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 أثره على التنافسيةو  الدمج المصرفي
 للمصارف التجارية في األردن

 *"دراسة حالة"

 سالم الخزعلي أحمد د.

 قسم التمويل والمصارف - أستاذ مساعد

 ل البيتآامعة ج
 المملكة األردنية الهاشمية

 :الملخص
مىع الى ل قيىا   ،المصى فع األردنىعالىدم  المصى فع على  التسافسىية فىع الق ىا  أثى   هدفت الدراسة إلى  التققىم مىع مع فىة

المصى ف وااىا ا المصى ف الدد ىد  أدا العوامىل االكاىا ا التيىييلية وااارىة رأ  المىال وال وقيىة والقصىة السىوقية على   ضتأثي  بع
 .وحااظه عل  موقع متقدم فع السوق  أرواحهجل تققيم السمو فع أوالعمليات المالية والمص فية مع  ني ةاأل إدارافع 

وتقليل السسب الماليىة قبىل عمليىة  ،ت الدراسة عل  البيانات المالية السسوية للقوائم المالية الخاصة بدراسة القالةاعتمد
أثى   لىث ث سىسوات بعىد عمليىة الىدم  لعيسىة الدراسىة للتعى ف على ناسىها الدم  المص فع بث ث سسوات ومقارنتها مع السسىب 

 .مص فعالسابقة الذا  فع عمليات الدم  ال لالعوام
ردىابع للىىدم  المصىى فع على  الكاىىا ا التيىىييلية، إأثىى   عىدم وجىىود أهمهىىا ،وقىد توصىىلت الدراسىة إلىى  العد ىىد مىع الستىىائ 

للىدم  المصى فع فيمىا  تعلىم بةاارىة رأ   إردابعأث   ووجود العائد عل  حقوق الملكية،وعل  العائد عل  الموجودات، وعل  
 .والقصة السوقية مع الودائع ،االئتمانيةوالقصة السوقية مع التسهي ت  ،المال

سىىاهم فىىع ضىىبف  الساقىىات تضىى ورا تىىوفي  نشىىم تيىىييل مصىى فية حد ثىىة ل أهمهىىا ،عىىدا توصىىيات إلىى  وتوصىىلت الدراسىىة
وض ورا التوسع فع توظياات األموال المختلاىة أو مىع الى ل إردىاد فى ث اسىتثمارية ذات مى دود ودرجىة  اإلدارية والعمومية،
إضىىافة النتهىىاال حمىى ت ت ويديىىة مةثاىىة  ،وإجىى ا  التقسىىيسات المسىىتم ا علىى  المستدىىات والخىىدمات المقدمىىة مخىىا   معقولىىة،

أو مىع الى ل إدارا مخىا    ر مبةى انىذإإردىاد نشىام على  وجاذبة للعم   والتع تساهم فىع تقسىيع األدا  المصى فع، والقىدرا 
 باألزمات المص فية قبل حدوثها. ؤقادرا عل  التسب

 :لعام للدراسةاإلطار ا
 المقدمة:
اتااقية تق ي  التدارا  مع اانسدامً و  ،اتق ي  التدارا واالستثمارات ،للت ورات المتسارعة فع المداالت االقتصادرةنشً ا 

ثورا االتصىاالت واالبتكىارات ومىا حملتىه مىع تىوفي  لخىدمات و  ،  األموال، وعولمة األسواق الماليةر و العالمية وح ية انتقال 

                                                 
 .2013وُقبل للسي  فع  سا    ،2012رسمب  دتم تسلم البقث فع  *
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أصىب   الىدول، اقتصىاداتلق ىا  المصى فع العىالمع فىع تمويىل ل المهىموللىدور الكبيى  ال يىاد  و  ية مت ىورا، كت ونإلو  مص فيه
الماليىىة الخىىدمات بواالهتمىىام الكبيىى   ،الىىدول اقتصىىاداتللمقافشىىة علىى  دور  فىىع  الهيةلىىة إعىىادا إلىى  الق ىىا  المصىى فع بقاجىىة

 تق يى  الخىدمات الماليىة والمصى فية، والمقافشة عل  قدرته التسافسية فع ظل ،والمص فية التع رقدمها لتواكب هذ  الت ورات
 .  األموال فيما بيع دول العالمر و ح ية انتقال و 

عمىىل علىى  رالق ىىا  المصىى فع األردنىىع أ   فعلىى  ،هىىذ  الت ىىورات المتسىىارعة علىى  الصىىعيد ع العىىالمع واإلقليمىىع ونتيدىىة
رفىع على  الثبىات والسمىو مىع الى ل  رد سعةس على  قىدرا الدهىاز المصى فع فىع األلتى ،ةلمواجهة التقىدرات القد ثى ،الهيةلة إعادا

 األجسبيىىةالمقليىىة و إصىى ا األوضىىا  المصىى فية القائمىىة، وتقويىىة أدائهىىا لمواجهىىة المسافسىىة المصىى فية أجىىل  مىىع ،كاا تىىه وفاعليتىىه
 .(2471: 1999)هسد ، 

أحىىىد المصىىىارف إلىىى  أ  تتبىىىع قىىىدرا التسافسىىىية فقىىىد دعىىىت ال ىىى ورا المصىىى فية وال ىىىعل المىىىالع وزيىىىادا ال ميىىىة تولتدسىىىب ال
 .لمصارفبيع اأو االندماال  التصاية،أو  ،الميت اة مي وعاتوالدالول إل  ال االتقادوهع: المتاحة الخيارات 

 دا ألت اجىع ا ظىلفىع  ،الق ىا  المصى فع األردنىعوجا ت الدراسة لتتساول دور الدم  المص فع وتأثي   عل  التسافسية فع 
ان ىىىمام األرد  إلىىى  مسشمىىىة التدىىىارا العالميىىىة، وان ىىىمامه لليىىى اكة  التقىىىدرات فىىىع ظىىىللمواجهىىىة فىىىع المصىىىارف التداريىىىة نتيدىىىة 
 .مع الوالرات المتقدا األم يةية ااتااقية التدارا الق ا ،اا ودوليً إقليميً  ،لعد د مع االتااقيات الثسائيةااألورووية المتوس ية وعقد  

 :مشكلة الدراسة
العولمىىىة واالناتىىىاا فىىىع  فىىىع ظىىىل ، واجههىىىا الق ىىىا  المصىىى فع األردنىىىع قىىىد تكمىىع ميىىىةلة الدراسىىىة فىىىع الصىىىعووات التىىىع

الماليىة والمصى فية  والخىدماتوالعمليىات  نيى ةالتدفقات السقدرة والمسافسة الكبي ا التع تزامست مىع الت ىورات السى يعة على  األ
مىىع تىىدنع مسىىتوة نوعيىىة  التداريىىة المصىىارف بعىىضانىىات وقىىدرات وضىىعل إمة ،الوحىىدات المصىى فية مصىىي  حدىى فىىع ظىىل

ممىا  ىسعةس  ،رد فىع األ المصىارف التداريىة التع واجهت بعىض وحاالت التعث   ،كلاتها العاليةتل الخدمة المص فية المقدمة
 هىىائأداعلىى   البقىىث عىىع بىىد ل رقىىاف  إلىى  المصىىارف بقاجىىة إداراتكىىو   ووالتىىالع، المصىى فع الق ىىا  علىى  سىىلبيةال باآلثىىار

والسىىعع  دا ورفىىع ااىىا ا األ األحدىىام الكبيىى ا، اقتصىىاداتقصىىول علىى  مةاسىىب الىىدم  المصىى فع لل وسىىيلة القيىىو  مىىع الىى ل
 ،ال أسمالية وال وقية والقصة السوقية واالستثمار فىع المىوارد البيى ية والتكسولوجيىا وتعزيزقل، ألدالول أسواق جد دا بتكاليل 

 :ياغة ميةلة الدراسة فع األسئلة التاليةعل  ما سبم رمةع ص ووسا ً 
 ؟ل ندماال المص فع عل  الكاا ا التيييلية للمصارف المسدمدةأث    وجدهل   -1
 ؟ااارة رأ  المال للمصارف المسدمدة بمستوة  الندماال المص فعا تأث  هل  -2
 ؟عل  مستوة ال وقية للمصارف المسدمدة إردابعأث   هل ل ندماال المص فع -3
 ؟الندماال المص فعة السوقية للمصارف المسدمدة بسب االقصتزداد هل  -4

 :أهمية الدراسة

الىذ   تسىم  ،الق ىا  المصى فع فىع الدمىة االقتصىاد األردنىع بهرقوم الذ   والقيو   المهمتسبع أهمية الدراسة مع الدور 
 مصىارف التداريىة نتيدىةبعىض ال التع سىوف تواجىه مية ت، وظهور التعث  والعداد المصارف وف وعهاأ متزا د فع ال بالسمو
الماليىة  األزمىات ناتىاا العىالمع للتىدفقات السقدرىة والت ى ات السى يعة على  الخىدمات والعمليىات المصى فية وظهىوراالو لعولمة، ل
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المصىىىارف والسمىىىو االقتصىىىاد   أدا ، ممىىىا سىىىوف  ىىىسعةس علىىى  ت اجىىىع ةلىىىوال ىىىيول التىىىع تا ضىىىها الم ح ،العالميىىىة والمقليىىىة
: 1997)جمعيىىة البسىىور األردنيىىة،  انتهىىاال سياسىىة االنىىدماال بىىيع المصىىارفإلىى  ليىىه فقىىد ظهىى ت القاجىىة وع ،المقلىىع نتىىاالواإل
 .الق ا  المص فعوحدات ة بيع يسافستسال القدرا تعزيزو  فع الكاا ا المص فية ل،  (13-29

 :أهداف الدراسة

تققيىىىم  إلىىى  حيىىىث  تاىىى  فع، انىىىدماال المصىىىارف علىىى  التسافسىىىية للق ىىىا  المصىىى  أثىىى   قيىىىا تهىىىدف هىىىذ  الدراسىىىة إلىىى  
نوعيىىة الخدمىىة و   ،وال وقيىىة األدا  المىىالع والتيىىييلع والقصىىة السىىوقيةعلىى   اإلدمىىاالأثىى   الا عيىىة مىىع الىى ل قيىىا  هىىدافاأل

 :فع أهداف الدراسةوتكمع  ،ومقدرتها التسافسيةالمص فية المقدمة، والوقوف عل  مستوة جودتها 
 .توة الكاا ا التيييليةاندماال المصارف عل  مسأث   التع ف عل  -1
 اندماال المصارف عل  مستوة ااارة رأ  المال.أث   قيا  -2

 عل  مستوة ال وقية لد ها. التع تؤث اندماال المصارف  عوامل أهم  التع ف عل  -3
 .ااندماال المصارف عل  مستوة القصة السوقية مقليً أث   تقد د -4

 :متغيرات الدراسة 
 .الندماج المصرفي :(Independent Variableالمتغير المستقل ) -لا أو 

 :الميزة التنافسية، التي تتجلى في النواحي التالية :(Dependent Variableالمتغير التابع ) -اثانيا 
 .الكاا ا التيييلية للمصارف المسدمدة -1
 .كاارة رأ  المال لدة المصارف المسدمدة -2
 .المسدمدة فمستوة ال وقية للمصار  -3
 .ااراة فع عملية االندماال مقليً القصة السوقية للمصارف المي -4

 فرضيات الدراسة: 
 ميةلة الدراسة، فقد تم وضع وصياغة الا ضيات التالية:جابة عع أسئلة لإل

 الفرضية الرئيسة األولى:

1HO:  واالندماال المص فعالكاا ا التيييلية للمصارف التدارية األردنية  بيعذات داللة إحصائية  ع قةوجد تال. 

 :يسة الثانيةالفرضية الرئ

2HO: ااارىىة رأ  المىىال للمصىىارف التداريىىة األردنيىىةبىىيع االنىىدماال المصىى فع و ذات داللىىة إحصىىائية  ع قىىةوجىىد ت ال 
 .االندماالبعد 
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 الفرضية الرئيسة الثالثة:

3HO:  بعىىىىد  األردنيىىىىة لمصىىىىارف التداريىىىىةاروقيىىىىة بىىىىيع االنىىىىدماال المصىىىى فع و ذات داللىىىىة إحصىىىىائية  ع قىىىىةوجىىىىد تال
 .ماالاالند

 الفرضية الرئيسة الرابعة:

4HO ا للمصىارف التداريىة القصىة السىوقية مقلًيى المصى فع ووىيع الاالنىدمابىيع ذات داللة إحصائية  ع قةوجد ت: ال
 االندماال.بعد األردنية 

 :الدراسات السابقة

 الدراسات العربية: -أولا 
، وزادت خمسىيسياتفىع الىدول الصىساعية الكبى ة فىع ال  االندماال اشىاه ا بىدأ أ فيهاع بي  التع ( 1997دراسة أبو جبارا ) -1

  (Pooling of  Resources)لمىوارد اات االنىدماال مىع الى ل تدميىع إردابيىع ، ووىي  ثمانيسيىاتظىاه ا االنىدماال فىع ال
وومىىا أ  حدىىم  ،المىىوارد البيىى ية، واالنتيىىار بيىىةل أفقىىع وعمىىود  بعىىد االنىىدماال علىى  ن ىىاق أوسىىع مسىىه قبىىل االنىىدماالو 

اإلنتىاال الكبيى   اقتصىاداتقىدر على  االسىتاادا مىع ميىزات أمع حدم الوحدات المسدمدة فإنها تكو  أكب   ا الدد داالوحد
Economies of Scale، ومىىع فوائىىد االنىىدماال اىىذلا تقسىىيع القىىدرا  ،وأقىىدر علىى  امتصىىاث الخسىىائ  إ  حصىىلت
 .العالمعنقو االنتيار مع ومع ثم واالن  ق بعد ذلا نقو االنتيار اإلقلي التسافسية للوحدا الوليدا،

وايايىة التاىاوع على   ،تساولت هذ  الدراسة أسىبا  االنىدماال المصى فع، التع (1998دراسة عبد الل يل عبد القميد ) -2
مع تقدرم إ ار است اتيدع م ئم بهدف زيادا قيمة البسا الدام  بعىد حىدوث  ،و  يقة السداد ،المسدم  اتقد د قيمة البس
الدراسىىىة توصىىىيات حىىىول ضىىى ورا اسىىىتعانة الماىىىاوع بالوسىىىائل الاسيىىىة فىىىع سىىىبيل تقىىىد   قيمىىىة  أوردتو  .االعمليىىىة االنىىىدم

 .لمع فة القدود الدنيا والقصوة للسع  ،المص ف المسدم  قبل دالول عملية التااوع لتقد د سع  
المصىىى فية والقىىىدرا  " آثىىىار االنىىىدماال والتيىىى يعات علىىى  جىىىودا الخىىىدمات :( بعسىىىوا 1999دراسىىىة شىىىايم توفيىىىم الىىىدويا ) -3

تساولىىت هىىذ  الدراسىىة التيىىوهات االقتصىىادرة  .(1999)الىىدويا،  التسافسىىية للمصىىارف التداريىىة األردنيىىة )دراسىىة ت بيقيىىة(
وعىدم قىدرتها  ،عع صسدوق السقد الدولع والبسىا الىدولع، اىسقل الخىدمات المصى فية افع األرد  ضمع التقاري  الصادر 
بسىىبب ضىىعل اإلدارات المصىى فية ورغبتهىىا فىىع االكتاىىا  بأروىىاا متواضىىعة تىىؤمع لهىىا  ،معلىى  مواكبىىة الت ىىورات فىىع العىىال

 ا راوق عددها القاجة إليها.إضافة إل  أ  المصارف العاملة حاليً  ،االستم ارية
واللصىىىت الدراسىىىة إلىىى  توصىىىيات تىىىدور حىىىول ضىىى ورا إجىىى ا  ت ىىىوي  جىىىذر  وشىىىامل لدميىىىع التيىىى يعات واألنشمىىىة 

وضى ورا قيىام القةومىة بإردىاد بيئىة مساسىبة تيىدع المصىارف على   ،را وم اقبة الق ىا  المصى فعالقةومية الخاصة بإدا
اإلقبىىىىال علىىىى  عمليىىىىات االنىىىىدماال بىىىىيع المصىىىىارف، واالسىىىىتاادا مىىىىع تدىىىىار  االنىىىىدماال العالميىىىىة بىىىىيع بعىىىىض المصىىىىارف 

 .والمؤسسات المالية
المتاحىىىة أمىىىام المصىىىارف التداريىىىة  السىىىت اتيديةاإلىىى  تقد ىىىد البىىىدائل  تهىىىدف التىىىع( 2002 ىىىه العدلىىىونع ) أحمىىىددراسىىىة  -4

حيىث تساولىت الدراسىة تقليىل  ،األردنيىة –واتااقيىة اليى اكة األوروويىة  ،الدوليىة التدىارااألردنية لمواجهة مت لبات مسشمىة 
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يىى ات االبيئىىة السياسىىية واالقتصىىادرة، والق اعيىىة وتقليىىل أهىىم المتي ،المتييىى ات الداالليىىة التىىع تىىؤث  علىى  هىىذ  المصىىارف
ية االنىىىدماال للمصىىىارف اسىىىت اتيد  أوتوصىىىلت الدراسىىىة إلىىى   .الخارجيىىىة التىىىع تىىىؤث  علىىى  المصىىىارف التداريىىىة األردنيىىىة

وأوصى  الباحىث ب ى ورا قيىام المصىارف  ،لقىال المصىارف التداريىة األردنيىة م  مةاألكث   االست اتيديةالتدارية هع 
وضىىى ورا قيىىىام المصىىىارف الصىىىيي ا باالنىىىدماال ال ىىىوعع أو  ،العالميىىىةالكبيىىى ا بزيىىىادا قاعىىىدا رأسىىىمالها لمواجهىىىة المسافسىىىة 

 .ابي اوذلا ببيعها لمصارف أال ة  ،التصاية ال وعية لكياتها

 الدراسات األجنبية: -اثانيا 
تساولىت االنىدماجات فىع المصىارف الكبى ة لىبعض دول أم يةىا ال تيسيىة ذات لتىع ا )Vansetti Celina  )2001 دراسىة -1

، وأدت عملية االندماال فيها إل  إرداد مصىارف ضىخمة، وذلىا (واألرجستيع ،والب ازيل ،كالمةسيا)ب ة الك قتصاداتاال
مقليىىة ممسوحىىة مىىع قبىىل السىىل ات  ماليىىةه إعاىىا ات ضىى يبية وامتيىىازات تىىلوجىىود سىىوق االنىىدماجات واالسىىتي   الىىذ  رافق

سىاهمت  ادول أم يةىا ال تيسيىة وأكث هىا نيىا ً  اقتصاداتالسقدرة، أل  عملية االندماال المص فع التع ظه ت فع أضخم 
وأضىافت الدراسىة  .وذلا بسىبب التقسىيسات التىع أداللتهىا على  نوعيىة األصىول ،فع تخايض مخا   السوق )السشامية(

 فع السسوات الخمس األالي ا. ات ورت الب اته ومساهماته الارجيً قد أ  السشام المص فع فع الدول قيد الدراسة 
ات المصىارف االسىت الية التىع شىارات فىع عمليىات انىدماجات إندىاز تساولىت التىع  )Hahn Franz R.   )2007دراسىة -2

وتم تقليل المؤشى ات للمصىارف المقليىة االسىت الية لتاسىي   ،1996مسذ العام  (االست الع)فع السوق المص فع المقلع 
ة فىع السىوق المقلىع، يالنىدماجات المصى ف بيعة التيي ات القاصلة فع مستوة الكاا ا اإلنتاجية، بعد إجى ا  عمليىات ا

 مية ت.والصعووات التع تعت ضها مع بيا  القلول الكايلة القادرا عل  تخ ع هذ  ال مية توإظهار حقيقة ال
والدراسة أوجدت دعامىة لاكى ا  أ  المصىارف الميىاراة فىع عمليىات االنىدماال المصى فع المقلىع أحى زت مسىتوة ااىا ا 

والتقليىل اىذلا ريىي   ،مال  أعل  مع تلا المصارف التع لم تيارر فع ظ وف عمليىات ميىابهةإنتاجية وااارة رأ  ال
 .(سسوات المسأكث  مع )فع اآلجال ال ويلة  مهمة إل  أ  مةتسبات االندماال ت تاع بمستويات

تعلىم بقدىىم تساولىت تىأثي  االنىىدماجات المصى فية على  المسافسىىة فيمىا  و  )2007( وزمى ه    Carletti, Elena دراسىة -3
وويسىىىت أ  االنىىىدماال المصىىى فع  ىىىؤد  إلىىى  حىىىدوث  ،االحتيا يىىىات وعلىىى  إجمىىىالع السىىىيولة لىىىد ها ،التسىىىهي ت االئتمانيىىىة

الىذ  رقىود إلىى   ،امىا رعمىل علىى  اللىم السىوق المىالع المقلىىع ، ات فىع مؤشى  السىىيولة مىع حيىث الزيىادا والسقصىىا يىتيي
 قد  ات أكث  دقة الحتياجات المصارف مع السيولة.ووالتالع إل  ت ،كلاة االندماال المص فعتتخايض 

عل  تقليل  اوقد تعمل هذ  المصارف أحيانً  ،والمصارف المسدمدة تعمل عل  زيادا االحتااظ باالحتيا يات المالية لد ها
  ويىؤد  االنىدماال إلى  التىأثي  على ،أو تخايض هىذ  االحتيا يىات بسىبب السياسىة الداالليىة المتبعىة لىدة هىذ  المصىارف
 عامل المسافسة لهذ  المصارف فع سوق اإلق اع واإل دا  فتتسع القصة السوقية.

 منهجية الدراسة:
ثىىىم المىىىسه  االسىىىتداللع فىىىع تاسىىىي ها  ،فىىىع تقليىىىل وعىىى ع بيانىىىات عيسىىىة الدراسىىىة التقليلىىىع تبىىىا  المىىىسه  الوصىىىاعاتىىىم 

 ( Comparative Analysis) ،(SPSSب نام  التقليل اإلحصائع ) واستخدام ،والتوصل إل  االستستاجات
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 :أساليب جمع البيانات
المصىىارف التداريىىة وسىىوق  علىى  السيىى ات والتقىىاري  الدوريىىة الصىىادرا عىىع البسىىا الم اىىز  األردنىىع، دراسىىةالفىىع  داعتمىى

يىىة عمىىا  المىىالع ودائىى ا م اقبىىة اليىى اات فىىع وزارا الصىىساعة والتدىىارا ودائىى ا اإلحصىىا ات العامىىة  والمؤسسىىات والهيئىىات المال
 .المص فع األردنع  بالق ا الع قةذات 

 :مجتمع وعينة الدراسة
 مجتمع الدراسـة:

شىمول جميىع حىاالت الىدم  التىع حىدثت فيمىا بىيع مع ال ل  ،ريمل مدتمع الدراسة ق ا  المصارف التدارية األردنع
أثىى   م إجىى ا  الدراسىىة اليىىاملة لقيىىا ف  البيانىىات الماليىىة الوافيىىة تىىاعلىى  مىىدة تىىو اعتمىىاًدا وحىىدات الق ىىا  المصىى فع األردنىىع، و 

 الدم  عل  المص ف الدد د السات  عع عملية الدم .

  :عينـة الدراسـة

 ونت  عسها البسا األهلع األردنع. عملية الدم  للبسا األهلع األردنع مع بسا األعمال، عل شملت عيسة الدراسة 

 :التعريفات اإلجرائية لمتغيرات الدراسة
وقىىد  ىىتم هىىذا  ،اتقىىاد مصىىال  بىىيع مصىى فيع أو أكثىى المقصىىود بىىه و  :(Banking Mergerلمصــرفي )النــدماج ا -لا أو 

المصىارف ب ىم مصى ف أحىد  ويؤد  إل  ظهور ايا  جد ىد أو قيىام ،االتقاد مع ال ل المزال الكامل بيع مص فيع أو أكث 
ويمةىع قيىا   .   سىو  بيىةل إراد  أو قوقىد رةى ،ووسىي  ا ااملىة أو جزئيىة ،أو أكث ، ويةو  االندماال بيىةل الىع أو جزئىع

وهىىىذا مهىىىم لكىىىل مىىىع المصىىىارف الدامدىىىة )الميىىىت ية(  ،والعائىىىد التكلاىىىة.. االنىىىدماال المصىىى فع بىىىال جو  إلىىى  أمىىى يع أساسىىىييع 
 .والمصارف والمستهدفة )الميت ا (

 ال رمةىع ال بيىةل مميىزعلى  أدا  األعمى المسيىأا مىدة قىدرا المصى ف أوتتمثىل فىع " :(Competitiveالتنافسـية ) -اثانيا 
 ؤد هىا  ،بالسسىبة لهىمجىًدا  الدمة ض ورية ومميىزا و  تلقفي لمص ف الذ ع  تعاملو  معه،، أما عم   اتقليد  مع قبل اآلال يع"

 المص ف بتاوق عل  مسافسيه فع السوق المص فع.
وذلىا لتققيىم  ،ها التيىييليةإ  المصارف تعمل جاهدا عل  رفع ااا ت :(Operational Efficiency)الكاا ا التيييلية  -1

 :ومع المؤش ات المستخدمة لقيا  الكاا ا التيييلية ،نسبة روقية أعل  ألصقا  رأ  المال والعم  
 الاوائىددو  الدالل الصىافع مىع الاوائىد ل الىدالل الصىافع /" الاعلية دو  الاوائد المد سة مص وفاتالكاا ا التيييلية = ال

 .ريي  إل  زيادا المقدرا التسافسية وانخااع هذا المؤش  ،"المد سة
هىىع مىى  ا المصىى ف وتمثىىل مىىدة قىىدرا المصىى ف علىى  مواجهىىة السىىائ   :(Capital Adequity)كاارىىة رأ  المىىال  -2

مىىىىع أموالىىىىه الخاصىىىىة، ويقىىىىا  بقاصىىىىل قسىىىىمة "حقىىىىوق الملكيىىىىة / األصىىىىول الم جقىىىىة  ال أسىىىىماليةالقىىىى وع والخسىىىىائ  
رملكه المص ف مع رأ  مىال لمواجهىة الخسىائ  التىع  تعى ع لهىا المصى ف وتوض  هذ  السسبة مقدار ما  ،بالمخا  "

 .كخسائ  الق وع والخسائ  ال أسمالية
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 مقيا  رستعمل لتقييم أدا  المي وعات عىع   يىم نسىبة صىافع الىدالل :(Indicator  Profitability)معيار ال وقية  -3
 :لمصارف الساتدة عع االندماال وهعلقيا  ال وقية لدة ا ،إل  األصول أو االستثمارات قبل ال  يبة

 .= ال و  قبل ال  يبة / مدمو  الموجودات( ROA)العائد عل  الموجودات  -أ
 .= ال و  قبل ال  يبة / حقوق الملكية( ROE)العائد عل  حقوق الملكية  - 

رمثىىل نصىىيب المصىى ف مىىع الخىىدمات المصىى فية فىىع السىىوق مىىع التسىىهي ت  :(Market  Share)القصىىة السىىوقية  -4
 ،عىىع وضىىع المصىى ف فىىع السىىوق  افهىىو رمثىىل مؤشىى ً  ،يع ئيسىىوتىىتم مقارنتىىه مىىع األقىى ا  المسافسىىيع ال ،ئتمانيىىة والودائىىعاال

مؤش  عل  وجود ميةلة ما  توجىب على  اإلدارا المصى فية حلهىا، ويمةىع قيىا  القصىة هو وانخااع القصة السوقية 
 :التالية ال  ائمالسوقية للمصارف فع السوق المقلع مع ال ل 

= تسىىهي ت المصىى ف االئتمانيىىة/  (Credit Facilities)القصىىة السىىوقية للمصىى ف مىىع التسىىهي ت االئتمانيىىة  -أ
 .إجمالع تسهي ت الق ا  المص فع األردنع

= ودائىىىىع المصىىىى ف / إجمىىىىالع ودائىىىىع الق ىىىىا  المصىىىى فع  (Deposits) القصىىىىة السىىىىوقية للمصىىىى ف مىىىىع الودائىىىىع - 
 .(زيادا المقدرا التسافسية للبساالسابقة الذا  رع ع داللة عل  إ  زيادا نسبة المؤش ات ) .األردنع

 :أشكاله وأنواعه ه،المصرفي مفهوم الدمج
األرد  ع ىىوية مسشمىىة التدىىارا العالميىىة، بسىىبب العولمىىة ودالىىول  التقىىدراتمىىع  اق ىىا  المصىىارف األردنىىع اثيىى ً  واجىىه 

فىع اناتىاا السىوق المقلىع وسىاهمت مىع القيىود  اأزالىت اثيى ً  والتىع ،اًيىودول اإقليمًيىيىة ئوتوقيعه لبعض االتااقيىات التداريىة الثسا
أدت  إلىى   التىىع لمعىىا ي  المصىى فية الدوليىىةبا االلتىىزامضىى ورا و  ،هىىذا الق ىىا  القيىو  لشىىتداد المسافسىىة إلىى  اوأدت  ،على  العىىالم
 .نمو  وازدهار  واستم ار ،الخيارات التع تقود  للقااظ عل  مةانته أف ل لدم  المص فع اأحدلاللدو  

 :المصرفي الدمجمفهوم  -لا أو 

التملا   ،(Mergerالدم  ) :لمعس  الدقيم لمص لقات توحيد األعمال مثلعل  اعدم وجود اتااق  (Pandey) وض 
وهىىىىو مىىىىا ، (Mergerالىىىىدم  ) ،(Consolidationواالتقىىىىاد ) ،(Takeoverاالسىىىىتي   ) ،(Acquisitionأو االسىىىىتقواذ )
( وفيىه Absorptionويمةىع أ  رةىو  الىدم  مىع الى ل االسىتي اق ) ،اأو أكث  فع ش اة واحىد  امسيأتد رقدث عسدما تتوح

ووىذلا تاقىد جميىع المسيىخت شخصىياتها االعتباريىة المساصىلة باسىتثسا   ،أو أكث  فىع مسيىأا واحىد  موجىودا مسيأتيع تم توحيد 
أو أكثىى  فىىع مسيىىأا واحىىدا  مسيىىأتيع( وهسىىا  ىىتم توحيىىد Consolidationأو رةىىو  الىىدم  مىىع الىى ل االتقىىاد ) ،امسيىىأا واحىىد

( القصىىول علىى  Acquisitionالتمىىىلا )رعسىىع فىىع حىىيع و  ،وتاقىىد جميىىع المسيىىخت شخصىىياتها االعتباريىىة المساصىىلة ،جد ىىدا
 ،المسيىأتيعت عل  موجىودات أو إدارا مسيىأا أالى ة دو  توحيىد خ( مع قبل إحدة المسيEffective Control) ةسي  ا فعال

وإذا مىا تىم  ،إدارا المسيأا المستهدفة سمدل رعارع، أ  اعدائيً  شة ً ه رأالذ التملا ولكسريابه ( Takeoverاالستي   ) فإ 
التىع  (Holding Companyاليى اة القاب ىة )ويةو  مىع الى ل  ،اأو تملكً  انه رسم  استي ً  ودرً إبموافقة مدلس اإلدارا ف

 ،(Subsidiary Company) تابعة( لي اة أال ة تسم  ش اه Capitalتمتلا أكث  مع نصل رأ  المال )
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 :الدمج أنواع عمليات -انيا ثا

بىىى ز الدراسىىىات فىىىع أو  ، وهسىىىار تصىىىسياا  لهىىىذ  العمليىىىة،يارىىىات اليىىى اة الدااللىىىة فيىىىهل اوفًقىىى الىىىدم عمليىىىة  تصىىىسيل ىىىتم 
 :هئوزم  Ross دراسة ،التصسيل األول

، والهىدف مىع هىذ  ناسىه بىيع شى اتيع لهمىا الىف العمىل الىدم هىذا  ىتم  :(Horizontal Merger) األفقي الدمج -أ
 العمىل فىع السيىالفىع  الىدم حيث تسىتم  اليى اة الساتدىة عىع  ،للتيييل أف لالعملية هو السعع لتققيم مستوة 

 .تقليل المسافسة بيع المؤسسات ذات السيال المتماثل إل قد  ؤد   الدم هذا السو  مع و  ،كب أولكع بقدم  ،ناسه
بمعسى  انىه  األالى ة،نيىال  إحىداهمابىيع شى اتيع تكمىل  الىدم  ىتم هىذا  :(Vertical Merger) العمـود  لـدمجا - 

 بيع مص ف ابي  وآال  صيي .  ، االدمناسها والتوزيعليس لهذ  الي اات م احل دورا اإلنتاال 
، و مختلاىىةبىىيع شىى اات ذات غارىىات مختل ىىة أ الىىدم  ىىتم هىىذا  :(Conglomerate Merger) دمج المخــتل لــا -ال

مىىىع السىىىوعيع  احىىىدوثً أقىىىل  رعتبىىى  الىىىدم وهىىىذا السىىىو  مىىىع  بع ىىىها مىىىع بعىىىض،لهىىىا ال ىىىول عمىىىل م تب ىىىة  تليسىىىأ  
ا دوريىة أو تواجه أنما ً  ،موسمية أني ةلتلا المسيخت التع تمار   ارةو  أكث  استق ابً  أ لكسه رات ع  ،السابقيع
إلى  المسىتوة االقتصىاد  فىع التيىييل وتققيىم وفىىورات والهىدف مىع هىذا السىو  مىع االنىدماال هىىو الوصىول  ،للعوائىد
لكو  مثل هذا السو  مع التسويىع ردعىل مىع الممةىع إحىداث نىو  مىع االسىتق ار والتىواز  فىع القصىول على   ،القدم
 .العوائد

 :(1992، البسال) يليكما  الدمجأنواع  تناول فقدما التصنيف الثاني أ
 ،الىىذ  رقىىدث بموافقىىة إدارا اىىل مىىع المصىى فيع المسىىدمديع مًعىىهىىو ا :(Voluntary Merger) الــدمج العــوعي -أ

ة إدارا الي اتيع)المصىى فيع( تدىىا  المسىىاهميع للموافقىىة علىى  ىثىىم تىىأتع توصىىية موافقىى ، ىمىىدحيىىث  ىىتم  ىى ا عىى ع ال
 .لمص ف الدام  بي ا  أسهم المص ف المدموالافإذا ما تمت عملية الموافقة عسدها رقوم  ،الدم عملية 

وذلىا بسىبب  ،إدارا المصى ف المىدموال ةالىذ   لقى  معارضى الىدم هىذا السىو  مىع  :(Hostile Takeover) ئيلعـداالدمج ا - 
 ع للمسىىاهميع فىىع عىىوهسىىا  ىىتم تقىىدرم  ،أو ال غبىىة فىىع البقىىا  امصىى ف مسىىتقل ،علىى  المسىىاهميع تىىدنع السىىع  المعىى وع
 .ةو  الي ا  مباش ا مع سوق األوراق الماليةأو ر ،مسهم بيع أسهمهم لقا  سع  مقدود وُي لب ،المص ف المدموال مباش ا

 علىى مىىع السىىل ات السقدرىىة  اهىىذا السىىو  مىىع الىىدم  ما وًضىىرةىىو   :(Compulsory Merger) القســر   الــدمج -ال
أو بتقىىىدرم قىىى وع  ،مىىىع الىىى ل قىىىانو  ريىىىدع المصىىىارف علىىى  الىىىدم  لقىىىا  إعاىىىا ات ضىىى يبية ،المصىىىارف المتعثىىى ا
 .مل قسف مع أعبا  االلتزامات للمص ف أو المصارف المدموجةفع تق مسها مساهمة ،للمصارف الدامدة

 :المصرفي الدمج دوافع
إضىافة  ،ثى وا المى ر األروىاا وزيىادا تمثىل فىع تعشىيم الهدف العام الىذ   لتققيمالمص فع  الدم  المصارف إل  أتلد

تدسىىىب و  ،لتقليىىىل المسافسىىىة ،اجًيىىىوالار  االىىىدالول ألسىىىواق جد ىىىدا مقلًيىىى، اوجىىىود المصىىىارف باسىىىتم اريةألهىىىداف أالىىى ة م تب ىىىة 
عىىىع متانىىة وضىىع المصىىى ف  اصىىىورا أكثىى  وضىىوحً  وإع ىىا  بتكلاىىىة أقىىل نسىىبًيا،أسىىواق جد ىىدا  إلىىى لىىدالول وا ،احتكىىار السىىوق 

 .ةإردابيفع السوق المالع بصور   تسعةس بالتالع عل  أسعار أسهمهبقيث  ،وحدمه
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 ،أ  األروىاا المتوقعىة سىوف تىزداد بعىد تسايىذ الىدم  توقعات المساهميع مىع تققيم إل  تهدفالتع تقسيع ال وقية  -
إ ىى ادات المصىى ف فىىإ   ،قىىدراتها إدارا المصىى ف المبىىا  فىىإذا اىىا  المصىى ف القىىائز  تمتىىع بىىإدارا مبىىادرا تاىىوق فىىع

 .وت وي  وع ع الخدمات الدد دا ،المسدم  قد تتصاعد بسبب االستاادا األف ل مع ف ث السوق 
ويسيىأ االنخاىاع  واىذلا مخىا   اإل ى ادات، ،تخايض مخا    التىدفم السقىد  إل  تهدفحيث تخايض المخا    -

وفىت  األسىواق الدد ىدا  ،وتقسيع صورته فع السوق  ،فع المخا   مع او  الدم   ؤد  إل  زيادا حدم المص ف
 .بهدف توسيع تيةيلة الخدمات المقدمة للدمهور .ااألسواق التع رخدمها المص ف حاليً عل   اأمامه قياسً 

االهتمىىىىام الكبيىىىى  إذا اىىىىا  و  ،تخاىىىىيض التكىىىىاليل إلىىىى  تىىىىؤد  التىىىىع  القدىىىىم وتخاىىىىيض التكىىىىاليل اقتصىىىىاداتتققيىىىىم  -
 .المص ف الميت    تمتع بالقدرا عل  ال قابة عل  الساقات غي  الاوائد

 ،مىىع الىى ل زيىىادا القصىىة السىىوقية للمصىى ف المسىىدم  ،تققىىم القيمىىة اإلضىىافية اىىذلاالتىىع  زيىىادا القصىىة السىىوقية -
 امىا إ  ،مىع اإل ى اداتأكبى   فالتكاليل الم تاعة الم تب ة بالع قات المصى فية التداريىة رمةىع أ  تىوز  على  تىدفم

 .مستوياتها بعد الدم  عسدنسب اإل  ادات والمقافشة عل   ،زيادا حصة السوق تؤد  إل  تقليل المسافسة
يؤد  توسع القصة السوقية إل  توسع مقابىل ف، وتققيم م از أف ل فع السوق  ،زيادا تيةيلة الخدمات المص فية -

 .فع مدموعات أو ال ول المستدات والخدمات المص فية المقدمة
التىىع  ميىىة تمعالدىىة الأجىىل  تيىىديع العد ىىد مىىع االنىىدماجات المصىى فية مىىع مىىع الىى لإنقىىاذ المصىىارف الااشىىلة  -

 .ر فع تقدرم الخدمات للدمهوراأسلو  لتااد  االرتبا ،السل ات السقدرة تتع ع لها بعض المصارف مع قبل

 :مفهوم الميزة التنافسية
 – المسافسىىة وتبىىا ع سىىلور العمىى  إلىى  زيىىادا  إضىىافة – المصىىارف التداريىىةنتيدىىة للت ىىورات، والمتييىى ات التىىع تواجىىه 

كيع الدىىدد لمدابهىىة المسافسىىة المقليىىة والخارجيىىة، وإردىىاد المسىىتهل ةالسياسىىات اإلداريىىة والتيىى يعي ةالمصىىارف لم اجعىى تسىىع 
 .التقدرات ممسها للقااظ عل  حصتها السوقية،  وللوصول إل  م از تسافسع  تماش  وحد الخدماتها، سعيً 

 :مفهوم الميزة التنافسية -أولا 

علىى  أدا  أعمالهىىا باليىىةل الىىذ  رصىىعب علىى  مسافسىىيها  المسيىىأا مقىىدر "الميىىزا التسافسىىية علىى  أنهىىا  (Kotler) عىى ف
على  اليى اة أ  تكىو   اما  سشى  إلى  الميىزا التسافسىية مىع وجهىه نشى  العمى   لتققيىم ميىز  لهىم اىا  لزاًمى اتقليد ، وألنه غالبً 

كبى ، ووالتىالع القصىول على  أ ةلتققيىم فعاليى(Customer Value-creation)  اللمستهلقيمة قادرا عل  اللم واستقداث 
 .(Kotler, 2000) والتع تقود إل  زيادا األرواا" ةتسافسي اميز 

السمىو،  ،ال وقيىة)   التسافسية هع: القدرا عل  الصمود أمام المسافسيع بي ع تققيم األهىدافأفع حيع ذا  السدار، 
 االسىىتق ار، التوسىىع، االبتكىىار والتدد ىىد( وتسىىع  المسيىىخت ورجىىال األعمىىال بصىىاه مسىىتم ا إلىى  تقسىىيع الم اكىىز التسافسىىية

(Competitive Edge)    (2000)السدار،  بيةل دور. 

لهىىا بخدمىىه  بيىىةل رسىىم فىىع مسشمىىات األعمىىال  تأنهىىا: التميىىز فىىع بعىىض العوامىىل أو الصىىاا (Hao  Ma) وع فهىىا
 .(Hao  Ma, 1999) أف ل فع السوق أف ل مع غي ها، وتساهم فع اللم مساعة للمستهلا، وتققم أدا   المستهلا بيةل
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 :التميز التنافسي في تقديم الخدمات المصرفية

سدم  الدد د فع مدال تقدرم الخدمات المص فية عل  قىدرا المصى ف على  تقىدرم الىدمات مصى فية رعتمد المص ف الم
  تسىىتخدمها أومىع أهىم األسىاليب التىع رمةىع إلدارا المصى ف  ،بالسسىبة للعمى   مهمىة شىباعات عاليىة ذات دالالتإتت ىمع 
 Porterالىذ  قدمىه  (Value Chain) مىة"أعل  فيما تقدمه مىع الىدمات مصى فية هىو مىا رسىم  "سلسىلة القيقيمة فع تقد د 

التىىع رمةىىع بواسىى تها إحىىداث التميىىز مىىع الىى ل تعزيىىز وتىىدعيم  ال  ائىىمية لتقد ىىد اسىىت اتيدويمثىىل هىىذا األسىىلو  أداا  1980
أنيىىى ة  ،لهىىىذا األسىىىلو  تسقسىىم سلسىىىلة القيمىىة إلىىى  مدمىىىوعتيع مىىع األنيىىى ة او بًقىى ،م ىىمو  القيمىىىة فىىع الخدمىىىة المصىىى فية

، فىع حىيع تكىاد تكىو  عساصى  المدموعىة المسىاعدا متماثلىة فىع معشىم أنىوا  المؤسسىات ،وأنيى ة مسىاعدا  ،ية(أساسية )أول
 .ال آعساص  المدموعة األساسية تختلل مع نو  إل  فإ  

 :عالقة الدمج المصرفي بالميزة التنافسية -اثانيا 

ت ىوي  األسىاليب التىع تسىم  بتيىخيل ، و يةآثار عل  الساحية التسافسى ست  عسها مدموعةتإ  عملية الدم  المص فع  
فالمصارف تقتاال إل  االحتيا يىات، إضىافة إلى  األنيى ة  ،تسافسية السوق االئتمانع عل  –اآلثار الساتدة عع االندماجات 

ا امى ،مىع موعىد تسايىذ الىدم  ابىد ً  ،المصارف تلدا إلى  زيىادا حدىم الودائىع أل  ،المختلاة فيما بيع وحدات الق ا  المص فع
 ت األعمال اإلنتاجية.خاالستثمار وتقدرم التسهي ت ذات اآلجال ال ويلة للمقاوالت ومسيفع تبدأ المصارف 

على  مىىدة إقبىال الدمهىىور لإل ىىدا   اذلىىأثى   ويشه ، ىىؤث   فىع سىىلور المصى ف والودائىىع ،إ  حىدوث الىىدم  المصى فع
ومىىع األمىىور التىىع  بىىدأ  ،لسىىقب مىىع الودائىىع القدرمىىةم ااحدىىإضىىافة أل ،ثانيىىة فىىع المصىى ف الدد ىىد بعىىد حىىدوث عمليىىة الىىدم 

الىىدم  المصىى فع  ومىىع نتىىائ  ،م اعىىاا عامىىل التسويىىع فىىع تقىىدرم التسىىهي ت االئتمانيىىة واالسىىتثمارات ،الت ايىىز عليهىىا بعىىد الىىدم 
وزيىع المىدرا  وت ىوي   وإعىادا ت ،االرتقا  بالمست  والخدمة المص فية والتع تبىدأ بإعىادا تيىةيل البسيىة التقتيىة للهيةىل المصى فع

مىىع تيىىخيل شىى ائ  المدموعىىة المسىىتهدفة، وتقد ىىد الخىىدمات ناسىىها، أدوارهىىم القيادرىىة، والتاكيىى  ب  يقىىة تاكيىى  المسىىتهلكيع 
 والمستدات المقدمة للعم   السابقيع والمتوقعيع.

يىىا ع القىىانونع واالالتيىىار  ريىىمل حقىىوق الملكيىىة رأ  المىىال المىىدفو  واالحت :ع قىىة الىىدم  المصىى فع بةاارىىة رأ  المىىال -
دو  أ  ريىىمل األروىىاا المعىىدا للتوزيىىع )تمثىىل الاىىارق بىىيع إجمىىالع  األروىىاا المىىدورا، إلىى  ةضىىافإ ،واالحتيا يىىات األالىى ة 

 .(Kane and Marcus, 2005) (الصافية أو القيمة الدفت ية للمسيأا التكلاةهع  ، أوتاألصول وإجمالع االلتزاما
تعىىىانع صىىىي  حدمهىىىا مقارنىىىة بالمصىىىارف   تىىىزالإ  المصىىىارف األردنيىىىة ال : لقصىىىة السىىىوقيةع قىىىة الىىىدم  المصىىى فع با -

هم فىع نمىو القيمىة المت تبىة عىع الىدم  فىع الصىساعة تسىو القدىم  قتصاداتال ا لب مسها استثمارات أقوة اسبً يُ ف ،الدولية
 .(Aguirre and Lee, 2001) ال ما  استم اريتها ونموه ا عل  زيادا حصتها السوقيةالمص فية، ووالتالع تساعده

علىى  مىىزي  مىىع العساصىى  رعتمىىد  عالعامىىل التيىىييلع فىىع الق ىىا  المصىى ف: ع قىىة الىىدم  المصىى فع بالساحيىىة التيىىييلية -
لىذلا  ،(وغي هىا .ية القد ثةلكت ونالتقسيات اإل ،وسائل االتصال ،تالاآل ،الموظايع، العقارات ،)الموارد المالية المتيابةة
المىىىوارد الكبيىىى ا باسىىىت اعة المصىىىارف   الت ايىىىز علىىى  تىىىدريب وتأهيىىىل المىىىوظايع بيىىىةل جيىىىد لدعىىىل اىىىل علىىى   اواعتمىىىادً 

مع فىىة الواجبىىات إلىى   إضىىافة ،ا باألهىىداف العامىىة للمصىى ف ومع فىىة السياسىىات العامىىة واإلجىى ا ات المعتمىىداموظىىل ملًمىى
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مستدات جد دا وتوسىيع قاعىدا الخىدمات  الم لووة وتسايذها بأف ل ما رمةع، اذلا رمةع للمصارف المسدمدة استقداث
 ، والتع تعمل عل  إنتاال الخدمة المص فية المميزا.المقدمة

 :التحليل المالي واإلحصائي واختبار الفرضيات
 :وبعدها عينة الدراسة قبل عملية الندماجلنتائج التحليل المالي 

 (1جدول رقم )
 وبعده ي وبنك األعمال قبل الدمجردننتائج المؤشرات المالية لدمج البنك األهلي األ 

 الفتـــرة
 البنكو  النسب

 قبل الدمــــــج
 المتوس  الحسابي()

 بعد الدمــــــج
 المتوس  الحسابي()

 الكفــاءة التشغيلـية
 بسا األعمال

 البسا األهلع األردنىىع

3.21% 
1.36% 2.28% 2.81% 

 كفايـة رأس المـــال
 بسا األعمال

 ىعالبسا األهلع األردنى

7.93% 
18.87% 

13.4% 
 

15.51% 

 العائـد على الموجـودات
 بسا األعمال

 البسا األهلع األردنىىع

1.23% 
1.8% 1.51% 0.5% 

 العائـد على حقوق الملكـــية
 بسا األعمال

 البسا األهلع األردنىىع

7.02% 
10.29% 8.65% 4.61% 

 الحصــة السوقية من التسهـيالت الئتمانـية
 بسا األعمال

 لبسا األهلع األردنىىعا

2.43% 
6.03% 4.23% 10.1% 

 الحصــة السوقية من الودائــع
 بسا األعمال

 البسا األهلع األردنىىع

2.53% 
5.53% 4.03% 8.46% 

 .عل  الم حم االمعدالت والسسب مستخ جة مع قبل الباحث اعتمادً  *

 : لع امووعد  ع ووسا األعمال قبل الدم  ردنأظه ت نتائ  المؤش ات المالية لعملية اندماال البسا األهلع األ
أثى   عمليىة الىدم  بىيع بسىا األعمىال والبسىا األهلىع األردنىع لىم رةىع لىهلمعىدل مؤشى  الكاىا ا التيىييلية   أ الستائ بيست  -

( مقارنىىىة مىىىع معىىىدل %2.81فىىىع تقسىىىيع مسىىىتوة الكاىىىا ا التيىىىييلية فىىىع الاتىىى ا التىىىع أعقبىىىت الىىىدم  فقىىىد بلىىى  ) إردىىىابع
اإلداريىىىة والعموميىىىىة بىىىال غم مىىىىع بعىىىىض  مصىىىى وفاتانخاىىىىاع رصىىىيد  البسىىىبب عىىىىدم  ،( لاتىىى ا مىىىىا قبىىىل الىىىىدم 2.28%)

إضىىافة إلىى  إعىىادا تسشىىيم األعمىىال وتقىىد ث اإلجىى ا ات  ،المبىىادرات إلىى  ت ىىوي  نوعيىىة الخىىدمات ورفىىع ااىىا ا العمليىىات
فىع الاتى ا التاليىة التىع أعقبىت عمليىة الىدم   اابيى ً  اشىهدت نسىبة ااارىة رأ  المىال تقسىسً  ،للمستدات والخدمات المص فية

 ،( لاتىى ا مىىا قبىىل االنىىدماال%13.4)( مقارنىىة مىىع معىىدل ااارىىة رأ  المىىال%15.51)ع الدد ىىد ردنىىللمصىى ف األهلىىع األ
ع ووسا األعمال قد ساهم فىع ارتاىا  معىدل ااارىة رأ  المىال  ردنأ  االندماال المص فع بيع البسا األهلع األ إل  ويعود
 .عل  م از متقدم مع المصارف األال ة  والقااظ

 :وتم تساولها ضمع المؤش ات التالية ،روقية المص ف -
 إجمىالع  ذلىا النخاىاعويعىود  ،1997مقارنىة بعىام  1998ا فىع عىام  شهد مؤش  العائد عل  الموجىودات انخااًضى

نخا ىىت هىىذ  السسىىبة فقىىد ا 1999أمىىا فىىع عىىام  ،مىىع االرتاىىا  فىىع  الموجىىوداتأكبىى   الىىدالل قبىىل ال ىى يبة ووسسىىبة
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مليىىو   15.831الكبيىى ا التىىع لققىىت بالبسىىا األهلىىع األردنىىع التىىع بليىىت  انتيدىىة االرتاىىا  فىىع الموجىىودات والخسىىار 
إضىافة  ،مىع الاوائىد والعمىوالت المقبوضىةأكبى   د سار نهارة العام التىع حىدثت بسىبب ارتاىا  الاوائىد المدفوعىة بسسىبة

 .اإلدارية والعمومية مص وفاتشة وارتاا  الإل  انخااع إ  ادات استثمارات المقا
عسىىىد مقارنىىىة معىىىدل المؤشىىى  للبسىىىا األهلىىىع  اظهىىى  ت اجًعىىىأع يعلىىى  الموجىىىودات لىىىدة اىىى  المصىىى ف دإ  مؤشىىى  العائىىى

( للمصىىى فيع المسىىىدمديع قبىىىل %1.51مقارنىىىة مىىىع معىىىدل ) ،( بعىىىد عمليىىىة الىىدم %0.5)ع الدد ىىىد الىىىذ  بلىىى  ردنىىاأل
، 1999الخسىىىائ  الكبيىىى ا التىىىع لققىىىت بالبسىىىا األهلىىىع األردنىىىع الدد ىىىد نهارىىىة عىىىام  اوممىىىا زاد القىىىال سىىىو ً  ،.الىىىدم 

 .لعملية الدم  لهذا المؤش  فع زيادا العائد عل  األصول للبسا األهلع األردنع إردابعأث   ووالتالع لم رشه 
 المصى فيع )بسىا األعمىال  بعىد عمليىة الىدم  بىيع اشهد العائد عل  حقوق الملكيىة تىدهورً  .العائد عل  حقوق الملكية

فىىىع الاتىىى ا التىىىع أعقبىىىت عمليىىىة الىىىدم  حيىىىث بليىىىت  افقىىىد سىىىدل هىىىذا المؤشىىى  انخااًضىىى ،(عردنىىىوالبسىىىا األهلىىىع األ
مقارنىىة بعىىىام  1998فانخا ىىت السسىىبة فىىع عىىام  ،( لم حلىىة مىىا قبىىل الىىدم %8.65%( مقارنىىة مىىع معىىدل )4.61)

 ،يبة والتىىع حىىدثت نتيدىىة الرتاىىا  مبلىى  الاوائىىد المد سىىةل نخاىىاع فىىع  إجمىىالع األروىىاا قبىىل ال ىى   ويعىىود ،1997
 ،واذلا االنخااع فىع اإل ى ادات األالى ة  ،إضافة إل  االنخااع القاد الذ  أصا  أرواا مقاشة األوراق المالية

أمىىا فىىع عىىام  ،رتاىىا  االحتيا يىىات االالتياريىىة واألروىىاا المىىدوراالفىىع حقىىوق الملكيىىة نتيدىىة أكبىى   مىىع االرتاىىا  بسسىىبة
وذلا بسىبب االنخاىاع فىع حقىوق الملكيىة  والخسىارا الكبيى ا التىع  ،فقد واصلت نتيدة هذ  السسبة انخااضها1999

 .لققت بالبسا األهلع األردنع الدد د
  :وتم تساولها ضمع المؤش ات التالية ،االقصة السوقية للمص ف مقليً  -

تسىهي ت الق ىا  المصى فع   ت المصى ف / إجمىالعمىع التسىهي ت االئتمانيىة = تسىهي االقصة السوقية للمصى ف مقلًيى
 .مع الودائع = ودائع المص ف / إجمالع ودائع الق ا  المص فع األردنع االقصة السوقية للمص ف مقليً  بيسما األردنع
القصة السوقية مع التسىهي ت االئتمانيىة. تيىي  إلى  أ  عمليىة الىدم  عملىت على  تقسىع معىدل القصىة السىوقية  -أ

(  %4.03) معىدلمقارنة ب ،( بعد الدم %10.1ع الدد د التع بليت )ردنت االئتمانية للبسا األهلع األمع التسهي 
ع ردنىالبسىا األهلىع األ أنيى ةفىازدادت  ،ع ووسىا األعمىال قبىل الىدم ردنىعليىه القىال للبسىا األهلىع األوهو ما اا  

فقىىد  ،البىى ام  التمويليىىة الموجهىىة ل فىى اد إضىىافة إلىى  زيىىادا حدىىم ،والاصىىة فىىع الميىىاراة بقىى وع التدمعىىات البسكيىىة
اىىذلا ارتاعىىت التسىىهي ت االئتمانيىىة لمعشىىم  ،للقةومىىة األردنيىىة ةع فىىع القىى ع الممسوحىىردنىىشىىارر البسىىا األهلىىع األ
 .امتقدمً  اتسافسيً  ام ازً مع أ   تبوأ ع الدد د ردنمما عمل عل  تمةيع البسا األهلع األ ،الق اعات االقتصادرة

فىىع حدىىىم الودائىىع للبسىىا األهلىىىع  اشىىىهدت عمليىىة الىىدم  المصىىى فع تقسىىسً  :ية للمصىىى ف مىىع الودائىىعالقصىىة السىىوق - 
 ،( قبىىل الىىدم %4.03) قصىىة اانىىتمقارنىىة ب (%8.46األردنىىع الدد ىىد بقصىىة سىىوقية مقليىىة مىىع الودائىىع بليىىت )

لتصىل إلى   وارتاعىت فيمىا بعىد  ،1997 م( عىا%8.6)قصىة سىوقية اانىت ب%( مقارنىة  7.6)وقصة سوقية بليت و 
الم اىىز قىد تبىوأ  اتسافسىيً  اعمليىة الىدم  فقىىد احتىل البسىا األهلىع األردنىع الدد ىىد م اىزً  ونتيدىة ،1999%( عىام 9.2)

 .عردنالخامس بيع المصارف العاملة فع السوق المص فع األ
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 :نتائج التحليل اإلحصائي واختبار الفرضيات
فىع الكاىا ا التيىييلية لمدمىل البسكىيع األهلىع األردنىع واألعمىال "ال توجىد فى وق ذات داللىة إحصىائية الفرضية األولـى:  -1

%  لمدمل البسكيع 5"، وأشارت الستائ  إل  عدم وجود ف وق ذات داللة إحصائية عسد مستوة ووعدهاقبل عملية الدم  
مسىتوة الكاىا ا  فىع تقسىيع إرداًبىابمعس  أ  عملية الىدم  لىم تىؤث   ،ووعدها األهلع األردنع واألعمال قبل عملية الدم 
وهىع غيى  دالىة  .1999وفىع عىام  1998عىام فىع فلم تتقسع الكاا ا التيىييلية  ،التيييلية فع الات ا التع أعقبت الدم 

 .لذلا فإنسا نقبل الا ضية الا عية األول   ،(0.05وألنها أعل  مع ) اإحصائيً 

 (2جدول رقم )

 وبعده لبنكي األهلي األردني واألعمال قبل الدمج في الكفاءة التشغيلية للفروق نتائج اختبار مان ويتني 

 البنك األهلي األردني الجديد بنك األعمال البنك األهلي األردني 

 3 4 3 قيمة ما  ويتسع

 Z 0.655 0.218 0.685قيمة 

 0.533 0.827 0.513 الداللة اإلحصائية

المىال إلى  الىدم  المصى فع قبىل عمليىة الىدم   "ال توجد ف وق ذات داللة إحصىائية فىع ااارىة رأ الفرضية الثانية:  -2
%   فىع درجىة ااارىة رأ  المىال لمدمىل 5أشارت الستائ  إل  وجود ف وق ذات دالل إحصائية عسىد مسىتوة  "،ووعد 

وهىذا دليىل على  أ  عمليىة الىدم  لهىا تىأثي  ذو داللىة إحصىائية  ،البسكيع بعد عملية الدم  مقارنة بات ا ما قبل الىدم 
فاىىع نهارىىة عىىام  ،(3)جىىدول رقىىم ،ع بعىىد عمليىىة الىىدم ردنىىسىىيع ااارىىة رأ  المىىال للمصىى ف األهلىىع األفىىع رفىىع وتق

مة بيع السيولة وال وقية واألما  بل  معىدل  ونتيدة للسياسات االق اضية واالستثمارية المدروسة الهادفة للموا 1997
 69وارتاىا  حقىوق المسىاهميع إلى   ،د سىارمليىو   756.9% نتيدة ارتاا  الموجىودات إلى  17.72كاارة رأ  المال 

البسىيف  عاالنخاىامىع   غموىالو  – 1998وفىع عىام  ،مليىو  د سىار 10.3أرواا إجمالية بليت  توتققق ،مليو  د سار
 ،ضعل المعيار العالمع الم لو  حسىب مقى رات لدسىة بىازلفقد تققم  -% 16.2فع ااارة رأ  المال التع بليت 
احقىوق المسىاهميع لتبلى   توارتاعى ،مليو  د سىار 805.3لتبل   1998عام  كذلا ارتاعت الموجودات فع  72.7 أرً ى

ااارىة رأ  نهارىة ووىال غم مىع ذلىا بليىت  ،اتدهىت ااارىة رأ  المىال نقىو الهبىول 1999لكع فىع عىام  ،مليو  د سار
لذلا فإنسا نى فض  ،ائيً ( وهع دالة إحصا0.05نتيدة الداللة اإلحصائية التع بليت )مع  توافم ، وهذا %12.6المال 

 .الا ضية الا عية األول 

 (3جدول رقم )

 قبل الدمج وبعدهفي درجة كفاية رأس المال للبنك األهلي األردني واألعمال  فروق نتائج اختبار مان ويتني لل

 البنك األهلي األردني بنك األعمال البنك األهلي األردني 

 000 0.00 000 قيمة ما  ويتسع

 Z 1.993 1.964 1.964قيمة 

 0.05 0.05 0.046 الداللة اإلحصائية
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"ال توجد ف وق ذات داللة إحصائية فع نسبة العائد على  الموجىودات لمدمىل البسكىيع األهلىع األردنىع  الفرضية الثالثة: -3
عائىد % فع نسبة ال5مستوة  د"، وتيي  الستائ  إل  عدم وجود ف وق ذات دالله إحصائية عسووعد واألعمال قبل الدم  

علىى  الموجىىودات لمدمىىل البسكىىيع األهلىىع األردنىىع واألعمىىال بعىىد عمليىىة الىىدم  مقارنىىة باتىى ا مىىا قبىىل الىىدم ، بمعسىى  أ  
وهىىىذا  توافىىم مىىىع  نتيدىىة الداللىىىة  ،عمليىىة الىىدم  لىىىم تكىىع مىىىؤث ا فىىع العائىىىد علىى  الموجىىىودات لمدمىىل بعىىد عمليىىىة الىىدم 

 .(0.05وألنها أعل  مع ) ،(4)جدول رقم  ،ادالة إحصائيً ( وهع غي  0.184)اإلحصائية ل التبار التع بليت 

 (4)جدول رقم 

 قبل الدمج وبعدهفي نسبة العائد على الموجودات للبنك األهلي األردني واألعمال  فروق لل "مان ويتني"نتائج اختبار 

 البنك األهلي األردني الجديد بنك األعمال البنك األهلي األردني 

 1.50 2.00 0.00 قيمة ما  ويتسع

 Z 1.993 1.091 1.328قيمة 

 0.184 0.275 0.046 الداللة اإلحصائية

"ال توجد ف وق ذات داللة إحصائية فع نسبة العائد عل  حقوق الملكية لمدمل البسكىيع األهلىع  نهأأرً ا الستائ  بيست 
مستوة  دتوجد ف وق ذات دالل إحصائية عس"، فقد أشارت الستائ  إل  أنه ال ووعدهاع ووسا األعمال قبل عملية الدم  ردناأل
مؤاىدا بىذلا انعىدام  ،%  فع نسبة العائد عل  حقوق الملكيىة لمدمىل البسكىيع بعىد عمليىة الىدم  مقارنىة باتى ا مىا قبىل الىدم 5

ا فىع ع ووسا األعمال بعىد عمليىة الىدم   امىردنتأثي  عملية الدم  تدا  العائد عل  حقوق الملكية لمدمل البسكيع األهلع األ
نتيدىىة الرتاىىا  مبلىى  الاوائىىد الىىذ  حىىدث ذلىىا ل نخاىىاع فىىع  إجمىىالع األروىىاا قبىىل ال ىى يبة ، و 1998وعىىام  1997عىىامع 

 ،واىذلا االنخاىاع فىع اإل ى ادات األالى ة  ،المد سة إضافة إل  االنخاىاع القىاد الىذ  أصىا  أروىاا مقاشىة األوراق الماليىة
 .ة ارتاا  االحتيا يات االالتيارية واألرواا المدورافع حقوق الملكية نتيدأكب   مع ارتاا  بسسبة

وذلا بسبب الخسىارا الكبيى ا التىع لققىت بالبسىا األهلىع  ،فقد واصلت نتيدة هذ  السسبة انخااضها 1999أما فع عام  
الاوائىىىد مىىىع أكبىىى   مليىىىو  د سىىىار نهارىىىة العىىىام نتيدىىىة الرتاىىىا  الاوائىىىد المدفوعىىىة بسسىىىبة 15.831األردنىىىع الدد ىىىد والتىىىع بليىىىت 

وهىذا  توافىم  ،اإلداريىة والعموميىة مص وفاتوالعموالت المقبوضة إضافة إل  انخااع إ  ادات استثمارات المقاشة وارتاا  ال
والدىدول  ،(0.05وألنهىا أعلى  مىع ) ،ا( وهىع غيى  دالىة إحصىائيً 0.127مع  نتيدة الداللة اإلحصىائية ل التبىار التىع بليىت )

  وض  هذ  الستائ : (5)رقم 

 (5دول رقم )ج

 في نسبة العائد على حقوق الملكيةللفروقات  "مان ويتني"نتائج اختبار 
 قبل الدمج وبعدهللبنك األهلي األردني وبنك األعمال 

 البنك األهلي األردني الجديد بنك األعمال البنك األهلي األردني 

 1.00 3.00 3.00 قيمة ما  ويتسع

 Z 0.655 0.655 1.528قيمة 

 0.127 0.513 0.513 اإلحصائيةالداللة 



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

-57- 

: "ال توجىىد فىى وق ذات داللىىة إحصىىائية فىىع القصىىة السىىوقية مىىع التسىىهي ت االئتمانيىىة لمدمىىل البسكىىيع الفرضــية الرابعــة -4
إحصىائية عسىد مسىتوة  ة"، وقد أشارت الستائ  إل  وجود ف وق ذات داللىووعد ع ووسا األعمال قبل الدم  ردناألهلع األ

عمليىىة  بسىىبب ،(6جىىدول رقىىم ) ،ية مىىع التسىىهي ت االئتمانيىىة لمدمىىل البسكىىيع بعىىد عمليىىة الىىدم % فىىع القصىىة السىىوق5
فىىع رفىىع وتقسىىيع القصىىة السىىوقية مىىع التسىىهي ت االئتمانيىىة لمدمىىل البسكىىيع بعىىد عمليىىة  إردىىابعأثىى   لهىىاالتىىع الىىدم  
علىىى  تقسىىىع القصىىىة السىىىوقية مىىىع بمعسىىى  أ  عمليىىىة الىىىدم  عملىىىت  ،مقارنىىىة بىىىالات ا التىىىع سىىىبقت عمليىىىة الىىىدم  ،الىىىدم 

( %4.03)القصىة ب ما قورنىتإذا  ،( بعد الدم %10.1ع الدد د التع بليت )ردنالتسهي ت االئتمانية للبسا األهلع األ
ع ردنىىالمصىى ف األهلىىع األ أنيىى ةفىىازدادت  ،،ع ووسىىا األعمىىال قبىىل الىىدم ردنىىاألهلىىع األالتىىع اىىا  عليهىىا حىىال البسىىا 
وهىذا  توافىم  ،إضافة إل  زيادا حدم الب ام  التمويلية الموجهة ل ف اد ،التدمعات البسكية والاصة فع المياراة بق وع

 .ا( وهع دالة إحصائيً 0.05مع  نتيدة الداللة اإلحصائية ل التبار التع بليت )

 (6)جدول رقم 
 قبل الدمج وبعدهعمال للحصة السوقية للتسهيالت الئتمانية للبنك األهلي واأل فروق لل "مان ويتني"نتائج اختبار 

 البنك األهلي األردني الموحد بنك األعمال البنك األهلي 

 0.00 0.00 0.00 قيمة ما  ويتسع

 Z 1.993 1.964 1.964قيمة 

 0.050 0.050 0.046 الداللة اإلحصائية

ع لمدمىل البسكىيع % فع القصة السوقية للودائ5مستوة  دأشارت الستائ  إل  وجود ف وق ذات داللة إحصائية عسكما 
ذو داللىىة إحصىىائية علىى  القصىىة السىىوقية مىىع   إردىىابعوهىىذا دليىىل علىى  أ  عمليىىة الىىدم  اىىا  لهىىا تىىأثي   ،بعىىد عمليىىة الىىدم 

فالىدم  عمىل على  تقسىع وارتاىا  حدىم  ،الودائع لمدمل البسكيع بعد عملية الىدم  مقارنىة بمىا عليىه القىال قبىل عمليىة الىدم 
 ،عمىىال والبسىىا األهلىىع األردنىىعردنىىع الدد ىىد بعىىد مقارنتىىه بمىىا اىىا  قبىىل الىىدم  بالسسىىبة لبسىىا األالودائىىع للمصىى ف األهلىىع األ

 ممليو  د سار عا 608.523فقد ارتاعت الودائع ووليت  (أرصدا الودائع للمص ف الدد د )البسا األهلع األردنع بسبب زيادا
 ،1997 م( عىىىىا%8.6)صىىىىة سىىىىوقية اانىىىىت مليىىىىو  د سىىىىار وح 595.899( مقارنىىىىة مىىىىع%7.6)بقصىىىىة سىىىىوقية بليىىىىت  1998

وهىىىذا  توافىىىم مىىىع  نتيدىىىة الداللىىىىة  ،1999( عىىىام %9.2)مليىىىو  د سىىىار ووسسىىىبة  690.542وارتاعىىىت فيمىىىا بعىىىد لتصىىىل إلىىى  
  وض  هذ  الستائ : (7)والددول رقم   .ا( وهع دالة إحصائيً 0.05اإلحصائية ل التبار التع بليت )

 (7)جدول رقم 
 قبل الدمج وبعدهللحصة السوقية لودائع للبنك األهلي وبنك األعمال  فروق لل "يمان ويتن"نتائج اختبار 

 البنك األهلي األردني الجديد بنك األعمال البنك األهلي األردني 

 0.00 0.00 0.00 قيمة ما  ويتسع

 Z 1.993 1.964 1.964قيمة 

 0.05 0.05 0.046 الداللة اإلحصائية
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 :النتائــج والتوصيــات

 :ئـجالنتا
 :مع حاالت الدم  المص فع الدراسية قالةللنتائ  الاصة عدا الدراسة إل  توصلت 

للساقىات الكبيىى ا التىىع ت لبتهىا  بيعىىة الم حلىة الدد ىىدا مىىع  اللىىدم  المصى فع علىى  الكاىىا ا التيىييلية نشىى ً أثى   عىدم وجىىود -1
 .التكسولوجية المصاحبة لعملية الدم إضافة إل  زيادا الساقات اإلدارية و  ،توحيد أنشمة وأساليب إج ا ات العمل

لسياسىات المصى فية المتوازنىة والم نىة القائمىة لنتيدىة  ،للىدم  المصى فع فيمىا  تعلىم بةاارىة رأ  المىال إردىابعأث   وجود -2
 ، ً بىيع مصىارف ناجقىة أصى اولكو  عملية الدم  ان لقىت  وعًيى ،وال وقية واألما  ةعل  الموا مة بيع عساص  السيول

 .المقافشة عل  معدالت ااارة ل أ  المال م تاعة ومستق ا تفقد تم
باعىىل عىىدم االسىىتق ار الىىذ  أصىىا  إجمىىالع الىىدالل  ،للىىدم  المصىى فع بخصىىوث العائىىد علىى  الموجىىوداتأثىى   ال  وجىىد -3

 .للسسوات الث ث التع أعقبت عملية الدم 
دور الىىدم  فىىع تدميىىع المىىوارد مىىع  غم البىى ،ال توجىىد أثىىار لعمليىىة الىىدم  المصىى فع فىىع نسىىبة العائىىد علىى  حقىىوق الملكيىىة -4

 .واإلمةانات التع ساهمت فع تدعيم القواعد ال أسمالية
 .ة للدم  المص فع بالقصة السوقية مع التسهي ت االئتمانيةإردابيثار آوجود  -5
ثت لقدىىم والزيىىادا الكبيىى ا التىىع حىىد وذلىىا فىىع السمىىو  ،ة للىىدم  المصىى فع بالقصىىة السىىوقية مىىع الودائىىعإردابيىىوجىىود أثىىار  -6

 .م اًزا متقدًما عردنونتيدة لذلا احتل البسا األهلع األ ،الودائع

 :التوصيات
نشام لل قابة الدااللية فع المصارف رعمل على  القىد مىع األال ىا  التيىييلية ويسىاهم فىع ضىبف  الساقىات  ض ورا توفي  -1

 .والعمل عل  تخاي ها ،اإلدارية والعمومية
لمواجهىىة التقىىدرات فىىع ظىىل  ،مسهىىا الىىدم  المصىى فع بيىىةل  ىىوعع ، وي لىىبلقدىىماإلدارات المصىى فية  صىىيي ا اتيىىديع  -2

 .بيئة عمل تتسم بوجود مسافسة شد دا وحادا
ضىى ورا التوسىىع فىىع توظياىىات األمىىوال  علىى  –ع ردنىىالتأكيىىد علىى  اإلدارات المصىى فية العاملىىة فىىع السىىوق المصىى فع األ -3

ودرجىىة مخىىا   معقولىىة ومقبولىىة للمسىىاهمة فىىع زيىىادا روقيىىة المختلاىىة أو مىىع الىى ل إردىىاد فىى ث اسىىتثمارية ذات مىى دود 
 .المصارف

مىع إجى ا  التقسىيسات المسىتم ا على  المستدىات والخىدمات  ،التأكيد عل  زيادا شبةة الا و  العاملة فع السوق المص فع -4
 .المقدمة

 احااظً  ،حدوثهالمص فية قبل باألزمات ا ؤأو مع ال ل إدارا مخا   قادرا عل  التسب نذر مبة إالعمل عل  إرداد نشام  -5
التىىىع سىىىوف تواجىىىه الق ىىىا  المصىىى فع للمخىىىا     ً ع وتقلىىىيردنىىىعلىىى  السىىى مة واالسىىىتق ار المىىىالع للق ىىىا  المصىىى فع األ

 .عردناأل
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 قحالمل
 (1) جدول رقم

 *البيانات والنسب المالية للبنك األهلي األردني لمرحلة ما قبل الندماج

  1993 1994 1995 المعدل

 اإلدارية والعمومية مص وفاتال 8.875.101 10.372.834 11.941.904 

 صىافع الدالل قبل ال ى يبة 6.466.764 8.175.699 8.292.611 

 نسبة الكاىا ا التيييلىىية 1.37% 1.27% 1.44% 1.36%

 نسبة ااا ىة رأ  المىال 17.5% 19.4% 19.7% 18.9%

 مدمىىىو  الموجىودات 320.161.335 396.900.368 423.973.664 

 العائىد عل  الموجىودات 2% 1.4% 2% 1.8%

 مدمو  حقوق الملكيىىىىة 26.445.331 35.954.279 38.676.906 

 العائىىد عل  حقوق الملكية 2.4% 14.8% 13.67% 10.1%

 ة للمصىى فالتسهىىي ت االئتمانيىى 172.225.197 190.235.885 220.039.264 

 التسهيىى ت االئتمانيىىة للق ىىىا  المصىى فع  2.741.300.000 3.248.400.000 3.705.700.000 

 القصة السوقية مع التسهي ت 6.3% 5.9% 5.9% 6.03%

 الودائىع لدة المصىى ف 254.773.075 310.462.497 321.527.493 

 مو  ودائع الق ا  المصىى فعمد 4.939.400.000 5.391.500.000 5.787.500.000 

 القصة السوقية مع الودائىىع 5.2% 5.8% 5.6% 5.6%

 1995 ،1994 ،1993 ،التق ي  السسو   ،*البسا األهلع األردنع

 (2)رقم  جدول
 البيانات والنسب المالية لبنك األعمال لمرحلة ما قبل الندماج*

  1993 1994 1995 المعدل

 اإلدارية والعمومية مص وفاتال 2.100.000 2.740.000 2.510.000 

 صافع الدالل قبل ال  يبة 0.903.252 1.844.956 0.429.845 

 نسبة الكاا ا التيييلية 2.32% 1.48% 5.84% 3.21%

 نسبة ااارة رأ  المال 7.6% 7.9% 8.3% 7.9%

 مدمو  الموجودات 140.045.545 170.835.534 165.236.916 

 عائد عل  الموجوداتال 0.6% 1.08% 2% 1.23%

 مدمو  حقوق الملكية 10.023.787 11.880.756 12.009.710 

 العائد عل  حقوق الملكية 8.08% 10.56% 2.43% 7.02%

 التسهي ت االئتمانية للمص ف 69.008.867 84.605.569 82.885.161 

   المص فع التسهي ت االئتمانية للق ا 2.741.300.000 3.248.400.000 3.705.700.000 

 القصة السوقية مع التسهي ت 2.5% 2.6% 2.2% 2.43%

 الودائع لدة المص ف 122.520.415 146.363.317 140.453.959 

 مدمو  ودائع الق ا  المص فع 4.939.400.000 5.391.500.000 5.787.500.000 

 القصة السوقية مع الودائع 2.5% 2.7% 2.4% 2.53%

 1995 ،1994 ،1993 ،ي  السسو  التق   ،األعمال * بسا
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 (3رقم ) جدول
 البيانات والنسب المالية للبنك األهلي األردني لمرحلة ما بعد الندماج*

  1997 1998 1999 المعدل

 إلدارية والعموميةا مصروفاتال 22.079.957 21.639.097 7.003.615 

 صافع الدالل قبل ال  يبة 7.214.981 4.821.299 (15.831.561) 
 نسبة الكاا ا التيييلية 3.06% 4.49% 0.44% 2.6%
 نسبة ااارة رأ  المال 17.72% 16.2% 12.6% 15.5%
 مدمو  الموجودات 755.343.307 805.318.337 910.952.074 
 العائد عل  الموجودات 1.3% 0.4% 0.2% 0.05%
 مدمو  حقوق الملكية 69.983.239 72.721.268 56.989.285 
 العائد عل  حقوق الملكية 7.39% 3.64% 2.8% 4.61%
 التسهي ت االئتمانية للمص ف 361.404.945 462.510.565 462.881.483 
 التسهي ت االئتمانية للق ا  المص فع األردنع 3.979.700.000 4.285.300.000 4.466.000.000 
 القصة السوقية مع التسهي ت 9.1% 10.8% 10.4% 10.1%
 الودائع لدة المص ف 595.899.410 608.523.013 690.542.563 
 مدمو  ودائع الق ا  المص فع 6.387.900.000 6.811.400.000 7.502.400.000 
 القصة السوقية مع الودائع 8.6% 7.6% 9.2% 8.46%

 1995 ،1994 ،1993 ،التق ي  السسو   ،*البسا األهلع األردنع
 (4جدول رقم )

 *(1993،1994،1995)للفترة   النسب المالية لمصرف األعمال
السنوات                                     

 النسب             
 المعدل 1995 1994 1993

 %3.21 %5.84 %1.48 %2.32 الكاا ا التيييلية
 %7.93 %8.3 %7.9 %7.6 كاارة رأ  المال

 %1.23 %2 %1.08 %0.6 العائد عل  الموجودات
 %7.41 %3.58 %10.56 %8.08 يةالعائد عل  حقوق الملك

 %2.43 %2.2 %2.6 %2.5 القصة السوقية مع التسهي ت االئتمانية
 %2.53 %2.4 %2.7 %2.5 القصة السوقية مع الودائع

 *المعدالت والسسب مستخ جة مع قبل الباحث.
 (5جدول رقم )

 *(1993،1994،1995)النسب المالية للمصرف األهلي األردني للفترة  
اتالسنو   

 النسب
 المعدل 1995 1994 1993

 %1.36 %1.44 %1.27 %1.37 الكاا ا التيييلية
 %18.87 %19.7 %19.4 %17.5 كاارة رأ  المال

 %1.8 %2 %1.4 %2 العائد عل  الموجودات
 %10.29 %13.67 %14.8 %2.4 العائد عل  حقوق الملكية

القصة السوقية مع التسهي ت 
 االئتمانية

6.3% 5.9% 5.9% 6.03% 
 %5.53 %5.6 %5.8 %5.2 القصة السوقية مع الودائع

 *المعدالت والسسب مستخ جة مع قبل الباحث.
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 (6جدول رقم )

 *(1997،1998،1999)النسب المالية للمصرف األهلي األردني للفترة  

السنوات                                   
 النسب         

 المعدل 1999 1998 1997

 %3.63 %3.35 %4.49 %3.06 ة التشغيليةالكفاء
 %15.51 %12.6 %16.2 %17.72 كفاية رأس المال

 %0.5 %(0.2) %0.4 %1.3 العائد على الموجودات
 %4.61 %2.8 %3.64 %7.39 العائد على حقوق الملكية

 %10.1 %10.4 %10.8 %9.1 الحصة السوقية من التسهيالت الئتمانية
 %8.46 %9.2 %7.6 %8.6 ئعالحصة السوقية من الودا

 *المعدالت والسسب مستخ جة مع قبل الباحث.
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ABSTRACT 

This study aimed for achieving the banking mergers impact on competitive in banking 

sector of Jordan regarding of measure some factors effects such as the operation efficiency, 

capital adequacy, profitability and market  share, on the performance and efficiency of  new 

bank when conduct its operation in order to maximize profit and keep out the growing market 

share. 
The conclusion of this study, that there no relationship between operation efficiency, 

return on assets,  return on equity and mergers while there is positive relationship between 

capital adequacy, market  share on assets or deposits. 
The main study recommendations presents to the necessary of available and develop new 

system monitor and control expenditure  and develop the quality and diversify financial 

services and seek to new opportunity for maximize profit with acceptable risk and looking to 

get alarm system to discover the financial and management troubles before occur. 

 
 


