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  ملخص الدراسة
  

علي أثر اندماج المصارف األھلیة في ھدفت ھذه الدراسة بشكل أساسي إلي التعرف 

  .المؤسسة المصرفیة األھلیة علي أداء تلك المصارف

 ،ًامصرف) 39(المصارف األھلیة العاملة في لیبیا وعددھا  عليمجتمع الدراسة  أشتملحیث      

  .بشكل عشوائي مصارف أھلیة تم اختیارھا) 10(وقد اقتصرت العینة على دراسة عدد 

محتوى القوائم المالیة للمصارف األھلیة لمدة أربع سنوات قبل  دراسة على تحلیلواعتمدت ال     

حیث أصبحت تلك المصارف فروع للمؤسسة  المصرفیة  ،االندماج وأربع سنوات بعد االندماج

وذلك باستخدام أسلوب  ،محل الدراسة للمصارف تقییم األداء الماليمن ثم و) سابقا( األھلیة

لتحلیل   SPSSوأسلوب اإلحصاء التحلیلي، وقد تم استخدام برنامج  ،التحلیل المالي الوصفي

الزوجیة وتحلیل التباین  للعینات  Tالبیانات، وتم اختبار الفرضیات من خالل استخدام اختبار 

  .األحادي

  :التاليكانت نتائج االختبارات ك، اختبار فرضیات الدراسة بعد إتمام

  :نسب السیولة: أوًال 

المتوسط العام لنسب السیولة بعد االندماج أقل من المتوسط  توصلت الدراسة إلي أن 

العام لنسب السیولة قبل االندماج أي أن االندماج لم یساھم في تحسین وضع السیولة لدى 

  .المصارف األھلیة باستثناء مصرف طبرق األھلي

  :نسب الربحیة : ثانیًا 

أس المال فقد كان لالندماج أثر سلبي علي مؤشر مخاطر ر وفیما یتعلق بنسب الربحیة  

مؤشر الرافعة المالیة، أما مؤشر العائد علي االستثمار فقد أرتفع قلیال ولكن تأثیره ال یذكر ألنھ  و

لكیة ال یزال یحمل إشارة سالبة، بینما كان لالندماج أثر إیجابي علي نسبتي العائد علي حقوق الم

ھامش الربح، وبذلك نستنتج أن االندماج لم یساھم في تحسین مؤشرات للمصارف  ومؤشر

  .األھلیة



 ل 
 

  :نسب المخاطر : ثالثًا 

أما فیما یتعلق بمؤشرات المخاطر فقد شھد المتوسط العام بعد االندماج انخفاضا و  

ء نسبة مخاطر سعر الفائدة بالتالي فقد أثر االندماج أثرًا إیجابیًا علي مؤشرات المخاطر باستثنا

بالنسبة لألصول فقد أرتفع المتوسط العام بعد االندماج و بالتالي یكون لالندماج أثرًا سلبیًا علي 

  .ھذا المؤشر فقط

 )مصرف شمال أفریقیا اآلن(سابقا -المؤسسة المصرفیة األھلیة وقد أوصت الدراسة 

االھتمام بالتطورات الحدیثة في النشاط المصرفي وضرورة أن تكون لإلدارة إستراتیجیة لزیادة 

ضرورة إجراء دراسة شاملة  كذلكالقدرات و المھارات من أجل تعزیز القوة التنافسیة لھا، 

 و المتغیرات الدولیة االندماجلالندماج المصرفي تضم دراسة المتغیرات البیئیة المحیطة بعملیة 

 .لتوفیر قاعدة بیانات متكاملة حول أثر االندماج المصرفي علي األداء
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  اإلطار العام للدراسة: الفصل األول 
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  :ة ـــــــدممق)  1-1
 ،العالمي جزءا من النظام الماليتمثل أن األنظمة المالیة و المصرفیة في البلد الواحد 

انتشرت ظاھرة التجمع واالندماج المصرفي المرتبطة بدوافع  ،دھا عالمیاوجعلى ووللمحافظة 

بین المؤسسات المالیة والمصرفیة، كذلك  كنتیجة لزیادة المنافسة العالمیةجاءت إستراتیجیة، والتي 

 ،اتجھت إلى أسلوب االندماج مع بعضھا البعضفقد تسعى لتطویر قدراتھا التنافسیة  مصارفألن الو

ولعل من أھم األسباب التي  ،لخلق كیانات مصرفیة عمالقة للتغلب على المصاعب التي تواجھھا

  :)1(ندماج العالمي ما یلياال إلي دعت

  .العائد المحقق من األنشطة المصرفیة التقلیدیة والتي تتجھ نحو االنكماش إنخفاض •

في األسواق المصرفیة، مما  ، وتحقیق معدل تركز عالاالستفادة من مزایا اإلنتاج الكبیر •

  .ةسیزید دعم الثقة أكثر من طرف العمالء واالرتقاء بمستوى جودة الخدمات المصرفی

  .إمكانیة تقدیم خدمات تمویلیة كبیرة الحجم لنوعیة معینة من العمالء •

وتحقیق التوازن بین الفروع ذات الفائض واألخرى ذات  ،االستفادة من االنتشار الجغرافي •

 .العجز

 .تخفیض تكالیف الرقابة والمتابعة واإلعالن والدعایة والتدریب وغیرھا •

 .الحدیثة التوسع في استخدام األدوات المصرفیة •

وزیادة  ،مصارفالقدرة التنافسیة للزیادة ك ،لي االندماج العدید من اآلثاركما یترتب ع

مما ب المدخرات والتوسع في االسواق المالیة و التجاریة، لكذلك جحقوق الملكیة ورأس المال، 

المخاطر وبالتالي تخفیض  ،وتحسین القدرات اإلداریةخفض مخاطر االئتمان و التكالیف یؤدي إلى 

 .والتمتع بمزایا تنافسیة كبیرة محلیا ودولیا من جھة أخرى ،عن العولمة المالیة من جھةجمة النا

       

  

  

  

  

                                                 
، رالجزائ دراسة حالة-متطلبات العمل المصرفي في ظل أنشطة االندماج و الصیرفة الشاملة، تمجغدین نور الدین.شیخي محمد و أ  -  1

  .2006،)سیاسات التمویل وأثرھا علي االقتصادیات و المؤسسات(الملتقي الدولي 
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  -:مشكلة الدراسة  )1-2

التي جاءت كنتیجة لتعثر ، 1989بدأت عملیات االندماج المصرفي في لیبیا منذ عام    

لخاص، عندھا زادت الحاجة إلي إصالح المصارف األھلیة و ظھور مشكلة دیون القطاع العام وا

االقتصاد اللیبي بصفة عامة و تحسین القطاع المصرفي بصفة خاصة ،حیث بدأ العمل في خطة 

  في المؤسسة المصرفیة األھلیة  ًاأھلی ًامصرف 39وذلك عن طریق دمج  ،إصالح القطاع المصرفي

ي مصارف تجاریة مستقلة بعد إلي مصرف تجاري مع تحویل بعض المصارف األھلیة إل تحویلھاو

  .)1(ھا للشروط المقررةئاستیفا

وإنما تم صدور  ،كما لم  تتوقف اإلصالحات في القطاع المصرفي اللیبي عند ھذا الحد   

ومن ضمن السیاسات الجدیدة إعادة ھیكلة المصارف ،بشأن المصارف  2005لسنة ) 1(القانون رقم 

لتحقیق النجاحات في سوق ، لمصارف التجاریةا أداءین التجاریة ووضع برنامج شامل لتحدیث وتحس

 .)2(أكثر تحررا وتنافسیة 

ذلك ألن زیادة القدرة التنافسیة للمصارف نتیجة عولمة النشاط المصرفي وتحریر الخدمات 

قد ألقى بتحدیات علي  ،و االتجاه نحو عملیات توسیع قاعدة الملكیة و االندماج ،المالیة و المصرفیة

ثارھا السلبیة و االستفادة ، ومواجھة آدارة المصرفیة للعمل علي التكیف مع ھذه المتغیراتعاتق اإل

من المكاسب التي تحققھا، لذا أصبح من الضروري االھتمام بتطویر الخدمات التي تقدمھا تلك 

ت لتعظیم ربحیتھا و الحفاظ علي استمرارھا، السیما بعد أن عان ،المصارف و استخدام أسالیب حدیثة

و التي كان سببھا  ،من تعثر و عسر مالي 1987و  1978المصارف األھلیة في الفترة ما بین 

وعدم وجود كفاءات وكوادر قادرة علي  ،المشاكل االئتمانیة ومحدودیة رأس المال ومحدودیة الموارد

اط في ن مخصصات و اإلفروعدم تكوی ،العمل بمھنیة عالیة وزیادة المصروفات اإلداریة و العمومیة

وتحقق  ،تفتقر للكفاءةوكاالت في مناطق نائیة الفروع وال عدد كبیرمن وجود كذلكالتسھیالت، 

و بالتالي كان البد من معالجة كل تلك المشاكل التي أدت إلي تعثر المصارف األھلیة خسائر مستمرة 

 39دد تباع خطة إصالح شاملة لكل القطاع المصرفي و التي بدأت من خالل دمج ععن طریق ا

في المؤسسة المصرفیة األھلیة، حیث كان الھدف منھا ھو تحسین أداء المصارف األھلیة  امصرف

                                                 
       ، 2007 راسات وأبحاث الكتاب األخضر،، منشورات المركز العالمي لدالقطاع المصرفي في لیبیا واقع وطموح محمد الشكري، 1- 

  .5- 4ص ص 
  http://www.acc4arab.com/acc.المحاسبین العرب منتدى    2
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وان تتمكن  ،حتى تستطیع أن تجمع مواردھا وطاقاتھا وكفاءاتھا اإلداریة ،وتنظیمھا في كیانات أكبر

  . صبح ذات كفاءة عالیةلكي تتمكن من زیادة قدرتھا التنافسیة وت ،من تلبیة الشروط و المعاییر العالمیة

معرفة أثر اندماج المصارف األھلیة في المؤسسة المصرفیة ل تسعىن ھذه الدراسة وبالتالي فإ    

، لمصارف من حیث كفاءتھا وفاعلیتھاعلي أداء تلك ا) مصرف شمال أفریقیا اآلن( سابقا - األھلیة

  :علیة یمكن صیاغة مشكلة الدراسة في السؤال التالي

  ندماج المصارف األھلیة في المؤسسة المصرفیة األھلیة علي ما ھو أثر ا -

  كفاءة و فعالیة أداء تلك المصارف في لیبیا؟

  
  :ةـــــــــــالدراسات السابق) 1-3

 ،قد شھدت األسواق المالیة والمصرفیة العالمیة الكثیر من عملیات االندماج المصرفيل

ملیات االندماج  متخطیة حدود الدولة الواحدة امتدت ع بللیس فقط بین مصارف الدولة الواحدة ، 

لتكوین مصارف كبیرة لھا القدرة على مواكبة عصر التكتالت  ،لتكون بین مصارف عدة دول

  .والكیانات االقتصادیة العمالقة

فقد شھدت المنطقة العربیة حاالت  ،مقارنة المشھد العربي بما یجرى في العالم الیومبو

المصرفي ، وذلك بسبب ما تعانیھ ھذه المنطقة من كثرة قیود تفرضھا علیھا قلیلة لعملیات االندماج 

مصارف ، بدرجة ال تسمح بقیام حكوماتھا ، وكذلك صغر حجم األسواق المصرفیة العربیة سیاسات

  .وأن كل حاالت االندماج كانت في حدود الدولة الواحدة  ،كبیرة لھا القدرة على المنافسة والبقاء

إلى 1991ي یوضح أبرز عملیات االندماج المصرفي التي تم رصدھا خالل الفترة من والجدول التال

  : )1( ف1999

  

  

  

  

  

  

                                                 
   . 60ص ،1999، 226مجلة المصارف العربیة، العدد  - 1
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  )1-1(جدول رقم 

  1999-1991أبرز عملیات االندماج المصرفي بالوطن العربي خالل الفترة من 
 المصرف الدامج المصرف المندمج عدد حاالت االندماج الدولة سنوات االندماج

 عدة مصارف عدة مصارف حالة اندماج مصرفي 17 صرم 1991-1999

 عدة مصارف عدة مصارف حالة اندماج مصرفي 23 لبنان 1993-1999

 مصرف فیالدلفیا لالستثمار الشركة األردنیة لالستثمارات المالیة حالة واحدة األردن 1998

 مصرف مسقط ھلى العمانيالمصرف األ حالة واحدة سلطنة عمان 1994

 مصرف عمان التجاري مصرف عمان والبحرین والكویت حالة واحدة نة عمانسلط 1998

 االتحاد الدولي للمصارف مصرف تونس واإلمارات لالستثمار حالة واحدة تونس 1998

 مجموعة المصارف الشعبیة المصرف الشعبي المركزي حالة واحدة المغرب 1998

 لمصرف السعودى التجارى  المتحدا مصرف القاھرة السعودى حالة واحدة السعودیة 1997

 مریكىالمصرف السعودى األ المصرف السعودي المتحد حالة واحدة السعودیة 1999

 مصرف الخلیج الدولى المصرف السعودى العالمى حالة واحدة البحرین 1999

  .   ف1999، 226مجلة المصارف العربیة ، العدد  :المصدر 

الدول العربیة التي حدث فیھا حاالت اندماج مصرفي ، حیث بلغت یبین الجدول السابق أن لبنان أكثر 

عدد حاالت  ي المرتبة الثانیة مصر ، حیث بلغحالة اندماج خالل تلك الفترة ، وتأتى ف 23وحدھا

وحالة  ،حالة، ولم یتم رصد إال حالتي اندماج في كل من سلطنة عمان والسعودیة 17االندماج فیھا 

 ،2006ھذا الوضع قد تغیر خالل عام تونس والمغرب والبحرین ، ولكن اندماج واحدة في كل من 

التي وفیما یلي نذكر أھم حاالت االندماج  ،الساحة العربیة عدة اندماجات مصرفیةحیث شھدت 

  :حصلت في بعض الدول العربیة 

  -:لبنان . 1

  .الالید في مصرف البحر المتوسط  مصرف اندماج. أ

عربي لالستثمار لیصبح اسم المصرف الجدید بیت التمویل العربي ، وھو اندماج بیت التمویل ال. ب

  .مصرف إسالمي 

   -:السودان . 2

  .ارف لالستثمار في مصرف االدخار والتنمیة االجتماعیة قضاندماج مصرف ال. أ

   - :مصر . 3

اندماج مصرف النیل والمصرف اإلسالمي الدولي والمصرف المصري المتحد في مصرف جدید . أ

  " .المصرف المتحد " سمھ ا

  .میركان اكسبرس فى كریدى اغریكول ج المصرف المصري األمریكي ومصرف أاندما. ب

  .اندماج مصرف المھندس ومصرف التجارة والتنمیة في المصرف األھلي المصري . جـ



 6

  .اندماج مصرف مصر اكستریور في مصرف مصر . د

  .اندماج مصرف القاھرة في مصرف مصر . ھـ

   -:الخلیج العربي  دول. 4

  " .مصرف مسقط " اندماج مصرفي مسقط وعمان التجاري في مصرف واحد یحمل اسم . أ

لتكوین  ،اندماج المصرف األھلي التجاري في البحرین مع مصرف الكویت المتحد في لندن. ب

  .)1(شركة قابضة في البحرین

   -:لیبیا . 5

  " .مصرف الجمھوریة"ف جدید یحمل اسم  اندماج مصرفي الجمھوریة ومصرف األمة في مصر. أ

   .)2(اندماج عدد من المصارف األھلیة في المؤسسة المصرفیة األھلیة. ب

  :ثیر االندماج علي األداء المصرفي لدراسات المتعلقة بتأوفیما یلي استعراض ل
  

  :الدراسات المتعلقة بتأثیر اإلندماج المصرفي علي األداء) 1- 1-3

  : )2006( -اجي فضل علي ن/  دراسة  

وكان الھدف ، الیمنیة مصارفالدمج المصرفي واختیار نموذج مالئم لدمج ال تناولت ھذه الدراسة

لدمج المصارف في الیمن من بین النماذج التي طبقتھا الدول  ،اختیار نموذج مالئممن الدراسة 

، وقد خلص لتحلیليستخدام المنھج الوصفي والمنھج ااعتمد الباحث في دراستة علي ا، والمختلفة

  -:)1( الباحث للنتائج التالیة

، وتحسین جودة اإلدارة، وزیادة مصارفإن الدمج المصرفي سیعمل على تحسین األداء لل -1

وزیادة فعالیة  ،قیمة الكیان الجدید الناتج عن الدمج، وتدعیم رأس المال وخفض النفقات

  .من اإلفالس والتصفیة مصارفبعد الدمج وحمایة ال مصرفال

المندمجة على النمو والتوسع محلیًا وفتح فروع في  مصارفیترتب على الدمج زیادة قدرة ال -2

  .كل المحافظات النائیة، وتوسیع الفروع القائمة وزیادة قدرتھا على خدمة أنشطة أكثر

                                                 
  .151،  150ف ،ص ص2007،  325مجلة المصارف العربیة ، العدد   -1
  .االنترنت  –ة المعلومات الدولیة موقع مصرف لیبیا المركزي على شبك -2

، رسالة دكتوراة غیر منشورة، جامعة عین شمس، )ي واختیار نموذج مالئم لدمج البنوك الیمنیةالدمج المصرف(فضل علي ناجي،  -3
 .2006القاھرة، 
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مما یعتبر عامل  ،ندرة الكوادر البشریة التي تجمع بین الخبرة المصرفیة والكفاءة المھنیة -3

  .بیق الدمجتأخر في تط

لكون الھدف من الدمج ھو  ،مصارفإن الدمج المصرفي سیؤدي لتعزیز الخدمة المحلیة لل -4

دھا محلیًا في مواجھة المنافسة العالمیة، وھو ما یلزم نشر الخدمة المصرفیة في وجتعزیز و

  .المناطق النائیة والمحرومة واستحداث خدمات جدیدة

تتمكن معھ من زیادة  ،المصرفیة إلى حجم معینإن الھدف من الدمج ھو الوصول بالوحدة  -5

    .كفاءتھا من خالل تخفیض التكالیف وزیادة األرباح

التي تدخل حیز التنفیذ في ، 2وفي ظل متطلبات بازل  ،في ظل التطورات المصرفیة الحدیثة -6

، ترتب علیھا مضاعفة متطلبات الحد األدنى للرسملةتوالتي یتوقع أن ، 2006أواخر عام 

النظر إلى الدمج المصرفي كأحد  ،ي وقت مضىأأصبح من الالزم اآلن وأكثر من ھ فإن

الوسائل الھامة لمواكبة ھذه التطورات، ولكن في ضوء ضوابط محددة تضمن تفادي سلبیات 

  .الدمج المصرفي

نتیجة لكون المصارف الیمنیة مازالت تمارس  ،جدًا یة المقدمة قلیلالخدمات المصرفعدد إن  -7

مع العلم أن  ،خدمة مصرفیة 25لتقلیدیة، حیث أن عدد الخدمات المقدمة لم یتجاوز الخدمات ا

  .المعدل العالمي للخدمات المصرفیة ھو ألف خدمة مصرفیة

  :)2009( - محمد عبد العظیم طلب/ دراسة 

تناولت ھذه الدراسة مدى إمكانیة تطبیق االندماج المصرفي في الیمن، حیث ھدفت الدارسة إلى    

 مصارفالیمنیة من خالل دراسة مبررات االندماج في ال مصارفسة إمكانیة تطبیقھا في الدار

واستخدم  ،مصارفالیمنیة، ودور الدولة في تحقیق االندماج، ثم وضع مقترح لعملیة االندماج بین ال

ع المتوق مصارفلتحلیل بعض المؤشرات المالیة الخاصة بأداء ال ،الباحث األسلوب التحلیلي الوصفي

  :)1(بعد االندماج، وخلصت الدراسة إلى النتائج التالیة

كانت خاصة  مصارفإن أھم الدوافع التي تقف وراء التوجیھ العالمي لعملیات االندماج بین ال -1

وزیادة النمو والربحیة  ، وزیادة الكفاءة،بتحقیق وفورات اقتصادیات الحجم والنطاق

  .ومواجھة المخاطر واألزمات

                                                 
، 47جامعة أسیوط، العدد  -، المجلة العلمیة، كلیة التجارة)؟في الیمن ةھل یمكن تحقیق: االندماج المصرفي(محمد عبد العظیم طلب،  -1

  .155، 128، 127، ص ص ص 2009دیسمبر 
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 ،الدول النامیة ي أغلبف االندماججیع والدفع نحو عملیات دورًا مھمًا في التشإن الدولة تلعب  -2

 .بھدف إعادة ھیكلة األجھزة المصرفیة

قیام الدولة بدور فاعل في لتحقیق عملیات االندماج في القطاع المصرفي الیمني، یستوجب  -3

 مصارفتشجیعیة للعملیات االندماج، وذلك من خالل تھیئة البیئة، وتقدیم الحوافز القیادة 

الراغبة في االندماج، على غرار ماقامت بھ حكومات بعض الدول في شرق وجنوب شرق 

 .آسیا وبعض الدول الغربیة

كبیرة الحجم  مصارفوخلصت الدراسة إلي أن عملیات االندماج المقترحة من شأنھا إیجاد 

كیف مع المتطلبات تستطیع أن تعزز من قواعدھا الرأسمالیة ومن قدرتھا التنافسیة والت

ثلة في موالمعاییر الدولیة، كما أوصت الدراسة بضرورة التھیئة الالزمة من قبل الدولة مت

 مصارفتي تشجع الالسلطات النقدیة لتحقیق االندماج من خالل تھیئة البیئة التشریعیة ال

  .تل واإلندماجوتحفزھا نحو التك

 

   : )2010( - محمد غنیم شندي/ دراسة 

الباحث متطلبات العولمة والضغوطات التي تقوم بھا على القطاع المصرفي المصري  درس       

حیث اعتمد  ،مما جعل االندماج المصرفي ضرورة حتمیة للتكیف مع تلك المتطلبات ،والعربي

باستخدام أدوات التحلیل  ،الباحث على كل من المنھجین االستقرائي واالستنباطي للتحلیل المنطقي

واألھداف المرجوة من البحث، سواء كان ھذا التحلیل  المشكلة تي تتناسب مع طبیعةال ،المختلفة

  :)1(كمیًا، وذلك بغرض استنباط الحقائق المرتبطة بالمشكلة، وخلصت الدراسة إلى مایلي موصفیًا أ

ن لغة إال أن البعض حاول أن یمیز بینھما من الناحیة ان مصطلحي الدمج واالندماج مترادفإ -1

وقد خلصت إلى أن األفضل ھو استخدام مصطلح الدمج من قبیل توحید  ،یةاالصطالح

  .المصطلح المستخدم مع مراعاة التمیز بین أنواع االندماج المختلفة

وما یحققھ من مزایا متعددة  ،یجابیات عملیات الدمج المصرفي بشتى أنواعھإنھ رغم تعدد إ -2

نھ قد یكون خطوة في أإال  ،ول علیھاومكاسب ومنافع وقیمة مضافة تتحقق وفوائد یتم الحص

كارتفاع تكلفة الخدمة المصرفیة نتیجة  ،سبیل احتكار السوق وما یترتب علیھ من سلبیات

 .زیادة البیروقراطیة في المؤسسات الكبیرة

                                                 
محمد غنیمي شندي، االندماج المصرفي ضرورة حتمیة للتكیف مع متطلبات العولمة دراسة نظریة وتطبیقیة على الواقع المصرفي   -  1

  .280،281،313،314جامعة الزقازیق ، العدد الثاني، یولیو، ص  -المصري والعربي، مجلة البحوث التجاریة، كلیة التجارة



 9

نھ من ألعربیة في الدمج المصرفي، أظھرت وفي دراسة تطبیقیة تناولت التجربة المصریة وا -3

في  مصارفذ الاھناك حاجة لدمج واستحو ،یة في الصناعة المصرفیةواقع االتجاھات العالم

منھا أن الدمج أصبح ظاھرة عالمیة لما یتیحھ أو یوفره من كیانات مالیة  ،مصر ألسباب عدة

ومصرفیة كبیرة، كما أن الدمج یدعم الوحدات المصرفیة الوطنیة في مواجھتھا للمنافسة 

ن االقتصاد المصرفي یعتبر منفتحًا على العالم أصة وخا ،األجنبیة وسیادة التكتالت الكبرى

 .الخارجي

كون  ،المصریة اكتسبت أھمیة خاصة مصارفكما أن ظاھرة الدمج واالستحواذ في ال  -4

ن دمجھا یعتبر أفضل إوبالتالي ف ،صغیرة الحجم المصریة مصارفالنسبة الكبرى من ال

 .لالستفادة من مزایا الدمج

 ، عد خیارًاالمصرفي لم تفي االندماج  ةث إلى أن التجربة المصرفیة العربیوخلصت دراسة الباح      

بل قدرًا استراتیجیًا للعرب في محاولة إلعادة الھیكلة وفقًا للقواعد وآلیات جدیدة تتضمن تنافسیة 

 .المالي ررفي خضم العولمة المالیة والتح القطاع المصرفي العربي

  
  : )2008( - مھا الدندیجاني/ دراسة 

وتحدید ماھیة المتغیرات  ،التجاریة في السعودیة مصارفدرست الباحثة محددات ربحیة ال  

وھدفت ھذه الدراسـة إلي تقدیر ، المؤثرة على ربحیتھا، في ظل وجود التغیرات المالیة واالقتصادیة

عن  م2004م إلى عام 1983من عام " كدراسة قیاسیة"التجاریة السعودیـة  مصارفنماذج لربحیة ال

ومن أجل . التجاریة مصارفطریق تحدید وحصر المتغیرات الجزئیة والكلیة المؤثرة على ربحیة ال

التجاریة السعودیة، ومن ثم صیاغة النماذج القیاسیة  مصرفتحقیق ھذا الھدف تم تقدیر دالة ربحیة ال

من خالل  ،ھاالتجاریة والعوامل المؤثرة فی مصارفالمقترحة لشرح طبیعة العالقة بین ربحیة ال

وقد تم تقدیر النماذج القیاسیة في الدراسة باستخدام . القیاس واالختبار وتحلیل النتائج لھذه النماذج

من واقع بیانات سلسلیة ) Pooling Model(طریقة المربعـات الصغرى العادیة لنموذج التجمیع 

ي باعتبار أن معدل العائد على مقطعیة خالل الفترة التي تغطیھا الدراسة، وبذلك وضع النموذج القیاس

 مصارفالتجاریة، ومحددات ربحیة ال مصارفول وھامش صافي الربح مقیاسان لربحیة الاألص

  : )1( التجاریة تنحصر في المتغیرات التالیة

                                                 
  .2008ني، محددات الربحیة للبنوك التجاریة في المملكة العربیة السعودیة دراسة قیاسیة، رسالة ماجستیر، مھا عبد العزیز الدندیجا -  1
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نسبة رأس المال المساھم إلى إجمالي األصول، نسبة إجمالي القروض إلى إجمالي األصول، 

یرادات بخالف الفائدة إلى إجمالي األصول، نسبة مالي األصول، نسبة اإلدائع إلى إجنسبة إجمالي الو

  .إجمالي المصروفات إلى إجمالي األصول

كمقیاس لربحیة  ،حیث خلصت الدراسة إلي أن تأثیر المتغیرات على ھامش صافي الربح

بحیة كمقیاس لر ،أقوى من تأثیر المتغیرات على معدل العائد على األصول ،التجاریة مصارفال

  .التجاریة في المملكة العربیة السعودیة مصارفال

  : (Europe Central Bank ,2005) المصرف المركزي األوروبي/  دراسة

ي سیأتي ذكرھا، وقد ھدفت الدراسة إلى إعطاء استخدمت الدراسة المؤشرات المالیة الت

وتقدیم التقییم  ،یاتصورة كاملة عن االندماجات واالستحواذات في أوروبا خالل فترة التسعین

ستراتیجي لھذه العملیة، قامت الدارسة بتناول تأثیر االندماجات على كفاءة یل اإلاالقتصادي والتحل

األوروبیة داخل الدول األوروبیة وخارجھا، وقد تناولت عملیة تحلیل كفاءة  مصارفوربحیة ال

بیة داخل وخارج الحدود، عملیة اندماج بین المصارف األورو 33والربحیة على أساس  ةالتكلف

بعد العملیات  ،األوروبیة مصارفركزت الدراسة على تحلیل كفاءة التكلفة وكفاءة الربح بالنسبة لل

مجموعة  األوروبیة المندمجة، واستخدمت الدارسة لمصارفمن ا مصرفًا 33التي تمت على 

  :)1( ثر االندماج على األداء المصرفيأالمؤشرات التالیة لقیاس 

: الدخل؛ مجموعة مؤشر الربحیة وتشمل/ وتشمل مؤشر التكلفة  ،عة مؤشر التكلفةمجمو 

؛ مجموعة مؤشرات  ROEومعدل العائد على حقوق الملكیة   ROAمعدل العائد على األصول

صافي إیرادات الفوائد؛ مؤشرات كفاءة التشغیل / المخاطر وتشمل نسبة مخصصات خسائر القروض

 ، حیثولصإجمالي اًأل/ إجمالي األصول، مؤشر إجمالي الودائع/ ض مؤشر إجمالي القرو: وتشمل

الطرق البارامتریة أو األسالیب غیر البارامتریة   Techniquesاستخدمت الدراسة األسالیب

على   DEAوقد تم اختیار منھج التحلیل باستخدام  ،Frontier Approachباستخدام منحنى

  .مجموعات المؤشرات المالیة السابقة

  :)2001(-مدمحمود  رمضان مح /اسة در

وذلك كنتیجة  ،مصارفثر االندماج المصرفي على مؤشرات أداء الألباحث في دراستھ تناول ا

لوصول إلى لة ملحة جلذا أصبحت ھناك حا ،متخصصة مالیةال اتلتسارع وتیرة عملیات االندماج

ن طریق تأثیرھا وتحسین تساھم في ترشید عملیات االندماج المصرفي ع ،دراسة مالیة متخصصة
                                                 
1- Studies by Europe Central Bank,"Banking Mergers and Acquisition, the Ei,2005. 
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ثر عملیات االندماج أن المصرفین في حاجة ملحة لتقییم القرار م وأصبح متخذ كما ،األداء المصرفي

االندماج على األداء ثر أذه الدراسة كونھا محاولة لتقییم المصرفي في مصر، ومن ھنا تنبع أھمیة ھ

ن أخاصة و ،األھلي المصري رفمصوھو ال ،التجاریة في مصر مصارفكبر الأ حدأالمصرفي في 

ثر عملیات االندماج على أ بتقییمالیة المتخصصة والمتعلقة المكتبات العربیة تفتقر إلى البحوث الم

وخلصت  ،مؤشرات األداء المصرفي، حیث استخدم الباحث المنھج االستنباطي في البحث العلمي

  :)1(الدراسة إلى النتائج التالیة

رفي على تحسین األداء المصرفي، وذلك طبقًا لألسالیب اإلحصائیة ثر االندماج المصأتأكید  -1

والتي أكدت معنویة ھذا األثر لالندماج على المؤشرات  ،التي تم استخدامھا في الدراسة

مؤشر العائد على (، فقد أستخدم لقیاس الربحیة األھلي المصري مصرفالمالیة ألداء ال

،  لقیاس )مؤشر ربحیة السھم  - ROE لكیةمؤشر العائد على حقوق الم  ROA – األصول

، أما كفایة )مؤشر نسبة مخصص القروض إلى إجمالي المحفظة(جودة محفظة االئتمان 

ة ءوالمال) نسبة القروض إلى الودائعمؤشر (فقد أستخدم  ،السیولة ومعدل التوظیف االئتماني

ھامش صافي الدخل من ( ولقیاس كفاءة التسعیر االئتماني) اتجاه معیار كفایة رأس المال(

، )ھامش صافي الدخل من غیر الفوائد( فقد أستخدم ،كفاءة العملیات المصرفیة أما، )الفوائد

 مصرفلقیاس كفاءة التشغیل ھامش صافي ربح العملیات، لقیاس كفاءة توظیف موارد ال

 .أستخدم معدل استغالل األصول

ثر مؤكد أھناك مؤشرات مالیة معینة ذات  أن ھيلباحث فأما النتیجة الثانیة التي خلص إلیھا ا -2

ري دون غیرھا األھلي المص مصرفثر االندماج على المؤشرات المالیة ألداء الأفي قیاس 

نھ لیس كل المؤشرات المالیة المصرفیة والتي یمكن حسابھا من القوائم أمن المؤشرات، كما 

 .األداء المصرفي  ثر االندماج علىأي قیاس فلمالیة لھا تأثیر أو ذات حساسیة ا

  : )2010( - مطاي عبد القادر / دراسة 
  

حیث ، المصرفي العملفي تطویر  المصرفيأھمیة عملیات اإلندماج  الدراسةھذه ل تتناو

المصرفي علي أداء المنظومة المصرفیة و الذي سیكون  إبراز أثر االندماجھدفت ھذة الدراسة إلي 

، مصرفللنمو مستقبًال كما یكون معززا لخطط ال مصرفلل متوافقًا مع الرؤیا اإلستراتیجیة الشاملة

كذلك معرفة فعالیة اإلندماج المصرفي في رفع القدرات التنافسیة كما ینبغي لھذا اإلندماج أن یؤدي 
                                                 

 مصرفالمھندس و مصرفعلى حالتي اندماج ثر االندماج المصرفي على مؤشرات أداء البنوك بالتطبیق أ( ، محمود رمضان محمد -  1
 .2001،العدد الثاني، الجزء األول المجلة العلمیة للبحوث والدراسات التجاریة،  ، ) األھلي المصري مصرفالتجارة والتنمیة فلي ال
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         التجاریة  مصارفالتي تقدم كافة الخدمات التي تقدمھا ال ،الشاملة مصارفإلي التحول نحو ال

وذلك كخطوة مھمة من أجل  ،واحد مصرفاالستثماریة من خالل المتخصصة و  مصارفالو

عتمد الباحث في منھجیتة علي عدة أسالیب تباعًا اوقد ، مواجھة المنافسة المصرفیة العالمیة

منھج التاریخي لعرض الجذور التاریخیة لإلندماج في محاور الدراسة المختلفة كال لمقتضیات التحلیل

المنھج  ابراز مفھوم ومقومات وكیفیة تحقیق عملیات االندماج، وأخیروالمنھج الوصفي إل ،المصرفي

  :)1(ثار المترتبة علي عملیات االندماج، وقد خلصت الدراسة إلي النتائج التالیةالتحلیلي لتحلیل اآل

ودائع  ىـعلالفوائد وتزید  مصرفیةالخدمات الأسعار ل فتقالتكالیف، خفض  ىإلیؤدي االندماج  -

 .األفراد

ستخدام یتحقق اال تاليوبال ،الحجم، و االستفادة من الطاقة الفائضةوفورات  يإلج ندمایؤدي اال -

 . األمثل للموارد المادیة والبشریة 

الربحیة المطلوبة، وذلك لمواجھة المصرفیة ال تحقق التي ة الفروع الزائدیساعد على إغالق  -

   اإلنتاجیة  إنخفاضلتالي وبا ،في األداء المصرفي يوالتي عادة یترتب علیھا ترد ،الزائدة

 .الربحیة معًاو

 .المصرفیةمن األزمات ل یقلبالتالي و، من اإلفالسالمؤسسات المصرفیة االندماج یحمي  -

  : )2()2009( -حمد محمد العمريأ و جمال إبراھیم بدور  /دراسة 

مة السوقیة القی عليالتجاریة األردنیة  مصارفثر اندماج الإلي أ طرقإلي التھدفت ھذه الدراسة     

مجتمع الدراسة من یتكون المندمجة وربحیتھا ونسبة المدیونیة فیھا، حیث  مصارفألسھم ال

وح وقد تم تحدید مجتمع الدارسة بوض ،2005- 2002المندمجة خالل الفترة الواقعة بین  مصارفال

 رفمصمن نشرات سوق عمان المالي وال مصارفالتلك أسماء  بالحصول على قائمة تحتوي على

، )مصارف 6( الندماجكافة التي تم فیھا ا مصارفالمركزي، وتم اختیار عینة الدراسة من ال

ذات  ًانتائج الدراسة أن ھناك فروق ینتوب ،المنھجیة األسلوب التحلیلي الوصفيفي  اٍنثحاواستخدم الب

اج وبعدھا، إذ وربحیتھا قبل عملیة االندم مصارفداللة إحصائیة فیما یتعلق بالقیمة السوقیة ألسھم ال

بعد عملیة  مصارفأن عملیة االندماج بشكل عام أدت إلى تحسن القیمة السوقیة وزیادة الربحیة لل

في السوق  مصارفوأظھرت النتائج كذلك أن عملیة االندماج قد أدت إلى زیادة قوة ال ،االندماج
                                                 

سكرة، أبحاث اقتصادیة ، جامعة محمد خیضر ب)النظام المصرفيوعصرنة  لتطویركتوجھ حدیث  االندماج المصرفي(مطاي عبد القادر،  -  1
  .104،ص  2010.وإداریة، العدد السابع، 

  
دراسة تطبیقیة في البنوك التجاریة األردنیة، : ثر االندماج على األداء المالي والربحیةأ( جمال إبراھیم بدور، . لعمري ودا دمد محمأح -  2

  .601، ص2009، 73والتأمین، العدد مجلة المحاسبة واإلدارة 
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من مشكلة للخروج  مدیونیتھا، نظرًا لكبر حجمھا، وتطلعھا إنخفاضوزیادة مكاسبھا بشكل عام و

  .ةملالفشل أو التعثر المحت

 :)1()2007( - قیس أدیب الكیالني/ دراسة 

األردنیة بعد  مصارفمدى تأثیر االندماج المصرفي على أداء البمعرفة  ثاھتمت دراسة الباح    

غیر رباح المحققة لألسھم واالرباح األ فظة القروض وحقوق المساھمین ومن حیث مح ،االندماج

واعتمد على تحلیل القیمة الدفتریة للسھم جراء عملیة االندماج، و ،ادیة التي یحققھا المساھمونعال

كما  ،ومقارنة األداء قبل وبعد االندماج ،وتطبیقھا على عینة الدارسة مصارفمعاییر تقییم األداء لل

مجھما في عام ن تم دیذلاألعمال ال مصرفألھلي األردني وا مصرفبتطبیق ھذه الدارسة على القام 

نھ لم یكن ھناك أصت الدراسة إلى خل، فقد األسلوب التحلیلي الوصفي دراستھ مستخدمًا في ،1990

بعد  مصرفاألھلي األردني على أداء ال مصرفاألعمال في ال مصرفثر ذو داللة إحصائیة لدمج أ

أرباح  ألسھمھا وعلى من حیث محفظة القروض وحقوق المساھمین والربح المحقق ،االندماج

ر سلبي ذو داللة إحصائیة على القیمة الدفتریة ألسھم أثبل كان ھناك  ،عادیةالغیر المساھمین 

أما  ،دینار بعد االندماج 1.60قبل االندماج إلى  2,51حیث انخفضت من  ،األھلي األردني مصرفال

  .لدفتریة ألسھمھداللة إحصائیة على القیمة ا يثر ذأیكن ھناك أي  لماألعمال ف مصرفبالنسبة إلى 

  :)2007( -سماسم كامل موسى / دراسة

وكیفیة  ،وأنواعھا مصارفقامت الباحثة بإجراء دراسة تحلیلیة نظریة عن مخاطر التشغیل في ال    

، 2اإلطار الذي اقترحتھ مقررات لجنة بازلإلي وذلك باالستناد  ،دني حد ممكنأإدارتھا لتدنیتھا إلى 

ا وم مصارفة لتنامي وتزاید عملیات االندماج أو االستحواذ بین الحیث تنتج أھمیة البحث نتیج

ومحاولة تحسین األداء وزیادة  راطخوتجنب الم ،في األسواق یقتضیھ ذلك من السعي نحو الفرص

  :)2( وخلصت الباحثة إلى النتائج التالیة، ة لوفورات الحجم الكبیر والنطاقالكفاءة التشغیلیة كنتیج

المصریة سوف یترتب علیھ وجود  مصارفال ید لظاھرة االندماج فیما بینتزاإن االتجاه الم -1

ذات قدرات مالیة وبشریة تستطیع مواجھة المخاطر خاصة مخاطر التشغیل،  مصارف

واق المصرفیة، وسوف یكون األجنبیة في ظل تحریر األس مصارفوتستطیع منافسة ال

مما یجعلھ قادرًا على القیام بدوره في  ،یجابیًا على تدعیم وتقویة النظام المصرفيإتأثیره 
                                                 

، مجلة المحاسبة ) األعمال مصرفاألھلي األردني و مصرفحالة  -ثر االندماج المصرفي على أداء المصارفأ( الكیالني،  قیس أدیب -  1
  .387- 359، ص 2007الجزء الثاني، 69واإلدارة والتامین، العدد 

مجلة الدراسات المالیة ، )"بیقیة دراسة تط" تأثیر االندماج على مخاطر وكفاءة التشغیل في البنوك  (سماسم كامل موسى إبراھیم، -  2
  .110- 61، ص 2007كلیة التجارة، جامعة بني سویف، العدد االول، ،  والتجاریة
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كبیرة قادرة على إدارة  مصارفعجلة التنمیة االقتصادیة، وكذلك سیترتب علیھ وجود 

ومن ثم إمكانیة استخدام المناھج المتقدمة لقیاس مخاطر التشغیل ومن ثم  ،مخاطر التشغیل

  .متوقعةالغیر ت داخلیة عن الخسائر المتوقعة وإمكانیة توفیر قواعد بیانا

ككل في مرحلة مابعد  مصارفاتضح من نتائج الدراسة التطبیقیة ارتفاع متوسط الكفاءة لل -2

الصغیرة  مصارفوربما یرجح السبب في ذلك إلى تخفیض عدد ال ،االندماج أو االستحواذ

أخرى، ومن ثم تحقیق وفورات تكالیفیة من خالل  مصارففي اآلونة األخیرة ودمجھا مع 

 .م الكبیر وتعظیم األرباح من خالل اقتصادیات النطاقاقتصادیات الحج

 مصارفاتضح من نتائج ھذه الدراسة أیضا أن االندماج لھ تأثیر طردي على متوسط كفاءة ال -3

  .القطاع العام مصارفللقطاع الخاص، وتأثیر عكسي على متوسط كفاءة 

لى األداء المصرفي من االندماج عدراسة وحساب اثر  تناولت معظم الدراساتمما سبق تبین أن 

  .خالل المنھج التاریخي والوصفي ولیست على أساس المنھج االستنباطي أو االستقرائي
  

  :أھداف الدراسة )1-4
 معرفة أثر اندماج المصارف األھلیة في المؤسسة المصرفیة األھلیةھدفت ھذه الدراسة إلي 

 المؤشرات التغیر في علي  لتعرفا، ویقصد ھنا بآداء المصارف علي أداء تلك المصارف )سابقا(

 ًاحیث أصبحت جمیع المصارف السابقة فروع ،الدالة علي آداء المصارف قبل وبعد االندماج

  :یكون السؤال الرئیسي للدراسة ھو  وبالتالي، للمؤسسة

ما ھو أثر اندماج المصارف األھلیة في المؤسسة المصرفیة األھلیة علي كفاءة و فعالیة أداء  -

 رف في لیبیا؟تلك المصا
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  :فرضیات الدراسة )1-5

  -:سؤال الدراسة سوف یتم  اختبار الفرضیة الرئیسیة التالیة نلإلجابة ع

  -:الفرضیة الرئیسیة 

 ." ن عملیة االندماج أدت إلي تحسین أداء المصارف األھلیةإ"  -

  -: ةختبار الفرضیة الرئیسیة سوف یتم اختبار الفرضیات الفرعیة التالیوإل 

 -:الفرضیة الفرعیة األولى 

اندماج المصارف األھلیة في المؤسسة المصرفیة األھلیة أدى إلي تحسن العائد علي  إن"  -

  ." )ROE(حقوق الملكیة 

  -:الفرضیة الفرعیة الثانیة 

اندماج المصارف األھلیة في المؤسسة المصرفیة األھلیة أدى إلي تحسن العائد علي  إن"  -

  ." )ROI(األستثمار

  -:الفرضیة الفرعیة الثالثة 

 ."المخاطر إنخفاضاندماج المصارف األھلیة في المؤسسة المصرفیة األھلیة أدى إلي  إن"  -
 

  :أھمیة الدراسة  )1-6
  :تستمد ھذه الدراسة أھمیتھا من النقاط التالیة  

ة تمیزت ھذه الدراسة بتحلیل وتقییم أثر اندماج المصارف االھلیة في المؤسسة المصرفی -1

و المخاطر المحیطة بتلك المصارف قبل  ،االھلیة من عدة جوانب كتحلیل السیولة والربحیة

صحة قرار مصرف لیبیا المركزي المتعلق بدمجھا سابقا،  تقییمكذلك  ،وبعد عملیة االندماج

لذا فمن المھم القیام بالتقییم المستمر  وھل حقق بذلك النتائج المطلوبة من عملیة دمجھا أم ال، 

 .مدى تحسن وتطور ھذه المصارفمعرفة ل

تقییم األداء المالي للمصارف یساھم في ترشید القرارات كاإلقبال علي عملیات نتائج أھمیة  -2

 .األندماج المصرفي من عدمھ

 ةندماج في لیبیا تعتبر قلیلة وغیر كافیبعملیة التقییم المالي ألغراض االالدراسات المتعلقة  إن -3

ستناد علیھا في دراسات أخرى متعلقة بعملیات اإلندماج یمكن اال ،لتكوین قاعدة بیانات

وبیان  ،ندماج المصرفيعلي دراسة جمیع نواحي عملیات اال المصرفي، لذا یجب التركیز
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مع مراعاة دراسة البیئة والظروف المحیطة بكل  ،األثار اإلیجابیة والسلبیة لتلك العملیة

 .عملیة من عملیات االندماج
  

  :یة الدراسةمنھج )1-7
  :الدراسة إلى جانبین ھما و قسمت، للمحتوىاستخدام األسلوب التحلیلي الوصفي  تم   

  :الجانب النظري

حول  ،كتب واألبحاث والدوریاتاألدب المحاسبي من خالل ما نشر في ال اإلطالع عليیتضمن     

  .عام موضوع الدراسة لغرض تكوین إطار نظري

  :قین، ھماو یتضمن ش: الجانب العملي -

  :الشق المیداني -

،من تجمیع البیانات و المعلومات المتعلقة بموضوع الدراسة من المصارف األھلیة  خاللھتم و    

طالع علي التقاریر السنویة والقوائم المالیة لكل مصرف من المصارف خالل الزیارات المیدانیة واال

حتى یتسنى لنا تحقیق ھدف  ،یة االندماجقبل وبعد عمل )فروع مصرف شمال أفریقیا اآلن(األھلیة 

لمعرفة أثر االندماج علي األداء المالي للمصارف حیث أن تحسن المؤشرات ذات  ھذه الدراسة

  .تعثر أداء تلك المصارفالعالقة یدل علي تحسن األداء وتدھور ھذة المؤشرات یدل علي 

  :الشق التحلیلي -

 DUPONT)وذلك باستخدام نظام دیبونت تحلیل البیانات المتحصل علیھا  وتم خاللھ 

SYSTEM) مع استخدام بعض  ،أي مصرف مؤشرات قیاس المخاطر التي تواجھ و بعض

  .الدراسةاألسالیب اإلحصائیة المناسبة لموضوع 

  

  :مجتمع الدراسة)  1-8
 مؤسسة المصرفیة األھلیةللوالتي أصبحت فروعًا  ،المصارف األھلیةیتكون مجتمع الدراسة من     

إدماجھا في المؤسسة المصرفیة  تموالتي  ،العاملة داخل لیبیا) حالیًا شمال أفریقیامصرف (سابقا 

  .مصرفًا) 39(وعددھا  2005لعام ) 1(بقرار من مصرف لیبیا المركزي رقم  2007عام األھلیة 
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  :عینة الدراسة  )1-9
المجتمع، حیث ظھرت من حجم %  25ختیار ، وتم ابشكل عشوائي مفردة العینةختیار تم ا

  : كالتالي نتائج االختیار العشوائي 
  :جدول اختیار مفردات الدراسة: )1-2(جدول 

  

  أسم المصرف
دخل في إعداد 

  الدراسة

لم یدخل في 

  إعداد الدراسة

  

  المالحظات

  صعوبة الحصول علي جمیع القوائم المالیة   Ï    مصرف الشاطئ األھلي - 1

    مصرف سبھا األھلي - 2
Ï اء البیانات تحفظ عن إعط  

   مصرف المرج األھلي -3
Ï  تحفظ عن إعطاء البیانات  

   مصرف  القبة األھلي -4
Ï تحفظ عن إعطاء البیانات  

      P األھلي اجدابیامصرف  -5

  تحفظ عن إعطاء البیانات  Ï   مصرف  درنة األھلي -6

      P  مصرف الزاویة  األھلي - 7

  مقفل بسبب األوضاع الراھنة   Ï    مصرف  تاورغاء األھلي - 8

     P  رف  طبرق األھليمص - 9

     P  مصرف األبیار  األھلي - 10

  تحفظ عن إعطاء البیانات  Ï    مصرف أبوسلیم األھلي -11

  تحفظ عن إعطاء البیانات  Ï    مصرف البیضاء األھلي - 12

  تحفظ عن إعطاء البیانات  Ï    مصرف الكفرة  األھلي - 13

      P  مصرف سوق الجمعة  األھلي - 14

     P  مصرف جنزور  األھلي - 15

     P  مصرف سرت األھلي - 16

  تحفظ عن إعطاء البیانات   Ï    األھلي  مصراتةمصرف  - 17

     P  مصرف شحات األھلي  - 18

     P  مصرف یفرن األھلي - 19

     P  مصرف صرمان األھلي - 20
  

إلي عدم دخول ) Ï(في اإلختبار و الدراسة أما عالمة المفردة إلي دخول ) P(حیث تشیر عالمة 

المالیة أو ألسباب أخرى كأن یكون  القوائمنح إما بسبب التحفظ والتخوف من مفي الدراسة  المفردة 

  .المصرف قد أقفل تمامًا كما حدث مع مصرف تاورغاء األھلي 
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  :أما المصارف األخرى التي لم تظھر أثناء اختیار مفردات العینة بشكل عشوائي فھي
  :المصارف الغیر مدرجة بالدراسةجدول : )1-3(جدول 

  

  أسم المصرف
  

  أسم المصرف

  مصرف الزنتان األھلي - 11  األھلي مصرف قمینس - 1

  مصرف جادو األھلي - 12  مصرف الخمس األھلي - 2

  مصرف الصیعان األھلي - 13 مصرف مسالتھ األھلي -3

  مصرف نالوت األھلي - 14 مصرف زلیتن األھلي -4

  مصرف غدامس األھلي - 15 مصرف ترھونة األھلي -5

  ھليمصرف البوانیس األ - 16 مصرف  الجفرة األھلي -6

  مصرف غات األھلي - 17  مصرف  تاجوراء األھلي - 7

  مصرف رأس الغزال األھلي 18  مصرف صبراتھ األھلي - 8

  مصرف قصر بن غشیراألھلي 19  مصرف غریان األھلي - 9

    مصرف مزدة األھلي - 10

  

  : أداة الدراسة )1-10
ائم المالیة السنویة القوالمالیة من واقع بیانات للبدء في ھذه الدراسة تم الحصول علي ال

قبل إندماج المصارف األھلیة، ومن والتي تمثل فترة ما  2006-2003  الفترة فيللمصارف األھلیة 

تم إستخدام میزان المراجعة والقوائم المالیة للمؤسسة  فترة ما بعد عملیة األندماج 2011- 2008عام 

استخدام نموذج العائد علي حقوق ھا بتم تحلیل كما، بالكامل وإعداد قوائم مالیة لكل فرع علي حدى

تلخیص  تمحیث  ،الملكیة و الذي سیوفر وصف وقیاس العالقة المتبادلة ما بین العائد والمخاطرة

و األخرى  ،األولي تتعلق بقیاس العائد والربحیة ،مؤشرات ھذا النموذج في مجموعتین من النسب

  .)1(المخاطر بقیاستتعلق 
یمكن توضیح العالقة بین ھذه المؤشرات من خالل نظام متكامل فاألولي أما فیما یتعلق بالمجموعة 

حیث یوضح ھذا النموذج األثر المزدوج للكفاءة ) Dupont System-نظام دیبونت(یعرف ب

مضاعف كما یبین قدرة  )ROI( ستثمارأو مؤشر العائد علي اال ،ستثماراتاالواإلنتاجیة علي ربحیة 

إلي مستوى أعلي من عائد ) ROE(رفع العائد علي حقوق الملكیة علي ) FEM(الرافعة المالیة 

  . ستثماراال

                                                 
  .190- 143ص ص ،1999 ،مصر، الدار الجامعیة اإلسكندریة"تحلیل العائد والمخاطرة"تقییم أداء البنوك التجاریة:طارق عبد العال حماد -1
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 ،)ROI &ROE(شرح وتوضیح العالقة ما بین  فيسوف یساعد ) دیبونت(ن استخدام ھذا النظام إ

ویبین مصدر ذلك  ،العائد علي حقوق الملكیة إنخفاضأسباب ارتفاع أو  وذلك ألنة یفسر بشكل مفصل

أم راجع إلي  ،ستثمارالعائد علي اال إنخفاضارتفاع أو  ھل سببھ ھو ،فاضنخاالرتفاع أو اإل

  .أو للتغیر في كلیھما المالیة الرافعةمضاعف 

حیث یمكن تحلیل كل مؤشر إلي مؤشرات جزئیة تعكس  ،كذلك یتمیز ھذا النموذج بمرونة أكبر 

رات في ربط العالقة بین من التعامل في المؤش ًاكما أن ھناك نوع ،مجاالت القرار بشكل تفصیلي

حیث یؤدي إلي رفع مستوى  ،كما ھو الحال بالنسبة لمؤشر الرافعة المالیة ،العائد و المخاطرة

  .الربحیة ویعكس مستوى مخاطر رأس المال

ویمكن  ،أي مصرف یاس المخاطر الرئیسیة، التي تواجھأما المجموعة الثانیة فھي مؤشرات لق 

وذلك حسب العناصر المكونة أو المرتبطة  ،بة واحدة أو عدة نسبالتعبیر عن ھذه المؤشرات بنس

  - :)1(ویمكن تلخیص بعض تلك النسب في الجدول التالي ،بمخاطر معینة

  
  : مؤشرات قیاس المخاطر: )1-4(جدول 

 إجمالي القروض/ مخصصات خسائر القروض - مخاطر االئتمان

 إجمالي األصول/ الودائع األساسیة  - مخاطر السیولة

  إجمالي األصول/ األصول الحساسة للفائدة  - اطر سعر الفائدةمخ

 إجمالي األصول /  الخصوم الحساسة للفائدة -

 األصول/ )وق الملكیةــحق( ةــذاتیاألموال ال - مخاطر رأس المال
  مرجع سابق:طارق عبد العال حماد: المصدر

  

یعبر عن  وذلك ألنھ ،تماني للمنشأةحیث أن استخدام نسبة السیولة سیساعد علي تقییم المركز االئ     

أما مقاییس الرفع المالي فسیتم االستفادة  ،مدي قدرة المؤسسة علي الوفاء بالتزاماتھا قصیرة األجل

فكلما  ،منھا لمعرفة مدي اعتماد تلك المصارف علي المصادر الخارجیة لتمویل رأسمالھا المستثمر

  .درجة الرفع المالي  ازداد اعتمادھا علي المصادر الخارجیة ازدادت

  

  

                                                 
  .191لعال حماد، مرجع سابق، صطارق عبد ا -  1
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  - :الدراسةو حدود نطاق  )1-11
تتناول الدراسة قیاس أثر األندماج المصرفي علي أداء المصارف األھلیة محل الدراسة  •

أربع سنوات قبل عملیة االندماج وأربع سنوات بعد عملیة  فترةمن خالل تقییم أدائھا ل

        مؤشرات الربحیة - ت السیولةمؤشرا( :وذلك بأستخدام المؤشرات التالیة االندماج،

 ).مؤشرات قیاس المخاطر -

والتي أصبحت فروعًا لمصرف شمال  ،ةرف أھلیامص 10علي دراسة  دراسةقتصر الا •

ھا بعد االندماج من أثر اندماج ھذه المصارف علي أدائ تم دراسةحیث ست ،حالیًاأفریقیا 

  .خالل المؤشرات المتاحة

  

   -:تقسیمات الدراسة) 1-12
 ،)اإلطار النظري للدراسة(، حیث تضمن الفصل األول قسمت الدراسة إلي أربع فصول        

وھو یھدف إلي التعرف علي مشكلة الدراسة والدراسات السابقة التي تناولت موضوع االندماج 

ؤل الرئیسي المصرفي في الوطن العربي، كما تضمن أھداف وأھمیة وفرضیات الدراسة والتسا

، فقد ھدف للتعرف علي مفھوم االندماج المصرفي )االندماج المصرفي(ا الفصل الثاني أمللدارسة، 

دول العربیة في االندماج المصرفي، أما المبحث الثاني فتضمن تجارب ال وأنواعھ في المبحث األول،

، التعرف علي أھم مفاھیم تقییم )قیاس األداء المالي للمصارف األھلیة(كما تضمن الفصل الثالث 

ألداء وأھمیتھ وأھدافھ بالمبحث األول، كذلك تضمن المبحث الثاني المقاییس المالیة المستخدمة لتقییم ا

وفي ھذا ) تقییم وتحلیل أداء المصارف األھلیة(األداء المالي للمصارف ، وأخیرا الفصل الرابع 

ة مع عرض النتائج الفصل تم إجراء عملیة التقییم قبل وبعد اإلندماج مع إجراء المقارانات الالزم

  .والتوصیات
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   االندمـــاج المصــــرفي:  الثانيالفصل 

  

  مفھوم االندماج المصرفي وأنواعھ:  المبحــث األول

  في االندماج المصرفي  الدول العربیةتجارب  : المبحــث الثانـي

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 22

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  واعھمفھوم االندماج المصرفي وأن: المبحــث األول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 23

  ة ـــــــــمقدم)  1- 2-1

التي  المتغیراتو من التطوراتاستجابة لعدد حدثت ظاھرة عالمیة  مصارفلاالندماج بین ا

وتحریر  التي من أبرزھا العولمة المالیة والتحرر الماليالمصرفیة الدولیة، وحة المالیة وتشھدھا السا

 واإلضافات التي تمت علیھا 1988عام ل 1س المال رقم رأ مالءة، ومقررات بازل لالخدمات المالیة

رأس المال واحدا من أھم التطورات  مالءةاألمر الذي جعل البعض یعتبر أن معیار  ،1995في عام 

في عالم المصارف في القرن العشرین، حیث ساعدت تلك المقررات علي تقویة وتدعیم سالمة 

، ت المساواة التنافسیة بین المصارف النشطة عالمیًاكما عزز ،واستقرار النظام المصرفي العالمي

وضمان  ،بغرض تدعیم ھیكل النظام المالي العالمي IIمقررات لجنة بازل أصدرت  2003في عام و

مخاطر ولیس فقط مخاطر لیشمل كافة ال ،تفعیل الرقابة علي المخاطر وتوسیع نطاق الخطر

وخروج العدید من المصارف من السوق  2008م ، ومع حدوث األزمة االقتصادیة في عااالئتمانیة

 Theوالتي سمیت بدعائم الصد  ،2012في ینایر  IIIظھرت مقررات لجنة بازل  ،بفعل ھذه األزمة

Buffers، األولي منھا تتعلق برأس المال و الثانیة تتعلق بمعیار  ،حیث تناولت خمس نقاط رئیسیة

الرافعة المالیة والرابعة بمخاطر االئتمان لبعض األدوات بمؤشر للسیولة و الثالثة تتعلق  األدنىالحد 

  .المالیة أما األخیرة فإنھا تتعلق بالتأثیر الحلقي لالقتصاد ما بین النمو واالنكماش

وعلي أثر تلك التطورات التي أدت إلي تسارع خطى العولمة المالیة وتغلغلھا في كافة مناحي 

التكتالت االقتصادیة  یة، ظھرت علي الساحة العالمیة العدید منالحیاة المالیة و االقتصادیة واالجتماع

فأصبحت المصارف في كافة الدول  ،التحدیات التي فرضتھا البیئة االقتصادیة الجدیدة بھدف مواجھة

بھدف تحقیق تركیز مصرفي لتحقیق مكاسب كبیرة عن طریق  ،المختلفة تسعى نحو االندماج

و مواجھھ المنافسة  ،ف مع متطلبات العصر الجدیدرة علي التكیلق صناعة مصرفیة قاداالحتكار وخ

  .)1(الشرسة في األسواق العالمیة

والمكاسب التي یحققھا والمخاطر ھ التعرف علي ماھیة االندماج وتعریف وفي الجزء الثاني تم

 یةربالتجارب العببعض  تدعیم ھذا النقاشسیتم  و ،ن تحدث إن فشلت عملیة االندماجیمكن أ لتيا

  . لي التجربة اللیبیة في االندماج المصرفيوصوًال إ لإلندماج المصرفي

  

  

  
                                                 

  .19ص   ، 2013 الدار الجامعیة اإلسكندریة، مصر،، إندماج البنوك كإحدى آلیات التطویر المصرفيرمزي صبحي الجرم، -  1
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  مفھوم االندماج  2- 2-1

حدوث االندماج طواعیة وعن إرادة حرة،  )Merger(المصرفي  االندماج اصطالحیقصد ب

بغرض خلق تكتالت اقتصادیة عمالقة لتحقیق وفورات في الحجم والسعة والمجال، أما اصطالح 

فیشیر إلي حدوث االندماج قسرًا حال قیام السلطة النقدیة في ) Consolidation(المصرفي  الدمج

المتعثرة أو المشرفة علي اإلفالس، كما أن  مصارفدولة ما بتنقیة الجھاز المصرفي من ال

، حیث یشیر األخیر  )Acquisition(اصطالحي االندماج والدمج یختلفان عن االستحواذ أو التملك 

خر یسمى آ مصرفبشراء حصة مؤثرة في أسھم ) Acquirer(یسمى المستحوذ  المصرفام إلي قی

المستھدف علي مبالغ نقدیة أو سندات،  لمصرف، مع حصول حملة األسھم في ا)Target(المستھدف 

 مصرفالمسحوذ مقابل التنازل عن أسھمھم في ال مصرففي أسھم الأو حصولھم علي حصة 

  .)1(المستھدف

  :ئة معاییر المحاسبة  الدولیة عملیة اإلندماج كالتالي وقد عرضت ھی

ت ، كنتیجة لقیام إحدى المنشآھو جمع منشآت منفصلة في وحدة اقتصادیة األعمال اندماج

  .بالتوحد مع أو السیطرة علي صافي أصول وعملیات منشأة أخرى

بصافي أصول  معمال تقوم فیھ إحدى المنشآت المتملكة بالتحكلألفھو اندماج  أما التملك

  .مقابل تحول أصول أو تكبد التزام أو إصدار أسھم) المدموجة(وعملیات منشأة أخرى، المنشأة 

نھ ھو اندماج أعمال یقوم بموجبھ حملة أسھم المنشآت فقد عرفتھ علي أ وأما توحید المصالح

تبادلة في لتحقیق مشاركة مستمرة وم ،المندمجة بضم سیطرتھم علي كامل صافي أصولھم وعملیاتھم

تحمل األخطار و االستفادة من المنافع المتعلقة بالمنشأة المندمجة بحیث ال یمكن تحدید إي طرف بأنھ 

   .الجھة المتملكة

  -:علي النحو التالي القانونیةالوجھة  وعرف اإلندماج من

تضاه شركة أو أكثر إلي شركة بمق دمجعقد ت(... علي أنھ  االندماجیذھب البعض إلي تعریف 

، دامجةصولھا وخصومھا إلي الشركة ال، وتنتقل أدمجةفتزول الشخصیة المعنویة للشركة المن ،أخرى

فتزول الشخصیة المعنویة لكل منھما وتنتقل أصولھما  ،أو تمتزج بمقتضاه شركتان أو أكثر

                                                 
  .20ص - مرجع سابق  –رمزي صبحي الجرم  -  1
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 یشیر إلي أن أي أنھعقد وھذا االتجاه یركز علي أن االندماج  ... ) .وخصومھما إلي شركة جدیدة

  .)1(التفاقيأو اإلیرادي االندماج من النوع ا

وھنا یخلص الباحث إلي أن حالة اندماج المصارف األھلیة جاءت كنتیجة لتعثر ھذه 

ویكون بتدخل من  ،والذي یعنى بھ حدوث االندماج قسرًاي أنھ اندماج كبدیل لإلفالس ، أالمصارف

 ،المتعثرة أو المشرفة علي اإلفالس مصارفالالسلطة النقدیة في دولة ما بتنقیة الجھاز المصرفي من 

     . )Consolidation -الدمج المصرفي( باسموھو ما عرف 

ھنا إلي نوعین من أنواع اإلندماجات المتعددة من حیث عالقتھا باندماج المصارف ونشیر 

  :األھلیة في لیبیا وھما 

 .اإلندماج األفقي واإلندماج الرأسي -1

 .ج القسرياإلندماج الطوعي و اإلندما -2

 

  :اإلندماج األفقي واإلندماج الرأسي: أوًال 

  :)Horizontal merger( االندماج األفقي •

 تعمل في نشاط متماثل أو مترابط، مصارفاالندماج األفقي إلي االندماج الذي یتم بین  یشیر

اج وھذا النوع من االندم المتخصصة، مصارفاالستثماریة أو ال مصارفالتجاریة أو ال مصارفكال

ة في أداء أعمال ومن أھم ما یمیزه أنھ یمنع االزدواجی ھو الغالب علي المستوى المحلي والعالمي،

  .)2( و یحقق االستفادة من اقتصادیات الحجم الكبیر المندمجة، مصارفال

  : )Vertical  merger(االندماج الرأسي  •

الفروع الصغیرة في المدن  یھدف إلي اندماج ،االندماج الرأسي ھو نوع من االندماج التجمیعي

المتخصصة في مجاالت الصناعة أو  مصارفالرئیسي في العاصمة، خاصة في ال مصرفبال

  .الزراعة أو التنمیة

  

  

  

  

                                                 
  .36،ص 1986،بدون دار نشر ، صري،اندماج الشركات وانقسامھا ،دراسة مقارنة بین القانون الفرنسي والمحسین مصري  -  1
  .28 ص–مرجع سابق  – رمزي صبحي الجرم-  2
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  :القسري واإلندماج  لطوعياإلندماج ا:  ثانیا

  ) :Friendly merger(االندماج الطوعي  •

ھم المشترك بین مجالس إدارات وھو نوع من االندماجات یتم من خالل تطابق اإلرادة والتفا

لحة مشتركة، ویتم ذلك في وجود بھدف تحقیق مص ،المشاركة في االندماج مصارفالمنشآت وال

  .الضوابط واإلجراءات الالزمة لنجاحھ

 ) :Compulsory merger( جباريأو اال االندماج القسري •

سلطات النقدیة إلي لمما تضطر معھ ا مصارفوھو االندماج الذي یحدث نتیجة لتعثر أحد ال

 مصرفالمتعثرة، أو عدم قدرة ال مصارفبغیة تنقیة الجھاز المصرفي من ال ،خرآ مصرفدمجھ في 

علي التوافق مع التوجھات االقتصادیة والمصرفیة العالمیة، التي من أھمھا مقررات لجنة بازل، 

یقل رأس مالھا عن بأن ال مصارفالذي یلزم ال ،وخصوصُا معیار المالءة المالیة أو كفایة رأس المال

األصول الخطرة، واالندماج القسري من االلتزامات المصرفیة، مع األخذ في االعتبار % 8نسبة 

في مصرف  دمج ھذا النوع من االندماج یتم بموجبھیشیر إلي مفھوم الدمج بالمعنى الفني، إذ أن 

ھ، ویكون ذلك بموجب قرار جبرًا عنھ لتوقي مخاطر اإلفالس أو التصفیة المحیطة ب .خرآ مصرف

كما في حالة اندماج المصارف األھلیة في المؤسسة  ،إداري صادر من السلطة النقدیة في الدولة

   .  )1()مصرف شمال أفریقیا حالیًا(المصرفیة األھلیة 

  دوافع االندماج المصرفي 3- 2-1

تكون أسبابھا دوافع  فقدتوجد دوافع عدیدة لعملیات االندماج واالستحواذ تختلف فیما بینھا، 

داخلیة متعلقة بتعظیم قیمة المصارف والذي یفترض بھا أن تكون الحجة الرئیسیة لذلك اإلندماج، أي 

أن تكون القیمة المتوقعة والناتجة عن اإلندماج بین كیانین منفصلین سوف تتجاوز مجموع القیم 

د تكون دوافع داخلیة غیر متعلقة ، وقیطلق علیھ التأزر وتضافر الجھود للكیانین منفصلین وھو ما

بتعظیم القیمة وأحیانًا تكون ھناك دوافع أخرى یطلق علیھن دوافع خارجیة وھي تكون بسبب 

التغیرات السریعة في البیئة األقتصادیة و المصرفیة كالعولمة والتقدم التكنولوجي والتحرر من القیود 

  : شرح لكل من الدوافع التالیةوفیما یلي یتم تناول ،  والظروف األقتصادیة الكلیة

  

  

                                                 
عبد اهللا المالكي، . ، تعقیب د1992،أبحاث ومناقشات الندوة التي نظمھا اتحاد المصارف العربیة، نظریات الدمج المصرفيھشام البساط،  -  1

  .4 - 1ص 
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 :الدوافع الداخلیة لعملیة اإلندماج  -1

 .دوافع داخلیة متعلقة بتعظیم القیمة  -

 .غیر متعلقة بتعظیم القیمة دوافع داخلیة  -

 .الدوافع الخارجیة لعملیة اإلندماج  -2
  

  الدوافع الداخلیة - :أوًال

حتى ال تبدو وكأنھا مجرد  ،فیةیجب أن تتم بدراسة علمیة دقیقة وواعملیات االندماج ن إ 

لمنتظرة، وبالتالي فإن بصرف النظر عن الفائدة ا ،تجمیع لمؤسسات عدیدة في كیانات كبیرة الحجم

مثل  ،الدوافع الداخلیة التي یمكن أن تلعب دورًا كبیرًا في أنشطة االندماجلكل عملیة إندماج عدد من 

والدوافع غیر  ،)Value Maximizing(م القیمة الدوافع االقتصادیة أو الدوافع المتعلقة بتعظی

والتي تشمل الدوافع التي تزید ثروة المدیرین ودوافع  ،متعلقة بتعظیم القیمةالغیراالقتصادیة أو

وھذه الدوافع یمكن أن تدمر القیمة، والتي   ،والتي ال تخلق قیمة مضافة ألحد) Hubris(الغطرسة 

  :سنتناولھا بالتفصیل فیما یلي 

  وافع المتعلقة بتعظیم القیمة الد-أ

یكون الحافز الرئیسي  )Perfect capital markets(في حالة اكتمال أسواق رأس المال 

لالندماج ھو الرغبة في تعظیم ثروة حملة األسھم، كما أن ھناك اعتبارات أخرى یجب مراعاتھا، 

وتسفر عملیات االندماج  ،بلیةتتحدد بالقیمة الحالیة المخصومة لألرباح المستق مصرفوھي أن قیمة ال

واالستحواذ عن زیادة األرباح المستقبلیة، إما من خالل تخفیض التكالیف المتوقعة أو زیادة اإلیرادات 

  . المنتظر تحقیقھا

واالستحواذ قد فإنھ توجد دوافع أخرى وراء عملیات االندماج  ،عالوة علي الدوافع السابقة

  :تعظیم القیمة، وھي ما یلي  تحقق من خاللھاتمثل دوافع جزئیة ی

بما  ،وذلك بتجمیع الموارد التي تتیح مدى أكبر من التوظیف :تنویع محفظة التوظیف -1

  .المخاطر المصرفیة بكافة أنواعھا وتأمین تدفق اإلیرادات  إنخفاضیؤدي إلي 

وھي اكتساب حق ترحیل الخسائر الناتجة عن  :االستفادة من المزایا الضریبیة -2

ة الناشئة عن زیادة الرافعة المالیة لمیزة الثانیة تتركز في الحمایة الضریبی، واالتشغیل

 .للمنشأة المستھدفة، وھذه السیاسات أصبحت منتشرة في معظم دول العالم
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وھي أن توسع إحدى المؤسسات ): Economies of scale( تحقیق وفورات الحجم -3

 ،دل یقل عن معدل تزاید اإلنتاجبمع ،مما یؤدي إلي زیادة  تكالیف اإلنتاج في إنتاجھا

       . )1( نخفاضاإلوبالتالي تتجھ التكلفة المتوسطة في األجل الطویل إلي 

تكلفة الوحدة  إنخفاضوھي  :)Economies of scop(تحقیق وفورات النطاق  -4

 .نتیجة التكامل بین عدة منتجات بعد اإلنتاج

یتیح في الغالب  االندماج إن :)Lower cost of funding( تخفیض تكلفة التمویل -5

تدفقات  إنخفاضلمواجھة حاالت  ،والخصومإمكانیة تنویع جید لمحفظة األصول 

أكبر علي مواجھة زیادة أسعار  هاالئتمان إلي القطاعات االقتصادیة المختلفة، وقدر

ولذلك یمكن الحصول علي  ،إلي المخاطر المترتبة عن نقص السیولة ، باإلضافةالفائدة

وتجنب التكلفة العالیة  ،تكلفة رأس المال إنخفاضبتكلفة أقل واالستفادة من األموال 

 .للتمویل الخارجي 

النفاذ إلي األسواق المالیة العالمیة والحصول علي  مصرفیتیح لل:  الحجمزیادة  -6

 . )2( تصنیف ائتماني متقدم

ج ھو تجنب قد یكون الدافع األساسي من االندما :تفادي المخاطر المالیة أو التصفیة -7

الضعیفة علي زیادة رأس مالھا أو عدم قدرتھا  مصارفأو عدم قدرة ال ،مخاطر اإلفالس

علي التكیف مع التوجھات المالیة العالمیة، وخصوصًا مقررات لجنة بازل المصرفیة أو 

لتجنب مخاطر  اوحید االدمج خیارفیكون  ،األخرى مصارفعدم قدرتھا علي منافسة ال

 .كما حدث في حالة المصارف األھلیة في لیبیا ،المالي اإلفالس أو التعثر

من أھم الدوافع بتعظیم  وھو -):Synergy effect(زري أو التجمیعي التآ راألث -8

مصارف تفوق مجموع ربحیة ال ،والتي تتعلق بالربحیة الناتجة عن الكیان الجدید ،القیمة

 .المندمجة قبل االندماج 

حیث أنھا تمثل أھمیة كبیرة في  ): Capital strength(قوة رأس المال  -9

وذلك ألن رأس المال في المصارف یعتبر من أھم األولویات علي مستوى  ،المصارف

 ،بل ویلقى عنایة فائقة علي المستوى الدولي ،المؤسسة المصرفیة واالقتصاد الكلي

    .والمتمثلة في متطلبات الحد األدنى لرأس مال المصارف وفقًا التفاقیة لجنة بازل
                                                 

، تعقیب 1992تحاد المصارف العربیة، وة التي نظمھا اتحاد المصارف العربیة، احاث ومناقشات الندھشام البساط، الدمج المصرفي، أب -  1
  .29- 8...الدكتور عبد اهللا المالكي، ص ص

  .11طارق عبد العال حماد، مرجع سابق، ص -  2
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  :القیمةمتعلقة بتعظیم الغیر الدوافع  -ب

ن تلك الدوافع ربما ولك ) Motives personal(وھي ما تعرف بالدوافع الشخصیة   

المصالح الشخصیة للمدراء، حیث أنھا من الممكن أن تؤدي إلي السیما  تفشل في إثبات أھمیتھا

قرارات من الممكن أن تبدد قیمة  تخاذ، وذلك باالمبالغة في تقدیر مزایا االندماج و االستحواذ

  . )1( المصارف المندمجة

  :ھي ،دوافع ةوبصفة عامة تتمثل دوافع المدیرین في حالة االندماج في ثالث

  ) :Agency(دافع الوكالة  -1

ألنھ یتم  ،أي ما یعرف بصراع الوكاالت بین المدیرین والمساھمین) Agency(وسمي بھذا االسم 

وھذا قد یؤدي إلي حاالت فشل  ،تیة للمدیرین بدًال من تعظیم ثروة المساھمینبدافع تحقیق المنفعة الذا

دوافع أخرى مرتبطة  ةعملیات االندماج و تدمیر قیمة المصارف، وفي ھذا المجال وجدت ثالث

 :)  Managerial self-Interest(بتعظیم المصلحة الذاتیة للمدیرین 

  .  )Side-benefits(بناء اإلمبراطوریات  •

 .) Managerial ego (رور اإلداري الغ •

 .والمنافع الجانبیة (Compensation)والمكافآت  •

 ،وھي دوافع إضافیة قد یسعى إلیھا المدراء لغرض تحكمھم بالمؤسسات ولبناء إمبراطوریات

  .)2(التنفیذي بعد االندماج ة المكافآت التي یتقاضاھا الرئیسواالستفادة من زیاد

 :)Defensive Acquisition( دوافع االستحواذ -2

 ،أخر مصرفحیث تشیر ھذه الفرضیة إلي أن قرار المدیرین بشأن االندماج أو االستحواذ علي 

 ،ربما یكون بھدف دفاعي، فزیادة حجم مؤسساتھم قد یقلل من احتمال االستحواذ علیھا من قبل الغیر

ذاتیة حتى لو كانت تلك لتحقیق منافعھم ال ،)Eat or be eaten()3تأكل أو تؤكل (وفقًا لنظریة 

والھدف من ھذا النوع من الدوافع ھو المحافظة  ،المعامالت غیر مربحة لمؤسساتھم أو للمساھمین

  .مؤسساتھم و الحمایة من فقدان وظائفھم استقاللعلي 

  

  

                                                 
  .167،  ص  2005عبد المطلب عبد الحمید، العولمة واقتصادیات البنوك، الدار الجامعیة،  -  1
  .54، اندماج البنوك كإحدى آلیات التطویر المصرفي، مرجع سابق، ص رمزي صبحي الجرم -  2

3- Gordon G, kahl M, rosen r “Eat or be eaten ”a theory of mergers and merger waves, working paper, 
philadelphia univ…of Pennsylvania, 2000, pp25-26. 
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 ) :Hubris motive(افع الغطرسة د -3

حیث تعتبر  ،تھم الذاتیةأیمانًا بقدرا وھو ما یعرف باإلفراط في التوقعات المتفائلة للمدیرین

بین المصارف خصوصًا  ،ھذه الحالة من بین األسباب الحاسمة لفشل االندماجات واالستحواذ

  .كبیرة الحجم

ولتفادي ھذا النوع من الدوافع تبنت الكثیر من المصارف والشركات مبدأ حوكمة تلك 

ن أعضاء مجلس وذلك بأن یتم تضمین أعضاء خارجیین من غیر التنفیذیین بی ،المؤسسات

  .اإلدارة للمراقبة و التحكم في قرارات المدیرین

  الدوافع الخارجیة لالندماج المصرفي / ثانیًا 

لھا تأثیر قوي علي السریعة في البیئة االقتصادیة والمصرفیة العالمیة ال شك أن التغیرات   

تتمثل تلك التغیرات  اج واالستحواذ، حیثاتجاه المؤسسات المالیة والمصرفیة نحو عملیات االندم

وبصفة خاصة العولمة المالیة والتقدم التكنولوجي ) Globalization(في تسارع خطى العولمة 

)Technological Advances ( ،في  ةالذي أدى إلي المساھمفي مجال األعمال المصرفیة

 ،یامن خالل شبكات االتصال التي جلبتھا التكنولوج استحداث منتجات مصرفیة متنوعة تعمل

فضًال عن سرعة ودقة المعامالت المصرفیة وإلغاء الكثیر من القیود التنظیمیة والتقلیل من 

التي تحد من حریة التجارة أو ما یطلق علیھا بالتحرر المالي  ،سیاسات الكبح المالي

)Deregulation(،  وأخیرًا تعتبر االقتصاد الكلي من العوامل المؤثرة في اتخاذ قرار االندماج

عدمھ، والمتمثلة بصفة أساسیة في الدورات االقتصادیة، باإلضافة إلي التغیرات األخرى من 

  :التي تختلف من دولة إلي أخرى وذلك علي النحو التالي

  -:)1(العولمة  -1

إن العولمة المالیة ما ھي إال نتاج طبیعي للتقدم التكنولوجي والتحرر من القیود، فقد أدت 

فإن التحرر المالي قد خفف ومن جھة أخرى  ،یف الحوسبة واالتصاالتالتكنولوجیا إلي تخفیض تكال

من القیود المفروضة علي األنشطة التي تقوم بھا المصارف األجنبیة في كل البلدان النامیة في جمیع 

فضًال عن أن العولمة ساھمت في تغییر نھج المصارف التي تعتمد علي قاعدة السوق  ،أنحاء العالم

  .الواحد

  :تسارع خطاھا وھي كما یلي  فية أدوات عدیدة ساعدت وللعولم

                                                 
حتمیة للتكیف مع متطلبات العولمة، دراسة نظریة وتطبیقیة علي الواقع المصرفي  محمد غنیمي شندى، االندماج المصرفي ضرورة -  1

  .293-292..، ص ص32،المجلد 2010المصري و العربي، مجلة البحوث التجارة، العدد الثاني، یولیة 
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  في العالم؛  والذي یختص بإدارة السیاسة النقدیة–صندوق النقد الدولي   - أ

 والذي یختص بالسیاسة المالیة في العالم؛ -الدولي لإلنشاء والتعمیر مصرفال  - ب

ع و الخدمات، السلوالتي تختص بالسیاسات التجاریة في –منظمة التجارة العالمیة  -جـ     

 .وانتقال رؤوس األموال في الدول وكافة األمور المتعلقة بالملكیة الفكریة

  :اقتصادیة علي عملیات االندماج المصرفي تتلخص فیما یلي تعالوة علي ذلك فإن للعولمة انعكاسا

  )GATS(تحریر التجارة في الخدمات المالیة  - 

أھمھا الخدمات المصرفیة، حیث ال توجد حیث یتضمن نطاق االتفاقیة الخدمات المالیة و

وقد  ،تشریعات داخلیة موجبإال ما قد تفرضھ الدول من قیود ب عوائق حدودیة وال رسوم جمركیة

والتي تمثلت في عدم قدرة  ،فرضت ھذه االتفاقیة تحدیات كبیرة علي الدول النامیة والدول األقل نموًا

خیار  وبالتالي لیس أمامھا ،دمات المالیةال التجارة بالختلك الدول علي منافسة الدول المتقدمة في مج

والسیطرة علي نسبة مؤثرة من السوق  مصارفھااألجنبیة باالستحواذ علي  مصارفإال بالسماح لل

 مصارفوذلك لعدم قدرتھا علي تقدیم منتجات مصرفیة تنافس ما تقدمة ال ،المصرفي في تلك الدول

  .األجنبیة

  : ةلجنة بازل المصرفیالتوافق مع مقررات  - 

         كندا"وھي )  group of ten(الدول الصناعیة العشر تتكون لجنة بازل من عضویة 

و بلجیكا وفرنسا و ألمانیا و الیابان و ھولندا والسوید وسویسرا والمملكة المتحدة و الوالیات المتحدة 

عنھا غیر ملزمة لعدم اشتمالھا  كما أن المقررات و التوصیات الصادرة ،"األمریكیة و لوكسمبورج

حترامھا فضًال عن الضغوط ، ولكن لھا قیمة أدبیة یتوجب اعلي اتفاقیات دولیة ملزمة ألطرافھا

  .الدولي مما یضفي علیھا صفة اإللزام  مصرفالدولیة من قبل صندوق النقد الدولي وال

من مجموع % 8عن مصرف أن ال یقل رأس مال ال مصارفوطبقًا لھذه اللجنة ینبغي علي ال

األخذ في االعتبار األصول الخطرة، وھذا یشیر بوضوح إلي خیار االندماج التزاماتھ المصرفیة مع 

  .من خیار اإلفالس أو التصفیة لالتي ال تتوافق مع تلك المقررات كبدیل أفض مصارفكخیار وحید لل

  ) universal banking(الشاملة  مصارفاالتجاه نحو ما یعرف بال -

 ما یعرفوالمؤسسات المالیة ع مصارفتخلت الالشاملة  مصارفظھور مفھوم ال ومع

أخرى تمارس  مصارفإلي االندماج مع  مصارفك المما دفع تل ،بظاھرة التخصص المصرفي

التجاریة مع  مصارفمع شركات التأمین أو اندماج ال مصارفمثل اندماج ال ،أعماًال تتكامل معھا

مثال ) Retail banking( التي تمارس أعمال تجزئة مصرفیة ارفمصأو ال یھاالستثمار مصارف
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التي تمارس أعمال التجزئة ) city corp(بین مؤسسة  1998االندماج الذي حدث في عام  :)1(ذلك

والتي تخصصت في أعمال التأمین، حیث نتج عن ذلك  ،)travelers group(المصرفیة مع مؤسسة 

  .وق األمریكيأكبر مؤسسة للخدمات المالیة في الس

  -:التقدم التكنولوجي -2

تحسینات ھائلة في إنتاجیة المصارف بسبب التقدم ات یلقد ظھر في أواخر عقد التسعین

والتحلیل ) Engineering financial(مثل الھندسة المالیة  ،التكنولوجي واالبتكارات المالیة

ف ارمثل خدمات الص خدمات مالیة عدیدةومع استحداث ) Statistical Analysis(اإلحصائي 

 ،لكترونیةوخدمات المقاصة المركزیة اإل)  Credit card(، وبطاقات االئتمان )ATM(اآللي 

غرفة مقاصة مركزیة المختلفة عن طریق  مصارفوالتي تتم فیھا تسویة الشیكات الخاصة بال

بین  مصرفیةوبشكل یسمح بإجراء التسویات ال ،مصارفلكترونیة بین كافة المتصلة بشبكات إ

  ).أي في وقتھا( اللحظة مصارف في نفسال

وذلك ألن األدوات المالیة المستخدمة التي  ،لالندماج ًاكبیر ًالھذا كان التقدم التكنولوجي دافع 

 ،الستقطاب التكنولوجیا الحدیثة ،سبق الحدیث عنھا تحتاج إلي تخصیص موارد مالیة ضخمة

أخرى  مصارفیكون من األفضل لھا االندماج مع ف ،مصارفوھذه الموارد قد ال تتوافر لكافة ال

  .ھذه األدوات لھا القدرة علي استخدام

  -:التحرر من القیود  -3

 ،والمقصود بھ ھو التحرر من القیود التنظیمیة والقانونیة في القطاع المالي والقیود الجغرافیة

لتي تعوق المنافسة إلي تعدیل التشریعات افلجأت كثیر من الدول  ،التي تعیق أو تعوق المنافسة

  .وإمكانیة الدخول إلي األسواق 

فعالة مجبرة علي أن تكون أكثر كفاءة من خالل الغیر إزالة تلك القیود تكون المصارف وب

زر وتحسین الممارسات التالي تحقیق مكاسب ناتجة عن التآوب ،االندماج مع مؤسسات أخرى

لتقدم التكنولوجي والتحریر المالي علي كما أنھ من الصعب الفصل بین أثر كل من ا ،اإلداریة

                                                 
تحاد الندماجات والتملك، امواجھة عصر احافظ كامل الغندور،عملیات الدمج والتملك من منظور مصري، القطاع المالي العربي في  -  1

  .304، ص 2000المصارف العربیة، 
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لتطویر  جابةستاالتطویر أو تخفیض أو إلغاء القیود قد یتم بناء علي أو  المصرفي، وذلك ألناالندماج 

  .)1(تكنولوجي معین

 :ظروف االقتصاد الكلي  -4

التي لھا تأثیر مباشر علي قرار  ،خر من العواملتبر ظروف االقتصاد الكلي عامًال آتع

  .اج مع مؤسسة أخرى أو االستحواذ علیھا االندم

مباشر علي المصارف من خالل تأثیرھا علي الربحیة، فنمو الناتج الغیر وذلك بسبب التأثیر 

من المتوقع أن یكون لھ أثر إیجابي علي أداء المصارف، فعلي سبیل ) GDP(المحلي اإلجمالي 

بما  ،تكالیف واإلیرادات للمؤسسات المالیةتأثیر ملموس علي ال) Inflation(قد یكون للتضخم المثال 

فیھا المؤسسات المصرفیة، كما أن تأثیر التضخم علي أداء المصارف یعتمد علي ما إذا كان التضخم 

فإننا  ،، وبما یشیر إلي أن دوافع االندماج تتغیر بتغیر ظروف االقتصاد الكلي)2(متوقعًا أو غیر متوقع 

بینما نجد توسعًا ملموسًا ) Recession(الندماج في أوقات الركودنجد أن ھناك تقلصًا في عملیات ا

  .التي تتمیز بالتوسع المطرد لالقتصاد )  Boom(في عملیات االندماج في فترات االزدھار
  

  یجابیات وسلبیات االندماج المصرفيإ 4- 2-1

یًا مصرفیة سعالمع غیرھا من المؤسسات المصرفیة أو غیر تلجأ المصارف إلي اإلندماج 

نتج عنھا في النھایة تعظیم ثروة حملة األسھم بالنسبة التي ی ،لتحقیق المزید من المكاسب منھا

للمستثمرین بصفة خاصة، وتحقیق أرباح بالنسبة للمصرف المندمج بصفة عامة، وبالتالي نحتاج إلي 

ى تأثیرھا لمعرفة أبعاد تلك العملیة ومد ،دراسة إیجابیات وسلبیات عملیات االندماج المصرفي

  .مستقبًال علي نجاح تلك المؤسسات من عدمھ

  - :یجابیات عملیات االندماج المصرفيإ -أوًال 

مزایا متعددة ومكاسب ومنافع وقیمة مضافة تتحقق وفوائد یتم الحصول  مصارفلالندماج بین ال

ن المزایا وبذلك یكون ھناك العدید م ،الدامج مصرفوھي جمیعھا ترتبط بقضیة االستمرار لل ،علیھا

  :)3(ومن بینھا المزایا اآلتیة ،المندمجة مصارفالتي تعود على ال

                                                 
، مارس )المركز المصري للدراسات االقتصادیة( 79ستحواذ البنوك في مصر، الفرص والمحاذیر، ورقة عمل رقم وا نبیل حشاد، دمج -  1

  . 8ص– 2003
  .73- 71.. رمزي صبحي مصطفى الجرم ،مرجع سابق، ص ص -  2
  . 22م، ص2005مصري، النشرة االقتصادیة، العدد الرابع، المجلد الثامن والخمسوناألھلي ال مصرفال - 3

 .األكادیمیة العربیة للعلوم المالیة والمصرفیة، مجلة الدراسات المالیة والمصرفیة، أعداد متفرقة - 
  .م2003، مارس 79المركز المصري للدراسات االقتصادیة، سلسلة أوراق العمل ورقة عمل رقم  - 
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مما  ،عمالاألالمترتبة على زیادة اقتصادیات الحجم والسعة والنطاق،  الحصول على مزایا -1

 ،تناقص نصیب الوحدة من العملیات التي تقوم بھا من عناصر التكالیف الثابتة یؤدي إلي

            ر العوائد مع زیادة وكب ،التكالیف الكلیة بشكل ملموسجانب من  إنخفاضوبالتالي 

 .مصرفیجابیا على معدالت ربحیة ال، و ینعكس إاإلیرادات تبعا لذلكو

وعلى توسیع حجم الفروع  ،على فتح فروع جدیدة داخلیة وخارجیة مصرفزیادة قدرة ال -2

المندمج  مصرفوھو ما یحقق للالحالیة ومن ثم امتالك قدرة كبیرة على االنتشار الجغرافي، 

 .التغطیة الجغرافیة والتنوع لألنشطة

نھ في ظل سیاسات التحرر وانفتاح األسواق ترتفع درجة المخاطر ذلك أ ،لمخاطرتقلیل ا -3

وتزداد سرعة انتقالھا بین األسواق، بما یعرض المصارف الصغیرة بصورة خاصة لمخاطر 

 .التعثر واإلفالس

وإجراء  ،نفاق على البحوث والدراساتعملیة االندماج على اإلبعد  مصرفالزیادة قدرة  -4

عملیات التطویر والتحدیث والتحسین، وإدخال التكنولوجیا المصرفیة المتطورة واستخدام 

 .الحاسبات اإللكترونیة 

في ظل االتجاه  ،تكوین كیانات ضخمة تعمل وفقًا لمتطلبات التعامل في أسواق المال الدولیة -5

 .بما یتیح لھا القدرة على المنافسة محلیًا وخارجیًا ،سواقإلى عولمة األ

المندمجة، بما یجعلھا أقل تأثرًا بالمشاكل التي قد تتعرض لھا،  مصارفزیادة رأس مال ال -6

 .ویمكنھا من ترویج االستثمار وإدارة العملیات بنجاح

تفاظ بھا بتكلفة على جذب الودائع واالح مصارفتنامي القدرات التسویقیة، مع زیادة قدرة ال -7

 .أقل

القدرة على تحقیق مزید من الدقة والسرعة  ،تعزیز القدرة التنافسیة المتالك الكیان المندمج -8

للمتعاملین معھ، ومن ثم حیازة نصیب متنام  الفاعلیة اإلشباعیة الفائقة في عملیاتھ، ومزید من

 .ومتزاید في السوق المصرفي وامتالك مكانة متقدمة فیھ
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  :الندماج المصرفيعملیات االسلبیات المحتملة ل: ًاثانی

لعل من  ،وذلك للعدید من األسباب ،دمج المصرفن ن والمصرفییفض بعض االقتصادیییر 

  :أھمھا ما یلي

تحول بینھا وبین  مصارفضخامة ھذه ال نأنتیجة االعتقاد  ،تراخي رقابة اإلشراف -1

حیث یجب تشدید وإحكام الرقابة في حالة  یكون العكس صحیحًا، أننھ یتعین أ إالاالنھیار، 

 .الدمج وتكوین وحدات مالیة ضخمة

 بأكملھعرض الجھاز المالي فإن ذلك یؤدي إلي ت مندمجةانھیار المؤسسات الكبیرة العند  -2

ثر فعل أب أخرىمؤسسات وبالتالي ستكون ھناك سلسلة من اإلنھیارات ستلحق بللخطر، 

 .Contagion effects) ( )(1العدوى 

 .العمل لنوعیات مختلفة من المصارف والمؤسسات المالیة وأسالیبصعوبة مزج الثقافات  -3

وما یترتب علیھ من غیاب دوافع  ،للسوق المصرفي مصارفن الماحتكار عدد محدود  -4

الخدمات بصورة مبالغ فیھا ، وھو  أسعارالتجدید والتطویر في الخدمات المصرفیة وتحدید 

 .نشاط االستثمار بصفة عامةء ویؤثر سلبًا على العمال ما

كبیرة من العمالة المصرفیة، في ظل السعي للوصول للحجم  أعداد إقصاءتنامي احتمال  -5

 .األمثل للعمالة

واالتجاه نحو المركزیة في القرارات  مصارفاحتماالت تزاید الروتین اإلداري بال -6

 .مصرفمما قد یخفض أو یحد من كفاءة ال ،المصرفیة

، ذلك أنھ األصليھم مصرفالجدید خالفا ل مصرفلعمالء التعامل مع الاحتماالت رفض ا -7

، صغیر الحجم یتمتعون فیھ برعایة أكبر مصرفوجد نوعیة من العمالء تفضل التعامل مع ت

 .الكبیرة مصارفما ال یتوافر في ال وھو مصارفمن كبار العمالء في ھذه ال مالعتبارھ

التنسیق الجغرافي  إطارج المصرفي، وذلك في تحقیقا للدم مصارفإلغاء بعض الفروع بال -8

 .مما قد یسبب فقدان العالقات المھنیة بین عمالء المناطق ومدیري الفروع ،للفروع

 مصرفإلعادة ھیكلة ال ،الدامج مصرفاألعباء والتكالیف المالیة التي یمكن أن یتحملھا ال -9

 .)2(المدموج إذا كان األخیر یعاني من التعثر

                                                 
  .612م، ص2010حمد أباظة ، العولمة المصرفیة ، دار النھضة العربیة، الدین أ عصام -  1
  . 23، ص 2005األھلي المصري، النشرة االقتصادیة، العدد الرابع، المجلد الثامن والخمسون، مصرفال -  2

 .5-1المركزي المصري ، العھد المصرفي المصري، مفاھیم مالیة، العدد الحادي عشر ،  مصرفال -3
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نتیجة تخوف بعض  ،على نمط اإلدارة خاصة في مراحل الدمج األولى التأثیر السلبي -10

 .من فقدان وظائفھم أو تغییر درجاتھم الوظیفیة مصارفالمدیرین بال

الذي یحقق زیادة في  ،المصرفیة كنتیجة للدمج األرباحارتفاع معدل الضرائب على  -11

 .األرباح

م تصفیة مراكز العمالء بعد تكیف ت ،مصرفكل قضیة العمالء المتعثرین عن السداد في  -12

 .عملیة الدمج

 إخفاءالناتجة عن  ،خطاء وتراكم االنحرافات وتصحیحھا في حینھاعدم تدارك األ -13

 .زیادة المخاطر إلىقد یؤدي  ،المعلومات والبیانات عند عملیة االندماج

 ،%75إلي  %50معدل النجاح لعملیات االندماج یتراوح بین  أن إلىتشیر إحدى الدراسات  -14

 .)1(منھا انتھى بالفشل% 2حالة دمج تمت دراستھا وجد أن  115فمن ضمن 

بعض التجارب العلمیة لعملیات الدمج داخل الكیان المصرفي  أن إلىالدراسات  إحدىتشیر  -15

غیر مجدیة، فعلى سبیل المثال اعتبرت عملیة شراء مصرف باركلیز لمصرف  أنھا أثبتت

كریدیھ لیونیھ " قیام مصرف  أنارا ضعیفًا ، كما استثم 1990عام  ألمانیامیرس فنك في 

، آن،جي بي بانكو جوفر، في أسبانیا" ات مثل یبامتالك عدد من المصارف في بدایة التسعین

المرجوة للمصرف المذكور،  في ھولندا لم ینتج عنھ الفائدة" ا وشي، إل ، ندرالنیفي ألمان

باریس  مصرفو" درزدنر " صرفين العالقات والمساھمات عبر الحدود بین مكذلك فإ

 ةلم تثمر عن أی ،"اسكوتلندا الملكي مصرفو" بانكوستاندر" بین مصرفي  وأیضاالقومي 

 .ثنینقیمة مضافة لإل

  

 

  

  

       

    

  

  
                                                 

 .م2005بد المطلب عبد الحمید ، العولمة واقتصادیات البنوك، الدار الجامعیة ، اإلسكندریة، ع -  1



 37

  

  

         

     

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  في االندماج المصرفي الدول العربیةتجارب  : المبحــث الثانـي
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  :ة ــــــمقدم) 2-2-1
عدم وجود نظریة عامة لالندماج یمكن من خاللھا التنبؤ بمدى نجاح أو فشل  ال شك أن            

كثیرًا  االعتمادالمصرفیة ومدراء المصارف إلي قد أدى بصانعي السیاسة  ،عملیة االندماج المقترح

والفشل مع في عملیات االندماج واالستحواذ لالستفادة من عوامل النجاح علي تجارب الدول المختلفة 

  .األخذ في االعتبار الظروف المحیطة بكل عملیة واختالف الظروف السیاسیة واالقتصادیة لكل دولة 

وذلك لتشابھة ظروف في االندماج المصرفي العربیة  الدول تناول دراسة تجارب علیھ سیتم

المصرفیة في  ندماجاتلإلاستعراض  فیما یليمع القطاع المصرفي في لیبیا و لدیھاالقطاع المصرفي 

  .یبیة في االندماجلالوطن العربي وصوال إلي التجربة ال

  في االندماج المصرفي عربیةتجارب الدول ال)  2-2-2
 ،اتیظھر موضوع االندماج المصرفي علي الساحة المصرفیة العربیة في منتصف الثمانین

تدني  یج العربي عقبدول الخل عقب أزمة سوق المناخ في الكویت، ثم ظھر مع أزمة مدیونیة بعض

، والذي تزامن مع وجود زیادة كبیرة في أسعار البترول العالمیة إلي أقل من عشرة دوالرات للبرمیل

ارات األردن ومصر ولبنان واإلم: ، مثلةفي بعض البلدان العربیة تزید عن الحاج مصارفعدد ال

: یتناسب مع عدد السكان مثل ال مصارفعدد ال تعاني من قلة ،ىالعربیة المتحدة، ودول عربیة أخر

  .سوریا -لیبیا  - الجزائر  -العراق 

علي الرغم من زیادة معدالت النمو االقتصادي لكثیر من الدول العربیة بفضل عولمة 

األسواق والتطور التقني في كافة المجاالت، وتحریر التجارة في السلع والخدمات المالیة من القیود 

 ،تزال عملیات االندماج في النظام المصرفي العربي محدودة إلي حد ماالمفروضة علیھا، إال أنھ ما 

تحاد من أجل أن العملیات التي أعلن عنھا لم تكن غالبیتھا تھدف إلي اال القیمة، كما مسواء في العدد أ

العالمیة توجھات الأو التصفیة أو التكیف مع  بقدر ما كان ذلك یھدف إلي توقي مخاطر اإلفالس ،القوة

ن متطلبات الحد األدنى لرأس المال، أي أن معظم عملیات االندماج كانت من النوع القسري، بشأ

أما االندماجات الودیة فكانت قلیلة  ،والذي یكون نتیجة قرار إداري من السلطة النقدیة في الدولة

 .للغایة
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  -:)1( یتمیز القطاع المصرفي العربي بسمات رئیسیة مشتركة، أھمھا ما یلي

 صارف األخرى في األسواق العالمیة؛حجم المصارف العربیة بالمقارنة بالمصغر  -1

 ،في غالبیة مصارف الدول العربیة) Over Banking(وجود ظاھرة التمصرف الزائد  -2

كما في حالة المصارف  ،وخصوصُا لبنان ومصر واألردن واإلمارات العربیة المتحدة ولیبیا

لمصارف العاملة في السوق المصرفي المحلي، یة احھامش رب إنخفاضاألھلیة، مما أدى إلي 

لكثرة المصارف صغیرة الحجم و التي ال تستطیع فضال عن ھشاشة النظام المصرفي كنتیجة 

مما یؤدي إلي أحد الخیارین، إما االستحواذ علیھا من قبل مصارف  ،منافسة المصارف األجنبیة

 أو تعرضھا لإلفالس أو التصفیة؛ ،رىأخ

ثیر من األحوال ، وھذا یؤدي في كزالعربي علي درجة عالیة من الترك ع المصرفياحتواء القطا -3

 إلي حالة من االحتكار؛

 ملكیة القطاع العام لمعظم المصارف المحلیة؛  -4

مما یكون لھ تأثیر سلبي  ،كفاءة أسواق رأس المال في معظم الدول العربیة أو انعدامھا إنخفاض -5

 لعملیات االندماج؛ علي االحتیاجات التمویلیة الالزمة

إلي األسواق المحلیة، نتیجة الجذور التاریخیة ) FDI(الحد من تدفق االستثمار األجنبي المباشر  -6

 لالستعمار؛

 قوة اتحادات العمال في غالبیة الدول العربیة، مما كان لھ أثر سلبي علي إعادة ھیكلة العمالة؛ -7

إلي عدم وجود ضغوط  ،ام المصرفيأدت نظم الحمایة المقدمة من الحكومات العربیة للنظ -8

 تنافسیة في تقدیم منتجات وخدمات مصرفیة بالجودة المطلوبة؛

ندماج من عن االندماج، نتیجة للتخوف من االلجوء إلي زیادة رؤوس أموال المصارف كبدیل  -9

 الممكن أن یؤدي إلي مشاكل قانونیة ومالیة قد یصعب التحكم فیھا؛

خصوصًا بعض األصول غیر  ل المؤسسات المستھدفة،الصعوبات المتعلقة بتقییم أصو -10

لھا ومازالت تشارك  ،نتھي العمر االفتراضيالشھرة و األصول اإلنتاجیة التي االملموسة مثل 

 في العملیة اإلنتاجیة؛

وبما یتوافق مع التغیرات ، االئتمان عدم تعدیل التشریعات الخاصة بالمصارف و النقد و -11

 .دیة و المالیة و المصرفیة العالمیةالسریعة في البیئة االقتصا

                                                 
  .231- 229. رمزي صبحي مصطفى الجرم ،مرجع سابق، ص ص -  1
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فأغلبھا  ،أما الدوافع التي أدت إلي عملیات االندماج واالستحواذ في الساحة المصرفیة العربیة

تأثیر قوي  والتي كان لھا  ،)GATS(تنفیذ اتفاقیة تحریر التجارة في الخدمات المالیة بسبب كان 

المصارف  معارفھا، لمواجھة المنافسة الشرسة علي إعادة ھیكلة مصعلي إجبار المصارف العربیة 

ي علي األجنبیة، والحیلولة دون استحواذ األجانب علي حصة مؤثرة من حصة السوق المصرف

خر، توجد مجموعة من الدوافع خاصة بالمنطقة العربیة، والتي تدفع الصعید المحلي، وعلي جانب آ

وحدات مصرفیة أكبر حجمًا، ومن ھذه مصارفھا للسعي نحو مزید من التكتل و التوحید وخلق 

    -:)1(الدوافع ما یلي

فایة رأس المال، التكیف مع التوجھات العالمیة في شأن االلتزام بمتطلبات الحد األدنى لك -1

بازل األول والثاني، ینبغي علي المصارف زیادة قاعدة الرأسمالیة  ىتفاقفوفقًا لمقررات ا

خط الدفاع األخیر للمودعین، فضال عن أن عدم  باعتبار أن رأس المال یمثل ،لمصارفھا

 ؛االلتزام بالحد األدنى لرأس المال ، قد یعرض المصارف لإلفالس أو التصفیة

 ؛معدل الربحیة، نتیجة عدم كفاءة المصارف العربیة بالمقارنة بالمصارف األجنبیة إنخفاض -2

و التي  ،یع و التكتلالتخلص أو الحد من ظاھرة التمصرف الزائد، من خالل عملیات التجم -3

رخیصة الثمن  امن الممكن أن تكون أھداف ،ینتج عنھا ظھور مصارف كبیرة الحجم

   األجنبیة؛ مصارفلل

صغر حجم األسواق المصرفیة في بعض الدول العربیة بالنسبة لعدد المصارف العاملة  -4

ف االئتماني بالسوق المحلي، مما قد یدفعھا إلي السعي نحو منح قروض للعمالء ذوي التصنی

الرديء، مما ینتج عنھ وجود محفظة قروض غیر عاملة، ینتج عنھا في الغالب مشاكل 

 .الدیون المتعثرة التي تعتبر سمة من سمات المصارف التجاریة في كثیر من الدول العربیة
 

  نماذج االندماج المصرفي في بعض الدول العربیة
        لمصرفیة العربیة، أنھا قلیلة العدد كان من أھم سمات صفقات االندماج في الصناعة ا

القیمة، كما أن الغالبیة العظمى منھا كان من النوع القسري الذي تقوم بھ السلطة النقدیة في الدول، و

ثم تسارعت وتیرة عملیات االندماج في المنطقة العربیة مع نھایة عقد التسعینیات، لتبلغ ذروتھا في 

علي أثر أزمة االئتمان العالمیة، التي  2008ظ مع بدایة عام ، ثم حدث تباطؤ ملحو2008عام 

لتبلغ ذروتھا في النصف الثاني من عام  2007نطلقت من الوالیات المتحدة األمریكیة في منتصف ا
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، وال شك أن تسارع وتیرة االندماجات في الصناعة المصرفیة العربیة كان نتیجة زیادة القدرة 2008

  .ستحوذت علي جزء غیر یسیر من الحصة السوقیة في تلك الدول، التي انبیةاألج مصارفالتنافسیة لل

نتناول بشئ من التفصیل تجارب بعض الدول العربیة في االندماج المصرفي، و التي وفیما یلي 

   -:، وذلك علي النحو التالي2004تسارعت وتیرتھا ابتداًء من عام 

   : التجربة المصریة في االندماج المصرفي .1

ات تم یفي مصر بمراحل مختلفة، ففي فترة الستین مصارفملیات االندماج بین المرت ع

األجنبیة في مصر، حیث تزامن  مصارفالقطاع العام علي فروع ال مصارفتنفیذ عملیات استحواذ 

اإلنجلیزیة و الفرنسیة  مصارفأي عملیة شراء لل ،في مصر مصارفذلك مع عملیة تمصیر ال

باركیلز ، كما مصرف اإلسكندریة لشراء  مصرف، حیث تم تأسیس )1(مصریة مصارفلتتحول إلي 

 مصرفالعثماني إلي  مصرفالشرقي، وبیع ال مصرفاالتحاد التجاري لشراء ال مصرفتم تأسیس 

القاھرة، أیضًا تم بیع  مصرفالكریدي لیونیة و الخصم الباریسي إلي  مصرفىالجمھوریة، و

   .)2(من الماليالتضا مصرفالرھونات المصري إلي  مصرف

العاملة في مصر إلي  مصارفنخفض عدد الالمصریة ا مصارفالوكنتیجة لعملیات تأمیم 

واحد  مصرفواحد للتنمیة الصناعیة، و عقاریة، 3(متخصصة  مصارف 5 مصارف  تجاریة، 5

 32فقط مقابل  مصارف 10علي  مصارفقتصر عدد ال، حیث ا)التعاونيو للتسلیف الزراعي

  .)3(1956 في عام مصرفًا

ومن أھم الخصائص الرئیسیة التي میزت عملیات االندماج في تلك الفترة أنھا كانت دمجًا 

لخلق تكتالت  والذي كان یھدف ،مصارفقسریًا، حیث عاصرت تلك الفترة إصدار قانون بتأمیم ال

خلق مصرفیة تستطیع تمویل المشروعات التنمویة في إطار خطة التنمیة االقتصادیة للدولة، و ل

تكتالت مصرفیة تستطیع تمویل المشروعات التنمویة في إطار خطة التنمیة االقتصادیة للدولة، 

  .األعمال بكفاءة عالیةوإعداد كوادر مصرفیة قادرة علي إنجاز 

بید أنھ من المالحظ أن عملیات الدمج التي حدثت في تلك الفترة، لم تحقق النتائج المرجوة، 

ناتجة عن الدمج كانت وحدات صغیرة الحجم، منخفضة الكفاءة بالمقارنة ألن الكیانات المصرفیة ال

دمجة، كانت تعاني في األساس من المن مصارفاألجنبیة في ذلك الوقت، فضًال أن ال مصارفبال

  .مشاكل مصرفیة وإداریة، ألقت بظاللھا علي الكیان المصرفي الجدید الناتج عن الدمج
                                                 

  ..26، 25، ص ص 2005سوق المصري، األھلي المصري، النشرة االقتصادیة، العدد الرابع، الدمج المصرفي في ال مصرفال -  1
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العاملة في  مصارفلینحصر عدد ال مصارفالعدید من الات فتم دمج یأما في فترة السبعین

القاھرة،  مصرفمصر، و مصرفواألھلي المصري،  مصرفال(تجاریة  مصارف 4مصر إلي

العقاري  المصرفالعقاري العربي، و مصرفال(عقاریین  مصرفین، و)سكندریةاإل مصرفو

وكان ذلك نتیجة  .)1()التنمیة واالئتمان الزراعي مصرف(واحد زراعي  مصرف، و)المصري

، والذي أشار فیھ إلي تشجیع عملیات 1971لسنة  2422طبیعیة لصدور قرار رئیس الجمھوریة رقم 

األجنبیة، وقد ترتب علي ذلك  مصارفالمصریة لمواجھة المنافسة من ال مصارفاالندماج بین ال

   -:)2(المصریة علي النحو التالي مصارفالقرار؛ أن أصبحت اختصاصات ال

یختص بكافة العملیات المصرفیة المتعلقة بالتجارة الداخلیة، باإلضافة إلي : صرم مصرف -

 تمویل الحاصالت الزراعیة؛

 یختص بالعملیات المصرفیة المتعلقة بالتجارة الخارجیة؛: األھلي المصري مصرفال -

یختص بتقدیم الخدمات المصرفیة لوحدات القطاع العام التي تقوم بأعمال : القاھرة مصرف -

 دمات؛الخ

لوحدات القطاع الصناعي و الزراعي  المصرفیة ویختص بالعملیات: اإلسكندریة مصرف -

 والحرفي؛

لمصرفیة لقطاع اإلسكان والبناء یختص بتقدیم الخدمات ا: العقاري المصري مصرفال -

 .المرافقو

بالتالي نستخلص أن أھم الخصائص التي میزت عملیات االندماج المصرفي بمصر في فترة 

ن الھدف الرئیسي وراء عملیات االندماج ھو خلق وبأ ،ات بأنھا كانت تعاني من التباطؤینالسبعی

عالیة بتكلفة أقل، إال أن الكیانات المصرفیة الناتجة عن وحدات مصرفیة قادرة علي تحقیق أرباح 

ثارھا علي القطاع المصرفي، الذي عمق ذلك ھو بوادر العولمة وآالدمج كانت ضعیفة البنیان، و

  ).Universal Banking(الشاملة  مصارفالتي نتج عنھا ظھور ما یعرف بالو

التي تسارعت ات یات فلم تشھد أي نوع من أنواع االندماج بعكس فترة التسعینیأما في فترة الثمانین

مما أدى إلي زیادة  ،مسبوق في ثورة االتصاالتالغیر ولمة والتحریر المالي و التقدم فیھا خطى الع

 ،ندماج في قطاع الخدمات المالیة بصفة عامة والصناعة المصرفیة بصفة خاصةاالعملیات 

                                                 
  .26، مرجع سابق، ص2005ع، األھلي المصري، النشرة االقتصادیة، العدد الراب مصرفال -  1
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 الفترة من أھم العقود التي حدث فیھا عملیات اندماج في القطاع المصرفي المصري، واعتبرت ھذه

  -:)1(من أھمھا

الوطني للتنمیة  مصرفللتنمیة بالمحافظات في ال ةالوطنی المصارفمن  مصرفًا 15دمج  -

 .1993-1992خالل عامي الرئیسي 

 نھیار، علي أثر اال1993مصر عام  مصرفمصر في  - االعتماد و التجارة مصرفدمج  -

في إنجلترا، مما أدي إلي  مصرفل أموال في فروع الاألول بسبب تورطھ في عملیات غس

 .ه وإفالسھنھیارلك اذقیام العمالء بسحب أرصدتھم في فترة وجیزة، مما نتج عن 

العربي  مصرفعلي ال 1998األھلي المصري في عام  مصرفأستحواذ ال -

 .ملیون دوالر أمریكي 22ومقره مدینة نیویورك، بصفقة تقدر بنحو  (AAB)األمریكي

، لینتج عن 1999العقاري العربي في عام  مصرفالعقاري المصري في ال مصرفدمج ال -

 .العقاري المصري العربي مصرفعملیة الدمج كیان جدید ھو ال

مصر  مصرفمن أسھم   %93البحرین علي نحو  –لمؤسسة العربیة المصرفیة ستحواذ اا -

 .مصر -المؤسسة العربیة المصرفیة  مصرفجدید ھو ذلك كیانالعربي األفریقي، لینتج عن 

 .مصر –ئتمان الدولي اال مصرفریدي أجریكول الفرنسي علي ك مصرفستحواذ ا -

 مصرفمن أسھم ال  %90البریطاني علي ما یقرب من  HSBC مصرفستحواذ ا -

 .)مصر(  HSBCذلك المصري البریطاني، لینتج عن 

أكبر عملیات  فھي تنفیذ ،االندماج في تلك الفترةأما أھم الخصائص التي میزت عملیات 

والتخفیف الملحوظ في أدوات الكبح المالي، والتي تمثلت  دمج وشراء في القطاع المصرفي المصري

جنبیة، وتحدید أسعار مرنة للفائدة علي الودائع و القروض في تحریر أسعار صرف العمالت األ

  .مما أدى إلي زیادة موجات الدمج والشراء في القطاع المصرفي المصري ،المصرفیة

إال أن الكیانات  ،بالرغم من زیادة موجات الدمج و الشراء في القطاع المصرفي المصري

لك ذاألجنبیة، والسبب في  مصارفبالمقارنة بالالمصرفیة الناتجة عن عملیات الدمج كانت أقل كفاءة 

سري كبدیل لإلفالس أو یرجع إلي أن كافة عملیات الدمج التي حدثت كانت تمثل عملیات دمج ق

  :  ھما  ،ستثناء حالتین فقطالتصفیة، با

ألمریكي، والتي اعتبرت العربي ا مصرفاألھلي المصري علي ال مصرفذ الستحواحالة ا -1

 .في دولة أخرى مصرفالمصري علي  مصرفعبر الحدود من جانب الستحواذ أول حالة ا
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ندماج والتي تمثل حالة االعقاري العربي،  مصرفالعقاري المصري مع ال مصرفحالة دمج ال -2

إذا ما تم تھیئة البیئة التشریعیة و  ،إرادي أفقي یمكن أن ینتج عنھ كیان مصرفي عقاري قوي

 .ي في مصرالتنظیمة التي تشجع االستثمار العقار

، فقد حظیت تلك الفترة بتنفیذ برنامج 2006-2000أما عملیات االندماج خالل فترة 

ن اإلصالح المصرفي ال بد أن یسبقھ إصالح مالي ونقدي؛ فإاإلصالح االقتصادي، كما ھو معلوم 

مة لإلصالح المصرفي، من أجل ذلك تبنت الحكومة المصریة السیر في عدة لتوفیر البیئة المالئ

  :حاور، علي النحو التاليم

 : البیئة التشریعیةتھیئة  -

 88بتبني مصر تمریر عدة قوانین تالئم تلك الفترة والفترة المقبلة، كان أھمھا قانون رقم  تم

ذي شجع االندماج وال ،) 1(المركزي و الجھاز المصرفي والنقد مصرفالخاص بال 2003لسنة 

خر بعد آ مصرفمع  مصرفبجواز االندماج ألي  قضيمنھ، و التي ت 41االختیاري بمقتضي المادة 

المركزي المصري، وإستیفاء الشروط و اإلجراءات الصادرة عنھ،  مصرفموافقة مجلس إدارة ال

من القانون، الدمج اإلجباري  79المدموج، كما تضمنت المادة  مصرفمع مراعاة حقوق العاملین بال

أو  مصرفالملموس في أصول ال نخفاضاإلوعن تغطیة التزاماتھ أ مصرفنتیجة عجز أصول ال

ن حقوق حملة األسھم ع إنخفاضو قواعد وأسس العمل المصرفي، أو بسبب مخالفة قوانین  ،إیراداتھ

 مصرفتباع أسالیب إداریة غیر سلیمة في إدارة اللك بسبب اقیمة مخصصات الواجب تكوینھا، كذ

لك لمواكبة التغیرات الھائلة في ذائنین، وكان تؤثر علي المركز المالي للمساھمین و المودعین و الد

البیئة االقتصادایة العالمیة، التي تشجع علي خلق كیانات مصرفیة عمالقة، قادرة علي النفاذ إلي 

  .األسواق المصرفیة العالمیة، بغرض تحسین الربحیة وتعظیم ثروة حملة األسھم

 : المشتركة مصارفالقطاع العام في ال مصارفمساھمات بیع  -

القطاع العام من  مصارفالمركزي المصري سیاسة إعادة الھیكلة المالیة ل مصرفنتھج الا

ومن أبرز عملیات بیع  ،المشتركة؛ لتقویة مراكزھا المالیة مصارففي ال خالل بیع حصة المال العام

 مصرفاألھلي المصري في ال مصرفالمشتركة، بیع حصة ال مصارفحصص المال العام في ال

 مصرفسكندریة في الاإل مصرفالتجاري الدولي، وبیع حصة  مصرفستیة جنرال و الاألھلي سو

القاھرة وباركلیز، وحصة  مصرفالقاھرة في  مصرفالمصري األمریكي، كذلك بیع حصة 
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 مصارفوكان ذلك بغرض زیادة القاعدة الرأسمالیة ل ،)1(مصر الدولي مصرفمصر في  مصرف

  .رأس المالالمصرفیة العالمیة في شأن معدل كفایة  القطاع العام؛ للتوافق مع التوجھات

 : القطاع العام مصارفخصخصة بعض  -

من خالل فتح  ،منتظمة لشركات القطاع العام وإعادة ھیكلتھا إداریًاالغیر ذلك بتسویة الدیون 

دة، مغریة للتخلص من العمالة الزائعتماد مبالغ مالیة ، وامصرفالمبكر أمام العاملین بال باب المعاش

 7ھیكلة ما یناھز الكلفت إعادة ، وقد مصرفمع تفعیل البرامج التدریبیة للعاملین الباقین في العمل بال

القطاع  مصارفالقاھرة، ثالث أكبر  مصرفمن أسھم   %67وتم طرح  ،جنیة مصري اتملیار

مساھماتھ مالیًا عن طریق بیع  لك بعد إعادة ھیكلةذالعام في مصر، للبیع لمستثمر إستراتیجي، و

مصر بشراء محفظة قروضة الردیئة، في مقابل تنازل  مصرفالمشتركة، وقیام  مصارفبال

مصر عن شبكة فروعة بدول الخلیج، وبعض الفروع التاریخیة داخل  مصرفالقاھرة ل مصرف

المركزي بمنح  مصرف، مع قیام المصر بالقیمة الدفتریة، وبعض األراضي و األصول األخرى

 مصرفالقاھرة إداریًا علي غرار ما حدث في  مصرف د، كما تم إعادة ھیكلةت بدون عائاسند

  .اإلسكندریة

 : الصغیرة في كیانات مصرفیة قویة مصارفدمج ال -

ظھور بدأت السلطة النقدیة في مصر بمواكبة التطورات المالیة التي تسارعت وتیرتھا مع 

، و التي سمحت GATS) (خدمات تفاقیة تحریر التجارة في الالعولمة، خصوصًا بعد تنفیذ ا

 إنخفاضالوطنیة في ظل  مصارفباالستثمار عبر الحدود، مما قد یكون في غیر صالح ال مصارفلل

  .األجنبیة العمالقة مصارفمستوى أدائھا بالنسبة لل

 1825المركزي المصري، إصدار القرار رقم  مصرفھا الذتخمن أھم اإلجراءات التي ا

المركزي والجھاز  مصرفالخاص بال 2003لسنة  88من القانون  32مادة ذي یفعل ال، ال2004لسنة 

مصري بمبلغ ال یقل عن  مصرفالمدفوع بالكامل ألي  النقد، الذي یحدد رأس المالو المصرفي

األجنبیة عن مبلغ  مصارفملیون جنیة مصري، وأال یقل رأس المال المدفوع بالكامل لفروع ال 500

ما یعادلھا من العمالت األخرى، وذلك في موعد أقصاه منتصف یولیو ملیون دوالر أمریكي أو  50

التي ال تنطبق علیھا تلك الشروط، فسیتم شطبھا  مصارفأوضاع ال بین توفیقال، وإذا لم یتم 2005

                                                 
  .11، ص 2005األسكندریة، النشرة االقتصادیة، المجلد السابع والثالثون،  مصرف -  1
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المركزي المصري، وكانت ھذه المھلة األخیرة لزیادة القاعدة  مصرفبال مصارفمن سجل ال

  .)1(ي السوق المصرفي المصريالعاملة ف مصارفالرأسمالیة لل

من أھم األسباب التي شجعت عملیات االندماج في السوق المصرفي المصري، ھو تقیید 

جدیدة، مما أدى إلي تسارع كثیر من  مصارفالمركزي المصري لمنح رخص فتح  مصرفال

 مصرفالندماج مع إلي اللجوء لستثماراتھا إلي مصر، األجنبیة التي ترغب في توجیھ ا مصارفال

 مصرفكما أن إلزام ال. خر أو االستحواذ علیة كخیار وحید للدخول في السوق المصرفي المصريآ

 10إلي   %8العاملة في مصر برفع معدل كفایة رأس المال من  مصارفالمركزي المصري لكافة ال

 ةكبواالعاملة في مصر، لم مصارفسمالیة للالقاعدة الرأ ، یعتبر من العوامل المشجعة لزیادة%

   .)2( خر في حالة عدم موافاة تلك الشروطآ مصرفت لجنة بازل أو االندماج مع مقررا

 مصارفالفكان إعادة ھیكلة  2006-2000أما أھم ما میز عملیات االندماج في الفترة 

، أو دمجھا مع كیانات مصرفیة قویة، مصارفة لكافة الیملة في مصر، وزیادة القاعدة الرأسمالاالع

 مصارفیة من سجل الاألجنبیة و العرب مصارفلتصفیة، كما تم شطب بعض فروع الكبدیل عن ا

المشتركة،  مصارفالقطاع العام في ال مصارفالمصري؛ وبیع مساھمات  المركزي مصرفبال

 مصرفكخطوة أولى إلعادة ھیكلتھا، كما تمت عملیات دمج قسري، بقرارات إداریة صادرة عن ال

ھتزاز الثقة في الجھاز المصرفي وعدم ا أموال المودعین المركزي المصري، للحفاظ علي

بعد دمجھا مع  مصارفالمركزي المصري بتملك ثالثة  مصرفذلك، قیام الالمصري، بل األكثر من 

صرف المتحد، الم: نھیار، وھي نت معرضة لالكا  )المصرف المتحد (بعضھا البعض تحت مسمى 

  .النیل صرفمستثمار والتنمیة، ووالمصرف اإلسالمي لال

، دور 2003لسنة  88المركزي و الجھاز المصرفي و النقد رقم  مصرفكما كان لقانون ال

حیوي في إعادة صیاغة مرحلة جدیدة من العمل المصرفي، حیث ركز علي تقویة الجھاز المصرفي 

كبیرة الحجم، قادرة علي المنافسة  مصارفعدد قلیل من ال علىمن خالل تركیز الجھاز المصرفي 

 مصارف، مع السماح للمصارفوتحقیق مستویات أداء أفضل، عن طریق تشجیع االندماج بین ال

 مصرف، بشرط موافقة مجلس إدارة ال% 10المصریة بنسبة تزید علي  مصارفاألجنبیة بتملك ال

  . المركزي المصري

                                                 
  .58- 57اإلسكندریة، النشرة االقتصادیة، المرجع السابق، ص ص  مصرف -  1
  .15اإلسكندریة، النشرة االقتصادیة، المرججع السابق، ص  مصرف -  2
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  : تجربة المملكة العربیة السعودیة في االندماج المصرفي .2
نشاء مؤسسة النقد أثناء إ 1952لى عام ھ جذوره التي تمتد إرفي السعودي لالنظام المص

والتي یقع على عاتقھا  SAVA(Arabian Monetary Saudi Agency(العربي السعودي

وقبل ذلك، كانت فروع  ،)Monetary Stability( المسؤولیة األساسیة لتحقیق االستقرار النقدي

لمحلیة توفر كافة الخدمات المالیة للسكان جنبیة القلیلة وبعض محالت الصرافة االمصارف األ

كانت ھناك تدفقات مالیة بمعدالت كبیرة ناتجة عن إیرادات  1952وبحلول عام  ،السعودیین والحجاج

یرادات والنفقات، وبالتالي زیادة الطلب على الخدمات بنود اإل فط، مما أدى إلى زیادة ملحوظة فيالن

عمل على خلق بیئة مصرفیة قادرة فع الحكومة السعودیة إلى الحاد، مما د بشكل إرتفعالمالیة الذي 

والسماح بدخول  ،على تلبیة االحتیاجات المحلیة والمنافسة من خالل ترخیص مصارف محلیة

تراخیص نقد العربي السعودي سة الفقد منحت مؤس. جنبیة للسوق المصرفي السعوديرف األاصالم

، )Banque du Cairo(القاھرة  مصرفاشتملت على  جنبیة، والتيلبعض المصارف العربیة واأل

كما تم تأسیس العدید .  Banque du Liban et( ،City Bank .First National(لبنان  مصرف

من المصارف المحلیة، حیث أصبحت المصارف السعودیة األكبر حجمًا في منطقة الخلیج والعالم 

في المائة من مجموع أصول  43لسعودیة نحوالعربي ابتداًء من منتصف التسعینیات، فبلغت حصة ا

بنھایة ملیار ریال سعودي  44.3المصارف الخلیجیة، إذ بلغ حجم أصول المصارف السعودیة نحو 

في المائة،  83صول المصارف السعودیة إلجمالي الناتج المحلي نحو ، كما بلغت نسبة أ1998عام 

ملیار  47,6نموًا مطردًا، حیث بلغ نحو  كما سجلت قیمة حقوق المساھمین في المصارف السعودیة

فكانت عملیة دمج .  )1(1997في المائة عن عام  6,1بارتفاع قدره  1998ریال سعودي في عام 

ھم عملیات ، من أ1997دي التجاري المتحد عام السعو مصرفالقاھرة السعودي في ال مصرف

ثمرة االستثمار المشترك بین  حیث مثل ،االندماج في القطاع المصرفي السعودي في تلك الفترة

حدثت عملیة  1999وفي عام  ،القاھرة للجانب السعودي مصرفمصر والسعودیة قبل بیع حصة 

كبر لیصبح ثاني أ ،)سامبا(السعودي األمریكي مصرفالسعودي المتحد وال مصرفاندماج بین ال

  .)2(ھلي التجارياأل مصرفي بعد السعود مصرف

                                                 
تجربة الدمج المصرفي في المملكة العربیة السعودیة، القطاع المالي : مواجھة عصر االندماج اهللا الشیخ، القطاع المصرفي في دسعید عب -  1

 .353،ص 2000العربي في مواجھة عصر االندماجات والتملك، اتحاد المصارف العربیة ، 
 .30,9حافظ كامل الغندور، مرجع سابق، ص  -  2



 48

لى مرحلة االندماجات عبر الحدود متخطیة االندماجات على إثم اتجھت المصارف السعودیة 

المستوى المحلي، للحد من زیادة درجة التركز في الصناعة المصرفیة المحلیة، فقد تم تنفیذ العدید من 

المصرف (رفي تحت مسمى خلق كیان مص: ھمھات على الصعید العالمي، والتي من أاالندماجا

        ن اتحاد ثالثة مصارف تعمل في السوق المصرفي السعوديالذي یتكون م) وربيالسعودي األ

، لینتج عن ذلك كیان ، باإلضافة إلى ثالثة مصارف إقلیمیة)انیا وھولندا وفرنسامصارف لبریط(

  . )1(ولى إلنشائھملیار دوالر في المرحلة األ 2من  مصرفي جدید برأسمال یقترب

  

  : تجربة لبنان في االندماج المصرفي .3

یئة التي تعرضت لھا دولة لبنان، إال أن لبنان تعد من لرغم من الظروف السیاسیة السعلى ا

عقد تي حدثت فیھا عملیات اندماج وتملك في الصناعة المصرفیة، خصوصًا في أھم الدول العربیة ال

ھذا  التي اتخذتھا السلطة النقدیة في جراءاتى سلسلة اإللالتسعینیات، ویرجع ذلك بصفة أساسیة إ

مابین عملیات دمج واستحواذ، ومن عملیة  23نحو مجال، حیث بلغ عدد عملیات االندماج المعلنة لا

اللبناني  مصرف، ودمج ال1997بیبلوس عام  مصرفمثلة ذلك دمج مصرف بیروت للتجارة في أ

 مصرفو مصرفییون( ھي  مصارفربعة ك دمج أ، كذل1999بیبلوس عام  مصرفللتجارة في 

اللبناني  مصرفال(  لتكوین كیان جدید ھو) اللبناني للتجارة مصرفوال صرفمالمغترب ولیتكس 

ملیون دوالر  250ورأس مال قدره  مریكي،ملیار دوالر أ 1,5بحجم أصول تزید عن ) المتحد

 ،عة المصرفیة اللبنانیة عبر الحدودز عملیات االستحواذ في الصناأمریكي في ذلك الحین، أما عن أبر

لى مجموعة استثماریة سعودیة ني المملوك بالكامل لمصرف لبنان إعتماد اللبنااال مصرفبیع  فقد

  .)2(بیروت مصرففي المائة من  10مارات الدولي اإل مصرف ، كذلك1998عام 

في الصناعة المصرفیة  ،لى تزاید حركة االندماجات والتملكومن أھم األسباب التي أدت إ

لمدة خمس سنوات، ثم  )3(1993لمصرفي الصادر في ینایرصدور قانون تسھیل االندماج ا ،اللبنانیة

                                                 
 .343خ، مرجع سابق، ص سعید عبد اهللا الشی -  1
عدنان الھندي ، مكاسب عملیة الدمج والتملك من منظور عربي، القطاع المالي العربي في مواجھة عصر االندماجات والتملك ، اتحاد  -  2

  .252، ص 2000المصارف العربیة، 
بعض الحوافز التي تشجع المصارف نحو  بشأن تسھیل اندماج المصرف في لبنان في المادة السادسة منھ على 92/93یشیر قانون رقم  - 3

) مقدم العطاء( ن یمنح المصرف الدامجرورة أاالندماج، حیث أنھ  بمقتضى ھذه المادة یكون للمجلس المركزي لمصرف لبنان في حالة الض
نون المذكور، على أن كما تفید المادة السابعة من القا. القروض الالزمة بشروط میسرة بموجب عقد بین مصرف لبنان والمصرف الدامج 

جزء تكلفة ال یتعدى ھذا العبء الضریبي المترتب على جزء من أرباحھ، بشرط أفى المصرف الدامج من ضریبة الدخل بمبلغ یساوي العی
 .ارفقصى ملیاري لیرة لبنانیة، وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصعملیة االندماج، وبحد أ



 49

، حیث تضمن ھذه القانون مزیدًا من 2003في ینایر  العمل بھ لمدة خمس سنوات أخرى أنتھتدید تم

  .)1(الحوافز التي تشجع على عملیات االندماج واالستحواذ بین المصارف داخل وخارج الحدود

، تمثلت 2003-1992خالل الفترة  اكبیر اتغییر وقد شھدت بیئة القطاع المصرفي اللبناني

ما لتعثرھا ولعدم القدرة كبر حجمًا ، إًا وتم دمجھا في كیانات وطنیة أمصرف 28لغاء رخصة في إ

مصارف محلیة  10على المنافسة في سوق تتصاعد فیھ حدة التنافس یومًا بعد یوم، كما تم شطب 

المصارف مایوازي خمسة مالیین للمودعین في تلك  نتیجة تعثرھا، وقد دفعت مؤسسة ضمان الودائع

رار من مراكزھا مصارف أجنبیة بق 7لى ذلك ، تم شطب ، باإلضافة إ ھمیة من حجم ودائعلبنان لیرة

قد ) حسب الالئحة الرسمیة( نانبم، وعلیھ یكون عدد المصارف العاملة في لالرئیسیة في بلدھا األ

لى إ) یة مصارف كانت متوقفة عن العملمنھا ثمان(  1992مصرفًا في نھایة عام  81انخفض من 

ومن الجدیر بالذكر أن عملیات . )2(مصرفًا  63لى ، لیرتفع مجددًا إ 2003نھایة عام مصرفًا في  61

لمصرفي اللبناني في عقد التسعینیات كانت لمجرد استیعاب الكیانات القویة االدمج التي شھدھا القطاع 

  ،2005لعام  675وفي ھذا الخصوص صدر قانون رقم . حاالت التعثر للمصارف الضعیفة لتالفي

الدامجة لتشجیعھا  مصارفلى القانون القدیم فقرة جدیدة تختص بمنح قروض میسرة للوالذي أضاف إ

أما أھم .المتعثرة مصارفالضعیفة، بھدف تنقیة الجھاز المصرفي من ال مصارفعلى استیعاب ال

ي السوق المصرفي المصري ھما صفقتا بلوم وعوده، إذ اللبناني فصفقات االستحواذ من الجانب 

القاھرة الشرق  مصرفالثاني على مصر رومانیا، بینما استحوذ  مصرفول على استحوذ األ

  .قصىاأل

  : تجربة البحرین في االندماج المصرفي .4

 ًاأثر كان لزیادة معدل النمو االقتصادي في دولة البحرین، فضًال عن االستقرار السیاسي؛

عادة ھیكلة النظام المالي، تجسد ذلك في تنفیذ عملیات اندماج مصرفي ًا على تنامي عملیات إكبیر

        الخلیج الدولي  مصرفمع ) بلندن(السعودي الدولي مصرفحیث تم دمج ال ،داخل وخارج الحدود

حجم ، من حیث عربیة مصارفكبر عشرة د من أ، والذي كان یع1999في عام ) بالبحرین(

واالستحواذات  اتصول في تلك الفترة، كما یعتبر خطوة جیدة في اتجاه تنفیذ مزید من االندماجاأل

            . العربیة عبر الحدود مصارفلل

                                                 
  .31،311افظ كامل الغندور، مرجع سابق، ص ص ح  -  1

2  - http://www.alrroya.com/node/7389. 

http://www.alrroya.com/node/7389


 50

المؤثرة  العدید من الحصص) البحرین( ما تملكت مجموعة المؤسسة المصرفیة العربیة ك

في % 50أكثر من تذ تملكیات، إنجنبیة منذ منتصف الثمانیاأل مصارففي المؤسسات وال

كما  ، )1(في ھونج كونج)San Hung Kai( مصرففي  % 75في أسبانیا، ) Atlateco(مصرف

 مصرف(مصر، المعروفة باسم  -شركة المؤسسة العربیة المصرفیة مصرفیوجد في مصر 

ABC- كل من الذي یتبع المؤسسة العربیة المصرفیة بالبحرین، وھو نتاج عملیة استحواذ ) مصر

المصرفي  مصرفمن أسھم ال %2,8ركة تابعة على ، وش%93المؤسسة العربیة المصرفیة على 

  .فریقيالعربي اإل

الخلیج الدولي ومقره البحرین، نتاجًا حقیقیًا لثمرة االستثمار العربي  مصرفكما یعتبر 

الستثماریة في المصارف احد الخلیج العربي أ مصرفالعربي، ویعد المباشر في منطقة دول الخلیج 

من  %97,2تساھم بنحو وسط، ولقي الدعم الكامل من المملكة العربیة السعودیة التي الشرق األ

داریة، واالستغناء الخلیج الدولي بخطة إعادة ھیكلة مالیة وإ مصرف، قام 2009وفي عام  ،سھماأل

حرین، على الرغم من الدعم الرأي العام في الب أثار، مما ًاموظفًا بحرینی 37من بینھم  ًاموظف 59عن 

مریكي في ملیون دوالر أ 396,2لخسائر بنحو مصرفالمالي من حكومة السعودیة، نتیجة تحقیق ال

 ،، فھو یعتبر تجربة رائدة في مجال التعاون المصرفي العربي، وعلى الرغم من كل ذلك2008عام 

 .)2(وروبیةرف األمریكیة واألقلیمي قادر على مواجھة المصاي إلخلق كیان مصرف

كان  فقد ،ما عملیات االستحواذات المصرفیة المحلیة داخل السوق المصرفي البحرینيأ

بعض الدول العربیة التي كانت تلجأ لالندماج كحل و اإلرادي، بعكس أغلبھا من النوع االختیاري أ

  .فالسوحید لتفادي اإل

 : مان في االندماج المصرفيتجربة سلطنة ُع .5

، سواء من حیث انیة تشكل أھم العوامل وراء دمج المصارف في سلطنة عمانكانت التغیرات السك

 ةوزیادة نسبة مساھم ،النوع، حیث أدت إلي زیادة عدد الباحثین عن العمل في السوق المحلي الكم أم

ل مع المصارف المرأة  في سوق العمل وبالتالي زیادة في دخل األسر، ومن ثم االتجاه إلي التعام

د أو التأمین اعخدمات مصرفیة أفضل وبتكلفة أقل، فضًال عن أن تفعیل نظم التقب علي وزیادة الطل

                                                 
 .311حافظ كامل الغندور، مرجع سابق، ص  -  1
متلكھ حكومات دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربي الستة وھي ، وت1975العربي بالبحرین في عام  الخلیج مصرفتأسس  - 2
لى الشركة التابعة لھ، ؤسسة النقد العربي السعودي، باإلضافة إوم) مارات العربیة المتحدةلطنة عمان، اإلة، البحرین، قطر، سالسعودی(

ریاض ، جدة، لندن، نیویورك ، باإلضافة إلى مكتب فروع في ال مصرفالمحدود، كما یوجد لل) المملكة المتحدة( الخلیج الدولي  مصرف
  :نترنتالتفصیل، عبر شبكة اإلولمزید من .ظبي وبیروتتمثیل في كل من أبو

-http://www.hawamer.com/vb/showthread.php?t=521.62&page=2. 

http://www.hawamer.com/vb/showthread.php?t=521.62&page=2
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لك الرغبة في ذدخار، وقد نتج عن كل كومي، قد أدي إلي زیادة المیل لإلللعاملین في القطاع الح

بة للتغیرات السریعة ستجاالندماج و التكتل؛ كاإعادة ھیكلة الصناعة المصرفیة من خالل عملیات ا

حدثت في عقد  جدیر بالمالحظة أن عملیات االندماج التيھ من الدخار واالستثمار، إال أني أنماط االف

، أي أن )1(منتجات وخدمات مصرفیة متماثلةالتسعینیات كانت من النوع الرأسي، بین مصارف تقدم 

  .تكار القلةات لم یترتب علیھا أي شكل من أشكال احیالمعلنة في عقد التسعین اتغالبیة االندماج

أمرًا مھمًا، إذ قدمت العدید فقضیة االندماج في سلطنھ ُعمان أصبحت بالنسبة للسلطة النقدیة     

من الحوافز الھامة لتشجیع المؤسسات المالیة نحو االندماج وخلق تكتالت مالیة قویة، وتوجد حزمة 

لمؤسسات المالیة علي االندماج ي بدایة التسعینات لتشجیع افمن الحوافز التي قدمتھا السلطة النقدیة 

  -:)2(فیما بینھا، من أھم تلك الحوافز ما یلي

 تقدیم قروض طویلة األجل بفوائد مخفضة؛ -

منح المؤسسات المشاركة في االندماج أولویة في إصدار سندات التنمیة الحكومیة طویلة  -

 األجل؛

 .توفیر حزمة من اإلعفاءات الضریبیة لمدة معینة -

، فقد حدثت عملیات دمج قسري المصرفیة الُعمانیةفي الصناعة ذج عملیات االندماج أما بالنسبة لنما

 -:)3( تجاریة، ومن أھمھا مصارفتمثل ذلك في أربع حاالت دمج من بین ثمانیة  ،ُعمان سلطنةفي 

 ؛1994مسقط في عام  مصرفاألھلي العماني في  مصرفدمج ال •

 ؛ 1998ان التجاري في عام مُع مصرفوالبحرین والكویت في  نعما مصرفدمج  •

التنمیة  مصرفللزراعة واألسماك تحت مسمى  مصرفومان تنمیة ُع مصرفإدماج  •

 ؛1997الُعماني في عام 

الُعماني األوروبي، وتمثل ھذه الصفقة عملیة  مصرفُعمان العربي علي ال مصرفاستحواذ  •

 استحواذ علي الصعید المحلي؛

 مصرف(ُعمان التجاري مصرفالذي اندمج مع  دخار والتمویلُعمان لال مصرفاستحواذ  •

 ).أجنبي مصرف(جرندلیز  مصرف، علي فروع )محلي

                                                 
، القطاع المالي العربي في )المبررات والنتائج: (محمد عبد العزیز كلمور، عملیات الدمج والتملك ما بین البنوك في سلطنة عمان  -  1

  .  331، ص2000لعربیة، تحاد المصارف امواجھة عصر االندماجات والتملك، ا
  .19،189أحمد عبد الفتاح،مرجع سابق، ص ص  -  2
  .31حافظ كامل الغندور، مرجع سابق، ص  -  3
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سم واحد یحمل ا مصرففي ) مان التجاريمصرف ُع( و) مسقط مصرف(ماج كل من اند •

ملیار دوالر، كما أن  3.5حیث قدرت أصولھ في ذلك الحین بحوالي ) مسقط مصرف(

 مصارفات االندماج عن طریق تقدیم حوافز للالمركزي الُعماني یدعم عملی مصرفال

ندماجھ، ل نصف رأسمال المصرف الجدید بعد االراغبة في الدمج، وذلك بتقدیم ودیعة تعاد

المندمجة من  مصارففضًال عن إعفاء ال% 3ولمدة خمس سنوات بفائدة مخفضة تقدر بنحو 

  .  )1( رباح لمدة خمس سنواتالضریبة علي األ

  

 : ي االندماج المصرفيف السودانتجربة  .6

مرت عملیات االندماج و االستحواذ في القطاع المصرفي السوداني بمراحل مختلفة، ففي 

ات كان االتجاه ینصب بصفة أساسیة نحو تأمیم وحدات القطاع المصرفي، فتم یفترة السبعین

 دمج المصارف الضعیفة في مصارف أقوى منھا نسبیًا، وكانت تلك االندماجات من النوع

المركزي السوداني، بھدف إعادة ھیكلة القطاع  مصرفالقسري، وبموجب قرار إداري من ال

ات، كان الھدف من االندماجات في الصناعة یالمصرفي، إال أنھ منذ بدایة عقد التسعین

المصرفیة ھو خلق كیانات عمالقة تستطیع مواجھة المنافسة األجنبیة و النفاذ خارج األسواق 

وذلك علي النحو  ،ة التغیرات االقتصادیة والمصرفیة في البیئة العالمیةالسودانیة، نتیج

  :)2(التالي

أم درمان  مصرفجوبا التجاري و مصرفذ عملیة االندماج بین یتم تنف 1973في عام  -

جوبا أم  مصرفسم، یة األمر، كیان مصرفي جدید یحمل االوطني، لینتج عنھما في بدا

أن ھذه العملیة كانت من النوع القسري العلم مع دة، الوح مصرفدرمان، ثم ُعدل لیصبح 

 المركزي السوداني؛ مصرفوبقرار من ال

وكان النیلین،  مصرفالبحر األحمر التجاري في  مصرفیضًا، تم إدماج ا 1973في عام  -

 یضًا؛ھذا النوع من النوع القسري ا

ھذا الدمج الخرطوم، وكان  مصرفالشعب التعاوني في  مصرف دمج ت، تم1982في عام  -

 یضًا؛ًا اقسری

                                                 
1- http://www.alaswaq.net/views/2006/11/17/4167.htm. 

  .109- 107، ص ص 2000عبد الرحیم حمدي، مرجع سابق، -  2
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ستثمار والتنمیة المزارع لال مصرفاسة الخصخصة، قام ، وتوافقًا مع سی1992في عام  -

 القانوني؛ األخیر بوجوده حتفاظ، مع االتجاري السوداني مصرفباالستحواذ علي ال

ستیراد والتصدیر في القومي لال مصرفوالي الوحدة مصرف، تم دمج 1993في عام  -

، )الخرطوم مصرفة مجموع(سم ي الكیان المصرفي الجدید ا، وأطلق علالخرطوم مصرف

بھدف خلق كیان مصرفي  ،المركزي السوداني مصرفیضًا بقرار من الوكان ھذا الدمج ا

طار برنامج اإلصالح المصرفي الحدود السودانیة، وكان ذلك في إقوي یستطیع النفاذ عبر 

، إال أن ھذا الدمج 1992تي بدأت في عام قتصادي الصالح االضمن سیاسات التحریر واإل

 .ختناقات ومشاكل متعلقة بالعمالةق النتائج المتوقعة منھ، بل خلق الم یحق

ینیات، وأطلق علي النیلین في بدایة التسع مصرفالصناعي السوداني في  مصرفتم دمج ال -

تمویل بھدف زیادة ال) النیلین للتنمیة الصناعیة مصرفمجموعة (سم الكیان الجدید ا

 المصرفي لقطاع الصناعة؛ 

التجاري  مصرفتفاقي بین الة اندماج من النوع اإلرادي أو االتمت عملی 1997في عام  -

المزارع  مصرف(المزارع، وظھور كیان مصرفي جدید تحت مسمى مصرفالسوداني و

 ).التجاري

تمر إلي عام والذي اس ،بدأ تنفیذ برنامج إعادة ھیكلة الجھاز المصرفي 2000في بدایة عام 

لمنافسة مالیة مرتفعة تؤھلھا لمواجھة ا ةدف خلق كیانات مصرفیة قویة ذات مالء، بھ2003

تمثلت تلك اإلصالحات في حزمة من اإلجراءات  ،قلیمیةمن المصارف العالمیة واإل

  :)1(والسیاسات التالیة

  .ختیاریةكون عملیة االندماج بین المصارف اتقرر أن ت: الدمج المصرفي -

خر لخلق كیان ًا آتمثل الزیادة في رؤوس أموال المصارف خیار: د األدني لرأس المالالح -

 اتملیار 3الحد األدني لرأس مال المصارف بنحو  مصرفي قوي، لذا فقد تقرر أن یكون

  ) .2002-2000(علي مراحل خالل فترة البرنامج  ؤهفاتیسدینار سوداني، یتم ا

خاصة وفقًا  مصارفخمسة  بین أوضاع توفیقال تم: القطاع الخاص  مصارفبالنسبة ل -

لي ملیار دینار سوداني، إ للوصول آخرین ھثالث توصیللمتطلبات الحد األدنى لرأس المال و

                                                 
 مصرف، )دراسات وبحوث(في السودان، المجلة المصرفیة 1طبیق مقرارات بازلعبد الباسط محمد المصطفى جالل، نظرة تحلیلیة لت-  1

  .5- 4، ص ص 2003، الخرطوم، السودان، مارس 35السودان المركزي، العدد 
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التي لم تستطع زیادة رؤوس أموالھا، في حین لم یستوف  مصارفثنین من الوتم دمج ا

 .واحد المرحلة األولى من البرنامج مصرف

وقد وضعت مقترحات إلعادة ھیكلتھا  حكومیة مصارفنت كا: المتخصصة مصارفال -

 .بالتشارو مع وزارة المالیة و االقتصاد الوطني

الخرطوم المرحلة األخیرة وقام بزیادة  مصرففقد استوفى : القطاع العام مصارفبالنسبة ل -

مھیدًا ملیارات دینار سوداني، وتم تحویلھ إلي شركة مساھمة ت ةرأسمالھ إلي ثالث

خر المرحلة األخیرة ھو اآلستوفى النیلین للتنمیة الصناعیة فقد ا مصرف، أما لخصخصتھ

دخار و داني، كما فعل ذلك كل من مصرف االملیارات دینار سو ةبزیادة رأسمالھ إلي ثالث

 . الزراعي مصرفالتنمیة االجتماعي وال

ثنین مھلھ ال رف المركزي السوداني بمنحفقد قام المص: األجنبیة مصارفبالنسبة لفروع ال -

أوضاعھا مع متطلبات الحد األدنى لرأس المال،  بین توفیقلاألجنبیة ل مصارفمن فروع ال

 2003الثالث، فقد بدأ العمل في عام  مصرف، أما المصرفكل وھذه المھلة ترتبط بطبیعة 

 .ملیون دوالر أمریكي 12برأس مال یعادل 

  : ج المصرفيفي االندما مارات العربیة المتحدةاإلدولة تجربة  .7

ات، حیث ات العربیة المتحدة في الثمانینیندماج المصرفي في دولة اإلمارظھرت أول تجارب لال

الوطني التجاري، من  مصرفأبوظبي، وإنشاء كیان جدید ھو ال مصرففي  مصارفتم دمج ثالثة 

 مصرفین في مصرفدبي، حیث تم دمج خالل دعم مالي كبیر من الدولة، وتم نفس الشئ في إمارة 

خلل  كان ھدفھا األساسي ھو تالفي إال أن عملیات الدمج في تلك الفترة ،تحاد للشرق األوسطاال

  .)1(المندمجة وضعف مراكزھا المالیة مصارفھیكلي في أوضاع ال

یمي لفیة الجدیدة، إزدادت وتیرة عملیات االندماجات علي الصعید المحلي و اإلقلمع بدایة اال

المركزي  مصرفذلك في إعالن ال ا، تبد2006من عام  خاصة ابتداء بشكل غیر مسبوق، وبصفة

المحلیة اإلماراتیة لإلندماج فیما بینھا،  مصارفعن فتح الباب أمام ال 2008اإلمراتي في أكتوبر 

، كما ُأعلن أن 2008التي حدثت في النصف األخیر من عام  ،وذلك لمواجھة أزمة اإلئتمان العالمیة

عتبار أن ھذا النوع من االندماج سیساعد علي تخفیض التكالیف، فضًال بایاریا، االندماج سیكون اخت

الكبیرة أیضًا، وقد أدت  مصارفالضعیفة فقط بل یشمل ال مصارفعن أن االندماج ال یقتصر علي ال

  .في السوق المصرفي اإلماراتيتلك السیاسات إلي تسارع خطى االندماجات واالستحواذات 
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مارات العربیة المتحدة المرتبة الثانیة من بین أكثر الدول التي نفذت حتلت دولة اإلحیث ا

صفقات لالستحواذ علي مؤسسات في دول الشرق األوسط، كما شھدت الساحة المصرفیة بدولة 

عربیة  مصارف، دخول 2007من عام  یة في األعوام األخیرة، وخصوصًا ابتداءاإلمارات العرب

  .مصریة مطروحة للبیع مصارفستحواذ علي عالمیة لال فمصارشدیدة مع  منافسةكبرى في 

إماراتیة أخرى دخول السوق المصرفي المصري من خالل  مصارفستطاعت ا فقد

تحاد الوطنى اإلماراتي علي اال مصرفمتوسطة الحجم، فقد استحوذ  مصارفواذ علي االستح

سالمي وشركة اإلذ كل من مصرف أبوظبي كندریة التجاري و البحري، واستحواإلس مصرف

 مصرفبمصر، عالوة علي ذلك، كان للتنمیة الوطني اإلماراتي  مصرفستثمار علي الاإلمارات لال

الشرق األقصى و الذي القاھرة  مصرفتحاد الوطني اإلماراتي من أشد المنافسین علي صفقة بیع اال

   .)1(عودة اللبناني مصرففاز  بھا 

ق المصرفي اإلماراتي، صفقة االندماج بین من أھم وأشھر صفقات االندماج داخل السو

، حیث كان 2008دبي الوطني، و التي أعلن عنھا في عام  مصرفاإلمارات الدولي و مصرف

في الدولة من حیث حجم األصول ، ویمتلك شبكة  مصرفاإلمارات الدولي  ثاني أكبر  مصرف

و الھند وسنغافورة، ) قنالجزر ال( فروع خارج اإلمارات في كل من السعودیة وبریطانیا وجیرسي

  .كافة الخدمات المصرفیة واالستثماریة مصرفویقدم ال

في  مصرففكان یعتبر رابع  1963دبي الوطني والذي تأسس في عام  مصرفأما  

اإلمارات من حیث حجم األصول، ویمتلك شبكة فروع خارج اإلمارات في كل من قطر و المملكة 

الرئیسي  مصرفب تمثیل في إیران، ویعمل من خالل الومكت) جزر القنال( وجیرسيالمتحدة 

والوطني ستثمار، والوطني اإلسالمي، ني لالدبي الوط مصرف(وخمس شركات فرعیة وھي 

  ).المحدودة، والوطني العقاري" جیرسي"دبي الوطنى  مصرفستثمار لألوراق المالیة، وشركة ا

لنشاط أو أي من نفس ا ،الختیاريال شك أن نوعیة االندماج المشار إلیھ كانت من النوع ا

قلیمیة، فقد تمثل ذلك في خارج الحدود اإلد القوي للمصارف اإلماراتیة وجالصناعة، وعلي خلفیة الو

 )إسالمي في العالم مصرفویعتبر أول  1975الذي تم تأسیسة عام(دبي اإلسالمي  مصرفقیام 

والتي من أھمھا تملك حصة األغلبیة في  ،ستراتیجیة تھدف لتوسیع شبكة عملیاتھ عبر الحدودباتخاذ ا

ب تمثیل في تركیا، فضًال عن ، وفتح مكت"مصرف اإلمارات و السودان"و " الخرطوم مصرف"

، "دبي اإلسالمي باكستان المحدود مصرف" سملي ترخیص للعمل في باكستان، تحت اع حصولھ
                                                 
1-http://www.alaswaq.net/save_print.php?save=1&cont_id=15. 
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، والذي یتخذ من األردن اإلنماء الصناعي مصرفكذلك توجیھ أعمالھ في األردن، تمثل ذلك في 

المركزي األردني للعمل  مصرفمقرًا لھ، بعد أن حصل علي رخصة مصرفیة أولیة من قبل ال

برأس  2009في عام ) األردن دبي اإلسالمي مصرف(لیصبح  كمؤسسة مالیة إسالمیة، ثم تغیر اسمھ

  .)1(ملیون دوالر أمریكي 100مال قیمتھ 

  :2008منطقة العربیة في ظل األزمة المالیة العالمیة ستحواذ في العملیات االندماج واال

التي ضربت  ،كانت المصارف في البلدان العربیة أكثر تحفظًا إزاء األزمة المالیة العالمیة

في  ًاملحوض ًاإنخفاضفقد سجلت أنشطة االندماج . 2008االقتصاد العالمي في الربع األخیر من عام 

حیث ، 2009نخفضت قیمة الصفقات المنفذة في عام فقد ا، منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا

  . نھیار؛ لذا جاءت الزیادة في عدد االندماجات دون القیمةكانت في مجملھا تحدث خوفًا من اال

تفاق علي ، اال2010لعربیة خالل شھر أكتوبر كما شھدت أسواق االندماجات في المنطقة ا

یار دوالر أمریكى، وفقًا ألحدث تقریر صادر عن مل 14.7جمالیة بلغت نحو بقیمة إ صفقة، 22

أن الكویت لى وأشار التقریر إ. اتجاندمالمصریة المتخصصة فى اال "جلوبابیتال لینك ك" مؤسسة

ت والمؤسسا مصارفكما جاء قطاع ال، ول عربیًا من حیث الصفقات المحلیةاحتلت المركز األ

جات یختلف عن ان سوق االندمأ إلي أشار التقریر وت، تصاالانیة  بعد قطاع اإلالمالیة فى المرتبة الث

خر شھدت وفى تطور آ ،درجة اإلقبال على المخاطرة نخفاض؛ نظرًا إلجنبیةفى الدول األ نظیره

، 2010ر نوفمبر خالل شھ املموس اوسط تراجعشرق األالدماج فى المنطقة العربیة ونشطة االنأ

، على 2010ملیار دوالر أمریكى فى أكتوبر 14بنحو  مریكى مقارنةوالر أد اتملیار 4 إلى  تصلل

كانت أكبر من حیت العدد، حیت بلغت  ،2010الرغم من أن عدد الصفقات المنفذة فى نوفمبر 

عند  عاتھااینبغى مرخاصة  تارااعتب الھاالندماج  قاأسووالحقیقة أن ، )2(صفقة 22صفقة مقابل 25

االندماجات فى فترة رقام إلى تسارع خطى فقد تشیر األ ، المقارنات بین الفترات المختلفة جراءإ

أن أنشطة كما  ،الفعلى فى فترة سابقة التنفیذ ول دونقد تح اناك ظروفولكن الحقیقة أن ھ ،معینة

فقد یكون ھناك  ،لمرشحة لالندماجوالمصارف ا لسوق المحلىاالندماج البد وأن تستوعب حجم ا

فائضة لتنفیذ صفقات اندماج أو استحواذ علي الجانب قة تشبع فى السوق المصرفى وعدم وجود طا

وفي ھذه الحالة تكون ھناك  ،قطاعات مصرفیة تحتوي علي مصارف صغیرة للغایة قد تكون. خراآل

أي أن أنشطة  ،ستحواذ علیھا من قبل مصارف كبیرة الحجمرص سانحة لدمج تلك المصارف أو االف

                                                 
1-http://www.nufooz.com/ar/article/content/miscellaneous-news/banks/post-8.7.html. 
2-http://www.alqabas.com.kw/temp/pages/2.1./11/24/46_page.pdf. 

http://www.nufooz.com/ar/article/content/miscellaneous-news/banks/post-8.7.html
http://www.alqabas.com.kw/temp/pages/2.1./11/24/46_page.pdf
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ختلفة، كما أن ھذا الوضع یختلف اع داخل البلدان الماالندماج تخضع لظروف كل بلد، بل وكل قط

  .ختالف الظروف االقتصادیة والسیاسیة التي تمر بھا البلدان المختلفةبا

في أنشطة األندماج علي مستوى كافة المناطق  املحوظ ابصفة عامة، نجد أن ھناك تراجع

تنفیذ عملیات  إليزمة، ندماج في ظل األموجات اال إنخفاضي العالم، وربما ترجع أھم أسباب ف

ات البلدان المختلفة یقتصاداألزمة بالشكل الذي ظھرت بكافة ا تكامل بین المؤسسات في الفترة ما قبل

إال أنھ یوجد تطور تدریجي في اتجاه . اندماجات مع غیرھمالقة ال تمثل ھدفًا لمزید من االكیانات ع

 إنخفاض، مع علي مصارف صغیرة الحجمستحواذ أو تملك من قبل مصارف كبیرة تنفیذ عملیات ا

  .في ظل األزمة المالیة اقد یكون ھذا الوضع مناسبوحاالت االندماج فیما بین المصارف المختلفة، 

    : المصرفي التجربة اللیبیة في االندماج ) 3- 2-2
اه تجكثیرًا، حیث أنھا بدأت فى االالدول العربیة تجارب تختلف التجربة اللیبیة عن باقى  ال    

وكانت  ،فالس، كما أنھا كانت قلیلة العدد والقیمةمخاطر اإل ج كحل بدیل عن مواجھةلى عملیات الدمإ

بھدف ) مصرف لیبیا المركزى (ولة رى الذى تقوم بھ السلطة النقدیة فى الدقسجمیعھا من النوع ال

وتحسین   ،صفة عامةبقتصاد اللیبیى صالح لالإلوالبدء فى تنفیذ خطة ا إعادة ھیكلة القطاع المصرفي

   -:وھما ،الحالتین ىتتعد ندماج فى لیبیا الحاالت االبصفة خاصة، ف القطاع المصرفي

 )مصرف الجمھوریة(سم طالق اوإ ،مة فى مصرف الجمھوریةندماج مصرف األاحالة  -

 .على الكیان الجدید 

ف لیبیا ھلیة بموجب قرار مصرسسة المصرفیة األلمؤندماج المصارف األھلیة فى ااحالة  -

 .المركزى

ن على مة كاألكان السبب وراء اندماج مصرفي األمة والجمھوریة ھو أن مصرف افقد 

من  خر بقراربمصرف آھ مجال بدتوجد طرق أو حلول فى ذلك الوقت إلنقاده إولم  ،نھیارشفیر اال

  .نصرفیلى قرار ضم المومن ثم تم تعدیلھ إ) ولیس قرارًا حیث كان أمرًا(مصرف لیبیا المركزى 

 ،فرعًا143الطرفین لینتج عنھا قیام مصرف جدید بشبكة قوامھا ج بین محیث تمت عملیة الد

المصرف  وبھذا یحتل المصرف الجدید المرتبة الثانیة بعد لیبي، دینار اتملیار 8وبمیزانیة تفوق 

  .كأكبرمصرف لیبیى داخلى  اللیبي الخارجي

بسب الظروف  تكانقد ف ،ھلیةسة المصرفیة األندماج المصارف األھلیة فى المؤسحالة اأما 

فى أداء  ستمرارلقدرة على االمالى وعدم اھا بعض تلك المصارف من تعثر وعسر التى مرت ب
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ندماج بعض ھذه ر قرار بشأن اادالتدخل مرة أخرى بإصمھامھا، حینھا قام مصرف لیبیا المركزى ب

    نشطة المصارف التجاریة وفقًا للقانونذن لھا بممارسة أالمصارف فى المؤسسة المصرفیة واإل

عتماد النظام االساسى للمؤسسة على أساس أنھا احیث تم  ،بشأن المصارف 2005لسنة ) 1(رقم 

دمجت لتصبح فروعًا لھا، فقد ُأ) رفًا أھلیًاصم39(مجة فیھا ھلیة المندالمصارف األمصرف تجارى و

ق یتعل) 2010(ر .و1378لسنة ) 9(ر قرار رقم على دفعات وخالل فترات متقاربة، والحقًا تم صدو

          .لى مصرف شمال أفریقا سم المؤسسة المصرفیة األھلیة  إبتغیر ا
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  الفصل الثالث

  األداء المالي للمصارف األھلیةقیاس 
  

  .مفـــاھیم تقییــم األداء وأھمیتــھ وأھدافــھ  -: المبحــث األول

  .المقاییس المالیة لتقییم األداء المالي للمصارف  -: يـــث الثانالمبح
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  المبحــث األول

  مفـــاھیم تقییــم األداء وأھمیتــھ وأھدافــھ
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  :مقدمــــــــــة  )1- 3-1

رًا أھمیة خاصة في كل المجتمعات والنظم االقتصادیة، نظ   مصارفیحتل تقییم األداء المالي لل

لھذا یعتبر من أھم التحدیات التي      ،لندرة الموارد االقتصادیة والمالیة مقارنة باالحتیاجات الكبیرة لھا

، وضمان تنفیذ   ھو كیفیة استخدام الموارد المالیة المتاحة أفضل استخدام      مصارفیواجھھا مدراء ال

  .ستخدام األمثل للموارد المالیة واالقتصادیةالخطط بما یحقق اال

والمؤسسات المختلفة في توفیر المعلومات       مصارف ھدف تحلیل وتقییم األداء المالي لل یكمن

وكذلك الدور   القوة والضعف فیھ،    للوقوف على نقاط  مصرفالمالیة لكل األطراف المھتمة بنشاط ال

لمستقبلیة، ومعالجة االنحرافات خطط اي ترشید اإلدارة في اإلعداد للالرقابي المھم الذي یھدف إل 

  .المالیة ستخدام مجموعة  من المؤشراتاب

تعد المؤشرات المالیة من أدوات التحلیل األكثر شیوعًا واستخدامًا في تقییم األداء الكلي       

إجراء المقارنة بین المؤشرات المالیة للمنظمة    التي تتم عن طریق والجزئي للمنظمات كافة، و 

المؤشرات المالیة لمجموعة منظمات مع معیار   الواحدة خالل فترة زمنیة محددة ، أو مقارنة متوسط 

  .الصناعة للمنظمات المماثلة لھا في نفس النشاط أو القطاع

  

  :مفھوم تقییم األداء  )2- 3-1

المحققة بالنتائج المطلوب النتائج ا مقارنةو األداء الفعلي قیاس ( یعرف تقییم األداء بأنھ

ث فعًال، ومدى النجاح درة حیة لما حدث ولما یحتحقیقھا، أو الممكن الوصول إلیھا، حتى تتكون صو

  .)1()تخاذ اإلجراءات المالئمة لتحسین األداءوتنفیذ الخطط الموضوعة بما یكفل افي تحقیق األھداف، 

مل لخطط و أھداف وطرق التشغیل، نتقادي شافحص وتحلیل ا( ھأنالبعض ب كما عرف

ارد، واستخدامھا أفضل من كفاءة و اقتصادیة الموستخدام الموارد البشریة و المادیة، بھدف التحقق وا

 .)2()كفاءة، بحیث یؤدي ذلك إلي تحقیق األھداف و الخطط المرسومة لھا أعلىاستخدام و

  

  

  

                                                 
  . 5، ص2002توفیق محمد عبد المحسن، تقییم األداء مداخل جدیدة لعالم جدید، القاھرة، دار الفكر العربي، -  1
.189، ص 1999م المشروعات، دار مكتبة الحامد للنشر و التوزیع، األردن، عقیل جاسم عبد اهللا، مدخل في تقیی -   2 
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  :أھمیة تقییم األداء  ) 3- 3-1

حیث تكمن أھمیة تقییم األداء ، مؤسسة ةألی بالنسبة كبیرة أھمیة األداء تقییم موضوع یكتسي

ألمثل ستخدام افي اتخاذ قرارات تساعد في االواسبة للنتائج غیر المرغوبة، لمنفي وضع الحلول ا

یساعد تقییم األداء كما  ،التبادلیة بین المؤسسات المالیة یوضح العالقةللموارد األقتصادیة، كذلك 

  .)1(سسات بوظائفھا، بأفضل كفاءة ممكنة علي التحقق من قیام تلك المؤ

  :ة تقییم األداء المالي للمؤسسات المالیة بالشكل التاليتلخیص أھمیة عملی لذا یمكن

Ø  أھم الركائز التي تبنى علیھا عملیة المراقبةمن یعتبر تقییم األداء. 

Ø ت و حلھا و معرفة مواطن القوة یفید تقییم األداء بصورة مباشرة في تشخیص المشكال

 .آت المالیةالضعف في المنشو

Ø  م أالالزمة التخاذ القرارات العامة سواء للتطویر یفید في تزوید اإلدارة بالمعلومات

 .تطویر الخدمات المالیة أي ،أصولأو عند إجراء تغیرات جوھریة مثل شراء  ،ستثمارلال

Ø على مستوى  میعتبر من أھم دعائم رسم السیاسات العامة سواء على مستوى المنشأة أ

 .على مستوى الدولة مالصناعة أ

نحرافات وفق قرارات ء بالتخطیط المسبق، مع معالجة االداوبذلك یتضح ارتباط تقییم األ

  .تصحیحیة

  :أھداف تقییم األداء) 4- 3-1

  : )2(ــــــيفتكمـــــن أھــــــداف تقییــــم األداء 

من خالل المقارنة مع المستھدف أو قیاس مدى كفاءة األنشطة محل التقییم وفاعلیتھا،  -

 .لتعرف علي الصعوبات ومحاولة معالجتھاحتى یمكن ا ،معاییر المتعارف علیھاال

التقدم في تحقیقھا، والمعلومات ستراتیجیة، والحكم علي درجة تحقیق أھداف المنظمة اإل -

 .المشاكل التي تؤثر علي كفاءة األداءو

قتصادیة للوحدات المالیة، وذلك بالتعرف علي مدى تحقیق الوحدة متابعة تنفیذ األھداف اال -

 .المحددةلألھداف 

                                                 
   .91عقیل جاسم عبد اهللا،  مرجع سابق، ص  - 1

رسالة ماجستیر غیر (، "تقییم نظام المعلومات المحاسبیة بقطاع الدواء ألغراض الرقابة وتقییم األداء"ماجدة عفیفي نصر شاھین،  -  2
  .51، ص2000جامعة عین شمس، ، كلیة التجارة، )منشورة
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ل و الوسائل المناسبة لمعالجة اإلنحرافات و االختناقات، مع بحث والتحري عن الحلوال -

 .ختیار البدائل المتاحة، وبأقل التكالیفضرورة ا

بأن عملیة تقییم األداء عملیة مھمة للرقابة علي المؤسسات  یمكن القولعلي ما سبق  بناء

مسار انحرافات قد تطرأ علي  ةیومعالجة ا ،المالیة ومراجعة مسارھا نحو تحقیق أھدافھا

ختیار المقاییس واألدوات التحلیلیة المناسبة إلجراء مما یستوجب ا، لمؤسساتتنفیذ أھداف ا

، وھو ما عملیة التقییم حتى یمكن ضمان الوصول إلي نتائج موضوعیة وغیر مضللة

 .سنتناولھ في المبحث الثاني
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  نيالثاالمبحــث 

  المقاییس المالیة لتقییم األداء المالي للمصارف
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  المقاییس المالیة لتقییم األداء المالي للمصارف
  

 ،لمؤسسات المالیة في مجاالت عدهأداء ا لتقییم المقاییس المالیةالمحللون المالیون  یستخدم

وبالتالي  ،بحاالت الفشل المالي وذلك للتنبؤ المبكر ،الكفاءة في إدارة األصولمنھا الربحیة والسیولة و

فإن دراستھا ودراسة طرق تحلیل البیانات المالیة أصبح عامل مھم جدًا بالنسبة لمتخذي القرار للتأكد 

یلة في حاالت اإلنحراف عن المسار، وفیما یلي وإعادة وضع خطط بدمن سیر الخطط و األھداف 

  .نتناول التحلیل المالي ، اغراضھ واھدافھ

  :التحلیل المالي : أوًال 
  :مقدمـــــــة  )1- 3-2

ستخداماتھ وكذلك الركائز األساسیة حث مفھوم التحلیل المالي وأغراض انعرض في ھذا المب

التي یقوم علیھا نجاح عملیة التحلیل؛ ذلك لما یوفرة التحلیل المالي من دراسة تفصیلیة للبیانات 

ستخدام لرقابة المالیة علي المؤسسات، وباء المالي وأداة لالواردة بالقوائم المالیة، ودراسة لنتائج األدا

كتشاف نقاط الضعف و القوة في تمكننا من اأدوات التحلیل المالي یمكن الحصول علي عدة مؤشرات 

     السیاسات المالیة المتبعة من قبل المصارف، حتى یمكن تجنب نقاط الضعف وتدعیم نقاط القوة 

  .في تلك المصارف

  : )1( غراض التحلیل الماليأ)  2-2-3

یھدف التحلیل المالي بشكل عام إلي تقییم أداء المؤسسات من زوایا متعددة وبكیفیة تخدم أھداف 

مستخدمي المعلومات ممن لھم مصالح مالیة في تلك المؤسسات ومن ثم االستفادة من المعلومات 

  :كما  یلي  الماليلترشید قراراتھم المالیة، ویمكن بشكل عام حصر أغراض التحلیل 

 .یساعد علي تقییم ربحیة المؤسسات المالیة -

 .سیاسات التمویل مالي واالئتماني لمعرفة مدي كفاءةتقییم المركز ال -

 .تقییم مدي كفاءة إدارة األصول و الخصوم  -

 .تقییم قدرة المؤسسات علي االستمراریة والقدرة التنافسیة للمؤسسة -

نحرافات عن عة وإعادة تعدیلھا في حالة وجود المالیة المتبیمكن اإلداراة من مراجعة الخطط ا -

 .أھداف المؤسسة 

  
                                                 

  . 3،ص 2006محمد مطر،االتجاھات الحدیثة في التحلیل المالي واالئتماني ،عمان،دار وائل للنشر و التوزیع ، -1
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   : أدوات التحلیل المالي  ) 3- 3-2

وذلك حسب الغرض من عملیة التحلیل ودرجة التحلیل  ،تعددت أسالیب التحلیل المالي

لیة أحد أھم أدوات ، حیث تعتبر النسب المابعملیة التحلیل داخلیة أم خارجیة وجھة القیامالمستھدفة  

تعكس العالقة والترابط بین بنود القوائم المالیة كوضع السیولة بالنسبة  حیثالتحلیل المالي، 

خر یعكس یرة و طویلة األجل، وبعضھا اآلللمؤسسة، أو قدرة المؤسسة علي سداد التزاماتھا قص

  .كفاءة األصول 

ھذه النسب بمعاییر محددة ومتعارف  والذي یحتاج إلي مقارنةالمھم ھو تفسیر النسب المالیة 

المقارانات ا المؤسسة بحیث تكون شبیھة، وكذلك علیھا في التحلیل المالي، أو المجموعة  التي تتبعھ

  .كما سیتم في ھذه الدراسة   لنفس المنظمة لفترات متتالیة

  :أھم األدوات المستخدمة في التحلیل المالي -

  :ینقسم التحلیل المالي إلي 

 -:الرأسي للبیاناتالتحلیل  -1

حدثت في نفس الفترة  بیانات  المقارنة بین عندمالي الستخدام ھذا النوع من التحلیل یتم ا

كالمقارنة مثال بین صافي الربح للفترة المحاسبیة الجاریة بمبیعات نفس لنفس المنظمة المالیة 

كذلك نسبة رأس المال اولة ون إلي األصول المتدنسبة النقدیة أوالمخزون أوالمدینیالفترة أو 

  .حتیاطیات إلي حقوق الملكیة ، لتظھر محصلة ھذه المقارنة في صورة نسبة مئویة أو اال

وتعتمد صحة نتائج التحلیل الرأسي علي مدى الدقة في تصنیف بنود القوائم المالیة، وال 

و مع نفس ، أ تعطي النسب المستخرجة من ھذا التحلیل معنى إال بعد مقارنتھا بمعاییر محددة

  .النسبة لسنوات سابقة حتى یمكن تتبع سلوك ھذه البنود والرقابة علیھا 

 -:التحلیل األفقي للبیانات  -2

 یسمى ھذا التحلیل بتحلیل االتجاھات وھو یعني مقارنة بنود القوائم المالیة لعدد من

ن تتخذ أساسًا تجاھات لعناصر القوائم المالیة، والتي یمكن أالسنوات ، لبیان التغیرات أو اال

، كالمقارنة بین صافي الربح علي مدار عدة سنوات سابقة للتنبوء بھذه العناصر في المستقبل

أو مقارنة نسبة التداول للشركة في نھایة العام الحالي بنسبة التداول في نھایة العام السابق، 
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قوائم المالیة لعدة مقارنة األرقام الواردة بال: (لذلك یعرف التحلیل األفقي للبیانات عل أنھ

  .)1() ثنین أو أكثر یة وتكون افترات محاسبیة متتال

تیار سنة األساس علي أنھا سنة طبیعیة ، خالیة من الظروف العارضة لتكون خحیث یتم ا

  :تحسب كما یلي ، ورنة صحیحةالمقا

  

  
  

رت تخاذ القراوتوضیح ذلك لمتخذي القرارات، ال لتغیرات،بحیث یقوم المحلل بتفسیر ا

  .بشكل أفضل الالزمة

 : ستخدام النسب المالیةالتحلیل با -3

، وذلك ألنھ عمالالمالي األكثر شیوعًا في عالم األیعتبر ھذا األسلوب من أسالیب التحلیل      

التي یمكن االستفادة منھا في تقییم أداء المؤسسات  ،عددا كبیرا من المؤشرات المالیةیوفر

  .لسیولة و الكفاءة في إدارة األصول والخصومالمالیة في مجاالت الربحیة وا

تسبت النسب المالیة أھمیة متزایدة بعد أن أصبحت من المؤشرات الھامة التي وقد اك     

، وتعرف یستخدمھا المحللون المالیون في مجال التنبؤ بحاالت العسر المالي للمؤسسات

  .د القائمة المالیةالنسب المالیة بأنھا عالقة تربط بین بندین أو أكثر من بنو

  

  -:ستخداماتھا خطوات إعداد النسب المالیة وا )2-4- 3 

  .فیما یلي تلخیص للخطوات التي یمكن منھا الوصول إلي إعداد النسب وتفسیرھا

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .323، ص 2010/2001جامعیة للنشر ،الحدیثة في التقاریر المالیة ،اإلسكندریة، الدار الطارق عبد العال حماد،االتجاھات  -  1

 ×100  القیمة وفق سنة األساس نسبة التغیر= القیمة وفق سنة المقارنة- القیمة وفق سنة األساس 
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  خطوات إعداد واختیار النسب المالیة  :)3-1(الشكل رقم 
  

  

  ستخراج النسب المالیةتحدید األھداف من وراء ا

  

  النسب المالیة المناسبةختیار ا

  

  ستخدام البیانات المناسبة لتحدید العناصر محل التحلیلا

  

  إجراء العملیات الحسابیة الخاصة للنسب المختارة

  

  تحلیل وتفسیر النتائج التي تعكس النسب المالیة

  

  :أنواع  النسب المالیة )  5- 3-2

د من القرارات اإلداریة، فقد تم تخاذ العدیالتحلیل المالي تمثل أداة ھامة الحیث أن نسب 

 )1(: ھي ،فیھا إلي أربع مجموعات رئیسیةتصنیفھا حسب األغراض المستخدمة 

  .نسب السیولة  -1

  .نسب األداء أو نسب النشاط  -2

 .نسب الربحیة -3

 .نسب ھیكل رأس المال أو المدیونیة -4

 :ي كما یمكن تقسیم النسب المالیة حسب القائمة والبیانات التي یتم تحلیلھا إل

  .تحلیل المیزانیة العمومیة   -1

  .تحلیل قائمة الدخل  -2

  .تحلیل قائمة التدفقات النقدیة  -3

  .تحلیل العائد والمخاطرة   -4

                                                 
   .32مرجع سابق، صمحمد مطر،  - 1
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ل وكذلك تحلی ،التي تستخدم في تحلیل ربحیة المؤسسةنسب المالیة للیتم تناول وفیما یلي 

التي توفرھا ستخداماتھا والمعلومات عرف علیھا وعلي اوالتالتي تتعرض لھا  المخاطر

  .للمحلل

  :نسب السیولة  -أوال 

یشیر مفھوم السیولة إلى إمكانیة توفر نقدیة في المستقبل القریب بعد خصم 

 ، وتقاس السیولة بالسرعة التي یمكن بھا تحویل األصل إلى نقدیة ، االلتزامات المالیة الفوریة

، ألخرى من حیث درجة سیولتھابینما تختلف األصول ا ،تام السیولة علیھ تعتبر النقدیة أصال

  :تیةوتتكون نسب السیولة من النسب اآل

 :نسبة التداول   - أ

حتساب ھذه النسبة بقسمة مجموع األصول المتداولة علي مجموع الخصوم یتم ا

لتزامات المتداولة، من لي سداد االالمتداولة، لغرض قیاس معدل أو عدد مرات القدرة ع

  :حتسابھا كالتالي، ویتم اخالل ما ھو متاح من أصول متداولة

  = نسبة التداول 
  األصول المتداولة

  الخصوم المتداولة

. تشیرھذه النسبة إلى مدى توفر أصول في المدى القصیر لمقابلة االلتزامات قصیرة األجل

وھي تعني أن األصول المتداولة  ،تعتبر جیدة 1:  2لیس ھناك نسبة مفضلة ولكن نسبة 

فإذا تراجعت  ،اتجاه النسبة یفید التحلیل بشكل أفضل ، داولة مرتینتغطي االلتزامات المت

یجب على المحلل دراسة التدفق  1:  1النسبة مع الوقت، خاصة إذا انخفضت إلى أقل من 

الشئ األھم ھو أن تستطیع الشركة تسدید التزاماتھا في أوقاتھا، حیث یمكن أن تكون  ، النقدي

كلة في حالة تخطیط التدفقات النقدیة الداخلة والخارجة مش ةالنسبة منخفضة وال تشكل أی

  .بدقة

 :نسبة السیولة السریعة  - ب

أي التي یمكن  ،یأخذ ھذا المعدل في الحسبان فقط األصول النقدیة أو القریبة للنقدیة

تحویلھا إلي نقدیة بسرعة، بقیمة تعادل تقریبًا القیم الظاھرة بالمیزانیة، والنسب التي تؤخذ 

ینین، أوراق النقدیة، صافي المد: (حتساب نسبة السیولة السریعة ھيفي الحسبان عند ا
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ستبعاد المخزون بمعنى ا) أوراق مالیة قصیرة األجلستثمارات في القبض قصیرة األجل، ا

  .من األصول المتداولة

  المخزون  –األصول المتداولة   = النسبة السریعة 
  الخصوم المتداولة

  

والذي یمكن بھ الحكم علي قدرة الوحدة  ،المعیاریة المؤشر النموذجي 1:  1 وتمثل نسبة 

ن غیر المرجح أن یطالب جمیع الدائنیعلي سداد التزاماتھا قصیرة األجل، حیث من 

  .مستحقاتھم في ذات الوقت
  

  :نسب األداء أو نسب النشاط  -ثانیًا 

الیة في إدارة الموجودات ات المتستخدم ھذه النسب لتقییم مدى نجاح إدارة المؤسس

ستخدام الموارد المتاحة للمؤسسة في اقتناء ، أي أنھا تقیس مدى كفاءتھا في االمطلوباتو

  . ومن ثم مدى قدرتھا في االستخدام األمثل لھذه الموجودات ،الموجودات

  :ما یلي ویمكن تقسیم ھذه النسب إلي 

 معدل دوران األصول الثابتة -1

تحقق العائد األقصى  ستغالل موجوداتھا الثابتة بفاعلیةاإلدارة في ایس ھذه النسبة كفاءة وتق

حتسابھا یل جودة والعكس بالعكس، حیث یتم ات ھذه المعدالت كان ذلك دلإرتفعلھا، وكلما 

  :كالتالي 

  اإلیرادات   = معدل دوران األصول الثابتة 
  األصول الثابتة

  
  

 :معدل دوران األصول المتداولة -2

مؤشر مقیاسًا لمدى كفاءة اإلدارة، في إدارة األصول االمتداولة وتولید یعتبر ھذا ال

  .حتسابھ بقسمة اإلیرادات علي مجموع األصول المتداولة ویتم ا ،المبیعات

  اإلیرادات   = معدل دوران األصول االمتداولة 
  األصول االمتداولة

  

  .ار األصول المتداولة في استثم رتفاع ھذه النسبة دلیل علي كفاءة المؤسسةحیث أن ا
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  : معدل دوران إجمالي األصول  -3

ھذا المعدل بقسمة المبیعات علي إجمالي األصول، فإذا كان المعدل منخفضا فإنھ  حتسابیتم ا

دلیل علي عدم الكفاءة في استثمار األصول، و أن نتائج عملیات المؤسسة ال تتناسب مع حجم 

سسة زیادة حجم العملیات مع ثبات األصول أو استثماراتھا في األصول لذا یتطلب من المؤ

  .التخلص من بعض األصول أو القیام بالخطوتین معًا

     

  اإلیرادات   = معدل دوران إجمالي األصول 
  إجمالي األصول

 
  

  :نسب الربحیة  - ثالثًا 

 میعتبر تحلیل الربحیة من المؤشرات الھامة، سواء من وجھة نظر إدارة المشروع أ

عتبار أن عامل الربحیة یعد ذا أثر مباشر علي استقرار م المقرضین، بان أالمستثمری

المشروع وتوفر السیولة، للوفاء بااللتزامات تجاه الغیر، وكذلك حصول أصحاب المشروع 

ننسى عامل ال علي التوزیعات المناسبة، وعند محاولة تحقیق أرباح مالیة یجب أن 

، )اإلیرادات(المبیعات  عليبین معدل العائد  المخاطرة، وینبغى أن یكون ھناك توازن

، حیث )اإلیرادات(المبیعات ومعدل العائد علي االستثمار، وحجم االستثمار بالنسبة لحجم 

نظرًا  ،علي االستثمار ادون أن تحقق عائد المبیعاتعلي  انجد بعض المؤسسات تحقق عائد

  .لضخامة المبالغ المستثمرة في األصول

الربحیة مدى قدرة المشروع علي تولید األرباح من المبیعات، أو األموال حیث تقیس نسب   

  .المستثمرة

 :معدل العائد علي األصول  - أ

ستخدام الموارد المتاحة الكلي للشركة ومدى فاعلیتھا في ا وتقیس ھذه النسبة األداء 

  :حتسابھا كما یليسمى العائد علي االستثمار، ویتم التولید الدخل، وأحیانًا ت

  بعد الضرائب  صافي الدخل  = دل العائد علي األصول مع
  إجمالي األصول
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 :معدل العائد علي حقوق الملكیة   - ب

وذلك  ،یتعلق ھذا المقیاس بربحیة المؤسسة مقارنة بالمصادر التي قدمھا المالك فقط   

م ستخدایقوم بقیاس أداء الشركة من خالل اعلي العكس من معدل العائد علي األصول والذي 

  :أصولھا لتولید الدخل، ویحسب العائد علي حقوق الملكیة بالمعادلة التالیة 

  بعد الضرائب  صافي الدخل  = معدل العائد علي حقوق الملكیة 
  إجمالي حقوق الملكیة

  

توجد مؤشرات أخرى مفیدة و ،ئد علي حقوق الملكیة زاد ربح المؤسسةفكلما زاد معدل العا

  .ثل نسبة ھامش الربح، العائد علي المبیعاتتدل علي ربحیة المؤسسة م

حتساب ھذا المعدل طبقًا لنظام شركة دي بونت األمریكیة، علي أساس الجمع بین ا یمكنو

مؤشرات النشاط ومؤشرات الربحیة علي اإلیرادات، لیظھر كیف تتفاعل ھذه المؤشرات 

  :1بالشكل التالي لتحلیل الربحیة )DuPont(لتحدید ربحیة األصول، ویمكن توضیح نظام 
    

  )DuPont(توضیح عمل نظام دیوبنت : )3-2(الشكل رقم 
  

  

  

  

                                                 ×    

  

                                                 ×  

  

             ÷                                                                  ÷  

  

                                                                                         +  

  

                                                 
  .50محمد مطر، مرجع سابق، ص -  1

  ROE    العائد علي حقوق الملكیة

 ROIستثمار العائد علي اال
  جملة األصول/ صافي الربح بعد الضریبة 

 FLMمضاعف الرفع المالي 
  إجمالي حقوق المساھمین/ إجمالي األصول 

 معدل دوران األصول ي الربح حافة صاف

 إجمـــالي األصـــول اإلیرادات اإلیرادات بعدصافي الربح 

 أصول طویلة األجل صول المتداولةا
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والممثل في العائد علي حقوق  سابق یتضح بأن تحسین ربحیة المصرفمن الشكل ال  

ریق تحسین األداء التشغیلي إما عن ط ،یمكن تحقیقة n equityoReturn   -  (ROE) المساھمین

 ( -  Return On Investment للمؤسسة بما یترتب علیھ من زیادة في معدل العائد علي االستثمار

(ROI، أي بتثبیت مضاعف الرفع المالي ،وذلك دون إحداث تغییر في ھیكل رأسمال المؤسسة 

Financial Leverage Multiplier - )FlM.(  

مع تحسین  ،تشغیلي للمؤسسة ممثًال في العائد علي االستثمارأوعن طریق تثبیت األداء ال

ي عن طریق التوسع في االقتراض ، أستفادة من مزایا المتاجرة بالملكیةمضاعف الرفع المالي باال

  .مع النجاح في استثمار األموال المقترضة في فرص استثماریة تحقق عائدًا مجزیًا

دوج في العائد علي االستثمار ومضاعف الرفع الطریقة األخیرة فھي إحداث تحسن مزأما 

ستفادة ، جنبًا إلي جنب مع نجاحھا في االمما یعني نجاح المؤسسة في تحسین أدائھا التشغیلي ،المالي

 . من مزایا المتاجرة بالملكیة

 : نسبة ربح العملیات  - ج

ث الربح قبل الفوائد و الضرائب علي اإلیرادات، حی حتساب ھذا الھامش بقسمةیتم ا

  .تعتبر ھذه النسبة مقیاسًا لكفاءة جمیع عناصر التكالیف التي ترتبط بالعملیات

  اإلیرادات  %100×  الربح قبل الفوائد والضرائب  = نسبة الربح إلى المبیعات 

ألنھ یعكس مستوى المنافسة  ،ھدف اإلدارة ھو جعل نسبة الربح إلى المبیعات أعلى ما یكون  

  .تنویع المنتجات والقدرة على التحكم في التكالیف القدرة علىو في السوق، 

 :نسبة مجمل الربح   - د

، وھي تساوي حاصل قسمة ستتعرض المؤسسة إلي خسائر فعلیة بھذه النسبة یمكن معرفة متى

  .مجمل الربح علي اإلیرادات

  اإلیرادات  %100×  مجمل الربح  = نسبة مجمل الربح 

أي تغیر  ،على تكالیف جعل السلع والخدمات جاھزة للبیع) ليتعرف أیضا بالھامش الك( تركز النسبة 

  .بسیط في النسبة یمكن أن یكون ذا أھمیة كبیرة
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  :ھیكل رأس المال أو المدیونیةنسب  -ابعًار

أو مدي الحمایة المتوفرة ألصحاب  ،تقیس ھذه النسب مدة قدرة المؤسسة علي الوفاء بالتزاماتھا

علي الدیون في تمویل األصول، وھي بذلك تبین ما تساھم بھ  القروض، كما تقیس مدي االعتماد

  .القروض، بالمقارنة بما یساھم بھ المالك

 :نسبة الدیون إلي إجمالي األصول -1

تحتسب بقسمة مجموع الدائنین في مجموع األصول، و درجة مساھمة تقیس ھذه النسبة

المتداولة و االلتزامات طویلة ات االلتزامات علي مجموع األصول، وتتكون االلتزامات من االلتزام

ھمة المالكین في مجموع األصول، األجل، وكلما كانت ھذه النسبة منخفظة دل ذلك علي زیادة مسا

  .حتمال خسارة الدائنین، في حالة تصفیة المؤسسةوانخفض بذلك ا

  إجمالي األصول    إجمالي الدیون   =  الدیون إلي إجمالي األصولنسبة 
 

الحمایة ، ألن لھ داللة علي مدى التغطیة وا المؤشر مھم جدًا من وجھة نظر المقرضینن ھذبذلك فإ 

لحقوقھم، وبصفة عامة یمكن القول إنھ كلما زاد ھذا المعدل زادت نسبة المخاطرة التي یغامر بھا 

  .المقرضون 

 :نسبة الدیون إلي حقوق الملكیة -2

یغامر بھا المقرضون، ودرجة التوازن یستخدم ھذا المؤشر كذلك لمعرفة مدى المخاطرة التي 

التي تحققھا اإلدارة، بین مصادر التمویل الخارجیة والداخلیة، وأثر ذلك علي ھیكل المركز المالي، 

وكلما زادت نسبة مساھمة  المالكین یزید ذلك من إطمئنان الدائنین علي أموالھم، والثقة في قدرة 

  :ھذه النسبة كما یلي حتسابحدة علي تسدید التزاماتھا، ویتم االو

  مجموع حقوق الملكیة    إجمالي االتزامات  = الدیون إلي حقوق الملكیة نسبة 
  

  :نسرد منھا ما یلي مخاطرة التي تتعرض لھا المؤسسة فأما فیما یتعلق بالنسب التي تقیس درجة ال
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 :مقاییس المخاطر  -خامسًا

اطر التي تحیط بمحفظتھ ربحیة المصرف بصورة مباشرة مع مدى المختتغایر 

إال أن ھناك بعض  ،بینما یمكن تجنب بعض المخاطر االستثماریة وعملیاتھ التي یقوم بھا،

یة واألسواق المالیة، قتصاد، نظرًا الرتباطھا بالبیئة االالمخاطر األخري ال یمكن تجنبھا

  .)1(نتناول بعض مقاییس الخطر التي قد تتعرض لھا المصارف وفیما یلي 

 :ئتماناالر مخاط -1

السداد، وھناك صعوبة كبیرة حتماالت العجز عن ھذه المخاطر تقیس جودة األصول وا     

وتركز مقاییس مخاطر  عملیة تقییم نوعیة األصول بسبب ندرة المعلومات المتاحة، تواجھ

 حتسابھا ویمكن ا ،عن السدادمعدالت العجزألنھا تخضع ألعلى  ،االئتمان علي القروض

  :)2( ت التالیةبالمعادال

 .إجمالي القروض واإلیجارات / صافي القروض = جودة القروض  تقیس  نسبة -

 .إجمالي القروض واإلیجارات/ مخصصات خسائر القروض = نسبة العجز عن السداد  -

 ،في خسائر القروض و القروض المتعثرةستخدام ھذه النسب ھو فحص صافي االسبب 

نتیجة عدم إمكان  ،لمبالغ التي تم شطبھا بالفعلجمالي خسائر القروض یساوي قیمة اإف

ي تلك القروض التي یواجھ فیھا ھأما القروض المتعثرة ف ،تحصیلھا خالل فترة االندماج

لذا یتوجب علي المصرف تبویب القروض  ،المقترضون بعض المشكالت في رد القرض

 .حسب نسبة المخاطر 

 :مخاطر السیولة   -2

یستطیع المصرف تلبیة التزاماتھ الخاصة في مواعیدھا بطریقة فعالة،  وتظھر ھذه المخاطر حینما ال

علي ) المتداولة(حیث تشیر ھذه المقاییس إلي قدرة المصرف علي االقتراض وقدرة األصول السائلة 

سداد االستحقاقات في مواعید استحقاقھا، وتستخدم نسبة حقوق الملكیة إلي األصول، والخصوم إلي 

 ،االقتراض من سوق المالامة لقاعدة حقوق الملكیة في المصرف والقدرة علي األصول كمؤشرات ھ

أي أن تكون نسبة الرفع  ،خرحقوق الملكیة لدیھ أكبر من مصرف آوذلك ألن المصرف الذي تكون 

حتماالت عدم ، ألن اتكون لدیھ فرصة أكبر للحصول علي المزید من القروض فإنھ المالي لدیة أقل،

  :حتساب ھذه المخاطر بالمعادالت التالیة، ویمكن االتزاماتھ تكون أقلقدرتھ علي سداد 
                                                 

، جامعة عین شمس، القاھرة، 2سلسلة البنوك التجاریة  -)تحلیل العائد والمخاطرة - تقییم أداء البنوك التجاریة(طارق عبد العال، -  1
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 .إجمالي األصول/ إجمالي حقوق الملكیة =  المصرف علي سداد التزاماتھ قدرة  -

فإن المصرف تكون  ،وبالتالي الرافعة المالیة لدیة تكون أقل ،فكلما كان حجم حقوق الملكیة أكبر

 حتماالت عدم قدرتھ علي السداد، وذلك ألن اد من القروضلدیة فرصة أكبر للحصول علي المزی

 .تكون أقل

 . إجمالي األصول/  راداتصافي القروض واإلی= نسبة لتقییم سیولة القروض  -

 لتلبیة التدفقات النقدیة ،وأصل القرض ،وھي نسبة تستخدم لقیاس قدرة التدفقات النقدیة من الفائدة

 .الخارجة

ھو أن المصرف الذي یعتمد بدرجة أقل علي  ،عادلتین السابقتینختیار المویرجع السبب في ا

فإنھ یمكنھ إصدار  ،مثل األذونات وسندات الخزانة و السندات الحكومیة ،االستثمارات شبة المضمونة

وبالتالي تكون تكلفة اإلقتراض أقل مقارنة بالمصارف التي تعمل  ،كمیات أكبر من األصول الجدیدة

  .بصورة معاكسة

 :معدل الفائدة  مخاطر -3

وھي تتمثل في مدى حساسیة التدفقات النقدیة للتغیرات التي تطرأ علي مستوى معدالت 

الفائدة، ویصبح األصل أو االلتزام حساسًا بالنسبة لمعدل الفائدة إذا كان من الممكن إعادة 

  :)1(حتسابھا بالمعادالت التالیة ، ویتم ازمنیة معینةفترة ه في تسعیر

 = بالنسبة للفائدة  فق النقدي من االصولالتدحساسیة  -

 .صولإجمالي األ/ لحساسة لسعر الفائدة األصول ا                                                    

 = حساسیة التدفق النقدي من الخصوم بالنسبة للفائدة   -

 .صولإجمالي األ/ ر الفائدة لحساسة لسعالخصوم ا                                                   

 . لسعر الفائدة الخصوم الحساسة –لسعر الفائدة األصول الحساسة = التغیر في صافي دخل الفوائد  -

إذا كان من  الممكن إعادة تسعیره  ،األصل أو األلتزام حساسًا بالنسبة لمعدل الفائدة حیث یصبح      

غیر في التدفق النقدي المصاحب ألحد عناصر في فترة زمنیة معینة، ویقصد بإعادة التسعیر الت

 ،األصول والخصوم، ومن خالل قیاس الفرق المالي بین األصول الحساسة تجاه معدل الفائدة

یمكننا الحصول علي صافي دخل الفوائد، فإذا كان الفرق  ،والخصوم الحساسة تجاه معدل الفائدة

وبالتالي صافي دخل الفوائد  ،صوم الحساسةموجبًا فإن ذلك یعني أن األصول الحساسة أكبر من الخ

 . یتأثر في صورة عالقة طردیة مع التغیر قصیر األجل في معدالت الفائدة و العكس صحیح
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 : مخاطر التشغیل -4

وھي  ،في المصرفتشیر ھذه المخاطر إلي كفاءة إدارة التكلفة عند أداء األنشطة 

بعض المؤشرات التي تقیس نصیب وكذلك علي  ،االنتاجیةیف وتشمل الرقابة علي التكال

فإن ھذه  أو نصیب العامل من إجمالي المصروفات، ومع ذلك ،العامل من إجمالي األصول

التي قد تحدث من بعض الموظفین،  ،حتیال والتزویرالمؤشرات ال تتیح قیاس احتماالت اال

  :ویمكن قیاس مخاطر التشغیل كما یلي 

 .عدد العمال/ ي األصول إجمال= نصیب العامل من إجمالي األصول  -

 .عدد العمال/ مصروفات العمالة = نصیب العامل من إجمالي المصروفات   -
 

 :مخاطر رأس المال -5

حتماالت عدم ر رأس المال مؤشر ھاما للمصرف، ألنھ یظھر ایعتبر مؤشر مخاط

إلي  ،قدرة المصرف علي الوفاء بالتزاماتھ عندما تنخفض القیمة السوقیة ألصول المصرف

ضطر المصرف إلي وھذا یعني أنھ إذا ا ،وى أقل من القیمة السوقیة اللتزامات المصرفمست

كل من وبالتالي تتحقق خسائر ل ،تسییل جمیع أصولة فلن یكون قادرًا علي سداد جمیع التزاماتھ

  :كما یلي  المودعین والدائنین، ویتم احتسابھ

 .إجمالي األصول / الملكیة إجمالي حقوق = نسبة قدرة المصرف علي سداد إلتزاماتھ  -

 .صافي الدخل/ رباح المالیة توزیعات األ= مخاطر رأس المال  -

كلما  ،كلما زادت المخاطر التي یتحملھا المصرف ھإلي أن ،كما تشیر المعادلة الثانیة

زاد مقدار رأس المال المطلوب لكي یتمكن من مزاولة نشاطة، كما تتأثر مخاطر رأس المال 

 .ألرباح التي یتبعھا المصرفبسیاسة توزیع ا
  

جد العدید من النسب التي تختلف شیوعًا، حیث تو األكثر تم التعرض ألھم النسب المالیة لقد

نھ ال توجد قائمة محددة معتمدة ألغراض ل، إال أنھ یمكن القول بشكل عام أختالف أغراض التحلیبا

خر خالل نفس السنة ئم المالیة إلي رقم آرقم في القواالتحلیل، حیث یمكن للمحلل المالي أن ینسب أي 

یتضمن  التالي جدولال وت المقارنة تعطي معنى أو مدلوًال، في حالة ما إذا كان ،أو السنوات الماضیة

ندماجھا وتحلیل بیاناتھا لیل بیانات المصارف األھلیة قبل اتساعد علي تحا ألھم النسب التي تلخیص

  . األھلیةیة للمؤسسة المصرفبعد أن أصبحت فروعًا 
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النموذج المقترح لتقییم األداء المالي للمصارف األھلیة قبل وبعد عملیة اإلندماج في 

  المؤسسة المصرفیة األھلیة

 )3-1(جدول رقم 

  المعــادلــــة  ستخدام األداةاالغرض من   األدوات المستخدمة  
وتقیس ھذه النسب قدرة المصرف علي تمویل   :تحلیل السیولة / أوال   

عملیاتھ الجاریة من خالل األصول السائلة أو القابلة 
  للتسییل بدون خسائر

  

لتزامات من خالل یقیس ھذا المعیار عدد مرات سداد اال  نسبة التداول  1
  ما ھو متاح من أصول متداولة

  ةاألصول المتداول      = تداولة  منسبة ال
  الخصوم المتداولة                             

علي تولید مصرف تقیس نسب الربحیة مدى قدرة ال  :تحلیل الربحیة/ ثانیًا   
  .األرباح  من األموال المستثمرة

  

 وتقیس ھذه النسبة األداء الكلي للمصرف ومدى فاعلیتھ  )ROI( ستثمارالعائد علي اال  1
ستخدام الموارد المتاحة لتولید الدخل، وأحیانًا في ا

  یسمى بالعائد علي األصول

  = ستثمارالالعائد علي ا
  الضریبیة بعدصافي الربح                       

  إجمالي األصول              
لمصرف علي التمویل عتماد اوتقیس ھذه النسبة مدى ا   )FEM(المالیة  ةالرافعمضاعف   2

  قتراضبالدیون أو اال
  إجمالي  األصول       = المالیة    ةالرافع 

  إجمالي حقوق الملكیة                            
یتعلق ھذا المقیاس بربحیة المصرف مقارنة بالمصادر   )ROE(العائد علي حقوق الملكیة   3

علي العكس من معدل العائد علي الك فقط التي قدمھا الم
المصرف من خالل ستثمار والذي یقوم بقیاس أداء اال

  ستخدام أصولھ لتولید الدخلا

  =     العائد علي حقوق الملكیة
  صافي الربح بعد الضریبیة                            

  إجمالي حقوق الملكیة                        

یقیس ھذا المؤشر صافي الدخل المحقق لكل دینار واحد   )PM(ھامش الربح   4
  من إجمالي اإلیرادات

      صــــافي الدخــــل=         ھامش الربح    
  إجمـــالي اإلیرادات                               

تعمل ھذه النسبة علي قیاس نسبة اإلیراد الكلي المحقق   )AU( منفعة األصول   5
  صوللكل دینار من األ

   إجمالي اإلیرادات=       منفعة األصول 
  إجمالي األصول                             

وتعمل نسب المخاطر علي تقییم المخاطر التي تحیط   : تحلیل المخاطر / ثالثُا   
بالمحفظة االستثماریة والعملیات التي یقوم بھا 

  المصرف 

  

ماالت عجز المصرف عن حتتقیس ھذه النسبة مدي ا  ئتمانمخاطر اال  1
  سداد التزاماتھ 

  =       ئتمان مخاطر اال
  مخصصات خسائر القروض                   

  إجمالي القروض                         
تعمل ھذه النسبة علي قیاس قدرة المصرف علي   مخاطر السیولة    2

ة علي سداد اقتراض األموال وقدرة األصول السائل
  ستحقاقھااي مواعید ستحقاقات فاال

  = مخاطر السیولة 
   )المصارفنقدیة بالخزینة و(دائع األساسیة الو      

  إجمالي األصول
مخاطرسعر الفائدة بالنسبة   3

  لألصول
تقیس مدى حساسیة األصول للتغیرات التي تطرأ علي 

  مستوي معدالت الفائدة 
                = سعر الفائدة بالنسبة لألصول مخاطر

  ةاألصول الحساسة لسعر الفائد                          
  إجمالي األصول                                   

مخاطر سعر الفائدة بالنسبة   4
  للخصوم   

تقیس مدى حساسیة الخصوم  للتغیرات التي تطرأ علي 
  مستوي معدالت الفائدة 

                = مخاطرسعر الفائدة بالنسبة للخصوم 
        الخصوم الحساسة لسعر الفائدة                        

  إجمالي األصول                                   
حتماالت عدم قدرة المصرف علي الوفاء تقیس ا  مخاطر رأس المال    5

  بالتزاماتھ
      =مخاطر رأس المال  

 )حقوق الملكیة(األموال الخاصة                       
  إجمالي األصول                                 
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  الفصل الرابع 

  حلیل أداء المصارف األھلیةتقییم وت

  
 - تحلیـــل البیــانـات  تقییم أداء المصارف قبل وبعدعملیــة اإلندمــاج

  .اتـــائج و التوصیــــالنت مع عرض – إجـراء المقارنـات
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  عملیــة اإلندمــاجتقییم أداء المصارف قبل وبعد

  إجـراء المقارنـات -تحلیـــل البیــانـات 

  نتــــائج و التوصیـــاتال
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  -:المقدمـــــة )  4-1
القوائم المالیة لمفردات الدراسة و البالغ تحلیل بیانات عرض و یھدف ھذا المبحث إلي 

، كما سنوات بعد اإلندماج 4قبل عملیة اإلندماج و سنوات 4لمدة  مصارف أھلیة وذلك 10عددھا 

صائیات الوصفیة ذلك باإلعتماد علي اإلحو أختبار الفرضیاتي وول ھذا الفصل اإلحصاء التحلیلیتنا

  .للعینات الزوجیة Tوأختبار  بما فیھا المتوسط، واإلنحراف المعیاري

  :التحلیل المالي لمفردات الدراسة )  4-2
  

  :األھلي  اجدابیاالتحلیل المالي لمصرف )  1- 4-2

) 1(ا بموجب أحكام القانون رقم األھلي ھو أحد المصارف التي تم إنشاءھ اجدابیامصرف 

، وذلك بناء علي القرار الصادر اجدابیامان، ومقره مدینة بشأن المصارف والنقد واإلئت 1993سنة 

 اجدابیاباإلذن لمصرف ) ف 1996(میالدیة  1425من أمین اللجنة الشعبیة العامة للمالیة سنة 

المصرف قبل اإلندماج وھي متمثلة في  بمزاولة أعمالھ، وفي الجدول التالي تحلیل لمؤشرات أداء

في  وھي كما یلي 2011- 2008ومؤشراتھ بعد االندماج في الفترة من  2006- 2003الفترة من 

  . )4-1(جدول رقم 

، لمصرف )4-1(بعد تحلیل بیانات قائمتي الدخل و المیزانیة العمومیة  في جدول رقم 

نسبة السیولة  إنخفاضأثر اإلندماج قد تسبب في تبین أن عن كل سنة،  31/12األھلي بتاریخ  اجدابیا

في نسبة  نخفاض، حیث نالحظ أن اإلالمتمثلة في نسبة التداول بنسبة كبیرة بعد عملیة اإلندماج

مرة، وھي ) 0.0288(بنسبة  التداول تشیر إلي قدرة المصرف علي سداد التزاماتھ قصیرة األجل 

، كذلك مؤشر العائد علي اإلستثمار انخفض )1:2(لیھا نسبة منخفظة جدا مقارنة بالنسب المتعارف ع

و مؤشر مضاعف الرافعة المالیة ) -0.0034 (أیضا ألدنى مستوي لھ بعد عملیة اإلندماج لیصل إلي

مؤشري العائد علي األستثمار ومضاعف الرافعة المالیة  إنخفاضومع )  7.248(انخفض لیصل إلي 

حیة ومعدل ، كذلك مؤشري ھامش الرب)0.0328(كیة إلي فقد أنخفض مؤشر العائد علي حقوق المل

معدل الدوران األصول  إنخفاضو) 0.1381(األول إلي  إنخفاضدوران األصول قد إنخفض لیصل 

، من التحلیل المالي لمؤشرات السیولة ومؤشرات الربحیة نستنتج بأن عملیة اإلندماج )0.0197(إلي 

  .م تؤدي إلي تحسن في األداءقد أثرت تأثیر سلبي علي نشاط المصرف ول
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  األھلي اجدابیامؤشرات األداء المالي لمصرف ): 4-1(جدول رقم 

المتوسط 
  الحسابي
  بعد

المتوسط  بعـــــــد اإلندمـــــاج 
 الحسابي
 قبل

 قبــــــل اإلندمــــــاج 
 2003  2004 2005 2006 2008 2009 2010  2011  األھلي اجدابیاتقییم مصرف 

  :تحلیل السیولة /  أوال    

0.0288 0.0120 0.0088 NA 0.0656 0.5607 0.6595 0.4781 0.7961 0.5445 - نسبة التداول   
  

   - : مؤشرات الربحیة / ثانیًا     

-0.0034 0.0014 0.0081 NA -0.0199 0.0139 0.003 0.009 0.0223 0.0298 -  مؤشر العائد علي
   ROI  ستثماراأل

7.248 14.519 8.0102 NA -0.7824 10.586 4.190 6.399 28.323  21.170 - ةالرافع مضاعفمؤشر 
 EM المالیة   

0.0328 0.0206 0.0625 NA 0.0155 0.2333 0.013 0.057 0.633 0.630 -  مؤشر العائد علي حقوق
  ROEالملكیة 

0.1381 0.1675 0.7445 NA -0.4977 0.3216 0.095 0.121 0.835 0.749 -    تحلیل ھامش الربح
)PM  (  

0.0197 0.0084 0.0109 NA 0.0400 0.0489 0.0331  0.0741  0.0267  0.0397  -  معدل دوران األصول 
)AU(  

   -: مؤشرات قیاس المخاطر / ثالثًا     

0.1388 0 0 NA 0.4166 0.2146 0.233 0.288 0.333 0.123 -  مخاطر اإلئتمان 
 

0.0564 0.0119 0.0080 NA 0.1494 0.4380 0.460 0.365 0.743 0.489 -  مخاطر السیولة 
 

0.6820 0.3553 0.4485 NA 1.2423 0.5005 0.4762 0.5565 0.2331 0.4688 -  مخاطرسعر الفائدة
 بالنسبة لألصول 

0.0032 0.0022 0.0036 NA 0.0040 0.0018 0.0013 0.0021 0.0006 0.0022 -  مخاطر سعر الفائدة
 للخصوم بالنسبة

-0.3613 0.0688 0.1248 NA -1.2779 0.1470 0.238 0.156 0.035 0.047 - مخاطر رأس المال 
  

  

إلي ت نخفضؤشرات المخاطر فقد لوحظ أن مخاطر اإلئتمان قد أمأما فیما یتعلق ب

كما ) 0.6820(ت لتصل إلي نسبة إرتفعومخاطر سعر الفائدة بالنسبة لألصول قد ) 0.1388(

أما نسبتي مخاطر السیولة )  0.0032(ل إلي ت نسبة مخاطر سعر الفائدة بالنسبة للخصوم لتصإرتفع

)  0.0564( نسبة مخاطر السیولة إلي حیث أنخفضت، إنخفاضتا ومخاطر رأس المال فقد شھد

إیجابي علي جمیع ، مما سبق یتضح لنا أن لإلندماج أثر )   -0.3613(ومخاطر رأس المال إلي 

ومخاطر سعر الفائدة بالنسبة بة لألصول مؤشرات المخاطر بإستثناء نسبتي مخاطر سعر الفائدة بالنس

  .للخصوم
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  :األھلي  یفرنالتحلیل المالي لمصرف )  2- 4-2

، ومقره مدینة ف  1997د المصارف التي تم تأسیسھا في عام مصرف یفرن األھلي ھو أح

أول سنة مالیة لنشاط المصرف بشكل رسمي وفیما یلي تحلیل  1998، وأعتبرت سنة  یفرن

وھي  2011-2008وبعد االندماج من سنة  2006-2003قبل االندماج من سنة  لمؤشرات المصرف

  : كما یلي

  مؤشرات األداء المالي لمصرف یفرن األھلي): 4-2(جدول رقم 

المتوسط 
الحسابي 

  بعد

المتوسط  بعـــــــد اإلندمـــــاج 
الحسابي 

  قبل
 قبــــــل اإلندمــــــاج 

 2003  2004 2005 2006 2008 2009 2010  2011  األھلي یفرنتقییم مصرف 
  :تحلیل السیولة / أوال     

0.0242 0.0491 0.0209 NA 0.0028 0.5106 0.3454 0.7430 0.5383 0.4434 - نسبة التداول   
  

  - : مؤشرات الربحیة / ثانیًا     

0.0083 0.0013 0.008 NA 0.0158 0.0104 0.0133 0.0076 0.0056 0.0105 - مؤشر العائد علي 
   ROI  ستثماراأل

30.878 4.7250 89.501 NA -1.591 8.0562 8.6440 10.4191 5.4241 5.1056 - مضاعفمؤشر 
 EM المالیة    ةالرافع

0.2466 0.0062 0.7588 NA -0.0251 0.0830 0.1155 0.0800 0.0308 0.0536 -  مؤشر العائد علي حقوق
  ROEالملكیة 

0.1695 0.0495 0.2284 NA 0.2306 0.2612 0.3122 0.2441 0.1262 0.2274 -    تحلیل ھامش الربح
)PM  (  

0.0434 0.0267 0.0352 NA 0.0685 0.0401 0.0428  0.0314  0.0450  0.0462  -  معدل دوران األصول
 )AU(  

  -: مؤشرات قیاس المخاطر / ثالثًا     

0.1395 0 0 NA 0.4185 0.1042 0.1981 0.0990 0.0430 0.0156 - مخاطر اإلئتمان  
 

0.0238 0.0474 0.0196 NA 0.0046 0.4347 0.2950 0.6593 0.4281 0.3498 -  مخاطر السیولة 
 

0.8577 0.3665 0.5066 NA 1.7002 0.1484 0.0962 0.0953 0.2109 0.2537 -  مخاطرسعر الفائدة
 بالنسبة لألصول 

0.0687 0.0385 0.0556 NA 0.1121 0.0000 0 0 0 0 -  مخاطر سعر الفائدة
 للخصوم بةبالنس

-0.1351 0.2116 0.0111 NA -0.6282 0.1357 0.1156 0.0959 0.1843 0.1958 - مخاطر رأس المال 
 

  

أثر اإلندماج قد ، تبین أن )4-2(االھلي في جدول رقم  یفرنبعد تحلیل بیانات مصرف و

في نسبة  ضنخفا، حیث نالحظ أن اإلنسبة التداول بنسبة كبیرة بعد عملیة اإلندماج إنخفاضتسبب في 

أما فیما  مرة،) 0.0242( بنسبة  التداول تشیر إلي قدرة المصرف علي سداد التزاماتھ قصیرة األجل 
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 فأنخفض مؤشر العائد علي االستثمار علي سلبي لوحظ أن لإلندماج أثر دیتعلق بمؤشرات الربحیة فق

، ) 30.878(إلي  فاعافقد شھد إرت مؤشر مضاعف الرافعة المالیةأما ، )0.0083(لیصل إلي نسبة 

مؤشر فیما یتعلق ب، )0.2466( مؤشر العائد علي حقوق الملكیة لیصل إلي مما أدى إلي أرتفاع 

وأخیرًا مؤشر معدل دوران ) 0.1695( لیصل إلي  في النسبة إنخفاضنالحظ ھامش الربحیة 

: كال منیًا علي وبذلك تكون عملیة اإلندماج قد أثرت تأثیرا إیجاب) 0.0434(إلي  إرتفعاألصول 

مؤشر مضاعف الرافعة المالیة و العائد علي حقوق الملكیة و معدل دوران األصول، أما مؤشرات (

  .السیولة و مؤشر العائد علي االستثمار و ھامش الربحیة فقد كان لإلندماج أثر سلبي علیھا

) 0.1395(لتصل إلي ت إرتفعمخاطر اإلئتمان وجد أن مؤشرات المخاطرمن نتائج تحلیل 

بخالف مخاطر السیولة فقد أنخفضت ألدنى مستوى لھا بعد عملیة اإلندماج فأصبحت النسبة 

ملحوظ  ًاأما نسبتي مخاطر سعر الفائدة بالنسبة لألصول والخصوم فقد شھدت إرتفاع ،)0.0238(

د وبالنسبة للخصوم فق) 0.8577(بعد اإلندماج فأصبحت نسبة مخاطر سعر الفائدة بالنسبة لألصول 

 المال انخفضت إليأما نسبة مخاطر رأس  بعد أن كانت مساویة للصفر،  )0.0687(ت إلي إرتفع

من مخاطر اإلئتمان ومخاطر سعر  سلبي علي كلومما سبق یتضح أن لإلندماج أثر  )-0.1351(

  .يومخاطر رأس المال فقد أثرعلیھا تأثیر إیجاب الفائدة بالنسبة لألصول والخصوم أما مخاطر السیولة

  

  

  :األھلي  الزاویةالتحلیل المالي لمصرف )  3- 4-2

مصرف الزاویة األھلي ھو أحد المصارف المساھمة في رأس مال المؤسسة المصرفیة 

بشأن  1993لسنة ) 1(علي أحكام القانون رقم  ره مدینة الزاویة، وقد تأسس بناءاألھلیة، ومق

بشأن مزاولة األنشطة  1992لسنة ) 9(المصارف والنقد واإلئتمان وتعدیالتھ والقانون رقم 

اإلقتصادیة والئحتھ التنفیذیة وعلي قرار مجلس إدارة مصرف لیبیا المركزي بشأن تأسیس مصارف 

وفیما یلي جدول یتضمن  11/12/1995وبدأ بمزاولة أعمالھ في  10/1995أھلیة الصادر في شھر

 2011-2008اإلندماج والفترة من قبل  2006-2003تحلیل مؤشرات األداء المالي عن الفترة من 

  :بعد االندماج وھي كما یلي
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  األھلي الزاویةمؤشرات األداء المالي لمصرف ): 4-3(جدول رقم 

المتوسط 
  الحسابي بعد

المتوسط  بعـــــــد اإلندمـــــاج 
الحسابي 

  قبل
 الزاویة تقییم مصرف  قبــــــل اإلندمــــــاج 

 2003  2004 2005 2006 2008 2009 2010  2011  األھلي
  :تحلیل السیولة / أوال   

0.0996 0.1262 0.1017 NA 0.0709 1.1977 0.7573 1.3398 0.4000 1.4962 - نسبة التداول   
  

  - : مؤشرات الربحیة / ثانیًا   
0.0196 - -0.0095 0.0022 NA -0.0517 0.0279  0.0044 0.0032 0.0087 0.0762 -  مؤشر العائد علي

   ROI  ارستثماأل

30.421 -   -194.11 103.788 NA -0.9477 7.7038  8.9514 10.5782 8.9950 3.5819 - ةالرافع مضاعفمؤشر 
 EM المالیة   

0.7122  1.84815 0.23962 NA 0.0490 0.1159  0.0398 0.0348 0.0782 0.2731 -  مؤشر العائد علي حقوق
  ROEالملكیة 

1.1311 - -1.7480 0.2809 NA -1.9262 0.4499  0.3425 0.3183 0.3788 0.6890 -    تحلیل ھامش الربح
)PM  (  

0.0133 0.0054 0.0078 NA 0.0268 0.0446 0.0130  0.0103  0.0229  0.1106  -  معدل دوران
  )AU( األصول 

  -: مؤشرات قیاس المخاطر / ثالثًا   

0.0467 0 0 NA 0.1401 0.5784  0.6973 0.5027 0.7594 0.5354 -  مخاطر اإلئتمان 
 

0.1214 0.1223 0.0962 NA 0.1458 0.7977  0.6487 0.8555 0.3438 0.8890 -  مخاطر السیولة 
 

0.1732 0.1012 0.1321 NA 0.2863 0.0063 0.0100 0.0026 0.0042 0.0065 -  مخاطرسعر الفائدة
 بالنسبة لألصول 

0.1094 0.0597 0.0853 NA 0.1832 0.0317 0.0141 0.0148 0.0243 0.0664 - ر سعر الفائدة مخاط
 بالنسبة للخصوم

0.5226 -   -0.0052 0.00964 NA -1.055 0.1868  0.1117 0.0945 0.1111 0.2791 - مخاطر رأس المال 
 

  

) 4-3(موضح في جدول رقم ھو كما  المؤشرات المالیة لمصرف الزاویة، بعد اإلطالع علي

وأنخفضت أیضا  )0.0996(لتصل إلي ) 1.1977(كبیر في نسبة السیولة من  إنخفاضأتضح لنا 

في نسبتي  إنخفاضبسبب ) -0.0196(لتصل إلي  ألدنى مستوى لھا نسبة معدل العائد علي االستثمار

، )0.0133(و معدل دوران األصول إلي ) -1.1311(لي الربح ومعدل الدوران لتصل األو ھامش

ي مضاعف مؤشر إنخفاض، رغم )- 30.421(إلي  انخفضمؤشر مضاعف الرافعة المالیة كذلك 

بشكل  إرتفعمؤشر العائد علي حقوق الملكیة الرافعة المالیة ومؤشر العائد علي االستثمار إال أن 

والربحیة السیولة  اتمؤشرجمیع علي  سلبيوبالتالي فإن لإلندماج أثر ) 0.7122(بسیط جدًا إلي 

  .العائد علي حقوق الملكیةبأستثناء مؤشر 
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، )0.0467(ان حیث وصلت النسبة بعد اإلندماج إلي في  مخاطر اإلئتم كما لوحظ إنخفاض

وكذلك مخاطر رأس المال إلي  ، )0.1214(في مخاطر السیولة فقد وصلت إلي نسبة  إنخفاضو

تلك المخاطر، بخالف مخاطر سعر الفائدة بالنسبة  كل أي أن لإلندماج أثر إیجابي علي) -0.5226(

     و مخاطر سعر الفائدة علي الخصوم إلي) 0.1732(ت األولي إلي إرتفعلألصول والخصوم فقد 

  .وبالتالي فإن لإلندماج أثر سلبي على كلتیھما  )0.1094(
  

  :األھلي  جنزورالتحلیل المالي لمصرف )  4- 4-2

) 1(مصرف جنزور األھلي ھو أحد المصارف التي تم إنشاءھا بموجب أحكام القانون رقم 

ن، ومقره منطقة جنزور بشعبیة الجفارة، وذلك بناء علي بشأن المصارف والنقد واإلئتما 1993سنة 

) ف 1996(میالدیة  1425سنة ) 231(القرار الصادر من أمین اللجنة الشعبیة العامة للمالیة رقم 

وفي الجدول التالي تحلیل لمؤشرات أداء المصرف قبل  باإلذن لمصرف جنزور بمزاولة أعمالھ،

- 2008ومؤشراتھ بعد االندماج في الفترة من  2006- 2003اإلندماج وھي متمثلة في الفترة من 

  . )4-4(في جدول رقم  وھي كما یلي 2011

لمصرف جنزور األھلي في جدول عند اإلطالع علي القوائم المالیة ومؤشرات تقییم األداء 

، )0.0254(تبین لنا أن مؤشر نسبة التداول المتمثلة في نسبة السیولة قد أنخفضت إلي  ) 4-4(رقم 

 نخفاض، وتبعھ في اإل)-0.0106(فیما یتعلق بمؤشر العائد علي األستثمار فقد انخفض لیصل إلى 

مؤشري مضاعف الرافعة المالیة والعائد علي حقوق الملكیة لتصل نسبة مضاعف الرافعة المالیة إلي 

 ، كما انخفضت نسبة ھامش الربحیة)0.0224(ونسبة العائد علي حقوق الملكیة إلي ) 2.8013(

ومما سبق یتضح ) 0.0250(إلي  إرتفع،  أما مؤشر معدل دوران األصول )- 0.2705(لتصل إلي 

  .أن لإلندماج أثر سلبي علي جمیع مؤشرات السیولة و الربحیة

أما مؤشرات المخاطر فقد أثر اإلندماج علیھا تأثیر إیجابي علي كال من مؤشر مخاطر 

ومخاطر السیولة إلي   )  0.1661(اإلئتمان إلي  اإلئتمان و مخاطر السیولة حیث أنخفضت مخاطر

، ومخاطر )0.0220(، كذلك فقد انخفضت نسبة مخاطر سعر الفائدة بالنسبة للخصوم إلي )0.0347(

فقد كان أثر اإلندماج الفائدة بالنسبة لألصول ، أما مؤشر مخاطر سعر )-0.3970(رأس المال إلي 

  ).1.8311(أثرًا سلبیًا مما أدي إلي إرتفاعھ إلي 
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 األھلي جنزورمؤشرات األداء المالي لمصرف ): 4-4(جدول رقم 

المتوسط 
  الحسابي بعد

المتوسط  بعـــــــد اإلندمـــــاج
 جنزور تقییم مصرف  قبــــــل اإلندمــــــاج  الحسابي قبل

 2003  2004 2005  2006 2008 2009 2010 2011  يــــــــاألھل
  : تحلیل السیولة/ أوال   

0.0254 0.0419 0.0145 NA 0.0198 0.4545 0.2273 0.5280 0.7266 0.6084 - نسبة التداول 
  

 - : مؤشرات الربحیة / ثانیًا   
0.0106 - 0.0133 0.0070 NA -0.0283 0.0041 NA 0.0052 0.0034 0.0031 -  مؤشر العائد علي

 ROI  ستثماراأل

2.8013  4.9790 4.0349 NA -0.6098 22.321  14.306 26.731 29.125 25.926 - ةالرافع مضاعفمؤشر 
 EMالمالیة 

0.0224  0.0664 0.0276 NA 0.0172 0.1107 NA 0.1406 0.1013 0.0808 - العائد علي حقوق  مؤشر
 ROE ةالملكی

0.2705 - 0.8967 0.3697 NA -0.9107 0.02467 NA 0.3280 0.2148 0.16548 -   تحلیل ھامش الربح
)PM(  

0.0250 0.0148 0.0191 NA 0.0310 0.0174 NA 0.01604  0.0161  0.01883  -  معدل دوران األصول 
)AU(  

  -: مؤشرات قیاس المخاطر / ثالثًا   
0.1661 0 0 NA 0.4983 0.5208 0.5997 0.4422 0.3530 0.5205 - مخاطر اإلئتمان 

 

0.0347 0.0407 0.0113 NA 0.0522 0.3603 0.1440 0.4368 0.6097 0.5001 - لةمخاطر السیو 
 

1.8311 0.3911 0.5025 NA 4.5997 0.9583 1.0337 0.9520 0.8880 0.8893 -  مخاطرسعر الفائدة بالنسبة
 لألصول

0.0220 0.0095 0.0086 NA 0.0481 0.0300 0.0331 0.0331 0.0326 0.0239 -  مخاطر سعر الفائدة بالنسبة
 للخصوم

0.3970 -  0.2008 0.2478 NA -1.6398 0.0485 0.0698 0.0374 0.0343 0.0385 - مخاطر رأس المال 
 

  
  

  :األھلي  صرمانالتحلیل المالي لمصرف )  5- 4-2

أحد المصارف التي تم إنشائھا وأستكملت إجراءاتھ خالل عام   مصرف صرمان األھلي ھو

، وبذلك تم إعداد أول قائمة دخل للمصرف عن الفترة 19/8/1997، وباشر أعمالھ بتاریخ 1997

أول سنة مالیة لنشاط المصرف،  1998، وأعتبرت سنة 31/3/1998وحتى  19/8/1997المالیة من 

- 2003وفي الجدول التالي تحلیل لمؤشرات أداء المصرف قبل اإلندماج وھي متمثلة في الفترة من 

  :وھي كما یلي  2011-2008ومؤشراتھ بعد االندماج في الفترة من  2006
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  األھلي صرمانلمصرف  مؤشرات األداء المالي): 4-5(جدول رقم 

المتوسط 
  الحسابي بعد

المتوسط  بعـــــــد اإلندمـــــاج 
الحسابي 

  قبل
 صرمان تقییم مصرف  قبــــــل اإلندمــــــاج 

 2003  2004 2005 2006  2008 2009 2010  2011  األھلي
  :تحلیل السیولة / أوال   

0.0782 0.1468 0.0589 NA 0.0289 0.1548 0.2175 0.2415 0.1564 0.0054 - نسبة التداول    

  - : مؤشرات الربحیة / ثانیًا   
0.0015 -0.0046 0.0087 NA 0.0005 0.0297 - -0.0600 -0.0292 -0.0991 0.000006 - ستثمارمؤشر العائد علي األ 

ROI   

4.7565  9.9192 2.7927 NA 1.5577 32.786 59.4459 31.1933 17.6764 7.71967 - ةالرافع مضاعفمؤشر 
 EMالمالیة   

0.0064 -   -0.0465 0.0264 NA 0.0008 1.4948 - -3.5708 -0.9137 -1.7521 0.000005 -  مؤشر العائد علي حقوق
  ROEالملكیة 

0.0576 -0.2808 0.4311 NA 0.0227 3.0287 - -5.4528 -3.6334 -8.3155 0.000037 -    تحلیل ھامش الربح)PM  (  

0.0200 0.0166 0.0202 NA 0.0234 0.0121 0.0110  0.0080  0.0119  0.0174  -  معدل دوران األصول 
)AU(  

 -: مؤشرات قیاس المخاطر / ثالثًا   

0.0873 0 0 NA 0.2619 0.9350 1.5468 1.2340 2.5442 0.0244 -  مخاطر اإلئتمان 
 

0.0559 0.1226 0.0349 NA 0.0103 0.0661 0.0903 0.1052 0.0739 0.0030 -  مخاطر السیولة 
 

0.9678 0.7225 0.8654 NA 1.3156 0.8823 0.8362 0.8547 0.8880 0.9560 -  مخاطرسعر الفائدة
 بالنسبة لألصول 

0 0 0 NA 0 0.1089 0.1175 0.1302 0.1215 0.0792 -  مخاطر سعر الفائدة
 بالنسبة للخصوم

0.3669  0.1008 0.3580 NA 0.6419 0.0594 0.0168 0.0320 0.0565 0.1295 - مخاطر رأس المال 
 

  

لمصرف صرمان األھلي أتضح  داءوالذي یتضمن مؤشرات تقییم األ) 4-5(من جدول رقم 

مؤشر مضاعف الرافعة المالیة إلي  إنخفاض، كذلك ) 0.0782(نسب السیولة إلي  إنخفاضلنا 

،  فنسبة معدل العائد علي االستثمار أما باقي مؤشرات الربحیة فقد شھدت إرتفاع بسیط، )0.7565(

رغم  )-0.0064(إیضًا إلي  معدل العائد علي حقوق المساھمین إرتفع كذلك ، )0.0015(ي إل إرتفع

) 0.0576(ا إلي إرتفعومؤشري ھامش الربح ومعدل دوران األصول   ال تزال بالسالب، ان إشارتھ

  ) .0.020(و األخیر إلي 

مخاطر عملیة اإلندماج أثرت علي نسبتي فیما یتعلق بمؤشرات المخاطر فقد لوحظ أن 

األولى  جابیا حیث أنخفضت النسبتین لتصبحاإلئتمان ومخاطر سعر الفائدة بالنسبة للخصوم تأثیرا إی

كما أنخفض مؤشر مخاطر ،)0.000(و مؤشر مخاطر سعر الفائدة بالنسبة للخصوم  )0.0673(



 89

مؤشر  إرتفعأما باقي النسب فقد تأثرت تأثیرًا سلبیًا من عملیة اإلندماج ف ،)0.0559(السیولة إلي 

ه في مؤشر مخاطر رأس المال لیصل بدور ، ) 0.9678(مخاطر سعر الفائدة بالنسبة لألصول إلي 

  ).0.3669(اإلرتفاع إلي 
 

  :األھلي  شحاتالتحلیل المالي لمصرف )  6- 4-2

) 1(مصرف شحات األھلي ھو أحد المصارف التي تم إنشاءھا بموجب أحكام القانون رقم 

وفیما یلي استعراض ألھم ، ارف والنقد واإلئتمان، ومقره مدینة شحاتبشأن المص 1993سنة 

  :المؤشرات المالیة لمصرف شحات وھي كما یلي

  األھلي شحاتمؤشرات األداء المالي لمصرف ): 4-6(جدول رقم 

المتوسط 
الحسابي 

  بعد

المتوسط  بعـــــــد اإلندمـــــاج 
الحسابي 

  قبل
 شحات مصرف  تقییم قبــــــل اإلندمــــــاج 

 2003  2004 2005 2006 2008 2009 2010  2011  األھلي
  :تحلیل السیولة / أوال   

0.1854 0.3133 0.1055 NA 0.1375 0.2574 0.0845 0.6096 0.3706 0.0783 - نسبة التداول   
  

  - : مؤشرات الربحیة / ثانیًا   

0.0004 0.0094 0.0061 NA -0.0143 0.0297 - -0.0600 -0.0292 -0.0991 0.000006 -  مؤشر العائد علي
   ROI  ستثماراأل

7.9911  11.484 4.498 NA -5.261 45.319 59.4459 31.1933 17.6764 7.71967 -  ةمضاعف الرافعمؤشر 
 EMالمالیة  

0.0678  0.1080 0.020 NA 0.0753 1.4948 - -3.5708 -0.9137 -1.7521 0.000005 -  مؤشر العائد علي حقوق
  ROEالملكیة 

0.1066 0.4171 0.1665 NA -0.2637 3.0287 - -5.4528 -3.6334 -8.3155 0.000037 -    تحلیل ھامش الربح
)PM  (  

0.0378 0.0225 0.0367 NA 0.0543 0.0446 0.0412  0.0335  0.0500  0.0592  -  معدل دوران األصول 
)AU(  

  -: مؤشرات قیاس المخاطر / ثالثًا   

0.0661  0.0172 0 NA 0.1811 0.9350 1.5468 1.2340 2.5442 0.0244 -  مخاطر اإلئتمان 
 

0.1871 0.2963 0.1015 NA 0.1636 0.0661 0.0903 0.1052 0.0739 0.0030 -  مخاطر السیولة 
 

0.7838 0.6398 0.7180 NA 0.9937 0.9084 0.8325 0.4399 0.6642 1.4529 -  مخاطرسعر الفائدة
 بالنسبة لألصول 

0.2026 0.1729 0.0938 NA 0.3411 0.2070 0.2831 0.1417 0.2812 0.1964 -  مخاطر سعر الفائدة
 للخصوم بالنسبة

0.0397  0.0871 0.2223 NA -0.1900 1.4581 3.9358 0.1539 0.2419 0.2847 - مخاطر رأس المال 
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كما ) 0.1854(في نسبة السیولة فأصبحت  إنخفاضیتبین لنا  )4-6(من الجدول التالي رقم   

، نسبة معدل دوران األصول لتصل إلي ) 7.9911(نسبة مضاعف الرافعة المالیة إلي أنخفضت 

لیصل  وتحسن بعد أن كانت مؤشراتھ بالسالب إرتفعأما مؤشر العائد علي اإلستثمار فقد  )0.0378(

ونسبة ھامش )  0.0678(كال من نسبة مؤشر العائد علي حقوق الملكیة  إرتفعكما  )0.0004(إلي 

  ) .0.1066(الربحیة 

اإلئتمان إلي مخاطر  : (كًال من إنخفاضطر كما أتضح لنا فیما یتعلق بمؤشرات المخا  

، مخاطر رأس المال إلي )0.7838(مخاطر سعر الفائدة بالنسبة لألصول إلي ، )0.0661(

، باستثناء مؤشر مخاطر )0.2026(إلي سعر الفائدة بالنسبة للخصوم أنخفضت  مخاطر،  )0.0397(

  .)0.1871(إلي  إرتفعة فقد السیول

  

  :األھلي  األبیارالتحلیل المالي لمصرف )  7- 4-2

) 1(مصرف األبیار األھلي ھو أحد المصارف التي تم إنشاءھا بموجب أحكام القانون رقم 

، وفیما یلي استعراض ألھم بشأن المصارف والنقد واإلئتمان، ومقره مدینة األبیار 1993سنة 

  .)4-7(وھي كما یلي في جدول رقم  األبیار األھليرف المؤشرات المالیة لمص

 إنخفاضتبین ) 4-7(من تحلیل القوائم المالیة لمصرف األبیار األھلي المدرج في جدول رقم 

،  العائد ) 1.8548(ونسبة مضاعف الرافعة المالیة إلي ) 0.0584( كال من نسبة السیولة لتصل إلي

، فیما یتعلق )0.0426(ش الربح إنخفض إلي یرًا ھام، وأخ) 0.0102(علي حقوق الملكیة إلي 

بمؤشري العائد علي اإلستثمار و معدل دوران األصول فقد شھدا ارتفاعا بسیط لیصل العائد علي 

، وبالتالي فإن االندماج اثر تأثیرا )0.0299(ومعدل دوران االصول إلي ) 0.0052(اإلستثمار إلي

حیة باستثناء مؤشر معدل دوران االصول و معدل العائد سلبیا علي جمیع مؤشرات السیولة والرب

  .علي االستثمار 

تكوین  ملوحظ إنعدام لمخاطر اإلئتمان بسبب عدمخاطر المحیطة بالمصرف فقد الأما 

سن وھمي رغم مخصص للدیون المشكوك في تحصیلھا ولیس بسبب تأثیر عملیة اإلندماج أي أنھ تح

ومن ثم عاود لیجعلھا صفر  2008ك في تحصیلھا في عام لدیون المشكوتكوین المصرف لمخصص ا

السیولة ونسبة مخاطر سعر الفائدة بالنسبة  مخاطر: ( في باقي السنوات، أنخفضت ایضا كال من 

كذلك انخفضت مخاطر رأس المال ) 0.0222(و الثانیة ) 0.0868(للخصوم فأنخفضت األولي إلي
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، لیكون )1.0758(ت إلي إرتفعد بالنسبة لألصول فقد ،  أما نسبة مخاطر سعر الفائ)-1.3345(إلي 

  .بذلك لإلندماج أثر إیجابي علي تخفیض المخاطر بأستثناء مخاطر سعر الفائدة بالنسبة لألصول
  

 مؤشرات األداء المالي لمصرف االبیار األھلي): 4-7(جدول رقم 

المتوسط 
  الحسابي بعد

المتوسط  بعـــــــد اإلندمـــــاج 
الحسابي 

  بلق
 األبیارتقییم مصرف  قبــــــل اإلندمــــــاج 

 2003  2004 2005 2006 2008 2009 2010  2011  األھلي
  :تحلیل السیولة / أوال   

0.0584 0.0693 0.0837 NA 0.0222 0.2837 -0.0002  0.2269  0.9314  0.6246 
  نسبة التداول -

  
  -: مؤشرات الربحیة / ثانیًا   

0.0052 0.0049 0.0056 NA -0.0238 0.0017 0.0034  0 0.00054 -0.0057 -  مؤشر العائد علي
   ROI  ستثماراأل

1.8548  3.4472 2.3290 NA -0.2117 63.132 144.51  39.638  39.803 5.2485 - ةالرافع مضاعفمؤشر 
 EM المالیة   

0.0102  0.0170 0.0089 NA 0.0050 0.1553 0.4961  0 0.02163 -0.0300 - لي حقوقمؤشر العائد ع 
  ROEالملكیة

0.0426 0.3201 0.2604 NA -0.4525 0.0666  0.275 0 0.0523  -0.0754 -    تحلیل ھامش الربح
)PM  (  

0.0299 0.0153 0.0218 NA 0.0527 0.0294  0.012 0 0.0104 0.0759 -  معدل دوران
  )AU( األصول 

  -: مؤشرات قیاس المخاطر / ثالثًا   

0.1456  0 0  NA 0.4370 0 0 0 0 0 -  مخاطر اإلئتمان 
 

0.0868 0.0620 0.0711 NA 0.1273 0.1405 -0.0002  0.2138  0.8664  0.2081 -  مخاطر السیولة 
 

1.0758 0.6076 0.8904 NA 1.7295 0.6535 0.1903  0.7650  0.1147  1.0053 -  مخاطرسعر الفائدة
 بالنسبة لألصول 

0.0222 0.0064 0.0276 NA 0.0326 0.0387 0.0034  0.0200  0.0359  0.0927 -  مخاطر سعر الفائدة
 بالنسبة للخصوم

1.3345 -  0.2901 0.4294 NA -4.7230 0.0742 0.0069 0.0252  0.0251  0.1905 -  مخاطر رأس
 المال

  

  :األھلي  طبرقالتحلیل المالي لمصرف )  8- 4-2

) 1(مصرف طبرق األھلي ھو أحد المصارف التي تم إنشاءھا بموجب أحكام القانون رقم 

، وفیما یلي استعراض ألھم بشأن المصارف والنقد واإلئتمان، ومقره مدینة طبرق 1993سنة 

  :وھي كما یلي طبرق األھليالمؤشرات المالیة لمصرف 
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 األھلي طبرقمؤشرات األداء المالي لمصرف ): 4-8(جدول رقم 

المتوسط 
الحسابي 

  بعد

المتوسط  بعـــــــد اإلندمـــــاج 
الحسابي 

  قبل
  طبرقتقییم مصرف  ــــــل اإلندمــــــاج قب

 2003  2004 2005 2006 2008 2009 2010  2011  األھلي
  :تحلیل السیولة / أوال 

0.2409 0.1031 0.1429 NA 0.4767 0.0794  0.1821 0.0367 0.0288 0.0195 - نسبة التداول  
   

 - : مؤشرات الربحیة / ثانیًا 
0.0108 0.0034 0.0063 NA 0.0229 0.1899 -  0.5176 - 0.0386 - 0.2386 - 0.0137 - -  مؤشر العائد علي

   ROI  ستثماراأل

1.2673 -  1.4028 0.6495 NA -5.8542 5.2632  0 8.0394 7.9162 7.7504 - ةالرافع مضاعفمؤشر 
 EM المالیة   

0.0418 -  0.0049 0.0041 NA -0.1345 0.1390 - 0 -0.3107 -1.8895 -0.1064 - حقوق  مؤشر العائد علي
  ROEالملكیة

0.2694 0.2290 0.3545 NA 0.1843 1.0266 - NA -1.7200 -8.1421 -0.3332 -    تحلیل ھامش الربح
)PM  (  

0.0712 0.0151 0.0178 NA 0.1246 0.0318 NA  0.0224  0.0293  0.0412  -  معدل دوران األصول 
)AU(  

 : مؤشرات قیاس المخاطر / ثالثًا 

3.5952 0 0  NA 7.1905 0.2028 NA 0.3396 0.3042 0.0661 -  مخاطر اإلئتمان 
 

0.2123 0.0469 0.0318 NA 0.5582 0.0463 0.1070 0.0196 0.0166 0.0125 
 مخاطر السیولة  -

 
2.3049 0.8571 0.9506 NA 5.1070 1.3367 2.0109 1.0196 1.0183 0.9796 -  مخاطرسعر الفائدة بالنسبة

 لألصول 
0.0099 0.0015 0.0017 NA 0.0266 0.0818 0.0329 0.0998 0.1053 0.1127 -  مخاطر سعر الفائدة

 بالنسبة للخصوم

0.6844  0.7128 1.5397 NA -0.1708 0.1266 NA 0.1243 0.1263 0.1290 
 مخاطر رأس المال -

 
  

ن التحلیل المالي للبیانات تم تقییم مصرف طبرق األھلي وم) 4-8(في جدول رقم 

ت إرتفعكما  ،)0.2409(ت فیھ نسبة السیولة فأصبحت تفعإروجد أنھ المصرف الوحید الذي 

  ،)-1.267(جمیع مؤشرات الربحیة بإستثناء مؤشر مضاعف الرافعة المالیة قد إنخفض إلي 

مؤشر العائد علي حقوق  إرتفع، كما )0.0108(إلي  إرتفعمؤشر العائد علي اإلستثمار أما 

، وأخیرًا معدل دوران األصول )0.2694(وھامش الربحیة أیضًا إلي ) -0.0418( الملیكة

  ).0.0712( إلي

ومخاطر السیولة ) 3.5952( ت بنسبة كبیرة إليإرتفعر اإلئتمان فقد طأما مخا

 ت مخاطر سعر الفائدة بالنسبة لألصول لتصل إليإرتفعو) 0.2123( ت إیضًا إليإرتفع
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أما مخاطر  ،)0.6844( وأخیرًا إرتفاع في نسبة مخاطر رأس المال لتصبح) 2.3049(

 ).0.0099( فأصبحت إنخفاضسعر الفائدة بالنسبة للخصوم فقد شھدت 

 

  :األھلي  سرتالتحلیل المالي لمصرف )  9- 4-2

) 1(مصرف سرت األھلي ھو أحد المصارف التي تم إنشاءھا بموجب أحكام القانون رقم 

استعراض ألھم ، وفیما یلي بشأن المصارف والنقد واإلئتمان، ومقره مدینة سرت 1993سنة 

وھي  2011-2008وبعد اإلندماج من  2006-2003قبل اإلندماج للسنوات من المؤشرات المالیة 

  :كما یلي

 األھلي سرتمؤشرات األداء المالي لمصرف ): 4-9(جدول رقم 

المتوسط 
  الحسابي بعد

المتوسط  بعـــــــد اإلندمـــــاج 
الحسابي 

  قبل
  سرتمصرف تقییم  قبــــــل اإلندمــــــاج 

 2003  2004 2005 2006 2008 2009 2010  2011  األھلي
  :تحلیل السیولة / أوال 

0.0988 0.0039 0.0388 NA 0.1589 0.1259 NA 0.0167 0.0171 0.2352 
  نسبة التداول -

   
 - : مؤشرات الربحیة / ثانیًا 

0.0007 0.0058 0.0011 NA 0.0004 0.0225 NA 0.0001 0.0212 0.0449 -  مؤشر العائد علي
   ROI  ستثماراال

237.243  18.8870 471.909 NA 2.5777 6.0702 NA 5.2505 6.3488 6.8900 - ةالرافع مضاعفمؤشر 
 EM المالیة   

0.2935  0.11093 0.58605 NA 0.0010 0.1554 NA 0.0008 0.1348 0.3100 -  مؤشر العائد علي حقوق
  ROEالملكیة

0.1057 1.7558 0.1946 NA 0.0169 0.4062 NA 0.0139 0.5776 0.7986 
تحلیل ھامش الربح    -

)PM  (  

0.0152 0.0033 0.0056 NA 0.0249 0.0338 NA 0.0114  0.0367  0.0563  -  معدل دوران
  )AU( األصول 

  -: مؤشرات قیاس المخاطر / ثالثًا 

0 0 0 NA 0.3929 0 NA NA NA NA -  مخاطر اإلئتمان 
 

0.0658 0.0036 0.0344 NA 0.0972 0.0911 NA 0.0085 0.0097 0.1738 
 مخاطر السیولة  -

 

1.2713 0.3212 0.5168  NA 2.0259 0.8681 NA 0.9422 0.9514 0.7940 
مخاطرسعر الفائدة  -

 بالنسبة لألصول 

0 0 0 NA 0 0.0716 NA 0.0917 0.0785 0.0516 
مخاطر سعر الفائدة  -

 بالنسبة للخصوم

0.1950 0.0529 0.0021 NA 0.3879 0.1677 NA 0.1904 0.1575 0.1451 
 مخاطر رأس المال -
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كال من  إنخفاضتبین ) 4-9(جدول رقم الباألھلي  سرتمن تحلیل القوائم المالیة لمصرف 

و أرتفاع نسبة العائد علي  ،)0.0007( ونسبة العائد علي اإلستثمار إلي) 0.0988( إليتداول نسبة ال

ب في ھذا اإلرتفاع راجع إلي إرتفاع مضاعف الرافعة المالیة و السب )0.2935( الملكیة إلي قحقو

لتصل األولي إلي  انخفضتو معدل دوران األصول قد انسبة ھامش الربحیة  إال أن، )237.243( إلي

  ).0.0152(، ومعدل دوران األصول إلي )0.1057(

تكوین  ملوحظ إنعدام لمخاطر اإلئتمان بسبب عدمخاطر المحیطة بالمصرف فقد الأما    

مخصص للدیون المشكوك في تحصیلھا رغم تكوین المصرف لمخصص للدیون المشكوك في 

ومن ثم عاود لیجعلھا صفر في باقي السنوات كما حدث في مصرف األبیار  2008تحصیلھا في عام 

إال أن مخاطر سعر الفائدة بالنسبة لألصول )   0.0658(كما أنخفضت مخاطر السیولة إلي  األھلي،

، أما مؤشر مخاطر )0.1950( ت أیضًا نسبة مخاطر رأس المال إليإرتفعو) 1.2713( ت إليإرتفع

   .بعد عملیة اإلندماج  لفائدة بالنسبة للخصوم فقد إنعدمسعر ا
  

  :األھلي  سوق الجمعةالتحلیل المالي لمصرف )  10- 4-2

  لقانون األھلي ھو أحد المصارف التي تم إنشاءھا بموجب أحكام ا سوق الجمعةمصرف 

، وفیما یلي استعراض طرابلسبشأن المصارف والنقد واإلئتمان، ومقره مدینة  1993سنة ) 1(رقم 

  ).4-10(في جدول رقم  ألھم المؤشرات المالیة 

كما ) 0.0299(إليفي نسبة السیولة  إنخفاضیتبین لنا ) 4-10(من الجدول التالي رقم 

 إرتفع، اما مؤشر العائد علي حقوق الملكیة ف)11.468(أنخفض مؤشر مضاعف الرافعة المالیة إلي 

، رغم إرتفاع )0.0018(إلي  إنخفاض، إال أن مؤشر العائد علي اإلستثمارشھد )0.0489(إلي 

واألخیرة إلي ) 0.250(ت األولي إلي إرتفعمؤشري ھامش الربح ونسبة معدل دوران األصول فقد 

)0.0253.(  

 تضح إرتفاع مؤشر مخاطر اإلئتمان إليمن تقییم المخاطر المحیطة بالمصرف أ

ومخاطر رأس المال إلي ) 0.0577(في مؤشر مخاطر السیولة إلي  إنخفاض، و)0.2155(

، أما مؤشر مخاطر سعر )0.5153(، و مؤشر مخاطر سعر الفائدة بالنسبة لألصول إلي )-1.1032(

  ) .0.2046(إلي  إرتفعالفائدة بالنسبة للخصوم 
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 األھلي سوق الجمعةمؤشرات األداء المالي لمصرف  ):4-10(جدول رقم 

المتوسط 
  الحسابي بعد

المتوسط  بعـــــــد اإلندمـــــاج 
سوق تقییم مصرف  قبــــــل اإلندمــــــاج   الحسابي قبل

 2003  2004 2005 2006 2008 2009 2010  2011  األھلي الجمعة
  :تحلیل السیولة / أوال 

0.0299 0.0212  0.0424  NA 0.0263  0.4212 0.2156 0.2221  0.8529  0.8259  - نسبة التداول   
  

 - : مؤشرات الربحیة / ثانیًا     
0.0018 0.0058  0.0026  NA 0.0011  0.0035 -0.083 0.0020  0.0111  0.0051  -  مؤشر العائد علي

   ROI  ستثماراال

11.468 17.176  17.519  NA -0.291  20.253 19.307 24.633  16.699  16.821  - ةالرافع مضاعفمؤشر 
 FEM المالیة   

0.0489 0.1007  0.0464  NA -0.0003  0.4893 - -1.604 0.0495  0.1863  0.0866  -  مؤشر العائد علي حقوق
  ROEالملكیة

0.2500 0.5108 0.2179 NA 0.0214 1.1587 - -3.739 0.1073  0.3507  0.1555  -    تحلیل ھامش الربح
)PM  (  

0.0253 0.011  0.012  NA 0.053  0.0243 0.022 0.018  0.031  0.033  -  معدل دوران األصول
 )AU(  
  -: مؤشرات قیاس المخاطر / ثالثًا 

0.2155 0  0.0008  NA 0.6458  0.0950 0.1556 0.1248 0.0023 0.0047 
 مخاطر اإلئتمان  -

 

0.0577 0.0200  0.0400  NA 0.1133  0.3848 0.1712 0.2065  0.8018  0.7768  -  مخاطر السیولة 
 

0.5153 0.218  0.245  NA 1.083  0.6293 0.420 0.692  0.758  0.776  -  مخاطرسعر الفائدة
 بالنسبة لألصول 

0.2046 0.083 0.103  NA 0.428 0.1050 0.111 0.092  0.134  0.112  -  مخاطر سعر الفائدة
 بالنسبة للخصوم

1.1032 - 0.0582 0.057 NA -3.425 0.0500 0.051 0.040  0.059  0.059  - رأس المال مخاطر 
 

  

ملخص ألثر اإلندماج المصرفي علي مؤشرات األداء المالي للمصارف األھلیھ قید وفیما یلي 

  ) :4-11(الدراسة وجاءت األثار كما یلي في جدول رقم 
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 المدرجة في الدراسةملخص ألثر اإلندماج على مؤشرات األداء المالي للمصارف األھلیة ):  4-11 (جدول رقم 
  

ف مصر
سوق 

 الجمعة 

مصرف 
 سرت 

مصرف 
 طبرق 

مصرف 
 األبیار 

مصرف 
 شحات  

مصرف 
 صرمان 

مصرف 
 جنزور 

مصرف 
 الزاویة 

مصرف 
 یفرن 

مصرف 
 جدابیا 

األثر على مؤشرات األداء 
 المالي

  :السیولة  أثر اإلندماج علي مؤشرات                    

   نسبة التداول -  -  -  -  -  -  -  -  +  -  -
  

: مؤشرات الربحیة ماج علي أثر اإلند           
-  

  ستثمارمؤشر العائد علي األ - - -  - - + + + + -  - 
ROI   

 الرافع المالیة    مضاعفمؤشر - - + -  -  - - - - +  - 
EM 

مؤشر العائد علي حقوق الملكیة  - - + + -  + + -  + +  +
ROE  

 )  PM(تحلیل ھامش الربح    - - -  - - + + - + - +
  

 )AU( معدل دوران األصول  - - + - - + - + + -  +
  

: المخاطر مؤشرات أثر اإلندماج علي            
-  

 مخاطر اإلئتمان  - + - + + + + + -  + - 
 

 مخاطر السیولة  - + + + + + - + -  + +
 

مخاطرسعر الفائدة بالنسبة  - - - + - - + - - - +
 لألصول 

 مخاطر سعر الفائدة بالنسبة - - - - + + + + + - - 
 مللخصو

 مخاطر رأس المال - + + -  + - + + - -  +
 

  
  

إلي التأثیرالسلبي لعملیة اإلندماج علي المؤشرات المالیة، وعالمة ) -(حیث تشیر عالمة 

وبھذا یكتمل تشیر إلي األثر اإلیجابي لعملیة اإلندماج علي أداء المصارف األھلیة محل الدراسة، (+) 

وفیما یلي   اض أھم النسب المؤثرة في أداء تلك المصارفالتحلیل المالي للمصارف األھلیة وأستعر

  .سیتم إستعراض اإلحصاء الوصفي لمفردات الدراسة 
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 : اإلحصاء التحلیلي و أختبار فرضیات عینة الدراسة)  4-3
ھذا الجزء اإلحصاء التحلیلي وأختبار الفرضیات، حیث تم استخدام عدة أسالیب  یتناول

الوصفیة بما فیھا المتوسط الحسابي و اإلنحراف المعیاري و أختبار إحصائیة مثل اإلحصائیات 

  . ن مزدوجتینیلعینت) t(أختبار الفرضیات بواسطة 

  :األھلي اجدابیالمصرف  أختبار الفرضیات الفرعیة )  1- 4-3

            والمبین في جدول  ن مزدوجتینیلعینت) t(أختبار ستخدام من خالل أختبار الفرضیات با   

، )0.05( عند مستوى معنویة، لمعرفة الفرق بین المتوسط قبل عملیة اإلندماج وبعده، )4-12(قم ر

  :أتضح لنا ما یلي

  

 :األھلي اجدابیاالفرضیة الفرعیة األولي لمصرف  )1
  

H0 : تحسن العائد علي حقوق الملكیة  إلياإلندماج  یؤديلم)ROE(. 
H1 :الملكیة  أن اإلندماج أدى إلي تحسن العائد علي حقوق)ROE(.  

  
       تبین أن مؤشر العائد علي حقوق الملكیة أعطى داللة إحصائیة) 4-12(وبتحلیل الجدول رقم 

< P-value 0.05 ، عملیة اإلندماج لم تؤدي إلي تحسین في (وھذا یعني قبول الفرضیة الصفریة بأن

ة البدیلة بأن عملیة ، ورفض الفرضی)األھلي اجدابیامعدل العائد علي حقوق الملكیة بمصرف 

  .أدت إلي تحسن في مؤشر العائد علي حقوق الملكیة لھذا المصرف اإلندماج
  للفرق بین المتوسط الحسابي قبل الدمج و بعد الدمج  )t(یبین نتائج اختبار :  )4-12(جدول رقم 

البعدي - القبلي الفرق بین  
 التوسطین

االنحراف 
درجة  t المعیاري لفرق

 الحریة
الداللة 

 النتیجة اإلحصائیة

التداولنسبة   0.5319 0.1002 9.192 2 0.012 H0 رفض 
 قبول  H0 0.394 2 1.077 0.0279 0.0174   االستثمارمؤشر العائد علي 

مضاعف الرافع المالیة     مؤشر  3.3373 16.699 0.346 2 0.762 H0  قبول 
ر العائد على حقوق الملكیة شمؤ  0.2004 0.3585 0.968 2 0.435 H0  قبول 

 قبول  H0 0.772 2 0.331 0.9610 0.1835 ھامش الربح 
 قبول  H0 0.255 2 1.581 0.0319 0.0292 معدل دوران االصول 

 قبول  H0 0.722 2 0.409 0.3210 0.0758 مخاطر االئتمان
 رفض H0 0.008 2 11.341 0.0582 0.3815 مخاطر السیولة

 قبول  H0 0.602 2 0.613- 0.5126 0.1815-  لألصولبة مخاطر سعر الفائدة بالنس
 رفض H0 0.034 2 5.292- 0.0004 0.0014- مخاطر سعر الفائدة بالنسبة للخصوم 

 قبول  H0 0.341 2 1.239 0.7104 0.5083 مخاطر راس المال 
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 :األھلي اجدابیالمصرف  لثانیةالفرضیة الفرعیة ا )2
  

H0 : االستثمار العائد علي  تحسن إلياإلندماج  یؤديلم  )ROI(. 
H1 : العائد علي االستثمار    أن اإلندماج أدى إلي تحسن)ROI(.  

  
       أعطى داللة إحصائیة االستثمارتبین أن مؤشر العائد علي ) 4-12(الجدول رقم كما أتضح من 

< P-value 0.05 ، إلي تحسین في عملیة اإلندماج لم تؤدي (وھذا یعني قبول الفرضیة الصفریة بأن

، ورفض الفرضیة البدیلة بأن عملیة اإلندماج )األھلي اجدابیابمصرف  االستثمارمعدل العائد علي 

  .لھذا المصرف االستثمارالعائد علي  إلي تحسن في مؤشر أدت
  
  

 :األھلي اجدابیالمصرف  لثالثةالفرضیة الفرعیة ا )3
  

H0 : رفخفض المخاطر المحیطة بالمصیؤدي اإلندماج إلي لم. 
H1 :أن اإلندماج أدى خفض المخاطر المحیطة بالمصرف.  

  
 -مخاطر سعر الفائدة بالنسبة لألصول  -مخاطر اإلئتمان تبین أن ) 4-12(الجدول رقم من 

وھذا یعني قبول الفرضیة الصفریة ، P-value 0.05 >  داللة إحصائیة أعطت مخاطر رأس المال

ما عدا فی، )األھلي اجدابیابمصرف  مخاطر المحیطة خفض العملیة اإلندماج لم تؤدي إلي (بأن 

 ،P-value 0.05 <أعطت داللة إحصائیة  السیولة ومخاطرمخاطر سعر الفائدة بالنسبة للخصوم 

وبالتالي تم رفض الفرضیة الصفریة وقبول الفرضیة البدیلة أي أن عملیة اإلندماج أثرت علي خفض 

أثرُا إیجابیًا وذلك یتضح من اإلشارة  لھ ر السیولة، أي أنومخاطمخاطر سعر الفائدة بالنسبة للخصوم 

  .السالبة للفرق بین المتوسط الحسابي القبلي والبعدي لمخاطر سعر الفائدة بالنسبة للخصوم 

مخاطر سعر الفائدة بالنسبة  يومما سبق یتضح لنا أن عملیة اإلندماج لم تؤثر إال علي مؤشر
  .مصرف جدابیا األھليفي  و مؤشر مخاطر السیولة للخصوم

  
  

  :األھليیفرن لمصرف  أختبار الفرضیات الفرعیة )  2- 4-3

، )4-13(والمبین في جدول رقم  مزدوجتین لعینتین) t(أختبار من خالل أختبار الفرضیات بأستخدام 

، أتضح لنا ما )0.05( عند مستوى معنویةلمعرفة الفرق بین المتوسط قبل عملیة اإلندماج وبعده، 

  :یلي
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 :األھلي یفرنالفرضیة الفرعیة األولي لمصرف  )1
  

H0 : تحسن العائد علي حقوق الملكیة لم یؤدي اإلندماج إلي)ROE(. 
H1 : أن اإلندماج أدى إلي تحسن العائد علي حقوق الملكیة)ROE(.  

  
       تبین أن مؤشر العائد علي حقوق الملكیة أعطى داللة إحصائیة) 4-13(وبتحلیل الجدول رقم 

< P-value 0.05 ، عملیة اإلندماج لم تؤدي إلي تحسین في (وھذا یعني قبول الفرضیة الصفریة بأن

، ورفض الفرضیة البدیلة بأن عملیة اإلندماج )األھلي یفرنمعدل العائد علي حقوق الملكیة بمصرف 

  .أدت إلي تحسن في مؤشر العائد علي حقوق الملكیة لھذا المصرف
  للفرق بین قبل الدمج و بعد الدمج لمصرف یفرن االھلي  )t(نتائج اختبار یبین  : )4-13(جدول رقم 

البعدي - القبلي الفرق بین  
 التوسطین

االنحراف 
درجة  t المعیاري لفرق

 الحریة
الداللة 

 النتیجة اإلحصائیة

التداولنسبة   0.4863 0.2165 3.890 2 0.060 H0  قبول 
 قبول  H0 0.723 2 0.408 0.0089 0.0021   االستثمارمؤشر العائد علي 

مضاعف الرافع المالیة     مؤشر  -22.822 48.742 -0.811 2 0.503 H0  قبول 
ر العائد على حقوق الملكیة شمؤ  -0.1636 0.4464 -0.635 2 0.590 H0  قبول 

 قبول  H0 0.396 2 1.071 0.1483 0.0917 ھامش الربح 
 قبول  H0 0.792 2 0.301- 0.0192 0.0033- معدل دوران االصول 

 قبول  H0 0.867 2 0.190- 0.3222 0.0352- مخاطر االئتمان
 قبول  H0 0.073 2 3.486 0.2041 0.4108 مخاطر السیولة 

 قبول  H0 0.196 2 1.913- 0.6422 0.7093-  لألصولمخاطر سعر الفائدة بالنسبة 
 قبول  H0 0.091 2 3.091- 0.0385 0.0687- مخاطر سعر الفائدة بالنسبة للخصوم 

 قبول  H0 0.437 2 0.963 0.4874 0.2708 مخاطر راس المال 
  
  

 :األھلي یفرنلمصرف  لثانیةالفرضیة الفرعیة ا )2
  

H0 : تحسن العائد علي االستثمار لم یؤدي اإلندماج إلي  )ROI(. 
H1 :    أن اإلندماج أدى إلي تحسن العائد علي االستثمار)ROI(.  

  
       أعطى داللة إحصائیة االستثمارتبین أن مؤشر العائد علي ) 4-13(الجدول رقم تضح من كما أ

< P-value 0.05،  عملیة اإلندماج لم تؤدي إلي تحسین في (وھذا یعني قبول الفرضیة الصفریة بأن

ج ، ورفض الفرضیة البدیلة بأن عملیة اإلندما)األھلي یفرنبمصرف  االستثمارمعدل العائد علي 

  .لھذا المصرف االستثمارالعائد علي أدت إلي تحسن في مؤشر 
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 :األھلي یفرنلمصرف  لثالثةالفرضیة الفرعیة ا )3
  

H0 : خفض المخاطر المحیطة بالمصرفلم یؤدي اإلندماج إلي. 
H1 :دى خفض المخاطر المحیطة بالمصرفأن اإلندماج أ.  

  
                 داللة إحصائیةاطر أعطت وجد أن مؤشرات المخ) 4-13(ومن تحلیل بیانات جدول  

< P-value 0.05 ، خفض عملیة اإلندماج لم تؤدي إلي (وھذا یعني قبول الفرضیة الصفریة بأن 

  .، ورفض الفرضیة البدیلة)األھلي یفرنبمصرف  المخاطرالمحیطة
  

  :األھليالزاویة لمصرف  أختبار الفرضیات الفرعیة )  3-3- 3-3

، )18(للعینات الزوجیة والمبین في جدول رقم  Tرضیات بأستخدام أختبار من خالل أختبار الف

أتضح لنا ما ، )0.05( عند مستوى معنویةلمعرفة الفرق بین المتوسط قبل عملیة اإلندماج وبعده، 

  :یلي

 :األھلي الزاویةالفرضیة الفرعیة األولي لمصرف  )1
  

H0 : یة تحسن العائد علي حقوق الملكلم یؤدي اإلندماج إلي)ROE(. 
H1 : أن اإلندماج أدى إلي تحسن العائد علي حقوق الملكیة)ROE(.  

  
       تبین أن مؤشر العائد علي حقوق الملكیة أعطى داللة إحصائیة) 4-14(وبتحلیل الجدول رقم 

< P-value 0.05 ، عملیة اإلندماج لم تؤدي إلي تحسین في (وھذا یعني قبول الفرضیة الصفریة بأن

، ورفض الفرضیة البدیلة بأن عملیة )األھلي الزاویةئد علي حقوق الملكیة بمصرف معدل العا

  .اإلندماج أدت إلي تحسن في مؤشر العائد علي حقوق الملكیة لھذا المصرف
  

  للفرق بین قبل الدمج و بعد الدمج لمصرف الزاویة االھلي  )t(یبین نتائج اختبار : ) 4-14(جدول رقم 

البعدي - القبلي ق بین الفر 
 التوسطین

االنحراف 
درجة  t المعیاري لفرق

 الحریة
الداللة 

 النتیجة اإلحصائیة

التداولنسبة   1.0981 0.4151 4.581 2 0.044 H0 رفض 
 قبول  H0 0.359 2 1.180 0.0698 0.0476   االستثمارمؤشر العائد علي 

مضاعف الرافع المالیة     مؤشر  38.125 150.963 0.437 2 0.705 H0  قبول 
ر العائد على حقوق الملكیة شمؤ  -0.5963 1.0713 -0.964 2 0.437 H0  قبول 

 قبول  H0 0.182 2 2.010 1.3623 1.5810 ھامش الربح 
 قبول  H0 0.356 2 1.191 0.0455 0.0313 معدل دوران االصول 

 رفض H0 0.027 2 6.017 0.1530 0.5317 مخاطر االئتمان
 رفض H0 0.012 2 9.006 0.1300 0.6763  مخاطر السیولة

 قبول  H0 0.101 2 2.899- 0.0996 0.1668-  لألصولمخاطر سعر الفائدة بالنسبة 
 قبول  H0 0.065 2 3.721- 0.0361 0.0776- مخاطر سعر الفائدة بالنسبة للخصوم 

 قبول  H0 0.460 1 1.136 0.8833 0.7094 مخاطر راس المال 
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 :األھلي الزاویةلمصرف  لثانیةا الفرضیة الفرعیة )2
  

H0 : تحسن العائد علي االستثمار لم یؤدي اإلندماج إلي  )ROI(. 
H1 :    أن اإلندماج أدى إلي تحسن العائد علي االستثمار)ROI(.  

  
       أعطى داللة إحصائیة االستثمارتبین أن مؤشر العائد علي ) 4-14(الجدول رقم كما أتضح من 

< P-value 0.05،  عملیة اإلندماج لم تؤدي إلي تحسین في (وھذا یعني قبول الفرضیة الصفریة بأن

، ورفض الفرضیة البدیلة بأن عملیة اإلندماج )األھلي الزاویةبمصرف  االستثمارمعدل العائد علي 

  .لھذا المصرف االستثمارالعائد علي أدت إلي تحسن في مؤشر 
  
  

 :األھلي ةالزاویلمصرف  لثالثةالفرضیة الفرعیة ا )3
  

H0 : خفض المخاطر المحیطة بالمصرفلم یؤدي اإلندماج إلي. 
H1 : أدى خفض المخاطر المحیطة بالمصرفأن اإلندماج.  

  
، P-value 0.05 >داللة  جمیع مؤشرات المخاطر أعطت تبین أن ) 4-14(الجدول رقم من 

 فض المخاطر المحیطة خعملیة اإلندماج لم تؤدي إلي (وھذا یعني قبول الفرضیة الصفریة بأن 

أعطت داللة إحصائیة        السیولة و مخاطر اإلئتمان ، فیما عدا مخاطر )األھليالزاویة بمصرف 

> P-value 0.05 ، وبالتالي تم رفض الفرضیة الصفریة وقبول الفرضیة البدیلة أي أن عملیة

وذلك یتضح  سلبیًار أثرُا كان األثحیث  السیولة ومخاطر اإلئتمان،اإلندماج أثرت علي خفض مخاطر 

  . لتلك المخاطرللفرق بین المتوسط الحسابي القبلي والبعدي  موجبةمن اإلشارة ال
  

  :األھلي جنزورلمصرف  أختبار الفرضیات الفرعیة )  4- 4-3

، )4-15(والمبین في جدول رقم  مزدوجتین لعینتین) t(أختبار من خالل أختبار الفرضیات بأستخدام 

أتضح لنا ما ، )0.05( عند مستوى معنویةبین المتوسط قبل عملیة اإلندماج وبعده، لمعرفة الفرق 

  :یلي
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 :األھلي جنزورالفرضیة الفرعیة األولي لمصرف  )1
  

H0 : تحسن العائد علي حقوق الملكیة لم یؤدي اإلندماج إلي)ROE(. 
H1 : أن اإلندماج أدى إلي تحسن العائد علي حقوق الملكیة)ROE(.  

  
       تبین أن مؤشر العائد علي حقوق الملكیة أعطى داللة إحصائیة) 4-15(ل الجدول رقم وبتحلی

< P-value 0.05 ، عملیة اإلندماج لم تؤدي إلي تحسین في (وھذا یعني قبول الفرضیة الصفریة بأن

، ورفض الفرضیة البدیلة بأن عملیة )األھلي جنزورمعدل العائد علي حقوق الملكیة بمصرف 

  .ماج أدت إلي تحسن في مؤشر العائد علي حقوق الملكیة لھذا المصرفاإلند
  للفرق بین قبل الدمج و بعد الدمج لمصرف جنزور االھلي  )t(یبین نتائج اختبار  :)4-15(جدول رقم 

البعدي - القبلي الفرق بین  
 التوسطین

االنحراف 
درجة  t المعیاري لفرق

 الحریة
الداللة 

 النتیجة اإلحصائیة

التداولنسبة   0.4291 0.2144 3.467 2 0.074 H0  قبول 
 قبول  H0 0.536 1 0.892 0.0234 0.0148   االستثمارمؤشر العائد علي 

مضاعف الرافع المالیة     مؤشر  19.519 9.0334 3.743 2 0.065 H0  قبول 
ر العائد على حقوق الملكیة شمؤ  0.0882 0.0349 3.577 1 0.174 H0  قبول 

 قبول  H0 0.525 1 0.925 0.7904 0.5172 ھامش الربح 
 قبول  H0 0.343 1 1.672- 0.0064 0.0076- معدل دوران االصول 

 قبول  H0 0.176 2 2.058 0.2985 0.3547 مخاطر االئتمان
 قبول  H0 0.100 2 2.925 0.1928 0.3255 مخاطر السیولة 

 قبول  H0 0.601 2 0.615- 2.4593 0.8727-  لألصولمخاطر سعر الفائدة بالنسبة 
 قبول  H0 0.669 2 0.495 0.0278 0.0079 مخاطر سعر الفائدة بالنسبة للخصوم 

 قبول  H0 0.545 2 0.722 1.0682 0.4456 مخاطر راس المال 
  
  

 :األھلي جنزورلمصرف  لثانیةالفرضیة الفرعیة ا )2
  

H0 : ار تحسن العائد علي االستثملم یؤدي اإلندماج إلي  )ROI(. 
H1 :    أن اإلندماج أدى إلي تحسن العائد علي االستثمار)ROI(.  

  
       أعطى داللة إحصائیة االستثمارتبین أن مؤشر العائد علي ) 4-15(الجدول رقم كما أتضح من 

< P-value 0.05 ، عملیة اإلندماج لم تؤدي إلي تحسین في (وھذا یعني قبول الفرضیة الصفریة بأن

، ورفض الفرضیة البدیلة بأن عملیة اإلندماج )األھلي جنزوربمصرف  االستثمارلعائد علي معدل ا

  .لھذا المصرف االستثمارالعائد علي أدت إلي تحسن في مؤشر 
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 :األھلي جنزورلمصرف  لثالثةالفرضیة الفرعیة ا )3
  

H0 : خفض المخاطر المحیطة بالمصرفلم یؤدي اإلندماج إلي. 
H1 :خفض المخاطر المحیطة بالمصرف إلي أن اإلندماج أدى.  

  
                 داللة إحصائیةوجد أن مؤشرات المخاطر أعطت ) 4-15(ومن تحلیل بیانات جدول  

< P-value 0.05 ، خفض عملیة اإلندماج لم تؤدي إلي (وھذا یعني قبول الفرضیة الصفریة بأن 

  .لبدیلة، ورفض الفرضیة ا)األھلي جنزوربمصرف  المخاطرالمحیطة

  :األھليصرمان لمصرف  أختبار الفرضیات الفرعیة )  5- 4-3

، )4-16(والمبین في جدول رقم  مزدوجتین لعینتین) t(أختبار من خالل أختبار الفرضیات بأستخدام 

  :أتضح لنا ما یلي،)0.05( عند مستوى معنویةملیة اإلندماج وبعده،لمعرفة الفرق بین المتوسط قبل ع

 :األھلي صرماناألولي لمصرف  الفرضیة الفرعیة )1
  

H0 : تحسن العائد علي حقوق الملكیة لم یؤدي اإلندماج إلي)ROE(. 
H1 : أن اإلندماج أدى إلي تحسن العائد علي حقوق الملكیة)ROE(.  

  
       تبین أن مؤشر العائد علي حقوق الملكیة أعطى داللة إحصائیة) 4-16(وبتحلیل الجدول رقم 

< P-value 0.05 ،عملیة اإلندماج لم تؤدي إلي تحسین في (ھذا یعني قبول الفرضیة الصفریة بأن و

، ورفض الفرضیة البدیلة بأن عملیة )األھلي صرمانمعدل العائد علي حقوق الملكیة بمصرف 

  .اإلندماج أدت إلي تحسن في مؤشر العائد علي حقوق الملكیة لھذا المصرف
  

  للفرق بین قبل الدمج و بعد الدمج لمصرف صرمان االھلي  )t(یبین نتائج اختبار : ) 4-16(جدول رقم 

البعدي - القبلي الفرق بین  
 التوسطین

االنحراف 
درجة  t المعیاري لفرق

 الحریة
الداللة 

 النتیجة اإلحصائیة

التداولنسبة   0.0766 0.1031 1.286 2 0.327 H0  قبول 
 قبول  H0 0.193 2 1.931- 0.0280 0.0312-   االستثمارمؤشر العائد علي 

مضاعف الرافع المالیة     مؤشر  28.029 21.684 2.239 2 0.155 H0  قبول 
ر العائد على حقوق الملكیة شمؤ  -1.4884 1.8246 -1.413 2 0.293 H0  قبول 

 قبول  H0 0.187 2 1.972- 2.7104 3.0863- ھامش الربح 
 قبول  H0 0.065 2 3.713- 0.0037 0.0079- معدل دوران االصول 

 قبول  H0 0.263 2 1.541 0.9527 0.8477 مخاطر االئتمان
 قبول  H0 0.772 2 0.331 0.0535 0.0102 مخاطر السیولة 

 قبول  H0 0.607 2 0.604- 0.2453 0.0855-  لألصولمخاطر سعر الفائدة بالنسبة 
 رفض H0 **0.019 2 7.109 0.0265 0.1089 مخاطر سعر الفائدة بالنسبة للخصوم 

 قبول  H0 0.131 2 2.480- 0.2147 0.3074- مخاطر راس المال 
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 :األھلي صرمانلمصرف  لثانیةالفرضیة الفرعیة ا )2
  

H0 : تحسن العائد علي االستثمار لم یؤدي اإلندماج إلي  )ROI(. 
H1 :    أن اإلندماج أدى إلي تحسن العائد علي االستثمار)ROI(.  

  
       أعطى داللة إحصائیة االستثمارتبین أن مؤشر العائد علي ) 4-16(رقم  الجدولكما أتضح من 

< P-value 0.05 ، عملیة اإلندماج لم تؤدي إلي تحسین في (وھذا یعني قبول الفرضیة الصفریة بأن

، ورفض الفرضیة البدیلة بأن عملیة اإلندماج )األھلي صرمانبمصرف  االستثمارمعدل العائد علي 

  .لھذا المصرف االستثمارالعائد علي سن في مؤشر أدت إلي تح
  

 :األھلي صرمان لمصرف لثالثةالفرضیة الفرعیة ا )3
  

H0 : خفض المخاطر المحیطة بالمصرفلم یؤدي اإلندماج إلي. 
H1 :خفض المخاطر المحیطة بالمصرف إلي أن اإلندماج أدى.  

  
                 لة إحصائیةدال جمیع مؤشرات المخاطر أعطتتبین أن ) 4-16(الجدول رقم من 

< P-value 0.05 ،  خفض عملیة اإلندماج لم تؤدي إلي (وھذا یعني قبول الفرضیة الصفریة بأن

، فیما عدا مخاطر سعر الفائدة بالنسبة للخصوم أعطت )األھلي صرمانبمصرف  المخاطر المحیطة 

ة وقبول الفرضیة البدیلة أي وبالتالي تم رفض الفرضیة الصفری، P-value 0.05 <داللة إحصائیة 

أن عملیة اإلندماج أثرت علي خفض مخاطر سعر الفائدة بالنسبة للخصوم وكان األثر أثرُا سلبیًا 

وذلك یتضح من اإلشارة الموجبة للفرق بین المتوسط الحسابي القبلي والبعدي لمخاطر سعر الفائدة 

  .بالنسبة للخصوم 
  

  :األھليشحات مصرف ل أختبار الفرضیات الفرعیة )  6- 4-3

، )4-17(والمبین في جدول رقم  مزدوجتین لعینتین) t(أختبار من خالل أختبار الفرضیات بأستخدام 

  :أتضح لنا ما یلي،)0.05( عند مستوى معنویةمتوسط قبل عملیة اإلندماج وبعده،لمعرفة الفرق بین ال

 :األھلي شحاتالفرضیة الفرعیة األولي لمصرف  )1
  

H0 :تحسن العائد علي حقوق الملكیة ندماج إلي لم یؤدي اإل)ROE(. 
H1 : أن اإلندماج أدى إلي تحسن العائد علي حقوق الملكیة)ROE(.  
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       تبین أن مؤشر العائد علي حقوق الملكیة أعطى داللة إحصائیة) 4-17(وبتحلیل الجدول رقم 

< P-value 0.05 ، ندماج لم تؤدي إلي تحسین في عملیة اإل(وھذا یعني قبول الفرضیة الصفریة بأن

، ورفض الفرضیة البدیلة بأن عملیة )األھلي شحاتمعدل العائد علي حقوق الملكیة بمصرف 

  .اإلندماج أدت إلي تحسن في مؤشر العائد علي حقوق الملكیة لھذا المصرف
  

  ات  االھليللفرق بین قبل الدمج و بعد الدمج لمصرف شح  )t(یبین نتائج اختبار : ) 4-17(جدول رقم 

البعدي – القبلي الفرق بین  
 التوسطین

االنحراف 
درجة  t المعیاري لفرق

 الحریة
الداللة 

 النتیجة اإلحصائیة

التداولنسبة   0.0720 0.3836 0.325 2 0.776 H0  قبول 
 قبول  H0 0.341 2 1.240- 0.0420 0.0301-   االستثمارمؤشر العائد علي 

لمالیة    مضاعف الرافع ا مؤشر  37.328 15.037 3.510 1 0.177 H0  قبول 
ر العائد على حقوق الملكیة شمؤ  -1.5626 1.8822 -1.438 2 0.287 H0  قبول 

 قبول  H0 0.224 2 1.740- 3.1203 3.1353- ھامش الربح 
 قبول  H0 0.399 2 1.064 0.0110 0.0068 معدل دوران االصول 

 قبول  H0 0.237 2 1.671 0.9004 0.8689 مخاطر االئتمان
 قبول  H0 0.198 2 1.899- 0.1103 0.1209- مخاطر السیولة 

 قبول  H0 0.622 2 0.578 0.3733 0.1246  لألصولمخاطر سعر الفائدة بالنسبة 
 قبول  H0 0.959 2 0.058 0.1328 0.0044 مخاطر سعر الفائدة بالنسبة للخصوم 

 قبول  H0 0.367 2 1.158 2.1222 1.4183 مخاطر راس المال 
  
  

 :األھلي شحاتلمصرف   لثانیةالفرضیة الفرعیة ا )2
  

H0 : تحسن العائد علي االستثمار لم یؤدي اإلندماج إلي  )ROI(. 
H1 :    أن اإلندماج أدى إلي تحسن العائد علي االستثمار)ROI(.  

  
       عطى داللة إحصائیةأ االستثمارتبین أن مؤشر العائد علي ) 4-17(الجدول رقم كما أتضح من 

< P-value 0.05 ، عملیة اإلندماج لم تؤدي إلي تحسین في (وھذا یعني قبول الفرضیة الصفریة بأن

، ورفض الفرضیة البدیلة بأن عملیة اإلندماج )األھلي شحاتبمصرف  االستثمارمعدل العائد علي 

  .لھذا المصرف االستثمارالعائد علي أدت إلي تحسن في مؤشر 
  

 :األھلي شحاتلمصرف  لثالثةفرضیة الفرعیة اال )3
  

H0 : خفض المخاطر المحیطة بالمصرفلم یؤدي اإلندماج إلي. 
H1 :خفض المخاطر المحیطة بالمصرف إلي أن اإلندماج أدى.  
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                 داللة إحصائیةوجد أن مؤشرات المخاطر أعطت ) 4-17(ومن تحلیل بیانات جدول  

< P-value 0.05 ،خفض عملیة اإلندماج لم تؤدي إلي (ا یعني قبول الفرضیة الصفریة بأن وھذ 

  .، ورفض الفرضیة البدیلة)األھلي شحاتبمصرف  المخاطرالمحیطة

  :األھلياألبیار لمصرف  أختبار الفرضیات الفرعیة )  7- 4-3

، )4-18(م والمبین في جدول رق مزدوجتین لعینتین) t(أختبار من خالل أختبار الفرضیات بأستخدام 

  :أتضح لنا ما یلي،)0.05( عند مستوى معنویةمتوسط قبل عملیة اإلندماج وبعده،لمعرفة الفرق بین ال

 :األھلي األبیارالفرضیة الفرعیة األولي لمصرف  )1
  

H0 : تحسن العائد علي حقوق الملكیة لم یؤدي اإلندماج إلي)ROE(. 
H1 :لكیة أن اإلندماج أدى إلي تحسن العائد علي حقوق الم)ROE(.  

  
       تبین أن مؤشر العائد علي حقوق الملكیة أعطى داللة إحصائیة) 4-18(وبتحلیل الجدول رقم 

< P-value 0.05 ، عملیة اإلندماج لم تؤدي إلي تحسین في (وھذا یعني قبول الفرضیة الصفریة بأن

بدیلة بأن عملیة ، ورفض الفرضیة ال)األھلي األبیارمعدل العائد علي حقوق الملكیة بمصرف 

  .اإلندماج أدت إلي تحسن في مؤشر العائد علي حقوق الملكیة لھذا المصرف
  

  للفرق بین قبل الدمج و بعد الدمج لمصرف األبیار االھلي  )t(یبین نتائج اختبار  :)4-18(جدول رقم 

البعدي - القبلي الفرق بین  
 التوسطین

االنحراف 
درجة  t المعیاري لفرق

 الحریة
 الداللة

 النتیجة اإلحصائیة

التداولنسبة   0.2253 0.3434 1.137 2 0.374 H0  قبول 
 قبول  H0 0.333 1 1.732- 0.0028 0.0035-   االستثمارمؤشر العائد علي 

مضاعف الرافع المالیة     مؤشر  61.277 70.907 1.497 2 0.273 H0  قبول 
ر العائد على حقوق الملكیة شمؤ  0.1450 0.2895 0.868 2 0.477 H0  قبول 

 قبول  H0 0.910 2 0.128 0.3242 0.0239 ھامش الربح 
 قبول  H0 0.974 2 0.037- 0.0225 0.0004- معدل دوران االصول 

 قبول  H0 0.423 2 1.000- 0.2523 0.1456- مخاطر االئتمان
 قبول  H0 0.469 2 0.886 0.1050 0.0537 مخاطر السیولة 
 قبول  H0 0.135 2 2.443- 0.2994 0.4223-  لألصولفائدة بالنسبة مخاطر سعر ال

 قبول  H0 0.529 2 0.755 0.0378 0.0165 مخاطر سعر الفائدة بالنسبة للخصوم 
 قبول  H0 0.506 2 0.804 3.0358 1.4087 مخاطر راس المال 
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 :األھلي األبیارلمصرف  لثانیةالفرضیة الفرعیة ا )2
  

H0 :تحسن العائد علي االستثمار ندماج إلي لم یؤدي اإل  )ROI(. 
H1 :    أن اإلندماج أدى إلي تحسن العائد علي االستثمار)ROI(.  

  
       أعطى داللة إحصائیة االستثمارتبین أن مؤشر العائد علي ) 4-18(الجدول رقم كما أتضح من 

< P-value 0.05 ، ندماج لم تؤدي إلي تحسین في عملیة اإل(وھذا یعني قبول الفرضیة الصفریة بأن

، ورفض الفرضیة البدیلة بأن عملیة اإلندماج )األھلي األبیاربمصرف  االستثمارمعدل العائد علي 

  .لھذا المصرف االستثمارالعائد علي أدت إلي تحسن في مؤشر 
  

 :األھلي األبیارلمصرف  لثالثةالفرضیة الفرعیة ا )3
  

H0 : المحیطة بالمصرف خفض المخاطرلم یؤدي اإلندماج إلي. 
H1 :خفض المخاطر المحیطة بالمصرف إلي أن اإلندماج أدى.  

  
                 داللة إحصائیةوجد أن مؤشرات المخاطر أعطت ) 4-18(ومن تحلیل بیانات جدول  

< P-value 0.05 ، خفض عملیة اإلندماج لم تؤدي إلي (وھذا یعني قبول الفرضیة الصفریة بأن 

  .، ورفض الفرضیة البدیلة)األھلي األبیاربمصرف  ةالمخاطرالمحیط
  
  

  :األھليطبرق لمصرف  أختبار الفرضیات الفرعیة )  3-8- 3-3

، )4-19(والمبین في جدول رقم  مزدوجتین لعینتین) t(أختبار من خالل أختبار الفرضیات بأستخدام 

  :أتضح لنا ما یلي،)0.05( یةعند مستوى معنولمعرفة الفرق بین المتوسط قبل عملیة اإلندماج وبعده،

 :األھليطبرق الفرضیة الفرعیة األولي لمصرف  )1
  

H0 : تحسن العائد علي حقوق الملكیة لم یؤدي اإلندماج إلي)ROE(. 
H1 : أن اإلندماج أدى إلي تحسن العائد علي حقوق الملكیة)ROE(.  

  
       عطى داللة إحصائیةتبین أن مؤشر العائد علي حقوق الملكیة أ) 4-19(وبتحلیل الجدول رقم 

< P-value 0.05 ، عملیة اإلندماج لم تؤدي إلي تحسین في (وھذا یعني قبول الفرضیة الصفریة بأن

، ورفض الفرضیة البدیلة بأن عملیة )األھلي طبرقمعدل العائد علي حقوق الملكیة بمصرف 

  .فاإلندماج أدت إلي تحسن في مؤشر العائد علي حقوق الملكیة لھذا المصر
  



 108

  للفرق بین قبل الدمج و بعد الدمج لمصرف طبرق االھلي  )t(یبین نتائج اختبار : ) 4-19(جدول رقم 

البعدي - القبلي الفرق بین  
 التوسطین

االنحراف 
درجة  t المعیاري لفرق

 الحریة
الداللة 

 النتیجة اإلحصائیة

التداولنسبة   -0.1614 0.2723 -1.027 2 0.412 H0  قبول 
 قبول  H0 0.336 2 1.254- 0.2773 0.2008-   االستثمارؤشر العائد علي م

مضاعف الرافع المالیة     مؤشر  6.5305 7.5404 1.500 2 0.272 H0  قبول 
ر العائد على حقوق الملكیة شمؤ  -0.0971 0.1891 -0.890 2 0.467 H0  قبول 

 قبول  H0 0.344 1 1.665- 1.1009 1.2960- ھامش الربح 
 قبول  H0 0.535 1 0.895- 0.0622 0.0394- معدل دوران االصول 

 قبول  H0 0.530 1 0.909- 5.2778 3.3924- مخاطر االئتمان
 قبول  H0 0.477 2 0.869- 0.3308 0.1659- مخاطر السیولة 

 قبول  H0 0.609 2 0.601- 2.7891 0.9682-  لألصولمخاطر سعر الفائدة بالنسبة 
فائدة بالنسبة للخصوم مخاطر سعر ال  0.0718 0.0355 3.501 2 0.073 H0  قبول 

 قبول  H0 0.633 1 0.650- 1.2128 0.5578- مخاطر راس المال 
  
  
  

 :األھلي طبرقلمصرف  لثانیةالفرضیة الفرعیة ا )2
  

H0 : تحسن العائد علي االستثمار لم یؤدي اإلندماج إلي  )ROI(. 
H1 :ائد علي االستثمار    أن اإلندماج أدى إلي تحسن الع)ROI(.  

  
       أعطى داللة إحصائیة االستثمارتبین أن مؤشر العائد علي ) 4-19(الجدول رقم كما أتضح من 

< P-value 0.05 ، عملیة اإلندماج لم تؤدي إلي تحسین في (وھذا یعني قبول الفرضیة الصفریة بأن

الفرضیة البدیلة بأن عملیة اإلندماج  ، ورفض)األھلي طبرقبمصرف  االستثمارمعدل العائد علي 

  .لھذا المصرف االستثمارالعائد علي أدت إلي تحسن في مؤشر 
  

 :األھلي طبرقلمصرف   لثالثةالفرضیة الفرعیة ا )3
  

H0 : خفض المخاطر المحیطة بالمصرفلم یؤدي اإلندماج إلي. 
H1 : خفض المخاطر المحیطة بالمصرفإلي  أن اإلندماج أدى.  

  
                 داللة إحصائیةوجد أن مؤشرات المخاطر أعطت ) 4-19(بیانات جدول  ومن تحلیل 

< P-value 0.05 ، خفض عملیة اإلندماج لم تؤدي إلي (وھذا یعني قبول الفرضیة الصفریة بأن 

  .، ورفض الفرضیة البدیلة)األھلي طبرقبمصرف  المخاطرالمحیطة
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  :األھليسرت صرف لم أختبار الفرضیات الفرعیة )  9- 4-3

، )4-20(والمبین في جدول رقم  مزدوجتین لعینتین) t(أختبار من خالل أختبار الفرضیات بأستخدام 

  :، أتضح لنا ما یلي%  5لمعرفة الفرق بین المتوسط قبل عملیة اإلندماج وبعده، عند مستوى معنویة 

 :األھليسرت الفرضیة الفرعیة األولي لمصرف  )1
  

H0 :تحسن العائد علي حقوق الملكیة اج إلي لم یؤدي اإلندم)ROE(. 
H1 : أن اإلندماج أدى إلي تحسن العائد علي حقوق الملكیة)ROE(.  

  
       تبین أن مؤشر العائد علي حقوق الملكیة أعطى داللة إحصائیة) 4-20(وبتحلیل الجدول رقم 

< P-value 0.05 ، اج لم تؤدي إلي تحسین في عملیة اإلندم(وھذا یعني قبول الفرضیة الصفریة بأن

، ورفض الفرضیة البدیلة بأن عملیة اإلندماج )األھلي سرتمعدل العائد علي حقوق الملكیة بمصرف 

  .أدت إلي تحسن في مؤشر العائد علي حقوق الملكیة لھذا المصرف
  

  ھليللفرق بین قبل الدمج و بعد الدمج لمصرف سرت اال  )t(یبین نتائج اختبار : ) 4-20(جدول رقم 

البعدي – القبلي الفرق بین  
 التوسطین

االنحراف 
درجة  t المعیاري لفرق

 الحریة
الداللة 

 النتیجة اإلحصائیة

التداولنسبة   0.0271 0.0695 0.551 1 0.679 H0  قبول 
 قبول  H0 0.514 1 0.956 0.0321 0.0217   االستثمارمؤشر العائد علي 

 قبول  H0 0.506 1 0.982- 333.026 231.173-   مضاعف الرافع المالیة   مؤشر
ر العائد على حقوق الملكیة شمؤ  -0.1381 0.6323 -0.309 1 0.809 H0  قبول 

 قبول  H0 0.645 1 0.624 0.6805 0.3005 ھامش الربح 
 قبول  H0 0.384 1 1.453 0.0181 0.0186 معدل دوران االصول 

 قبول  H0 0.708 1 0.495 0.0724 0.0253 مخاطر االئتمان
 قبول  H0 0.712 1 0.487- 1.1718 0.4032- مخاطر السیولة 

 قبول  H0 0.174 1 3.574 0.0283 0.0716  لألصولمخاطر سعر الفائدة بالنسبة 
 قبول  H0 0.920 1 0.126- 0.3048 0.0272- مخاطر سعر الفائدة بالنسبة للخصوم 

 قبول  H0 0.679 1 0.551 0.0695 0.0271 مخاطر راس المال 
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 :األھلي سرتلمصرف   لثانیةالفرضیة الفرعیة ا )2
  

H0 : تحسن العائد علي االستثمار لم یؤدي اإلندماج إلي  )ROI(. 
H1 :    أن اإلندماج أدى إلي تحسن العائد علي االستثمار)ROI(.  

  
       أعطى داللة إحصائیة اراالستثمتبین أن مؤشر العائد علي ) 4-20(الجدول رقم كما أتضح من 

< P-value 0.05 ، عملیة اإلندماج لم تؤدي إلي تحسین في (وھذا یعني قبول الفرضیة الصفریة بأن

، ورفض الفرضیة البدیلة بأن عملیة اإلندماج )األھلي سرتبمصرف  االستثمارمعدل العائد علي 

  .لھذا المصرف االستثمارالعائد علي أدت إلي تحسن في مؤشر 
  

 :األھلي سرتلمصرف  لثالثةالفرضیة الفرعیة ا )3
  

H0 : خفض المخاطر المحیطة بالمصرفلم یؤدي اإلندماج إلي. 
H1 :أن اإلندماج أدى خفض المخاطر المحیطة بالمصرف.  

  
                 داللة إحصائیةوجد أن مؤشرات المخاطر أعطت ) 4-20(ومن تحلیل بیانات جدول  

< P-value 0.05 ، خفض عملیة اإلندماج لم تؤدي إلي (یعني قبول الفرضیة الصفریة بأن وھذا 

  .، ورفض الفرضیة البدیلة)األھلي سرتبمصرف  المخاطرالمحیطة

  

  :األھلي سوق الجمعةلمصرف  أختبار الفرضیات الفرعیة  )  10- 4-3

، )4-21(رقم  والمبین في جدول مزدوجتین لعینتین) t(أختبار من خالل أختبار الفرضیات بأستخدام 

  :أتضح لنا ما یلي،)0.05( عند مستوى معنویةلمعرفة الفرق بین المتوسط قبل عملیة اإلندماج وبعده،

 :األھليسوق الجمعة الفرضیة الفرعیة األولي لمصرف  )1
  

H0 : تحسن العائد علي حقوق الملكیة لم یؤدي اإلندماج إلي)ROE(. 
H1 :وق الملكیة أن اإلندماج أدى إلي تحسن العائد علي حق)ROE(.  

  
       تبین أن مؤشر العائد علي حقوق الملكیة أعطى داللة إحصائیة) 4-21(وبتحلیل الجدول رقم 

< P-value 0.05 ، عملیة اإلندماج لم تؤدي إلي تحسین في (وھذا یعني قبول الفرضیة الصفریة بأن

لفرضیة البدیلة بأن عملیة ، ورفض ا)األھلي وق الجمعةسمعدل العائد علي حقوق الملكیة بمصرف 

  .اإلندماج أدت إلي تحسن في مؤشر العائد علي حقوق الملكیة لھذا المصرف
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  االھلي سوق الجمعةللفرق بین قبل الدمج و بعد الدمج لمصرف   )t(یبین نتائج اختبار ) 4-21(جدول رقم 

البعدي - القبلي الفرق بین  
 التوسطین

االنحراف 
درجة  t المعیاري لفرق

ریةالح  
الداللة 

 النتیجة اإلحصائیة

التداولنسبة   0.391233333 0.353732276 1.916 2 0.195 H0  قبول 
 قبول  H0 0.595 1 0.739 0.003252691 0.001700000   االستثمارمؤشر العائد علي 

مضاعف الرافع المالیة     مؤشر  8.785666667 7.629118057 1.995 2 0.184 H0  قبول 
ر العائد على حقوق الملكیة شمؤ  -0.538233333 1.011058343 -0.922 2 0.454 H0  قبول 

 قبول  H0 0.426 2 0.991- 2.463447244 1.408766667- ھامش الربح 
 قبول  H0 0.927 2 0.104- 0.016643317 0.001000000- معدل دوران االصول 

 قبول  H0 0.689 2 0.463- 0.451129593 0.120500000- مخاطر االئتمان
 قبول  H0 0.191 2 1.944 0.291460226 0.327066667 مخاطر السیولة 

 قبول  H0 0.659 2 0.513 0.384625792 0.114000000  لألصولمخاطر سعر الفائدة بالنسبة 
 قبول  H0 0.456 2 0.916- 0.188362240 0.099666667- مخاطر سعر الفائدة بالنسبة للخصوم 

المال  مخاطر راس  1.153266667 2.018480224 0.990 2 0.427 H0  قبول 
 

 :األھلي سوق الجمعةلمصرف  لثانیةالفرضیة الفرعیة ا )2
  

H0 : تحسن العائد علي االستثمار لم یؤدي اإلندماج إلي  )ROI(. 
H1 :    أن اإلندماج أدى إلي تحسن العائد علي االستثمار)ROI(.  

  
       أعطى داللة إحصائیة االستثمارتبین أن مؤشر العائد علي ) 4-21(الجدول رقم كما أتضح من 

< P-value 0.05 ، عملیة اإلندماج لم تؤدي إلي تحسین في (وھذا یعني قبول الفرضیة الصفریة بأن

، ورفض الفرضیة البدیلة بأن عملیة )األھليسوق الجمعة بمصرف  االستثمارمعدل العائد علي 

  .لھذا المصرف االستثمارالعائد علي مؤشر  اإلندماج أدت إلي تحسن في
  

 :األھلي وق الجمعة سلمصرف  لثالثةالفرضیة الفرعیة ا )3
  

H0 : خفض المخاطر المحیطة بالمصرفلم یؤدي اإلندماج إلي. 
H1 : خفض المخاطر المحیطة بالمصرفإلي أن اإلندماج أدى.  

  
                 داللة إحصائیة وجد أن مؤشرات المخاطر أعطت) 4-21(ومن تحلیل بیانات جدول  

< P-value 0.05 ، خفض عملیة اإلندماج لم تؤدي إلي (وھذا یعني قبول الفرضیة الصفریة بأن 

  .، ورفض الفرضیة البدیلة)األھلي سوق الجمعةبمصرف  المخاطرالمحیطة
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اإلحصاء التحلیلي و أختبار الفرضیات الرئیسیة والفرعیة للمصارف )  4-4

 : محل الدراسةاألھلیة 

لبیانات المصارف األھلیة اإلحصاء التحلیلي و أختبار الفرضیة الرئیسیة  یتناول ھذا الجزء

ستخدام نفس األسالیب اإلحصائیة المستخدمة لكل مصرف علي إمحل الدراسة وب) 10(عددھا والبالغ 

  .السابق ذكرھا وحدى 

  :اإلحصائیات الوصفیة لجمیع المصارف ) 1- 4-4

التي تم المستخدمة  ةملخصًا ألھم اإلحصائیات الوصفیة للنسب المالی) 4-22(رقم  یوضح جدول

 10اعتمادھا في الدراسة قبل عملیة اإلندماج وبعدھا ولجمیع المصارف األھلیة محل الدراسة وھي 

  :مصارف أھلیة ومن خالل ھذا الجدول یمكننا مالحظة ما یلي

من خالل جمع متوسط نسب السیولة (یة اإلندماج بعد عملكان المتوسط العام لنسبة التداول  •

، أقل من متوسط )لجمیع المصارف األھلیة محل الدراسة بعد اإلندماج وقسمتھا علي عددھا

نسبة  إنخفاضنسب السیولة قبل اإلندماج، وبھذا یمكننا القول أن عملیة اإلندماج أدت إلي 

 .السیولة 

بنسبة بسیطة إال أنھ ورغم ھذا اإلرتفاع  إرتفعفًا فشھد مؤشر العائد علي االستثمار تغیرًا طفی •

،وكذلك مؤشر العائد علي حقوق الملكیة فقد شھد إرتفاع بعد ان التزال مؤشراتھ بالسالب 

كانت مؤشراتھ بالسالب أیضا، أما فیما یتعلق بمؤشرمضاعف الرافعة المالیة فنالحظ انة 

 .ومؤشر معدل دوران األصول في مؤشري ھامش الربحیة  إنخفاضانخفض، وذلك بسبب 

، فیما عدا مؤشر مخاطر سعر الفائدة بالنسبة إنخفاضشھدت أغلب مؤشرات المخاطر  •

بشكل بسیط ، وفیما یلي سیتم تحلیل النتائج المتحصل علیھا من اختبار   إرتفعلألصول 

نات المصارف األھلیة محل علي بیا مزدوجتین لعینتین) t(أختبار الفرضیات بأستخدام 

  .لدراسةا
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یوضح المتوسطات الحسابیة و االنحرافات المعیاریة الخاصة بجمیع المصارف األھلیة  قبل و ) 4-22(جدول رقم 
  بعد الدمج

  
    

  
  : أختبار الفرضیات لعینة الدراسة) 2- 4-4

    في ھذا الجزء تم أختبار الفرضیات لبیانات المصارف األھلیة كما ھو موضح في الجدول رقم

  :وأتضح لنا ما یلي ) 23-4(

 :الفرضیة الفرعیة األولي )1

H0 :تحسن العائد علي حقوق الملكیة إلي اإلندماج  ديلم یؤ)ROE ( في جمیع المصارف محل
 .الدراسة

H1 : أن اإلندماج أدى إلي تحسن العائد علي حقوق الملكیة)ROE(  في جمیع المصارف محل
  .الدراسة

 

  
  

ولة
سی

 ال
یل

حل
 ت

المصارف األھلیةتقییم  الفترة  المتوسط العدد 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

 0.3760 0.4142 29  التداولنسبة  قبل

 0.0996 0.0865 29  لتداولانسبة  بعد

حیة
رب

 ال
ت

را
ؤش

 م

االستثمارمؤشر العائد علي   قبل ROI 26 -0.0202 0.1052 

 ROI 26 -0.0004 0.0147  االستثمارمؤشر العائد علي   بعد

مضاعف الرافع المالیة     مؤشر   قبل EM 28 21.896 28.613 

مضاعف الرافع المالیة     مؤشر   بعد EM 28 20.443 99.762 

ر العائد على حقوق الملكیة شمؤ قبل ROE 28 -0.3056 1.0204 

ر العائد على حقوق الملكیة شمؤ بعد ROE 28 0.1372 0.3812 

 PM 27 -0.7073 1.8789ھامش الربح  قبل

 PM 27 -0.0329 0.6244ھامش الربح  بعد

 AU 27 0.0332 0.0251معدل دوران االصول  قبل

االصول  معدل دوران بعد AU 27 0.0293 0.0251 

طر
خا

الم
س 

قیا
ت 

را
ؤش

 م

 0.4799 0.4059 26 مخاطر االئتمان قبل

 1.4003 0.3926 26 مخاطر االئتمان بعد

 0.2707 0.2892 29 مخاطر السیولة قبل

 0.1103 0.0910 29 مخاطر السیولة بعد

لألصولمخاطر سعر الفائدة بالنسبة  قبل  29 0.6830 0.4577 

عدب لألصولمخاطر سعر الفائدة بالنسبة    29 1.0385 1.1647 

 0.0676 0.0675 29 مخاطر سعر الفائدة بالنسبة للخصوم  قبل

 0.1024 0.0665 29 مخاطر سعر الفائدة بالنسبة للخصوم  بعد

 0.7398 0.2548 27 مخاطر راس المال قبل

 1.2572 0.2985- 27 مخاطر راس المال بعد
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  لجمیع المصارف للفرق بین قبل الدمج و بعد الدمج   )t(یبین نتائج اختبار ) 4-23(جدول رقم   

البعدي - القبلي الفرق بین  
 التوسطین

االنحراف 
درجة  t المعیاري لفرق

 الحریة
اللة الد

 النتیجة اإلحصائیة

التداولنسبة   0.3276 0.4159 4.242 28 0.000 H0 رفض 
 قبول  H0 0.363 25 0.928- 0.1090 0.0198-   االستثمارمؤشر العائد علي 

المالیة     ةمضاعف الرافع مؤشر  1.4521 106.127 0.072 27 0.943 H0  قبول 
ر العائد على حقوق الملكیة شمؤ  -0.4429 1.0565 -2.218 27 0.035 H0 رفض 

 قبول  H0 0.112 26 1.646- 2.1291 0.6743- ھامش الربح 
 قبول  H0 0.490 26 0.701 0.0293 0.0039 معدل دوران االصول 

 قبول  H0 0.966 25 0.044 1.5652 0.0133 مخاطر االئتمان
 رفض H0 0.002 28 3.504 0.3045 0.1981 مخاطر السیولة 

 قبول  H0 0.100 28 1.704- 1.1238 0.3555-  لألصولر سعر الفائدة بالنسبة مخاط
 قبول  H0 0.953 28 0.060 0.0936 0.0010 مخاطر سعر الفائدة بالنسبة للخصوم 

 قبول  H0 0.054 26 2.014 1.4278 0.5534 مخاطر راس المال 
  

ؤشر أن م مزدوجتین لعینتین) t(بار أختتوضح نتائج : ومن تحلیل الجدول السابق تبین لنا ما یلي

وھذا یعني رفض الفرضیة الصفریة بأن ، P-value 0.05 <قیمة  العائد علي حقوق الملكیة أعطى

عملیة اإلندماج لم تؤدي إلي تحسن مؤشر العائد علي حقوق الملكیة، وقبول الفرضیة البدیلة، وبھذا 

د علي حقوق الملكیة والذي تم إستنتاجة من القیمة یكون لعملیة اإلندماج أثرًا سلبیًا علي مؤشر العائ

  .السالبة للفرق بین المتوسط الحسابي قبل عملیة اإلندماج وبعده

  

 :لثانیةالفرضیة الفرعیة ا )2
  

H0 : تحسن العائد علي االستثمار لم یؤدي اإلندماج إلي  )ROI(. 
H1 :    أن اإلندماج أدى إلي تحسن العائد علي االستثمار)ROI(.  

  
       أعطى داللة إحصائیة االستثمارتبین أن مؤشر العائد علي ) 4-23(الجدول رقم ما أتضح من ك

< P-value 0.05 ، عملیة اإلندماج لم تؤدي إلي تحسین في (وھذا یعني قبول الفرضیة الصفریة بأن

یلة بأن ، ورفض الفرضیة البد)بالنسبة للمصارف األھلیة محل الدراسةاالستثمارمعدل العائد علي 

لھذا المصرف، أي أن عملیة  االستثمارالعائد علي عملیة اإلندماج أدت إلي تحسن في مؤشر 

  .االندماج لم تؤدي إلي تحسن في ھذا المؤشر
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 :لثالثةالفرضیة الفرعیة ا )3
  

H0 : رفاخفض المخاطر المحیطة بالمصلم یؤدي اإلندماج إلي. 
H1 : رفاطة بالمصخفض المخاطر المحیإلي أن اإلندماج أدى.  

  
                 داللة إحصائیةوجد أن مؤشرات المخاطر أعطت ) 4-23(من تحلیل بیانات جدول  

< P-value 0.05 ، خفض عملیة اإلندماج لم تؤدي إلي (وھذا یعني قبول الفرضیة الصفریة بأن 

السیولة فقد أعطت ، باستثناء مخاطر ، ورفض الفرضیة البدیلة)بالمصارف األھلیة  المخاطرالمحیطة

> P-value 0.05 ، و بالتالي رفض الفرضیة الصفریة وقبول الفرضیة البدیلة ، أي أن عملیة

اإلندماج لم تؤدي إلي خفض المخاطر المحیطة بالمصارف األھلیة إال أنھ كان لدیھا أثرًا سلبیًا علي 

  . وبعده باإلشارة الموجبةمخاطر السیولة والسبب في ذلك ظھورالفرق بین  المتوسط قبل االندماج 

سواء كان في  ،مما سبق یتضح لنا عدم مساھمة اإلندماج في تحسین أداء المصارف األھلیة

، ولعل السبب في ذلك یرجع إلي أنتقال خفض مخاطرھا أو في زیادة ربحیتھا وتدعیم قوتھا التنافسیة 

تدعیم مراكزھا لدمج عن طریق ھذه المصارف بدیونھا المتعثرة وعدم معالجتھا أوًال قبل عملیة ا

المالیة أو إقفال البعض منھا نظرًا لوصولھ إلي حد اإلفالس أحیانا وھذا من وجھة نظر الباحث ولیس 

مصرف أھلي قابل للدراسة والتأكد من الوصول إلي  30بالضرورة أن یكون یمثل الواقع فھناك عدد 

  .ا في ھذه الدراسةنفس النتائج أم یوجد أختالف عن النتائج المتوصل إلیھ
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  :ملخص لعرض النتائج والتوصیات  ) 5 -4

 أھم النتائج التي توصلت إلیھا ھذه الدراسة باالستناد على نتائج التحلیلالجزء یتناول ھذا      

  .اول أھم التوصیات وذلك باالستناد على النتائجتنی كما،  اإلحصائي للبیانات

  

  :ن خالل ما تم إستعراضة سابقًا فقد تم التوصل إلي وم :النتائــــــج  ) 1- 4-5

المتوسط العام لنسب السیولة بعد اإلندماج أقل من المتوسط العام لنسب السیولة قبل  أن §

ساھم في تحسین وضع السیولة لدى یلم  ندماجاإلندماج ، ومن ھنا یمكننا القول بأن اإل

شھدت  حیث، السیولة لھاخفضت نسب ان، وإنما موضع الدراسة المصارف األھلیة

ا حادًا في مستوى السیولة لدیھا، وفي المقابل كان ھناك تطور إنخفاضالمصارف األھلیة 

 .لمصرف طبرق األھليایجابي فقط 

عن مؤشرات الربحیة بعد اإلندماج،  الربحیة قبل اإلندماج كانت مرتفعة قلیًالإن مؤشرات  §

أما مؤشر العائد علي األستثمار فقد المالیة،  مؤشر الرافعةفقد كان لإلندماج أثر سلبي علي 

إشارة سالبة، بینما كان لإلندماج أثر قلیال ولكن تأثیره ال یذكر ألنھ ال یزال یحمل  إرتفع

إیجابي علي نسبتي العائد علي حقوق الملكیة ومؤشر ھامش الربح، وعمومًا یمكن القول بأن 

 .ھلیة موضع الدراسةاالندماج لم یساھم في تحسین مؤشرات للمصارف األ

ًا و بالتالي فقد إنخفاضأما فیما یتعلق بمؤشرات المخاطر فقد شھد المتوسط العام بعد االندماج  §

أثر االندماج أثرًا إیجابیًا علي مؤشرات المخاطر بأستثناء نسبة مخاطر سعر الفائدة بالنسبة 

إلندماج أثرًا سلبیًا علي ھذا المتوسط العام بعد اإلندماج و بالتالي یكون ل إرتفعلألصول فقد 

 .المؤشر 

خالصة لھذه الدراسة فقد ثبت أن اإلندماج لم یقدم النتائج المطلوب تحقیقھا،  حیث أن السبب  §

الرئیسي إلندماج المصارف األھلیة ھو تفادي اإلفالس والتعثر المالي، فقد قام مصرف لیبیا 

صارف مع إصدار قرار لدمج المركزي بتقدیم الدعم المالي ومنح القروض لتلك الم

من أجل تحسین مراكزھا المالیة، إال أنھ لم یحقق األھلیة في المؤسسة المصرفیة المصارف 

تلك األھداف وھذا یختلف مع نتائج الدراسات السابقة التي توصلت إلي نتائج بخالف ھذه 

 .النتیجة
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  :كننا التوصیة بما یلي من خالل النتائج التي تمت الحصول علیھا یم:  التوصیات)  2- 4-5
  

ضرورة وجود نظام للمعلومات و التقاریر یتمتع بالمصداقیة و الوقتیة یساعد علي توفیر  -1

 . بیانات متعلقة بالخسائر المحتملة وتحلیلھا وفقًا لمسبباتھا ، ونوعیة كل حدث
 

توفر  لعدم كنتیجةاألھتمام بدراسة الفرص الضائعة علي المصارف العربیة واللیبیة خاصة   -2

إدارة لقیاس المخاطرتعنى بتوفیر بیانات سنویة ونصف سنویة عن المخاطر المحیطة 

بالمؤسسات المالیة وكذلك توفر الحلول لتالفي مخاطر العسر المالي و اإلفالس سواء قبل 

 .االندماج أو بعده
 

م مركزھا لزیادة قدرتھا المالیة وتدعی مصارفعملیات االندماج أو االستحواذ بین الأن تستمر -3

التنافسي في السوق المصرفي مع مراعاة اال یتم االندماج لمصلحة  أطراف أجنبیة لضمان 

خضوع الجھاز المصرفي للسیطرة األجنبیة وكذلك یجب أن تتم عملیات االندماج في  عدم

 .ضوء ضوابط و أعتبارات معینة لتجنب فشل عملیات االندماج 
 

اسة السوق و المنتجات المصرفیة دولیین لدر شاریینباست باالستعانة تقید إدارة المصارف -4

 .المصرفیةإدخال المنظومات اآللیة و

 

 :)المقترحة(مستقبلیة الدراسات ال)  3- 4-5

أقترح دراسة بدائل لتقویة المراكز المالیة للمصارف قبل إندماجھا، لتفادي نقل ثقل الدیون  -1

 .و المصرف الدامج كنتیجة لإلندماجالفشل إلي الكیان الجدید أنقل المتعسرة و أحتماالت 
 

أقترح أیضًا دراسة شاملة لإلندماج المصرفي تضم دراسة المتغیرات البیئیة المحیطة بعملیة  -2

اإلندماج و المتغیرات الدولیة لتوفیر قاعدة بیانات متكاملة حول أثر اإلندماج المصرفي علي 

 .األداء
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  قائمة المراجع
 

  :المــراجع العــربیة : أوًال 
  
 :الكتــــــــــب  ) أ

مكتبة األنجلو ( ،القاھرة ،مصر في ظل عالم متغیر ومتنافس مصارفإبراھیم مختار،    .1

    ).2005المصریة، 

دار الكتب العلمیة للنشر (،  ، القاھرة التحلیل المالي وإدارة األموال،  أبو الفتوح علي فضالة .2

 ).1994،  التوزیعو

دار الفكر (،  ، القاھرة تقییم األداء مداخل جدیدة لعالم جدیدتوفیق محمد عبد المحسن،  .3

 . ) 2002العربي، 

اندماج الشركات وانقسامھا ،دراسة مقارنة بین القانون الفرنسي ، مصري حسین مجیب  .4

   ). 1986بدون دار نشر ،( ، والمصري

األزاریطة،  ، كإحدى آلیات التطویر المصرفي  صارفماندماج ال ،الجرم  رمزي صبحي .5

 .) 2013 ،الدار الجامعیة (اإلسكندریة، 

الدار ( ،  "تحلیل العائد والمخاطرة" التجاریة مصارفتقییم أداء ال،  طارق عبد العال حماد .6

  .)  1999 ،   اإلسكندریة، الجامعیة 

قضایا "التجاریة  مصارفال ةسلسل(، مصارفاندماج وخصخصة ال،  طارق عبد العال حماد .7

 .) 2011، الدار الجامعیة اإلسكندریة،  ،" 3معاصرة 

جامعیة للنشر الدار ال(، االتجاھات الحدیثة في التقاریر المالیة  ، طارق عبد العال حماد .8

 .)2010/2011،االسكندریة ،

سكندریة، الدار الجامعیة ، اإل(،  مصارفالعولمة واقتصادیات العبد المطلب عبد الحمید ،  .9

2005(. 

المركزي و الجھاز  مصرفقانون ال –التشریعات االقتصادیة ،  عبد الھادي محمد مقبل .10

 .) 2008مكتبة طنطا، (،   2003لسنة  88المصرفي و النقد رقم 

 .) 2010دار النھضة العربیة، (القاھرة، ،  العولمة المصرفیة، عصام الدین احمد أباظة  .11
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2. The administrations should have strategy to increase the capcity and 
skills. 
3. It is important to conduct a comprehensive study for the integration of 
banking. 
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Abstract 

The basic aim of this study is to show the impact of the merger of private 
banks in the private banking establishment on the performance of those 
banks.  
 
The sample was taken from private banks working in Libya. The study 
population  are 39 banks – The sample of the study is 10 civil private banks. 
 
The study relied on the analysis of the content of financial statements of 
private banks for four years before the merger and four years after the 
merger using descriptive style financial analysis and analytical style of 
statistics.  SPSS software has been used to analyze the data. The 
hypotheses were selected through the use of test samples and martial 
unilateral analysis of Variance.  
 
The hypotheses were tested and the results as follows: 
 

First: Liquidity Ratios 
The overall average liquidity ratios after the  merger is less than the overall 
average liquidity ratios before merger.  That is to say that the merger did 
not contribute to the improvement of the liquidity situation of private 
banks with the exception to Tobruk civil bank.  
 
Second: Profitability  
The merger has a negative impact on the risk capital index and financial 
plead. We can conclude that the merger did not contribute to the 
improvement of indicators for the private banks.  
 
Third: Risk Ratio 
The merger has a positive impact on the risk indicators except for interest 
rate risk ratio.  
 
Finally, The study has recommended the establishment of private banking 
to do the following: 
1. Attention must be paid to the developments in modern banking 
activities. 
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