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 التجارية السوق وربحية البنوك العالقة بين هيكل
 * (2000-2008) ردنالبنوك التجارية في ال دراسة تطبيقية على 

 ةد. مأمون ياسين شخاتر 
 قسم العلوم المالية والمصرفيةرئيس 

 يةدار للعلوم المالية واإل كلية عمان الجامعية
 جامعة البلقاء التطبيقية
 المملكة األردنية الهاشمية

 لخـص:م
ر  يددة  . وقدد  تددم قيددا ردنالبنددوا التجاريددة فدد  األ ةيددالسددوو ور   اختبددار العةقددة هددي  هي دد إلدد   راسددةتهدد ه هددلد ال 

واشدتمل  عيندة  العائ  عل  حقدوو الملكيدة.و  ،المال رأ العائ  عل  ، و صولالعائ  عل  األم  خةل ثةثة مؤشرات: البنوا 
نموذج ان  ار السلسلة الزمنيدة التجميعد  و استخ ام  2008-2000ل الفترة الزمنية وذلك خة ،اتجاري   اهنك   13ة عل  راسال 

Pooled Time Series Regression، صدولالعائد  علد  األ ية هدي إحصدائذات داللدة  قوية ال راسة وجود عةقة أظهرت 
 صولاألإل   متغير نسبة القروضن أالنتائج  أظهرت. كما العائ  عل  حقوو الملكية ونسبة التركزو  المال رأ العائ  عل  و 

 ردنفد  األ التجاريدة عل  ر  ية البندوا تأثيردور هام ف  ال ماكان لهالودائع  إجمال إل   ومتغير نسبة الودائع ت   الطلب
ضرورة القيام بعمليات ان ماج واسدعة هدي  البندوا صدغيرة م  هينها  ،اتتوصيخرج  ال راسة بمجموعة م  الو م   ال راسة. 

 ج  ظهور هنوا كبيرة تعم  بمقاييس ال جم الكبير وتتنافس فيما هينها بما فيه مصل ة النمو المصرف .أجم م  ال 
 مقدمة:

عدددام  ردنعمالددده فددد  األأ ن  االبندددك الع مددد أالماضددد ، عنددد ما هددد  قدددرن ات اليعشدددرينالعمددد  المصدددرف  مندددل  ردنعدددره األ
شده  القطددا   ذلددك  و ندك القدداهرة عمدان. بعد ،ردنو ندك األ ، ردنددألا هلد ثددم البندك األ ،البندك العر د  إنشدداءتدة ذلدك  ،1925

دد2008ا عددام هنك دد 23إلدد   وصددل  واألجنبيددةالمصددرف  افتتدداد عدد د مدد  البنددوا الو نيددة  تعدداليم ل ا، منهددا هنكددان نعمددةن وفق 
 .يةأردنية وثمانية هنوا غير سةمالشريعة اإل

افسددة والتغييددر، حيدد  أصددب  ، هدد  العمددةء والمنةرئيسددى ت دد  تددأثير ثددة  قددو  بشدد   عددام المصددرف  لقطددا يش ايعددو 
ت تصدداالمسددتعينة هتكنولوجيددا اال ،التدد  هدد ورها كرسدد  لهددم كدد  مواردهدداو  بنددواال اهتمددامم ددور  هرغبدداتهم واحتياجدداتهم العمددةء

نفسددها  فدد   ريقددة وم دان وتمددان تقدد نم الخ مدة المصددرفية. وعندد ما وجد ت المؤسسددات المصددرفية همدةميددرات يتغعلد  إحدد ا  
شركات التأمي  ومؤسسدات إدارة األمدوال وصدنادي   م   – ي  م  داخ  وخارج القطا  المصرف بالمنافس مزدحموسط سوو 

ات وواكبد  التطدور مد  خدةل اتجاهدإلد  الت درا فد  عد ة  اضدطرت –  م  الخد مات المصدرفية عبدر ال د وداالست مار ومق
 ة واسدتعمل  الوسدائ  اإللكترونيدة ال  ي دة فد  تقد نم الخد مات المصدرفية خد مات أخدرى ج يد واهتكارتطوير الخ مات القائمة 

  إل  جانب تق نم الخ مات والمنتجات المصرفية التقلي نة. ،ساعة 24عل  م ى 
                                                 

 .2010 مايو، وُقب  للنشر ف  2010 فبرايرتم تسلم الب   ف   *
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ويعددود تزايدد  الت دد نات والمصدداعب التدد  تواجدده الصددناعة المصددرفية إلدد  التطددورات التدد  تشدده ها أسددواو المددال وقدد رتها 
، األمدر الدلز تاد مد  أهميدة سدوو رأ  المدال ونجاحهدا فد  واألدوات الةتمدة لتدوفير التمويد خل  الوسدائ  غير العادنة عل  

، األمددر الددلز أدى هدد ورد إلدد  هددروت ته يدد  جدد ز لدد ور كلفددة أقدد  وكفدداءة أعلدد تتطددوير أدوات ماليددة ه يلددة لمددا تق مدده البنددوا ه
جة المل ة ألن تكون قادرة عل  المنافسة بفعاليدة فد  سدوو الوسدا ة ، ووضعها أمام ال انوا التقلي ز ف  الوسا ة الماليةالب

د ،المالية ورأ  المال ا وأن تكون قادرة عل  دخول ح ود كةهمدا. وعند ما هد أت الصدناعة المصدرفية حدول العدالم تشده  تراجع 
تقبلها وإم اندددات مسددد تفكدددر فددد البندددوا  أخدددلت،   مؤسسدددات الوسدددا ة الماليدددة األخدددرى ا فددد  حصصدددها السدددوقية لصدددالتددد ريجي  

إلدد  جانددب قيددام مؤسسددات  ،وميزتهددا عدد  المؤسسددات الماليددة األخددرى  لصددفاتلتلددك افقدد ان البنددوا  ذلددكوقدد  عددزت  اسددتمرارها.
فاألوراو التجارية  .بمفردهاالوسا ة المالية وأسواو رأ  المال بممارسة الع ي  م  األنشطة الت  كان  مقصورة عل  البنوا 

، كمدددا تولددد  هندددوا وا فددد  مجدددال اإلقدددراض القصدددير األجددد مقلصدددة هدددللك دور البنددد ،وسدددا ة أصدددب   تصددد ر مباشدددرة دون 
 .االست مار الجزء األكبر م  القروض الكبيرة وإص ارات األسهم

، ة  لتقلي ندة التد  سدارت عليهدا  دويالنظر ف   رو المنافسدة ا تعي ه أت البنوا  ،كرد فع  عل  هلد التطورات المتةحقةو 
جاندددب التركيدددز علددد  إدارة إلددد   ،ة وت سدددي  أسددداليب التسدددوي  المتبعدددةسدددتراتيجياتها وإصدددةد نظمهدددا اإلداريدددصدددياغة ا مددد  حيددد 

 ى رفددع مسددتو تركيددز علدد  الإضددافة إلدد   ،علدد  االهتكددار واإلهدد ا  المددال  التركيددزفدد  كمددا هدد أت  المخددا ر وتعزيددز مراكزهددا الماليددة.
دوتعزيدز   العمدةء.يرغبهدا التد   تصب  أك ر ق رة عل  تق نم الخد ماتلالكوادر البشرية  السدتفادة ا إلم انيدة اا لقد راتها التنافسدية ورفع 

قددام الع يدد  مدد  البنددوا العالميددة  ، حيدد المصددرفية واالندد ماجاتالت الفددات  موجددة شدد ي ة مدد  انتشددرت ،مدد  وفددورات ال جددم الكبيددر
 .رة عل  التغلب عل  منافسيهابعض هه ه خل  وح ات مصرفية عمةقة قادمع ال خول ف  عمليات ان ماج بعضها 

توظيفهددا علدد  شدد    وإعددادةكبددر قدد ر مدد  ال صددة السددوقية مدد  الودائددع أهنددك تتم دد  فدد  ال صددول علدد   أز أهدد اه إن
 تدأثير. ويتوقد  تعظديم العائد  علد  مجموعدة مد  العوامد  التد  قد  ن دون لهدا عائد  بدأعل اسدت مارات  وأ /تسهيةت ائتمانية و

اتسدم السدوو المصدرف  بظداهرة  فدذذا. همتغيدرات داخليدة تتعلد  بالبندك نفسدأو  ما يتعل  ههي د  السدوو منها  ،البنوا أداءعل  
ممدا  ،االحتكدارإلد   قدر أالسدوو ن دون  نذفد –مد  السدوو  األكبدرسيطرة ع د م  ود م  البنوا عل  ال صة  أز –التركز 

كان  السوو تعمد  فد  ظد   إذا أمايطر عل  السوو. ا لوجود ع د م  ود م  البنوا الت  تسنظر   ،عالية أر ادنعن  ت قي  
 ا للمنافسة الش ي ة هي  البنوا.عالية نظر   أر ادمجال لت قي   و التال  ال ،سي ون الفيص  داءن األذف ،هيئة تنافسية

حيد   .داءدرجدة تركدز السدوو فرضدية الهي د  والتصدره واألفد  المالية والت  تب    األدهياتوم  االتجاهات المطروحة ف  
 ،ا علدد  درجددة المنافسددةالددلز يددؤثر سددلب   األمددر ،ن تركددز السددوو نعجدد  مدد  الت ددال  هددي  البنددواأ أسددا تقددوم هددلد الفرضددية علدد  

 .(Maudos, 1998)  تهاءبغض النظر ع  كفا ،ر اد احتكاريةأت قي  عل  و التال  

 هدف الدراسة:
فرضية إل   اوذلك استناد   ،ردنية البنوا التجارية ف  األاختبار العةقة هي  هي   السوو ور  إل   ته ه هلد ال راسة

كمدا سديتم قيدا  ر  يدة البندوا مد  خدةل  . وسيتم قيا  هي   السوو م  خةل مؤشر نسبة التركدزداءألاالهي   والتصره و 
. كمدا (ROEالملكيدة ) ( والعائ  عل  حقدوو ROCالمال ) رأ والعائ  عل   ،(ROA) صولالعائ  عل  األ :ثةثة مؤشرات

 ر  ية البنوا التجارية. عل  تأثيرات ال اخلية الت  ق  ن ون لها ع د م  المتغير  استخ امتم يس
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 الدراسة: أهمية
والددلز لدده انع ددا  مباشددر  ،ردنكونهددا تلقدد  الضددوء علدد  هي دد  السددوو المصددرف  فدد  األمدد  هددلد ال راسددة  أهميددةت  أتدد

مدد  حيدد  دورد فدد  عمليددة  ،االقطاعددات نشددا    أك ددروالددلز نعتبددر مدد  علدد  درجددة المنافسددة الموجددودة فدد  القطددا  المصددرف ، 
التعره عل  العوام  الت  تساهم فد  أج   ا م مر حيوي  أالبنوا التجارية نع  ن ت لي  ر  ية ذالتنمية االقتصادنة. و التال  ف

 .نجاد وتطوير هلا القطا 

  الدراسات السابقة:
تناولد  ال راسدة العةقدة  إذ ،Bain  (1951)ههداام دددة الت  قدد  ال راسدو  هم  أوائ  ال راسات الت  تناول  هلا الموض

مد  خدةل  التجاريدة علد  سدلوا البندوا تدأثيرهي   السوو له  إل  أن وتوصل  ال راسة ،   السوو التقلي زوهي يةهي  الر  
كبددر وواضدد  علدد  أثددر أه ن هي دد  السددوو لددأ أظهددرت Demsetz (1973) دراسددة أن. غيددر سياسددات التسددعير واالسددت مار

 .ذات الكفاءة األسواوالر  ية ف  حالة 

  ا فدا تجاري دهنك د 60 مد مد  خدةل عيندة ونسدبة التركيدز  يدةالعةقدة هدي  الر   تناول  الت Short (1979 ) ما دراسةأ
الموجدددودات  مدددوونسدددبة ن يدددة ال  ومدددةكمجموعدددة مددد  العوامددد  ال اخليدددة ك رجدددة مل الغر يدددة واليابدددان واسدددتخ م  أورو ددداكنددد ا و 

وجدود عةقدة ع سدية هدي  درجدة ملكيدة ال  ومدة  أظهدرتفقد  ومجموعة م  العوام  الخارجية كسعر الفائ ة ومع ل التضدخم. 
كد  هنداا عةقدة تفد  حدي  لدم  ،وعةقدة ضدعيفة هدي  معد ل التضدخم والدر   ،وعةقة  ردندة هدي  سدعر الفائد ة والدر   ،والر  
 يته.نمو موجودات البنك ور   مع ل هي 

ا أمري دو  أورو دادولة موتعة ف   12ف   التجارية البنواعينة م   أداءهت لي    ( فق  قام1989) Bourke دراسة ماأ
البندوا تشدجع  أسدواون نسبة التركز المرتفعة فد  أل  النظرية القائلة بإوق  استن  الباح  ف  هلد ال راسة  ،الشمالية واستراليا

 رجدة ملكيدة ال  ومدة كمجموعدة مد  العوامد  ال اخليدة وتضمن  ال راسدة  ،ق  مخا رةأدات ا عل  االحتفاظ بموجو هلد البنو 
معد ل التضدخم وسدعر ك  العوامد  الخارجيدة وحقدوو الملكيدة ومجموعدة مد السديولة ونسدبة جدورالرواتدب واأل اتفو ومصدر  للبندك
النتددائج وجددود  أظهددرتهندوا. وقدد   ة ةثددوقد  قددام بقيددا  هي دد  السددوو عد   ريدد  نسددبة التركددز ل .سددواوودرجددة نمددو األ الفائد ة

 .متغير القيمة المضافة إضافةعن   ع سيةوعةقة  ،نسبة التركز والر  عةقة  ردنة هي  

دولدة  18فد   التجاريدة ( ه راسدة العوامد  المدؤثرة فد  ر  يدة البندوا1992) Molyneux and Thorntonكدللك قدام 
ونسدبة السديولة  ،جدورالرواتدب واأل مصدروفاتو  ، رجدة ملكيدة ال  ومدةكخليدة ية. وق  استخ ما مجموعة م  العوامد  ال اأورو 

نسددبة هددي  النتددائج وجددود عةقددة  ردنددة  أكدد تونسددبة التركددز. وقدد   كسددعر الفائدد ة ومعدد ل التضددخموعوامدد  خارجيددة  والر  يددة
وتركددز  داءهددي  األ راسددة العةقددة ه Altunbas and Molyneux et al., (1994) قددامو  الددر   قبدد  الضددرائب.و التركددز 
 توصدل  ال راسدةو  ،درجة المخدا ر والتكلفدة وال جدم م   ،ع ة متغيرات ضابطة، باستخ ام يةورو لبنوا األلع د م  االسوو 
 البنوا التجارية وتركز السوو. أداءوجود عةقة  ردنة وقوية هي  إل  

عةقدة  ردندة وذات داللدة  ووجد ا ،ةيدورو معظدم البندوا األل( ه راسدة 1995) Molyneux and Forbes قدام، كدللك
فقد  وجد ا عةقدة  ردندة وذات داللدة هدي   ،بالنسدبة للمتغيدرات الضدابطة أمدا. والدر   ،ية هدي  نسدبة التركدز لعشدرة هندواإحصائ
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ه راسدة  Alexakis et al. (1995) قدامكمدا  وعةقدة ع سدية وضدعيفة هدي  حجدم البندك والدر  . ،نسدبة حقدوو الملكيدة والدر  
ومجموعة م  العوام  الخارجية  وحقوو الملكية ،ونسبة السيولة ،وحجم البنك ، رجة ملكية ال  ومةعوام  داخلية كمجموعة 

وذلدك علد  قطدا  البندوا فد  اليوندان. وتدم تقسديم قطدا  البندوا  ،ومعد ل التضدخم ،الماليدة سدواووالنمو فد  األ ،سعر الفائ ةك
نظددام فيدده المزيدد  مدد  ال ريددة إلدد   القيددود والتعليمددات ء مدد  النظددام المتعدد داهتدد ا، ثددة  مراحدد إلدد   هندداء علدد  درجددة التنظدديم

دد وجدد  عةقددة هددي  درجددة ملكيددة ال  ومددة ور دد  تندده ال أفقدد  وجدد  البدداح ون  ،ا للمرحلددة الم روسددةوالمرونددة. واختلفدد  النتددائج تبع 
بالنسددبة لنسددبة السدديولة  أمددا رحلددة ال ال ددة.وعةقددة ضددعيفة فدد  المرحلددة ال انيددة وعةقددة قويددة فدد  الم األولدد البندوا فدد  المرحلددة 

 .األخيدرةوجدود عةقدة  ردندة مهمدة معده فد  المرحلدة إلد   األول فت رج  م  ع م وجود عةقة مهمة مع الر   ف  المرحلة 
لك وكددل ،يددة بالنسددبة لجميددع المراحدد  الدد ة كاندد  انجاه فقدد  ،حقددوو الملكيددة ور دد  البنددوا فيمددا يتعلدد  بالعةقددة هددي  نسددبة أمددا

 ال ال بالنسبة ل جم البنك.

 التدد  قددام ههددا فدد  قطددا  البنددوا ال راسددة داءالتدد  قامدد  ه راسددة العةقددة هددي  تركددز السددوو واأل األخددرى ومدد  ال راسددات 
Maudos (1998) ،  ما  مقاييس للكفاءة لمعرفة إق اموتم  سبانيا.إالبنوا ف   أداءتركز السوو ف  ثر أفق  تناول  ال راسة

 ،لدر   البندوا رئيسالكفداءة كاند  الم د د الد أنو الرغم مد   البنوا. أداءف   األكبر األثرالكفاءة له  أمز السوو كان ترك إذا
د ية هدي  تركدزإحصدائالنتائج وجود عةقدة قويدة وذات داللدة  أظهرتفق   ا هنسدبة السدوو مقاسدا هنسدبة التركدز ور د  البندك مقاس 

 .ائد  علد  الموجدوداتالعمتغيدر ية عن  استخ ام إحصائاح  عةقة ذات داللة ف  حي  لم نج  الب، عائ  عل  حقوو الملكية
مسدتخ مة هياندات  ،العةقة هدي  هي د  السدوو ور  يدة البندوا التجاريدة فد  مداالوز اختبرت  فق  Chirwa (2003)دراسة  أما

 يدة البنددوا علد  المدد ى  ردندة قويددة هدي  هي دد  السدوو ور  هندداا عةقدة أنال راسدة  أظهددرتو  1994- 1970سلسدلة تمنيدة 
عد م وجدود عةقدة هدي   أظهدرت Maniatis (2006) دراسدة أنغيدر  وعةقة  ردندة ضدعيفة علد  المد ى القصدير. ،الطوي 

 .اليونانف  تركز السوو ور  ية البنوا 

 إذ فد  قطدا  البندوا التدايوان . داء( ه راسدة العةقدة هدي  التركدز واأل2000) Tu and Chen قدام ،أخدرى وفد  دراسدة 
ا للفرضدية التد  ووجد  الباح دان تأييد   ، كان اله ه م  ال راسة هو معرفة تأثير سياسة الت رر ف  االقتصاد عل  هلد العةقة

بقضية  أكبراالهتمام  أصب  إذ ،تقول بأن هلد السياسة ساهم  ف  تقلي  درجة التركز ف  السوو وتادت م  درجة المنافسة
 الكفاءة ف  قطا  البنوا.

 :الدراسةمنهجية 
 :مجتمع وعينة الدراسة

عيندة ال راسدة التجميعيدة  أمدا. ردنالعاملدة فد  األ يدةردنية األسدةمميع البندوا التجاريدة واإلم  جيتكون مجتمع ال راسة 
Pooled Sample   البندك و البندك العر د ،  :وهلد البنوا هد  ،2008-2000خةل الفترة  اتجاري  ا فق  شمل  ثةثة عشر هنك

 نددددك و   الكددددويت ، ردنددددالبنددددك األو للتجددددارة والتمويدددد ،  اإلسدددد ان نددددك و ، ردن نددددك األو عمددددان،  القدددداهرة نددددك و  ، ردندددداأل هلدددد األ
 ندك المؤسسدة العر يدة المصدرفية و   لةسدت مار والتمويد ، ردندالبندك األو  ، ردندالبندك التجدارز األو  ، ردنداالست مار العر د  األ

البنددددك العر دددد  و  ، ردندددد  األسددددةمالبنددددك اإلو  ، ردندددد نددددك المددددال األو ، ردن نددددك سوسددددتيه جنددددرال األو  نددددك االت دددداد، و ، ردناأل
 .سنوات( Х 9 اهنك   13مشاه ة ) 117 فق  هلغ عينة ال راسةع د مشاه ات  أما   ال ول .سةماإل
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 فرضيات الدراسة:
 وذلك بالصيغة الع مية: ،تختبر ال راسة الفرضية التالية

0H ويم    ،ية ف  األردنردنهي  تركز السوو ور  ية البنوا التجارية األذات داللة إحصائية  ال توج  عةقة
 :وذلك عل  الن و التال  ،ةرئيساشتقاو الفرضيات الفرعية التالية م  الفرضية ال

01H صولا بالعائ  عل  األالبنوا مقاس   ور  ية ا هنسبة التركزذات داللة إحصائية هي  تركز السوو مقاس   ال توج  عةقة. 
02H المال. رأ ا بالعائ  عل  البنوا مقاس   ور  يةا هنسبة التركز اس  ية هي  تركز السوو مقإحصائذات داللة  ال توج  عةقة 
03H ا بالعائ  عل  حقوو البنوا مقاس   ا هنسبة التركز ور  يةية هي  تركز السوو مقاس  إحصائذات داللة  ال توج  عةقة

 ية.الملك

 نموذج الدراسة:
دد العةقددة هددي   الختبدداراعتمدد ت ال راسددة علدد  النمددوذج التددال   ال راسددات السددابقة فدد  هددلا المجددال، ع الع يدد  مدد ا مددتوافق 

 .(Smirlock 1985: )انظر علددد  سبي  الم ال ة البنوادر  يتركز السوو و 

π= β0+ β1CR+ β2MS+∑α1Xi 

 حي :
π  ،مؤشددر الر  يددةCR  ،)هي دد  السوو)مؤشددر التركددزMS وقية، مؤشددر ال صددة السددX  عامدد  مدد  المتغيددرات الضددابطة

فدد  حددي  معامدد  حصددة  ،معامدد  مؤشددر التركددز لدده معنويددة أنهلد الفرضددية تددم اختبارهددا وثبدد  تتعلدد  ب دد  مدد  البنددك والسددوو.
 لمقيا  التركز. ان مقيا  حصة السوو نعتبر مؤشر  أا بعلم   ،تهالسوو لم ي ب  معنوي

 .ردنية ف  األردنالختبار العةقة هي  تركز السوو ور  ية البنوا التجارية األ هلد ال راسة فتعتم  عل  النموذج التال  أما
πct = β0 + β1(CR3) + β2(CAPAST) + β3(LTOAST) + β4(ASSET) + β5(DDTDEP) +β6(MKDEP) + 

β7(MKGRO)+et 
 

Πct  ر  ية البنك ف  السنةt 
β0  المقطع ال اه 

β2 β3 β4 β5 β6 β7 β1 معامةت 
CR3 هنوا ف  السنة ةالتركز ل ةث نسبة t 

CAPAST  صولاألإل   المال رأ نسبة 
LTOAST صولاألإل   نسبة القروض 

ASSET البنوا التجارية أصول 
DDTDEP الودائع إجمال إل   نسبة الودائع ت   الطلب 
MKDEP مجمو  ودائع البنوا التجارية 
MKGRO مع ل نمو ودائع البنوا التجارية 

Te العشوائ  الخطأ 
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 متغيرات الدراسة:
 صدددولالعائددد  علددد  األ :ثةثدددة مؤشدددرات البندددك مددد  خدددةل ر  يدددةسددديتم قيدددا  ، هدددلد ال راسدددة وألغدددراض ،كمتغيدددر تدددابع

(ROA)،   رأ والعائ  علد ( المدالROC)،  والعائد  علد  حقدوو ( الملكيدةROE).ال  ي دة فد  مجدال  الع يد  مد  ال راسدات
 تددم اسددتخ ام . فقدد داءالسددوو واأللتعبيددر عدد  ر  يددة البنددك فدد  ت ليدد  العةقددة هددي  هي دد  اسددتخ م  مقدداييس مختلفددة ل البنددوا
ROE، ROC، ROA أك درس ييالمقدا ن هدلدأي دة فد  قطدا  البندوا تجدادل بدن ال راسدات ال  ا ألنظدر   داءألاس ييمقدا كأهم 
 .(Smirlock, 1985) األخرى مة م  المقاييس ءمة

 .اللز نقديس القدوة االحتكاريدة فد  الصدناعة المصدرفية السوو  هي  فهو  ،لد ال راسةف  ه رئيسالمستق  ال أما المتغير
أخل مجمو  الموجدودات ع   ري   ،وسيتم قيا  هلا المتغير م  خةل نسبة التركز الت  نم   حساهها ف  سنة معينة م ة  

 .(Bourke, 1989وم  ثم قسمتها عل  مجمو  الموجودات لجميع البنوا ) ،ثةثة هنوا ألكبر

شددد    تأخدددلالتددد   الع يددد  مددد  المتغيدددرات الضدددابطة يوجددد  –جاندددب تركدددز السدددوو  إلددد  – هإلددد  أنددد ابقة،وتشدددير ال راسدددات السددد
متغيدر نسدبة . بعدي  االعتبدار أخدلها التدال  نجدب و  ،البندك تدؤثر فد  ر  يدة أنوالتد  نم د   ،والسدوقية ال اخليدة عة م  العوامد مجمو 
أن معندد  ذلددك ف ،منخفضددةكاندد  النسددبة  فددذذا ،ا علدد  درجددة مخددا ر البنددكالددلز نعدد  مؤشددر   CAPAST صددولاألإلدد   المددال رأ 

قدددد  تكددددون ع سددددية  صددددولاألإلدددد   المددددال رأ العةقددددة هددددي  ر  يددددة البنددددوا التجاريددددة ونسددددبة فددددذن  و التددددال  ،مخددددا ر عاليددددةهندددداا 
(Mitchell, 1984). صولاألإل   متغير نسبة القروض أما LTOAST ل رجة المخا ر. األخرى يس فيعتبر م  المقاي 

دد  األقدد مقارنددة باالسددت مارات  ا،عائدد    األعلدد االسددت مارات ذات المخددا ر المرتفعددة عددادة مددا تكددون فددذن  ا لنظريددة الم فظددةووفق 
فدالبنوا الكبدرى تسدتطيع ت قيد  وفدورات ال جدم  ،فيعتبدر مدر د لوفدورات ال جدم ASSETالبندوا التجاريدة  أصولمتغير  أمامخا رة. 

علد  ر  يدة البندوا  صدولحجدم األ تدأثيرن ن دون أنده مد  المم د  ذو التدال  ف ،ول يها فرص للتنويع مقارندة بدالبنوا الصدغرى  ،رالكبي
دد فيعتبددر DDTDEPالودائددع  إجمددال إلدد   مددا متغيددر نسددبة الودائددع ت دد  الطلددبأ .Smirlock(1985) اسددلبي  أو  انجاهي ددإ ا فدد  مهم 

 Evanoff and نجداه  علد  ر  يدة البندوا التجاريدةإ تدأثيرإلد   ن يدؤدزألنسدبة مد  المم د  حيد  ارتفدا  ا ،مجال التموي  والتكلفة

Fortier (1988). 

فتم ددد   MKGROومعددد ل نمدددو ودائدددع البندددوا التجاريدددة  MKDEPمدددا بددداق  المتغيدددرات مجمدددو  ودائدددع البندددوا التجاريدددة أ
 سددواواألفددذن  و التددال  ،مددو  ودائددع السددوو خصددائط  لددب السددوو مدد  حيدد  حجددم السددوو ومعدد ل نمددود. ف جددم السددوو نقددا  بمج

ن أو التدال  يتوقدع  ،خدل جاندب التخصدطأمر اللز قد  ناأل ،سه  ف  دخول هنوا وت ائ  ج د مقارنة بال جم الصغيرأالكبيرة تكون 
دندة  ر أو  ن العةقدة قد  تكدون ع سديةأظهدر أ (Smirlock, 1985)  لكدتكدون العةقدة هدي  حجدم السدوو ور  يدة البندوا ع سدية. 

د أمداا ل رجة المخا ر. وفق    إذا أمدا ،ر  يدة جيد ة امتغيدر معد ل نمدو ودائدع البندوا التجاريدة فكلمدا ارتفدع معد ل نمدو السدوو خلد  فرص 
 .(AL-Alami, 1991) اعل  الر  ية ن ون سلبي   األثرفذن  السوو إل   دخل  هنوا ج ي ة

 الوصفية: اتهاإحصاءبيانات الدراسة و 
ضدافة باإل ،يدةردن  التقارير المالية السنوية للبنوا األم 2008-2000ات الةتمة لفترة ال راسة البيانعل   تم ال صول

 ية الصادرة ع  البنك المركزز.حصائالبيانات اإلإل  
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مدد  المتوسددط ال سدداه   ات كددة  حصدداءوتشددم  هددلد اإل .ات الوصددفية لمتغيددرات ال راسددةحصدداء( اإل1ويعددرض جدد ول )
لكدد  البنددوا ال اخلددة فدد  عينددة ال راسددة  Pooledوذلددك بشدد   مجمددع  ،قيمددة لكدد  متغيددر وأعلدد   وأدندد واالن ددراه المعيددارز 

 ولجميع سنوات ال راسة.
 (1جدول )

 ات الوصفية لمتغيرات الدراسةحصاءاإل

Maximum Minimum Standard 
deviation Mean Variables 

0.0727 0.0003 0.0200 0.0320 ROA 
0.4682 0.0015 0.1624 0.2420 ROC 
0.8260 0.0049 0.2411 0.4351 ROE 
0.6915 0.4910 0.0487 0.6181 CR3 
0.2752 0.0791 0.0490 0.1580 CAPAST 
0.7790 0.3535 0.1210 0.5680 LTOAST 
7.8812 3.7013 1.2011 5.6611 ASSET 
0.5668 0.2938 0.1075 0.4230 DDTDEP 
8.0552 3.7347 1.2283 5.7101 MKDEP 
0.4491 0.0914 0.1151 0.2020 MKGRO 

متوسددط العائدد   نأنجدد   إذ ،ا فدد  قدديم المتوسددطات ال سدداهية وان رافاتهددا المعياريددة( تفاوت دد1ونةحددم مدد  خددةل جدد ول )
فد  حدي  سدج  العائد  علدد   ،0.0727و 0.0003بمد ى يتددراود هدي   0.0200بدان راه معيدارز  0.320هلدغ  صدولعلد  األ

 لدديع س المدد ى الددلز تراوحدد  فيدده قدديم العائدد  هددي  ،0.1624بددان راه معيددارز نسدداوز  ،0.2420 ا مقدد اردمتوسددط   المددال رأ 
 .0.4682و 0.0015

وتراوحد   .0.2411بدان راه معيدارز مقد ارد  0.4351مدا مقد ارد  كللك هلغ المتوسط لمع ل العائ  عل  حقوو الملكية
هدددلد القددديم علددد  ارتفدددا  نسدددبة التركدددز فددد  القطدددا   وتددد ل .0.8260و 0.0049هدددي   قددديم معددد ل العائددد  علددد  حقدددوو الملكيدددة

ددد أننةحددم  أخيددر ا . ردنددالمصددرف  األ  8.60ا يبلدددغ ا باللوغدداريتم الطبيعدد  لموجددودات البنددك سددج  متوسددط  حجددم البنددك مقاس 
علد   وتد ل هدلد القديم .7.42قد  قيمدة كاند  تسداوز أو  9.51قيمة فق  كان  تساوز  أعل  إما .0.40وان رافا معياريا مق ارد 

 ،0.0487بددان راه معيدددارز مقددد ارد  ،0.6181كانددد  متوسدددط نسددبة التركدددز ف أمدددا .يددةردنالبندددوا األ أحجددداممدد ى التبددداي  فدد  
  .ردنمما ي ل عل  ارتفا  نسبة التركز ف  القطا  المصرف  األ ،0.6915و 0.4910وتراوح  قيم نسب التركز هي  

 نتائج الدراسة:
 المتضددمنة فدد  الجدد ول تبددي  اذجلنمددفجميددع ا . ار المسددتخ مة فدد  هددلد ال راسددة( نتددائج نمدداذج االن دد2نعددرض جدد ول )

. 2008حتددد  عدددام و  2000مددد  عدددام  ردنالتجاريدددة فددد  األ للبندددوا Pooled Sampleالنتدددائج المتعلقدددة بالعيندددة التجميعيدددة 
كمتغيدر  المدال رأ علد  ئد  نمدوذج ال دان  العاف  حي  نستخ م ال ،كمتغير تابع صولالعائ  عل  األ األولويستخ م النموذج 

 .النموذج ال ال  فيستخ م العائ  عل  حقوو الملكية كمتغير تابع أما، تابع

عد م إلد   لهدلد ال راسدة والتد  تشدير األول نتائج العينة التجميعية ترفض الفرضية الفرعية فذن  ،األولبالنسبة للنموذج 
نتددائج العينددة فددذن  بالنسددبة للنمددوذج ال ددان ، أمددا .نسددبة التركددزو  صددولهددي  العائدد  علدد  األية إحصددائوجددود عةقددة ذات داللددة 
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ية هي  العائ  عل  إحصائع م وجود عةقة ذات داللة إل   التجميعية ترفض الفرضية الفرعية ال انية لهلد ال راسة الت  تشير
الفرضددية الفرعيددة ال ال ددة لهددلد  نتددائج العينددة التجميعيددة تددرفضفددذن  المددال ونسددبة التركددز. وفيمددا يتعلدد  بددالنموذج ال الدد ، رأ 

يد ل علد   ية هدي  العائد  علد  حقدوو الملكيدة ونسدبة التركدز، ممداإحصدائع م وجود عةقة ذات داللة إل   ال راسة الت  تشير
  نسدبة التركدز كاند نإ إذ ه رجدة مهمدة هتركدز السدوو. م  ومدة – ال ةثدة بمقاييسدها – ردنفد  األ التجاريدة ر  ية البنوا أن

 % لجميع النماذج السابقة.5ية عل  مستوى معنوية إحصائداللة  اتوذ ةموجب

ية مددع إحصددائكددان ذا داللددة  صددولاألإلدد   ن متغيددر نسددبة القددروضأبالنسددبة للمتغيددرات ال اخليددة، فقدد  هيندد  النتددائج  أمددا
 يدة البندوا التجاريدة فدد  نجداه  فدد  ر إثدر أ اتيدادة هددلد النسدبة لهد أنالموجبدة لهدلا المتغيددر، ممدا يد ل علد   اإلشدارةمةحظدة 

دد. و يندد  النتددائج ردناأل  إشددارةوهددو ذو  ،يةإحصددائالودائددع ذو داللددة  إجمددال إلدد   متغيددر نسددبة الودائددع ت دد  الطلددب أن اأنض 
ثددر انجدداه  علدد  ر  يددة البنددوا ألدده  الودائددع إجمددال إلدد   ارتفددا  نسددبة الودائددع ت دد  الطلددب أنالددلز نعندد   األمددرموجبددة. 
 التجارية.

 ( 2جدول )
 نتائج نماذج االنحدار المستخدمة في هذه الدراسة

ROE ROC ROA  
t-statistics Coefficient t-statistics Coefficient t-statistics Coefficient Variables 

0.946 0.4361 0.478 0.5582 0.308 0.0321 Constant 
2.815 6.9575 7.9575 2.749 2.907 0.5580 CR3 
0.626 0.1118 -1.317 -0.1984 0.966 .0320 CAPAST 
1.297 0.3947 1.944 0.3427 2.985 0.568 LTOAST 
-0.415 -0.3347 -0.276 -0.1965 -0.412 -0.018 ASSET 
4.595 1.7173 5.292 0.8282 5.955 0.1884 DDTDEP 
0.824 0.8193 0.674 0.2057 0.311 0.0180 MKDEP 
0.165 0.0198 0.079 0.0128 0.451 0.0711 MKGRO 

 0.5511  0.8251  0.7160 R² 
 1.93  1.85  2.01 DW 
 9.22  11.38  7.33 F 

 لددمف – البنددوا التجاريددة أصددول إجمددال و  ،صددولاألإلدد   المددال رأ نسددبة  وهدد  – األخددرى بالنسددبة للمتغيددرات ال اخليددة  أمددا
وفيمدددا يتعلددد  بالعوامددد   خدددةل فتدددرة ال راسدددة. لتجاريدددةا ثدددر فددد  ر  يدددة البندددواألدددم ن ددد  لهدددا و التدددال   ية،إحصدددائتكددد  ذات داللدددة 

مهددم فدد  ر  يددة  تددأثيرز منهددا فلددم ن دد  أل ،تجاريددة ومعدد ل نمددو ودائددع البنددوا التجاريددةلمجمددو  ودائددع البنددوا اوهدد  السددوقية، 
 .يراتز م  هلد المتغية ألإحصائ أهمية ةنأذج اظهر النمتذ لم إ .خةل فترة ال راسة ردنالتجارية ف  األ البنوا

للبندك  ثر بعوام  لها عةقة ب فاءة اسدتخ ام المدوارد ال اخليدةأكان  تت التجارية ن ر  ية البنواأوداللة هلد النتائج ه  
. % عل  التوال 55%، 82%، 71ذج هلغ  حوال  النمل R²ن القوة التفسيرية أويةحم  ثرها بالعوام  الخارجية.أت م  أك ر

ت داللددة فقدد  كاندد  ذا ،التجاريددة المتغيددرات المسددتقلة مجتمعددة فدد  تفسددير ر  يددة البنددوا هميددةأ المتعلقددة بمقيددا   Fمددا قيمددة أ
عددان مدد  مشدد لة تلددم  النمدداذج السددابقة إلدد  أن Durbin-Watson( DW). وتشددير قيمددة اختبددار ية لجميددع النمدداذجإحصددائ

 .Residualsاالرتباط التسلسل  ف  المتبقيات 
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مدر الدلز يتطلدب األ ،م  دوم هتركدز السدوو  ردنفد  األ التجاريدة البندوا أداءن أقة هد  ة للنتائج السابرئيسن ال الئ  الإ
ا فد  نجاهي دإن يدؤثر أوهلا نم د   ،نظمة والتعليمات الت  تقل  م  درجة التركز وتزي  م  المنافسة هي  البنوامجموعة م  األ

 كفاءتها وعل  مساهمتها ف  التنمية االقتصادنة.

 الخالصة والتوصيات:
. وقد  2008 - 2000خةل الفتدرة  ،ردنالتجارية ف  األ البنواة العةقة هي  هي   السوو ور  ية تبرت هلد ال راساخ

الملكيدة  ( والعائد  علد  حقدوو ROCالمدال ) رأ والعائد  علد   (ROA) صدولالعائد  علد  األاستخ م  هلد ال راسدة متغيدر 
(ROE)   دخدال مجموعدة إتدم نفسده وفد  الوقد   .ز كمقيدا  لهي د  السدوو م نسدبة التركدف  حي  تدم اسدتخ ا ،للر  يةكمقيا

و اسدتخ ام نمدوذج ان د ار السلسدلة  .التجاريدة البندوا فد  ر  يدةتدؤثر  أنالضدابطة التد  نم د   والسوقية ال اخليةم  العوام  
 داءاأل -هالتصدر  -فرضدية الهي د  نتدائج تد عمإلد   تم التوصد  Pooled-Time-Series Regressionالزمنية التجميع  
 .ردنف  األ التجارية ف  قطا  البنوا

والعائ   (ROA) صولالعائ  عل  األية هي  نسبة التركز و إحصائالنتائج وجود عةقة انجاهية وذات داللة  أظهرتفق  
 ن درجدة التركدزأية لنتدائج هدلد ال راسدة هد  ساسدوال اللدة األ(. ROEالملكيدة ) ( والعائ  عل  حقوو ROCالمال ) رأ عل  

 . م  هنا توص  ال راسة بما يل :ا ف  ت  ي  ر  يتهاا م وري  عب دور    تلردنالعالية ف  قطا  البنوا األ

فدد   األسد وهدو سدديطرة عد د م د ود مدد  البندوا علد  حصددة  ،  بظداهرة التركددز المصدرف ردندتميدز السدوو المصددرف  األ -1
وهددلا  ،هددو مددا نم دد  وصددفه باحتكددار القلددةو  ،تتنددافس علدد  حصددة صددغيرة مدد  السددوو  األخددرى ممددا جعدد  البنددوا  ،السددوو 

قيدام هندوا كبيدرة تعمد  بمقداييس ال جدم أجد   يبرت ال اجة لظهور عمليات ان ماج واسعة هي  البنوا صدغيرة ال جدم مد 
كللك ال ه  م  العم  عل  االستفادة م  المزاندا وال دوافز التشدجيعية  .وتتنافس بما فيه مصل ة النمو المصرف  ،الكبير

 .م  خةل االن ماج أموالهاو  ءمها البنك المركزز للبنوا الت  تنوز تعزيز وت عيم ر الت  نق 

انتهاج التخطديط  أهرتهاهلد االستراتيجية تتطلب التركيز عل  عناصر ع ي ة م   إنحي   ،ة الجودة الشاملةإدار اعتماد  -2
إضافة  ،اكتشاه الفرص االست مارية المتاحةو  ،  ي فع البنوا ل راسة السوو الم لية وال وليةأساساالستراتيج  كمرتكز 

 .بمدا يناسدبهم مد  وقد  وسدعر وم دانوتقد نمها لهدم  ،التركيز عل  تنويع وتطوير الخ مة للعمةء حسب احتياجداتهمإل  
ذلدددك  نإ إذ ،عددد   ريددد  الت الفدددات االسدددتراتيجية اإلقليمددد تكامددد  فددد  عمليدددات وخددد مات البندددوا علددد  النطددداو وت قيددد  

 .مواجهة المنافسة م  المصاره العالميةسيساع ها عل  

 ،وذلددك لتدد عيم قدد راتها التنافسددية ،وتطددوير خدد ماتها المصددرفية التطددور التكنولددوج  المصددرف نجددب علدد  البنددوا مواكبددة  -3
دداولتم ينهددا  الماليددة  سددواوا المختلفددة ور طهددا مددع المراكددز واألأنشددطتهنظمددة وقواعدد  هيانددات متكاملددة عدد  أمدد  تددوفير  أنض 

 ا.مما نسه  عملها ويزي  م  ق رتها عل  التفاع  والتنافس دولي   ،ال ولية



 العالقة بين هيكل السوق وربحية البنوك التجارية...

-150- 

 عــالمراج
 :العربيةالمراجع باللغة  -أوالا 
 ، أع اد مختلفة.التقرير السنوي   .البنك المركزز األردن -
 ، أع اد مختلفة.التقرير المالي السنوي  .البنوا األردنية -

 المراجع باللغة الجنبية: -ثانياا
- Alexakis, P.; S. Thomadakis and M. Xanthakis. (1985). Bank Liberalization and Profitability: 

Evidence from Greek Commercial Banks, Journal of International Financial Markets, 
Institutions & Maney, 5: 181-192. 

- Altunbas, Y. and P. Molyneux. (1994). The Concentration-Performance Relationship in European 
Banking: A Note, Institute of European Finance, University College of North Wales, Research 
Paper in Banking and Finance. 

- Bain, J. S. (1951). The Relation of Profit Rate to Industry Concentration: American Manufacturing, 
Journal of Economics, 65: 293-324. 

- Bourke, P. (1989). Concentration and other Determinants of Bank Profitability in Europe, North 
America and Australia, Journal of Banking and Finance, 13: 65-79. 

- Chirwa, E. W. (2003). Market Structure and Performance of Commercial Banks In Malawian 
Banking Industry, African Journal of Economic Policy, 4, 29-46. 

- Demsetz, H. (1973). Industry Structure, Market Rivalry and Public Policy, Journal of Law and 
Economics, 16, 1-19. 

- Evanoff, D. D. and D. L. Fortier. (1988). Re-evaluation of Structure-Conduct-Performance 
Paradigm in Banking, Journal of Financial Services Research,1, 249-260. 

- Maniatis, P. (2006). Market Concentration And Industry Profitability: The Case of Greek Banking, 
International Business and Research Journal, vol. 5, pp39-48. 

- Maudose, J. (1989). Market Structure and Performance in Spanish Banking Using a Direct Measure 
of Efficiency, Applied Financial Economics, Vol. 8, pp. 191-200. 

- Mitchell, K. (1984). Capital Adequacy At Commercial Banks, Economic Review of Federal 
Reserve Bank of Kansas City, September/October, 17-30. 

- Molyneux, P. and J. Thornton. (1992). Determinants of European Bank Profitability: A Note. 
Journal of Banking and Finance, 16: 1173-1178. 

- Molyneux, P. and W. Forbes. (1995). Market Structure and Performance in European Banking, 
Applied of Economics, 27: 155-159. 

- Short, B. (1979). The Relation between Commercial Bank Profit Rates and Banking Concentration 
in Canada, Western Europe and Japan. Journal of Banking and Banking and Finance, 3: 209-
219. 

- Smirlock, M. (1985). Evidence on the Non Relationship between Concentration and Profitability in 
Banking, Journal of Money, Credit and Banking, 17, 69-83. 

- Tu, Anthony H., and S. Y. Chen. (2000). Bank Market Structure and Performance in Taiwan 
Before and After the 1991 Liberalization, Review of Pacific Basin Financial Markets and 
Policies, 3: 475-490. 



 2014( أول كانون ) ديسمبر - 2 ع ،34 مج لإلدارة، العربية المجلة

-151- 

Market Structure and Profitability of Commercial Banks 
The Case of Commercial Banks in Jordan (2000-2008) 

 

Dr. Mamoun Yasien Shakatra 

Head of Banking and Financial Sciences Department 

Amman University College  

For Financial and Administrative Sciences 

Albalqa Applied University 

Hashemite Kingdom of Jordan 

 
 

ABSTRACT 

This article investigates the relationship between market structure and profitability of 

commercial banks in Jordan using time series data between 2000 and 2008. While the market 

structure is measured by concentration ratio, the profitability measured by rate of return on 

assets (ROA), rate of return on capital (ROC), and rate of return on equity (ROE). The sample 

includes 13 commercial banks. 

Based on the pooled regression model, the results showed a significant relationship 

between ROA, ROC, ROE and concentration ratio, In addition, ratio of loans to assets of 

commercial banks (LTOAST), ratio of demand deposits to total deposits of commercial banks 

(DDTDEP) were the most important factor that affected the Jordanian commercial banks 

profitability during the study period. This study recommends that Jordanian banks should 

emphasise on the following issues: Mergers and Acquisitions, Total Quality Management and 

Economies of Scale. 
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