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 تـقديـم

أرسىىم لس م لفظي ا مصارىىظرم مصاة ومؤ سلتسىىنىىظا مصبية مصلةداؤ  ي اةم  
لبذجعةةجسىىىب،مادجدةع،ةجأأةجأبىىىفظاجمصالظصاجسمصنىىىلظظةجمصافظي ا جص يةم ج
سرقىؤجعاىحجأ،تج سةدىؤجظسص ى جياجأأىةجمصاسىظ اجعماجمصلمقىؤجدلاىحجمصاس م ج

م جعاحج  بظستج اظجمرىةرجع جمص سظ جسية جمصلاحجمصابثقيؤجع جمصاس مدجأسر
مصا،ضى،عظاجسمصياىظمظجمص اج بظقاىهظج ذلجمص سظ جسمص.ة  جفضىظيؤجفصمجعصعدجملةج
بىبةس  مصبية مصلةدا ضىا  لاظرسى   صباىظأ   ةلظنؤ يباؤ صهذم مصاس مد عةظم  
ل جمص يىظرمةجسموسرم جياجلت   جمصس،منىاجمصبيىةمىؤجسمصارىىىىةياىؤجمص اج  ل  ج

ةجمصلةداؤ جس لةج ذلجمص يظرمةجدةناىى ؤجمصارىىظرمجمصاة ومؤجسلتسىىنىىظاجمصبي
سموسرم جل جأجحج نهاحجم تظعجمصيةمرماجسمص ،باظاجمص اجمرةر ظجمصاس م جج
سياجضىىىى، جلظج اىىىىاب  ج حج ذلجموسرم جسمص يظرمةجل جلل ،لظاجل.اةةجع ج
ل،ض،عظاجعماجب ؤجدةعاظتجمصارظرمجمصاة ومؤدجييةجرأىجمصاس مجأن جل ج

صباىىىةجسمص ،.مل جصذصعدجييةجدظ ىىىةجمصابظسىىىاجأ ج  ظهجصهظجأ ثةجيةبىىىؤجل جم
مصرىىىبةس جدباىىىةج ذلجمصنىىى نىىىؤجمص اج  اىىىا جموسرم جمص اجميةلهظجمصنىىىظظةج

صمججظناجمص يظرمةجسموسرم جمص اج لة ظجمص سظ جسمصرىىىبةس جأ،تجفمصافظي ا جج
مصياىىىظمظجمصبيةمؤجسمصارىىىةياؤجعماجمو ااؤ جسم اقحجمص ةلجل جمصباىىىةدجياج

مص،عاجدهىذلجمصياىىىىظمىظ جيىظصهىةمجمصةاانىىىىاجلبهىظج ،ج ،ياةجمصال ،لىظاجس.مىظظةج
لىحجأ جة وسمىةجمصيىظربجدىة ثةجقىةرجل جمصال ،لىظاجمصا ىظأىؤجأ،تجمصا،ضىىىى،  جنىج

 رةياؤجمصلةداؤ صاؤجع مج لاا جمصقيظيؤجمصاظصاؤجسمصبيةمؤجسم  نظعةج ذلجمصن ن

 وهللا ولي التوفيق،

 
 عبد الرحمن بن عبد هللا الحميدي

 مجلس اإلدارةالمدير العام رئيس 
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 1مقدمة 
 

جس ،ج جمصاس ال جلةخةما جأاة جع م جمصثب،ك جن ظم جملاح ج  ة وججظا.هظد أاث
مصذيجملاحجع مج دمصارةيالةخةماجمصاس الجمصاظصاؤجياجمص،ظمالجصةىجمصسهظ.ج

جمصات  .ؤ جم ق رظظمؤ جمصي ظعظا جفصم ج ،جاههظ جمد جنف، جل ع م مص بااؤجج لو.
جمصاظل ؤ جسم ج اظعاؤ جم ا اظ ج  م ق رظظمؤ جس ،ياة جمص بااؤ جقاظمظ جأ   اظ
سأبثفتجل جضا جموسص،مظاجخظبؤجياججدججسم س يةمرجمصاظصاجم.ظمظاجأ اا هظ

  خر،بظ    دصذيج  لث جمصثب،كجياجمق رظظم هظدنثاجمصةسرجم  دم ق رظظماجمصبظ ئؤ
ياجمصةستجمص اج جمومتجمنا ةجياهظجمصبا،عججمصان بةجع مجمصثب،كجدةرجؤجأ ثةجج
 دل جمصبا،عججمصان بةجع مجأس،م جمصاظت جي،ج،ظجمصثب،كج ،ساطجلظصاجلب.ةظج

 أ ظهجصهظجمصنا ةةجع مجس، جمص ا،مح جج
 
سم س يةمرجمصاظصاج ج ومتجج  مصارةيالن ،ىجمص ة وجياجمصي ظ ججمصلمقؤجدا ججف جج

جمصا،ض، دجج لسا،عؤجل وممةةجل جمصثف،ثجبةسرجل ج دظصةغ  دغظلاؤ دهذم
ج جأاث جل بظينظ  جنا،عجظ  ج اا  ج ذم جمصب ةيع م جمصسةت جيا  ج    نظأاؤدل 

"  (Concentration-Stability)مص ة وج/م س يةمر(ج) . ةلجسجهؤجن ةج"
 أخةىدل جنظأاؤجج   ملو.جمس يةمرجمصب ظمجمصارةيا  مص ة وجمصاة .ل  لن ،ىج  أ 

"جع مجأ جج(  (Concentration-Fragility  )مص ة و/مصال ( ت ةجيةضاؤج"
ج جلن ،ى جأ قةجج مصاة .لمص ة و جسمسل   جمصارةيا جمصب ظم جمس يةمر موعو 
 أة جظتاعةضؤجص 

مصي ظ ج ةثاةج ة وج أ  "دمص ة وج/م س يةمرجن ةمؤج"أنرظرجلظجمنامج  ةلجم.
مص اجقةجج مصا  اةمادمصلةمةجل ج مل اةجع مع مجم س يةمرجمصاظصاج مصارةيا

 
عمل االستقرار المالي في الدول العربية، البنك المركزي األردني على إعداد مسودة تشكر أمانة فريق  1

 هذه الورقة.
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 ج ااةجظ  غظلا  مصا   لاظجمسلحجأساهظجس ةثاة ظجج  ل لظ نؤد لاحجياجم سظ ظاجج
أاثججردظهجأ ثة ججأق،ةجمصن، جس لوموججسجهؤجمصب ةجفصمجأ جمص ة وجقةجمتظيجفصمجج

ص ظصاجمي حجل جمصف،ميوجدظ مصثب،كدملو.جقااؤج مصثب،ك أردظه ر .ظ ج ،ملشف جف
دج2ظاجص اتظأةةجسمسلحجمصب ظمجمصارةياجياجنهظمؤجمصا ظمجأقحجعةضؤجصأل.ل

ج ةثاة جأ  ج  اظ جمصاظصا جع مجم س يةمر جع مججمص ة و جمصةقظدؤ جدنه،صؤ جعمقؤ ص 
مب ،يجع مجعةظج م   ظ جمصب ظمجمصارةياجمو قةج ة و يإعم جمصي ظ جمصارةيا
جمصثب،كج جمإل ةميا مصكثاةةدأقحجل  جمصلا  جمتظيجعصعجفصمج ي اح دظص ظصاجج ديية

  جعظم لوموجمس يةمرجمصب ظمجمصارةياجداكحج
 

أ جموس،م جج "دمص ة و/مصال "ن ةمؤجأنرظرجلظجمنامج ميةل ججهؤجأخةىدج
مصارةياؤجس.مظظةجموردظه ج اؤي،ةجمصن،قمصفصمج.مظظةج عماجمص ة وجمصلظصاج تظي

يإ جق،ةجمصن، جموع مج ناحجص ثب،كجد.ةلجأسلظرجيظاةةجأع مجع مجج  عصعدسللجج
سمتثةجج  دل جلن ،ىجمصاتظأةجع مجمصاي ةضا   س ،جلظجمومةجدةسرل  مصاي ةضا د

 س ثظ  ع م م س يةمر مصاظصا  
 

ج ع مجف جمص لظرلجدا جن ظاججمصةرمسظاجمص اج بظسصتجل،ض، جمص ة وجسأثةل
جسمص ف اح جمصةرمسظا جل  جمصاومة جمن ةعا جمصاظصا جياج دم س يةمر خظبؤ

م ق رظظماجمصبظ ئؤجمص اجقةج ت   جياج ةثةجببظع هظجمصارةياؤجدي،ةجمصن، جج
 للجمصةستجمصا يةلؤ  ليظرنؤ  

 
 
 
 

 
2 Boot and Greenbaum, 1993; Besanko and Takor, 1993; Hellman et al., 2000; 
Allen and Gale, 2000; Matutes and Vives, 2000. 



6

  يــــالـــمــتركز في القطاع المصرفي على االستقرار الالأثر  

 )تجربة المملكة األردنية الهاشمية(

6 
 

 أهمية الدراسة وأهدافهاأوالا: 
 

مصثب،كجس اك هظجج هةجمصباظأجمصارةياجمصةسصاج  ااةماججذرمؤجل جأاثجعةظج
مص اج فكاهظجياجدائؤج بظيناؤجل  اةة ج اظجدةأجمصثلضج  مص ب اااؤ  سأظص هظجسمص ،ماح

 جم  د ن اطجمصا، جع مجأ ااؤجخ  جدب،كجأق،ىجصةمهظجأن اؤجلظصاؤجأ قةجمس يةمر
جأ،تجج جسم س ف،مع جعا اظاجم نةلظج جل  جسمسلؤ جظهةاجأة ؤ جصذصعد ن اسؤ

ف جأ ج  ياجمصايظدحجف.ظمظجأساهظ صك دج،كعةظجمصثبفصمجفنت.ظلج ادجأظجمصلظص 
ج)مو جمصلظصااؤ جمصاظصاؤ ج2008.لؤ جقة جسبظنلاججأ( جمو ظظمااا  جم  اظم عظظا

جمصناظسظاج جسم س يةمرجد جمصارةيا جمصي ظ  جيا جمص ة و جدا  جمصلمقؤ دةرمسؤ
خر،بظ    دياجمإلعةمظجو.لؤجلظصاؤ اظ  و  مص ة و قة م لا ظسرم  له دمصاظصا

يةرمسؤجمصلمقؤج   لاظجمقاةجمصاتظسمجع مجم س يةمرجمصاظصا  ر .ظ عبةلظجمااحجصإل
جياجفعةمظج جمصاظصاج نظعة جمصب ظم جمص ة وجياجمصي ظ جمصارةياجسمس يةمر دا 

ج جمصاظصاد جللجضل جم س يةمر جص  لظلح وتهدف هذه الدراسة ساظسظاجيلظصؤ
صرفي وأثره على االستقرار  لتسليط الضوء على عالقة التركز في القطاع الم

  المالي
 

  ت ثةج ذلجمصةرمسؤجمص.ةضاظاجمص ظصاؤ:ججياج ذمجمصناظ دج
ج)  1 ج/م س يةمر( ج)مص ة و (:ججConcentration-Stabilityيةضاؤ

 جمص ة وجمصكثاةجياجمصي ظ جمصارةياجللجعةظج ذلجمص.ةضاؤدجأ ي ةهج
متظيجفصمج لوموجم س يةمرجمصاظصاجسجل  جأقحج  دق احجل جمصثب،كجمصكثاةة

ليظرنؤجدي ظ جلرةياجللجعةظج ثاةجج دعةض جصفةسثجأ.لظاجلظصاؤ
جمصثب،كج جأ  جأاث جمص ة ود جل  جأقح جسلن ،مظا جمصر اةة جمصثب،ك ل 

ج ب، ج ثاةجياجمس قاظرم هظ جصةمهظ جع مجج دمصكثاةة جمومةجل جقةر هظ لاظ
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جدنثاجأ جسم ق رظظمؤ جمصلظصاؤ فاحجمصرةلظاجمصاظصاؤ فضظيؤججدردظأهظ
 فصمجعةمجرغث هظجد فاحجلتظأةجلة .لؤجياجسلاهظجص فيا جأردظه جج

ج
(:جج(Concentration-Fragilityج)مص ة و/مصال (ججيةضاؤ  2

 ي ةهج ذلجمص.ةضاؤجدة جمصي ظ جمصارةياجللجعةظجق احجل جمصثب،كجج
ججدجسلن ،مظاجأقحجل جمصابظينؤجدلن ،مظاجأع مجل جمص ة ودجسمصكثاةة

 مك، جأقحجمس يةمرم جسأ قةجلام جصفةسثجأ.لظاجلظصاؤ ج
 

أ ج بظصعجعةظجل جمصثظأقا جمصذم ججياج ذمجمإلأظردج سةرجمإل ظرةجفصمج
جفضظياؤ جيةضاؤ جسضل،م جمص ة وججد جدا  جعمقؤ جسج،ظ جعةم  ي ةه

سصامجججدسم س يةمردجأاثجأ جمصلمقؤجدا جمص ة وجسم س يةمرجلليةة
أ ججفعج جمصنهحج فةمةجسج،ظجعمقؤجس ثاؤجأسجفمسظداؤجدا جم ثبا دجل

جأخةىجعةمةج جدل،ملح جم ةثة جمصلمقؤ جمصك اججةد ف اح جدظ ق رظظ   ل  
جفصمجيةضاظاجج جدظإلضظيؤ جمص ب اااجسمصاتسناجياجمصةسصؤد سمإلأظر

ج مصثفثجسمصثاظنظاجمصان تةلؤجيا 
 

ا:  العوامل المؤثرة على العالقة بين التركز في القطاع المصرفي  ثانيا
 واالستقرار المالي 

جمصب ةمؤ جمصبظأاؤ جفل  جمإلد جع م جمصارةيا جمصي ظ  جيا جمص ة و جأثة س يةمرجج 
جدمل اةجع مجمصلةمةجل جمصا  اةماجمص اجقةج لاحجياجم سظ ا جل لظ نا ججدمصاظصا

جمسلحجأثة ظجغاةجسمضح ماجع مجم س يةمرجمصاظصاججمت   جأثةجمصا  اةج لاظ
جدظخ ممجلن ،ىجمص ة وجسبظياجموثةجص ا  اةماجمصالباؤج ظص ظصا:ج

ج
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:جمص ة وجياجمصي ظ جمصارةياجمتظيجفصمجأردظهجس،قاؤجأ ثةججالربحية  •
لاظجملو.جقااؤجمصثب،كجسمسلحجمصب ظمجمصارةياجأ قةج  دص ثب،كجمصكثاةة

جيةضاؤج دمس يةمرم  سأقح عةض  صأل.لظا  جمتمة س ذم
 ( Concentration-Stability)  مص ة و/مإلس يةمر

 
ل يةجدة جمص ة وجمتظيجفصمجمل مكجمصثب،كجمصكثاةةجق،ةجج: م  كلفة االئتمان •

جع مجج دمصن،  جأع م جيظاةة جد.ةلجأسلظر جمصثب،ك جصهذل ج ناح مص ا
  دج ، ذمجدةسرلجمومةجل جمصاتظأةجمص اجم فا هظجمصاي ةضج   مصاي ةضا 

صفةسثج ؤسأ قةجعةض دسدظص ظصا جلح مصب ظم مصاظصا أقح مس يةمرم  
ج جلظصاؤد ج داظأ.لؤ جمص ة و/مصال جججمتمة  يةضاؤ

(Concentration-Fragility ) 
 

  دس يةمرجمصاظصاجغاةجسمضفؤ جعمقؤج ذمجمصا  اةجللجمإلف:جالتنويع  •
ججهؤ جيا  جملباد جمصارةيا جمصي ظ  جعماج سج،ظج  ة و جأ ثة دب،ك

دظص ظصاججدجج تظيجفصمجسي،رماجياجمصفس دججلفظيظ مس قاظرمؤ أ قة  ب،عظ  
جمصاظصا جم س يةمر ج.مظظة ج داظد جمص ة و/مإلس يةمرمتمة  يةضاؤ

(Concentration-Stability)  ججهؤ جمصثب،كج دجأخةى ل  ف 
جقةجمتظيجفصمج دمصاتظأة  فاحيثحجأ قةجع مجمو ثة عظظة  لظ     لاظ

.مظظةج اظ ؤجمصي ظ جمصارةيادج اظجأ ج.مظظةجأس جمصثبعجقةجمتظيجج
ر .ظ جلتظأةججف ةممجسمصةقظدؤجع ا دجفضظيؤجفصمججفصمج.مظظةجبل،دؤجمإل

ع مجمصي ظ جمصارةياجياجأظتجسا ةةجعةظجق احج  دجداكحجمتثةمصلةسى
جعةمج جل  جلومة جفصم جمتظي جلاظ جمصن، د جع م جمصكثاةة جمصثب،ك ل 

ج ج تمة جمصل،ملح جس ذل جمصاظصاد جمص ة و/مصال م س يةمر  يةضاؤ
(Concentration-Fragility ) 
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عمقؤج ذمجمصا  اةجللجم س يةمرجمصاظصاج سهولة الرصد أو المراقبة: •
  إلأ ،ما جيإعم  ظ  مصب ظم مصارةيا أ قة  ة وم    غاة سمضفؤ أماظ  

يإ ج ذمجل ج ةن جأ جمي حجل جمصلا ج  دع مجعةظجق احجل جمصثب،كجمصكثاةة
دظص ظصاج  دسمنهحجعا اؤجربةجسلةمقثؤجعةظجق احجل جمصثب،ك  دمإل ةميا

جموسصم جمص.ةضاؤ جمتمة جس ذم جمصاظصا جم س يةمر    لومو
(Concentration-Stabilityدجف جأن جياجمصسهؤجمصايظد ؤ)أس جج د

دظص ظصاج.مظظةج اظ ؤجج   مومةجل جبل،دؤجلةمقث    دمصثبعجمصكثاةجسمصاليةج
جمصارةيا جمصقظناؤج داظ دمصي ظ  جمص.ةضاؤ        متمة

(Concentration-Fragility)  
 

ا  ستقرار  اإلو  المصرفي  التركز  دراسات وتجارب دولية حول العالقة بين:  ثالثا
 المالي 

ج ج)أ  ،دة جيا جمصةسصا جمصثبع جع  جبظظرة جظرمسؤ جدلب،م ج2018خ رت )
"Concentration in Banking Sector and Financial Stabilityدجج"

جمإل جمصا  اةماجع م جس ةثاة جأس  جأ  جلن ،ىجفصم جع م جمل اة جمصاظصا س يةمر
يإ ج.مظظةجج  دي.ا مون اؤ مصاظصاؤ مص ا مك،  ياهظ لن ،ى مص ة و لة .لظ     مص ة و

جللجج ؤمص ة و س سلح مصي ظ  مصارةيا أ قة ضل.ظ  س اظ   جعكناؤ )عمقؤ
جمص جمون اؤ جألظ جمصاظصا(د جم س يةمر جيارةياؤ جمك،  جمص ة وججمص ا جلن ،ى اهظ

  يإ جمصومظظةجياجمص ة وجس لو.جل جم س يةمرجمصاظصاج)عمقؤجأةظمؤ(دججلبت.اظ  
ة جمص ة وججيدججمص ا مك،  ياهظ لن ،ى مص ة و ل ،س ظ    ارةياؤألظجياجمون اؤجمص

أاثج   اجمصا  اةماجمصا لظ نؤجأثةججدجصامجص جأثةج ظمجع مجم س يةمرجمصاظصا
مص اجمك، جياهظجج ارةياؤمسؤجفصمجأ جمون اؤجمصدلاهظدجسقةجأ ظراج ذلجمصةر

 لن ،ىجمص ة وجل ،سطج اجموياح 
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ج جدفقت ججظناجآخةد جل  جظرمسؤ ج)أخةى  ,Bank concentrationدلب،م 
country income and financial development in SADC )ةثاةجج 

أاثجج  دسسطجس ة جأسرسدظ  يا  كجع مجمصيةسلجمصا لقةةجصلاةجظست، ة وجمصثبج
ج جمصثب   جص ة و جمصاةى جقراة جمص ةثاة جأةميؤج،مخ ثظر جدظس تةمم                              ك

(Generalized method of moments) ج صألظسماججججججججججججججججسموسظصااجمصا  اةة
 ((Instrumental variable approaches  جمخ ثظرجمص ةثاةجع مجمصاةىج  

   (Fully Modified Ordinary Least Squareأةميؤج)س تةممججمص ،محجدظ
ع مجمصيةسلج  لتثة ،جعظلحجغاةجج  لن ،ىجمص ة وم هةجمص ف احجمص سةمثاجأ جج

ع مجمصاةىجمصيراةجأسجع مجمصاةىجمص ،محجصاسا،عؤجداظنظاج س،م    مصا لقةةد
مي حجج  مصثب،كب ظاججأ ج ة وججمص كا جج  أخةىد جل جنظأاؤجج(Panel Dataلسالؤج)

ج جس  .اظ جفس ،ناظ جيا جمصيةسلجمصا لقةة جمصيةسلجج سس ،يظ اظدل  جل  سمومة
ع مجمصاةىجمص ،مح جج  دمصا لقةةجياجد  ظرمظجس ةسم اظجسصا ،مناظجسد،صبةمجسس ،ياباظ

 جمي حجل جلتظأةجم ا اظ جصساالجظستجج لن ،ىجمص ة ويإ ج موظصؤدصهذلج ظ  سيي
ياجظستج مصاظصاع مجم س يةمرج مص ة وقةج جمتثةج صذصعدسسطجس ة جأسرسدظ ج

سننثؤججمصثب،كجج   ة ودا ججغظلاؤججيإ جمصلمقؤجج  صذصعدسسطجس ة جأسرسدظ جن اسؤجج
يااظجم ل  جدث ةم جسسطجس ة جج دمصيةسلجغاةجمصلظل ؤجفصمجفجاظصاجمصيةسلج

 أسرسدظ ج
 

عمقؤجمص ة وج جم،جةجمصلةمةجل جمصةرمسظاجمص سةمثاؤجأ،تجياجمصناظ جن.ن دج
ج بظسصتج جداباظ جمصاظصاجياجموس،م جمصبظ ئؤد ياجمصي ظ جمصارةياجدظ س يةمر
مصلةمةجل جمصةرمسظاجمص سةمثاؤجمصلمقؤجدا جمص ة وجسم س يةمرجمصاظصاجياجمصةستج
مصا يةلؤدجمولةجمصذيجم   اجفجةم جمصاومةجل جمصةرمسظاجأ،تجعمقؤجمص ة وج

 صبظ ئؤ جدظ س يةمرجمصاظصاجياجموس،م جم
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ل جأسماحجمصةرمسظاجمص اج(  Heggested and Mingo, 1976ظرمسؤج) ل ثةجج
  مصنس ج  قسة  أقر  يا   ثفثج  سمص ادجج بظسصتجل،ض، جمص ة وجياجمصي ظ جمصارةيا

  دمواراكاؤ مص سظراؤ مصثبسك أنسم  يا مصنلةمؤ سغار مصنلةمؤ مصابظينؤج ع م
مص رك.ج ع  مصنس جمصبظ سؤ قسة أ  اااسبهظ دأنظناؤ يرااؤمصةرمسؤج  بظقش
  ياج م ف كظر ظرسؤ مر .لاج ك اظ ثفاثج دمصابظينؤ يا مصثبك ياجرغثؤج  ؤقر

 مصظرمنؤجفصمجسسسظج ت راج  تظاظ   س ظباج مصثبك أنلظرج الهظ مر .لاج مصنس 
جثا  ظ صؤ عماج عمقؤ جس ةناجج مصن،   رك. ففرظئاؤجأةظمؤ جمص.،ماة سأسلظر

 مصتةلظا 
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مص ظصاجمثا جأ  جمصةرمسظاجمص اج بظسصتجمصلمقؤجدا جمص ة وجياجمصي ظ جمصسةستج
 مصارةياجسم س يةمرجمصاظصاجصةىجعةظجل جمصةست:

 
 مصةرمسظاجمص اج ةع جيةضاؤجمص ة وجملو.جم س يةمرجمصاظصا

 ن ظ جمصثفث مصثظأث
Keeley (1990) ل جأ ثةجمصثب،كجياجمص، مظاج 150مصلمقؤجدا جمصابظينؤجسم س يةمرجمصثبكاجصى

 1986-1970مصا فةةجص . ةةج
(Allen and Gale, 

2000, 
2004). 

 مصلمقؤجدا جمصابظينؤجسم س يةمرجمصثبكاج)نا،عججن ةي(

Fungáčová et al., 
(2010) 

 2007-2001ص . ةةج ف احجلن ،ىجمصابظينؤجياجق ظ جمصثب،كجياجرسساظج

Deltuvaitė 
(2010) 

 2007-1987مصلمقؤجدا جمص ة وجسم س يةمرجص ثب،كجمص ا ،مناؤجص . ةةجل ج

Jimenez et al., 
(2010) 

 2003-1988مصلمقؤجدا جمصابظينؤجسمصاتظأةجمصثبكاؤجص ثب،كجمإلسثظناؤجص . ةةج

Beck et al., 
2004.2005.2010 

ج جع م جمص ة و جأثة جداظنظاجظرمسؤ جدظس تةمم جمصاظصا جص . ةةجج 69م س يةمر ظسصؤ
1980-1997 

 مصةرمسظاجمص اج ةع جيةضاؤجمص ة وجمال جم س يةمرجمصاظصاج
Claessens and 

Laeven 
(2004) 

ج جمصثب،كجيا جل  جصثاظنظاجعةظ جمص بظيناؤ جمصيةرة جمخ ثظر جل ج 50   جص . ةة ظسصؤ
1994-2001 

Boyd et al., 
(2006) 

سج 2003(جدبعجياجمص، مظاجمصا فةةجياج500 2 اتجمصةرمسؤجع مجأ،مصاج)
 2004-1993دبعجياجظستجغاةجببظعاؤجص . ةةج 134

Uhde and 
Heimeshoff 

(2009) 

-1997أثةجمص ة وجع مجم س يةمرجمصاظصاجصةستجم  فظظجم سرسداجص . ةةجل ج
2005 

 
 

 مص ة وجسم س يةمرجمصةرمسظاجمص اج ةع جيةضاؤجعةمجسج،ظجعمقؤجدا ج
Boyd & Runkle, 1993 

Demirgüç-Kunt & Levine, 2000 
 Ruiz- Porras, 2007  
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ا:  تجربة المملكة األردنية الهاشمية/مستوى التركز لدى القطاع رابعا
   المصرفي وأثره على االستقرار المالي 

  لظجقاا  ج 2018ياجنهظمؤجعظمجمصاةخرؤجياجمورظ جد  تجل،ج،ظماجمصثب،كج
ل جمصبظ ججمصاف اجج  ياجمصاظاؤ  9 161  لاك ؤجلظجننث    دل اظرجظمبظرجأرظنا  6 48

ج جليظدح جمصاظاؤ 5 165مإلجاظصا ج يا ج2017صلظم جمورظ د لة ثؤجج أاثجمف ح
 ( 1  كحدا جمصةستجمصلةداؤجمص اج اتجمصايظرنؤجدهظج) ل ،س ؤ  يةمثظ  

 
( )% من الناتج 2018) لعدد من الدول العربية: موجودات القطاع المصرفي 1شكل

 المحلي اإلجمالي(

 مصارةر:جمصثب،كجمصاة ومؤجص ةستجمصالباؤ
 2017*مصثاظنظاج ل،ظجصلظمج

 
  دمورظ ياجر .ظ جننثؤجمصا،ج،ظماجفصمجمصبظ ججمصاف اجمإلجاظصاجفدظصةغ جل ج

  9 161  د  تجدجأاثجج( 2018-2007)   ةمص. ة بظ.صاظ  خمت    ف  أنهظ أخذا م سظ ظ  

  دج2007ياجنهظمؤجعظمجج  ياجمصاظاؤ  217.2ليظدحجج  د2018  ياجنهظمؤجعظم  ياجمصاظاؤ
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مل،ظجمصنثاجمصةاامجص بظقصج ذلجمصبنثؤجفصمجنا،جمصبظ ججمصاف اجمإلجاظصاجداكحجج

 ( 2  كحأ ثةجل جنا،جل،ج،ظماجمصثب،كج)

 
 : تطور موجودات البنوك العاملة في األردن ونسبتها إلى الناتج المحلي اإلجمالي 2شكل 

(0720-2018)  

 المصدر: البنك المركزي األردني.
 

ييةج ك تجل،ج،ظماجأ ثةجخانؤجج  ديااظجمتصجمصفرؤجمصن،قاؤجص ثب،كج)مص ة و(
ل جفجاظصاجل،ج،ظماجمصثب،كج  ياجمصاظاؤج  6 53دبكظ  لظ ننث      24دب،كجل جأبحجج

  ياجمصاظاؤج  2 76مصاةخرؤدجداباظج ك تجل،ج،ظماجأ ثةجعاةةجدب،كجلظجننث  جج
ج جمصن،قاؤجو ثةجخانؤجج جةمة د2018سعصعجياجنهظمؤجعظم دظصذ ةجأ جمصفرؤ

جلن اة جمنت.ظل جيا جدب،ك ج دسعاةة جعظم جنهظمؤ جيا جد  ت لظجج 2006فع
جدب،ك ياجمصاظاؤج  59.6ننث  ج و ثةجعاةةجج ياجمصاظاؤ 79.9سج دو ثةجخانؤ
ياججدظص ظصا يإ   بظصع منت.ظضظَ يا ننثؤ مص ة و صةى مصثب،ك مصاةخرؤ  ددب،ك

   (3  كح)مورظ ج
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)%( (2006-2018) األردنفي العاملة البنوك قطاع في التركز نسبة : شكل

المصدر: البنك المركزي األردني.  

 
(  Herfindahl Indexيااظ متص مصابظينؤ سدبظ   ع م لت ة  اةيبةت )

ياجمص،ضلجمص بظيناجصي ظ جج   فن ييةج ظ ج بظكجج  دصا،ج،ظماجمصي ظ جمصارةياج
ياجنهظمؤجعظمج ياجمصاظاؤ 6 10قااؤجمصات ةج د  تجمصثب،كجياجمورظ دجأاثج

مل،ظجمصنثاجمصةاامجج د2018 ياجنهظمؤجعظم ياجمصاظاؤ 9 8 تجسأبثفدج2007
فصمجقاظمجمصثب،كجد  ،مةجأعاظصهظجسلب سظ هظجج مصان اة ياج فن جلت ةجمص بظيناؤ
فضظيؤجفصمج.مظظةجعةظجمصثب،كجدلةجظخ،تجثمثؤجدب،كج دصومظظةجقةر هظجمص بظيناؤ

ج جعظم جيا ج جةمة  2009جةمةة جأ  جلن ،ىججمدظصذ ة جسمر .ظ  نت.ظلجمص ة و
منلكظسظاجفمسظداؤجع مجم س يةمرجج ص   بظيناؤجياجمصي ظ جمصارةياجمورظنامص

 (  4  كحمصاظصاجياجمورظ ج)

3
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 خالل الفترة : مؤشر هيرفندل لموجودات وودائع قطاع البنوك العاملة في األردن4شكل 

 )%( 2018-2007 

 المصدر: البنك المركزي األردني.  

 
ا:   منهجية الدراسة خامسا
جمصارةياجمورظناجع مجج هةمج جياجمصي ظ  جمص ة و جأثة جفصمجمخ ثظر مصةرمسؤ

( دبكظ  ضا   25أاثج ا تجمصةرمسؤجداظنظاج) دم س يةمرجمصاظصاجياجمصاا كؤ
ج) جل  اةماجمق رظظمؤجضظد ؤج  (2016-2006مص. ةة جمس تةمم ج    ب.اذججسدج اظ

ج) جمصا لةظ جمصت ا جم نفةمر جمص ظد د(EGLSأس ،ا جمصا  اة ج ةثة         لجصةرمسؤ
[(Z-scoreجمصذيجمن تةمج اياظسجملثةجع جمس يةمرجمصثبع)]  دظصا  اةجمصان يحجج

مصذيجميامجقااؤجمص ة وجل جموب،تج  –(  HHIس ،جلت ةج اةيبةتج اة اظ ج)
   ياجس، جمصثب،ك
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  جم ع اظظجياجظرمسؤجمصلمقؤجدا جمص ة وجياجمصي ظ جمصارةياجياج ذمجمإلأظردجج
 مورظ جع مجلسا،عؤجل جمصا  اةماج بين جفصم:جسم س يةمرجمصاظصاجياج

 
مصلملؤج  ةممى  جقاظس جدظس تدججاىىىةمرجمصاظصىىىجل  اةج ظدلجملثةجع جم س ي -

من تةمججدجسدجمصذيجميامجمأ اظصاؤجياحجمصثب،ك"Z-Score"  مصالاظرمؤ
غظصثظ  يا لل   مصةرمسظا ص ياا  مس يةمر دبع للا  س ذصع مصي ظ  

ج ج كحد جدا جمصارةيا جسمضفؤ جس ثاؤ جعمقؤ جسج،ظ جفصم  لب، ا 
"Z-Score " جمصثب،كج جفعنظر جقااؤ <سمأ اظصاؤ ج.مظا                     اظ
"Z-Score" جقحجمأ اظتجفعنظرجمصثبعجسدظص ظصاج.مظجم س يةمرج   اظ

 مصاظصا 
 دظس تةممجمصالظظصؤجمص ظصاؤ:ج Z-scoreم  جمأ نظاجج

Z-Score i = [(ROA i +(E/TA i)]/σ(ROA i) 
 أاثجأ :جج

 ROA :  اقحجمصلظاةجع مجمصا،ج،ظما  
E/TA :   أي، جمصانظ اا جفصمجمصا،ج،ظما 

:σ(ROA)  م نفةممجمصالاظريجص لظاةجع مجمصا،ج،ظما 
i ج اقحجمصثبعجمص،مأة ج: 
 

  جمس تةممججأاثجج  دل  اةجلن يحجملثةجع جمص ة وجياجمصي ظ جمصارةيا -
لةدلججفأ نظاجل جخمتج م  جفمسظظل  (HHIصياظس ج) تم ةيبةجلت ةج

جسي جمصالظظصؤج جص ثبعجل جفجاظصاجل،ج،ظماجمصثب،كد جمصن،قاؤ مصفرؤ
 مص ظصاؤ:ج
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 أاثجأ :ج
     H : اقحجلت ةج Herfindahl   
     n  مصثب،ك :ج اقحجعةظج 
      iXمصثبع:ج اقحجفجاظصاجل،ج،ظماج   
      i ج اقحجمصثبعجمص،مأة ج: 

 
  جمس تةممج)مصلظاةج د ل ثةج افةظماجوظم جمصثب،ك أخةىد ل  اةماجلن ي ؤ -

ج) جص ثبع جمصا،ج،ظما جمصثبعجROAع م جصةى جمصلظل ؤ جغاة جمصةم،  جننثؤ (د
(NPL(دجفجاظصاجل،ج،ظماجمصثبعج)TAدجمصبظ ججمصاف اجمإلجاظصاجمصفياياجج)
(RGDPج ) 
 

مصلمقؤجدا جمص ة وجياجمصي ظ جمصارةياجسمس يةمرج  ج ف احجياج ذمجمإلأظردج
(جPanel Dataدظ ع اظظجع مجمصثاظنظاجمصاسالؤج) دمصي ظ جمصارةياجمورظنا
ج)ج جصألع،مم جمورظناؤ ج)ج د(2016-2006ص ثب،ك جد غ جلاظ ةما (جج275داسا، 

ج) جمصا لةظ جمصت ا جم نفةمر جأس ،ا جدظس تةمم  Panel EGLSلاظ ةةد
Cross-section weights)مصبا،عججمصياظساجمص ظصاجسي جدج : 

 
Z-score it = α+ β1(HHIit)+ β2 (ROA it)+ β3(NPL it) + β4 
log (TA it)+ β5(RGDP t)+ ε it 
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 أاثجأ :جج
Z-scoreصياظسجمس يةمرجمصي ظ جمصارةيا ج  مصذيج  جمس تةمل:جمصات ةج 

HHIصياظسج ة وجمصي ظ جمصارةيا جج  ةيبةمت:جلت ةج 
ROA جمصلظاةجع مجل،ج،ظماجمصثبع: 
NPL جننثؤجمصةم، جغاةجمصلظل ؤجصةىجمصثبع: 

RGDP جمصبظ ججمصاف اجمإلجاظصاجمصفيايا ج: 
TA   جفجاظصاجل،ج،ظماجمصثبع: 
αمصبا،عج:جمصاي لجمصقظدتجياج  
β1د β2دجβ3دجβ4دجβ5 :للظلماجم نفةمر   اقح 
ε  ج اقحجمصت ةجمصلا،ماا ج: 
i ج اقحجمصثبعجمص،مأة ج: 
t ج اقحجمصنبؤجمص،مأةة ج: 
 

عماجظ صؤج بظكجعمقؤجعكناؤججمإلأرظااؤجمص اج  جفجةماهظدجج  مص يةمةماجدبظ   ع م  
(جسدا ججHHIدا   ة و مصي ظ  مصارةيا لاقم  دظصا  اة )  مؤ،جفأرظااؤجللبج

دجأيجأ ج.مظظةجمص ة وججZ- score ةجمس يةمر مصي ظ  مصارةيا لاقم  دظصا  ا
جص ثب،كجج جمصالاظرمؤ جخ.ضجمصلملؤ جيا جمنظ   جمورظنا جمصارةيا جمصي ظ  يا

دظص ظصاجيإ جمصن، جمصارةياجج  قحأسمص اج ااةجفصمجمس يةمرجلظصاج دمورظناؤ
رظناجم ثلجمص.ةضاؤجمصقظناؤججمص اج ةع جأ ج.مظظةجلن ،ىجمص ة وجياجمصي ظ ججمو

   .(Concentration-Fragilityمصارةياجمال جم س يةمرجمصاظصاج)
 

جموخةىجج جمصا  اةما جلل جمورظ  جيا جمصارةيا جمصي ظ  جمس يةمر جعمقؤ ألظ
للجننثؤججللب،مؤجج  ييةججظ اجعكناؤجعماجظ صؤجفأرظااؤ  دمصان تةلؤجياجمصةرمسؤ
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لن ،ىججقحجج  اظججدفاثج  اظج.مظاجننثؤجمصةم، جغاةجمصلظل ؤججججدمصةم، جغاةجمصلظل ؤ
دفاثجججدأةظمؤجللجمصبظ ججمصاف اجمإلجاظصا بظكج ذصعجعمقؤججم س يةمرجمصاظصادجج

 اظجأ جج ام س يةمرجمصاظصجلن ،ىج.مظج  اظج  اظج.مظجمصبظ ججمصاف اجمإلجاظصاج
أةظمؤجسعماجظ صؤجفأرظااؤجللجمصلظاةجع مجمصا،ج،ظماج بظكج ذصعجعمقؤج

جسييظ جص الظظصؤجمص ظصاؤ:جعصعجسفجاظصاجمصا،ج،ظمادج
Z-score it = 0.24 -2.12(HHIit)+ 3.12(ROA it)-0.003(NPL it) 
+ 0.04 log (TA it)+ 1.03(RGDP t) 

جمصسةستجمص ظصاجمثا جن ظاججمص ف احجم ق رظظيجمصياظساجص با،عججأعمل:جج
 Z-Score، المتغير التابع نتائج التحليل االقتصادي القياسي

 T-Statisticجمصالظلحجمصا  اةج
C 0 244.8 *ج 

HHI1.8-ج*ج2.12-ج 
ROA 3.124.8ج*ج 
NPL2.3- *ج0.003-ج 

log (TA) 0.0462.12ج*ج 
RGDP 1.03 1.2 

 %93.8ج(ج2R )جمص فةمةججللظلحج
ج%93.1ج(ج2Adjusted Rللظلحج)ج
ج%ج95)*(:جللب،مؤجفأرظااؤجع مجلن ،ىجثيؤجج
ج

  ،مي جللجمصةرمسظاجمص اجسجةاجأ جمصان ،مظاججججدف جن ظاججمصةرمسؤجياجمورظ 
جأثةجس ثاجع مجمص ةسمجج مصلظصاؤجل جمص ة وجياجمصي ظ جمصارةياجمك، جصهظ

دجس ذمجمب ث جللججلاظجمتظيجفصمج اظ ؤجسضل جم س يةمرجمصاظصاجدمص بظيناؤ
جدUhde and Heimeshoff,  2009) )ججلقحجظرمسؤجظرمسظاجسظديؤجعةمةة

مصلمقؤجدا جمص ة وجياجمصي ظ جمصارةياجسم س يةمرجمصاظصاجياججججمص اجدفقتجيا
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خ رتجفصمجأ ج.مظظةج ة وجمصي ظ جمصارةياجص ج ةثاةجج  أاثج فظظجموسرسدادججمإل
 س ثاجع مجمصنملؤجمصاظصاؤجص ثب،كجموسرسداؤ 

 
 اظجأثث تجمصلةمةجل جمصةرمسظاجأ جمإلأظرجمص ب اااجسمصةقظداجمصابظساجسمص.لظتج

 ت.ا جل جمآلثظرجمصن ثاؤجمصاف ا ؤجص ابظينؤجمصت ةةجع مجم س يةمرجمنظعةجياجمص
مصاظصادجسدظص ظصاجيإ جمنت.ظلجمص ة وجس.مظظةجلن ،ىجمص بظيناؤجدا جمصثب،كجللجج

   سج،ظجفأظرج ب اااجسرقظداجلبظساجملو.جم س يةمرجمصاظصا
 

ا:   االستنتاجات والتوصيات: سادسا
 

منت.ظلجمص ة وجس.مظظةجلن ،ىجمص بظيناؤجياجمصي ظ ججأظهةاجن ظاججمصةرمسؤجدة جج
ياجض، ج   ملو.جل جم س يةمرجمصاظصاجياجمصاا كؤجمورظناؤجمصهظ ااؤ  دمصارةيا

يإن ج دلن ،ىجمص ة وجياجمصي ظ جمصارةياجياجم رظ جياج ةمجلجلن اةأ ج
ل جمصا ،قلجأ جمك، جصهذمجمص ةمجلجس.مظظةجلن ،ىجمص بظيناؤجأثةجفمسظداجع مج
  د لوموجم س يةمرجمصاظصادجللجضةسرةجم س اةمرجدظ ثظ جساظسؤجرقظداؤجأرا.ؤ

ص فا ،صؤجظس ج ةثاةج.مظظةجمصابظينؤجع مج.مظظةجرغثؤجمصي ظ جمصارةياجياج فاحجج
 مصاومةجل جمصاتظأة ج

 
جآخة جمصب ددالبم جيةضاؤجف  ج ةأض جفصاهظ جمص ،بح ج   جمص ا  ظاج

جمص.ةضاؤجج ددظص ظصاج  )مص ة و/م س يةمر( جم ثل جمورظنا جمصارةيا جمصن،  يإ 
جمصقظناؤ جمال جد جمصارةيا جمصي ظ  جيا جمص ة و جلن ،ى ج.مظظة جأ  ج ةع  مص ا

 م س يةمرجمصاظصاج)مص ة و/مصال ( 
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 ياجض، جلظج يةمدج ،باجمصةرمسؤجداظجم ا:ج
 

ج -1 جمصلةداؤ جمصةست جلاظث ؤقاظم جظرمسظا جمصارةياج دإعةمظ جمصي ظ  ع م
جسلن ،ىجج دصةمهظ جمصارةيا جمصي ظ  جيا جمص ة و جدا  جمصلمقؤ صالةيؤ

 م س يةمرجمصاظصاجياجمصةسصؤ ج
 

 موظسمامصك اؤدجس ،سالجن ظ جمس تةممج م أ ةم.مؤج لوموجمصناظسظاج -2
دجس  عجمإلجاظصامصا ل يؤجدبناجمصيةسلجفصمجمصبظ ججمصاف اجج  م أ ةم.مؤ

جنناج جدالظصسؤ جمصي ظعاج مصا ل يؤ جمصي ظ جج صما اظ مص ة و جل  مصايةم
دظصثب،كج   لوموجمإلجةم ماجم أ ةم.مؤجمصا ل يؤمصارةيادجفضظيؤجفصمجج

 .مصب ظلاؤ مو ااؤعماج
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