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Abstract
This research deals with the banking merger for treating the reality of
troubled banks in Iraq, especially after the central bank decision in 2019 to
encourage the banking mergers. The research aims to introduce the
conceptual framework about the merger and troubled bank, and logistic
regression model, and the practical study that contains a sample of special
commercial banks in the Iraqi stock market. The main hypothesis of the
research is: (Encourages of the mergers processes between the Iraqi banks
have positive effects on the improving the performance efficiency of the
troubled banks). That is contributing to the expanding the financial
inclusion and big spread for the bank's branches, and raise the financial
indicators and improving the levels of liquidity and profits for the new entity
bank.
The banking merger represents the best tool to contain the banking
troubles and problems, the main goals of the research represents in
determining the financial indicators that may be used in determining the
trouble banks that are certificated to the merger. Besides determining the
trouble banks that is possible to merge according to its financial indicators
by using the logistic regression. The research concluded some conclusions,
first of them is the merger is one of the main the least expensive tools for
restructuring for treating the trouble bank problems. The research
recommended the formation of a higher committee by central banks in Iraq
to treat the modes of trouble bank and supervising the merger processes in
these banks.
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كلية اإلدارة واالقتصاد ،الموصل ،العراق.

تناول البحث أهمية االندماج المصرفي لمعالجة أوضاع المصارف المتعثرة في العراق ،وتحديداً بعد صدور

تعليمات البنك المركزي العراقي لعام  2019الخاصة بتشجيع اندماج المصارف .وقد سعى البحث إلى تقديم

إطار مفاهيمي لالندماج والتعثر المصرفي ،وكذلك أنموذج االنحدار اللوجستي ،فضالً عن الجانب التطبيقي
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الذي تضمن عينة من المصارف الخاصة المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية ،وقد تمثلت الفرضية

بالصيغة اآلتية( :إن تشجيع عمليات االندماج بين المصارف العراقية لها تأثيرات إيجابية على تحسين كفاءة

أداء المصارف المتعثرة) مما يُسهم في زيادة الشمول المالي وانتشار أكبر للفروع المصرفية ،وكذلك الرفع من
مؤشراتها المالية وارتفاع السيولة واألرباح للكيان المصرفي الجديد .إذ يعد االندماج المصرفي أفضل األدوات
الحتواء المشكالت المصرفية والتعثر .وقد تمثلت أبرز أهداف البحث بتحديد المؤشرات المالية التي يمكن

استخدامها في تحديد المصارف المتعثرة المؤهلة لالندماج .وكذلك تحديد المصارف المتعثرة التي باستطاعتها
االندماج بحسب مؤشراتها المالية باستخدام االنحدار اللوجستي الثنائي .وقد توصل البحث إلى مجموعة من

االستنتاجات في مقدمتها ،إن االندماج يُعد أحد وسائل إعادة الهيكلة األقل تكلفة لعالج مشكلة المصارف
المتعثرة .وقد جاء البحث أيضاً بالعديد من التوصيات لعل أبرزها تشكيل لجنة عليا من قبل البنك المركزي
العراقي لمعالجة أوضاع المصارف المتعثرة واإلشراف على عمليات االندماج بين هذه المصارف.

الكلمات الرئيسة

االندماج المصرفي ،االنحدار اللوجستي
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المقدمة

ُيعد القطاع المصرفي من أكثر األنشطة تأث اًر بمظاهر العولمة المالية ،التي تتمثل أهم مالمحها في
التطورات والتحوالت المتالحقة التي شهدتها الساحة المالية والمصرفية الدولية ،وفي مقدمتها التحرر المالي،

والتحول نحو الصيرفة الشاملة ،الخصخصة ،إعادة هيكلة الخدمات المصرفية ،وكذلك التوسع في عمليات
االندماج فيما بين المصارف في السنوات األخيرة ،إلى أهداف إستراتيجية تتطلب النمو والتوسع ،وذلك لكي

تتأقلم مع مستجدات البيئة الداخلية والظروف الخارجية المحيطة بها .لقد تناول البحث موضوع االندماج
المصرفي كأبرز آليات التطوير في القطاع المصرفي العراقي ،وهي دراسة تحليلية مبنية على عدد من

المؤشرات المالية للمصارف المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية ،ومن ثم استخدام االنحدار اللوجستي
الثنائي .لقد تم تقسيم البحث إلى ثالثة محاور ،تمثل المحور األول بمنهجية البحث والدراسات السابقة التي

تنا ولت الموضوع ،وقد ركز المحور الثاني على الجانب المفاهيمي لالندماج والتعثر المصرفي ،فيما تناول
المحور الثالث الجانب العملي من تحليل المؤشرات المالية ،وكذلك استخدام االنحدار اللوجستي الذي ُيعد أحد
أنواع نماذج التحليل المتعدد ،ويستخدم األنموذج لبناء توقعات التعثر المصرفي بحيث اعتمد قيمتين للمتغير
التابع وهي (متعثر) و (غير متعثر) في ظل وجود عدد من المتغيرات المستقلة كالمؤشرات والنسب المالية
للمصارف العراقية عينة البحث.

المحور األول منهجية البحث والدراسات السابقة

أوالً .منهجية البحث :تضمنت المنهجية البحثية الفقرات اآلتية:
 .1مشكلة البحث
تعاني أغلب المصارف العراقية التجارية الخاصة وضعاً مالياً صعباً (متعثرة) وقد تقترب بعض هذه

المصارف من اإلفالس لعدم قدرتها على مجابهة األزمات المصرفية مما يجعل من نشاطها المصرفي بعيداً
عن مواكبة التطورات االقتصادية وعاجزة عن تلبية االحتياجات االقتصادية المنشودة ،فضالً عن تقديم الخدمات

المصرفية في البيئة العراقية أو حتى على مستوى التجارة الخارجية.
 .2أهمية البحث

تظهر األهمية البحثية من أنه يمثل معالجة جزئية للمشكالت التي يعاني منها القطاع المصرفي

العراقي ،والسيما في ظل األزمة المالية المحلية والعالمية وذلك لكون المصارف تؤدي دو اًر كبي اًر في االقتصاد

العراقي من خالل تقديم الخدمات المصرفية سواء ما تعلق بالداخل أو تسهيل التجارة الخارجية وفتح االعتمادات

المستندية ،وكذلك تكمن أهمية البحث في أن القطاع المصرفي ُيسهم بإعادة التوازن إلى االقتصاد العراقي.
 .3أهداف البحث
يهدف البحث وهو بصدد اختبار صحة الفرضية إلى ما يأتي:

• توضيح أهمية االندماج المصرفي وأثره في تحسين أداء المنظومة المصرفية في ظل التحديات التي تواجه

الجهاز المصرفي العراقي.
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• تحديد المؤشرات المالية التي يمكن استخدامها في تحديد المصارف المتعثرة المؤهلة لالندماج ومن ثم

االختيار بين المصارف المتعثرة التي بإمكانها االندماج أو عدم االندماج مع المصارف األخرى باستخدام
أنموذج االنحدار اللوجستي.
 .4الفرضية البحثية

ينطلق البحث من فرضية مفادها أن" :المؤشرات المالية المستخدمة في الدراسة لها أث اًر في تحديد أي

المصارف المتعثرة مؤهلة لالندماج من خالل تحديد أكفأ مؤشر بين المؤشرات الذي يمكن اعتماده في اتخاذ
قرار االندماج".

 .5أسلوب البحث
لقد اعتمد البحث على أسلوبين يكمل أحدهما اآلخر ،هما :األسلوب االستنباطي واالستقرائي ،ووفقاً

لألسلوب االستنباطي فإنه قد تم عرض مفهوم االندماج المصرفي والتعثر ومناقشتهما استناداً إلى أهم المراجع

واألدبيات العلمية ذات الصلة بالموضوع .واعتمد البحث أيضاً على األسلوب االستقرائي للتنبؤ بالمصارف
المتعثرة المؤهلة لالندماج وفقاً ألنموذج االنحدار اللوجستي.
 .6مصادر الحصول على البيانات والمعلومات
تم اعتماد وسائل عديدة للحصول على البيانات والمعلومات ،أهمها:

•التقارير المالية للمصارف عينة البحث التي تم نشرها في سوق العراق لألوراق المالية.
•التقارير والبيانات والنشرات اإلحصائية المنشورة من قبل البنك المركزي العراقي.
 .7الحدود الزمانية والمكانية للبحث

تمثلت الحدود المكانية للبحث في دراسة المصارف التجارية العراقية الخاصة والمدرجة في سوق

العراق لألوراق المالية ،وقد تم أخذ عينة من المصارف المتعثرة وغير المتعثرة لتطبيق أنموذج االنحدار

اللوجستي ،إذ كانت العينة مكونة من ( )10مصارف ،وهي :التجاري العراقي ،التنمية الدولي ،األهلي العراقي،

سومر التجاري ،الخليج التجاري ،الموصل للتنمية ،آشور ،المنصور ،عبر العراق ،دار السالم .أما الحدود
الزمانية فقد تمثلت بالمدة 2018-2015؟
ثانياً .الدراسات السابقة
لقد حظي موضوع االندماج المصرفي باهتمام ملحوظ من الكثير من الدراسات والبحوث التي قدمتها
ّ
الدوريات الخاصة بالعلوم المالية والمصرفية ،التي تباينت فيما بينها من حيث زاوية االهتمام ،لذلك نذكر
بعض من هذه الدراسات والجوانب التي تناولتها وعلى النحو اآلتي:
 .1دراسة المحمداوي2018 ،

أهمية االندماج المصرفي للنهوض بالمصارف العراقية المتعثرة والمتلكئة

باستخدام أنموذج االنحدار اللوجستي
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سعت الدراسة من ضمن أهدافها إلى تحديد المؤشرات المالية التي يمكن استخدامها في تحديد
المصارف المتعثرة المؤهلة لالندماج ،فضالً عن تحديد المصارف المتعثرة التي باستطاعتها االندماج على

وفق مؤشراتها المالية باستخدام أنموذج االنحدار اللوجستي الثنائي ،وقد تمثلت الحدود الزمانية للدراسة بالمدة

 ،2015-2013أما الحدود المكانية للدراسة فقد تمثلت بالمصارف التجارية العراقية المسجلة في سوق العراق
لألوراق المالية ،وقد انطلق البحث من فرضية مفادها :أن المؤشرات المالية المستخدمة في البحث لها أثر في

تحديد أي من المصارف المتعثرة مؤهلة لالندماج من خالل تحديد المؤشرات األكثر كفاءة والتي يمكن اعتمادها
في اتخاذ قرار االندماج .وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من االستنتاجات في مقدمتهاُ ،يعد االندماج أحد
وسائل إعادة الهيكلة األقل تكلفة لعالج المصارف المتعثرة.
 .2دراسة كريم2019 ،
قياس مخاطر االئتمان المصرفي ودورها في التنبؤ بالتعثر المالي للمصارف العراقية
هدفت الدراسة إلى قياس مخاطر االئتمان المصرفي ومعرفة دورها في التنبؤ بمخاطر التعثر المالي

في المصارف العراقية ،وذلك باعتماد مجموعة من النسب المالية والنماذج الرياضية التي يمكنها استخراج
تلك العالقة وبدقة .وتمت االستعانة بأنموذج ( )Altman, 1993لقياس التنبؤ بالتعثر المالي .وتمثلت الحدود
الزمانية للبحث في المدة  ،2017-2015أما الحدود المكانية فقد شملت عينة من المصارف التجارية العراقية

المسجلة في سوق العراق لألوراق المالية ،وهي( :بغداد ،االستثمار العراقي ،المنصور) ،وقد توصلت الدراسة
إلى العديد من االستنتاجات منها أن عملية قياس مخاطر االئتمان تؤدي دو اًر بار اًز في معرفة المصارف التي

يمكن أن تواجه التعثر المالي ،فضالً عن أن ظاهرة التعثر المالي تُعد من الظواهر المهمة التي تستوجب
التحوط لها من قبل المصارف العراقية.
 .3دراسة Sajena Dwa & Ajay Kumar, 2017
A Study of Merger and Operating Performance
of Commercial Banks of Nepal
دراسة عن االندماج األداء التشغيلي في المصارف التجارية في النيبال

هدفت الدراسة إلى تحديد الفرق بين التشغيل قبل االندماج في أداء المصارف التجارية وتدقيق نجاح

أو فشل االندماج من حيث معالجة حاالت التعثر التي كانت تعاني منها بعض المصارف المندمجة .تمثلت
الحدود الزمانية للدراسة بالمدة  ،2017-2006أما الحدود المكانية فتمثلت بالمصارف التجارية العاملة في
النيبال والتي لجأت إلى خيار االندماج .وكانت فرضية الدراسة قد تمثلت في (اختبار اآلثار السلبية لالندماج

المصرفي على نسب التشغيل ( في المصارف عينة البحث.

 .4دراسة Prashant & Bhavani, 2017
Analysis Trends in Mergers in Banking Sector in India
For the Period 1961-2017
تحليل اتجاهات االندماج المصرفي في الهند للمدة 2017-1961
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سعت الدراسة إلى تحقيق مجموعة من األهداف ،تمثلت بتقديم لمحة عامة عن عمليات االندماج
في القطاع المصرفي في الهند ،وتحليل عمليات االندماج التي حدثت للمدة  2017-1961من حيث اختيار
التوقيت والمرحلة المناسبة .وقد وجدت الدراسة بأن عمليات االندماج في القطاع المصرفي في مراحله األولى
جاءت لتعزيز النظام المصرفي عبر عمليات دمج المصارف المتعثرة والفاشلة منها مع غيرها من المصارف

التي تحقق الربح وتمتلك القوة ،ولكن في العقد األخير حدثت بعض من عمليات االندماج بين المصارف التي
حققت أرباحاً ،وذلك لالستفادة من التآزر في عمليات االندماج.
المحور الثاني :التأطير النظري لمتغيرات البحث
أوالً .مفهوم التعثر المالي Financial Tumble

ُيعد التعثر المالي من أبرز التحديات التي تواجه وحدات األعمال والمؤسسات المالية ومنها المصارف

التي تتعرض من خاللها إلى خسائر مالية ألسباب متعددة ،ومن بينها تعثر الزبائن في تسديد االلتزامات
المترتبة عليهم من أقساط القروض وفوائدها في استحقاقاتها ،وهناك بعض االختالفات بين الباحثين
والمتخصصين فيما يتعلق باستخدام التعثر المالي ،لكن التعريف السائد واألكثر قبوالً هو :تلك المرحلة التي

وصلت فيها المصارف إلى حالة من االضطرابات المالية ( )Financial Turmoilالخطيرة التي تجعلها
قريبة من مرحلة الفشل المالي (( )Financial Failureالمكاوي.)26 ،2009 ،
ثانياً .أنواع التعثر المالي

يشمل التعثر المالي األنواع اآلتية:
آ .التعثر المالي Financial Tumble
والذي يكمن في مواجهة المصرف لظروف طارئة غير متوقعة تؤدي إلى عدم قدرة المصرف على

تحقيق فائض نقدي لسداد االلتزامات قصيرة األجل ،فضالً عن عدم قدرته على تسديد التزاماته من المصادر
الخارجية .ويأخذ في هذه الحالة الشكلين اآلتيين (السيدية والهاشمي:)111 ،2016 ،

 .1حالة عدم كفاية السيولة.

 .2حالة االنحسار المالي.

ب .التعثر االقتصادي Economic Tumble

من وجهة النظر االقتصادية فإنه يقصد بالمشروعات المتعثرة تلك المشروعات التي ال تكفي إيراداتها

في تغطية ن فقاتها ،ويقصد بها حالة عجز المصارف عن تغطية عوائد تكليفية ومن ضمنها تكلفة التحويل
(الزرقان ،) 14 ،2010 ،وال بد في هذا الصدد من التفرقة بين التعثر المالي في المصارف والفشل المالي،
على اعتبار أن التعثر المالي حالة تسبق الفشل المالي والذي يعني عدم قدرة المصرف على تسديد التزاماته
للدائنين والوفاء بديونه المستحقة عليه ،ولكن ال تؤدي بالضرورة إلى مرحلة الفشل المالي ،وقد استخدموا في

ذلك بما يعرف بالمرونة المالية (( )Financial Flexibilityالشرابي ،)4 ،2018 ،وعليه فإن التعثر المالي
يعني إحدى الحالتين أو كليهما (الغضين:)23-22 ،2004 ،
 .1النقص في عوائد األسهم أو توقفهما.

 .2التوقف عن سداد االلتزامات في مواعيدها.
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ثالثاً .أسباب التعثر المالي
يمثل التعثر المصرفي ( )Banking Tumbleحصيلة لتوليفة من العوامل قد تتباين باختالف
طبيعة المحددات والمشكالت التي تواجه المصرف ،وهي بذلك تأخذ نسقاً باتجاه واحد ،إال أنها في مجملها
تدخل في مجموعتين من األسباب الداخلية والخارجية ،وهي على النحو اآلتي:
آ .األسباب الداخلية للتعثر المصرفي

وهي األسباب التي ترتبط بطبيعة اإلدارة في المصرف ،وكيفية إدارة األنشطة والخدمات المصرفية،

وتضم فيها األسباب التي بإمكان المصرف السيطرة عليها؛ ألنها تمثل البيئة الداخلية له ،وتتمثل في تدني
كفاءة اإلدارة ،وعجز السيولة ،وعدم فاعلية أجهزة الرقابة ،والفساد والتالعب ،وعدم كفاية رأس المال ،فضالً

عن عوامل تنظيمية أخرى (بلعربي.)47-46 ،2016 ،
ب .العوامل الخارجية للتعثر المصرفي

وهي تمثل العوامل المتعلقة بأسعار الصرف ،والقصور في القوانين والتشريعات المحلية ،ودخول

بعض المصارف في مشاريع تفوق قدراتها المالية ،وخطر السحب المفاجئ للودائع ،وكذلك طبيعة البيئة التي
يعمل في ظلها المصرف وعدم وضوح الرؤية االقتصادية والسياسية للدولة التي تحكم البالد ،وكذلك اآلثار
السلبية للتحرر واالنفتاح االقتصادي (سعاد.)33 ،2018 ،
رابعاً .مفهوم االندماج المصرفي

ُيعد االندماج المصرفي  Banking Mergerمن الظواهر التي أفرزتها التغيرات المالية والمصرفية
العالمية في ظل االنفتاح والتحرر المالي وتحرير تجارة الخدمات المالية والمصرفية وفرض متطلبات جديدة
لزيادة كفاية رأس المال وتدعيمها ،األمر الذي نتج عنه االتجاه نحو االندماج المصرفي بهدف االرتقاء في

قدرات المصارف التنافسية والسيطرة على الوقت والتوسع الجغرافي والحصول على الموارد المالية التي تضمن

لها البقاء واالستمرار في العمل في السوق المصرفي (الجبوري والهاشمي.)189 ،2015 ،

خامساً .أنواع االندماج المصرفي
حدد الباحثون الذين تناولوا وبحثوا في مجال االندماج المصرفي أنواعاً أخرى وفقاً ألساليب االندماج،

وأطرت اإلدارة التي تتمثل باألنواع اآلتية (الجبوري والهاشمي( )189 ،2015 ،الخزعلي)50 ،2014 ،
(الشلبي:)26 ،2002 ،
 .1االندماج الطوعي Friendly Merger
هو الدمج الذي يتم بموافقة كل من إدارة المصرف الدامج والمصرف المندمج ،ومن ثم يقوم المصرف
الدامج بشراء أسهم المصرف المندمج والقيام بشراء موجوداته ،ويطلق عليه أحياناً باالندماج الوقائي أو الودي
Voluntary).
 .2االندماج القسري Compulsory Merger
وهو االندماج الذي تلجأ إليه السلطات التنفيذية في مختلف أنحاء العالم من أجل الحد من ظاهرة
التعثر المصرفي أو على وشك اإلفالس ،وهي المرحلة التي تسبق التعثر ،وغالباً ما يتم عن طريقه إصدار
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قوانين تشجع المصارف على االندماج مقابل إعفاءات ضريبية مشجعة أو باستخدام أدوات أخرى كالتي تعرف

بالتوجيه المعنوي (Moral Guidance).
 .3االندماج العدائي Hostile Merger

يتم االندماج العدائي دون موافقة أو رغبة المصرف المستهدف لالندماج ،بحيث تقوم المصارف ذات

الكفاءة العالية والقدرات الكبيرة باالستيالء على المصارف المستهدفة عن طريق اقتناء أسهم تلك المصارف
(شرائها) عن طريق األسواق المالية ،وفي الغالب يواجه االندماج العدائي اقتصاد رفض أو معارضة من قبل
إدارة المصرف المدموج لألسباب اآلتية (الخزعلي ،)50 ،2014 ،الشكل (.)1
أ.

تدني السعر المعروض على المساهمين.

ب .الرغبة في المحافظة والبقاء كإدارة مستقلة.

ت .المحافظة على موقع المصرف المدموج.
الشكل ()1
أنواع االندماجات المصرفية

المصدر :الشلبي ،فراس سليمان ،2002 ،أثر االندماج في األداء المالي – دراسة تحليلية في عينة

من المصارف األردنية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة الموصل ،الموصل،
العراق،
ص .26-22
المحور الثالث :الجانب العملي

أوالً .مفهوم أنموذج االنحدار اللوجستي Logistic Regression

يقوم أنموذج االنحدار اللوجستي على فرض أساس ،ويتمثل أن المتغير التابع ( )yمتغير االستجابة

الذي نهتم بدراسته هو متغير ثنائي يتبع بيرنولي  Bernolliيأخذ القيمة ( )1باحتمال ( )Pوالقيمة ()0

باحتمال ( p) -1أي إلى حدوث االستجابة وعدم حدوثها ،وكما هو معروف في االنحدار الخطي الذي تأخذ
متغيراته المستقلة والمتغير التابع قيماً مستمرة يكون األنموذج الذي يربط بين المتغيرات على النحو اآلتي:
Y = b1 + b2X + e
إذ إن ( )yيمثل متغي اًر مشاهداً مستم اًر ،وبفرض أن متوسط قيم ( )yالفعلية عند قيمة معينة للمتغير

 Xهي ) ،E (Yوأن المتغير  eيمثل الخطأ ^ ،E= y –yفإنه يمكن كتابة األنموذج على النحو اآلتي:
E (y/X) = b^1 + b^2X
ومن المعروف في أنموذج االنحدار أن الطرف األيمن لهذه النماذج يأخذ قيماً من ( ) -إلى
( ، )+ولكن عندما يكون لدينا متغيران ،أحدهما ثنائي ( )yفإن االنحدار الخطي البسيط ال يكون مالئماً،

ولحل هذه المشكلة يتم إدخال تحويلة رياضية مناسبة على المتغير التابع () ،yومن المعروف أن، P 10 :

ومن ثم فإن النسبة ( )P/-1عبارة عن مقدار موجب محصور بين ( ، )0أي  ، p/p-10وبأخذ اللوغاريتم
الطبيعي للمتحول P-1/فإن مجال قيمه يصبح محصو اًر
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()-

)1og(p/1-p

bjxij10

= b1 +

 ،وعليه يمكن كتابة أنموذج االنحدار في حالة متغير مستقل واحد:
gt

أما إذا كان لدينا أكثر من متغير مستقل فإن األنموذج يكون:

إذ إن ( j = 1, 2, ….. k, I = 1, 2, ….. nعباس.)237 ،2012 ،

وكما أوضحنا سابقاً فقد أجريت الدراسة في عينة مكونة من ( )10مصارف من المصارف التجارية
العراقية الخاصة ،وهي :التجاري العراقي ،التنمية الدولي ،األهلي العراقي ،سومر التجاري ،الخليج التجاري،
الموصل للتنمية واالستثمار ،آشور ،المنصور ،عبر العراق ،دار السالم.

وتم االعتماد على أهم مؤشرات الكفاءة في المصارف المذكورة آنفاً للمدة  ،2018-2015وكذلك
مؤشرات المالءة المالية وبعض المؤشرات المهمة األخرى كنسب وليس أرقاماً مطلقة ،ألن النسب أكثر دقة
للتعبير عن أداء المصرف ،وهي( :صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة ،العائد  /حقوق الملكية،

العائد/الموجودات ،رأس المال /الموجودات ،نسبة السيولة) .إذ شكلت المتغيرات السابقة المتغيرات المستقبلة،

التي يمكن من خاللها تحديد إمكانية اندماج المصرف من عدمه ،ويوضح الجدول ( )1النسب المالية قيد
البحث.
الجدول ()1
النسب المالية للمصارف عينة الدراسة للمدة 2018-2015
المؤشرات المالية
المصارف والسنوات صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة العائد  /حقوق الملكية
الموجودات

رأس المال /الموجودات

التجاري العراقي

العائد

/

نسبة السيولة

1.264 0.640 0.018 0.026 0.037 2015

0.829 0.589 0.017 0.026 0.345 2016
0.741 0.542 0.021 0.037 0.040 2017
0.973 0.563 0.024 0.038 0.044 2018
االستثمار العراقي

1.865 0.452 0.031 0.062 0.167 2015

1.736 0.432 0.017 0.035 0.139 2016
1.531 0.435 0.006 0.014 0.159 2017
1.531 0.411 0.558 0.001 0.189 2018
األهلي العراقي

1.117 0.422 0.003 0.008 1.477 2015

1.263 0.431 0.400 0.081 0.477 2016
1.255 0.413 0.004 0.010 0.495 2017

تنمية الرافدين (TANMIYAT AL-RAFIDAIN )P-ISSN: 1609-591X; E-ISSN: 2664-276X
مج ( ،Vol )40ع ( ،No. )130حزيران  ،June 2021صpp. )348-330( .

338

مدخل االندماج كخيار في تعزيز قدرات المصارف .........
الخليفة والشكرجي

1.412 0.475 0.015- 0.030- 0.030 2018

سومر التجاري

2.022 0.683 0.008 0.011 0.442 2015

0.11 0.418 2016

2.534 0.710 0.008

2.134 0.640 1.026 1.497 0.367 2017
2.124 0.610 2.229 3.401 0.305 2018

الخليج التجاري

0.501 0.374 0.011 0.029 0.331 2015

0.635 0.374 0.007 0.018 0.287 2016
0.799 0.497 0.007 0.013 0.204 2017
0.940 0.518 1.023 1.881 0.532 2018
الموصل للتنمية واالستثمار

1.300 0.691 1.565- 2.180- 0.602 2015

1.148 0.615 0.008 0.013 0.425 2016
1.200 0.616 0.011 0.018 0.665 2017
1.300 0.616 0.006 0.009 0.424 2018
آشور الدولي

1.995 0.613 0.043 0.074 0.110 2015

2.728 0.667 0.039 0.058 0.037 2016
3.016 0.664 0.035 0.050 0.040 2017
2.147 0.534 0.010 0.017 0.021 2018
المنصور لالستثمار 0.298 0.232 0.018 0.069 0.433 2015
1.113 0.226 0.013 0.050 0.437 2016
0.821 0.189 0.011 0.051 0.443 2017
0.977 0.159 0.013 0.071 0.466 2018
عبر العراق لالستثمار

1.728 0.524 0.027 0.050 0.619 2015

1.759 0.634 0.029 0.054 0.596 2016
2.718 0.750 0.029 0.036 0.421 2017
3.622 0.805 0.019 0.023 0.362 2018

التنمية الدولي لالستثمار والتمويل

0.796 0.315 0.021 0.063 1.141 2015

0.780 0.381 0.025 0.060 1.092 2016
0.766 0.372 0.033 0.047 1.120 2017
0.684 0.378 0.011 0.029 1.123 2018

المصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد على:
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• التقرير السنوي لالستقرار المالي في العراق.2018-2015 ،

• سوق العراق لألوراق المالية  ،2018-2015وعلى الموقع اإللكتروني" WWW.ISX.
أما بالنسبة للمتغير التابع ( )yفسيأخذ قيمتين فقط ،وهي ( ،)0 ،1فالمصارف المتعثرة ستأخذ قيمة (،)1

والمصارف األكثر كفاءة (غير المتعثرة) ستأخذ القيمة ( ،)0وكما في الجدول اآلتي:
الجدول ()2
أسماء المصارف المبحوثة وقيمة y
أسماء المصارف

التجاري العراقي

Y
1

التنمية الدولي

0

األهلي العراقي

1

سومر التجاري

الخليج التجاري

0
0

الموصل للتنمية واالستثمار
آشور

1

1

المنصور 1
عبر العراق1

االتحاد

1

المصدر :سوق العراق لألوراق المالية  ،2018-2015وعلى الموقع اإللكتروني"
WWW.ISX.
ثانياً .تحليل البيانات ومناقشة النتائج

بعد أن تم تحديد المتغيرات المستقلة بوصفها مؤشرات مستخدمة في تحديد آلية اندماج المصارف

المتعثرة في أنموذج االنحدار اللوجستي ،ومن خالل االعتماد على برنامج  ،SPSSإذ تم توظيف طريقة

 Forward Step Wise Conditionalفي اختيار المتغيرات ذات التأثير المعنوي األكبر على المتغير

التابع ،وتم التوصل إلى النتائج الموضحة بالجداول اآلتية:
الجدول ()4
Case Processing Summary
Unweighted Casesa
N Percent
Included in Analysis
37
92.5
7.5

100.0

3

40

Selected Cases Missing Cases
Total
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0.00

0

Unselected Cases

Total
40 100.0
a. If weight is in effect, see classification table for the total number of cases.
يوضح الجدول ( )3البيانات الخاصة بالمتغيرات المدخلة في التحليل ،فضالً عن حجم العينة

المدروسة ،إذ إنه واضح من الجدول أن عدد المتغيرات الداخلة ( )5ولمدة أربع سنوات (،)2018-2015
وكانت القيم المفقودة هي ( )3وبما يشكل ( )%7.5فيما دخلت باقي المتغيرات في األنموذج ( Included
)Analysisوهي ( ،)37وبما يشكل ( )%92.5من إجمالي المتغيرات.
الجدول ()4
Dependent Variable Encoding
Original Value Internal Value
.00
0
1

1.00

يوضح الجدول ( )4الرموز المستخدمة للمتغير الثنائي االستجابة ( )yوذلك وفقاً للقيمتين ( )1للمصارف

المتعثرة و ( )0للمصارف غير المتعثرة.

الجدول ()5
Categorical Variable Coding's
Frequency
Parameter Coding
()1
()2
10 1.000

1.00

.000
1.000

.000

10

2.00

.000

.000

10

3.00

.000

.000

10

Year

4.00

يوضح الجدول ( )5أن أحد المتغيرات المستقلة (متغير سنوات الدراسة) بالنسبة للمصارف قيد الدراسة
قد أخذ الرموز ( )4،3،2،1لإلشارة إلى البيانات الخاصة بالسنوات ( ،)2018-2015وعند استخدام برنامج
) Statistical Package for the Social Science (SPSSوالسيما في تحليل االنحدار اللوجستي تم
عادة ما يكون متغير ثنائي االستجابة ،وكذلك تم اختيار المتغير أو المتغيرات المستقلة
إدخال المتغير التابع
ً
على نحو مجاميع ( Block).
الجدول ()6
Classification Table a.b
Observed
Predicted
Bank
Percentage Correct
.00 1.00
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0

12

0

100.0

25

Step.
0
Bank .000
1.00

Overall Percentage
67.6
a. Constant is include in Moder.
b. the cut value is .500
يوضح الجدول ( )6أول خطوة من خطوات تحليل االنحدار اللوجستي ،إذ يوضح أن متغير

تابعا (ثنائي االستجابة) من دون االعتماد على أي متغير مستقل ،وإنما فقط تعتمد
ًا
المصارف بوصفه
متغير ً
على الثابت () ،Constantإذ يشير فقط إلى أن أهم ( )12قيمة تم تصنيفها كمصرف غير متعثر ،و ()25

قيمة تم تصنيفها كمصرف متعثر للمدة ( ،)2018-2015أي تم تصنيف ما نسبته ( )%67.6من البيانات

المتعلقة بوصفها مصارف متعثرة.
الجدول ()7
Variable In The Equation
B S.E. Wald
)df Sig. Exp (B
Step 0 Constant 0.734 0.351 4.368
1 0.037 2.083

يشير الجدول ( )7إلى المتغيرات الداخلة ضمن معادلة االنحدار اللوجستي ( Variable in the

)Equationن إذ يوضح هذا الجدول أن الحد الثابت ( )Bهو المقدار الوحيد ضمن هذا األنموذج ،إذ كانت
قيمته ( )0.734وبخطأ معياري S. E.قيمته ( ،)0.351ونلحظ أيضاً من قيمة إحصاء ( )Waldأنها كانت
( )4.368وقيمة ( )Sig.كانت ( )0.037عدم معنوية الحد الثابت ،أي بمعنى أن الحد الثابت ليس له داللة
إحصائية على المتغير التابع ()y؛ ألن قيمة ( )Sig.هي أكبر من قيمة مستوى المعنوية (a = 5%).
الجدول ()8
Variables Not in the Equation
Score
df
Sig.
Step 0 Variables
X1 37.000
1 0.372
0.482

1

X2 0.493

0.482

1

X3 0.493

0.482

1

X5 0.493

0.143

1

X6 2.141

0.143

1

X7 2.141

0.314

0.143

1

1

X4 1.015

X8 2.141
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0.143

1

X9 2.141

16.253

Overall Statistics

ويشير الجدول ( )8للمتغيرات التي حذفت من أنموذج االنحدار اللوجستي ضمن ( )Blockوهي المتغيرات

( X1, X2, X3, X4, X5).

الجدول ()9
Omnibus Tests of Model Coefficients
Chi-Square
df
Sig.
Step (1) Step Block Model 7.580
1
.006
.006
.006

1
1

7.580
7.580

يوضح الجدول ( )9اختبارات لمعالم األنموذج ،إذ نلحظ أن قيمة اختبارات  Chi-Squareلهذا
األنموذج كانت ( )7.580وهي قيمة معنوية ،وذلك ألن  ،Sig. = .006وهي أقل من  a=5%مما يدل على
معنوية األنموذج.

الجدول ()10
Model Summary
Step
-2log Likelihood Cox & Snell R Square Nagelkcrke R Square
1
a39.046 0.158 0.259
a. Estimation Terminated at Iteration Number 6 because Parameter Estimates
Changed by Less Than 0.001.
ومن الجدول ( )10تم اختبار القوة التفسيرية لألنموذج اعتماداً على استخدام معامل & Cox

 Snell R Squareأو معامل  ،Nagelkcrke R Squareإذ نجد أن قيم هذه المعامالت هي على التوالي
فسرت  %18.5من معامل  ، Cox & Snell R Squareأو أنها فسرت  %25.9من معامل Nagelkcrke

 R Squareمن التغيرات الحاصلة في المتغير التابع الذي من خالله تم اتخاذ قرار االندماج أو عدم االندماج.
الجدول ()11
Classification of Table
Observed
Predicted
Bank
Percentage Correct
.00 1.00
33.3
96.0

8

24

4
1

Overall Percentage
75.7
a. Tue Cut Value is 0.500.
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من خالل الجدول ( )11يمكن اختبار تصنيف األنموذج والذي يعد أحد طرائق فحص جودة مطابقة
األنموذج للبيانات ،إذ يتضح من هذا الجدول ضمن الخطوة (Step 1) -وعند تضمين المتغيرات المتنبأ بها-
أنه قد حقق نسب تصنيف كلية مقدارها ( )%75.7وهي نسبة مرتفعة.

الجدول ()12
Variable on the Equation
B S.E. Wald
)df Sig. Exp (B
Step 1aX3 3.842- 2.247 2.922
1 0.087
0.21
Constant 1.199 0.421 8.091
1 0.004 3.316
a. Variable (s) entered on step X3.
يستعرض الجدول ( )12المتغيرات الداخلة في األنموذج والقيمة التقديرية ،فضالً عن الخطأ المعياري

واختبار ( )Waldوقيمة Sig.وقيمة ) ،Exp (Bإذ نلحظ أن المتغير (( )X3العائد إلى إجمالي الموجودات)
هو المتغير الوحيد الذي له تأثير معنوي على تصنيف المتغير التابع (مصرف متعثر أو غير متعثر) ،إذ

كانت قيمة () ،Sig. = 0.087وهي أكبر من مستوى المعنوية () ،a = 5%فضالً عن ذلك نالحظ أن قيمة

) Exp (Bتعني من الناحية التطبيقية نسبة الترجيح ،إذ تشير نسبة الترجيح في الجدول ( )13إلى أن ارتفاع

المتغير (( ) X3العائد إلى إجمالي الموجودات) يؤدي إلى انخفاض نسبة تضيف المصرف ،من حيث كونه
غير مؤهل لالندماج بمقدار (.)%3
الجدول ()13
Model of Term Removed
Model
Log Change in -2Log Likelihood
df
Sig. of the Change
Variable
Step X3
23.48123.4811 0.005
a. Based on Conditional Parameter Estimates.
ويوضح الجدول ( )13معنوية االعتماد على قيم المتغير المعتمد على الرغم من حذف متغير العائد

إلى إجمالي الموجودات ،إذ نجد في هذا الجدول أنه تم تغيير قيمة نسبة الترجيح.
الجدول ()14
Variables not in the Equations
Score
df
Sig.
Step 1 Variables
X1 35.104
1 0.463
0.570

1

X2 0.323

0.398

1

X4 0.716

0.599

1

X5 0.341

0.073

1

X8 3.205

0.548

1

X3 0.361

تنمية الرافدين (TANMIYAT AL-RAFIDAIN )P-ISSN: 1609-591X; E-ISSN: 2664-276X
مج ( ،Vol )40ع ( ،No. )130حزيران  ،June 2021صpp. )348-330( .

344

مدخل االندماج كخيار في تعزيز قدرات المصارف .........
الخليفة والشكرجي

0.067

1

X8 (1) 3.037

X8 (2) 0.537
1 0.464
Overall Statistics
يستعرض الجدول ( )14المتغيرات التي حذفت من األنموذج والتي ليس لها تأثير معنوي على

المتغير التابع ،إذ نالحظ أن قيمة Sig.هي  a=5%وبجميع المتغيرات في الجدول ،وبذلك ُيعد المتغير (العائد
إلى إجمالي الموجودات) هو أهم متغير يساعد على التنبؤ هل المصرف مؤهل لالندماج أم ال؟ وعليه فإن
أنموذج االنحدار اللوجستي النهائي لدراسته أهم المؤشرات المالية المؤثرة على أنه مؤهل لالندماج أم ال يأتي
وفقاً للمعالجة اآلتية:
Y = 1.199 – 3.842X3
إذ تمثل  1.199الحد الثابت ،أما ( )3.842فتعد فرصة اندماج المصرف عندما تتغير ( )X3
( العائد على الموجودات) بوحدة واحدة ،وقد جاءت هذه المعلمة سالبة ،مما يؤكد انخفاض هذه النسبة ،وإنها
توجب على المصرف االندماج؛ ألن انخفاض العائد على الموجودات يشير إلى ضعف الموارد الذاتية للمصرف
في تغطية الموجودات المرجحة بالمخاطر داخل الميزانية وخارجها.
الجدول ()15

فرص اندماج أو عدم اندماج المصارف لعام 2018
أسماء المصارف

نسبة كفاية رأس المال

التجاري العراقي

0.25 0.563

1

التنمية الدولي

0.30 0.411

0

0.47 0.610

0

0.19 0.518

0

األهلي العراقي

سومر التجاري

الخليج التجاري

0.33 0.475

الموصل للتنمية واالستثمار

آشور

0.24 0.534

المنصور 0.37 0.159

1

عبر العراق0.16 0.805

1

0.41 0.378

1

االتحاد

1

0.15 0.616
1

القيم المتنبأ بها )(Pered

Y

1

المصدر :من إعداد الباحثين استناداً إلى مخرجات SPSS.

ومن خالل الجدول ( )15تشير النتائج إلى أن المصارف المتعثرة التي يمكن أن تندمج قسرياً هي:

(التجارة العراقي ،سومر التجاري ،الخليج العربي ،وعبر العراق)؛ ألن القيم المتنبأ بها هي أكبر من (،)0.5
أما كل من مصرف التنمية الدولي واألهلي العراقي ،والمنصور فنلحظ أن القيمة المتنبأ بها ظهرت أقل من

تنمية الرافدين (TANMIYAT AL-RAFIDAIN )P-ISSN: 1609-591X; E-ISSN: 2664-276X
مج ( ،Vol )40ع ( ،No. )130حزيران  ،June 2021صpp. )348-330( .

345

مدخل االندماج كخيار في تعزيز قدرات المصارف .........
الخليفة والشكرجي

( )0.5مما يقلل من فرص اندماج هذه المصارف مع تحسين أوضاعها ومعالجة مشاكلها المالية؛ ألن استمرار
المصارف على هذا النحو يعرضها للتدهور أكثر ،ومن ثم التدخل إلنقاذه من اإلفالس.
االستنتاجات والمقترحات

آ .االستنتاجات

ُ .1يعد االندماج أحد وسائل إعادة الهيكلة األقل تكلفة لمعالجة المصارف المتعثرة.
ُ .2يسهم االندماج المصرفي في فتح آفاق االستثمار األجنبي والمحلي كاالندماج مع مصارف عالمية أو

اندماج المصارف المحلية فيما بينها.

 .3إن االندماج المصرفي هو أحد أبرز السمات االقتصادية المعاصرة ،فهو يعمل على زيادة القدرة التنافسية

للمصارف ،واحتواء مشكلة التعثر المصرفي وترشيد استخدام مواردها.
ُ .4يعد الدمج المصرفي أداة فاعلة للبنك المركزي؛ ألنه يحافظ بها على سالمة القطاع المصرفي ،وقد حدد
ضوابط االندماج في ق ارره المرقم ( )90لسنة .2019
 .5إن اندماج المصارف المتعثرة في العراق يتيح لها فرصة كبيرة في تفادي التعثر ومخاطر اإلفالس

والتصفية؛ ألن االندماج يسمح بتكوين وحدات مصرفية كبيرة الحجم ،مما يحقق لها زيادة في السيولة واألرباح.
 .6أظهرت نتائج االنحدار اللوجستي أن متغير العائد إلى إجمالي الموجودات يمثل المتغير الوحيد الذي يمكن
االستعانة به لتحديد المصرف المؤهل لالندماج وغير المؤهل لالندماج.
 . 7توصلت الدراسة إلى أن المصارف المتعثرة التي باستطاعتها االندماج والعمل على تحقيق كيانات أكثر

كفاءة هي :مصرف التنمية الدولي واألهلي العراقي ،والمنصور.

ُ .8يشترط تماثل النشاط وتكامله بين المصارف المندمجة ،إذ ال يجوز اندماج مصرف إسالمي مع المصارف

التي تتعامل بالفائدة.

ُ .9يسهم االندماج بين المصارف التجارية الخاصة في تنمية الجهاز المصرفي العراقي للمصارف المتعثرة أو
التي على وشك اإلفالس والتصفية ،وكذلك المصارف التي لم تصل إلى رأسمالها المحدد.
 .10تشير النتائج إلى أن المصارف المتعثرة التي يمكن أن تندمج إجبارياً هي (التجاري العراقي ،التنمية

الدولي ،األهلي العراقي ،الخليج العربي).
ب .المقترحات

في ضوء االستنتاجات التي تم التوصل إليها ،يوصي الباحثان بما يأتي:

 .1تشكيل لجنة عليا من قبل البنك المركزي العراقي لمعالجة أوضاع المصارف المتعثرة واإلشراف على عملية
االندماج بين هذه المصارف.

 .2نوصي إدارات كل من المصرف (التجاري العراقي ،التنمية الدولي ،األهلي العراقي ،الخليج العربي) بدراسة

مشروع االندماج بجدية لتحقيق الكثير من المكاسب وإنقاذ المصارف من اإلفالس.
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 دعم الحكومة العراقية لعمليات االندماج بين المصارف من خالل منح اإلعفاءات الضريبية وتقديم المشورة.3
 فضالً عن تقديم القروض للمصارف المندمجة من قبل،وتسهيل إجراءات االندماج من قبل مسجل الشركات
.البنك المركزي العراقي

 وأن ال يؤدي إلى زيادة، يجب تسهيل عملية االندماج بين المصارف إذا كان ذلك ال يؤثر على المنافسة.4

.ظاهرة التركز الصرفي
 العمل على أن تتم عمليات االندماج وفق نظم سليمة حتى يستفيد النظام المصرفي العراقي من آثارها.5
.اإليجابية

 وبما يحافظ، العمل على زيادة حصة المصرف الجديد الناجم عن عملية االندماج في نافذة بيع العملة.6

.على استقرار سعر صرف الدينار العراقي
. فرض عقوبات على المصارف التي تقدم معلومات مضللة ألغراض االندماج.7
 إن اندماج المصارف المتعثرة بالعراق يتيح لها فرصة كبيرة لتفادي مخاطر اإلفالس والتصفية؛ ألن.8

.ً مما يحقق لها زيادة في السيولة والربحية معا،االندماج يسمح بتكوين وحدات مصرفية كبيرة الحجم
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