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يمثل التأجيـرالتمويلي إحدى الوسائل املتبعة في توفيـرالتسهيالت االئتمانية الالزمة للقيام باملشروعات االستثمارية
التـي تحتاج إلى رأس مال كبيـر .حيث يعتبـرالتأجيـرالتمويلي أداة أكثـرمرونة وأقل مخاطرة من األدوات االئتمانية التقليدية؛
ً
نظرا للمزايا اإليجابية التـي يتمتع بها هذا األسلوب االئتمانـي مقارنة باألساليب االئتمانية األخرى .وقد ازداد مجال استخدام
التأجي ــر التمويلــي مــع زيــادة حجــم املشــروعات االقتصاديــة واالســتثمارية ،األمــر الــذي أدى إلــى الحاجــة ملثــل هــذا النــوع مــن
التسهيالت االئتمانية في البنوك التجارية والبنوك اإلسالمية على حد سواء .ولهذا هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثـر
التأجيـرالتمويلي في ربحية البنوك التجارية واإلسالمية في األردن خالل فتـرة ( )2013-2008ومن أجل تحقيق هدف الدراسة،
تم استخدام املنهج الوصفي والتحليلي ،من خالل بناء نموذج لتحيل االنحدارالبسيط .وقد شملت عينة الدراسة تسعة بنوك
تجاريــة ،وبنكي ــن إسالميي ــن ،بحيــث تــم جمــع بياناتهــا باســتخدام اختبــاراالنحــدارالخطــي ،واختبــاراســتقراريه البيانــات .وأشــارت
نتائج الدراسة إلى وجود أثـرللتأجيـرالتمويلي في ربحية البنوك التجارية اإلسالمية في األردن .وقد أوصت بضرورة قيام الباحثيـن
الجدد بالبحث في مجال التأجيـرالتمويلي في البحوث املستقبلية.
الكلمات املفتاحية :التأجيـرالتمويلي ،الربحية ،البنوك التجارية ،البنوك االسمية ،األردن.

املقدمة:
التأجيـرالتمويلي هوأحد أساليب توفيـرالتسهيالت االئتمانية الالزمة لتنفيذ املشروعات االستثمارية املختلفة،خاصة
الت ــي تحتــاج لحجــم رأس مــال كبي ــر .فالتأجي ــر التمويلــي هــو أســلوب أكث ــر مرونــة وأقــل مخاطــرة مــن األســاليب االئتمانيــة
التقليديــة؛ وذلــك للمزايــا اإليجابيــة الت ــي تتمتــع بهــا مقارنــة باألســاليب الت ــي تتمثــل فــي الحصــول علــى األصــول الرأســمالية مــن
ً
اآلالت واملعدات واألجهزة في صورة إيجاربدل من تكبد األسعاراملرتفعة لتلك األصول ،وبالتالي فإن هذه األداة تعتبـرمنافسة
لبقية األدوات االئتمانية .وقد اتسع مجال استخدام التأجيـرالتمويلي مع زيادة حجم املشروعات االقتصادية واالستثمارية
واتســاعها ،األمــر الــذي أدى إلــى الحاجــة ملثــل هــذا النــوع مــن التســهيالت االئتمانيــة فــي البنــوك التجاريــة والبنــوك اإلســامية
علــى حــد ســواء .وتشــكل البنــوك بشــكل عــام الجهــة التمويليــة الت ــي يتجــه األف ـراد إليهــا للحصــول علــى التمويــل الــازم إلنشــاء
مشــروعاتهم االســتثمارية ،حيــث تمثــل التســهيالت االئتمانيــة الت ــي تمنحهــا البنــوك العامــل الرئيــس الــذي تعتمــد عليــه البنــوك
فــي زيــادة مســتوى ربحيتهــا وتحسي ــن أدائهــا املالــي ،األمــرالــذي ينعكــس علــى النمــو االقتصــادي الوطن ــي وازدهــاره؛ نتيجــة لتمويــل
املشــروعات االقتصاديــة الت ــي تســاهم فــي تعزي ــزاألنشــطة االقتصاديــة.
وفي هذه الدراسة سوف يتم التعرف على أثـراستخدام التأجيـرالتمويلي على ربحية البنوك التجارية األردنية والبنوك
اإلسالمية األردنية ،وذلك من خالل إجراء مقارنة بيـن البنوك اإلسالمية والبنوك التقليدية.
* تم استالم البحث يف مايو  ،2016وقبل للنرش يف يونيو .2017
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مشكلة الدراسة وتساؤالتها
إن الهدف األسا�سي للبنوك بشكل عام -سواء أكانت إسالمية أم تجارية -هو تحقيق الربحية ،حيث إن جميع البنوك
َّ
تتبع مختلف الوسائل املتاحة الت ــي من شأنها أن تعمل على زيادة ربحيتها وعلى تحسي ــن أدائها املالي .ويمثل التأجي ــرالتمويلي
إحدى الوسائل االئتمانية املهمة التـي يتم االستعانة بها في تمويل املشروعات االستثمارية على اختالف أحجامها ،على األخص
ً
فــي حــال انخفــاض رءوس أمــوال املستثمري ــن املطلوبــة لتمويــل تلــك املشــروعات ،وبالتالــي فــإن التأجي ــرالتمويلــي يمثــل دخــا
ً
إضافيــا للبنــك يعمــل علــى زيــادة ربحيتهــا إلــى جانــب الدخــل املتحقــق مــن الوســائل االئتمانيــة التقليديــة األخــرى .لكننــا نجد عدم
وضــوح األث ــرالــذي يتعلــق باســتخدام التأجي ــرالتمويلــي فــي ربحيــة البنــوك التجاريــة واإلســامية األردنيــة ،علــى الرغــم مــن أهميــة
التأجي ــرالتمويلــي فــي جــذب االســتثمارات املحليــة ،وبنــاء املشــروعات االقتصاديــة ،وتحقيــق عوائــد إضافيــة إلــى جانــب العوائــد
املتحققة للبنوك من األدوات االئتمانية التقليدية .ونستطيع صياغة مشكلة الدراسة من خالل التساؤل الرئيس التالي:

هل يوجد أثـرللتأجيـرالتمويلي في ربحية البنوك التجارية واإلسالمية في األردن؟
ويتفرع عن هذا التساؤل التساؤالت الفرعية التالية:
1هل يوجد أثـرللتأجيـرالتمويلي في معدل العائد على األصول في البنوك التجارية واإلسالمية في األردن؟2هل يوجد أثـرللتأجيـرالتمويلي من معدل العائد على امللكية في البنوك التجارية واإلسالمية في األردن؟3-هل يوجد فروق بيـن البنوك التجارية األردنية والبنوك اإلسالمية في األردن من حيث أثـرالتأجيـرالتمويلي على ربحيتها؟

أهمية الدراسة
تمثل الربحية للبنوك بشكل عام املقياس الرئيس الذي يتم من خالل الحكم على سيـرأعمال البنوك وتحديد مستوى
تقدمهــا وتنافســها ،فكلمــا ارتفعــت ربحيــة البنــوك ،دل ذلــك علــى ارتفــاع مســتوى أدائهــا ،األمــرالــذي يــؤدي إلــى تحسي ــن النشــاط
ً
االقتصــادي للدولــة ،علــى األخــص فــي بورصــة َع َّمــان الت ــي تمثــل فيهــا البنــوك جـ ً
ورئيســا .ويمثــل التأجي ــر التمويلــي
ـزءا كبي ـ ًـرا
إحدى األدوات االئتمانية الت ــي يتم اســتخدامها لتوفي ــرفرص ائتمانية أكث ــرمالئمة للمستثمري ــن في املشــروعات االقتصادية
الضخمة ،على األخص أن هذه األداة تمتازبانخفاض املخاطروالتكاليف باملقارنة مع األدوات االئتمانية األخرى من البنوك.
وعليــه فإنــه مــن األهميــة القيــام بالبحــث فــي أث ــرالتأجي ــرالتمويلــي علــى ربحيــة البنــوك التجاريــة واإلســامية األردنيــة ،بحيــث يتــم
التعــرف علــى مــدى اســتفادة هــذه البنــوك مــن أداة التأجي ــرالتمويلــي فــي تحقيــق أربــاح.

أهداف الدراسة
تهدف الدراسة إلى ما يلي:
1معرفة أثـرالتأجيـرالتمويلي في معدل العائد على األصول في البنوك التجارية واإلسالمية في األردن.2معرفة أثـرالتأجيـرالتمويلي في معدل العائد على امللكية في البنوك التجارية واإلسالمية في األردن.3معرفة مدى وجود فروق بي ــن البنوك التجارية األردنية والبنوك اإلسالمية األردنية من حيث أث ــرالتأجي ــرالتمويليعلــى ربحيتهــا.

فرضيات الدراسة
 :Ho1ال يوجد أثـرللتأجيـرالتمويلي في معدل العائد على األصول في البنوك التجارية واإلسالمية في األردن.
 :Ho2ال يوجد أثـرللتأجيـرالتمويلي في معدل العائد على امللكية في البنوك التجارية واإلسالمية في األردن.
 :Ho3اليوجد فروق بيـن البنوك التجارية األردنية والبنوك اإلسالمية األردنية من حيث أثـرالتأجيـرالتمويلي على ربحيتها.
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مفهوم التأجيـرالتمويلي
اإلجــارة فــي اللغــة :مــن َ
أجــر ُ
يأجــر ،مــا أعطيــت مــن أجــر ِغـ َّـب عمــل ،واإلجــارة بيــع املنافــع ،واألجــرهــو الج ـزاء مــن العمــل،
والجمع أجور .واألجر :الثواب .وأتجرالرجل َت َّ
صدق ،وطلب األجر .واألجرة واالستئجارواإليجاروالكراء واالكتـراء ألفاظ على
ً
املعن ــى نفســه ،واألشــهراســتعمال هــو اإليجــار(الســائح.)12 :2006 ،
واإلجارة في االصطالح :هي تمليك منافع �شيء مباح مدة معلومة بعرض (خصاونة.)93 :2008 ،
والتأجي ــرهــو :اتفــاق يتــم بمقتضــاه تحويــل الحــق فــي اســتخدام عقــارات أو آالت أو معــدات مــن املؤجــرإلــى املســتأجرملــدة
معينة من الزمن ،مقابل مبلغ معيـن من املال (عبد العزيـز .)100 :2000 ،وهو اتفاق يقوم بموجبه املستأجربتشغيل املنشأة
لحسابه الخاص ،على أن يلتـزم بدفع قيمة إيجارية دورية ً
وفقا ملا هو منصوص عليه في عقد التأجيـر ،بصرف النظرعن نتائج
األعمال ،وما إذا كانت قد انتهت ب ــربح أو خسارة (هندي.)178 :2004 ،
أمــا التأجي ــرالتمويلــي :فهــوعقــد إيجــارتمويلــي يحــول جميــع املخاطــرواملكافــآت املتعلقــة بامللكيــة ،لكــون املســتأجريحصــل
علــى املنافــع االقتصاديــة مــن اســتعمال األصــل املسـ َ
ـتأجرخــال معظــم عمــره اإلنتاج ــي ،مقابــل الت ـزامه بدفــع مبلــغ مقابــل ذلــك
مساو تقر ًيبا للقيمة العادلة لألصل ومصروف التمويل املتعلق به .وعند بداية مدة عقد اإليجار ،يعت ــرف املستأجرون
الحق
ٍ
بعقود اإليجارالتمويلية كأصول والت ـزامات من مي ـزانيتهم العمومية بمبالغ مســاوية للقيمة العادلة للممتلكات املؤجرة ،وإذا
كانــت أقــل ،فإنهــم يعت ــرفون بالقيمــة الحاليــة لدفعــات اإليجــارالدنيــا (عقــل .)38 :2006 ،ويعتب ــرالتأجي ــرالتمويلــي مــن عناصــر
التنميــة االقتصاديــة ،كمــا يمثــل وســيلة جديــدة لتمويــل املشــروعات الت ــي تعان ــي صعوبــات ماليــة.
وقد عرفت املادة  3من قانون التأجيـرالتمويلي األردنـي عقد التأجيـرالتمويلي بأنه العقد الذي يحق للمستأجربموجبه
االنتفــاع باملأجــور ،مقابــل بــدل اإليجــاريدفعــه علــى أن يتحمــل املســتأجرأي مخاطــرتتعلــق باملأجــور .ويكــون العقــد عقــد تأجي ــر
ً
تمويلــي إذا َ
تض َّمــن العقــد الت ـز ًاما أو شــرطا تنتقــل بموجبــه ملكيــة املأجــور مــن املؤجــرإلــى املســتأجردون مقابــل عنــد انتهــاء مــدة
ً
العقد ،أو َ
تض َّمن العقد شرطا يجيـزنقل ملكية املأجور إلى املستأجرعند انتهاء مدة العقد مقابل دفع املبالغ املتفق عليها في
العقد (أبو حصوة.)2005 ،

شروط التأجيـرالتمويلي

ً
ً
تمويليا ،وهذه الشروط هي:
يوضح عثمان وآخرون ( )614 :2011شروطا يجب توافرها لكي يصبح التأجيـر
1إن كان عقد اإليجارينتهي بالتمليك ،فللمستأجرالخياربيـن الشراء ،أوحقه في املشاركة في قيمة بيع األصل املؤجربنهاية العقد ،أو الحق في تجديد العقد.
2إذا كان العقد يتضمن ًوعدا ببيع األصل في نهاية مدة اإليجار ،فللمســتأجرالحق في الشـراء بســعريقل عن الســعر
الســوقي مــن مــدة البيــع.
3إذا كانــت مــدة اإليجــارتغطــي  %75أو أكث ــرمــن العمــراالقتصــادي املتبقــي لألصــل املسـ َـتأجر ،وبشــرط أال يبــدأ العقــد
خــال الربــع األخي ــرمــن العمــراالفت ـرا�ضي لألصــل.
4أن يكــون العقــد غي ــرقابــل لإللغــاء ،وأن تغطــي دفعــات مقابــل التأجي ــرالقيمــة الســوقية لألصــل عنــد إب ـرام العقــد،ً
فضــا عــن هامــش ربــح محــدد ،أو أن تقــل التغطيــة عــن  % 90مــن القيمــة الســوقية عنــد توقيــع العقــد.

مزايا وسلبيات التأجيـرالتمويلي

ً
أول -مزايا التأجيـرالتمويلي بالنسبة للمستأجريـن:
من أهم مزايا التأجيـرالتمويلي للمستأجريـن ما يلي (شركة فينبي:)15 :2005 ،
ُ
ً
1ال يحتاج املستأجرإلدراج األصول املستأجرة في سجالت محاسبة وتوضيحها في املي ـزانية العمومية .وغالبا ما يطلقعلــى التأجي ــرالتمويلــي «التأجي ــرالتمويلــي غي ــرالــوارد باملي ـزانية العموميــة ،ألنــه ال توجــد قيــود ال فــي جانــب األصــول وال
5
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فــي الخصــوم فــي املي ـزانية ،وفــي هــذه الحالــة ال يضطــرالعميــل إلــى احتســاب اإلهــاك ،وهــذا فــي حــد ذاتــه يخفــف العــبء
عــن أعمــال املحاســبة املاليــة الخاصــة بــه .وتعتب ــرالتكاليــف الوحيــدة الظاهــرة فــي حســاب األربــاح والخســائرالخاصــة
باملســتأجرهــي تلــك الخاصــة بنفقــات التأجي ــرالتمويلــي.
ً
2غالبــا مــا يكــون للشــركات مــوارد ماليــة محــدودة ،وال يكــون بمقدورهــا دفــع مبالــغ كبي ــرة مــن املــال لألصــول املختــارةً
فــي الحــال .فــي هــذه الحالــة يكــون التأجي ــرالتمويلــي أجــدى ً
نفعــا ألنــه ال يطلــب مبلغــا كبي ـ ًـرا مــن املــال ،كمــا إن املصــادر
اإلضافيــة يمكــن اســتثمارها فــي مشــروعات أخــرى.
3فــي حالــة اســتخدام التأجي ــر التمويلــي التشــغيلي يكــون لــدى املســتأجر الفرصــة لتجنــب املخاطــر املتصلــة بتقــادماألصــول ،ألنــه عنــد انتهــاء مــدة اإليجــارال تبقــى األصــول فــي حــوزة العميــل ،كمــا إن الســعرالــذي تبــاع بــه هــذه األصــول
ثابــت قبــل الدخــول إلــى الصفقــة.
ً
ً
4التأجي ــر التمويلــي التشــغيلي أكث ــر نفعــا مــن األنــواع األخــرى للتمويــل الخــاص عندمــا يكــون األصــل ضروريــا فقــطلتنفيــذ مشــروع معي ــن أو لفت ــرة زمنيــة معينــة .ففــي هــذه الحالــة ال تحتــاج الشــركة إلــى شـرائه لكونــه مــن ممتلكاتهــا،
كمــا ال تحتــاج إلــى اتخــاذ خطــوات لبيعــة بعــد انتهــاء املشــروع.
5التأجيـرالتمويلي مهم للشركات التـي تنمو بسرعة وتحتاج إلى تحقيق العديد من املشروعات في وقت واحد .وألن جدولالدفعات واضح عند إبـرام العقد ،فإنه من املمكن التنبؤ باملصروفات التـي تدفع بشكل دقيق.
6عدم تأثـرالشركات التـي تلجأ إلى التأجيـرالتمويلي بعوامل التضخم قصيـرة األجل ،إذ يتم االتفاق بشروط محددةملدة طويلة (قطيشات وصيام.)2007 ،
7ال يمكن سحب األصل طاملا تم توقيع العقد وتم االلتـزام بشروطه.ً
مصدرا متوسط األجل لرأس املال الذي ال يتوافرفي أماكن أخرى.
8-يوفرالتأجيـرالتمويلي

ً
ثانيا -سلبيات التأجيـرالتمويلي بالنسبة للمستأجريـن:
من أهم سلبيات التأجيـرالتمويلي للمستأجرما يلي (شركة فينبي:)15 :2005 ،
1عادة ما ال يكون باإلمكان التخلص من األصل قبل نهاية عقد اإليجار.ً
2األصل ليس مملوكا للمستأجر.3-يجب إيجاد املال من التدفقات النقدية لسداد اإليجارطوال مدة سريانه.

ً
ثالثا مزايا التأجيـرالتمويلي بالنسبة للمؤجريـن:
يحقق التأجيـرالتمويلي العديد من املزايا للمؤجريـن ،ومن أهم هذه املزايا ما يلي (الوادي وسمحان:)209 :2008 ،
1يستطيع املالك استثماراألصل الذي يملكه دون أن يضطرللتخلي عن ملكيته وإنما يتم العقد ،بما يوفرتدفقاتنقدية مستمرة له طوال فتـرة التعاقد.
2يقلل من حدة تأثيـرالتقلبات االقتصادية على املؤجر.3يســتطيع املالــك أن يحقــق عوائــد جيــدة ومضمونــه مــن خــال عقــود التأجي ــرخــال مــدة ســريان العقــد ،بمــا يوفــرتدفقــات نقديــة مســتمرة لــه طــول فت ــرة التعاقــد.
4يقلل مخاطرمنح االئتمان بالنسبة للمستثمر ،وذلك لسرعة استعادته في حال عدم التـزام املستأجربالدفع.ويوضح عبد العزيـز( )2000أن مزايا التأجيـرالتمويلي بالنسبة للمؤجريـن تتمثل فيما يلي:
ً
كاف قوامــه ملكيــة األصــول
1يتضمــن أســلوب التأجي ــرالتمويلــي مجــال واسـ ًـعا لالســتثماربعوائــد مناســبة ،وضمــان ٍالرأســمالية املؤجــرة ذاتهــا.
2تخفيــف العــبء الضريبــي عــن طريــق خصــم قيمــة االســتهالك األصــل املمــول تأجي ــره مــن الوعــاء الخاضــع للضريبــة،6
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وإعفــاء املؤجــرمــن جــزء مــن الضريبــة املســتحقة عليــه مــن حــدود نســبة معينــة مــن قيمــة األصــول املشت ـراة فــي الســنة
األولــى لتشــغيله.
3يعد تأجيـراألصل أفضل للمؤجرمن نظام البيع بالتقسيط ًنظرا إلى سهولة تطبيقه.
4يؤدي لزيادة مبيعات األصول املؤجرة ،لوجود بعض املستأجريـن الراغبيـن في اقتنائها بعد تجربتها واستخدامها.5يعد التأجيـروسيلة تمويل يمكن إضافتها إلى نطاق الخدمات التـي تقدمها املؤسسات املالية لعمالئها.ومن مزايا التأجيـرالتمويلي بالنسبة للمؤجريـن ما يلي (شركة فينبي:)16 :2005 ،
1يقــوم املؤجــر مباشــرة  -أو البائــع  -بش ـراء املعــدات واملــوارد حاملــا اســتقر املســتأجر علــى املعــدات املطلوبــة .وهكــذايتخلــص املؤجــرمــن احتمــال اســتخدام األمــوال فــي أمــور أخــرى .وهــذا مــن شــأنه أن يتضمــن مباشــرة است ــرجاع قيمــة
أقســاط اإليجــاربســبب توفي ــرمصــدرلتوليــد تدفــق نقــدي.
2شركات التأجيـرالتمويلي ال تعتبـراملؤجريـن مؤسسات «تلقي ودائع» ،وبالتالي فال يمكن معاملتها على أنها مصارف،وهذا يعتبـرمصدرقوة لشركات التأجيـرالتمويلي مقارنة باملؤسسات املالية األخرى ،حيث إنها ال تخضع لحصص
أو اللتـزامات تمليها السياسات الحكومية بشأن اإلقراض كما هو الحال مع املصارف.
ً
3مــن املفت ــرض أن املؤجــر -باعتبــاره مالــكا لألصــول  -يتمتــع بوضــع آمــن قــوي ،حيــث إن مــن الســهل عليــه اســتعادةحيــازة األصــول فــي حالــة عــدم الدفــع.
4املزايا الضريبية التـي يتمتع بها املؤجرون حيث إنهم  -مثل مالك األصول املمولة  -يعتبـرون تكاليف اإلهالك بمثابةالــدرع الواقــي مــن الضرائــب الخاصــة باإلي ـرادات الت ــي تتحقــق مــن النشــاط التأجي ــري التمويلــي ،علمــا بأنــه فــي حالــة
الديــون العاديــة الخاصــة بالقــروض الت ــي تقدمهــا البنــوك ،فــإن البنــوك ال تحقــق هــذه الفائــدة.
ويوضح كل من قطيشات وصيام ( )2007أن نشاط التأجيـرالتمويلي يحقق العديد من املزايا على املستوى االقتصادي
الوطن ــي ،منهــا :املســاعدة فــي تعجيــل التنميــة االقتصاديــة ،وكســر آثــار موجــات التضخــم علــى تكلفــة عمليــات التوســعة أو
املشروعات الجديدة ،والسرعة في تنفيذ املشروعات ،وما يتـرتب على ذلك من تشغيل وتدريب األيدي العاملة الجديدة ،مما
يســاهم فــي خلــق فــرص العمالــة وحــل مشــكلة البطالــة ،والتغلــب علــى مشــكالت االقت ـراض وضيــق أســواقها ،خاصــة فــي اآلجــال
املتوســطة والطويلــة ،كذلــك التأجيــل بإقامــة الصناعــات املتقدمــة ذات اإلنتاجيــة األعلــى.

املخاطراملتـرتبة على عقد التأجيـرالتمويلي
هناك عدة معوقات أو تحديات في إطارهذا املصدرالتمويلي ،وأهم هذه املخاطر(مشوخـي:)477-478 :2008 ،
1عدم وفاء املنتج أوصانع األصل الرأسمالي بتسليم األصل في الوقت املتفق عليه وباملواصفات الفنية املتعاقد عليها.2إفالس املؤجرأو املمول أو الوسيط املالي وعدم الوفاء بالتـزاماته أمام املنتج لألصل الرأسمالي.ً
3إفالس املستأجروعدم التـزامه بالوفاء باألقساط اإليجارية أو التأخيـرعن املدة املحددة في العقد ،فضل عن عدمالحــرص علــى صيانــة األصــل ،وعــدم التأمي ــن عليــه ،أو عــدم إصالحــه أو بيعــه ،وعــدم إرجاعــه إلــى املؤجــر ،خاصــة فــي
حالــة عــدم وجــود خب ـرات فنيــة بكفــاءة تشــغيلية عاليــة.
4مخاطرالحروب والصراعات الدولية وصعوبة تنفيذ االتفاقيات املبـرمة ،أو تدميـراألصول وعدم االنتفاع بها.5املخاطراالقتصادية العامة ،مثل تقلب أسعارالصرف للعمالت املتفق على التعامل بها .كما إن مخاطراملعامالتالضريبية تشجع على تدقيق األصول الرأسمالية ،واألزمات املالية.
6عدم تنفيذ أحكام االتفاق وبنوده ،وعدم االلتـزام بالتحكيم في املنازعات أو الخالفات ،خاصة أمام بعض األبعادالتشريعية في البلدان النامية ،وضعف الضمانات بجانب ضعف البنـى األساسية الداعمة ،واالفتقارللمؤسسات
التمويليــة العامــة فــي هذا املجال.
7
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التأجيـرالتمويلي في األردن
بــدأ العمــل علــى إدخــال التأجي ــرالتمويلــي فــي األردن ســنة  ،2003وذلــك بإصــدارقانــون التأجي ــرالتمويلــي رقــم ( )16لســنة
 ،2002وتم إصدارالتعليمات الخاصة التالية اسـ ً
ـتنادا للقانون املذكور (قطيشــات وصيام:)20 :2007 ،
	-تعليمــات ت ــرخيص مزاولــة أعمــال التأجي ــرالتمويلــي لســنة  2002املصــادرة بموجــب الفقــرة (ب) مــن املــادة ( )5مــن
قانــون التأجي ــرالتمويلــي رقــم ( )16لســنة  ،2002وهــذه التعليمــات شــملت الشــروط الواجــب توافرهــا مــن املؤجــر،
إضافــة إلــى األحــكام القانونيــة الخاصــة بــه.
	-تعليمــات ســجل األمــوال املنقولــة والتأجي ــرالتمويلــي لســنة  ،2002وقــد وضحــت هــذه التعليمــات البيانــات املتعلقــة
بعقــد التأجي ــرالتمويلــي.
ولــم يكــن بــاألردن أي تنظيــم تشــريعي للتأجي ــرالتمويلــي قبــل  ،2002وبالرغــم مــن ذلــك تأسســت شــركة مســاهمة عامــة
ً
باســم “الشــركة األردنيــة لتأجي ــراآلليــات واملعــدات واألجهــزة” فــي  ،1982وكانــت تمــارس نشــاط التأجي ــرالتمويلــي .لكــن نتيجــة
للعقبات التشريعية التـي اعتـرضت هذا النشاط ،فشلت الشركة في مزاولة نشاطها ،وذلك يعود لتعارض القوانيـن واألنظمة
ً
وخصوصــا مــن النواح ــي الضريبيــة واملحاســبية ،وغي ــرها مــن التســهيالت الت ــي كانــت مفقــودة فــي األردن
الســائدة لهــذه الفكــرة،
ُ
والت ــي تقدمهــا القواني ــن املنظمــة لهــذا النشــاط .حيــث كانــت الضرائــب علــى رأس املــال واألربــاح تفــرض علــى الشــركة ،إذ كان
اإليجــار ُيعــد ً
أرباحــا ،ولذلــك كان ُيــوزع كأربــاح ،لكــن الشــركة أفلســت فــي النهايــة .ومــن ثــم تأســيس “الشــركة العربيــة لتأجي ــر
األجهــزة واآلليــات” ذات املســئولية املحــدودة فــي  ،1996وتمــارس نشــاط التأجي ــرالتمويلــي ،وال ت ـزال هــذه الشــركة قائمــة ،لكــن
نشــاطها كان مقيـ ًـدا قبــل عــام  ،2002إذ تتعــارض القواني ــن واألنظمــة مــع نظــام التأجي ــرالتمويلــي ،وكذلــك جميــع التشــريعات
األخــرى فــي األردن ال تســاعد فــي ممارســة هــذا النشــاط لعــدم وجــود تشــريع خــاص (أبــو حصــوة.)2005 ،
ً
تشريعيا سنة ُ 1997سميت ”مشروع قانون التأجيـرالتمويلي” ،وكذلك
وقد ظهرت أول محاولة لتنظيم هذا النشاط
ُ
اقت ــرح صنــدوق النقــد الدولــي مشــروع قانــون لتنظيــم نشــاط التأجي ــر التمويلــي فــي  ،1998وســمى «مشــروع قانــون الضمــان
باملنقول” ،وتم تقديمه بتاريخ  .1998/12/2وشاء القدرأن يـرى مشروع قانون التأجيـرالتمويلي النور بصدور قانون مؤقت
ب ــرقم  16لســنة  ،2002ومنشــور بصفحــة رقــم  1644مــن رقــم  4556مــن الجريــدة الرســمية الصــادرة بتاريــخ .2002/7/16
وكذلــك صــدرت التعليمــات الخاصــة بتطبيــق معايي ــراملحاســبة الدوليــة علــى عقــود التأجي ــرالتمويلــي واملنشــورة علــى صفحــة
رقــم  6017مــن عــدد رقــم  4567مــن الجريــدة الرســمية الصــادرة بتاريــخ ( 2002/12/16أبــو حصــوة.)2005 ،

الدراسات السابقة
الدراسات العربية:
- -1دراســة عــوض« )2013( ،أث ــر اســتخدام أداة التأجي ــر التمويلــي للبنــوك اإلســامية الفلســطينية علــى املؤشــرات
املاليــة :دراســة تطبيقيــة علــى الفت ــرة الزمنيــة ( .»)2011-2008وهدفــت إلــى التعــرف علــى أث ــر اســتخدام التأجي ــر
التمويلــي علــى املؤشـرات املاليــة للبنــوك اإلســامية الفلســطينية خــال فت ــرة الزمنيــة ( .)2011-2008ولتحقيــق هــدف
الدراسة فقد تم بناء نموذج خطي لتحليل االنحداريـربط بيـن متغيـرات الدراسة ،حيث تمثل املتغيـراملستقل بحجم
التأجي ــرالتمويلــي ،بينمــا تمثلــت املتغي ـرات التابعــة باملؤش ـرات املاليــة التاليــة :مؤش ـرات ربحيــة ،ومؤش ـرات الســيولة،
واإليـرادات .وقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود أثـرإيجابي ذي داللة إحصائية للتأجيـرالتمويلي على األرباح وسيولة
إي ـرادات البنــوك اإلســامية الفلســطينية.
- -2دراســة الهنــدي« )2013( ،العوامــل املؤث ــرة فــي حجــم اإليجــارالتمويلــي لشــركات املقــاوالت واإلنشــاءات فــي األردن:
دراسة اختيارية» .وهدفت إلى التعرف على العوامل املؤثـرة في حجم التأجيـرالتمويلي لشركات املقاوالت واإلنشاءات
فــي األردن خــال الفت ــرة ( .)2011-2009ولتحقيــق هــدف الدراســة ،تــم اتبــاع املنهــج الوصفــي التحليلــي مــن خــال بنــاء
نموذج لتحليل االنحدار ،حيث تكونت عينة الدراسة من ( )45شركة ،وتم جمع البيانات الالزمة وتحليلها باستخدام
مجموعــة مــن اإلحصــاءات الوصفيــة إلــى جانــب اســتخدام تحليــل االنحــدارالبســيط .وقــد أشــارت نتائــج الدراســة إلــى أن
العوامل املؤثـرة في حجم التأجيـرالتمويلي لشركة املقاوالت واإلنشاءات في األردن قد تمثلت بكل من :حجم الشركة،
وعمــرالشــركة ،وعــدد الجهــات املؤجــرة بالنســبة للشــركة.
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- -3دراســة بــارود« )2011( ،معوقــات تطبيــق نظــام التأجي ــرالتمويلــي كأداة لتمويــل املشــروعات االقتصاديــة :دراســة
تطبيقيــة علــى املؤسســات املاليــة غي ــراملصرفيــة العاملــة فــي فلسطي ــن» .وهدفــت إلــى التعــرف علــى معوقــات تطبيــق
نظام التأجيـرالتمويلي كأداة لتمويل املشروعات االقتصادية في فلسطيـن .ولتحقيق هدف الدراسة ،فقد اتبع املنهج
الوصفي التحليلي من خالل تصميم استبانة وتوزيعها على عينة الدراسة املكونة من (ً )72
فردا من متخذي القرارفي
( )24مؤسســة مــن املؤسســات املاليــة غي ــراملصرفيــة فــي قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة .وقــد أشــارت نتائــج الدراســة إلــى أن
املؤسســات املاليــة غي ــراملصرفيــة فــي قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة لديهــا املعرفــة الكافيــة بنظــام التأجي ــرالتمويلــي ،وقــد
بينــت الدراســة أن مــن أهــم معوقــات تطبيــق نظــام التأجي ــرالتمويلــي ،هــو تخــوف هــذه املؤسســات مــن املخاطــراملتعلقــة
بتقلبــات أســعارالفائــدة ،علــى األخــص فــي حــال طــول فت ــرة التأجي ــرالتمويلــي ،وأوضحــت النتائــج أن عــدم وجــود قانــون
للتأجي ــرالتمويلــي يعتب ــر ً
أيضــا مــن معوقــات نظــام التأجي ــرالتمويلــي.
- -4دراســة عبيــدات« )2008( ،واقــع التأجي ــر التمويلــي فــي املصــارف اإلســامية األردنيــة وإمكانــات تطوي ــره :دراســة
ميدانية من جهة نظرالعامليـن والعمالء» .وتناولت واقع التأجيـرالتمويلي في املصارف اإلسالمية األردنية وإمكانات
تطوي ــرهاُ ،ووجهــات نظــرالعاملي ــن والعمــاء ،ومفهــوم التأجي ــرالتمويلــي فــي النظــام املالــي املعاصــرً ،
وأيضــا فــي الشــريعة
اإلســامية .وعرفــت الدراســة أهــم صــور التأجي ــرالتمويلــي فــي املصــارف اإلســامية األردنيــة ،وأهميتــه ومزايــاه بالنســبة
للمأجور واملستأجرواالقتصاد القومي .وعرضت الدراسة أهم العقبات التـي تواجه تطبيقه في هذه املصارف ،وسبل
تفعيله وتطويـره .وتوصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها أن هناك استـراتيجية مطبقة لدى إدارات املصارف اإلسالمية
لتطبيــق عقــد التأجي ــرالتمويلــي ،وأن أســلوب التأجي ــرالتمويلــي مطبــق لــدى إدارات املصــارف اإلســامية لتطبيــق عقــد
التأجي ــرالتمويلــي ،وأن األســلوب املطبــق ً
حاليــا فــي املصــارف اإلســامية األردنيــة فــي وضــع غي ــرمنافــس ألســلوب املرابحــة
لآلمــر بالش ـراء الــذي يعتب ــر مــن األســاليب قصي ــرة األجــل الت ــي تشــكل أســاليب التمويــل املتبعــة لــدى تلــك املصــارف،
باإلضافــة إلــى قــدرة املصــارف اإلســامية األردنيــة علــى منافســة البنــوك التقليديــة فــي تقديــم خدمــة التأجي ــرالتمويلــي،
وكل ذلك كان من ُوجهات نظرالعامليـن .أما العمالء فقد عبـروا عن عدم رضاهم الكامل عن تكلفة التأجيـرالتمويلي
فــي املصــارف اإلســامية األردنيــة ،بينمــا كان للدافــع الدين ــي واتبــاع املصــارف اإلســامية األردنيــة الضوابــط الشــرعية فــي
تنفيــذ عقــد التأجي ــرالتمويلــي أث ــرإيجابــي كبي ــرفــي منافســة البنــوك التقليديــة.
- -5دراســة الزايــد« )2008( ،التأجي ــرالتمويلــي فــي البنــوك اإلســامية :دراســة تطبيقيــة فــي البنــك اإلســامي األردن ــي»
وهدفــت إلــى التعــرف علــى التأجي ــرالتمويلــي فــي البنــك اإلســامي األردن ــي ،حيــث تناولــت عقـ ًـدا مــن عقــود التأجي ــراملنتهــي
بالتملــك قــام بهــا البنــك اإلســامي األردن ــي فــي بدايــة عــام  2006مــن إحــدى الشــركات األردنيــة لــم يذكــر البنــك اســمها
ألســباب خاصــة بــه ،وتمــت معالجــة هــذا العقــد محاسـ ًـبيا مــن وجهــة نظــر البنــك اإلســامي األردن ــي ،مــع بيــان مــدى
تأثي ــره علــى البنــك وعلــى مؤشـراته فــي ثــاث ســنوات متتاليــة  .2007-2006- 2005وتوصلــت الدراســة إلــى أن الوحــدات
االقتصاديــة تميــل إلــى التأجي ــرالتمويلــي للحصــول علــى األصــول ذات التكنولوجيــا املتطــورة والتكلفــة العاليــة ،وذلــك
للتغلــب علــى الصعوبــات الت ــي تصاحــب مصــادر التمويــل التقليديــة ،باإلضافــة إلــى أن التأجي ــر التمويلــي يحقــق مزايــا
متعــددة لــكل مــن املؤجــرواملســتأجرواالقتصــاد القومــي .ويعتب ــرالتأجي ــرالتمويلــي مــن الناحيــة الشــرعية مــن التمويــات
املباحــة ،فقــد ثبتــت مشــروعيته فــي الكتــاب والســنة واإلجمــاع ،ومــن خاللــه يســتطيع البنــك اإلســامي توظيــف أموالــه
بطرق مشروعة لعدم مخالفته ألحكام الشريعة اإلسالمية الغراء .وبما يؤدي إلى إقبال العديد من املستثمريـن الذيـن
يعارضــون القــروض ألنهــا تحتــوي علــى الربــا املحــرم شـ ً
ـرعا ،فهــويناســب املجتمــع اإلســامي البعيــد عــن الربــا .أمــا بالنســبة
للمعالجة املحاسبية لعقود التأجيـرالتمويلي فقد تبيـن أن املعياريـن املدروسيـن (املعيارالدولي  ،17ومعياراملحاسبة
املاليــة  )8يقومــان علــى األســاس الفكــري نفســه الــذي مــؤداه أن إب ـرام عقــد التأجي ــرالتمويلــي يت ــرتب عليــه انتقــال مزايــا
ومخاطرامللكية من املؤجرإلى املستأجر .مع تمي ــزمعياراملحاسبة املالية ( )8عن الدولي ( )17في توضيحه للعديد من
املعالجات املحاسبية والتفاصيل الفنية املرتبطة بأنواع وحاالت التأجيـرالتمويلي .ويؤدي اإلفصاح املحاسبي لعقود
التأجي ــرالتمويلــي فــي القوائــم املاليــة لــكل مــن املســتأجرواملؤجــرإلــى زيــادة مصداقيــة هــذه القوائــم .وتبي ــن هــذه الدراســة
التطبيقية لعقود التأجيـرالتمويلي في البنك اإلسالمي األردنـي أن معالجة البنك لهذه العقود تتفق مع ما ورد في معيار
املحاسبة املالية ( ،)8مع اختالف في تسمية بعض املصطلحات .وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها
ضــرورة االهتمــام بنشــاط التأجي ــرالتمويلــي بشــكل أكب ــروإنشــاء شــركات تأجي ــرإســامية تمــارس هــذا النشــاط وتســاهم
فــي التنميــة االقتصاديــة للــدول اإلســامية.
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- -6دراســة قطيشــات وصيــام« ،)2007( ،تأثي ــر قــرارات التأجي ــر التمويلــي علــى األداء املالــي للشــركات املســتأجرة
فــي األردن» .وهدفــت إلــى التعــرف علــى أث ــر ق ـرارات التأجي ــر التمويلــي علــى األداء املالــي للشــركات املســتأجرة فــي األردن.
ولتحقيــق هــدف الدراســة تــم اتبــاع املنهــج الوصفــي التحليلــي مــن خــال تصميــم اســتبانة وتوزيعهــا علــى عينــة الدراســة
املكونــة مــن ( )102مــن الشــركات الت ــي تســتخدم التأجي ــرالتمويلــي ،وبالتالــي تــم توزيــع ( )102مــن االســتبانات ،أي بواقــع
اســتبانة واحــدة لــكل شــركة .وقــد أشــارت نتائــج الدراســة إلــى وجــود إقبــال علــى االســتئجارالتمويلــي فــي األردن ،وقــد تبي ــن
ً
أيضــا وجــود أث ــرإيجابــي ذي داللــة إحصائيــة للتأجي ــرالتمويلــي فــي ربحيــة وســيولة الشــركات األردنيــة.
- -7دراســة خون ــي وحســان« ،)2006( ،آفاق التمويل التأجي ــري في الجزائروأهميته كبديل تمويلي لقطاع املؤسســات
الصغي ــرة واملتوســطة» .وهدفــت إلــى التعــرف علــى واقــع وآفــاق التمويــل التأجي ــري فــي الجزائــروأهميتــه كبديــل تمويلــي
لقطــاع املؤسســات الصغي ــرة واملتوســطة .ولتحقيــق هــدف الدراســة ،فقــد تــم اتبــاع املنهــج النظــري التحليلــي مــن خــال
التطرق ملاهية التمويل التأجيـري وأهميته ،وأنواعه وصيغه ومزاياه وعيوبه ،إلى جانب تناول تجربة التمويل التأجيـري
فــي الجزائــر ،ومســتقبله وآفاقــه .وأوضحــت نتائــج الدراســة أن أســلوب التمويــل التأجي ــري يســاعد املؤسســات الصغي ــرة
واملتوســطة فــي الحصــول علــى تجهي ـزات وآالت حديثــة وأصــول ثابتــة قــد ال تســتطيع الحصــول عليهــا لعــدم توافــرشــروط
االئتمان التـي تفرضها البنوك واملؤسسات املالية .وقد أشارت النتائج ً
أيضا إلى أن تجربة التمويل التأجيـري في الجزائر
ً
ً
تعتبـرحديثة العهد ً
تمويليا تلجأ إليه املؤسسات صغيـرة ومتوسطة
نسبيا ،ولم تصل للمستوى الذي تصبح فيه بديل
الحجــم مــن حيــث حجــم التمويــل املتــاح مــن طرفهــا ،لعــدة أســباب ،ومنهــا :عــدم وجــود إطــارتشــريعي ينظــم أويحكــم هذه
العملية ،وتخوف البنوك من هذه الصيغة التمويلية من حيث املردودية واملخاطر ،وغياب التحفيـزات املنشطة لهذه
الصيغــة ،خاصــة الجانــب الجنائــي ،وعــدم توافــرالخب ــرة الكافيــة ملوظفــي البنــوك.

الدراسات األجنبية:
- -1دراســة The Impact of Leasing Decisions on the Financial Performance of ،)2014( Abu Orabi
 .Industrial Companiesوهدفت إلى التعرف على أثـرالتأجيـرالتمويلي في األداء املالي للشركات الصناعية املدرجة في
بورصة عمان للفتـرة ( .)2011 -2007ولتحقيق هدف الدراسة ،تم اتباع املنهج الوصفي التحليلي من خالل بناء نموذج
تحليل انحدارخطي يـربط بيـن متغيـرات الدراسة املستقلة التـي تمثلت بكل من مؤشرالتأجيـرالتمويلي ،ومعدل دوران
األصول الثابتة ،ومعدل دوران إجمالي األصول وبيـن متغيـرات الدراسة التابعة التـي تمثلت بكل من مؤشرات الربحية،
ومؤش ـرات الســيولة ،ومؤش ـرات املخاطــرة .وأشــارت نتائــج الدراســة لوجــود أث ــرذي داللــة إحصائيــة للتأجي ــرالتمويلــي
ً
مقاسا بحجم التأجيـرالتمويلي ومعدل دوران األصول الثابتة على سيولة وربحية الشركات الصناعية األردنية ،بينما
تبي ــن عدم وجود أث ــرذي داللة إحصائية للتأجي ــرالتمويلي على مخاطرتلك الشركات.
- -2دراســة  .Effects of Lease Finance on Performance of SMEs in Bangladesh ،)2013( Salamوهدفــت
إلى معرفة أثـرالتأجيـراملالي على أداء املؤسسات الصغيـرة واملتوسطة الحجم في بنغالدش .وتكونت عينة الدراسة من
( )53مؤسســة ،منهــا ( )30مؤسســة صغي ــرة الحجــم و( )23مؤسســة متوســطة الحجــم فــي بنغــادش ،حيــث تــم تصميــم
استبانة وتوزيعها عليهم بغرض جمع البيانات الالزمة التـي تفيد أغراض الدراسة .وأشارت النتائج لوجود أثـرإيجابي
ذي داللــة إحصائيــة للتأجي ــرالتمويلــي علــى ربحيــة املؤسســات الصغي ــرة واملتوســطة الحجــم فــي بنغــادش.
- -3دراســة Effects of Lease Options as a Source of Finance on the ،)2012( Akinbola & Otokiti
Profitability Performance of Small and Medium Enterprises (SMES) in Lagos State, Nigeria
وهدفت إلى التعرف على أثـرالتأجيـراملالي على ربحية املؤسسات الصغيـرة واملتوسطة الحجم في نيجيـريا .وتكونت عينة
الدراسة من ( )300فرد من املدراء ممن يعملون في ( )30مؤسسة صغيـرة ومتوسطة الحجم في والية الغوس في نيجيـريا،
حيث تم تصميم استبانة وتوزيعها عليهم بغرض جمع البيانات الالزمة التـي تفيد أغراض الدراسة .وأشارت النتائج إلى
وجــود أث ــرإيجابــي للتأجي ــرالتمويلــي علــى ربحيــة املؤسســات الصغي ــرة واملتوســطة الحجــم فــي نيجي ــريا.
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- -4دراســة Determinants of the Choice Leasing VS Bank Loan: Evidence ،)2007( Severin & Deghaye
 ،from the French SME by KACHوهدفــت إلــى التعــرف علــى محــددات اختيــار التأجي ــر التمويلــي مقابــل اختيــار
القــروض املصرفيــة فــي فرنســا .وتكونــت عينــة الدراســة مــن ( )11233مؤسســة مــن املؤسســات الصغي ــرة ومتوســطة
الحجــم ،حيــث تــم تجميــع بياناتهــا الالزمــة وبنــاء نمــوذج لتحليــل االنحــدار وتحليلهــا .وأشــارت نتائــج الدراســة إلــى أن
الشركات الصغيـرة واملتوسطة تفضل استخدام التأجيـرالتمويلي ً
نظرا لصغرحجمها ،بهدف تجنب احتمال الفشل.
وقــد أشــارت النتائــج ً
أيضــا إلــى وجــود عالقــة قويــة وكبي ــرة بي ــن االئتمــان املصرفــي واســتخدام التأجي ــرالتمويلــي.

منهجية الدراسة
تتبع هذه الدراسة أسلوب املنهج الوصفي التحليلي من خالل وصف متغيـرات الدراسة وبيان طبيعة العالقة بينها من
خالل بناء نموذج لالنحدارالخطي ،وتحليل البيانات باستخدام البـرنامج اإلحصائي ( ،E- viewsوبـرنامج .)SPSS

مجتمع الدراسة وعينتها

ً
يتمثــل مجتمــع الدراســة بجميــع البنــوك التجاريــة األردنيــة والبنــوك اإلســامية فــي األردن والبالــغ عددهــا ( )16بنــكا ،منهــا
( )3إسالمية ،بحيث تتوافربياناتها بالكامل خالل فتـرة الدراسة ،والبنوك التالية تمثل عينة الدراسة :البنك العربي ،البنك
األردنـي الكويتـي ،بنك القاهرة عمان ،بنك االتحاد ،بنك اإلسكان ،بنك األردن ،البنك األهلي األردنـي ،البنك اإلسالمي ،البنك
العربــي اإلســامي الدولــي.

متغيـرات الدراسة
	-املتغيـراملستقل :تتمثل وظيفته في تقديم التمويل لشراء األصل من املنتج لحسابه وباسمه ثم يؤجره إلى املستأجر.
	-املتغي ــرالتابــع :ربحيــة البنــوك التجاريــة والبنــوك اإلســامية فــي األردن .وتتمثــل بــكل مــن :العائــد واألصــول اإلســامية
فــي عينــة الدراســة.

التعريفات اإلجرائية ملتغيـرات الدراسة
	-التأجي ــرالتمويلــي :وهــو أداة مــن األدوات االئتمانيــة الت ــي يتــم اســتخدامها فــي البنــوك التجاريــة واإلســامية فــي األردن
بهدف تأجي ــرأصل من األصول الرأســمالية لفت ــرة معينة.
	-العائــد علــى األصــول ) :(ROAيمثــل الربحيــة املتحققــة للبنــوك التجاريــة واإلســامية األردنيــة مــن خــال قيامهــا
بتشــغيل أصولهــا.
	-العائــد علــى امللكيــة :يمثــل الربحيــة املتحققــة للبنــوك التجاريــة واإلســامية فــي األردن مــن خــال قيامهــا بتشــغيل
حقــوق امللكــة لديهــا.

نموذج الدراسة
تمت صياغة نموذج الدراسة في االعتماد على دراسة :)2014( Abu Orabi
)ROA=α+β1FL+e……………….1
)ROE=α+β1FL+e……………….1

حيث:
 :ROAالعائد على األصول.
 :ROEالعائد على امللكية.
 :FLحجم التأجيـرالتمويلي.
 :αثابت معادلة االنحدار.
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أثـرالتأجيـرالتمويلي في ربحية البنوك التجارية واإلسالمية في األردن

 :1،2،3βميــل معادلــة االنحــدارالــذي يعكــس حساســية التغي ــرفــي العائــد علــى األصــول ،والعائــد علــى امللكيــة ،نتيجــة
للتغي ــرفــي التأجي ــرالتمويلــي.
 :eالخطــاء العشــوائي الــذي يمثــل التغي ــرالحاصــل فــي كل مــن متغي ــرالعائــد علــى األصــول ،ومتغي ــرالعائــد علــى امللكيــة
بصــورة عشــوائية نتيجــة لعوامــل أخــرى ال يتضمنهــا نمــوذج الدراســة.

األساليب اإلحصائية املستخدمة في التحليل
تم استخدام االختيارات اإلحصائية التالية في بـرنامج :E-views
	-اختبارجذرالوحدة ( :)Unit Rootللتعرف على استقرارية البيانات.
	-اختبــار االرتبــاط الذات ــي ( :)Test of Auto Correlationللتأكــد مــن عــدم وجــود مشــكلة االرتبــاط الذات ــي بي ــن متغي ـرات
الدراســة.
كما تم االعتماد على بـرنامج  SPSSمن خالل استخدام تحليل االنحدارالخطي ( (Linear Regressionالختبارفرضيات
الدراسة.

تحليل البيانات واختبارالفرضيات
اإلحصاءات الوصفية
ً
ملخصا لنتائج اإلحصاءات الوصفية ومعامالت االرتباط املتعلقة بمتغيـرات الدراسة:
الجدوالن التاليان يعرضان
جدول رقم ()1
ملخص نتائج اإلحصاءات الوصفية
املتغيـر
ROA
ROE

البنوك اإلسالمية
االنحراف املعياري
الوسط الحسابي
5.467627
1.909381
37.94010
10.29285

البنوك التقليدية
االنحراف املعياري
الوسط الحسابي
10.70413
0.473000
16.22784
1.779375

يتبي ــن مــن خــال الجــدول رقــم ( )1أن قيمــة الوســط الحســابي للعائــد علــى األصــول ( )ROAلــدى البنــوك اإلســامية
( ،)1.909381وكان االنحراف املعياري ( ،)5.467627بينما كانت قيمة الوسط الحسابي لدى البنوك التقليدية ()0.473000
واالنحراف املعياري ( ،)10.70413أما فيما يتعلق بالعائد على حقوق امللكية فقد كانت قيمة الوسط الحسابي ( )ROEلدى
البنــوك اإلســامية ( ،)10.29285وكان االنح ـراف املعيــاري ( ،)37.94010بينمــا كانــت قيمــة الوســط الحســابي لــدى البنــوك
التقليدية ( ،)1.779375واالنحراف املعياري ( .)16.22784ويتضح من خالل الجدول السابق أن ارتباط العائد على حقوق
امللكيــة والعائــد علــى األصــول فــي البنــوك اإلســامية لــه تأثي ــرأعلــى مــن البنــوك التقليديــة.
جدول رقم ()2
عالقة االرتباط بيـن متغيـرات الدراسة
ROE
ROA
Islamic ROE
Islamic ROA

ROE
1
**.906
-.399
.431

Islamic ROE
0.399
-.070
1
-.323

ROA
**0.906
1
-.070
.396

Islamic ROA
0.431
0.396
-0.323
1

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

ً
إحصائيــا عنــد مســتوى داللــة ( )% 1بي ــن متغي ــر
مــن خــال الجــدول ( )2يتبي ــن لنــا :توجــد عالقــة ارتبــاط موجبــة ودالــة
ً
العائد على حقوق امللكية وبيـن القيمة املتعلقة بالتأجيـرالتمويلي ،وعالقة ارتباط موجبة ودالة إحصائيا عند مستوى داللة
( )% 5بي ــن متغي ــر ROAومتغي ــر ROEلــدى البنــوك اإلســامية فــي األردن.
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اختبار«ديكي» و«فوللر» الستقرارية البيانات:
يبي ــن الجــدول أن قيمــة اختبــار«ديكــي» و»فوللــر» الســتقرارية البيانــات املتعلقــة بالتأجي ــرالتمويلــي للبنــوك اإلســامية
ً
إحصائيــا عنــد مســتوى داللــة  ،0.05وذلــك ألن القيمــة
(الجــذرالوحيــد) قــد بلغــت ( ،)-4.055230وتعتب ــرهــذه القيمــة دالــة
الجدوليــة قــد بلغــت ( .)-3.3350ويالحــظ أن القيمــة املحســوبة (بالقيمــة املطلقــة أكب ــرمــن القيمــة املطلقــة للقيمــة الجدوليــة
عنــد مســتوى داللــة  ،)0.05وهــو مــا يشي ــرإلــى رفــض الفرضيــة الصفريــة الت ــي تشي ــرإلــى أن بيانــات متغي ــرالتأجي ــرالتمويلــي فــي
البنــوك اإلســامية مســتقرة.
كمــا أشــار الجــدول إلــى أن قيمــة اختبــار «ديكــي» و«فوللــر» الســتقرارية البيانــات املتعلقــة بالتأجي ــر التمويلــي للبنــوك
ً
إحصائيــا عنــد مســتوى داللــة  ،0.05وذلــك
التقليديــة (الجــذر الوحيــد) قــد بلغــت ( .)-3.733702وتعتب ــر هــذه القيمــة دالــة
ألن القيمــة الجدوليــة قــد بلغــت ( .)-3.3350ويالحــظ أن القيمــة املحســوبة بالقيمــة املطلقــة أكب ــرمــن القيمــة املطلقــة للقيمــة
الجدوليــة عنــد مســتوى داللــة  ،0.05وهــو مــا يشي ــر إلــى رفــض الفرضيــة الصفريــة الت ــي تشي ــر إلــى أن بيانــات متغي ــر التأجي ــر
التمويلــي فــي البنــوك التقليديــة مســتقرة.
كمــا أشــار الجــدول املتعلقــة بمتغي ــر  ROEللبنــوك التقليديــة (الجــذر الوحيــد) أن القيمــة قــد بلغــت (،)-3.995979
ً
إحصائيــا عنــد مســتوى داللــة  ،0.05وذلــك ألن القيمــة الجدوليــة قــد بلغــت ( ،)-3.3350ويالحــظ ان القيمــة
وهــي تعتب ــردالــة
املحســوبة (بالقيمــة املطلقــة أكب ــرمــن القيمــة املطلقــة للقيمــة الجدوليــة عنــد مســتوى داللــة  ،)0.05وهــو مــا يشي ــرإلــى رفــض
الفرضيــة الصفريــة الت ــي تشي ــر إلــى أن بيانــات متغي ــر بمتغي ــر  ROEللبنــوك التقليديــة مســتقرة.
كمــا تبي ــن النتائــج أن قيمــة اختبــار «ديكــي» و«فوللــر» الســتقرارية البيانــات املتعلقــة بمتغي ــر  ROEللبنــوك اإلســامية
ً
إحصائيــا عنــد مســتوى داللــة  ،0.05وذلــك ألن القيمــة
(الجــذرالوحيــد) قــد بلغــت ( ،)-8.728164وتعتب ــرهــذه القيمــة دالــة
الجدوليــة قــد بلغــت (.)-3.3350
ويالحــظ أن القيمــة املحســوبة بالقيمــة املطلقــة أكب ــرمــن القيمــة املطلقــة للقيمــة الجدوليــة عنــد مســتوى داللــة ،0.05
وهــو مــا يشي ــرإلــى رفــض الفرضيــة الصفريــة الت ــي تشي ــرإلــى أن بيانــات متغي ــربمتغي ــر ROEللبنــوك اإلســامية مســتقرة.
كمــا أشــارالجــدول إلــى أن قيمــة اختبــار«ديكــي» و«فوللــر» الســتقرارية البيانــات املتعلقــة بمتغي ــر ROAللبنــوك التقليديــة
ً
إحصائيا عند مستوى داللة  ،0.05وذلك ألن القيمة الجدولية
(الجذرالوحيد) قد بلغت ( ،)-3.936020وتعتبـرهذه القيمة دالة
قــد بلغــت ( .)-3.3350ويالحــظ أن القيمــة املحســوبة بالقيمــة املطلقــة أكب ــرمــن القيمــة املطلقــة للقيمــة الجدوليــة عنــد مســتوى
داللة  ،0.05وهو ما يشيـرإلى رفض الفرضية الصفرية التـي تشيـرإلى أن بيانات متغيـربمتغيـر ROAللبنوك التقليدية مستقرة.

اختباراالزدواجية الخطية Collinerity Test
تــم اســتخدام اختبــار Collinerity Testللتأكــد مــن عــدم وجــود ازدواجيــة خطيــة بي ــن متغي ـرات الدراســة ،وكانــت علــى
النحــو التالــي:
جدول ()3
اختبارCollinerity Test
املتغيـر
ROA
ROE
ROA
ROE

البنوك التقليدية
البنوك اإلسالمية
املصدر :إعداد الباحثيـن بناء على نتائج التحليل اإلحصائي.

VIF
1.085375
1.112444
1.003792
1.015153

من شروط استخدام تحليل االنحدارالخطي عدم وجود ازدواجية خطية بيـن املتغيـرات املستخدمة في التحليل ،ومن
خــال هــذا االختبــاريتــم قيــاس مــدى تداخــل معامــل االرتبــاط بي ــن املتغي ـرات املســتقلة الداخلــة فــي النمــوذج بعضهــا مــع بعــض،
بحيث يصعب فصل تأثيـركل متغيـرمستقل على املتغيـرالتابع مما يضعف قوتها التفسيـرية.
13

أثـرالتأجيـرالتمويلي في ربحية البنوك التجارية واإلسالمية في األردن

القاعدةVIF = 1 / 1 – r2 :
ً
وتنــص القاعــدة اإلحصائيــة علــى أن االختبــاريكــون مقبــول فــي حــال كــون قيمــة  VIFأقــل مــن خمــس درجــات ،وهــذا يعن ــي
عــدم وجــود تداخــل بي ــن املتغي ـرات املســتقلة الت ــي تضمنهــا النمــوذج (.)Berenson and Levin, 1999: 884
بما أن قيمة  VIFاملحسوبة أقل من القيمة املقررة في القاعدة اإلحصائية السابقة ،فإن نتيجة االختبارتعتبـرإيجابية
عند مستوى داللة إحصائية  .0.05مما يدل على عدم وجود ازدواجية خطية بيـن متغيـرات الدراسة.

اختباراالرتباط الذاتـي Test of Auto Correlation
للتأكــد مــن عــدم وجــود مشــكلة االرتبــاط الذات ــي بي ــن متغي ـرات الدراســة ،فقــد تــم اســتخدام اختبــارDurbin-Watson
 statوكانــت النتائــج الــواردة فــي الجــدول رقــم ( )4تبي ــن أن قيمــة الداللــة االحتماليــة لــكل مــن اختبــارR-squared, F-statistic
أكب ــرمــن ( ،)0.05حيــث بلغــت القيمــة  0.62819و 0.6641علــى التوالــي ،وبالتالــي ال توجــد مشــكلة الرتبــاط ذات ــي بي ــن متغي ـرات
الدراســة.
ويشي ــراختبــار«ديـرب ــن» و«واطســون» عــن البيانــات املتعلقــة بمتغي ــر ROAللبنــوك التقليديــة البالــغ ( )2.087340إلــى
عــدم وجــود مشــكلة االرتبــاط الذات ــي فــي بيانــات متغي ــرالتأجي ــرالتمويلــي فــي البنــوك اإلســامية ،وذلــك ألن القيمــة كانــت قريبــة
مــن القيمــة ( .)2كمــا يبي ــن اختبــار «ديـرب ــن» و«واطســون» عــن البيانــات املتعلقــة بمتغي ــر  ROEللبنــوك التقليديــة البالغــة
( )2.046018إلــى عــدم وجــود مشــكلة االرتبــاط الذات ــي ،وذلــك ألن القيمــة كانــت قريبــة مــن القيمــة املحصــورة بي ــن (– 1.50
 .)2.50أمــا عــن البيانــات املتعلقــة بمتغي ــر  ROAللبنــوك التقليديــة البالغــة ( ،)1.619086فيشي ــر االختبــار إلــى عــدم وجــود
مشــكلة االرتبــاط الذات ــي ،وذلــك ألن القيمــة كانــت قريبــة مــن القيمــة املحصــورة بي ــن ( .)2.50 – 1.50وفيمــا يتعلــق بالبيانــات
الخاصة بمتغيـر ROEللبنوك اإلسالمية يبيـن اختبار«ديـربـن» و«واطسون» البالغة قيمتها ( )2.760271فيشيـراالختبارإلى
وجــود مشــكلة االرتبــاط الذات ــي ،وذلــك ألن القيمــة كانــت أكب ــرمــن القيمــة املقبولــة الت ــي عــادة مــا تكــون محصــورة بي ــن (1.50
–  .)2.50كمــا أشــارت نتائــج اختبــار«ديكــي» و«فوللــر» الختبــاراســتقرارية البيانــات املتعلقــة بمتغي ــر ROAللبنــوك اإلســامية
البالغــة ( )2.487158إلــى عــدم وجــود مشــكلة االرتبــاط الذات ــي ،وذلــك ألن القيمــة كانــت قريبــة مــن القيمــة املحصــورة بي ــن
(.)2.50 – 1.50
جدول رقم ()4
نتائج اختبارDurbin-Watson Stat
F-statistic
0. 7920526
0.62819

قيمة االختبار
قيمة Probability

R-squared
0.760089
0.6641

نتائج تحليل االنحدارباستخدام OLS
بعد التأكد من أن بيانات الدراسة ال تعانـي من مشكلة متعلقة باالزدواجية الخطية ،واالرتباط الذاتـي ،وعدم تجانس
البيانات ،تم تحليل بيانات الدراسة باستخدام طريقة املربعات الصغرى ).(OLS
مــن خــال الجــدول رقــم ( )5يتبي ــن لنــا أنــه يوجــد أث ــر ذو داللــة إحصائيــة لــكل مــن  ROAو ROEلــدى كل مــن البنــوك
اإلســامية والتقليديــة عنــد مســتوى داللــة  ،0.05حيــث بلغــت قيمــة الداللــة ( ،)0.0003و( ) 0.02علــى التوالــي ،وهــي دالــة
ً
ً
إحصائيــا .وعليــه يتــم قبــول الفرضيــة البديلــة ورفــض الفرضيــة العدميــة .ومــن خــال قيمــة املعامــل ( )Bفإنــه يتبي ــن لنــا أن كل
مــن متغي ــر ROAو ROEقــد ارتبــط بعالقــة موجبــة مــع التأجي ــرالتمويلــي فــي البنــوك اإلســامية والتقليديــة فــي األردن.
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جدول رقم ()5
نتائج تحليل االنحدارباستخدام نموذج طريقة املربعات الصغرى )(OLS
قيمة ()Sig
**0.0003
**0.02
**0.003
0.74172

املتغيـر
ROA
ROE
قيمة الثابت (ألفا)
R-Squared

قيمة ()B
0.0177166
0.0786006
0.760089

املصدر :إعداد الباحثيـن بناء على نتائج التحليل اإلحصائي.

ومن مالحظة قيمة  R-Squaredنجد أنها بلغت حوالي ( ،)%74أي أن لكل تأثيـردرجة واحدة في التأجيـرالتمويلي تؤثـر
فــي كل مــن العائــد علــى حقــوق امللكيــة والعائــد علــى األصــول بمقــدار ،0.74وأن هنــاك  0.26تعــود ألســباب أخــرى فــي التأثي ــر.
وبالنظرإلى نتائج تحليل االنحدارالخطي تبيـن ما يلي:
- -1وجود تأثيـرملتغيـرالتأجيـرالتمويلي على العائد على حقوق امللكية ( )ROEفي البنوك اإلسالمية في األردن.
تبيـن نتائج تحليل االنحدارالخطي للبحث وجود أثـرللتأجيـرالتمويلي على العائد على حقوق امللكية (  (ROEفي البنوك
اإلســامية في األردن ،فقد بلغت قيمة التأثي ــر( ،)0.720137وهي قيمة تأثي ــرقوية على املتغي ــرالتابع ،كما تعتب ــرهذه القيمة
ً
إحصائيا ،ألن قيمة مستوى الداللة ( )0.0346كان أقل من  0.05كما تبيـن قيمة معامل التحديد ( )R2أن نسبة التغيـر
دالة
الحاصل في املتغيـرالتابع قد بلغت ( ،)0.874620حيث تعتبـرهذه القيمة قوية ،وتبيـن قوة أهمية تأثيـرالتأجيـرالتمويلي على
املتغي ــرالتابــع ً
وفقــا لطبيعــة وفت ــرة هــذه البيانــات ،وعليــه فإنــه يتــم قبــول الفرضيــة واالســتنتاج بوجــود أث ــرللقــروض الســكنية
على متغيـرالعائد على حقوق امللكية (  (ROEفي البنوك اإلسالمية في األردن.
- -2وجود تأثيـرملتغيـرالتأجيـرالتمويلي على العائد على األصول ) )ROAفي البنوك اإلسالمية في األردن.
تبي ــن نتائــج تحليــل االنحــدار الخطــي للبحــث وجــود أث ــر للتأجي ــر التمويلــي علــى العائــد علــى األصــول ( (ROAفــي البنــوك
اإلســامية في األردن ،فقد بلغت قيمة التأثي ــر( ،)0.834059وهي قيمة تأثي ــرقوية على املتغي ــرالتابع ،كما تعتب ــرهذه القيمة
ً
إحصائيــا ،ألن قيمــة مســتوى الداللــة ( )0.0163كانــت أقــل مــن  ،0.05كمــا تبي ــن قيمــة معامــل التحديــد ( )R2أن
غي ــر دالــة
نسبة التغيـرالحاصل في املتغيـرالتابع قد بلغت ( ،)0.735220حيث تعتبـرهذه القيمة مقبولة ،وتبيـن أهمية تأثيـرالتأجيـر
التمويلــي علــى املتغي ــرالتابــع ً
وفقــا لطبيعــة وفت ــرة هــذه البيانــات .وعليــه فإنــه يتــم قبــول الفرضيــة واالســتنتاج بعــدم وجــود أث ــر
للقــروض الســكنية علــى متغي ــرالعائــد علــى األصــول ) (ROAفــي البنــوك اإلســامية فــي األردن.
- -3وجود تأثيـرملتغيـرالتأجيـرالتمويلي على العائد على حقوق امللكية ( (ROEفي البنوك التقليدية في األردن.
تبيـن نتائج تحليل االنحدارالخطي للبحث وجود أثـرللتأجيـرالتمويلي على العائد على حقوق امللكية ( (ROEفي البنوك
اإلســامية في األردن ،فقد بلغت قيمة التأثي ــر) ،)0.820930وهي قيمة تأثي ــرقوية على املتغي ــرالتابع ،كما تعتب ــرهذه القيمة
ً
إحصائيا ،ألن قيمة مستوى الداللة ( )0.0432كان أقل من  ،0.05كما تبيـن قيمة معامل التحديد ( )R2أن نسبة التغيـر
دالة
الحاصــل فــي املتغي ــرالتابــع قــد بلغــت ( ،)0.780661حيــث تعتب ــرهــذه القيمــة قويــة تبي ــن أهميــة تأثي ــرالتأجي ــرالتمويلــي علــى
املتغي ــرالتابــع ً
وفقــا لطبيعــة وفت ــرة هــذه البيانــات ،وعليــه فإنــه يتــم قبــول الفرضيــة واالســتنتاج بوجــود أث ــرللقــروض الســكنية
علــى متغي ــرالعائــد علــى حقــوق امللكيــة (  (ROEفــي البنــوك اإلســامية فــي األردن.
- -4وجود تأثيـرملتغيـرالتأجيـرالتمويلي على العائد على األصول ) )ROAفي البنوك التقليدية في األردن.
تبي ــن نتائــج تحليــل االنحــدار الخطــي للبحــث وجــود أث ــر للتأجي ــر التمويلــي علــى العائــد علــى األصــول ( (ROAفــي البنــوك
التقليدية في األردن ،فقد بلغت قيمة التأثيـر( )0.725006وهي قيمة تأثيـرقوية على املتغيـرالتابع كما تعتبـرهذه القيمة دالة
ً
إحصائيــا؛ ألن قيمــة مســتوى الداللــة ( )0.03707كانــت أقــل مــن  0.05كمــا تبي ــن قيمــة معامــل التحديــد ( )R2أن نســبة التغي ــر
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الحاصل في املتغيـرالتابع قد بلغت ( ،)0.701065حيث تعتبـرهذه القيمة مقبولة ،وتبيـن أهمية تأثيـرالتأجيـرالتمويلي على
املتغي ــرالتابــع ً
وفقــا لطبيعــة وفت ــرة هــذه البيانــات .وعليــه فإنــه يتــم قبــول الفرضيــة واالســتنتاج بوجــود أث ــرللقــروض الســكنية
علــى متغي ــرالعائــد علــى األصــول ( (ROAفــي البنــوك التقليديــة فــي األردن.

أسلوب معالجة البيانات
تمــت عمليــة التحليــل اإلحصائــي باســتخدام ب ــرنامج  SPSSمــن خــال التعامــل مــع أدوات اإلحصــاء الوصفــي املتضمنــة
مقاييــس النزعــة املركزيــة ،كالوســط الحســابي ،واالنحـراف املعيــاري ،واســتخدام الجــداول التكراريــة والنســب املئويــة ،إضافــة
إلــى األســاليب اإلحصائيــة التحليليــة الالزمــة الختبــارالفرضيــات ،باســتخدام تحليــل االنحــدارالبســيط واملتعــدد ،منهــا اختبــار
( ،)T-testحيــث يســتعمل الختبــارتأثي ــركل مــن املتغي ـرات املســتقلة فــي النمــوذج علــى املتغي ــرالوســيط ،ومــن ثــم املتغي ــرالتابــع.
واختبار( ،)F-testحيث يستعمل لفحص مدى وجود عالقة إحصائية ذات داللة بيـن جميع املتغيـرات املستقلة التـي تضمنها
النمــوذج وبي ــن املتغي ــرالتابــع .باإلضافــة إلــى معامــل االرتبــاط لتوضيــح طبيعــة وقــوة العالقــة بي ــن املتغي ـرات الت ــي ســيتم دراســة
أث ــرها .تحليــل التباي ــن الختبــارمــدى وجــود فــروق فــي تأثي ــراملتغي ـرات املســتقلة علــى املتغي ــرالتابــع ،باختــاف بعــض الخصائــص
الديمغرافيــة.

اختبارالفرضيات
تــم اختبــارفرضيــات الدراســة للتعــرف علــى أث ــرالتأجي ــرالتمويلــي علــى ربحيــة البنــوك اإلســامية والتقليديــة املدرجــة فــي
ســوق عمــان املالــي ،حيــث تــم اســتخدام اختبــاراالنحــدارالبســيط .وفيمــا يلــي اختبــارالفرضيــات:
	-الفرضية األولى « :H01ال يوجد أثـرذوداللة إحصائية ملتغيـرات التأجيـرالتمويلي عند مستوى داللة  0.05 ≥ αعلى
العائد على حقوق املساهميـن ( (ROEفي البنوك اإلسالمية في األردن».
الختبــارالفرضيــة األولــى ،تــم اســتخدام اختبــارتحليــل االنحــداراملتعــدد مــن أجــل التعــرف علــى أث ــرمتغي ـرات التأجي ــر
التمويلــي علــى العائــد علــى حقــوق املساهمي ــن ( ،(ROEوالجــدول ( )6يوضــح ذلــك.
جدول رقم ()6
تحليل االنحداراملتعدد الختبارأثـرمتغيـرات التأجيـرالتمويلي
على العائد على حقوق امللكية ( (ROEفي البنوك اإلسالمية في األردن
املتغيـراملستقل
العائد على حقوق املساهميـن ((ROE

Sig
0.000

ً
استنادا إلى التحليل اإلحصائي لعينة الدراسة.
املصدر :إعداد الباحثيـن

R
0. 820

القراراإلحصائي
 Tالجدولية
T
R2
نـرفض الفرض العدمي
1.96
2.762 0. 790

تشي ــرالقيــم الــواردة فــي جــدول ( )6إلــى وجــود تأثي ــرذي داللــة إحصائيــة للتأجي ــرالتمويلــي علــى العائــد علــى حقــوق امللكيــة
( (ROEفي البنوك اإلسالمية في األردن ،حيث بلغت قيمة  Tاملحسوبة  ،2.762وهي أعلى من قيمتها الجدولية  ،1.96وبمستوى
معنوية أقل من  ،0.05كما تشيـرالنتائج إلى أن التبايـن في التأجيـرالتمويلي يفسرما نسبته  0.820من التبايـن في العائد على
حقــوق امللكيــة ( (ROEفــي البنــوك اإلســامية فــي األردن .وبذلــك فإننــا ن ــرفض الفــرض العدمــي ،ونقبــل الفــرض البديــل القائــل
بأنه يوجد أث ــرذو داللة إحصائية ملتغي ـرات التأجي ــرالتمويلي عند مستوى داللة ( 0.05 ≥ )αعلى العائد على حقوق امللكية
( (ROEفــي البنــوك اإلســامية فــي األردن.
	-الفرضيــة الثانيــة” : ”H02ال يوجــد أث ــرذو داللــة إحصائيــة ملتغي ــرات التأجي ــرالتمويلــي عنــد مســتوى داللــة α ≥ 0.05
علــى العائــد علــى األصــول ( )ROAفــي البنــوك اإلســامية فــي األردن.
والختبــارالفرضيــة الثانيــة ،تــم اســتخدام اختبــارتحليــل االنحــدارالبســيط مــن أجــل التعــرف علــى أث ــرمتغي ـرات التأجي ــر
التمويلــي علــى العائــد علــى األصــول ) .)ROAفــي البنــوك اإلســامية فــي األردن ،والجــدول ( )7يوضــح ذلــك.
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جدول رقم ()7
تحليل االنحدارالبسيط الختبارأثـرمتغيـرات التأجيـرالتمويلي
على العائد على األصول ) )ROAفي البنوك اإلسالمية في األردن
املتغيـراملستقل
العائد على األصول ))ROA

Sig
0.003

R
0.831

ً
استنادا إلى التحليل اإلحصائي لعينة الدراسة.
املصدر :إعداد الباحثيـن

R2
0.710

T
4.984

 Tالجدولية
1.96

القراراإلحصائي
نـرفض الفرض العدمي

تشيـرالقيم الواردة في جدول ( )7إلى وجود تأثيـرذي داللة إحصائية التأجيـرالتمويلي على العائد على األصول ).)ROA
فــي البنــوك اإلســامية فــي األردن ،حيــث بلغــت قيمــة  Tاملحســوبة  ،4.984وهــي أعلــى مــن قيمتهــا الجدوليــة  ،1.96وبمســتوى
معنويــة أقــل مــن  ،0.05كمــا تشي ــرالنتائــج إلــى أن التباي ــن فــي التأجي ــرالتمويلــي يفســرمــا نســبته  0. 831مــن التباي ــن فــي العائــد
على األصول ) )ROAفي البنوك اإلسالمية في األردن .وبذلك فإننا نـرفض الفرض العدمي ،ونقبل الفرض البديل القائل بأنه
يوجــد أث ــرذو داللــة إحصائيــة ملتغي ـرات التأجي ــرالتمويلــي عنــد مســتوى داللــة  0.05 ≥ αعلــى العائــد علــى األصــول ) )ROAفــي
البنــوك اإلســامية فــي األردن.
	-الفرضيــة الثالثــة ”H03”:ال يوجــد أث ــرذو داللــة إحصائيــة ملتغي ــرات التأجي ــرالتمويلــي عنــد مســتوى داللــة α ³ 0.05
علــى العائــد علــى حقــوق املساهمي ــن ( )ROEفــي البنــوك التقليديــة فــي األردن.
والختبــارالفرضيــة الثالثــة ،تــم اســتخدام اختبــارتحليــل االنحــدارالبســيط مــن أجــل التعــرف علــى أث ــرمتغي ـرات التأجي ــر
التمويلــي علــى العائــد علــى حقــوق املساهمي ــن ( ،(ROEوالجــدول ( )8يوضــح ذلــك.
جدول رقم ()8
تحليل االنحداراملتعدد الختبارأثـرمتغيـرات التأجيـرالتمويلي
على العائد على حقوق امللكية ( (ROEفي البنوك التقليدية في األردن
املتغيـراملستقل
العائد على حقوق املساهميـن ((ROE

T
R2
R
Sig
5.061 0. 820 0. 852 0.001

ً
استنادا إلى التحليل اإلحصائي لعينة الدراسة.
املصدر :من إعداد الباحثيـن

 Tالجدولية
1.96

القراراإلحصائي
نـرفض الفرض العدمي

تشي ــرالقيــم الــواردة فــي جــدول ( )8إلــى وجــود تأثي ــرذي داللــة إحصائيــة للتأجي ــرالتمويلــي علــى العائــد علــى حقــوق امللكيــة
( (ROEفي البنوك التقليدية في األردن ،حيث بلغت قيمة Tاملحسوبة  ،5.061وهي أعلى من قيمتها الجدولية  ،1.96وبمستوى
معنوية أقل من  ،0.05كما تشيـرالنتائج إلى أن التبايـن في التأجيـرالتمويلي يفسرما نسبته  0.852من التبايـن في العائد على
حقــوق امللكيــة ( (ROEفــي البنــوك التقليديــة فــي األردن .وبذلــك فإننــا ن ــرفض الفــرض العدمــي ،ونقبــل الفــرض البديــل القائــل
بأنــه يوجــد أث ــرذو داللــة إحصائيــة ملتغي ـرات التأجي ــرالتمويلــي عنــد مســتوى داللــة  0.05 ≥ αعلــى العائــد علــى حقــوق امللكيــة
( (ROEفــي البنــوك التقليديــة فــي األردن.
	-الفرضيــة الرابعــة  ”H04”:ال يوجــد أث ــرذو داللــة إحصائيــة ملتغي ــرات التأجي ــرالتمويلــي عنــد مســتوى داللــة α ³ 0.05
علــى العائــد علــى األصــول (.)ROA
الختبــارالفرضيــة الرابعــة تــم اســتخدام اختبــارتحليــل االنحــدارالبســيط مــن أجــل التعــرف علــى أث ــرمتغي ـرات التأجي ــر
التمويلــي علــى العائــد علــى األصــول ) .)ROAفــي البنــوك التقليديــة فــي األردن ،والجــدول ( )9يوضــح ذلــك.
جدول رقم ()9
تحليل االنحدارالبسيط الختبارأثـرمتغيـرات التأجيـرالتمويلي
على العائد على األصول ) )ROAفي البنوك التقليدية في األردن
املتغيـراملستقل
العائد على األصول ))ROA

Sig
0.007

R
0. 831

ً
استنادا إلى التحليل اإلحصائي لعينة الدراسة.
املصدر :إعداد الباحثيـن

R2
0. 762
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T
2.251

 Tالجدولية
1.96

القراراإلحصائي
نـرفض الفرض العدمي
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تشيـرالقيم الواردة في جدول ( )9إلى وجود تأثيـرذي داللة إحصائية للتأجيـرالتمويلي على العائد على األصول ))ROA
فــي البنــوك التقليديــة فــي األردن ،حيــث بلغــت قيمــة  Tاملحســوبة  ،2.251وهــي أعلــى مــن قيمتهــا الجدوليــة  ،1.96وبمســتوى
معنوية أقل من  ،0.05كما تشيـرالنتائج إلى أن التبايـن في التأجيـرالتمويلي يفسرما نسبته  0.831من التبايـن في العائد على
األصول ) )ROAفي البنوك التقليدية في األردن .وبذلك فإننا نـرفض الفرض العدمي ونقبل الفرض البديل القائل بأنه يوجد
أث ــرذو داللــة إحصائيــة ملتغي ـرات التأجي ــرالتمويلــي عنــد مســتوى داللــة  0.05 ≥ αعلــى العائــد علــى األصــول ) )ROAفــي البنــوك
التقليديــة فــي األردن.
	-الفرضية الخامسة “”H05ال يوجد اختالف ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية  %5ملتغيـرالتأجيـرالتمويلي في
البنوك اإلسالمية عن البنوك التقليدية في األردن.
لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ألبعاد الدراسة باختالف نوع البنوك
(اإلســامية ،والتقليديــة) .وملعرفــة داللــة الفــروق بي ــن تلــك املتوســطات تــم اســتخدام اختبــار(ت) للعينــات املســتقلة ،T-Test
والجــدول رقــم ( )10يبي ــن نتائــج التحليــل.
جدول ()10
نتائج اختبار«” Tللعينات املتـرابطة لداللة الفروق بيـن متوسط أبعاد الدراسة تعزى إلى نوع البنك
املتغيـر
التأجيـرالتمويلي

إسالمي
0.33 4.30

تقليدي
0.76 3.99

نوع البنك
درجة الحرية
9

قيمة T
1.553

الداللة املشاهدة
0.001

ً
يتضــح مــن نتائــج التحليــل للجــدول الســابق أن هنــاك فروقــا ذات داللــة إحصائيــة للتأجي ــر التمويلــي حســب اختــاف
البنك ،حيث جاءت قيمة  Tذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( .)α ≥0.05أي أن املعدل العام للتأجيـرالتمويلي في
البنــوك اإلســامية أعلــى مــن املعــدل العــام فــي البنــوك التقليديــة.

النتائج
فــي ضــوء التحليــل الــذي تــم للتقاري ــر املاليــة للبنــوك عينــة الدراســة ،ســنقدم ً
عرضــا ملجمــل النتائــج الت ــي توصــل إليهــا
الباحثــان فــي هــذه الدراســة:
1يوجــد تأثي ــرذو داللــة إحصائيــة للتأجي ــرالتمويلــي علــى العائــد علــى حقــوق امللكيــة ( (ROEفــي البنــوك اإلســامية فــياألردن ،حيــث بلغــت قيمــة  Tاملحســوبة  2.762وهــي أعلــى مــن قيمتهــا الجدوليــة  ،1.96وبمســتوى معنويــة أقــل مــن
 ،0.05كما تشيـرالنتائج إلى أن التبايـن في التأجيـرالتمويلي يفسرما نسبته  0.820من التبايـن في العائد على حقوق
امللكيــة ( (ROEفــي البنــوك اإلســامية فــي األردن.
2يوجــد تأثي ــرذو داللــة إحصائيــة للتأجي ــرالتمويلــي علــى العائــد علــى األصــول ) )ROAفــي البنــوك اإلســامية فــي األردن،حيث بلغت قيمة  Tاملحســوبة  ،4.984وهي أعلى من قيمتها الجدولية  1.96وبمســتوى معنوية أقل من  ،0.05كما
تشي ــرالنتائج إلى أن التباي ــن في التأجي ــرالتمويلي يفسرما نسبته  0.831من التباي ــن في العائد على األصول ))ROA
فــي البنــوك اإلســامية فــي األردن.
3يوجــد تأثي ــرذو داللــة إحصائيــة للتأجي ــرالتمويلــي علــى العائــد علــى حقــوق امللكيــة ( .(ROEفــي البنــوك التقليديــة فــياألردن ،حيــث بلغــت قيمــة  Tاملحســوبة  ،5.061وهــي أعلــى مــن قيمتهــا الجدوليــة  ،1.96وبمســتوى معنويــة أقــل مــن
 ،0.05كما تشيـرالنتائج إلى أن التبايـن في التأجيـرالتمويلي يفسرما نسبته  0.852من التبايـن في العائد على حقوق
امللكيــة ( (ROEفــي البنــوك التقليديــة فــي األردن.
4يوجــد تأثي ــرذو داللــة إحصائيــة للتأجي ــرالتمويلــي علــى العائــد علــى األصــول ) )ROAفــي البنــوك التقليديــة فــي األردن،حيث بلغت قيمة  Tاملحســوبة  ،2.251وهي أعلى من قيمتها الجدولية  1.96وبمســتوى معنوية أقل من  ،0.05كما
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تشي ــرالنتائج إلى أن التباي ــن في التأجي ــرالتمويلي يفسرما نسبته  0.831من التباي ــن في العائد على األصول ))ROA
فــي البنــوك التقليديــة فــي األردن.
5تشي ــر القيــم الــواردة فــي الفصــل الســابق إلــى وجــود اختــاف ذي داللــة إحصائيــة للتأجي ــر التمويلــي فــي البنــوكاإلســامية عــن البنــوك التقليديــة فــي األردن ،حيــث جــاء املتوســط الحســابي للتأجي ــرالتمويلــي فــي البنــوك اإلســامية
أعلــى مــن املتوســط الحســابي للتأجي ــر التمويلــي فــي البنــوك التقليديــة.
6فــي ضــوء العينــة املختــارة وطريقــة التحليــل ،يمكــن اعتبــار النتائــج الت ــي تــم التوصــل إليهــا مقبولــة مــن وجهــه نظــرالباحثي ــن.

التوصيات
1يو�صي الباحثان الباحثيـن الجدد بالبحث في مجال التأجيـرالتمويلي في البحوث املستقبلية.2العمــل علــى تصميــم مؤشــرلــأداء االقتصــادي الكلــي فــي األردن ،اسـ ًـتنادا إلــى مــا يحققــه التأجي ــرالتمويلــي مــن مزايــا
وفوائــد لــكل مــن املؤجــرواملســتأجر ،بحيــث يجــري العمــل علــى تنفيــذه وإصــداره بشــكل دوري.
3تعديــل قانــون التأجي ــر التمويلــي رقــم  16لســنة  2002فــي األردن ،حيــث إنــه يشي ــر إلــى عالقــة العوامــل املؤث ــرة فيــهلنجــاح التأجي ــرالتمويلــي كأحــد أهــم أنــواع التمويــل.
4التأكيد على أهمية قيام البنوك بتأســيس شــركات التأجي ــرالتمويلي من خالل قانون تشــجيع االســتثمار ،وتشــجيعجــذب الشــركات الدوليــة الت ــي تمــارس هــذا النشــاط مــن أجــل جــذب التكنولوجيــا املتطــورة ،واالســتفادة مــن خب ــرتها
فــي تأســيس هــذا النشــاط وكيفيــة إدارتــه؛ ملــا لــه مــن عوائــد كبي ــرة علــى االقتصــاد الوطن ــي األردن ــي.
5االســتفادة مــن املي ـزات النســبية املصاحبــة لعمليــة التأجي ــرالتمويلــي فــي تدريــب املحاسبي ــن وتأهيلهــم داخــل قطــاعالبنــوك وشــركات التمويــل وت ــزويدهم بالخب ـرات الفنيــة واإلداريــة الحديثــة.
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ABSTRACT
Leasing is one of the means used in the provision of credit facilities needed to carry out investment
projects that require large capital. Where leasing is more flexible and less risky than traditional credit instruments tool view of the positive advantages enjoyed by comparison to other credit methods. The use of
leasing has increased with the increase in economic and investment projects size, which led to the need for
this type of credit facilities, both in the commercial banks and Islamic banks.
For this study aimed to identify the impact of financial leasing in profitability in Jordan clerical and
Islamic banks during the period (2008-2013) In order to achieve the objective of the study a descriptive
analytical method was used through building a regression analysis model. The study sample included (9)
commercial banks, and (2) Islamic banks, where the data were collected and analyzed using linear regression test, and stability of the data test.
The results indicated that there is an impact for financial in the profitability in Jordan commercial and
Islamic banks.
The study recommended that new researcher must do future research related to financial leasing.
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