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ملخص
هدفــت الدراســة إلــى بيــان أثــر مؤشــرات االشــتمال المالــي علــى األداء المالــي للبنــوك األردنيــة المدرجــة فــي ســوق
ع ّمــان المالــي ،وقــد اســتخدم الباحثــان المنهــج التطبيقــي مــن خــال االعتمــاد علــى البيانــات المنشــورة مــن قبــل البنــك
المركــزي األردنــي والبنــك الدولــي ،والبنــوك التجاريــة األردنيــة والخاصــة بمؤشــرات االشــتمال المالــي ،وباســتخدام تحليــل
االنحــدار البســيط للربــط بيــن المتغيــرات المتمثلــة فــي مؤشــرات االشــتمال المالــي والعائــد علــى الموجــودات فــي البنــوك
التجاريــة األردنيــة المدرجــة فــي ســوق ع ّمــان المالــي .
ومــن أهــم النتائــج التــي توصلــت إليهــا الدراســة؛ هــو أن هنالــك أثــر ذو داللــة إحصائيــة وعالقــة طرديــة وبدرجــات
مختلفــة بيــن مؤشــرات االشــتمال المالــي المختــارة فــي هــذه الدراســة ،والمتمثلــة فــي (المدفوعــات ،والخدمــات الماليــة
الرقميــة ،وتمويــل الشــركات ،والمشــاريع متناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة الحجــم ،والمدفوعــات والتحويــات
والحــواالت ،والوصــول المالــي ،وحمايــة المســتهلك المالــي وبنــاء القــدرات الماليــة) ،والعائــد للبنــوك األردنيــة المدرجــة
فــي ســوق ع ّمــان المالــي ،وباالعتمــاد علــى النتائــج التــي تــم التوصــل إليهــا يوصــي القائمــون علــى الدراســة بضــرورة قيــام
المؤسســات الماليــة األردنيــة بصياغــة اســتراتيجيات مســتقبلية ،تكــون اتجاهــات هدفهــا األساســي زيــادة الوصــول المبتكــر
للخدمــات الماليــة ،وتحســين وتطويــر البنيــة التحتيــة للخدمــات الماليــة؛ مــن أجــل رفــع مســتوى الخدمــات الماليــة الرقميــة
المنخفضــة نســبيا ً مقارنــة بالبلــدان المتوســطة الدخــل.
الكلمات المفتاحية :الشمول المالي؛ األداء المالي؛ البنوك التجارية األردنية.
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Abstract
The main objective of this research is to figure out the effect of financial inclusion indicators
on the profitability of firms looking specifically on the banking sector in Jordan. The researchers
used the applied approach relying on data of financial inclusion indicators published by the
Central Bank of Jordan, World Bank, and Jordanian commercial banks. A regression analysis
is employed to examine the relationship between financial inclusion and bank profitability
(Return on Assets). Findings of the study showed that there is a significant relationship between
financial inclusion and firm profitability. The study recommends that Jordanian commercial
banks should increase access to financial services through different channels and tools in order
to increase financial inclusion in the Jordanian community.
Key words: Financial Inclusion; Financial Performance; Jordanian Commercial Banks.

تمهيد:
إن عــدم حصــول قســم كبيــر مــن المواطنيــن علــى الخدمــات الماليــة الرســمية يقلــل مــن مســتوى رفاهيتــم وحمايتهــم
االجتماعيــة ،وهــذا بــدوره ســيؤدي النخفــاض العدالــة الماليــة فــي المجتمــع ،األمــر الــذي يــؤدي فــي النهايــة إلــى إبطــاء
تطــور االقتصــاد القومــي .ويزيــد مــن حصــة وعــدد المواطنيــن المســتبعدين مالي ـاً.
ويقــع علــى عاتــق البنــوك الــدور األكبــر فــي زيــادة مســاحة وحجــم االشــتمال المالــي ،حيــث أن هنالــك فئــات متعــددة
فــي المجتمــع غيــر قــادرة علــى الوصــول إلــى التمويــل المالــي المناســب ،أو إلــى الخدمــات الماليــة المالءمــة؛ بســبب
الحواجــز الســعرية أو البنيــة التحتيــة الماليــة غيــر المتطــورة أو تعليمــات حمايــة المســتهلك غيــر الفعالــة ،حيــث أن مهــام
البنــوك القضــاء علــى هــذه الحواجــز لتحقيــق التنميــة واالســتقرار للنظــام المالــي فــي البلــد ،حيــث يعــد اســتخدام البنــى التحتيــة
الرقميــة الحديثــة عامـاً رئيســيا ً فــي زيــادة وصــول المتعامليــن إلــى المــوارد والخدمــات الماليــة الرســمية ،وبالتالــي نقــص
عــدد المســتبعدين مالي ـاً.
مــن هنــا جــاءت هــذه الدراســة لتحقيــق هــدف أساســي وهــو بيــان أثــر مؤشــرات االشــتمال المالــي علــى األداء المالــي
للبنــوك األردنيــة المدرجــة فــي ســوق ع ّمــان المالــي.

 .1مشكلة الدراسة
قــام البنــك المركــزي األردنــي ( Central Bank of Jordan )CBJبالتعــاون مــع الوكالــة األلمانيــة للتعــاون الدولــي
( Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit)GIZفــي عــام  2016بإعــداد وتطبيــق
االســتراتيجية الوطنيــة لالشــتمال المالــي بهــدف تحســين الرفــاه االجتماعــي وبمــا يتوافــق مــع محــاور األجنــدة الوطنيــة
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عمان املالي
مؤشرات االشتمال املالي وأثرها على األداء املالي للبنوك األردنية املدرجة يف سوق ّ
والتوجهــات االســتراتيجية لــأردن ،حيــث تغطــي هــذه االســتراتيجية ســتت محــاور أساســية هــي :أنظمــة المدفوعــات
اإللكترونيــة ،التمويــل األصغــر ،تمويــل الشــركات الصغيــرة والمتوســطة ،الثقافــة الماليــة ،حمايــة المســتهلك المالــي ،ومحــور
تجميــع وتحليــل البيانــات ومؤشــرات األداء ( .)CBJ, 2016
إن الزيــادة فــي مســتويات االشــتمال المالــي تعــزز نمــو الخدمــات المصرفيــة لألفــراد ومنــح التســيهيالت االئتمانيــة،
هــذا األمــر ســيؤثر بشــكل إيجابــي علــى أداء البنــوك األردنيــة (منتــدى .)2017،وكلمــا كانــت هنالــك زيــادة فــي مســاحة
االشــتمال المالــي ،أثــر ذلــك علــى فعاليــة أســعار الفائــدة كأداة للسياســة النقديــة ،وهــذا بــدوره ســينعكس علــى االســتقرار
المالــي ويزيــد مــن اآلنتاجيــة الكليــة لألفــراد الذيــن يتعاملــون مــع الخدمــات الماليــة ،وهــذا بــدوره ســينعكس علــى األداء المالي
للمؤسســات الماليــة(.)Dabla et al., 2015
وتتفــاوت دول العالــم مــن حيــث درجــة تمتــع ســكانها بالخدمــات الماليــة األساســية ،ويتضــح هــذا جلي ـا ً مــن خــال
مؤشــرات االشــتمال المالــي األساســية ،حيــث أن ( )99%مــن ســكان الــدول االســكندنافية ،و( )91%مــن ســكان أمريــكا؛
لديهــم حســابات مصرفيــة ،ممــا يشــير إلــى أن نســبة الحرمــان المالــي فــي هــذه البــاد ال تتجــاوز ( )9%كحــد أقصــى .وفــي
الجهــة المقابلــة تتــراوح نســبة الســكان التــي تســتفيد مــن الخدمــات الماليــة األساســية فــي البــاد الناميــة مــا بيــن( )20%كحــد
أدنــى و ( )30%كحــد أقصــى ،وهــذا يعنــي( )70%مــن الســكان فــي هــذه البــاد مســتبعدون مــن الخدمــات الماليــة األساســية
أو الرســمية (األميــن )2015،
ويــؤدي الوصــول إلــى الخدمــات الماليــة دورا ً حاســما ً فــي عمليــة التنميــة ،وذلــك مــن خــال تســهيل النمــو االقتصــادي
وتقليــل التفــاوت فــي الدخــل ،وتتيــح أنظمــة االشــتمال المالــي للفقــراء تســهيل االدخــار واالقتــراض لبنــاء األصــول الخاصــة
بهــم ،ولعمــل االســتثمارات فــي التعليــم والمشــاريع الرياديــة لتحســين أحوالهــم المعيشــية ،وإن االشــتمال المالــي لــه أهميــة
كهــدف مــن أهــداف السياســة العامــة للدولــة لتحســين حيــاة أفــراد المجتمــع كافــة ،وبشــكل خــاص الفقــراء ،والوصــول إلــى
التنميــة المســتدامة ( .)Asli, et al, 2017وباالســتناد إلــى مــا ســبق يمكــن تلخيــص مشــكلة الدراســة مــن خــال اإلجابــة
علــى الســؤال الرئيــس اآلتــي:
ما هو أثر مؤشرات االشتمال المالي على األداء المالي للبنوك المدرجة في سوق ع ّمان المالي؟

 .2اإلطار النظري والدراسات السابقة
شــهدت الســنوات األخيــرة اهتمام ـا ً كبيــرا ً باالشــتمال المالــي وأبعــاده والعوامــل المؤثــرة فــي تطــوره  ،وذلــك بســبب
الحاجــة لمعالجــة الفقــر ،وإشــراك المواطنيــن علــى نطــاق أوســع فــي النظــام المالــي الرســمي للدولــة  ،وضمــان التنميــة
االقتصاديــة المســتدامة للبلــدان ،ففــي عــام  ، 2017كان حوالــي  1.7مليــار بالــغ ( ٪31مــن ســكان العالــم البالغيــن) فــي
العالــم لــم يكــن لدىهــا إمكانيــة الوصــول إلــى الخدمــات الماليــة الرســمية وغيــر الرســمية ()Svetlana, et al., 2019
يشــهد عالــم اليــوم تطــورا ً متســارعا ً نحــو مزيــد مــن القــوة والســيطرة والهيمنــة المصرفيــة ،بينمــا التــزال الخدمــات
الماليــة بعيــدة عــن متنــاول الكثيــر مــن المواطنيــن ،ألن القصــور فــي البنيــة التحتيــة الماليــة رفعــت تكاليــف هــذه الخدمــات
إلــى مســتويات تجعــل مــن الصعــب الحصــول عليهــا لــكل فئــات المجتمع).أبــو ديــة ،)2016،ويعــد االشــتمال المالــي مــن
المواضيــع الحديثــة المهمــة التــي بــرزت علــى الســاحة الدوليــة بعــد األزمــة الماليــة العالميــة ،وأصبــح موضــوع االشــتمال
المالــي مــن القضايــا األساســية والمهمــة المدرجــة علــى جــدول أعمــال السياســات الدوليــة ،وقمــم دول مجموعــة ( )G20فــي
وقــت تتوحــد فيــه جهــود المجتمــع الدولــي مــن أجــل تحقيــق التنميــة المســتدامة (نعمة،واحمــد .)2018،ويعــرف االشــتمال
المالــي بأنــه” الحصــول علــى الخدمــات الماليــة واالئتمانيــة فــي الوقــت المناســب والكافــي عنــد الحاجــة للفئــات الضعيفــة
والفئــات ذات الدخــل المنخفــض بتكلفــة معقولــة” (عجــوز ،)2019،واالشــتمال المالــي يعنــي أيض ـا ً أن األفــراد والشــركات
لديهــم إمكانيــة الوصــول إلــى منتجــات وخدمــات ماليــة مفيــدة (المعامــات والمدفوعــات والتحويــات والمدخــرات واالئتمــان
والتأميــن) وبأســعار معقولــة تلبــي احتياجاتهــم ،ويتــم تقديمهــا لهــم بطريقــة تتســم بالمســؤولية واالســتدامة ( صنــدوق النقــد
العربــي  .)2015،لقــد اعتمــد قــادة دول مجموعــة العشــرين ) )G20فــي قمــة تورنتــو عــام  2010تســعة مبــادئ لالشــتمال
المالــي القائــم علــى اإلبــداع واالبتــكار ،وهــذه المبــادئ هــي :القيــادة ،والتنــوع ،والتطويــر،و الحمايــة ،والتمكيــن ،والتعــاون،
والمعرفــة ،والتناســب ،وإطــار العمــل ،وتســتخدم هــذه المبــادئ مــن قبــل الــدول فــي بنــاء اســتراتيجياتها الوطنيــة لالشــتمال
المالــي ،وتســتخدم رســميا ً مــن قبــل هيئــات وضــع المعاييــر العالميــة للشــمول المالــي ()CGAP, 2011
كمــا التزمــت الحكومــة األردنيــة بزيــادة االشــتمال المالــي فــي الســنوات األخيــرة ،مــع قيــام البنــك المركــزي األردنــي
بــدور رائــد فــي تنفيــذ هــذا االلتــزام ،وفق ـا ً لبيــان الرؤيــة الصادرعــن البنــك المركــزي األردنــي بشــأن االشــتمال المالــي،

10
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الشحادة ،قاسم ،الرفاعي
وبالتالــي فــإن فرصــة اســتخدام االشــتمال المالــي كأداة لتعزيــز التنميــة االقتصاديــة جيــدة ،وذلــك مــن أجــل ضمــان
الوصــول الفــردي إلــى مختلــف المنتجــات والخدمــات الماليــة (الدفــع والمدخــرات واالئتمــان والتحويــات والتأميــن)
بطريقــة موثوقــة ومســتدامة لتحســين الظــروف المعيشــية ومكافحــة الفقــر والبطالــة وتعزيــز المســاواة واالســتقرار المالــي
والنزاهــة ()CBJ, 2016
ويتضمــن االشــتمال المالــي مجموعــة مــن األبعــاد تتمثــل فــي :الوصــول واالســتخدام والجــودة .ويشــير الوصــول إلــى
قــدرة العمــاء للحصــول علــى منتــج مالــي معيــن إذا أرادوا ذلــك ،ويشــير مصطلــح االســتخدام إذا مــا كان العمــاء يختــارون
االســتفادة مــن هــذا الوصــول واســتخدامه أم ال ،وتمثــل الجــودة جميــع فوائــد وتكاليــف المنتــج (بختــة وعقــون .)2018،ويقاس
االشــتمال المالــي مــن خــال اســتخدام مجموعــة مــن المؤشــرات الماليــة ،مثــل حصــة البالغيــن الذيــن لديهــم حســاب مصرفــي
أو حصــة الشــركات الصغيــرة والمتوســطة والصغيــرة ( )Micro, Small and Medium Enterprise MSMEsالتــي
لدىهــا قــرض ،ومــن أجــل ضمــان القابليــة للمقارنــة ،قامــت مجموعــة دول العشــرين( )G20وتحالــف االشــتمال المالــي
( )Alliance for Financial Inclusion AFIبتطويــر وترويــج اســتخدام مجموعــة قياســية مــن المؤشــرات ،تغطــي
مختلــف فئــات المنتجــات مثــل االئتمــان والحســابات والمدفوعــات ،مــن منظــور كل مــن األفــراد والمؤسســات الصغيــرة
والمتوســطة الحجــم ،بمــا فــي ذلــك دراســة ( )Findexالتــي أجراهــا البنــك الدولــي واســتطالعات صنــدوق النقــد الدولــي
بشــأن االشــتمال المالــي ()CBJ/GIZ,2017
وتمثــل الشــراكة العالميــة لالشــتمال المالــي  )Global Partnership for Financial Inclusion(GPFIالمنبــر
الرئيســي لتنفيــذ خطــة عمــل مجموعــة العشــرين ( )G20بشــأن االشــتمال المالــي ،واتفــق قــادة ( )G20مــع توصيــة الشــراكة
العالميــة( )GPFIمــن أجــل االشــتمال المالــي لدعــم جهــود بيانــات االشــتمال المالــي العالمــي والوطنــي فــي قمــة عــام2012
 ،وتــم االتفــاق علــى مجموعــة أساســية مــن المؤشــرات لقيــاس االشــتمال المالــي ،وهــذه المؤشــرات تتنــاول قيــاس ثالثــة
أبعــاد رئيســية هــي :الحصــول علــى الخدمــات الماليــة ،واســتخدام الخدمــات الماليــة ،باإلضافــة إلــى جــودة الخدمــات الماليــة
))GPFI ,2012
وهنالــك مجموعــة مــن المؤشــرات التــي يســتعان بهــا لقيــاس مســتويات االشــتمال المالــي فــي دول العالــم ،واســتخدام
بياناتهــا للمقارنــة بيــن الــدول ،وتحديــد نســب التفــاوت بينهــا فــي نفــاذ الخدمــات الماليــة وانتشــارها بيــن الســكان البالغيــن،
وســنقوم بعــرض هــذه المؤشــرات التــي تتوفــر حولهــا بيانــات فــي الســوق المالــي المصرفــي العالمــي واألردنــي (CBJ/
 )GIZ,2017علــى النحــو اآلتــي:

 .1الوصول للخدمات المالية:
إن وجــود حســاب المعامالت هــو الخطــوة األولــى للشــمول المالــي بشــكل أوســع ،ألن حســاب المعامــات يســمح
للنــاس بادخــار المــال ،وإرســال المدفوعــات واســتالمها ،يمكــن أيضــا أن يكــون حســاب المعامــات بمثابــة بوابــة لخدمــات
ماليــة أخــرى ،وهــذا هــو الســبب فــي ضمــان وصــول األشــخاص فــي جميــع أنحــاء العالــم إلــى حســاب المعامــات  ،وهــذا
مــا أكــدت عليــه مجموعــة البنــك الدولــي بتوصياتهــا بخصــوص الشــمول المالــي بحلــول عــام Shihadeh, et al, 2020
 .))2018وبلــغ معــدل ملكيــة الحســاب فــي األردن ،أو حصــة البالغيــن الذيــن لديهــم حســاب فــي مؤسســة ماليــة مــا نســبته
( )33.1%فــي منتصــف عــام  ، 2017وفقًــا لنتائــج مســح ( ،)CBJ/GIZ,2017وارتفــع هــذا المؤشــر بشــكل كبيرعــن
مســتوى ( )24.6%الــذي كان فــي عــام  ،2014ويمكــن القــول إن هــذا المؤشــر هــو األكثــر أهميــة للشــمول المالــي،
ـر مــن البلــدان فــي جميــع أنحــاء العالــم باعتبــاره اختصــارا ً للوصــول المالــي ،ممــا يجعــل التحســن فــي هــذا
وتســتخدمه كثيـ ٌ
المؤشــر علــى مــدى الســنوات الثالثــة الماضيــة إنجــازا ً بــارزا ً بالنســبة للحكومــة والمؤسســات الماليــة األردنيــة (CBJ/
 .)GIZ,2017فــي حيــن تعــد الحســابات الجاريــة هــي أكثــر المنتجــات التــي يملكهــا حيــث بلغــت مــا نســبته ( )22.5%مــن
البالغيــن األردنييــن  ،تليهــا حســابات االدخــار بنســبة( ،)7.3%والودائــع ألجــل ( )1.8%وأنــواع أخــرى بنســبة (،)0.4%
وعلــى الرغــم مــن أن الحســابات الجاريــة عــادة ال تدفــع فائــدة ،علــى عكــس حســابات االدخــار والودائــع ألجــل ،فــإن مرونتهــا
تجعلهــا الخيــار األفضــل ،حيــث يمكــن اســتخدام الحســابات الجاريــة للتحويــات والمدفوعــات وأنــواع مختلفــة أخــرى مــن
خدمــات المعامــات ،وعــادة مــا تســمح بســحوبات غيــر محــدودة فــي فــي اي وقــت.
وتســاهم المنتجــات األخــرى بخــاف الحســابات فــي الحكــم علــى تقــدم االشــتمال المالــي ،مثــل االئتمــان والودائــع والتأمين
والتحويــات ،فقــد اســتخدم ( )75.2%مــن البالغيــن فــي األردن شــكالً مــن أشــكال الخدمــات الماليــة فــي عــام  ،2017وكانــت
القنــاة األكثــر شــيوعا ً للحصــول علــى الخدمــات الماليــة هــي المؤسســات الماليــة الرســمية ،حيــث ( )62%مــن البالغيــن فــي
األردن كانــوا عمــاء للمؤسســات الرســمية .وهــذه النســبة الســابقة تخــص فقــط البالغيــن الذيــن)CBJ/GIZ,2017( :
اإلصدار الثاني ،السنة الرابعة2020 ،
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عمان املالي
مؤشرات االشتمال املالي وأثرها على األداء املالي للبنوك األردنية املدرجة يف سوق ّ
• كان لديهم حساب مصرفي ،وكان لديهم تأمين في وقت المسح.
• تم االقتراض من مؤسسة مالية رسمية (بما في ذلك التأجير التمويلي)
• إرســال أو تلقــي التحويــات المحليــة من خالل قناة رســمية ،بمــا في ذلك التحويــات المصرفية،
خدمــات التحويــل المتخصصــة مثــل ( )Western Unionوخدمــات اآلنترنــت مثــل(.)PayPal
وكمــا يشــير تقريــر البنــك الدولــي حــول نســب االشــتمال المالــي لعــام  2017مــن حيــث نســبة البالغيــن الذيــن يملكــون
حســابات لــدى المؤسســات الماليــة فــي الــدول العربيــة كمــا هــو موضــح فــي الجــدول رقــم ( )1التالــي :
جدول رقم ( :)1نسبة البالغين الذين يملكون حسابات لدى المؤسسات المالية في بعض الدول العربية
الدولة العربية
نسبة البالغين الذين
يملكون حسابات لدي
المؤسسات المالية
الترتيب عالميا ً

االمارات

البحرين

الكويت

السعودية

ليبيا

لبنان

الجزائر

تونس

االردن

مصر

88%

83%

80%

72%

66%

45%

43%

42%

37%

33%

35

42

51

59

66

97

101

103

114

121

Source: Asli, et al, 2017,

وأوضحــت دراســات قيــاس االشــتمال المالــي أن( )59%مــن البالغيــن ال يوجــد لديهــم أي حســاب مصرفــي بســبب
عــدم وجــود مــا يكفيهــم مــن المــال وذلــك علــى الصعيــد العالمــي ،وهــذا يعنــي أن الخدمــات الماليــة حتــى اآلن ليســت فــي
متنــاول المســتخدمين ذوي الدخــل المنخفــض ،وذلــك بســبب معيقــات أخــرى تمنعهــم مــن فتــح حســاب مصرفــي بســبب عامــل
المســافة وعــدم الوصــول إلــى مــزودي الخدمــات الماليــة ،ونقــص الوثائــق الالزمــة لذلــك؛ باإلضافــة إلــى انعــدام الثقــة فــي
مقدمــي الخدمــات الماليــة ()Sarma,2010
إن ملكيــة الحســاب بيــن المؤسســات الصغــرى وعمــاء مؤسســات التمويــل األصغــر منخفضــة بالفعــل مقارنــةً
بالقطاعــات األخــرى ،ووفقًــا لمســح ( ،)USAID, LENSكان لــدى ( )17%مــن الشــركات الصغيــرة فــي األردن حســاب
مصرفــي فــي وقــت إجــراء المســح فــي  ،2015-2014أي أقــل بكثيــر مــن نتائــج ( )Findexلعــام  2014التــي بلغــت
( )24.6%مــن البالغيــن الذيــن لديهــم حســاب مــن مؤسســة ماليــة ،))USAID,2015 .ووفــق اســتطالع ()CBJ/GIZ
لعــام ،2017تبيــن أن ( )22.3%لديهــم حســاب مصرفــي مــن البالغيــن الذيــن حصلــوا علــى قــرض مــن مؤسســات التمويــل
األصغــر فــي  ،2016ولكــن هــم أقــل بكثيــر مــن نســبة ( )33.5%مــن العمــاء مــن غيــر مؤسســات التمويــل األصغــر الذيــن
كان لديهــم حســاب بنكــي ()CBJ/GIZ,2017,18
وال يــزال حوالــي ( )1.7مليــار مــن البالغيــن بــدون حســاب فــي أي مؤسســة ماليــة وذلــك علــى الصعيــد العالمــي ،وفــي
عــام  2014وصــل هــذا العــدد إلــى  2مليــار ،وأن ( )69%مــن البالغيــن لديهــم حســاب فــي عــام  ،2017ففــي االقتصاديــات
ذات الدخــل المرتفــع فــإن (  )94%مــن البالغيــن لديهــم حســاب ،وفــي االقتصــادات الناميــة المصنفــة مــن البنــك الدولــي ذي
الدخــل المنخــض أو المتوســط فــإن ( )63%مــن البالغيــن لديهــم حســاب ،حيــث أن وجــود الحســابات تعــد ذات أهميــة كأداة
ماليــة ،توفــر طريقــة آمنــة لتخزيــن األمــوال وبنــاء مدخــرات المســتقبل ،كمــا أنهــا تســهل دفــع الفواتيــر ،والوصــول إلــى
االئتمــان ،وإجــراء عمليــات الشــراء ،وإرســال أو تلقــي التحويــات الماليــة ،وبالتالــي فــإن وجــود الحســابات يســتخدم مــن قبــل
البنــك الدولــي وآخريــن كمؤشــر مــن مؤشــرات االشــتمال المالــي ( )Asli, et al, 2017
وعلــى الرغــم مــن أن األردنييــن ليســوا مدخريــن نشــطين ،خاصــة فــي مــا يتعلــق باالدخــار فــي مؤسســة ماليــة  ،إال أن
الميــل إلــى االدخــار يظهــر ازديــادا ً مــع مــرور الوقــت ،فقــد وجــد اســتطالع ( )CBJ/GIZلعــام  2017أن حصــة البالغيــن
الذيــن يوفــرون المــال فــي حســاب مصرفــي فــي العــام 2017بلغــت ( ،)9.3%بارتفــاع ملحــوظ عــن معــدل( )3.8%الــذي
كان عــام  .2014ووفقًــا لدراســة ( )Findexفــإن ( )29.2%مــن األردنييــن قامــوا بالتوفيــر ،وبالتالــي فــإن نســبة ()3.8%
التــي تــم توفيرهــا فــي أحــد البنــوك لــم تمثــل ســوى جــزء صغيــر مــن إجمالــي نشــاط التوفيــر ،حيــث كانــت القنــوات غيــر
الرســمية مثــل نــوادي االدخــار أو االدخــار مــع شــخص خــارج العائلــة أكثــر شــعبية مــن البنــوك  ،حيــث تبيــن أن ()13.4%
يســتخدمون قنــوات غيــر رســمية ،أمــا المدخــرون الباقــون الذيــن لــم يســتخدموا مؤسســة ماليــة أو قنــوات غيــر رســمية فقــد
كانــوا يحتفظــون بالمــال فــي المنــزل ()CBJ/GIZ,2017,23
فيمــا يتعلــق بالغــرض مــن توفيــر المــال ،يظهــر األردنيــون ميـ ً
ضــا لالدخــار للتعليــم أو االســتثمار فــي األعمــال
ـا منخف ً
التجاريــة أو التقاعــد ،فــإن(  )٪6.2مــن األردنيــن مدخــرون للتعليــم أو الرســوم المدرســية  ،و( )3.9%للشــيخوخة و ()3.4%
لالســتثمار التجاري ()CBJ/GIZ,2017
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الشحادة ،قاسم ،الرفاعي
ووفقـا ً للمســح الــذي تــم مــن قبــل ( )CBJ/GIZلعــام  2017تــم الحصــول علــى مجموعــة مختــارة مــن أهــم مؤشــرات
االشــتمال المالــي ،وجميــع المؤشــرات هــي كنســبة مئويــة مــن البالغيــن الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن  15ومــا فــوق ،فقــد بلــغ
ممــن لديهــم حســاب فــي مؤسســة ماليــة ( ،)33.1%أمــا الذيــن لديهــم حســاب التوفيــر البريــدي ( ،)32.0%والذيــن لديهــم
حســاب التوفيــر غيــر الرســمي ( ،)13.1%وأمــا مــن مــن لديهــم بطاقــة ائتمــان ( ،)27.2%ومــن لديهــم حســابات توفيــر فــي
المؤسســة الماليــة مــا نســبته ( ،)9.3%ومــن لديهــم حســابات الودائــع المصرفيــة لــكل  1000بالــغ ( ، )50.4%ومــن قامــوا
باالقتــراض مــن مؤسســة ماليــة مــن البالغيــن( ،)9.9%ومــن قامــوا باالقتــراض مــن البنــك فــي العــام الماضــي مــن البالغيــن
مــا نســبته ()CBJ/GIZ,2017( )4.3%
وبلغــت نســبة البالغيــن الذيــن يســتخدمون نوعـا ً مــا مــن الخدمــات الماليــة غيــر الرســمية مــا نســبته ( ، )43.6%وهــي
نســبة أقــل بكثيــر مــن معــدل الخدمــات الماليــة بطريقــة رســمية والمقــدرة فــي ( )62%وتشــمل الخدمــات الماليــة غيــر
الرســمية البالغيــن الذيــن لديهــم حســاب ادخــار غيــر رســمي أو قامــوا باالقتــراض مــن مصــدر غيــر رســمي مثــل العائلــة
واألصدقــاء أو صاحــب العمــل أو المتجــر ،والذيــن قامــوا بإرســال أو تلقــي التحويــات المحليــة فــي شــكل نقــدي ،وهــذا يعنــي
أن ( )24.8%مــن البالغيــن ال يســتخدمون أي خدمــات ماليــة ( رســمية أو غيــر رســمية) وبالتالــي يعــدون «مســتبعدين» مــن
النظــام المالــي  ،فــي حيــن تــم اســتبعاد مــا نســبته ( )38%مــن النظــام المالــي الرســمي ()CBJ/GIZ,2017
ووفقًــا لمســح ( ،) CBJ/GIZفقــد اقتــرض ( )21.6%مــن البالغيــن مــن أي مصــدر فــي العــام  ، 2017حيــث تــم
اقتــراض ( )9.9%مــن مؤسســة ماليــة رســمية و ( )13.3%مــن مصــادر غيــر رســمية ،وحســب مصــدر االقتــراض ،كانــت
حصــة البالغيــن الذيــن يحصلــون علــى قــروض مــن مؤسســات التمويــل األصغــر أقــل بقليــل مــن حصــة البنــوك ،علــى الرغــم
مــن أن كالهمــا كانــا وراء االختيــار األفضــل للعائلــة واألصدقــاء ،مــن بيــن المؤسســات الرســمية  ،فقــد اقتــرض ()4.3%
مــن أحــد البنــوك ،و ( )4.2%مــن مؤسســة تمويــل أصغــر ،و( )1%مــن بعــض المؤسســات الرســمية األخــرى ،و()1.4%
اقترضــت باســتخدام بطاقــة ائتمــان ،فيمــا يتعلــق بمصــادر االئتمــان غيــر الرســمية  ،اقترضــت ( )11.3%مــن األســرة أو
األصدقــاء  )1.9%( ،اقترضــت مــن صاحــب العمــل ،و ( )0.2%حصلــت علــى االئتمــان،و ()0.6%اقترضــت مــن بعــض
المصــادر غيــر الرســمية األخــرى ()CBJ/GIZ,2017
ضــا بمثابــة مصــدر ائتمــان قصيــر األجــل كلمــا اســتخدمت ،حتــى عنــد
تعــد بطاقــات االئتمــان هــي وســيلة دفــع ،لكنهــا أي ً
قيــام أصحــاب بطاقــات االئتمــان بســداد رصيدهــم بالكامــل فــي كل دورة ،حيــث أن اســتخدام بطاقــات االئتمــان يؤثــر علــى
الطلــب علــى االئتمــان قصيــر األجــل ،ففــي االقتصاديــات ذات الدخــل المرتفــع تــم اســتخدام بطاقــات االئتمــان فــي عــام 2017
مــن البالغيــن بنســبة ( ،)49%وفــي االقتصاديــات الناميــة وعلــى الرغــم مــن النمــو المســتمر فــي اســتخدام بطاقــات االئتمــان
فــي الســنوات األخيــرة ،فــإن فقــط ( )8%فــي المتوســط مــن البالغيــن قامــوا باســتخدام بطاقــات األئتمــان ()CBJ/GIZ,2017
إن مســتوى االشــتمال المالــي الرســمي فــي األردن منخفــض بالنســبة لبعــض أنــواع المنتجــات الماليــة وبيــن قطاعــات
معينــة مــن الســكان ،علــى ســبيل المثــال  ،وجــد اســتطالع الــرأي الــذي أجــراه البنــك الدولــي ( )Global Findexفــي عــام
 2014أن حوالــي  ٪25فقــط مــن األردنييــن لديهــم حســاب بنكــي  ،وبمعــدل أقــل للنســاء منــه لــدى الرجــال ،هــذه النتائــج
دفعــت الحكومــة األردنيــة إلــى اتخــاذ إجــراءات مــن أجــل فهــم أفضــل ألســباب انخفــاض االشــتمال المالــي فــي األردن
وإيجــاد طــرق لتعزيــز توافــر وجــودة الخدمــات الماليــة ( ()CBJ/GIZ,2017
وتظهــر األدلــة الدوليــة أن إمكانيــة الوصــول للخدمــات الماليــة يعــزز الرفــاه االجتماعــي ،ويقلــل مــن التفــاوت فــي
الدخــل ،ويزيــد مــن النمــو االقتصــادي الحقيقــي ،ولهــذه األســباب فقــد أولــى البنــك الدولــي اهتمامـا ً خاصـا ً لقضيــة الخدمــات
الماليــة فأنشــأ مؤشــر االشــتمال المالــي العالمــي ( )Global Findexألكثــر مــن  140دولــة ،وإحــدى الــدالالت الرئيســية
لهــذا المؤشــر هــي نســبة األشــخاص (بعمــر 15ســنة فأكثــر) الذيــن يملكــون حســابا ً فــي مؤسســة ماليــة رســمية )مثــل البنــك
أو اتحــاد االئتمــان أو مكتــب البريــد أو مؤسســة تمويــل صغيــرة) ( منتــدى)2017 ،
إن االشــتمال المالــي يتفــاوت حــول العالــم بشــكل كبيــر ،حيــث ان عــدد الحســابات فــي الــدول ذات الدخــل المرتفــع كبيرة
جــدا بينمــا تراوحــت نســبة حيــازة الحســابات فــي أجــزاء أخــرى مــن العالــم مــا بيــن ( )14%فــي دول الشــرق األوســط إلــى
( )69%فــي دول شــرق آســيا ،وفــي بعــض االقتصــادات ،تــؤدي الفجــوة الكبيــرة بيــن الجنســين إلــى إبطــاء التقــدم الوطنــي
فــي مجــال االشــتمال المالــي ،ففــي الجزائــر يوجــد مــا نســبته ( )56%مــن الرجــال لديهــم حســاب بنكــي  ،ولكــن ( )29%مــن
النســاء لديهــم حســاب بنكــي  ،ممــا يــؤدي إلــى خفــض المعــدل العــام لملكيــة الحســاب إلــى (.)43%
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عمان املالي
مؤشرات االشتمال املالي وأثرها على األداء املالي للبنوك األردنية املدرجة يف سوق ّ
 .2حماية المستهلك المالي وبناء القدرات المالية:
بُذلــت جهــود كبيــرة فــي الســنوات األخيــرة للنهــوض بمحــو األميــة الماليــة فــي األردن ،بهــدف تحســين المهــارات
والســلوك المالــي وكذلــك زيــادة الوعــي لــدى الســكان بالمنتجــات والخدمــات الماليــة الحاليــة ،ففــي عــام  ،2014تــم إطــاق
برنامــج طمــوح طويــل األجــل علــى مســتوى المــدارس الطالبيــة و للمراحــل كافــة مــع منهــج مفصــل ُمخطــط لــه لســتة
مســتويات دراســية مختلفــة.
وتتمثــل القيــود الرئيســية التــي تحــول دون حمايــة المســتهلك فــي عــدم وجــود لوائــح لحمايــة المســتهلك فــي المؤسســات
الماليــة غيــر المصرفيــة ،ونقــص االجتهــاد مــن جانــب المؤسســات الماليــة فــي شــرح منتجاتهــا وشــروط العقــد للعمــاء،
ومحــو األميــة الماليــة المنخفضــة مــن جانــب العمــاء ،بالنســبة لقطــاع البنــوك فقــد تحســن وضــع حمايــة المســتهلك بشــكل
كبيــر بعــد إدخــال قواعــد جديــدة فــي عــام  ،2012فقــد كشــف مســح قامــت بــه ( )CBJ/GIZفــي األردن أن:
 )42.2%( مــن البالغيــن الذيــن لديهــم حســاب مصرفــي أنهــم يعرفــون التكاليــف المرتبطــة بحســابهم
المصرفــي.
 )47.3%( مــن البالغيــن الذيــن اقترضــوا مــن مؤسســة ماليــة أنهــم يعرفــون التكاليــف المرتبطــة
بالقــرض.
 )70.9%( مــن البالغيــن الذيــن اقترضــوا مــن مؤسســة ماليــة أن المقــرض جعــل تكاليــف القــرض
وشــروطه واضحــة لهــم قبــل توقيــع العقــد.
 )85.3%( من البالغين يقولون أنهم قرأوا جميع شروط العقد قبل التوقيع عليه.
إن تنفيــذ مبــدأ االفصــاح والشــفافية هــو أســاس لحمايــة المســتهلك بمــا يضمــن حـدًا أدنــى مــن التثقيــف المالــي ،ويوســع
قاعــدة العمــاء مــن خــال إدخــال عمــاء جــدد باإلضافــة إلــى أن توافــر بيانــات واضحــة للعمــاء عــن الخدمــات والمنتجــات
المقدمــة لهــم بمــا يمكنهــم مــن اتخــاذ القــرار الصحيــح بعــد معرفــة حقوقهــم والتزاماتهــم ))Shihadeh, et al, 2018
ويتعيَّــن ضمــان تحقيــق االشــتمال المالــي علــى نحــو مســؤول وذلــك مــن خــال توفيــر تدابيــر فعالــة لحمايــة المســتهلك
تأخــذ فــي االعتبــار التثقيــف المالــي للعمــاء األكثــر فقــراً ،وتتــم الحمايــة مــن خــال تنظيــم صياغــة العقــود والبنــود والشــروط
ومعــدالت الفائــدة الســنوية والغرامــات وتوضيــح الفــرق بيــن أصــل القــرض والفائــدة ( نعمــة ،واحمــد  . )2018،ولحمايــة
المســتهلك مالي ـاً ،هنــاك عــدة إجــراءات يجــب اتباعهــا فــى المؤسســات المقدمــة للخدمــات الماليــة ،حيــث أن تحقيــق هــذه
اإلجــراءات يســاهم بــدوره فــى تعزيــز االشــتمال المالــي ،وتتمثــل تلــك اإلجــراءات فــى (:عبــد الدايــم )2019،
•
•
•

•
•

التأكــد مــن حصــول العميــل علــى معاملــة عادلــة وحصولــه علــى الخدمــات الماليــة بــكل يســر وســهولة
وبتكلفــة وجــودة مناســبتين.
توفيــر المعلومــات الالزمــة والدقيقــة فــى جميــع مراحــل تعامــل العميــل مــع البنــوك ،وإطــاع العمــاء
علــى المزايــا والمخاطــر المتعلقــة بالمنتــج ،ووضــع نظــام إلبقائــه علــى علــم بالتحديثــات والتغييــرات
كافــة ،التــى تطــرأ علــى المنتجــات والخدمــات الماليــة المقدمــة بصــورة منتظمــة.
إمكانيــة توفيــر الخدمــات االستشــارية بنــاء علــى احتياجــات العمــاء ،ومــدى تعقــد المنتجــات والخدمــات
المقدمــة إليهــم.
توفيــر طــرق للتعامــل مــع شــكاوى العمــاء ،علــى أن تكــون مســتقلة ونزيهــة وخاضعــة للمســاءلة
وفعالــة ،وفقًــا ألفضــل الممارســات الدوليــة وفــى التوقيــت المناســب.
توعيــة وتثقيــف العمــاء غيــر المســتفيدين مــن الخدمــات الماليــة ومقدميهــا علــى مبــادئ الحمايــة الماليــة
للمســتهلك لفهــم حقوقهــم ومســئولياتهم والوفــاء بالتزاماتهــم.
 .3المدفوعات والخدمات المالية الرقمية:

يشــير بعــد الوصــول إلــى الخدمــات الماليــة إلــى القــدرة علــى اســتخدام الخدمــات الماليــة مــن المؤسســات الرســمية،
تطلــب تحديــد مســتويات الوصــول إلــى تحديــد وتحليــل العوائــق المحتملــة لفتــح واســتخدام حســاب مصرفــي مثــل :التكلفــة
والقــرب مــن نقــاط الخدمــات المصرفيــة ،مثــل الفــروع وأجهــزة الصــراف اآللــي ()AFI, 2013
وشــهد القطــاع المالــي األردنــي تطــورا ً ملحوظ ـا ً فــي الســنوات األخيــرة ،متجه ـا ً نحــو القطــاع المالــي الشــامل الــذي
يتســم بقدرتــه علــى توفيــر الخدمــات الماليــة ألكبــر عــدد مــن شــرائح المجتمــع ،ومــن ثــم بقدرتــه علــى تحقيــق اســتفادة أكبــر
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الشحادة ،قاسم ،الرفاعي
للفقــراء ومحــدودي الدخــل مــن خدمــات التمويــل ،فعلــى صعيــد الجهــاز المصرفــي األردنــي فقــد شــهد تفرع ـا ً وانتشــارا ً
للبنــوك حيــث بلــغ عددهــا اإلجمالــي ( )808فرعـاً ،كمــا كشــف تقريــر صــادر عــن جمعيــة البنــوك فــي األردن ،وأن عــدد
الصرافــات االليــة العاملــة فــي األردن ســجل ( )1637صــراف الــي مــع نهايــة عــام ( 2017جمعيــة البنوك األردنيــة)2018 ،
وهنالــك تقــدم بشــكل متزايــد ألســتخدام الهواتــف المحمولــة واآلنترنــت بديــا عــن الدفــع النقــدي وبطاقــات االئتمــان
إلجــراء مدفوعــات مباشــرة مــن حســاب ،فــي االقتصــادات المرتفعــة الدخــل فــإن( )51%مــن البالغيــن ومــا نســبته ()55%
مــن أصحــاب الحســابات قامــوا باســتخدام الهاتــف المحمــول أو اآلنترنــت علــى األقــل لســداد معاملــة ماليــة واحــدة فــي عــام
 ،2017وفــي االقتصــادات الناميــة فــإن ( )19%مــن البالغيــن ومــا نســبته ( )30%مــن مالكــي الحســابات قامــوا بإجــراء دفعــة
مباشــرة واحــدة علــى األقــل باســتخدام حســاب الهاتــف المحمــول أو اآلنترنــت ()Asli, et al, 2017
وارتكــزت محــاوالت التحــول إلــى االقتصــاد غيــر النقــدي فــي العالــم علــى العمــل علــى التطويــر فــي مجــال تقديــم
الخدمــات الماليــة المتتقلــة ( )Mobile Financial Services MFSويمكــن تقســيم تلــك المحــاوالت إلــى نوعييــن
أساســيين :أولهمــا تقديــم «خدمــات مصرفيــة عبــر الهاتــف المحمــول ( )Mobile Bankingوثانيهمــا تقديــم «خدمــات ماليــة
عبــر الهاتــف المحمــول”( .)Mobile Moneyوالنــوع األول يقــوم علــى تقديــم خدمــات بنكيــة مثــل تحويــل األمــوال ودفــع
الفواتيــر مــن خــال تطبيقــات الهاتــف المحمــول أو اآلنترنــت .أمــا النــوع الثانــي فيقــوم بتقديــم خدمــات شــبيهة مــن خــال
الهاتــف المحمــول ولكــن يقــوم بهــا مؤسســات غيــر بنكيــة مثــل شــركات االتصــاالت ()CBJ/GIZ,2017
وتعــد تطبيقــات الهاتــف المحمــول البنكيــة فــي البرازيــل مــن أفضــل التطبيقــات فــي العالــم فــي هــذا المجــال حيــث
أصبــح ذلــك النــوع مــن المعامــات البنكيــة يتضمــن مــا يقــرب مــن ثلــث التعامــات البنكيــة وفقــا الســتبيان قــام بــه االتحــاد
البرازيلــي للبنــوك ( )FEBRABANفــي  2017اذ أصبحــت المعامــات البنكيــة عبــر الهاتــف المحمــول تشــكل ()21%
مــن أصــل  51بليــون معاملــة بنكيــة قــام بهــا أكبــر ( )17مؤسســة مصرفيــة فــى البرازيــل بينمــا كانــت تشــكل ( )1%مــن
تلــك المعامــات فــي )Asli, et al, 2017( 2012
وتــزداد عمليــة التســوق عبــر اآلنترنــت ودفــع الفواتيــر بشــكل كبيــر فــي األردن  ،فقــد اســتخدم ( )5.5%مــن البالغيــن
اآلنترنــت لشــراء شــيء مــا عبــر اآلنترنــت أو دفــع الفواتيــر عبــر اآلنترنــت فــي عــام  ، 2017حيــث كانــت هــذه النســبة
( )2.5%فــي عــام  .2014فقــد تــؤدي زيــادة ملكيــة منتجــات البطاقــات واســتخدامها إلــى ارتفــاع معــدالت المدفوعــات عبــر
اآلنترنــت  ،كمــا قــد يــؤدي ذلــك إلــى زيــادة اســتخدام الخدمــات المصرفيــة عبــر اآلنترنــت والخدمــات المصرفيــة عبــر
الهاتــف المحمــول التــي تقدمهــا البنــوك إلــى أصحــاب الحســابات ()CBJ/GIZ,2017
والخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف المحمــول أكثــر شــيوعا ً مــن الخدمــات المصرفيــة عبــر اآلنترنــت  ،رغــم أنــه لــم
ي منهمــا علــى نطــاق واســع حتــى اآلن ،فقــط (  )1.4%مــن البالغيــن لديهــم خدمــات مصرفيــة عبــر اآلنترنــت
يتــم اســتخدام أ ٍّ
و ( )2.1%لديهــم خدمــات مصرفيــة عبــر الهاتــف المحمــول  ،وكان اســتخدام هــذه الخدمــات (مــرة واحــدة علــى األقــل
ســنويًا) أقــل حتــى عنــد ( )1.2%و ( )1.6%مــن البالغيــن  ،علــى التوالــي  ،وفقًــا لمســح  ( )CBJ/GIZيلعــب انخفــاض
المعرفــة الماليــة والتكنولوجيــة بيــن العمــاء دورا ً رئيســيا ً فــي شــرح االســتخدام المحــدود لهــذه الخدمــات ،ومــع ذلــك  ،يمكــن
أن تســاهم البنــوك فــي ارتفــاع معــدالت االســتخدام مــن خــال إضافــة وظائــف إلــى منصاتهــا المصرفيــة عبــر اآلنترنــت
والهاتــف المحمــول  ،وتصميمهــا لســهولة اســتخدامها وتعزيزهــا بقــوة أكبــر ()CBJ/GIZ,2017
 .4المدفوعات والتحويالت والحواالت:
ال يســتخدم كثيــر مــن األردنييــن الطــرق اإللكترونيــة إلجــراء الدفعــات ،مثــل بطاقــات الســحب اآللــي وبطاقــات االئتمان
والمنصــات المصرفيــة عبــر الهاتــف المحمــول ،ومــع ذلــك ،يتــم اســتخدام هــذه األدوات بشــكل متزايــد مــع مــرور الوقــت
ومــع تطــور البنيــة التحتيــة للمدفوعــات ،حيــث تولــي المؤسســات الماليــة مزي ـدًا مــن االهتمــام لهــذه الخدمــات  ،حيــث إن
التحويــات الماليــة عبــر القنــوات الرســمية ،التــي هــي علــى األقــل جزئيــة إلكترونيــة ،هــي بالفعــل شــكل شــائع نســبيا ً إلرســال
األمــوال ،علــى الرغــم مــن أن أســاليب التحويــل النقــدي غيــر الرســمية ال تــزال تتمتــع باســتخدام واســع النطــاق أيضـاً ،بشــكل
عــام بلغــت نســبة البالغيــن الذيــن أرســلوا أو تلقــوا مدفوعــات مــن خــال القنــوات الرقميــة فــي العــام )18.3%( 2017
يتضمــن هــذا المؤشــر اســتالم المرتــب أو التحويــات الحكوميــة مباشــرة إلــى الحســاب ،وأي مدفوعــات أو تحويــات تــم
اســتالمها أو إرســالها عبــر اآلنترنــت أو الهاتــف المحمــول  ،ومدفوعــات بطاقــة الخصــم واالئتمــان ()CBJ/GIZ,2017
ويوجــد فــي األردن بنيــة تحتيــة ســليمة إلجــراء المدفوعــات والتحويــات والحــواالت ،أهمهــا نظــام التســوية اإلجماليــة
فــي الوقــت الحقيقــي ،وغرفــة المقاصــة اآلليــة للتحويــات بيــن البنــوك  ،ونظــام المقاصــة اإللكترونيــة للشــيكات ،ونظــام
( )Jo-Netللمعامــات مــن بنــك إلــى صــراف آلــي ،ومدفوعــات الهاتــف المحمــول ( ،)JoMoPay forونظامــي (MEPS
اإلصدار الثاني ،السنة الرابعة2020 ،
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عمان املالي
مؤشرات االشتمال املالي وأثرها على األداء املالي للبنوك األردنية املدرجة يف سوق ّ
و )EPSللمبالــغ المدفوعــة للبيــع بالتجزئــة .وقــد أشــاد عــدد مــن المؤسســات الدوليــة بالحكومــة األردنيــة إلقامتهــا هــذه
اآلنظمــة ،والتــي مــن المفتــرض أن تــؤدي فــي النهايــة إلــى زيــادة اســتخدام العمــاء لألســاليب الرقميــة والمحمولــة الســريعة
ضــا فــي الوقــت الحالــي (CBJ/
والمريحــة إلجــراء عمليــات الدفــع ،علــى الرغــم مــن أن معــدل االســتخدام ال يــزال منخف ً
)GIZ,2017
وكدليــل علــى نمــو المدفوعــات الرقميــة  ،شــهدت خدمــة ( )eFAWATEERcomلدفــع الفواتيــر عبــر اآلنترنــت نمــوا ً
قويـا ً للغايــة فــي المعامــات ،حيــث ارتفــع عــدد الفواتيــر المدفوعــة مــن خــال هــذا النظــام مــن) (478.281فــي عــام 2015
إلــى ( )2.764.396فــي األشــهر الثمانيــة األولــى فقــط مــن عــام  ،2017ممــا يشــير إلــى ازديــاد شــعبية الطــرق الرقميــة
الجديدة.
لقــد جعلــت الزيــادة الســريعة فــي الوصــول إلــى اآلنترنــت وملكيــة الهواتــف الذكيــة الخدمــات المصرفية عبــر اآلنترنت
والهاتــف المحمــول ،واســتخدام المحفظــة اإللكترونيــة أكثــر جــدوى فــي األردن ،حيــث تبلــغ نســبة ملكيــة الهاتــف المحمــول
( ،)92.1%والبالغيــن الذيــن يمتلكــون هاتفًــا ذكيًــا بلغــت ( ،)76.5%منهــم ( )70.7%لديهــم اتصــال باآلنترنــت ،إمــا مــن
خــال جهــاز كمبيوتــر أو هاتــف محمــول ،وقــد ترجــم هــذا حتــى اآلن فقــط إلــى ( )1.4%مــن البالغيــن الذيــن لديهــم خدمــات
مصرفيــة عبراآلنترنــت و ( )2.1%لديهــم خدمــات مصرفيــة عبــر الهاتــف المحمــول ،لذلــك ســتحتاج المؤسســات الماليــة إلــى
جهــود أكبــر لتحســين منصاتهــا فــي المســتقبل()CBJ/GIZ,2017
وعلــى الصعيــد العالمــي تبيــن أن ( )23%مــن البالغيــن قــد تلقــوا دفعــة واحــدة علــى األقــل مــن الحكومــة فــي العــام
 2016فــي شــكل أجــور مــن القطــاع العــام ،أو تحويــات حكوميــة ،وتشــمل التحويــات الحكوميــة أي نــوع مــن المنافــع
االجتماعيــة كإعانــات البطالــة أو مدفوعــات تعليميــة أو نفقــات طبيــة ،وليــس مــن المســتغرب أن حصــة البالغيــن الذيــن يتلقــون
مــن الحكومــة المدفوعــات تبلــغ نحــو الضعــف فــي االقتصــادات المرتفعــة الدخــل حيــث بلغــت ( )43%مــن البالغيــن ،بينمــا
تمثــل فقــط مــا نســبته ( )19%فــي البلــدان الناميــة واالقتصــادات الناميــة ()Asli, et al, 2017
ووفقــا ً لمســح ( )Global Findexلعــام  ،2017فــإن مــا نســبته ( )52%مــن البالغيــن أو ( )76%مــن أصحــاب
الحســابات حــول العالــم قــام بعمــل أو اســتقبال واحــد علــى األقــل مــن عمليــات الدفــع الرقمــي فــي عــام  ،2016وفــي
االقتصاديــات المرتفعــة الدخــل فــإن مــا نســبته ( )91%مــن البالغيــن و( )97%مــن مالكــي الحســابات الذيــن أبلغــوا عــن القيام
بذلــك؛ بينمــا فــي االقتصاديــات المتوســطة الدخــل فــإن ( )44%مــن البالغيــن ( )70%مــن أصحــاب الحســابات قامــت بواحــدة
مــن العمليــات الرقميــة .هــذه النســب تشــمل جميــع المجيبيــن الذيــن أبلغــوا عــن اســتخدام بطاقــة االئتمــان ،أو الهاتــف المحمــول
ـهرا
إلجــراء عمليــة الدفــع مــن حســاب ،أو اســتخدام اآلنترنــت لدفــع الفواتيــر أو شــراء شــيء عبــر اآلنترنــت ،خــال الـــ  12شـ ً
ضــا أولئــك الذيــن أبلغــوا عــن دفــع الفواتيــر أو إرســال أو تلقــي التحويــات الماليــة ،
مــن عــام  .2017وهــذه النســب تشــمل أي ً
وتلقــي المدفوعــات ،أو تلقــي األجــور ،والتحويــات الحكومــة ،فــي األشــهر ال  12مــن عــام )Asli, et al, 2017( 2017
وبالنســبة للحكومــات فالتحــول مــن المدفوعــات النقديــة إلــى الرقميــة يمكــن أن يحــد مــن الفســاد ويحســن مســتوي
الكفــاءة ،وفــي الهنــد انخفضــت نســبة التالعــب فــي األمــوال المخصصــة للمعاشــات التقاعديــة بواقــع ( )47%عندمــا تــم
ســداد هــذه المدفوعــات مــن خــال بطاقــات ذكيــة بالبصمــة اإللكترونيــة بــدال مــن تســليمها نقــدا ،ففي النيجــر ادى توزيــع
التحويــات االجتماعيــة عبــر الهواتــف المحمولــة بــدالً مــن ســدادها نقــدا ً إلــى تقليــص التكلفــة المتغيــرة بنســبة  20%الدارة
هــذه اإلعانــات ()Asli, et al, 2017
 .5تمويل الشركات والمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم
تتمثــل القيــود الرئيســية التــي تعتــرض االشــتمال المالــي للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة الحجــم فــي تجنــب الضرائب
مــن الشــركات الصغيــرة والمتوســطة ،والقــدرة المحــدودة علــى تحليــل التدفقــات النقديــة مــن جانــب البنــوك ،وعــدم وجــود
ـرا ألن الشــركات الصغيــرة والمتوســطة (وخاصــة المؤسســات الصغيــرة)
قانــون إعســار أو تســجيل األصــول المنقولــة ،ونظـ ً
ً
ً
ال تقــوم عــادة ً باإلبــاغ الرســمي عــن كل دخلهــا فــي بياناتهــا الماليــة ،تواجــه البنــوك خيــارا صعبـا إمــا بتجاهــل الدخــل غيــر
الرســمي ،ممــا يــؤدي إلــى انخفــاض مبالــغ القــروض أو رفــض الطلــب ،أو تحليــل كالهمــا الرســمي غيــر الرســمي (إذا
كانــت البيانــات حــول هــذا األخيــر متوفــرة)  ،والتــي تســتغرق وقتًــا طوي ـاً وإجــراءات معقــدة  ،وهــذا األمــر غيــر مشــجع
بشــدة مــن قبــل البنــك المركــزي األردنــي ()CBJ/GIZ,2017
وبلــغ مســتوى االشــتمال المالــي مــن البالغيــن المقترضيــن مــن مؤسســة تمويــل صغــرى فــي العــام الماضــي (،)4.2%
أي أقــل بقليــل مــن التــي اقترضــت مــن أحــد البنــوك والتــي بلغــت ( ،)4.3%وعلــى الرغــم مــن وجــود حوالــي ثالثــة أضعــاف
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الشحادة ،قاسم ،الرفاعي
عــدد البنــوك إلــى المؤسســات التمويــل األصغــر ،فــإن مؤسســات التمويــل األصغــر تقــدم مســاهمة كبيــرة فــي تحقيــق
االشــتمال المالــي مــن خــال الوصــول إلــى الفئــات الضعيفــة التــي غالبـا ً مــا تواجــه صعوبــة فــي الحصــول علــى التمويــل
مــن البنــوك مثــل النســاء والالجئيــن والشــباب والطــاب وســكان الريــف ،ومــع ذلــك  ،فــإن العديــد مــن عمــاء مؤسســات
التمويــل األصغــر غيــر راضيــن تماماًعــن الخدمــات التــي يتلقونهــا ،حيــث أن تكلفــة االئتمــان تبلــغ( )30.9%مــن قيمــة
األئتمــان ()CBJ/GIZ,2017
وتعــد المؤسســات غيــر الرســمية وشــبه الرســمية مصــدرا ً رئيســيا ً لالئتمــان والتمويــل للمشــروعات الصغيــرة فــي
األردن ،حيــث تغطــي هــذه الفئــة مــن الخدمــات الماليــة مجموعــة مــن المصــادر مــن التمويــل غيــر الرســمي ،مثــل األقتــراض
عا بيــن المقترضيــن مــن مؤسســات التمويــل
مــن أحــد أفــراد األســرة ،حيــث كان االقتــراض غيــر الرســمي أكثــر شــيو ً
األصغــر مقارن ـةً بباقــي الســكان ،حيــث أن ( )18.5%ممــن اقترضــوا مــن مؤسســة التمويــل األصغــر فــي العــام الماضــي
قامــوا أيض ـا ً باإلقــراض بشــكل غيــر رســمي)CBJ/GIZ,2017( .
وتتمتــع المؤسســات المتوســطة بوصــول جيــد نســبيا ً إلــى االئتمــان  ،لكــن الشــركات الصغيــرة تميــل إلــى أن
تكــون معــدالت االقتــراض منخفضــة نســبياً ،وفقًــا لمســح أجــراه البنــك األوروبــي لإلنشــاء والتعميــر عــام  ، 2015فقــد
حصــل( ) 23.7%مــن الشــركات الصغيــرة و ( )33.0%مــن الشــركات المتوســطة علــى قــرض بنكــي ،وبنــا ًء علــى
الدراســات االســتقصائية للبنــك الدولــي كان لــدى(  )79.0%مــن الشــركات الصغيــرة حســاب ادخــار ،مقارنــةً بنســبة
( )92.2%للمؤسســات المتوســطة  ،وهــو مــا يقــل قليـاً عــن معــدل ( )93.6%للمؤسســات الكبيــرة .وتعــد ملكيــة الحســاب
المصرفــي للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة أعلــى بكثيــر مــن الشــركات الصغيــرة حيــث بلغــت مــا نســبته ()16.6%
وبالنســبة للســكان ككل ( ،)32.0%وتتمتــع الشــركات الصغيــرة والمتوســطة فــي األردن بمعــدالت ملكيــة حســاب أعلــى مــن
نظيراتهــا فــي بلــدان الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا األخــرى ( )CBJ/GIZ,2017
 .3محددات الدراسة
هنالــك محــددات لهــذه الدراســة تتمثــل فــي عــدم تنــاول جميــع أبعــاد االشــتمال المالــي نظــرا ً لعــدم توافــر معلومــات مــن
المصــادر الرســمية عنهــا وبشــكل خــاص بعــد االدخــار واالقتــراض ،وبعــد التغطيــة التأمنينــة والحصــول عليهــا ،باإلضافــة
إلــى قلــة عــدد الســنوات التــي تناولتهــا الدراســة والســبب أيضـا ً يعــود إلــى عــدم توافــر المعلومــات ذات المصداقيــة ،وحداثــة
عمليــات التوثيــق إلبعــاد الشــمول المالــي فــي االردن.

 .4منهجية الدراسة
		 .1متغيرات الدراسة :تم تحدديها بناء على دراسات ()CBJ/GIZ,2017
 المتغيرات المستقلة المتمثلة في أبعاد مؤشرات االشتمال المالي
المدفوعات والخدمات المالية الرقمية

تمويل الشركات والمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم

المدفوعات والتحويالت والحواالت

الوصول المالي

حماية المستهلك المالي وبناء القدرات المالية

 المتغير التابع المتمثل في معدل العائد على األصول في البنوك التجارية األردنية المدرجة في
سوق ع ّمان المالي.

		 .2مجتمع وعينة الدراسة
يتألــف مجتمــع الدراســة مــن جميــع البنــوك التجاريــة المدرجــة فــي ســوق ع ّمــان المالــي وعددهــا ( )16بنــكاً ،وقــد
غطــت الدراســة الفتــرة الزمنيــة مــن عــام  ،2017 -2014وتــم االعتمــاد علــى التقاريــر الســنوية للبنــوك التجاريــة المدرجــة
فــي بورصــة ع ّمــان للحصــول علــى البيانــات الماليــة ،باإلضافــة إلــى التقاريــر الماليــة الصــادرة عــن البنــك المركــزي
األردنــي والتقريــر التجمعــي الصــادر عــن البنــك المركــزي األردنــي ( )CBJوالوكالــة األلمانيــة للتعــاون الدولــي ()GIZ
لعــام  ،2017والتقريــر الصــادر عــن البنــك الدولــي لعــام  2017بخصــوص االشــتمال المالــي.
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عمان املالي
مؤشرات االشتمال املالي وأثرها على األداء املالي للبنوك األردنية املدرجة يف سوق ّ
 .3متغيرات الدراسة وطريقة قياسها
جدول رقم ( )2يبين أبعاد االشتمال المالي والمؤشرات الفرعية لهذه األبعاد
أبعاد االشتمال المالي
المدفوعات والخدمات المالية
الرقمية
تمويل الشركات والمشاريع
متناهية الصغر والصغيرة
والمتوسطة الحجم
المدفوعات والتحويالت
والحواالت

الوصول المالي

المؤشرات الفرعية ألبعاد االشتمال المالي
•
•
•
•
•

فروع البنوك لكل  100،000بالغ  9.5مليون (.)2016
فروع البنك لكل  1000كم  88,794 2المساحة.
أجهزة الصراف اآللي لكل  100،000شخص بالغ (.)2016
إجراء أي معامالت مع حساب مصرفي باستخدام الهاتف المحمول.
سدد المدفوعات على الفواتير أو شراء األشياء عبر اآلنترنت باستخدام اآلنترنت.

Χ1

•

توزيــع التســهيالت االئتمانيــة للبنــوك العاملــة فــي األردن االئتمــان الممنــوح لقطــاع
المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة إلــى إجمالــي التســهيالت.
توزيــع التســهيالت االئتمانيــة للبنــوك العاملــة فــي األردن قــروض تجزئــة وقــروض ســكنية
األفــراد.
عدد المقترضين النشطين لمؤسسات التمويل األصغر لكل  1000بالغ.

Χ2

•
•
•
•

ملكية واستخدام منتجات البطاقات األئتمانية.
استخدام اآلنترنت لدفع الفواتير أو شراء األشياء عبر اآلنترنت.
إرسال واستالم التحويالت المحلية نقدية أو من خالل البنك أو بطرق غير رسمية.
الحــواالت المحليــة المرســلة أو المتلقــاة النقديــة والبنكيــة ومــن خــال مكاتــب الصرافــة
ومكتــب البريــد وعــن طريــق خدمــات التحويــل النقــدي.

Χ3

•
•

األشخاص الذين يمتلكون حسابات في مؤسسة مالية رسمية من األشخاص البالغين.
األردنيين فوق سن ( )15عاما اليستطيعون الوصول للخدمات المالية الرسمية وفقا ً لمؤشر
نسبة امتالك الحسابات.
معدل االقتراض للبالغين من المؤسسات الرسمية.
البالغين الذين يمتلكون بطاقة إئتمان.
البالغين مستبعدين من أي خدمات مالية رسمية.
البالغين مستبعدين بشك ٍل تام من أي خدمات مالية رسمية وغير رسمية.
البالغين الذين استخدموا بعض الخدمات المالية الرسمية.
البالغين المستخدمين أي خدمة مالية بما في ذلك الخدمات غير الرسمية.
البالغين يستخدمون الخدمات المالية الرسمية وغير الرسمية.
البالغيــن الذيــن اســتخدموا القنــوات الثــاث مؤسســة ماليــة غيــر مصرفيــة ,والبنــك وغيــر
رســمي.
البالغين الذين استخدموا قناتين مؤسسة مالية غير مصرفية و وغير رسمية.
البالغين الذين استخدموا القنوات قناتين مؤسسة مالية غير مصرفية ,والبنك.
البالغين الذين استخدموا البنك فقط .
البالغين الذين استخدموا مؤسسة مالية غير مصرفية فقط.
البالغين الذين استخدموا قناة غير رسمية فقط.

Χ4

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

حماية المستهلك المالي وبناء
القدرات المالية

()%

الرمز

•
•
•
•

البالغين الذين لديهم حساب مصرفي أنهم يعرفون التكاليف المرتبطة بحسابهم المصرفي
البالغيــن الذيــن اقترضــوا مــن مؤسســة ماليــة والمقــرض أوضــح تكاليــف القــرض وشــروطه
لهــم قبــل توقيــع العقــد.
البالغين يقولون أنهم قرأوا جميع شروط العقد قبل التوقيع عليه.
بالغين الذين اقترضوا من مؤسسة مالية أنهم يعرفون التكاليف المرتبطة بالقرض.

• صافي الربح  /متوسط إجمالي األصول
معدل العائد على األصول
المصدر :من اعداد الباحثان باالستناد إلى (  ( CBJ/GIZ,2017و (.)Asli, et al, 2017

Χ5
Υ1

للوصــول إلــى نتائــج الدراســة تــم اســتخدام أســلوب تحليــل االنحــدار البســيط ( )Regression Analysis Simpleمــن
خــال البرنامــج اإلحصائــي ( )SPSSوتــم حســاب معامــل االنحــدار( )βلــكل متغيــر مــن المتغيــرات المســتقلة علــى المتغيــر
ـر عــن قيمــة التغيــر فــي المتغيــر التابــع نتيجــة للتغيــر فــي المتغيــر المســتقل
التابــع ،أي إيجــاد ميــل خــط االنحــدار والــذي يُعَبـ ُ
بوحــدة واحــد ،وتــم حســاب معامــات االرتبــاط ( )Rوالتحديــد ( )R-squareبيــن كل متغيــر مســتقل علــى حــدة والمتغيــر
التابــع ،وذلــك خــال حســاب المتوســطات للمتغيــرات الفرعيــة لــكل متغيــر مســتقل علــى حــده  ،وذلــك لمعرفــة قــوة ونــوع
العالقــة فيمــا بينهــم مــن جهــة ودرجــة تفســير المتغيــرات المســتقلة للمتغيــر التابــع مــن جهــة أخــرى.
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الشحادة ،قاسم ،الرفاعي
 .5فرضيات الدراسة
من واقع مشكلة الدراسة تم صياغة فرضيات الدراسة على النحو التالي:
 Ho1 :ال يوجــد أثــر ذو داللــة إحصائيــة لمؤشــر المدفوعــات والخدمــات الماليــة الرقميــة علــى
العائــد علــى مجمــوع األصــول للبنــوك المدرجــة فــي ســوق ع ّمــان المالــي.
 Ho2 :ال يوجــد أثــر ذو داللــة إحصائيــة لمؤشــر تمويــل الشــركات والمشــاريع متناهيــة الصغــر
والصغيــرة والمتوســطة الحجــم علــى العائــد علــى مجمــوع األصــول للبنــوك المدرجــة فــي ســوق
ع ّمــان المالــي.
 Ho3 :ال يوجــد أثــر ذو داللــة إحصائيــة لمؤشــر المدفوعــات و التحويــات والحــواالت علــى العائــد
علــى مجمــوع األصــول للبنــوك المدرجــة فــي ســوق ع ّمــان المالــي.
 Ho4 :ال يوجــد أثــر ذو داللــة إحصائيــة لمؤشــر الوصــول المالــي علــى العائــد علــى مجمــوع
األصــول للبنــوك المدرجــة فــي ســوق ع ّمــان المالــي.
 Ho5 :ال يوجــد أثــر ذو داللــة إحصائيــة لمؤشــر حمايــة المســتهلك وبنــاء القــدرات الماليــة علــى
العائــد علــى مجمــوع األصــول للبنــوك المدرجــة فــي ســوق ع ّمــان المالــي.
 .6التحليل اإلحصائي واختبار الفرضيات:
 اختبار صالحیة البیانات للتحلیل اإلحصائي:
ینتمــي نمــوذج الدراســة إلــى النموذج الخطــي العــام ( )General Linear Model GLMالذي يتطلب قبل
تطبیقــه توفــر العدیــد مــن الشــروط ،ولــذا ینبغــي فحــص بیانــات الدراســة للتحقــق مــن توفیرهــا للشــروط ،وتعتمــد
قــوة النمــوذج الخطــي علــى فرضیــة اســتقالل كل متغیــر مــن المتغيــرات المســتقلة ،وإذا لــم یتحقــق هــذا الشــرط
فــإن النمــوذج الخطــي العــام عندئــذ ال یصلــح للتطبیــق وقــد تــم اســتخدام مقیــاس( (Collinearity Diagnostics
وذلــك بحســاب معامــل( ( Toleranceلــكل متغیــر مــن المتغيــرات المســتقلة ،ومــن ثــم إیجــاد معامــل (Factor,
 )Variance Inflation VIFإذ یعــد هــذا االختبــار مقیاسـا ً لتأثیــر االرتبــاط بیــن المتغيــرات المســتقلة ،وفــي حالــة
حصــول قیمــة ( )VIFأكبــر مــن ( )5فهــذا یــدل علــى وجــود مشــكلة التعــدد الخطــي( (Multicollinearity
للمتغیــر المســتقل المعنــي ،والجــدول رقــم ( )3یبیــن نتائــج االختبــار.
جدول ( )3اختبار التداخل الخطي()VIF
Tolerance
المتغير
0.47
المدفوعات والخدمات المالية الرقمية ()1x
تمويل الشركات والمشاريع متناهية الصغر والصغيرة
0.358

والمتوسطة ()2x

المدفوعات والتحويالت والحواالت ()3x
الوصول المالي ()x4

حماية المستهلك المالي وبناء القدرات المالية ()5x

0.259
0.352
0.301

VIF
2.128
2.792
3.866
2.843
3.318

یتضــح مــن الجــدول (  )3أن قیمــة ( )VIFلجمیــع المتغيــرات المســتقلة هــي دون ( ،)5ممــا یعنــي أن نمــوذج
الدراســة یخلــو مــن مشــكلة التداخــل الخطــي.
 معامالت االنحدار والفا واالرتباط والتحديد ومستوى الداللة ألبعاد متغيرات االشتمال المالي
بعــد احتســاب قيــم المتغيّــرات المســتقلة المتمثلــة فــي أبعــاد االشــتمال المالــي وقيــم المتغيــر التابــع المتمثــل
فــي العائــد علــى الموجــودات تــم تحليلهــم احصائي ـا ً حيــث كانــت نتائــج التحليــل كمــا هــي موضّحــة فــي الجــدول
رقــم(:)4
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عمان املالي
مؤشرات االشتمال املالي وأثرها على األداء املالي للبنوك األردنية املدرجة يف سوق ّ
جدول رقم ( :)4معامالت االنحدار والفا واالرتباط والتحديد ومستوى الداللة ألبعاد متغيرات االشتمال المالي على
العائد على مجموع الموجودات للبنوك المدرجة في سوق ع ّمان المالي.
أبعاد متغيرات االشتمال المالي

()x
المدفوعات والخدمات المالية الرقمية
()1x
تمويل الشركات والمشاريع متناهية

الصغر والصغيرة والمتوسطة ()2x
المدفوعات والتحويالت والحواالت
()3x

الوصول المالي ()x4
حماية المستهلك المالي وبناء القدرات
المالية ()5x

B

α

R

R²

Sig-f

0.141

0.277

0.234

0.069

0.271

0.724

0.255

0.565

0.320

0.002

0.043

32.8

0.195

0.034

0.365

0.852

0.3923

0.555

0.309

0.003

0.077

0.352

0.066

0.004

0.745

يشير الجدول رقم ( )4إلى النتائج التالية:
		 .1بلغــت قيمــة معامــل االنحــدار ( )Bلمؤشــر االشــتمال المالــي المدفوعــات والخدمــات الماليــة الرقمية علــى العائد
علــى مجمــوع الموجــودات ( )0.141األمــر الــذي يشــير إلــى وجــود تأثيــر قليــل لمؤشــر المدفوعــات والخدمــات

الماليــة الرقميــة علــى العائــد علــى مجمــوع الموجــودات ،أي أن كل ( )1%تغيــر فــي مؤشــر المدفوعــات
والخدمــات الماليــة الرقميــة يقابلــه  0.00139تغيــر فــي العائــد علــى مجمــوع الموجــودات .وبنــا ًء علــى مســتوى
الداللــة الناتــج عــن التأثيــر ( )Sig-fوالــذي بلــغ  0.271وهــو أعلــى مــن مســتوى الداللــة المعتمــد فــي الدراســة
( ،)0.05فــإن هــذا األثــر وإن كان ضعيفـا ً فهــو ليــس ذو داللــة إحصائيــة .علمـا ً بــأن معامــل االرتبــاط ( ) Rبيــن
المتغيــران البالــغ  0.234يشــير إلــى وجــود عالقــة طرديــة ضعيفــة بينهمــاّ .
وأن مؤشــر المدفوعــات والخدمــات
ســر مــا نســبته  0.069فقــط مــن مجمــوع أبعــاد االشــتمال المالــي فــي البنــوك األردنيــة وذلــك
الماليــة الرقميــة يف ّ
بالنظــر إلــى قيمــة( ،)R²ممــا يعنــي أن العائــد علــى الموجــودات يتأثــر بعوامــل أخــرى بمــا نســبته .10.93
لذلــك نقبــل الفرضيّــة العدميــة األولــى التــي تنــص علــى أنــه :ال يوجــد أثــر ذو داللــة إحصائيــة لمؤشــر المدفوعــات
والخدمــات الماليــة الرقميــة علــى العائــد علــى مجمــوع الموجــودات للبنــوك المدرجــة فــي ســوق ع ّمــان المالــي.

		 .2تأثيــر مؤشــر تمويــل الشــركات والمشــاريع متناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة علــى العائــد علــى
مجمــوع الموجــودات ،يتبيــن مــن النتائــج أن قيمــة ( )Bهــي ( ،)0.724وقيمــة الثابــت ( )αهــي (، )0.255
مــن ذلــك نســتنتج ّ
أن االرتفــاع فــي مؤشــر تمويــل الشــركات والمشــاريع متناهيــة الصغروالصغيــرة والمتوســطة
بنســبة  1%ينتــج عنــه ارتفــاع فــي نســبة العائــد علــى مجمــوع الموجــودات بنســبة ( )0.00724وذلــك يتضــح
مــن خــال العالقــة الطرديــة بينهمــا حســب قيمــة معامــل االرتبــاط ( )Rالتــي بلغــت ّ .0.565
وأن مؤشــر تمويــل
ســر مــا نســبته ( )% 0.32مــن تأثيــر تمويــل
الشــركات والمشــاريع متناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة تف ّ
الشــركات الصغيــرة و المتوســطة الحجــم علــى العائــد علــى الموجــودات وذلــك بالنظــر إلــى قيمــة (، )R²
ممــا يعنــي أن العائــد علــى الموجــودات يتأثــر بعوامــل أخــرى بمــا نســبته  .0.68أمــا بالنســبة لمســتوى الداللــة
( )Sig-fفقــد بلــغ  0.002وهــو أقــل مــن مســتوى الداللــة المعتمــد فــي الدراســة ( )0.05لذلــك نرفــض الفرضيّــة
العدميــة الثانيــة ونقبــل الفرضيــة البديلــة أي أنــه يوجــد أثــر ذو داللــة إحصائيــة لمؤشــر تمويــل الشــركات والمشــاريع
متناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة علــى العائــد علــى مجمــوع الموجــودات للبنــوك المدرجــة فــي ســوق ع ّمــان
المالــي.
		  .3تأثيــر المدفوعــات والتحويــات والحــواالت علــى العائــد علــى الموجــودات  :يشــير الجــدول( )4إلــى أن قيمــة

معامــل االنحــدار ( )Bلمؤشــر المدفوعــات والتحويــات والحــواالت علــى علــى العائــد علــى الموجــودات هــي
( ،)0.043أي أن كل مليــون دينــار تغيــر فــي حجــم المدفوعــات والتحويــات والحــواالت يقابلــه  43000دينــار
تغيــر فــي حجــم العائــد علــى الموجــودات ،واعتمــادا ً علــى مســتوى الداللــة الناتــج عــن التأثيــر ( )Sig-fوالــذي
بلــغ  0.365وهــو أعلــى مــن مســتوى الداللــة المعتمــد فــي الدراســة ( ،)0.05فــإن هــذا األثــر أيض ـا ً وإن كان
ضعيف ـا ً فهــو ليــس ذو داللــة إحصائيــة .هــذا وقــد بلغــت قيمــة معامــل االرتبــاط ( )Rبيــن المتغيــران 0.195
األمــر الــذي يشــير إلــى وجــود عالقــة طرديــة ضعيفــة بينهمــا .ومــن خــال معامــل التحديــد ( )R²يتبيــن لنــا أن

20

جملة جامعة العني لألعمال والقانـون

الشحادة ،قاسم ،الرفاعي
ســر مــا نســبته  0.034فقــط مــن قيمــة العائــد علــى الموجــودات.
مؤشــر المدفوعــات والتحويــات والحــواالت يف ّ
لذلــك نقبــل الفرضيّــة العدميــة الثالثــة التــي تنــص علــى أنــه ال يوجــد أثــر ذو داللــة إحصائيــة لمؤشــر المدفوعــات
والتحويــات والحــواالت علــى العائــد علــى مجمــوع الموجــودات للبنــوك المدرجــة فــي ســوق ع ّمــان المالــي.

		 .4تأثيــر مؤشــر الوصــول المالــي علــى العائــد علــى الموجــودات :فكمــا هــو موضــح فــي الجــدول( )4نجــد
أن قيمــة معامــل االنحــدار( )Bهــي ( ،)0.852وقيمــة الثابــت ( )αهــي ( )0.3923وباالعتمــاد علــى معادلــة
االنحدارنســتنتج ّ
أن أي ارتفــاع فــي مؤشــر الوصــول المالــي ( )x4بنســبة  1%ينتــج عنــه زيــادة فــي العائــد
علــى الموجــودات بنســبة  .0.00852ومــا يؤكــد ذلــك وجــود عالقــة طرديــة بينهمــا حســب قيمــة معامــل
االرتبــاط ( )Rالتــي بلغــت (ّ )0.555
ســر مــا نســبته ( )0.309مــن العائــد علــى
وأن مؤشــر الوصــول المالــي تف ّ
الموجــودات وذلــك بالنظــر إلــى قيمــة  ،R²ممــا يعنــي أن العائــد علــى الموجــودات يتأثــر بعوامــل أخــرى بمــا
نســبته  .0.691أمــا بالنســبة لمســتوى الداللــة ( )Sig-fفقــد بلــغ ( )0.003وهــو أقــل مــن مســتوى الداللــة المعتمــد
فــي الدراســة( )0.05لذلــك نرفــض الفرضيّــة العدميــة الرابعــة ونقبــل الفرضيــة البديلــة التــي تعكــس وجــود أثــر
ذو داللــة إحصائيــة مؤشــر الوصــول المالــي علــى علــى العائــد علــى الموجــودات للبنــوك المدرجــة فــي ســوق
ع ّمــان المالــي.
		 .5بالنســبة لمؤشــر حمايــة المســتهلك المالــي وبنــاء القــدرات الماليــة علــى العائــد علــى الموجــودات فيشــير
الجــدول( )4إلــى أن قيمــة معامــل االنحــدار ( )Bهــي ( ،)0.077أي أن كل زيــادة فــي مؤشــر حمايــة المســتهلك
المالــي وبنــاء القــدرات الماليــة يــؤدي إلــى زيــادة فــي العائــد علــى الموجــودات بنســبة ( )0.077وإن معامــل
االرتبــاط ( )0.066( )Rالــذي يشــير إلــى العالقــة الطرديــة الضعيفــة الموجــودة بينهمــاّ .
وأن حمايــة المســتهلك
المالــي وبنــاء القــدرات الماليــة يفسّــر مــا نســبته ( )0.004فقــط مــن قيمــة العائــد علــى الموجــودات حســب
قيمــة  ،R²ممــا يعنــي أن قيمــة العائــد علــى الموجــودات يتأثــر بعوامــل أخــرى بمــا نســبته  .0.996أمــا بالنســبة
لمســتوى الداللــة ( )Sig-fفقــد بلــغ  0.745وهــو أعلــى مــن مســتوى الداللــة المعتمــد فــي الدراســة ()0.05
لذلــك نقبــل الفرضيّــة العدميــة الخامســة التــي تنــص علــى أنــه ال يوجــد أثــر ذو داللــة إحصائيــة لمؤشــر حمايــة
المســتهلك المالــي وبنــاء القــدرات الماليــة علــى العائــد علــى مجمــوع الموجــودات للبنــوك المدرجــة فــي ســوق ع ّمــان
المالــي.

 .7االستنتاجات والتوصيات
الشــمول المالــي أساســي لتحســين ســبل الفئــات غير القــادرة للوصــول المالي ومحــرك لالقتصاد
		 .1
المســتدام وهنــا ال بــد مــن وجــود اســتراتيجيات مشــتركة بيــن المؤسســات الماليــة وغيــر الماليــة مــن القطــاع
الخــاص والعــام والبنــك المركــزي األردنــي لتطويــر معاييــر وأســس ومؤشــرات الشــمول المالــي ،مــع خلــق
إطــار تنفيــذ داعــم لهــذه االســتراتيجية مــع وجــود السياســات واللوائــح والبنيــة التحتيــة الماليــة المناســبة.
أن بــذل جهــود مختلفــة مــن البنــك المركــزي األردنــي العتمــاد ممارســات قياســية عالميــة
		 .2
لإلندمــاج المالــي ،ســوف تكــون ناجحــة فقــط إذا كانــت مدعومــة ببيانــات موثوقــة  ،ومؤشــرات فعليــة،
واســتراتيجية واقعيــة قائمــة علــى مراجعــة ورصــد التقــدم المحقــق فــي تحقيــق التحســينات فــي مؤشــرات
االشــتمال والنجــاح المالــي.
نظــرا ً لوجــود إرتبــاط بيــن مؤشــرات االشــتمال المالــي واألداء المالــي للبنــوك  ،فــا بــد لهــذه
		 .3
المؤسســات الماليــة مــن أن يكــون لدىهــا اتجاهــات رئيســية نحــو زيــادة الوصــول المبتكــر للخدمــات الماليــة،
وتطويــر البنيــة التحتيــة للخدمــات الماليــة مــن أجــل رفــع مســتوى الخدمــات الماليــة الرقميــة المنخفضــة
نســبيا ً مقارنــة بالبلــدان المتوســطة الدخــل.
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عمان املالي
ّ مؤشرات االشتمال املالي وأثرها على األداء املالي للبنوك األردنية املدرجة يف سوق
 اتجاهات البحوث المستقبلية المقترحة.8
تعــد الدراســة الحاليــة مــن الدراســات القليلــة التــي تناولــت موضــوع االشــتمال المالــي وأثــره علــى األداء المالــي فــي
 وهــذا األمــر يســتدعي المزيــد مــن الدراســات الجديــدة التــي تتنــاول،قطــاع اقتصــادي ومالــي مهميــن فــي البيئــة األردنيــة
هــذا الموضــوع الجديــد مــن جوانــب أخــرى ومــن خــال دراســة متغيــرات اضافيــة إلبعــاد الشــمول المالــي لــم تقــم الدراســة
 أو مــن خــال دراســة االشــتمال المالــي وأثــره علــى المســؤولية االجتماعيــة لمنشــآت االعمــال المعاصــرة وغيرهــا،بتناولهــا
: والباحثــان يقترحــان إجــراء الدراســات المســتقبلية التاليــة،مــن الدراســات
 دور االشــتمال المالــي واثــره علــى تحقيــق المســؤولية االجتماعيــة للمؤسســات المصرفيــة.1 		
.العاملــة فــي البيئــة األردنيــة
. دور البنوك التجارية األردنية في تحقيق كفاءة االشتمال المالي وأثر ذلك على ربحيتها.2 		
 دور البنــك المركــزي االردنــي تحقيــق االشــتمال المالــي وأثــر ذلــك علــى مؤشــرات النمــو.3 		
.االقتصــادي والمالــي االردنــي
 قــدرة القطــاع المصرفــي االردنــي علــى تحقيــق مؤشــرات االشــتمال المالــي وتأثيــر ذلــك علــى.4 		
.التنميــة االقتصاديــة
 مؤشــرات االشــتمال المالــي وقدرتهــا علــى تحقيــق التمويــل األمثــل للمشــاريع الصغيــرة.5 		
.والمتوســطة فــي األردن
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