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 االدارة واالقتصادالجامعة المستنصرية / كمية 
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 الممخص:
قائمة  اعتمد البحث عمىو ، نوعياً  يةوتقييـ المصارؼ الخاصة العراق ييدؼ البحث الى دراسة

يتفؽ  اإلستقصاء لتقييـ أداء المصارؼ وأف أبرز اإلستنتاجات التي توصؿ الييا البحث تتمثؿ في
الخبراء والمتخصصوف المصرفيوف عمى اىمية متابعة احدث االصدارات والمعايير المحاسبية 
الدولية واستخالص المالئـ منيا لبيئة الممارسات المحاسبية العراقية والحاجة الى اصدار 

 .بشأنياالتعميمات المناسبة 

 .(تحسيف االداء, االندماج المصرفي, تقييـ اداء المصارؼ): الكممات المفتاحية
Evaluating the performance of Iraqi banks qualitatively and 

proposing merger as a mechanism to improve performance 

 
Prof. Zahra Hassan Alawi Al Ameri       Abbas Ahmed naba   researcher. 

Al-Mustansiriya University / College of Administration and Economics 

Abstract: 

The research aims to qualitatively study and evaluate Iraqi private 

banks. The research is based on the list of surveys to assess the banks' 

performance. The most important findings of the research are that banking 

experts and specialists agree on the importance of following up on the latest 

IFRS issues and the appropriate extraction from them of Iraq's accounting 

practices environment and the need to issue appropriate instructions. 
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 المقدمة
واجيت البيئة العراقية في األعواـ األخيرة أكبر تحدي ألقتصادىا أذ أنو يمر 
بأزمة سببتيا عوامؿ عدة ولـ يكف القطاع المصرفي بعيدًا عف ىذه األزمة ال سيما 

ىذه المصارؼ مف مشكالت عدة لعؿ أبرزىا عدـ قدرة المصارؼ الخاصة أذ تعاني 
وىذا ما  ليا ىذه المصارؼ عمى تمبية طمبات المودعيف مما سبب ضعؼ ثقة المودعيف

داء المتدني بضرورة دعى البنؾ المركزي العراقي بمطالبة بعض المصارؼ ذات األ
 .تحسيف أداءىا

الى عدد مف المباحث، إذ تناوؿ المبحث  وتـ تقسيمبغرض تحقيؽ اىداؼ البحث 
تناوؿ المبحث  واألوؿ منيجية البحث، فيما تطرؽ المبحث الثاني الى الجانب النظري، 

االستنتاجات  اىـ الثالث الجانب العممي لمبحث، وأخيرًا تناوؿ المبحث الرابع
 والتوصيات.

 

 المبحث األول: منهجية البحث
 مشكمة البحث: 1-1

 : ة االتيت بالتساؤالتتجسد مشكمة البحث 
 ؟ لممصارؼ عينة البحث وى األداء المصرفيستما ىو م .1
 ما مدى توفر دوافع االندماج لدى المصارؼ؟ .2
 هدف البحث:   1-2

وتقديـ  لممصارؼ العراقية الخاصة داء المصرفيالنوعي لإل تقييـالييدؼ البحث الى 
االداء المصرفي والتعرؼ عمى السبؿ الكفيمة الحموؿ والمقترحات التي تناسب تحسيف 

 .لتحسيف االداء ومدى توفر دوافع االندماج لدى المصارؼ
 أهمية البحث:  1-3

تقييـ األداء المصرفي سيسيـ في تشخيص المشاكؿ التي لبحث في أف اتتمخص أىمية 
 المختمفةبالطرؽ والوسائؿ تعاني منيا المصارؼ وبالتالي القدرة عمى تحسيف أداءىا 

 لتحسيف األداء.
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 فرضية البحث: 1-4 
مشكمة البحث وتحقيؽ أىدافو عمى النحو ؿ لإلجابة عمى تساؤ  ةيمكف صياغة الفرضي 

 االتي:
  (تقييـ إداء المصارؼ العراقية نوعياً باإلمكاف )
 : مجتمع ومجال البحث 1-5

يتمثؿ مجتمع البحث بالمصارؼ العراقية التجارية الخاصة المسجمة في سوؽ العراؽ 
( مصارؼ منيا لتكوف عينو 11( مصرفًا وتـ أختيار)24لألوراؽ المالية والبالغ عددىا)

 لمبحث 
 : منهج البحث 1-6
اف المنيج االستنباطي في الجانب النظري لمبحث والمنيج االستقرائي تالباحث اعتمدت

 والوصفي في الجانب العممي.
 المبحث الثاني :االطار النظري

 مفهوم األداء المصرفي: 2-1
يمثؿ مصطمح األداء مفيومًا جوىريًا وأساسيًا بالنسبة لمنظمات األعماؿ عمومًا 
والقطاع المصرفي بشكؿ خاص، واف مفيـو األداء باعتباره تقييـ إلسيامات العامؿ في 

عممية دورية ىدفيا قياس نقاط القوة والضعؼ في الجيود استراتيجيات األعماؿ وىو 
التي يبذليا الفرد والسموكيات التي يمارسيا في موقؼ معيف مف أجؿ تحقيؽ ىدؼ 

( ، ورغـ اف ىنالؾ دراسات 8: 2116محدد خططت لو المنظمة مسبؽ )الجبوري ، 
عمى طبيعتو   وابحاث كثيرة تناولت ىذا المفيوـ اال انيا لـ تتوصؿ الى اتفاؽ شامؿ

ويعبر الباحثوف عنو مف خالؿ مدى النجاح الذي يحققو المصرؼ في تحقيؽ أىدافو 
(Yin, 2017 :10 ولذلؾ واتساقًا مع وجية النظر ىذه فانيـ يعبروف عف األداء ، )

المصرفي بانو ما يحققو المصرؼ مف أىداؼ مخططة ويمثؿ انعكاس لقدرة المصرؼ 
(. وقد Seth  & Thomas ,2020  :15طويمة األجؿ )وقابميتو في تحقيؽ أىدافو ال
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األداء المصرفي بانو انعكاس لمدى نجاح المصرؼ أو فشمو في تحقيؽ أىدافو  عرؼ
 ,Segevوفقًا لمعايير محددة وضعيا المصرؼ عمى وفؽ متطمبات عممو وطبيعتيا )

ي (. ومف الباحثيف مف يرى اف األداء المصرفي يعبر عف الكيفية الت10: 2020
يستخدـ فييا المصرؼ موارده المادية والبشرية واستغالليا بالصورة التي تجعمو قادرًا 

بانو ايضًا ( ، وتـ تعريفو Seth  & Thomas ,2020  :15تحقيؽ أىدافو ) عمى
 &  Khortellيمثؿ النتائج المرغوبة التي يسعى المصرؼ إلى تحقيقيا )

Zajac,2019 :12( وأتفؽ مع ىذا التعريؼ   )Smith & Grimm , 2020 :17 )
إذ ذكرا اف األداء ىو انعكاس لقدرة المصرؼ وقابميتو في تحقيؽ أىدافو. ويعرؼ ايضا 
بانو مقياس ذاتي لمدى قدرة المصرؼ عمى استخػداـ األصوؿ المالية مف أسموب عممػػو 

لمصحػة  ويستخدـ ىذا المصطمح أيضا كمقياس عاـ،  األساسي وتوليد األرباح
( وقد Herick,  2111: 4عمى مدى فترة زمنية معينة )  لممصرؼ العامة الماليػة
مػدى مسػاىمة االنشػطة في خمػؽ القيمػة ( بانو يمثؿ 23: 2115)مسعودي ، عرفو  

مف خالؿ بموغ األىداؼ المالية بأقؿ  أو الفعاليػة في اسػتخداـ المػوارد الماليػة المتاحة
التعريػؼ يتضح اف األىداؼ الماليػة المخطػط ليػا ال التكاليؼ المالية. مػف خػالؿ ىػذا 

ومف خالؿ ما تقدـ نالحظ اف  تتحقػؽ إال بتكامػؿ جميػع االنشػطة داخػؿ المصرؼ .
أغمب الباحثيف كانوا يركزوف في النجاح أو الفشؿ الذي يحققو المصرؼ في تحقيؽ 

ارده المادية أىدافو عمى ضوء األسس والمعايير التي تـ اعتمادىا عمى ضوء مو 
 والبشرية اضافة إلى التكيؼ مع البيئة المحيطة.                                                             

اف االختالؼ في األداء الذي يحصؿ بيف المصارؼ ينتج عف  تافوترى الباحث
ت األسموب الذي يتـ فيو توظيؼ الموارد مف أجؿ خمؽ مزايا تنافسيو في النشاطا

المختمفة، واف األداء يتحقؽ مف خالؿ المواءمة بيف بيئة األعماؿ والموارد المتاحة 
 لممصرؼ.
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 أهمية قياس وتقييم األداء المصرفي  2-2
 Segev, 2020يمكف إيجاز أىمية قياس األداء المصرفي مف خالؿ اآلتي )     
:10: ) 
لمواصمة نشاطو يوفر قياس األداء مؤشرًا لمدى نجاح المصرؼ مف خالؿ سعيو  .1

مف أجؿ تحقيؽ أىدافو  فالنجاح مقياس  يجمع بيف الفاعمية  والكفاءة )غزاؿ 
،2015: 16 .) 

يوفر األداء المعمومات المطموبة لمختمؼ المستويات التنظيمية والمالية في   .2
 المصرؼ والتي تساعد في الرقابة المصرفية واتخاذ القرارات.

لي في تحقيؽ األىداؼ المطموبة مف خالؿ يقيس فاعمية النشاط المصرفي والما .3
 مقارنة النتائج المخططة مع النتائج المتحققة.

يقيس المخاطرة لمنشاط المصرفي المالي مف حيث اف انخفاض تقمب العائد قد   .4
 (.19 :2007عبد الغني ،يؤدي الى انخفاض المخاطرة الى أدنى درجة ممكنة )

المصرفي أصبح يمتمؾ اىتماـ واسع لدى ومف ىنا فاف موضوع تقييـ األداء المالي 
الباحثيف في مجاالت الدراسة االقتصادية منيا واإلدارية والمالية والمصرفية كذلؾ ، 

 وفي ىذا المجاؿ وردت عدة مفاىيـ لعممية تقييـ األداء المالي منيا :
  تقييـ األداء المالي ىو كيفية  قياس النتائج التي تـ تحقيقيا أو المنتظرة عمى

ء معايير محددة مسبقًا لتحديد ما يمكف قياسو ، ومف ثـ مدى تحقيؽ ضو 
والموارد المستخدمة  األىداؼ لمعرفة  الفعالية وتحديد األىمية النسبية بيف النتائج

 (.11: 2115التي مف خالليا يتـ الحكـ عمى درجة الكفاءة )زىري،
 قا وتقديـ حكـ عمى قياس النتائج التي تـ تحقيقيا في ضوء المعايير المحددة مسب

 2115ادارة المصرؼ   لخدمة أطراؼ مختمفة ليا عالقة بالمصرؼ.)غزاؿ،
:16. ) 
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  اف تقيػيـ األداء ىو أحػد الحمقػات الميمػة في العمميػة االداريػة الشػاممة ، تعتمػد
عمػى اسػتخداـ مجموعة المؤشػرات والمقػاييس لفحػص مػدى تحقيػؽ المصرؼ 

 (.348: 2113)إبراىيـ ، المطموبة ألىدافو 
العممي وذلؾ لتوفر  بعمى األداء المالي في الجان تعتمدافس تيفعممًا بأف الباحث

 البيانات وسيولة أحتساب المؤشرات المالية مف ىذه البيانات.
وهناك ركائز عديدة أساسية يستند عميها  تقييم األداء المالي في المصارف منها    
(Yin, 2017 :10:) 
تتطمب    الدقيق ألهداف المصارف التجارية وفي مختمف المجاالت : التحديد .1

عممية تقييـ األداء المالي تحديدا واضحا لألىداؼ التي يسعى المصرؼ إلييا، 
ويتضمف ذلؾ تحديدا لجميع األىداؼ التفصيمية والتي يمكف تصنيفيا الى أىداؼ 

، كذلؾ يجب اف  قصيرة األجؿ و طويمة األجؿ ، وأىداؼ فرعية وأخرى رئيسية
 تكوف تمؾ األىداؼ واضحة  لجميع األفراد العامميف في المصرؼ.

بعد اف يتـ  وضع الخطط المطموبة في كل مجاالت مع مراعاة التنسيق بينهما: .2
تحديد األىداؼ بشكؿ مفصؿ ، البد مف وضع خطط  تفصيمية كي تكوف مؤشرا 

الخطط تحديد الموارد  لتحقيؽ األىداؼ بالشكؿ  المطموب ، عمى اف تتضمف تمؾ
المتاحة وأسموب استخداميا عمميا  وبالشكؿ الذي يمكف مف تحقيؽ األىداؼ بأقؿ 
كمفة  ، مع مراعاة اف تكوف الخطط  متناسقة مع األىداؼ التي تـ تحديدىا ، ) 

 ػ(33: 2119نصر ومزناف ،
داء :  وتتضمف قواعد تقييـ األالتحديد بشكل واضح لمراكز المسؤولية اإلدارية  .3

المالي في المصرؼ تحديد مراكز المسؤولية ، ويقصد بمراكز المسؤولية كؿ وحدة 
تنظيمية متخصصة بأداء نشاطا محددا وليا سمطة في اتخاذ القرارات الكفيمة بتنفيذ 
ىذا النشاط وتحديد النتائج الممكنة ، فمثمما ىو معروؼ اف المصرؼ يمارس العديد 
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ا لذلؾ يوجد عدد مف مراكز المسؤولية ليا فعالية أو مف الفعاليات واألنشطة ، وتبع
نشاط في المصرؼ ، ليذا مف الضروري تحديد مسؤولية كؿ وحدة مف تمؾ الوحدات 

كذلؾ تشخيص اإلدارية والصورة الواضحة مف أجؿ تسييؿ عممية الرقابة و 
 Smithناجحة لمتغمب عمييا أو التقميؿ مف آثارىا السمبية) االنحرافات ووضع حموؿ

& Grimm , 2020 :17) . 
تقتضي اجراءات تقييـ األداء المالي في   االختيار الجيد لمؤشرات التقييم المالي: .4

المصارؼ تحديد ووضع مؤشرات ليذا الغرض ، ويعد اختيار وتحديد مؤشرات تقييـ 
األداء المالي مف اىـ القواعد االساسية لتقييـ األداء المالي وفي الوقت ذاتو أكثرىا 

 (.16: 2115صعوبة وذلؾ لتنوع المؤشرات وأختالؼ اآلراء فييا )غزاؿ،
 مؤشرات تقييم المصارف دوليًا ومحمياً  2-3

تمثؿ عمميات تقييـ االداء المصرفي السياسات التي تتخذىا البنوؾ لتقدير مدى 
وتحديد أسبابيا وآليات التصحيح  تحقيؽ األىداؼ المرسومة والوقوؼ عمى اإلنحرافات

(. كما واف 372:  2119المناسبة والحيمولة دوف وقوعيا مستقباًل )يوسؼ والجميمي ، 
استخداـ المؤشرات المالية ألغراض تقييـ المنظمات المصرفية وادائيا أصبح مف األمور 

لمعبرة عف المالوفة والواسعة االنتشار لكونيا تتالئـ مع طبيعة عمؿ ىذه المنظمات وا
مدى تحقيؽ أىدافيا االستراتيجية ، فمف خالؿ التحميؿ المالي بوساطة ىذه المؤشرات 
يتـ دراسة األداء الماضي ليذه المنظمات وتقييـ ظروفيا الحاضرة ثـ التنبؤ بامكانية 
تحقيؽ أىدافيا المرغوبة في المستقبؿ والتمكف مف اتخاذ القرارات الضرورية الحالية 

(. واف التوجو نحو قياس أداء المصارؼ Smith & Grimm , 2020 :17والمتوقعة )
عمى وفؽ المنظور المالي يعد أكثر التوجيات رسوخًا وتطورًا  ، فالتفوؽ في ميداف 
األداء المالي المصرفي يضمف لممصرؼ ميزة تنافسية متفوقو بفتح األفاؽ إمامو 

( ، Khortell  & Zajac,2019 :12لالنطالؽ نحو تعزيز ذلؾ المركز وتطوره )
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ويرتبط األداء المالي المصرفي أرتباطًا وثيقًا بحاجة األطراؼ المختمفة التي ليا عالقة 
بمشروع محدد، لمعرفة التغيرات المالية التي حدثت في مسار اعمالو خالؿ المدد 
المحددة لتخطيط األىداؼ وكذلؾ لمعرفة المتغيرات التاريخية والتنبؤ بالمستقبؿ ، وذلؾ 
لكونو يعبر عف معالجة المصرؼ لمبيانات المتاحة بيدؼ الحصوؿ عمى معمومات 

ستكوف عميو في  تستعمؿ في تقييـ أداء المصارؼ في الماضي والحاضر وتوقع ما
(، حيث يمثؿ Yin, 2017 :10المستقبؿ وبالتالي تساعد في عممية اتخاذ القرار )

ية وغيرىا، لموقوؼ عمى الحالة المالية عممية شاممة تستخدـ فييا جميع البيانات المحاسب
لممصرؼ، وتحديد الكيفية التي أديرت بيا موارده خالؿ فترة زمنية معينة )بوعبيدة ، 

(. ومف الميـ اف نفيـ السبب في اف قياس أداء اي منظمة ضروري 251: 2118
دوف وحيوي ، إذ اف المنظمة التي تعمؿ مف دوف نظاـ لقياس األداء تشبو طائرة تحمؽ ب

بوصمة ، ومف ىنا ال ييدؼ الغرض مف قياس األداء إلى معرفة كيفية أداء األعماؿ 
فحسب ، بؿ ايضا لتمكينيا مف األداء بشكؿ أفضؿ ، ويتمثؿ اليدؼ النيائي مف 
تطبيؽ نظاـ قياس األداء في تحسيف أداء أي منظمة حتى تتمكف بشكؿ أفضؿ مف 

(.  ويعرؼ قياس Haley, 2018 : 9 خدمة عمالئيا وموظفييا وأصحاب المصمحة )
األداء بانو عممية ميمة تعمؿ عمى جمع وتحميؿ وابالغ المعمومات المتعمقة بأداء فرد 
أو مجموعة أو منظمة أو نظاـ أو مكوف ، واف أحد أىـ الجوانب التي يجب أخذىا في 

حية االعتبار في ما يتعمؽ بعممية قياس األداء ىو اف مقاييس األداء تعمؿ مف النا
 & Costola النوعية لتوفير المعمومات والعمميات والخدمات التي يتـ انتاجيا )

Caporin,2016:11.) 
وتكمف أىمية نظاـ قياس األداء في حقيقة انو ال يحسف األداء فحسب بؿ ايضا 
يحُسف انتاجية كياف مصرفي عف طريؽ تخفيض التكاليؼ وتحقيؽ االيرادات أي انيا 

اءمة األنشطة مع الخطط الموضوعة تبعا لذلؾ مف خالؿ السماح الطريقة الجيدة لمو 
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(  ، وبالتالي يمكف القوؿ باف Segev, 2020 :10لممدراء بتطبيؽ أفضؿ الممارسات )
عممية قياس األداء ىي طريقة ميمة لفيـ وادارة وتحسيف حالة األداء بصورة عامة في 

فاعمية وكفاءة فانو بالتاكيد يدفع كؿ مجاالت ومستويات المنظمة اذا ما تـ القياـ بو ب
 (.Nourani  & Kweh , 2116:13لمنجاح في مجاؿ األعماؿ والخدمات )

 أف عممية قياس األداء ىي عممية يتـ فييا جمع وتحميؿ أو األبالغ تافوترى الباحث
عف البيانات والمعمومات المتعمقة باألداء سواء كاف ذلؾ األداء بالنسبة لمفرد أو 
مجموعة أو منظمة أو نظاـ كامؿ لمعرفة مستوى القيمة التي تقدـ لمعمالء وأصحاب 

 المصمحة اآلخريف.
وقد أشارت الدراسات واألدبيات الى عدد مف المقاييس المستخدمة في قياس األداء 

 (351:2118عساؼ,( )21:2116ميمي,) (et al Akhtar ,8:2118) ومنيا
(Tseng et al,2018:352:)- 
: يعد مف أشير أدوات قياس األداء شيوعا في المنظمات مف  المقياس المالي -1

خالؿ مقارنة أداء المنظمة في وضعيا المالي خالؿ المدة الزمنية المتتالية بيدؼ 
وتحديد اتجاىات األداء والتنبؤ توضيح حقيقة المركز المالي لممنظمة وتقييـ 

بالمستقبؿ ، ومف أىـ المؤشرات التي تقيس األداء المالي ىي العائد عمى االستثمار 
 ، و العائد عمى حؽ الممكية ، و العائد عمى حقوؽ المساىميف والحصة السوقية .

: يعتمد ىذا المقياس بصورة رئيسية عمى الزبوف فيو الذي يحدد الزبائني المقياس  -2
ستوى األداء مف خالؿ تقديـ المنظمة السمعة أو الخدمة لو ، وىناؾ نوعاف مف م

الخدمات المقدمة لمزبوف ىي الخدمات االساسية التي تشير الى مثال شراء عنصر 
معيف يتوقعو الزبوف , والخدمات التكميمية التي تشير الى مجموعة الخدمات التي 

ومف اىـ المؤشرات ليذا المقياس ىو  تسيؿ أو تعزز استخداـ الخدمات االساسية .
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رضا الزبوف ويقاس بالنمو في عدد الزبائف أو الحصة السوقية التي تمثؿ الزيادة في 
 .عدد الودائع 

: تعتبر الكفاءة كمقياس داخمي ألداء األعماؿ ويتـ مقياس الكفاءة والفاعمية  -3
قياسيا بمقدار  تقييميا بشكؿ متكرر مف حيث التكمفة واالنتاج  والربحية ، ويتـ

وحدة مف السمع والخدمات . والكفاءة ىي القدرة عمى  إلنتاجالموارد المستخدمة 
استخداـ الحد األدنى مف الموارد الممكنة لتحقيؽ مستوى معيف مف القبوؿ وعدـ 
وجود ىدر في استخداـ الموارد المتاحة ، وكذلؾ تقيس كفاءة األداء االنتاجي 

اما الفاعمية فيي القدرة عمى تحقيؽ النتيجة  .لماليلممنظمة وليس فقط أداءىا ا
المرغوبة أو المتوقعة لتحقيؽ األىداؼ ويمكف تقسيـ األىداؼ الى معيار واحد أو 

تعد الفاعمية احد معايير  واكثر وىو الوقت و الكمية والتكمفة والجودة والربحية ، 
 تقييـ الموظؼ مف قبؿ مديره .

األداء  ىناؾ تحوؿ في التركيز مف مقاييساالقتصادية المضافة :  القيمةمقياس  -4
القائمة عمى المحاسبة التقميدية الى مقاييس األداء الجديدة المبنية عمى القيمة 
االقتصادية المضافة ، والمستمدة مف األىداؼ الطويمة األجؿ لتعظيـ الثروات 

المؤشرات الواعدة حيث مف  مقابؿ األىداؼ قصيرة األجؿ وتعد القيمة المضافة
 تقيس أداء المنظمة مف منظور محاسبي. تتفوؽ عمى المؤشرات التقميدية فيي

تمثؿ  مقياسا خارجيا لألداء ويمكف تعظيمو : المضافة  السوقيةمقياس القيمة  -5
باالعتماد عمى المقياس الداخمي الى جانب االرتباط بشكؿ مباشر مع عممية خمؽ 

الوقت ، وىي تمثؿ القيمة السوقية التي تكوف أعمى مف  القيمة لممساىميف مع مرور
القيمة الدفترية وتعتبر  أفضؿ مقياس ألداء المنظمات وىي تمثؿ مقياسا تراكميا 

 ألداء المنظمات .
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ذو أداة تنافسية قوية في بيئة األعماؿ  وىو مف المقاييسمقياس اعادة الهندسة:  -6
الوظائؼ مف  وتنظيـىيكمة وتصميـ مف أجؿ تحقيؽ ميزة تنافسية مف خالؿ اعادة 

البداية وتحسيف مستويات األداء، حيث تبيف ىذه األداة مف اعادة التنظيـ الجذري 
لعمميات المنظمة والوصوؿ الى تحسينات ممموسة بالنسبة لمتكمفة والربحية و 

 .الجودة و نوعية الخدمة المقدمة و سرعة األداء و المركز التنافسي  وعدد الزبائف
يعتبر مف االتجاىات الحديثة لقياس األداء ويركز عمى التحسيف المقياس المقارن:  -7

المستمر لألداء ويوفر اطارا يمكف المنظمات مف التعمـ ، ويقصد بو قياس األداء 
داخؿ المنظمة مقارنة بالسنوات الحالية و السابقة ، بيدؼ الوصوؿ الى أداء أفضؿ 

الخارجية وايجاد فرص متاحة تمكف مف  نافسةالم، ومف أسباب قياسو التعرؼ عمى 
تحقيؽ األىداؼ ، ويمكف اف يؤدي ىذا القياس الى أداء أفضؿ مف خالؿ ترشيد 

 .التكاليؼ عف طريؽ تطبيؽ برامج وخطوات مجربو مف دوف جيد مبذوؿ
ىي أحدى أىـ األدوات التي تعتمدىا المنظمات في المراقبة مقياس لوحة القيادة:  -8

خالليا الى تحسيف ادائيا والمحافظة عميو ،وذلؾ مف أجؿ  ، حيث تسعى مف
مواكبة التطورات وتحقيؽ اليدؼ المنشود باإلضافة الى تجسيد اليدؼ االسمى وىو 
البقاء واالستمرارية ، وتبيف آلية عمؿ لوحة القيادة الى تقسيـ المنظمة الى مراكز 

ادة بمثابة أداة رقابية مسؤولية وتفويض السمطات ، وليذا يمكف اعتبار لوحة القي
تستخدميا لوحة القيادة ىي  التيذاتية خاصة بالمسؤوليف ، ومف أىـ المؤشرات 

النسب والجداوؿ والمخططات البيانية واالشارات والرموز واليوامش والنتيجة 
 .الصافية والكمية المصنعة والمبيعات

ير العمميات وتحقيؽ ىي عممية ايجابية واستباقية لتغي : مقياس المقارنة المرجعية -9
األداء المتميز ، وتعرؼ بانيا مجموعة مف العمميات والمستمزمات الضرورية 
لممارسة التقييـ المستمر ألداء المنظمة مف خالؿ المقارنة بنموذج في نفس 
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والسمعة الجيدة مف خالؿ التعرؼ عمى مظاىر  بالكفاءةاالختصاص مشيود لو 
 .اوأسباب الفجوة والعمؿ عمى معالجتي

تستخدـ التعبيرات مثؿ )غير واضح  ، مقياس النظرية الغامضة )الضبابية(:  -11
ربما عمى األرجح ، مف المرجح جدا( ، وتمثؿ الى حد ما درجة عدـ اليقيف ، حيث 

ميـ تـ تطبيقو في البيئة العممية وأيضا في الحقوؿ  ىي مفيوـ الغامضةاف النظرية 
اء واالستشارات المينية وعموـ االدارة األخرى مثؿ ىندسة التحكـ و نظاـ الخبر 

والمالية وبحوث العمميات ، وبالتالي اصبحت ىذه النظرية مفيدة ألتمتة األنشطة 
البشرية مع معمومات تستند عمى عدـ اليقيف اي استخدمت ىذه النظرية في قياس 

 األداء مف خالؿ مساعدة صانعي القرار في اختيار البديؿ األفضؿ.
 دماج المصرفي:مفهوم األن 2-4

حظي موضوع اإلندماج باىتماـ العديد مف الكتاب والباحثيف كنتيجة لمتوجيات الميمة 
التي أفرزتيا ظاىرة العولمة بأبعادىا ومتغيراتيا المختمفة، ورغـ التبايف في اىتمامات 
الكتاب والباحثيف ووجيات نظرىـ إال أنيـ متفقوف في عرضيـ لمفيـو االندماج عمى 

 جوانب عديدة.مضاميف و 
فمف الناحية المغوية جاء في لساف العرب أف كممة اندماج تعني " التوحيد والدمج، 
ودمج االمر وأدمج الحبؿ أي أجاد فتمو، وقيؿ أحكـ فتمو في ورقة " والدموج: دخوؿ 
ندمج إندماجًا إذا دخؿ  الشيء في الشيء واندمج، ويقاؿ: وأدمج في الشيء إدماجًا وا 

(. وبيذا فاالندماج يعني خمط الشيء مع مثيمو. ومف 111ىػ، 631منظور، فيو )إبف
الناحية المفاىيمية يعرؼ االندماج بكونو "ممارسة تنطوي عمى تجميع أصوؿ والتزامات 
الوحدة االقتصادية المندمجة مع الوحدة االقتصادية الدامجة بحيث تصبح كال الوحدتيف 

 (.28: 2121وحدة اقتصادية واحدة" )السفاف ، 
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ومف الناحية االدارية ينظر الى االندماج عمى أنو " عممية يصبح بواسطتيا مشروعاف 
أو أكثر مستقالف سابقًا، تحت إدارة واحدة " أو " يصبح جمع إثنيف أو أكثر مف وحدات 
األعماؿ في وحدة واحدة ، أما مف الناحية المالية فينظر إليو بأنو " عممية وضع 

ت سيطرة شركة واحدة، يممكيا مساىموا الشركتيف االصميتيف، أي موجودات شركتيف تح
بعبارة ثانية يتـ تجميع موجودات ومطموبات كمتا الشركتيف ومنح المساىميف في كمتا 

 ,Daftالشركتيف أسيـ في الشركة الجديدة مقابؿ أسيميـ في الشركتيف االصميتيف )
2017 :2.) 

ستراتيجيًا يعد االندماج كخيار إسترا تيجي أماـ المنظمات وىو مف أىـ أشكاؿ التنويع وا 
الخارجي لمدخوؿ الى مجاالت أعماؿ جديدة ومترابطة، فالتغيير يعد مطمبًا جوىريًا في 
حياة المنظمات واالدارات واالفراد والعامميف عمى حٍد سواء، ويتطمب ىذا التغيير إدارة 

ة االندماج ىذه يتكوف شكؿ عميا مدركة لشروط نجاح عممية االندماج، ونتيجًة لعممي
ومف جانب اخر يعرؼ االندماج المصرفي عمى انو  (.1، 2121جديد لممنظمة )احمد ،

عممية مالية تؤدي الى السيطرة عمى مصرؼ أو أكثر بواسطة مؤسسة مالية أو 
مصرفية أخرى بحيث يتخمى المصرؼ المندمج عادة عف استقالليتو ويدخؿ في 

ًا واحدًا ، ويتخذ المصرؼ الجديد أسما جديدا عادة باسـ المصرؼ الدامج ويصبح مصرف
المؤسسة الدامجة أو أسـ مشترؾ بينيما وتضاؼ أصوؿ وخصوـ المصرؼ المندمج 
ألى أصوؿ وخصوـ المصرؼ الدامج  ، ويعتبر التوسع في االندماج المصرفي وتكويف 

ة المالية مصارؼ عمالقة مف أىـ السمات المتطورة لمعمؿ المصرفي في ظؿ العولم
( ويعرؼ األندماج المصرفي أيضًا بانو أتفاؽ يؤدي الى اتحاد 17:2112)عيد,

مصرفيف أو أكثر وذوبانيما بشكؿ أرادي في كياف مصرفي واحد ويكوف الكياف الجديد 
ذو قدرة أعمى وفعالية أكبر عمى تحقيؽ أىداؼ كاف اليمكف أف تتحقؽ قبؿ اف تصبح 

صرفي جديد . وىذا يعني أف عممية االندماج المصرفي عممية االندماج وتكويف كياف م
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تؤدي الى االنتقاؿ مف وضع تنافسي معيف إلى وضع تنافسي أفضؿ وىو بيذا يعمؿ 
 عمى تحقيؽ ثالثة جوانب تتمثؿ باآلتي :

 .يمنح الثقة لدى جميور العمالء والزبائف المتعامميف معيـ 
 ج.يخمؽ وضع تنافسي أفضؿ لممصرؼ بعد عممية االندما 
  تعييف كادر أداري جديد أكثػر خبرة وكفاءة ليؤدي الوظائؼ بشكؿ أكثر كػفاءة مما

كاف عميو وبعد ذلؾ يكتػسب الكياف المصرفي الجديد شخصػيتو المعنوية  )محمد 
،2114  :4.) 

أف االندماج المصرفي ىو قياـ المؤسسة المصرفية  تافومف خالؿ ما سبؽ ترى الباحث
باالتحاد أو الذوباف مع مؤسسة أخرى أو أكثر بيدؼ تحسيف االداء ودعـ القدرات 

 التنافسية .
 دوافع االندماج المصرفي: 2-5

يعد االندماج المصرفي مف المفاىيـ والتطبيقات الحديثة التي سعت معظـ المصارؼ 
عتمادىا كخيار إستراتيجي مف أجؿ تحويميا الى وحدات أكبر والمؤسسات المالية إلى ا

أواًل، ولتعزيز قدرتيا التنافسية ثانيًا ، وبيذا يمكف القوؿ أف الدافع والمبرر الرئيسي 
لمتوجو واالندفاع نحو عمميات االندماج بيف المصارؼ ىو التغيرات الكبيرة والمتسارعة 

ر ما يعرؼ بالعولمة المالية والمتمثمة بالتغير التي يمر بيا العالـ، والتي أدت الى ظيو 
الذي حصؿ في البيئة الخارجية لممصارؼ مف تقدـ في العمميات االلكترونية 

وقد أورد الكتاب والباحثوف جممة مف الدوافع والمبررات الخاصة  .واالتصاالت والمنافسة
 باالندماج المصرفي التي تعكس أىـ أىداؼ عممية االندماج وىي عمى النحو اآلتي

(John,2020 :2): 
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أجمع عمماء االقتصاد عمى أف صغر حجـ المصارؼ لو الدوافع االقتصادية: . 1
ع مجموعات مصرفية أخرى فيحقؽ ليا مزايا سمبيات عديدة، أما تكتميا أو إندماجيا م

كثيرة مثؿ العمؿ عمى أساس اإلنتاج الواسع بضـ المصارؼ الصغيرة الى بعضيا 
وتحويميا الى فروع لممصرؼ الذي تندمج فيو والذي يوصؿ الى تحقيؽ الوفر الناجـ 

 عف اقتصاديات الحجـ.

لتوسع إذ تسعى المصارؼ نحو وتسمى أحيانًا بدوافع النمو وا. الدوافع االستراتيجية: 2
تحقيؽ النمو والتوسع بوصفيا أىدافًا ضرورية لديمومة المصارؼ واستمرارىا، وىذا 
النمو تحكمو البيئة الخارجية وما يرافقيا مف تغيرات في البيئة المحيطة بالمصرؼ، 
األمر الذي يستدعي مف المصرؼ مواكبة ىذه التغيرات. فقد تمجأ المصارؼ نحو النمو 

ذي يكوف داخميا ويسمى بالتنويع الداخمي ويتمثؿ بفتح فروع جديدة لممصرؼ، وعادًة ال
ما يكوف بطيئًا نسبيًا ويتطمب مراحؿ سابقة كالتخطيط الدقيؽ ثـ التنفيذ الذي يكوف عمى 
مراحؿ بطيئة أيضًا، تحكميا قوانيف وقيود تضعيا السمطات النقدية إلنشاء الفروع التي 

قاء تحقيؽ بعض المتطمبات. أما التوسع الخارجي فيحدث بشكؿ ترغب بيا المصارؼ ل
أسرع إذ ترغب المصارؼ بالتوسع عف طريؽ دخوليا الى مجاالت أعماؿ جديدة 
ومترابطة أو شراء بعض المصارؼ، ويتمثؿ في إنضماـ مصارؼ بعضيا مع البعض 

ارية األخر لتكويف مصرؼ جديد أو أسـٍ جديد بيدؼ االستفادة مف الخبرات االد
لممصارؼ المندمجة ويساعد عمى تكويف فريؽ متميز في مجاؿ الكفاءة والفاعمية 

 العالية.
ويقسـ ىذا النوع مف االندماج الى نوعيف مف التنويع الخارجي ىما: عمميات االندماج 
الدفاعية، ويكوف توجو االدارة فييا نحو التوسع الداخمي، وتتضمف الجيود المبذولة 

المصرؼ الرئيسية في مياديف سوؽ معينة في مواجية المنافسة  لمحفاظ عمى أنشطة



 هـ1443-م  2022. لسنة (1الثاني/ ملحق ) العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال

 

 

 

 
471 

الخارجية المتصاعدة وتتبع ىذه االستراتيجية إمكانية المصرؼ بخفض التكاليؼ عف 
طريؽ تسريع العماؿ والعمؿ إلى التخمص مف الديوف وتحقيؽ بعض األرباح مف التنويع 

عمميات االندماج اليجومية التي  الجغرافي أيضًا، أما التوسع الخارجي فيتمثؿ باستخداـ
تشتمؿ عمى جيود لتوسيع مدى نشاطات المصرؼ ضمف مياديف السوؽ أو الدخوؿ في 

 .(Kim & Son,2019 :3)أسواؽ جغرافية جديدة 
إف ضخامة المؤسسة المصرفية يساعدىا في دخوؿ االسواؽ . الدوافع التنافسية: 3

ف المصارؼ الكبيرة الحجـ تكوف أقدر عمى العالمية بشكؿ أقوى وُيمكنيا مف المنافسة أل
مواجية طبيعة المنافسة الدولية مف المصارؼ الصغيرة فضاًل عف قدرتيا عمى تغطية 
المتطمبات الرأسمالية، إضافة الى ذلؾ فإف عدـ قدرة المصرؼ عمى التنافس قد يكوف 

اج اليوـ مبررًا رئيسًا ألندماجو مع آخر خوفًا مف التصفية كما أف عمميات االندم
 تستيدؼ زيادة القدرة التنافسية وتكويف تكتالت مصرفية لتقميؿ حدة المنافسة

(John,2020 :2). 
يعد تحسيف وضع المساىميف مف : وتعظيم ثروة المالكين . دوافع إرضاء المساهمين4

خالؿ سعي المصارؼ الدامجة الى تنويع االيرادات لتحقيؽ تدفؽ نقدي أعمى وبالمعدؿ 
نفسو مف المخاطر مف أىـ أىداؼ االندماج، ويرى المدراء في عمميات االندماج فائدة 
شخصية ألنفسيـ مف حيث السمعة في إدارة مصارؼ أكبر حجمًا وأوسع نشاطًا فضاًل 

ذلؾ فإف االندماج ييدؼ الى زيادة ثروة المالكيف أو حممة االسيـ )زيادة القيمة عف 
السوقية لمسيـ( أو المنفعة مف خالؿ العوائد المتوقعة بعد االندماج عف طريؽ زيادة 

تعظـ  عوائد المساىميف في المصرؼ المستيدؼ أو مف إندماج المصرؼ الدامج 
يؽ زيادة القيمة السوقية لسيـ المنفعة، مف خالؿ عممية االندماج ثروة المالكيف، عف طر 

 (.Kim & Son,2019 :3العوائد المتوقعة بعد االندماج )



 هـ1443-م  2022. لسنة (1الثاني/ ملحق ) العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال

 

 

 

 
472 

قد يستيدؼ االندماج حماية المصارؼ مف خطر االفالس فيتـ . دوافع تنظيمية: 5
إختيار التسوية الودية إلنقاذ مصرؼ ما مف صعوبة مالية، ويطمؽ عميو في ىذه الحالة 

نقاذ مف المحنة فإذا لـ يتـ االندماج طوعًا، تحاوؿ السمطات النقدية إندماج لإل
والمصرفية القياـ بعممية الدمج بيف المصارؼ بعضيا ببعض تجنبًا لميزات المصرفية 
التي تضعؼ االقتصاد الوطني بشكؿ عاـ، وتعد عممية االندماج عندئذ إجراءًا قسريًا 

 . (John,2020 :2) د يكوف االفالسلجية المصرؼ المندمج الف الخيار األخر ق

ويقصد بو زيادة القيمة الناتجة عف أثار التشغيؿ المشترؾ . دوافع تحقيق التداؤب: 6
أو الوفورات االقتصادية يحدث عندما تكوف قيمة المصرؼ الناتجة بعد االندماج أكبَر 

 مف حاصؿ جمع قيـ المصرفيف عندما يكونا منفصميف )قبؿ االندماج(.

ىناؾ عوامؿ ساعدت عمى بناء كيانات عمالقة مف ع العولمة المصرفية: . دواف7
المؤسسات المصرفية الناتجة عف االندماج فيما بينيا،وأىميا سياسة االنفتاح عمى العالـ 
وظيور منظمة التجارة العالمية وحرية تحرؾ رؤوس االمواؿ بيف الدوؿ فضاًل عف 

وؿ وتقميص القيود عمى التجارة والخدمات التسييالت التجارية ونقؿ البضائع بيف الد
بينيا. مما شجع عمى االستثمارات الخارجية وتدفؽ رؤوس االمواؿ كما ساعد عمى 

  تطوير االسواؽ المالية.
 عف دوافع االندماج المصرفي . ( تصورا اجمالياً 1تقدـ يقدـ الشكؿ ) مف خالؿ ما
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 ( 1الشكؿ )

 دوافع االندماج المصرفي
 اعداد الباحثتاف المصدر : مف

 المبحث الثالث: االطار العممي
 قائمة اإلستقصاءختبار ا 3-1

عمى عينة البحث يجب اخضاعيا الى عدة  قائمة اإلستقصاءقبؿ الشروع في توزيع 
 وكانت اإلختبارات كاآلتي:إختبارات 

 ثبات:الختبار إ 1_1_3
مف اف االجابات ستكوف متقاربة او متطابقة لو تـ تكرار تطبيقيا  التأكدمف أجؿ 

، تـ احتساب الثبات عمى عينة الدراسة عف طريؽ احتساب معامؿ الثبات 
(Cronbach's Alpha ىو اختبار مناسب يستخدـ لتقدير الثبات مف خالؿ االتساؽ )

أف النتائج تؤدي إلى الداخمي، عندما تكوف درجة موثوقة كبيرة )أي متسقة(، ذلؾ يعني 
نتائج مماثمة عندما يعاد االختبار، في ظؿ نفس الظروؼ وقد اتضح باف الفقرات 

( وىذه النسبة ذات ثبات مرتفع ومقبوؿ حيث تشير اغمب 0.811سجمت نسبة ثبات )
اي ان مقياس الدراسة يتسم .  (0.70الدراسات بانو يشترط بيا اف تكوف اكبر مف )
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جميع فقرات المقياس تتسم بالتناسق الداخمي ، وهذا المؤشر  بالثبات العالي ، إي
 يؤهل أداة الدراسة لالختبارات .

 تحديد البيانات المتطرفة او الشاذة: 2_1_3
إف تحديد البيانات المتطرفة والشاذة ييدؼ إلى معرفة فيما إذا كانت ىنالؾ 

او عشوائية وفييا تطرؼ او تحيز . ولمتعرؼ عمى ذلؾ تـ استخداـ  بيانات غير مالوفة
( لتحميؿ البيانات والتعرؼ عمى البيانات الشاذة او OUTLIERاختبار البيانات الشاذة )

المتطرفة، واذا أتضح وجود بيانات متطرفة ومتحيزة لذا سيتـ إستبعادىا. حيث تستبعد 
لمتمركز والتي تعني اف انتشارىا عشوائي فيي البيانات التي تقع خارج بموؾ االنتشار ا

( 7( يتضح وجود )2ومن خالل انموذج االختبار ضمن الشكل )متحيزة او متطرفة ، 
 .من البيانات الشاذة والمتطرفة وبذلك تم استبعادها من البيانات 
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 ( 2انشكم )

 (تاٌانشاذة وانًتطرفت )اعداد انباحث ( نهبياناثOutlierاختبار )

 اختبار خطية البيانات: 3_1_3
يتـ اعتماد اختبار الخطية لمبيانات مف أجؿ التعرؼ عمى طبيعة البيانات والتي 
تساىـ في تقدير العالقة بشكؿ سميـ وجيد ضمف فروضيا التي تتوجب اف تنتشر 
البيانات حوؿ خط االنتشار ، ويكوف االبتعاد قميال اليؤثر عمى النتائج ، ومف أجؿ 

( والذي يشير مباشرة الى Linearityار )ـ اعتماد اختبتاختبار خطية البيانات سي
امكانية اعطاء التصور المباشر مف خالؿ انتشار البيانات حوؿ خط االنتشار ، 

 ( ان البيانات تتصف بالخطية .3ويتضح من الشكل )
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 ( 3انشكم )

 (تانبار خطيت انبياواث )اعداد انباحثاخت

 :ختبار التوزيع الطبيعيا 4_1_3
مف أجؿ التعرؼ عمى طبيعة التوزيع االحتمالي لمبيانات فانو يتـ االعتماد عمى 
التوزيع الطبيعي ، حيث اف ىنالؾ الكثير مف البيانات التي تكوف غير موزعة توزيعا 

نتائج طبيعيا وبالتالي فاف االعتماد عمى بعض االختبارات االحصائية ال تؤدي إلى 
(, Kurtosis( والتفمطح )Skewnessدقيقة ، وليذا تـ االعتماد عمى معاممي االلتواء )

إذ يركز معامؿ االلتواء عمى "قياس مدى تماثؿ البيانات مف عدمو "، كوف البيانات 
المتماثمة تكوف موزعة توزيع طبيعيا ، اما )التفمطح( فانو يركز عمى " قياس ارتفاع قمة 

اف القيـ المستخرجة سواء كانت سالبة أو موجبة في التفمطح فإنيا  التوزيع"  حيث 
ذا كانت القيـ الناتجة مف  تشير إلى تفمطح منحنى التوزيع إلى اليميف أو اليسار، وا 

( فيذا يعني إف البيانات موزعة توزيع طبيعي  كما إف 0االلتواء أو التفمطح قريبة مف )
و االلتواء كحد أدنى أو أعمى لوجود صيغة تقريبية ليس ىناؾ قاعدة ثابتة لقيـ التفمطح أ

( و 1.96+يمكف أف يعتمد عمييا وىي اف قيـ التفمطح وااللتواء التي تقع قيميا ما بيف )
( نتائج 1ويظهر الجدول )(  ىي يمكف أف تحقؽ توزيعا طبيعيا لمبيانات.  1.96-)
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مدة في الدراسة إذ كمما اختبار التوزيع الطبيعي لمبيانات حسب عدد المشاهدات المعت
-( و )1.96+)كانت قيم االلتواء والتفمطح تقترب من الصفر او تقع بين القيمة 

تكون الفقرات الخاصة بالمتغير موزعة توزيعا طبيعيا  ، ومن مراجعة القيم ( 1.96
في الجدول يتضح بانها تقع ضمن حدود التوزيع الطبيعي وبالتالي فهي تتبع التوزيع 

    الطبيعي.
 ( 1انددول )

 وتائح انتوزيع انطبيعي نهبياواث

 انفقرة
انوسط 

 انحسابي
 انوسيط

انقيًت 

 اندنيا

انقيًت 

 انعهيا

االنحراف 

 انًعياري
 االنتواء انتفهطح

DATA1 4 4 2 5 0.739 0.271 -0.473 

DATA2 4.03 4 2 5 0.758 0.099 -0.49 

DATA3 4.273 4 2 5 0.827 1.473 -1.244 

DATA4 4.242 4 2 5 0.818 1.456 -1.192 

DATA5 4.273 4 3 5 0.664 -0.708 -0.388 

DATA6 4.273 4 2 5 0.75 1.024 -0.968 

DATA7 4.303 4 3 5 0.577 -0.494 -0.148 

DATA8 4.182 4 3 5 0.757 -1.198 -0.33 

DATA9 4.333 4 2 5 0.725 1.722 -1.131 

DATA10 4.182 4 2 5 0.796 0.075 -0.731 

DATA11 3.97 4 2 5 0.717 0.483 -0.47 

DATA12 4.03 4 2 5 0.797 -0.343 -0.433 

DATA13 4.061 4 2 5 0.886 -0.248 -0.673 

DATA14 3.909 4 2 5 0.753 -0.148 -0.287 

DATA15 3.636 4 1 5 0.979 0.257 -0.606 

DATA16 4.03 4 3 5 0.46 2.194 0.12 

DATA17 4.364 4 3 5 0.594 -0.592 -0.346 

DATA18 4.364 4 3 5 0.688 -0.669 -0.647 

DATA19 4.515 5 3 5 0.609 -0.1 -0.904 

DATA20 4.455 4 3 5 0.555 -0.855 -0.368 

DATA21 4.636 5 3 5 0.54 0.519 -1.188 

DATA22 4.242 4 3 5 0.605 -0.427 -0.178 

DATA23 4.364 4 3 5 0.643 -0.584 -0.534 

 المصدر: اعداد الباحثتاف
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ومف خالؿ ماتقدـ يمكف التاكد مف التوزيع الطبيعي لمبيانات مف خالؿ المدرج التكراري لمتوزيع 
 ( .4الطبيعي والمبيف في الشكؿ )

 
 (4انشكم )

 (تان)اعداد انباحث بياواثانانمدرج انتكراري نتوزيع 

 التحميل العاممي اإلستكشافي: 5_1_3
يتـ اجراء التحميؿ العاممي االستكشافي مف أجؿ التعرؼ عمى صدؽ الفقرات 

( 0.50، ويشترط فيو اف تكوف االبعاد مشبعة بنسبة ) لألبعادواستخالص تبعيتيا 
، ويتـ اجراء التحميؿ العاممي االستكشافي في حالة  ألبعادىافاكثر لقبوؿ تشبع الفقرات 

وضع المقاييس او تعديميا مف المقاييس الجاىزة ، وفي حالة كاف المقياس الجاىز 
مطبؽ بشكؿ كامؿ فال داعي لمقياـ بالتحميؿ االستكشافي واالكتفاء فقط بالتحميؿ 

ب تحديد انتماء العاممي التوكيدي ، وقبؿ اجراء التحميؿ العاممي االستكشافي يج
ومصداقية كؿ فقرة لممحور الذي تنتمي اليو ، ويجب أواًل القياـ باحتساب كفاية حجـ 

( وكمما اقتربت قيمتو مف الواحد الصحيح دؿ ىذا عمى KMOالعينة ومدى مالئمتيا )
المالئمة االفضؿ ، ثـ تدوير البيانات واستخالص الفقرات واالبعاد . ومف خالؿ مراجعة 

فقرة يمكف اف تتكوف بمقياس مف  23تضح باف فقرات الدراسة التي عددىا النتائج ي
خمسة مجموعات او عناصر ، ولتحديد الفقرات التي تنتمي لكؿ عنصر أو التي ال 
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، الذي بدأ بإختبار كفاية العينة  تنتمي إليو تـ بإجراء التحميؿ العاممي اإلستكشافي
(KMO) The Kaiser-Meyer-Olkin ( 2في الجدوؿ)  والذي مف خاللو يتـ ،

معرفة مدى كفاية حجـ العينة وىو بيذا يعد مف الشروط اليامة إلتماـ ىذا التحميؿ ، 
مع األخذ بنظر اإلعتبار أّف نتائج ىذا اإلختبار يجب أف تكوف أكبر مف أو تساوي 

كفاية حجم . والذي يتضح بان قيمة (Hair et al. ,2014)عمى وفؽ قاعدة  (0.50)
( وبهذا فهي تحقق الشرط 0.50( وهي اكبر من )0.524( قد بمغت )KMO)العينة 

 المطموب.
 (2انددول )

 اختبار كفايت حدم انعيىت 

KMO 0.524 

Bartlett's Test of Sphericity 

Chi-Square 490.912 

 253 درخت انحريت

 000. مستوى اندالنت

 المصدر: اعداد الباحثتاف

يتضمف التحميؿ العاممي االستكشافي الحصوؿ عمى العوامؿ التي التتجاوز 
، والذي يتـ  المقبوؿالمتغيرات الداخمة في التحميؿ ، ويتـ استبعاد العوامؿ خارج المدى 

مف خاللو تضميف القيـ المميزة لمعوامؿ الداخمة ، باالضافة الى اف تكوف نسبة تفسيرىا 
( من %67.55( فقد اشارت البيانات بانها تفسر )3) ومن مراجعة الجدولمقبولة ، 

 قيمة التباين الكمي وهي نسبة مقبولة.
 ( 3انددول )

 انقيم انمميسة نهعوامم وانتبايه انمفسر 

 انعناصر

 انقيى االونيت
يجًوع يربعاث انتشبعاث 

 انًفسرة
 يجًوع انًربعاث بعد انتدوير

 انكهي
وسبت 

 انتبايه

انتبايه 

 انتراكمي
 انكهي

وسبت 

 انتبايه

انتبايه 

 انتراكمي
 انكهي

وسبت 

 انتبايه

انتبايه 

 انتراكمي

1 6.769 29.429 29.429 6.769 29.429 29.429 4.477 19.464 19.464 

2 4.166 18.111 47.540 4.166 18.111 47.540 4.026 17.503 36.968 
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3 1.634 7.105 54.645 1.634 7.105 54.645 2.543 11.055 48.023 

4 1.586 6.897 61.542 1.586 6.897 61.542 2.377 10.333 58.356 

5 1.383 6.014 67.556 1.383 6.014 67.556 2.116 9.200 67.556 

 
ويتـ احتساب مصفوفة المكونات االساسية لمتحميؿ العاممي االستكشافي في الجدوؿ  
والذي   واستخالص العوامؿ الداخمة ( لمتعرؼ عمى مدى انتماء الفقرات البعادىا 4)

ويتضح بان الفقرات قد حققت ( 0.50يشترط اف تكوف قيمة التشبعات ىي اكبر مف )
 شرط التحميل العاممي االستكشافي وان المقياس المفترض هو مقياس مقبول .

 
 (4انددول )

 مصفوفت انمكوواث نهمقياش  

 انعىاصر انفقرة

 
1 2 3 4 5 

DATA1 0.631 
    

DATA2 0.770 
    

DATA3 0.837 
    

DATA4 0.671 
    

DATA5 0.732 
    

DATA6 
 

0.750 
   

DATA7 
 

0.684 
   

DATA8 
 

0.615 
   

DATA9 
 

0.595 
   

DATA10 
 

0.511 
   

DATA11 
  

0.599 
  

DATA12 
  

0.849 
  

DATA13 
  

0.591 
  

DATA14 
  

0.555 
  

DATA15 
  

0.532 
  

DATA16 
   

0.765 
 

DATA17 
   

0.501 
 

DATA18 
   

0.677 
 

 تانالمصدر: اعداد الباحث



 هـ1443-م  2022. لسنة (1الثاني/ ملحق ) العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال

 

 

 

 
481 

DATA19 
   

0.537 
 

DATA20 
    

0.712 

DATA21 
    

0.635 

DATA22 
    

0.623 

DATA23 
    

0.526 

 المصدر: اعداد الباحثتاف

 التحميل العاممي التوكيدي وبناء النماذج: 6_1_3
استعماؿ التحميؿ العاممي التوكيدي لقياس صدؽ البناء أو المفيوـ لمقياس تـ 

الدراسة ، وىو مقياس يعتمد عمى تحميؿ العوامؿ لمبنى الكامنة بيف المتغيرات ،  ومف 
ىنا فيو يعتبر مف االساليب الميمة والتي تستخدـ في حالة النماذج المتعددة ، وتعطي 

( الى 5( والجدوؿ )5يانات . وتشير نتائج الشكؿ )امكانية التعرؼ عمى  مالئمة الب
مقبولة حيث  والذي يظهر ان جميع القيمخالصة اختبار التحميؿ العاممي التوكيدي 

( وهي اكبر 0.40سجمت قيم ضمن القيمة المقبولة حيث انها سجمت قيم اكبر من )
 .Hair et)  يةمن الحدود الدنيا لمتحميل العاممي التوكيدي باالضافة الى كونها معنو 

al.,2010. ) 
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 (5انشكم )

 (تانانعامهي انتوكيدي )اعداد انباحث اوموذج انتحهيم

 (5انددول )

 وتائح انتحهيم انعامهي انتوكيدي  

 انتشبع انعناصر
انوسط 

 انحسابي 

االوحراف 

 انمعياري 
 T قيمت

مستوى 

 اندالنت

DATA1 <- Factor1 0.697 0.699 0.07 10.009 00000 

DATA2 <- Factor1 0.689 0.677 0.089 7.778 00000 

DATA3 <- Factor1 0.736 0.732 0.061 12.111 00000 

DATA4 <- Factor1 0.794 0.795 0.037 21.688 00000 

DATA5 <- Factor1 0.706 0.695 0.072 9.871 00000 

DATA6 <- Factor2 0.55 0.553 0.105 5.241 00000 

DATA7 <- Factor2 0.722 0.717 0.056 12.932 00000 

DATA8 <- Factor2 0.787 0.782 0.044 18.041 00000 

DATA9 <- Factor2 0.752 0.751 0.046 16.508 00000 

DATA10 <- Factor2 0.706 0.707 0.056 12.559 00000 

DATA11 <- Factor3 0.747 0.739 0.057 13.145 00000 

DATA12 <- Factor3 0.703 0.694 0.077 9.121 00000 

DATA13 <- Factor3 0.778 0.764 0.059 13.131 00000 

DATA14 <- Factor3 0.72 0.717 0.063 11.456 00000 

DATA15 <- Factor3 0.804 0.799 0.043 18.632 00000 

DATA16 <- Factor4 0.434 0.42 0.126 3.453 0.001 

DATA17 <- Factor4 0.724 0.716 0.057 12.803 00000 

DATA18 <- Factor4 0.673 0.662 0.072 9.294 00000 

DATA19 <- Factor4 0.765 0.763 0.046 16.626 00000 

DATA20 <- Factor4 0.716 0.72 0.056 12.834 00000 

DATA21 <- Factor5 0.71 0.714 0.076 9.384 00000 

DATA22 <- Factor5 0.856 0.851 0.05 16.973 00000 

DATA23 <- Factor5 0.776 0.766 0.068 11.364 00000 

 المصدر: اعداد الباحثتاف

 :إجابات العينة مستوى التحميل الوصفي ل 3-2
تـ اجراء المقابالت واالستقصاءات مع الخبراء والمتخصصيف في المصارؼ مف      

المصرفي وتقديـ الحموؿ والمقترحات التي  لألداءأجؿ الوقوؼ عمى التقييـ الصحيح 
تناسب تحسيف االداء المصرفي والتعرؼ عمى السبؿ الكفيمة لتحسيف االداء ومدى توفر 
دوافع االندماج لدى المصارؼ. وتبعا لذلؾ تـ توصيؼ عدد مف االسئمة والفقرات التي 

 .يمكف اف تعطي صورة عف الواقع والحموؿ التي يمكف اف يتـ اتباعيا 
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( يتضح باف المعدؿ العاـ لمفقرات بمغ 6ومف خالؿ المعطيات التحميمية ضمف الجدوؿ )
باىمية نسبية  (5وىو اكبر مف قيمة الوسط الموزوف لممقياس والبالغ )  (6.99)
%( واف ىنالؾ انسجاـ عاـ بيف الفقرات تعكسو قيمة االنحراؼ المعياري الذي 69.89)

قرات عكست قيـ متفاوتة وكانت أدنى قيمة ىي ( . كما اف الف1.032بمغت قيمتو )
لمفقرة المتعمقة بقياـ المصارؼ بتسديد قروضيا عف طريؽ االسيـ والتي بمغت نسبة 

( ، كما اف أعمى الفقرات اىمية 3.20%( بوسط حسابي )31.98اىمية نسبية بمغت )
بية متابعة احدث االصدارات والمعايير المحاسمف وجية نظر المتخصصيف ىي فقرة 

والتي بمغ االتفاؽ  الدولية واستخالص المالئـ منيا لبيئة الممارسات المحاسبية العراقية
 ( . 8.62( بوسط حسابي بمغ )%86.17عمييا بنسبة )

وقد جائت الفقرات االخرى مختمفة االىمية حيث سجمت فقرة االستعداد لالندماج اىمية  
، وسجمت فقرة العسر المالي ( 5.01( بوسط حسابي )50.25نسبية متوسطة بمغت )
( ، في حيف سجمت فقرة جودة 3.91( بوسط حسابي )% 39.14اىمية نسبية بمغت )

( ، اما فقرة 8.25( وقيمة وسط حسابي بمغت )% 82.47الموجودات اىمية نسبية )
( والوسط الحسابي % 84.47فقد كانت االىمية النسبية ليا )مالئمة راس الماؿ 

( ووسط حسابي % 84.32السيولة سجمت اىمية نسبية بمغت )( وفقرة توفر 8.25)
( ، في حيف سجمت الفقرة المتعمقة بمستوى الربحية اىمية نسبية 8.43بمغت قيمتو )

اىمية خفض الكمؼ ( ، كذلؾ سجمت فقرة 5.19( بوسط حسابي )% 51.85بمغت )
بية ( . اما فقرة النتائج الضري80.02( بوسط حسابي )% 80.25نسبية بمغت )

( وفقرة 5.62( والوسط الحسابي )% 56.17المرتفعة فقد كانت االىمية النسبية ليا )
( ووسط حسابي بمغت % 67.04سياسة النمو والتنويع سجمت اىمية نسبية بمغت )

( ، في حيف سجمت الفقرة المتعمقة باالعتبارات المالية والسياسة المستقبمية 6.70قيمتو )
( ، كذلؾ سجمت فقرة الضغط 6.58( بوسط حسابي )% 65.80اىمية نسبية بمغت )

( .اما فقرة مالئمة 7.14( بوسط حسابي )% 71.36التنافسي اىمية نسبية بمغت )
( 8.38( والوسط الحسابي )% 83.83التكنولوجيا فقد كانت االىمية النسبية ليا )

مت اىمية وفقرة مقدرة راس الماؿ المصرفي عمى تحمؿ الخسائر ومواجية االلتزامات سج



 هـ1443-م  2022. لسنة (1الثاني/ ملحق ) العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال

 

 

 

 
484 

( ، في حيف سجمت الفقرة 8.41( ووسط حسابي بمغت قيمتو )% 84.07نسبية بمغت )
( بوسط حسابي % 75.56اىمية نسبية بمغت )بقدرة وكفاءة مجمس االدارة المتعمقة  

اىمية نسبية قدرة المصرؼ عمى الوفاء بالتزامات الدائنيف ( ، كذلؾ سجمت فقرة 7.56)
( .اما فقرة ربحية المصرؼ فقد كانت 6.04ي )( بوسط حساب% 60.37بمغت )

( وفقرة العائد المتحقؽ 7.74( والوسط الحسابي )% 77.41االىمية النسبية ليا )
( ، في 7.73( ووسط حسابي بمغت قيمتو )% 77.28سجمت اىمية نسبية بمغت )
( % 72.59اىمية نسبية بمغت )بتحمؿ مخاطر السوؽ حيف سجمت الفقرة المتعمقة 

اىمية نسبية بمغت تحمؿ مخاطر االئتماف ( ، كذلؾ سجمت فقرة 7.26حسابي )بوسط 
( %78.02نسبية ) بأىمية( وفقرة مخاطر السيولة 8.35( بوسط حسابي )% 83.46)

 (.7.80ووسط حسابي )
عمى الفقرات أهمية من وجهة نظر أمن خالصة التحميل الوصفي يتضح ان 

االصدارات والمعايير المحاسبية الدولية متابعة أحدث المتخصصين هي فقرة 
الى ان فقرة  باإلضافة واستخالص المالئم منها لبيئة الممارسات المحاسبية العراقية

 اعتماد إلمكانيةاالستعداد لالندماج قد أعطت نتائج متوسطة وهذا ما يعطي مؤشر 
 تحسين االداء المصرفي .كأحد اساليب اسموب االندماج 

 ( 6انددول )

 انتحهيم انوصفي نهفقراث

 انوسط انًوزوٌ انفقرة
االنحراف 

 انًعياري
 االهًيت اننسبيت

1 5.02 0.3279 50.25 

2 3.91 0.3243 39.14 

3 8.25 0.2060 82.47 

4 8.25 0.2030 82.47 

5 8.43 0.2146 84.32 

6 5.19 0.2912 51.85 

7 6.56 0.2955 65.56 

8 8.02 0.2440 80.25 

9 5.62 0.2222 56.17 

10 6.70 0.2122 67.04 

11 6.58 0.2511 65.80 

12 7.14 0.2054 71.36 
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13 3.20 0.2864 31.98 

14 8.62 0.1773 86.17 

15 8.38 0.2090 83.83 

16 8.41 0.2371 84.07 

17 7.56 0.2624 75.56 

18 6.04 0.2678 60.37 

19 7.74 0.2483 77.41 

20 7.73 0.2558 77.28 

21 7.26 0.3105 72.59 

22 8.35 0.2581 83.46 

23 7.80 0.2607 78.02 

 69.89 1.0327 6.99 انًعدل انعاو

 المصدر: اعداد الباحثتاف
 (  تصور عاـ عف ىذه الفقرات 6ويقدـ الشكؿ )

 
 ( 6انشكم )

 انتحهيم انوصفي نمؤشراث تحسيه االداء 

 (تانانمصدر: )اعداد انباحث
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 االستنتاجات والتوصياتالمبحث الرابع: 
ف في تايا الباحثيلا تُكرس ىذا المبحث إلستعراض اىـ االستنتاجات التي توصم

 الجانبيف النظري والعممي وعمى النحو اآلتي: 

 أواًل:  االستنتاجات:

يتفؽ الخبراء والمتخصصوف المصرفيوف عمى اىمية متابعة احدث االصدارات  .1
والمعايير المحاسبية الدولية واستخالص المالئـ منيا لبيئة الممارسات المحاسبية 

 العراقية والحاجة الى اصدار التعميمات المناسبة بشانيا.
مؤشر  اف فقرة االستعداد لالندماج قد أعطت نتائج متوسطة وىذا ما يعطي .2

تحسيف االداء  كأحد اساليب في عينة البحث اسموب االندماج اعتمادإلمكانية 
 المصرفي .
 :ثانيًا: التوصيات

رشادات تتعمؽ بالمعالجات  .1 ضرورة قياـ البنؾ المركزي عمى اصدار تعميمات وا 
 المحاسبية لإلندماج تقدـ االرشادات التطبيقية لعممية اإلندماج.

 . لغرض تحسيف األداء في المصارؼ إعتماد إسموب اإلندماج .2

 انًصادر

 -:انًصادر انعربيت
 الرسائل واألطاريح الجامعيةاواًل: 

سناء مسعودي ، تقييـ األداء المالي لمبنوؾ التجارية ، مذكرة مقدمة الستكماؿ  .1
 .2115متطمبات شيادة الماستر العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير، 

االندماج المصرفي في البنوؾ الفمسطينية الضرورات والمحددات ، فؤاد عيد ،  .2
 .2112رسالة ماجستير ، جامعة االزىر ، 
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ميثـ بدر السفاف ، تاثير اليات الحوكمة في ظؿ تجميع االعماؿ عمى جودة االرباح  .3
لعينة مف الوحدات االقتصادية في العراؽ ،اطروحة دكتوراه في عموـ المحاسبة ، 

 .2121،جامعة بغداد 

 الدورياتثانيًا: 
، دور تكنولوجيا المعمومات في تحسيف االداء المصرفي ، مجمة  الجبوري احساف .1

 .2116،  2مدينة العمـ الجامعة ، العدد
بوعبيدة ، شريفة ، دعائـ الحوكمة وفاعميتيا في تحسيف األداء المصرفي ، مجمة  .2

 .2118،  3االمتياز لالقتصاد واالدارة ، العدد 

متطمبات توظيؼ المقارنة المرجعية كأداة فاعمة لضماف جودة البيئة  عساؼ ، .3
المدرسية في المرحمة االساسية بمحافظة غزة " مجمة كمية التربية االساسية لمعمـو 

 2118, 38التربوية واالنسانية , العدد 
غزاؿ , رقيو , أثر السياسات االقتصادية عمى تقييـ األداء المالي لمبنوؾ التجارية,  .4

 . 2115كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التيسير, 
كاظـ ، نبراس احمد ، ادارة المصارؼ قراءة  في األداء المصرفي والريادة  .5

 .  2121، 15المصرفية  ، المجمة الدولية لمعمـو االقتصادية واالدارية، العدد 
الشركات  يوسؼ ، عالء الديف ، والجميمي ، محمد الحسف ، دور مبادئ حوكمة .6

في تحسيف االداء المالي بالمصارؼ السودانية ، المجمة المصرية لمعموـ ، 
 .2119،  34العدد

 الكتبثالثًا: 
 .2114ايناس عباس محمد ، االندماج المصرفي نظرة شمولية ، دار البمقاف،  .1
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