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تقدمي

بالعمل  الرت��ق��اء  على   1978 ع��ام  تاأ�شي�شها  ومنذ  الأردن  ف��ي  البنوك  جمعية  تعمل 
الم�شرفي والنهو�س به من خالل رعاية م�شالح البنوك الأع�شاء والتن�شيق فيما بينهم 
الخدمات  اأداء  اأ�شاليب  لتطوير  �شعيها  اإل��ى  بالإ�شافة  الم�شتركة،  لمنفعتهم  تحقيقاً 

الم�شرفية وتحديثها، وتر�شيخ مفاهيم العمل الم�شرفي واأعرافه.

توفير  على  منها  وحر�شاً  الجمعية،  به  ت�شطلع  ال��ذي  الكبير  ال��دور  من  وانطالقاً 
المعلومات الدقيقة بمو�شوعية و�شفافية، ارتاأت الجمعية اأن تقوم باإعداد درا�شات مخت�شرة 
ومفيدة لتو�شيح اأي غمو�س يتعلق بالعمل الم�شرفي، ولالإجابة عن ال�شتف�شارات والآراء 
دورها  بجانب  الأردن��ي،  الم�شرفي  بالجهاز  المتعلقة  الق�شايا  المطروحة حول مختلف 

التعليمي والتثقيفي لزيادة الوعي الم�شرفي. 

واإننا ناأمل مع اإ�شدارنا لهذه الدرا�شات اأن تحقق الفائدة المرجوة منها في تو�شيح 
حقائق الأمور، بالعتماد على البيانات والمعلومات من م�شادرها الأ�شا�شية. 

ق،، واهلل الموفِّ

                        هاين القا�شي
                                                                                       رئي�س جمل�س الإدارة
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املقدمة

ل�شل�شة  العا�شر  المجلد  الثاني من  العدد  اأيديكم  اأن ت�شع بين  الأردن  البنوك في  ي�شر جمعية 
الت�شغيلية للبنوك با�شتخدام ن�شبة  »اآلية ح�شاب الكفاءة  ياأتي تحت عنوان  كرا�شات الجمعية والذي 

.»)CIR( الم�شروفات اإلى اإجمالي الدخل

حيث تاأتي هذه الكرا�شة لتبحث في مو�شوع قيا�س الكفاءة الت�شغيلية للبنوك من خالل ن�شبة 
الم�شروفات اإلى اإجمالي الدخل )CIR(، ولتو�شيح المفهوم والمنهجية الم�شتخدمة في ح�شاب هذه 
عند  العتبار  في  اأخذها  يجب  التي  العتبارات  اأه��م  وا�شتعرا�س  الدولية،  للممار�شات  وفقاً  الن�شبة 
حدود  وجود  اإمكانية  ومناق�شة  الدخل،  اإلى  الم�شروفات  ن�شبة  با�شتخدام  الت�شغيلية  الكفاءة  تقييم 
معيارية اأو مرجعية لن�شبة الم�شروفات اإلى الدخل. كما تهدف الدرا�شة لح�شاب ن�شبة الم�شروفات 
اإلى اإجمالي الدخل للبنوك العاملة في الأردن لل�شنوات 2016 و2017، ومقارنتها مع مجموعة من 

دول العالم. 

ويتناول الجزء الأول من هذه الكرا�شة تمهيد عام لمو�شوع الدرا�شة، بينما يتناول الجزء الثاني 
مفهوم ومكونات ن�شبة اإجمالي الم�شروفات اإلى اإجمالي الدخل ح�شب الممار�شات الدولية. اأما الجزء 
الثالث فيناق�س اأهم العتبارات التي يجب اأخذها بعين العتبار عند ا�شتخدام ن�شبة الم�شروفات اإلى 
الدخل )CIR( في تقييم الكفاءة الت�شغيلية للبنوك. بينما يناق�س الجزء الرابع اإذا ما كان هناك اأي 

 .)CIR( لن�شبة الم�شروفات اإلى الدخل )Benchmark( ن�شبة معيارية اأو مرجعية

ويبين الجزء الخام�س نتيجة ح�شاب ن�شبة الم�شروفات اإلى الدخل )CIR( للبنوك العاملة في 
الأردن لل�شنوات )2016 - 2017(، وي�شتعر�س الجزء ال�شاد�س مقارنات دولية لن�شبة الم�شروفات اإلى 
الدخل في مختلف دول العالم. فيما يت�شمن الجزء الأخير على خال�شة باأهم نتائج الدرا�شة، اإ�شافة 
)CIR( من خالل  الدخل  اإلى  الم�شروفات  ن�شبة  واأهمها �شرورة ح�شاب  الدرا�شة  تو�شيات  لعر�س 

ق�شمة الم�شروفات الت�شغيلية فقط وبدون المخ�ش�شات على اإجمالي الدخل للبنك.

واإننا اإذ ن�شدر هذه الكرا�شة لناأمل اأن ت�شاهم في تو�شيح المنهجية النظرية والتطبيقية لح�شاب 
ن�شبة الم�شروفات الى الدخل وذلك وفقاً لأهم الممار�شات الدولية، واأن تكون مرجعاً مهماً للباحثين 

وجميع المهتمين في ح�شاب الكفاءة الت�شغيلية للبنوك. 

                                     الدكتور عديل قندح 
                                                                                                              امل�دي�ر ال�ع�ام 
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1- متهيد

ته���دف ه���ذه �لورقة لدر��صة �آلية قيا�س �لكف���اءة �لت�صغيلية للبنوك من خالل ن�صب���ة �لم�صروفات �إلى �إجمالي 
�لدخ���ل )CIR(، وتو�صيح �لمفه���وم و�لمنهجية �لم�صتخدمة ف���ي ح�صاب هذه �لن�صبة وفق���ًا للممار�صات �لدولية، 
و��صتعر�����س �أه���م �العتب���ار�ت �لت���ي يجب �أخذها ف���ي �العتبار عن���د تقييم �لكف���اءة �لت�صغيلية با�صتخ���د�م ن�صبة 
 )Benchmark( عالوة على مناق�صة �إمكانية وجود حدود معيارية �أو مرجعية .)CIR( لم�صروفات �إلى �لدخل�
لن�صبة �لم�صروفات �إلى �لدخل، ومن ثم �حت�صاب ن�صبة )CIR( للبنوك �لعاملة في �الأردن لل�صنو�ت 2016 و2017، 

 .)CIR( وعر�س مجموعة من �لمقارنات �لدولية لن�صبة �لم�صروفات �إلى �لدخل

2- الكفاءة الت�شغيلية للبنوك: املفهوم واملكونات ح�شب املمار�شات الدولية 

هن���اك �لعدي���د م���ن �لمقايي����س �لم�صتخدمة لتقيي���م �لكف���اءة �لت�صغيلية للبنوك، وم���ن �أهمها ن�صب���ة �إجمالي 
�لم�صروفات �إلى �إجمالي �لدخل )Cost to Income Ratio - CIR(، حيث تمثل هذه �لن�صبة �أحد �لموؤ�صر�ت 
�لمالي���ة �لرئي�صي���ة لتقييم كفاءة �لبنوك �لت�صغيلي���ة، حيث غالبًا ما ت�صتخدم �لبنوك ه���ذه �لن�صبة لتتبع �لتغير في 
�لتكالي���ف مقارنًة مع �لتغير في �لدخل، وذلك لتتمكن من �تخاذ ق���ر�ر�ت �لنمو �ال�صتر�تيجي �لمنا�صبة)1(.  ويرى 
�لكثير من �لم�صرفيين و�لباحثين باأن �نخفا�س هذه �لن�صبة هو موؤ�صر على �رتفاع �لكفاءة �لت�صغيلية للبنوك)2(. 

ويعتب���ر �لتعري���ف �لنمط���ي لن�صبة �إجمال���ي �لم�صروف���ات �إلى �لدخ���ل باأنه���ا �إجمالي �لم�صروف���ات من غير 
�لفو�ئ���د، وبا�صتثناء �لمخ�ص�ص���ات �لمتنوعة، مق�صومًا عل���ى �إجمالي �لدخ���ل )Tripe, 1998(. وتعرف ح�صب 
مجل���ة )MoneyWeek( �لبريطانية، وهي مجلة مالية متخ�ص�صة، باأنها �لتكاليف �لت�صغيلية وت�صمل �لتكاليف 
�الإد�ري���ة و�لثابت���ة، مثل �لرو�تب و�لم�صروفات �لعقارية، وال ت�صمل �لدي���ون �لمعدومة �لتي تم �صطبها، كن�صبة �إلى 

�لدخل �لت�صغيلي.

وح�صب دليل موؤ�صر�ت �ل�صالمة �لمالية �ل�صادر عن �صندوق �لنقد �لدولي )IMF( في عام 2006، فقد �أ�صار 
�لدليل في �لملحق �لثاني �صمن �إر�صاد�ت ح�صاب كل موؤ�صر من موؤ�صر�ت �ل�صالمة �لمالية �إلى �أن ن�صبة �لم�صاريف 
من غير �لفو�ئد �إلى �إجمالي �لدخل هي عبارة عن �لم�صاريف من غير �لفو�ئد مق�صومة على �إجمالي �لدخل. حيث 
�أن �لم�صاري���ف من غير �لفو�ئد ت�صمل جميع �لم�صاري���ف من غير �لفو�ئد وي�صتثنى منها �لمخ�ص�صات، وبالتالي 
 ،)Other expenses( و�لم�صاريف �الأخ���رى )Personnel costs( فاإنه���ا تت�صم���ن على تكاليف �لموظفي���ن

.)3()Provisions( بينما ال ت�صمل �لمخ�ص�صات

)1( عل���ى الرغ���م م���ن ذلك هناك بع�س الدرا�شات التي انتقدت ا�شتخدام هذه الن�شبة كمقيا�س للكفاءة الت�شغيلية للبنوك واعتبرتها ن�شبة تقي�س ربحية البنوك 
 .)Burger and Moormann, 2008( ولي�س كفاءتها، مثل درا�شة

.)Mathuva, 2009( مثل درا�شة )2(

(3) International Monetary Fund (IMF), 2006. Financial Soundness Indicators: Compilation Guide, 
Washington, D.C., USA. Appendix II. Summary of Guidance for Each Financial Soundness Indicator, page: 186.
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Source: IMF, (2006). Financial Soundness Indicators: Compilation Guide, page: 31.

ووفقًا لدر��صة )Burger and Moormann, 2008(، فاإن مكونات ن�صبة �لم�صروفات �إلى �لدخل تت�صمن 
عل���ى �لم�صاريف �الإد�رية و�لدخل �لت�صغيلي: حي���ث �أن �لم�صاريف �الإد�رية ت�صمل تكاليف �لموظفين و�ال�صتهالك 
و�لم�صاري���ف �الأخرى، �أم���ا �لدخل �لت�صغيلي فاإنه يت�صم���ن ب�صكٍل رئي�صي على �صافي �لدخ���ل من �لفو�ئد و�صافي 
�لعم���والت. وقد �أكدت هذه �لدر��صة على �أنه ال يتم ت�صمين �لمخ�ص�صات �لمتنوعة في ح�صاب ن�صبة �لم�صروفات 
�إل���ى �لدخ���ل. و�ل�صكل رقم )1( يبين �الإطار �لتطبيقي �لذي قدمته ه���ذه �لدر��صة لح�صاب ن�صبة �لم�صروفات �إلى 

�لدخل.
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)CIR( اإطار ومكونات ن�شبة الم�شروفات اإلى الدخل :)شكل رقم )1�

Source: Andreas Burger and Juergen Moormann (2008). Productivity in banks: myths & truths of the cost 
income ratio. Banks and Bank Systems, 3(4). 

 St.( صوي�صر� بالتعاون م���ع معهد �الإد�رة ف���ي جامعة� )KPMG AG( وف���ي در��صة ت���م �إعد�دها م���ن قب���ل
Gallen( في عام 2018 بعنو�ن “ Clarity on Performance of Swiss Private Banks”، تم �العتماد 
عل���ى عين���ة من �لبنوك �لخا�صة في �صوي�صر� وعددها 90 بنكًا لغايات ح�ص���اب ن�صبة �لم�صروفات �إلى �لدخل. وقد 

قامت �لدر��صة بح�صاب �إجمالي �لدخل من خالل �لمعادلة �لتالية: 
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×××�صايف �لدخل من �لفو�ئد

×××+ �صايف �لدخل من �لعموالت 

×××+ �صايف �لدخل من �لتد�ول

×××+ �صايف �لدخول �الأخرى

×××= �إجمايل �لدخل �لت�صغيلي

�أما �لم�صروفات �لت�صغيلية فقد تم ح�صابها كما يلي: 

×××م�صاريف �ملوظفني

×××+ �مل�صاريف �الإد�رية و�لعمومية 

×××= �مل�صروفات �لت�صغيلية 

ومن �لو��صح في هذه �لمعادلة �أنه تم ��صتبعاد �لمخ�ص�صات من مكونات �لم�صروفات �لت�صغيلية. وبعد ح�صاب 
ن�صبة �لم�صروفات �إلى �لدخل )CIR( من خالل ق�صمة �لم�صروفات �لت�صغيلية على �إجمالي �لدخل كما هو مبين 
ف���ي �ل�صكل )2(، تبي���ن �أن �لن�صبة لعينة �لبن���وك �ل�صوي�صرية و�صلت �إلى 76.2% في ع���ام 2015، و�رتفعت ب�صكل 

طفيف �إلى 76.8% في عام 2016، ثم تر�جعت قلياًل �إلى 75.5% في عام 2017. 
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�شكل رقم )2(: ح�شاب ن�شبة )CIR( للبنوك في �شوي�شرا

Source: KPMG AG Switzerland and institute of management at the university of St. Gallen, (2018). Clarity 
on Performance of Swiss Private Banks, page: 24.

وق���د �أظه���رت ذ�ت �لدر��صة باأن ن�صبة CIR للبنوك ذ�ت �الأد�ء �الأف�صل وعددها 26 بنكًا قد بلغت 65.5% في 
عام 2015 و�نخف�صت �إلى 61.7% في عام 2017. �أما �لبنوك �الأ�صعف �أد�ًء فقد بلغت ن�صبة CIR لديها %101.7 

في عام 2017. 

Source: KPMG AG Switzerland and institute of management at the university of St. Gallen, (2018). Clarity 
on Performance of Swiss Private Banks, page: 24.
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وعلى �صعيٍد �آخر، �أظهر �لتقرير �ل�صنوي لبنك HSBC في عام 2017 باأن ن�صبة �لكفاءة �لت�صغيلية للبنك بلغت 
78.2% في عام 2017 مقارنًة مع 90.3% في عام 2016. وقد عرف �لبنك ن�صبة �لكفاءة �لت�صغيلية باأنها �إجمالي 
�لم�صاري���ف �لت�صغيلي���ة مق�صومًة على �صافي �لدخل �لت�صغيلي، وذلك بعد ��صتبع���اد مخ�ص�صات تدني �لت�صهيالت 

ومخ�ص�صات مخاطر �الئتمان �الأخرى. 

HSBC في بنك )CIR( ح�شاب ن�شبة :)شكل رقم )3�

Source: HSBC Bank plc, Annual report and accounts, (2017), HSBC Strategic Report - highlights.

وق���د �أ�صار تقرير �ال�صتقر�ر �لمالي �ل�ص���ادر عن بنك �الحتياطي �الأ�صتر�لي )RBA( في عام 2014، �إلى �أنه 
ع���ادًة ما يت���م قيا�س �لكفاءة �لت�صغيلية في �لقطاع �لم�صرفي من خالل ن�صب���ة �لتكلفة �إلى �لدخل )CIR(، و�لتي 
تقا�س من خالل ن�صبة �إجمالي تكاليف �لت�صغيل )با�صتثناء مخ�ص�صات �لديون( �إلى �إجمالي �لدخل )�صافي دخل 

�لفائدة و�لدخل من غير �لفو�ئد(.

في �صوء �لمناق�صات �أعاله، و�عتمادً� على �لمنهجية �لم�صتخدمة في �لدر��صات �لنظرية و�لتطبيقية و�لتقارير 
�لدولي���ة �لمختلف���ة و�لت���ي قمنا با�صتعر�����س بع�صًا منها ف���ي �ل�صياق �ل�صاب���ق، فيمكن �لقول ب���اأن منهجية ح�صاب 
ن�صب���ة �لم�صروف���ات �إلى �لدخل )CIR( �لمعتمدة عالمي���ًا تقوم على ق�صمة �لم�صروف���ات �لت�صغيلية فقط وبدون 

�لمخ�ص�صات، على �إجمالي �لدخل للبنك. �أي �أن معادلة ح�صاب �لن�صبة هي كما يلي:
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)ن�شبة الم�شروفات اإلى الدخل )CIR( = الم�شروفات الت�شغيلية )بدون المخ�ش�شات(    اإجمالي الدخل(

و�أكدت تلك �لدر��صات على �أنه يجب ��صتبعاد �لم�صروفات �لمتعلقة بالمخ�ص�صات عند ح�صاب �لن�صبة وذلك 
للعديد من �العتبار�ت �أهمها:

1. �أن ه���ذه �لم�صروفات ترتب���ط بجودة قر�ر�ت �الئتمان �لتي �تخذها �لبنك في فتر�ٍت �صابقة ولي�س في �صنة 
�لقيا�س.

2. �أنه���ا ترتبط بالر�صيد �لتر�كمي للت�صهيالت �الئتمانية �لممنوحة م���ن �لبنوك في جميع �ل�صنو�ت �ل�صابقة، 
ولي����س �لت�صهي���الت �لممنوحة في �صن���ة �لقيا�س فقط، وبالتال���ي فاإنها ال تعبر عن �الأد�ء �لحقيق���ي للبنك في �صنة 

�لح�صاب.

3. الأن �لمخ�ص�ص���ات تعك����س �لمتطلب���ات �لتنظيمي���ة �لتي عل���ى �لبنك �الإيف���اء بها تلبي���ًة لمتطلبات �لجهات 
�لرقابي���ة، و�لت���ي قد تتغير وتتبدل تبعًا للظ���روف �القت�صادية �لتي ت�صهدها �لدول، وتوجه���ات �لجهات �الإ�صر�فية 

�لدولية وغير ذلك من �لعو�مل �لتي لي�س للبنوك عالقة مبا�صرة بها. 

3- اعتبارات هامة عند تقييم الكفاءة الت�شغيلية با�شتخدام ن�شبة امل�شروفات اإلى 
)CIR( الدخل

تج���در �الإ�صارة �إل���ى �أن هناك �لمزيد من �العتبار�ت �لهامة و�لتي يجب �أخذه���ا بعين �العتبار عند ��صتخد�م 
ن�صب���ة �لم�صروفات �إلى �لدخل )CIR( في تقييم �لكف���اءة �لت�صغيلية للبنوك، وينبغي �أن يتم �لتعامل معها بعناية 
قبل �إ�صد�ر �لحكم �لنهائي على م�صتوى �لكفاءة �لت�صغيلية للبنك. ومن هذه �العتبار�ت و�لمحاذير نذكر ما يلي: 

1. م���ن �لمه���م عند ح�ص���اب ن�صبة �لم�صروفات �إل���ى �لدخل �أن نوؤكد عل���ى �أهمية ��صتبع���اد �لم�صروفات �لمتعلقة 
بالمخ�ص�ص���ات، الأن ه���ذه �لم�صروفات ترتبط بجودة قر�ر�ت �الئتمان �لت���ي �تخذها �لبنك في فتر�ٍت �صابقة 
ولي�س في �صنة �لقيا�س، وهي مرتبطة بالر�صيد �لتر�كمي للت�صهيالت �الئتمانية �لممنوحة من �لبنوك في جميع 
�ل�صن���و�ت �ل�صابق���ة، ولي����س �لت�صهيالت �لممنوحة في �صن���ة �لقيا�س فقط، �أي �أنها ال تعبر ع���ن �الأد�ء �لحقيقي 
للبن���ك في �صن���ة �لح�صاب. وبالتالي لي�س من �لعد�لة تحميل �لمخ�ص�ص���ات �لمتعلقة بت�صهيالت تخ�س �صنو�ت 
عديدة الإجمالي �لدخل في �صنة و�حدة فقط. �إ�صافة الأن �لمخ�ص�صات تعك�س �لمتطلبات �لتنظيمية �لتي على 

�لبنك �الإيفاء بها تلبيًة لمتطلبات �لجهات �لرقابية.  

2. �إذ� ت���م �إدر�ج �لمخ�ص�صات في ن�صبة �لم�صروفات �إلى �لدخل، ف�صيتم ت�صويه �لن�صبة وت�صبح غير معبرة، الأنه 
�إذ� تعر�صت قيمة �لمخ�ص�صات للتغير نتيجة لتغير �ل�صروط �لتنظيمية، �أو تغير ت�صنيف �لديون، �أو غير ذلك 
م���ن �الأمور �لمرتبطة بالمخ�ص�ص���ات، فاإن قيمة هذه �لمخ�ص�صات قد ترتف���ع �أو تنخف�س، وتبعًا لذلك �صوف 
تنخف����س �أو ترتف���ع ن�صبة �لم�صروفات �إلى �لدخل وبدون �أن يكون هن���اك �أي زيادة فعلية في م�صروفات �لبنك 

�لت�صغيلية �أو �أي تغير في م�صتوى دخل �لبنك. 
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3. ��صتخ���د�م ن�صبة �لم�صروفات �إلى �لدخل في تقييم �لكف���اءة �لت�صغيلية للبنوك ينبغي �أن يتم بعناية كبيرة حتى 
ال يت���م �لو�ص���ول �إلى نتائج م�صللة �أو غير و�قعية. ومن �أه���م �الأمور �لتي يجب �الهتمام بها عند �لنظر �إلى هذه 
�لن�صب���ة هو �لنظر �إلى �لمكونين �الأ�صا�صيين لها وهما �لم�صروفات و�لدخل؛ الأن �رتفاع ن�صبة �لم�صروفات �إلى 
�لدخل قد ال يكون ناجمًا عن �رتفاع �لم�صروفات، ولكنه قد يكون ناتجًا عن �نخفا�س �لدخل نتيجة لعدة عو�مل 

�أو �أ�صباب، ومن �أهمها ما يلي: 

- تر�جع �لو�صع �القت�صادي �لعام في �لدولة

- حدوث �الأزمات �لمالية و�القت�صادية

- �لتغير في �لو�صع �لتناف�صي و�لذي يوؤدي النخفا�س هام�س �صعر �لفائدة لدى �لبنوك

- �الرتف���اع �لح���اد في �أ�صعار �لفو�ئ���د في �ل�صوق وما يوؤديه ذل���ك من �نخفا�س �لطلب عل���ى �الأمو�ل �لقابلة 
 .)Demand on Loanable funds( لالإقر��س

4. �إن ��صتخ���د�م �إجمالي �لدخل في ح�صاب �لن�صبة، و�ل���ذي هو عبارة عن �لفرق بين �إير�د�ت �لفو�ئد ومدفوعات 
�لفو�ئ���د م�صاف���ًا �إليه �صافي �إير�د�ت �لعم���والت و�الإير�د�ت �الأخرى، يقلل من �لتقلب���ات �لناتجة عن �لتذبذب 
ف���ي �أ�صعار �لفائدة وذل���ك الأن �أي تغير في �صعر �لفائدة من �لمفتر�س �أن ينعك����س بن�صبة متقاربة على �لفو�ئد 
�لمقبو�ص���ة و�لمدفوعة، مما يجعل �صافي �إير�د�ت �لفو�ئد �أكثر ��صتق���ر�رً� وثباتًا. لكن هناك حاالت قد ترتفع 
فيه���ا �أ�صعار �لفو�ئ���د على �لود�ئع ب�صكل �أكبر م���ن �أ�صعار �لفو�ئد على �لقرو�س، وهو م���ا ي�صاهم في �نخفا�س 
هام����س �لفائدة وتر�جع �إجمالي �لدخل، مما يت�صب���ب في �رتفاع ن�صبة �لم�صروفات �إلى �لدخل على �لرغم من 

عدم تغير م�صتوى �لم�صروفات.

5. على �لرغم من �أن ن�صبة �لم�صروفات �إلى �لدخل تعتمد على �الأرقام �لخا�صة بكٍل من �لم�صروفات و�لدخل، �إال 
�أنه يتم �لنظر �إليها في كثير من �الأحيان بالتركيز على جانب �لم�صروفات فقط، حيث غالبًا ما يتم �لنظر �إلى 
�لم�صروف���ات من غير �لفو�ئد على �أنها جزء م���ن تكاليف �لبنك �لقابلة للتحكم، و�الأكثر ��صتجابًة لالإجر�ء�ت 
�الإد�ري���ة. لكن من �لناحي���ة �لعملية، فمن �لمهم �أن ن�صي���ر هنا باأن معظم بنود �لم�صاري���ف �لت�صغيلية للبنوك 
تعتب���ر تكالي���ف ثابتة ولي�صت متغي���رة، بمعنى �أن هذه �لتكاليف )مثل تكالي���ف �لموظفين( ال تختلف في �لمدى 

�لق�صير باختالف حجم �لن�صاط �لت�صغيلي للبنك. 

6. تكالي���ف �لموظفي���ن ترتب���ط بالعديد من �لمتغي���ر�ت و�أهمها تكالي���ف �لمعي�صة في �لدول���ة، وم�صتويات �الأجور 
�لقيا�صي���ة )Labor Cost(، وظ���روف �ص���وق �لعم���ل )Labor Market Conditions(، بما فيها �لعر�س 
و�لطلب، و�لكفاءة، و�لموؤهالت وغيرها. وبالتالي فاإن م�صتويات �الأجور �ل�صائدة في �الأردن لي�صت مثل م�صتويات 
�الأج���ور �ل�صائدة ف���ي دول �أخرى. فعلي �صبيل �لمث���ال، تعتبر ن�صبة �لم�صروفات �إلى �لدخ���ل في م�صر من �أقل 
�لم�صتوي���ات ف���ي �لعالم، وذلك نتيجة تدني م�صتوي���ات �الأجور في م�صر مقارنًة بم�صتوي���ات �الأجور في �الأردن. 
وف���ي ه���ذه �لحالة فاإن مقارن���ة �لن�صبة بين م�صر و�الأردن تعتب���ر مجحفة الأنها لم تاأخ���ذ �العتبار�ت �لمعي�صية 

وم�صتويات �الأجور بعين �العتبار.    
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7. �إن �زدي���اد �لدخ���ل �لت�صغيل���ي للبنك �صوف ي�صاهم ف���ي �نخفا�س ن�صبة �لم�صروفات �إل���ى �لدخل و�صوف يعك�س 
�رتفاع �لكفاءة �لت�صغيلية للبنك ب�صكٍل تلقائي. ومن هنا، فمن �لمهم عند ��صتخد�م هذه �لن�صبة لتقييم �لكفاءة 
�لت�صغيلية للبنوك �لتاأكد من �أن �لن�صاط �لت�صغيلي للبنك في و�صعه �لمعتاد �أو �لمتو�صط، لأنه في حالة �لتر�جع 
�القت�ص���ادي �لعام في �لدولة �صوف ت�صهد �لبن���وك �نخفا�صًا في �لدخل �لت�صغيلي، وبالتالي ت�صبح �لن�صبة غير 

دقيقة في تف�صير �لكفاءة �لت�صغيلية للبنك. 

8. لو �فتر�صنا �أن هناك م�صتوى ثابت من �لم�صروفات بناًء على حجم �لموجود�ت �لكلي للبنك، فاإن تغير �إجمالي 
�لدخ���ل بالزيادة �أو �لنق�صان �صوف يوؤدي النخفا�س �أو �رتف���اع ن�صبة �لم�صروفات �إلى �لدخل. �أي �أنه حتى في 
ظل ثبات �لم�صروفات، فقد تتغير �لن�صبة تبعًا للتغير في �لدخل، وهو قد ي�صاهم في �لو�صول �إلى �أحكاٍم م�صللة 

عن �لكفاءة �لت�صغيلية للبنك. 

9. �إن �إلق���اء نظرة فاح�صة عل���ى �آلية ح�صاب ن�صبة �لم�صروفات �إلى �لدخل تبين �أن هذه �لن�صبة تتاأثر ب�صكٍل كبير 
بمو�ص���وع �لت�صعي���ر، وخا�صة فيما يتعل���ق باأ�صعار �لفائدة ور�ص���وم �لعموالت، حيث �أن عملي���ة ت�صعير �لمنتجات 
�لبنكي���ة تخ�صع للعديد من �لعو�مل �لد�خلية و�أهمها هيكل تكلفة �أمو�ل �لبنك، وعو�مل خارجية و�أهمها �أ�صعار 
�لفائ���دة �ل�صوقي���ة، كما �أن �لعموالت تتاأثر بم�صتوى �لتناف�صية �ل�صائد بي���ن �لبنوك. وهذ� يعني باأن هناك جزء 

مهم من ن�صبة �لم�صروفات �إلى �لدخل يتحدد في �صوء عو�مل خارجة عن �صيطرة �لبنك.

4. هل هنالك ن�شبة معيارية اأو مرجعية )Benchmark( لن�شبة امل�شروفات اإلى الدخل 
)CIR(

عل���ى �لرغم من مر�جعتنا �لدقيقة للعديد من �لدر��صات و�الأبحاث و�لتقارير �لدولية �ل�صادرة عن موؤ�ص�صات 
 European(و )EY(و )KPMG AG(و )S&P Global Market Intelligence( وجه���ات معروفة مثل
Central Bank( و�لت���ي تناول���ت مو�ص���وع �لكفاءة �لت�صغيلي���ة، لم نتمكن من �إيجاد �أي دلي���ل عملي يدعم وجود 
ن�صبة مرجعية لن�صبة �لم�صروفات �إلى �لدخل، كما �أن �لمقارنات �لدولية �لمن�صورة حول هذه �لن�صبة كانت تعتمد 
عل���ى و�ص���ع ترتيب للدول ح�صب �لن�صب���ة ودون �أن تحدد �أي ن�صب���ة معيارية. وفي بع�س �لتقاري���ر و�لدر��صات، كان 
يت���م �لمقارنة مع �لمتو�صط �لعالمي �أو �لمتو�ص���ط لالإقليم �أو لمجموعة من �لدول، ولكن حتى هذه �لمقارنات تظل 

�صعيفة نظرً� للتفاوت �لكبير بين �لدول وحتى في نف�س �الإقليم. 

 Cost income ratio benchmarking in( بعن���و�ن )Hess, 2004( وف���ي در��صة �أجر�ه���ا �لباح���ث
banking: a case study(، �أك���دت �لنتائ���ج عل���ى �ل�صعوب���ات �لكبيرة �لمرتبطة بعملية �إيج���اد معيار مرجعي 
لن�صب���ة �لم�صروفات �إلى �لدخل في �لقطاع �لم�صرفي، وكثرة �لتفا�صيل �لعملية �لمتخذة للح�صول على معلومات 

مقارنة مفيدة. 

و�إذ� كان م���ن �لممك���ن مقارن���ة �لكفاءة �لت�صغيلية للبنوك ف���ي نف�س �لدولة من خالل ن�صب���ة �لم�صروفات �إلى 
�لدخ���ل، ف���اإن مقارنة �لكفاءة �لت�صغيلية للقطاع �لم�صرفي ككل في دولة ما مع دولة �أخرى �أو �إقليم معين يعد �أمرً� 
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م�صلاًل ب�صبب تفاوت �لظروف بين �لدول و�الأقاليم. فمن �لمعروف �أن ن�صبة �لم�صروفات �إلى �لدخل للبنوك ت�صكل 
حالة خا�صة بكل دولة من �لدول، وذلك الأنها تتاأثر بالعديد من �لعو�مل �لمتعلقة باالقت�صاد �لكلي، وظروف �صوق 

�لعمل، وم�صتويات �الأجور �لقيا�صية، وغيرها.

فعل���ى �صبي���ل �لمثال، �صجلت �أكبر بنوك �لعال���م في �لدول �لمتقدمة �رتفاعًا حادً� ف���ي ن�صبة �لم�صروفات �إلى 
 )CIR( منخف�صة. حيث كانت ن�صبة )CIR( لدخل، فيما حققت �لبنوك �ل�صغيرة ن�صبيًا في �لدول �لنامية ن�صب�
مرتفع���ة في �لعديد م���ن �لدول �الأوروبية و�لمتقدمة، فمث���اًل في رو�صيا و�صوي�صر� و�ألماني���ا وفرن�صا كانت �أكبر من 
75%، وف���ي �لمملك���ة �لمتحدة بحدود 68%، وفي �لواليات �لمتحدة �الأمريكي���ة و�ليابان بحدود 62%، وتر�وحت في 
بع�س دول �أمريكا �لالتينية من 50%-60%، �أما في �لعديد من دول �لخليج و�ليمن فكانت �لن�صبة من %30-%40. 

وفي م�صر و�صوريا و�أثيوبيا و�ليمن وكوبا كانت �لن�صبة بين %25 - %35.

وق���د يك���ون �ل�صبب ف���ي �نخفا�س ن�صب���ة �لم�صروفات �إل���ى �لدخل في دول �لخلي���ج ناجمًا ع���ن �رتفاع �لدخل 
�لت�صغيل���ي للبنوك هناك ب�صبب �رتفاع حجم ووتي���رة �القت�صاد ككل من جهة، والأنه م�صموح للبنوك في تلك �لدول 
�الإقر�����س بن�ص���ب تتجاوز 100% من �إجمال���ي �لود�ئع من جهة �أخرى، وه���و ما يتيح لهم توظيف���ات �أكبر لالأمو�ل 
وبالتال���ي يحق���ق لهم �إجمالي دخل �أكبر بكثير من م�صاريفهم �لت�صغيلية. �أما بالن�صبة النخفا�س �لن�صبة في م�صر 
فاإنها تعود �إلى �نخفا�س م�صتويات �الأجور �لقيا�صية ب�صكٍل عام، وهو ما يخف�س من نفقات �لموظفين وبالتالي من 

ن�صبة �لم�صروفات �إلى �لدخل.

وبالتال���ي، ه���ل يمكن �لقول باأن �لكف���اءة �لت�صغيلية للبنوك في �لدول �لنامية �أعل���ى منها في �لدول �لمتقدمة، 
وهل يمكن تف�صير هذه �لن�صبة ب�صكٍل منطقي عند مقارنة ن�صب )CIR( �لمرتفعة الأكبر بنوك في �لعالم مع ن�صب 

)CIR( �لمنخف�صة لبنوك �صغيرة.

وف���ي ذ�ت �ل�صي���اق، فقد ذكر تقري���ر �ال�صتقر�ر �لمالي لع���ام 2017 �ل�صادر عن �لبنك �لمرك���زي �الأردني �أن 
 .)Mckinsey & Company( هو 55% وفق���ًا لدر��صة قامت بها �صرك���ة )CIR( لمعي���ار �لم�صتخ���دم لن�صبة�
حي���ث �أن �لبن���وك �لتي تزيد ن�صبة CIR لديها عن 55% لديها �صعف ف���ي كفاءتها �لت�صغيلية �لمتمثلة بالقدرة على 
تولي���د �لدخ���ل مع �لتحكم بالم�صاريف، وبالتالي كلما �نخف�صت �لن�صبة ع���ن 55% فاإن ذلك يعطي موؤ�صرً� �إيجابيًا 

على �لكفاءة �لت�صغيلية للبنوك. 

وال ب���د عن���د �عتماد �أي معي���ار لن�صبة �لدخل �إل���ى �لم�صروفات �أن يك���ون قاباًل للمقارنة، ومتف���ق عليه دوليًا، 
و�أن يك���ون هنال���ك خلفية نظري���ة وتطبيقية قوية تدعم �لمعي���ار وتبرر �لمنطق ور�ئه. كما يج���ب �أن يتمتع �لمعيار 
�لم�صتخدم بمجموعة من �لخ�صائ�س ومن �أهمها �أن ياأخذ بعين �العتبار �لتفاوت في م�صتوى �لتكاليف بين �لبنوك 
في دول �لعالم، و�لناجم عن �لتفاوت في م�صتوى �لن�صاط �لقت�صادي �لعام، وم�صتويات �لأجور �لقيا�صية، وتكاليف 
�لمعي�ص���ة، و�لتفاوت في �لمتطلبات �لتنظيمية، و�لتفاوت في �ل�صيا�ص���ات �لمالية و�لمحا�صبية �لمطبقة في �لدول، 
وم���دى �لتو�ف���ق مع معايير �الإبالغ �لمالي �لدولية، ومدى �المتثال لمتطلبات بازل، وغيرها من �الأمور، وبحيث يتم 
�لتو�صل �إلى م�صتوى �لم�صروفات �لمعدل ح�صب �لعو�مل �لمذكورة و�لذي ي�صمن �لقابلية للمقارنة بين �لدول. كما 

 .CIR يجب �أن يتم تحديث �لمعيار ب�صكٍل م�صتمر و�أن يغطي نف�س �لفترة �لتي يتم فيها قيا�س ن�صبة
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)CIR( اآلية ح�شاب الكفاءة الت�شغيلية للبنوك با�شتخدام ن�شبة امل�شروفات اإلى اإجمايل الدخل

5- ح�شاب ن�شبـة امل�شروفـات اإلـى الدخــل )CIR( للبنوك العاملــة يف الأردن
)2017-2016(

بناًء على �لمناق�صات �ل�صالفة �لذكر، وفي �صوء �أهمية قيا�س ن�صبة �لم�صروفات �إلى �لدخل للبنوك في �الأردن 
تبعًا للمنهجية �لم�صتخدمة في معظم دول �لعالم، وبما يتفق مع �لمنطق �لكامن ور�ء هذه �لن�صبة، ف�صيتم ح�صاب 

ن�صبة �لم�صروفات �إلى �لدخل )CIR( للبنوك في �الأردن وفقًا لما يلي:  

اأوًل: ح�شاب اإجمالي الدخل للبنوك العاملة في الأردن

�لفو�ئد �لد�ئنة

- �لفو�ئد �ملدينة

= �صايف �إير�د�ت �لفو�ئد

+ �صايف �إير�د�ت �لعموالت

= �صايف �إير�د�ت �لفو�ئد و�لعموالت

+ �الإير�د�ت �الأخرى

= �إجمايل �لدخل

* مالحظة: تم ح�صاب �إجمالي �لدخل للبنوك �الإ�صالمية ��صتنادً� على �لمنهجية �لم�صتخدمة في �إعد�د قائمة �لدخل للبنوك �الإ�صالمية. 

ثانيًا: ح�صاب �إجمالي �لم�صروفات )بدون �لمخ�ص�صات( للبنوك �لعاملة في �الأردن

نفقات �ملوظفني

+ ��صتهالكات و�طفاء�ت

+ م�صاريف �أخرى

= �إجمايل �مل�صروفات بدون �ملخ�ص�صات

* ف���ي ح���ال وجود م�صاريف �أخرى من غي���ر �لمخ�ص�صات لدى �لبنوك �لتجاري���ة )مثل خ�صائر بيع عقار�ت م�صتملك���ة( �أو لدى �لبنوك 
�الإ�صالمي���ة )مث���ل ��صتهالك موجود�ت �إجارة منتهي���ة بالتمليك(، فاإن هذه �لبنوك تدخل في ح�صاب �لم�صروف���ات وذلك باعتبارها م�صروفًا 

ولي�س مخ�ص�صًا. 

  )CIR( ثالثاً: ح�شاب ن�شبة الم�شروفات اإلى الدخل

ن�صبة �لم�صروفات �إلى �لدخل )CIR( = �إجمالي �لم�صروفات بدون �لمخ�ص�صات    �إجمالي �لدخل

و��صتن���ادً� �إل���ى �لمعادلة �أعاله، فقد ت���م ح�صاب ن�صبة �لم�صروف���ات �إلى �لدخ���ل )CIR( للقطاع �لم�صرفي 
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)CIR( اآلية ح�شاب الكفاءة الت�شغيلية للبنوك با�شتخدام ن�شبة امل�شروفات اإلى اإجمايل الدخل

�الأردن���ي م���ن خالل ق�صم���ة مجموع �لم�صروفات )ب���دون �لمخ�ص�صات( لجمي���ع �لبنوك �لعاملة ف���ي �الأردن على 
مجموع �لدخل لتلك �لبنوك وذلك لل�صنو�ت 2016 و2017 كما يلي: 

ن�صبة �لم�صروفات �إلى �لدخل )CIR( )عام 2016( = 1.244،571.129     2.633.410.542 

%47.3 =

�شكل رقم )4(: ن�شبة الم�شروفات اإلى الدخل )CIR( في عام 2016 

�أما في عام 2017، فقد تم ح�صاب �لن�صبة كما يلي:

ن�صبة �لم�صروفات �إلى �لدخل )CIR( )عام 2017( = 1.324.954.614     2.712.659.415  

%48.8 =
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)CIR( اآلية ح�شاب الكفاءة الت�شغيلية للبنوك با�شتخدام ن�شبة امل�شروفات اإلى اإجمايل الدخل

�شكل رقم )5( ن�شبة الم�شروفات اإلى الدخل )CIR( في عام 2017

ويالحظ هنا باأن �لمتو�صط �لموزون لن�صبة �لم�صروفات �إلى �لدخل )CIR( للبنوك في �الأردن بلغت %48.8 
ف���ي ع���ام 2017، مقارنًة بن�صبة 47.3% عام 2016. وعلى �لرغم م���ن �رتفاع �لن�صبة بحو�لي 1.5 نقطة مئوية، �إال 
�أنها تعتبر منخف�صة ن�صبيًا، وهو ما يعك�س جودة �لكفاءة �لت�صغيلية للقطاع �لم�صرفي �الأردني ب�صكٍل عام، وخا�صة 

عند مقارنته مع �لقطاعات �لم�صرفية في �لدول �الأخرى. 

�أما على �ل�صعيد �الإفر�دي، فيالحظ وجود تباين بين �لبنوك من حيث �لكفاءة �لت�صغيلية، حيث كانت �لن�صب 
ل���دى 17 بن���ك �أقل من 55% )وهو �لمعي���ار �لذي ��صتخدمه �لبنك �لمركزي �الأردن���ي(، بينما كانت �لن�صبة لدى 8 

بنوك �أكثر من 55% في عام 2017، وذلك كما هو مو�صح في �ل�صكل رقم )6(. 
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�شكل رقم )6( توزيع البنوك العاملة في الأردن ح�شب ن�شبة الم�شروفات اإلى الدخل )CIR( في عام 2017

وبالرغم من �أن �لن�صبة في �الأردن تعتبر �أف�صل من �لمعدل �لعالمي، �إال �أنه تجدر �الإ�صارة �إلى �أن هناك �لعديد 
م���ن �لبن���ود �لتي تت�صمن عليها ن�صبة �لم�صروف���ات �إلى �لدخل في �الأردن تعتبر خ���ارج �صيطرة �لبنوك، وتحكمها 

متغير�ت عديدة و�أهمها: 

 )Numbeo( 1. �رتف���اع تكاليف �لمعي�صة في �الأردن، حيث ت�صير �لعديد من �لتقارير �لدولية مثل تقرير منظمة
ح���ول موؤ�صر تكلفة �لمعي�ص���ة �لعالمي لعام 2018، و�لذي يقي�س تكاليف �لمعي�صة ف���ي 117 دولة في �لعالم، �إلى 
�أن تكالي���ف �لمعي�صة ف���ي �الأردن تعتبر مرتفعة، �إذ جاء �الأردن في �لمرتبة �ل�صاد�ص���ة عربيًا و�لثانية و�الأربعين 

عالميًا.  

2. �رتفاع �لم�صتويات �لقيا�صية لالأجور و�لناجم عن �رتفاع تكاليف �لمعي�صة. 

3. �رتف���اع م�صاري���ف �لكهرباء لدى �لبنوك نظرً� الأن �لبنوك تخ�صع الأعلى تعرفة مقارنًة بالقطاعات �القت�صادية 
�الأخرى.

4. �ل�صر�ئب غير �لمبا�صرة �لتي تدفعها �لبنوك مثل �صر�ئب �لمبيعات على مختلف �لم�صتريات. 
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)CIR( اآلية ح�شاب الكفاءة الت�شغيلية للبنوك با�شتخدام ن�شبة امل�شروفات اإلى اإجمايل الدخل

6- مقارنات دولية: ن�شبة امل�شروفات اإلى الدخل )CIR( يف دول العامل

لال�صتف���ادة م���ن �لتجارب �لدولية في تقييم م�صتوى �لكف���اءة �لت�صغيلية للبنوك، ال بد من �لنظر �إلى متو�صط ن�صبة 
�لم�صروفات �إلى �لدخل )CIR( في دول �لعالم. وفي هذ� �ل�صدد �صوف يتم �العتماد على �لمقارنات �لجاهزة 

في حال توفرها وذلك ل�صمان نمطية �لقيا�س وبالتالي عد�لة �لمقارنة. 

بن�صر تقرير حول ترتيب   )TheGlobalEconomy.Com( وفي هذ� �ل�صياق، فقد قام موقع �القت�صاد �لعالمي
دول �لعالم ح�صب ن�صبة �لم�صروفات �إلى �لدخل )CIR( و�لمبين في �ل�صكل رقم )7(. وقد �أ�صار هذ� �لتقرير 
�إل���ى �أن �لمتو�صط �لعالمي لن�صب���ة �لم�صروفات �إلى �لدخل )CIR( ��صتنادً� على بيانات 178 دولة بلغ %56.5 

في عام 2014. وقد بلغت �أعلى ن�صبة في �لعالم 114.3%، بينما كانت �أقل ن�صبة %22.75. 

وق���د �حت���ل �الأردن �لمركز 100 عالميًا من بين 178 دولة، حيث بلغت �لن�صبة 53.9%، وهي �أقل من �لمتو�صط 
�لعالمي وفقًا لنف�س �لبيانات. ومن �لملفت للنظر هنا �أن �لبنوك في �لعديد من �لدول �لمتقدمة حققت م�صتويات 
مرتفع���ة من ن�صبة �لم�صروفات �إلى �لدخل، حيث بلغت �لن�صبة في رو�صيا 90.97%، و�صوي�صر� 81.22%، و�ألمانيا 

79.32%، وفرن�صا 78.06%، وبريطانيا 68.21%، وفي �لواليات �لمتحدة �الأمريكية %61.16. 
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�شكل رقم )7(

Source: TheGlobalEconomy.com, Bankscope.
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كما �أ�صار تقرير �صادر عن )S&P Global Market Intelligence( بتاريخ 31 �أيار 2017 بعنو�ن “ن�صب 
�أنحاء �لعالم  �أن �لبنوك ف���ي جميع  �إلى  �لم�صروف���ات �إل���ى �لدخل �لعالمية تظهر �لتح���والت �الإقليمية للبنوك”، 
و��صل���ت تح�صين ن�صب �لتكلف���ة �إلى �لدخل في عام 2016، بالرغم من وجود �ختالف���ات كبيرة بين �لبنوك ح�صب 

�الإقليم.

و�أكد �لتقرير �أن ن�صبة �لم�صاريف �لت�صغيلية �إلى �لدخل �لت�صغيلي ت�صتخدم لقيا�س �لكفاءة و�الإنتاجية للبنوك، 
و�أن �لن�صب �لمنخف�صة ت�صير ب�صكٍل عام �إلى كفاءة �أعلى. لكن هناك �لعديد من �لعو�مل �لتي قد توؤثر على �لن�صبة، 

بما في ذلك نموذج �الأعمال وحجم �لبنك، �إ�صافة للبيئة �القت�صادية و�لمالية و�لتنظيمية لكل بلد.

كم���ا �أظه���ر �لتقرير باأن ن�صب �لم�صروفات �إلى �لدخل �صه���دت �ختالف��ات بي��ن �لدول، حي��ث �أن بع��س �لدول 
حقق���ت �رتفاع���ًا ف���ي �لن�صبة، وحقق���ت دول �أخرى �نخفا�ص���ًا فيها. وح�صب �لتقري���ر فقد بلغت �لن�صب���ة ف�ي كن�د� 
62.4%، وبلغ�����ت في �لواليات �لمتح��دة �الأمريكي��ة 61.6%. وفيم��ا يتعل��ق باأكب��ر �لبن��وك �الأمريكي��ة، فق��د بلغ��ت 
 ،%67.81 )Bank of New York Mellon Corp.(73.55%، و )Morgan Stanley( لن�صب�����ة لبن���ك�
 JPMorgan Chase &( 59.93%، و ).Citigroup Inc(65.17%، و )Bank of America Corp.(و

Co( 58.70%. وكما نالحظ فاإن ن�صبة CIR في هذه �لبنوك تعتبر مرتفعة جدً�. 

وفي �أوروبا، فقد بلغ متو�صط ن�صبة �لم�صروفات �إلى �لدخل حو�لي 59.73%، وذلك �عتمادً� على بيانات 3730 
بن���ك �أوروب���ي. و�صجلت �لبنوك في �ألماني���ا �أعلى ن�صبة م�صروفات �إلى �لدخل في �أوروب���ا، بمتو�صط بلغ %80.72، 
�أم���ا �أعل���ى بن���ك �أوروبي من حي���ث ه���ذه �لن�صب���ة فق���د كان )Royal Bank of Scotland Group Plc( في 
 Lioyds( 76.17%، وفي )Barclays Plc( لمملكة �لمتحدة، و�لذي �صجل ن�صبة 128.79%. وبلغت �لن�صبة في�
Banking Group Plc( 73.15%، وف���ي )HSBC Holding Plc( 61.94%. وكم���ا نالحظ هنا �أي�صًا فاإن 

ن�صبة CIR تعتبر مرتفعة جدً�.

�أما في �ل�صرق �الأو�صط و�صمال �إفريقيا، فقد كانت ن�صبة �لم�صروفات �إلى �لدخل �الأقل على �لم�صتوى �لعالمي، 
و�لت���ي بلغ���ت 43.41% للمنطقة ككل ��صتنادً� على عينة مكونة من 226 بنكًا في 14 دولة من دول �لمنطقة. وكانت 
�لن�صبة �الأقل في �لعر�ق و�لتي بلغت 12.44%، وفي م�صر 27.36%. �إن �نخفا�س �لن�صبة في دول �ل�صرق �الأو�صط 
و�صمال �فريقيا قد ال يعك�س �رتفاع �لكفاءة �لت�صغيلية للبنوك، و�إنما قد يكون ناجمًا عن �نخفا�س تكاليف �لمعي�صة 

وم�صتويات �الأجور هناك.  

وق���ام موق���ع )www.statista.com( بن�ص���ر �إح�صائية ح���ول متو�صط ن�صب �لتكلفة �إل���ى �لدخل للبنوك في 
مجموع���ة م���ن �ل���دول �الأوروبية مخت���ارة في �صهر �أي���ار 2017. حيث تظه���ر �الإح�صائية باأن �لن�صب���ة تر�وحت من 
38.66% ف���ي �لنروي���ج، �إلى 80.72% في �ألمانيا. وقد �أظهرت �الإح�صائية �أي�صا ب���اأن �لن�صبة تتجاوز 55% في 16 

دولة �أوروبية من �أ�صل 21 دولة، وذلك كما يظهر من �ل�صكل �لتالي. 
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�شكل رقم )8(: متو�شط ن�شب التكلفة اإلى الدخل للبنوك في مجموعة من الدول الأوروبية المختارة كما 

في اأيار 2017

Source: https://www.statista.com/statistics/728483/cost-to-income-ratios-for-banks-in-europe-by-country

ووفق���ًا لتقري���ر )Global banking outlook 2018( �ل�ص���ادر ع���ن EY و�لذي يعتم���د على بيانات 221 
موؤ�ص�ص���ة مالية في 29 دول���ة �لعالم، فقد بلغ �لمتو�صط لن�صبة �لم�صروفات �إلى �لدخل حو�لي 56% في عام 2017. 
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م���ع مالحظ���ة تذبذب �لن�صبة خ���الل �لفت���رة 2008-2017 ما بين �الرتف���اع و�النخفا�س دون �أن ت�ص���كل �أي �تجاه 
ملحوظ. وبين �لتقرير باأن �الرتفاع في �لن�صبة خالل �لعقد �الأخير جاء كنتيجة للعديد من �لعو�مل و�أهمها �رتفاع 

تكاليف �المتثال، وعبء �لحفاظ على �لنظم �لقديمة، و�الرتفاع في تكاليف �إعادة �لهيكلة ور�صوم �لتقا�صي.

كم���ا �أ�صار �لتقري���ر باأن ��صتطالع توقعات �لم�صرفيي���ن �أظهر وجود توقعات لديهم ب���اأن �لن�صبة �صوف ت�صتمر 
ف���ي �لزي���ادة على مدى �ل�صن���و�ت �لثالث �لقادمة وبحو�ل���ي 2%، نتيجة �لتوجهات �لتنظيمي���ة و�الإنفاق على �الأمن 

�ل�صيبر�ني. 

2018 Global banking outlook شكل رقم )9(: ن�شبة الم�شروفات اإلى الدخل ح�شب تقرير�

وبين تقرير )Supervisory Banking Statistics( �ل�صادر عن �لبنك �لمركزي �الأوروبي في عام 2017 
ب���اأن متو�ص���ط ن�صبة �لم�صروفات �إلى �لدخل للبنوك بلغ حو�ل���ي 63.19% في �لربع �لثالث من عام 2017، مقارنًة 

مع 62.73% في �لربع �لثاني و65.56% في �لربع �الأول. وحو�لي 56% في عام 2017. 

�صكل رقم )10(: ن�صبة �لم�صروفات �إلى �لدخل ح�صب تقرير �صادر عن �لبنك �لمركزي �الأوروبي

من خالل �لمقارنات �ل�صابقة، يمكن �لتو�صل �إلى �أن ن�صبة �لم�صروفات �إلى �لدخل للقطاع �لم�صرفي �الأردني 
تحتل مركزً� متو�صطًا بين دول و�أقاليم �لعالم، كما �أنها تعتبر �أقل بهام�س جيد مقارنًة بالقطاعات �لم�صرفية في 
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�ل���دول �لمتقدمة، بما فيها �لواليات �لمتحدة �الأمريكية، و�ليابان، و�أ�صتر�ليا، و�أكبر �لدول �الأوروبية مثل �صوي�صر� 
و�ألمانيا وفرن�صا. 

7- اخلال�شة والتو�شيات

�عتم���ادً� على �لمنهجية �لم�صتخدمة في �لدر��صات �لنظري���ة و�لتطبيقية و�لتقارير �لدولية �لمختلفة، تو�صلت 
�لورقة �إلى ما يلي:

  �أن منهجي���ة ح�ص���اب ن�صب���ة �لم�صروفات �إلى �لدخ���ل )CIR( تقوم على ق�صمة �لم�صروف���ات �لت�صغيلية فقط 
وبدون �لمخ�ص�صات، على �إجمالي �لدخل للبنك. وذلك فقًا للمعادلة �لتالية:

ن�صبة �لم�صروفات �إلى �لدخل )CIR( = �لم�صروفات �لت�صغيلية )بدون �لمخ�ص�صات(    �إجمالي �لدخل

  �أك���دت �لورق���ة على �ص���رورة ��صتبع���اد �لم�صروفات �لمتعلق���ة بالمخ�ص�ص���ات عند ح�صاب �لن�صب���ة الأن هذه 
�لم�صروف���ات ترتبط بجودة ق���ر�ر�ت �الئتمان �لتي �تخذها �لبنك في فتر�ٍت �صابق���ة ولي�س في �صنة �لقيا�س، 
وه���ي مرتبطة بالر�صيد �لتر�كمي للت�صهي���الت �الئتمانية �لممنوحة من �لبنوك في جمي���ع �ل�صنو�ت �ل�صابقة، 
ولي����س �لت�صهي���الت �لممنوحة في �صنة �لقيا�س فقط، وبالتالي فاإنها ال تعبر عن �الأد�ء �لحقيقي للبنك في �صنة 
�لح�ص���اب. �إ�صاف���ة الأن �لمخ�ص�صات تعك�س �لمتطلبات �لتنظيمية �لتي على �لبنك �الإيفاء بها تلبيًة لمتطلبات 

�لجهات �لرقابية.  

  بينت �لورقة باأن ��صتخد�م ن�صبة �لم�صروفات �إلى �لدخل )CIR( في تقييم �لكفاءة �لت�صغيلية للبنوك ينطوي 
عل���ى �لعديد من �العتب���ار�ت و�لمحاذير و�لتي ينبغي �أن يتم �لتعامل معها بعناي���ة قبل �إ�صد�ر �لحكم �لنهائي 

على م�صتوى �لكفاءة �لت�صغيلية للبنك. وبينت �لورقة �أن �أهم هذه �العتبار�ت و�لمحاذير ما يلي: 

- �ص���رورة ��صتبع���اد �لم�صروف���ات �لمتعلق���ة بالمخ�ص�صات، الأنه لي�س م���ن �لعد�لة تحمي���ل �لمخ�ص�صات 
�لمتعلقة بت�صهيالت تخ�س �صنو�ت عديدة الإجمالي �لدخل في �صنة و�حدة فقط، �إ�صافة الأن �لمخ�ص�صات 

عر�صة للتغير نتيجة لتغير �ل�صروط �لتنظيمية، �أو تغير ت�صنيف �لديون، �أو غير ذلك. 

- يج���ب �لنظ���ر �إلى �لمكونين �الأ�صا�صيين لهذه �لن�صبة وهما �لم�صروف���ات و�لدخل؛ الأن �رتفاع �لن�صبة قد ال 
يك���ون ناجم���ًا عن �رتفاع �لم�صروفات، ولكنه قد يكون ناتجًا ع���ن �نخفا�س �لدخل نتيجة عدة عو�مل مثل 
تر�ج���ع �لو�صع �القت�صادي �لعام، وح���دوث �الأزمات �لمالية و�القت�صادية، و�لتغي���ر في �لو�صع �لتناف�صي، 

و�لتغير في �أ�صعار �لفائدة في �ل�صوق. 

- هناك حاالت قد ترتفع فيها �أ�صعار �لفو�ئد على �لود�ئع ب�صكل �أكبر من �أ�صعار �لفو�ئد على �لقرو�س، وهو 
ما ي�صاهم في �نخفا�س هام�س �لفائدة وتر�جع �إجمالي �لدخل، مما يت�صبب في �رتفاع ن�صبة �لم�صروفات 

�إلى �لدخل على �لرغم من عدم تغير م�صتوى �لم�صروفات.
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- معظ���م بن���ود �لم�صاريف �لت�صغيلية للبن���وك تعتبر تكاليف ثابتة ولي�صت متغي���رة، بمعنى �أن هذه �لتكاليف 
)مث���ل تكاليف �لموظفين( ل تختلف في �لمدى �لق�صير باختالف حجم �لن�صاط �لت�صغيلي للبنك. كما �أن 
تكالي���ف �لموظفين ترتب���ط بالعديد من �لمتغير�ت و�أهمها تكاليف �لمعي�صة في �لدولة، وم�صتويات �الأجور 

�لقيا�صية، وظروف �صوق �لعمل، وغيرها. 

- م���ن �لمه���م عند ��صتخد�م هذه �لن�صبة لتقييم �لكفاءة �لت�صغيلية للبن���وك �لتاأكد من �أن �لن�صاط �لت�صغيلي 
)�لدخل( للبنك في و�صعه �لمعتاد �أو �لمتو�صط.

  فيما يتعلق بوجود ن�صبة معيارية �أو مرجعية )Benchmark( لن�صبة �لم�صروفات �إلى �لدخل )CIR(، �أ�صارت 
�لورقة �إلى �أن مقارنة �لكفاءة �لت�صغيلية للقطاع �لم�صرفي في دولة ما مع دولة �أخرى �أو �إقليم معين يعد �أمرً� 
م�صل���اًل ب�صبب تف���اوت �لظروف بين �لدول و�الأقاليم. وبين���ت �لدر��صة �أن ن�صبة �لم�صروف���ات �إلى �لدخل في 
�ل���دول �لنامي���ة �أقل من �لدول �لمتقدمة، و�أن ن�صب )CIR( تعتب���ر مرتفعة في �أكبر بنوك �لعالم، بينما تعتبر 
منخف�ص���ة في �لبنوك �ل�صغي���رة ن�صبيًا. وبالتالي فاإن ��صتخد�م ن�صبة 55% كمعي���ار لهذه �لن�صبة وفقًا لدر��صة 
�صرك���ة )Mckinsey & Company( ق���د ال يكون منا�صبًا لعدة �أ�صباب �أهمه���ا، عدم وجود �أي دليل عملي 
يدع���م وجود ن�صبة مرجعي���ة لن�صبة �لم�صروفات �إلى �لدخل. وقد �أو�صت �لورق���ة عند �عتماد �أي معيار لن�صبة 
�لدخ���ل �إل���ى �لم�صروفات، ب���اأن يكون قاباًل للمقارنة بين �ل���دول، ومتفق عليه دولي���ًا، و�أن يكون هنالك خلفية 
نظرية وتطبيقية قوية تدعم �لمعيار وتبرر �لمنطق ور�ئه، كما يجب �أن يتم تحديث �لمعيار ب�صكٍل م�صتمر و�أن 

 .CIR يغطي نف�س �لفترة �لتي يتم فيها قيا�س ن�صبة

  قام���ت �لورق���ة بح�صاب ن�صبة �لم�صروف���ات �إلى �لدخل )CIR( للبنوك في �الأردن تبع���ًا للمنهجية �لم�صتخدمة 
ف���ي معظ���م دول �لعالم، وبم���ا يتفق مع �لمنطق �لكام���ن ور�ء هذه �لن�صبة. حيث بلغ���ت ن�صبة )CIR( للقطاع 
�لم�صرف���ي �الأردن���ي في ع���ام 2016 حو�ل���ي 47.3%، بينما بلغت 48.8% ف���ي عام 2017. وعل���ى �لرغم من 
�رتف���اع �لن�صبة بحو�ل���ي 1.5 نقطة مئوية �إال �أنها تعتبر منخف�صة ن�صبيًا، مما يعك�س �لكفاءة �لت�صغيلية للقطاع 

�لم�صرفي �الأردني.

 )CIR( أظهرت �لمقارنات �لدولية �لتي قدمتها �لدر��صة باأن �لمتو�صط �لعالمي لن�صبة �لم�صروفات �إلى �لدخل�  
��صتن���ادً� عل���ى بيان���ات 178 دولة بلغ 56.5% في ع���ام 2014، بينما بلغ���ت ف���ي �الأردن 53.9%، وهي �أقل من 
�لمتو�ص���ط �لعالمي وفقًا لنف�س �لبيانات، وفي �لوق���ت �لذي حققت فيه �لبنوك في �لعديد من �لدول �لمتقدمة 
م�صتوي���ات مرتفع���ة من ن�صب���ة �لم�صروفات �إل���ى �لدخل، حيث بلغت �لن�صب���ة في رو�صي���ا 90.97%، و�صوي�صر� 
81.22%، و�ألماني���ا 79.32%، وفرن�ص���ا 78.06%، وبريطاني���ا 68.21%، وف���ي �لواليات �لمتح���دة �الأمريكية 

 .%61.16

  �أظه���رت �لورق�����ة ب�����اأن ن�ص���ب �لم�صروف��ات �إل�����ى �لدخ��ل �صه��دت �ختالف���ات بين �لدول، فق���د بلغت في كند� 
62.4%، وف���ي �لوالي���ات �لمتحدة �الأمريكية 61.6%. وفيما يتعلق باأكبر �لبن���وك �الأمريكية، فقد بلغت �لن�صبة 
 ،%67.81  )Bank of New York Mellon Corp.(و  ،%73.55  )Morgan Stanley( لبن���ك 
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 JPMorgan Chase( 59.93%، و )Citigroup Inc.(65.17%، و )Bank of America Corp.(و
Co &( 58.70%. وف���ي �أوروبا، بلغ متو�صط ن�صبة �لم�صروف���ات �إلى �لدخل حو�لي 59.73%، وذلك �عتمادً� 
 Royal( على بيانات 3730 بنك �أوروبي. وبلغ �لمتو�صط في �ألمانيا 80.72%، �أما �أعلى بنك �أوروبي فقد كان
Bank of Scotland Group Plc( ف���ي �لمملك���ة �لمتحدة و�لذي �صجل ن�صب���ة 128.79%. وبلغت �لن�صبة 
 HSBC( 73.15%، وف���ي )Lioyds Banking Group Plc( 76.17%، وف���ي )Barclays Plc( ف���ي
Holding Plc( 61.94%. �أما في �ل�صرق �الأو�صط و�صمال �إفريقيا، فقد كانت ن�صبة �لم�صروفات �إلى �لدخل 
�الأق���ل ف���ي �لعر�ق و�لتي بلغت 12.44%، وفي م�صر 27.36%. وبناًء على تقرير �آخر، بينت �لورقة �أن متو�صط 
ن�صب���ة �لم�صروف���ات �إلى �لدخل بلغ حو�لي 56% ف���ي عام 2017 بناًء على 29 دولة �لعال���م. وبين تقرير للبنك 

�لمركزي �الأوروبي باأن متو�صط �لن�صبة للبنوك �الأوروبية بلغ 63.19% في �لربع �لثالث من عام 2017.

  من خالل �لمقارنات �لمختلفة، تو�صلت �لورقة �إلى �أن ن�صبة �لم�صروفات �إلى �لدخل للقطاع �لم�صرفي �الأردني 
تحتل مركزً� متو�صطًا بين دول و�أقاليم �لعالم، كما �أنها تعتبر �أقل بهام�س جيد مقارنًة بالقطاعات �لم�صرفية 
ف���ي �لدول �لمتقدمة، بما فيها �لواليات �لمتحدة �الأمريكية، و�لياب���ان، و�أ�صتر�ليا، و�أكبر �لدول �الأوروبية مثل 

�صوي�صر� و�ألمانيا وفرن�صا.
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