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 *البنوك التجارية األردنية وربحية تنافسيةمحددات 

 الرقيبات المجيد غازي عبد .د

 قسم التمويل والمصارف ب مساعد أستاذ
 جامعة آل البيت - األعمالة المال و إدار كلية 

 ية الهاشميةردنالمملكة األ
 :الملخص

 ،لاادا البنااوت التجاريااة فاا  األردن، فاا  تاال تهااور الت ااورات الحدي ااةوالربحيااة التنافسااية  لتحدياادجااا ت هااذد الدراسااة 
هاذد  العمل المصرف  سوف يتأ ر نتيجةفإن  فالتوسع الدول  ف  عدد المصارف، وامتداد عملها خارج ن اق الدولة، وبالتال 

االقتصااادية، أصااحبت الحاجااة  اارورية  نشاا ةالبنااوت التجاريااة فاا  تنميااة األوألهميااة الاادور الحيااو  الااذ  ت دياا   ،الت ااورات
ف  الق اع المصرف  األردن ، والتعرف على أهام العوامال االقتصاادية التا  قاد تا  ر والربحية للتعرف على مستوا التنافسية 

جنبياة العاملاة فا  األردن تنافساية وجد فا  البناوت األت وهل ،على هذد التنافسية، وما مدا التركز المصرف  لدا هذا الق اع
تتباع اساتراتجيات وسياساات تنافساية فا  المساتقبل  ياةقد ت  ر على أدا  البنوت التجارية األردنية، وهال البناوت التجارياة األردن

 . ئللحفات على مستوا أدا
رف  األردنااا  ت اااور الق اااع المصااا دراسااة –ساابيل الم اااال  علاااى – وجااا ت هاااذد الدارسااة لتحقياااق أهااداف عديااادة منهااا

العوامل الت  قد تحادد مساتوا التنافساية، باف اافة وأهم  والتشريعات المالية الت  واكبت ذلت، والوقوف على مفهوم التنافسية
إلااى اختبااار درجااة ونااوع التنافسااية فاا  البنااوت التجاريااة العامااة فاا  األردن ومنهااا المحليااة واألجنبيااة، وقيااا  مسااتوا التركيااز 

 .وتالمصرف  لهذد البن
 ر ذو داللة إحصائية أن  يوجد أشارت نتائج الدراسة أو  .البنوت التجارية العاملة ف  األردنوربحية وتم اختبار تنافسية 

جمااال  الاادخلتكلفااة  بااين  كلفااة رأ  المااال،توجااد عةقااة ذات داللااة إحصااائية بااين كاال ماان تفاا  حااين ال , رأ  المااال فقاا  وال
ن درجااة ونااوع أأشااارت النتااائج  كمااا – وبااين إجمااال  الاادخل ،الحجاامو ا رة، مسااتوا المخااو هيكاال الودائااع، و التشااليل، تكلفااة و 

ن مسااتوا تنافسااية البنااوت العاملااة فاا  أتنافسااية البنااوت فاا  مجماال البنااوت والبنااوت المحليااة واألجنبيااة هاا  منافسااة احتكاريااة، و 
لعيناة الدراساة حسال الموجاودات بنسابة   مصارفيوجاد تركاز   ناأوأتهارت النتاائج  ،الكبيرة والمتوس ة كانت احتكارياةاألردن 

ولكاان  ،فاا  حااين يوجااد تركااز مصاارف  حساال التسااهيةت االئتمانيااة ،ويوجااد تركااز مصاارف  حساال حجاام الودائااع ،اعاليااة جااد  
 .وجد تنافسية ف  البنوت التجارية بالنسبة للتسهيةت االئتمانيةتن  إبنسبة جيدة قريبة من المعدل، وبالتال  ف

 :مقدمةال

للدور البارز الذ  تقوم ب  البنوت التجارية األردنية من خةل تجميع مادخرات األفاراد والم سساات واسات مارها فا   انتر  
االقتصادية، وتقديم االئتمان والقروض القصيرة والمتوس ة وال ويلة األجل، وتقاديم الخادمات المصارفية المبتكارة  مشروعاتال

                                           
 .5115 سبتمبروُقبل للنشر ف   ،5115 إبريلتم تسلم البحث ف   *
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ذلاات فااإن  رفااع مسااتوا معيشااة األفااراد،أجاال  التاا  تساارع عمليااة التنميااة االقتصااادية ماانالحدي اة لراحااة العمااة ، واالساات مارات 
ف  تل مواكبة الت ورات والتليارات الكبيارة فا  ذات كفا ة يت لل إدارات  وهذا ،ا أمام الق اع المصرف  األردن يفرض تحدي  

قصايرة األجال إلاى أساواق الادول التا  ترتفاع   األماوال ر و السوق المصرف ، كالتحرر المال  الذ  ساعد على زياادة حركاة 
 .فيها معدالت الفائدة

جاود اسات مارات ذات و ويت لل الواقع من البنوت التجارية السع  نحو البحث عن وسائل غيار تقليدياة لتحقياق عوائاد فا  تال 
دارتهااا ب اارق علميااة المخااا رة  فيهااا عاليااة، ممااا يفاارض وجااود إدارات ذات كفااا ة عاليااة فاا  تحلياال المتكااون عوائااد عاليااة  خااا ر وال

دارات إبداعياة فا  إدارة مصاادر األماوال واساتخداماتها بشاكل ذات كفا ة وعملية حدي ة، باف افة إلى إدارة  للمحاافت االسات مارية، وال
ذلاات فااإن  ،فاا  إدارة المصااارفذات الكفااا ة وفاا  تاال غيااال خصااائ  افدارة فاا  تاال المنافسااة للسااوق المصاارف  يتساام بالكفااا ة 

يسااااعد فااا  تعر اااها للك يااار مااان الصاااعوبات، بسااابل عااادم القااادرة علاااى تحليااال المخاااا ر لةئتماااان، و اااعف إدارة المحاااافت  ساااوف
فاإن زياادة تنافساية البناوت تعمال وعليا   ،قادرة التنافساية فا  العمال المصارف االست مار ، والتركز ف  ق اعات معيناة وعادم وجاود الم

فا  المنافساة التا  ال تتسام بالكفاا ة وجاود افدارات التقليدياة للبناوت التجارياة  إن، حياث على تحسين كفا ة النتام الماال  والمصارف 
سلبية، ت د  إلى وصولها لحالة التع ر أو الفشل المال ، وخاصة إذا أصال الفشل أك ر من بنت تجاار ، ومان أهام هاذد  اآ ار  تترت 

باروز التاواهر االنكماشاية والركاود  ىمرين عن االسات مار، مماا يا د  إلااآل ار السلبية تبا   النمو االقتصاد   نتيجة إحجام المست 
  ر و االقتصاااد ، واهتاازاز ال قااة فاا  الجهاااز المصاارف ، وتهااور الهلااع بااين المااودعين، وكااذلت تحااول التاادفقات النقديااة الخارجيااة لاا

ية مناساابة لكاال بناات تعتمااد علااى ترجمااة اسااتراتيجولتحقيااق قاادرة تنافسااية عاليااة ال بااد ماان تبناا   ،ااألمااوال إلااى أماااكن أك اار اسااتقرار  
العمااال، )الخ اا  التاا  يااتم تبنيهااا ماان قباال البناات إلااى عماال فااور ، وتحسااين الكفااا ة التشااليلية باالسااتلةل األم اال لماادخةت افنتاااج 

نااة، مماا يمكنهاا ماان ، بهادف الوصااول إلاى مناتج عاال  الجااودة وبأقال تكلفاة ممك(رأ  الماال، مصاادر التمويال، التكنولوجيااا، المعرفاة
وساوف ياتم فا  هاذد الدراساة اختباار المقادرة التنافساية لادا البناوت التجارياة األردنياة فيماا  ،االستمرار ف  تل المنافسة الحاادةالتقدم و 

لت التعاارف علااى ماادا إمكانيااة وجااود العاملااة فاا  الق اااع المصاارف ، وكااذ بينهااا وعماال مقارنااة بينهااا وبااين عينااة ماان البنااوت األجنبيااة
 .مفهوم استراتيج  تنافس  لدا البنوت التجارية على المستوا المحل  والدول 

 :مشكلة الدراسة

بحيااة علااى إدارة ور  اوبيناات أن التنافسااية االحتكاريااة أو االحتكاريااة تاانعك  ساالب   ،مو ااوع الدراسااةعدياادة تناولاات دراسااات 
 ،وتراجاع الربحياة نجاازساوف يانعك  علاى شاكل انحادار لإلتنافسا  الوخاصاة أن وجاود السالوت غيار  ،ة  البناوت التجارياة مساتقب

بينات الدراساات أن غياال التنافساية فا  الق ااع المصارف ، كماا  ،خدمات المالية والمصرفية المقدماةومن  م تراجع النوعية ف  ال
لااى غيااال القااروض عالااذ  ياانعك  سااوف يقااود إلااى تراجااع ربحيااة البنااوت التجاريااة، وبالتااال  افهمااال فاا  تلبيااة رغبااات الزبااائن 

 فر خادمات مصارفية حدي اة، وهاذا ساوف يفارض زياادة فا  أساعار الفائادة علاى القاروض، وكاذلتا ويلة األجل، وبالتال  عدم تو 
وهااذا األماار يساااعد فاا  بااروز تناااف  ماان قباال البنااوت األجنبيااة  ،االحتيا ااات وال اامانات سااوف تكااون كبياارة علااى القااروضفااإن 

  فا ف  كبير بين البنوت األجنبية خارج البلد، مماا يا  ر علاى حصا  البناوت التجارياة المحلياةداخل البلد الم يف وتهور تنا
وف  تل وجود العديد من البنوت التجارية الت  ال تعمل  من معاايير التنافساية، فاإن  ،حال تراجع أدا  البنوت التجارية األردنية

وفا   .ول إلاى حالاة مان الركاود االقتصااد االقتصااد  والوصاذلت ساوف يانعك  علاى تراجاع االسات مار المحلا  وتباا   النماو 
المقاباال فااإن وجااود مقاادرة تنافسااية لاادا البنااوت التجاريااة األردنيااة، ياا د  ذلاات إلااى تنافسااية النشااا  المصاارف ، وزيااادة االساات مار 
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لا ، والاذ  يانعك  علاى رفاع المحل ، وزيادة فار  العمال، وتقليال حجام الب الاة، وزياادة النماو االقتصااد ، وارتفااع النااتج المح
زالاة القياود علاى السالع و  .وتحسين مساتوا المعيشاة االجتماعياةوزيادة دخل  األفراد  فا  تال مفهاوم العولماة، والتحارر الماال ، وال

مشااكلة الدراسااة ماان خااةل  إباارازويمكاان  ،والخاادمات بااين الاادول، ال بااد ماان التعاارف علااى المقاادرة التنافسااية لاادا البنااوت التجاريااة
 :اآلتية سئلةاأل عن ابةجاف
 ؟ردنما ه  درجة ونوع تنافسية البنوت التجارية العاملة ف  األ -1

 هل البنوت األجنبية العاملة ف  الق اع المصرف  األردن  تناف  البنوت التجارية األردنية؟ -5

 األردن؟هل العوامل االقتصادية الكلية ت  ر على درجة ونوع التنافسية لدا البنوت التجارية العاملة ف   -5

 هل التركز المصرف  ي  ر على درجة ونوع التنافسية؟ -4
 هل حجم البنت ي  ر على درجة ونوع التنافسية؟ -3
 هل البنوت التجارية العاملة ف  األردن تتبع ف  أعمالها المالية والمصرفية استراتيجيات تنافسية؟ -6

 :أهمية الدراسة

وخاصااة فاا  تاال الت ااورات الجدياادة  ،لبنااوت التجاريااة األردنيااةجااا ت هااذد الدراسااة الختبااار درجااة ونااوع التنافسااية لاادا ا
والحدي ة ف  العمل المصرف ، كالتوسع الادول  فا  عادد المصاارف، وامتاداد عمال المصاارف خاارج ن ااق الدولاة، وبالتاال  فاإن 

توساع هائال فا  العملياات المصارفية مماا حدث هذد الت ورات لونتيجة .  ر بالتليرات ف  االقتصاد الدول هذد األعمال سوف تتأ
 مبنااوت ودائااع أأكاناات  ل الفااروق بااين أعمااال البنااوت سااوا   وذلاات بساابل ت ااا ،النتااام  المصاارف كباار بأاالهتمااام بشااكل  أوجاال

نتيجاااة للتقااادم التكنولاااوج ، وزياااادة دخاااول األفاااراد وتناااوع جاااا  هاااذا التوساااع فااا  خااادمات االئتماااان االساااتهةك  و  ،بناااوت اسااات مار
 .ميعهااا سااوف تاانعك  علااى أدا  البنااوتجو  ،تهم باف ااافة إلااى التنااوع الكبياار فاا   اارق تنميااة األمااوال وفاار  االساات مارحاجااا

فا   وخاصاة –للادور الكبيار الاذ  تلعبا  البناوت التجارياة  وذلاتوعلى  و  ماا سابق تاأت  أهمياة هاذد الدراساة للبحاث والتحليال، 
هذا من جهة، ومن جانل آخر بروز آ ار سلبية ف  حاال عملات البناوت  .لتنافسيةتل مفهوم ا ف  –البلدان النامية م ل األردن 

يجابية ف  حال عملت ف  تل تنافسية من خاةل اساتلةل الفار  إ وجد نواح  تالتجارية ف  تل تنافسية احتكارية، وف  المقابل 
ل ، وخاصة باأن النتاام المصارف  فا  األردن على المستوا الدو  االمتاحة أمامها عن  ريق تجاوز الحدود والقيود لتصبح تنافس  

تبااع خ اوات اإدارات البناوت بحاجاة ماساة إلاى فاإن  ومان هناا . اورات كاالتحرر الماال  واالنفتااحشهد العدياد مان التعاديةت والت
كاارأ  المااال ) هاذد الخ ااوات، كفااا ة اساتخدام عناصاار المادخةتوأهاام  علمياة وعمليااة للوصاول إلااى درجاة عاليااة ماان التنافساية،

، للوصاول إلاى مخرجاات عالياة الجاودة والتمياز، تانعك  (التشليل ونفقاات الماوتفين والتكنولوجياا ومصاادر األماوال مصروفاتو 
 .رباح وتخفيض التكاليفف  تعتيم األ

 :أهداف الدراسة
كونات السوق المصارف ، وكذلت م ،ش ة والعمليات المالية والمصرفيةالعديد من افبداعات ف  األنلتوال  تهور  انتر  

فا  مختلاف  اكبيار   اقرن األخير ت اور  الاألردن خةل ربع  شهد – امحلي  و لدول  ومكونات نشا  البنت على المستوا المحل  وا
المجاااالت االقتصااادية واالجتماعيااة، وكااان ماان أهاام تلاات الت ااورات الق اااع المااال  والمصاارف ، إذ خااةل فتاارة زمنيااة بسااي ة 

أخااارا خاااةل أ اااعاف هاااذد المااادة مااان الااازمن، ولااام يقتصااار ت اااور الق ااااع  الجهااااز المصااارف  وأصااابح ي ااااه  دوال   ت اااور
المصرف  والمال  ف  األردن على النمو  الكما  مان حياث زياادة عادد الم سساات ونماو حجام الودائاع واالئتماان فحسال، بال 
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لياة غيار بنكياة خصصاة فا  مجااالت معيناة وم سساات مابإنشاا  م سساات جديادة كبناوت مت ة  تعداد إلاى النماو الناوع  متما 
 .بنكية تمار  أعماال  

ونتيجااة هااذد التلياارات والت ااورات ودخااول األردن كع ااو فاا  منتمااة التجااارة العالميااة، وعقااد اتفاقيااة التجااارة الحاارة مااع 
لاذ  تحتلا  مديناة العقباة كمن قاة وباف اافة إلاى الموقاع ا .الواليات المتحدة، وكذلت دخول  كع و ف  اتفاقية التجارة العربية

وخاصااة  ،اقتصااادية فاا  جااذل االساات مارات األجنبيااة، أدت جميااع هااذد األمااور إلااى تهااور تحااديات أمااام االقتصاااد األردناا 
وبساابل وجااود فاار  متاحااة تاانعك  بفائاادة علااى الاادول  ،  علااى المسااتوا المحلاا  والاادول البنااوت التجاريااة فاا  مجااال التناااف

تها من خةل مفهوم التنافسية، والت  تت لل من البنوت المحافتة على ربحية متواصلة، وهذا  يحتاج النامية وخاصة م سسا
ية خاصااة بهااا فعااادة اسااتراتيجتساات يع و ااع  بنااوت التجاريااة العاملااة فاا  األردنإلااى وجااود إدارات ذات كفااا ة عاليااة فاا  ال
م ااال أافدارياااة والتقنيااة مااان عملياااات تشاااليل واساااتخدام شااا ة الداعماااة وخاصاااة األن ،النتاار فااا  تقيااايم الو اااع الاااداخل  للبناات

الوقااوف واالسااتمرار فاا  التقاادم فاا  تاال و ااع  علااىللتكنولوجيااا ماان أجاال تقااديم أف اال الخاادمات الماليااة والمصاارفية، والقاادرة 
 :اآلتيةد الدراسة لتحقيق األهداف جا ت هذقد و  .عال   تنافس 
 .الكم والعمليات واألنش ة المصرفية الخاصة بهادراسة ت ور الق اع المصرف  األردن  على مستوا  -
 .متها ف  تل الت ورات الكبيرة التعرف على واقع العمل والتشريعات المصرفية الخاصة ومدا ت ورها ومة -

 .االستراتيجيات التنافسية ف  العمل المصرف وأهم  التعرف على مفهوم التنافسية وأنواعها -
 .محددات التنافسية ف  الق اع المصرف  األردن  تحديد -
 .اختبار درجة ونوع التنافسية ف  البنوت التجارية العاملة ف  األردن -
 .اختبار درجة ونوع التنافسية ف  البنوت األجنبية العاملة ف  األردن -
 .التجارية األردنيةتحديد أهم العوامل االقتصادية الكلية الت  ت  ر على درجة ونوع التنافسية لدا البنوت  -
 .التعرف على مستوا تنافسية البنوت العاملة ف  األردن حسل حجمها -
 .قيا  التركز المصرف  للبنوت التجارية العاملة ف  األردن -

 :الدراسات السابقة
العوامال  تحليال تسعى إلاىو  ،"النامية اتفي االقتصاد البنك أداء محددات" بعنوان ،(2102)نور  سفيان محمددراسة 

النتااائج و  2008-2000 خااةل الفتاارة الهنااد  فاا  الق اااع المصاارف  البنااوت العاملااة أدا  التاا  أ اارت علااى الداخليااة والخارجيااة
 تاأ يركلهاا متليارات لهاا  حجام الوالسايولة و مصاروفات التشاليل و  ،مخاا ر االئتماان نأ إلاى تشاير مان هاذد الدراساةالتجريبياة 

خاةل الفتارة  المنشاأ دول مختلف من البنوت عبر ا  موحد لي  هاتأ ير  فإن ومع ذلت، البنوت الهندية على ربحيةحصائي ا دال إ
ا  -تم  وبالم ل ،العالمية ميزةال فر يةمن  محدودشكل ل تقدم الدعم الالنتائج التجريبية الدراسة، و  قيد  ليةمسائو رفاض  –أي  

 .البلدان اآلسيوية األخرا من األجنبيةالبنوت  تعود على ميزة كبيرة ال نجد، ألننا Unfamiliarness فر ية

دراسةةة : عالقةات التركةز والتنافسةية" بعنااوان Jacob A. Bikker and Katharina Haof، (2011)  دراسةة
، وتبحاث فاا  بياانو  ،"تطبيقيةة علةةل الصةناعة المصةةرفية  اار أ تهادف إلااى قياا  درجاة التنافسااية فا  الساوق المصاارف   األوروبا  

واساتخدم الباح اان ت المتحادة األمريكياة وبلادان أخارا ومقارنة التنافساية للبناوت فا  دول أوروباا ماع الوالياا التركز على التنافسية،
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، عشار سانواتعلى  اول فتارة  األوروبيةلقيا  التروف التنافسية ف  بنوت الدول ( Panzar- Rosse)ف  هذد الدراسة نموذج 
وقااام الباحااث بااإجرا  اختبااار نمااوذج  ،درجااات التنافسااية فاا  هااذد الاادول انلبياا( H)وكااذلت تاام اسااتخدام دالااة المرونااة افحصااائية 

(Panzar- Rosse )  صااليرة و متوساا ة، و وغياار أوروبا ، وصاانف البناوت إلااى كبيارة،  اأوروبي ا ابنك اا 23علااى عيناة تكوناات مان
فاا  حااين كاناات  ،(%40)، فاايم شااكلت المتوساا ة (%50)الحجاام حساال حجاام الموجااودات وكاناات نساابة البنااوت الصااليرة تشااكل 

 ،ة  اامن عينااة الدراسااةياالكبياارة الحقيق، وكاناات نساابة البنااوت الكبياارة قليلااة ل اامان أن تكااون البنااوت ا(%10)ة البنااوت الكبياارة نساب
وكانت أهم النتائج الت  توصل إليها الباح ان فا  هاذد الدراساة أن التنافساية كانات عالياة لادا البناوت كبيارة الحجام بسابل انفتااح 

ا وعملياتهااا أنشاا تها فاا  األسااواق العالميااة، بينمااا كاناات  ااعيفة لاادا البنااوت صااليرة الحجاام بساابل انحصااار شاا تهأنعملياتهااا و 
المصارفية فا  األساواق المحلياة، فا  حااين بينات الدراساة أن البناوت متوسا ة الحجام تأخااذ موقاع الوساي  فا  بعاض الادول لعينااة 

تنافسااية ماان البنااوت المتوساا ة والكبياارة الحجاام، وبشااكل  أقاالبيئيااة  ن البنااوت الصااليرة الحجاام كاناات تعماال فاا  تااروفأالدراسااة، و 
وفا  حاال كانات أكبار مان ( H)ومن خةل استخدام دالاة المروناة افحصاائية  ،وروبيةاألف  البةد غير  أقلافسية عام تبدو التن

ماع الادول األخارا م ال أمريكاا وكنادا واحد سوف تزيد التنافسية، وبين الباح ان أن التنافسية كانات أعلاى فا  دول أوروباا مقارناة 
 .من أهم نتائج الدراسة تصنيف السوق المصرف  ف  أوروبا بتنافسية احتكاريةو  ،يابانوال

السةلوك المصةرفي والسياسةة النقديةة فةي دوو أوروبةا أثةر " بعناوان Robert and Steven, (2010)دراسةة وفةي 
مان الهيكال الماال  والسالوت المصارف  والسياساة النقدياة فا  دول أوروباا  لكاأ ار  هاذد الدراساةتناولات  .علل تنافسية البنةوك

فا  تال  األوروبياةنفاذت السياساة الموحادة للعملاة  فقا  دولاة أوروبياة ةوجد إحدا عشر تعلى تنافسية البنوت، حيث بينت أن  
ومان أهام نتاائج  ،دماجات المالياةل  والعولماة واالناتليرات وت ورات ف  االقتصااد األوروبا  والنقاد ، مان أهمهاا التحارر الماا

فاا  تحلياال كفااا ة السياسااة النقديااة المتبعااة فاا  االتحاااد  أمااران أساساايانهااذد الدراسااة أن التركااز للنتااام المصاارف  وسااةمت ، 
لتخفايض إقرا اها فا   أن البناوت صاليرة الحجام فا  تال مفهاوم التنافساية، تكاون أك ار ماية  الدراسة األوروب ، وكذلت بينت 

 ااعف هياكلهااا الماليااة و ااعف قاادرتها فاا  جااذل تحوياال خااارج  بأسااعار لفيااذ السياسااة النقديااة المشااددة، نتيجااة حاااالت تن
ا  ،اأنش تهتها و تشجيعية ف  حال توسع است مارا بينت الدراسة أن مقادرة البناوت فا  تال االحتكاار تانعك  فا  انخفااض أي  

اقاتح قاروض تكاون عالياة، وبالتاال  الأسعار الفائادة علاى أن أسعار الفائدة على الودائع ف  حين  أعلاى  اق هاذد البناوت أرباح 
 .ف  تل تليرات السياسة النقديةتكار  مقابل التناف  الكامل و ف  تل التناف  االح

هادفت هاذد فقاد  ،"لمةانيالتنافسةية فةي السةوال االاتمةاني األ " بعناوان Linda A. Toolsema, (2009)دراسة ما أ
 Breshahan) 1987باستخدام  ريقة  لمان مستوا التنافسية لةئتمان االستهةك  ف  السوق األف  ا الدراسة للتحقق عملي  

– Lau Approach) وهذا النموذج يعتمد ف  تقديرات  المكونة من عةقة ال لل والعرض لةئتمان االستهةك ، والمعتمدة ،
تااأ ير  حيااث إنوبيناات الدراسااة أن فعاليااة السياسااة النقديااة تعتمااد علااى عاادم كمااال األسااواق الماليااة،  ،علااى البيانااات المجمعااة

 وبح ات الدراساة فا  ،اساية الداخلياة والخارجياة للتمويالالسياسة النقدية على معدالت أسعار الفائدة يعتمد علاى التليارات األس
تأ ير هذا االئتمان على سلوت الم سسات وسلوت المستهلكين فا   وبالتال  ،السياسة النقدية على عرض االئتمان البنك أ ر 

درجااة تااأ ير دور السياسااة  علاىسااوف ياانعك  ذلاات ف( Imperfection)إذا كااان السااوق غياار كامال فا ،افسااية األسااواقتال تن
دراساة النمااذج وبينات ال ،ةل رفاع أو تخفايض أساعار االئتماانمن خ ،النقدية على إنفاقات المستهلكين على الب ائع المعمرة

حيااث و ااحت أن هنااات افترا ااات  Panzar and Rosse, 1987 ومنهااا نمااوذج ،المسااتخدمة فاا  تقياايم تنافسااية البنااوت
باف ااافة إلااى أن تكااون  ،وأهمهااا أن هاادف البنااوت هااو تعتاايم أرباحهااا، ويفتاارض أن تكااون البنااوت صااانع أسااعار ،للنمااوذج
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الدراسااة أن أهام النتااائج كانات أن تادرت البنااوت إمكانياة امتةكهااا لقاوا السااوق وأتهارت  ."Risk Neutral"حيادياة األخ اار
اا البناوت، و  أنشا ةسوق االئتمان االستهةك  صلير مقارنة مع مجموع أعمال و إن حيث  ،بشكل عام تهاور المعلوماات أي  

ا توصال وأخيار   ،ر مان قبال البناوتتفااع تحمال المخاا وبالتاال  ار  ،أف ال للمقتر اين اغير المتما لاة فا  الساوق يحقاق امتيااز  
 . تهةك  يصنف على أسا  تنافس  تامن التحليل أشار إلى أن السوق االئتمان  االسإلى أالباحث 

دراسة تطبيقية في القطةا  المصةرفي  ،ظروف التنافسية" بعنوان Abdurrahman Hashem, (2007)دراسة وفي 
المحافتاة  علاىتناول الباحث ف  هذد الدراسة تحديد التروف التنافساية فا  الق ااع المصارف  مان خاةل قادرة البناوت  ،"يردناأل 

وهادف الباحااث  ،  أموالهاا وموقعهااا التنافسا  و ر ر علاى موقعهاا فا  تاال دخاول وخاروج الم سسااات للساوق بسارعة باادون خساائ
حيااث  ،(Panzar- Rosse) لتجارياة المحليااة مان خاةل اساتخدام نماوذجهاذد الدراساة إلاى تحليال المقادرة التنافساية للبناوت ا مان

وأهام نتاائج الدراساة أن البناوت التجارياة المحلياة تحصال علاى عوائادها فا   ،2004إلاى  1997كانت الفتارة الزمنياة مان عاام 
وجااد عةقااة بااين توال . تاال تااروف تنافسااية احتكاريااة، وكااذلت البنااوت صااليرة الحجاام لااديها عةقااة ساالبية مااع عوائااد الفوائااد

 .يجابية بين العوائد للبنت ونفقات الموتفينإالقروض وفوائد العوائد، ف  حين هنات عةقة 

 ،"دراسةةة تحليليةةة :المقةةدر  التنافسةةية للقطةةا  المصةةرفي األردنةةي  " بعنااوان( 2112)دراسةةة علةةي مصةةطفل الق ةةا ، مةةا أ
، (التجارياة، االسات مارية، افساةمية)ف  البنوت المرخصة  المصرف  األردن لتنافسية للق اع تحليل المقدرة ايها الباحث ف تناولف

الربحيااة، )ا بااالودائع، حيااث اساتخدم الباحااث معااايير ا لحجمهااا مقاس اموزعاة إلااى مجموعااات كبيارة، متوساا ة، وصااليرة، وذلات تبع اا
ا  على المستوا المحل  للبنوت وعلاى مساتوا ، لقيا  تنافسية األد(كفاية رأ  المال، الكفاية التشليلية، حصة البنت من السوق

وتوصاالت الدراسااة إلااى عاادة نتااائج، ماان أهمهااا أن المجموعااة الكبياارة الحجاام هاا  أك اار البنااوت المجموعااات  البناات، وعلااى مسااتوا
افسااية حساال صااليرة الحجاام، هاا  أك اار البنااوت تنالتنافسااية حساال معااايير الحصااة ماان السااوق والربحيااة، بينمااا مجموعااة البنااوت 

وكفاياة فا  الربحياة  ا علاى التنافساية إذا لام يقتارن باأدا  عاال  ا كافي اوبينت الدراساة أن الحجام لاي  م شار   ،معيار كفاية رأ  المال
ساوا  أكانات بالنسابة للموجاودات أو الودائاع  ،وكاذلت بينات الدراساة أن زياادة حصاة البنات مان الساوقرأ  المال وكفاية التشليل 
كلماا زادت نسابة ا بالنسابة للحجام، و م  ا متقادا تنافساي  أو حقوق الملكية، سوف تنعك  باحتةل البنات مركاز   أو التسهيةت االئتمانية

 .اا متقدم  ا تنافسي  احتل البنت مركز   ،الربحية وكفاية رأ  المال للبنت، مقارنة ببقية البنوت ف  مجموعت 

هااذد الدراساااة و ، "االقتصةةةاد الكلةةي أداءالتنافسةةةية المصةةرفية و " بعنااوان Todd Smith, (2004)دراسةةة وجةةاءت 
ألدا  وأ ر العوامل االقتصادية الكلية ف  تنافسية البنوت غير الكاملاة، حياث  التكلفةلبحث عناصر  اتوازني   ااستخدمت نموذج  

تنافساية كلفة ال روة ت  ر ف  زيادة تنافسية البنات التا  تعتبار معقادة وغيار وا احة، ولكان مان خاةل قياا  نتاائج زياادة الإن ت
وبينت الدراسة أن ارتفاع تنافسية  ،ية ف  بنت سوف تزود بنتائج وا حةلدا البنت مع معايير الحكم ألدا  العوامل االقتصاد

البنااات ساااوف يزياااد مااان مساااتوا الااادخل، ويعمااال علاااى تخفااايض مخاااا ر األعماااال، وأن التاااأ يرات الكمياااة علاااى أدا  العوامااال 
 .ف  البنوت ةكون عاليتالكاملة سوف ير االقتصادية الكلية ف  تل التنافسية غ

 .نتااائج اقتصااادية كليااة ساايئةعنا  نااتج تالنتاام المصاارف  فاا  التنافسااية غيار الكاملااة يمكاان أن فااإن وعلاى ساابيل الم ااال 
عمل على ت اوير التنافساية فا  البناوت وت اوير فعالياة النتاام يويبين الباحث أن اختةف سياسات صانع  القرار ف  البنوت 

، فا  المقابال ت ااوير أدا  العوامال االقتصاادية الكلياة، حيااث إذا كاان البنات يمتلات درجااة تنافساية عالياة ساوف ياانعك  الماال 
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 :وجااود عاادة عواماال تحاادد درجااة التنافسااية أهمهاااوأو ااحت الدراسااة  ،ماان البنااوت كلفااة التموياال لدفاارادتذلاات علااى انخفاااض 
مقابل أسعار القروض ( ورأ  المال ،نو الموتف) صاف  ال روة ومت لبات التمويل، وسوق افقراض والتوازن لسعر المدخةت

ن البنوت تعمل ف  تروف احتكارية، عندما ت ع أساعار الفائادة أوبين الباحث  .(المقتر ين ودفعات إعادة القرض أنش ة)
تعتايم أرباحهاا مان تهاتم بلمقتر اين، ولكان البناوت المحلياة فا  هاذد الحالاة على القروض بشكل مرتفع دون اعتبار ألحوال ا

 .احتمال اختيار المقتر ين الحصول على القرض من بنت آخر ف  الموقع، وال تهتم بالقروض

 باين ،"قيةا  الكفةاء  الفنيةة فةي القطةا  المصةرفي ال نةدي" بعناوانNoulas, and kethar, (2003) دراسةة وفةي 
والمصااارف ، الباحاااث أهمياااة البااارامج التصاااحيحية المنفاااذة مااان قبااال الحكوماااة الهندياااة الخاصاااة بإعاااادة الهيكلياااة للق ااااع الماااال  

الق ااع المصارف   انتقالحياث ت وير الفعالية وتناف  البناوت التجارياة المحلياة ماع العالمياة، لأدا ذلت  ، وقدوالمحافتة على ال باتية
 .لبنوت لفتح فروع لها تل   جميع األقاليمل ، من خةل تشجيع البنت االحتيا  ع واسع االنتشارق الالهند  من ق اع تقليد  

وجااا ت الدراسااة لقيااا  إنتاجيااة البنااوت العامااة ماان خااةل اسااتخدام التقنيااة الفعالااة التاا  تباارز كفااا ة إدارة البناات فاا  الوصااول للحااد 
، التاا  تبااين كفااا ة إدارة البناات فاا  رفااع افنتاااج (Scale Efficiency)و ريقااة  لمااواردداسااتلةل أم اال األقصااى لإلنتاجيااة عاان  ريااق 

 نتشااكةو االساات مارات والتسااهيةت  همااا،  نااين ماان المنتجاااتاوت اامنت الدراسااة  ،ض تكاااليف افنتاااجاألم اال فاا  خفاا مقاباال االسااتلةل
بعاادد المااوتفين، ورأ   اأ  المااال، والعماال مقاس ااواعتمااد الباحااث  فاا  قياساا  علااى عواماال التموياال، ر  ،ماان مجمااوع الموجااودات%( 75)

ااا اااب االماااال مقاس  عيناااة   وتكونااات، كلياااة المت ااامنة الودائاااع واالقتاااراضبالقيماااة ال االنفقاااات علاااى األرض والبناياااات واألجهااازة، والتمويااال مقاس 
 .لدا عينة البنوت( Scale)أو ( (Technicalوكانت أهم النتائج عدم وجود فعالية على مستوا  ،بنت تجزئة 18 منالدراسة 

نظريةة مراعةا  المخةاطر المصةرفية فةي " بعناوان John H. Boyd, and Gianni Nicolo, (2001)دراسةة أمةا 
لااى انعكاا  اتجاااد العملياات فاا  البنااوت، مماا تبقااى البنااوت عوجااود عناصار أساسااية خ ارة تعماال  بيناات، ف"مراجعةة التنافسةةية

وهااذد العناصاار موجااودة فاا  جاناال موجااودات الميزانيااة العموميااة للبناات، بساابل تنافسااية  ،لتصاابح أك اار مخااا رة فاا  األسااواق
تخفاايض فوائااد البناات المسااتحقة ماان سااوق القااروض، بساابل فاارض معاادالت فائاادة  علااىسااوق الودائااع، حيااث تعماال التنافسااية 

وهاذا التاأ ير يت امن  ،تر اينأعلى للقروض الممنوحاة والاذ  يانعك  ذلات فا  زياادة تحمال المخاا ر واففاة  بالنسابة للمق
حيااث بيناات ، األخةقيااات األدبيااة فاا  جاناال المقتر ااين، والااذ  يحااول ارتفاااع معاادالت الفائاادة فاا  زيااادة مخااا رتهم وفشاالهم

ن التنافساية المنخف اة تعنا  تحقياق أأدبيات الدراسات أن سياساات تاأمين القاروض قاد تسااعد فا  زياادة المخاا ر والفشال، و 
فااع وبالتاال  هاذا االرت ،وساوف يانعك  علاى عوائاد القاروض العالياة فا  زياادة تركاز العماة  ،القروض فوائد أعلى ف  سوق

بااين تنافسااية البنااوت فاا   عديااد ماان الدراسااات اختباارت العةقااة مااافااإن وفاا  جاناال آخاار ، يتهاار الفشاال واففااة  للمقتاارض
فشال البناوت، وكانات  قة ب ريقاة غيار مباشارة الحتماالةهذد المقايي  اختبرت الع غالبيةاألسواق ومقايي  مخا ر البنوت، و 

أساهم تكاون فيهاا البناوت  ةائتماان كبيارة، وكاذلت محفتا ةأهم نتائج هاذد الدراساة أن  العدياد مان البناوت تحااول اماتةت محفتا
(Price Takers)  ااتمتلاات  الوقاات نفساا ، وفاا فااا   مااع وجااود اخااتةف كبياار ،عدياادة ومختلفااة فاا  القااروض االبنااوت أنواع 

أو  ،تحتاو  علاى أهام عنصارين البنات والمقارض ،والنماذج المستخدمة لتقادير درجاة المخاا ر أخةقيات األدبيات للمقتر ين
عاة ولكن هذا لن يليار  بي ،خفض التكاليفيوبينت الدراسة أن امتةت التكنولوجيا ف  البنت . دائعالبنت وم سسات تأمين الو 

حادوث لت و حت الدراسة أن التاوازن النقاد  العاام لةقتصااد، ساوف يزياد احتماال وكذ، مخا ر البنت أو مخا ر المقترض
ويمكاان أن تكااون أعلااى تحاات التااروف التنافسااية أو االحتكاريااة، معتماادة فاا  ذلاات علااى معاادالت الت ااخم،  ،أزمااات البنااوت

 .األزمات بشكل مستقل عن السياسة النقديةحدوث يمكن تحديد احتمال ل
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 : فر يات الدراسة
 :ت كاآلأسئلة مشكلة الدراسة  نع جابةصياغة الفر يات لإل تتم

 التشةةليو، تكلفةةةو  التمويةةو، وتكلفةةةذات داللةةة صحصةةااية بةةين التنافسةةية  توجةةد عالقةةةال : الفر ةةية األساسةةية األولةةل -
فترا اات نب اق عنهاا مجموعاة مان االتو . حجام البناتو هيكال الودائاع، و والمخاا ر االئتمانياة، رأ  الماو الثابت،  تكلفةو 

 :الفرعية التالية
 .التمويل للبنت وتكلفةذات داللة إحصائية بين التنافسية  توجد عةقةال : الفر ية الفرعية األولى -
 .رأ  المال ال ابت للبنت وتكلفةذات داللة إحصائية بين التنافسية  توجد عةقةال : الفر ية الفرعية ال انية -
 .التشليل للبنت وتكلفةذات داللة إحصائية بين التنافسية  عةقةتوجد ال : الفر ية الفرعية ال ال ة -
 .ذات داللة إحصائية بين التنافسية وهيكل الودائع للبنت توجد عةقةال : الفر ية الفرعية الرابعة -
  .ذات داللة إحصائية بين التنافسية ومستوا المخا رة االئتمانية للبنت توجد عةقةال : الفر ية الفرعية الخامسة -
 .نافسية وحجم البنتتذات داللة إحصائية بين ال توجد عةقةال : الفر ية الفرعية السادسة -

فةي القطةا  المصةرفي األردنةي علةل مسةتوو البنةوك المحليةة واألجنبيةة  ال توجةد تنافسةية :الفر ية األساسية الثانيةة -
 : نب ق عنها مجموعة من الفر يات الفرعيةتو  .ومجمو البنوك

 .ف  الق اع المصرف  األردن  ال توجد تنافسية: الفرعية األولى الفر ية -
 .ف  البنوت المحلية العاملة ف  األردن ال توجد تنافسية: الفر ية الفرعية ال انية -
 .ف  البنوت األجنبية العاملة ف  األردن ال توجد تنافسية: الفر ية الفرعية ال ال ة -
   .ف  الق اع المصرف  األردن  على مستوا مجمل البنوت ةال توجد تنافسي: الفر ية الفرعية الرابعة -
 . ف  الق اع المصرف  األردن  على مستوا مجمل البنوت ال توجد تنافسية: الفر ية الفرعية الخامسة -
 . ف  الق اع المصرف  األردن  على مستوا البنوت الكبيرة ال توجد تنافسية: الفر ية الفرعية السادسة -
 . ف  الق اع المصرف  األردن  على مستوا البنوت المتوس ة ال توجد تنافسية: سابعةالفر ية الفرعية ال -
 . ف  الق اع المصرف  األردن  على مستوا البنوت الصليرة ال توجد تنافسية: الفر ية الفرعية ال امنة -

ذات داللةةةة صحصةةةااية بةةةين تنافسةةةية القطةةةا  المصةةةرفي األردنةةةي وبةةةين  توجةةةد عالقةةةةال : الفر ةةةية األساسةةةية الثالثةةةة -
الت اخم، النااتج المحلا  افجماال ، ميازان المادفوعات، عجاز  :المتم لاة باالمتليرات التالياة المتليرات االقتصةادية الكليةة

 .الموازنة العامة
 .ق اع المصرف  األردن  وبين الت خمذات داللة إحصائية بين تنافسية ال توجد عةقةال : الفر ية الفرعية األولى -
ذات داللاة إحصاائية باين تنافساية الق ااع المصارف  األردنا  وباين النااتج  توجاد عةقاةال : الفر اية الفرعياة ال انياة -

 .المحل  افجمال 
 .ذات داللة إحصائية بين تنافسية الق اع المصرف  األردن  وبين ميزان المدفوعات توجد عةقةال : الفر ية الفرعية ال ال ة -
ذات داللاة إحصاائية باين تنافساية الق ااع المصارف  األردنا  وباين عجاز  توجاد عةقاةال  :الفر ية الفرعياة الرابعاة -

 .الموازنة العامة
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وينب ااق عنهااا مجموعااة ماان االفترا ااات  .نةةيال يوجةةد تركةةز فةةي القطةةا  المصةةرفي األرد: الفر ةةية األساسةةية الرابعةةة -
 :الفرعية التالية

 .ال يوجد تركز ف  الق اع المصرف  األردن  حسل حجم الموجودات :الفر ية الفرعية األولى -
 .ال توجد تركز ف  الق اع المصرف  األردن  حسل حجم الودائع :الفر ية الفرعية ال انية -
 .ال توجد تركز ف  الق اع المصرف  األردن  حسل حجم التسهيةت االئتمانية :الفر ية الفرعية ال ال ة -

 :حدود الدراسة
فر اوذلاات لتااو  ،، حيااث تعتباار هااذد الفتاارة كافيااة(5111 - 5111)جااا ت فتاارة الدراسااة لكاا  تل اا  الفتاارة الزمنيااة ماان 

 ،البنااوت التجاريااة العاملااة فاا  األردن البيانااات بصااورة منتتمااة لمتلياارات الدراسااة ماان أجاال قيااا  درجااة ونااوع التنافسااية فاا 
ف  هذد الدراسة الختبار درجة ونوع التنافسية لادا البناوت التجارياة  (Time Series Pooling Data)وسوف يتم استخدام 

أهم محددات الدراسة صعوبة الحصول  كانتو  ،ائج منتتمة على  ول فترة الدراسةاألردنية، وبالتال  مدا الحصول على نت
علااى البيانااات الخاصااة فاا  الميزانيااات وحسااال األرباااح والخسااائر لعينااة الدراسااة ماان مصاادر واحااد، وخاصااة الصااعوبة فاا  

وتااام اسااات نا  البناااوت افساااةمية والبناااوت األجنبياااة حدي اااة  ،الحصاااول علاااى بياناااات فاااروع البناااوت األجنبياااة العاملاااة فااا  األردن
 .فر بيانات كافيةاعينة الدراسة الختةف  بيعة أعمالها المالية والمصرفية  ولعدم تو التأسي  من 

 :التعريفات اإلجرااية لمتليرات الدراسة
 :المتليرات التابعة

وجاد عاادة م شارات تساتخدم فا  قيااا  الربحياة، حياث يعتباار تحقياق األربااح وتعتيمهااا الهادف الارئي  الااذ  ت :الربحيةة
التجارياة، غيار أن تعتاايم األربااح تقيادد اعتباارات عديادة كاالحتفاات بقاادر كااف مان السايولة والساع  نحااو تساعى إليا  البناوت 

وها  قياود إ اافية تحاد مان قادرة البناوت التجارياة علاى تعتايم  ،االستخدام اآلمن لدموال، و مان حقوق العماة  الماودعين
األربااااح قباال ال اااريبة إلااى رأ  الماااال و قاااوق المساااهمين، األربااااح قباال ال ااارائل إلااى ح :ومااان أهاام نسااال الربحيااة ،األرباااح
وساوف ياتم اختياار النسابة األخيارة كمتليار تاابع، وتم ال هاذد النسابة  .األرباح قبل ال ريبة إلى مجموع الموجاوداتو المدفوع، 

فااإن  وبالتااال  ،مهاوتقااي  درجااة أدا  البناات باساات مارات  وكيفيااة توتيفهااا واسااتخدا ،فاا  البناات( العائااد علااى جميااع الموجااودات)
 (.IA) د  إلى زيادة المقدرة التنافسية ف  البنت يارتفاع هذا الم شر 

 :المتليرات المستقلة
التشاليلية  مصاروفاتال)التشاليل  تكلفاة حياث يمكان اساتخدام بعاض الم شارات للتعبيار عان ،التشاليل( ساعر) تكلفة -

، حيااااث تاااام اسااااتخدام الم شاااار األول والمتم اااال فاااا  (التشااااليل إلااااى الموجااااودات الكليااااة مصااااروفاتإلااااى الودائااااع، و 
 (.WC)التشليلية إلى الودائع  مصروفاتال

النفقاااات )وحااادة رأ  الماااال  بتكلفاااةويمكااان اساااتخدام بعاااض الم شااارات الخاصاااة  ،وحااادة رأ  الماااال( ساااعر) تكلفاااة -
ال ابتااة، النفقااات الرأساامالية إلااى الموجااودات ال ابتااة، النفقااات الرأساامالية والنفقااات األخاارا إلااى  التكلفااةاألخاارا إلااى 

 (. CC)واستخدم الم شر ال ان  ( الموجودات ال ابتة
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الفوائاد المديناة إلاى )مصاادر األماوال  تكلفاة الم شارات للتعبيار عانأحد  كلفة مصادر األموال حيث يمكن استخدامت -
 (.FC)مصادر األموال  تكلفة وتم استخدام األخيرة للتعبير عن ،(ة، الفوائد المدفوعة إلى الودائعالموجودات الكلي

 (.BD)هيكل ودائع البنوت وتم ل مجموع ودائع البنوت والم سسات المصرفية إلى مجموع الودائع  -

 (.S)الحجم ويم ل هذا المتلير الموجودات الكلية الذ  يعك  حجم ال لل الكل   -

فالمصااارف ذات حجاام  ،جاام المصاارف دالالت كبياارة تاارتب  بالكفااا ة والمنافسااة والتركيااز واقتصااادات الحجااميت اامن ح
نهااا تتمتااع عااادة بوفااورات الحجاام إتهااا وزيااادة تنافساايتها وتركزهااا فاا  السااوق، كمااا  ا بارتفاااع كفاالموجااودات الكبياارة تتميااز غالب اا

ن هاذد المزاياا يشاوبها بعاض فاإمزاياا الكبيارة لحجام المصارف الكبيار، وباالرغم مان ال ،الت  تنتج عان اقتصاادات الحجام الكبيار
كمااا  يتساام بالكفااا ةا فاا  عاادم قاادرة المصااارف الكبياارة علااى السااي رة علااى تكاليفهااا بشااكل وتتم اال هااذد العيااول أساس اا ،العيااول

 .يحدث ف  المصارف الصليرة

وتكمااان أهمياااة هاااذا ، (LD)ويم ااال نسااابة التساااهيةت االئتمانياااة المباشااارة إلاااى مجماااوع الودائاااع  ،مساااتوا المخاااا رة -
المقيااا  فاا  كااون التسااهيةت االئتمانيااة تشااكل المصاادر الاارئي  السااتخدام أمااوال المصاارف، وبالتااال  فإنهااا تم اال 

ا أعلاى مان تلات المصاارف المصدر الرئي  للفوائد، حيث إن المصاارف التا  ترتفاع فيهاا هاذد النسابة تكاون ربحيتها
بسااابل لجاااو   أقااالوماااع ت اااور الوتاااائف والعمااال المصااارف  أصااابح التركياااز علاااى هاااذد النسااابة  قااالذات النسااابة األ

وألن الودائااع تم اال المصاادر األكباار ماان مصااادر أمااوال  ،المصااارف إلااى تقااديم خاادمات تحقااق عمااوالت ولااي  فوائااد
ف علاااى اساااتلةل هاااذا المصااادر فااا  تقاااديم التساااهيةت هاااذد النسااابة تم ااال مقااادرة المصااار فاااإن  وبالتاااال  ،المصااارف
 .االئتمانية

التركز المصرف  ويعرف بأنا  مجماوع الحصا  الساوقية ألكبار عادد مان البناوت فا  صاناعة معيناة، ويمكان اساتخدام  -
فا  ( CR8)أو  ماان  بناوت ( CR4)بناوت  ةيمكن قيا  نسبة التركز ألكبر أربعا أك ر من نسبة لقيا  التركز، فم ة  

إجمااال  الموجااودات، إجمااال  الودائااع، )ا ل ة ااة مقااايي  لحجاام البنااوت وقااد تاام قيااا  التركااز المصاارف  وفق اا ،صااناعةال
ن ارتفااااع نسااابة أل عةقاااة عكساااية باااين التنافساااية والتركاااز المصااارف ، هنااااتو ( إجماااال  التساااهيةت االئتمانياااة المباشااارة

 .التركز المصرف  تتهر تراجع التنافسية ف  هذا الق اع

 :ما يميز هذه الدراسة

جااا  تناااول مو ااوع هااذد الدراسااة ماان أهميااة المو ااوع الخااا  بالق اااع المصاارف  األردناا  ودورد الكبياار والحيااو  فاا  
ا ف  زيادة ر  ا لخدمة االقتصاد الذ  ينعك  أخيهتنمية وتحفيز المدخرات القومية وتوجيه مية االقتصادية، من خةلتعزيز التن

، والحاكميااة، واففصاااح والشاافافية  لدعمااال المصاارفية، 2وبااازل 1وفاا  تاال صاادور مت لبااات بااازل ،أفااراد  المجتمااع هيااةرفا
، ولاذلت ال باد مان الوقاوف والتعارف اجدياد   اأصبح العمل المصرف  ف  البنوت التجارية العاملة ف  األردن يفرض عليها واقع  

ى قاادرة تنافسااية البنااوت األجنبيااة العاملااة فاا  األردن للبنااوت علااى واقااع التنافسااية لاادا البنااوت التجاريااة األردنيااة، والتعاارف علاا
المحددات والعوامل الت  ت  ر ف  درجة التنافسية، وجا ت هذد وأهم  التجارية المحلية، وكذالت ال بد من التعرف على أهمية

هااذد الدراسااة فااإن  التااال وخاصااة الدراسااات العربيااة، وب ،الدراسااة فاا  تاال ناادرة الدراسااات العربيااة التاا  تناولاات هااذا المو ااوع
وبيااان أهاام  ،بحااث بشااكل تحليلاا  وتفصاايل  أوسااع الختبااار درجااة ونااوع تنافسااية البنااوت التجاريااة العاملااة فاا  األردنسااوف تُ 

 .سيةالعوامل الت  قد ت  ر ف  درجة التناف
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 :الدراسة متليرات
 المتغير التابع                                                                المتغيرات المستقلة          

 

 :النموذج الريا ي للدراسة

حياث تام  ،(Panzar-Rosse Approach) م نماوذجفا  األردن، اساتخدالختبار درجاة وناوع التنافساية لادا البناوت التجارياة 
حاول تركاز وتنافساية   "Jacob and Katharina"2011وكماا فا  دراساة  ،استخدام  من قبل العديد من الباح ين ف  هاذا المجاال

فا  تقيايم األدا  والتنافساية فا  البناوت التجارياة وتفساير النتاائج، ويحتااج ويساتخدم هاذا النماوذج   ،األوروبيةالصناعة المصرفية 
  (Regressionوساااوف ياااتم اساااتخدام نماااوذج االنحااادار المتعااادد   ،دقاااة فااا  تقيااايم الساااوقإلاااى بياناااات حقيقياااة لتكاااون أك ااار 

Multiple)المربعاات الصالرا ، و ريقاة (Ordinary-Least Squares)  فا  اختباار فر ايات النماوذج، العتمادهاا فا ،
 .ف  م ل هذد الدراسة ال رائقوكذلت صةحية استخدام تلت  ،العديد من الدراسات السابقة الت  تناولت م ل هذا المو وع

 :نماذج الدراسة المستخدمة

وتقادير التنافساية  للبناوت التجارياة  ،وصاف مجموعاة البيانااتالختبار و  (Panzar-Rosse)سوف يعتمد نموذج 
 a5, a6, a6 يتم الحصااول عليهااا ماان خااةل المعااامةتساا، حيااث ماا  رةالاألردنيااة، وبيااان أهاام العواماال والمرونااات 

Coefficients) (a1, a2, a3, a4, حيث تام اساتخدام النماوذج فا   ،والت  تعود إلى معامةت المتليرات المستقلة والمتليرة
 .العديد من أدبيات الدراسات ذات المو وع

 : سيتم استخدام النموذج التال  لتحديد المحددات الرئيسة للتنافسية ف  الق اع المصرف  :نموذج الدراسة األوو

IA= c+a1 FC +a2 WC +a3 CC +a4 LD +a5 BD +a6 S +uit                                               

 :حيث إن
(FC): كلفة التمويل الت  يعبر عنهاا بنفقاات الفوائاد المديناة إلاى مصاادر التمويال التا  تم ال الفوائاد المديناة باف اافة إلاى ت

 .رأ  المال
( IA): العائد ويعبر عنها صاف  الدخل قبل ال رائل إلى مجموع الموجودات. 

(WC): التشليلية إلى مجموع الودائعكلفة التشليل الت  تم ل المصروفات ت. 
(CC): فا ات إلى الموجودات ال ابتةوتم ل االستهةكيات واف ،كلفة وحدة رأ  المال ال ابتت . 

(LD): عن  التسهيةت االئتمانية المباشرة إلى إجمال  الودائعيو  ،مستوا المخا رة. 
(BD):  ات المصرفية إلى إجمال  الودائعم ل إجمال  ودائع البنوت والم سسيهيكل ودائع بين البنوت و. 

(S): ويعن  الموجودات الكلية ويعبر هذا المتلير عن حجم ال لل الكل  ،الحجم. 

 متليرات خاصة بالمصرف

ربحية وتنافسية  
 عوامل التركز البنوت

 متليرات االقتصادية
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(Uit):  ويم ل المتلير العشوائ  أو الخ أ العشوائ. 
(C): ابت . 

                                 IA  = c + a1 FC+ a2 WC + a3 CC :نموذج الدراسة الثاني

  :إن حيث

التا    H-STATISTIC رأ  الماال ال ابات التا  تم ال قيماة  ةكلفتالتشليل، و  ةكلفتاألموال، و تكلفة  مجموع مرونات
 :من خةل   Panzar-Rosseتفسر نموذج   
H  ≤ 0  0   .تفسر احتكار   <  H  < 1  فإنها تفسر منافسة احتكارية. 
H  = 1  تم ل منافسة كاملة أو تامة. 

 Hن  كلماا زادت قيماة إوف   و   هذد الحقيقة ف ، (∞-1)تتراوح ما بين  H-STATSTICن القيمة التقديرية إلى ال و 
 .والعك  صحيح ،تزداد درجة أو مستوا المنافسة

             IA = C + a1 INF + a2 GDP + a3 PB + a4  PBD + uit :نموذج الدراسة الثالث

 :حيث إن
INF      الت خم النقد.      GDP الناتج المحل  افجمال. 

PB      ميزان المدفوعات.   PBD   عجز الموازنة العامة. 
C        ال ابت.    Uit       الخ أ العشوائ. 

 :من جية الدراسة
 :وعينة الدراسة مجتمع الدراسة

األردن، والباال  عاددها  ة اة وعشارين يتكون مجتمع الدراسة من جمياع البناوت األردنياة التجارياة واألجنبياة العاملاة فا  
ا2011ا فا  نهاياة عاام بنك ا تام اختياار البناوت التجاريااة و  ،بناوت أجنبياةفاروع ا، و مانياة ا أردني ا، موزعاة بواقاع خمساة عشار بنك 

وكاذلت أربعاة مان البناوت األجنبياة العاملاة فا   ،اوالباال  عاددها  ة اة عشار بنك ا ،األردنية والمدرجة اسمها فا  بورصاة عماان
الق اااع المصاارف  األردناا ، حيااث تاام اساات نا  البنااوت افسااةمية الخااتةف  بيعااة عملياتهااا المصاارفية فيهااا، باف ااافة إلااى 

لياة تل ا  وتم اختيار أربعة بنوت أجنبية لتوفر بيانات ما. است نا  البنوت الت  تعر ت للدمج أو التحويل خةل فترة الدراسة
  .فترة الدراسة

 :أساليب جمع البيانات

تعتمااد المعلومااات والبيانااات التاا  سااوف يااتم اسااتخدامها فاا  هااذد الدراسااة علااى المصااادر ال انويااة التاا  تت اامن التقااارير 
خسااااائر والنشاااارات افحصااااائية الصااااادرة عاااان البناااات المركااااز  األردناااا ، والتقااااارير الساااانوية للقااااوائم الماليااااة لحسااااابات األرباااااح وال

والميزانيات الصادرة عان البناوت التجارياة األردنياة واألجنبياة العاملاة فا  األردن، ودليال الشاركات المسااهمة العاماة الصاادر عان 
 .سوق عمان المال ، وكذلت سوف يتم االعتماد على المصادر األولية الت  تت من الكتل والدراسات األكاديمية السابقة
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 :خطوات من جية الدراسة
التحقااق ماان التلياارات بأنهااا تتمتااع بااالتوزيع أجاال  للبيانااات ماان (K-S)سااميرنوف  - تاام إجاارا  اختبااار كولموغااوروف -

 . ال بيع 

والتعرف علاى خصاائ  البناوت حصائي ا ات المعيارية لوصف البيانات إنحرافتم احتسال المتوس ات الحسابية واال -
 .العاملة ف  األردن

 .االنحدار المتعدد لتقدير نماذج الدراسةتم استخدام أساليل تحليل  -

 .تم استخدام نموذج الدراسة األول الختبار الفر ية األساسية األولى -

 .تم استخدام نموذج الدراسة ال ان  الختبار الفر ية األساسية ال انية -

 .تم استخدام نموذج الدراسة ال الث الختبار الفر ية األساسية ال ال ة -

 .مصرف  الختبار الفر ية األساسية الرابعةتم  استخدام التركز ال -

 :أساليب تحليو البيانات

ساااوف ياااتم اساااتخدام المااانهج الوصاااف  لدراساااة اف اااار النتااار ، وكاااذلت سااايتم اساااتخدام المااانهج التحليلااا  عناااد اختباااار 
 Multiple Linear دالتنافسية وتحليل البيانات والنتائج لعينة الدراسة، وسوف يتم استخدام نموذج االنحدار الخ    المتعاد

Regression Model  وكاذلت  ريقاة المربعاات الصالرا(Ordinary  Least Squares)، أ ار  فا  تحليال البياناات ودراساة
 .المتليرات المستقلة على المتلير التابع

سااوف يااتم اختيااار مجمااوع العوائااد المتم لااة بصاااف  الااربح قباال ال ااريبة كمتلياار تااابع  ، (H)تقاادير إحصااائياتأجاال  وماان
(IA). ياااتم فماااا المتليااارات المساااتقلة أ .وياااتم التعبيااار عااان المتليااار التاااابع كنسااابة لمجماااوع الموجاااودات المشاااتقة مااان تاااأ ير الحجااام

 .من أدبيات الدراساتالعديد ف  والنفقات إلى الحجم كما هو متبع  مصروفاتالتعويض عنها بنسل ال
كلفة التمويل الت  يعبر عنها بنفقات الفوائد المديناة إلاى مصاادر التمويال التا  تم ال الفوائاد المديناة باف اافة إلاى ت -

 .(FC)رأ  المال 

 .(WC)التشليل إلى مجموع الموجودات  مصروفاتكلفة التشليل الت  يتم التعبير عنها بمجموع ت -

علاى  ا فاا ات إلاى الموجاودات المادياة وغيار المادياة مقساوم  كلفة رأ  المال ال ابت الت  تم ال االساتهةكيات وافت -
 .(CC )صاف  الموجودات ال ابتة 

عمااال البناات الفاارد  تجمااع فيمااا يتعلااق أفااإن  ة،كلفااتولتل يااة مواصاافات البناات التاا  تاا  ر علااى عوائااد البناات ووتااائف ال
 :ن البنوت، حيث يتم دمجها ف  عاملينعمال ما بيبأهمية األ
 .(LD)الودائع  مجموع إلى يم ل نسبة التسهيةت االئتمانية المباشرة :العامل األول -

 .(BD)ودائع بنوت وم سسات مصرفية إلى مجموع الودائع : العامل ال ان  -

- (U it) رتب  بالمتلير الداخل ي الذ العشوائ   تم ل عامل الخ أ . 

 ،(Panel regression)يتم تقديرها مع م شر  ابت من خةل  ةرئيسالمعادلة ال -

إلاى تصانيفها حسال  وكاذلت إلاى البناوت بشاكل إفاراد  ومجموعاات، باف اافة ،ومن خةل تأ ير العوامل للعيناة الكلياة
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للتليارات علاى  لكال سانة للحصاول علاى م شار  اان    Cross- Sectionalمن خةل    H-statisticsويتم تقدير  ،حجاماأل
ألهمية مو وع الدراسة ف  تل الت ورات والتليرات المتسارعة على العمل والخدمات المصارفية،  اونتر   ، ول فترات الوقت

العمال المصارف  والفائادة  فا  فقد تم اختيار عنوان التنافسية ف  الق اع المصرف  األردن ، لما لا  مان ارتباا  و ياق باالت ور
التا   بقات للتقيايم العملا  لتاروف تنافساية   Panzar –Rosseوقاد تام اساتخدام منهجياة .   المجتماعفراد فااأل يةعلى رفاه

أهام العوامال علاى ومن جهة أخرا سوف يتم التعارف  (Panzar –Rosse)وه  منهجية  ورت من قبل  ،السوق المصرف 
 حياث يبااين هاذا المفهااوم ،ماع تركااز الساوق االقتصاادية التا  تاا  ر علاى التنافساية، وللوقااوف علاى ماادا العةقاة التا  ترب هااا

(Market Concentration)،  أن  التوزيع النسب  للحجم الكل  للسوق بين الم سسات العاملة في ، ويعاد تركاز الساوق مان
د ف  الواليات المتحدة األمريكية يتم استخدام مقيا  التركز السوق  كم شر لتحدي ة  ، فم اأهم وأك ر عناصر السوق استخدام  

وياااذكر أن هنااات عةقاااة  ردياااة بااين مساااتوا التركااز الساااوق  والقاااوة  .ومكافحااة االحتكاااار ودرجاااة المنافسااةاحتمااال االنااادماج 
قاارل أقاارل للمنافسااة، وكلمااا زاد مسااتوا التركااز كااان الساالوت أكلمااا انخفااض مسااتوا التركااز كااان الساالوت حيااث االحتكاريااة، 

لقيااا  تركاز الساوق منهااا قياا  درجااة مقاايي  عاادة  هنااتو  ،فاا  القاوة السااوقية أو االحتكارياة لةحتكاار، ومان  اام هناات زياادة
، (Relative Measures) ومقاااايي  التركاااز النساااب  (Absolute Measures)االحتكااار، كمقاااايي  التركاااز الم لاااق 

ألدبياات والدراساات االقتصاادية فا  ا اواساتخدام   ا، وتعاد أك ار المقاايي  شايوع  (Dynamic Measures)والمقاايي  الحركياة 
فر المعلوماااات الصاااعوبة ت بياااق المقاااايي  األخااارا نتيجاااة عااادم تاااو  اهيرشااامان نتااار   –هااا  نسااابة التركاااز وم شااار هيرفنااادال 

 .والبيانات، وف  هذد الدراسة سيتم استخدام تركز السوق ف  هذد الدراسة

  :نتااج التحليو واختبار الفر يات
الدراسااة إلااى تحديااد مسااتوا ودرجااة ونااوع تنافسااية البنااوت التجاريااة العاملااة فاا  األردن، وقااد تاام تهاادف هااذد  :نتةةااج التحليةةو

 :وكانت النتائج على الشكل اآلت  ،استخدام العديد من افجرا ات واالختبارات افحصائية

 :التوزيع الطبيعي للبيانات -أ

تتمتاع باالتوزيع ال بيعا ، حياث تام اساتخدام اختباار قبل استعراض النتائج واختبار الفر يات تم التحقق من المتليارات 
تتمتاع باالتوزيع ال بيعا ،  وعاددها ساتة متليارات ، وأشاارت النتاائج إلاى أن جمياع المتليارات(K_S)كولموغاوروف ساميرنوف 

 :ذلت والجدول التال  يو ح. وعلي  فإن المتليرات قابلة للت بيق ،(0.05)ألن قيم الداللة افحصائية لها كانت أقل من 
 (1) جدوو رقم 

 للتوزيع الطبيعي للبيانات( K-S)نتااج اختبار 

 الداللة اإلحصااية سميرنوف -قيمة كولموغروف المتلير
 0.001 3.77 كلفة التمويلت

 0.001 5.23 األجور ةكلفت
 0.001 2.87 رأ  المال ال ابت ةكلفت

 0.001 2.45 مستوا الخ ورة ف  البنت 
 0.001 4.73 حجم البنت

 0.001 6.30 صاف  الدخل قبل ال ريبة 
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 : اوصف البيانات صحصااي   -ب
المعيااااار  لهااااا  نحااااراف، وبللاااات نساااابة اال%(3353)بللاااات نساااابة المتوساااا  الحساااااب  لموجااااودات مجماااال البنااااوت  -

، وبللااات نسااابة %(655)فيماااا بللااات نسااابة المتوسااا  الحسااااب  للتساااهيةت االئتمانياااة لمجمااال البناااوت %(. 4556)
، فيماااا %(553)بللاات نسااابة المتوساا  الحساااب  للودائاااع لمجماال البنااوت  اوأخياار  %(. 551)المعيااار  لهاااا  نحاارافاال

 %(.656)المعيار  لها  نحرافاالنسبة بللت 

المعيااااار  لهااااا  نحااااراف، وبللاااات نساااابة اال%(4451)بللاااات نساااابة المتوساااا  الحساااااب  لموجااااودات البنااااوت المحليااااة  -
، وبللااات نسااابة %(656)وسااا  الحسااااب  للتساااهيةت االئتمانياااة للبناااوت المحلياااة فيماااا بللااات نسااابة المت%(. 4556)
، فيمااا %(351)بللاات نساابة المتوساا  الحساااب  للودائااع للبنااوت المحليااة  اوأخياار  %(. 551)المعيااار  لهااا  نحاارافاال

 %(.656)المعيار  لها  نحرافبللت نسبة اال

المعيااااار  لهااااا  نحااااراف، وبللاااات نساااابة اال%(4555)ة بللاااات نساااابة المتوساااا  الحساااااب  لموجااااودات البنااااوت األجنبياااا -
، وبللاات نساابة %(1651)فيمااا بللاات نساابة المتوساا  الحساااب  للتسااهيةت االئتمانيااة للبنااوت األجنبيااة %(. 1356)
، فيمااا %(552)بللات نسابة المتوسا  الحساااب  للودائاع للبناوت األجنبياة  اوأخياار  %(. 6655)المعياار  لهاا  نحارافاال

 %(156)المعيار  لها  نحرافبة االبللت نس

 :الدراسة متليرات بين االرتباط مصفوفة

 أنهاا فا  االرتباا  مصافوفة أهمياة وتكمان. الدراساة متليارات جمياع باين االرتباا  تحليال نتاائج يستعرض (5)رقم  الجدول

 قاد المصافوفة هاذد أن مان وباالرغم. متليار وآخار كل بين العةقة اتجاد وعنببعض،  بع ها المتليرات عةقة عن فكرة تع  

 نلكا االنحادار، شارو  مان تعتبار والتا  (Multicolinearity) المساتقلة باين المتليارات الخ ياة التعددياة عان فكارة تع ا 
 فا  تتهار قاد التا  مشاكةتال جمياع بحل حيث يقوم ، المتعدد االنحدار تحليل هو هنا استخدام  تم الذ  افحصائ  األسلول

 ،(Hetroscedasticity) التبااين تجاان  عادمأو  (Normality)  ال بيعا  التوزياع أو الخ ياة التعددياة مشاكلة م ال البياناات
  .للمتليرات األصلية القيم خةل من ولي  ،(Residuals) البواق  خةل من االنحدار تحليل على اأساس   يقوم ألن  وذلت

 (2) رقم جدوو

 الدراسة متليرات بين بيرسون ارتباط مصفوفة
CR4L PBD PB GDP INF IA  
     

.269** 
.000 

INF Pearso Correlaton  
Sig.  (2-tailed) 

    -.437** 
.000 

.129 

.079 
      GDP Pearso Correlaton        

Sig.  (2-tailed) 
   -.025 

.737 
-.573** 

.000 
-.473** 

.000 
PB    Pearso Correlaton  

Sig.  (2-tailed) 
  .101 

.168 
.241** 
.001 

-.417** 
.000 

.082 

.263 
PBD Pearso Correlaton  

Sig.  (2-tailed) 
 -.298** 

.000 
-.051 
.488 

-.260** 
.000 

.030 

.681 
-.263** 

.000 
CR4LPearso Correlaton  

Sig.  (2-tailed) 
-.383** 

.000 
.886** 
.000 

.248** 
.001 

.333** 
.000 

-.696** 
.000 

.032 

.667 
CR4DPearso Correlaton  

Sig.  (2-tailed) 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).           

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).         
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 :منهاو  افحصائية األهمية ذات العةقات من العديد استنتاج يمكننا ،(5)رقم  الجدول خةل ومن
 .الربحيةو  الت خم بين الموجبة العةقة -
 التساهيةت حياث مان مصاارف أكبار أربعاة تركاز نسابةو  المادفوعات ميزان وبين جهة من الربحية بين السالبة العةقة -

 .االئتمانية
 .المتليرات من عدد وبين جهة من التركز نسل بين اإحصائي   مهمة عةقات وجود -

 :نموذج الدراسة واختبار الفر يات تقدير
وكانات  ،Multiple Linear Regressionمان أجال اختباار فر ايات الدراساة تام اساتخدام تحليال االنحادار المتعادد 

 :النتائج على الشكل اآلت 

 : نموذج الدراسة األوو -أ
IA = C + al FC + a2 WC + a3 Cc + a4 LD + a5 BD + a6 S + uit 

 :حيث إن
IA : مجموع الموجودات/ الدخل قبل ال رائل  صاف.  
FC: الودائع/ الفوائد المدينة = التمويل  تكلفة.  

WC:  مجموع الودائع/ التشليلية  مصروفاتال= التشليل تكلفة.  
CC:  صاف  الموجودات ال ابتة/ استهةكات وال فا ات= رأ  المال ال ابت تكلفة. 
LD : مجموع الودائع/ االئتمانية المباشرة التسهيةت = مستوا الخ ورة.  
BD:  مجموع الودائع/ ودائع البنوت وم سسات مصرفية = الودائع تكلفة.  

S : الموجودات الكلية ويعبر هذا المتلير عن حجم ال لل الكل = الحجم.  
Uit :  (الخ  العشوائ )المتلير العشوائ. 

C :ابت .  

 (3)جدوو رقم 
 الدخو وصافيللعالقة بين المتليرات المستقلة  (Multiple Linear Regression)االنحدار المتعدد نتااج تحليو معامو 

 الداللة اإلحصااية tقيمة  Betaقيمة  المتلير
 o388 0.674 0.501.0- ال ابت 

 0.183 1.336 0.271 كلفة التمويل  ت
 0.004 2.926** 0.226 رأ  المال  ةكلفت
 0.149 1.449 0.303 التشليل  ةكلفت
 o.300 1.811 0.072- ودائع البنوت  ةكلفت

 0.478 711. 0.080- مستوا الخ ورة ف  البنت 
 0.163 1.401 0.289- حجم البنت 

        R= 0.292, R2 = 0.085 (0.01)عند مستوى داللة إحصائية أقل من ** 
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 وتكلفةةالتشليو  وتكلفةالتمويو  وتكلفةذات داللة صحصااية بين التنافسية  توجد عالقةال : الفر ية األساسية األولل -
 .رأ  الماو الثابت ومستوو الخطور  وهيكو الودااع والحجم

جمااال  الاادخل، كمااا أشااارت تكلفااة  ذو داللااة إحصااائية بااينأ اار  أشااارت نتااائج الدراسااة إلااى أناا  يوجااد رأ  المااال فقاا  وال
 (.0.004)ة وبللت ذات المعنوية افحصائي  tقيمة 

 تكلفاة باين كفاا ة إدارة( 0.05  )ال توجاد عةقاة ذات داللاة إحصاائية علاى مساتوا  :الفر ية الفرعية األولل 
جمال  الدخل جماال   توجد عةقةأن  ال ( 5)نةحت ومن خةل جدول رقم و  .التمويل وال بين كفا ة إدارة التمويال وال

 (.0.05  )عند مستوا  0.271بللت  tن قيمة أل ،الدخل
 رأ  الماال تكلفاة  باين كفاا ة إدارة( 0.05  )ال توجد عةقة ذات داللة إحصاائية علاى مساتوا  :الفر ية الفرعية الثانية

جمااال  الاادخل  ذات داللااة إحصااائية بااين متلياار كفااا ة إدارة توجااد عةقااةيتبااين أناا   ،(5)وماان خااةل نتااائج الجاادول رقاام  .وال
جمال  الدخل، وذلت ألن قيمة الداللة افحصائية بللت رأ  المال تكلفة   (. 0.05  )وه  أقل من ( 0.004)وال

 التشاليل تكلفاة  باين كفاا ة( 0.05  )ال توجاد عةقاة ذات داللاة إحصاائية علاى مساتوا  :الفر ية الفرعية الثالثة
جماااال  الااادخل تكلفاااة  ذات داللاااة إحصاااائية باااين متليااار كفاااا ة توجاااد عةقاااةإلاااى أنااا  ال ( 5)أشاااار الجااادول رقااام و  .وال

جمال  الدخل، وذلت ألن قيمة الداللة افحصائية بللت   (. 0.05  )وه  أعلى من ( 0.149)التشليل وال
 بااين كفااا ة هيكاال ( 0.05  )ال توجااد عةقااة ذات داللااة إحصااائية علااى مسااتوا  :الفر ةةية الفرعيةةة الرابعةةة

جماال  الاادخل ذات داللاة إحصااائية باين متليار كفااا ة  توجااد عةقاةإلاى أنا  ال ( 5)الجادول رقاام  أشاارو  .الودائاع وال
جمال  الدخل، وذلات ألن قيماة الداللاة افحصاائية بللات  فا  (. 0.05)وها  أعلاى مان ( 0.072)هيكل الودائع وال

 (. 0.10)ذات داللة إحصائية عند مستوا  توجد عةقةحين 
 بااين كفااا ة إدارة ( 0.05  )قااة ذات داللااة إحصااائية علااى مسااتوا ال توجااد عة :الفر ةةية الفرعيةةة الخامسةةة

جمال  الدخل ذات داللاة إحصاائية  توجاد عةقاةإلاى أنا  ال ( 5)حيث أشاار الجادول رقام  .مستوا المخا رة ف  البنت وال
جمااال  الاادخل، وذلاات ألن قيمااة الداللااة افحصااائية بللاات  ( 0.478)بااين متلياار كفااا ة إدارة مسااتوا الخ ااورة فاا  البناات وال

 (. 0.05)وه  أعلى من 
 باين  حجام البنات ( 0.05  )ال توجاد عةقاة ذات داللاة إحصاائية علاى مساتوا  :الفر ةية الفرعيةة السادسةة

جمال  الدخل ذات داللة إحصائية بين متلير كفا ة إدارة حجام  توجد عةقةإلى أن  ال ( 5)ار الجدول رقم أشو  .وال
جمال  الدخل، وذلت ألن قيمة الداللة افحصائية بللت   (. 0.05)وه  أعلى من ( 0.163)البنت وال

 : نموذج الدراسة الثاني -ب
IA = C + a1 FC + a2 WC + a3 CC  uit 

 : حيث إن
IA:     مجموع الموجودات/ صاف  الدخل قبل ال ريبة . 

FC:     الودائع/ الفوائد المدينة = مصادر األموال ( ةكلفت)سعر . 

WC:   مجموع الموجودات/ المصروفات التشليلية = التشليل ( ةكلفت)سعر . 

:CC       صاف  الموجودات ال ابتة/  استهةكات وال فا ات= وحدة رأ  المال ( ةكلفت)سعر. 
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 (4)جدوو رقم 
 ( Multiple Linear Regression)نتااج تحليو معامو االنحدار المتعدد 

 لمستوو التنافسية لدو البنوك العاملة في األردن

 الداللة اإلحصااية tقيمة  Betaقيمة  المتلير
 0.603 0.522 0.0257- ال ابت 

 0.933 0.085 0.006 التمويل   ةكلفت
 0.702 0.383 0.029 األجور  ةكلفت
 0.004 2.946** 0.220 رأ  المال  ةكلفت

 R= 0.220, R2 = 0.048( 1511)عند مستوى داللة إحصائية أقل من ** 

a1 = 0.006  ,      a2 = 0.029  ,            a3 = 0.220  ,       = 0.255     

فاا  الق اااع المصاارف  األردناا  علااى مسااتوا البنااوت المحليااة واألجنبيااة  تنافساايةال توجااد : الفر ةةية األساسةةية الثانيةةة -
 :وينب ق عنها

 وأشااارت النتااائج كمااا هاا  مبينااة فاا   .فاا  الق اااع المصاارف  األردناا  ال توجااد تنافسااية: الفر ةةية الفرعيةةة األولةةل
هااا  ( محلياااة وأجنبياااة)ن درجاااة وناااوع التنافساااية المصااارفية فااا  مجمااال البناااوت فااا  األردن أإلاااى ( 4)الجااادول رقااام 

 .وبالتال  فإنها تفسر على أنها منافسة احتكارية H  < 1  >   0تقع ف   (H)قيمة  ذلت ألنو .منافسة احتكارية
 (5)جدوو رقم 

 لمستوو التنافسية لدو البنوك المحلية في األردن( Multiple Linear Regression)نتااج تحليو معامو االنحدار المتعدد 
 الداللة اإلحصااية tقيمة  Betaقيمة  المتلير

 0.656 0.446 0.0272- ال ابت 
 0.938 0.078 0.007 التمويل   ةكلفت
 0.864 0.172 0.015 األجور  ةكلفت
 0.003 3.057** 0.257 رأ  المال  ةكلفت

 1511R= 0.256, R2 = 0.066)عند مستوى داللة إحصائية أقل من ** 

a1 = 0.007 ,    a2 = 0.015  ,   a3 = 0.257  ,        = 0.279     

 ن أنجاد ( 3)ومان الجادول رقام  .ف  البنوت المحلياة العاملاة فا  األردن ال توجد تنافسية :الفر ية الفرعية الثانية
تقع بين ( H)منافسة احتكارية، ألن قيمة  امستوا درجة ونوع التنافسية المصرفية للبنوت المحلية ف  األردن أي   

0   <  H  < 1. 
 (6)جدوو رقم 

 ( Multiple Linear Regression)نتااج تحليو معامو االنحدار المتعدد 
 لمستوو التنافسية لدو البنوك األجنبية في األردن

 الداللة اإلحصااية tقيمة  Betaقيمة  المتلير
 0.001 7.898** 0.028 ال ابت 

 o.279 1.348 0.186- التمويل   ةكلفت
 0.083 1.782 0.361- األجور  ةكلفت
 0.609 0.516 0.074 رأ  المال  ةكلفت

 1511R= 0.581, R2 = 0.338)عند مستوى داللة إحصائية أقل من ** 
a1 = - 0.278   ,      a2 = - 0.361  ,    a3 = 0.074 ,        = - 0.566    
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 نتاائج الجادول رقام من ونةحت  .ف  البنوت األجنبية العاملة ف  األردن ال توجد تنافسية :الفر ية الفرعية الثالثة
 . اتنافسية احتكارية أي    تشير إلىن مستوا درجة ونوع التنافسية المصرفية للبنوت األجنبية ف  األردن أ( 6)

 (7)جدوو رقم 
 ( Multiple Linear Regression)نتااج تحليو معامو االنحدار المتعدد 

 (2011-2001)التنافسية لدو مجمو البنوك خالو الفتر  لمستوو 
 الداللة اإلحصااية tقيمة  Betaقيمة  المتلير

 0.656 0.447 0.0274 ال ابت 
 0.977 0.029 0.004- التمويل   ةكلفت
 0.866 0.170 0.021 األجور  ةكلفت
 0.575 0.564 0.068 رأ  المال  ةكلفت

 R= 0.069, R2 = 0.005( 1511)مستوى داللة إحصائية أقل من  عند** 
a1 = -0.004 ,       a2 = 0.021 ,      a3 = 0.068   ,     = 0.085    

 ومان الجادول رقام  .ف  الق اع المصرف  األردن  على مستوا مجمال البناوت ال توجد تنافسية: الفر ية الفرعية الرابعة
-2001)ونوع التنافسية لمجمل البناوت العاملاة فا  األردن خاةل الفتارة الواقعاة ماا باين ن مستوا درجة أنةحت ( 6)

 . ولكنها قريبة من التنافسية الكاملة ،تنافسية احتكارية يشير إلى (2011

 (8)جدوو رقم 
 ( Multiple Linear Regression)نتااج تحليو معامو االنحدار المتعدد 

 (2006-2001)لمستوو التنافسية لدو مجمو البنوك خالو الفتر   
 الداللة اإلحصااية tقيمة  Betaقيمة  المتلير

 0.021 2.352* 0.213- ال ابت 
 0.310 1.021 0.095 التمويل   ةكلفت
 0.745 0.326 0.030 األجور  ةكلفت
 0.001 4.403** 0.408 رأ  المال  ةكلفت
 R= 0.410, R2 = 0.168( 1513)مستوى داللة إحصائية أقل من  عند* 

 (1511)عند مستوى داللة إحصائية أقل من ** 
a1 = 0.095  ,  a2 = 0.03 ,      a3 = 0.408 ,      = 0.533      

 بالتاال  فاإن و . فا  الق ااع المصارف  األردنا  علاى مساتوا مجمال البناوت ال توجاد تنافساية: الفر ية الفرعيةة الخامسةة
 .تنافسية احتكارية يشير إلىمستوا درجة ونوع التنافسية لمجمل البنوت العاملة ف  األردن 

 (9)جدوو رقم 
 لمستوو التنافسية في البنوك الكبير ( Multiple Linear Regression)نتااج تحليو معامو االنحدار المتعدد 

 الداللة اإلحصااية tقيمة  Betaقيمة  المتلير
 0.001 4.110** 0.0179 ال ابت 

 0.622 0.489 0.094 التمويل   ةكلفت
 0.197 1.324 0.255- األجور  ةكلفت
 0.892 0.138 0.027- رأ  المال  ةكلفت

 R= 0.255, R2 = 0.065( 1511)عند مستوى داللة إحصائية أقل من ** 

a1 = 0.094  ,    a2 = -0.255 ,   a3 = -0.027  ,         =  -0.188  
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 ومان خاةل  . فا  الق ااع المصارف  األردنا  علاى مساتوا البناوت الكبيارة ال توجاد تنافساية: الفر ية الفرعيةة السادسةة
 . نجد أن مستوا درجة ونوع التنافسية للبنوت العاملة ف  األردن الكبيرة الحجم ه  احتكارية( 3)جدول رقم 

 (11)جدوو رقم 
 ( Multiple Linear Regression)تحليو معامو االنحدار المتعدد  نتااج

 لمستوو التنافسية في البنوك المتوسطة

 الداللة اإلحصااية tقيمة  Betaقيمة  المتلير
 0.197 1.307 0.0572 ال ابت 

 0.630 0.484 0.69- التمويل  ةكلفت
 0.765 0.300 0.043- األجور  ةكلفت
 0.903 0.122 0.012 رأ  المال  ةكلفت
 (1511)عند مستوى داللة إحصائية أقل من **               R= 0.093, R2 = 0.009( 1513)عند مستوى داللة إحصائية أقل من * 

a1 = -0.069 ,   a2 = -0.043 ,    a3 = -0.017,     =  -0.095  

 ف  الق اع المصرف  األردن  على مستوا البنوت المتوس ة ال توجد تنافسية: الفر ية الفرعية السابعة . 
ن مستوا درجة ونوع التنافساية للبناوت العاملاة فا  األردن المتوسا ة الحجام أ( 11)ونةحت من خةل جدول رقم 

 . ه  احتكارية
 (11)جدوو رقم 

 ( Multiple Linear Regression)نتااج تحليو معامو االنحدار المتعدد 
 التنافسية في البنوك الصلير لمستوو 

 الداللة اإلحصااية tقيمة  Betaقيمة  المتلير
 0.215 1.250 0.114- ال ابت 

 0.001 3.426** 0.646- التمويل  ةكلفت
 0.001 4.027** 0.762 األجور  ةكلفت
 0.508 0.665 0.071 رأ  المال  ةكلفت

    R= 0.456, R2 = 0.208  a1 = -0.646 ,  a2 = 0.762 ,   a3 = 0.07,  =  0.187( 1511)عند مستوى داللة إحصائية أقل من ** 

 ف  الق اع المصرف  األردن  على مستوا البنوت الصليرة ال توجد تنافسية: الفر ية الفرعية الثامنة . 
نجد أن مستوا درجة ونوع التنافسية للبناوت العاملاة فا  األردن الصاليرة الحجام ها  ( 11)ومن خةل جدول رقم 

 . تنافسية احتكارية

 : نموذج الدراسة الثالث -ج
IA = C + a1 INF + a2 GDP + a3 PB + PBD + uit 

 : حيث إن
C : ال ابت     INF :  الت خم النقد 

GDP :  الناتج المحل  افجمال  PB : ميزان المدفوعات 
PBD : عجز الموازنة العامة  Uit :  الخ أ العشوائ 
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 (12)جدوو رقم 
 ( Multiple Linear Regression)نتااج تحليو معامو االنحدار المتعدد 

جمالي الدخو  للعالقة بين العوامو االقتصادية الكلية وا 

 الداللة اإلحصااية tقيمة  Betaقيمة  المتلير
 0.463 0.735 0.158 ال ابت 

 0.333 0.970 0.098- الت خم النقد  
 0.832 0.212 0.023 افجمال   الناتج المحل

 0.981 0.023 0.003 ميزان المدفوعات 
 0.473 0.719 0.074 عجز الموازنة العامة 

R= 0.152,   R2 = 0.023  

ذات داللةةةة صحصةةةااية بةةةين تنافسةةةية القطةةةا  المصةةةرفي األردنةةةي وبةةةين  توجةةةد عالقةةةةال : الفر ةةةية األساسةةةية الثالثةةةة -
الت اخم، النااتج المحلا  افجماال ، ميازان المادفوعات، عجاز )المتم لاة باالمتليرات التالياة  المتليرات االقتصةادية الكليةة

 (.الموازنة العامة

جماال  الادخل، ألنهاا  ذو داللاة إحصاائية باين العوامالأ ار  وأشارت نتائج الدراسة إلى أن  ال يوجاد االقتصاادية الكلياة وال
 (. 0.05)وه  أعلى من ( 0.383)عند مستوا داللة 

 جماال  ( 0.05  )ال توجاد عةقاة ذات داللاة إحصاائية علاى مساتوا  :الفر ةية الفرعيةة األولةل باين الت اخم النقاد  وال
جماال  الادخل،  توجاد عةقاةإلى أن  ال ( 15)كذلت أشار الجدول رقم و  ،الدخل ذات داللاة إحصاائية باين الت اخم النقاد  وال

 (. 0.05)وه  أعلى من ( 0.333)وذلت ألن قيمة الداللة افحصائية بللت 
 ج المحلا  باين الناات( 0.05  )ال توجاد عةقاة ذات داللاة إحصاائية علاى مساتوا  :الفر ةية الفرعيةة الثانيةة

جمااال  الاادخل ذات داللااة إحصااائية بااين الناااتج  توجااد عةقااةإلااى أناا  ال ( 15)أشااار الجاادول رقاام و  ،افجمااال  وال
جمال  الدخل، وذلت ألن قيمة الداللة افحصائية بللت   (. 0.05)وه  أعلى من ( 0.832)المحل  افجمال  وال

 جماال  ن ميازان المادفوعات باي( 0.05  )ال توجاد عةقاة ذات داللاة إحصاائية علاى مساتوا  :الفر ية الفرعيةة الثالثةة وال
جمااال  الاادخل،  توجااد عةقااةإلااى أناا  ال ( 15)أشااار الجاادول رقاام و  ،الاادخل ذات داللااة إحصااائية بااين مياازان الماادفوعات وال

 (. 0.05)وه  أعلى من ( 0.981)وذلت ألن قيمة الداللة افحصائية بللت 
 ز الموازناة باين عجا( 0.05  )ال توجاد عةقاة ذات داللاة إحصاائية علاى مساتوا  :الفر ةية الفرعيةة الرابعةة

جمال  الدخل ذات داللة إحصاائية باين عجاز الموازناة  توجد عةقةإلى أن  ال ( 15)أشار الجدول رقم و  ،العامة وال
جمال  الدخل، وذلت ألن قيمة الداللة افحصائية بللت   (. 0.05)وه  أعلى من ( 0.473)العامة وال

  :اختبار التركز المصرفي
ترتياال البنااوت حساال حجاام موجوداتهااا وودائعهااا والتسااهيةت االئتمانيااة، وماان  اام تاام  تاام ،الحتسااال التركااز المصاارف 

 :على معيارين ااحتسال التركز اعتماد  

 . حيث تم احتسال مجموع موجودات وودائع والتسهيةت االئتمانية ألكبر أربعة بنوت (:Cr4)المعيار األوو  -
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 .والتسهيةت االئتمانية ألكبر  مانية بنوتالموجودات والودائع حيث تم احتسال مجموع  (:Cr8)المعيار الثاني  -

 : اآلت كوكانت نتائج التركز حسل الموجودات 
 (13)جدوو رقم 

 بنوك( 8)و( 4)مجمو  الموجودات ألكبر 

 حجم الموجودات الرقم
6 122438000000 

11 10183455199 

10 7702637018 

9 4165938065 

8 4146641177 

12 3713100903 

16 3387753513 

13 3288565270 

17 2229575023 

4 2119476852 

5 1133805997 

15 941599825 

14 848560503 

1 442909688.7 

7 298991706 

2 280780352.4 

3 164569420.2 

 167486000000 مجمو الموجودات

Cr4 144490000000 0.862697 
Cr8 159026000000 0.949487 

وينب ااق عنهااا مجموعااة ماان االفترا ااات  .ال يوجةةد تركةةز فةةي القطةةا  المصةةرفي األردنةةي: الفر ةةية األساسةةية الرابعةةة -
 :الفرعية التالية

 ال يوجد تركز ف  الق اع المصرف  األردن  حسل حجم الموجودات :الفر ية الفرعية األولل. 

نساابة  حيااث إنعلااى المعيااارين،  ااعتماااد   ي اااعال امصاارفي   اإلااى أن هنااات تركااز   السااابق( 15)وتشااير النتااائج فاا  جاادول 
مااان مجمااال موجاااودات البناااوت العاملاااة فااا  األردن، وهااا  أعلاااى مااان %( 86.3)مجماااوع موجاااودات أكبااار أربعاااة بناااوت بللااات 

ماان %( 94.9)كااذلت بللاات نساابة مجمااوع موجااودات أكباار  مانيااة بنااوت . المعيااار المعتمااد لسااقف التركااز المصاارف %( 40)
وبالتاال  فإنا  . لمعيار المعتمد لسقف التركز المصرف ل%( 70) لىالبنوت العاملة ف  األردن، وه  تزيد عمجمل موجودات 
 . عالية بين البنوت العاملة ف  األردن ال توجد تنافسية

 :اآلت كوكانت نتائج التركز حسل الودائع 
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 (14)جدوو رقم 
 بنوك( 8)و( 4)مجمو  الودااع ألكبر 

 حجم الودااع الرقم
6 80921306000 

17 16566718162 

11 8120577548 

14 6312397315 

5 4688261877 

10 4682921336 

8 2999590735 

9 2809570007 

2 2475459474 

7 2132066926 

16 2078915190 

12 1874099535 

13 1595380574 

4 1382628992 

3 1290295005 

1 1175332947 

15 608195048 

 141714000000 الودااع مجمو

Cr4 111921000000 0.789768 
Cr8 127101000000 0.896888 

 وجد تركز ف  الق اع المصرف  األردن  حسل حجم الودائعيال  :الفر ية الفرعية الثانية. 

نسابة  حياث إنعلاى المعياارين،  ااعتمااد   ي ااعال امصارفي   اإلى أن هنات تركز  ( 14)ف  الجدول رقم  السابقةتشير النتائج 
%( 40)ماان مجماال ودائااع البنااوت العاملااة فاا  األردن، وهاا  أعلااى ماان %( 78.9)مجمااوع ودائااع أكباار أربعااة بنااوت بللاات 
ماان مجماال ودائااع %( 89.7)كااذلت بللاات نساابة مجمااوع ودائااع أكباار  مانيااة بنااوت . المعيااار المعتمااد لسااقف التركااز المصاارف 
 ال توجاد تنافسايةوبالتاال  فإنا  . لمعيار المعتمد لسقف التركاز المصارف ل%( 70) لىالبنوت العاملة ف  األردن، وه  تزيد ع
 . عالية بين البنوت العاملة ف  األردن

 :اآلت كوكانت نتائج التركز حسل التسهيةت 
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 (15)جدوو رقم 
 بنوك( 8)و( 4)مجمو  التس يالت االاتمانية ألكبر 

 حجم التس يالت االاتمانية الرقم
17 8638281531 

5 8362365243 

10 3674024344 

14 3615601352 

11 3607823302 

6 2142577000 

13 1766744414 

9 1765649955 

7 1632123924 

16 1441574255 

8 1242813867 

4 1176892555 

2 1102489437 

12 976038375 

1 864483802 

15 470984493 

3 384053029 
 42864520878 مجمو التس يالت االاتمانية

Cr4 24290272470 0.56667 
Cr8 33573067141 0.783237 

 وجد تركز ف  الق اع المصرف  األردن  حسل حجم التسهيةت االئتمانيةيال  :الفر ية الفرعية الثالثة. 

نساابة مجمااوع التسااهيةت  حيااث إنعلااى المعيااارين،  ااعتماااد   ي اااعال امصاارفي   اإلااى أن هنااات تركااز   السااابقةتشااير النتااائج 
ماان مجماال التسااهيةت االئتمانيااة للبنااوت العاملااة فاا  األردن، وهاا  أعلااى ماان %( 56.7)االئتمانيااة ألكباار أربعااة بنااوت بللاات 

كاااذلت بللااات نسااابة مجماااوع التساااهيةت االئتمانياااة ألكبااار  مانياااة بناااوت . المعياااار المعتماااد لساااقف التركاااز المصااارف %( 40)
لمعياااار المعتمااد لساااقف ل%( 70) لااىت االئتمانيااة للبناااوت العاملااة فااا  األردن، وهاا  تزياااد عماان مجماال التساااهية%( 78.3)

ن الق اااع المصاارف  األردناا  يعماال فاا  مسااتوا تنافسااية عاليااة حساال أكااد   النتيجااة ت دوبالتااال  فااإن هااذ. التركااز المصاارف 
 . التسهيةت االئتمانية

 :النتااج والتوصيات

 :نتااج الدراسة -أوال  
 .أن مستوا درجة ونوع التنافسية المصرفية للبنوت المحلية ف  األردن منافسة احتكارية االنتائج أي   بينت  -1

ن مستوا درجة ونوع التنافسية لمجمل البنوت العاملة ف  األردن خةل الفترة الواقعة أجا ت نتائج الفترة الزمنية للدراسة  -5
 . يبة من التنافسية الكاملةه  تنافسية احتكارية ولكنها قر ( 5111-5116)ما بين 
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كانت نتائج الفترة الزمنية ال انية لعينة الدراسة أن مستوا درجة ونوع التنافساية لمجمال البناوت العاملاة فا  األردن خاةل  -5
 . ه  تنافسية احتكارية( 5116-5111)الفترة الواقعة ما بين 

 . ت العاملة ف  األردن ه  احتكاريةع التنافسية للبنو انو أدرجة و  ياتنتائج متوس ة الحجم فكانت مستو  -4

 . ع التنافسية للبنوت العاملة ف  األردن الصليرة الحجم ه  تنافسية احتكاريةانو أدرجة و  ياتأن مستو  اأتهرت النتائج أي    -3

ذات داللااة إحصااائية بااين تنافسااية الق اااع المصاارف  األردناا  وبااين المتلياارات االقتصااادية الكليااة المتم لااة  توجااد عةقااةال  -6
 .عجز الموازنة العامةو ميزان المدفوعات، و الناتج المحل  افجمال ، و بالمتليرات التالية الت خم، 

ماوع موجاودات أكبار أربعاة بناوت بللات نسابة مج حياث إنعلاى المعياارين،  اوجود تركز مصرف  عال  اعتماد  إلى تشير  -6
لمعيااار المعتمااد لسااقف التركااز ل%( 40)ماان مجماال موجااودات البنااوت العاملااة فاا  األردن، وهاا  أعلااى ماان %( 86.3)

مان مجمال موجاودات البناوت العاملاة فا  %( 94.9)كذلت بللات نسابة مجماوع موجاودات أكبار  مانياة بناوت . المصرف 
بالنسااابة  ال توجاااد تنافسااايةوبالتاااال  فإنااا  . لمعياااار المعتماااد لساااقف التركاااز المصااارف ل%( 70) زياااد علاااىاألردن، وهااا  ت

 . للموجودات بين البنوت العاملة ف  األردن

نساابة مجمااوع ودائااع أكباار أربعااة بنااوت  حيااث إنعلااى المعيااارين،  ااعتماااد   ي اااعال امصاارفي   اجااا ت النتااائج لتبااين أن هنااات تركااز   -2
لمعياااار المعتماااد لساااقف التركاااز ل%( 40)لبناااوت العاملاااة فااا  األردن، وهااا  أعلاااى مااان مااان مجمااال ودائاااع ا%( 78.9)بللااات 

ماان مجماال ودائااع البنااوت العاملااة فاا  األردن، وهاا  %( 89.7)كااذلت بللاات نساابة مجمااوع ودائااع أكباار  مانيااة بنااوت . المصاارف 
بالنسابة للودائاع باين البناوت العاملاة  ةال توجاد تنافسايوبالتال  فإنا  . لمعيار المعتمد لسقف التركز المصرف ل%( 70) زيد علىت

 . ما هو علي  ف  الموجوداتم أقلف  األردن ولكن بمستوا 

نسابة مجماوع التساهيةت االئتمانياة ألكبار  حياث إنعلاى المعياارين،  ااعتمااد   ي ااعال امصارفي   اأشارت النتائج إلاى أن هناات تركاز   -3
لمعيااار ل%( 40)االئتمانيااة للبنااوت العاملااة فاا  األردن، وهاا  أعلااى ماان ماان مجماال التسااهيةت %( 56.7)أربعااة بنااوت بللاات 

ماان مجماال %( 78.3)كااذلت بللاات نساابة مجمااوع التسااهيةت االئتمانيااة ألكباار  مانيااة بنااوت . المعتمااد لسااقف التركااز المصاارف 
وبالتااال  . لتركااز المصاارف لمعيااار المعتمااد لسااقف ال%( 70) زيااد علااىالتسااهيةت االئتمانيااة للبنااوت العاملااة فاا  األردن، وهاا  ت

ن الق اااع المصاارف  األردناا  يعماال فاا  مسااتوا تنافسااية عاليااة حساال التسااهيةت االئتمانيااة أكااد   النتيجااة تيتهاار أن هااذد فإناا  
 . مقارنة مع تنافسية الموجودات والودائع

 :توصيات الدراسة -ثاني ا
ا لةهتمااام باارأ  المااال للبنااوت والسااع  ا قوي اايعتباار دافع اا رأ  المااال والتنافسااية، وهااذاتكلفااة  موجبااة بااين عةقااةاعتباار وجااود  -1

بخصااو  كفايااة رأ  المااال لعاادم وجااود تااأ ير قااو  للمتلياارات االقتصااادية قيااد الدراسااة علااى  5نحااو ت بيااق مت لبااات بااازل
 .قدرة التنافسيةذلت يت لل التركيز على البيئة الداخلية ف  البنوت لرفع مستوا األدا  وللوصول إلى رفع الفإن  التنافسية،

وخاصاااة البناااوت الكبيااارة  ،تبااااع اساااتراتجيات تنافساااية مااان قبااال إدارة البناااوت التجارياااة العاملاااة فااا  األردناالساااع  نحاااو  -5
 .ن تلت البنوت تعمل ف  تل تنافسية احتكاريةأنتائج الدراسة  بينتوالمتوس ة، حيث 

 تكلفاااةرأ  الماااال، و  ةكلفاااتالبناااوت الرئيساااة المتم لاااة ب رفاااع كفاااا ة إدارة مااادخةتباالهتماااام الكبيااار مااان قبااال إدارة البناااوت  -5
األقاال  التكلفااةالتموياال لتااتمكن تلاات افدارات ماان رفااع األدا  ورفااع القاادرة التنافسااية للبنااوت ماان خااةل  ةكلفااتالتشااليل، و 

 .والجودة األعلى
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ورات والمساتجدات الحدي اة التا  كبر بالتشريعات المالية والمصرفية من قبل البنت المركز  لمواكبة الت اأاالهتمام بشكل  -4
 .ت رأ على العمل المصرف 

زالااة القيااود أمااام اناادماج البنااوت لتحقيااق مسااتوا تنافساا  علااى المسااتوا المحلاا  والاادول ، وكااذلت فالسااع  ماان قباال البناات المركااز   -3
وكاذلت زياادة  ،إلاى تخفايض المخاا ر وزياادة األربااح ، وهاذا ساي د الكبيارة ماع البناوت الكبيارة الحجاماالندماج بين شاركات التاأمين 

ال اامانات ال اامنية الحكوميااة، وأن الشااركة المندمجااة سااوف تحقااق مياازة تنافسااية ماان خااةل تقااديم ال اامانات ال اامنية الحكوميااة 
ااا منخف ااة، و  بتكلفااةماان خااةل إمكانيااة السااماح للمساات مرين بااإقراض الشااركة المندمجااة  الحكوميااة ال اامانات ال اامنية فااإن أي  

 .سوف تقلل الخسائر المحتملة ف  التأمين

لنقال تكنولوجياا افنتااج،  مهمةكون  وسيلة لللتمويل  ارئيس   اتشجيع االست مار المحل  واجتذال االست مار باعتبارد مصدر   -6
 .على جودة السلع والخدمات، وهذا سينعك  والمهارات والقدرات االبتكارية

العمل على ت وير سوق رأ  المال وتعمياق ساوق الساندات مان خاةل تفعيال اف اار التشاريع  والرقااب  الم سسا  بماا  -6
فا  ق ماع المعاايير الدولياة المتعلقاة بالشافافية واففصااح بماا يساهل التعامال يتفايكفل إعاادة هيكلاة ساوق رأ  الماال بماا 

 .األوراق المالية

وذلاااات لخدمااااة التنميااااة  ،ت االقتصااااادية وخاصااااة قااااانون المنافسااااة ومنااااع االحتكااااارتحااااديث وتفعياااال القااااوانين والتشااااريعا -2
 .االقتصادية

 .االهتمام بتعزيز القدرة التنافسية للخدمات المصرفية لتمكينها من الصمود والمنافسة أمام البنوت األجنبية -3
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 المراجةةع
 : مراجع بالللة العربية -أوال  

 (.5116-1336)، أعداد مختلفة اإلحصااية الش ريةالنشرات البنت المركز  األردن ،  -

 .6عدد ، مجلة المصارف في العالم العربي ،"إدارة المخا ر ف  البنوت"(. 1332) .التميم ، أحمد -
 .الجمعية: عمان .البنوك العاملة في األردن (.5116. )جمعية البنوت -
 . يةالجمعية العلمية الملك :، األردنعمان. دنية وسبو تعزيزهاالمقدر  التنافسية للمنتجات األر (. 1336) .الحج ،  ايل، وآخرون -

 . ردناأل ،عمان. المؤسسات المصرفية في األردن(. 1323) .الحوران ، أحمد -

 .الجمعية العلمية الملكية :، األردنعمان. 1مجلد  .المقدر  التنافسية للمنتجات األردنية وسبو تعزيزها(. 1336) .الخصاونة، صالح -
 .دار المعرفة الجامعية :األسكندرية. دليو المدير في التخطيط االستراتيجي(. 1333) .نبيلخليل،  -
 (.5111-5111) .التقارير السنوية .سوق عمان المال  -

 (.5111-5111) دليو الشركات المساهمة العامة األردنية .سوق عمان المال  -

 ،3عدد ، مجلة البنوك في األردن، "ف  الجهاز المصرف  األردن المناخ العام لةست مار "(. 1332) .شحادة، موسى عبد العزيز -
 .ردناأل ،عمان

، الجامعة رسالة ماجستير غير منشور ، "تقييم مخا ر االئتمان ف  البنوت التجارية ف  األردن"(. 1336) .الش  ، عل  سليمان -
 .ردناأل ،عمان ،األردنية

، الجامعة رسالة ماجستير غير منشور ، "التجارية ف  األردن من منتور جزئ كفا ة البنوت "(. 1335) .صةح الدين، تلريد -
 .ردناأل ،عمان ،األردنية
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ABSTRACT 

This study came out to examine the Determinants of competitiveness and profitability in 

the Jordanian commercial banks. As modern developments has appeared, such as; 

international expansion in banks number as well as their extended work internationally, the 

banking operations will be affected by the developments and modern variables in the 

international economy. As a result of these developments and the importance of the vital role 

of commercial banks in developing economic activities, there is a necessary to know the 

competitiveness and profitability level of Jordanian banking sector. The extent of banking 

concentration in this sector. 

This study has come out to achieve several goals; study of Jordanian banking sector 

development and financial legislations. Understanding the concept of competitiveness and the 

main factors which may determine the level of competitiveness and profitability in the local 

or foreign commercial banks. Measuring the level of banking concentration of these banks. 

Type of (Panzer – Rosse) was used to test the degree and the quality of competitiveness of 

commercial banks. 

The study indicated that there is a statistic effect between size and the total income. The 

study indicated that the degree and the quality of competitiveness of local and foreign banks is 

monopoly competitiveness. Level of competitiveness of big or medium banks working in 

Jordan is monopoly. Whereas, in small banks it was monopoly competitiveness. 

The results also demonstrated that there is no link between competitiveness of banking 

sector and economic variables such as; inflation, total domestic income, balances of payments 

and public budget deficit. The results demonstrated that there is a very high banking 

concentration of the study sample regarding to the assets. Therefore, there is competitiveness 

in commercial banks regarding to the insurance facilities. 
 


