 م
جامعت أفريقيا العامليت
عمادة الدراساث العليا
كليت االقتصاد والعلىم اإلداريت والسياسيت

حبث تكميلي لينل درجة املاجستري يف إدارة االعمال
بعنىان

دَج املؤطظات املصشفًُ وأثشه عًٌ اهلًهٌ ايتٓظًٌُ
دراست حالت بنك النيل األزرق املشرق

جواىر الحاج عثمان

البروفيسور .الرشيد عبد الوىاب

الخرطوم 5105م

اٌَـــــــــت
قال تعاىل:

{ ًَآَتَى انًَْبلَ عَهَى حُبِّوِ ذًَِي انْقُسْبَى ًَانٍَْتَبيَى ًَانًَْسَبكِنيَ ًَابٍَْ انسَّبٍِمِ
ًَانسَّبئِهِنيَ ًَفًِ انسِّقَبةِ ًَأَقَبوَ انصَّهَبةَ ًَآَتَى انصَّكَبةَ ًَانًٌُْفٌٌَُ بِعَيْدِىِىْ إِذَا
عَبىَدًُا ًَانصَّببِسٌٍَِ فًِ انْبَأْسَبءِ ًَانضَّسَّاءِ ًَحِنيَ انْبَأْضِ أًُنَئِكَ انَّرٌٍَِ صَدَقٌُا
ًَأًُنَئِكَ ىُىُ انًُْتَّقٌٌَُ}
صدق اهلل انعظٍى
سٌزة انبقسة اٌَت {}711

أ

اإلىـــــــــــــداء
يا من علنتين الصنود مهنا تبدلت الظزوف
اليت مل تأل جهدا يف تزبييت وتوجيهي

إىل وايذتٌ ايغايًُ ...
إىل سبب وجودي يف احلياة
إىل النور الذي ينري لي درب النجاح

وايذٍ احلبًب ...
إىل الشنوع اليت حترتق لتضئ لآلخزين
إلي كل من علنين حزفا

إيٌ أطاتزتٌ ...
إلي من كانوا يضيئون لي الطزيق...

إيٌ اخىاٌْ  ....وأبٓآٌ

ب

انشكس ًانعسفبٌ
احلًد هلل انري إختبز يٍ عببده أٌ أشيدىى مجبل حضستو انعهٍت ًانصالة ًانسالو عهً سٍدَب حمًد
أفضم يٍ خص بإشساف انكًبالث انسببٍَت ًعهى آنو ىداة األَبو ًأصحببو جنٌو انسالو.
ًانشكس جلبيعت أفسٌقٍب انعبملٍت كهٍت اإلقتصبد ًانعهٌو اإلدازٌت ًانسٍبسٍت أسبترهتب ًيٌظفٍيب خبصت

انربًفٍسٌز /الرشيد عبدالوهاب
ًانشكس يٌصٌل ألسسة كم يٍ بنك اننٍم األشزق املشسق
ًملكتبت جبيعت انصعٍى األشىسي ًجبيعت انسٌداٌ ًأكبدميت انسٌداٌ نهعهٌو املصسفٍت ًيكتبت بنك
انسٌداٌ املسكصي
ًانشكس نكم يٍ سبعدًَ يف إكًبل ىرا انبحث ًإخساجو ببنسأي ًانفكس

ج

المستخمص
تناول البحث موضوع دمج المؤسسات المصرفية وأثره عمى الييكل التنظيمي لمكيانات
الجديدة الناتجة عن الدمج وذلك من خالل خمق مؤسسات مصرفية ذات قدرة عمى المنافسة
وعمى تقديم الخدمات التمويمية المطموبة ولموصول إلى كيانات يمكنيا التالؤم والتعامل مع
المصارف الدولية والمصارف القادمة إلى السودان بعد إتفاقية السالم الشامل ولمقضاء عمى
مظاىر الضعف الذي لزم العديد من المصارف القائمة والجل تكوين أجيزة متكاممة تستجيب
لممتطمبات المتوقعة في مرحمة ما بعد السالم خاصة وانو وضح من خالل إستعراض
المخاطر عدم قدرة المصارف السودانية بوضعيا الحالي عمى العمل وفق المؤشرات
والمعايير العالمية.
إشتمل ىذا البحث عمى مقدمة وثالثة فصول بجانب الخاتمة النتائج التوصيات.
وكانت أىم فروض البحث أن دمج المؤسسات المصرفية يستوجب تغيرات في ىياكميا
التنظيمية ،وأن دمج المؤسسات المصرفية يساعد في تقوية العالقات الرأسية واألفقية في
الييكل الوظيفي الجديد وأن دمج مصرفي النيل األزرق والمشرق يؤدي إلى كفاءة آداء بنك
النيل األزرق المشرق.

د

وأىم نتائج البحث يظل اليدف األساسي في اإلندماج المصرفي في السودان وسيمة لتقوية
أوضاع المصارف ،خمق مصارف قوية قادرة عمى المنافسة في ظل التحديات اإلقميمية
والدولية خصوصًا بعد الترخيص لمصارف سودانية برؤوس أموال اجنبية.
كما كانت أىم التوصيات ضرورة وضع قانون خاص بالدمج يحكم عممية الدمج التي تتم
بين البنوك ومع ضرورة قيام بيوت خبرة لتقييم أوضاع ىذه المؤسسات المالية موضوع الدمج
والقيام بإعداد وصف وظيفي كامل ودقيق لكل الوظائف بالييكل التنظيمي وتحديد الميارات
والقدرات الالزم توافرىا في شاغمي الوظائف.

ه

Abstract
For the composition of banking institution with the capacity to
compete and to provide financial services required.
Access to the entities of a strong, capable and compatible that can
deal with global banks and banks to coming to Sudan after
Comprehensive Peace Agreement (CPA) To eliminate the weakness
of many of the existing banks.
Also for the purpose of forming integrated devices respond to the
projected requirements ،n post-peace agreement, especially after it
became clear through a review of the risks and the inability of the
Sudanese banks in its current position to act on the indicators and the
expected standards. Within the context of the CPA, and its
international support we encountered a increase in number of banks,
which led to the proposal of merger. The issue suggests institutional
capabilities that contribute positively in the next phase of building the
New Sudan along with coping with international banking technology
on one hand, and cultural and information awareness on the other.
The study at hand is composed of an introduction, four chapters, end,
recommendations and conclusions. The first chapter handles the
general concept of administrative organization, its importance, aims,
types and forms of organizational structure and how the
reorganization and the factors affecting the organizational structure.
The second chapter has reviewed the concept of banking mergers,
و

types and advantages and its reasons and its determinants and
problems and practical aspects of the merger. The third chapter
handles evaluation of the experiment of banking merger in Sudan,
necessities of evaluation, phases and examples of banks that
underwent merger in Sudan. Chapter four deals with Blue Nile East
Bank. Results of field study were analyzed to test the validity
hypothesis. The study refers to a collection of recommendations: 1)
enacting to regulate merger amid banks,2) The need to establish
consulting firms to assess the conditions of financial institutions into
mergers.3) To prepare a complete and accurate job description for all
positions to the organizational structure and determine the capacity
and skills required of the incumbents. The study was concluded with
alternative proposals for further consideration of future reports in this
area.
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51

 5-6تطبًل أداَ ايذساطُ

54

اخلامتُ

47

املشاجع

41

ط

قائمة األشكال
سقِ ايصفخُ

ايصهٌ
شهٌ سقِ (ًٖ )7-1هٌ ايكطاع املصشيف ايظىداٌْ بٓٗايُ ايعاّّ7995

19

شهٌ (ًٖ )1-1هٌ ايتٓظًِ ايىظًفٌ

19

شهٌ (ًٖ )6-1هٌ ايتٓظًِ ايكآِ ىل أطاس املصفىفُ
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أنمأظلؿهماٌؿقزةماظيتمبدأتمبفاماألظػقةماظـاظـةمػييمايؼؼيااماظليرؼلماظيذيمغيؿجمعينمزفيورم
اظعوٌةموبفذاماظظفورمأصؾحماظعاملمضرؼةمصغريهمؼلفلماظؿفوالمصقفاموايصولمسؾييماٌعؾوعياتمأمأيم
وضتموبأضلمجفدم .م
مواظعوٌةمأدتمظظفورمايغدعاجمأماٌؤدلاتماٌصرصقةمأمطلمأحناءماظعاملمظضؿانمتـياصسمػيذهم
اٌؤدلاتموادؿؿرارػام .م
م أصؾحمتقارمايغدعاجمواٌزاؼاماظيتمهؼؼفياماٌؤدلياتماٌـد يةمعينمخيولموصيوراتمايفيمم
اظؽؾريمعوجهمساتقةمؼؼاوعفامتقارمايغدعاجمواٌزاؼاماظيتمهؼؼفاماٌؤدلاتماٌـد ةم م
موظؼدمضيدعتمدقاديةماظيدمعجماٌصيرأمأماظؾؾيدانماظـاعقيةمديواءممطيامنمػيذاماظيدعجمإجؾياريمأوم
اخؿقاريمٌؤدلاتفامعنمأجلمضؿانماظؼدرةمسؾيماظـؿوموايدؿؿرارؼةم .م
مأصؾحمضرارمايغدعاجمضرارمادرتاتقفقاًمظؾدولمخاصةمبعدمزفورمضيرارممىـيةمبيازلماألولمأمسيامم
8811ممتمصدورمتوجقفاتمىـةمبازلمباظـلؾةمظإلرارماٌؼرتحمظؽػاؼةمرأسماٌالم8818مواظذيمدخيلم
حقزماظؿـػقذمسامم8881ممصشؽلمحدثاًمػاعاًمأمتارؼخماظـشاطماٌصرأمغظراًمىواغؾهمايجيابقةمواظلؾؾقةم
وترجح ماألدؾابماظيتمتؼي موراءمايغيدعاجاتماٌصيرصقةمخؾيم موحيداتمعصيرصقةمضوؼيهمظيدؼفامعينم
اإلعؽاغقاتمعامميؽـفامعنماٌـاصلةمأمدوقمساٌيمتؿوشمصقهماييدودماظلقاديقةمصضيومسينماييمدودم
اىغراصقةموباظؿاظيمطانميبدمعنمأنمتلعىماظؾـوكمظؿؿواجدمبػروسفامأومبايغدعاجمعلماظؾـيوكمالؾقيةم
داخلمعـارقماظـؼودمورأسماٌالمبفدفمخػضماظؿؽاظق موإذطاءمغارماٌـاصلةم .م

1

موباظـلؾةمظؾدولماٌؿؼدعةمدقؿمماظدعجمتعزؼزمظؾـوطفامظؿؼادمماظلوقم.موأعامأماظدولماظـاعقيةمػيومم
ردمتوصققميموضاسفاماظداخؾقةمواظؾدؼلمأمحايتماظؿعـرمواإلصوسم .م
م

مبدأمبـكماظلودانماٌرطزيمؼصدرماظؾوائحمواظؼواغنيمٌواجفيةمػيذهماظؿقيدؼاتمباغيبم

علؤوظقاتهمإلحداثمتغقريمأمأدواتماظلقادةماظـؼدؼةمظؾؿقؽممأمدقوظهماظؾـوكماظؿفارؼةمأمإريارمإدارةم
عؤدلاتمعصرصقهمإدوعقةمطؿامؼواجهممبلؤوظقةماظلقطرةمسؾيمأيزعاتماظـؼدؼةمواظؿضيكمموايديؿؼرارم
اظـؼديموعنمعصؾقؿهمظؿقؼققمػذهماظلقطرةمأنمؼعؿلمسؾيمخؾقمضطاامعصرأمذيمضدرهمصـقيهمساظقيةم،م
ويمؼؿأتىمػذامإيمبؿودلمضاسدةماٌاظؽنيمودسممسؿؾقاتماظدعجماٌصرأ .م
وضدمتـؾفتمايؽوعةمواظلؾطاتمالؾقةمهلذاماٌيدماظعياٌيموسؿيدتمسؾييمتؼوؼيةموحيداتفاماٌصيرصقةم
وذظكمبػرضمحدودمأمراسماٌالمووضلماظضوابطمظؾقدمعنمخماررمايئؿؿانمأومدعجماظوحداتماٌصرصقةم
اظصغريةماٌؿعـرةمأموحداتمأضوىم .م
مشكلت البحث :

مممم ؼـاضشمػذاماظؾقثماثرمدعجماٌؤدلاتماٌصيرصقةمسؾييماهلقاطيلماظؿـظقؿقيةمظؾؿصيارفماظليوداغقةم
حؿىمتلؿطقلمعـاصلةماٌصارفماظعاٌقةموذظكمباإلجابةمسؾيماظلؤالماظرئقليمسنمطق متؤثرمسؿؾقياتم
اظدعجماٌصرأمبنيماٌصارفمسؾيماهلقؽيلماظؿـظقؿييماىدمؼيدماظيذيمؼـيؿجمسينمػيذاماظيدعجمواألديؽؾةم
األخرىمتؿػرامسنمػذاماظلؤالمسنمعاػقيةماظيؿغرياتماظييتمؼؿطؾؾفيامػيذاماظيدعجمأمػقؽيلماظوزيائ م
وتوصقػفاموسؿؾقاتماظؿـظقمموهدؼدماظعوضاتماألصؼقةمواظرأدقةمأماهلقؽلماظوزقػيم.م م

2

أهميت البحث :

متـؾلمأػؿقةماظؾقثمسنمأػؿقةمعوضواماظدعجماٌصرأموعامؼؤديمإظقهمعينمرصيلمطػياءةماألداءمأم
اظؾـوكموزؼادةمتـاصليقؿفامأمعواجفيةماظؾـيوكماظعاٌقيةمأمسصيرماظعوٌيةمسؿوعياًمواًيدعاتماٌصيرصقةم
خصوصاًم.مطؿامتـؾلمأػؿقةماظؾقثمأماظؿعرفمسؾيمسؿؾقياتماظيدعجماٌصيرأماظييتمحيدثتمأماظعياملمم
وايدييؿػادةمعيينمواربفييام طؿييامؼفييدفماظؾقييثمأماٌليياػؿةمأماظؾقييوثماظعؿؾقييةماظراعقييةمإ متييوصريم
اٌعؾوعاتمحولمػذاماٌوضوامظؾؾاحـنيمواظداردني .م
أهداف البحث :م م
يهدف البحث إيل األتي:
-8

اٌلاسدةمأمايؾولمظؾؿشاطلماظيتمتواجهماٌصارفمأماظلودانم .م

-2

طقػقةمعواجفةماظؾـوكماظلوداغقةمظؾؿـاصلةماظعاٌقةمظعؿؾقاتماظدعجماٌصرأ.م

-1

اظؿعرفمسؾيماظؿفاربماظعاٌقةمأم الماظدعجماٌصرأم.

-4

اظؾقثمأماظؿغرياتماٌطؾوبةمظؾفقاطلماٌصرصقةماىدؼدةم.م.

فروض البحث

مادؿـدمػذاماظؾقثمسؾيماظػرضقاتمآيتقة :م
م:8مدعجماٌؤدلاتماٌصرصقةمؼلؿوجبمتغرياتمأمػقاطؾفاماظؿـظقؿقةم .م
ممممممم : 2ممؼلاسدمدعجماٌؤدلاتماٌصرصقةمأمتؼوؼةماظعوضةماظرادقةمواألصؼقةمأماهلقؽلم م
مممممممممممماظوزقػيماىدؼدمم.م م
م:3مدعجمعصرأماظـقلماألزرقمواٌشرقمؼوديمإظيمطػاءةمأداءمبـكماظـقلماألزرقم م
ممممممممممممماٌشرقم .م

3

منهج البحث :
اسؿؿدماظؾقثمسؾيماٌـفجماظؿارخييمواظوصػي ماظؿقؾقؾيمعلمدرادةمحاظة.
أدواث البحث :

اسؿؿدماظؾقثمسؾيماألدواتماألوظقةمعنموعوحظاتمودرادةماياظةمطؿياماسؿؿيدمسؾييماألدواتم
اظـاغوؼةمظؾؾقثموػيماظؽؿبمواٌراجلمواجملوتمأظعؾؿقهمواظؾقوثمواظشؾؽةماظعـؽؾوتقة .م
حدود البحث

مايدودماظزعاغقةم

م

م2001م – 2084مم م

مايدودماٌؽاغقةم

م

مبـكماظـقلماألزرقماٌشرقم-ماًرروم م

مايدودماظؾشرؼةم

م

ممعوزػوماإلدارةماظؿـػقذؼةموسؿوءماظؾـكم م

هيكل البحث :

تـاوظتماظؾاحـةمعوضوسفامعنمخيولمعؼدعيةموثوثيةمصصيولمبؽيلمصصيلمسيددمعينماٌؾاحيثم
صاظػصلماألولمؼؿـاولمدعجماٌؤدلاتماٌصرصقةمواظػصلماظـاغيمسنموربةماظيدعجماٌصيرأمماظليوداغيمومم
اهلقؽلماظؿـظقؿيموطانماظػصلماظـاظثماظدرادةماظؿطؾقؼقةمظؾـكماظـقلماألزرقماٌشيرقمواغؿفييماظؾقيثم
باًامتةمواظـؿائجمواظؿوجقفاتم .م
طؿامتعرضماظؾقثمسؾيممخلةمدراداتمديابؼةمحيولماٌوضيوامواغؿفيمىمباًامتيةمواظـؿيائجم
واظؿوصقاتم.م م
م

4

الدراساث السابقت :

ممتعرضتماظؾاحـةمسؾيممخلةمدراداتمتؿصلممبوضواماظؾقثم :م
/1ماثر الر مج ايف ر
8886م

1
: 8

يلر هوكررب و اار ونر ا

صر م :اراسر يدر ا يدر ال حو – ير مم

م

تـاوظتمػذهماظدرادةمعوضوامأثرماظدعجماٌصرأمسؾىمػقؽلموأداءمبـكماًررومموطاغتمعشؽؾةم
اظدرادةمحولمأثرماظدعجماٌصرأمسؾىمػقؽيلموأداءمبـيكماًرريوممحؿيىمتليؿطقلمعـاصليةماٌصيارفم
اظعاٌقةموذظكمباإلجابةمسؾىماظلؤالماظرئقلي:مطق متؤثرمسؿؾقياتماظيدعجماٌصيرأمسؾيىمػقؽيلموأداءم
بـكماًرروم؟معـفجماظؾقثماٌـفجماظؿارخييماظوصيػيماظؿقؾقؾيي،موطاغيتمأػيمماظػيروضم أنماظيدعجم
دقؤديمإظيمتعؼقدماٌؿغرياتماهلقؽؾقيةمظؾـيكماًرريوممومأنماظيدعجمديقؤديمإظييمهلينيمأداءمبـيكم
اًررومم.
وق ت صلت ال راس إل ي ة نت ئج همهر أنماظيدعجمأديمإظييمتعؼقيدماٌيؿغرياتماهلقؽؾقيةمظؾـيكم
اًررومموػذاماظؿعؼقدماغعؽسمأمسدممايديؿؼرارماظيذيميزممػقؽيلمبـيكماًرريومماظؿـظقؿييم،مطؿيام
أوضقتماظدرادةمضع ماألدامءماٌياظيمظؾـيكماًرريومموبفيذامؼيؿممضؾيولماظػيرضماألولموماظـياغيمأم
اظدرادة.

 /2ث ال مج يل جمم ي ون ا

ص م :اراس كم ل ال ون حنف ي مم8886م 2م

موتدورمعشؽؾةماظؾقثمحولمأثرماظدعجمسؾىم ؿوسةمبـكماًررومموإدؿـؿاجمسدةمادؽؾةمحيولم
اظؿأثرماظذيمغؿجمعنمدعجمبـكماًرروم،معـفجماظؾقثماٌـفجماظؿارخييماظوصيػيماظؿقؾقؾيي،موطاغيتم
.1

سؾدماهللمسؾدماظرحقمم،ماثرماظدعجماٌصرأمسؾيمػقؽلموأداءمبـكماًررومم،محبثمعاجلؿريمشريمعـشورم،مجاععةماًررومم،مسامم 1991م

 .2طؿالماظدؼنمحـػيم،مأثرماظدعجمسؾيم ؿوسةمبـكماًررومم،محبثمعاجلؿريمشريمعـشور جاععةماظلودانمسامم1991مم.

5

أػمماظػروضماظيتمخرجتمبفاماظدرادةمػيمأنمإدؿكداممررؼؼيةمتؼقيقمماألداءماظعياممظؾؾـيكمعليؿكدعام
اظـلؾةماٌاظقةماٌعروصةموضقاسمأثرماظدعجمسؾىمايداءمبإدؿكدامماألدعارماظؼقادقةمظؾؿعقشةمإلدؿؾعادمأثيرم
اظؿضكمموضقاسمأثرماظؿضكممسؾىم ؿةمبـكماًررومموتيأثرمذظيكمسؾيىماإلضؿصيادماظؽؾيي.موتوصيؾتم
اظدرادةمإ ماظـؿائجماآلتقةم
سدممجدوىماظدعجموسزيمذظكمإظيمسواعلمخارجقةموداخؾقيةم،متـؾيتماظعواعيلماًارجقيةمأمضيع م
اظعوضاتماًارجقةمظؾدوظةمعلمباضيماظدولماألعرماظذيمؼػرضمأثراًمداظؾاًمسؾييمايضؿصيادمالؾييم يام
ؼـعؽسمبدورهمسؾيماظؼطااماٌصرأم،مأعاماظعواعلماظداخؾقةممتـؾتمأمسدمماديؿؼرارمدقادياتماىفيازم
اٌصرأموتدػورمضقؿةماظعؿؾةمالؾقةم،موضررماظؾاحثمأمغفاؼيةماظدراديةمايؽيممسؾييموربيةماظيدعجم
دابؼاًمألواغهميداثةماظؿفربةمأماظلودانم.م م

 /1إسررتاتوجو ال ر مج ايف ر
2008م

ال ر اان :اراس ر إو ر اهو جلوررب كد ش ر ي ر م

1

مطاغتمعشؽؾةماظؾقثمتدورمحولماظلؤالماظرئقليمسنمإدرتاتقفقةماظدعجماٌصيرأمأماظليودانم
وزفورماظؿؽؿوتماإلضؿصادؼةمواظشيرطاتماإلحؿؽاؼيةماظؼابضيةماظؾـؽقيةم يامؼضيع ماٌـاصليةموؼفقيئم
اظػرصةمظؾؾـوكم اظؽؾريةمبياظؿقؽممأماألديواق،موإتؾيلماظؾاحيثماٌيـفجماظؿيارخييماظوصيػيماظؿقؾقؾييم
وبـقتماظدرادةمسؾىمأػمماظػروضموػيمإعؽاغقةمتؽوؼنمعؤدلياتمعصيرصقةمطيؾريةمذاتمعيواردمعاظقيةم
ضوؼييةمتليياسدمأممتوؼييلمعشييارؼلماظؿـؿقييةماإلضؿصييادؼةمواإلجؿؿاسقيية،مواظؿعييرفمسؾييىمإعؽاغقييةمضقييامم
عؤدلاتمعصرصقةمطؾريةمميؽـفامعواطؾةماظعوٌةماإلضؿصادؼةمواإلدارؼةموتؼـقةماٌعؾوعات.م م

 .1إو اهو جلوب يد ا كد ش إستاجتو ال مج ايف

ال اان حبث م ج تري غري منش ر ج مع ال اان ي م 2008م .

6

ومتوصؾتماظدرادةمإ مأنمضع ماظلقوظةماظـؼدؼةمأم ؿوسةمبـكماظـقؾنيمظؾؿـؿقةماظصـاسقةمبعدماظدعجم
أماٌراحلماألو مؼرجلمإ مدوءمإدارةماإلدؿـؿاراتمأماألصول،موملمتلؿطقلماجملؿوسةمهؼققمطػاؼيةم
رأسماٌالمبقـؿاموصؼاًمٌؿطؾؾاتمىـةمبازلمأماظلـواتماألو مظؾدعجمإيمأماظعاعنيمايخقنيمعينماظعؼيدم
اٌاضي،مرطزماٌصرفماظصـاسيمدابؼاًمسؾىماظؿؿوؼلماظرأمساظيمبقـؿامرطزتماجملؿوسةمبعدماظدعجمسؾيىم
اظؿؿوؼلماظؿشغقؾي.م م
 /4ث ال مج ايف
2004م.

يلى جمم ي ون النولني للتنمو ال ن يو  :اراس اجم إو اهو آام ي م

1

طاغتمعشيؽؾةماظؾقيثمطقي مؼيؤثرماظيدعجماٌصيرأمسؾيىمأداءموطػياءةمبـيكماظـيقؾنيمظؾؿـؿقيةم
اظصـاسقةموتطوؼرمطػاءةماظعؿيلموهلينيمآداءماظعياعؾنيمباظؾـيكم،موإتؾيلماظؾاحيثماٌيـفجماظؿيارخييم
اظوصػيماظؿقؾقؾيموبـقتماظدرادةمسؾىمصروضمأنمؼؤديماظدعجماٌصرأمإ مهلنيماظلقوظةممبفؿوسيةم
بـكماظـقؾنيمظؾؿـؿقةماظصـاسقة،موأنمؼؤثرماظدعجمإجيابقاًمسؾيىمغشياطم ؿوسيةمبـيكماظـيقؾنيمظؾؿـؿقيةم
اظصـاسقةموانمؼؤثرماظدعجماظدعجمديؾؾاًمسؾيىماظؿؿوؼيلماظؿـؿيويمعؿوديطموروؼيلماألجيلماظيذيمتؼدعيهم
ؿوسةمبـكماظـقؾنيمظؾؿـؿقةماظصـاسقة.ممم م
وطاغتمأػممغؿائجماظؾقثمتدورمحولمضرورةماإلدؿػادةمعنمواربماظيدولماألخيرىموؼلياسدةم
سؾىمتؼوؼةماٌرطزماٌاظي.موأنمضع مدقوظةم ؿوسةمبـكماظـقؾنيمظؾؿـؿقةماظصـاسقةمبعيدماظيدعجموسيدمم
هؾقلمغشاطم ؿوسةمبـكماظـقؾنيمظؾؿـؿقيةماظصيـاسقةمبعيدماظيدعجموطيذظكمإغعيدامماظؿؿوؼيلماظؿـؿيويم
ظؾؼطااماظصـاسيمبعدماظدعجموأؼضاًمضع ماظؼاسدةماظرأمساظقةمجملؿوسةمبـكماظـقؾنيمظؾؿـؿقةماظصـاسقة.م م

 .1أمجد إبراىيم آدم( ،اثر الدمج المصرفي عمى مجموعة بنك انيمين لمتنمية الصناعية) ،بحث ماجستير غير منشور ،جامعة أمدرمان ٍ
اإلالمية،
1222م.
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 / 5ال مج ايف

و ث ه يلى األاار ايفر ل للدنر ا التج رور ال ر اانو  :اراسر إملر م ايفدر را

يثم ن 2005م:

1

اٌشؽؾةماألدادقةماظيتمخرجتمبفياماظدراديةمتؿؿـيلمأمطقي مؼيؤثرماظيدعجماٌصيرأمأمايداءماٌاظقيةم
ظؾؾـوكماظؿفارؼيةماظليوداغقة،موتـاوظيتماظدراديةماٌيـفجماظؿيارخييماظوصيػيماظؿقؾقؾييموطاغيتمأػيمم
اظػروضمتؿؿـلمأمانماظدعجماٌصرأمؼؤثرمسؾىماألغظؿةمالادؾقةماٌؿؾعية،مطؿيامؼيؤثرمسؾيىماٌصيارفم
اظؿفارؼةم امؼعؿلمسؾىمتؼوؼةمرؤوسمأعواهلا،موعؼدرتفامسؾيىماٌـاصلية،مأؼضياًمؼيؤثرماظيدعجماٌصيرأم
سؾىمتؼققمماألرباحمواًلائرماٌقزاغقةمطؿامؼلاسدمسؾىمتؼوؼةماٌؿابعةمواظؿؼققم.م م
وتوصؾتماظدرادةمإ ماظـؿائجممتـؾتمأمزؼادةمظرأسماٌالمباظـليؾةمجملؿوسيةمبـيكماًرريوممموميؽينم
اإلدؿػادةمعنمسؿؾقةماظدعجماٌصرأمأمإذؾاامغظممالادؾقةماٌؿؾعةمأمسؿؾقةماظدعجماٌصيرأمواظؿعيرفم
ظؾعضمررقموأداظقبماظدعجمطؿامؼلؿػادمعنمسؿؾقةماظدعجماٌصرأمأمصؿحمضـوتمتلوؼؼقةمجدؼدة.م م

تعلوق ال راس ت ال وق :
ؼرىماظؾاحثمأنماظدراداتماظلابؼةمرطزتمسؾيىم ؿيوسؿني،ماألو م ؿوسيةمبـيكماظـيقؾنيمظؾؿـؿقيةم
اظصـاسقةمواظـاغقةم ؿوسةمبـكماًررومموتؿـاولماإلغدعاجماٌصرأمعنمسدةمجواغب،مؼرطزمسؾىماألثيرم
وسؾىماألداءماٌاظيموتؼققممأومصشلماظؿفربةمباظؾـوكماظيتمرؾؼتمسؾقفاماظدرادةموسؾيىماظعيماعؾنيموظؽينم
ملمؼؿضييؿنمأيمإدييؿؾقانمؼوضييحمرأيماظعيياعؾنيمسيينماإلغييدعاجموعزاؼيياهموسقوبييهمودواصعييهموأدييؾابهم
واإلدرتاتقفقةماظيتمميؽنمإبؿاسفامٌعرصةمعدىمنياحمػيذهماظؿفربيةمأماظليودانموسؾيىمأثيرمدقاديةم
اإلغدعاجماٌصرأمسؾىماهلقؽلماظؿـظقؿيممبصرفماظـقلماألزرقماٌشرق.مم م

 .1أليام المبارك عثمان ،الدمج المصرفي وأثرع عمى األداء المالي لمبنوك التجارية ،بحث ماجستير غير منشور ،جامعة السودان1225 ،م.
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الفصل األول
اإلندماج المصرفي
المبحث األول  :مفيوم اإلندماج المصرفي:
لغوياً :دمج الشئ في الشئ أدخل واستحكم فيو والمتعارف عميو ان اإلندماج ىو إنضمام عدة مؤسسات
بعضيا إلى البعض إنضمامًا تفقد فيو كل واحدة منيا إستقالليا وتحل محميا شركة واحدة.
أما في األعمال التجارية فإن كممة دمج تعني (ضم شركتين أو أكثر إلنشاء شركة واحدة) ،1كذلك يمكن
تعريف اإلندماج المصرفي بانو اإلتفاق الذي يؤدي إلى إتحاد بنكين أو أكثر وذوبانيما إراديًا في كيان
مصرفي واحد بحيث يكون الكيان الجديد ذو قدرة أعمى وفعالية أكبر عمى تحقيق إىداف كان ال يمكن
تحقيقيا من قبل إتمام الدمج وتكوين الكيان المصرفي الجديد.2
أما من الناحية القانونية فإن كممة إندماج تعني ضم مؤسسة صغيرة بمؤسسة أكبر منيا ينجم عنو إختفاء
المؤسسة األولى أي إندماج شركة أو شركات في شركة كبيرة بإحدى الطرق المعروفة ،قد تقوم الشركة
الكبرى بشراء جميع أسيم الشركة الصغيرة أو تقوم ببيع أسيميا مقابل حصوليا عمى أسيم في أسيم
الشركة الصغيرة أو تقوم بشراء موجودات وأصول الشركةن الصغيرة عمى أن يقوم مساىموا الشركة
الصغيرة بعد ذلك بحل شركتيم وتصفيتيا.3

 .1الدمج المصرفي ،مجمة إتحاد المصارف العربية ،العدد(1221/6/12 )61م( ،مصر ،القاىرة :مكتبة وائل لمنشر والتوزيع  ،)7991ص .16
 .2عبدالمطمب عبدالحميد ،اإلندماج المصرفي ٍ
(اإلسكندرية :الدار الجامعية  ،)7995ص.195

 .3مجمة إتحاد المصارف العربية ،العدد (1221/6/3 )31م (القاىرة :دار المعارف لمنشر والتوزيع) ،ص.15
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وبصفة عامة يقصد باإلندماج المصرفي إتحاد مصالح شركتين أو أكثر وقد يتم ىذا اإلتحاد في المصالح
من خالل المزج الكامل بين شركتين أو أكثر لظيور كيان جديد أو قيام أحد الشركات يضم شركة أو
أكثر إلييا كما قد يتم اإلندماج بشكل كمي أو جزئي أي سيطرة كاممة أو جزئية .
وبصفة عامة يقصد باإلندماج المصرفي إتحاد مصالح صرفين أو أكثر لظيور كيان جديد او قيام أحد
الشركات بضم شركة أو أكثر إلييا كما قد يتم اإلندماج بشكل كمي أو جزئي أو سيطرة كاممة أو جزئية،
وكذلك قد يتم اإلندماج بشكل إرادي أو ال إرادي وىو الذي يتم من خالل تطابق اإلرادة والتفاىم المشترك
بين مجالس إدارات المصارف المختمفة بيدف تحقيق مصمحة مشتركة ،اما الدمج اإلرادي فيكون ضد
رغبة مجمس إدارة المصرف المستيدف بالدمج .ومن ىنا فإن اإلندماج المصرفي يعني عممية إنتقال من
وضع تنافسي معين إلى وضع تنافسي أفضل عبر ثالثة أىداف ىي:

1

 .7المزيد من الثقة و الطمأنية لدى جميور العمالء.
 .1خمق وضع تنافسي أفضل لمكيان المصرفي الجديد تزداد فيو القدرة التنافسية لمبنك الجديد وتوسيع
فرص اإلستثمار والعائد باإلضافة إلى إدارة الموارد بشكل أكثر فعالية وكفاءة وابداع.
 .6إحالل كيان إداري جديد اكثر خبرة ليؤدي وظائف البنك بدرجة أعمى من الكفاءة .
إال أن اإلندماج المصرفي ليس الوسيمة الوحيدة لمنمو والتوسع وازدياد الحجم والتي ىي من إىداف
اإلندماج  ،بل ىو إحدى وسيمتين ،حيث أن الوسيمة األخرى ىي النمو الداخمي إلى أن تقوم الوحدة

 .1مجمة إتحاد المصارف العرية ،مرجع سبق ذكره ،ص12
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الم صرفية باإلعتماد عمى الوسائل المتاحة عمى قدرتيا الذاتية بتحقيق النمو والتوسع حتى تبمغ الحجم
األمثل.1

أنواع اإلندماج المصرفي:
لإلندماج المصرفي تقسيمات وأنواع متعددة ولكل نوع منيا دواعي إستخدام ومقتضيات تطبيق ومحاذير
يجب أخذىا في اإلعتبار.
أو ًال :اإلندماج المصرفي من حيث طبيعة النشاط:
وىنا تتعدد انواع الدمج المصرفي الناتجة عن إرتباط بنكين معًا سواء بتعامالت في أنشطة متماثمة أو
بتعامالت في أنشطة غير متماثمة وينقسم اإلندماج المصرفي وفقاً ليذا المعيار إلى األنواع التالية:
 /0الدمج األفقي:
يتمثل الدمج األفقي في شركتان تعمالن وتتنافسان في نوع العمل وىكذا فإن عممية الدمج تتم بين شركتين
من نفس النوع حتى تتم اإلستفادة من إقتصاديات الحجم ،وتقوم الحكومة بتنظيم عمميات الدمج األفقي
نظ اًر لما ليا تأثير سمبي عمى المنافسة فإنخفاض عدد الشركات العاممة في صناعة معينة مع وجود
عمميات الدمج األفقي يجعل الشركات المشتركة في ىذه الصناعة التواطؤ من أجل الحصول عمى أرباح
إحتكارية ،وينظر عدد من األفراد إلى الدمج األفقي عمى أنو يخمق قوى إحتكارية لمشركة المدمجة مما
يمكنيا من القيام بممارسات عممية المنافسة لذلك توجد ي العديد من الدول تنظيمات حكومية لمكافحة
اإلحتكار وتقدم إلييا طمبات الدمج لتنظر وتبت فييا قبل إتمام عممية الدمج.

 .1صالح الدين الدباغ ،الدمج المصرفي ،أبحاث ومناقشات إتحاد المصارف العربية ،مصر ،د.ن ،7997 ،ص.757
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 /5الدمج الرأسي:
يقع بين الشركات في المراحل المختمفة من تشغيل المنتجات عمى سبيل المثال صناعة البترول حيث تمر
بمراحل مختمفة وىنالك عدة أسباب وراء رغبة الشركات في الدمج الرأسي في المراحل المختمفة ومن بينيا
اإلستفادة من إقتصاديات التفنية الحديثة عند وقوع عمميات معينة داخل الشركة الواحدة يخفض من
تكاليف البحث والتعاقدات وتحصيل المبالغ المستحقة والدعاية وربما يحسن من تخطيط اإلنتاج والمخزون
بسبب التدفق الجيد لممعمومات داخل الشركة الواحدة.
وقد يكون الدمج رأسياً بين البنوك الصغيرة في المناطق الريفية المختمفة والبنك الرئيسي في المدن الكبرة
والعاصمة بحيث تصبح ىذه البنوك الصغيرة وفروعيا إمتداد لبنك كبير .كما قد يكون الدمج كتمة من
المصارف المجمعة في إحدى المناطق أو الواليات.1
 /3الدمج المتنوع:
يقصد بذلك اإلندماج الذي يتم بين بنكين أو أكثر ويعمالن في أنشطة مختمفة غير مترابطة فيما بينيا مما
يعني إختالف الخدمات المصرفية التي يقدميا كل بنك من البنوك المندمجة ويوجد ثالثة أنواع منو:
 .7اإلندماج بغرض إمتداد الخدمات المصرفية.
 .1اإلندماج بغرض اإلمتداد الجغرافي لمسوق المصرفي.
 .6اإلندماج بغرض تنويع الخدمات المصرفية.
ثانيًا :اإلندماج المصرفي من حيث العالقة بين أطراف عممية اإلندماج:

 .1ىشام الباسط ،الدمج مجمة إتحاد المصارف العربية ،العدد (1227/1/5 )722م ،القاىرة7991 :م ،ص47
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وفقاً ليذا المعيار يمكن تقسيم اإلندماج المصرفي إلى ثالثة أنواع:
 .0اإلندماج اإلداري:
ىو ذلك اإلندماج الودي الذي يتم بموافقة من إدارة البنك المندمج فيو والبنك المندمج وىو في العادة يتم
من خالل تطابق اإلرادة والتفاىم المشترك بين مجالس وادارات البنوك المشتركة في اإلندماج وييدف إلى
تحقيق مصمحة مشتركة.
وتقوم الحكومات في العادة بتشجيع اإلندماج المصرفي اإلرادي من خالل إظيار مزايا فوائد اإلندماج
المصرفي وخمق الحوافز التي تدفع البنوك إلى اإلقتناع باإلندماج والقيام بو طواعية مما يمكنيا من توفير
الموارد المالية لمبنوك والتي تمكنيا من ممارسة نشاطيا عمى أكمل وجو.
 .5اإلندماج العشري:
ويتم نتيجة لتعثر أحد البنوك مما يضر السمطات النقدية إلى التدخل واجراء عممية إندماج قسري وىنا
يحمل اإلندماج المعنى الحقيقي لمفيوم الدمج المصرفي واإلندماج القسري يستخدم كوسيمة أخيرة لتنقية
الجياز المصرفي من البنوك المتعثرة أو تمك التي عمى وشك اإلفالس والتصفية.1
 .3اإلندماج العدائي:
وىو الذي يتم ضد رغبة إدارة البنك المستيدف باإلندماج وىو إندماج ال إرادي وياخذ مفيوم اإلستحواذ
وىو يواجو معارضة شديدة من جانب إدارة البنك المدمج وىو يحدث عادة عندما تسيطر إدارة ضعيفة
عمى مقدرات بنك صاحب إمكانيات جيدة لذلك فإن البنك القوي أو الشركة القابضة تضع إنظارىا تجاه

 .1ىشام البساط ،مرجع سبق ذكره ،ص.49
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ىذا البنك لإلستيالء عميو وتغييره اإلدارة الضعيفة بإدارة قوية تتمكن من اإلستغالل االمثل إلمكانيات ىذا
البنك أو الشركة.

المبحث الثاني :أىداف اإلندماج وفوائده ومبررات اإلندماج المصرفي
أىداف اإلندماج المصرفي:
ييدف الدمج بصورة أساسية إلى تجميع المصارف الصغيرة وجعميا قوية قادرة عمى منافسة المصارف
األخرى ،خاصة في ظل اإلتجاه المتزايد لمعولمة باإلضافة إلى اىداف أخرى تتمثل فيما يمي:

1

 .7الحصول عمى أرباح إضافية ،حيث يتوقع أن تفوق أرباح المصارف بعد الدمج مجموعة أرباح
كل مصرف عمى حدا قبل الدمج.
 .1الحد من عدد المؤسسات المصرفية الضعيفة وخمق أجيزة مصرفية قوية وقادرة عمى منافسة
المصارف األخرى.
 .6إستغالل الطاقات المعطمة واألصول غير المستغمة التي توجد في الشركات أو المصارف التي
تم دمجيا.
 .1توزيع راشد وأمثل لموحدات التابعة لممؤسسات المندمجة.
 .5تحقيق النمو في القطاع المصرفي العام
 .3تعزيز الثقة في الجياز المصرفي تنضوي تحتو المؤسسات المندمجة.
 .1خمق كيان مصرفي مؤىل ماليًا وفنيًا وبشريًا لمقيام بأي تبعيات سياسية قوية أو تحديات إقتصادية
عالمية.

 .1مصطفى سند ،دمج المصارف ،مجمة الدراسات المصرفية والمالية العدد  ،1السنة7999م ،ص.41
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 .4ييدف الدمج الخارجي إلى نمو جياز مصرفي يتماشى مع الجياز المصرفي العالمي ،وييدف
داخميًا لمدمج يتمثل في زيادة قدرة المصرف الذاتية لمتوسع .ومن ىنا يكون المصرف إما مصرف
دامج أومصرف مدموج ويعطي مساىموا المصرف المدوج لقاء ذلك أسيم في المصرف المدمج.

فوائد اإلندماج المصرفي:
توفر لممؤسسات الحصول عمى فوائد ومزايا ما كان ليا أن تتحصل عمييا لو بقيت فرادى وذلك من خالل
اإلندماج ،وبالتالي فإنو ييدف لمحصول عمى الفوائد في المجاالت اآلتية:1
 .0المجال اإلقتصادي:
وتتمثل في تحقيق عوائد مرتفعة في ضوء إقتصاديات الحجم الكبير وما يتحقق في ظل الوحدات الكبيرة
من وفورات ،فالعائد المتوقع الحصول عميو بعد ال حجم الكبير لموحدة المصرفية الجديدة الناتجة عن الدمج
يفوق ذلك العائد قبل الدمج.
 .5المجال المالي:
يمكن بعد الدمج الحصول عمى خطط إئتمان وتعامل أفضل مع البنوك المراسمة عما كانت عميو قبل
الدمج ،وذلك في ضوء نشوء وحدات مصرفية أقوى وأقدر عمى التعامل مع البنوك المراسمة مما ينعكس
بالتالي عمى حجم أعماليا.

 .1مصطفى سند ،مرجع سبق ذكره ،ص74
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 .3المجال اإلداري:
ىنا يمكن اإلستفادة من تدافع الخبرات اإلدارية بين الوحدات المندمجة واإلستفادة من تجارب بعضيا
البعض مما ينعكس إيجابيًا عمى األداء اإلداري.
 .4المجال الضريبي:
وتحقق المزايا ىنا في حال أن تنص التشريعات عمى اإلستفادة من الحوافز الضريبية كاإلعفاء لفترة
محدودة أو السماح بإستيعاب خسائر شركة مندمجة عن طريق إعفاء الشركة الجديدة وخصم ىذه
الخسائر من أرباح المستقبمية.
مما سبق يتضح أن اإلندماج يؤدي إلى تحقيق وفورات الحجم الكبير أو ما يسمى بوفورات النطاق وىي:
أ .الوفورات الداخمية :وىي تمك الوفورات الناتجة من مزج تنكنولوجيا المعمومات لمبنكين المدمجين.
ب .الوفورات اإلدارية :وىي الوفورات الناتجة من جذب واستقطاب أفضل الكفاءات اإلدارية
المصرفية.
ج .الوفورات الخارجية :الناتجة من إمكانية الحصول عمى شروط أفضل عند التعامل مع المراسمين
الخارجيين.
د .الوفورات المالية :الناتجة من الحصول عمى قروض ميسرة من الحكومات نتيجة إتمام عممية
اإلندماج.
باإلضافة إلى ذلك فإن لعممية اإلندماج المصرفي فوائد ومزايا أخرى منيا:
 .7زيادة البنك عمى النمو والتوسع.
 .1عبدالمطمب عبدالحميد  ،مرجع سبق ذكره،ص.76
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1

 .1إتاحة فرص أكبر إلثبات وتنوع مصادر الودائع.
 .6زيادة وتعزيز القدرة التنافسية سواء في السوق المصرفية المحمية أو العالمية.
 .1تحسين ربحية وزيادة قيمة الكيان المصرفي الجديد.
 .5زيادة القدرة التمويمية لمبنك.
 .3تنويع النشاط المصرفي وتقميل درجة المخاطرة المصرفية.
 .1تصدير الخدمات المصرفية لمخارج وبالتالي المزيد من الربحية والدخل عمى مستوى البنك الجديد
لتكوين إحتياطات لتدعيم المركز المالي وتحقيق المالئمة المصرفية ومعيار كفاءة رأس المال.

مبررات اإلندماج المصرفي:
ىنالك مبررات ودوافع وراء عممية الدمج المصرفي:

1

 .0الدمج كوسيمة لمنمو والتوسع:
يعتبر شراء مصارف قائمة والتوسع في عدد الفروع من أفضل الوسائل لمنمو والتوسع ففي حالة تقنين
عممية فتح الفروع الجديدة من قبل السمطات النقدية ،يكون الدمج المصرفي من أنجح الوسائل ،كما أن
تحسين الخدمات المصرفية المقدمة في المصرف الجديد يؤدي إلى تعزيز مواقع ىذا البنك في السوق
المصرفية وزيادة حجمو ونشاطو بطريقة أسيل كما يتيح الدمج الفرصة لزيادة حجم التسييالت المقدمة
لمعميل أو المؤسسة الواحدة نظ ًار ألن السمطات النقدية غالبًا ما تحدد ذلك وتربطو باموال المصرف
الخاصة أ ،حجم ودائعو وعمومًا فإن اليدف األساسي لعممية الدمج ىو تحسين الربحية وزيادة قيمة
المؤسسة الجديدة.

 .1المرجع السابق مباشرةً ،ص76
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 .5تفادي المصاعب المالية أو التصفية:
تمجأ بعض الم صارف الضعيفة لمدمج مع المصارف أخرى لعدم قدرتيا عمى تامين متطمبات رأس المال
التي تفرضو السمطة النقدية ،أو لعدم تمكنيا من مجاراة المصارف الكبيرة ومنافستيا ،كما أن بعض
المصارف تمجأ لمدمج تفادياً من التصفية .إال أن ىذه العممية قد تتعثر أحياناً في حالة وجود مشاكل
بنيوية لممصرف يصعب حميا دونو توافر دىم من السمطات النقدية.1
 .3مقابمة بعض التحديات أو التييؤ لمقيام بأعباء إقتصادية كمية:
الدمج الناتج من ىذا المبرر غالباً ما تشجعو السمطات المالية أو النقدية عن طريق إسموب الحوار األدبي
أو الالزم ،وذلك قد يكون كيدف لسياسة عامة تطرح لممؤسسات المالية أو تفرض عمييا ،وذلك بيدف
خمق لكيانات مالية قوية حتى تتمك ن من المساىمة في تنفيذ السياسات الكمية بكفاءة أو لمقابمة إستيفاء
مقررات مالية عالمية وعدم اإليفاء بيا قد يضعف الوضع المالي لمجياز المصرفي.2.
 .4دواعي إحتراز وأمان:
ىذا النوع من الدمج يكون في حالة التعثر كما قد يكون في الحاالت الطبيعية وذلك لتحقيق المزيد من
المعافاة والسالمة لممؤسسات المالية ،وىذا بالطبع من أىم الحاالت بالنسبة لمبنوك تأمينًا إلستدامة الثقة
بالجياز المصرفي وىو في الغالب تفرضو السمطات النقدية أو تقتضيو دواعي تحسب وقائية.
 .5دوافع اإلندماج المصرفي:
نجد ان سالمة الجياز المصرفي بشكل عام يتفادى ىزات مصرفية قد تؤدي إلى إىتزاز الثقة في الجياز
المصرفي تقف كميا كدوافع قوية تحت السمطات الحكومية والنقدية عمى إجبار مثل ىذه المؤسسات عمى
الدمج ،فسالمة العمل وقوة اإلجيزة تعتبر ضمانة لتحقيق أرباح إضافية من خالل اآلتي:

 .1ىشام الباسط ،مرجع سبق ذكره ،ص.71
 .2المرجع السابق ،ص.76

 .3أحمد عبدالفتاح  ،مرجع سبق ذكره ،ص.43
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3

 .7إزدياد حجم ودائع المصارف الجديدة والناجمة عن زيادة ثقة الجميور.
 .1تناقص التكمفة بسبب وفورات الحجم.
 .6رفع معدالت الفوائد عمى القروض بسبب إزدياد قوة المصرف الجديد وموقعو في السوق
المصرفي.
فالدافع اإلقتصادي يت مثل في تحقيق وفورات في حجم العمل المصرفي .أما الدفاع ألي عممية دمج فيو
تأمين سالمة النظام المصرفي وحماية اموال المودعين.
باإلضافة إلى تحقيق أىداف السمطات النقدية والمصرفية كما يمي:

1

 .7يجنب الجياز المصرفي اليزات والضرر ،فقد لجأت مؤسسات ضمان الودائع المصرفية في
بعض الدول إلى دمج المصارف المتعثرة في مصارف قوية قادرة عمى تحمل األعباء.
 .1عمى السمطات النقدية أن تسمح بفتح فروع المصارف المدموجة ألن المصارف الصغيرة تممك
فروعاً غير منتجة وعمى ىذه السمطات أن تضع المصارف أمام خيارين ىما رفع رأس المال أو
الدمج طوعًا.
إن اليدف األساسي من عممية اإلندماج ىو تجميع المصارف الصغيرة وجعميا قوية قادرة عمى منافسة
المصارف الكبيرة وذلك لمواكبة التحديات المقبمة في ظل التقدم واإلبتكارات في النواحي اإلقتصادية
والمالية والحد من عدد المؤسسات الصغيرة والضعيفة وتحقيق النمو في القطاع المصرفي.

 .1عدنان اليندي ،الدمج المصرفي ،القاىرة ،7991 ،ص41
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اآلثار السالبة لعممية اإلندماج:
عمى الرغم من الفوائد التي وردت أعاله بالنسبة لمدمج المصرفي إال أن الدمج المصرفي يطرح بعض
اآلثار السالبة منيا:
 .7قد يترتب عمى اإلندماج المصرفي أوضاع إحتكارية وشبو إحتكارية.
 .1ىنالك الكثير من حاالت اإلندماج المصرفي التي تمت عالميًا وانتيت بالفشل.
 .6زيادة وقوع تعثر البنوك الكبيرة عمى اإلقتصاد القومي ككل.
 .1زيادة المخاطر الناتجة عن إخفاء المعمومات والبيانات من قبل العاممين.
 .5ليس ىنالك دليل قاطع عمى أن البنوك الكبيرة أكثر فعالية من البنوك الصغيرة.
 .3ليس ىنالك سوى ادلة ضعيفة عم ى وجود إقتصاديات الحجم الكبير والوفورات اإلقتصادية
نتيجة الدمج في البنوك المندمجة.
 .1زيادة البيروقراطية وطول خط المسئولية واتخاذ القرار يؤدي إلى إرتفاع تكمفة الخدمة
المصرفية وليس إنخفاضيا.
 .4عدم وجود نظرية محددة وعامة لإلندماج تجعل من الصعب معرفة نتيجة اإلندماج مسبقًا.
ولكن يمكن القول أنو وبالرغم من ىذه اآلثار السالبة فإن اإلندماج المصرفي فوائد عظيمة إذا تم تطبيعو
بوصورة صحيحة ورعيت ضوابطو وأحكامو بصورة كبيرة.

 .1أحمد عبدالفتاح ،مربجع سبق ذكره ،ص43
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1

المشاكل التي تواجو عمميات اإل ندماج المصرفي:
بالرغم من أن عمميات الدمج المصرفي المحدودة التي تمت بالسودان قد نفذت بسالمة مقدرة دونما
إشكاالت ممحوظة ،إال أن ىنالك بعض المشاكل والظروف غير المواتيةالتي كانت ماثمة وظل بعضيا
قائماً حتى اآلن االمر الذي يشير إلى أن عمميات الدمج تستمزم جيوداً متينة واجتيادات كبيرة وتمثمت
أىم المشاكل التي واجيت تجربة الدمج فيما يمي:

1

 .7عدم وجود قانون خاص بالدمج المصرفي ي حجم عمميات الدمج التي تتم بالبنوك في النظام
المصرفي أو مؤسسات القطاع الخاص بالسودان.
 .1قمة بيوت الخبرة التي تقوم عمى تقييم أوضاع المؤسسات المالية موضوع الدمج ،وعدم وجود
وكاالت تصنيف لتمك المؤسسات المالية.
 .6الجيوية والقبمية التي يقوم عمى أساسيا النظام المصرفي بالسودان تؤثر سمبًا عمى توجيو تمك
المؤسسات القائمة عمى نحو عمميات اإلندماج لقمة الوعي المصرفي وعدم إنتشار ثقافة
الدمج بين المؤسسين.
 .1تطبيق سياسة اإلنتشار المصرفي غير المدروس خالل الفترة السابقة ادت إلى زيادة غير
مبررة في عدد الوحدات المصرفية فاتت حاجة العديد من الواليات.
أدى تطور اإلقتصاد السودان وتحسين مؤشراتو إلى تطور الصناعة المصرفية حيث دخمت العديد من
البنوك االجنبية في السوق المصرفية السودانية مما يحتم عمى مصارفنا العاممة زيادة مقدرتيا التنافسية
بتحسين وتطوير خدماتيا ومجاالت العمل المصرفي فييا .وىذا االمر يتطمب إعادة النظر في اليياكل

 . 1محمد لمصطفى حسن ،المشاكل المحاسبية لمدمج المصرفي في السودان ،بحث ماجستير غير منشور ،جامعة السودان1221،م ،ص52
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الحالية لمجياز المصرفي السوداني بيدف إيجاد كيانات مصرفية كبيرة مقتدرة وأكثر كفاءة لمواجية ىذ
المنافسة المتوقعة.1

المبحث الثالث :الجوانب القانونية لعمميات الدمج المصرفي:
ىنالك عدة جوانب قانونية متعمق بالدمج المصرفي منيا أشكال واجرءات الدمج القانونية بعض اآلثار
القانونية لو-:

األشكال القانونية لإلندماج المصرفي:

2

 )7المزج ىو إنشاء شركة أو مصرف جديد يحل محل المصرفين القائمين.
ال المصرفين من
 )1الضم وىو أن يقوم مصرف يضم مصرف آخر .وفي حالة (المزج) يزول ك ً
الوجود القانوني  .أما في ال حالة الثانية (الضم) فيبقى المصرف الثاني الذي يشتري موجودات
المصرف اآلخر ومطموباتو.
في الضم إما مصرف دامج أو مصرف مدموج ويعطي مساىموا المصرف المدموج لقاء ذلك أسيميا في
المصرف الدامج.

اإلجراءات القانونية لإلندماج المصرفي:
عندما يرغب مصرف في الدمج مع مصرف آخر ،تبدأ المفاوضات بين إد ارتي المصرفين الراغبين في
لشرئو في حالة الضم ،والبيان الحسابي
المدمج وذلك لتحديد قيمة المصرف الذي يسعى المصرف اآلخر ا

 .1المرجع السابق  ،ص .45
 .2صالح الدين الدباغ ،مصدر سبق ذكره ،ص732
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لن يكون كافي لمعرفة القيمة الحقيقية لمبنك ،فمن نواحي ال تعكس البيانات الحسابية أحيانًا القيمة الفعمية
الموجودات الثابتة  ،فقيمة ىذه الموجودا حسب الدفاتر تكون عادة أقل من قيمتيا الفعمية عمى مر السنين
(المباني مثالً) وذلك بسبب التضخم وانخفاض قيمة النقد.

1

اآلثار القانونية لمدائنين:
تمتزم الشركة الجديدة الناتجة عن الدمج بالوفاء بالديون المزدوجة عمى الشركة المدموجة ،وينطبق ذلك
عمى المصارف أيضًا .وىذا الحل ال يشكل تحديدًا لمدين ،حيث يبقى الدين القديم قائمًا ،بجمع ضماناتو
وشروطو وسعر الفائدة المحددة ،مما يعني أن الدمج ال يؤدي إلى إسقاط أجل الديون األصمية
واستحقاقاتيا بل ينبغي أن يمتزم المصرف الجديد بالسداد في التواريخ المحددة سابقًا (أي قبل عممية
الدمج).

اآلثار القانونية لممديونية:
ال لمذمة المالية من المصارف المندمجة إلى المصرف الجديد في جميع الحقوق
ال كام ً
يشكل الدمج إنتقا ً
واإللتزامات المنصوص عمييا في القانون المدني ،وتبعًا لذلك فإن المصرف الجديد يستطيع مالحقة ديونو
دون أي عوائق.

اآلثار القانونية لعقد اإليجار:
يؤدي الدمج عن طريق الض م إلى زوال الشخصية المعنوية لممصرف المدموج من الوجود ،كما ؤدي إلى
زوال الشخصية المعنوية ،لكال المصرفين (في حالة الضم عن طريق المزج) ويؤدي إلى قيام مصرف

 .1صالح الدين الدباغ ،مصدر سبق ذكره ،ص731
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يتمتع بشخصية معنوية مستقمة منفصمة عن الشخصية المعنوية المصرفية وسيتبع ذلك سقوط اإليجار
القائم لصالح المصرفين المندمجين.

1

اآلثار القانونية لعقود العمل:
تنص قوانين العمل عادة عمى إستمرار عقود العمل بجميع بنودىا حتى وان طرات بعض التحوالت عمى
حالة العمل من الوجية القانونية ،أي أن ىذه التحوالت ال تشكل سببًا لفسخ ىذه العقود .وبقاء عقود العمل
واستمرارىا ينسحب ع مى عقود العمل بكافة انواعيا سواء كانت محدودة المدة أو غير محدودة ،ويستفيد
مستخدمو المصرف المدموج مما إكتسبوا بسبب األقدمية في عمميم لدى المصرف المدموج.

شروط اإلندماج المصرفي:
تتمثل شروط اإلندماج المصرفي البنود التالية:
 .7ان يتم وضع تصور عممي لمراحل عمميات اإلندماج المصرفي.
 .1أن تتوفر رغبة حقيقية لدى القائمين عمى عممية اإلندماج المصرفي.
 .6أن يتم إختيار أسم الكيان المصرفي الجديد والعالمة التجارية .
 .1إيجاد التنسيق الفعال بين وحدات البنوك المندمجة والموائح والقوانين والق اررات مع وضع شبكة
داخمية إلتصاالت عمى درجة عالية من الكفاءة.
 .5توفير الموارد المادية والبشرية الالزمة لعممية اإلندماج المصرفي.

ضوابط نجاح عممية اإلندماج المصرفي:
إن الشروط السابقة تتطمب دراسات مسبقة وضوابط ضرورية لنجاح عممية اإلندماج المصرفي ومن
اىميا:
 .1صالح الدين الدباغ ،مرجع سابق ،ص734
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أ .ضرورة توافر كل المعمومات الالزمة وتعميق مبدأ الشفافية في عممية الدمج.
ب .ينبغي أن تسبق عممية الدمج المصرفي دراسة كاممة توضح النتائج المتوقعة لعممية اإلندماج
والجدوى اإلقتصادية واإلجتماعية لو.
ج .أن تسبق عممية اإلندماج المصرفي عمميات إعادة ىيكمة مالية وادارية لمبنوك الداخمة في
اإلندماج.
د .عدم المجوء إلى اإلندماج اإلجباري لمبنوك إال في أضيق الحدود.
ه .ضرورة توافر مجموعة من الحوافز المشجعة عمى اإلندماج المصرفي مثل اإلعفاءات الضريبية
وغيرىا.
و .دراسة تجارب الدول االخرى في مجال اإلندماج لمعرفة إمكانية تطبيق ىذه التجارب محميًا.

محددات اإلندماج المصرفي:
اليدف األساسي لعممية اإلندماج ىو األصل بالبنك الجديد إلى حجم معين يعكس زيادة الكفاءة وتخفيض
التكاليف لتعظيم األرباح ،وعميو فإنو يتعين عمى القائمين عمى عممية الدمج أن يأخذوا في إعبتارىم
مجموعة من المحددات اليامة الالزمة لنجاح عممية اإلندماج المصرفي وىي ما يمي:

1

 .7تحديد األىداف طويمة األجل لمكيان المصرفي الجديد.
 .1سالسة السياسات المصرفية لمكيان المصرفي الجديد.
 .6موقف اإلدارة والعاممين في البنوك محل اإلندماج من الدمج خاصة وان تحقيق اإلندماج
يحتاج إلى إعادة ىيكمة إدارة البنوك المندمجة.
 .1فعالية الرقابة المصرفية عمى عممية اإلندماج المصرفي ورفع كفاءة الرقابة المصرفية.
 .1صالح الدين الدباغ ،مصدر سبق ذكره ،ص.32
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 .5إستمرار درجة من المنافسة بعد إجراء عممية اإلندماج المصرفي ومنع حدوث اإلحتكار من
خالل القوانين االزمة.
 .3ضرورة وجود خطة حوافز محكمة لمعاممين في الكيان المصرفي الجديد يساعد عمى نجاح
عممية اإلندماج المصرفي.
 .1تمويل عممية اإلندماج وتحديد الموارد الالزمة لذلك.

 .1قاسم حسين ،مرجع سبق ذكره ،ص31
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1

الفصل الثاني
تجربة اإلندماج المصرفي في السودان
المبحث األول  :إصالح الجياز المصرفي السوداني:
ال لإلصالح اإلقتصادي ىدف إلى عالج اإلختالالت الييكمية في اإلقتصاد
لقد تبنت الدولة برنامجاً شام ً
السوداني ،وقد بدأ تنفيذ ىذا البرنامج منذ عام 7991م ،واشتمل عمى خدمة اإلصالحات المالية والنقدية
والييكمة في اإلقتصاد.
لقد تم إنتياج سياسة التحرير اإلقتصادي وتقميص دور الدولة في إدارة اإلقتصاد عبر برنامج
الخصخصة ،وصدرت القوانين المشجعة لإلستثمار والعمل عمى تييئة البيئة اإلستثمارية وتم إنشاء سوق
مصرفية لمتداول في األوراق المالية كان من ابرز نجاحات تمك السياسات وقف التدىور واستقرار سعر
الصرف وانخفاض معدالت التضخم ،وتحسين موقف ميزان المدفوعات واضافة لذلك في إطار السياسة
النقدية ثم إستحداث ادوات مالية إسالمية إلدارة السيولة في اإلقتصاد ،وىي شيادات مشاركة لمبنك
المركزي (شم م) وشيادة مشاركة الحكومة (شيامة) وإلكمال عناصر اإلصالح اإلقتصادي كان ال بد من
أن يتبع ذلك إصالح مؤسسية ىدفت إلى خمق مؤسسات قادرة عمى ترجمة تمك السياسات المعمنة إلى
واقع ،وفي ذلك من خالل دور في تجميع المدخرات واعادة توظيفيا في النشاط اإلقتصادية وفقًا
لمسياسات المالية والنقدية .ويقوم أيضًا بدور الوساطة الخدمية بين أنحاء السودان المختمفة.

 .1طارق مجذوب إبراىيم ،الدمج المصرفي باإلشارة لتجربة السودان ،مجمة المصرفي ،العدد  ،1225/3/1 ،64ص11
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1

ومن ىذا المنطمق بدأ تحرك بنك السودان في إتجاه اإلصالح المصرفي بحكم أنو الجية المسئولة عن
ال لمقيام بالدور المناط بو
اإلشراف عمى الجياز المصرفي والمضمع عمى تنميتو وتطويره حتى يكون مؤى ً
بفعالية.

موقف الجياز المصرفي قبل تنفيذ برامج اإلصالح:1
كان الجياز المصرفي قبل بداية تطبيق برنامج إعادة ىيكمة واصالح الجياز المصرفي يضم  15بنكًا
بينيا خمسة بنوك تجارية ،وثالثة فروع لبنوك إجنبية وبنك إستثمار واحد ،والشكل التالي ذلك.2

 .1طارق مجذوب ،مرجع سابق ،ص.16

 .2عبدالحميد محمد خميل وآخرون ،القطاع المصرفي السوداني النشأة والتطور خالل الفترة من 7926م – 1226م (السودان :األمانة العامة ،
1224م) ،ص.16
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شكل رقم ()7-1

ىيكل القطاع المصرفي السوداني بنياية العام7995م.
1

بنك السودان

مصارف القطاع الخاص

المصارف التجارية المشتركة

المصارف

المصارف التجارية

بنك فيصل اإلسالمي

المتخصصة

المتخصصة

البنك األهلي السوداني

البنك الزراعي السوداني

مجموعة بنك الخرطوم

البنك العقاري السوداني

مجموعة بنك النيلين الصناعية

بنك التضامن اإلسالمي
البنك السعودي السوداني
البنك اإلسالمي السوداني
البنك السوداني الفرنسي

مصرف اإلدخار والتنمية اإلجتماعية

بنك الصفا
بنك الثروة الحيوانية
بنك أمدرمان الوطني
بنك المزارع التجاري

بنك أيفوري
بنك القضارف لإلستثمار

بنك الغرب اإلسالمي
بنك نيما للتنمية واإلستثمار

بنك العمال الوطني
بنك التنمية التعاوني اإلسالمي

البنك التجاري السوداني

 .1إدارة بنك السودان 7995م.
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فروع البنوك األجنبية

بنك المشرق
بنك أبوظبي الوطني

حبيب بنك

ظل الجياز المصرفي يعاني من مشاكل معظميا موروثة وذلك غياب قانون تنظيم العمل المصرفي سنة
 7993م ،وفيما يمي تمخيص لممشاكل التي ظمت تواجو الجياز المصرفي السوداني:

1

 .7ضعف رؤوس األموال والمالءة المالية.
 .1صغر حجم المصارف السودانية مما أدى إلى ضعف المنافسة العالمية في ظل التطورات التي
تشيدىا الصناعة المصرفية.
 .6إنتشا ر الشبكة المصرفية والتي يفوق عددىا سعة اإلقتصاد السوداني وقد أدى ذلك إلى نشوء
منافسة ضارة نشأ عنيا المخالفات المصرفية الكثيرة وعدم التقيد بالضوابط والسياسات المصرفية
واإلقتصادية التي يصدرىا البنك المركزي.
 .1ضعف الكوادر البشرية اإلدارية والفنية نتيجة ليجرة الخبرات المصرفية إلى الخارج وارتفاع تكمفة
التدريب.
 .5ضعف النظم المصرفية وتنوعيا نتيجة إلختالف الثقافة المصرفية السائدة في المصارف
السوادنية ،وقد أدى ذلك إلى ضعف األداء وفي الرقابة الداخمية لممصارف مما ساىم بدرجة كبيرة
في تفشي ظاىرة المخالفات المصرفية واإلختالسات والتزوير.
 .3تفشي ظاىرة الديون المتعثرة ،حيث بمغت نسبة التمويل المتعثر  %15من إجمالي تمويل الجياز
المصرفي قبل بداية برنامج إعادة الييكمة في العام 1222م حيث أن النسبة العالمية ال تتعدى
.%3
 .1إرتفاع التكمفة اإلدارية والتشغيمية ،وقد ساىمت في تدني العائد عمى اإلستثمار وعمى الودائع مما
أثر عمى معدالت نموالمدخرات في الجياز المصرفي.

 .1بنك السودان المركزي ،إدارة الرقابة المصرفية ،نشرة المعمومات المصرفية1221 ،م.
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 .4تاخر الجياز في إدخال تقنية المعمومات الحديثة في العمل المصرفي في العمل والتي أصبحت
أىم المقومات لمخدمة المصرفية المتميزة.
 .9ضعف مواكبة التشريعات والقوانين واإلجراءات القانونية لمتطورات في العمل المصرفي مما أحدث
ضر اًر بميغًا بالجياز المصرفي.
عميو نفذ بنك السودان برنامج إعادة ىيكمة واصالح الجياز المصرفي لمفترة 1221-1222م وثم مد
البرنامج ليشمل عام 1226م.

موقف الجياز المصرفي بعد التنفيذ لبرنامج إعادة ىيكمة واصالح الجياز المصرفي:

1

كان اليدف األساسي من تنفيذ برنامج إعادة ىيكمة واصالح الجياز المصرفي ىو خمق كيانات مصرفية
قوية ذات مراكز مالية كبيرة وقد ترك الخيار لممصارف العاممة في البالد لتتبنى أحد الخيارات التي وردت
في برنامج إعادة ىيكمة واصالح الجياز المصرفي والتي كان من أىميا الدمج المصرفي ،والذي ىدف
إلى أن يتم ذلك في شكل تكوين مجموعات دمج ال تتجاوز الستة مجموعات.
اما الخيار اآلخر فيو زيادة الحد اآلخر من رأس المال المدفوع بحيث ال يقل عن ثالثة مميار دينار لكل
مصرف خالل سنوات البرنامج ،أي أن عمى البنوك التي تتبنى ىذا الخيار الوفاء بمتطمبات رأس المال
المطموب في أو قبل نياية البرنامج.
نشير إلى أن كل المصارف التجارية العاممة في البالد تبنت خيار زيادة راس المال دون تبني خيار الدمج
وقد قام البنك المركزي من خالل الوحدة الخاصة التي اقيمت باإلدارة العامة لمرقابة المصرفية لتنفيذ

 . 1صالح الدين الشيخ ،إستعراض عام لتجربة الدمج المصرفي في السودان ،مجمة المصرفي ،العدد  ،1225/9/17 ،17ص.17-75
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ومتابعة برنامج إعادة الييكمة واإلصالح المصرفي بإصدار المنشورات التالية لممساعدة في تنفيذ
البرنامج:
أ .منشور الخطوات اإلجرائية المتعمقة بالدمج المصرفي رقم ( )1227/72بتاريخ 1222/1/11م.
ب .منشور سياسة إعادة ىيكمة فروع البنوك األجنبية رقم ( )1221/1بتاريخ 1221/9/79م.
ج .منشور الحوافز واإلجراءات الخاصة ببرنامج الييكمة رقم ( )1227/5بتاريخ 1221/5/7م.
ومن خالل النظر إلى المراكز المالية لمبنوك نستطيع أن نؤمن عمى التحسن الذي ط أر عمى مواقف
البنوك المالية خالل الفترة التي مرت من البرنامج والذي بدأ منذ العام  1222م .ما يعني نجاح تجربة
اإلصالح بنسبة كبيرة ،كبعد دراسة وتقييم أداء المصارف وميزانياتيا.
نالحظ التطور الكبير في مؤشرات أداء البنوك وخاصة فيما يتعمق بزيادة رؤوس األموال ومالءة مراكزىا
المالية ،وفيما يمي ممخص آلخر موقف لممصارف من حيث تنفيذ برنامج إعادة الييكمة في أكتوبر
1226م .وذلك حسب ما ه الجدول التالي:

جدول 0/5
موقف المصارف من حيث تنفيذ برنامج إعادة الييكمة
موقف بنوك القطاع الخاص من برنامج إعادة

ديسمبر

أكتوبر

الييكمة

1222م

البنوك التي أستوفت المراحل الثالثة ( 6مميار

ال يوجد

1226م
5
تشمل بنك المشرق الذي دمج

دينار)

البنوك التي لم تستوفي المرحمة األولى

9

مالحظات

مع بنك النيل األزرق

7

ىناك جية ترغب في شراء
المصرف الذي لم يستوفي

المصدر :وحدة إعادة ىيكمة واصالح الجياز المصرفي – بنك السودان ،ص.15
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أسباب تطبيق سياسة اإلندماج المصرفي:
نسبة لما شيدتو الساحة العالمية مؤخ اًر من تقدم وتطور تكنولوجي كبير نتيجة لمتطورات العالمية وتطبيق
مفاىيم ثقافة العولمة اإلقتصادية باإلضافة إلى إستخدام التقنية والتوسع والتطور في تقديم الخدمات
المصرفية الحديثة ومحاولة الدخول إلى أسواق جغرافية جديدة يتطمب ذلك قيام بنوك ومصارف ذات
أحجام كبيرة وامكان يات وقدرات مالية وبشرية مقتدرة .وقد أدركت البنوك في الدول المتقدمة كالواليات
المتحدة ودول أوروبا واليابان ىذه الحقيقة مبك ًار وبدأت مواجيتيا واإلستعداد ليا بإحداث موجة من
اإلندماج بشكل أساسي زيادة حجم رؤوس األموال لمبنوك وتكوين كيان كبيرة قادر عمى البقاء والمنافسة
في األسواق في ظل عالم صغير ومتغير ومضطرب ومقعد ولن تتمكن فيو البنوك الصغيرة من مواجية
متطمبات المرحمة ولن يكون أماميا سوى اإلندماج أو الخروج من السوق المصرفية.1
التطورات اإلقتصادية العالمية وانعكاساتيا عمى أعمال البنوك:
لقد شيدت فترة أواخر التسعينات وبداية األلفية الثالثة الكثير من التطورات اإلقتصادية في المنطقة
العربية واإلفريقية بشكل عام وعمى السودان بوجو خاص ،ويمكن إيجاز أىم مالمح تمك التطورات في
اآلتي:

2

 .7إبرام إتفاقيات تحديد التجارة العالمية مع التركيز عمى تحديد الخدمات المالية وتعتبر محور
اإلىتمام والتركيز بالنسبة لممؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية.
 .1اإلىتمام بوضع الحدود الدنيا لرؤوس األموال في البنوك لمقابمة مخاطر اإلئتمان والمخاطر
السوقية األخرى وفي ىذا اإلطار قامت لجنة بازل بإصدار مجموعة معايير كفاية رؤوس األموال
جودة األصول في البنوك.

 .1طارق مجذوب إبراىيم ،الدمج المصرفي باإلشارة لتجربة السودان ،مجمة المصرفي ،العدد 1225 ،64م ،ص.11
 .2مرجع السابق،ص .16
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 .6إشتداد المنافسة الدولية بين الشركات والبنوك والمؤسسات المالية الكبرى إلقتسام السوق العالمي
وكذلك إشتداد المنافسة المحمية بين المصارف والمؤسسات في اإلقتصاد نتيجة إلكتشاف البترول
وتحسين مناخ اإلستثمار بالبالد بعد توقيع إتفاقية السالم وتدفق حجم مقدر من اإلستثمارات
االجنبية إلى داخل البالد.
 .1اإلىتمام باإلبتكارات المالية الحديثة التقنية المصرفية وظيور أنظمة التجارة اإللكترونية وما تبع
ذلك من تنوع واستحداث الخدمات المصرفية الجديدة والمتطورة لمعمالء مما إستوجب ضرورة
اإلتفاق عمى أنشطة البحث والتطوير اإلبتكار واإلبداع.
 .5ادى ظيور العممة األوربية الجديدة (اليورو) واشتداد المنافسة بين العمالت الرئيسية الثالثة
والدوالر والين واليورو إلى ضرورة دراسة تحميمية لمقوى اإلقتصادية التي تدعم إمكانية اإلستفادة
منيا واقامة كيانات إقتصادية محمية واقميمية تستطيع أن تؤسس وتنشئ تعاوناً وتكامالً إقتصاديًا
مع تمك القوى.
مواكبة لمتطورات اإلقتصادية العالمية المذكورة كان البد من إحداث نقمة نوعية وكمية في السياسات
اإلقتصادية والمصرفية بالبالد لتواكب المصارف السودانية التطورات العالمية بإنشاء وحدة إعادة ىيكمة
واصالح الجياز المصرفي في مايو  1222م وطرحت الوحدة ثالثة خيارات لمبنوك العاممة بالسودان مع
تمك المجال ألي بنك في تبني الخيار الذي يناسبو مع ضرورة أن تمتزم جميع البنوك بالقيد الزمني لتنفيذ
تمك السياسات وقد تمثمت تمك الخيارات الثالثة في اآلتي:

1

 .7زيادة رأس المال-:
يتمثل ىذا الخيار في أ ن يقوم كل بنك برفع رأس مالو إلى مبمغ ثالثة مميار دينار أي ما يعادل  71مميون
دوالر خالل فترة ثالثة أعوام من العام 1222م وتنتيي بنياية عام 1221م ،وحتى تتمكن البنوك التي
بدأت في زيادة رأي ماليا من إستكمالو أي الحد المطموب.

 .1المرجع السابق ،ص11
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 .1خيار الدمج:
ويمكن أن يتم اإلندماج ب ين بنكين أو أكثر عمى أن يتم ذلك حسب الشروط والضوابط التي حددىا بنك
السودان في ىذا الخصوص ومن أىميا إجراء دراسة وافية وتقييم شامل لوضع البنوك التي ترغب في
اإلندماج ،ثم إستصدار قرار بالموافقة وعمى ىذه الخطوة من األخذ بو .ويوفر التسييالت والحوافز النقدية
وذلك سعياً إليجاد كيانات مصرفية قوية وقادة عمى المنافسة محمياً واقميمياً ودولياً.
 .6التصفية اإلختيارية:
ىي التي ال يمزم بيا بنك السودان البنوك نتيجة لعدم إلتزاميا ببرنامج إعادة الييكمة وانما يترك األمر
لمبنوك نفسيا التي لم تمتزم بالبرنامج لمواجية قدرىا في تحمل النتاج المترتبة عمى عدم إيفائيا باإللتزامات
تجاه اآلخرين.
وكذلك لمواكبة التطورات المتسارعة التي تحدث في الجياز المصرفي في مجال التقنية المصرفية ليجد
البنك في النياية أن حتمية بقائو في ساحة العمل المصرفي في زيادة رأس مالو أو اإلندماج 1بعد توقيع
إتفاقية السالم في السودان بين الجبية الشعبية لتحرير السودان في يناير  .1225فإن اإلصالح يحتاج
إلى إعادة ىيكمة النظام المصرفي السوداني برمتو بصورة أكثر عمقًا وشمولية وقد يتطمب ذلك اإلتجاه
نحو اإلصالح عن طريق اإلندماج وتكوين التحالفات بين البنوك وذلك بيدف تقميص حجم الوحدات
المصرفية إلى أقل عدد ممكن لزيادة قدراتيا وكفاءتيا المالية واإلدارية والخدمية .وتتطمب تمك المرحمة من
اإلصالح أن يتم تقييم المصارف تقييمًا حقيقيًا ييدف لمعرفة الوضع المالي الحقيقي لتمك البنوك ،القيمة
الصافية والقيمة الحقيقية لمسيم بالنسبة لمبنوك كمرحمة أولى من اإلصالح ،ثم بعد ذلك يبدأ في تنفيذ
عممية الدمج بصورة ممرحمة عمى أن تكون المرحمة الثانية من التنفيذ ىي مرحمة تكوين التحالفات بين
 .1المرجع السابق ،ص15
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البنوك لفترة معينة يتم من خالليا أن يبدأ بعد ذلك التنفيذ الفعمي لإلندماج فيما بين تمك المجموعات.
وتتطمب إعادة الييكمة واإلصالح المصرفي مزيدًا من الشفافية والوضوح وتوفر المعمومات وتبادليا بين
ال ميمًا ومساعداً في تنفيذ اإلصالح باإلضافة إلى الجدية واإللتزام بين
المصارف إذ يعتبر ىذا عام ً
البنوك المعنية والجيات اإلشرافية القائمة عمى أمر اإلصالح اإلقتصادي والمصرفي بصورة خاصة.

المبحث الثاني  :تقييم تجربة اإلندماج:
مقتضيات التقييم ألغراض اإلندماج:
 )0القيم الدفترية (:)Book Value
تعرف القيمة الدفترية ألصل معين عمى أنيا التكمفة التاريخية ليذا األصل ناقص اإلىالك المتراكم أما
بالنسبة لمشروع االعمال فتكون كل األصول الفردية ناقصاً القيمة الدفترية لمخصوم الفردية ،ويطمق عمييا
أيضًا القيمة الصافية .ويقوم العديد من المصرفيين بإستخدام القيمة الدفترية كأساس لتسعير األسيم عند
اإلندماج أو اإلستحواذ .وتحدد القيمة الدفترية لمسيم عن طريق قسمة القيمة الدفترية لمسيم الواحد عن
طريق القيمة الدفترية لحقوق الممكية عمى عدد األسيم المتداولة.1

 )5القيمة السوقية العادلة لمبنك (:)Fair Market Value of bank
تعرف القيمة السوقية العادلة لمبنك بانيا عبارة عن المبمغ المعبر عنو نقدًا أو يعادل النقد والذي يتم بو
إنتقال الممكية من بائع إلى مشتري راغب ويتوافر لدى كل منيما معمومات معقولة عن كافة الحقائق ذات
الصمة ،أنو ال يخضع أي منيما ألي نوع من أنواع اإلكراه.

 .1المرجع السابق ،ص.15
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مشكالت تقييم البنوك:

1

ال تشتمل جيمع تقييمات البنوك عمى ظروف عادية وبنوك جديدة لدييا طموحات من اجل تحقيق عائد
معقول في المستقبل .وانما ىنالك إ ست ثناء من ىذه القاعدة بإعتبار أن ىنالك أمثمة عديدة لبعض البنوك
التي تمر بظروف خاصة تحتاج إلى تسوية وتعديل أطرق القياس المعيارية المتعارف عمييا ،ويمكن
إستعراض نماذج ليذه البنوك كاآلتي:
 .7بنوك لدييا خسائر في السنوات االخيرة بسبب إنخفاض إنتشار وعدم تنوع أعماليا وارتفاع
المصارف اإلضافية وخسائر القروض واإلستثمارات الكبيرة.
 .1بنوك ليا مستويات غير مالئمة لرأس المال.
 .6بنوك تواجو حاالت عدم التأكد بالنسبة لقروضيا والتي تيدد بخسائر بنسبة كبيرة من محفظتيا
اإلستثمارية.
 .1بنوك لدييا نسبة مرتفعة من الديون إلى حقوق الممكية وتتوافر ليا مكاسب مرتفعة.
ويحتاج كل موقف من المواقف أعاله لتعديل طرق التقييم المستخدمة ويمكن أن تستعرض الحالة السائدة
بشكل متزايد عند دمج البنوك ،وىي عندما يشيد البنك المدمج خسارة في السنوات األخيرة ،وفي ىذه
الحالة فإن إستخدام مدخل لوجود خسائر في السنوات الحديثة وبالتالي توجد خيارات في ىذه الحالة:

الخيار األول:
إذا توقعنا إستمرار الخسائر في السنوات القميمة القادمة عمى فقد يكون من المالئم تقدير قيمة األصول
الصافية لمبنك وىي عبارة عن القيمة السوقية ألصول البنك ناقص القيمة السوقية إللتزاماتو.

 .1المرجع السابق ،ص.13
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الخيار الثاني:
ىو أن يكون المشتري قاد ًار عمى تحسين وتطوير االداء وفي ىذه الحالة فإنو يكون من األىمية في البداية
عمل تحميل تفصيمي لميزانية البنك في تاريخ اإلستحواذ ،حيث توضح التعديالت المطموبة ألوضاع
ال.
المركز المالي لمبنك حتى يمكن التنبؤ بادائو مستقب ً
وسوف يمثل ىذا األمر نقطة البداية لقائمة داخل جديدة ويكون من الضروري لقائمة الدخل الجديدة أن
تعكس دنيا المصارف المرتبطة والالزمة لتجاوز المشاكل القائمة.

1

تطبيق التقييم عمى عممية اإلنماج:
إن عمميةالدمج أو ضم مؤسستين ماليت ني إلى بعضيما البعض ىي عممية شديدة التعقيد والتشابك
وتتطمب وقتاً كبي اًر وجيداً مضنيًا من المشتري والبائع ويتطمب األمر دراسة الجوانب المالية والتجارية
والقانونية والعممية والتأمينية والمحاسبية حتى يكون الدمج ناجحًا .وفي ىذه المراحل فإن التقييم يعتبر
عامل ىا م وحاسم في إتخاذ القرار بداية من مرحمة التحميل المبدئي وحتى مرحمة إكتمال دمج الكيانات
المالية المعنية.
ويمكن تقييم عممية الدمج أو الخصم إلى ثالثة مراحل أساسية تتطمب كل مرحمة من ىذه المراحل القيام
بالخطوات التالية:

مرحمة التخطيط:
وتشتمل عمى الخطوات التالية:
أ .وضع إستراتيجية شاممة.

 .1طارق مجذوب ،مرجع سبق ذكره ،ص.11

38

ب .تكوين فرق الدمج والضم.
ج .وضع خطة تفصيمية لعممية الدمج والضم.
د .إختيار المعايير الواجب إتباعيا.
ه .التعرف بالبنك المرشح لمدمج.
و .تحميل البنك المرشح لمدمج.1

مرحمة التفاوض والدراسة:
أ .وضع خطة التفاوض.
ب .اإلتصال بالبنك المرشح واجراء المفاوضات األولية.
ج .في حالة الوصول إلى نتائج إيجابية يتم إرسال خطاب نوايا.
د .بذل الجيد الالزم في التحميل العميق لبنك المعالج من جانب المشتري.

مرحمة اإلنياء والتكامل:
أ .اإلتفاق النيائي الذي يحدد شروط الصفقة.
ب .موافقة حممة األسيم.
ج .المراجعة النيائية لمبائع لضمان عدم وجود أي تغيير مادي خالل فترة الشراء.
د .التكامل التام بين المؤسسات المدموجة.

مؤشرات تقييم تطورات الجياز المصرفي السوداني:
مؤشرات التجربة المتعمقة ببرنامج إعادة الييكمة لمنظام المصرفي يستند عمى سبع مؤشرات تتمثل في
نسبة كفاءة أرس المال ونسبة الديون المتعثرة وأصول المصارف والتكالف وارباح المحفظة التمويمية وحجم

 .1المرجع السابق ،ص.14-11
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الودائع ،وان نسبة التطور التي حدثت في ىذه المؤشرات كانت إيجابية جداً في الجياز المصرفي
السوداني وىي كاآلتي:

جدول 1/1
مؤشرات تطور الجياز المصرفي السوداني
7999م

1221م

المؤشر
نسبة كفاءة رأس المال

%3.5

%4.4

نسبة الديون المتعثرة

%16

%71

 111مميار دينار

 365مميار دينار

%43.5

%55

حممة أرباح المصارف

 1مميار دينار

 71.4مميار دينار

المحفظة التمويمية

 11مميار دينار

 711مميار دينار

حجم الودائع

 715مميار دينار

 633مميار دينار

أصول المصارف
التكمفة اإلدارية

المصدر :صابر محمد حسن ،ت جربة إصالح وأعادة ىيكمة النظام المصرفي ،مجمة المصارف ،العدد،6
 ،1225ص.91
وفق ىذه المؤشرات فقد تحققت خالل ثالث سنوات نجاحات ىامة ،ففي ما يتعمق بنسبة كفاءة رأس المال
الحد االدنى المطموب عالميًا من قبل لجنة بازل ىو  %4بأعمى منو ولكن ىذا ال يعني عدم اإلستمرار
في تحسين الموقف المالي لممصارف السودانية خاصة وأن ىنالك إتجاه عالمي لرفع النسب إلى %71
اما بالنسبة لمعيار نسبة الديون المتعثرة فإن الحد المطموب عالميًا ىو  %3وأن السعي ضروري لخفض
النسبة في السودان إلى أقل من  % 72اما التكمفة اإلدارية فإن إنخفاضيا يصل إلى  %55لينعكس
إيجابيًا عمى ربحية المصارف وبالتالي عمى أرباح المساىمين.1

 .1المرجع السابق ،ص .62-19
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المبحث الثالث:مراحل عمميات اإلندماج المصرفي:
لما كان قرار ا إلندماج المصرفي في قرار ذو طبيعة تأثيرية ومتباينة فإنو يخضع لدراسات عميقة
مستفيضة ومتكاممة الجوانب واألبعاد حتى يتم رسم تصور لمتوافق االدائي واحداث موازنات حركية لنجاح
عممية اإلندماج في كافة مراحميا حيث تمر المصارف في إندماجيا بثالثة مراحل رئيسية ىي:

المرحمة األولى :مرحمة التمييد:
تتضمن التمييد لعممية اإلندماج من حيث إعداد المصورات األولية لعممية اإلندماج وسيناريوعات
التفاوض مع الطرف اآلخرالذي يشترك في عممية اإلندماج بل دراستو دراسة وافية من حيث أوضاعو
ومكانتو في السوق المصرفي.

المرحمة الثانية :اإلعالن عن اإلندماج:
يتم اإلعالن عن اإلستعداد لإلندماج ومواجية التأثيرات السمبية وغير السمبية المترتبة عن ىذا اإلعالن
سواء من جانب البنوك أو جانب العمالء أو من جانب السوق المصرفي ككل.

المرحمة الثالثة:
تقدير وتحديد اآلثار المتولدة عن عممية اإلندماج وكيفية اإلرتقاء بالكيان المصرفي ومدى تأثيره عمى
السوق المصرفي وكيفية تحقيق اكبر عائد ممكن وكيفية تحسين االداء في األوضاع الجديدة واإلتفاق
عمى مجمس اإلدارة الجديدة.
كما توجد عدة طرق لكيفية تحقيق اإلندماج المصرفي فيناك مجموعة من الطرق تعتمد عمى إتمام عممية
اإلندماج بقرار إداري من السمطة المختصة ،وىذا يتم في ظروف خاصة بالمصمحة اإلقتصادية العميا
لإلقتصاد القومي وىذه الطرق غالبًا ما تطبق في الدول النامية .ومن ناحية اخرى ىنالك مجموعة طرق
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تطبق غالباًُ في الدول المتقدمة التي تميز بالشفافية والعالنية والوضوح وىنا قرار اإلندماج يخضع
لدراسات شاممة في إطار حسابات التكمفة والعائد لقرار اإلندماج المصرفي ،ومن أىم الطرق المتبعة بيذه
المنيجية ىي:

الطريقة األولى:
ىي الطريقة التفاوضية اإلختيارية والتي تقوم عمى إلتقاء إدارة مصرف أو أكثر نحو اإلندماج المصرفي
والتي يط مق عمييا العممية التفاوضية الودية التي تحاول تعظيم مصمحة المتفاوضين.

الطريقة الثانية:
ىي الطريقة القسرية اإلجبارية والتي تقوم عمى شراء النسب الغالبة من أسيم بنك آخر ومن خالل
الجمعية العمومية لو يتم إتخاذ قرار اإلندماج وفقًا لألغمبية وبعد موافقة السمطات النقدية في الدولة.
نمخص من التحميل السابق أن مراحل اإلندماج المصرفي وكيفية تحقيقو يجب ان تقوم عمى أساس إجراء
دراسة مستفيضة عمييا في البداية أن تحدد الحوانب التالية:
الجانب األول :األىداف التي يراد تحقيقيا.
الجانب الثاني  :تحديد األسموب األفضل لعممية اإلندماج من حيث كونو إندماج رأسي أو إندماج أفقي
أو متنوع.
الجانب الثالث :ىو تحديد الطريقة التي ستباشر بيا عممية اإلندماج المصرفي من حيث كونيا ضم
 Take overأو إستحواذ  Acquisitionأو إندماج . Merger
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الجانب الرابع :وضع ما يسمى بخطة اإلندماج المصرفي  Merger Planوالتي تشمل العديد من
التفاصيل التي تصنع قرار اإلندماج الرشيد.

مراحل وتجارب عمميات اإلندماج المصرفي في السودان:
ىنالك العديد من التجارب السودانية التي بدأت منذ العام  7941م حيث بدأ آنذاك التفكير الجاد في
إستحدا ث نقمة نوعية في النظام المصرفي بالسودان ،حيث نفذت بعض عمميات الدمج المصرفي وأن
كانت قميمة ،إذ كان بعضيا عمى اساس التشابو في النشاط والبعض اآلخر لتوسيع القاعدة الرأسمالية
وبعضيا بغرض زيادة اإلنتشار المصرفي ،التي كانت سائدة إبان تمك الفترة والتي إستمرت حتى اآلن.
ويمكن تقسيم عمميات اإلندماج المصرفي في السودان إلى عدة مراحل تمثل كل مرحمة منيا منعطفًا
تاريخيًا في العمل المصرفي لمسودان في ظل المميزات الموضوعية لعممية الدمج المصرفي المتمثمة في
اآلتي:
أ .اإلستفادة من إقتصاديات الحجم الكبير.
ب .اإلستحواذ عمى نصيب أكبر في السوق المصرفية.
ج .تنويع الخدمات المصرفية بيدف تحسين واستقرار الربحية وتوزيع المخاطر المتوقعة.
د .تحقيق بعض الوفورات الضرائبية عن طريق اإلستفادة من اإلمتيازات التي يوفرىا البنك المركزي
لمبنوك المدموجة.
ه .تحديث األساليب اإلدارية واإللتزام بالتوجييات الصادرة من الجيات اإلشرافية.
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المرحمة األولى خالل الفترة 0975م – 0985م:
لقد تزامنت المرحمة األولى لعمميات اإلندماج المصرفي في السودان مع سياسات التأميم الذي شيده
اإلقتصاد السوداني في إطار التوجيو اإلشتراكي لثورة مايو خالل فترة السبعينات وأوائل الثمانينات من
القرن العشرين ،والذي يتبمور في تركيز الموارد في يد الدولة مع تقميص دور القطاع الخاص في األنشطة
اإلقتصادية من منطمق أن كل موارد البالد واجيزتيا المالية وفي مقدمتيا الجياز المصرفي يجب ان
تكون في يد الدولة ،وقد تم بموجب تمك السياسة تأميم فروع كل البنوك االجنبية العاممة في السودان
والبالغ عددىا خمسة بنوك ىي (بنك باركميز والبنك العثماني والبنك العربي األردني وبنك مصر والبنك
االثيوبي).
ومن ثم تحويميا لبنوك وطنية وذلك في ظل الخطة الخمسية لمتنمية اإلقتصادية اإلجتماعية (- 7912
 .)7915 - 7911( ،)7917ولقد تم تاميم فروع البنوك األجنبية وتحويميا إلى بنوك سودانية في المراحل
األولى من عمميات اإلندماج المصرفي.
تاريخييا بدأت عممية اإلندماج المصرفي في السودان بدمج بنك جوبا التجاري في بنك أمدرمان الوطني
في  7916م .تحت إسم بنك جوبا أمدرمان والذي تم تغيير إسمو في  7915م إلى بنك الوحدة ثم أعقبيا
دمج بنك البحر األحمر التجاري في بنك النيمين في أوائل 7916م ،وفي اوائل الثمانينات تعرض بنك
الشعب التعاوني إلى عممية الدمج القسري في بنك الخرطوم عام 7941م .وذلك بقرار من بنك السودان
وذلك لضعف مالئمتو المصرفية بسبب تآكل رأس مالو وتراكم مديونياتو المتعثرة وعدم توفر ضمانات
كافية لعممياتو التمويمية آنذاك.
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المرحمة الثانية خالل الفترة 0993م – 0998م:
لقد جاءت المرحمة الثانية من الدمج المصرفى فى فترة شيدت فييا البالد اصالحات مصرفية مواكبة
لسياسات التحرير واالصالح االقتصاد الذي انتيجتو الدولة منذ فبراير  7991م والتي تضمنت
استراتيجياتيا اخضاع البنوك الحكومية لبرنامج ا الستخصاص عن طريق دمجيا وفق احكام قانون تنظيم
العمل المصرفى لعام  7997م والذى ينص فى احدى فقراتو عمى الزام المصارف التي تسعى الى
االندماج في مصارف اخرى الحصول عمى موافقة بنك السودان بذلك وسوف نستعرض من المصارف
السودانية التى تم دمجيا في المرحمة الثانية فيما يمي -:
( )7دمج بنك الوحدة والبنك القومى لمتصدير واالسيتراد فى بنك الخرطوم تحت اسم يحمل مجموعة
بنك الخرطوم بشكل قسرى وفق قرار من بنك السودان عام 7996م وذلك بغرض تحقيق مجموعة
من االىداف يتمثل اىميا فى -:
أ -خمق مؤسسة مصرفية ذات مالئمة مالية قوية يمكن خالليا تقديم النموذج االمثل لشخصية
المصرف األسالمى ذات األبعاد االقتصادية واالجتماعية
ب -المساىمة فى خمق نواة لبنة مصرفية قوية مقتدرة لتمويل مشاريع التنمية تفاديا لمخاطر
التمويل من بنك الوحدة وذلك فى اطار خدمة برامج االستراتيجية القومية الشاممة لمتنمية .
ج -تمكين مجموعة بنك الخرطوم من انشاء شركات تابعة لمتصدير واالستيراد مع تييئة البنك
لألشخاص مستقبال فى ضوء سياسات التحرير االقتصادى .
د -قيام مؤسسة مالية حكومية قادرة عمى مواكبة التطورات المصرفية فى ظل العولمة االقتصادية
واالستفادة من فرص التقنية االلكترونية التى أصبحت من أىم سمات الصناعة المصرفية الحديثة
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 .ىذا باالضافة الى توفير كوادر مصرفية ادارية ذات كفاءة عالية تمكن البنك من مواجية
التحديات التى يواجييا فى ظل مقررات لجنة بازل.

()5

دمج البنك الصناعى السودانى فى بنك النيمين التجارى -:

قيام البنك المركزى فى اطار استراتيجية االصالح بدمج البنك الصناعى السودانى فى بنك النيمين
التجارى  .ليصبح اسم البنك بعد الدمج مجموعة بنك النيمين لمتنمية الصناعية  .وييدف ىذا الدمج الى
خمق مؤسسة مصرفية مقتدرة من النواحى المالية والتنظيمية لتضطمع بدورىا التنموى فى مجال التنمية
الصناعية بصفة خاصة فى ظل االستراتيجية القومية الشاممة وذلك من خالل القيام بالميام التالية -:
أ .العمل عمى إنشاء مؤسسات صناعية جديدة والمساىمة في توسيع األنشطة الصناعية القائمة
ال عن دعميا
وذلك عن طريق منح التمويل لرأس المال التشغيمي لمقطاع الصناعي بالسودان فض ً
لمصناعات الصغيرة بتمويل قطاع الحرفيين والمينيين والمخترعين بغرض تطوير مجاالتيم
الصناعية.
ب .المساىمة في إجتذاب رؤوس األموال المحمية والخارجية لخدمة الصناعات المحمية الكبيرة إلى
جانب قيام البنك بإجراء النصح والمشورة الفنية واإلدارية لممؤسسات الصناعية والتنموية بالتعاون
مع الجيات الحكومية ذات اإلختصاص باإلضافة إلى مساعدة تمك المؤسسات في الحصول
عمى الخدمات والتسييالت الالزمة لتطويرىا.

()3

دمج البنك التجاري السوداني في بنك المزارع:

لقد تمت عممية دمج البنك التجاري السوداني في بنك المزارع طوعياً في العام 7994م تحت مسمى بنك
المزارع التجاري بعد موافقة بنك السودان وذلك بغرض خمق مؤسسة ذات مالئمة مصرفية قوية تفوق نسبة
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الحد األدنى لبداية رأس مال المصرف وفق متطمبات لجنة بازل الذي أقرتو السمطات الرقابية السودانية
في إطار توفيق أوضا ع البنوك والمؤسسات المالية ورغبة من المصرفين في تقوية موقفيا التنافسي في
السوق المصرفية المحمية والتطمع لمتنافس في السوق العالمية في ظل العولمة المصرفية.

المرحمة الثالثة لمدمج المصرفي 0999م – 5113م:
تقع ىذه المرحمة ضمن السياسية المصرفية الشاممة خالل الفترة (7999م – 1226م) وافترة التي تمييا
وفي إطار ىذه السياسة وضع بنك السودان برامج طموحة إلعاد ىيكمة الجياز المصرفي تتكن من عدة
محاور نحسب ان أىميا يتمثل في محور الدمج المصرفي والذي تقرر أن يتم إختياريا مع تكميف بيوت
خبرة إلجراء عممية التقييم لألصول عمى أن يقتصر دور بنك السودان في تقديم المساعدة الفنية لتكوين
المجموعات المندمجة حسب الممكية المشتركة لرأس المال أو األىداف المشتركة لممصارف المندمجة أو
أي أىداف أخرى ،ىذا إلى جانب محور الحد االدنى لرأس المال ثالثة مميار دينار بنياية فترة برنامج
إعادة ىيكمة واصالح الجياز المصرفي في العام 1221م .وفي عام 1226م ظير نوع جديد من
اإلندماج المصرفي بين مصرف اجنبي وآخر وطني حيث إندمج مصرف النيل األزرق الوطني مع فرع
بنك المشرق (أجنبي) تحت إسم بنك النيل األزرق المشرق كأحد البنوك الوطنية في القطاع المصرفي.
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المبحث الرابع :انواع وأشكال التنظيم اإلداري:
أنواع التنظيم اإلداري:
ينقسم التنظيم اإلداري إلى قسمين ىما:
أ .التنظيم الرسمي :وىو المشروع والمعترف بو.
ب .التنظيم غير الرسمي :وىو يشير إلى العالقات الشخصية المتداخمة في التنظيم والتي
تؤثر في إتخاذ الق اررات.
أىم أشكال التنظيم الرسمي ىي ما يمي ذكره:
 /0التنظيم الوظيفي:
المقصود بو تجميع كل األنشطة المشتركة والمتشابية في المنظمة في قسم أو إدارة واحدة،
وىذا يعني أنو يقوم عمى أساس التخصص الذي يتطمب تجميع األعمال المتماثمة في إدارة
واحدة.

1

 .1جمال محمد أحمد ،مرجع سبق ذكره ،ص77
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شكل ()5-5
ىيكل التنظيم الوظيفي

مدير األفراد

التدريب

التعيين

الرئيس

مدير األفراد

مدير اإلنتاج

مدير قسم

مدير قسم

مدير قسم

المدير المالي

اإلئتمان

مندوب

المصدر :جمال محمد أحمد ،إدارة التنظيم (بنك السودان  )7995ص75
يتصف التنظيم الوظيفي بعدة مزايا وعيوب أىميا:
أ .يحقق مبدأ التخصص في العمل.
ب .يؤدي إلى فاعمية وكفاءة األداء.
ج .يساعد عمى التنسيق بين الوظائف والوحدات األخرى.
اما العيوب فيي تتمثل في التالي:
أ .إزدياد أنشطة الوحدة التنظيمية مع إزدياد حجميا.
ب .صعوبة التنسيق بين ىذه الوحدات مع اإلدارة العميا.
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الحسابات

 /5التنظيم القائم عمى المنتج/السوق:
غالباً ما يشار إليو بالتنظيم ذو األقسام شبو المستقمة ،وىو يجمع في وحدة عمل واحدة
جميع األفراد المشاركين في إنتاج وتسويق المنتج ،أو مجموعة من المنتجات المرتبطة
ببعضيا ،أو جميع األفراد الذين يعممون في منطقة جغرافية واحدة ،أو أولئك األفراد الذين
يتعاممون مع عميل معين .فعمى سبيل المثال قد تحتوي المنشأة عمى وحدات منفصمة إلنتاج
المواد الكيميائية والمنظفات وأدوات التجميل ويكون لكل مدير قسم خاص مسئول عن
األنشطة المتعمقة بإنتاج وتسويق ومبيعات الوحدة التابعة لو.
ومن إيجابيات التنظيم القائم عمى أساس المنتج ما يمي:

1

أ .إن اإلدارة تكون مسئولة عن التركيز عمى المنتج ،فبمقدورىا أن تصبح أكثر حساسية
واستجابة إلحتياجات المنتج الخاصة..
ب .تخفيض العبء اإلداري عمى اإلدارة العميا.
ج .سيولة تحديد وتقييم األداء مما قد يدفع المديرين لمستويات اداء اعمى.
د .يتيح الفرصة لألفراد لممشاركة ،كما يدفعيم ويضعيم في مواجية العديد من
التحديات.
ه .يساعد عمى تطوير ميارات العاممين.

 .1عمر أحمد عثمان المقمي ،مبادئ اإلدارة ،ج( ،7الخرطوم :جامعة السودان المفتوجة ،)1226 ،ص629
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و .يتيح المجال لإلدارة العميا لمتركيز عمى التخطيط.
شكل ()3-5
ىيكل التنظيم القائم عمى أساس المصفوفة
المدير العام

المدير المالي

مدير اإلنتاج

مدير التسويق

مدير إدارة

الموارد البشرية

مدير مشروع أ
مدير مشروع ب

مدير مشروع ج

المصدر :عمر أحمد عثمان المقمي ،مبادئ اإلدارةن ،ج( ،7الخرطوم :جامعة السودان
المفتوحة1226 ،م) ،ص.674
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التنظيم غير الرسمي:
ال تقتصر العالقات بالمنظمة بطبيعة الحال المحددة عمى الخريطة التنظيمية الرسمية وقد
أدرك المديرون منذ وقت مبكر أن العالقات غير الرسمية توجد جنباً إلى جنب مع التنظيم
وينبع التنظيم غير الرسمي ال محالة من الحاجات الشخصية وحاجات المجموعة ألعضاء
المنشأة وقد وصف سيمون ىذا التنظيم غير الرسمي بأنو يمثل العالقات بين األشخاص
داخل المنظمة وىي تمك العالقات التي تؤثر عمى ق ارراتيا وىي إما أن تكون محذوفة من
التنظيم الرسمي أو أنيا ال تنسق معو .وأحد اوائل العمماء الذين أدركوا اإلمكانيات لمتنظيم
الرسمي ىو بارنادا ( )Barnada 1938وىو يرى أن اإللتزام الصارم بالييكل الرسمي -أي
العمل دائمًا من خالل القنوات الرسمية وقد يكون لو آثار سيئة ففي حاالت الطوارئ عمى
سبيل المثال تمكن شبكة اإلتصاالت الرسمية من إتخاذ ق اررات سريعة كما أن العالقات غير
الرسمية تسيل من إنسياب األفراد والمواد عمى طول خطوط السمطة وتؤدي ىذه العالقة إلى
تطور التعاون بين اإلدارات التي يكون ليا فقط نقاط إتصال غير مباشرة عمى الخريطة
التنظيمية .وتساعد العالقات غير الرسمية التي تنشأ داخل المنظمة بين العاممين ليس فقط
عمى إشباع حاجاتيم اإلجتماية وانما كذلك إنجاز أعماليم .ولكن بارنادا 7964م أغفل حقيقة
أن التنظيم قد ينشأ بين العاممين بوصفو أداة لحمياتيم من اإلدارة ،وفي ىذه المجموعة غير

52

الرسمية لنفسيا معدالت أداء أقل من المعايير الموضوعة من قبل اإلدارة وتفرض عمى
أعضائيا البطء في أداء األعمال بوسائل مختمفة إبتداء من اإلقناع وانتياءًا بالعنف.

1

العوامل المؤثرة عمى الييكل التنظيمي واعادة التنظيم:
إعادة التنظيم:
إن الييكل التنظيمي عممية مستمرة ،فأي تغيير في أىداف المنظمة أو حجميا أو في
العاممين بيا أو في الظروف البيئية التي تعمل بيا أو في نوع التكنولوجيا السائدة فييا لو
تأثيره عمى الييكل التنظيمي مما يستدعي إعادة التنظيم ،وفيما يمي أىم األسباب التي تدعوا
إلى إعادة التنظيم:

2

أ .حدوث تغيير في أىداف المنظمة حيث أن التنظيم ىو الوسيمة التي يتم بيا تحقيق
األىداف فإذا تغيرت األىداف فإنو من الضروري تغيير التنظيم.
ب .حدوث نقص في وظائف اإلدارة العميا نتيجة ترك بعض المديرين أو نقميم أو
إعفائيم من العمل أو إحالتيم إلى التقاعد أو غير ذلك.
ج .قصور العمميات أو نقصيا في داخل المنظمة ومن اىم مظاىر القصور البطء في
إتخاذ الق اررات واختناقيا في داخل المنظمة.

 .1عمر أحمد عثمان المقمي ،مرجع سبق ذكره ،ص611
 .2فؤاد سالم وآخرون ،المفاىيم اإلدارية الحديثة( ،عمان :مركز الكتاب األردني ،د.ت) ،ص711-716
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د .مواجية التغيرات في الظروف التي تواجو المنظمة مثل التغيرات في شكميا القانوني
أو في التكنولوجيا المستخدمة.
ه .رغبة اإلدارة الجديدة في إدخال أفكار تنظيمية جديدة ،فالمدير الجديد يبدأ عادة
بإختبار كفاءة التنظيم القائم ثم يقوم بإدخال تغيرات سواء في الييكل التنظيمي او في
الفرد.
و .لزيادة تفاعل العاممين في المنظمة عن طريق وضع الشخص المناسب في المكان
المناسب حسب اإلحتياجات والقدرات.
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الفصل الثالث
تحميل وتفسير النتائج

 0-3مقدمة عن بنك النيل األزرق المشرق:
تأسس البنك بتاريخ  1226/72/7م كشركة مساىمة عامة إثر إندماج بنك المشرق فرع السودان مع بنك
النيل األزرق.
يقع المركز الرئيسي بالخرطم شارع النجومي وثمانية فروع بوالية الخرطوم والفرع المصرفي الخاص شارع
البمدية -فرع أمدرمان – السجانةخ بحري – المنطقة الحرة قري – فرع العمارات – فرع توتي وفرعين
بالواليات االخرى -بورتسودان وفرع نياال ولديو ثمانية توكيالت ومكاتب صرف ،توكيل مبنى األمم
المتحدة -توكيل مبنى برنامج الغذاء العالمي ،توكيل مبنى الييئة العربية لإلستثمار واإلنماء الزراعي

مكتب صرف مبنى شركة النيل الكبرى لمبترول -مكتب صرف اليونسيف -مكتبة شممبر قير-
مكتب األمم المتحدة.
 5-3خدمات البنك األساسية:
 .7حفظ وادارة ودائع العمالء بالعمالت المحمية واألجنبية بما في ذلك ودائع المنظمات األجنبية
والسفارات ومنظمات األمم المتحدة.
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 .1تقديم التمويل قصير ومتوسط األجل لرأس المال العامل واألصول الرأسمالية لمقطاعات
اإلقتصادية المتطورة ولشريحة مختارة من عمالء الشركات التجارية والمتوسطة واالفراد بإستخدام
الصيغ اإلسالمية المختمفة لمتمويل.
 .6تنفيذ الحواالت الخارجية وسداد المستندات الواردة وتوفير الموارد بالنقد األجنبي لمعمميات
الخارجية حسب توفرىا.
 .1تقديم التمويل األصغر لممشورعات الصغيرة والمتناىية الصغر بالعاصمة والواليات عبر فروع
متخصصة لمتمويل األصغر.
 .5تقديم الخدمات اإللكترونية المتطورة في مجال سحب النقود وتنفيذ الحواالت الخارجية والمحمية.

المزايا:
أ .يضم البنك كوادر مؤىمة في مختمف المجاالت المصرفية والتقنية.
ب .بنك النيل األزرق المشرق وكيل معتمد (لويسترن يونيمن  )WESTERN UNLONفي
السودان ألغراض لتحاويل الخارجية.
ج .يتمتع البنك بشبكة واسعة من المراسمين الخارجيين.
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 3-3اداة الدراسة:
ىنالك عدة وسائل تستخدم فى جمع المعمومات الالزمة عن الظاىرة موضوع الدراسة،وقد
اعتمد الباحث فى ىذا البحث عمى االستبانة كأداة رئيسية لجمع المعمومات من عينة الدراسة واشتممت
االستبانة عمى اسئمة عن البيانات الشخصية لعينة الدراسة كالنوع،العمر،المؤىل العممى  ،والخبرة العممية.
كما اشتممت عمى ثالثة محاور رئيسية تمثل فرضيات الدراسة ،وفى ىذه المحاور ( ) 73سؤال ،وقد
طمب من افراد العينة ان يحددوا استجاباتيم عن ماتتصفو كل عبارة وفقا لمقياس ليكارت الخماسى
المتدرج والذى يتكون من خمسة مستويات (اوافق بشدة ،اوافق  ،محايد  ،ال اوافق  ،ال اوافق بشدة).

 4-3االساليب االحصائية المستخدمة -:
لتحقيق اىداف الدراسة والتحقق من فرضياتيا  ،استخدم الباحث االساليب االحصائية التالية-:
 /7االشكال البيانية
 /1الجداول التك اررية والنسب المئوية
 /6الوسط الحسابى
/1اختبار مربع كاى
/5اختبار ألفا كرونباخ
ىذا وقد استخدم الباحث البرنامج االحصائى Statistical Package For ( spss
(. )Social Sciencesالحزمة االحصائية لمعموم االجتماعية)
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 5-3تطبيق اداة الدراسة-:
يستخدم معامل الثبات (ألفا كرونباخ) لمحكم عمى دقة قياس مفاىيم الدراسة ،أ ي بمعنى أنو عند قيام
باحث آخر بالدراسة نفسيا سوف يتوصل إلى النتائج نفسيا ،وكذلك من أجل قياس مدى توافق اإلجابات
مع بعضيا البعض بالنسبة لممتغيرات المدروسة و موثوقية النتائج.
وعند حساب معامل ألفا كرونباخ من أجل مجموعة من المتغيرات فيجب أن تكون قيمتو أكبر من 2..
حتى نستطيع القول بأنو يمكن الوثوق بالنتائج  ،فإذا لم يكن ىنالك ثبات فى البيانات تأخذ قيمة المعامل
الصفر  ،ويزيد ثبات البيانات كمما اتجيت قيمة المعامل نحو الواحد الصحيح  ،وفيما يمى اختبار ثبات
البيانات
جدول 0/3
قيمة معامل ألفا كرونباخ الختبار ثبات االستبيان
عدد العناصر

معامل ألفا كرونباخ

73

2.42

من خالل الجدول رقم ( )7-6نجد ان معامل ألفا كرونباخ  2.42وىو مرتفع جدا ،مما يدل عمى ثبات
االستبيان وصالحيتو لمقياس.
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مقياس ليكارت الخماسى-:
استخدم الباحث مقياس ليكارت الخماسى لمخمسة خيارات ( اوافق بشدة  ،اوافق  ،محايد  ،ال اوافق  ،ال
اوافق بشدة) حسب االوزان التالية
الوزن

الرأى

7

ال اوافق بشدة

1

ال اوافق

6

محايد

1

اوافق

5

اوافق بشدة

قام الباحث بعد ذلك بحساب المتوسط المرجح عمى النحو التالى:
االمتوسط المرجح

الرأى

من  7الى 7.19

ال اوافق بشدة

من  7.42الى 1.59

ال اوافق

من  1.32الى 6.69

محايد

من  6.12الى 1.79

اوافق

من  1.12الى 5

اوافق بشدة

ومن خالل الجدول ادناه يالحظ ان طول الفترة المستخدمة ، 5/1أى حوالى  ، 2.42وقد حسبت الفترة
عمى اساس ان االرقام  7،1،6،1،5بينيا  1مسافات.
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استخدام مربع كاى لجودة التطابق-:
الختبار ىل توجد فروقات ذات داللة احصائية بين استجابات المبحوثين استخدم الباحث اختبار مربع
كاى والذى يمكن ايجاده بالمعادلة الموضحة ادناه:

(E ij  O ij ) 2
E ij

r

c

  
2

j 1 i 1

حيث ان :
 Eijالتكرار المتوقع. :
 Oijالتكرار المشاىد. :
كما يتم الحصول عمى درجة الحرية وىى ( عدد االجابات فى السؤال  ، )7-ولمعرفة ىل ىنالك فروق
ذات داللة احصائية بين االجابات المتوقعة والمشاىدة لكل عبارة عمى حدة تتم مقارنة قيمة اختبار مربع
كاى المحسوبة بالجدولية فإذا كانت قيمة االختبار المحسوبة اكبر من الجدولية دل ذلك عمى وجود فروق
بين المتوقع والمشاىد  ،كما ان القيمة االحتمالية ( ) P value

بصورة مباشرة تحدد ما اذا كانت

الفروق ذات داللة احصائية وذلك بمقارنة القيمة االحتمالية بمستوى معنوية  2 2.25حيث أن القيمة
االح تمالية تمثل قيمة الخطأ المسموح بو فى نتائج االختبار بمعنى اننا نثق فى صحة اجابتنا بنسبة
 ، )% 95فإذا كانت القيمة االحتمالية اقل من  2.25فيذا يدل عمى وجود فروق ذات داللة احصائية بين
التك اررات المشاىدة والمتوقعة  ،وفى ىذه الحالة نستخدم المتوسط المرجح ليحدد اتجاه العبارة.
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العرض الجدولى لعبارات االستبيان-:
اوال :البيانات االساسية-:
 /0السؤال عن النوع-:
جدول رقم 5/3
النوع
ايٓىع

ايتهشاس

ايٓظبُ املٔىيُ %

رنش

62

32

اْجِ

12

12

حجِ ايعًُٓ ايهًِ

52

722

املصدر :اعداد الباحث (من بيانات االستبيان – )1275
من الجدول اعاله يالحظ بأن معظم المبحوثين من فئة الذكورحيث بمغ عددىم  62فرد بنسبة مئوية
.%32
شكل بيانى رقم ()0-3
النوع
النوع
انثى

ذكر

املصدر :اعداد الباحث (من بيانات االستبيان – )1275
 /5السؤال عن العمر-:

61

جدول رقم 3/3
العمر
ايعُش

ايتهشاس

ايٓظبُ املٔىيُ %

اقٌ َٔ  62طُٓ

5

72

َٔ  62واقٌ َٔ  12طُٓ

11

11

َٔ  12واقٌ َٔ  52طُٓ

77

11

َٔ  52طُٓ فأنجش

71

11

حجِ ايعًُٓ ايهًِ

52

722

املصدر :اعداد الباحث (من بيانات االستبيان – )1275
من الجدول اعاله يالحظ بأن اكثر المبحوثين من افراد العينة ممن ينتمون لمفئة العمرية من  62واقل من

 12سنة حيث بمغ عددىم  11فرد بنسبة مئوية .%11
شكل بيانى رقم ()5-3
العمر
العمر

اقل من  03سنة
من  05سنة فأكثر

من  03واقل من  04سنة
من  04واقل من  05سنة

املصدر :اعداد الباحث (من بيانات االستبيان – )1275
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 /3السؤال عن المؤىل العممى-:
جدول رقم 4/3
المؤىل العممى
املؤٌٖ ايعًُِ

ايتهشاس

ايٓظبُ املٔىيُ %

ثاْىّ

2

2

جاَعِ

61

31

فىم اجلاَعِ

74

63

حجِ ايعًُٓ ايهًِ

52

722

املصدر :اعداد الباحث (من بيانات االستبيان – )1275
من الجدول اعاله يالحظ بأن غالبية المبحوثين من افراد العينة من فئة الجامعيين حيث بمغ عددىم 61

فرد بنسبة مئوية .%31
شكل بيانى رقم ()3-3
المؤىل العممى

المؤهل العلمى
فوق الجامعى

جامعى

املصدر :اعداد الباحث (من بيانات االستبيان – )1275

63

 /4السؤال عن الخبرة العممية-:
جدول رقم 5/3
الخبرة العممية
اخلربَ ايعًًُُ

ايتهشاس

ايٓظبُ املٔىيُ %

اقٌ َٔ  5طٓىات

5

72

َٔ  5واقٌ َٔ  72طٓىات

71

14

َٔ  72واقٌ َٔ  75طُٓ

71

11

َٔ  75طُٓ واقٌ َٔ  12طُٓ

5

72

َٔ  12طُٓ فأنجش

71

14

حجِ ايعًُٓ ايهًِ

52

722

املصدر :اعداد الباحث (من بيانات االستبيان – )1275
من الجدول اعاله يالحظ بأن اكثر المبحوثين من افراد العينة من اصحاب الخبرات من  5واقل من 72
سنوات والخبرات من  12سنة فأكثر حيث بمغ عددىم  71فرد بنسبة مئوية  %14لكل.
شكل بيانى رقم ()4-3
الخبرة العممية
الخبرة العملية

اقل من  5سنوات
من  02سنة فأكثر

من  5واقل من  01سنوا

من  51واقل من  02سنة

من  01واقل من  51سنة

املصدر :اعداد الباحث (من بيانات االستبيان – )1275
64

ثانيا :بيانات الدراسة و(اختبارات الفروض)-:
جدول رقم 6/3
التوزيع التكرارى والنسب المئوية لعبارات المحور االول (دمج المؤسسات المصرفية يستوجب تغييرات فى ىياكميا التنظيمية) -:
الرأى
العبارة

التكرار

النسبة المئوية %

ال

ال

اوافق
بشدة
دمج المؤسسات المصرفية يستوجب االخذ فى 1

ال
اوافق
1

محايد اوافق
1

04

اوافق
بشدة
36

اوافق

ال اوافق محايد

اوافق

بشدة
1

1

1

58

اوافق
بشدة
75

االعتبار اليياكل لكل من الوحدات المدمجة لمتوفيق

بينيا

الييكل الجديد لممؤسسات المصرفية المدمجة 1

1

1

54

56

1

1

1

48

55

يقتضى تصميمو بحيث يستوعب اىداف الوحدات

المدمجة

ينبغى تحديد اىداف الكيان الجديد بما يستوعب 1

1

5

اىداف الوحدات المكونة لو
65

51

58

1

1

4

41

56

الييكل الجديد لممؤسسات المصرفية المدمجة ينبغى 1

0

3

51

56

1

5

6

41

55

ان يراعى متطمبات الحجم الكبير وىيكل وظائفو
ينبغى اعادة توظيف الوظائف فى الكيانات 1

1

5

المندمجة التسمسل الوظيفى وسبل االتصاالت بين

االقسام المختمفة
املصدر :اعداد الباحث (من بيانات االستبيان – )1275

66

57

50

1

1

4

54

45

من الجدول اعاله يمكن مالحظة اآلتى-:
أ .اجاب كل افراد العينة عمى اسئمة ىذا المحور حيث يبمغ حجم العينة ( )52وذلك بنسبة مئوية
. %722

ب .انحازت معظم استجابات المبحوثين عن عبارات ىذا المحور لمموافقة بشدة حيث نالحظ العبارة
( دمج المؤسسات المصرفية يستوجب االخذ فى االعتبار اليياكل لكل من الوحدات المدمجة لمتوفيق
بينيا) قد حصمت عمى اعمى تكرار فى الرأى (اوافق بشدة) حيث بمغ تكرار ىذا الرأى ، 63وذلك

بنسبة مئوية  % 11من العينة الكمية  ،وكذلك يمكن تتبع بقية عبارات الجدول.

ج .حصمت بعض من عبارات المحور عمى اعمى تكرار فى االستجابة لمرأى (اوافق) حيث يالحظ فى
العبارة ( ينبغى اعادة توظيف الوظائف فى الكيانات المندمجة التسمسل الوظيفى وسبل االتصاالت
بين االقسام المختمفة) انحاز ليذا الرأى  11فرد بنسبة مئوية  ، %51وكذلك يمكن تتبع بقية عبارات

المحور.
د .حصمت كل عبارات المحور عمى اقل تكرار فى االستجابة لمرأى (ال اوافق بشدة) حيث يالحظ فى
العبارة (الييكل الجديد لممؤسسات المصرفية المدمجة ينبغى ان يراعى متطمبات الحجم الكبير وىيكل

وظائفو) لم ينحاز ليذا الرأى اى فرد من افراد العينة  ،وكذلك يمكن تتبع بقية عبارات الجدول.

ه .لعل المالحظ من تحميل بيانات ىذا المحور ان معظم استجابات المبحوثين من افراد العينة تركزت
حول الموافقة والموافقة بشدة وفى ذلك مؤشر عن قبول المبحوثين لماجاء فى ىذا المحور من

عبارات وبالتالى يمكن القول ان دمج المؤسسات المصرفية يستوجب تغييرات فى ىياكميا
التنظيمية.

67

عرض ومناقشة نتائج المحور االول ( دمج المؤسسات المصرفية يستوجب تغييرات فى ىياكميا
التنظيمية)-:
جدول رقم 7/3
الوسط الحسابى واالنحراف المعيارى والقيمة االحتمالية لمربع كاى واالتجاه لفقرات المحور االول :

العبارة

الوسط

االنحراف

قيمة مربع درجات

الحسابى

المعيارى

كاى

الحرية

االحتمالية

1045

90681

0

10115

دمج المؤسسات المصرفية يستوجب االخذ 4075

القيمة

االتجاه

اوافق بشدة

فى االعتبار اليياكل لكل من الوحدات
المدمجة لمتوفيق بينيا
الييكل

الجديد

لممؤسسات

المصرفية 4055

1051

90181

0

10117

اوافق بشدة

المدمجة يقتضى تصميمو بحيث يستوعب
اىداف الوحدات المدمجة
ينبغى تحديد اىداف الكيان الجديد بما 4055

1058

500581

5

10111

اوافق بشدة

يستوعب اىداف الوحدات المكونة لو
الييكل

الجديد

لممؤسسات

المصرفية 4045

1071

360881

3

10111

اوافق بشدة

المدمجة ينبغى ان يراعى متطمبات الحجم
الكبير وىيكل وظائفو
ينبغى اعادة توظيف الوظائف فى الكيانات 4038
المندمجة

التسمسل

الوظيفى

1057

وسبل

االتصاالت بين االقسام المختمفة
املصدر :اعداد الباحث (من بيانات االستبيان – )1275

68

510441

5

10111

اوافق بشدة

من الجدول اعاله نالحظ بأن كل القيم االحتمالية اقل من مستوى المعنوية ( )2.25مما يدل عمى وجود
فروق ذات داللة احصائية فى توزيع استجابات افراد العينة عمى خيارات االجابة المختمفة ( اوافق بشدة ،
اوافق  ،محايد  ،ال اوافق  ،ال اوافق بشدة )  ،اى ان اجابات العينة تتحيز لعبارة دون غيرىا  ،وبالرجوع
لالوساط الحسابية فنجدىا كما ىو مبين فى الجدول اعاله ويمكننا مالحظة االتى-:
 .7جميع عبارات المحور بال استثناء كانت اوساطيا الحسابية تقع فى المدى مابين ( 1.12الى )5
وىو المحدد سمفا بالموافقة بشدة اى ان االتجاه العام الراء المبحوثين عن ىذه العبارات كان
الموافقة بشدة.
 .1يمكن مالحظة ان االنحراف المعيارى لعبارات ىذا المحور تراوح مابين ( 2.37الى  )2.19مما
يدل عمى تجانس اجابات المبحوثين.

مما سبق من تحميل لبيانات ىذا المحور يمكن القول ان آراء افراد العينة فيو كانت الموافقة بشدة
وباالجماع.
واليجاد االتجاه العام لمتوسط المحور االول ككل  ،فيمكننا مالحظة ذلك من الجدول ادناه.
جدول رقم 8/3
االتجاه العام لمتوسط محور الدراسة االول
الوسط

االنحراف

قيمة

مربع درجات

الحسابى

المعيارى

كاى

الحرية

4050

1038

90641

6

القيمة االحتمالية

10140

االتجاه

اوافق بشدة

املصدر :اعداد الباحث (من بيانات االستبيان – )1275
من الجدول اعاله يمكن مالحظة ان الوسط الحسابى لعبارات المحور مجتمعة قد بمغ ( )1.57وىو
المحدد سمفا بالموافقة بشدة  ،وعميو يمكن تأكيد الفرض القائل بأن دمج المؤسسات المصرفية يستوجب
تغييرات فى ىياكميا التنظيمية.
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جدول رقم 9/3
التوزيع التكرارى والنسب المئوية لعبارات المحور الثانى (يساعد دمج المؤسسات المصرفية فى تطوير العالقات الرأسية واالفقية فى الييكل الوظيفى
الجديد)

الرأى

العبارة

التكرار

النسبة المئوية %

ال

ال

اوافق
بشدة
دمج المؤسسات المصرفية يؤدى الى تقوية 1

ال
اوافق

1

محايد اوافق

0

08

اوافق
بشدة

30

اوافق

ال اوافق محايد

اوافق

بشدة
1

1

5

36

اوافق
بشدة

65

العالقات الوظيفية االفقية والرأسية

دمج المؤسسات المصرفية يمكن من تحديد 1

1

5

70

51

58

1

1

4

41

56

الميام والعالقات بين الوحدات المختمفة
دمج المؤسسات المصرفية يمكن من تحديد ميام 1

0

4

07

58

1

5

8

34

56

الوظائف المختمفة وعالقاتيا من بعضيا البعض
دمج الكيانات الجديدة يمكن من تحديد سبل 1

0

9

06

54

1

5

08

35

48

تفويض السمطات
يمكن الدمج من تفصيل الرقابة واالشراف 1

0

4

ممايؤدى الى تحسين االداء
املصدر :اعداد الباحث (من بيانات االستبيان – )1275

71

05

31

1

5

8

31

61

من الجدول اعاله يمكن مالحظة اآلتى-:
 .7اجاب كل افراد العينة عمى اسئمة ىذا المحور حيث يبمغ حجم العينة ( )52وذلك بنسبة مئوية
. %722

 .1انحازت كل استجابات المبحوثين عن عبارات ىذا المحور لمموافقة بشدة حيث نالحظ العبارة (دمج
المؤسسات المصرفية يؤدى الى تقوية العالقات الوظيفية االفقية والرأسية) قد حصمت عمى اعمى
تكرار فى الرأى (اوافق بشدة) حيث بمغ تكرار ىذا الرأى ، 67وذلك بنسبة مئوية  % 31من العينة

الكمية  ،وكذلك يمكن تتبع بقية عبارات الجدول.

 .6حصمت كل عبارات المحور عمى اقل تكرار فى االستجابة لمرأى (ال اوافق بشدة) حيث يالحظ فى
العبارة (يمكن ال دمج من تفصيل الرقابة واالشراف ممايؤدى الى تحسين االداء) لم ينحاز ليذا الرأى
اى فرد من افراد العينة  ،وكذلك يمكن تتبع بقية عبارات الجدول.

 .4لعل المالحظ من تحميل بيانات ىذا المحور ان معظم استجابات المبحوثين لعل المالحظ من تحميل
بيانات ىذا المحور ان معظم استجابات المبحوثين من افراد العينة تركزت حول الموافقة والموافقة
بشدة وفى ذلك مؤشر عن قبول المبحوثين لماجاء فى ىذا المحور من عبارات وبالتالى يمكن القول
ان دمج المؤسسات المصرفية يساعد فى تطوير العالقات الرأسية واالفقية فى الييكل الوظيفى

الجديد.

72

عرض ومناقشة نتائج المحور الثانى ( يساعد دمج المؤسسات المصرفية فى تطوير العالقات الرأسية
واالفقية فى الييكل الوظيفى الجديد)-:
جدول رقم 01/3
ال وسط الحسابى واالنحراف المعيارى والقيمة االحتمالية لمربع كاى واالتجاه لفقرات المحور الثانى
العبارة

الوسط

االنحراف

قيمة مربع درجات

الحسابى المعيارى

كاى

الحرية

االحتمالية

570061

5

10111

دمج المؤسسات المصرفية يؤدى الى تقوية 4061

1053

القيمة

االتجاه

اوافق بشدة

العالقات الوظيفية االفقية والرأسية
دمج المؤسسات المصرفية يمكن من 4055

1058

500581

5

10111

اوافق بشدة

تحديد الميام والعالقات بين الوحدات
المختمفة
دمج المؤسسات المصرفية يمكن من 4045

1080

370511

3

10111

اوافق بشدة

تحديد ميام الوظائف المختمفة وعالقاتيا
من بعضيا البعض
دمج الكيانات الجديدة يمكن من تحديد 4056

1083

530051

3

10111

اوافق بشدة

سبل تفويض السمطات
يمكن الدمج من تفصيل الرقابة واالشراف 4048

1074

400361

3

10111

اوافق بشدة

ممايؤدى الى تحسين االداء
املصدر :اعداد الباحث (من بيانات االستبيان – )2014
من الجدول اعاله نالحظ بأن كل القيم االحتمالية اقل من مستوى المعنوية ( )2.25مما يدل عمى وجود
فروق ذات داللة احصائية فى توزيع استجابات افراد العينة عمى خيارات االجابة المختمفة ( اوافق بشدة ،
73

اوافق  ،محايد  ،ال اوافق  ،ال اوافق بشدة )  ،اى ان اجابات العينة تتحيز لعبارة دون غيرىا  ،وبالرجوع
لالوساط الحسابية فنجدىا كما ىو مبين فى الجدول اعاله ويمكننا مالحظة االتى-:
 .7جميع عبارات المحور بال استثناء كانت اوساطيا الحسابية تقع فى المدى مابين ( 1.12الى
 )5وىو المحدد سمفا بالموافقة بشدة اى ان االتجاه العام الراء المبحوثين عن ىذه العبارات
كان الموافقة بشدة.

 .1يمكن مالحظة ان االنحراف المعيارى لعبارات ىذا المحور تراوح مابين ( 2.56الى  )2.46مما
يدل عمى تجانس اجابات المبحوثين.
مما سبق من تحميل لبيانات ىذا المحور يمكن القول ان آراء افراد العينة فيو كانت الموافقة بشدة
وباالجماع.
واليجاد االتجاه العام لمتوسط المحور الثانى ككل  ،فيمكننا مالحظة ذلك من الجدول ادناه.
جدول رقم 00/3
االتجاه العام لمتوسط محور الدراسة الثانى
الوسط

االنحراف

قيمة

مربع درجات

الحسابى

المعيارى

كاى

الحرية

4046

1041

060561

7

القيمة االحتمالية

10151

االتجاه

اوافق بشدة

املصدر :اعداد الباحث (من بيانات االستبيان – )1275
من الجدول اعاله يمكن مالحظة ان الوسط الحسابى لعبارات المحور مجتمعة قد بمغ ( )1.13وىو
المحدد سمفا بالموافقة بشدة  ،وعميو يمكن تأكيد الفرض القائل بأن دمج المؤسسات المصرفية
يساعد فى تطوير العالقات الرأسية واالفقية فى الييكل الوظيفى الجديد.
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جدول رقم 05/3
التوزيع التكرارى والنسب المئوية لعبارات المحور الثالث (دمج مصرفى النيل االزرق والمشرق يؤدى الى زيادة اداء بنك النيل االزرق المشرق)
الرأى
النسبة المئوية %

التكرار
العبارة
ال
اوافق
بشدة
دمج المصرفين ادى الى رفع االمكانيات البشرية 1

ال
اوافق
1

محايد اوافق

5

07

اوافق
بشدة
58

ال
اوافق

ال اوافق محايد

اوافق

بشدة
1

1

01

34

اوافق
بشدة
56

والمادية لمبنك الجديد

دمج المصرفين ادى الى تراكم الخبرات لكل من 1

3

6

07

54

1

6

05

34

48

الوحدتين المندمجتين
مكن دمج بنك النيل االزرق المشرق من تقديم 1

1

7

خدمات اكثر كفاءة لعمالء الوحدتين المندمجتين
75

05

58

1

1

04

31

56

يمكن الدمج لبنك النيل االزرق المشرق من االبقاء 1

1

4

50

55

1

1

8

45

51

بمتطمبات السالمة المصرفية بصورة افضل
يتيح الدمج لبنك النيل االزرق المشرق اقتصاديات 1

0

6

09

54

1

5

05

38

48

الحجم الكبير ورفع مستوى االداء عامة
مكن دمج بنك النيل االزرق المشرق من المنافسة 1

1

5

بصورة اقوى خاصة فى ظل العولمة
املصدر :اعداد الباحث (من بيانات االستبيان – )1275

76

08

57

1

1

01

36

54

من الجدول اعاله يمكن مالحظة اآلتى-:
 .7اجاب كل افراد العينة عمى اسئمة ىذا المحور حيث يبمغ حجم العينة ( )52وذلك بنسبة مئوية
. %722

 .1انحازت كل استجابات المبحوثين عن عبارات ىذا المحور لمموافقة بشدة حيث نالحظ العبارة (دمج
المصرفين ادى الى رفع االمكانيات البشرية والمادية لمبنك الجديد) قد حصمت عمى اعمى تكرار فى
الرأى (اوافق بشدة) حيث بمغ تكرار ىذا الرأى ، 14وذلك بنسبة مئوية  %35531من العينة الكمية

 ،وكذلك يمكن تتبع بقية عبارات الجدول.

 .6حصمت كل عبارات المحور عمى اقل تكرار فى االستجابة لمرأى (ال اوافق بشدة) حيث يالحظ فى
العبارة (مكن دمج بنك النيل االزرق المشرق من المنافسة بصورة اقوى خاصة فى ظل العولمة) لم

ينحاز ليذا الرأى اى فرد من افراد العينة  ،وكذلك يمكن تتبع بقية عبارات الجدول.

 .4لعل المالحظ من تحميل بيانات ىذا المحور ان معظم استجابات المبحوثين من افراد العينة تركزت
حول الموافقة وفى ذلك مؤشر عن قبول المبحوثين لماجاء فى ىذا المحور من عبارات وبالتالى
يمكن القول ان دمج مصرفى النيل االزرق والمشرق يؤدى الى زيادة اداء بنك النيل االزرق
المشرق.
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عرض ومناقشة نتائج المحور الثالث (دمج مصرفى النيل االزرق والمشرق يؤدى الى زيادة اداء بنك
النيل االزرق المشرق)
جدول رقم 03/3
الوسط الحسابى واالنحراف المعيارى والقيمة االحتمالية لمربع كاى واالتجاه لفقرات المحور الثالث
العبارة

الوسط

االنحراف

قيمة مربع درجات

الحسابى المعيارى

كاى

الحرية

االحتمالية

050881

5

10111

دمج المصرفين ادى الى رفع االمكانيات 4046

1068

القيمة

االتجاه
اوافق بشدة

البشرية والمادية لمبنك الجديد
دمج المصرفين ادى الى تراكم الخبرات لكل 4054

1089

550811

3

10111

اوافق بشدة

من الوحدتين المندمجتين
مكن دمج بنك النيل االزرق المشرق من 4045

1073

030481

5

10110

تقديم خدمات اكثر كفاءة لعمالء الوحدتين

اوافق بشدة

المندمجتين
يمكن الدمج لبنك النيل االزرق المشرق من 4045

1064

040951

5

10110

اوافق بشدة

االبقاء بمتطمبات السالمة المصرفية بصورة
افضل
يتيح الدمج لبنك النيل االزرق المشرق 4035

1077

570951

3

10111

اوافق بشدة

اقتصاديات الحجم الكبير ورفع مستوى
االداء عامة
مكن دمج بنك النيل االزرق المشرق من 4044
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المنافسة بصورة اقوى خاصة فى ظل
العولمة
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040681

5

10110

اوافق بشدة

من الجدول اعاله نالحظ بأن كل القيم االحتمالية اقل من مستوى المعنوية ( )2.25مما يدل عمى وجود
فروق ذات داللة احصائية فى توزيع استجابات افراد العينة عمى خيارات االجابة المختمفة ( اوافق بشدة ،
اوافق  ،محايد  ،ال اوافق  ،ال اوافق بشدة )  ،اى ان اجابات العينة تتحيز لعبارة دون غيرىا  ،وبالرجوع
لالوساط الحسابية فنجدىا كما ىو مبين فى الجدول اعاله ويمكننا مالحظة االتى-:
 .7جميع عبارات المحور بال استثناء كانت اوساطيا الحسابية تقع فى المدى مابين ( 1.12الى )5
وىو المحدد سمفا بالموافقة بشدة  ،اى ان االتجاه العام الراء المبحوثين عن ىذه العبارات كان
الموافقة بشدة.
 .1يمكن مالحظة ان االنحراف المعيارى لعبارات ىذا المحور تراوح مابين ( 2.31الى  )2.49مما
يدل عمى تجانس اجابات المبحوثين.

مما سبق من تحميل لبيانات ىذا المحور يمكن القول ان آراء افراد العينة فيو كانت الموافقة بشدة
وباالجماع.
واليجاد االتجاه العام ل متوسط المحور الثالث ككل  ،فيمكننا مالحظة ذلك من الجدول ادناه.
جدول رقم 04/3
االتجاه العام لمتوسط محور الدراسة الثالث
الوسط

االنحراف

قيمة

مربع درجات

الحسابى

المعيارى

كاى

الحرية

4038

1045

050611

9

القيمة االحتمالية

10117

االتجاه

اوافق بشدة

املصدر :اعداد الباحث (من بيانات االستبيان – )1275
من الجدول اعاله يمكن مالحظة ان الوسط الحسابى لعبارات المحور مجتمعة قد بمغ ( )1.64وىو
المحدد سمفا بالموافقة بشدة  ،وعميو يمكن تأكيد الفرض القائل بأن دمج مصرفى النيل االزرق والمشرق
يؤدى الى زيادة اداء بنك النيل االزرق المشرق.
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اختبارات الفروض

من خالل التحميل السابق لالستبيان والذى تمثل فى ثالثة محاور فيمكن اختبار الفروض عمى النحو
التالى-:
 .0من الجدول رقم ( )1-6والجدول رقم ( )6-6والجدول رقم ( )1-6وحسب ما تم التوصل اليو من
نتائج تحميل فأنو يمكن تأكيد الفرض القائل بأن دمج المؤسسات المصرفية يستوجب تغييرات فى
ىياكميا التنظيمية.
 .5من الجدول رقم ( )5-6والجدول رقم ( )3-6والجدول رقم ( )3-6وحسب ما تم التوصل اليو من
نتائج تحميل فأنو يمكن تأكيد الفرض القائل بأن دمج المؤسسات المصرفية يساعد فى تطوير
العالقات الرأسية واالفقية فى الييكل الوظيفى الجديد.
 .3من الجدول رقم ( )4-6والجدول رقم ( )9-6والجدول رقم ( )72-6وحسب ما تم التوصل اليو من
نتائج تحميل فأنو يمكن تأكيد الفرض القائل بأن دمج مصرفى النيل االزرق والمشرق يؤدى الى
زيادة اداء بنك النيل االزرق المشرق.

80

اخلامتـــــــــــــــت
تشتمل عمى النتائج والتوصيات
أوالً :النتائج:
 .7يظل اليدف األساسي من اإلندماج المصرفي في السودان وسيمة لتوفيق أوضاع المصارف.
 .1تشجيع دمج المصارف السودانية سوف يعمل عمى خمق مصارف قوية قادرة عمى المنافسة في
ظل التداعيات اإلقميمية والدولية خصوصاً بعد الترخيص لمصارف سودانية برؤوس أموال
أجنبية.
 .6تم تطبيق سياسة اإلنتشار المصرفي عبر المدروس خالل الفترة السابقة التي أدت إلى زيادة غير
مبررة في عدد الوحدات المصرفية التي فاقت حاجة الواليات.
 .1يعمل اإلندماج المصرفي عمى الحد من عدد المؤسسات المصرفية الضعيفة وخمق أجيزة
مصرفية قوية وقادرة عمى منافسة المصارف األخرى.
 .5عدم وجود قانون خاص يحكم عمميات الدمج التي تتم بين البنوك في النظام المصرفي.
 .3يؤدي اإل ندماج المصرفي إلى توفير موارد يمكن اإلستفادة منيا بمجاالت إقتصادية أخرى.
 .1مراجعة القوانين الخاصة بالدمج.
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ثانياً :التوصيات:
 .7إجراء المزيد من الدراسات لتوفير المعمومات بما يسمح بمعرفة كافة البيانات التي تدعم عممية.
 .1وضع قانون خاص بالدمج المصرفي التي تتم بين البنوك في النظام المصرفي.
 .6وفتح بيوت لمخبرة حتى تقوم بتقييم أوضاع المؤسسات المالية موضوع الدمج مع فتح وكاالت
لتصنيف المؤسسات المالية.
 .1عقد لقاءات مع جميع األفراد العاممين في المنظمة بيدف توعيتيم بدواعي التغيير وتنويرىم بما
يترتب عمى زيادة الجحم من تغيرات حتى يتم إقناعيم باىمية التغيير وحتميتو واتاحة المجال.
 .5ضرورة القيم بإعداد وصف وظيفي كامل ودقيق لكل الوظائف بالييكل التنظيمي وتحديد
الميارات والقدرات الالزم توفرىا في شاغمي الوظائف.
 .3إعداد دراسات مستفيضة حول عددية القوى العاممة المطموبة إلنجاز العمل بحيث يتناسب العدد
المطموب من العاممين بكل إدارة من إدارات الييكل التنظيمي مع متطمبات العمل في ىذه اإلدارة.
 .1ضرورة تبني نظام إتصاالت جيد يؤمن سيولة تبادل البيانات والمعمومات بينو اإلدارة ذات
المستوى اإلداري الواحد وبين الفروع المختمفة.
 .4ضرورة ثبات القوانين التي تنظم العمل مصرفي السودان.
 .9يجب تقوية وزيادة رأس مال البنوك عن طريق اإلندماج المصرفي وذلك لموصول إلى حجم كبير
لموحدة المصرفية يجعميا قادرة عمى المنافسة عالميًا.
 .72اإلىتمام بتطوير ودراسة وسائل وآليات الرقابة الذاتية والوقائية لحماية المصارف من المخاطر
والمشاكل التي تواجييا وتامين اإلستقرار والسالمية المصرفية.
 .77مساىمة البنك المركزي والجيات الحكومية ذات الصمة بنشر ثقافة اإلندماج واىميتو لممرحمة
المقبمة خاصة وأن العالم يتجو إلى التكتالت اإلقتصادية.
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قائمت املراجع واملصادر
القرآن الكريم.

أو ًال :الكتب العربية:
 .7جمال محمد أحمد ،إدارة التنظيم ،السودان /شركة مطابع العممة7991 ،م.
 .1طارق عبدالعال حماد ،التطورات العالمية وانعكاساتيا عمى أعمال البنوك (اإلسكندرية ،الدار
الجامعية لمكتب7999 ،م).
 .6محمد السيد وآخرون ،األصول العممية لإلدارة ،مدخل متكامل (مصر :د.ن ،د.ت).
 .1عبدالمطمب عبدالحميد ،العولمة واقتصاديات البنوك (القاىرة :الدار الجامعية لمكتب1223 ،م).
 .5عدنان اليندي ،الدمج المصرفي( ،القاىرة :الدار الجامعية لمكتب7991 ،م).
 .3عمر أحمد عثمان المقمي ،مبادئ اإلدارة( ،الخرطوم :جامعة السودان1226 ،م).
 .1فؤاد الشيخ سالم وآخرون ،المفاىيم اإلدارية الحديثة( ،عمان :مركز الكتاب األردني ،د.ت).
 .4خالد حسن رزق ،نظرية التنظيم منظور كمي لإلدارة( ،الرياض :معيد اإلدارة العامة7944 ،م).

ثانياً :المراجع األجنبية:
 .9جون الرسون ،موسشي ،المحاسبة المتقدمة( ،الرياض :دار المريخ7911 ،م).
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ثالثاً :الدوريات والنشرات والمجالت العممية:
 .72أحمد عبدالفتاح ،الدمج المصرفي ،مجمة إتحاد المصارف العربية ،بيروت7991 ،م.
 .77ىشام البساط ،الدمج المصرفي ،مجمة إتحاد المصارف العربي ،بيروت7991 ،م.
 .71حافظ كامل الغندور ،القطاع المصرفي في مواجية عصر اإلندماج والتممك ،مجمة إتحاد
المصارف ،بيروت1222 ،م.
 .76محمد سعيد النابمسي وآخرون ،مستقبل المصارف العربية في مواجية مشكاكل اإلقتراض
الداخمي والخارجي ،مجمة إتحاد المصارف العربية ،بيروت 7941م.
 .71مصطفى سند ،دمج المصارف ،مجمة الدراسات المصرفية والمالية ،السودان7999 ،م.
 .75صابر محمد حسن ،تجربة إصالح واعادة ىيكمة النظام المصرفي ،مجمة الدراسات المصرفية،
1226م.
 .73صالح الدين الدباغ ،الدمج المصرفي ،أبحاث ومناقشات إتحاد المصارف العربية ،القاىرة،
7997م.
 .71بنك السودان المركزي ،إدارة الرقابة المصرفية ،نشرة المعمومات المصرفية ،إصدار 1221/7م.

رابعاً :الدراسات والرسائل الجامعية:
 .74إبراىيم جبريل عبداهلل كباشي ،إستراتيجية الدمج المصرفي في السودان ،جامعة السودان ،بحث
ماجستير غير منشور ،نوفمبر 1227م.
 .79إليام المبارك عثمان ،الدمج وأثره عمى االداء المالي لمبنوك التجاربة السودانية ،بحث ماجستير
غير منشور ،جامعة السودان1222 ،م.
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 .12أمجد إبراىيم آدم ،الدمج عمى مجموعة بنك النيمين لمتنمية الصناعية ،بحث ماجستير غير
منشور ،جامعة السودان1222 ،م.
 .17كمال الدين حنفي ،أثر الدمج المصرفي عمى مجموعة بنك الخرطوم ،بحث ماجستير غير
منشور ،جامعة السودان7993 ،م.
 .11محمد حسن مصطفى ،المشاكل المحاسبية لمدمج المصرفي بالسودان ،بحث ماجستير غير
منشور ،جامعة السودان1221 ،م.
 .16عبداهلل عبدالرحيم إدريس ،أثر الدمج لى ىيكل واداء بنك الخرطوم ،بحث ماجستير غير منشور،
جامعة الخرطوم ،عام 7999م.
 .11قاسم شاكر حسين أحمد ،توفيق أوضاع المصارف السودانية بين خيار الدمج المصرفي وكفاءة
رأس المال  ،بحث ماجستير غير منشور ،جامعة أمدرمان اإلسالمية1221 ،م.

خامساً :الشبكة الدولية لممعمومات:
 .15مدثر الخراشي ،محاضرة بعنوان إندماج المصارف العربية والخيار اإلستراتيجي ،موقع إشراقة
عمى اإلنترنت1229 ،م. www.aljarida.com .
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