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 ملخص 

الدراسة    هدفت عن  هذه  الكشف  التوزيع  إلى  لنمط  اربد.    البنكيةمباني  لالمكاني  مدينة  في 

المتغيرات والقوى التي أثرت في تشكيل هذا النمط. استخدمت الدراسة المنهج التاريخي   ليوتحل

التنظيمي    في تتبع مراحل تطور وانتشار البنوك في المدينة، ومدى ارتباطها بمراحل نمو المدينة

المنهجو.  والعمراني التحليلي    استخدمت  المدينة الوصفي  البنوك ونمو  لتحديد العالقة بين توزيع 

مناطقها،   في  السكانية  والكثافات  الحضري  الرئيسوتطورها  الطرق  بمحاور  كما ةوارتباطها   .

(،  GISاعتمدت على أدوات التحليل اإلحصائي والكارتوغرافي في نظم المعلومات الجغرافية )

،  كبير في توزيع البنوك على مناطق المدينة السبعأظهرت الدراسة وجود تباين  .  أهدافهالتحقيق  

. وأن متغير الكثافة السكانية لم يكن ذا أثر في نمط توزيع البنوك،  واضح في توزيعها  تجمع  عنو

تأثر التجاري    أخرى  بمتغيرات  بل  العمرانيةلألراضي،  كاالستعمال  والخصائص   ،والنويات 

نتائج استمرار سيطرة منطقة األعمال المركزية كما أظهرت ال  للسكان.  االجتماعية واالقتصادية

بمراعاة واعتماد المعايير   الدراسة    أوصت  على مرافق الخدمات المالية والمصرفية في المدينة.

في   المصرفيةالجغرافية  الخدمات  الجديدة    توزيع  البنوك  فروع  مواقع  اربدوتحديد  مدينة  ،  في 

السكانية، مستوى الدخل(، إمكانية الوصول إلى المرافق الحضرية  الخصائص السكانية )الكثافة  ك

، والفنادق والمراكز السياحية، ومواقف  المركزية  )المستشفيات والمرافق الصحية، منطقة األعمال

 . السيارات(، ونظام النقل )سيارات األجرة / محطات الحافالت، والطريق الرئيسي المجاور(

، نظم المعلومات الجغرافية، التخطيط الحضرية المكاني، التنميةالتحليل  الكلمات المفتاحية:

 .الحضري، البنوك
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Abstract 

This study aimed to reveal the spatial distribution pattern of Banks in 

the city of Irbid/Jordan. And analysis of variables that influenced the 

formation of this pattern. The study applied historical approach to trace the 

spatial spread of Banks, and how they relate to the stages of the city’s 

growth. Descriptive analytical approachis also appliedtoreveal the 

relationship between the distribution of Banks and population densities.  

Statistical and Cartographic analysis within (GIS) is used as well.  Results 

showed a tremendous variation in the distribution of Banks among the 

areas, revealing a clear clustered pattern. Population density was not an 

affecting variable. Other variables, such as the type of the land use, nuclei 

of urban, social and economic characteristics of the population were the 

main forces affecting the distribution. Results also reviled continuous 

control of the central business district (CBD) on the financial services and 

banking facilities in the city. The study recommended taking into account 

and adopting geographical standards in the distribution of banking services 

and determining the locations of new bank branches in the city of Irbid, 

such as population characteristics (population density, income level), 

urban facilities accessibility (hospitals and health facilities, the central 

business district, hotels and tourist centers, and parking lots). And 

transportation system (taxis / bus stops and the adjacent main road). 

Keywords: Spatial Analysis, Urban Development, Geographic 

Information System, Urban Planning, Banks. 

 مقدمة ال

العولمة،   بفعل  كثيرة  تحوالت  العالمي  االقتصاد  التـي  وشهد  المصـرفية  العولمـة  خاصة 

البنوك أداء  على  المحرك  (Goldberg, 2009)  وأعمالهاانعكست  المصرفي  الجهاز  ويعد   .

في تحقيق التنمية االقتصادية    محوري   وحدات هذا الجهاز دورول  ،اقتصادياألساسي ألي نظام  

قدرات وإمكانات لتعبئة الموارد المالية وتوجيهها نحو  يعود ذلك إلى امتالكها  و  للدول؛  واالجتماعية

وقد   هذا  التنموية.  العالمية   ازدادتالمشاريع  والتطورات  المستجدات  بفعل  الجهاز  هذا  أهمية  

يار االنفتاح على األسواق النقدية والمالية العالمية، مثـل خصخصة البنوك واندماجها،  وت  الحديثة،

.وعلى ضوء  (Adel, 2009ظهور مستحدثات وأدوات مالية جديدة )و  ،تدويل األعمال المصرفيةو

القيود  ،استطاعت كثيرذلك التحـرر من  العالم موجة  أمام   التي كانتالمفروضة و  من دول  تقف 

دون  البنوكو لظهور    ممارسهاتحول  المجال  فـتح  مما  األنشطة،  من  مختلفة  أشكاللكثير  وأنماط 
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وخاصة بالنسبة للعاملين ،أصبح االهتمام بدراسة هذه األنماط أمـرا حيويا    ،لذلكلألجهزة المصرفية.

 بشكل عام.والمكانية في هذا المجال والمهتمين بالدراسات االقتصادية 

في الوقت الحالي ضرورة من ضرورات العصر. تعتمد على خدماتها كافة حت البنوكأض  وقد

القطاعات االقتصادية واالجتماعية وغيرها. كما تعد في الوقت الحاضر العصب الحساس للحياة 

تقدمها التي  المصرفية  العمليات  وبغير  والصناعية    ،االقتصادية،  التجارية  للمؤسسات  يمكن  ال 

. كل ذلك يتطلب تعددها وانتشارها الجغرافي، ةوالتجاري  ةاإلنتاجي  أنشطتهامر في  والزراعية أن تست

  إنشاء . ومن هنا جاءت الحاجة لدراسة تطور  والمستفيدين من خدماتها  لتبقى قريبة من المستخدمين

، ومدى مالئمة ذلك التوزع واالنتشار مع توزع السكان  ،وانتشارها  ،وتوزعها الجغرافي  ،البنوك

األرض العمراني  واستخدامات  مواقعهاوالتطور  عن  البنوك  عمالء  رضا  مدى  إلى  إضافة    ، .

السوق  لحاجات  وتستجيب  مواقعها  تغير  البنوك  فان  المواطن،  يحتاجها  التي  الخدمات  وكباقي 

 ورغبات العمالء.  

والتنمية الحضرية في مدينة اربد،    ع البنوكيالعالقة بين توز  وغاية هذه الدراسة هو استكشاف

وغيرها    ،ارتباطها بالمحاور الرئيسية للطرق،والتوزع المكاني للسكانوذلك من خالل عالقتها  ب

المتغيرات التي يمكن أن تساعد المخطط وصانع القرار في توجيه انتشارها ، من المستقبلي  من 

أن الخدمات   إدراكناها في أماكن االزدحام السكاني. وبالرغم من  خالل التشجيع على فتح فروع ل

البنكية هي خدمة يقدمها القطاع الخاص، وليس للسلطات الحكومية أي دور في توجيه انتشارها، 

تسهم في توجيه   أن، التي يمكن  من السلطات الحكوميةغير أنها في النهاية ستحصل على ترخيص  

تسهم في تنمية المناطق التي   ،لبنوك وكباقي االستثماراتوال شك أن ا.  ذلك التموضع الجغرافي

  تتواجد بها. والتنمية المستدامة هي الغاية المرجوة ألنشطة البلديات والقطاعات الخدمية األخرى

والخاصة والمحافظات.    الحكومية  المدن  المصرفيةففي  الخدمات  وجود   ، والتعليمية  ،يساعد 

واالقتصادية األخرى على تنمية المناطق التي تتموضع فيها داخل المدن.    ،واالجتماعية  ،والصحية

خدمية أخرى    قطاعات  إيجادتسهم في    للعمل فيها، فأنها  فهي فضال   عن أنها تستخدم أبناء المناطق

 مجاورة تعتمد عليها. 

 اإلطار العام للدراسة

 مشكلة الدراسة 

ا   ا مهم  ألن االختيار السيئ للموقع سيكون مكلف ا ويصعب  يعتبر اختيار الموقع المناسب قرار 

تغييره، وقد يؤدي اختيار موقع الموقع غير المالئم إلى ارتفاع تكاليف النقل وفقدان العمالة المؤهلة،  

  . والهدف من العثور على موقع مناسب هو اختيار أفضل موقع يلبي معايير االختيار المحددة مسبق ا

الخصائص السكانية في  قع فروع البنوك الجديدة  االمهمة في تحديد مووتتمثل المعايير الجغرافية  

)الكثافة السكانية، مستوى الدخل(، إمكانية الوصول إلى المرافق الحضرية )المستشفيات والمرافق 

، والفنادق والمراكز السياحية، ومواقف السيارات(، ونظام النقل  المركزية  الصحية، منطقة األعمال

 . (Zahra & Emad, 2019)  الحافالت ، والطريق الرئيسي المجاور(  تامحط  /)سيارات األجرة  

  في مدينة ربد   البنوك وانتشارها المكاني   إنشاءفي التوسع في    تكمن   مشكلة الدراسةوعليه، فإن  



ــ ــــــ 414 ــ ــ ــ ــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ  "ـ ......التحليل المكاني لمواقع البنوك في مدينة اربد ك ــــــــــــــــــ "ــــ

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2023( 3)37مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد   ــــــــــــــــ

التحليل  لذلك فإن  .  االختيار الجغرافية المحددة لفروع البنوك  بصورة قد ال تتوافق مع جميع معايير  

المكاني لمواقع مباني البنوك في المدينة سيساعد بال شك، في الكشف عن نمط توزيعها وارتباطاتها  

  ومستوى الدخل  وأهم المتغيرات التي أثرت في انتشارها. كالكثافة السكانية، والطرق الرئيسية،

المثال للمدينة  . مثلعلى سبيل  للقلب الحيوي   Centralما أن ظاهرة هجرة األنشطة االقتصادية 

Business District (CBD)   في المصرفي  القطاع  دراسة  في  التفكير  عند  حاضرة  كانت 

المدينة. وقد انبثقت هذه الفكرة من ما تشهده المدن الغربية من هجرة منظمة ومطردة للمؤسسات  

(. بالتالي، فإن التعرف على Hartshorn,1980)  ة إلى اإلطرافوالمحال التجارية من قلب المدين

مدى انطباق هذه الحالة على النطاق التجاري المركزي في مدينة اربد كان أحد الغايات التي تسعى 

 هذه الدراسة إلى استكشافها. 

 وأسئلتهاالدراسة  أهداف

لبنوك في مدينة اربد. وكذا التعرف على لالمكاني  نمط التوزع غاية الدراسة هو الكشف عن

توزيعها   في  تؤثر  التي  المعلومات  المكانيالمتغيرات  نظم  تقنية  تستخدم  ذلك  في  وهي   .

توزيعها،   شكل  عن  للكشف  أدواتها،  ملحق  في  التقنية  هذه  توفرها  التي  الجغرافية،واالختبارات 

، والتغير الذي حدث على هذا  ونمط تموضعها على صفحة الالندسكيب  ،واتجاهه  ،ومدى انتشارها

 : وستحاول الدراسة اإلجابة عن األسئلة التاليةالمدينة وازدهارها.  تطورالنمط مع 

 ؟للبنوك في مدينة اربد نيطبيعة التطور المكاني والزمما  .1

 ع المكاني للبنوك،وشكل واتجاه انتشارها؟ يما هو نمط التوز .2

 ؟ ونظريات النمو الحضريهل يتوافق نمو وتطور البنوك مع النمو التنظيمي للمدينة  .3

 مصرفية والمالية؟ ل الخدمات ا جذب أو طردما هو دور منطقة األعمال المركزية في  .4

 مع استخدامات األرض المختلفة؟  مباني البنوكهل يرتبط توسع وانتشار  .5

 المكاني للسكان في مناطق وأحياء المدينة؟هل يتناسب توزيع البنوك مع التوزع  .6

 أهمية الدراسة 

تقدم   التي  الخدمات  أهم  أحد  كونها  من  والمصرفية  المالية  الخدمات  دراسة  أهمية  تنبع 

وثيقة    للمواطنين، بصورة  ترتبط  التي  واالجتماعية.  والصحية،  التعليمية،  الخدمات  جانب  إلى 

المكاني   والتوسع  العمراني  المجتمع بالتخطيط  تطور  مدى  يعكس  والذي  للمدن،    التنظيمي 

(Ghneem, 2001)  . فيتطلب النمو المتوازن للمجتمع وتنميته المستدامة، وجود توازن بين الكثافة

السكانية، والتوسع التنظيمي، والخدمات المقدمة للسكان. والقطاع المصرفي هو ركيزة االقتصاد  

 لعبه في تنمية المجتمع. المجتمعي، نظرا   للدور المحوري الذي ي

وقد توسعت مدينة اربد، مركز ثاني أكبر محافظات المملكة بعدد السكان بعد العاصمة عمان، 

بصورة ملحوظة في العقدين األخيرين، نتيجة لهجرة السكان من المناطق الريفية، إضافة لهجرة  
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ر الذي تطلب إحداث م.األم2011مئاتاآلالف من السوريين في أعقاب بدء األزمة السورية عام  

تطور على شكل واتجاه انتشار المصارف المالية، لتقدم الخدمات للسكان الذين أصبحوا ينتشرون  

 بنمط يتباين بصورة ملحوظة عما كان عليه في السابق. 

 منهجية الدراسة 

استخدم ونشاء البنوك.  الزمنيإل  تطورال  المنهج التاريخي في التعرف علىاعتمدت الدراسة  

الوصفي التحليلي في التعرف علىالمؤسسات المصرفية، وعالقته بنظريات النمو الحضري   المنهج

الطريقتان  واستخدمت  للطرق.  الرئيسية  للمحاور  المكاني  والتوزيع  السكانية،  والكثافات  للمدن 

الكمية والكارتوغرافية في الربط بين عدد الفروع المصرفية والكثافات السكانية، والكشف عن نمط 

في  Statistical Analyst   اإلحصائيوزيع المكاني للبنوك من خالل استخدام ملحق التحليل  الت

والتي تتمثل بتحليل صلة الجوار، وتحليل اتجاه Arc GIS 9.3برمجية نظم المعلومات الجغرافية  

 التوزع، وتحليل نطاق الخدمة.

من خالله  ، الذي  األردنياعتمدت الدراسة على مصدرين للبيانات، احدهما البنك المركزي  و

البيانات الرقمية والتاريخية المتعلقة بالبنوك في مدينة اربد، والتي كانت ضرورية حصلنا على  

المواقع    إحداثياتذي تم من خالله تسجيل  هو المسح الميداني ال  وثانيهما إلجراء التحليل المكاني.  

 Global Positioning Systemالجغرافية للمباني البنكية بواسطة جهاز نظام التوقيع العالمي 

(GPS)  .  كما تم التأكد من إحداثيات المباني البنكية بواسطة برمجيةGoogle Earth  وفي كل .

فية في بلدية  ذلك تم استخدام خريطة معالم اربد السياحية الصادرة عن دائرة نظم المعلومات الجغرا

لArcGISبرمجية    واستخدمتاربد.   رقمية  خرائط  ومناطقهالصنع  اربد  ،  وأحياءها  ،مدينة 

 . الدراسة أسئلةالالزم لإلجابة على   التحليل الكارتوغرافياستخدمت في 

 حدود الدراسة

 .2015حتى عام  البنوك في مدينة اربداقتصرت الدراسة الحالية على 

 للدراسة اإلطار النظري

 البنوك ضمن جغرافية الخدماتدراسة  . 1

ل الحضري  العصر    أحد  هولخدمات  التخطيط  في  االهتمام  من  مزيد  نالت  التي  المجاالت 

الحديث، بهدف تطوير ومالئمة الخدمات المقدمة للسكان مع مستخدميها. وهو أيضا احد المجاالت  

التي تشغل   الخدمية،  للجغرافيا  االقتصاديةالتطبيقية  الجغرافيا  بين  فيما  بينية  وجغرافية    ،مساحة 

 (.AlSaleme, 2012السكان )وجغرافية  ،العمران الحضري والريفي

في   الفكر  تطور  مراحل  من  متأخرة  مرحلة  في  الخدمات  جغرافية  ظهور  من  وبالرغم 

ولكن في   ،الدراسات الجغرافية، غير أن المواضيع التي يعالجها هذا الفرع كانت تعالج من قبل

ية الوصول  إطار أكثر عمومية وشمولية. فقد ظهر االهتمام بدراسة نمط توزيع الخدمات وإمكان
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بيري" "بيريان  األمريكي  الجغرافي  يد  العشرين على  القرن  السادس من  العقد  في مطلع   إليها 

(Berry, 1972) والهولندي ( "بيترهاجيت"Hagget, 1965) . 

منها الخدمات اإلنتاجية والمتمثلة في أنماط عديدة،    إلى مات االقتصادية  ويتفرع قطاع الخد

المتوفرة   اإلنتاجالتسهيالت  لعمليات  الموجهة  االقتصادية  والمؤسسات  تعزز    ،لألشخاص  والتي 

العملية   أساسية   وهدفها.  اإلنتاجيةوتضمن كفاءة  الخدمة بدرجة  األعمال األخرى وتقديم  تسهيل 

اإلنتاجية الخدمات المالية التي تشمل    ضمن الخدماتاألعمال. ويدخل    هذه  لألفراد الذين يقودون

 .(Hagget, 1983) لمالية والتأمين...الخالبنوك والمصارف ا

أن شك  أكثر    وال  واختيار  والمرتقبين،  الحاليين  المستهلكين  على  الخدمات  توزيع  مسألة 

المناسبة لهم التسويقي الذي تعمل  ،األماكن  البنوك على االهتمام به   عنصر من عناصر المزيج 

من خالل ما يعرف بسياسة التوزيع. والتي تركز على تعزيز شبكة الفروع البنكية ومنافذ   وتطويره،

. إضافة إلى تطبيق (AlShereye, 1995) توزيعها للوصول إلى الشرائح المستهدفة من العمالء

المصرفي البنكية كبطاقات االئتمان  الخدمات  الحديثة في توزيع  الصراف  و  ،التكنولوجيا  أجهزة 

ال  و  ،اآللي الخدمات  الهاتف وغيرها.  أنظمة  أو  بالبريد  والتي تعد قنوات توزيع جديدة  مصرفية 

 ,Wahab) لعملية تسليم أو توزيع الخدمات المصرفية للعمالء إلى جانب الفروع البنكية التقليدية

2004). 

 ، معلومات عن الموقع   :تشملمواقع الفروع الجديدة للبنوك على عدد من المتغيرات    وتعتمد

.  الالزمةوتوافر المبنى المجهز ومدى مالئمته، وتوافر وكلفة الطاقة، وتوافر وجودة البنية التحتية  

المتعلقة بنوعية الحياة.  المنافسة والعوامل    كما أن قرار اإلنشاء يعتمد على عوامل تتعلق بسوق 

األداء    ويعتمد   العملعلى  البنكيمؤشر  وأماكن  المرور،  حركة  وأنماط  التجارية،  المناطق   :، 

يتم في المناطق التي يُتوقع    للبنكأن فتح فرع جديد    والحقيقةباإلضافة إلى السلوك الديموغرافي.  

أكبر  بصورة  اقتصاديا    تنمو  أن  يتوقع  التي  المناطق  وفي  مرتفعة،  المتوقعة  أرباحها  تكون    أن 

 (Ifatimehin, et al. 2008 .) 

من   األخيرفي العقد    ا  شهدت تنافسا كبير  أنهايئة البنوك بيئة مستقرة في الغالب، غير  ب تعد  و

  ، وانعكس ذلك على التوزيع المكاني لفروع البنوك .  والعقد األول من هذا القرن  القرن الماضي، 

القول   انه ال بد من  قد تحولت من    إنغير  الغربية  الدول  البنوك في  جذب   إستراتيجيةكثير من 

الجغرافي   الموقع  اختيار  فروع    ،أوللبنك  األنسبالزبائن من خالل    نية إمكاتسهل    أخرىافتتاح 

منافسالوصو بسعر  الخدمات  تزويد  نحو  خدمة  ،  ل،  مجال  في  تمويل  اإلسكانخاصة   ه أو 

(Burton, 2001). 

للثروة   المتوازن  غير  التوزيع  أثر  تدرس  مكانية  نماذج  الدراسات  بعض  استخدمت  وقد 

البنوك بين  بالفروق  يتعلق  فيما  نظرية  تقديرات  على  بمواقعها.    ، للحصول  يتعلق  فيما  وخاصة 

للثروة  وأجريت المكاني  التوزيع  بين  العالقة  عن  للكشف  الجغرافية    ،تحليالت  المواقع  وتوزيع 

بين فروع البنوك    الحصول على المعلومات وتبادلها  أتاحالتطور التكنولوجي  إنللبنوك.وبالرغم من  

 Petersonلفرع من عدمه.  فقد أظهر )في نجاح ا  اكبير  ا دور  له  المكان ال زال  أنالمختلفة، غير  
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& Rajan, 2002)  هو  ألقربة  المساف  أن البنك.  بنك  مكان  تحديد  في  فعال  كما   مؤثر 

في   أو إقليمية،  منها وطنية  أكثر(أن القروض الممنوحة للزبائن هي محلية  Hanan,1991)أثبتت 

على   مباشر  أثر    أندليل  الفرضية    أنشطةفي    فاعلللمكان  هذه  ولتعزير  بعض    أثبتتالبنوك. 

الريفية  أنالدراسات   المناطق  في  في    ،الحصول على قرض  عليها  الحصول  تكلفة من  اقل  هو 

 . (Keeton, 1998) ، في تأكيد واضح على أثر المكان أيضاالمناطق الحضرية

كاميرون   مقياس  التنمية    Cameronويعد  لقياس  المناهج  الكثافة  أحد  حيث  من  المالية 

من    1000. ويحسب هذا المقياس عدد البنوك بكافة فروعها لكل  (Mosetfey, 2004)  المصرفية

السكان. وقد تم األخذ بعين االعتبار عند تصميم هذا المقياس تجارب العديد من الدول الصناعية. 

، واعتبره 1فية في أربع مستويات هي: أكثر من  مستويات الكثافة المصر  Cameronحيث حدد  

منخفضة جدا.   0.1منخفض، وأقل من  0.5  -0.1متوسط الكثافة، و من    1  -0.5عالي الكثافة، و

 نسمة(. 10000)بنك واحد لكل 

نه ال يفترض وجودتباين في أحجام البنوك  أل هذا المؤشر باعتراف الجميع هومؤشر خام،  و

يعكس    فهو  ،هذا المؤشر بالرغم من أهميتهو(.Green, 1972)  االقتصادأو مستويات الدخل في  

التكنولوجي، الذي يعد من أهم العناصر   للتطور  التطور الحاصل في الخدمات المصرفية نتيجة 

تحول عدد   إلىفي تغيير صورة الخريطة المصرفية الدولية؛ حيث أدى   أسهمت إلى حد كبيرالتي 

كما أن التوسع في استخدام التجارة  .  المعامالت االلكترونيةد علىاالعتما  إلىكبير من المصارف  

التقليدي المصرفي  العمل  أنماط  في  جذري  بشكل  أثر  المتطورة  الخدمات  وتقديم   االلكترونية 

(Faheed, 2001 .) 

البنوك على    ا، حجم السوق، فكلما كان حجم السوق كبيرويعتمد حجم األرباح التي تحققها 

المحافظة عليها   استمرارية، وعلى  إمكانية الوصولتعتمد عل    ذلك أناألرباحقلت الفوائد المتحققة،  

(Pilloff & Rhoades, 2002).   يكون ربما  االقتصادي  التقدم  مدى  أو  الدخل  أن معدل  كما 

فالع البنوك.  فروع  لجذب  األفضلمؤشرا  البنك  عن  يبحث  األغنى  بمبالغ  ميل  ويحتفظ  كبر،  أ، 

 للبنك.  أكثرخدم خدمات مربحة ويست

  . (Berger & Hanan, 1989)  للبنوك  والفوائد المتحققةالمكاني    تركزالوهناك عالقة بين  

فقد كان مستوى    . وتركز البنوك  ،الكثافة السكانية  وجود عالقة بينعن  بعض الدراسات    وكشفت 

ذات الكثافة السكانية العالية، في حين يرتفع مستوى    واألقاليمتركز البنوك متخلخال في المناطق  

الس الكثافة  ذات  المناطق  في   & Rojas, M., 2008; Burdisso)  المتخلخلةانية  كتركزها 

Amato, 1999) . 

كان و المكاني  النموذج  استخدام  فإن  وعليه  البنكي،  التنافس  في  بارزا  دورا  المسافة  تلعب 

التي يمكن   بالمسافة  فالتكاليف تتأثر  البنوك.   أوجغرافية تكون    أنوسيبقى فاعال في عملية نجاح 

وبنوك اقل   ،أكثر، مقابل فوائد  أكثر أقل وبنوك  اأسعارالثرية ستشهد    فاألقاليماجتماعية حضارية.  

المناطق   التكاليف    واألقاليمفي  معدل  فإن  وبالمثل  ستكون  تنفقهاالتي  الفقيرة.  في    البنوك  أعلى 

 المناطق ذات الكثافة السكانية األدنى.
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 التركيب الداخلي للمدن   .2

الباحثين   من  العديد  االجتماع  المختصينتنبه  كعلم  العلوم  من  العديد   ، والتخطيط  ،في 

المشاكل المعقدة والسلبيات الناتجة عن نمو المدن. وتبلورت حول   إلى،  العلوم المكانية،وواالقتصاد

هذه    ارتبطت  التي تصف سبل نمو المدن وتطورها.وقد  هذه الظاهرة العديد من النظريات والنماذج

الدي  النظريات العوامل  من   والسياسية   ،واالجتماعية  ،االقتصادية ،وموغرافيةبالعديد 

 (Abu Khormah, 2005; Abu Amrah, 2010; Almanis, 2015).    تلخيص ويمكن 

للشكل في ثالث نظريات هي: المدن استنادا  التي تناولت نمو  النمو على شكل  نظرية  النظريات 

. وترى Burgess، والتي أوجدها الباحث األمريكي  TheConcentric Model  دائريةحلقات  

عليها الدراسة،    أجريتالتي    األمريكيةأن الخصائص االقتصادية واالجتماعية لسكان مدينة شيكاغو

المدينة  أن  النظرية  التجاري. وتوضح هذه  المدينة  تنتظم على شكل حلقات دائرية تحيط بمركز 

بشك متعاقبة  مناطق  عدة  من  وظيفيا    دائري  تتركب   ( Daniel & Hokinson,1979):هيل 

 المدينة وتحتل مركز    ،The Central Business District(  CBD)  منطقة األعمال المركزية

تتصف بخاصية  واصالت التي تصب في قلب المدينة، لذلك  وتنتهي إليها خطوط الم   وأقدم مناطقها،

 ,Alheaty)ِوكثافة االستخدام التجاري فيها عالية.    .(High accessibility)  العالية  الوصول

ذات الكثافة السكانية العالية واألحياء  ،  Transiting Zone  المحيطةالمنطقة االنتقالية  ثم  (.2002

الفقيرة العاملةتليها    .السكنية  الطبقة  العمال  التي  ، Working Class Zoneمنطقة  فيها  يتركز 

منطقة الطبقة  ف.عملهمالدخل المتدني، والذين يفضلون السكن بالقرب من مكان    ذوي الصناعيين

السكنية ألصحاب األعمال التجارية،  أغلب األحياء  تضمالتي ، Middle Class Zone الوسطى

يفدون التي  ،  Commuter Zone  الضواحيمنطقة  . وأخيرا  واألغنياء الذين  يسكنها األشخاص 

 يومية، بين مكان العمل داخل المدينة والسكن في األطراف. إلى المدينة في رحلة 

 Sectorوالنظرية الثانية التي تصف طرق نمو المدن هي نظرية النمو على شكل قطاعات

Theory م بعد أن قام هومر هويت1939، والتي ظهرت عام Hoyt  142 علىبدراسة تجريبية 

وتفترض نظرية القطاعات هذه   دينة الداخلي. النقل في تركيب الم . وأظهر فيها دورأمريكيةمدينة 

المناطق   عبر  تمتد  قطاعات  تصنع  المواصالت  خطوط  في    الحلقيةأن  بيرجس  بينها  التي 

 .(Alkhafaf, et al., 2000; Almanis, 2015) األنفة الذكرنظريته

النويات   أو  المتعددة  النوى  نظرية  هي  المدن  نمو  فسرت  التي  الثالثة   المتعددةوالنظرية 

Multiple Nucleiلهاريس و اولمان ،   Harris and Ullman  أن . والتي اقترحتم1945عام

االقتصادية واالجتماعية تنتظم حول عدة نويات، باإلضافة   التركيب الداخلي للمدن وخصائصها

ال يجتمع نمط استخدام األراضي حول مركز   ،لنظريةلهذه اا  إلى المنطقة التجارية المركزية. ووفق

 Abu) واحد، بل حول نويات منفصلة بعيدة عن بعضها البعض، محكومة بالتجمعات السكانية

Ayaneh, 2010 .) 

عل االطالع  خالل  اربدومن  لمدينة  الحضري  النمو  تناولت  التي  السابقة  الدراسات   ى 

(AbuKhormah, 2005)،  خرائط بلدية اربد الكبرى التي تمثل مراحل نمو المدينة   ومراجعة
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زيج ما بين القول أن تطور مدينة اربد هو م ،أمكنومحاور الطرق الرئيسية ،التنظيمي والعمراني

القطاعي   والنمو  لبرجس  الحلقي  هويت.  التطور  نشأتلهومر  مركزها   فقد  من  بالقرب  المدينة 

وال   ،على الدوائر الحكومية واألمنية لفترة طويلة من الوقت  احتوىوهو تل اربد الذي    األساسي،

الكب إزال بعضها هناك. و المتمثل بالمسجد  المدينة  اربد كان مركز  الجنوب من تل  الذي لى  ير، 

وهي    أحيط المساكن،  حلقة  تالها  الجهات.  جميع  من  التجارية  مزدحمة   أحياءبالمحال  صغيرة 

الجهات ع الخارج من جميع  تنمو نحو  المدينة  بدأت  ثم  األكثر بالسكان.  للمساكن  لى شكل حلقة 

 من السكان.   الميسورة ، كمساكن للطبقة تطورا  

المدينة تنمو   ت كما في نظرية هويت، وذلك حول محاور  قطاعا  على شكلبعد ذلك بدأت 

شارع الحصن    قطاعرئيسية وهي أربعة قطاعات رئيسية: قطاع شارع بغداد شرقا  ، والطرق ال

، والذي توقف نموه  قطاع شارع فلسطين غربا  ، و أيدون جنوبا، و قطاع شارع حكما شماالوشارع  

 النمو الحضري بالبنوك في المدينة    الحقا   مدى ارتباط توزيعلنابسبب وجود وادي الغفر.وسيظهر  

 ،للمدينة. حيث تركز انتشار البنوك في نطاق األعمال المركزية للمدينة في بداية األمر والتنظيمي

 الذكر. األنفةر الطرق الرئيسية محاو على طولثم بدأ انتشارها 

 الدراسات السابقة

ا ا قام  بدراسة  الباحثين  من  المدن،  لعديد  داخل  والمصرفية  المالية  بعضلخدمات    فحاولت 

األنماط المكانية لتوزيع البنوك باستخدام تحليل صلة الجوار وقياس درجة    عن  كشفالالدراسات  

 Romanian".بعنوان    (Luca, 2014التركز أو االنتشار للبنوك داخل المدن. ومنها دراسة )

Banking Activity Spatial Distribution Between 2009, 2012"  التي هدفت إلى و

المتغيرات التي أثرت في االختيار المكاني   ،وحللتتحديد مستوى تركز السوق المصرفي الروماني

( والموسومة بـ Abdullahi, et al., 2011)من الدراسة التي قام بها كل وكذلك . لمواقع البنوك

Spatial Distribution of Commercial Banks in Ilorin Metropolis, Kwara "

 State, Nigeria"  وتحديد المسافات   نمط توزيع البنوك في مدينة إلورين في نيجيريا،    التي حللت

 .  بينها

البنوك    إلنشاءعند التخطيط    اختيار المواقعواهتم بعض الباحثين بدراسة العوامل المؤثرة في  

المؤسسات،  وربط وتوزيع  التنافسية،  والقدرة  السوق،  كفرص  المتغيرات  من  بمجموعة  ها 

)  واإلمكانات أعدها  التي  كالدراسة  واالجتماعية.    ( Shen & l, 2009االقتصادية 

 :Determinants of Location Choice of Reign Banks Within China".بعنوان

Evidence from Cities  سعت لتحديد عوامل اختيار المواقع عند التخطيط إلقامة البنوك    والتي

المعنونة    (Ifatimehin, et al., 2008وعلى نحو مشابه حاولت دراسة ) .  األجنبية داخل الصين

  "The Spatial Pattern of Commercial Banks in Kogi State of Nigeria"  ـب

البنوك  إيجاد توزيع  بين  واإلمكانالعالقة  الجغرافي،  الفضاء  عبر  االقتصادية التجارية  ات 

فيها.   الى  Ansong, et al. 2015دراسة )  إلى  إضافةواالجتماعية  فحص نمط  ( والتي سعت 

التفاوتات في التوزيع المكاني لفروع   وجود فروع البنوك عبر المناطق الريفية والحضرية في غانا؛
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والخصائص على مستوى المنطقة المرتبطة بنمط    لمجتمعية؛البنوك المحلية واألجنبية والريفية وا

 .التوزيع المكاني لفروع البنوك

البنوك ومعرفة خصائصها لتفسير التركيب    المكاني  توزيعال  واهتمت بعض الدراسات بتحليل

المدن وتطورها. الداخلي للمدن وتطور نموها، من خالل تطبيق المفاهيم النظرية التي تصف نمو 

( أجرى  بعنوانUmran, 2007فقد  دراسة   )"Spatial Distribution of Banking in 

Istanbul"  إلى دراسة العوامل التي . وسعت  هدفت إلى تحليل توزيع البنوك في مدينة اسطنبول

تؤثر على القرارات المتعلقة بمواقع البنوك التجارية. وأظهرت الدراسة أن اسطنبول قد تحولت 

، إلى مدينة متعددة المراكز بعد ذلك. ونتيجة لذلك فقد 1960من مدينة أحادية المركز حتى عام  

 هيمنتها على المراق الخدماتية. CBDفقدت منطقة األعم المركزية 

 الدراسات السابقة نع ما يميز الدراسة

واحدة   دراسة  عدم وجود  السابقة  الدراسات  على  المالحظ  في من  أهدافها  موضوع   بحثت 

التوزيع المكاني لمواقع البنوك وكفاءتها التوزيعية، والعوامل الجغرافية المؤثرة في اختيار المواقع، 

طور نموها. حيث اقتصرتركيز بعضها  وتحليل خصائصها وربطها بالتركيب الداخلي للمدينة وت

في الكشف عن أنماط التوزيع المكاني، والبعض اآلخر في بحث العوامل الجغرافية المؤثرة في 

اختيار مواقعها. وهذا ما يميز الدراسة الحالية عن سابقاتها وخاصة المحلية، حيث بحثت الدراسة  

الدراسات  عن  الدراسة  تتميز  كما  المواضيع.  هذه  جميع  األسلوب    في  باستخدامها  السابقة 

لرسم الخرائط وتطبيق    Arcgis  الكارتوجرافي من خالل تطبيقها لتقنية نظم المعلومات الجغرافية

 االختبارات التي تخدم األهداف الفرعية للدراسة.   

 منطقة الدراسة

نية  الواقعة في الركن الشمالي الغربي من المملكة االردمدينة اربد هي مركز محافظة إربد  

  منطقة  18مدينة هي مركز بلدية اربد الكبرى المكونة من ال. ومحافظة تقريباالوتتوسط  ،الهاشمية

 . (1) الخريطةمنطقة أخرى محيطة 11و ، إضافةداخل المدينة السبعهي المناطق 
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 . منطقة الدراسة :( 1) خريطة
 . 2019 السنة المصدر: إعداد الباحثين، 
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اربدبلغ عدد سكا  األرض يقطنون مساحة من    نسمة.  555.79حوالي    2019عام  ن مدينة 

مناطق  المدينة  وتضم    .²كم35.176  قدرها واثنانسبع  حيا  رئيسة  المدينة وأربعون  ومناطق   .

.  % من مساحة المدينة5  وتشكل نحو،²كم1.761مساحتها  وفي وسط المدينة،  منطقة الهاشمية:هي

ومنطقة % من مساحة المدينة.  9.9  أو نحو  ²كم  3.491، ومساحتها  الغربومنطقة المنارة في وسط  

% من  11.4أو ما يعادل    ²كم  4.087مساحتها  وفي الجزء الشمالي األوسط للمدينة،النصر، وتقع  

النزهة، وتقع في المدينة. ومنطقة  أو ما   ²كم  5.274ومساحتها    الجزء الجنوبي الغربي،  مساحة 

الكلية14.9يعادل   المساحة  من  الشرق .  للمدينة  %  الجزء  وتحتل  الروضة،  للمدينة، ومنطقة    ي 

نحو  ²كم  6.12ومساحتها   أي  الناحية  17.4،  في  وتقع  الرابية  ومنطقة  المدينة.  مساحة  من   %

  إجمالي مساحة المدينة. % من  18.6بنسبة    ²كم  6.575الجنوبية الغربية من المدينة، ومساحتها  

، وتشكل  ²كم  7.867لشمالي الغربي من المدينةومساحتها  ، وتقع في الجزء امنطقة البارحةوأخيرا  

 .(Irbid Municipality, 2010)  % من مساحة المدينة22 نحو

 الجغرافي للبنوك في مدينة إربدالتوزيع 

ا انعكس على نمط  مماد البنوك وتوزيعها الجغرافي،  شهدت مدينة إربد تطور ملحوظ في أعد

 . سيتضح الحقا  انتشارها وتوزيعها الجغرافي كما 

 تحليل التوزيع الجغرافي الحالي للبنوك في مدينة إربد 

على مناطق   وجود تباين ملحوظ في التوزيع(  2)الخريطةأظهر نمط توزيع المباني البنكية في  

، بنكا  17حوذت على  استو. حيث تحتل منطقة النزهة المرتبة األولى في عدد البنوك،  السبعمدينة  ال

 إلى% من مجمل فروع البنوك في هذه المنطقة  43ويعود وجود نحو  .  فرعا  23مجموع فروعها  

 حجم   وكلية بنات اربد، والتي أثرت على  ،اليرموك  جامعةات تعليمية في هذه المنطقة كوجود نوي

بمجموع   بنكا، 14هاشمية التي احتوت على منطقة ال وجاءت. فيهاية واالقتصادية األنشطة التجار

في المدينة.    الفروع% من مجموع عدد  39أي بنسبة  .  ، في المرتبة الثانيةفرعا  18  إلى فروع وصل  

تعد   الغربية  حيث  البنوك  ،الجامع)التل،    فيها األحياء  فيها  تركزت  والتي  مركز    ،والهاشمي( 

 . (CBD)ضمن منطقة األعمال المركزية التجارية تقعوالتي  ، لهاالقلب الحيوي  أوالمدينة،

، 6بنوك بمجموع فروع بلغ    5وتأتي منطقة الروضة في المرتبة الثالثة، حيث احتوت على  

بنوك رئيسية    4والتي احتوت على  % من مجمل الفروع في المدينة. ثم منطقة النصر  11وبنسبة  

% من مجمل البنوك في المدينة. ثم مناطق الرابية والمنارة بواقع بنك واحد لكل منهما.  8وبنسبة  

 بينما خلت منطقة البارحة من وجود أي بنك، لخلوها من االستخدامات التجارية.
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 التوزيع المكاني للبنوك في مدينة اربد :( 2) خريطة
 . 2019السنة الباحثين، المصدر: عمل 
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أما على مستوى األحياء، فنالحظ أن عدد األحياء التي تتواجد فيها فروع البنوك قليل، مقارنة 

( هي  42( حيا   من أصل )14بالعدد الكلي لألحياء. حيث انتشرت فروع البنوك في المدينة في ) 

حي الهاشمي في منطقة ( وقد حظي  1)  ألحياء المدينة في مناطقها السبع جدولالمجموع الكلي  

البنوك بواقع   التابعان لمنطقة   11الهاشمية، بأعلى عدد من  بنكا. يليه حي النزهة وحي الجامعة 

بنوك لكل منهما. ثم حي الملعب في الهاشمية، وحي األندلس في منطقة الروضة    10النزهة، بواقع  

امع التابع لمنطقة وحي الج  بنوك لكل منهما. واحتوى حي العودة التابع لمنطقة النصر،  4بواقع  

بنوك لكل منهما. يليه حي الحكمة التابع لمنطقة النزهة بواقع بنكين. بينما حظيت   3الهاشمية على 

بقية األحياء )الكرامة في منطقة النصر، الزهراء في منطقة النزهة، النظيف في منطقة المنارة، 

الرابية( بوجود بنك واحد في كل منها.  السالم واإليمان في منطقة الروضة، واألفراح في منطقة  

وربما يعود ذلك لكون البنوك تختلف عن بقية المرافق الخدمية األخرى، كمرافق الخدمات الدينية 

تتوفر في كل أحياء المدينة   أنالمساجد(، والخدمات التعليمية )المدارس(، في أن األخيرة يجب  )

هذه   توزيع  عن  والمسئول  تأثيرا  األكثر  المتغير  هو  السكان  فتوزيع  المنتفعين.  وصول  لتسهيل 

الخدمية. فضال   المرافق بصورة يومية منتظمة،  بينما يقتصر    المرافق  عن الحاجة الرتياد هذه 

الم التي ترتبط بمجموعة من  المناطق واألحياء  البنوك على  المؤثرة في  توزيع  المكانية  تغيرات 

 التوزيع، وليس فقط عدد السكان. 

 .التوزيع الجغرافي للبنوك على مناطقوأحياء مدينة اربد (:1جدول )

 الشارع  الحي المنطقة تاريخ اإلنشاء  االسم  الرقم 

بنك لبنان   1
 والمهجر

شارع الملك  النزهة  النزهة  2008
 عبدهللا الثاني

شارع الملك  النزهة  النزهة  2014 الراجحي  2
 حسين

شارع الملك  الملعب الهاشمية 1978 البنك المركزي 3
 حسين

شارع الملك  النزهة  النزهة  2005 بنك عودة  4
 عبدهللا الثاني

بنك سوستيه   5
 جنرال

شارع الملك  النزهة  النزهة  2014
 عبدهللا الثاني

وصفي شارع  الهاشمي الهاشمية 1998 البنك االستثماري 6
 التل 

بنك االردن دبي  7
 االسالمي

شارع  الملعب الهاشمية 2010
 الهاشمي

البنك العقاري  8
المصري  
 االردني

شارع الملك  الهاشمي الهاشمية 1966
 حسين

بنك ستاندرد  9
 تشارتريد 

شارع الملك  النزهة  النزهة  1949
 حسين
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 (1... تابع جدول رقم )

 الشارع  الحي المنطقة تاريخ اإلنشاء  االسم  الرقم 

بنك االنماء   10
 الصناعي 

الملك شارع  الجامعة النزهة  1964
 عبدهللا الثاني

بنك المؤسسة   11
العربية 

 abcالمصرفية

 شارع عمر األندلس الروضة  1994
 المختار

بنك المال  12
 االردني / كابيتال 

شارع الملك  النزهة  النزهة  2005
 عبدهللا الثاني

بنك االستثمار   13
 العربي

شارع وصفي  الهاشمي الهاشمية 1991
 التل 

شارع الملك  النزهة  النزهة  2007 بنك االتحاد  14
 عبدهللا الثاني

شارع وصفي  الهاشمي الهاشمية 1991 بنك االتحاد  15
 التل 

البنك  16
العربي/شبكة 
المصارف  

 العربية

شارع فضل   الكرامة  النصر  2005
 الدلقموني

البنك  17
العربي/شبكة 
المصارف  

 العربية

شارع  الجامع الهاشمية 2005
 فلسطين

البنك  18
العربي/شبكة 
المصارف  

 العربية

شارع الملك  النزهة  النزهة  2011
 عبدهللا الثاني

البنك التجاري  19
 األردني

شارع شفيق   الجامعة النزهة  1996
 ارشيدات

البنك التجاري  20
 األردني

شارع الملك  الزهراء  النزهة  1985
 حسين

البنك التجاري  21
 االردني

شارع وصفي  الهاشمي الهاشمية 2010
 التل 

شارع الملك  الحكمة النزهة  2011 البنك األهلي 22
 عبدهللا الثاني

شارع فضل   العودة النصر  2008 البنك األهلي 23
 الدلقموني

شارع  الملعب الهاشمية 2008 البنك األهلي 24
 الهاشمي
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 (1... تابع جدول رقم )

 الشارع  الحي المنطقة تاريخ اإلنشاء  االسم  الرقم 

شارع الملك  الجامعة النزهة  1962 البنك األهلي 25
 الثانيعبدهللا 

البنك االردني  26
 الكويتي 

شارع  الهاشمي الهاشمية 1980
 الهاشمي

البنك االردني  27
 الكويتي 

شارع عبد  الجامعة النزهة  2003
 القادر 

البنك االردني  28
 الكويتي 

شارع الملك  الجامعة النزهة  2007
 عبدهللا الثاني

البنك العربي  29
 االسالمي الدولي 

شارع الملك  الجامعة النزهة  1998
 عبدهللا الثاني

البنك العربي  30
 االسالمي الدولي 

شارع الملك  الحكمة النزهة  2013
 عبدهللا الثاني

البنك العربي  31
 االسالمي الدولي 

شارع  الملعب الهاشمية 2011
 الهاشمي

شارع شفيق   الجامعة النزهة   2008 بنك األردن 32
 ارشيدات

شارع فضل   العودة النصر   1981 بنك األردن 33
 الدلقموني

شارع الملك  النزهة  النزهة  2008 بنك األردن 34
 عبدهللا الثاني

شارع عمر  األندلس الروضة  2002 بنك األردن 35
 المختار

البنك االسالمي   36
 االردني

شارع شفيق   الجامعة النزهة  1998
 ارشيدات

البنك االسالمي   37
 االردني

شارع الملك  الهاشمي الهاشمية 1981
 حسين

البنك االسالمي   38
 االردني

شارع  الهاشمي الهاشمية 1991
 الهاشمي

البنك االسالمي   39
 االردني

شارع  النظيف المنارة 2000
 فلسطين

البنك االسالمي   40
 االردني

شارع فضل   السالم  الروضة  1996
 الدلقموني

شارع  الهاشمي الهاشمية 1974 بنك القاهرة عمان 41
 الهاشمي

شارع فضل   اإليمان الروضة  2007 بنك القاهرة عمان 42
 الدلقموني
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 (1... تابع جدول رقم )

 الشارع  الحي المنطقة تاريخ اإلنشاء  االسم  الرقم 
بنك القاهرة   43

 عمان
شارع عمر  األندلس الروضة  2008

 بن الخطاب
بنك القاهرة   44

 عمان
 شارع عرار  الهاشمي الهاشمية 2004

بنك القاهرة   45
 عمان

شارع عبد  الجامعة النزهة  1979
 القادر 

بنك القاهرة   46
 عمان

شارع شفيق   الجامعة النزهة  2007
 ارشيدات

بنك اإلسكان  47
 للتجارة والتمويل 

شارع عمر  األندلس الروضة  2012
 المختار

بنك اإلسكان  48
 للتجارة والتمويل 

شارع  الهاشمي الهاشمية 2011
 الهاشمي

بنك اإلسكان  49
 للتجارة والتمويل 

شارع الملك  النزهة  النزهة  1996
 عبدهللا الثاني

بنك اإلسكان  50
 للتجارة والتمويل 

شارع شفيق   االفراح الرابية  1982
 ارشيدات

بنك اإلسكان  51
 للتجارة والتمويل 

شارع  الهاشمي الهاشمية 1983
 فلسطين

بنك اإلسكان  52
 للتجارة والتمويل 

شارع فضل   العودة النصر  1981
 الدلقموني

اإلسكان بنك  53
 للتجارة والتمويل 

شارع  الجامع الهاشمية 1991
 الهاشمي

والمسح الميداني،    Google Earth  استنادا إلى خريطة المعالم السياحية لمدينة اربد وبرنامج   إعداد الباحثينالمصدر:  

 2019السنة، والبنك المركزي األردني

 تصنيف البنوك 

 وهي: ينمعايير من الباحثتم تصنيف البنوك في مدينة إربد وفق عدة 

 تصنيفها وفقا ً لتاريخ إنشائها 

البنوك بفروعها الدراسة في  الفي    المختلفة  وصل عدد  العام  مطلع  مدينة حتى وقت إجراء 

لم يتجاوز أربعة  ،م وما قبل1970( أن عدد البنوك في عام 2)الجدول  ( بنكا. ويظهر53) 2016

خالل  %0.4  هاقدر  زيادة  بمعدل  ،م1980-1971بنوك في الفترة بين    زاد عددها إلى ثمانبنوك.  

إضافية بمعدل بنوك    6في المدينة    أنشئم  1990-1981. وفي الفترة التالية الممتدة بين  تسع سنوات

م  2000-1991  الممتدة بين عامي  ثم زاد عددالبنوك في المدينة في الفترة  .خالل الفترة  % بنكا  0.7

عام  1.3  قدرهاة  بزياد  بنكا،  12نحو   الفترة من  ملحوظا   2010-2001%. وشهدت  انتشارا    م 

%. وبلغت نسبة 2.1بنكا، بمعدل زيادة قدرها    19ألعداد البنوك في المدينة. حيث زاد عددها نحو  

 .فقط خالل أربع سنواتبنوك  8 بزيادة، %(2م )2015-2011للفترة  الزيادة
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 .في مدينة اربدالتأسيستصنيف البنوك حسب سنة  (:2جدول )

 المجموع البنوك  الفترة 

م  1970عام  
 وما قبل

*، بنك ستاندرد تشارترد*، بنك  األردني البنك العقاري المصري  
 )فرع النزهة،حي الجامعة(  اإلنماء الصناعي*، البنك األهلي

4 

1971-
 م1980

المركزي*، الكويتي   البنك  االردني  الهاشمية،  البنك  حي    )فرع 
عمان القاهرة  بنك  الهاشمية،  الهاشمي(،  الهاشمي(،   )فرع    حي 

 حي النزهة(  )فرع النزهة، بنك القاهرة عمان

4 

-م198
 م1990

  بنك األردن  حي الزهراء(،  )فرع النزهة،  األردنيالبنك التجاري  
النصر، العودة(،  )فرع  االردني  حي  االسالمي  )فرع    البنك 

الهاشمي(،  الهاشمية، للتجارة والتمويلبنك    حي  )فرع    اإلسكان 
والتمويل  الرابية، للتجارة  اإلسكان  بنك  األفراح(،  )فرع    حي 

للتجارة والتمويل  الهاشمية، الهاشمي(، بنك اإلسكان  )فرع    حي 
 حي العودة( النصر،

6 

-م1991
 م2000

المصرفية العربية  المؤسسة  بنك  االستثماري*،    *،   abc  البنك 
االستثمار   االتحادبنك  بنك  الهاشمية،  العربي*،  حي    )فرع 

  حي الجامعة(،   )فرع النزهة،  األردنيالهاشمي(، البنك التجاري  
العربي   النزهة،  الدولي  اإلسالميالبنك  الجامعة(،    )فرع  حي 

النزهة،  اإلسالمياألردني البنك   البنك    )فرع  الجامعة(،  حي 
الهاشمية،  األردني  اإلسالمي البنك   )فرع  الهاشمي(،    حي 

  اإلسالميالبنك    حي النظيف(،  )فرع المنارة،   االسالمي االردني
الروضة،األردني   السالم(،  )فرع  للتجارة    حي  اإلسكان  بنك 
الهاشمية،  والتمويل للتجارة   )فرع  اإلسكان  بنك  الجامع(،  حي 
 حي النزهة(. )فرع النزهة، والتمويل

12 

-م2001
 م2010

 *،اإلسالميبنك األردن دبي    بنك عودة*،  بنك لبنان والمهجر*، 
حي  )فرع النزهة، بنك االتحاد بنك المال االردني كابيتال بنك*، 

  البنك العربي  حي الكرامة(،  البنك العربي )فرع النصر،  النزهة(،
الهاشمية، االردني  )فرع  التجاري  البنك  الجامع(،  )فرع   حي 

الهاشمي(،  الهاشمية، األهلي  حي  النصر،  البنك  حي    )فرع 
األهليالعود البنك  الهاشمية،  ة(،  الملعب(،  )فرع  البنك    حي 

الكويتي  النزهة،  االردني  االردني    )فرع  البنك  الجامعة(،  حي 
  )فرع النزهة، بنك األردن حي الجامعة(، )فرع النزهة، الكويتي

األردن بنك  الجامعة(،  النزهة،  حي  بنك   )فرع  النزهة(،  حي 
)فرع   قاهرة عمانحي األندلس(، بنك ال  )فرع الروضة،  األردن

حي   )فرع الروضة،  حي اإليمان(، بنك القاهرة عمان  الروضة،
حي الهاشمي(، بنك   )فرع الهاشمية،  األندلس(، بنك القاهرة عمان

 حي الجامعة(. )فرع النزهة، القاهرة عمان

19 
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 (2... تابع جدول رقم )

 المجموع البنوك  الفترة 

2011-

 م2015

النزهة،  البنك األهلي  بنك سوستيه جنرال*،  الراجحي*،  )فرع 

حي   )فرع النزهة،  الدولي  اإلسالميالبنك العربي    الحكمة(،حي  

والتمويل  الحكمة(، للتجارة  اإلسكان  الروضة،  بنك  حي   )فرع 

والتمويل  األندلس(، للتجارة  اإلسكان  الهاشمية،  بنك  حي   )فرع 

العربي  الهاشمي(، النزهة،  البنك  البنك   )فرع  النزهة(،  حي 

 حي الملعب(.  )فرع الهاشمية، الدولي اإلسالميالعربي 

8 

 53 المجموع الكلي

 بنوك ليس لها فروع 

 .2019 ، السنةاألردنيإلى بيانات البنك المركزي  الباحثين استناداإعداد المصدر: 

أن    ومنه يتضح  ،في مدينة اربد  إلنشاء الفروع البنكيةالتطور التاريخي    (3)  الخريطةظهر  تو

من   السبعينياتمرحلة    هذا التطور قد حصل بصورة تدريجية ومتصاعدة مع تقدم السنوات. ففي

  ، تركزت األعداد القليلة للبنوك ضمن الحدود الجغرافية لوسط المدينة  ،وما قبلها  القرن العشرين

خارج    وهي منطقة األعمال المركزية. ثم بدأت في المراحل الالحقة بالتوسع واالنتشار التدريجي

 .هذه المنطقة
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 .في مدينة اربدتصنيف البنوك حسب سنة التأسيس :( 3) الخريطة
 2019، السنةإعداد الباحثينالمصدر: 
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أكبر ازدياد   ،مطلع العقد التاسع من القرن الماضي وحتى الوقت الحاضرشهدت فترة    وقد

القطاع االقتصادي بشكل عام،  التطورالمطٌرد فيتزامنها مع . األمر الذي يعكس أعداد البنوكفي 

والقطاع المصرفي بشكل خاص. ومن ذلك التطورات االقتصادية والسياسية التي رافقت دخول  

المالي للدول ومن   عصر العولمة واالنفتاح االقتصادي، والتي أثرت بشكل ايجابي على القطاع 

نتشارها  ال  المكاني  النطاق  وتوسع  ،نوكاألمر الذي انعكس على تطور نشاط البضمنها األردن.  

العولمة من    أحدثته، ومدينة اربد بشكل خاص. باإلضافة إلى ما  مستوى المملكة بشكل عامعلى  

تغير في البيئة المصرفية والتي شهدتها دول العالم بداية التسعينيات من القرن الماضي، وذلك من  

مية، وتقلل من مقدار تدخلها في األنظمة المالية م السيطرة الحكوخالل إنتاج سياسات اقتصادية تحجٌ 

الساحة   على  العاملة  البنوك  بين  السوق  في  المنافسة  اشتداد  إلى  أدى  الذي  األمر  والمصرفية. 

المصرفية. كما رافق هذه التحوالت في القطاع المالي ارتفاع معدالت النشاط االقتصادي، والنمو 

 يجتذب    رائجامملكة ومنها مدينة اربد، مما جعلها سوقا    السكاني، واالنتشار العمراني في مدن ال

 . (Asia, 2004) البنوك

 تصنيفها وفقا ًلتخصصها 

على   اربد  مدينة  في  المصرفي  الجهاز  وفرئيسيا  بنكا    23يحتوي  تختلف  لتخصصها  ،  قا   

، والسعي  لكل منها  البنوك ناتج عن التخصص الدقيق  أنشطةحيث أن التعدد في  والنشاط الذي تقدمه.

والمجتمع   إلى العمالء  وحاجات  رغبات  مع  تتوافق  مستقلة  تمويلية  هياكل     خلق 

(Choucair, et al, 2000).  البنوك في المدينة تبعا لتخصصاتها وتعامالتها إلى  ويمكن تصنيف

 التالية: األنواع

 الجهاز المصرفي في المدينة.البنك المركزي: والذي يتصدر  −

التجارية: − العربية   وتشمل  البنوك  المؤسسة  بنك  العربية"،  المصارف  العربي"شبكة  البنك 

البنك  abc  المصرفية "كابيتال"،  األردني  المال  بنك  عمان،  القاهرة  بنك  األردن،  بنك   ،

األردني، األهلي  البنك  الكويتي،  األردني  البنك  األردني،  للتجارة بنك    التجاري  اإلسكان 

وستيه جنرال األردن،  والتمويل، البنك االستثماري، بنك االستثمار العربي األردني، بنك س

 بنك اإلنماء. و ، بنك االتحاد

لبنان   − بنك  العربي،  المصرفي  العقاري  البنك  تشارترد،  ستاندرد  بنك  األجنبية:  البنوك 

 والمهجر، بنك عودة. 

 لراجحي. األجنبية: مصرف ا اإلسالميةالبنوك  −

 تصنيفها وفقا ً لفروعها 

  13بنكا، بين بنوك تتكون من فرع واحد وعددها    23يتفاوت عدد الفروع البنكية التابعة ل  

تقسيم البنوك في مدينة    ويمكن  .( 4)  الخرطة  بنوك  10الفروع المتعددة وعددها    بنكا، وبنوك ذات 

 فروعها إلى المجموعات التالية:عدد اربد تبعا   ل
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األولى:   ثالثوع  ،واحدال  فرعال  ذاتبنوك  المجموعة  لبنان    عشر  ةددها  بنك  هي:  بنكا   

كابيتال بنك، البنك العقاري  /األردنيبنك المال    ،البنك المركزي، بنك عودة  والمهجر، الراجحي،

االستثمار العربي، بنك سوستيه جنرال، بنك ستاندرد بنك    ي العربي، بنك اإلنماء الصناعي،المصر

 بنك المؤسسة العربية المصرفية. و ،اإلسالميالبنك االستثماري،بنك األردن دبي ارترد، تش

 . فقط وتضم بنك االتحاد ،ذات الفرعينبنوك المجموعة الثانية: 

البنك ،بنوك: البنك التجاري األردني  وهي ست،فروع  5-3بنوك لها من  المجموعة الثالثة:  

ال  ،الكويتي  األردنيالبنك  ،العربي ثالثة  اإلسالميعربي  والبنك  بواقع  من  الدولي،  لكل  .  هافروع 

األهلي األردن  ،والبنك  منهما  وبنك  ولكل  األردني  فروع  أربعة،  اإلسالمي  والبنك  خمسة    وله. 

 فروع.

 ، ستة فروع  ،ولهوتضم بنك القاهرة عمان،  بنوك لها أكثر من خمسة فروعالمجموعة الرابعة:  

 سبعة فروع. ، ولهتمويلو بنك اإلسكان للتجارة وال

%  13يشكل    حيثفي المدينة،    تعددا للفروعويعد بنك اإلسكان للتجارة والتمويل أكثر البنوك  

هذا البنك من البنوك الكبيرة والقديمة، باإلضافة لكونه البنك  يعدو.  البنكية من إجمالي عدد الفروع

لألفرا المصرفية  الخدمات  توفير  في  وتنوعا    تطورا    والمؤسساتاألكثر  .  تقديمهاوقنوات    ،د 

متو ومراكز  قويا  ،  ماليا    مركزا    يحقق  أن  مسيرته  خالل  استطاع  السوق بالتالي  داخل  قدمة 

المحلي،   بعدد المصرفي  األول  المملكة، والبنك  في  الفروع  بمعيار عدد  األول  البنك  جعلت منه 

 الفروع في مدينة اربد. 
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 .تصنيف بنوك مدينة اربد تبعا   لعدد الفروع :( 4) الخريطة
 2019 ، السنةالباحثين  عملالمصدر: 

 التحليل المكاني للبنوك في مدينة إربد

من   العديد  انتشار    الباحثينتطرق  مبدأ  وتوزعها  إلى  البنكية  كما ظهرت    المكاني.الفروع 

  كاميرون   فسرت طرق وأنماط االنتشار المكاني للمباني البنكية. ولعل نموذجالعديد من النماذج التي  

Cameron Model    عام وضع  والذي  1967الذي  تحديد  أمكنم،  خالله  العمالء   من  عدد 

مؤشر  ـ "هذا النموذج الذي يعرف حاليا   بالووفق  شخص.    10,000المخدومين لكل فرع بنكي بنحو  

 . (Mosetfey, 2004):يتم قياس عدد الفروع من خالل معادلة بسيطة هي  ، فأنه "الكثافة المصرفية

 10000الكثافة المصرفية = عدد الفروع  / عدد السكان * 

عدد مثالي لفروع البنوك   فإن ذلك يدل على  ،(1إذا كان الناتج يساوى )فإنه    ،للنموذجووفقا  

على انحراف نحو   ، فأن ذلك يدل(1الناتج أكبر من )أما إذا كان  في المنطقة الجغرافية المدروسة.  

. وقد  يفوق حاجتها  للفروع البنكية في المنطقة المدروسةكبير    عددوجود    ،في داللة علىالموجب

المطلوب من  أكبر  االنتشار  هذا  يزيد    ،يكون  البنوك،    عبئ  مما  على  انخفاض والتكلفة  بالتالي 
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، بمعنى وجود نقص  انحراف نحو السالب  فيؤشر ذلك على،(1ربحيتها. أما إذا كان الناتج أقل من )

األشخاص ممن هم بحاجة    عينة منبالتالي فإن الخدمات البنكية ال تصل إلى فئة مفي عدد البنوك.و

 .إليها

 مدينة اربد: الفروع البنكية في وبتطبيق هذه المعادلة على

53/311109  *10000  =1.70 

انتشار  إيجابي، في داللة على  ، مما يشير إلى انحراف  1.70  قيمة قدرهامدينة اربد  سجلت  

تصل إلى شريحة   صرفيةالمأن الخدمة  يعني وذلك. ، يزيد عن الحد المثالي المطلوبكبير للبنوك

انتشار كبير للجهاز  األمر الذي يعكس  شخص،    5.869كبيرة من الناس، فهناك فرع بنكي لكل  

المدينة. في  التقديرات    المصرفي  طاقته حسب  من  بأقل  يعمل  البنكية  الفروع  من  فرع  كل  وأن 

 النظرية.

مناطقالمدينة على  المعادلة   هذه  لوحظ  كال    السبع  وبتطبيق  حدا  ،  النزهة    أنعلى  مناطق 

للبنوك، يفوق حجم السكان فيها. وسجلت منطقة النزهة   اكبير  اوالهاشمية والروضة تشهد انتشار

الهاشمية    أكثرأي7.6أعلى نسبة للكثافة المصرفية. تلتها منطقة  المثالي  من سبعة أضعاف المعدل 

في مناطق   1رفية عن الحد المثالي  ويتناقص معدل الكثافة المص  .2.0، ثم منطقة الروضة  5.8

التوالي فيها على  النسب  والبارحة(. حيث كانت  المنارة  الرابية،  )النصر،  ،  0.5المدينة األخرى 

لعدم وجود بنوك فيها. مما تقدم يتضح   ،(0. بينما كانت في منطقة البارحة تساوي )0.15،  0.38

بين من المصرفية  الكثافة  في معدل  تباين كبير  ومتغيرات  لنا وجود  السبعة ألسباب  المدينة  اطق 

 عدا الكثافة السكانية، سيتم التحدث عنها الحقا.  أخرى

 تحليل نمط توزيع البنوك 

اينية  ودراسة  للظواهر.  المكاني  التوزيع  نمط  والحضري  اإلقليمي  التخطيط  باحثو  يدرس 

صميم عمل يعد من  تحليل األنماط المكانيةاألشياء تشمل وصف الظواهر وتفسيرها. وبالمثل فإن 

التكرار الذيتوجد به(. والتوزيع  Al Azawe, 2010الجغرافي ) المكان  هو  أو    ،الظاهرات في 

فالنمط هو كيفية توزيع وانتشار    .(Khair, 1989وفق نمط خاص)  هاالترتيب الناتج عن توزيع

 .فيهنقاط توزيع الظاهرات  طريقة انتظامأو  المكاني،الظاهرة ضمن الحيز 

المكاني    أدواتتعد  و اإلحصائي  نظم    برمجية  في  Spatial Statistics Toolsالتحليل 

والتي تتضمن  ،عمليات التحليل المكاني للظاهراتطريقة مثلى في   ،(GISالمعلومات الجغرافية )

كان   إذاوطبيعة انتشارها وترتيبها على سطح األرض. ومعرفة ما  الكشف عن طريقة توزعها،  

. وفيما إذا كان هذا النمط التركز أو العشوائية  ا   معينا   يميل الى االنتظام أوتوزيعها يشكل نمط

بسبب  أم  الصدفة،  لعوامل  توزع    نتيجة  نمط  بدراسة  االهتمام  أن  يعني  وهذا  المسبق.  التخطيط 

العدالة    هميمكن أن يسالظاهرات   بصورة تقلل من    ة احتياجات السكان، وتلبيالمكانيةفي تحقيق 

كما أن   . (Al Saqurey & Al Daqerey, 2013)  إليهاالوقت والجهد المبذولين في الوصول  
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  األنصاف المستدامة التي تقوم على مبدأ التركيز على عنصر    ةهذا االهتمام يرتبط بمفهوم التنمي 

 (.Al Sheikh, 2008) والعدالة في التوزيع

اإلحصائية للبنوك في مدينة اربد، تم استخدام  االختبارات    المكانيوللكشف عن نمط التوزيع  

 Arc GIS Vنظم المعلومات الجغرافية  برمجية  فيصندوق األدوات    ضمنالكارتوغرافية التالية

9.3. 

 تحليل صلة الجوار 

المسافة ألٌقرب جار   اختبار معدل  أو ما يسمى Average Nearest Neighborيقيس   ،

للبنك األقرب  الجغرافي  الجغرافي لكل بنك، والموقع  الموقع  المسافة بين  الجوار،  أحيانا   بصلة 

. ثم يتم حساب متوسط المسافات بين كل البنوك في منطقة الدراسة. وبعد ذلك يتم قسمة المتوسط  إليه

االم .فإذا كان متوسط المسافة المحسوبة أقل  لمتوقع لمجمل المسافات بينهاحسوب على المتوسط 

أما إذا كان  .Clustered  متجمعا من المتوسط المتوقع للتوزيع العشوائي لها، فإن توزيعها يكون  

العشوائي، فهذا يعني أن   للتوزيع  المتوقع  المتوسط  أكثر من  المحسوبة  المسافة  توزيعها متوسط 

 .( Al Dweikat, Al Sheikh & Khader, 2008) يكون مشتتا

نتائج تحليل صلة الجوار لمواقع البنوك في مدينة اربد، والذي يظهر من   (5الشكل )  ويظهر

، وأن التوزيع  Clusteredللبنوك في مدينة اربد هو نمط متجمع    المكانيأن نمط التوزيع    :خالله

وأكثر. ويظهر    2.58-و  1.96-عنده بين    z. وتتراوح قيمة  0.01المتجمع يقع ضمن مستوى الثقة  

، وهي  0.72نتيجة قسمة متوسط المسافة المحسوبة على متوسط المسافة المتوقعة كان   أنالشكل 

.  Clusteredصحيح. مما يشير إلى أن نمط التوزيع الجغرافي للبنوك هو نمط متجمع    1أقل من  

ينحرف عن المتوسط بأكثر من ثالثة   في داللة على أنتوزيعها  3.72-قد وصلت إلى  zكما أن قيمة  

 . (2)الخريطةأنظرتوزيع البنوك في المدينة هو متجمع بامتياز  أنانحرافات معيارية، مما يعني 

 

 . نمط التوزيع المكاني للبنوك في مدينة اربد :(1شكل )
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 اتجاه التوزيع 

ويسمى أيضا   الشكل البيضاوي  )  Directional Distribution  التوزيعاتجاه  اختباريظهر  

للتشتت المكاني    فيما   (،Standard Deviational Ellipse  المعياري  التوزيع  لمواقع إذا كان 

بمحاور الطرق الرئيسية، أو محاور التطور   ارتباطهوبالتالي مدى    معين.  مكاني  له اتجاه  البنوك

بشرية تحول دون انتشاره في    أوبعوائق طبيعية    اصطدامهإمكانية  والتنمية في المدينة، أو حتى  

، والذي أالتجاهيالشكل البيضاوي الذي يعبر عن خصائص التوزيع    . ويدل اتجاهاتجاهات معينة

قيمة   األطولويقيس محوره    ،Mean Center  يكون مركزه منطبقا   على نقطة المركز المتوسط 

نتائج    (2الشكل )ويظهر  (.Daood, 2012دات الظاهرة المدروسة )االتجاه الذي تأخذه معظم مفر

 تطبيق هذا االختبار على مواقع الفروع البنكية في المدينة.

 

 .نتيجة إجراء اختبار اتجاه االنتشار لفروع البنوك في مدينة اربد :(2شكل )
 2019، السنةالباحثين  عملالمصدر:
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أن االتجاه الفعلي لنمط انتشار البنوك في مدينة اربد يتخذ شكال   بيضاويا   يمتد باتجاه الشمال 

الشرق. نحو  بسيط  على  بانحراف  تدل  البيضاوي  الشكل  انتفاخ  أو  دقة  من ومدى  االنتشار  حدة 

يدل على توزيع معتدل  والقريب من الشكل الدائري، اعتداله. فالشكل المنتفخ في جميع االتجاهات

د، والتي اظهرت حدة في  في جميع االتجاهات. بعكس ما ظهر على توزيع البنوك في مدينة ارب

البي والجنوب.الشكل  الشمال  باتجاه  اضاوي  هو  االختبار  هذا  تطبيق  من  على  والغرض  لتعرف 

اتجاها في حال شكل    اتجاه انتشار البنوك،المتغيرات الجغرافية الطبيعية والبشرية التي تؤثر في  

تقف خلف على وجود متغيرات  الذي يدل    كما هو الحال في الشكل السابق. األمر  ،زاحادا وممي

 الدراسة تحديدها والوقوف عليها.،وهو ما ستحاول هذا االتجاه

 المؤثرة على التوزيع المكاني للبنوك في مدينة إربدالعوامل 

البنوك   الدراسة األول والمتعلق بأنواع  الدراسة اإلجابة عن سؤال  تم في الجزء األول من 

عن سؤالها المتعلق بأنماط    هاالجزء الثاني من   يجيب وفروعها وتطورها المكاني والزمني. في حين  

العوامل المؤثرة  بينما يبحث ها الجزء في  .ارهاتجاه انتشتوزيع البنوك وفروعها المختلفة وشكل وا

 :  التالية  األسئلةعن  اإلجابةمن خالل على التوزيع المكاني للبنوك

هل يتوافق نمو وتطور البنوك في مدينة اربد مع النمو التنظيمي للمدينة والنظريات التي  

 تنطبق عليها؟ 

بينت الدراسات الخاصة بمدينة اربد بأن المخطط التنظيمي للمدينة يتناسب مع أكثر من شكل  

في  من أشكال النمو الحضري. وأن بعض أشكال النمو الحضري يمكن تطبيقه على نمو المدينة  

تل اربد   جنوبحيث أن نواة المدينة الواقعة    .النطاق الدائري(فترات معينة مثل نموذج برجس )

فترة   الكبير على  ينطبق  وهذا  دائرية،  وشبه  دائرية  شوارع  أو  نطاقات  شكل  على  توسعت  قد 

 الخمسينيات من القرن العشرين. 

 المحوري   النمو. بدأ ظهور  العقد السابع من القرن العشرينوفي مراحل متقدمة وابتداء  من  

مع    القطاعي لالمتوافق  الجغرافية  الرئيسيةاالمتدادات  المدينة.  لطرق  النمو  وو  في  فقا  لنظرية 

فان االستعماالت الحضرية تكون متوازية مع خطوط النقل الرئيسية مشغلة   القطاعي،   المحوري

 Abuما يجاورها من أراضي لالستفادة من خدماتها في ربط هذه االمتدادات مع مركز المدينة )

Khormah, 2005).    الرئيسية تشغل باالستعمال  بالطرق  وبصورة عامة فان األراضي المحيطة

   ،والمصرفية التجارية ومنها الخدمات المالية شآتتقام عليها المنو ،التجاري

 :حيث شكلت الطرق التالية المحاور التي نمت على طولها المدينة

فلسطين:محور   اربد عو  شارع  المحور من وسط مدينة  هذا  التل  ينطلق  ند ميدان وصفي 

حقبة االنتداب   االنجليز أبانوالذي بناه ويعد من أقدم الشوارع الرئيسية في المدينة، باتجاه الغرب. 

وفلسطين األردن  والكورةو.  على  اربد  غرب  بقرى  المدينة  يربط  الذي  الوحيد  الطريق    ، كان 

والبنك    ،البنك العربيهي )  ثالثة فروع بنكية  انتشرتواألغوار الشمالية. وعلى امتداد هذا الشارع  

تواريخ إنشاء البنوك الواقعة على هذا  وبتتبع    تجارة والتمويل(.وبنك اإلسكان لل  ،اإلسالمي األردني



ــ ــــــ 438 ــ ــ ــ ــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ  "ـ ......التحليل المكاني لمواقع البنوك في مدينة اربد ك ــــــــــــــــــ "ــــ

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2023( 3)37مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد   ــــــــــــــــ

إلى الغرب قليال م  1983عام    وأنشئ،  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل  أقدمها كانالمحور نالحظ أن  

  ،م2000عام    األردنيالبنك اإلسالمي  ثم أنشئ  .يبدأ عنده هذا المحورميدان وصفي التل الذي    من

العربي ثم   بشكل    م.2005عام    البنك  توزعت  لهذا والتي  الشرقي  االمتداد  طول  على  متقارب 

. بمعنى أن البنوك على هذا المحور توزعت ، وضمن مسافة ال تتجاوز الكيلومتر الواحدالشارع

للمدينة   ، CBDعلى الجانب األكثر حيوية ونشاطا   والذي يقع ضمن منطقة األعمال المركزية 

وتحدد االنتشار الجغرافي  عليمي.  غرب مستشفى األميرة بسمة الته،  وليس في الجزء الغربي من

للبنوك على طول هذا المحور غربا بسبب وجود وادي الغفر في نهاية الشارع، وعلى مسافة ال  

العمراني واالزدهار    3تتجاوز   االنتشار  التل. وبالتالي حدت من  كيلومترات من ميدان وصفي 

 االقتصادي على طول هذا المحور.

ويعد من  من وسط المدينة نحو الجنوب.يمتد  و  الحصن(:)  الثاني شارع الملك عبدهللا  محور

المدينة،   في  الشوارع  و أهم  جامعة  وأكثرها حيوية،  بؤرتا  وقد عملت  عمان.  بالعاصمة  يربطها 

االتجاه وعلى طول هذا الشارع.  هذا  ومدينة الحسن الرياضية على جذب السكان في    ،اليرموك

انطلقت تاريخيا   من وسط    موع البنوك في المدينة،% من مج27  نحووعلى هذا المحور يتوزع  

 ،م(1962  عام  أنشئالذي  و  م، والبنك األهلي1964  الذي تأسس عام  بنك اإلنماء الصناعي)  المدينة

آخره وكان  المحور.  على طول  الخارج  فرعنحو  افتتاح  األهلي)  ا  والبنك 2011عام    البنك  م، 

كم تقريبا   من وسط  3  تقل عنعلى مسافة    يقعاواللذان  ،  م(2013عام    العربي اإلسالمي الدولي

ألهمية االقتصادية والتجارية التي  وزيع البنوك على طول هذا المحور ا.وقد عكست نسبة وتالمدينة

 تميز بها، واستمرار النمو العمراني على طوله. 

ميدان   تحديدا   من  ، وينطلق من وسط المدينةو(:  أيدون)شارع    أرشيداتفيق  شارع شمحور  

، ويحاذي جامعة اليرموك من الناحية الغربية. ويالحظ من توزيع  أيضا  وصفي التل باتجاه الجنوب

الجنوبي منه   الجزء  االبنوك على طوله، أنها تتركز في  لجامعة، أي الجزء األكثر  والقريب من 

ردني عام  البنك التجاري األوم،  1982للتجارة والتمويل الذي تأسس عام    اإلسكان)بنك  .  نشاطا  

م،  2007م، وبنك القاهرة عمان عام  1998عام    أنشئاألردني والذي    اإلسالميم، والبنك  1996

 .م(2008وبنك األردن عام 

بمدينة    هايربط ة في المدينة، وم الطرق الرئيسيعد من أهو  )بغداد(:  شارع الملك حسينمحور

فروع )الراجحي، المركزي، العقاري  % من البنوك التي ليس لها  11. ويتميز بوجود  شرقا  المفرق

باإلضافة إلى وجود الفروع األولى واألقدم للبنوك    .المصري األردني، وبنك ستاندرد تشارترد(

)البنك التجاري األردني  CBD المتعددة األفرع والتي جاءت كلها ضمن منطقة األعمال المركزية  

 م(.1981األردني عام  اإلسالميم، والبنك 1985عام 

 وبطولباتجاه الشرق    بمحاذاة مبنى البلدية،  ينطلق من وسط المدينةو  شارع الهاشمي:محور  

% من مجموع البنوك في المدينة، 15  نحو احتوى على  ود أبرز شوارع المدينة،  ويعد أح  كم.2.5

 ضمن األراضي التابعة لمنطقة األعمال المركزية.البنكية الواقعة عليه   لبية الفروعوتتمركز أغ
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الدلقمونيمحور   فضل  المدينة،   المحاورأهم    أحديعد  و  حكما(:-)اربد شارع  في  الرئيسية 

نحو الجهة الشمالية الشرقية باتجاه المدينة   ، من شارع الهاشمي،والذي ينطلق من وسط المدينة

. وتجمعت الفروع البنكية في الجزء األوسط كم3.3، وبطول  والقرى الشمالية الشرقية  ،الصناعية

 .الفروع البنكية% من مجموع  11  منه،وعلى مقربة من المدينة الصناعية. حيث احتوى على نحو

  عام   أنشئالذي    المدينة الصناعية مثل بنك األردن  ومن هذه البنوك ما يعد قديما   افتتح مع إنشاء

 .م1996  عام  األردني  اإلسالميم، والبنك  1981  عام  للتجارة والتمويل  اإلسكانم، وبنك  1981

العربي البنك  حديثا  مثل  افتتح  ما  عمان2005  عام  ومنها  القاهرة  والبنك م2007  عام  م،وبنك   ،

عام ا  .م2008  األهلي  يعكس  بالتأكيد  المحور  وهذا  طول  على  والصناعية  التجارية  ألهمية 

 واألراضي المحيطة به، وحاجة المدينة الصناعية لهذا النوع من الخدمات.

 الذي ينطلق   ،)فوعرا( شارع عطية بني هانيوتحتوي المدينة على محاور طرق أقل أهمية ك

وشارع البارحة   غرب البلدية باتجاه الشمال.،  من منطقة بيت النابلسي والجودة مقابل ساحة فوعرا

. غير أن هذه المحاور  نفس المكان تقريبا ولكن باتجاه الغرب، والشمال الغربيالذي ينطلق من  

وينطبق ذلك  من كونها مناطق تجارية.  أكثربنكية، كونها مناطق سكنية ع وخلت من وجود أي فر

لمحاجر ومصانع الطوب وحالت دون تطوره  على شارع فوعرا الجنوبي الذي انتشرت على طوله ا

 . أطرافهتجاريا   وتموضع البنوك على 

 (Network Analyst) تطبيق  الخدمة والذي تم إنشاءه من خاللوقد أظهر تحليل نطاق  

م من الطرق  20% من مجموع البنوك تقع ضمن نطاق  81نحو    أنفي نظم المعلومات الجغرافية،  

والتي شكلت المحاور التي نمت عليها المدينة. بينما جاء توزيع بقية البنوك  الرئيسية الواقعة عليها،  

 الخريطةضمن الشوارع الفرعية لمنطقة األعمال المركزية والشوارع الثانوية التجارية في المدينة

(5) . 
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البنوك على   :( 5)  الخريطة اربد، وتوزيع  الرئيسية في مدينة  للطرق  الخدمة  نتائج تحليل نطاق 

 طولها
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 نوك ومراحل نمو المدينة التنظيميالب إنشاءالعالقة بين 

المدينة نحو  من  عمرانيانمو مدينة اربد وتطورها  اتجه   متناسقة بصورة شبه    اإلطرافقلب 

(Al Tani, 2008  .)م1924من مراحل نمو المدينة التي امتدت حتى عام    األولىفي المرحلة  ف، 

بنوك ال تتجاوز    أنشئتأربعةالمركزية. وفيها    األعمالقلب المدينة الذي توسع ليشمل منطقة  تكون  

وفي المرحلة الثانية   من مجموع البنوك الموزعة على جميع المراحل التنظيمية للمدينة.%  8نسبتها  

% 17واحتوت على    ،²كم0.59توسعت حدود المدينة لتصبح نحو  ،م1953التي امتدت حتى عام  

  ²كم1.63للمدينة نحو  أضيفم حيث 1959من مجموع البنوك. وامتدت المرحلة الثالثة حتى عام 

البنوك.  26  وضمت،  ²كم2.22لتصبح مساحتها    األراضيمن   المرحلة  % من مجموع  وضمن 

فيها نسبة   وصلت،  ²كم6.92م، بلغت مساحة المدينة نحو  1960عام  الممتدة لغاية  تنظيمية الرابعة  ال

البنكية نحو   الخامسة    %.43الفروع  المرحلة   % من7ونحو  ²كم11.4للمدينة نحو    أضيفوفي 

، زيادة في عدد البنوك في المدينة  أي13-6مجموع البنوك. ولم تشهد المراحل التنظيمية الالحقة من  

 .²كم35.7مساحة المدنية في المرحلة الثالثة عشر واألخيرة  أصبحتحيث 

ة للتوسع الجغرافي لحدود مدينة اربد منذ المرحلة  المراحل الزمني  (6)  الخريطةويتضح من  

  إلى ،²كم0.28م. حيث توسعت حدود المدينة من  2000م، وحتى عام  1924التنظيمية األولى عام  

هذا  ²كم36نحو   أن  كما  االتجاهات  في  كان  التوسع.  منتظمة  ،جميع  شبه   ،وبصورة  ومساحات 

بقيت الحدود التنظيمية للمدينة   م 2017إلى    م2000ومن الجدير بالذكر هنا أنه منذ عام  متساوية.  

كما هي، إذ استمرت المدينة في النمو والتوسع ضمن المساحة التنظيمية المتاحة دون الحاجة إلى  

للمدينة  تضمين التنظيمية  الخطط  في  ففي عام  مناطق جديدة  اربد  2000.  مدينة  م كانت مساحة 

للمخطط    ²كم35.7 أن مساحة    م2017للمدينة عام    التنظيميوما زالت وفقأ  المساحة )أي  نفس 

عشر   الثالثة  المرحلة  منذ   حالها  على  بقيت  استقرار2000المدينة  بسبب  التي   م  المدينة  حدود 

عام   منذ  الكبرى    جزءا    2001أصبحت  اربد  بلدية  الحضرية   واعتبرتمن  منطقتها 

(Alshawabkeh, et al. 2019.) 
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 وعالقته بالتوزيع المكاني للبنوك  مراحل التوسع الجغرافي لمدينة اربد  :( 6) الخريطة
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طفرة   أحدثتالمرحلة الخامسة من مراحل نمو المدينة هي التي    أن ويالحظ من الشكل السابق  

نموا عمرانيا متسارعا  ،شهدت المناطق الجنوبية من المدينة فقد. المكانيفي نمو البنوك وتوسعها 

م في جنوب  1976في مطلع العقد الثامن من القرن العشرين نتيجة إلنشاء جامعة اليرموك عام  

أدى   الجامعة الحقا. وقد  الرياضية بمحاذاة  الحسن  إنشاء مدينة  ثم  النواتين   إنشاءالمدينة.  هاتين 

ومن ضمنها    ،ت المناطق المبنية، وزيادة نسبة االستخدامات التجاريةالتنمويتين إلى زيادة مساحا 

 البنوك.  

 ما دور منطقة األعمال المركزية في جذب أو طرد الخدمات المصرفية والمالية؟

أمرا      يُعّد موضوع المركزية  التجارية  المنطقة  الصعوبة  تحديد حدود  ، كون هذه في غاية 

المدينة.    المنطقة مميزة تحديد نطاق المركز التجاري ألي مدينة مسألة   ذلك أنعن باقي أجزاء 

الباحثان   التي جاء بها  الطرق والمؤشرات كالطرق اإلحصائية  العديد من  اجتهادية، تعتمد على 

وفينس منطقة  (  Murphy & Vance, 1954)  مورفي  داخل  المبنية  الكتلة  على  تعتمد  والتي 

حة الطوابق المستخدمة في المنطقة. كما يمكن أن تعتمد على مؤشرات  األعمال المركزية ومسا

وقيمتها   األرض  استخدام  ونوع  المشاة،  وحركة  المرورية،  كالحركة   ,AlHajerey)ِ أخرى 

للمنطقة  .(2001 التاريخي  البعد  المركزية على  الباحثون في تحديد منطقة األعمال   ،وقد يعتمد 

  . لقت منهالذي انطباعتبارها نواة المدينة 

افة مدينة اربد على مؤشر كثلواعتمدت هذه الدراسة في تحديد المنطقة التجارية المركزية  

(. ونالحظ من خالل هذا الشكل بأن الوحدات التجارية تتجمع 7)   الخريطةاالستخدامات التجارية  

ومكونة أسواقا   تجارية متقاربة كسوق الحميدية المتخصص ببيع    ،بشكل مكثف ملتصقة  ببعضها

والتي تتنوع فيها الوحدات  ،األشرطة التجارية(اجد الشوارع التجارية الرئيسية )المالبس. كما تتو

 والمحال التجارية، كشارع فلسطين.



ــ ــــــ 444 ــ ــ ــ ــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ  "ـ ......التحليل المكاني لمواقع البنوك في مدينة اربد ك ــــــــــــــــــ "ــــ

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2023( 3)37مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد   ــــــــــــــــ

 

 . حدود المنطقة التجارية المركزية في مدينة اربد :( 7) الخريطة
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تبدأ حدود المنطقة التجارية المركزية في مدينة اربد شماال   من تقاطع شارع سعد البطاينة 

وعلى طول االمتداد الجنوبي    ،وشارع قتيبة بن مسلم الواقع على الحد الجنوبي الغربي )لحي التل(

لذلك الحي في شارع البلدية، وحتى شارع الخلود الذي يشكل الحد الشرقي له.ثم تدخل في حي  

للمنطقة  الشرقية  الحدود  أما  الشرايري.  الشمالية عند ميدان علي خلقي  الحدود  الهاشمي وتنتهي 

وتمتد مع شارع محمد نجيب في فتبدأ من الوحدات التجارية المحيطة بالميدان ضمن حي الميدان،  

ثم شارع الملك حسين الرئيسي بالقرب من مجمع سفريات )الشيخ خليل(. وتمتد هذه  ،حي الملعب

التجارية على حواف شارع عبد  المحال  امتداد  الغربي مع  الجنوبية باالتجاه  الناحية  الحدود من 

جزء الشمالي لحي األبرار. القادر التل حتى تقاطعه مع شارع شفيق رشيدات، ثم يدخل ضمن ال

أن    إلىيتجه خط الحدود شماال   على امتداد شارع الرازي    المركزية،  األعمالوفي غرب منطقة  

شارع فلسطين، ثم يتجه شرقا   بالقرب من مجمع األغوار القديم ثم شماال حتى اكتمال   إلىيصل  

 الحدود. 

فرعا من أصل   26  تبينأندينة اربد،  وعند توقيع النقاط التي تمثل مواقع البنوك على خريطة م

% من مجموع البنوك.  49وذلك بنسبة    المركزية،منطقة األعمال    المدينة داخلفي  ة  منتشر  53

الخدمات  السيطرة على مرافق  المركزية في  الذي تقوم به منطقة األعمال  الدور  مما يؤكد بقاء 

المنطق إلى خصائص هذه  ذلك  البنوك. ويعود  إنشاء المالية ومن ضمنها  قرار  في  تؤثر  ة والتي 

الت األمريكية  للمدن  يحدث  لما  مخالف  اتجاه  يعكس  أو  البنوك.مما  المدينة  لقلب  تفريغا    تشهد  ي 

بالرغم من ازدهار . و( (Hartshorne, 1980من سكانها وأنشطتها التجاريةمركزها التجاري  

غير أن قلب المدينة ال زال يتمتع بسيطرة األنشطة   تجارية على طول الطرق كما أسلفنا.قطاعات  

التجارية والخدمية في المدينة ومنها الخدمات المصرفية. حيث شهدت كثير من المباني القديمة في  

في قلب المدينة مقابل   اإلسالميبناء، كما حدث بالنسبة لبناية البنك    إعادةقلب المدينة تحديثا   أو  

تأهيل    إعادةإلىفي التل. وتبقى كثير من المباني في قلب المدينة بحاجة  دوار الساعة قرب ميدان وص

 لتتمكن من استقبال االستثمارات التجارية واألنشطة الخدمية األخرى.

البنوك منذ سبعينيات القرن العشرين حتى   وإلظهار التحول في شكل انتشارفروع   طبيعة 

الذي يظهر لنا البنك   Central Feature  الظاهرة األكثر توسطااختبار    إجراءم، تم  2015عام  

المدينة. و الفروع في  للبنوك،   (8)  الخريطةظهر  تاألكثر توسطا   لكافة  المتوسط  تحرك المركز 

قبل   ما  الزمنية:  الفترة  م،  2000-م1991م،  1990-م1981م،  1980-م1971م،  1970حسب 

المواقع   أنم. ويالحظمن الشكل وبطريقة ملفتة للنظر،  2015-م2011م، وأخيرا    2010-م2001

ي تم تحديدها الت  CBDالجغرافية لهذه المراكز جميعها تقع ضمن نطاق منطقة األعمال المركزية  

انتقل من قلب   غير أنه  (7)الخريطة  نظر  أ  معيار كثافة االستعمال التجاري.كما أسلفنا بناء   على  

،  بعد ذلك  نحو الجنوبم، ثم تحرك  2000المدينة قرب دوار وصفي التل، نحو الشرق حتى عام  

قة في السيطرة  ضمن منطقة األعمال المركزية. وهذا مؤشر على استمرار هذه المنط  انه بقي  غير

 على األنشطة االقتصادية ومنها األنشطة المصرفية.
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 .( لبنوك مدينة اربدCentral Featureالتحول في المركز المتوسط ) :( 8) الخريطة
 . 2019 ، السنةالمصدر: عمل الباحثين 

 ؟الفروع البنكية باستخدامات األرضتوزيع هل يرتبط 

الدراسة، بحيث تظهر على الخريطة ككتلة متصلة من تتنوع استخدامات األرض في منطقة 

وتمتاز مدينة اربد بانبساط أراضيها باستثناء المنطقة الغربية التي تحيط بها األودية    جميع الجهات.

ووادي زبدة، ووادي سوم. وقد حالت هذه األودية دون االنتشار العمراني، أو أي    كوادي الغفر،

ظهر تدية الحدود الفاصلة بين مدينة اربد والقرى المحيطة. واستخدام آخر. وقد شكلت هذه األو

( التنوع في استخدامات األرض في منطقة الدراسة. وفيما يلي سنتحدث عن ارتباط  9)الخريطة  

 التوزيع الجغرافي للبنوك باالستخدام التجاري والسكني.
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 . استخدامات األراضي في مدينة اربد :( 9) الخريطة

 2019 ، السنةالباحثين  عملالمصدر: 
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 التجاري  االستخدام

األعمال  بمنطقة  تسمى  والتي  المدينة  من  األوسط  الجزء  التجاري  االستعمال  نمط  يحتل 

أن    إلى، ويمتد بجميع االتجاهات على طول الطرق الرئيسية. وقد أشرنا سابقا  CBDة  المركزي

المركزية تضم حواليمنطقة األعما أو ما يعادل  بنكا  26  ل  بمنطقة   % من مجموع49،  البنوك 

تت  بينما  األخالدراسة.  التجاري  االستعمال  البنوك على مناطق  باقي  الواقعة على طول  وزع  رى 

وتتباين األنشطة التجارية في منطقة الدراسة تبعا  ألنواعها وكثافتها.    (10)  الخريطةةالطرق الرئيس

قرار   على  أثر واضح  التجاري  االستخدام  كثافة    إنشاءولكثافة  زادت  فكلما  المصرفية،  الفروع 

التي تقدم البنوك  الحاجة لمزيد من  التجارية زادت  للتجار    األنشطة  وفي  األعمال.  وروادالخدمة 

والقادرة على    ،لمدينة التجاري تتوطن أنشطة قطاع الخدمات ومنها األنشطة المالية كالبنوكوسط ا

 تحمل القيم العقارية المرتفعة سواء على شكل تملك أو استئجار. 
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 .توزيع البنوك واالستعمال السكني في مدينة اربد :( 10) الخريطة

 2019 ، السنةالباحثين عمل المصدر: 
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 السكني االستخدام

في مدينة اربد. ويصنف هذا النوع من   األراضييشكل االستخدام السكني غالبية استخدامات  

االستخدام وفق مشروع نظام األبنية والتنظيم للمدن والقرى األردني إلى )أ، ب، ج، د، وزراعي(. 

أيضا النظام  البن   ،ووفق هذا  المالية ومن ضمنها  الخدمات  إقامة مباني  أراضي  فإن  يتم على  وك 

االستعمال التجاري. حيث ال تعطى تراخيص إلقامتها داخل مناطق االستعمال السكني؛ غير أن  

المدي منطقة وسط  في  التجاري  باالستعمال  يحيط  الذي  السكني  االستخدام  نة وعلى طول  توزيع 

 ينة. يجب أن يؤخذ باالعتبار في تحليل توزيع البنوك في المدالشوارع الرئيسية فيها، 

تبين  المدينة،  في  السكنية  االستخدامات  وأنواع  البنوك  مواقع  بين  االرتباط  تحليل  وعند 

ة السكن )أ(، باستثناء منطقة قلب المدينة، وعلى طول شارع حكما  ئارتباطها بصورة واضحة بف

كني  )فضل الدلقموني( المؤدي الى المدينة الصناعية في شمال شرق المدينة. ويرتبط االستخدام الس

المحال    وإيجاراتمن فئة )أ( بالمناطق الجنوبية والشرقية من المدينة، حيث ترتفع أسعار األراضي  

 التجارية. وال شك أن البنوك هي أحد أهم المستثمرين القادرين على شراء أو استئجار األراضي. 

باالستخد المحيط  التجاري  االستخدام  مناطق  على  البنوك  توزعت  الثانية  الدرجة  ام وفي 

والذي ينتشر في بعض أجزاء منطقة وسط المدينة الذي تسكنه في الغالب    ،السكني من الفئة )ب(

البنوك  أصحابفئات   تخدمهم  الذين  العمالء  نوعية  يعكس  المتوسط.وهذا    القاطنين وهم    ،الدخل 

 للمساكن من فئة )أ( و)ب(، فضال   عن المستخدمين للطرق الرئيسية التي تنتشر على طولها هذه

الرئيسي بنكية  ،البنوك. وباستثناء شارعحكما  النصر والبارحة تخلوان من فروع   ،فان منطقتي 

الواقعة على طول شارع    يسودحيث   البنوك  الفئة)ج( و)د(. وتقدم فروع  السكني من  االستخدام 

 حكما الخدمات لسكان القرى الشمالية ومستخدمي المدينة الصناعية أكثر من سكان منطقة النصر. 

  المكاني   وربطها بتوزيع  ،ن استخدام هذه الطريقة في االستدالل على نوعية العمالء وال شك أ

بل خصائصهم   فقط،  يؤكد أن المتغير المرتبط بتوزيع البنوك ليس حجم السكان   ،لمدينةالبنوك في ا

، استخدم معامل وللتأكيد على ذلك.فئة االستعمال السكني  يعكسهاالتي    ،االجتماعية واالقتصادية

المناطق   PersonCorrelationارتباط بيرسون   للكشف عن شكل العالقة بين عدد السكان في 

نة للمدينة وعدد البنوك فيها. وقد بين التحليل الذي أجري من خالل الحزمة اإلحصائية  السبعة المكو

، في إشارة واضحة إلى  354.-أن معامل ارتباط بيرسون هو سالب    ،SPSSللعلوم االجتماعية  

نية أنه كلما انخفض معدل الكثافة السكا  ين الكثافة السكانية وعدد البنوك.أيأن هناك ارتباطا   سليبا   ب

 (.3) الجدول في مناطق مدينة اربد، زاد عدد البنوك فيها
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 . مناطق المدينة وعدد البنوك فيها معامل ارتباط بيرسون بين أعداد السكان في :( 3جدول )

Correlations 

 البنوك  السكان  

 -Pearson Correlation 1 -.354 السكان 

Sig. (2-tailed)  .435 

N 7 7 

 Pearson Correlation -.354- 1 البنوك 

Sig. (2-tailed) .435  

N 7 7 

التوزيع  10)  تظهرالخريطة ارتباط  السكانية، حيث يظهر    المكاني( مدى  بالكثافات  للبنوك 

وجود ارتباط سلبي بين متغيري الكثافات السكان وعدد البنوك. فنالحظ أن العدد األكبر من البنوك  

، ففي كل من منطقة النزهة، الهاشمية  الجغرافية التي تقل فيها الكثافات السكانية.يتركز في المناطق  

عدد الفروع البنكية. بينما نالحظ وجود عدد   زادالروضة والتي تشهد كثافات سكانية منخفضة،  

الكثافة  معدالت  فيها  ترتفع  التي  المناطق  بقية  في  وجودها  عدم  أو  البنكية  الفروع  من  قليل 

ن تتموضع الفروع البنكية في المناطق ذات الكثافة السكانية ومن المنطقي أ  (.4)  جدوللالسكانيةا

الوصول لهذه الفروع. فقد انتقلت حديثا بعض    وإمكانات  القليلة حيث يقل االزدحام، وتزيد فرض

حيث ينخفض   ،الجديدة في أطراف المدينة  األحياءالفروع البنكية من وسط المدينة المزدحم إلى  

على   األمثلةوبالتالي تقل التكلفة الزمنية والمادية للوصول لهذه الفروع. ومن    ،مستوى االزدحام

العربي   البنك  فرع  انتقال  الم  منذلك  االردن وسط  بنك  انتقال  وكذلك  الحصن،  شارع  إلى  دينة 

 والكويت من شارع الهاشمي في قلب المدينة إلى منطقة مجمع عمان الجديد. 

 .العالقة بين عدد البنوك والكثافات السكانية في مناطق مدينة اربد :( 4جدول )

 الكثافة السكانية  عدد البنوك  اسم المنطقة الرقم 

 85277 23 النزهة  1

 42368 18 الهاشمية 2

 74836 6 الروضة  3

 109965 4 النصر  4

 91147 1 الرابية  5

 86611 1 المنارة 6

 65575 0 البارحة  7

 2019، بيانات قسم التخطيط في بلدية اربد إلىاستنادا  إعداد الباحثينالمصدر: 
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 النتائج 

تقدم الزمن. وكانت أكبر نسبة لنمو  شهدت مدينة اربد تطورا   تدريجيا   ألعداد البنوك فيها مع   −

 وهي % من مجموع البنوك.  36م، والبالغة  2010-2001  الممتدة بين عامي  البنوك في الفترة

. كما رافق ذلك المنافسة في سوقها  تعاظمفترة النشاط في الصناعة المصرفية والتي أدت إلى  

 مراني في مدينة اربد.ارتفاع معدالت النشاط االقتصادي والنمو السكاني واالنتشار الع

افة المصرفية أن مدينة اربد من المدن التي تشهد نهضة مصرفية ملحوظة،  أظهر مؤشر الكث −

عميل،    5.869وأن عدد الفروع البنكية يفوق حاجة المواطن. وأن كل فرع بنكي يخدم نحو  

 عميل المؤشر الدولي وفقا لنموذج كاميرون.  10,000مقابل 

الكارتوغرافي أن نمط توزيع البنوك في مدينة اربد هو نمط    إلحصائيالتحليالأظهرت نتائج   −

ببؤر  والجنوب الغربي. والذي ارتبط    –كان نحو الشمال الشرقي  امتجمع وأن اتجاه انتشاره

 التنمية االقتصادية والتعليمية في المدينة.

أن  - − الخدمة  نطاق  تحليل  نطاق81  نحوأظهر  تقع ضمن  البنوك  م من 20  % من مجموع 

المدينة. بينما   الطرق الرئيسية الواقعة عليها، والتي شكلت المحاور التي نمت على طولها 

جاء توزيع بقية البنوك  ضمن الشوارع الفرعية لمنطقة األعمال المركزية والشوارع الثانوية 

 التجارية في المدينة. 

أن حوالي   − إلى  الدراسة  للبنوك تقع49توصلت  اإلجمالي  العدد  األعمال   % من  في منطقة 

منطقة يعزز فكرةاحتفاظ  درجة عالية جدا   من التجمع. مما  كمؤشر على وجود  المركزية،  

خدمات المالية ومن ضمنها في السيطرة على مرافق البمكانتها الريادية    األعمال المركزية

 البنوك. 

الجغرافية   − والمتغيرات  العوامل  أن  الدراسة  المالمسئولة  أظهرت  التباين  لتوزيع  عن  كاني 

البنوك هي  كثافة االستعمال التجاري في المدينة والنويات العمرانية؛ والتي تجذب السكان  

خصائصهم   إنماوالبنوك. كما أظهرت أن المتغير المرتبط بتوزيع البنوك ليس حجم السكان  

 .ي تعكسها فئة االستعمال السكنياالجتماعية واالقتصادية الت

ارتباط بيرسون وجود عالقة سلبية بين الكثافات السكانية في مناطق  أظهرت نتائج معامل  و −

 .452.-مدينة اربد وعدد الفروع البنكية فيها، حيث بلغ معامل ارتباط بيرسون

 التوصيات 

 بناء  على النتائج التي توصلت إليها الدراسة، فإنها توصي باالتي: 

توزيع واعتماد المعايير الجغرافية في  توجيه المسئولين وصناع القرارات المكانية إلى مراعاة   −

الخصائص    وأهمها،  في مدينة اربدوتحديد مواقع فروع البنوك الجديدة    الخدمات المصرفية

الحضرية   المرافق  إلى  الوصول  إمكانية  الدخل(،  مستوى  السكانية،  )الكثافة  السكانية 
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األعمال منطقة  الصحية،  والمرافق  السياحية، ،  المركزية  )المستشفيات  والمراكز  والفنادق 

ومواقف السيارات(، ونظام النقل )سيارات األجرة / محطات الحافالت، والطريق الرئيسي  

، إضافة إلى المعايير غير الجغرافية المتمثلة في التكلفة ) تكلفة شراء مبنى الفرع المجاور(

 أو استئجاره(، والمنافسة ) القرب من الفرع المنافس(.

 ،األردنيةبنوك في المدن والمحافظات  الكافة  التحليل المكاني لمواقع    لدراسةثين  توجيه الباح −

 وربطها بالعوامل والمتغيرات الجغرافية المسئولة عن التباين المكاني لتوزيع البنوك. 

)  إجراءضرورة   − المصرفية  الخدمات  على  مشابهة  والخدمات   ،(اآلليةالصرافة  كدراسات 

( صحية(كالالصحية  ومراكز  التعلي  ،مستشفيات  )ميوالخدمات  من  المدارس(كة  وغيرها   ،

 القطاعات الخدمية. 

للبنوك، والعمل على تحديد   − المكاني  للتوزيع  المحددة  الجغرافية  المعايير  التوسع في دراسة 

لى كافة البنوك في ع المواقع المثالية ألي عمليات انتشار أو توسع مستقبلي للبنوك، وتطبيقها

. حيث تمكن هذه الدراسات من صياغة معايير ثابتة تستفيد منها البنوك في خططها  األردن

 للتوسع الجغرافي. 
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