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  مقـدمـة

تكوين مصارف كبيرة واصبح هذا االتجاه      لتجاهات الحديثة   يعد االندماج المصرفي احد اال             

الندماجات ل  والمبررات الداعية  سمة بارزة في الحياة االقتصادية ، وان اختلفت االسباب واالهداف         

وسـيطة االخـرى فـضال عـن        التي تشهدها المنشأت الصناعية والتجارية والمؤسسات المالية ال       

"  قبوال القىالمصارف ، ويبدو ان التركز المصرفي عن طريق االندماجات في معظم بلدان العالم              

وليها للمصارف يـرتبط ارتباطـا      ت التي   هدافمن الرأي العام طالما ان جانبا اليستهان به من اال         

 فكلما كبـر    ات اوسع وافضل   وقدرتها على تقديم خدم    وثيقا بما يكون عليه حجم المنشأة المصرفية      

 وتقـديم   محجم الوحدة المصرفية زادت ثقة الجمهور فيها وفي مقدرتها على الحفاظ على مدخراته            

   .  لهمافضل الخدمات والتسهيالت

  ماهية االندماج المصرفي : المبحث االول 

 واحدة ،            يعبر الدمج المصرفي عن االتحاد بين مؤسستين مصرفيتين او اكثر تحت ادارة           

وقد يؤدي الدمج الى زوال كل المصارف المشاركة في تلك العملية وظهور مصرف جديـد لـه                 

  ، او زوال احد المـصارف مـن          Consolidationصفته القانونية المستقلة وهو ما يطلق عليه        

 ير االخ مج ويلتزم ا المصرف الد  فقدانه لشخصيته المعنوية واندماجه مع     من خالل    الناحية القانونية   

بكافة التزاماته قبل التغيير ، وقد يكون الدمج جزئيا من خالل تملك حصص مـؤثرة مـن اسـهم                   

وال يقتصر نطاق عمليات الدمج داخل حدود الدولة فقط بل يمكن ان يتعـداها              . الملكية للمصارف   

  . من خالل اندماج مصرف محلي مع مصرف اجنبي الى الدول االخرى 

صرفي اداة فعالة للنمو ، فمن اجل تثبيت مركزه في السوق وضـمان                      يشكل االندماج الم  

 او اكثر اليه او الى االتحاد مـع مـصرف اخـر             واحدمتانته يعمد مصرف ما الى ضم مصرف        

فاالنـدماج اذن هـو     . لالستفاده من مبدأ وفورات الحجم واحتالل مساحة وحصة اكبر في السوق            

   .  واالقتصادي لحجم االمثللدة المصرفية للوصول وسيلة للتوسع والنمو أي زيادة حجم الوح

  

    المصرفيانواع االندماج: المبحث الثاني 

مصارف تجاريـة او    اندماج   كما يمكن    االندماج بين مصارف من نوع واحد        من االفضل ان يتم     

وقد يتم االنـدماج بـين       ) . Horizontal(مصارف متخصصة وهذا ما يسمى باالندماج االفقي        

مثل المصارف وشركات التأمين اذا      ) Congeneric( مالية تعمل في مجاالت مترابطة       مؤسسات

بـين   )  Vertical" (وقد يكـون االنـدماج عموديـا   . سمحت بذلك قوانين البلد الذي تعمل فيه 

 وفروعها ومصرف رئيسي في المدن الكبرى او العاصمة بحيث تـصبح هـذه              همصارف صغير 
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لالندماج تتمثل   اخرى   وتوجد هناك انواع    . للمصرف الكبير   " تدادالمصارف الصغيرة وفروعها ام   

  : بما يأتي 

  : ـ  االندماج الطوعي 1

باالندماج الودي ، الذي يتم بموافقة كل من ادارة  المصرف الدامج            "       وهو الذي يعرف ايضا   

ــة    ــسلطات النقديــ ــل الــ ــدموج وتعمــ ــصرف المــ ــة والمــ                 والرقابيــ

للعديد من الدول على تشجيع الدمج الطوعي والذي يحقق الحجم االقتـصادي االمثـل للوحـدات                

، وقـد   ت الربحيـة والنمـو      المصرفية ويجعلها قادرة علي مواجهة المنافسة وتحقيق اعلى معدال        

  .2004 لسنة 94من قانون المصارف رقم ) 23(اشارت اليه احكام المادة 

  : ـ  الدمج القسري 2

     وهو الدمج الذي تلجأ اليه السلطات النقدية في آخر المطاف لتنقية الجهـاز المـصرفي مـن                 

  . المصارف المتعثرة او التي على وشك االفالس والتصفية 

  : لعدائي ـ  الدمج ا3

نظرا لتدني السعر الـذي     ) المدموج  (      وهو الدمج الذي تعارضه ادارة المصرف المستهدف        

  . او لرغبتها في االحتفاظ باستقالليتها لحملة االسهم يقدمه المصرف الدامج 

  

    المصرفيمزايا االندماج: المبحث الثالث 

رف لبعضها البعض وتحويلهـا الـى       ـ  العمل على اساس االنتاج الواسع ، وذلك بضم المصا          1

تحقيق الوفورات في الكلف االداريـة واعـادة التنظـيم االداري           ل ،   جديد وكبير   مصرف  

  . والتخصص في بعض العمليات المطلوبة في السوق 

 تركيز مكوناتهـا فـي      من  " بدالـ  تنويع محفظة القروض واالستثمارات في المصرف الواحد          2

 االندماج مما سيؤدي الى تنويـع       اللجوء لخيار الصغيرة قبل   مجاالت محدودة في المصارف     

  . باثارها في المصارف الصغيرة  " المخاطر وتقليل اثارها في المصرف الجديد قياسا

بسبب زيـادة رأس المـال      " )  ام طبيعيا   كان "معنويا( ـ  زيادة حدود القرض للشخص الواحد        3

الرتباط الحد االعلى للقروض الممنوحة له      " رانظ المدفوع واالحتياطيات بعد اتمام االندماج      

مـن قـانون     31 و 30الحكام المادتين   "  تنفيذا بمقدار من رأس مال المصرف واحتياطياته     

  . 2004 لسنة 94المصارف رقم 

ـ االستفادة من خبرات وتجارب المصارف المندمجة وبخاصة استفادة المصارف الصغيرة من             4

  . خبرات المصارف الكبيرة 

اقل من كلفة تأسيس مصرف جديد ، او فـتح          " عموما) بفروعه  ( يعتبر شراء مصرف قائم     ـ    5

  . والمراسلين  الزبائن عفروع جديدة بسبب ما يتمتع به المصرف القائم من عالقات قائمة م
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ـ  زيادة وتنويع مجموعة الخدمات المصرفية التي يقدمها المصرف الموحد لزبائنه في سـوق               6

  . في سلة الخدمات المصرفية " داشدي" تشهد توسعا

  . ـ  توسيع سوق االسهم للمصرف الجديد وارتفاع قيمتها في السوق 7

ـ لاـ  االستفادة من مزايا الحجم الواسع الذي يترك آثار نفسية ايجابية لدى الزبائن ينظـرون                8 ه ي

  . على القدرة المالية لها " اعتماداعند المفاضلة بين المصارف في التعامل 

  

  ج القانونية ادمناشكال اال: مبحث الرابع ال

االول ويعـرف   :  يمكن ان يتخذ االندماج احد شكلين         بانه من الناحية القانونية  سبقت االشارة       

بالمزج وهو انشاء شركة جديدة اي مصرف جديد ، ويحل محل المصرفين القـائمين ،        " اصطالحا

  المـصرف الثـاني     مصرف آخر ويعلن حل    ىقباما الشكل الثاني فهو ما يعبر عنه بالضم حيث ي         

  " . قانونا

 كال المصرفين من الوجود القانوني اي يعلن حل كـل منهـا مـن               ل    ففي الحالة االولى ، يزو    

س شركة جديدة ، اي مصرف جديد تتـألف مطلوباتهـا مـن مطلوبـات               يالوجهة القانونية وتأس  

 بما فيها موجودات المصرفين السابقين    المصرفين السابقين كما تتألف موجوداتها من كل او بعض          

 قد ال يعرف مدى قابلية بعضها للتحصيل ويتـسلم مـساهمو المـصرفين               التي   الديون على الغير  

  . في المصرف الجديد بنسبة القيمة الصافية لكل من المصرفين " المنحلين او المدموجين اسهما

ويعلن حلـه    ةبفقدانه لشخصيته المعنوي  د      اما في الحالة الثانية فيزول احد المصرفين من الوجو        

المصرف ) من موجودات   " وقسماأ(  موجودات    كامل ويبقى المصرف الثانث الذي يشتري    " قانونا

  . في المصرف الدامج "  مساهمو المصرف المدموج لقاء ذلك اسهماىطويعالمنحل ومطلوباته 

  

    المصرفياآلثار المترتبة عن االندماج: المبحث الخامس 

  ان ابرز النواحي القانونية لعملية االندماج تتعلق بالنتائج واألثار المترتبة على هـذه العمليـة                 

  :ي ه

قد حـل محـل      الشركة الدامجة     ، حيث ان مجلس ادارة     بالنسبة الى عضوية مجلس االدارة    ـ    1

ز زيادة عدد اعضاء مجلس االدارة عنـد االنـدماج          و وهنا يج   الشركة المدمجة  مجلس ادارة 

 المحـدد فـي قـانون        وجعلها وفق الحد األقصى    على القاعدة التي تحدد ذلك العدد     " ستثناءا

  .  والبالغ تسعة اعضاء 1997لسنة  21الشركات رقم 

 المصرف الدامج بالوفاء بديون المصرف المدموج ، وهذا الحـل           التزم ،   بالنسبة الى الدائنين  ـ    2

 تهبجميع ضماناته وشروط تسديده وسعر فائد     " ائماللدين فيبقى الدين القديم ق    " ال يشكل تجديدا  

  . لذلك فأن االندماج ال يؤدي الى اسقاط  الديون األجلة واستحقاقها " وتبعا
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للذمة المالية للـشركة المندمجـة الـى        " شامال"  ، يشكل االندماج انتقاال     بالنسبة الى المدينين   ـ  3

حوالـة  (  وعليـه ال يعتبـر   ،تزاماتهاالشركة الدامجة التي تحل محلها في جميع حقوقها وال 

 تستلزم االجراءات المنصوص عليها في القانون المدني وهي عادة ابالغ المـدين او               )حق

لذلك فأن المصرف الدامج يـستطيع  " قبول هذا االخير به في ورقة ذات تاريخ صحيح وتبعا 

  . ائق و بدون ع المصرف المدمج بهمالحقة ديون

 فأنها تسقط لصالح المصرف الدامج لكون االخير        جار ، للمصرف المدموج   بالنسبة لعقود االي  ـ    4

  . يتمع بشخصية معنوية مستقلة ومنفصلة عن الشخصية المعنوية للمصرفين المدموجين 

 فأن االندماج قد يؤدي الى تقليص عدد المصارف العاملة وبالتـالي تقليـل              لمنافسةلبالنسبة  ـ    5

 القطاع بهدف تحسين الخدمة المصرفية واستقطاب الودائع        المنافسة التي يجب ان تسود هذا     

 المصرفي  ملاذ قد يؤدي االندماج الى احتكار بعض المصارف القليلة للع         . ومنح التسهيالت   

وما ينجم عن ذلك استيالئها على السوق المصرفية والتحكم فيها ويكون ذلك على حـساب               

   .مستوى ونوعية الخدمة المصرفية 

 الوارده فـي     على مبدأ سرية المعامالت المصرفية     ةظفحاميجب ال  لسرية المصرفية بالنسبة ل ـ    6

بعد اجراء االندماج للمصارف     2004 لسنة   94رقم   من قانون المصارف  ) 49(احكام المادة   

، النه ال يجوز نقل الحسابات الى المصرف الدامج اال بموافقة العمالء ويتطلب ذلـك بـان                 

ولـيس  "  طوعيا  اليه وافقة جميع عمالئه على نقل حساباتهم     يقوم المصرف الحصول على م    

    .  "اجباريا

  

  ج ادمنالضوابط الالزمة لنجاح عمليات اال: المبحث السادس 

    اصبح من االهمية بمكان بعد تناول مزايا االندماج واشكاله القانونية واالثار المترتبة عليـه ان           

نجاح عمليات االندماج المصرفي في تحقيق اهدافها        للضوابط واالسس الالزمة لضمان      طرقيتم الت 

  : ولعل هذه الضوابط ما يأتي 

نات التفصيلية التـي تـدعم      اـ  ضرورة توافر المعلومات والشفافية بما يسمح بمعرفة كافة البي          1

  . عملية االندماج 

ـ  ان يسفر االندماج عن خلق وحدة مصرفية قادرة على المنافسة دون النظر الى الحجم فقط ،                  2

نتائج االعمال  لهو انعكاس   لنجاح بل   ل "احيث ان الحجم الكبير من عملية االندماج ليس معيار        

  . واألثار االيجابية الناجمة عن ذلك االندماج 

 والعاملين في المؤسسات    ةختلفة لمجالس االدار  ـ  ضرورة مراعاة وجهات النظر والمواقف الم       3

  .  حتى تتم العملية دون عقبات او مقاومة كبيرة ةدمجمال
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ـ  يجب ان ال ينظر لعملية االندماج على انها غاية في حد ذاتها بل هي وسـيلة لرفـع كفـاءة                      4

   .  والرقابية االداء المصرفي وتدعيم المالءة المالية وتحديث النظم االدارية

  يجب ان تحدث عملية االندماج بناء على دراسة وافيـة بحيـث ال يكـون مجـرد تجميـع                     ـ5

على كفاءة الخدمة المصرفية ككـل وعلـى        " يؤثر سلبا و )احتكار قلة ( يشكل   بمالمؤسسات  

   . "ومااالقتصاد الوطني عم

اج وذلك  ـ  ان يتم تحديد االهداف طويلة االجل للمؤسسات المصرفية الداخلة في عمليات االندم             6

بالتحقق من مجموعة من المعايير الحاكمة لعملية االندماج مثل مـدى تحـسن االيـرادات               

وتقـديم  ،  في  المـصر  ونسبة التواجد واالنتشار      ، جياو والتقدم في درجة التكنول     ، المستقبلية

  .  جديدة  مصرفية خدمات وانشطة

ة ما يتعلق بالقروض الرديئة     ـ  ضرورة االنتهاء من هيكلة االوضاع الداخلية للمصارف وخاص         7

   .  وبميزانية نظيفةحتى يمكن االندماج على اسس قوية

 واتجاهات المصارف المندمجة ، خاصـة اذا كـان هنـاك          واغراض ـ  ضرورة توافق ثقافات    8

  .وكونها من مدارس مصرفية مختلفة  بينها  فيمااختالف في اساليب وطرق االدارة

ان االندماج المصرفي يهدف الى تخفيض النفقات ، ويدعم          القول   على ما تقدم يمكن   " وتاسيسا     

 وفي ظروف افضل وال يتم االندماج عادة االبعد ان     ، استمرار المصارف في نشاطها بشكل متجدد     

فاذا كانت عملية االنـدماج     ) زيادة رأس المال    ( توازن المصارف بينه وبين وسيلة النمو الداخلية        

الخـدمات  وتقلـيص النفقـات وتحـسين        االدارة والتنظيم    تحسينال و ستؤدي الى زيادة رأس الم    

   .  هذه المصارفالمصرفية واالاحجمت عنه

  

  ج المصرفي ادمناليات اال: المبحث السابع 

للتغيرات والتحوالت الجذرية التي تنتج من عمليات الدمج والتي من اهمها االوضـاع   " نظرا      

 والزبائن وحرصا   نب المالية المتعلقة بحقوق والتزامات المساهمين     القانونية وتركيبة الملكية والجوا   

، المساهمين والزبائن   على ان تتم عمليات الدمج بنجاح دون ان تحدث اية اثار سلبية على حقوق               

  :  االجراءات والضوابط التالية مصارف مراعاةلذا على ال

    االجراءات التي تسبق عملية الدمجأ  ـ 

مل على مقومات نجاح المـشروع      ت دراسة جدوى شاملة لمشروع الدمج ، وتش       ـ  ان يتم اعداد    1

 المندمجـة مـن مـساهمين وزبـائن         مـصارف وايجابياته على االشخاص ذوي العالقة بال     

   .  وعاملين 

ـ  ان يتم عرض دراسة الجدوى على مجالس ادارة المصارف المندمجة للموافقة على مشروع               2

  . الستحصال موافقته العراقي شروع الى البنك المركزي الدمج ، ومن ثم يتم ارسال الم
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ـ  ان يتم عرض مشروع الدمج على الهيئة العامة لمجموعة المـصارف المندمجـة للموافقـة                 3

  . كمرحلة اخيرة ألكمال االجراءات القانونية للمشروع 

 لعراقـي  ا ـ  ان يتم اعداد عقد والئحة تأسيس المصرف الجديد وعرضهما على البنك المركزي             4

   .  في وزارة التجارةللموافقة قبل اجراءات التسجيل لدى مسجل الشركات

   اجراءات تنفيذ الدمجب ـ 

ـ  ان يتم تشكيل لجنة عليا ولجان فنية من المصارف المندمجة ويجوز ان يمثـل فيهـا البنـك                    1

المركزي من اجل تقديم المساعدات الفنية للجان وللوقوف على مراحـل تنفيـذ مـشروع               

   .   لدمج ا

ـ  ان يتم وضع خطة عمل شاملة لتنفيذ الدمج على يراعى فيها وضع برنامج مصاحب لتالفي                  2

  . السلبيات التي تفرضها عملية الدمج على العاملين 

ـ  ان يتم اختيار خبير ألجراء عمليات تقييم االصول لمجموعة المـصارف المندمجـة وذلـك                 3

   . دلة  العابهدف توحيد اسس ومعايير التقييم

 واحد لمجموعة المصارف المندمجـة       او مراقب حسابات     ـ  ان يتم اختيار مكتب مدقق قانوني       4

وذلك بهدف توحيد اسس ومعايير التقييم المالي للمصارف المندمجة ، ويمكـن ان يـشترك               

  . مجموعة من المدققين للقيام بهذه المهام 

 ألصـول النظـام المحاسـبي       "الثابته وفقا صول  ـ  ان تتم معاملة نتائج تقييم او اعادة تقييم اال          5

  . الموحد 

لمعيار العرض واالفصاح للسنوات الخمس االخيرة وذلـك        " ـ  ان يتم  اعداد القوائم المالية وفقا        6

  . توحيد المقارنة ألغراض 

ـ  ألغراض تنفيذ عمليات الدمج بشفافية كاملة على  المصارف المندمجة تهيئة تفاصيل وافيـة                7

المـذكورة   والمعلومات الالزمة الغراض الدمج وذلك وفقـا للقائمـة            المالية   اناتعن البي 

   ـ:ادناه 

  المعلومات والبيانات الالزمة ألغراض الدمجج ـ 

   اوال ـ المعلومات االدارية

  .  االساسي واللوائح المكملة لها  الداخلي ـ  عقد التأسيس والنظام1

  . لهم ووصف العمل ومدة الخدمة  وشاغليها ي والوظائفـ  المعلومات الخاصة بالهيكل التنظيم2

  . الخدمة  انتهاء اتب وحقوق العاملين وامتيازاتهم ما بعد وـ  هيكل الر4
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  يـ الموقف التنافس" ثانيا

  

  . المقدم للجمهور داخل العراق  النشاط المصرفي اجمالي ـ نصيب المصرف من1

  . للصيغ التمويلية " قاأ  ـ  حجم التمويل الداخلي والخارجي وف

  .  والنوعي  يلقطاعاتصنيفها ل " ان وجدت وفقاالمحلية واالجنبية ب ـ  الودائع

   .عهدي تلا النقدي وج ـ  االئتمان

  . ـ  نصيب القطاعات المختلفة من النشاط 2

  . ـ  الشبكة المصرفية ومناطق تواجدها وحجم اعمالها 3

  . هم القطاعية ـ  عدد العمالء ونوعياتهم وانتماءات4

    . الخر فترة زمنية متاحة  للمصرفج  ـ  البيانات المالية

  

المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التدفق النقدي وحقوق الملكية وااليضاحات المصاحبة لها            ـ    1

، على ان تعد هذه البيانات وفق المعيار المحاسبي المتعلق باالفصاح للمؤسـسات الماليـة               

  .  االخيرة للسنوات الخمس

  . ـ  السياسات المحاسبية المتبعة لدى كل مصرف خالل فترة التقرير 2

  . ـ  بيان اسباب التذبذب الملحوظ في بنود القوائم المالية من سنة الخرى خالل فترة التقرير 3

ة ايـضاحية   ذكرمـ  الديون مع ذكر الجهات واية تخصيصات لها ، وبيان الديون المتعثرة مع               4

  . لها الزمة بيان كيفية المعالجة والضمانات الممنوحة ومدى توفر التخصيصات الل لكل منها

بيان االلتزامات بما فيها المحتملة والتعهدات الرأسمالية والعقود الخاسرة والتي          : ـ  المطلوبات    5

  . المالية االخرى لم يخصص لها احتياطي ، وبيان االلتزامات العرضية واالرتباطات 

   .  للمصرف الضريبيالموقفـ  6

بيان المبالغ والضمانات للقروض طويلة االجـل الداخليـة والخارجيـة           : ـ  العقود واالتفاقيات     7

  . بالعملة المحلية واالجنبية كل على حدة 

تصنيفها وتبويبها حسب المجموعـات المتماثلـة ، االراضـي والمبـاني            : ـ  االصول الثابتة     8

   . دثار والخاص بها  وقيمتها السوقية واالنالمملوكة

  .  في الميزانية ودالمخصص المرصفوائد ما بعد الخدمة ، : ـ  حقوق العاملين 9

  . جنبية بانواعها المختلفة المحلية واالستثمارات االـ 10

  . مخصص لها التذكر الجهات المستفيدة  : ـ  القروض المختلفة 11
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  :والذي يتكون من ـ  حقوق الملكية 12

  . مال االساسي أ  ـ  رأس ال

  . ب ـ  رأس المال المدفوع 

  . ج ـ  تفاصيل االسهم وقيمتها 

  . د ـ  احتياطي اعادة تقييم االصول 

  . هـ ـ تفاصيل االحتياطيات االخرى بأنواعها 

  . باح المحتجزة رو ـ  اال

  . زـ تركيبة رأس المال والمساهمين 

   -:وتشمل هـ ـ التكنولوجيا 

  . ا المستخدمة والمتوفرة في المصرف ـ  تفاصيل التكنولوجي1

  . ـ  المهارات التقنية الموجودة 2

  . ـ  االبحاث والتطوير 3

  . ـ  الخدمات المساعدة للتكنولوجيا المستخدمة 4

                      

  التوصيات المشجعة لعملية االندماج: المبحث الثامن 

  : ي الجهاز المصرفي والتي تتمثل في    ال بد من توافر بعض الشروط المشجعة لالندماج  ف

 الـواردة فـي     تعليمات لالندماج المصرفي في العـراق     بشرح وتوضيح   بنك المركزي   ام ال  قي -1

الصادرة في الجريدة الرسمية    ) 3(الفصل التاسع من تعليمات تنفيذ قانون المصارف المرقمة         

قـانون  من قانون   ) 3( والصادرة استنادا لنصوص المادة       30/1/2011 في   4172بعددها  

  .  بما يحدد اطرها ووسائلها  2004 لسنة 94رقم المصارف 

 باعفاء المـصارف المندمجـة مـن الـضرائب             قيام البنك المركزي بمفاتحة وزارة المالية      -2

  والرسوم المترتبة عليها  لمدة معينة ، 

ف االجنبية العاملـة    مع المصار فيما بين المصارف المحلية      السماح الجراء عمليات االندماج      -3

   . خارج العراق 

  خلق المناخ المالئم الجراء عمليات االندماج المصرفي بابعاده المختلفـة تنظيمـا وتـشريعا                -4

" ما امكن ومع بقاء الباب مفتوحا     " وبمختلف الوسائل الممكنة على ان يكون االندماج طوعيا       

  . ا يخدم المصلحة الوطنية امام السلطه النقدية لتقدير حاالت االندماج القسري وبم

  ان تتم عملية االندماج خالل مدة زمنية معينة انتقالية يتم فيهـا االنـدماج باسـلوب متـأن                     -5

 ال يمكن ان تتم بـسرعة       تهومنهجي وذلك الن عملية اندماج مصرفين لكل منهما خصوصي        

  . وبمجرد شراء االسهم أوبيعها 
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  .  اعه المالية والقانونية واالدارية   منح المصرف الدامج مهلة لتسوية اوض -6

  منح قروض للمصرف الدامج بشروط ميسرة باستخدام وسائل االئتمان الثانوي الذي يمكـن                -7

    . 2004 لسنة 56لقانونه رقم " تقديمه من قبل البنك المركزي العراقي استنادا
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and Brigham – Essentials of Managerial finance – 1996 .  
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