أنھ      ٦٦وتنص المادة  ) ٢

ع بع��د ذل��ك ال��دعوى  ش��ھر ق��رار ال��وزارة ب��إعالن تأسی��سھا وقی��دھا ف��ي ال��سجل التج��اري، وال ت��سم   
 .ببطالن الشركة ألي مخالفة ألحكام النظام أو ألحكام عقد تأسیس الشركة أو نظامھا األساس

 .١٦١محمود صالح، المرجع السابق، ص .  أ ) ٣
 .٢٧٠أحمد محرز، المرجع السابق، ص. د ) ٤
الفرنسي، ال�ذي أعط�ى   ولم یشر النظام إلى حقوق دائني البنك الدامج كما فعلت بعض النظم كالنظام       ) ٥

لدائني الشركات الدامجة ح�ق االعت�راض ب�نفس األوض�اع الت�ي قررھ�ا ل�دائني ال�شركات المندمج�ة               
بح�ق اللج��وء إل��ى المحكم�ة التجاری��ة المخت��صة، ولھ�ؤالء ال��دائنین ح��ق التنفی�ذ عل��ى أم��وال ال��شركة     

ندمج�ة مت�ى ل�م ت�ستجب       الدامجة التي تمثل الضمان العام لدیونھم دون مزاحمة ل�دائني ال�شركات الم            
ال��شركة الدامج��ة لم��ا أم��رت ب��ھ المحكم��ة م��ن الزامھ��ا بالوف��اء الف��وري بحق��وق دائنیھ��ا أو بتق��دیم           

ح�سني الم�صري، المرج�ع    . د: راج�ع . الضمانات الكافیة للوفاء بھذه ال�دیون ف�ي مواعی�د اس�تحقاقھا       
 .٢٩٣السابق، ص 

 . من نظام الشركات السعودي١٩٣المادة  ) ٦
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وبھ��ذا یك��ون نظ��ام ال��شركات ال��سعودي الجدی��د حب��ى ال��دائنین بمزی��د رعای��ة فأعط��اھم  
الحق في االعتراض على قرار االندماج نظامًا، وذلك بخط�اب م�سجل یرس�ل إل�ى البن�ك           

 الم���دین المن���دمج خ���الل ثالث���ین یوم���ا م���ن ن���شر ق���رار االن���دماج، ورت���ب عل���ى ھ���ذا  )١(
 وذل�ك عل�ى خ�الف بع�ض األنظم�ة الت�ي       -اض أث�رًا خطی�رًا وھ�و وق�ف االن�دماج          االعتر

 وال یزول ھذا الوقف إال بتحقق أح�د ثالث�ة          – )٢(تقضى بانتقال حقوقھم إلى البنك الدامج       
  :أمور وھي

  . تنازل الدائنین عن معارضتھم:األمر األول

یف�اء ال�ّدین أال یك�ون م�ؤجًال؛         الوفاء بالّدین إذا كان حاًال؛ ألنھ ی�شترط إل        : األمر الثاني 
  .)٣(ألن اآلجال في قانون التجارة مضروبة لصالح الدائن والمدین

وكان المقتضى .  تقدیم الضمانات الكافیة للدائنین إذا كانت دیونھم مؤجلة:األمر الثالث
طبقًا للقاعدة العامة في ضمان المدیونیات أن جمیع أم�وال الم�دین ض�امنھ للوف�اء بدیون�ھ                

ال تلك ال�دیون لذم�ة البن�ك ال�دامج أو الجدی�د؛ غی�ر أن النظ�ام ال�سعودي أوج�ب تق�دیم                         انتق
ون�رى أن ھ�ذه الخی�ارات الت�ي أتاحھ�ا النظ�ام ق�ادرة عل�ى              . ضمان لل�دائنین ككفی�ل مقت�در      

تفویت الحق على ال�دائنین المعارض�ین تق�ویض م�شروع االن�دماج؛ وب�ذلك یك�ون النظ�ام             
  .ن، ورعایة مشروع االندماج وحسنًا فعلأقام التوازن بین حقوق الدائنی

   ولم یعرض نظام الشركات السعودي لموق�ف الم�دنیین؛ ألن االن�دماج انتق�ال ش�امل             
لذم��ة ال��شركة المندمج��ة إل��ى ال��شركة الجدی��دة، وتح��ل ال��شركة الدامج��ة مح��ل ال��شركة           

  .)٤(المندمجة في كل ما لھا وما علیھا 

                                                           

ف الوضع في القانون الفرنسي الذي یوجب تقدیم االعتراض بعری�ضة مت�ضمنة ال�شركات              على خال  ) ١
الداخلة في االندماج إلى المحكمة التجاری�ة المخت�صة خ�الل الثالث�ین یوم�ًا التالی�ة آلخ�ر إج�راء م�ن                
إجراءات شھر مشروع االندماج، ویكون للمحكمة أن ترفض المعارضة إذا م�ا ق�درت أن االن�دماج          

: راجع. حقوق الدائنین؛ لتحققھا من مركز الشركة الدامجة ووجود ضمانات كافیة للدائنین ال یضر ب  
 .٥٦٢حسام الدین الصغیر، المرجع السابق، ص . د

من ذلك القانون المصري والفرنسي وغیرھما؛ حیث لم ترتب تلك الق�وانین عل�ى اعت�راض ال�دائنین             ) ٢
ائنین ض��امنھ للوف�اء بدیون��ھ، وق�ضائھا بانتق��ال ح��ق   وق�ف ق��رار االن�دماج؛ لعل��ِة أن جمی�ع أم��وال ال�د    

  ؛ ٥٦٨ح���سام ال���دین ال���صغیر، المرج���ع ال���سابق، ص  . د: راج���ع. ال���دائنین إل���ى ال���شركة الدامج���ة 
 . وما بعدھا١٨٨محمود صالح، المرجع السابق، ص. أ

 .٦٥الوسیط في قانون المعامالت التجاریة، مرجع سابق، ص : مؤلفنا: راجع ) ٣
 .٢٧٠حرز، المرجع السابق، ص أحمد م. د ) ٤
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  حقوق العمال: رابعًا

 من العقود الزمنی�ة؛ واألص�ل أی�ضًا أن العق�د     )١(عمل أن عقود العمل األصل في نظم ال   
ینتھي بتغییر رب العمل ألي سبب، غیر أن التقدم الصناعي أوجد نوعًا من االرتباط بین 
العمال والشركات، وأصبحت صلة العامل بالمنشأة  أقوى من صلتھ برب العمل المتعاقد        

 وتبن��ت ال��نظم ن��صوصًا تك��رث لھ��ذا    )٢( مع��ھ، وك��اد عق��د العم��ل یفق��د ص��فتھ الشخ��صیة    
  وینبني على ذلك أنھ فیما عدا حاالت التصفیة واإلفالس واإلغالق النھائي یظل )٣(األمر

عقد استخدام عمال المنشأة قائمًا ویكون الخلف مسؤولون بالتضامن م�ع أص�حاب العم�ل              
 أسباب عقود العمل السابقین عن تنفیذ جمیع االلتزامات ، وعلى ذلك ال یعد االندماج أحد

  .إنھاء مبتسرًا متى كان العقد ساریًا

ولم��ا ك��ان البن��ك ال��دامج أو الناش��ئ یح��ل مح��ل البن��وك المندمج��ة ف��ي ك��ل التزاماتھ��ا        
فاألصل أن تنتقل عقود العمل إلیھ، وبقاء عقود العم�ل ال یتوق�ف عل�ى رض�اء العام�ل أو            

؛ ذل�ك أن  )٤(ھ�ا ال�شركة المندمج�ة       الشركة الدامجة فلیس لھا التحلل من العقود الت�ي أبرمت         
النظم نظمت تلك العالقات على ھذا النحو للحفاظ على كیان المنشآت وحمایة العمال بما            

  .)٥(یحقق االستقرار االقتصادي واالجتماعي 

                                                           

عق��د مب��رم ب��ین ص��احب عم��ل وعام��ل یتعھ��د الخی��ر بموجب��ھ أن یعم��ل تح��ت إدارة     : عق��د العم��ل ھ��و ) ١
صاحب العمل أو إشرافھ مقابل أجر ویتضمن شروط العمل المتفق علیھا بینھم�ا وذل�ك لم�دة مح�ددة          

م�ن نظ�ام العم�ل ال��سعودي     ٥٠الم�ادة  : راج�ع . أو لم�دة غی�ر مح�ددة أو م�ن أج�ل القی�ام بعم��ل مع�ین       
 . ھـ ٢٣/٨/١٤٢٦بتاریخ ) ٥١/ م( الصادر بالمرسوم الملكي رقم 

 ٦٨١م، ص١٩٩٧حسن كیرة، أصول قانون العمل، الطبعة الثالثة، منشأة المعارف باإلسكندریة،         . د) ٢
. ؛ د٦٧٦م، ص١٩٦٧فتحي عب�د ال�صبور، الوس�یط ف�ي ق�انون العم�ل، الج�زء األول       . وما بعدھا؛ د 

 .٥٨٨لدین الصغیر، المرجع السابق، ص حسام ا
م، والت�ي ن�صت   ١٩٨١ ل�سنة  ١٣٧ من قانون العمل المصري الموح�د الجدی�د رق�م    ٩من ذلك المادة   ) ٣

ال یمنع من الوفاء بجمیع االلتزامات المن�صوص علیھ�ا ف�ي ھ�ذا الق�انون ح�ل المن�شأة أو                    :" على أنھ 
وم�ن ذل�ك أی�ضًا ق�انون العم�ل الفرن�سي       ...". ھا إغالقھا أو إفالسھا أو إدماجھا في غیر     تصفیتھا أو 

 التي تقضي بأنھ إذا حدث تعدیل في المركز القانوني للم�شروع ب�سبب انتق�ال           ٨ -٢٣في مادتھ رقم    
البیع أو االندماج، أو تغییر شكلھ القانوني فإن جمیع عقود العمل تظل ساریة ب�ین   ملكیتھ باإلرث أو  

 .٥٨٨حسام الدین الصغیر، المرجع السابق، ص . د: یراجعوللمزید . العمال ورب العمل الجدید
إذا انتقل�ت ملكی�ة المن�شأة لمال�ك جدی�د،      :"  من نظام العمل السعودي الجدید عل�ى أن�ھ       ١٨تنص المادة    ) ٤

ط��رأ تغیی��ر عل��ى ش��كلھا النظ��امي بال��دمج أو التجزئ��ة أو غی��ر ذل��ك تبق��ى عق��ود العم��ل ناف��ذة ف��ي    أو
ح�سیني إب�راھیم أحم�د إب�راھیم، ال�وجیز ف�ي           . د: وللمزی�د راج�ع   .." رةالحالتین، وتع�د الخدم�ة م�ستم      

 ١٤٣٧/٢٠١٦شرح نظامي العمل والتأمین�ات االجتماعی�ة ال�سعودي، الطبع�ة األول�ى، دون ناش�ر ،                
 .١٨٢م، ص 

٥) Jean Savatier, Les fusions de societies et le droit du travail BOrdeux, 
١٩٦٧. 
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وھذا األمر ھ�و م�ا اس�تقرت علی�ھ فت�وى الجمعی�ة العمومی�ة لق�سمي الفت�وى والت�شریع                      
 أن بق�اء عق�ود العم�ل قب�ل ال�شركة      )٢(جانب من الفق�ھ ، ویرى )١(بمجلس الدولة المصري  

الجدیدة یقتضي أن یكون غرضھا مماثًال لغرض الشركة المندمج�ة أو مكم�ًال              الدامجة أو 
لھ بحیث یستمر العمال ف�ي أداء أعم�ال ال تختل�ف ع�ن األعم�ال المتف�ق علیھ�ا ف�ي عق�ود                  

ث ق��ضت محكم��ة ال��نقض العم��ل؛ وق��د ُبِن��َي ھ��ذا ال��رأي الفقھ��ي عل��ى أحك��ام ق��ضائیة؛ حی��  
المصریة بعدم جواز تكلیف العام�ل ب�صفة دائم�ة بعم�ل یختل�ف ع�ن عمل�ھ المتعاق�د علی�ھ             
اختالفًا جوھریًا، إال إذا اقتضت ذل�ك ض�رورة ملح�ة ب�شرط أن یك�ون التغیی�ر مؤقت�ًا ف�ال                  

، وھ��ذا م��ا قررت��ھ  )٣(ی��دوم إال بالق��در ال��الزم لمواجھ��ة ھ��ذه ال��ضرورة وی��زول بزوالھ��ا     
ال یجوز في حالة بیع المنشأة إرغام العامل على االس�تمرار           : "سكندریة بقولھا محكمة اإل 

في العمل إذا كان عم�ل الم�شتري یغ�ایر مغ�ایرة تام�ة عم�ل رب العم�ل األص�لي، وعل�ى                 
األخص في األعمال التي یباشر فیھا العمال التي یباشر فیھا العمال أعماًال فنیة خال�صة،        

  . )٤(ي ھذه الحالة على رضا العمالویتوقف االستمرار في العمل ف

والمشاھد في الواقع العملي أنھ یترتب على اندماج البن�وك تخف�یض ع�دد العم�ال ل�دى                  
البنك الدامج، وھذا أمر طبیعي نتیجة التقدم التكنولوجي؛ لتطلبھ إلى عمالة أقل عددًا ذات 

ل البن�وك ؛ ف�ضًال   نوعیة احترافیة قادرة على التعامل م�ع التكنولوجی�ا الم�شاھدة ف�ي مج�ا        
ع��ن تخف��یض التك��الیف فھن��اك عالق��ة س��لبیة ب��ین االن��دماج والطل��ب عل��ى األی��دي العامل��ة  

)UNEMPLOYMENT.(  

، ویخ�ضع مق�داره    )٥(وعلى ذلك یستحق العم�ال ال�ذین ی�تم االس�تغناء ع�نھم التع�ویض                
ئیة السابقة  لتقدیر المحكمة وفقًا للقواعد العامة المقررة، وذلك تأسیسًا على األحكام القضا          

  .)٦(وھذا في عقود العمل محددة المدة 

أما في حالة عقود العمل غیر محددة المدة فقد ت�واترت األحك�ام الق�ضائیة عل�ى ج�واز           
التخل�ي ع�ن العم�ال إذا ك�ان ھن��اك مقت�ضى ل�ذلك، كم�ا یج��وز للعم�ال التخل�ي ع�ن العم��ل           

                                                           

ھ طالما ثب�ت أن المن�شأة قائم�ة یظ�ل عق�د االس�تخدام قائم�ًا دون اعتب�ار لتغیی�ر               حیث ذكرت الفتوى أن    ) ١
صاحبھا ف�ال ینتھ�ي العق�د إال إذا انح�سر ع�ن المن�شأة كیانھ�ا ومقوماتھ�ا ب�سبب الت�صفیة أو اإلف�الس                   

م مجموع��ة ١٩٧٩ دی��سمبر س��نة ١٢م جل��سة ١/١/١٩٨٠ف��ي / ٨الفت��وى رق��م . اإلغ��الق النھ��ائي أو
 .٧٥م ، ص ١٩٨٠ إلى سبتمبر٧٩، العدد من أكتوبر ٣٤ة، السنة المبادئ القانونی

 .٥١٩حسام الدین الصغیر، المرجع السابق، ص . د ) ٢
  .٣٥٧، ص ٧م مجموعة الشربیني، ج ١٩٨٠ مارس سنة ١ ق جلسة ٤٤ لسنة ٩٤٥طعن رقم  ) ٣
، ١٩٥٧ دی�سمبر  ٣٠، جل�سة  ١٤ عمال دائ�رة     ٥٧ لسنة   ٦٧١محكمة اإلسكندریة االبتدائیة، القضیة      ) ٤

  .٤٤٤م، ص ١٩٥٧ ، الطبعة األولى ١ج" حسن الفكھاني" المدونة العمالیة في عقد العمل الفردي
عب�د  . د: راج�ع . بحیث یشتمل على كل ما فاتھم من كسب ویراعى مدة خدمتھم في البنوك المندمج�ة             ) ٥

 .٨١المطلب عبد الحمید، المرجع السابق، ص 
ف��ي ) ٥١/م(لعم��ل ال��سعودي الجدی��د ال��صادر بالمرس��وم الملك��ي رق��م      م��ن نظ��ام ا ٥٥ت��نص الم��ادة   ) ٦

ینتھ�ي عق�د العم�ل مح�دد الم�دة بانق�ضاء مدت�ھ، وال یج�وز إنھ�اؤه قب�ل            : "  ھـ على أنھ   ٢٣/٨/١٤٢٦
 ". ذلك باإلرادة المنفردة ألحد المتعاقدین
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ط المنشأة أو ضغط لمقتضى لدیھم؛ فقد قضت محكمة النقض المصریة إلى أن تعیین نشا 
مصروفاتھا أو إغالق أحد فروعھا یجیز ل�رب العم�ل إنھ�اء عق�ود بع�ض العم�ال اس�تنادًا             
لسلطتھ في تنظیم منشأتھ، وھي سلطة تقدیریة لھ وال معقب علیھ فیھ�ا م�ا دام�ت مب�ررة،      
ولیس للقضاء س�وى التحق�ق م�ن جدی�ة المب�ررات الت�ي دع�ت إل�ى االس�تغناء ع�ن بع�ض                    

  .)١(لمصروفات العمال أو ضغط ا

وقضي بأن سلطة رب العمل في تنظیم منشأتھ ھي سلطة مطلق�ة باعتب�اره المال�ك لھ�ا            
والمسؤول عن إدارتھا وال معقب على تقدیره إذا رأي أزمة اقتصادیة ظھر أثرھا علی�ھ،          

 أو ضغط م�صروفاتھ بم�ا یجع�ل ل�ھ     )٢(كارثة توشك أن تنزل بھ تضییق دائرة نشاطھ        أو
ك ف��ي اتخ�اذ م�ا ی�راه م��ن الوس�ائل الت�ي یت�وقى بھ��ا الخط�ر ال�ذي یھ��دده،         الحری�ة تبع�ًا ل�ذل   

ویبنى على تلك األحكام أن إنھاء عقود العمل غیر . )٣(ویحافظ على مصالحھ المشروعة 
مح��ددة الم��دة الت��ي أبرمتھ��ا البن��وك المندمج��ة مرھ��ون بت��وافر المب��ررات الت��ي ت��دعو إل��ى  

  .یقتضي التعویض للعمال عنھ، وإال كان اإلنھاء تعسفیًا )٤(اإلنھاء 

ویجوز للعمال إنھاء عقد العمل بإرادتھم المنفردة إذا تغیر نوع العمل المتف�ق علی�ھ أو             
، بمعن�ى أن  )٥(إذا وجد العامل ظروف عمل أكثر مالئمة، المھم أن یكون اإلنھ�اء مب�ررًا         

عل��ق ، وت��وافر ال��سبب الم��شروع أم��ر مت)٦(ھ�ذا ح��ق ن��سبي مقی��د بل��زوم ال��سبب الم��شروع  
، وق��د ق��ضت اللجن��ة العلی��ا لت��سویة خالف��ات العم��ل بالمملك��ة العربی��ة         )٧(بالنظ��ام الع��ام  
القواع�د العام�ة لل�شریعة اإلس�المیة تق�ضي ب�أن اس�تعمال الح�ق ال یك�ون                :" السعودیة بأن 

مطلقًا بل ھ�و مقی�د بع�دم إس�اءة اس�تعمالھا، ف�إذا خ�الف ص�احب العم�ل ھ�ذه القواع�د ك�ان                     
  .)٨(ملزمًا بالتعویض 

وإذا استمر العمال في أعمالھم في البنك ال�دامج ف�إنھم یتمتع�ون ب�نفس الممی�زات الت�ي                 

                                                           

 ٢٩ن رق�م  ، طع� ٨٢١م المكتب الفني، ص ١٩٦٦ أبریل سنة ٦جلسة .  ق٣٢ لسنة   ١٢٧طعن رقم    ) ١
 .٤٠١، المكتب الفني، ص ١٩٦٦ فبرایر سنة ٢٣ ق جلسة ٣٢لسنة 

كخ���روج بع���ض البن���وك ال���صغیرة م���ن ال���سوق ب���سبب اإلف���الس الرتف���اع تكلف���ة رأس الم���ال ل���دیھا   ) ٢
واالحتفاظ بالحد األدنى لرأس المال طبقا لمقررات لجنة بازل، ولع�دم ق�درتھا عل�ى مجابھ�ة البن�وك            

یات االندماج، فاندماج مثل ھذه البنوك كحل إلنھاضھا من اإلف�الس یترت�ب             الكبرى الناتجة عن عمل   
 .٢١٥مرجع سابق، ص : راجع رسالتنا. علیھ حتمًا التخلي عن كثیر من العمال

 . ٧٩٨م، المكتب الفني، ص ١٩٥٩ فبرایر ١٧جلسة . ق٢٢ لسنة ٨٣طعن رقم  ) ٣
 . نھ في اندماج البنوككازدواج العمل، وإعادة التنظیم، وھو أمر ال مفر م ) ٤
 .٥٩٣، ٥٩٢عبد الغني الصغیر، المرجع السابق، ص . د: راجع ) ٥
نزار عبد الرحمن الكیالي، الوسیط في شرح نظام العمل السعودي، جده، الدار ال�سعودي للن�شر،          . د ) ٦

 .٢٧٢م، ص ١٩٧٣ ھـ، ١٣٩٣
الج��زء األول، الق��اھرة، دار  عب��د ال��رزاق أحم��د ال��سنھوري، الوس��یط، ف��ي ش��رح الق��انون الم��دني،       ) ٧

 .٤٥٦م، ص ١٩٨٧النھضة العربیة 
ن�زار عب�دالرحمن   .  ھ�ـ ؛ د ٧/٨/١٣٨٣، وت�اریخ  ٥١قرار اللجنة العلیا لت�سویة خالف�ات العم�ل رق�م       ) ٨

 .٣٩٤الكیالي، المرجع السابق، ص 
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؛ فاالندماج ال یجوز أن یؤثر عل�ى أج�ور العم�ال      )١(كانوا یتمتعون بھا في البنك المندمج       
أو ی�نقص م�ن ممی�زاتھم وال ین�ال م�ن ذل��ك أن عم�ال ال�شركة الدامج�ة ال یتمتع�ون ب��ذات          

 ھیئة التحكیم في المنازعات العمالیة إلزام الشركة الدامجة بصرف الممیزات؛ فقد ألزمت
  . )٢(كافة الممیزات لعمال الشركة المندمجة 

، )٣(والخالصة في األم�ر أن االن�دماج یترت�ب علی�ھ ھیكل�ة العمال�ة وتخف�یض أع�دادھا          
ولعل المسؤولیة االجتماعیة للبن�وك والت�ي ت�سعى م�ن خاللھ�ا إل�ى تحقی�ق ق�در كبی�ر م�ن                     

 تخفف من وطأة ذلك األمر، فضال عما تتبناه السیاسة النظامیة في            )٤(الستثمار الحقیقي   ا
  .)٦( من المحافظة على حقوق العمال )٥(النظم العمالیة 

  سلبیات االندماج

قد یترتب على االندماج بعض السلبیات في األجل القصیر، ولكنھا تتالشى في األج�ل         
الندماج على قرارات مدروسة بشكل سلیم نظامًا ومؤسسًا  الطویل، السیما إذا ُبِنيَ قرار ا     

  :على ُبَنى اقتصادیة سلیمة تحت رقابة مؤسسة النقد، ومن ھذه السلبیات

 زیادة البیروقراطیة في الحجم الكبیر وتركز المسؤولیة بم�ا ی�ؤدي إل�ى زی�ادة تكلف�ة        -١
 .األعمال

خفض حجم أعمال�ھ م�ع    انصراف بعض العمالء نتیجة عدم االعتناء بھم، ومن ثم تن  -٢
 )٧(.زیادة تكالیفھ

                                                           

إذا ك�ان م�ن   ومن ثم ال یجوز فرض الالئحة الداخلیة للشركة الدامجة على عم�ال ال�شركة المندمج�ة              ) ١
شأنھا المساس بحقوقھم التي كانوا یتمتعون بھا في الشركة المندمجة وھذا ما استقرت علیھ األحكام             

م، ب�الطعن  ١٩٧٢ ین�ایر  ٣٠القضائیة الفرنسیة، ومحكمة النقض المصریة ف�ي حكمھ�ا ال�صادر ف�ي          
م ذات ١٩٨١ دی���سمبر س���نة  ٢٦ ق جل���سة ٥١ ل���سنة ٢٧ ق، وطع���ن رق���م  ٥١ ل���سنة ٣٩٢رق���م 

ح�سام ال�دین ال�صغیر، المرج�ع ال�سابق، ص      . م�شار إلیھ�ا ل�دى د     .  ١٠٢٢، ص   ١٠مجموعة، ج   ال
٥٩٥. 

م، مجموع�ة مب�ادئ ھیئ�ات    ١٩٧٠ یونی�ھ س�نة   ١٠م تحك�یم الق�اھرة، جل�سة     ١٩٩٦ لسنة   ٧نزاع رقم    ) ٢
 . ٩ ص ٦م، مبدأ ١٩٧٥ أغسطس ١٣٨التحكیم في منازعات العمل، العدد 

 للتكنولوجی��ا الحدیث��ة، وتتخ��ذ ال��نظم العدی��د م��ن ال��سبل بتع��ویض العم��ال     وھ��ذا أم��ر الب��د من��ھ نظ��راً   ) ٣
 . كالمعاش المبكر

م��ن ذل��ك الخ��دمات الم��صرفیة ذات الط��ابع االجتم��اعي مث��ل خدم��ة أص��حاب المعاش��ات والنقاب��ات         ) ٤
العمالیة والمھنیة، وخدمة ص�غار الم�ستثمرین ف�ي الم�شروعات ال�صغیرة بالح�صول عل�ى االئتم�ان              

 .٢٠٤عبد المطلب عبد الحمید، المرجع السابق، ص . د: اجعر. المیسر
السید عید نایل، الوسیط في شرح نظامي العمل والتأمینات االجتماعیة في المملكة العربیة . د: راجع ) ٥

/ ١٤٣٧السعودیة، الكتاب األول نظام العمل السعودي الجدید، مكتبة الرشد ناشرون، الطبعة الثالثة 
 .٢٦٢ ،٢٦١م، ص ٢٠١٦

ولعل التفاوض حول المشروع التمھیدي لم�شروع االن�دماج قب�ل إق�راره یت�ضمن حل�وًال عملی�ة یتف�ق           ) ٦
 .علیھا بین ممثلي العمال وفریق التفاوض

: راج�ع . التي تفرض منھج التقییم الداخلي ما یسھم في عالج تل�ك ال�سلبیة  "بازل "ولعل في مقررات    ) ٧
 .١٦٦لسابق، ص عبد المطلب عبد الحمید، المرجع ا. د
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 .)١ ( تركز الصناعة المصرفیة بما قد ینتج عنھ من احتكارات -٣
 تقل��یص حج��م العمال��ة، وم��ا یترت��ب علی��ھ م��ن إش��كالیات، وتعوی��ضات؛ ف��ضًال ع��ن     -٤

 .)٢(البطالة
 .)٣( تعثر البنوك العمالقة یؤدي إلى أزمات مالیة في االقتصاد القومي  -٥

  
  : السلبیات ببعض اإلجراءات وھيویمكن الحد من ھذه

فیما یخص البند األول الخاص بالبیروقراطیة وتأخر اتخاذ القرارات، فالتفویض یسھم 
  .في عالج تلك السلبیة

وعن البن�د الث�اني الخ�اص بان�صراف بع�ض العم�الء لع�دم االھتم�ام بھ�م، یتع�ین عل�ى                
ألن عن��صر االت��صال البن��ك كمؤس��سة تجاری��ة العم��ل ال��دؤوب عل��ى االھتم��ام ب��العمالء؛   

  .)٤(بالعمالء ھو رأس مالھ الحقیقي 
أما ما یتعلق بالبند الثالث فیما یخص تركز الصناعة المصرفیة، ففیما سبق أن قررناه     

  .من ضرورة عدم تأثیر االندماج على المنافسة ما یسھم في حل تلك اإلشكالیة
االن�دماج وإص�دار    ال�سعودي م�ن دراس�ة طلب�ات     )٥(فضًال عن تمكین مجلس المنافسة    

  .وھو حتمًا سیراعي المصلحة ویقدم األولویات. )٦(القرارات بشأنھا

                                                           

كل اتفاق ب�ین من�شآت ی�ستھدف    :"  من اتفاقیة روما والتي تنص على أنھ   ٨٥وھذا یتناقض مع المادة      ) ١
أي دون " یؤدي إلى المنع من المنافسة أو الحد منھا أو تشویھھا یع�د ب�اطًال قانون�ًا م�ن حی�ث ھ�و                  أو

تمن�ع المن�شأة م�ن التع�سف     : " ھ من ذات االتفاقیة على أن� ٨٦وتنص المادة . النظر لمنافعھ ومضاره 
محم�د  . د: راج�ع . وتلك االتفاقی�ة اختارتھ�ا بل�دان ال�سوق األوربی�ة     ". في استخدام ھیمنتھا في السوق    

أنس الزرقا، األسواق المعاصرة غی�ر التناف�سیة ب�ین الفق�ھ والتحلی�ل االقت�صادي، بح�ث من�شور ف�ي                  
/  ھ��ـ١٤٢٧ ٥٢ إل��ى ٣ م��ن ص٢ع ؛ ١٩مجل��ة جامع��ة المل��ك عب��دالعزیز، االقت��صاد اإلس��المي م   

  :، والبحث منشور على شبكة االنترنت ، في الموقع التالي ٢٧ م، ص ٢٠٠٦
 https://www.kau.edu.sa/Files/٣٢٠/Researches/٢١١٨٧_٥١٠٥٠  

 .ـ  ھ٤/٣/١٤٤١وقد أطلعت علیھ بتاریخ 
رضا محمد العبد، النظام القانوني للتأمینات والضمان االجتماعي في المملك�ة العربی�ة ال�سعودیة،            . د ) ٢

  عب��������د العزی��������ز المرس��������ي،   . ؛ د٢٣٦م، ص ٢٠١٧/  ھ��������ـ١٤٣٨دار اإلج��������ادة الری��������اض،  
ثروت فتحي إسماعیل، أحكام قانون التأمین االجتم�اعي الم�صري، مكتب�ة كلی�ة الحق�وق، جامع�ة              . د

  .٢٦٤فیة، دون سنة نشر، ص المنو
عبد المطلب عبد الحمید، المرج�ع ال�سابق،        . د: راجع. ھذا بجانب مشكالت متعلقة بالجانب اإلنساني      ) ٣

 .وما بعدھا. ١٣٤ -١٣٠ص 
  .٢٧٤، ٢٧٣الوسیط، مرجع سابق، ص : مؤلفنا) ٤
 . ھـ ٤/٥/١٤٢٥صدر نظام المنافسة السعودي بتاریخ ) ٥
ال�دغیثر، الرقاب�ة عل�ى ان�دماج ال�شركات ف�ي ض�وء األنظم�ة المتعلق�ة بالمناف�سة،                عبد العزیز سعد    . د) ٦

 ھ��ـ، جامع��ة اإلم��ام محم��د ب��ن س��عود    ١٤٣٦رس��الة دكت��وراه، مقدم��ة للمعھ��د الع��الي للق��ضاء ع��ام    
 .٨٥اإلسالمیة، ص
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وأخیرا فیما یتعلق بتقلیص حجم العمالة؛ فھذا أمر ال مفر منھ مع التق�دم التكنول�وجي،                
 وم�ا  ) ١(وأما عن زیادة البطالة، فلعل ما تقدمھ نظم تأمین البطالة عن التعطل اإلجب�اري               

ن وسائل تمویلیة میسرة وزیادة دور القطاع الخ�اص والت�ي تولی�ھ الرؤی�ة     تقدمھ البنوك م 
  .)٢(اھتمامًا ما یسھم في حلول عملیة لتلك اإلشكالیة 

                                                           

، رضا محم�ود العب�د، المرج�ع ال�سابق        . د: راجع. حیث یتم تعویض العمال جزئیًا عن أجرھم المفقود       ) ١
 .٢٤٢ص

وعلى كل حال، لیس ھنالك ثمارًا تجنى بیسر وسھولة ودون منغصات، ولكن حسبنا في ذلك القواعد        ) ٢
تقدیم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة عند التع�ارض، واحتم�ال أھ�ون           : الشرعیة التي تقرر  

م ب�ن أب�ي   أبو محمد عز الدین عب�د العزی�ز ب�ن عب�د ال�سال             :راجع. الشرین، وتحمل أخف الضررین   
، قواع�د األحك�ام ف�ي    )ھـ٦٦٠: المتوفى(القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء     

 ٢٠٠٠/ ھ�ـ  ١٤٢١نزیھ كمال حماد ، عثم�ان جمع�ة ض�میریة ، دار القل�م ،              : مصالح األنام، تحقیق  
  :م، والمكتبة الشاملة على الموقع االلكتروني 

https://shamela.ws/index.php/book/٨٦٠٨ 
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  املبحث الثالث

  موقف الشريعة اإلسالمية من اندماج البنوك

   وأثره يف حتقيق الرؤية

ج البن�وك، وأث�ر        یتناول ھذا المبحث بیان حكم ال�شریعة اإلس�المیة ف�ي عملی�ة ان�دما              
  : م، وذلك في مطلبین٢٠٣٠ھذا االندماج في تحقیق رؤیة المملكة 

   موقف الشریعة اإلسالمیة من اندماج البنوك:المطلب األول

   ٢٠٣٠  أثر اندماج البنوك في تحقیق رویة المملكة:المطلب الثاني

  اطب اول

  وف ار ا ن ادج اوك

 اندماج البنوك في الفقھ اإلسالمي لم أعثر عل�ى الم�صطلح؛ لحداث�ة    باستقراء موضوع 
، غیر أن ھذا )١(أنشطة البنوك، وظھور مصطلحات لم تكن مستخدمة لدى الفقھاء اُألول    

؛ فھو حیاة األمة ومبعث التقدم والتح�ضر فیھ�ا، فھ�و دس�تور     )٢(الفقھ لم یضق یومًا بحكم     
؛ فق�د نق�ل اب�ن    )٣(ھوی�ة ش�عب وكی�ان أم�ة     : رةإنھ بكلمة مختص ...وقانون وحاكم وسلطان  

إنھ ال یجوز للقّسامین الذین یقسِّمون العقار ب�األجرة أن         :" القیم عن اإلمام أبو حنیفة قولھ     
  .)٤(؛ ألنھم لو اشتركوا لزادوا األجرة على الناس "یكونوا شركة" یشتركوا 

                                                           

التحقق من وجود علة الحكم في ش�يء حت�ى نطب�ق    : وفي مثل تلك الحاالت ینبغي تحقیق المناط وھو  ) ١
محم��د أن��س الزرق��ا، المرج��ع  . د: راج��ع. وھ��ذا یتطل��ب معرف��ة عملی��ة بال��شئ  . علی��ھ حكم��ًا ش��رعیاً 

 .٢٨السابق، ص 
فاألحك��ام الت��ي تتغی��ر بتغی��ر األزم��ان ھ��ي  ". تغی��ر األحك��ام بتغی��ر األزم��ان :" ع��ّد الفقھ��اء ل��ذلكوق��د ق ) ٢

أم�ا القواع�د الكلی�ة والمب�ادئ     . األحكام االجتھادیة الت�ي ال ن�ص فیھ�ا ب�ل دلیلھ�ا القی�اس أو الم�صلحة                
 .العامة واألحكام الجزئیة التي ورد فیھا نص فإنھا ال تتغیر وال تتبدل

فسد لھم وّدًا، وال كّدر لھم قلبًا، أو نّكد علیھم عیشًا، وال أوقف برمت�ھ م�سیرة أم�ة جعلھ�ا اهللا              لذلك لم ی  ) ٣
تعالى خیر أمة أخرجت للناس، فأصبحت تف�تح م�شارق األرض ومغاربھ�ا، وت�ضيء للن�اس دروب           

اد الحیاة ، وتبن�ي لھ�م من�ارات ف�ي العل�م واألدب، وت�شِّیُد لھ�م ص�روح االجتم�اع وال�سیاسة واالقت�ص             
وس�ائر أوج��ھ التح��ضر الب��شري والتم�دن اإلن��ساني، وھ��ي أثن��اء عملھ��ا ال�ضخم ھ��ذا م��ا تفت��أ تختل��ف    
أكابرھا وتتعدد أراء أفذاذھا وعلمائھا وف�ق من�اھج م�ن العل�م الرص�ین ص�ارت فیم�ا بع�د معلم�ًا م�ن                         

موس��وعة م��سائل  : محم��د نع��یم محم��د ھ��اني س��اعي   . د: راج��ع. مع��الم التف��وق وال��سمو الح��ضاري  
  ). ١/٣( م ٢٠٠٥/  ھـ١٤٢٦دار السالم / ر في الفقھ اإلسالمي، طالجمھو

  : ، منشورة على الموقع االلكتروني التالي ٧٠ ، ص ٢الموسوعة الفقھیة ج ) ٤
  ww٢.islam.gov.kw › books › mosoaa 
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بأن : ، وقاال)١(كار الصنف  كما ذكر ابن تیمیة وتلمیذه ابن القیم من فقھاء الحنابلة احت
كما ذكروا احتكار العمل . " ھذا من البغي في األرض والفساد الذي یمنع بھ قطر السماء 

وھؤالء جمیعًا یجب على ولي األم�ر الت�سعیر عل�یھم        " ویعد اندماج البنوك من ھذا النوع     
 قبی�ل   ، وھذا یفید مراعاة المصلحة وھ�ي م�ن        )٢(ومنعھم من ممارسة سلطتھم االحتكاریة      

  .)٣(السیاسة الشرعیة 

، والشركة مشروعة، ومندوب إلیھ�ا وھ�ي ب�اب م�ن            )٤(وأري أن االندماج نوع شركة      
، )٦(، وھي من المقاصد الكبرى والضروریات الخمس في شرع اهللا )٥(أبواب تنمیة المال  

واالن��دماج یمك��ن إلحاق��ھ بالحوال��ة وك��ل م��ن ال��شركة والحوال��ة مباح��ة، غی��ر أن��ھ إذا أدى    
ماج البن��وك إل��ى ع��دم المناف��سة واحتك��ار تل��ك الخ��دمات عل��ى البن��ك ال��دامج، وت��ضرر  ان��د

، ذلك أن )٧(الناس بذلك فإنھ یكون حراما؛ ألن المعامالت المستحدثة یحكم علیھا بنتائجھا        
، )٨(األص��ل اإلباح��ة، والعب��رة ف��ي العق��ود بالق��صود والمع��اني، ولی��ست باأللف��اظ والمب��اني 

  .وإیضاح ذلك في فرعین

                                                           

اقتصار بع�ض الن�اس عل�ى التج�ارة ف�ي ص�نف مع�ین بمن�ع الن�اس م�ن بیع�ھ إال لھ�م، ث�م ھ�م                  : ومفاده ) ١
 .واحتكار الخدمات واألعمال مثلھ.  یعون للناس كما یریدونیب

أحمد بن عبد الحل�یم ب�ن عب�د ال�سالم ب�ن تیمی�ة الحران�ي أب�و العب�اس تق�ي ال�دین، الح�سبة ف�ي                    :راجع ) ٢
 ؛ اب��ن الق���یم، الط���رق  ٢٥- ٢٤دار الكت��ب العلمی���ة، ص   اإلس��الم أو وظیف���ة الحكوم��ة اإلس���المي،  

 ١٩٩ ، ص��ـ ٣ نق��ًال ع��ن موس��وعة الفق��ھ  اإلس��المي ج��ـ ٢٢٦ص��ـ ،الحكمی��ة ف��ي ال��سیاسة ال��شرعیة 
، والن�سخة الكترونی�ة من�شورة عل�ى         ٢٠٧ ص   .إصدار المجلس األعلى لل�شئون اإلس�المیة بالق�اھرة        

  :الموقع االلكتروني 
 : http://www.feqhweb.com/vb/t١٠٦٩٨.   

 .٢/٧٠الموسوعة الفقھیة  ) ٣
البد من االجتھاد الفقھي المعاص�ر؛ لمواجھ�ة الوق�ائع الع�صریة الم�ستجدة؛ فق�د اجتھ�د الفقھ�اء األول                   ) ٤

 .لعصورھم وتركوا لنا ثروة فقھیة عظیمة تضاھى أحدث النظریات المستجدة
نین مرة، وقد سمَّى اُهللا الماَل خیًرا فقال عز  من ثما وقد عني القرآن الكریم بقضایا المال بِذْكره أكثر        ) ٥

  : ق���ال س���عید ب���ن الم���سیب    و.٨ س���ورة العادی���ات، اآلی���ة   "َوِإنَّ���ُھ ِلُح���بِّ اْلَخْی���ِر َل���َشِدیدٌ   "  :ش���أنھ
ال َخیَر فیمْن لْم یحْب الماَل؛ لیصَل بھ رحمُھ وی�ؤدي ب�ھ أمانت�ُھ، وی�ستغني ب�ِھ ع�ن خل�ق رِب�ھ ع�َز           " 

 ).١٢٥٢(ح رقم ) ٢/٩٢(في شعب اإلیمان : في السنن الكبرىأخرجھ البیھقي ". وجَل 
، ١ اإلحكام في أصول األحكام، ، دار الكتاب العربي، بیروت، ط ،علي بن محمد اآلمدي أبو الحسن      ) ٦

 .٣/٣٠١: ھـ١٤٠٤
  یع����الج الفق����ھ اإلس����المي الم����ستجدات الت����ي ال یطالھ����ا ن����ص فقھ����ي مع����ین بنظری����ة االست����صالح    ) ٧

فتمن�ع إن رجح�ت مفاس�دھا، وتب�اح إن رجح�ت م�صالحھا المجتمعی�ة ب�المیزان          " المصالح المرس�لة  "
محم�د أن�س الزرق�ا،    . د: راج�ع . وتلك القاعدة تقابل قاعدة المعقولیة عند االقتصادیین  . الفقھي الدقیق 

 .٢٨المرجع السابق، ص
صالح األن�ام  ض�من   ، قواعد األحكام ف�ي م�  السالم عبد بن العز :وللمزید حول القواعد الفقھیة یراجع  ) ٨

  :المكتبة الشاملة على الموقع االلكتروني 
https://shamela.ws/index.php/book/٨٦٠٨ 



 - ٣٣٣٨ -

   إباحة االندماج شرعا:الفرع األول

   حرمة االندماج شرعا      :الفرع الثاني

  إباحة االندماج شرعا: الفرع األول 

 ج�واز   )٤(، والحنابل�ة    )٣(، والشافعیة   )٢(، والمالكیة   )١(یرى جمھور الفقھاء من الحنفیة      
م�ن  انضمام ش�ركة م�ن ش�ركات العق�ود إل�ى ش�ركة الم�ضاربة، وان�دماج البن�وك ص�ورة                  

كما أج�ازوا اإلقال�ة ف�ي العق�ود ومنھ�ا عق�د ال�شركة؛ ألن�ھ غی�ر                   . صور انضمام الشركات  
  . الزم

َی�ا َأیَُّھ�ا الَّ�ِذیَن آَمُن�وا َل�ا َت�ْأُكُلوا       :"  من الق�رآن الك�ریم ق�ول اهللا تع�الى     : والدلیل على ذلك  
اٍض مِّنُكْم ۚ َوَلا َتْقُتُلوا َأنُفَسُكْم ۚ ِإنَّ اللََّھ َكاَن َأْمَواَلُكم َبْیَنُكم ِباْلَباِطِل ِإلَّا َأن َتُكوَن ِتَجاَرًة َعن َتَر

  .)٥(" ِبُكْم َرِحیًما 

ال یأك�ل  :  في تف�سیر ھ�ذه اآلی�ة   – رضي اهللا عنھ – یقول اإلمام الطبري    :وجھ الداللة 
نھ�اكم   بعضكم أمواَل بعض بما حّرَم علیھ، من الربا والقمار وغیر ذلك من األم�ور الت�ي   

 ": ، وقول�ھ تع�الى  )٧( لیربح في الدرھم ألًفا إن اس�تطاع  )٦(، إال أن تكون تجارة اهللا عنھا
 وفي اآلیة دلیل على . أي في تجارة أو بیع، أو عطاٍء یعطیھ أحٌد أحًدا" عن تراض منكم

س��عة األم��ر ف��ي األم��ور المتعلق��ة بالتج��ارة م��ا دام��ت ال تخ��الف ال��شرع، ومنھ��ا ح��االت       
  .)٨( محرم أو ضرراالندماج التي ال تؤدي إلى

وإذا كانت مقتضیات العقود غیر المالیة م�ن أعم�ال ال�شارع س�بحانھ وتع�الى، ولی�ست        

                                                           

، ب�دائع ال�صنائع ف�ي    )ھـ�ـ ٥٨٧المت�وفى  (اإلمام عالء ال�دین أب�ى بك�ـر اب�ن م�سعود الكاس�اني الحنف�ي            ) ١
 ).٦/٧٧(بیروت، دار الكتاب العربي، الطبعة الثانیة ترتیب الشرائع، 

  ب��ابن رش��د الحفی��د  : أب��و الولی��د محم��د ب��ن أحم��د ب��ن محم��د ب��ن أحم��د ب��ن رش��د القرطب��ي ال��شھیر            ) ٢
دار ال�سالم   / عب�د اهللا العب�ادى، ط   . د: ، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد ، تحقی�ق        ) ھـ٥٩٥المتوفى  (

  . ٦٨٦ ص م،١٩٩٥/  ھــ ١٤١٦الطبعة األولى
محمد بن أحمد الخطیب الشربیني، اإلقناع، تحقی�ق مكت�ب البح�وث والدراس�ات، دار الفك�ر، بی�روت                   ) ٣

)٢/٣١٩.( 
عبد اهللا بن أحمد المقدسي، الكافي ف�ي فق�ھ اإلم�ام أحم�د ب�ن حنب�ل، بی�روت المكت�ب اإلس�المي، دون                 ) ٤

 ).٢/٢٨٠( تاریخ 
 . من سورة النساء٢٩اآلیة  ) ٥
، ج�امع  )ھ�ـ ٣١٠: المت�وفى ( جریر بن یزید بن كثیر بن غالب اآلمل�ي، أب�و جعف�ر الطب�ري             محمد بن  ) ٦

 ).٥/٣٢(  طبعة دار السالم البیان عن تأویل آي القرآن، تفسیر الطبري،
 .٥/٣٢الطبري، تفسیر الطبري، المرجع السابق، ص  ) ٧
اقتصادیات الحجم تخفض التكلفة وھذا ما یھدف البحث إلى إثباتھ؛ حیث ذكر االقتصادیون أن زیادة           ) ٨

. بما یعود بالفائ�دة عل�ى العم�الء وال�سوق بوج�ھ ع�ام، وف�ي تل�ك الحال�ة ال یك�ون م�ن ب�اب االحتك�ار                    
 .٤٢محمد أنس الزرقا، المرجع السابق، ص . د: راجع
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من أعمال العاقد، فإن العقود المالیة فیھا إعمال لمبدأ سلطان اإلرادة ب�شرط ع�دم مخالف�ة            
  .)١(الشرع

وقد أجاز الفقھاء انضمام ال�شركات؛ حی�ث یمك�ن ان�ضمام ش�ركة م�ن ش�ركات العق�ود                    
ى ش��ركة الم��ضاربة، ویتحق��ق ذل��ك حینم��ا یك��ون العام��ل ش��ریكًا بالم��ال ف��ي األول��ى،       إل��

وبالعمل في الثانیة، واألصل أن للعاقدین الحریة في تعدیل شروط العقد، كما أن لھم حل         
، -" ش�ركات م�ساھمة   "  ومنھ�ا البن�وك      -  )٢(الشركة ولما كانت الشركة عقد غی�ر الزم،         

إقالة منھ، وفي االندماج معنى اإلقالة، وھي رفع العق�د وإلغ�اء    أو )٣(وھذا یعد فسخًا للعقد   
  .)٤(حكمھ وآثاره بتراضي الطرفین واتفاقھما 

                                                           

 .٢٢٣ – ٢١٧محمد أبو زھرة، الملكیة ونظریة العقد، القاھرة، دار الفكر العربي، ص / الشیخ  ) ١
؛ عب�د  )٢/٣١٩(؛ الشربیني، اإلقناع، مرجع سابق    ) ٧٧/ ٦( الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق     ) ٢

؛ ابن رشد ، ) ٢/٢٨٠(٢اهللا بن أحمد المقدسي، الكافي في فقھ اإلمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 
 .٦٨٦بدایة المجتھد، مرجع سابق، ص 

محم�د ب�ن أحم�د     : راج�ع . الزم؛ خالف�ا للمالكی�ة    حیث یرى جمھور الفقھ�اء أن عق�د الم�ضاربة ل�یس ب�              ) ٣
؛ من�صور ب�ن ی�ونس ب�ن إدری�س البھ�وتي،             ١٩٤/ ١٦السرخسي، المب�سوط، دار المعرف�ة بی�روت،         

، راجعھ وعل�ق  )ألحمد شمس الدین محمد أحمد الشربیني الخطیب    : على متن اإلقناع  (كشاف القناع   
؛أب��و زكری��ا یح��ي ب��ن ش��رف    )٣/٥٢٨(دار الفك��ر/ م��صلیحي وم��صطفى ھ��الل، ط  / ال��شیخ: علی��ھ

 ).٤/٢٨٣( النووي، روضة الطالبین، بیروت المكتب اإلسالمي، الطبعة الثانیة
محم��د أحم��د س��راج، نظری��ة العق��د ف��ي الفق��ھ اإلس��المي، الق��اھرة، الناش��ر، س��عد س��مك للن��سخ             . د ) ٤

 .٣٣١والطباعة، ص 
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ولھم حق تكوین شركة جدیدة، كما أن نقل الحقوق من البنك المندمج إلى البنك الدامج    
؛ ألنھا تحول الح�ق م�ن ذم�ة إل�ى ذم�ة أخ�رى، والحوال�ة تت�ضمن         )١(ھو من قبیل الحوالة     

الحوال�ة  : -رحم�ھ اهللا  - یقول ابن تیمی�ة  – التي ھي البنوك المندمجة    -  )٢(براءة األصیل   
من جنس إیفاء الحق ال من جنس البیع، فإن ص�احب الح�ق إذا اس�توفى م�ن الم�دین مال�ھ                 
كان ھذا استیفاء، فإذا أحالھ على غیره كان قد استوفى ذلك الدین عن الدین الذي في ذمة 

  .)٣(المحیل 

، واش��ترط الحنفی��ة القب��ول م��ن المح��ال  )٤(اش��ترط جمھ��ور الفقھ��اء رض��ا المحی��ل  وق��د 
وقد رأینا نص النظام ال�سعودي عل�ى أحقی�ة اعت�راض ال�شركاء عل�ى االن�دماج،               . )٥(علیھ

وأجاز لھم التخارج، وعلیھ فال إشكال في تخریج المسألة على كونھا م�ن الحوال�ة، وھ�ي      
  .اب والسنة واإلجماعویستدل على جوازھا بالكت. )٦(جائزة 

                                                           

 األصیل، فالبنك الدامج ھ�و الكفی�ل     یسمى في الفقھ بحوالة الدین، ویمكن أن یكون كفالة بشرط براءة           ) ١
المتحم��ل ل��دیون البن��وك المندمج��ة، وھ��ي األص��یل، ویؤی��د ھ��ذا أن العب��رة ف��ي العق��ود بالمع��اني ال        

إن الكفالة ب�شرط ب�راءة األص�ل حوال�ة،     : "باأللفاظ والمباني؛ یقول فقھاء الحنفیة تطبیًقا لھذه القاعدة     
 تبی��ین فخ��ر ال��دین عثم��ان ب��ن عل��ي الزیلع��ي،: عیراج��". والحوال��ة ب��شرط ع��دم ب��راءة األص��ل كفال��ة

المتوفى سنة (لإلمام أبي البركات حافظ الدین عبد اهللا بن أحمد النسفي          : ، شرح كنز الدقائق   الحقائق
أحم�د ع�زو عنای�ة،    / ال�شیخ  : تحقی�ق : ومعھ حاشیة العالمة الشیخ الشلبي على ھذا الشرح)  ھـ ٧١٠

العالم��ة زی��ن ال��دین ب��ن     ؛)٤/١٥٣(م، ٢٠٠٠/  ھ��ـ ١٤٢٠دار الكت��ب العلمی��ة بی��روت لبن��ان    / ط
طبع�ة دار إحی�اء الت�راث      ) للن�سفي : ش�رح كن�ز ال�دقائق     : (إبراھیم ال�شھیر ب�ابن نج�یم، البح�ر الرائ�ق          

). ٦/٢٣٩( م ٢٠٠٢/ ھ�ـ ١٤٢٢العربي بیروت لبنان، حققھ وعلق علیھ أحمد عزو عنایة الدم�شقي       
لمحم�د ال�شربیني   : عل�ى الخطی�ـب   : یة البجیرم�ى  سلیمان بن محمد بن عم�ر البجیرم�ى، حاش�         / الشیخ

) ٤/٣٣٢( ،)م١٩٩٦/ھ�ـ ١٤١٧(دار الكت�ب العلمی�ة بی�روت لبن�ان ـ�ـ الطبع�ة األول�ى        / الخطیب، ط  
؛ حیث یرى أن االندماج لیس حوالة حق�وق    ٢٧٠أحمد محرز، المرجع السابق، ص      . د. عكس ذلك 

مل لذم��ة ال��شركة المندمج��ة إل��ى ال��شركة یل��زم فیھ��ا إخط��ار الم��دین وقبول��ھ لھ��ا؛ إنم��ا ھ��و انتق��ال ش��ا 
 . الجدیدة، وتحل الشركة الدامجة محلھا حلوًال قانونیًا

؛ الكاس��اني، ب��دائع ال��صنائع ف��ي ترتی��ب ال��شرائع، تحقی��ق      ) ٤/٣٣٢( البجیرم��ى، المرج��ع ال��سابق،   ) ٢
ان دار الكت�ب العلمی�ة بی�روت لبن�    / الشیخ عل�ي مع�وض ، ال�شیخ ع�ادل عب�د الموج�ود ،  ط           : وتعلیق
؛ موفق الدین أبو محمد بن عبد اهللا بن أحمد بن محمد قدامة المقدسى       )٦/١٢(. م ٢٠٠٣/  ھـ ١٤٢٤

 ).٤/٢٥١(، المغني، ، دار الفكر بیروت ، الطبعة األولى  ) ھــ ٦٢٠ ــ٥٤١( 
مجم�وع الفت�اوى تحقی�ق    )  ھ�ـ ٧٢٨المت�وفى س�نة  ( شیخ اإلسالم تق�ي ال�دین أحم�د ب�ن تیمی�ة الحرائ�ي                ) ٣

  . م ١٩٩٧/ ھـ ١٤١٨دار الوفاء المنصورة / لجزار وأنور الباز ، طعامر ا:
؛ أبو عبد اهللا محمد بن أبي بكر بن القیم الجوزیة، إع�ـالم الموقع�ـین ع�ن رب الع�المین                 )٢٠/٥١٢(   

 ).٢/١٠(ھـ، دار اللیل بیروت، ١٣٨٨شركة الطباعة الفنیة المتحدة ) ھـ٧٥١(
، ال�شرح الكبی�ر، بھ�امش حاش�یة     ) ال�شھیر بال�دردیر  ( د العدوي أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي حام     ) ٤

؛ أب��و إس��حاق إب��راھیم ب��ن عل��ي ب��ن یوس��ف الفی��روز آب��ادي       ) ٣/٣٢٥(ط، دار الفك��ر . الدس��وقي 
 ).١/٣٣٨( دار الفكر/ صدقي محمد جمیل العطار ، ط: الشیرازي، المھذب، تحقیق 

 .  )٦/١٥( الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق  ) ٥
 ). ٣/٣٨٢(البھوتي، كشاف القناع، مرجع سابق  ) ٦
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  .)١("َوَتَعاَوُنوا َعَلى اْلِبرِّ َوالتَّْقَوى:"  فقول اهللا تعالى: أما الكتاب

 المأمور بھ في اآلیة الكریمة التعاون في كل خیر؛ ف�البر ھ�و اس�م ج�امع         :وجھ الداللة 
، وق��ال )٢(لك��ل م��ا یحب��ھ اهللا ویرض��اه، والتق��وى اس��م ج��امع لك��ل م��ا یكرھ��ھ اهللا تع��الى         

ندب اهللا سبحانھ إلى التعاون بالبر وقرنھ بالتقوى لھ ؛ ألن في التق�وى رض�ا      : ردي  الماو
اهللا تعالى ، وفي البر رضا الناس، ومن جمع بین رضا اهللا تعالى ورضا الناس فقد تمت          

والتع��اون عل��ى الب��ر   : )٣(س��عادتھ وعم��ت نعمت��ھ ، وق��ال اب��ن خ��ویز من��داد ف��ي أحكام��ھ     
على العالم أن یعین الناس بعلمھ فیعلمھم ، ویعینھم الغني والتقوى یكون بوجوه ؛ فواجب 

، وأن یكون المسلمون متظاھرین كالی�د الواح�دة          بمالھ ، والشجاع بشجاعتھ في سبیل اهللا      
وھ�ذا التع�اون   . )٤(المؤمنون تتكافأ دماؤھم ویسعى بذمتھم أدناھم وھم ید على من س�واھم    

النتائج الحسنة والثم�ار الطیب�ة ف�ي ك�ل          والتعاضد والتضامن یأتي بأضعاٍف مضاعفة من       
قد ُعِرف وثَبت أن الواحد من : عمل من األعمال المفیدة، وإلى ھذا أشار ابن خلدون فقال

البشر غیُر مستقل لتحصیل حاجاتھ في معاشھ، وأنھم متعاونون جمیًعا في ُعمرانھم على 
ث��ر م��ن ع���ددھم   ذل��ك، والحاج��ة الت��ي تح���صل بتع��اون طائف��ة م��نھم ت���ُسدُّ ض��رورَة األك       

وفي تلك المعاني ما یرجح جواز اندماج البنوك سعیًا إلى التعاون في تحقیق  ، )٥(أضعاًفا
  .مصالح األمة، وقوة للبنوك الوطنیة في مواجھة البنوك األجنبیة

صلى اهللا علی�ھ   ( روي عن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ أن النبي           ما: والدلیل من السنة  
  . )٦("، وإذا اتبع أحدكم على ملئ فلیتبعمطل الغني ظلم: "قال)  وسلم

من أحیل بحق�ھ   أن البني صلى اهللا علیھ وسلم أجاز الحوالة على الملئ، ف :وجھ الداللة 
 وغالبًا ما یكون البنك الدامج ھ�و األق�وى اقت�صادیًا       )٧(على مليء فواجب علیھ أن یحتال     

  .من البنك المندمج

                                                           

 . من سورة المائدة٢صدر اآلیة   )  ١
 تف�سیر  ف�ي  ال�رحمن  الك�ریم  تی�سیر ، )ھـ١٣٧٦ :المتوفى( السعدي اهللا عبد بن ناصر  بن  الرحمن  عبد ) ٢

- ھـ٢٠١٤ األولى ، الرسالة مؤسسة الناشر،  اللویحق،  معال  بن  الرحمن  عبد  ،  تحقیق  المنان،  كالم
اإلتیان بكل َخصلة من خصال الخیر المأمور بفعلھ�ا،         : اإلعانة بأنھا وعرف   ). ١/٢١٨ (.م  ٢٠٠٠

 .واالمتناع عن كل َخصلة من خصال الشر المأمور بتركھا
محمَّد بن أحم�د  : أبو عبد اهللا محمَّد بن أحمد بن عبد اهللا بن خویز منداد البصري المالكي، وقیل            : ھو ) ٣

، »كتاب�ھ الكبی�ر ف�ي الخ�الف    «: ق، ویكنى أیًضا بأبي بكر، صنَّف ع�دَّة كت�ب منھ�ا         بن علي بن إسحا   
، وكان�ت وفات�ھ ف�ي أواخ�ر الق�رن الراب�ع         »كتاب�ھ ف�ي أحك�ام الق�رآن       «، و »كتابھ في أص�ول الفق�ھ     «و

دار الكت�ب العلمی��ة     محم�د ب��ن عل�ي ب�ن أحم�د ال��داوودي ،، طبق�ات المف�سرین      .ا: راج�ع  . الھج�ري 
 ).٢/٧٢(م ١٤٠٣/١٩٨٣

دار إحی�اء الت�ـراث العرب�ي     / أبو عب�ـد اهللا محم�د ب�ـن أحم�د القرطب�ي، الج�امع ألح�ـكام الق�ـرآن ، ط                   ) ٤
  .٦/٤٦،٤٧م ، ١٩٥٢/ھـ ١٣٢٧

  ).١/٤٢٩(ھـ  ١٣٧٧ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون ، مؤسسة الرسالة  ) ٥
، صحیح البخاري، تحقیق ) ھـ  ٢٥٦سنة (  الجعفي المتوفى أبو عبداهللا محمد بن إسماعیل البخاري ) ٦

  .٢١٦٧مصطفى دیب بغا بیروت، دار ابن كثیر، باب إذا أحال على ملئ فلیس لھ رد، حدیث رقم 
دار  أحمد ب�ن عل�ي ب�ن حج�ر أب�و الف�ضل الع�سقالني ال�شافعي، ف�تح الب�اري ش�رح ص�حیح البخ�اري              ) ٧

 ،)٤/٥٤١ ( ١٣٧٩ بیروت ، -المعرفة 
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لة من عھده صلى اهللا علیھ وسلم إلى یومنا  أجمع أھل العلم على جواز الحوا:اإلجماع
  .)١(ھذا ولم یوجد مخالف 

  حرمة االندماج شرعا: الفرع الثاني 

   ...........................................................)٢(یرى جمھور الفقھاء

   )٨( حرمة )٧( والظاھریة )٦( والحنابلة )٥( والشافعیة )٤( والمالكیة )٣(من الحنفیة 

 ؛ )٩(االن������������دماج ال������������ذي ی������������ؤدي إل������������ى احتك������������ار األم������������وال والخ������������دمات 

                                                           

 ).   ٤/٣٣٦(سابق ابن قدامھ، المغني، مرجع  ) ١
ویق�صرونھ  . الحنفیة والشافعیة والحنابل�ة : من جمھور الفقھاء؛ المضیق لنطاق االحتكار المحرم وھم   ) ٢

أبو یوسف من الحنفیة والمالكی�ة، والظاھری�ة، واب�ن       : ومنھم الموسع وھم  . على األقوات الضروریة  
" ب�اس ال�سلع عل�ى نح�و ی�ضر بالعام�ة          احت: تیمیة وابن القیم من الحنابلة؛ حیث عرفوا االحتكار بأن�ھ         

وھذا یشمل احتكار الصنف، واحتكار العم�ل، فل�و تواط�أ أص�حاب مھن�ة معین�ة مم�ا           " جمھور الناس 
یحتاج الناس إلیھا، فلم یقبل�وا العم�ل إال ب�أجرة تف�وق األج�رة الت�ي كان�ت معت�ادة فھ�ذا م�ن االحتك�ار                

جب على ولي األمر الت�سعیر عل�یھم وم�نعھم    ویعد اندماج البنوك من ھذا النوع، وھؤالء ی" المحرم  
 ؛ ابن القیم،٢٥- ٢٤ابن تیمیة، الحسبة، مرجع سابق، ص : راجع. من ممارسة سلطتھم االحتكاریة

  الفت��اوى ألب��ي إس��حاق ال��شاطبي، جمعھ��ا محم��د أب��و     ؛٢٢٦الط��رق الحكمی��ة، مرج��ع س��ابق ص��ـ   
دار الغ��رب /  المع��رب، ط، الونشری��سي، المعی��ار ١٣٧ م، ص ١٤٠٥/٠١٩٨٤األجف��ان، ت��ونس،  
. د: وللمزید حول االحتكار وآث�اره یراج�ع      ). ١٢٦/١٢٧/ ١١( م  ١٤٠١/١٩٨١اإلسالمي، بیروت   

محم��د أبوزی��د األمی��ر، االحتك��ار ومعالجت��ھ ف��ي الفق��ھ اإلس��المي، بح��ث من��شور ف��ي حولی��ة كلی��ة           
االحتكار دراسة  ماجد أبو رخیةم ؛  ٢٠٠٢الدراسات اإلسالمیة والعربیة بالمنصورة، الجزء األول       

 ، طبع�ة دار   ٤٦٣ ، ص�ـ   ٢ ضمن كتاب بحوث فقھیة في قضایا اقتصادیة معاص�رة ج�ـ           فقھیة مقارنة 
 .النفائس باألردن

 ).٣/١٩٢(الكاساني، بدائع الصنائع  ) ٣
  )١٠/١٢٢ (م١٩٩٤ - ھـ١٤١٥ األولى،اإلمام مالك بن أنس،  المدونة ، دار الكتب العلمیة،  ) ٤
 ) .٣/٧٨( ؛ روضة الطالبین ) ١٣/٤٤(ع النووي، المجمو ) ٥
 ).٣/١٧٦(كشاف القناع  ) ٦
ھ�ـ، المحل�ى باآلث�ار، طبع�ة     ٤٥٦أبو محمد على بن أحمد بن سعید بن ِحزم الظاھري المت�وفى س�نة      ) ٧

 .والحكرة المضرة بالناس حرام: "  وجاء فیھ١٥٦٨مسألة رقم  ) . ٦٤/ ٩( . دار الفكر
للمالكی��ة وال��شافعیة عل��ى ال��صحیح،    : األول: ة االحتك��ار عل��ى ق��ولین  والفقھ��اء منق��سمون ف��ي حرم��   ) ٨

للحنفیة وبعض الشافعیة ی�رون أن�ھ مك�روه         : والرأي الثاني . والحنابلة، والظاھریة ویرون أنھ محرم    
 . وما بعدھا٢/٧٠الموسوعة الفقھیة : راجع. إذا كان یضر بالناس، والكراھة ھنا كراھة تحریمیة

محم�د   : راجع . رض وطلب السلع والخدمات بغرض تحقیق أقصى ربح ممكنھو السیطرة على ع    ) ٩
م ص ٢٠١٠موس��وعة االقت��صاد اإلس��المي ، دار الكت��اب اللبن��اني والم��صري : عب��د الم��نعم الجم��ال

أحمد الملحم، االحتكار المحظور ومحظورات االحتكار في ظ�ل المناف�سة، مجل�ة الق�انون               . ؛ د ١٧١
حبس م�ال أو منفع�ة أو عم�ل    : إن االحتكار ھو  أو  .٣٨٠، ص   ١٩٧٧، السنة   ١٦٣واالقتصاد العدد   

، واالمتناع عن بیعھ وبذلھ حتى یغلو سعره غالًء فاحشًا غیر معتاد ، بسبب قلتھ ، أو انعدام وجوده 
كل ما ال تقوم مصالح األمة أو الدولة ، وفي مظانھ ، مع شدة حاجة الناس أو الدولة أو الحیوان إلیھ     

 . تحصیلھإال بھ فھو واجب
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......................................  

وشرط االحتكار أن یكون في     . ، وھي مطلوبة شرعاً   )١(ألنھ یؤدي إلى انعدام المنافسة    
  .أمر ضروري أو حاجي ویتضرر بھ الناس

  : ویستدل على وقوع التنافس والحض علیھ بما یلي

  )٢(" وفي ذلك فلیتنافس المتنافسون:"  من القرآن الكریم قول اهللا تعالى:أوًال

وفي ھذا النع�یم ال�ذي وص�ف    : یقول تعالى ذكره : " یقول اإلمام الطبري:وجھ الداللة
أن َینِفس : والتنافس. جل ثناؤه أنھ أعطى ھؤالء األبرار في القیامة، فلیتنافس المتنافسون         

ون لھ، ویتمنى أن یكون لھ دونھ، وھو م�أخوذ م�ن ال�شيء    الرجل على الرجل بالشيء یك 
. النفیس، وھو الذي تحرص علیھ نفوس الن�اس، وتطلب�ھ وت�شتھیھ، وك�أن معن�اه ف�ي ذل�ك            

   . )٣(" فلیجّد الناس فیھ، وإلیھ فلیستبقوا في طلبھ، ولتحرص علیھ نفوسھم

  .ویتضح من ذلك السعي إلى المنافسة في كل وجوه الخیر

  : یل من السنةالدل: ثانیًا

 ب��ین ) ص��لى اهللا علی�ھ وس�لم  ( اِهللا رس�ولُ  س�اَبقَ “ :ق��ال أن�ھ  عم�ر  ب��ن اهللا عب�د  ع�ن  - ١

                                                           

. أن یبرز ك�ل واح�د م�ن المتناف�سین ق�وة نف�سھ      : والتنافس ھو. المنافسة في اللغة؛ مصدر الفعل نافس      ) ١
ل�سان الع�رب، م�ادة    ابن منظ�ور،  : راجع. المسابقة إلیھ وكراھیة أخذ الغیر لھ     : والتنافس إلى الشيء  

وم ف�ي ك�ذا، ت�سابقوا فی�ھ     وفي المعج�م الوس�یط تن�افس الق�      . ، طبعة المطبعة األمیریة   ) ٥/٢٢٨ (نفس
وعرف�ت المناف�سة ف�ي تقری�ر اس�تراتیجیة المناف�سة         . وتباروا دون أن یلحق بع�ضھم ال�ضرر ب�بعض         

الن�شاط ال�ذي یق�وم ب�ھ طرف�ان أو أكث�ر ب�شكل م�ستقل             : الصادر عن مجلس المنافسة ال�سعودي بأنھ�ا       
فسة ال�سعودي عل�ى   موقع مجلس المنا: راجع. لتلبیة احتیاجات طرف ثالث من خالل شروط مقبولھ       

وعرفھ�ا  /  http://www.ccp.org.sa/go/uploads/Articles .الشبكة الدولی�ة للمعلوم�ات   
. مزاحمة المشروعات بع�ضھا بع�ضًا بحث�ًا ع�ن التف�وق وال�سعي إلی�ھ          : المعھد العربي للتخطیط بأنھا   

ا عرف�ت  كم� . ٢٢م، ص ٢٠٠٣راجع تقری�ر التناف�سیة العربی�ة، المعھ�د العرب�ي للتخط�یط، الكوی�ت                
العالقة التي تنشأ بین مجموعة م�ن التج�ار یقوم�ون ببی�ع س�لع أو خ�دمات متماثل�ة أو        : المنافسة بأنھا 

ویتضح من تلك التعریفات أن المنافسة ینتج عنھا  .. متشابھة على العمالء في منطقة جغرافیة معینة      
أو س�لع أج�ود وب�سعر       حراك اقتصادي بما یعود بالفائ�دة عل�ى العم�الء والم�ستھلكین بتق�دیم خ�دمات                 

  . أقل، وھذا مطلب شرعي؛ ألن فیھ تحقیق مصلحة العباد باالسترخاص
أخ�شى أن تب�سط   )  :" ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم       (بخالف المنافسة المذمومة ش�رعًا، ومنھ�ا ق�ول النب�ي            

البخ�اري، ص�حیح    : راج�ع ". علیكم الدنیا كما ب�سطت عل�ى م�ن ك�ان ق�بلكم فتناف�سوھا كم�ا تناف�سوھا                  
  .٣١٥٨، حدیث رقم البخاري

  .٢٦سورة المطففین، اآلیة  ) ٢
  م٢٠٠٠ - ھ����ـ ١٤٢٠األول����ى، : مؤس����سة الرس����الة الطبع����ة: الطب����ري، المرج����ع ال����سابق، طبع����ة ) ٣

 ) ٢٤/٢٩٩. ( 
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 فُقْل��ُت – ال��َوداِع َثِنیَّ��َة أَم��ُدھا وك��ان الَحفی��اِء، م��ن فأرَس��َلھا ،)١(ُأض��ِمَرْت ق��د الت��ي الخی��ِل
 ُتضَمْر، لم التي الخیِل بین وساَبَق–  سبعٌة أو أمیاٍل ستُة :قال ذلك؟ بین كان فكم :لموسى
 ِمی�لٌ  :ق�ال  ذل�ك؟  بین فكم :ُقْلُت – ُزَریٍق بني  مسجَد  أَمُدھا  وكان  الَوداِع،  َثِنیَِّة  من  فأرَسَلھا

  .)٢ (”.فیھا ساَبَق ممن ُعَمَر ابُن وكان – نحُوه أو

 أن��ھ ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم أج��از ال��سباق ب��ین الخی��ل، وفی��ھ دلی��ل عل��ى     :وج��ھ الدالل��ة
  .التنافس

:    ب�اع حل�سًا وق�دحاً     أن النبي- رضي اهللا عنھ –ا روي عن أنس بن مالك   م - ٢
م�ن یزی�د   : فق�ال   . أخ�ذتھما ب�درھم   : من یشتري ھ�ذا الحل�س والق�دح، فق�ال رج�ل           : وقال

  .)٣ (على درھم؟

 أن النبي ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم أذن لل�صحابة أن یتناف�سوا ف�ي الح�صول            :وجھ الداللة 
أن ال�سوم ف�ي   : یع عن طریق المزایدة، ونقل عن ابن عبد البر على السلعة المعروضة للب   

 وھ��ذا ی��دل عل��ى أن من��ع المناف��سة یع��د م��ن ب��اب       )٤(ال��سلعة ف��یمن یزی��د ال یح��رم اتفاق��اً   
  :االحتكار، وھو محرم شرعًا؛ ویستدل على حرمة االحتكار بما یلي

  . )٥("  َبْیَن اْلَأْغِنَیاِء ِمنُكْمَكْي َلا َیُكوَن ُدوَلًة:"  قول اهللا تعالى:القرآن الكریم : أوًال 

 م�ن الواض�ح أن االحتك�ار یجع�ل الم�ال خاص�ًا ف�ي تداول�ھ ب�ین األغنی�اء                 :وجھ الداللة 
دون الفقراء؛ لذلك قدره اهللا تعالى؛ فإن�ھ س�بحانھ وتع�الى ل�و ل�م یق�دره، لتداولت�ھ األغنی�اء                      

الف�ساد، م�ا ال یعلم�ھ    األقویاء، ولما حصل لغیرھم من العاجزین منھ شيء، وفي ذلك من       
  .)٦(إال اهللا، كما أن في اتباع أمر اهللا وشرعھ من المصالح ما ال یدخل تحت الحصر

ِإنَّ الَّ��ِذیَن َكَف��ُروا َوَی��ُصدُّوَن َع��ن َس��ِبیِل اللَّ��ِھ َواْلَم��ْسِجِد اْلَح��َراِم الَّ��ِذي   :" قول��ھ تع��الى- ٢

                                                           

 .ھي الدقیقة في خصورھا وبطونھا، وسریعة وصبورة، وتتحمل التعب ) ١
مام أبي الح�سین ب�ن م�سلم ب�ن الحج�اج       اإل؛١٠٥٣البخاري، صحیح البخاري، مرجع سابق، ح رقم        ) ٢

/  ھ�ـ    ١٤١٥دار الفك�ر    / ، ص�حیح م�سلم، ط     ) ھ�ـ   ٢٦١سنة( بن مسلم القشیري النیسابوري المتوفى    
  .١٤٩١ ح رقم م ، المكتب الثقافي،١٩٩٥

 ( . م١٩٨٨/ ھ��ـ ١٤٠٨دار الح��دیث / الح��افظ أب��ي داود س��لیمان ب��ن األش��عث، س��نن أب��ي داود ، ط   ) ٣
الج�امع  ( س�نن الترم�ذي   ، ) ھـ ٧٩٧المتوفى سنة ( محمد بن عیسى بن سورة   أبو عیسى ؛  )٢/١٢٠

 ) ٣/٥٢٢ (. م ١٩٩٤/ ھ�ـ   ١٤١٤دار الفك�ر    / صدقي محمد جمیل العط�ار، ط     : ، تحقیق )الصحیح  
األخ�ضر ب�ن عج�الن وعب�د اهللا     ھ�ذا ح�دیث ح�سن ال نعرف�ھ إال م�ن ح�دیث         : قال أبو عیسى  . وحسنھ

 بكر الحنفي والعمل على ھذا عند بعض أھل العلم لم یروا بأس�ا  الحنفي الذي روى عن أنس ھو أبو  
وغی�ر واح�د م�ن     المعتم�ر ب�ن س�لیمان       ببیع من یزید في الغنائم والمواریث، وق�د روى ھ�ذا الح�دیث            

 وحسنھ وقد ضعفھ أھل العلم، ولكن لھ شواھد الترمذيرواه كبار الناس عن األخضر بن عجالن ،  
  .یتقوى بھا

  ).٤/٣٤٥ ( ح الباري، مرجع سابقا بن حجر، فت ) ٤
  .٧سورة الحشر، من اآلیة  ) ٥
 تف�سیر  ف�ي  ال�رحمن  الك�ریم  تی�سیر ، )ھـ١٣٧٦ :المتوفى( السعدي اهللا عبد بن ناصر  بن  الرحمن  عبد ) ٦

- ھـ١٤٢٠ األولى ، الرسالة مؤسسة الناشر،  اللویحق،  معال  بن  الرحمن  عبد  ،  تحقیق  المنان،  كالم
  ).١/٨٥٠ (.م ٢٠٠٠
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 )١("َباِد َوَمن ُیِرْد ِفیِھ ِبِإْلَحاٍد ِبُظْل�ٍم ُنِذْق�ُھ ِم�ْن َع�َذاٍب َأِل�یمٍ             َجَعْلَناُه ِللنَّاِس َسَواء اْلَعاِكُف ِفیِھ َوالْ     
صلى ( روى عن یعلى بن أمیة أن رسول اهللا :قال اإلمام القرطبي عند تفسیره لھذه اآلیة

، وق�د فھ�م م�ن ھ�ذا ص�احب      )احتك�ار الطع�ام ف�ي الح�رم إلح�اد فی�ھ         : (ق�ال  )اهللا علیھ وسلم  
  .)٢(اآلیة أصل في إفادة تحریم االحتكاراالختیار الحنفي أن 

أن االحتك�ار م�ن الظل�م     :وجاء في إحیاء عل�وم ال�دین للغزال�ي عن�د تف�سیره لھ�ذه اآلی�ة       
، وم��ا ذھ��ب إلی��ھ الغزال��ي ف��ي بی��ان وج��ھ الدالل��ة ھ��و الق��ول )٣(. وداخ��ل تحت��ھ ف��ي الوعی��د

وال ش��ك أن ال��راجح؛ إذ أن م��دلول اآلی��ة ع��ام وی��دخل تح��ت النھ��ى ك��ل م��ن أراد محرم��ًا   
االحتكار داخل تحت نطاق ھذا العموم الشامل لالحتكار وغیره، فإن قیل إن اآلی�ة نزل�ت          

  .إن العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب: قلنا. بسبب غیر النھى عن االحتكار

 ما رواه اإلمام مسلم عن س�عید ب�ن الم�سیب ع�ن معم�ر اب�ن           :الدلیل من السنة النبویة   
  . )٤("من احتكر فھو خاطئ :" قال)  صلى اهللا علیھ وسلم (ول اهللا  عبداهللا العدوي أن رس

أجمع العلماء على أنھ لو كان عند إنسان طع�ام، واض�طر          : یقول النووي : وجھ الداللة 
  )٥(.الناس إلیھ ولم یجدوا غیره أجبر على بیعھ دفعًا للضرر عن الناس

والت�صریح ب�أن المحتك�ر     : نی�ل األوط�ار  " قال اإلمام ال�شوكاني رحم�ة اهللا ف�ي كتاب�ھ     
  .   )٦(خاطئ كاف في إفادة عدم الجواز؛ ألن الخاطئ المذنب العاصي

 كم�ا  )٧( أن في االحتكار مضرة بمصالح المسلمین، فیكون حرامًا    :الدلیل من المعقول  
   )٨ (أن حریة دخول األسواق ھي من أركان النظام االقتصادي اإلسالمي

                                                           

 .. ٢٥سورة الحج اآلیة  ) ١
 ).١٢/٣٤(. الجامع ألحكام القرآن، طبعة دار الكتب المصریةالقرطبي،  ) ٢
 ).٤/٧٧٥(إحیاء علوم الدین، طبعة دار الشعب الغزالي،  ) ٣
 ) .١٦٠٥( أخرجھ مسلم في صحیحھ، ح رقم  ) ٤
 ).١١/٣٦( النووي، شرح النووي على صحیح مسلم  ) ٥
 ).٥/٢٦٧( ألوطار، طبعة مكتبة اإلیمان بالمنصورةنیل االشوكاني،  ) ٦
" أسامھ السید عبد السمیع، االحتكار في میزان الشریعة اإلسالمیة وأث�ره ف�ي االقت�صاد والمجتم�ع          . د ) ٧

 .٧٩ م، ص ٢٠٠٧، دار الجامعة الجدیدة، "رؤیة فقھیة جدیدة 
 .٣محمد أنس الزرقا، المرجع السابق، ص. د ) ٨
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لحك��رة ف��ي ك��ل م��ا ی��ضر بال��سوق، ف��إن ل��م ی��ضر ف��ال  أن ا: وق��د نق��ل ع��ن اإلم��ام مال��ك
ویجب�ر المحتك�ر عل�ى بیع�ھ كم�ا          : ب�اب البی�ع   :" ویقول البھوتي في ك�شاف القن�اع      . )١(بأس

یبیع الناس؛ دفعًا للضرر، فإن أبى أن یبیع م�ا احتك�ره م�ن الطع�ام وخی�ف التل�ف بحب�سھ                  
اج�ھ، وك�ذا س�الح إذا    عن الناس فرقھ اإلمام على المحتاجین ویردون مثلھ عن�د زوال الح   

  .) ٢(..." احتاجوا إلیھ

وفي ھذا دلیل على تنظیم والة األمور عمل البنوك الدامجة أو الناش�ئة ع�ن االن�دماج،                
وھ��و م��ا أك��دنا علی��ھ ب��ضرورة رقاب��ة مؤس��سة النق��د عل��ى عملی��ات االن��دماج، للتأك��د م��ن    

 االحتك��ار ت��رجیح منافعھ��ا عل��ى الم��ضار؛ وحینئ��ذ تخ��رج عملی��ات االن��دماج م��ن دائ��رة      
  .المحرم، بل إن رجح نفعھا یكون مندوب إلیھا كما سبق بیانھ

واعل�م م�ع ذل�ك أّن    «:   قولھ لمالك األش�تر - رضي اهللا عنھ    -وقد ورد عن اإلمام علي    
في كثیر منھم ضیقًا فاحشًا وشّحًا قبیحًا، واحتكارًا للمنافع، وتحّكم�ًا ف�ي البیاع�ات، وذل�ك              

ص�لى اهللا  (ل�والة، ف�امنع م�ن االحتك�ار، ف�إّن رس�ول اهللا       باب م�ضّرة للعام�ة وعی�ب عل�ى ا         
فم��ن ق��ارف حك��رًة بع��د نھی��ك إی��اه فنّك��ل ب��ھ وعاقب��ھ ف��ي غی��ر    .. من��ع من��ھ)  علی��ھ وس��لم 

  )٣ (»إسراف

 إش�ارة جلی�ة إل�ى مب�ّرر المن�ع      - رض�ي اهللا عن�ھ       - ف�ي ق�ول اإلم�ام عل�ى          :وجھ الداللة 
  .والتحریم، وھو فتح باب مضّرة على عامة الناس

    وخالصة القول في ما ورد عن الفقھاء في أن تحریم االحتكار، وخاص�ة احتك�ار                
 ، فإن تخلف الضرر فال حرم�ة  )٤(الصنف واألعمال؛ مقید بحصول الضرر بعامة الناس      

، وال��ضرر ف��ي ان��دماج البن��وك یك��ون بغ��الء س��عر الخ��دمات البنكی��ة عل��ى العام��ة، ومن��ع   
األمر منعھ وإجبار البنوك على تقدیم الخدمات المنافسة ، فإن حدث ذلك وجب على ولي 

  .للناس بسعر المثل، وإتاحة المنافسة 

  :وأرى أن االحتكار الكامل ال یوجد في حاالت اندماج البنوك ألمرین

 وج��ود بن��وك أخ��رى عامل��ة بج��وار البن��وك الدامج��ة وھ��ذا م��شاھد؛ والعم��الء        :األول
الطبع س��عر الخدم��ة وس��رعة تق��دیمھا  أح��رارًا ف��ي اللج��وء إل��ى البن��ك ال��ذي یریدون��ھ، وب��   

  .وجودتھا وتنوعھا لدى البنك ھو ما سیجذب العمالء، ولیس شیئًا آخر

 وج��وب ع��دم ت��أثر المناف��سة بعملی��ات االن��دماج، وھ��ذا ش��رط ض��روري یج��ب  :الث��اني

                                                           

 )١٠/١٢٢(ن أنس، المدونة ، مرجع سابق اإلمام مالك ب ) ١
 . )٣/١٧٦(البھوتي، كشاف القناع، مرجع سابق   ) ٢
محم�د عب�ده، ن�شر دار    /  نھ�ج البالغ�ة، ش�رح ال�شیخ     - رض�ي اهللا عن�ھ   -اإلمام على ب�ن أب�ي طال�ب       ) ٣

 ).٣/١٠٠. ( المعرفة للطباعة والنشر بیروت لبنان
 .٢ ، حاشیة ٨فقرة الموسوعة الفقھیة الكویتیة، احتكار،  ) ٤
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التثبت منھ قب�ل عملی�ات االن�دماج، وق�د تناولت�ھ األنظم�ة تف�صیًال ف�ي االتفاقی�ات الدولی�ة،            
 م�ن اتفاقی�ة روم�ا والت�ي       ٨٥وم�ن ذل�ك ن�ص الم�ادة         . داخلیة كما س�لف البی�ان     واألنظمة ال 

كل اتفاق بین منشآت یستھدف أو یؤدي إلى المنع من المناف�سة أو الح�د           :" تنص على أنھ  
  . أي دون النظر لمنافعھ ومضاره" منھا أو تشویھھا یعد باطًال قانونًا من حیث ھو

تمنع المنشأة من التعسف في اس�تخدام       : " أنھ من ذات االتفاقیة على      ٨٦وتنص المادة   
  )١(. وتلك االتفاقیة اختارتھا بلدان السوق األوربیة". ھیمنتھا في السوق

وعل�ى ف��رض ت��أثر المناف��سة ن��سبیا بعملی��ات االن��دماج؛ ف��إن وج��ود اقت��صادیات الحج��م  
ل�ك  الكبیر التي تؤدي إلى تخف�یض متوس�ط تكلف�ة تق�دیم الخدم�ة م�ع زی�ادة اإلنت�اج وف�ي ذ                  

  . وبذلك یكون انتفى سبب حرمة االحتكار)٢(منفعة للعامة

ولعل في فتح أسواق جدیدة كبرى نظرا لزیادة قدرتھا التمویلیة ما یحد من آثار التأثیر 
  .على المنافسة، فضًال عن األنظمة التي تراعى عدم تأثیر االندماج على المنافسة

 المناف��سة أو البق��اء والق��درة عل��ى واألم��ر ن��سبي فق��د تلج��أ البن��وك إل��ى االن��دماج بھ��دف
  .الوقوف في مواجھة البنوك المسیطرة أو األكبر حجما، وقد تكون بنوكًا أجنبیة

یترجح الرأي األول القائل بجواز االندماج شرعًا، ویتف�ق مع�ھ ف�ي        .. وبناء على ذلك  
ذلك الرأي الثاني؛ حیث قی�د الحرم�ة بال�ضرر، ومت�ى انتف�ى ال�ضرر ف�ال حرم�ة، وعلی�ھ                       
یكون موقف الشریعة اإلسالمیة ف�ي ان�دماج البن�وك، ت�رجیح ان�دماج البن�وك لم�ا فی�ھ م�ن                      

  .واهللا أعلى وأعلم. المصلحة

                                                           

١)  Pass C. and sparkes J. (١٩٨٠) Monopoly, ٢ nd edition, London, 
Heinmann, P.١٣٣  

  .١١محمد أنس الزرقا، المرجع السابق، ص . د ) ٢
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ب اطا  

 ا ق رؤ  وكج ادر ا٢٠٣٠أ  

ج��اء ف��ي رؤی��ة المملك��ة أن م��صدر الق��وة الث��اني ھ��و االقت��صاد المزدھ��ر؛ حی��ث س��یتم   
ئح وإزال��ة العوائ��ق وت��سھیل الح��صول عل��ى التموی��ل، وسن��صبح مراجع��ة األنظم��ة والل��وا

رودًا في إدارة األصول والتمویل واالستثمار وھذا یتطلب شفافیة، وسن�شدد عل�ى تطبی�ق     
المعاییر العالمیة المتبعة قانونیًا وتجاری�ًا، وس�نمكن البن�وك وغیرھ�ا م�ن المؤس�سات م�ن                   

ل قط�اع، والت�ي تت�راوح ب�ین المنتج�ات           مواءمة منتجاتھا المالیة لتتناسب مع احتیاجات ك      
المالی��ة المحقق��ة للم��شروعات ال��ضخمة، وال��دعم المالئ��م الحتیاج��ات األعم��ال ال��صغیرة      
وغیرھا من المنتجات، وسنركز جھودن�ا عل�ى تحقی�ق الخ�دمات الحكومی�ة وتح�سین بیئ�ة               

  .نااألعمال بما یسھم في استقطاب أفضل الكفاءات العالمیة وصوًال إلى استغالل موقع

فان��دماج البن��وك ھ��و الوس��یلة األف��ضل عل��ى خل��ق كیان��ات كب��رى ق��ادرة عل��ى العم��ل       
 في ظل السعي لتحقیق الرؤیة؛ فھو ضرورة حتمیة للبن�وك الكب�رى وم�سألة              )١(والمنافسة

  .)٢(حیاة للكیانات المصرفیة الصغرى؛ ألن السوق العالمي ال یقبل بوجود الضعفاء

تحقیق الرؤیة؛ ألن البنوك القویة وحدھا ھي الت�ي        وعلى ذلك یسھم اندماج البنوك في       
تتمكن من تمویل كافة المشروعات كبیرھا وصغیرھا، وھذا یع�د نوع�ًا م�ن تح�سین بیئ�ة                   
األعم��ال الت��ي عل��ى أثرھ��ا ی��تم اس��تقطاب الكف��اءات والت��ي ت��ساھم ف��ي إح��داث التنمی��ة            

ی�ھ م�ن تموی�ل م�الي     المستدامة من خالل القطاع الخاص، والتي تمده البنوك بما یحت�اج إل  
  .؛ لیمكنھ القیام بدوره في تحقیق التنمیة المستدامة)٣(

، والق��وة ال��سوقیة الت��ي تت��یح للكی��ان  )٤(واالن��دماج ی��ؤدي إل��ى زی��ادة الكف��اءة الت��شغیلیة  
كما أن الكیانات المصرفیة  . المصرفي الناتج عن االندماج من التأثیر على أسعار السوق        

 تقف أمام منافسة البنوك األجنبیة الزاحفة في إطار العولمة العمالقة ھي التي تستطیع أن  
)٥( .  

                                                           

إذ تقرر اتفاقیة الجات السماح للدول األعضاء فیھا بإقرار معاملة تفضیلیة للم�ورد المحل�ي، م�ادام ال ت�ستھدف              ) ١
  :راجع. لمقدرة التنافسیة لألطراف المحلیة على حساب األطراف األجنبیةرفع ا

 HOEKMN B : Liberaling trade in services, World bank- Discussion papers, 
n.٢٤٣ , The World Bank, Washington, D,C, ١٩٩٥, p.٣٢ . 

 مقال�ھ م�شار   ٢ن�وك ال�صغیرة، ص  ھالة السعید، إص�الح الجھ�از الم�صرفي ض�روري ومطل�وب إدم�اج الب           . د ) ٢
  .٩٤محمد إبراھیم موسى، المرجع السابق، ص . إلیھا لدى د

  :راجع  ) ٣
  Traite de Droit Commrcial t.٢٫١٢ ED. NO٢٢١٦.P٢٨٥. RIPERT Georges 

ROBLOT Rene .  
ی�ات وإنج�از األعم�ال    المتمثلة في تحسین جودة الخدمات المصرفیة المقدمة للعمالء؛ نتیجة خفض تكلف�ة العمل   ) ٤

 .٨٠رمزي الجرم، مرجع سابق، ص . د: راجع. بسرعة ودقة أفضل وتحقیق أكبر عائد
خال�د س��عد زعل��ول، العولم��ة والتح��دیات االقت��صادیة وموق��ف ال��دول النامی��ة، مجل��ة حق��وق الكوی��ت، ال��سنة   . د ) ٥

  ع�������������دلي توفی�������������ق، . ؛ د٦٥، ص ٢٠٠٢ال�������������سادسة والع�������������شرون، الع�������������دد األول، م�������������ارس  
  .١١٥ م، ص٢٠٠٤الد إبراھیم سید أحمد، التشریعات االقتصادیة والمالیة، خ. د
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 باإلض�افة إل�ى     )٢(، ومتمی�زًا ع�ن غیرھ�ا م�ن البن�وك            )١(وتخلق مركزًا احتكاریًا جغرافیًا     
  .توفیر مكاسب كبیرة لعمالء الودائع والقروض في األجلین المتوسط والطویل

ي في النھایة إلى زیادة ص�البة االقت�صاد   كما أن االندماج یؤدي إلى المنافسة، بما یؤد 
القومي في مواجھة األزمات المالیة، فضال عن أن اندماج البنوك یؤدي إلى زیادة درجة         
السیولة في القطاع المصرفي مما یكون لھ أث�ر إیج�ابي عل�ى تحقی�ق ق�در م�ن االس�تقرار                      

ودرجة ال�سیولة بم�ا   على مستوى االقتصاد الكلي نتیجة للعالقة اإلیجابیة بین رأس المال    
، وھ�ذا كل�ھ   )٣(یخدم المصلحة العامة من خ�الل ت�دفقات االئتم�ان إل�ى القطاع�ات الحیوی�ة           

  .یسھم في تحقیق الرؤیة

                                                           

ح��سین فتح��ي عثم��ان، الممارس��ات االحتكاری��ة والتحالف��ات التجاری��ة لتق��ویض حریت��ي التج��ارة         . د ) ١
والمنافسة، دراسة لنظام االنتیترست في النموذج األمریكي، دار النھ�ضة العربی�ة، دون س�نة ن�شر،                

محمد فرید .  ؛ د٥٦ م، ص ٢٠٠٣لماحي، تنظیم المنافسة، دار النھضة العربیة حسین ا.  ؛ د  ٨ص
 م، ٢٠٠٢العریني، الشركات التجاریة، الشركات التجاریة، دار المطبوع�ات الجامعی�ة اإلس�كندریة      

" الج�ات " ولكننا نرى مع جانب من الفقھ أنھ طبقًا لمبدأ اتفاقیة تحریر تج�ارة الخ�دمات       . ٥٦٦ص    
 التربس المتعلقة بحمایة الملكیة الفكریة، أنھ یجب عدم التمیی�ز ف�ي المعامل�ة ب�ین م�وردي                  ، واتفاقیة 

الخدمات األجانب، وموردي الخدمات المحلیین بإلغاء كافة صور وأشكال التمییز ف�ي المعامل�ة ب�ین       
ألن وال یفھم م�ن ذل�ك تف�ضیل البن�وك األجنبی�ة عل�ى البن�وك الوطنی�ة؛                   . الخدمات الوطنیة واألجنبیة  

ھذا یفرض على البنوك الوطنیة تطویر نفسھا حتى یمكنھا منافسة نظیرتھا األجنبیة القادمة بموجب               
محم�د إب�راھیم موس�ى، المرج�ع ال�سابق، ص      . د: راج�ع . تلك االتفاقیات للعمل في األسواق العربی�ة   

ج��الل وف��اء  .  وم��ا بع��دھا؛ د ٢٣محم��د ح��سام لطف��ي، المرج��ع ال��سابق ص     .  وم��ا بع��دھا؛ د ١١٣
ح�سام ال�دین عب�د الغن�ي     .   ؛ د٢٣محمدین، الحمایة القانونیة للملكیة الصناعیة، مرج�ع س�ابق، ص          

 وم��ا ١٣٦، ٨٤ال��صغیر، أس��س ومب��ادئ اتفاقی��ة الجوان��ب المت��صلة بالتج��ارة، مرج��ع س��ابق، ص     
 .بعدھا

المرج�ع  أك�ثم أم�ین الخ�ولى،    . د: یراج�ع . وھذا یعد أمرًا مشروعًا وإن أثر على مراكز بن�وك أخ�رى      ) ٢
 .١٣السابق، ص 

فلق��د أص��بح الع��الم كل��ھ مج��اًال للت��سوق م��ن ال��سلع تام��ة ال��صنع، وعناص��ر اإلنت��اج ، والمعلوم��ات           ) ٣
واألفكار، فقفزت ال�شركات المنتج�ة ف�وق أس�وار ال�دول وغ�زت األس�واق المحلی�ة ویتع�اظم نفوذھ�ا                       

على التحكیم التجاري الدولي،    حسین الماحي، انعكاسات العولمة     . د: راجع. وقوتھا یومًا بعد اآلخر   
االتجاھ��ات " ض��من فعالی��ات الم��ؤتمر ال��سنوي الخ��امس لكلی��ة الحق��وق، جامع��ة المن��صورة الموس��وم

  ؛ . ٣م، ص ٢٠٠٠ مارس ٢٨،٢٩" الحدیثة في التحكیم
TOUSCOZ J. : Mondialisation et securite économique international, 

RDIP, ١٩٩٨ , pp.٦٢٥. 
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  الخاتمة

اآلن بف��ضل اهللا اینع��ت ثم��ار تل��ك الدراس��ة؛ وتمخ��ض عنھ��ا مجموع��ة م��ن النت��ائج ،       
  :مشفوعة بالتوصیات، وذلك على النحو التالي

  :النتائج: أوًال

 أصحبت الق�درات الفردی�ة واالمكانی�ات المتواض�عة ورؤوس األم�وال المبعث�رة غی�ر           - ١
ق��ادرة عل��ى تحقی��ق األھ��داف الكبی��رة لألف��راد وال��دول، ب��سبب م��ا ی��شھده الع��الم م��ن     
التطور الدائم والمستمر ف�ي جمی�ع ن�واحي الحی�اة خاص�ة االقت�صادیة؛ وترت�ب عل�ى                

ؤدى إل��ى ق��درتھا عل��ى مناف��سة البن��وك   ذل��ك أن ان��دماج البن��وك الوطنی��ة والعربی��ة ی��  
  .األجنبیة الوافدة للعمل بموجب االتفاقیات الدولیة

 ان��دماج البن��وك ل��یس ھ��دفًا، ب��ل ھ��و وس��یلة لتحقی��ق وف��رات اقت��صادیة ناتج��ھ ع��ن           - ٢
اقتصادیات الحجم بما یؤدي في النھایة إلى تعظیم األرباح التي تزید من قیم�ة البن�ك       

 المناف���سة والح���د م���ن المخ���اطر، ف���ضًال ع���ن تموی���ل وتجعل���ھ ق���ادرًا عل���ى مواجھ���ة
المشروعات الكبیرة الق�ادرة عل�ى المناف�سة عل�ى الم�ستوى اإلقلیم�ي وال�دولي، وھ�و                  

  .  م٢٠٣٠ھدف من أھداف رؤیة المملكة 

 یتمیز اندماج البن�وك بخ�صائص تمی�زه ع�ن غی�ره م�ن ص�ور التك�تالت االقت�صادیة              – ٣
  .األخرى

لسعودي الجدید تنظیم االندماج بنوعی�ھ؛ وح�افظ عل�ى حق�وق       تناول نظام الشركات ا  - ٤
  :كال من

  المساھمین؛ فأوجب موافقة ثالثة أرباع األسھم الممثلة في اجتماع الجمعیة العامة    -أ  
غیر العادیة، وأعطى الحق للمساھمین المعارضین في التخارج، والحصول على 

  . كامل حقوقھم

راض عل��ى ق��رار االن��دماج، ورت��ب عل��ى      ال��دائنین؛ حی��ث أعط��اھم ح��ق االعت��    -ب 
وقف مشروع االندماج لحین تحقق أحد ثالثة أمور؛        : اعتراضھم أثرًا خطیرًا ھو   

تق��دیم : الثال��ث. الوف��اء بال��دین إذا ح��االً : الث��اني. تن��ازلھم ع��ن المعارض��ة : األول
ون�رى أن ھ�ذه الخی�ارات الت�ي أتاحھ�ا النظ�ام       . الضمانات الكافی�ة إذا ك�ان م�ؤجالً     

 عل�ى تفوی�ت الح�ق عل�ى ال�دائنین المعارض�ین تق�ویض م�شروع االن�دماج؛                   قادرة
وبذلك یكون النظام أقام التوازن بین حق�وق ال�دائنین، ورعای�ة م�شروع االن�دماج               

  .وحسنًا فعل

 العمال؛ فلم یجز النظام أن یكون االندماج سببًا منھیًا لعقود العم�ل مح�ددة الم�دة،             –ج  
  .قضائیة، وأحقیتھم في التعویض عن اإلنھاءوھو ما تواترت علیھ األحكام ال
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أما في عقود العمل غیر محددة المدة فأجاز تقلی�ل العمال�ة، وھ�و أم�ر ال مف�ر من�ھ ف�ي                    
كم�ا یج�وز للعم�ال إنھ�اء      . اندماج البن�وك؛ للتط�ور التكنول�وجي الم�شاھد ف�ي ھ�ذا المج�ال              

ویة خالف�ات العم��ل  العق�ود ب�إرادتھم إذا تغی��رت طبیع�ة العم�ل، وق��ضت اللجن�ة العلی�ا لت��س      
القواعد العامة للشریعة اإلس�المیة تق�ضي ب�أن اس�تعمال        :" بالمملكة العربیة السعودیة بأن   

الحق ال یكون مطلقًا؛ بل ھو مقید بعدم إس�اءة اس�تعمالھ، ف�إذا خ�الف ص�احب العم�ل ھ�ذه          
وف��ي حال��ة اس��تمرارھم ف��ي العم��ل ل��دى البن��ك ال��دامج      . القواع��د ك��ان ملزم��ًا ب��التعویض  

وف�ي تل�ك األحك�ام یتواف�ق النظ�ام          . ون ینفس المیزات التي كان�ت لھ�م قب�ل االن�دماج           یتمتع
  .السعودي مع األنظمة العالمیة

  یترتب على االندماج سلبیات في األجل القصیر تتالشى ف�ي األج�ل الطوی�ل الس�یما                - ٥
ى إذا ُبِنيَ قرار االندماج على قرارات مدروسة بشكل س�لیم نظام�ًا ومؤس�سًا عل�ى ُبَن�         

  .اقتصادیة سلیمة تحت رقابة مؤسسة النقد

 موقف الشریعة اإلسالمیة من اندماج البنوك ھو جوازه شرعًا، متى انتفى ال�ضرر،         – ٦
ف��إن تحق��ق من��ھ ض��رر بالعام��ة كزی��ادة أس��عار الخ��دمات أو من��ع المناف��سة؛ فیك��ون       

 وفي  حرامًا، ویجب على ولي األمر حینئذ تسعیر الخدمات علیھم، وإتاحة المنافسة،          
إعمال القواعد الشرعیة ما یقدم حلوًال عملیة لمسألة ان�دماج البن�وك بتق�دیم الم�صالح             

 ت�صرف اإلم�ام   .العامة على المصالح الخاصة عند التع�ارض، ودف�ع ال�ضرر األع�م      
وق��د وج��دنا أن االتفاقی��ات الدولی��ة، وال��نظم الداخلی��ة . عل��ى الرعی��ة من��وُط بالم��صلحة
ن القدرة االقتصادیة التي تحقق المنافسة الفعالة الت�ي         تھدف من االندماج إلى مزید م     

بھا حصول النفع للعامة باالس�ترخاص ، والق�درة عل�ى تموی�ل الم�شروعات القومی�ة                 
المناف�سة عالمی��ًا، وق��د س��بقت ش��ریعتنا الغ��راء ك��ل ھ��ذا ال��نظم بعنایتھ��ا بالحف��اظ عل��ى  

  .األموال وتنمیتھا

وس�نمكن البن�وك وغیرھ�ا م�ن     :"  ورد فیھ�ا    اندماج البنوك أحد أھداف الرؤی�ة؛ حی�ث        – ٧
المؤس�سات م�ن مواءم��ة منتجاتھ�ا المالی�ة لتتناس��ب م�ع احتیاج�ات ك��ل قط�اع، والت��ي        
تت���راوح ب���ین المنتج���ات المالی���ة المحقق���ة للم���شروعات ال���ضخمة، وال���دعم المالئ���م    

  ".الحتیاجات األعمال الصغیرة وغیرھا من المنتجات

ق بناء االقتصاد القومي القائم على التنافسیة؛ ألن كما أن اندماج البنوك یسھم في تحقی
البن��وك القوی��ة وح��دھا ھ��ي الق��ادرة عل��ى تموی��ل تل��ك الم��شروعات الت��ي تن��افس مثیالتھ��ا    
العالمیة؛ فضًال عن منافسة البنوك المندمجة أو الناتجة عن االندماج من منافسة نظیرتھا            

  .العالمیة بما یؤدى إلى صالبة االقتصاد القومي

  التوصیات: یًا ثان

 ض����رورة إص����دار نظ����ام خ����اص بان����دماج البن����وك، یوض����ح مراح����ل االن����دماج       – ١
ومفتراضاتھا، وآثاره؛ ألن القواعد الخاصة باالندماج في نظ�ام ال�شركات ال�سعودي             

  .جاءت مقتضبھ، وال تفي بجمیع المسائل المتعلقة باالندماج 



 - ٣٣٥٢ -

لناتج��ة ع��ن عملی��ات ان��دماج  ض��رورة إیج��اد حل��وال للح��د م��ن تقلی��ل اآلث��ار ال��ضارة ا– ٢
  .البنوك على العمال

 ربط الدراسات النظامیة بالدراسات الشرعیة واالقتصادیة؛ حتى یتمكن الباحثین من – ٣
بی��ان الق��ول الف��صل المؤص��ل ش��رعًا للن��اس المحق��ق للم��صالح االقت��صادیة الت��ب بھ��ا  

  .إعمار األرض، وتحسین جودة الحیاة، وإسعاد الناس

  ء القصد، وأسألھ سبحانھ وتعالى القبولھذا واهللا من ورا
   وأن یكون العمل خالصًا لوجھھ الكریم،،،
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 فھرس المراجع

  :المراجع الشرعیة: أوًال

   القرآن الكریم– ١

   التفسیر وعلوم القرآن– ٢

                   أبو عبـد اهللا محمد بـن أحمد القرطبي، الج�امع ألح�ـكام الق�ـرآن، دار إحی�اء الت�ـراث
  .م١٩٥٢/ھـ ١٣٢٧العربي

 الك��ریم تی��سیر، )ھ��ـ١٣٧٦ :المت��وفى( ال��سعدي اهللا عب��د ب��ن ناص��ر ب��ن ال��رحمن عب��د 
 الناش�ر،   اللویح�ق،   مع�ال   ب�ن   ال�رحمن   عب�د   ،  تحقی�ق   المن�ان،   كالم  تفسیر  في  الرحمن
   . م ٢٠٠٠- ھـ١٤٢٠ األولى الرسالة، مؤسسة

            المت�وفى (محمد بن جریر بن یزید بن كثی�ر ب�ن غال�ب اآلمل�ي، أب�و جعف�ر الطب�ري :
: مؤس��سة الرس��الة الطبع��ة  : طبع��ة، ج��امع البی��ان ع��ن تأوی��ل آي الق��رآن،    )ھ��ـ١٠٣

   م٢٠٠٠ - ھـ ١٤٢٠األولى، 

   الحدیث الشریف وعلومھ – ٣

  اإلمام أبي الحسین بن مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیري النیسابوري
م ، المكتب ١٩٩٥/  ھـ ١٤١٥دار الفكر / ، صحیح مسلم، ط) ھـ٢٦١سنة(المتوفى

  .يالثقاف

  أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي، فتح الباري شرح صحیح
  ١٣٧٩ بیروت ، -دار المعرفة   البخاري

  ھـ ١٤٠٨الحافظ أبي داود سلیمان بن األشعث، سنن أبي داود، دار الحدیث 
  .  م١٩٨٨/

  سنن الترمذي ) ھـ٧٩٧المتوفى سنة ( أبو عیسى محمد بن عیسى بن سورة ،
 ھـ ١٤١٤دار الفكر / صدقي محمد جمیل العطار، ط: ، تحقیق) الصحیح الجامع(
  . م ١٩٩٤/

  صحیح )  ھـ ٢٥٦سنة (  أبو عبداهللا محمد بن إسماعیل البخاري الجعفي المتوفى ،
  .البخاري، تحقیق مصطفى دیب بغا بیروت، دار ابن كثیر

  : كتب التراجم-٤

  دار الكت���ب العلمی���ة   ، محم���د ب���ن عل���ي ب���ن أحم���د ال���داوودي، طبق���ات المف���سرین
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  .م١٤٠٣/١٩٨٣

  : القواعد الفقھیة– ٥

               أبو محمد عز الدین عبد العزی�ز ب�ن عب�د ال�سالم ب�ن أب�ي القاس�م ب�ن الح�سن ال�سلمي
، قواع�د األحك�ام ف�ي م�صالح     ) ھ�ـ ٦٦٠: المت�وفى (الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء     

دار القل����م ، نزی����ھ  كم����ال حم����اد ، عثم����ان  جمع����ة ض����میریة ،  : األن����ام، تحقی����ق 
  . م٢٠٠٠/ھـ١٤٢١

  : كتب اللغة– ٦

          أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم المعروف بابن منظور، لسان العرب، طبع�ة
  .٢/٢٧٥المطبعة األمیریة، وطبعة دار صادر بیروت، الطبعة األولى 

                 محمد بن أبي بك�ر ال�رازي، مخت�ار ال�صحاح، تحقی�ق محم�ود خ�اطر، مكتب�ة لبن�ان 
  . م١٩٩٩ ھـ ١٤١٥ لبنان ناشرون، بیروت

  م١٩٩٦المعجم الوسیط، الجزء األول، القاھرة.  

  :  كتب الفقھ- ٧

  :الفقھ الحنفي

   شرح كنز ال�دقائق : (العالمة زین الدین بن إبراھیم الشھیر بابن نجیم، البحر الرائق :
طبعة دار إحیاء التراث العربي بیروت لبنان، حققھ وعلق علیھ أحمد ع�زو        ) للنسفي
  .  م٢٠٠٢/ ھـ١٤٢٢لدمشقي عنایة ا

            ھ�ـ ٥٨٧: المت�وفى (عالء الدین، أبو بكر ب�ن م�سعود ب�ن أحم�د الكاس�اني الحنف�ي ( ،
ال��شیخ عل��ي مع��وض ، ال��شیخ : ب��دائع ال��صنائع ف��ي ترتی��ب ال��شرائع، تحقی��ق وتعلی��ق 

  . م٢٠٠٣/  ھـ١٤٢٤دار الكتب العلمیة بیروت لبنان / عادل عبد الموجود ، ط

     لإلم�ام أب�ي    : ي الزیلعي، تبیین الحق�ائق، ش�رح كن�ز ال�دقائق          فخر الدین عثمان بن عل
ومع�ھ حاش�یة   )  ھـ٧١٠المتوفى سنة  (البركات حافظ الدین عبد اهللا بن أحمد النسفي         

دار / أحم�د ع�زو عنای�ة، ط     / ال�شیخ   : تحقی�ق : العالمة الشیخ الشلبي على ھذا الشرح     
  .م٢٠٠٠/  ھـ ١٤٢٠الكتب العلمیة بیروت لبنان 

  ھ���ـ٤٨٣: المت���وفى(حم���د ب���ن أب���ي س���ھل ش���مس األئم���ة السرخ���سي  محم���د ب���ن أ( ،
  .المبسوط، دار المعرفة بیروت

  : الفقھ المالكي
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       ال�شرح الكبی�ر،   ) الشھیر بال�دردیر ( أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي حامد العدوي ،
  .ط، دار الفكر. بھامش حاشیة الدسوقي 

  المعی��ار المع��رب والج��امع المغ��رب ع��ن أب��و العب��اس أحم��د ب��ن یحی��ى الونشری��سي ،
دار الغ���رب اإلس���المي، بی���روت   /  إفریقی���ة واألن���دلس والمغ���رب، ط  فت���اوي أھ���ل 

 .م ١٤٠١/١٩٨١

            المدون�ة،  )ھ�ـ ١٧٩: المت�وفى ( مالك بن أنس بن مالك ب�ن ع�امر األص�بحي الم�دني ،
  . م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥دار الكتب العلمیة، األولى، 

  :الفقھ الشافعي

       ،المھ�ذب، تحقی�ق   أبو إسحاق إبراھیم بن علي بن یوسف الفیروز آبادي الشیرازي :
  .صدقي محمد جمیل العطار ، دار الفكر

  لمحم��د : عل��ى الخطی��ـب: س��لیمان ب��ن محم��د ب��ن عم��ر البجیرم��ى، حاش��یة البجیرم��ى
ال�����شربیني الخطی�����ب، دار الكت�����ب العلمی�����ة بی�����روت لبن�����ان ـ�����ـ الطبع�����ة األول�����ى  

  . م١٩٩٦/ھـ١٤١٧

    ي وم�صطفى   م�صلیح / الشیخ: ، راجعھ وعلق علیھ   )  محمد أحمد الشربیني الخطیب
  . ھالل، دار الفكر

      ألحم��د : عل�ى م��تن اإلقن�اع  (من�صور ب��ن ی�ونس ب��ن إدری�س البھ��وتي، ك�شاف القن��اع
  شمس الدین 

                      ،أبو زكری�ا یح�ي ب�ن ش�رف الن�ووي، روض�ة الط�البین، بی�روت المكت�ب اإلس�المي
  .الطبعة الثانیة

  :الفقھ الحنبلي

    و العباس تقي الدین، الح�سبة  أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السالم بن تیمیة الحراني أب
  .دار الكتب العلمیة  في اإلسالم أو وظیفة الحكومة اإلسالمي

              أبو عبد اهللا محمد بن أبي بكر بن القیم الجوزیة، إعـالم الموقعـین عن رب العالمین
  .ھـ، دار اللیل بیروت١٣٨٨شركة الطباعة الفنیة المتحدة )  ھـ٧٥١(

      مجم��وع )  ھ�ـ ٧٢٨المت�وفى س�نة  (یمی�ة الحرائ�ي   ش�یخ اإلس�الم تق�ي ال�دین أحم�د ب��ن ت
  الفت����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������اوى

  .م١٩٩٧/ ھـ ١٤١٨دار الوفاء المنصورة / عامر الجزار وأنور الباز، ط:  تحقیق

             ٥٤١(موف��ق ال��دین أب��و محم��د ب��ن عب��د اهللا ب��ن أحم��د ب��ن محم��د قدام��ة المقدس��ى 

https://www.feqhbook.com/?book_authors=%d8%a3%d8%a8%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3-%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a8%d9%86-%d9%8a%d8%ad%d9%8a%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%86%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%b3%d9%8a
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  ).٤/٢٥١(، المغني، دار الفكر بیروت ، الطبعة األولى  ) ھــ٦٢٠ــ

  :ظاھريالفقھ ال

    ه ـ، المحل�ى   ٤٥٦أبو محمد على بن أحمد بن سعید بن ِحزم الظاھري المت�وفى س�نة
  .باآلثار، طبعة دار الفكر

  :مراجع فقھیھ متنوعة

 أحمد الملحم، االحتكار المحظور ومحظورات االحتكار ف�ي ظ�ل المناف�سة، مجل�ة        . د
  . م١٩٧٧، السنة ١٦٣القانون واالقتصاد العدد 

 د ال��سمیع، االحتك��ار ف��ي می��زان ال��شریعة اإلس��المیة وأث��ره ف��ي    أس��امھ ال��سید عب�� . د
  . م٢٠٠٧، دار الجامعة الجدیدة، "رؤیة فقھیة جدیدة " االقتصاد والمجتمع

       نھج البالغة، شرح الشیخ محمد عبده، - رضي اهللا عنھ  -اإلمام على بن أبي طالب 
  . نشر دار المعرفة للطباعة والنشر بیروت لبنان

 ی��ة االحتك��ار دراس��ة فقھی��ة مقارن��ة ض��من كت��اب بح��وث فقھی��ة ف��ي   ماج��د أب��و رخ. د
  .قضایا اقتصادیة معاصرة، طبعة دار النفائس باألردن

 محمد أبوزید األمیر، االحتكار ومعالجت�ھ ف�ي الفق�ھ اإلس�المي، بح�ث من�شور ف�ي                  . د
  .م٢٠٠٢حولیة كلیة الدراسات اإلسالمیة والعربیة بالمنصورة، الجزء األول 

 موسوعة االقت�صاد اإلس�المي، دار الكت�اب اللبن�اني     :  عبد المنعم الجمال  محمد.     د
  م ٢٠١٠والمصري 

 موسوعة مسائل الجمھور في الفقھ اإلسالمي، ط   : محمد نعیم محمد ھاني ساعي    . د /
  .  م٢٠٠٥/  ھـ١٤٢٦دار السالم 

  :المرجع القانونیة: ثانیًا

 ك��ویتي المق��ارن، دار الفك��ر أب��و زی��د رض��وان، ال��شركات التجاری��ة ف��ي الق��انون ال. د
  .م١٩٧٨العربي 

 أحمد عبد الفتاح، استقراء نتائج االن�دماج الم�صرفي وم�ستقبل ال�دمج الم�صرفي،               . د
أبح��اث ومناق��شات الن��دوة الت��ي نظمھ��ا اتح��اد الم��صارف العربی��ة، اتح��اد الم��صارف   

  .م١٩٩٢العربیة 

 م٢٠٠٠ أحمد محمد محرز، الشركات التجاریة، النسر الذھبي، القاھرة. د .  
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 أحمد محمد محرز، اندماج ال�شركات م�ن الوجھ�ة القانونی�ة، دراس�ة مقارن�ة، دار                . د
  .النھضة العربیة، دون سنة نشر

 أك���ثم أم���ین الخ���ولى، الوس���یط ف���ي الق���انون التج���اري، الج���زء الثال���ث، األم���وال .  د
 .التجاریة، بدون

 كلیة الحق�وق،   جاك یوسف الحكیم، الشركات التجاریة، منشورات جامعة دمشق،         . د
  . م٢٠١٠/٢٠١١/  ھـ١٤٣١/١٤٣٢

 جالل وفاء محم�دین، الحمای�ة القانونی�ة للملكی�ة ال�صناعیة وفق�ًا التفاقی�ة الجوان�ب                  . د
، دار الجامع�ة الجدی�دة للن�شر        "ت�ربس " المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكری�ة        

  . م                                                                                                                                                                                  ٢٠٠٠
یة وفق�ًا التفاقی�ة الجوان�ب       جالل وفاء محم�دین، الحمای�ة القانونی�ة للملكی�ة ال�صناع           . د

، دار الجامعة الجدیدة للن�شر      " تریبس" المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریة       
  . م ٢٠٠٠

 ح���سام ال���دین س���لیمان توفی���ق، ال���شركات التجاری���ة، النظری���ة العام���ة لل���شركات   . د
وتطورھا، شركات األشخاص، شركات األموال، شركة الشخص الواحد طبقًا لنظام        

ھـ ، مركز الدراسات ٢٨/١/١٤٣٧ وتاریخ ٣/ات الصادر بالمرسوم الملكي م   الشرك
  . م١٤٣٧/٢٠١٦العربیة للنشر والتوزیع، الطبعة األولي 

 حسام الدین عبد الغني الصغیر، أسس ومبادئ اتفاقیة الجوانب المت�صلة بالتج�ارة    . د
  .م١٩٩٩دار النھضة العربیة " اتفاقیة التربس" من حقوق الملكیة الفكریة، 

 حسام ال�دین عب�د الغن�ي ال�صغیر، النظ�ام الق�انوني الن�دماج ال�شركات، دار الفك�ر                . د
  . م٢٠١٦الجامعي، اإلسكندریة 

 حسن كیرة، أصول قانون العم�ل، الطبع�ة الثالث�ة، من�شأة المع�ارف باإلس�كندریة،                . د
  .م١٩٩٧

 دراس���ة مقارن���ة ب���ین الق���انون " ح���سني الم���صري، ان���دماج ال���شركات وانق���سامھا. د
  .م١٩٨٦الفرنسي والمصري، الطبعة األولى، القاھرة 

 ح��سني الم��صري، فك��رة الترس��ت وعق��د االس��تثمار الم��شترك ف��ي الق��یم المنقول��ة،   . د
  .م١٩٨٥دراسة مقارنة، 

 حسین الماحي، انعكاسات العولمة على التحكیم التجاري ال�دولي، ض�من فعالی�ات             . د
االتجاھ��ات " ن��صورة الموس��ومالم��ؤتمر ال��سنوي الخ��امس لكلی��ة الحق��وق، جامع��ة الم 
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 م٢٠٠٣حسین الماحي، تنظیم المنافسة، دار النھضة العربیة . د .  

 حسین الماحي، حمایة المنافسة دراسة مقارنة في ضوء أحك�ام الق�انون الم�صري       . د
الطبعة األول�ى   والئحتھ التنفیذیة، المكتبة العصریة، المنصورة،     ٢٠٠٥ لسنة   ٣رقم  

  .م٢٠٠٧

 ح���سین فتح���ي عثم���ان، الممارس���ات االحتكاری���ة والتحالف���ات التجاری���ة لتق���ویض  . د
حریت��ي التج��ارة والمناف��سة، دراس��ة لنظ��ام االنتیترس��ت ف��ي النم��وذج األمریك��ي، دار 

  .النھضة العربیة، دون سنة نشر

 ات ح��سیني إب��راھیم أحم��د إب��راھیم، ال��وجیز ف��ي ش��رح نظ��امي العم��ل والتأمین��          . د
  . م١٤٣٧/٢٠١٦االجتماعیة السعودي، الطبعة األولى، دون ناشر ،

 حم�د س��لیمان الرش��یدي، النظ��ام الق��انوني الن��دماج ال��شركات، دراس��ة مقارن��ة ب��ین  . د
  .م٢٠٠٤القانون الكویتي والقانون المقارن، رسالة ماجستیر، الكویت 

 النامی�ة، مجل�ة     خالد سعد زعلول، العولمة والتح�دیات االقت�صادیة وموق�ف ال�دول           . د 
  .م٢٠٠٢حقوق الكویت، السنة السادسة والعشرون، العدد األول، مارس 

 رض�ا محم�د العب�د، النظ�ام الق�انوني للتأمین�ات وال�ضمان االجتم�اعي ف�ي المملك��ة          . د
  .م٢٠١٧/  ھـ١٤٣٨العربیة السعودیة، دار اإلجادة الریاض، 

 التطویر المصرفي، رمزي صبحى مصطفى الجرم، اندماج البنوك كإحدى آلیات. د 
  .م٢٠١٣دار الجامعة الجدیدة

 سمیحة القلیوبي، الشركات التجاری�ة، الج�زء األول، الطبع�ة الثالث�ة، دار النھ�ضة               . د
  .  م١٩٩٢العربیة ، القاھرة

 ال��سید أحم��د عب��دالخالق، البن��وك والتج��ارة االلكترونی��ة، مجل��ة البح��وث القانونی��ة    . د
 جامع����ة المن���صورة، الع����دد الخ����امس  واالقت���صادیة، ت����صدر ع���ن كلی����ة الحق���وق،   

  .م، ١٩٩٩والعشرون، أكتوبر 

 ال��سید عی��د نای��ل، الوس��یط ف��ي ش��رح نظ��امي العم��ل والتأمین��ات االجتماعی��ة ف��ي      . د
المملكة العربیة السعودیة، الكتاب األول نظام العمل السعودي الجدی�د، مكتب�ة الرش�د         

  .م٢٠١٦/ ١٤٣٧ناشرون، الطبعة الثالثة 

 م عوض اهللا، اآلثار االقتصادیة للعولمة على القطاع المصرفي صفوت عبد السال. د
ف���ي م���صر ورق���ة بحثی���ة ض���من أعم���ال الم���ؤتمر ال���سنوي ال���سادس لكلی���ة حق���وق    

التأثیرات القانونیة واالقتصادیة وال�سیاسیة للعولم�ة عل�ى م�صر والع�الم             " المنصورة
  . م٢٠٠٢ مارس ٢٧ -٢٦القاھرة " العربي
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 دماج وخصخ�صة البن�وك، ال�دار الجامعی�ة باإلس�كندریة       طارق عبدالعال حماد، ان�    . د
  . م٢٠٠٣

 عب��د ال��رحمن ال��سید قرم��ان، العق��ود التجاری��ة وعملی��ات البن��وك، طبق��ًا لألنظم��ة      . د
  .ھـ١٤٣٩م، دار اإلجادة ٢٠٣٠المنفذة لرؤیة المملكة 

 عبد الرزاق أحمد السنھوري، الوسیط، في ش�رح الق�انون الم�دني، الج�زء األول،               . د
  .م١٩٨٧ة، دار النھضة العربیة القاھر

 ثروت فتحي إسماعیل، أحكام قانون الت�أمین االجتم�اعي         . عبد العزیز المرسي، د   . د
  .المصري، مكتبة كلیة الحقوق، جامعة المنوفیة، دون سنة نشر

 عب��د العزی��ز س��عد ال��دغیثر، الرقاب��ة عل��ى ان��دماج ال��شركات ف��ي ض��وء األنظم��ة      . د
 ھ�ـ،  ١٤٣٦ت�وراه، مقدم�ة للمعھ�د الع�الي للق�ضاء ع�ام        المتعلقة بالمناف�سة، رس�الة دك     

  .جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة

 عبد العظیم عبد الحمید، االندماج المصرفي وخصخ�صة البن�وك، تحلی�ل مق�ارن،              . د
  .م٢٠١٥الدار الجامعیة، الطبعة األولى 

 م٢٠٠٣عبد الفضیل محمد أحمد، الشركات التجاریة، دار النھضة العربیة،. د .  

 عب��د الف��ضیل محم��د أحم��د، حمای��ة األقلی��ة م��ن الق��رارات التع��سفیة ال��صادرة ع��ن   . د
الجمعیات العامة للمساھمین، دراسة مقارنة في القانون المصري والفرن�سي، مكتب�ة            

  .م١٩٨٦الجالء الجدیدة 

 تحلی���ل " لحمی���د، االن���دماج الم���صرفي وخصخ���صة البن���وك عب���د المطل���ب عب���د ا . د
  .م٢٠١٥، الدار الجامعیة اإلسكندریة، الطبعة األولى "مقارن

 ٢٠٠٥عبد المطلب عبد الحمید، العولمة واقتصادیات البنوك، الدار الجامعیة . د.  

 عب��د الوھ��اب عب��داهللا المعم��ري، ان��دماج ال��شركات التجاری��ة متع��ددة الجن��سیات،      . د
  .یة مقارنة، دار الكتب القانونیةدراسة فقھ

 ٢٠٠٤خالد إبراھیم سید أحمد، التشریعات االقتصادیة والمالیة، . عدلي توفیق، د. د 
  .م

 م١٩٧٥على البارودي، مبادئ القانون التجاري، منشأة المعارف، اإلسكندریة .  د.  

 م١٩٥٧على حسن یونس، الشركات التجاریة، القاھرة، . د.  

 م١٩٨٢لقانون التجاري، اإلسكندریة مصطفى كمال طھ، ا. د.  
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 م١٩٦٧فتحي عبد الصبور، الوسیط في قانون العمل، الجزء األول . د.  

 محسن أحمد الخضیري، االندماج المصرفي، مدخل متكامل لفن ومھارات إجراء . د
التحالفات االس�تراتیجیة وحی�ازة المزای�ا التناف�سیة ف�ي ع�صر العولم�ة، ن�دوة األبع�اد                   

إلداریة لالندماج المصرفي، أكادیمیة السادات للعلوم اإلداری�ة، مرك�ز          االقتصادیة وا 
  .م٨/١٩٩٩ /٢٨البحوث، السبت 

 مح��سن ش��فیق، الوس��یط ف��ي الق��انون التج��اري الم��صري، الق��اھرة، دار النھ��ضة      . د
  .العربیة

 محم���د إب���راھیم موس���ى، ان���دماج البن���وك ومواجھ���ة آث���ار العولم���ة، دار الجامع���ة  . د
  . م٢٠١٠الجدیدة،

 محم��د ح��سام لطف��ي، آث��ار اتفاقی��ة الجوان��ب المت��صلة بالتج��ارة م��ن حق��وق الملكی��ة  . د
  .م٢٠٠١على تشریعات البلدان العربیة، القاھرة الطبعة الثالثة،) تربس( الفكریة 

 م١٤١٧/١٩٩٦محمد حسن الجبر، القانون التجاري السعودي، الطبعة الرابعة . د.  

 دار المطبوع�ات الجامعی�ة اإلس�كندریة    محمد فرید العرین�ي، ال�شركات التجاری�ة      . د ،
  .م٢٠٠٢

 محمد فرید العریني، الشركات التجاریة، المشروع التجاري الجماعي ب�ین وح�دة             . د
  . م٢٠٠٦اإلطار القانوني وتعدد األشكال، دار الجامعة الجدیدة، اإلسكندریة 

 س�المیة،  دراسة قانونیة مقارنة بأحكام الشریعة اال " محمود المظفر، نظریة العقد     . د
  .دار الحافظ للنشر والتوزیع

 م١٩٨٢، القاھرة ١محمود سمیر الشرقاوي، القانون التجاري، ج. د.  

 دراس�ة مقارن�ة    " محمود صالح قائد االریاني، اندماج الشركات كظاھرة م�ستحدثة          .أ
  .م ٢٠١٢ م، الطبعة األولى ٢٠١٣دار الفكر الجامعي" 

 ون المعامالت التجاریة االتحادي ف�ي      مسعود یونس عطوان عطا، الوسیط في قان      . د
دراس�ة فقھی�ة ق�ضائیة مت�ضمنة أھ�م أحك�ام التمیی�ز              " دولة اإلمارات العربیة المتح�دة    

 . ه١٤٤١دار اإلجادة، الطبعة األولى " واالتحادیة العلیا

 م��سعود ی��ونس عط��وان، إنھ��اض الم��شروعات المتعث��رة ووقایتھ��ا م��ن اإلف��الس   . د "
ن��شر دار الوف��اء القانونی��ة  " لوض��عي والفق��ھ اإلس��الميدراس��ة مقارن��ة ب��ین الق��انون ا 

  .م٢٠١٠باإلسكندریة 

 م��سعود ی��ونس عط��وان، دور الحوكم��ة ف��ي اس��تدامة ال��شركات وتحقی��ق رؤی��ة   .    د
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دراس�ة مقارن�ة ب�ین نظ�ام ال�شركات ال�سعودي الجدی�د وال�شریعة         "  م   ٢٠٣٠المملكة  
ث والثالثین م�ن مجل�ة كلی�ة        اإلسالمیة، بحث منشور في الجزء الرابع من العدد الثال        

  . ھـ١٤٤٠ربیع األول  / ٢٠١٨الشریعة والقانون بطنطا دیسمبر 

 نبیل حشاد، الجات ومنظمة التجارة العالمیة، أھم التحدیات في مواجھة االقت�صاد          . د
  . م٢٠٠١العربي، مكتبة األسرة 

 نبیل حشاد، دم�ج واس�تحواذ البن�وك ف�ي م�صر، الف�رص والمح�اذیر، ورق�ة عم�ل              . د
  .، المركز المصري للدراسات االقتصادیة٢٠٠٣، مارس )٧٩(رقم 

 نزار عبد الرحمن الكیالي، الوسیط في شرح نظ�ام العم�ل ال�سعودي، ج�ده، ال�دار                 . د
  .م١٩٧٣ ھـ، ١٣٩٣السعودي للنشر، 

 ھناء سعید كرارة ، النظام االقتصادي الجدید والعولمة، ورقة بحثیة ضمن أعمال        . أ
الت�أثیرات القانونی�ة واالقت�صادیة      " س لكلی�ة حق�وق المن�صورة      المؤتمر السنوي الساد  

  . م٢٠٠٢ مارس ٢٧ -٢٦القاھرة " والسیاسیة للعولمة على مصر والعالم العربي

  المدونات القضائیة

  المكت��ب الفن��ي، مجموع��ة األحك��ام ال��صادرة م��ن ال��دوائر المدنی��ة       : محكم��ة ال��نقض
جزء الثاني من یونی�ھ إل�ي دی�سمبر     ال٤٧والتجاریة ودائرة األحوال الشخصیة السنة    

  . م القاھرة١٩٩٦

    الطبع��ة األول��ى  ١ج" ح��سن الفكھ��اني "  المدون��ة العمالی��ة ف��ي عق��د العم��ل الف��ردي ،
  .م١٩٥٧

  م١٩٧٥ أغسطس ١٣٨مجموعة مبادئ ھیئات التحكیم في منازعات العمل، العدد.  

  : المراجع األجنبیة 

 Ayadi , RYM and pujals , Georges : Banking Consolidation in 
the European, Overview and Prospects. Research Report in 
Finance and Bankinj, Centre for European policy Studies (C E 
PS) . 

 Bernard Simeon , Les fusions ET scissions de societies , 
regime juridique et fiscal, collection la vie de I'entreprise, 
Dunond, paris, ١٩٧١ . 

 CHAMPAUD C.: le controle de concentrations en France 
depuis ١٩٧٧, RTDC,١٩٨٠ . 

 CHUILLON R.: Les fusions de societies , recherche des règles 
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applicables a I'evaluation et a la remuneration des apports, 
J.C.P, ١٩٧٠. 

 ESCARRA (J) : Cours de droit Commerciel , Recueil Sirey. 
Paris, ١٩٥٢.     

 GEORGE J.: Benston Universal Banking, Journal Economic ,  

 Gourrrier(J) : la nation juridique d'entreprise Commune, ds. 
Droit Nucleaire Eurpeaire, P.U.F,Paris ١٩٨٦. 

 Group OF Ten, " Report on Consolidation in The Financil 
sector, Chapter١١. OECD, ٢٠٠١. 

 HOEKMN B : Liberaling trade in services , World bank- 
Discussion papers, n.٢٤٣ , The World Bank, Washington, D,C, 
١٩٩٥. 

 -IMF and world Bank : " Financial Sector Assessments" ٢٠٠٥. 

 -Jean Savatier : Les fusions de societies et le droit du travail , 
Bordeux, ١٩٦٧. 

 -K A Y. J.: VICKERSJ.: Regulatory reform : An appraisal , The 
law of business enterprises , Oxford, ١٩٩٤. 

 Pass C. and sparkes J. (١٩٨٠) Monopoly, ٢ nd edition, 
London, Heinmann .  

 REYMOND C. : Reflexions de droit compare sur la convention 
de la Haye sur le truste, Revue de droit international et droit 
compare, ١٩٩١. 

 -TOUSCOZ J. : Mondialisation et securite economique 
international, RDIP, ١٩٩٨ .               

 -Traite de Droit Commrcial t.٢٫١٢ ED. NO ٢٢١٦.p٢٨٥. RIPERT 
Georges ROBLOT Rene . 
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