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 على ما تعالى هللستاذ  الفالل المرحوم الدكتور خالد جمال الجعارات رحمه اأمقدمتهم وفي 

مني من ما عل  و والتخطيط لمحتوى هذه الدراسة مسبقًا في رحلتي ني به من التوجيه والتصويب خص  

 .فيض إنسانيته وخلقه الرفيع ومستواه الراقي

 لقبولهم مناقشتي ... أعلاء لجنة المناقشة إلىم بالشكر كما أتقد  

ولجميع  اسةر الد تمام هذها  لكل من ساهم وساعد على إنجاح و  االمتنانبعظيم  موأخيرًا أتقد  

 ...موه لي لما قد   العاملين بجامعة الشرق األوسط

 ةثـالباح
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 ثائر عيسى القيسيوالد  العزيز  ...
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 أمي الغالية خديجة موسى الحميدات ... امرأة حياتي إلى، ليكون الوفاءالعطاء 

 ونور عيوني نبضات قلبي إلى، نس وبهاءمن هم لفوائد مهجتي ولحياتي خير أُ  إلى

 عيسى ومحمد ودانية وسارة ... إخوتي

  ... وعطاء سعادة وتفاؤلوتضيء طريقي من كانت دعواتهم ترن بأذني  إلى

 عيسى وموسى وخيريه ونعمة "رحمها اهلل تعالى" وأصولي أجداد 

لىو    ...من قريب وصديق أمنية خير  أودعاء  أوذكرني بنصيحة  صاف   محب   قلب  كل  ا 

 < دي  فكرة موضوع الدراسة ل مؤسسعيسى  لخيي #خاص  شكر  و  >
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  ( على القوائم الماليةBlockchainسلسلة الكتل )تقنية أثر استخدام 
 في البنوك التجارية االردنية

 ثائر عيسى القيسي : روانعدادإ
 األستاذ الدكتور عاطف عقيل البواب: إشراف

 صالملخ  

بعض وارتباطها بـ (Blockchainسلسلة الكتل )تقنية أثر  علىالتعرف  إلىهدفت هذه الدراسـة 
ز المالي، ، قائمة المركاآلخر الدخل الشاملالخسارة و  أوالربح  )قائمةعلى القوائم المالية  البنود المالية

 التجاريةبنوك في الما يمثلها بالدراسة و ( النقديةوقائمة التدفقات  حقوق الملكية،في  اتالتغير قائمة 
لقياسي االتحليل ، و يفالتحليل الوص: هما منهجينهذه الدراسة استخدام  ، حيث اعتمدتاألردنية

البالغ و  ردنيةالبنوك التجارية األن مجتمع الدراسـة من جميع وتكو  ، لتناسـبهما مع أغراض الدراسـة
 هدافأتحقيق و لغايات عينة الدراسـة  اشتملت، وقد 2019عام حتى نهاية  ا تجارياً ( بنك13عددها )

لسلة الكتل ستقنية لذات األسبقية بالتطبيق تجارية فقط ( بنوك 8) على تساؤالتهاجابة عن الدراسة واإل
(Blockchain) ، النتائج  كانت أبرزوقد . 2019عام-2009من عام  بورصة عمانوالمدرجة في

 التجاريةعلى القوائم المالية في البنوك  (Blockchainسلسلة الكتل )تقنية الستخدام  أثروجود 
 ويرأهمية تعزيز وتط أهمهاعدة توصيات  إلى. وفي ضوء تلك النتائج توصلت الدراسة األردنية

تقييم األداء المالي على في البنوك لما له آثار ايجابية  (Blockchainاستخدام تقنية سلسلة الكتل )

تقليل تيجة: ن استدامتهاتحقيق و هأرباح من رفع وتحقيق الميزة التنافسية المناسبة لتحقيق أهداف البنك
يادة األرباح، ، ز زيادة حجم المعامالت المصرفيةوكفاءتها،  جودة الخدمات المصرفية تحسين، التكاليف

توفير الوقت والجهد، وتقديم خدمات مصرفية على ، األسواق المحلية والعالمية إلىسهولة الدخول 
 .مدار الساعة

 .الماليةالقوائم  ،سلسلة الكتلتقنية الكلمات المفتاحية: 
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The Impact of the Use of Blockchain Technology on the Financial 

Statements of Jordanian Commercial Banks 

Prepared by: Rawan Tha’er Issa Al-Qaisi 

Supervised by: Professor Atef Aqeel Al-Bawab 

Abstract 

           This study aimed to identify the impact of the blockchain and its relationship to 

some financial items on the financial statements (Statement of financial position, State-

ment of Profit or loss and other comprehensive income, Statement of Changes in Equity, 

Statement of Cash Flow, and Notes) and what it represents in the study in Jordanian com-

mercial banks. The descriptive analysis and the standard analysis for their compatibility 

with the purposes of the study, and the study population consisted of all (13) Jordanian 

commercial banks. Technology, which was listed on the Amman Stock Exchange from 

2009 to 2019. The most important recommendations are the importance of promoting and 

developing the use of blockchain technology in banks because of its positive effects on 

assessing financial performance and achieving an appropriate competitive advantage to 

achieve the bank’s objectives of raising its profits and achieving its sustainability as a 

result of: reducing costs, improving the quality and efficiency of banking services, in-

creasing the volume of banking transactions, Increasing profits, easy access to local and 

international markets, saving time and effort, and providing banking services around the 

clock. 

Keywords: Blockchain Technology, Financial Statements. 
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 الفصل األول
 خلفية الدراسة وأهميتها

 مةالمقد   (1-1)

كانت  ،لتغيير عالمنا عبر اإلنترنت بشكل جذري (Blockchainسلسلة الكتل )تقنية تستعد 

Bitcoin تقنية أول تطبيق لـ( سلسلة الكتلBlockchain) . تحول أساسي  إلىومع ذلك، فقد أدى

 لىإللعالم المتصل باإلنترنت من خالل السماح بنقل القيمة عبر شبكة الويب العالمية دون الحاجة 

ضفاء الطابع الديمقراطي عليها عبر  ةرقمنسلطة مركزية. تتيح  لكتل سلسلة اتقنية الثقة وا 

(Blockchain) تمكين فئة جديدة من التطبيقات والشركات من النمو. إلى 

عن  بتعادلالهو طريقة  (Blockchainسلسلة الكتل ) ل األساسي الذي تمثله تقنيةالتحو  إن 

يسمح بوجود مصادر ثقة  بحيث ع،وجود سلطة مركزية موثوقة في شبكة موزعة على نطاق واس

معينة  ةعلى خوارزمي اً بناء على إتمام العملية المتفق عليها بينهم متعددة يجب أن توافق جميعها

 .يمكن الوثوق بها

التتبع لـلمحاسبين، أن تحل مشكلة  (Blockchainسلسلة الكتل ) لتقنية نالنحو يمكعلى هذا و 

حيث يمكن التحقق من المعامالت بسهولة عن طريق التحقق من توافقها مع جميع الكتل األخرى في 

يمكن استخدام كما و  ،(Brincat, Lombardo, Morabito, Quattropani, 2019)ة السلسل

 يتم كالتطبيقات التي قد اللتحقيق السرية واألمن والمصادقة والمساءلة والنزاهة  Blockchain تقنية

 .دعمها بكفاءة بواسطة نظام مركزي

د ي اقتصاأن نجاح أي دولة حيث أيعتبر القطاع المصرفي من الدعائم الهامة في اقتصاد 

حد كبير على فاعلية وكفاءة نظامه المصرفي والمالي، ويعد النظام المصرفي أحد أهم  إلىيعتمد 
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اقتصادي واجتماعي، حيث يعد المركز الرئيسي واالساسي لتجمع ساسية ألي تطور الدعائم األ

المدخرات من األشخاص والمؤسسات والشركات وتوجيهها نحو منح القروض والتسهيالت االئتمانية 

ب أهم انشطة القطاع المصرفي وتمثل الجان ئتمانيةاالوتعد التسهيالت . الهاشكبمختلف أنواعها وأ

لتجارية، والمصدر الرئيسي إليراداتها التشغيلية، والنشاط الرئيسي واألهم كبر من موجودات البنوك ااأل

  .(2019 )الشويطر،البنوك لربحية 

وتحظى عملية تقييم األداء المالي للبنوك التجارية باهتمام كبير من قبل المالك والمودعين، 

اح اللها قياس األربمجموعة من النسب والمؤشرات المالية التي يمكن من خ إلىولذلك تم التوصل 

يضًا رسم أالمحققة لتلك البنوك، حيث يتم االستعانة بالقوائم المالية للبنوك، والتي يمكن من خاللها 

 الخطط مستقبلية للبنك.

وارتباطها بـ  (Blockchainسلسلة الكتل )تقنية هذه الدراسة لبيان أثر  هدفتونتيجة لذلك 

مؤسسات عمال الأعلى نتائج ( ، والعائد على الموجوداتالتشغيلية، ودائع العمالء األخرى )المصاريف

الخسارة والدخل الشامل اآلخر، قائمة المركز  أو: قائمة الربح ةالبنكية داخل األردن )قوائمها المالي

 العائد)الدراسة ببأبعادها المشمولة ( النقديةالمالي، قائمة التغيرات في حقوق الملكية، وقائمة التدفقات 

فقات النقدية في التد المساهمين، التغيرالتغير في حقوق ، العائد على حقوق الملكية الموجودات،على 

 ثار إيجابية نتيجة تطبيقها فيها.آلما متوقع من  التشغيلية(

 مشكلة الدراسة وأسئلتها (1-2)

صاد استمرار مواجهة االقتومن أبرزها وك األردنية هنالك العديد من التحديات التي تواجه البن

األردني للمخاطر التي تفرزها األوضاع السياسية المضطربة في دول الجوار، والتي انعكست سلبا 

 التحديو  على االستثمار األجنبي في المملكة والتجارة الخارجية والدخل السياحي وحواالت العاملين
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هو االستمرار في الحفاظ على االستقرار النقدي والمالي من  يةاألردن البنوكالرئيس الذي يواجه 

 هذه ظهرتو والمساهمة في تحسين بيئة االستثمار ودفع النمو االقتصادي من ناحية أخرى.  ناحية،

 .التحديات نتيجة للتطورات في مجال أنظمة وابتكارات الدفع اإللكتروني والتقنيات ذات الصلة

تحالف  منتدى إلىمنذ انضمام البنك المركزي األردني ي األردني محافظ البنك المركز  أعلنفقد 

القيام و عداد وتطوير االستراتيجية الوطنية لالشتمال المالي إعن البدء ب 2016عام  االشتمال المالي

ن حيث تم تشكيل لجان وفرق عمل مختصة موالتي يمثل القطاع الرقمي جزءا منها، بتطبيق بنوده 

افة مناطق ك إلىصميم وبناء أنظمة دفع وتحويل الكترونية لضمان الوصول المالي لتالقطاعين العام 

اء البنك المركزي األردني على إجر  عمل األطر القانونية والممارسات التنظيمية لى صعيدوعالمملكة 

درة ق الالزمة بهدف دعم استخدام التكنولوجيا المالية الحديثة والتعامالت اإللكترونية وتعزيز التغييرات

( Fintechالبنوك والمؤسسات المالية على التعامل مع المخاطر الناجمة عن التكنولوجيا المالية )

والمخاطر السيبرانية بشكل يساهم في خلق بيئة مصرفية مهيأة العتماد التكنولوجيا المالية في تقديم 

ها. وبما التوعية نحو استخداممع التركيز على نشر الثقافة المالية وزيادة وتفعيل الخدمات واألعمال، 

 لىعوباإلضافة لتفعيل النظام المركزي االلكتروني الذي تم العمل  يضمن تعزيز االستقرار المالي

نشاؤ  والذي كان تحت -( 2016-2014للبنك المركزي األردني،ة االستراتيجية )الخط 2014ه في وا 

وك على أسس موضوعه خاصة للبنالبنوك التابع له ببعضها على أن تتم بناءا  لربط-االختبار

وهو أساس ما أنشئت  (.2017، تمهيد الطريق للخدمات المالية الرقمية في األردن) النظامية تدريجياً 

 .(Blockchainسلسلة الكتل )تقنية عليه 

وبيان  (Blockchainسلسلة الكتل )تقنية معرفة أثر استخدام في  هذه الدراسة تبحث، وعليه

د على ، العائالمصاريف التشغيلية، ودائع العمالء)أبعادها من البنود المالية تأثير ارتباطها بـ
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الشامل  الخسارة والدخل أوقائمة الربح ) األردنيةالمالية في البنوك التجارية  القوائمعلى ( الموجودات

 -على التوالي-( النقديةاآلخر، قائمة المركز المالي، قائمة التغيرات في حقوق الملكية، قائمة التدفقات 

لعائد ا وهي )العائد على الموجودات،على كل من  مباشرالتأثير المالية ذات البنود المن  بأبعادها

-على حقوق الملكية، التغير في مجموع حقوق المساهمين، التغير في التدفقات النقدية التشغيلية( 

التخاذ التدابير المستقبلية لتعزيز استخدامها وتوسيعها بشكل المركز  يمنع تالشيها  -على التوالي

الســـؤال الرئيس  طرح وذلك من خالل  أرباحهامن رفع يأدائها و  من حسنيجذب االستثمارات و وي

 :التالي

 التجاريةعلى القوائم المالية في البنوك  (Blockchainتقنية سلسلة الكتل ) ما هو أثر استخدام
 األردنية؟ 

 ولإلجابة على السؤال فقد تم اشتقاق األسئلة الفرعية التالية:

األخرى المصاريف )ببعدها المالي  (Blockchainسلسلة الكتل )تقنية  أثر استخدام ما هو .1

ى العائد علببعدها المالي ) ،الخسارة والدخل الشامل اآلخر أوقائمة الربح على ( التشغيلية

 األردنية؟ التجاريةفي البنوك الموجودات( 

على ( ودائع العمالءببعدها المالي ) (Blockchainسلسلة الكتل )تقنية  أثر استخدام ما هو .2

 ألردنية؟ا التجاريةفي البنوك ( العائد على حقوق الملكيةببعدها المالي ) المركز المالي قائمة

( العائد على الموجوداتببعدها المالي ) (Blockchainسلسلة الكتل )تقنية  أثر استخدام ما هو .3

في  (التغير في مجموع حقوق المساهمينببعدها المالي ) التغيرات في حقوق الملكية قائمةعلى 

 األردنية؟ التجاريةالبنوك 
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( العائد على الموجوداتببعدها المالي ) (Blockchainسلسلة الكتل )تقنية  أثر استخدام ما هو .4

في البنوك  (التغير في التدفقات النقدية التشغيليةببعدها المالي ) النقديةقائمة التدفقات على 

 األردنية؟ التجارية

 أهمية الدراسة (1-3)

سجاًل ثابتًا ودائًما تقدم  (Blockchainتقنية سلسلة الكتل )أن  إلىتشير الدراسات السابقة 

ًدا تعديله. يقدم هذا مستوًى جدي أولمعاملة يصعب على أي مصدر سواء أكان موثوًقا أم ال تغييره 

 تماًما من األمان والخصوصية والثقة لعالمنا عبر اإلنترنت.

 :في جانبينأهمية الدراسة تكمن 

 األهمية النظرية( 1-3-1)

للمعامالت الرقمية الناتجة عن الثورة الصناعية  ينتضيف هذه الدراسة أهمية مواكبة الدارسقد 

الرابعة في إدارة ومتابعة المعامالت المحاسبية الرقمية الذكية وعدم االكتفاء بفهم مسار العمليات 

وارتباطها  Blockchainتبين الدراسة أثر تقنية سلسلة الكتل كما المحاسبية بمنظورها التقليدي فقط، 

أبعادها ب على القوائم المالية( الموجودات ، العائد علىغيلية، ودائع العمالءالتشاألخرى بـ )المصاريف 

العائد على الموجودات، التغير في التدفقات النقدية التشغيلية العائد على حقوق )المشمولة بالدراسة 

 األردنية. التجاريةفي البنوك  الملكية، التغير في مجموع حقوق المساهمين(

زيادة  في اوتأثيره (Blockchainتقنية سلسلة الكتل )اإلضافة لتعزير تركز الدارسين على فهم 

ة مساعدة إدارة الشركات االقتصاديرباح وبالتالي جودة الخدمات، وتقليل التكاليف وأثرها على األ

 تقاريرهمفي  (Blockchainتقنية سلسلة الكتل )والبنوك بشكل خاص في تحديد مزايا استخدام 

 وتطوير قطاعاتهم المختلفة بما يخدم خصوصيه العميل ويمنع تالشيهم.
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 األهمية التطبيقية( 1-3-2)

ألساليب نتائج يمكن االستفادة منها في تطوير ا إلىللدراسـة في التوصـل  التطبيقيةتكمن األهمية 

جميع القطاعات لتحقيق توظيف التقنيات الالزمة في و ، (Blockchainتقنية سلسلة الكتل )لتطبيق 

قرار للمسؤولين وأصحاب ال من األهمية ويتيح أيضاً  كبيراً  مما يعطي جانباً  الكامل التحول الرقمي

ة سلسلة الكتل تقنيتساهم الدراسة بأبحاث تجريبية حول أن  ومن الممكنمعالجة القصور في تطبيقها. 

(Blockchain)  الناشئة لمنع تالشيها.في االقتصادات 

 هداف الدراسةأ (1-4)

 بيان: إلىبشكل رئيس الدراسة الحالية  تدفه

 .األردنيةالتجارية على القوائم المالية في البنوك  Blockchain أثر استخدام سلسلة الكتل

 :ويتفرع عن الهدف الرئيس عدة أهداف فرعية على النحو التالي

األخرى المصاريف ببعدها المالي ) (Blockchainسلسلة الكتل )تقنية  أثر استخدام التعرف على .1

ى العائد علببعدها المالي ) الخسارة والدخل الشامل اآلخر أوقائمة الربح على ( التشغيلية

 األردنية؟ التجاريةفي البنوك الموجودات( 

( ودائع العمالءببعدها المالي ) (Blockchainسلسلة الكتل )تقنية  أثر استخدام التعرف على .2

 األردنية؟ يةالتجار في البنوك ( العائد على حقوق الملكيةببعدها المالي ) المالي قائمة المركزعلى 

العائد على ببعدها المالي ) (Blockchainسلسلة الكتل )تقنية  أثر استخدام التعرف على .3

 التغير في مجموع حقوقببعدها المالي ) التغيرات في حقوق الملكية قائمةعلى ( الموجودات

 األردنية؟ التجاريةفي البنوك ( المساهمين
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العائد على ببعدها المالي ) (Blockchainسلسلة الكتل )تقنية  أثر استخدام التعرف على .4

في ( غيليةالتغير في التدفقات النقدية التشببعدها المالي ) النقديةقائمة التدفقات على ( الموجودات

 األردنية؟ التجاريةالبنوك 

 فرليات الدراسة (1-5)

 الرئيسةالدراسة فرلية 

 HO :( ال يوجد أثر ذو داللة إحصـائية عند مسـتوى داللةa≤0.05 الستخدام ) سلسلة تقنية
 األردنية. التجارية على القوائم المالية في البنوك( Blockchain)الكتل 

 :هذه الفرضية تندرج عدة فرضيات فرعية على النحو التالي والختبار

( a≤0.05ال يوجد أثر ذو داللة إحصـائية عند مسـتوى داللة ) :HO1الفرضية الفرعية األولى   .1

لى ع( التشغيليةاألخرى المصاريف ببعدها المالي ) (Blockchainسلسلة الكتل )تقنية  ستخدامال

لبنوك في االعائد على الموجودات( ببعدها المالي ) الخسارة والدخل الشامل اآلخر أوقائمة الربح 

 األردنية؟ التجارية

( a≤0.05ال يوجد أثر ذو داللة إحصـائية عند مسـتوى داللة ) :HO2الفرضية الفرعية الثانية  .2

قائمة المركز على ( ودائع العمالءببعدها المالي ) (Blockchainسلسلة الكتل )تقنية  ستخدامال

 األردنية؟ التجاريةفي البنوك ( العائد على حقوق الملكيةببعدها المالي ) المالي

( a≤0.05ال يوجد أثر ذو داللة إحصـائية عند مسـتوى داللة ): HO3الفرضية الفرعية الثالثة  .3

 قائمةعلى ( العائد على الموجوداتببعدها المالي ) (Blockchainسلسلة الكتل )تقنية  ستخدامال

البنوك  في( التغير في مجموع حقوق المساهمينببعدها المالي ) التغيرات في حقوق الملكية

 األردنية؟ التجارية
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( a≤0.05ال يوجد أثر ذو داللة إحصـائية عند مسـتوى داللة ): HO4الفرضية الفرعية الرابعة  .4

على قائمة ( العائد على الموجوداتببعدها المالي ) (Blockchainسلسلة الكتل )تقنية  ستخدامال

 األردنية؟ التجاريةبنوك في ال( التشغيليةالتغير في التدفقات النقدية ببعدها المالي ) النقديةالتدفقات 
 

 أنموذج الدراسة (1-6)

ات هو مرتبط بها من متغير  اوم أثر استخدام سلسلة الكتلة، لقياسصياغة أنموذج الدراسة تم 

وباالعتماد على النماذج  (2019-2009خالل الفترة )على القوائم المالية للبنوك التجارية ة مستقل

( وشاهين 2021) الجخلب)دراسة كل من  إلىالتي طبقت في الدراسات السابقة وباإلشارة المختلفة 

( وصيام 2017( والعياط )2019( ودرويش )2019( وبوكثير )2019( والشويطر )2020والعنزي )

 الشكليوضح ، Kwilinski (2019، (2019 )Faccia, Al Naqbi, Lootah))( و2016)

كثر المستخدم أل)االنموذج القياسي( نموذج االنحدار الخطي المتعدد أنموذج تقريبي يصف أ (1-1)

 :تفاصيله بالفصلين الثالث والرابع على التوالي ةنوالمبي   حسب رؤيا الباحثة من متغير

 
 نموذج تقريبي يصف انموذج االنحدار الخطي المتعددأ (:1-1)الشكل 

 المصدر: من إعداد الباحثة
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 حدود الدراسة (1-7)

 التالية: الدراسة على الحدودهذه اشتملت 

 األسبقية ذات العاملة داخل المملكة األردنية الهاشمية التجاريةالبنوك وتتمثل ب المكانية:الحدود  -

 وقد تبين ذلك من خالل القوائمهداف الدراسة واالجابة عن تساؤالتها أبما يخدم  في التطبيق

ورد  بعد ما (Blockchainسلسلة الكتل )تقنية المتعلقة بتطبيق ها لالمرفقة  وااليضاحاتالمالية 

استحداث األنظمة من خالل  ،2016-2014ي الخطة االستراتيجية للبنك المركزي األردنفي 

لربطها  إلضافةوبامع بعضها محليا ودوليا البنكية ختلفة مالتطبيقات الذكية وربط الحسابات الو 

مانية بنوك تجارية من وتتمثل بث، E-FWATERCOM مثل برنامج المختلفةمع مؤسسات الدولة 

لسببين: ة ردنيألوقد تم استثناء البنوك اإلسالمية ا .والمدرجة في سوق عمان المالي بنكاً  13أصل 

لسبب ا ،التجاريةتختلف عن البنوك قد ألن ممارستها وأدائها له طبيعة خاصة السبب األول 

ج استحداث لبراممتأخر  تطبيقللعينة المأخوذة حيث هناك  الحدود الزمانيةلغايات توحيد الثاني: 

 التجارية( البنوك 2-1الشكل ) يبي نو  .األنظمة والتطبيقات الذكية التي تخدم موضوع الدراسة

 .2019األردني حسب تقرير البنك المركزي  األردنية

 األردنية التجاريةالبنوك -الحدود المكانية للدراسة: (2-1الشكل )
 9ص: 2019األردني المصدر: تقرير البنك المركزي 
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ي فمن القوائم المالية الخاصة اعتمدت هذه الدراسة على جمع البيانات  الحدود الزمانية: -

-2009عن الفترة من دليل البنوك المدرجة في بورصة عمان البنوك التجارية األردنية 

ن هناك أوتبين  2019ولغاية  2009تم دراسة القوائم المالية للفترة  يلي:كما  وتقسم 2019

 (Blockchainسلسلة الكتل )تقنية بتطبيق  تقام تجارياً  ( بنكاً 13( بنوك من أصل )8)

استحداث األنظمة والتطبيقات الذكية وربط الحسابات المختلفة البنكية محليا  إلىاستنادا 

 ،احاتهابإيض الموضحةودوليا مع بعضها وباإلضافة لربطها مع مؤسسات الدولة المختلفة 

وقياس  2019-2016لألعوام  (Blockchainسلسلة الكتل )تقنية وعليه تم دراسة أثر 

 .2009األثر ما قبل االستخدام من عام 

 محددات الدراسة (1-8)

 في القوائم المالية الخاصة (Blockchainتقنية سلسلة الكتل )عدم الذكر الصريح الستخدام 

 مجالها. اللها للتقنيات الحديثة فيغفي المملكة األردنية الهاشمية ومدى تطورها واست البنوكقطاع ب

 للدراسة اإلجرائية واالصطالحيةالتعريفات  (1-9)

 (Blockchainسلسلة الكتل )تقنية  -

مكانية"  "التحقق من المعامالت هو دفتر األستاذ الموزع والمشترك الذي يوفر التوثيق وا 

(Guida&Daniel, 2019). (2018) واعتبر Kopylash ( تقنية سلسلة الكتلBlockchain) :

ة نظير، كل نظير في الشبكة يمتلك نسخة كامل إلىقاعدة بيانات موزعة تعمل في شبكة نظير "  هي

 ."جزئية من قاعدة البيانات أو
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 تتكون من مجموعةشبكة معلومات  بأنها اإجرائي (Blockchainتقنية سلسلة الكتل ) تعرفو 

تي حيث يحفظ جميع المعامالت الب، كل جهاز فيها يمثل قاعدة بيانات ودفتر أستاذ، ُعقد أو جهزةأ

ل باقي منها، والتأكيد على صحتها من قب يتم التحققتتم داخل الشبكة، وكل معاملة تتم بين جهازين 

 .أجهزة الشبكة

  Financial Statements ة القوائم المالي -

والساري القوائم المالية المعدل  IAS 1األول عـرف مجلس معايير المحاسبة الدولي في معياره 

القـوائم الماليـة ذات االستخدام العـام بأنها "هي القوائم المالية التي تقوم ( 2010العمل فيه منذ عام )

المنشأة بإعدادها وعرضها سنويا لمقابلة االحتياجات العامة للمعلومـات مـن قبـل شـريحة كبيرة من 

  "هذه المعلومات إلىباالستناد  المستخدمين الخارجيين وذلك لغايات اتخاذ القرارات من قبلهم

 .(IASPLUS.2021)موقع 
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 :الفصل الثاني
 دب النظر  والدراسات السابقةاأل

 (Blockchainتقنية سلسلة الكتل ) األول:المبحث ( 2-1)

 مقدمة( 2-1-1)        

 (Blockchainتقنية سلسلة الكتل )ماهية ( 2-1-2)        

 (Blockchainسلسلة الكتل )تقنية ( مميزات 2-1-3)        

 (Blockchainتقنية سلسلة الكتل )( تطبيقات 2-1-4)        

 القوائم الماليةالمبحث الثاني: ( 2-2)

 مقدمة( 2-2-1)       

  ( تعريف القوائم المالية2-2-2)       

  ( الغرض من القوائم المالي2-2-3)       

  كالبنو المبحث الثالث: ( 2-3)
 ( نشأة البنوك وتطورها 2-3-1)          

 في البنوك (Blockchainتقنية سلسلة الكتل )تطبيق ( 2-3-2)          

 في البنوك (Blockchainتقنية سلسلة الكتل )أهمية تطبيق ( 2-3-3)          

 ( البنوك التجارية االردنية2-3-4)         

  ذات الصلة الدراسات السابقةالمبحث الرابع: ( 2-4)

 ( الدراسات العربية2-4-1)       

 االجنبية ( الدراسات2-4-2)       

 ( ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة2-4-3)       
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 الثانيالفصل 
 النظر  والدراسات السابقة بداأل

 (Blockchainتقنية سلسلة الكتل )المبحث األول: ( 2-1)

 مقدمة( 2-1-1(

عبر اإلنترنت بشكل حصري تقريًبا على المؤسسات المالية لمعالجة المدفوعات  التجارةاعتمدت 

ل جيد بما يعمل بشك عبر اإلنترنت التجارةنظام اإللكترونية كأطراف ثالثة موثوق بها. في حين أن 

 ،من الحد األدنى للحجم العملي للمعامالتالمؤسسات المالية فيه الكفاية لمعظم المعامالت، وتحد 

 يمكن أن يمنع استخدام العملة المادية مثلبحيث  العرضية،وتقلل من احتمالية المعامالت الصغيرة 

 ولكن ال توجد آلية إلجراء المدفوعات عبر قناة ًا،شخصيهذه التكاليف والشكوك المتعلقة بالدفع 

تاحة ااتصال بدون طرف موثوق به رف ط إلىلطرفين مستعدين للمعامالت مباشرة دون الحاجة  وا 

حماية البائعين من االحتيال عن طريق المعامالت التجارية غير العملية  ، بعكسثالث موثوق به

 .ةيمكن تنفيذها بسهول التي بالكمبيوتر وآليات تسجيل الوصول الروتينية لحماية العمالء

د نجحت ولق. على المستوى العالمي هو تقديم المزيد من الخدمات المالية البنوكاتجاه  مما جعل

الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في تقديم حزمة متنوعة من الخدمات المالية، متضمنة 

دارة الثروات  خدمات المدفوعات والعمالت الرقمية وتحويل األموال واإلقراض والتمويل الجماعي وا 

جات، األمر الذي يلقي وخلق الطلب على تلك المنت (،2018، حمية)التأمين خدمات  إلىباإلضافة 

ية في وكذلك سرعة االبتكارات والحلول التكنولوج ،بظالله على مستقبل البنوك في ظل النمو المتزايد

لقنوات تقديم الخدمة، يجب  هذا التحول ومن أجل نجاح الرقمية.تقديم العديد من الخدمات المالية 
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المحتملة، وتعزيز الرقابة على العمليات البنكية على مقدمي الخدمة على العمل بالقرب من األسواق 

 (.2019، )أبو سمرة اإللكترونية

بإمكانيات كبيرة لتعزيز الثقة بين المشاركين في  (Blockchainتقنية سلسلة الكتل )تتمتع 

في وظيفة المحاسبة ستساهم بأن تكون المعلومات المالية شفافة وآمنة ودائمة  وباستخدامهاالسوق 

ا في األداة التالية التي سيتم دمجه هذه التقنية هيأن  ببساطة، الذي يوضح للتغييرلة وغير قاب

ستكون  (Blockchainتقنية سلسلة الكتل ) واستخدام وتنفيذ، على فهم والقدرة صندوق أدوات المهنة

تقنية سلسلة الكتل  من الواضح أنو . مع التطور التكنولوجي القائم ضرورية بشكل متزايد

(Blockchain) للمحاسبين عبر خطوط االعمال والسياسات والصناعات وغيرها وتحديدًا  ةمهم

 Appelbaum, PhD and)النهائيين المستخدمين  إلىكيفية دمج المعلومات ونقلها من العمليات 

Smith,2018.) 

 (Blockchainتقنية سلسلة الكتل) ف: تعريإلى سنتطرق في هذا الفصل ،المنطلقومن هذا 

اصة في ختطبيقها على البنوك  وأهمية وتطبيقاتها، وميزاتهاومفهومها، ومكوناتها، وطريقة عملها، 

 بعادها المختلفة.أ وأيضاً ظل هذا التحول الرقمي 

 (Blockchainتقنية سلسلة الكتل )( ماهية 2-1-2)

 (Blockchainتقنية سلسلة الكتل )( نشأة 2-1-2-1)

 ةبواسط تطويره تم المركزي أستاذ دفتر نظام بأنها (Blockchainتقنية سلسلة الكتل ) عرفت

 لتسهيل 2008 أكتوبر في Satoshi Nakamoto مستعار اسم تحت يعملون أشخاص أو شخص

 العمالت في المكرر اإلنفاق مشكلة لحل Blockchain ناكاموتو صمم. Bitcoin تداول عملة

 الموزع األستاذ فترد وإلنشاء ثالث، طرف بدون الثقة منخفضة بيئة في التبادالت ولتمكين اإللكترونية،
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 أن تداول تم اكم. للتغيير قابل غير تدقيق مسار ولتوفير الفشل، ضد قوية تكون التي للمعامالت

 من البنوك هددتالتي  ،2008 لعام العالمية المالية لألزمة كاستجابة Blockchain اقترح ناكاموتو

 (.  Appelbaum, PhD and Smith,2018)يط الوس ثالث كطرف قدرتها خالل

بل كانت ثمرة الجهود التي راكمت التجارب  2008لم تكن بدايات تقنية البلوك تشين في العام 

البدء بالعمل على إنتاج سلسلة كتل مؤمنة بشكل مشفر بحيث ال تم م ، ث1991عام  منذواألعمال 

عمل عالم  1998في العام ، (Goyal2018 ,) العبث بالتواريخ الزمنية للمستنداتحد يمكن أل

 قام 2000كذلك في عام  ، Gold Bitالالمركزيةعلى العملة الرقمية  Szabo Nick الكمبيوتر

Knots  Stefan  أعلن أفكار للتطبيق، ثم إلىالمشفرة إضافة  اآلمنة السالسلبنشر نظريته حول 

ق بالتطبيناكاموتو  وفي العام التالي قام 2008عن ورقة تصميم نموذج البلوك تشين في عام  ناكاموتو

األول للبلوك تشين كدفتر أستاذ عام إلجراء العمليات مستخدما عملة البتكوين التي تعتبر شكل من 

طات أخرى سل أوالنظير دون الحاجة لبنوك مركزية  إلىشكال النقدية التي يمكن إرسالها من النظير أ

  .(ICAEW ,2020لتشغل وتحتفظ بدفتر األستاذ كما يتم في النظام النقدي التقليدي )

  (Blockchainتقنية سلسلة الكتل )( تعريف 2-1-2-2)

على أنها نظام يقيد  Oxford في قاموس (Blockchainتقنية سلسلة الكتل )تم تعريف 

صلة في وتحفظ عبر عدد من الحواسيب المت األخرىالمشفرة  والعمالتتكوين يالعمليات التي تتم بالب

 النظير. إلىشبكة النظير 

 للعمالت األساسيةباعتبارها التكنولوجيا : Oxford ىنفس منح Yermack (2017) أخذو  

الرقمية وفقط  بالعمالتتعريفه وا لم يحصر : Wang and Yuan (2018) ماأتكوين، يالرقمية كالب
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التي تنمو  لسجالتالكنهم أبقوا على فكرة التشفير التي تحكم هذه التقنية فقد عرفاها بأنها قائمة من 

 .باستمرار، تسمى كتل، مترابطة وآمنة باستخدام التشفير

 مةالن من ثبات وسعلى أنها تقنية تمك   Hoonsopon and Viriyasitavat :(2019)وعرفها 

 .النظير إلىمتعددة موزعة ومرتبطة بشبكة النظير البيانات العمليات 

المعامالت  سجل أو موزع أستاذ دفتر هو Gwyneth lockchainB: )2020( وعرفت

 آمن نظير إلى نظير من (DLT) ما يرمز له بـ أو Distributed Ledger Technology الموزع

 األستاذ فترد محتويات تحديث يمكن. الكمبيوتر أجهزة من العديد عبر المعامالت لتسجيل ويستخدم

 نظير شبكة نهاأ على أيًضا تصورها يمكن. السابقة بالكتلة مرتبطة أخرى كتلة إضافة طريق عن فقط

  اإلنترنت. قمة على تعمل نظير إلى

  (Blockchainتقنية سلسلة الكتل ): Dhillon, Metcalf, and Hooper )(2021 وعرف

 مت الذي اإلجماع خالل من عليه الحفاظ يتم داخلي اتساق مع المركزية بيانات بنية عن عبارة

  .للشبكة الحالية الحالة بشأن المستخدمين جميع قبل من إليه التوصل

السجل بأنه  الموزعسجل دفتر األستاذ  أوالبيانات الموزعة قاعدة  :Corten (2018)وعرف 

از داخل جه أوالكامل للمعامالت السابقة والحالية التي تتم داخل سلسلة الكتل، بالتالي كل عقدة 

 البيانات.الشبكة تمتلك نسخة كاملة من قاعدة 

 تقنية سلسلة الكتل فإن التجاري، أو العادي الشخص مصطلح فيوترى الباحثة انه 

(Blockchain) دون األنواع جميع من معامالت بإجراء لألشخاص ُيسمح حيث منصة عن عبارة 

بهذا  (Blockchainتقنية سلسلة الكتل )وترجع تسمية  .به موثوق أو مركزي ممحك   إلى الحاجة
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مع الكتل ج فيه المكان الذي يتمفهي طبيعة عملها وطريقة تسجيل المعامالت وحفظها،  إلىاالسم 

وزعة في النسخ المتأتي من خاصية التوزيع و وكل جهاز في الشبكة يمتلك نسخة منها،  والمعامالت،

فهي تقوم بتسجيل كل معاملة تتم داخل الشبكة في كتلة وتربط الكتل مع بعضها  جهاز.أكثر من 

 :(Blockchainتقنية سلسلة الكتل )ح الشكل التالي الكتل داخل يوض  و  .بعًضا

  Blockchainالكتل داخل سلسلة الكتل  توليح :(2-1) الشكل
 Arabic trader,2021 موقع المصدر:

 

 وآلية عملها (Blockchainسلسلة الكتل )تقنية ( مكونات 2-1-2-3)

 (Blockchainسلسلة الكتل )تقنية مكونات الكتلة الواحدة داخل ل اً توضيح: (2-2)الشكل  يبي ن

 (Blockchain) سلسلة الكتلتوليح مكونات الكتلة الواحدة داخل : (2-2) الشكل
 netaawy,2021المصدر: موقع 
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 Dataالبيانات  .1

 البيانات هذه التالعب، من وحمايتها توثيقها نريد التي البيانات من مجموعة على تحتوي كتلة كل     

تقنية  على عتمدت التي الرقمية العمالت في فمثال للتصنيف فيه تستخدم الذي المجال حسب تختلف

 آخر إلى طرف من تتم التي المعامالت عن عبارة تكون فالبيانات (Blockchainسلسلة الكتل )

 نهائية بحتص الكتلة داخل المعاملة تسجيل وعند المعاملة، وقيمة والمستقبل المرسل المعاملة وتضم

من  نسخة ملديه الذين األشخاص جميع لدى المعاملة تسجيل ويتم تعييرها أو عنها التراجع يمكن ال

 . (Iansiti, Lakhani, Karim, 2017) السجل

 التشفير  .2

 :(Blockchainسلسلة الكتل )تقنية وهناك نوعين من التشفير يتم استخدامهما داخل 

 : Hashدالة الهاش  -

 التي روفوالح األرقام من فريدة سلسلة عن عبارة فالهاش كتلة بكل الخاصة اإلصبع بصمة هو

 غيرص جزء بتسجيل تقوم رياضية خوارزمية عن عبارة وهو ،Block أو الكتلة تجميع بعد إنشاؤها يتم

 في لتعدي أي يؤدي الهاش إنشاء ككل وفور السجل في المدرجة بالتعامالت الخاصة البيانات من

 صالحة غير كتل إلى التالية الكتل تحول يؤدي ما وهو الهاش تغير إلى صغيرا كان مهما البلوك

وهذا  مستحيالً  راً أم يعتبر الهاش تغير دون البيانات تعديل فإن وبذلك للسلسة، انهيار يحدث ثم ومن

 مدى أمن وخصوصيه هذه التقنية والذي ينتج عنه رمز التشفير الخاص يبي نما 

(Iansiti, Lakhani, Karim, 2017) . 

نوع من أنواع التشفير  " بأنه Hashهاش  الدالة Alrahili & Aldahawi( 2020) وعرف

 ".يريسمى رمز التشف رمز ثابت الطول إلىيعمل على تحويل البيانات 
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توقيع الكتروني خاص يتكون من مجموعه من األرقام  Hashهاش  الدالة بأن ويمكننا القول

 .ديلللتعوالرموز التي تعمل كالبصمة الخاصة للبيانات لحمايتها وحفظها بشكل غير قابل 

ذلك يعني أن  كتلة واحدة و ميغابايت من البيانات  1 إلىسعة تخزين الكتلة الواحدة قد تصل 

من  (Blockchainسلسلة الكتل )تألف تاستيعاب عدة آالف من المعامالت كما يمكن أن  يمكنها

 : Hash (2020, Alrahili & Aldahawi)هاش  الدالةمثال على  .ماليين الكتل

000000000000000000094bfa4edb1245c347e42452e4418e9fe5a1d24e339b16)  ) 

 التالية: شكالويمكن بيان آلية عمل الهاش كما في األ
 

 لة هاش داخل سلسلة الكتل اآلية عمل الد حتولي (2-3): الشكل
 netaawy,2021المصدر: موقع 

 

 داخل سلسلة الكتل  الهاش تشفير الكتلة باستخدام دالةتوليح آلية : (2-4) الشكل
 netaawy,2021المصدر: موقع 
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 تشفير المفاتيح )العام والخاص(:  -
فكرة  التناظري حيث يتم تشفير الملفات باستخدام المفاتيح ويمكن توضيح أويعرف بالتشفير المتماثل 

  :التاليهذا التشفير بشكل عام في الشكل 

 داخل سلسلة الكتل  المفاتيح توليح آلية التشفير باستخدام: (2-5) لشكلا
 netaawy,2021المصدر: موقع 

 
 رمز التشفير الخاص بالكتلة السابقة .3

 الكتلةب كتله كل ربط يتم لكي الكتل، من سلسلة إلى يشير Blockchain مصطلح أن ذكرنا

أمنة  لشبكةا بقاء يضمن ما وهو التالية الكتلة في السابقة بالكتلة الخاص الهاش ربط يتم األخرى

 بالكتلة الخاص الهاش تحصل الكتل جميع فيها، تالعب أي حدوث دون سليمه المعلومات كافة وبقاء

 ,The Genesis Block (Iansiti عليه يطلق ما وهو السلسة في ىاألول الكتلة عدا ما تسبقها التي

Lakhani, Karim, 2017 ).  

الناتج عن )دالة الهاش(، وهو الذي هو الرمز بأنه  Alrahili & Aldahawi( 2020) وعرفه

 ى" لكتلة عن الكتل األخر ا يعمل على ربط الكتل وتميز

ه نتاج دالة الهاش الذي يمثل بصمه خاص هورمز التشفير  على ما سبق أن ويمكننا القول بناءاً 

 للبيانات داخل الشبكة.
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   Nodes أجهزة الشبكة()الُعقـد  .4

تسمي ونية االلكتر  األجهزةهي أطراف الشبكة، وكل شبكة للبلوك تشين تحتوي على العديد من 

 األستاذن دفتر و  ـبها وتك اتصال قناة عبر نقلها أو استقبالها البيانات أو المعامالتالعقد، ويتم حفظ 

 .(Iansiti, Lakhani, Karim, 2017)الموزع للبلوك تشين 

تر اات ودفاعد البيانو ، والتي تحتفظ بنسخة من قفي شبكة البلوك شيناألجهزة  ةأنها مجموع أي

 Peer-to-peer أيضا   نظير إلىشبكة نظير  وتكون هذه األجهزة ضمن شبكة واحدة بداخلها األستاذ

network (P2P) وتسمى أيضًا شبكة الن د بالن د: 

بالشبكة، وهي عكس فكرة هي عبارة عن مجموعة من الموارد المختلفة الموزعة والمتصلة "و 

والعميل، حيث يقوم المشاركون في الشبكة بالمشاركة ببعض مواردهم مثل المعالجات ومساحة  /الخادم

التخزين والنطاق الترددي للشبكة وغيرها، وتوفر هذه الموارد الخادم والمحتوى، وتسمح بالوصول إليها 

 . ,Jamsrandorj)2017)" من قبل المشاركين بالشبكة مباشرة دون وسيط

 

 P2Pتوليح شبكة (2-6):  الشكل
 arageek 2021,موقع: المصدر
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عندما يتعلق األمر بمشاركة الملفات، فكلما كانت شبكة الند  للند  أكبر، كانت العملي ة أسرع، و 

ألن  وجود نفس الملف المخزن على العديد من األقران في الشبكة يعني أنه عندما يحتاج شخص ما 

 .تنزيله، فإن التنزيل سيتم  من العديد من المواقع، وفي وقت واحد إلى

 Timestamp الزمنيالطابع  .5

ضافتها وميالد  هو وقت إنشاء الباحثة تعريفا اجرائيا بأنه وتعرفه  .لسةالس إلىالكتلة وا 

 (Blockchainسلسلة الكتل )تقنية  آلية عمل( 2-1-2-4)

 قابلة وغير للبرمجة قابلة المصدر مفتوحة التقنية هي (Blockchainتقنية سلسلة الكتل )

وفقا لخطوات آلية لتنفيذ العمليات،  (Blockchainتقنية سلسلة الكتل )تعمل  فيها التحكم أو للسيطرة

ويتطلب األمر من المستخدمين أن يكونوا مشتركين  بعدها يمكن للمستخدم القيام بإجراء عمليات،

ون من خالل فتح حساب من خالل أحد منصات تداول العمالت بالشبكة، واالشتراك بالشبكة يك

كة على شب عند طلب إجراء عملية تقوم المنظومة بخلق كتلة جديدة تتضمن البيانات الرقمية

Blockchain،ع حوالة( حينها تعمم الكتلة على جمي بيع، ، تقوم هذه العقد األساسية للعملية )شراء

ح في الشكل كما هو موض هذه العقد بدورها بالتحقق من العملية، العقد على شبكة البلوك تشين، تقوم

 لذينا العقد إلى إرساله يتم كتلة تكوين يتم عندماأنه حيث  .(Atlam & Wills, 2019)  2-2رقم 

 العقدة ورد ويكون الشبكة، جميع أعضاء إلى الكتلة إرسال يتم حتى وهكذا أخرى عقد مع يشاركونه

 من ققوبعد التح بهم، الخاصة األجهزة عبر به التالعب يتم لم وأنه الكتلة صحة من التحقق هو

 واحدة تكون ةالسلس نسح وجميع .الكتل سلسلة من نسخته إلى الكتلة بإضافة عضو كل يقوم الكتلة

 مطابقه خالل وذلك من بها التالعب تم التي والكتل الصالحة الكتل بين التمييز تستطيع العقد ألن

 .(Kim & Nguye, 2018) الهاش
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 (Blockchainتقنية سلسلة الكتل ) عمليمثل الشكل التالي توضيحا بسيطا ومترابطا حول آللية 
 ومكوناتها:

 لية عمل سلسلة الكتلآتوليح : (2-7) الشكل
 Atlam & Wills (2019): المصدر

 

 (Blockchainتقنية سلسلة الكتل )مميزات  (2-1-3)

مع العديد من الميزات  Blockchainتأتي تقنية  التقليدي،بالمقارنة مع نظام المعامالت المركزي 

  :أهمها لكونها قائمة على الالمركزية الموزعة التكنولوجية

، على الرغم (Blockchainسلسلة الكتل )تقنية اختراق  أوحتى اآلن، لم يتم اختراق : التشفير .1

قد تعرضت لالنتهاكات، مما يعزز أهمية  األخرى العمالت المشفرةمن أن العديد من منصات 

سلة الكتل سل يتم تشفير المعامالت المسجلة على القوية. حيثأمان كلمة المرور والبروتوكوالت 

(Blockchain)  باستخدام أزواج المفاتيح العامة والخاصة وكل كتلة عبارة عن رمز تشفير

عندما تكون البيانات حساسة  (.Liu, Wu, and Xu, 2019رياضي يسجل أحدث معاملة )

تغيير طريقة عرض  (Blockchainسلسلة الكتل )تقنية ومصيرية، كالبيانات المالية مثال، يمكن 

 لىإالمعلومات الهامة بشكل كبير من خالل إنشاء سجل ال يمكن تغييره ويتم تشفيره من طرف 
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طرف مما يساعد في منع االحتيال واألنشطة غير المصرح بها. يمكن أيًضا معالجة مشكالت 

الخصوصية عن طريق إخفاء هوية البيانات الشخصية واستخدام األذونات لمنع الوصول. حيث 

واحد،  serverيتم تخزين المعلومات عبر شبكة من أجهزة الكمبيوتر بداًل من حفظها على خادم 

 الحصول عليها. أوالمخترقين عرض البيانات  أوالصعب على المتسللين  مما يجعل من

سجل معامالت موزع،  أوستخدم دفتر ت (Blockchainسلسلة الكتل )تقنية نظًرا ألن  :شفافية .2

ركين في يرى جميع المشا، والبيانات بشكل متماثل في مواقع متعددة حيث يتم تسجيل المعامالت

الشبكة الذين لديهم حق الوصول المصرح به نفس المعلومات في نفس الوقت، مما يوفر شفافية 

أن جميع المعامالت التي يتم  إلىالمتعاملين معها. إضافة  أوكاملة للمساهمين في الشبكة 

ثيق وقت بناءها لتو تسجيلها في الكتل غير قابلة للتغيير، ويتم ختمها بطابع الوقت والتاريخ 

وتسجيلها. حيث يتيح ذلك لألعضاء عرض السجل الكامل للمعاملة بالترتيب الزمني الدقيق 

 ويقضي فعليا على أي فرصة لالحتيال.

 توليح الفرق بين أنواع الشبكات: (2-8) الشكل
 Arabic trader  2021,المصدر: موقع

نية سلسلة الكتل تقتوفر  تقريًبا،بمجرد حدوثها  نظًرا ألنه يتم ترحيل المعامالت: الفور التتبع  .3

(Blockchain) دم بما يخ سجالت المعامالت في الوقت الفعلي تقريًبا وتسوية الحسابات

مسار تدقيق يوثق مصدر األصل في  (Blockchainسلسلة الكتل )نشئ وت العمليات المحاسبية
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 البيانات حول المصدر مباشرةبما يجعل مشاركة  كل خطوة في رحلة التسجيل وتكوين الكتل

 كما يمكن أن تكشف بيانات إمكانية التتبع أيًضا عن نقاط الضعف في السلسلة ،متاحة وسهلة

(Liu, Wu, and Xu, 2019.) 

العقود الذكية من  (Blockchainتقنية سلسلة الكتل )استضافة العقود الذكية تستوعب ب: األتمتة .4

فبمجرد استيفاء الشروط المحددة مسبًقا، يتم تشغيل الخطوة التالية  ،خالل تضمين كود البرمجة

تقلل العقود الذكية من التدخل البشري وكذلك االعتماد على و العملية تلقائًيا.  أوفي المعاملة 

جميع  بمجرد أن يقدم العميل المثال،أطراف ثالثة للتحقق من استيفاء شروط العقد. على سبيل 

ود الذكية ذاتية تتيح العق يمكن تسوية المطالبة ودفعها تلقائًيا. مطالبة،المستندات الالزمة لتقديم 

 ،Kosba,2016 , Miller) آخر في بيئة المركزية إلىالتنفيذ توقيت نقل الملكية من طرف 

Shi، Wen، Papmanthou). 

ية تقنوفيما يلي أنوع  .االعتماد على صدق اآلخرين إلىعدم حاجة أي مشارك  أي: الثقةعدم  .5

 :(Liu, Wu, and Xu,2019) الميزةى بها هذه وما تعن (Blockchainسلسلة الكتل )

 أوالوسطاء  إلىهناك حاجة  : ليستةالمرخصغير  (Blockchainتقنية سلسلة الكتل ) -

تقنية  لىإوتظل سجالت المعامالت غير قابلة للتغيير بمجرد إضافتها  المركزية،السلطات 

بضع نسخ من  أوستكون أي محاولة لتغيير نسخة واحدة و  (Blockchain)الكتل سلسلة 

Blockchain  غير مجدية ألنها قد تتسبب في عدم توافق هذه النسخ مع جميع النسخ

 .الشبكةاألخرى في 

يمكن التراجع  ،الًيا من الثقة تماًماخليس : المرخصة (Blockchainتقنية سلسلة الكتل ) -

. يمكن أيًضا عكس سجالت ذلك جاوزتعن المعامالت من قبل وكالة مركزية لها سلطة ت

ة سلسلة تقنييعتمد عدم الثقة في  لذلك،المعامالت إذا اختار غالبية األعضاء القيام بذلك. 
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 ماعاإلجعلى مصداقية الوكالة المركزية وبنية بروتوكول  المرخصة (Blockchainالكتل )

 .مثال: البنوك والشركات الخاصة والحكومية

  التوافق والشفافية .6

  وما تعنى بها هذه الميزة: (Blockchainتقنية سلسلة الكتل )فيما يلي أنوع 

يحتفظ كل مشارك في الشبكة بنسخة  :غير المرخصة (Blockchainتقنية سلسلة الكتل ) -

يتم تحقيق التوافق من خالل مزامنة جميع النسخ و  Blockchain سلسلة الكتل متطابقة من

مما يضمن أن تكون البيانات شفافة وصحيحة وحديثة. على الرغم من عدم قيام باستمرار، 

إال أن هذه المعامالت يمكن تتبعها  المعامالت،المستخدمين بإصدار أي معلومات هوية أثناء 

عادة بنائها بدقة في أي  إلىالشبكة بأكملها. يمكن الوصول  ومرئية في سجالت المعامالت وا 

 (.AICPA CPA Canada, 2017,) وقت

النسخة حيث أن ال يوفر شفافية مطلقة. : المرخصة (Blockchainتقنية سلسلة الكتل ) -

عض ب ذلك،سجالت المعامالت على جميع المشاركين. بدال من  توزيعبها ال يتم  الرئيسية

مكن ي أوجزء من النسخة. ما إذا كانت بعض المعلومات مقيدة يحصلون على المشاركين فقط 

لحماية ا يعتمد بعض المشاركين على تكوين التحكم في الوصول. نظرا للسرية الوصول إليها

في بيئة األعمال  خصة أكثر مالءمةستكون سالسل الكتل المر  هذه،من قيود الوصول 

(,AICPA CPA Canada, 2017.) 

  ( Blockchainتقنية سلسلة الكتل )تطبيقات  (2-1-4)

 في العديد من المجاالت منها:  (Blockchainتقنية سلسلة الكتل )يتم استخدام 

 



28 

 المشفرةالعمالت الرقمية  .1

 (Blockchainتقنية سلسلة الكتل )مثل  الحديثة تقنياتالأكثر التطبيقات التي استفادت من  وهي   

وسهلت هذه العمالت من إتمام المعامالت المالية في ثوان معدودة والقضاء على الرتابة المتأصلة 

 لىإبقاء مستخدمي هذه العمالت مجهولين دون حاجة  إلىفي المعامالت البنكية التقليدية، باإلضافة 

دقائق تقريبا  10-7و على سبيل المثال، وقت التحقق الحالي ه، Bitcoinالكشف عن هوياتهم. في 

اختراق لمعظم سالسل الكتل حيث ال يمكن  أولكل معاملة. توفر هذه الميزة طبيعة مقاومة الي عبث 

ضافتها.  مراجعة محتويات الكتلة بواسطة العقد، وال يمكن تغيير السلسلة بمجرد الموافقة على الكتلة وا 

 اتجاه زمني واحد، ولكن يمكن تدقيقها وقراءتها في كال االتجاهين. تنتشر السلسلة في

 Cloud Storageالتخزين السحابي الالمركز   .2

، معينة تافتر  أومادي يغطي فترة عملية استئجار مساحة بمقابل  هوالتخزين السحابي  بداية،

لكن من عيوب هذه الخدمة هو مركزية البيانات بحيث يمكن تسريبها إذا حدث اختراق لمركز البيانات 

كرة قائمة فين السحابي الالمركزي هي خز كره التفها إذا حدث تلف لمركز التخزين، نقدافيمكن  أو

من ، و مينالمستخدمئات األجزاء وتخزينها على أجهزة شبكة من  إلىعلى تشفير وتقسيم بياناتك 

على تقسيم  بحيث تقوم هذه الخدمة Siaشركة  ففي تطبيق هذه الفكرة  Siaخدمة عليها:  ةاألمثل

يرها تم توزيع هذه األجزاء في أماكن عده حول العالم. فأجزاء صغيرة وتش إلىلف الخاص بك مال

 بك الخاصلف سوف تقوم بتجميع هذه األجزاء مجددا لتحصل على الملف مال إلىوعندما تحتاج 

Lakhani and, Ruhi, Sultan,2018)). 

في المجال العقاري بشكل  (Blockchainتقنية سلسلة الكتل )تم تطبيق : العقاريةاالسوق  .3

واسع، فنجد أنها طبقت في تسجيل األراضي، ونقل الملكيات العقارية، وتأجير العقارات طويل 
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وجد الكثير يوكذلك العقود واالتفاقيات.  رقمنهاألجل وقصير األجل، واالستثمار العقاري، ومجال 

 من التطبيقات التي تعمل في طور اإلنشاء، من أبرز التطبيقات التي تم تنفيذها والعمل بها

(Mire, 2018): 

 ي مجال نقل الملكيات العقاريةف -

 (SIMMST  لتطبيقHandover  2017عام – Propy  2017عام). 

 في تأجير العقارات  -
(Rentberry  2015عام – Bee Token  2017عام – The LendingCoin  2017عام 

Etheera  م(2017عام. 

 .م(2017عام  Agent Not Needed – 2016عام  BUILDINالعقود واالتفاقيات ) رقمنهفي  -

تخزين ومشاركة المعلومات الطبية من التحديات الكبرى متضمنا تعتر عملية  :الرعاية الصحية .4

بعض األخطار على الخصوصية. في ذات الوقت يمكن استخدام البلوك تشين لمراقبة وحفظ 

التي تعتبر و  (سجالت المرضى)البيانات الطبية وكمثال على ذلك بوابة بيانات الرعاية الصحية 

ذلك من األحكام العامة للبشر وك لصحة كل فرد بدالً  فرصة رائعة لقدرتها على فهم عملي أكبر

 عمل ثورة في األبحاث الطبية والعناية الفردية وذلك بتحليل الكم الهائل من البيانات الطبية 

(2019 .,Siyal et al.) 
من خالل إنتاج  Blockchainالتعليم واحد من المجاالت التي بدأت تتكيف مع تقنية : التعليم .5

دارة السمعة برامج جاذبة  لالنتباه ومبتكرة مثل برنامج إدارة العالمات والشهادات واثبات التعليم وا 

 (.Atlam & Wills, 2019وادارة سجالت الطلبة )

يستطيع الناخب أن يقوم باالنتخاب الرقمي من خالل بياناته الفريدة التي يمكن : التصويت الرقمي .6

تقنية سلسلة الكتل ، كذلك قدرة (Blockchainسلسلة الكتل )سجالت  أن يتم التحقق منها من
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(Blockchain) على االحتفاظ بعمليات غير قابلة للتعديل يقلل من حاالت الغش والتزوير 

 (.Atlam & Wills, 2019) ألصوات الناخبين

قضايا االختراق اإللكتروني ألنه  (Blockchainسلسلة الكتل ) تقنيةتعالج : اإللكترونياألمن  .7

، اإلجراءات وأال يتطلب الثقة التنفيذ العمليات  قائم الثقة بما يعني أنه مكان نظام غيرأوال هو 

 .(Atlam & Wills, 2019غير قابل للتعديل ) (Blockchainسلسلة الكتل ) ثانيا أن

 .(3-2) بشكل مفص ل : تم عرضه في المبحث الثالثالبنوك .8

  (Blockchainالكتل )تقنية سلسلة توليح بعض تطبيقات : (2-9) الشكل
 المصدر: من عمل الباحثة باالستعانة بالمراجع المذكورة
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 المبحث الثاني: القوائم المالية( 2-2)

 مقدمة( 2-2-1)

نشأة، معن ال Financial Reportingتعتبر القوائم المالية الوسيلة األساسية لإلبالغ المالي 

 تدفقاتهاو قيس المركز المالي للمنشاة وادائها المالي تالمعلومات الواردة فيها بأنها  إلىحيث ينظر 

النقدية، ويمكن كذلك التعرف على التغيرات في حقوق الملكية والتي تعتبر الدعامة الرئيسية التي 

تقوم عليها المنشأة، كذلك تعتبر القوائم الماليـة حـجـر الـزاويـة الـتي تقـوم عليهـا عمليـة اتخاذ القرارات، 

ج النشـاط المعلوماتي في المنشأة خالل الفترة المحاسبية التي تتعلق بها القوائم المالية، كذلك وهـي نتـا

تعتبر ملخصـًا كميـا للعمليات واألحداث الماليـة وتأثيراتهـا علـى أصـول ومطلوبـات المنشأة وحقوق 

ة واحدة بحكم يهـا كـوحـدة معلوماتيلـذلـك فـإن الفهـم الضـروري للقـوائم الماليـة يقتضـي النظـر إل ملكيتها.

العالقات المتبادلة بين القوائم المالية، فقائمة الدخل الشامل تعتبر ضرورية إلعداد قائمة المركز 

ت في المركز المالي وقائمة التغيرا عكسها في قائمة المالي للتعرف على نتيجـة األعمـال والـتـي يـتم

ر على قائمة المركز المالي دون معرفة هيكل ونشاط الدخل حقوق الملكية، وال فائدة من االقتصا

 .(2017، )الجعارات والقواعد التي على أساسها تم إعداد قائمة الدخل الشامل

 ( تعريف القوائم المالية2-2-2)

قم ر العرض واإلفصاح في القوائم المالية  ولفي معياره األ ةمجلس معايير المحاسبة الدولي عـرف

(1 )International Accounting Standards (IAS 1)  والساري العمل القوائم المالية المعدل

أة هي القوائم المالية التي تقوم المنشبأنها " القـوائم الماليـة ذات االستخدام العـام( 2010عام ) منذفيه 

لمستخدمين ا كبيرة من بإعدادها وعرضها سنويا لمقابلة االحتياجات العامة للمعلومـات مـن قبـل شـريحة
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موقع ) "المعلومات هذه إلىالخارجيين وذلك لغايات اتخاذ القرارات من قبلهم باالستناد 

IASPLUS,2021). 

شاطات سجل النتمالية وسجالت القوائم المالية هي عبارة تقارير  أنومما سبق يمكن استنتاج 

لقرارات يعتمد عليها في اتخاذ امعينة و لفترة زمنية  للمؤسساتالحركات المالية اليومية  أواألحداث  أو

 المالية بالنسبة للمؤسسة واألطراف الخارجية.

 القوائم الماليةأهداف ( 2-2-3)

هي تمثيل منظم للمركز المالي واألداء المالي للكيان.  (البيانات الماليةالتقارير المالية )إن 

نقدية والتدفقات ال الماليالمالية هو توفير معلومات حول المركز المالي واألداء  البياناتالهدف من 

 وتظهر ةللمنشأة والتي تكون مفيدة لمجموعة واسعة من المستخدمين في اتخاذ القرارات االقتصادي

ر توف ،الهدفلتحقيق هذا و  البيانات المالية أيًضا نتائج إشراف اإلدارة على الموارد الموكلة إليها

بما  ،والمصروفات لتزامات، الملكية، الدخل)الممتلكات(، اإل األصول البيانات المالية معلومات حول:

، )الجعارات يةالتدفقات النقدمالكين و مساهمات المالك وتوزيعاتهم بصفتهم ، في ذلك األرباح والخسائر

2017). 

والتي تشكل الحد األدنى من القوائم المالية بمسمياتها  الكاملةمجموعة البيانات المالية وتتكون 

 International Accounting Standards (1رقم ) وفقا لما ورد في التعديل على المعيار

(IAS1)  (2017)الجعارات،ما يلي  2009في  سار  المفعول وأصبح 2007في: 

 معين" اريخت في ملكيتها وحقوق ومطلوباتها المنشأة أصول تتضمن قائمة"  المالي:قائمة المركز  .1

 وتتضمن ثالثة أقسام رئيسية:
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وقـد تم تعريف األصـول بأنهـا مـوارد مسيطر عليهـا مـن  :Assets )الموجودات( األصول -

نتيجة ألحداث المنشأة ك إلىقبـل المنشأة وينتج عنها تدفق منافع اقتصادية مستقبلية محتملة 

ل مث أصول متداولة إلىوتقسم  ـداث والظـروف األخـرىنتيجة لمجموعـة مـن األح أوسابقة، 

مثل االستثمارات واألصول األخرى مثل أوراق القبض  وأصول غير متداولة الحسابات المدينة

 طويلة االجل.

وهـي التزامـات حاليـة تمثل حقوقـا للغير على المنشأة ناتجة عن  :Liabilitiesالمطلوبـات  -

 أحداث سابقة تتطلب التضحية ببعض أصولها مستقبال للتخلص من هذه المطلوبات، وتقسم

يرادات اإل ومطلوبات غير متداولة مثلوالودائع الحسابات الدائنة مطلوبات متداولة مثل  إلى

 االجل. الدفع طويلةومطلوبات أخرى مثل أوراق  المؤجلة

األصـول بعد طرح  يوتمثل القيمة المتبقيـة في صـاف :Owners’ Equityة حقوق الملكي -

المطلوبات منها، وتعتبر البنود التاليـة هـي الحـد األدنـى مـن البنـود الواجب عرضها على 

المال  اسر عليها، الحقوق غير المسيطر  متن قائمة المركز المالي والمتعلقة بحقوق الملكية

 باح.واالحتياطات واالر 

 إجمالي تمثل خسارة أو ربح من المنشأة أعمال نتيجة تتضمن قائمة " الشامل:الدخل  قائمة .2

 ينة"مع مالية فترة عن والخسائر بالمصاريف والمكاسب اإليرادات مقابلة بعد الشامل الدخل

األرباح والخسائر وقائمة الدخل الشامل في تسويات اعاده  قائمتين: أووتعرض كقائمة واحدة 

 االولى.التصنيف للبنود التي لم يتم االعتراف بها في القائمة 

 الملكية، قوقح في التغيرات كل معينة فترة عن تعرض قائمة": الملكية حقوق في التغيرات قائمة .3

 كممارسات ةالملكي حقوق أصحاب مع عمليات بسبب تظهر ال التي الملكية حقوق في التغيرات أو
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مالك والدخل التوزيعات المعترف بها للو  المرحلةمثل تسويه القيم  مالكين باعتبارهم قبلهم من تتم

 ."الشامل

 التشغيلية األنشطة من النقدية التدفقات معينة فترة عن تعرض " قائمة: النقدية التدفقات قائمة .4

 قائمة بأنها اوصفه يمكن المنشأة، في معينة مالية فترة خالل تمت التي والتمويلية واالستثمارية

 يتم الذي األساس إلى استناداً  أهميتها وتكتسب معين تاريخ في للمنشأة النقدي المركز تبين

 :إلىوتنقسم  النقدي" األساس وهو عليه بناءً  إعدادها

توليد  إلىاألنشطة األساسية التي تؤدي  Operating activities :التشغيليةاألنشطة  -

 لية.تموي أواإليرادات في المنشأة واألنشطة األخرى التي ال تصنف كأنشطة استثمارية 

 أوباقتناء المنشأة التي تتعلق  أنشطة Investing activities :األنشطة االستثمارية -

ت االستثمارا التخلص مـن األصـول المعمـرة واألصـول غير المتداولـة األخـرى بمـا في ذلـك

 ال يتم تصنيفها كنقدية معادلة. التي

التي ينتج عنها تغيرات في حجم  األنشطة :Financing activitiesاألنشطة التمويلية  -

 وتكوين حقوق الملكية والقروض في المنشأة.

 اً وتشمل ملخص المالية،ية لما ت عرضه في القوائم فهي تلك المعلومات االضا"و  :المالحظات .5

فصاحات ة إلإضاف المالية،للسياسات المحاسبية ومالحظات تفسيرية أخرى تتعلق ببنود القوائم 

 عمال".ي بنود أخرى تتعلق بحقيقة المركز المالي ونتيجة األأمطلوبات واألصول الطارئة و عن ال

وهي قائمة مركز مالي افتتاحيـة كمـا هـي في تاريخ بداية السنة المقارنة " مقارنة: يمركز مالقائمة  .6

إعادة تقوم ب أواألولى يتم عرضها عنـدما تطبـق المنشـأة سياسة محاسبية معينـة بـأثر رجعي 

 ."عرض بعض البنود بأثر رجعي في القوائم المالية
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 المبحث الثالث: البنوك( 2-3)

 مقدمة( 2-3-1)

إن وجود قطاع مصرفي قوي مهم لكل دولة لتحفيز النمو االقتصادي والحفاظ على االستقرار 

المالي للنظام المالي بأكمله. ثم حفزت ثورة المعلومات والتكنولوجية البنوك على إنفاق المزيد على 

سط. باإلضافة و التكنولوجيا لتعظيم العائد وجذب المزيد من العمالء الذين لن يقبلوا خدمات أقل من المت

فقد تغيرت البنوك لمواكبة تطورات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. يشمل هذا التغيير  ذلك، إلى

 إللكترونية؛ااستخدام تكنولوجيا الكمبيوتر واالتصاالت الستبدال العمليات اليدوية والورقية بالعمليات 

تبناها نترنت هي الطريقة الشائعة التي تالخدمات المصرفية عبر اإل أوالخدمات المصرفية اإللكترونية 

 .البنوك

 ( تطبيقات سلسلة الكتل في البنوك2-3-2)

ير وتحسين التطو  إلىأصبح التحول الرقمي من الضروريات بالنسبة لكافة البنوك التي تسعى 

ل هو برنامج فقط تطبيق التكنولوجيا داخل البنك ب يال يعن وهذاخدماتها وتسهيل وصولها للمستفيدين، 

شامل كامل يمس المؤسسة ويمس طريقة وأسلوب عملها داخليا بشكل رئيسي وخارجيًا وأيضا من 

 خالل تقديم الخدمات للجمهور المستهدف لجعل الخدمات تتم بشكل أسهل وأسرع.

 Automatic(ATM)لكترونية من أهم تطبيقات هذه التقنية في البنوك هي أجهزة الصرافة اال

Teller Machine  والتطبيقات الذكية المختلفة عبر الهاتف المحمول الخاصة بدفع الفواتير

صدار بطاقات االئتمان وغيرها  والمشتريات وسداد القروض واستخدام بطاقات الدفع االلكترونية وا 

 (.2012، )صيام
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قد تم ف الصلة،وفًقا لتقارير وتوصيات المنظمات الدولية الخاصة والهيئات الحكومية ذات و 

 2013استخدام المصطلحات التالية لتحديد أدوات تقنية دفتر األستاذ الموزع منذ عام 

(Lakhani, & Ruhi, Sultan, 2018): ،والعمالت االفتراضية،  المعدنية،والعمالت  الرموز

 وتم استحداث ما يلي: الرقميةاألصول المالية و  االفتراضية،واألصول  ة،المشفر والعمالت 

كما اعتمدت عليها العمالت الرقمية فإن هذه التقنية يمكن أن تفيد البنوك التحويالت البنكية:  .1

 .التقليدية في زيادة سرعة إتمام المعامالت المالية والتحقق من هويات العمالء بشكل أفضل

هناك تعاون يحدث في هذا المجال مع بعض البنوك مثل  بالعمالت الرقميةوأيضا فيما يتعلق 

 ية والعربية مثلاألجنبالتقنية التي تعتمد عليها عملة الريبل والتي أصبحت مقبولة في عدة بنوك 

 الذكية.ومستقبال إضافة العقود  مؤسسة اإلمارات للصرافة

هة خارجية ج إلىتنفيذها تلقائًيا دون الحاجة هي نوع من أنواع العقود التي يمكن : العقود الذكية .2

موثوقة والعقد الذكي يقوم بمعالجة قيمة المعامالت على أساس األصول الرقمية، فعند إبرام عقد 

ذكي بالبلوك تشين يتم إنشاء رمز يعمل على إدارة العمليات وتنفيذها حسب الشروط المسبقة 

باستحداث بطاقاتها وعقودها Visa  : ما قامت بهوهناك الكثير من تطبيقات العقود الذكية منها

 .الخاصة بالفئات المختلفة من العمالء وتجاوزها الحدود

 في البنوك( Blockchainتقنية سلسلة الكتل )( أهمية تطبيق 2-3-3)

ة أجاز األعمال المشترك الخاصة ببعضها بحيث يمكن أويسهم في ربط القطاعات الحكومية 

مضى لتحول البنوك رقميًا، ويعود ذلك  ممابمرونة وانسجام عال. وقد أصبحت الضرورة ملحة أكثر 

التطور المتسارع في استخدام وسائل وأدوات تكنولوجيا المعلومات في كافة نواحي  إلىوبشكل أساسي 

راد. كانت تخص األف أولقطاع الخاص ا أوالحياة سواء كانت متعلقة بالمعامالت مع القطاع الحكومي 



37 

لذلك هناك ضغط واضح من كافة شرائح المجتمع على المؤسسات والهيئات والشركات لتحسين 

تاحتها على كافة القنوات الرقمية. )  (2019، أبو سمرةخدماتها وا 

 : (2019، وقاسمرشوان ) كما يليأهمية تطبيق سلسلة الكتل في البنوك  تحديد ويمكن

واالستفادة من الذكاء الصناعي وسلسلة الكتل  التحول الرقمي إلىحيث تتجه البنوك السرعة:  .1

(Blockchainوالتطبيقا )في تسهيل وتسريع العمليات البنكية، خاصة إن العمالء  الذكية ت

 .ليهاعالبنكية، ورفع نسبة اإلقبال  يفضلون الخدمات الرقمية، بهدف االرتقاء بمستوي الخدمات

عي واالستفادة من الذكاء الصنا من التحول الرقمي الرئيس للقطاعات البنكية الهدفالمعامالت:  .2

( هو خفض نطاق معامالت البنوك خالل تعديل المنتجات Blockchainوسلسلة الكتل )

ليدية لم يعد بإمكان البنوك االكتفاء بالخدمات التق وبالتاليواستراتيجيات التواصل لخدمة العمالء 

بل األمر الذي يلقي بظالله على مستق. اصل التطوير لمواكبة متطلبات العمالءبل عليها أن تو 

البنوك في ظل النمو المتزايد وكذلك سرعة االبتكارات والحلول التكنولوجية في تقديم العديد من 

  الرقمية.الخدمات المالية 

وجود رقابة ي محصلة لالشفافية الكاملة داخل المنظمات االلكترونية ه الخدمة:الشفافية في تقديم  .3

ل اوجه فاإلدارة االلكترونية بتقلي خدمات،الكترونية التي تضمن رقابة دورية على كل ما يقدم من 

الصرف في متابعة عمليات االدارة المختلفة وتقليل معوقات اتخاذ القرار عن طريق توفير قاعدة 

ة مؤسسية لدعم وبناء ثقاف مات،المعلو للبيانات وربطها بمراكز اتخاذ القرار وتوظيف تكنولوجيا 

 العاملين.ايجابية لدى كافة 

حيث ساهمت االدارة االلكترونية في احداث تغيرات جذرية على  االدارية:الحد من التعقيدات  .4

لجهد الكثير من ا إلىعملية تقنية ومختزلة ال تحتاج  إلىمستوى االجراءات وذلك بتحويلها 



38 

وذلك من خالل توفير الخدمة لطالبها بشكل مستمر عن طريق شبكة االنترنت خاصة  والوقت،

 ومكان.وان هذه االمكانية غير مقيدة بزمان 

حيث تساعد االدارة االلكترونية في اعادة النظر في العالقات  المنظمة:العالقات داخل  تحسين .5

قي ءات والرفع من درجة التنسيق االفالهرمية بين الهياكل االدارية وذلك عبر اعادة انتشار الكفا

وذلك من خالل وضع بنوك للمعلومات الخاصة  االدارية،والعمودي بين مختلف الوحدات 

القدرة على و  لإلجراءات، فالفعاليةوالمشتركة فيما بينها لتبادل المعلومات بشكل سليم دون اتباع 

امكانية  تطبع االدارة االلكترونية سهلتالمعالجة والتخزين وكذا السرعة في التواصل والمرونة التي 

 القرار.اتخاذ  وفيتجاوز معوقات مركزية 

وذلك من الصورة التقليدية التي تستخدم عدد كبير من العاملين وانشاء  البنوك:تغيير صورة  .6

اعمال  لىإالصورة االلكترونية التي تحتاج  إلىمباني ضخمة واستخدام هياكل تنظيمية معقدة 

ن وذلك الن تقديم الخدمات يتم م الحجم،مباني ضخمة  أوقليلة دون تقيد بوجود مواقع جغرافية 

 المعلومات.خالل عدد محدود من العاملين ذو كفاءة ومهارة في استخدام تكنولوجيا 

المصرفية لألفراد في الشرق األوسط، الذي انطلقت فعاليات دورته العاشرة  الخدماتفي منتدى و 

( طالب الخبراء المشاركون بضرورة " تسهيل الخدمات المصرفية لألفراد من خالل 2015)دبي  في

من شأنه أن يوفر الوقت والجهد في الحصول على الخدمات والمنتجات الذي االستثمار في االبتكار 

ز على التركي ىإلالمصرفية المطلوبة بشكل فعال وبالتالي فإن المؤسسات المالية في المنطقة تحتاج 

ذلك واالستثمار في توفير تلك الخدمات إلكترونيًا لألفراد والمتعاملين بكفاءة عالية في ظل التحول 

شكال البنوك أإن " ISBICوأضاف العضو المنتدب للخدمات المصرفية لألفراد في ". الالفت الرقمي

في المستقبل تبدو من دون أي فروع لها حيث ستعتمد البنوك بشكل رئيسي على التطبيقات الذكية 
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لخدمة عمالئها وهو ما بدا واضحًا خالل تلك المرحلة التي تشهد تحواًل تدريجيًا نحو استخدامات 

 .(1920،أبو سمرة )" األجهزة الذكية للعمليات البنكية كافة من دون أي استثناء

ب من بين أهم األسالي يعد استخدام أدوات وتقنيات الصيرفة الحديثة( أن 2019) ر بوكثيروذك

يات المستخدمة هي من أفضل التقن يمنافسيها والتالتي تستعين بها المؤسسات المصرفية للتميز عن 

، والتي على أساسها يمكن المفاضلة بين خدمات البنوك، إذ يعتبر في البنوك على تقنية بلوك شين

استخدام الصرفة اإللكترونية أحد العوامل التنافسية القوية في تأمين االستمرار والنمو والتوسع السوقي 

متمثلة  -من هذا المنطلق تبرز أهمية استخدام البنوك لمنتجات وتقنيات الصرافة الحديثةو للبنوك، 

 .خدماتهابالخصوص في تقديم  -الصرافة اإللكترونيةفي أشكال 

 اتتقنيهي من أفضل ال Blockchainتقنيه أن "  Kwilinski )2019)لما ذكره  باإلضافة

د المستحقات بداًل من تأكي تتيح أتمتة ممارسات التدقيق والمحاسبة في العالم الحقيقي الحديثة التي

ملية على إجراء هذه العحيث يتم بالتدقيق عملية  إلىأياًما  تستغرقوالتي يمكن أن  يدوًيا،المعلقة 

 ".غيرهاو  تشمل الفوائد قضاء وقت أقل في تسوية الحسابات والتحقق من األرقام. و أساس فوري تقريًبا

 ( البنوك التجارية األردنية2-3-4)

 خاصة لتميزا مفاتيح أهم باعتبارها المصرفية الخدمة جودة تحسين إلى التجارية البنوك تسعى

 هاما شيئا عدت المصرفية الخدمة فوحدة المصرفية، البيئة بها تتسم التي الشديدة المنافسة ظل في

 البنوك نجد لذلك. التنافسية القدرة لبناء الصحيح وتوظيفه وتعزيزه به االهتمام التجارية البنوك على

 رتهاقد وبناء الجودة من عالي مستوى ذات فيها المصرفية الخدمة تكون أن على تعمل التجارية

 على العملو  بهم واالحتفاظ العمالء من مزيد استقطاب غير الممكنة والوسائل السبل بكل التنافسية

 (.2021، حسام الدين)المصرفية  الخدمة عن والرضا الوالء في متمثلة ورغباته حاجاته تحقيق
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 لبنوك التجارية ل الميزة التنافسية( 2-3-4-1)

 ستمراريتهاا على والحفاظ بناءها ضرورةفي كبيرة للبنوك بشكل عام  أهمية التنافسية لقدرةل

 :فيما يلي وتحقيق أرباحها وتكمن أهميتها

 ضمان يف يساهم ما وهذا األخرى، البنوك من أكبر سوقية حصة على الحصول من البنوك نتمك   .1

 صورة وأخذ( Iyengar, 2017) ورغباتهم حاجاتهم تلبية خالل من رضاهم وتحقيق العمالء والء

 .الخدمة محل البنك عن جيدة وسمعة متميزة

 محل البنك عم للتعامل وجذبه لالعمي سلوك على التأثير في األهم القوة تمثل التنافسية لقدرةا .2

 .(2016, أحمد) القطاع نفس في الناشطة المنافسة البنوك إلى التوجه بدل الخدمة وجود

 تسويقية رصف على الحصول خالل من المالية العوائد زيادة في أهميتها تتجلى التنافسية القدرة .3

 (.2021)حسام الدين، ديدةج

 البنوك عم التنافس خالل من السوق في السلبية التغيرات واجهةم ةيز م تمنح التنافسية القدرة .4

 (.2021)حسام الدين، األخرى

 التنافسية للبنوك التجارية  القدرة( مؤشرات 2-3-4-2)

 (:2021وللقدرة التنافسية للبنوك التجارية عده مؤشرات منها )حسام،

: تدل الربحية على التنافسية الحالية للبنك وتعتبر أهم المؤشرات الكافية الستمرار ؤشر الربحيةم .1

بقاء البنك في السوق، حيث أن القيمة الحالية لربحية البنك تكون مرتبطة بالقيمة السوقية له. 

 .لزمنايجب أن تكون خدماته جذابة لفترة طويلة من  لبنك له قدرة تنافسيةحيث تعتبر أن ا

العالقة الكمية بين كمية الخدمات المقدم  إلىتشير اإلنتاجية  مؤشر اإلنتاجية الكلية للعوامل: .2

هنا يمكننا القول أن القدرة التنافسية هي محصلة تفاعل  الخدمات،وجميع عناصر تقدم تلك 
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واالنتاجية، الفعالية هنا تعني قدرة البنك على تحقيق االهداف التي تم تحديدها أما الفعالية 

 .االنتاجية هنا تعني التناسبية بين نتائج تقدم الخدم والوسائل المسخرة لتقديم الخدمة

وك مقارنة أداء البنك بأداء البن إلىفي هذا المؤشر ينظر  مؤشر قياس تنافسية المتنافسين: .3

ك نو بمن خالل حساب الحصة السوقية والتي تحسب بالتناسبية بين حصة سوق ال األخرى وهذا

 ًء.أداوالحصة السوقية للبنك األفضل 

انبين هما القياس الداخلي والقياس الخارجي، فالقياس الداخلي يعتمد على جعملية القياس هنا لها  .4

اك وأداء لمقارنة بين أداء البنمؤشر الرحية ومؤشر الفعالية/انتاجية والقياس الخارجي يعتمد على ا

هذا المؤشر يسمح بمعرفة الموقع التنافسي والتصرف الذي  البنك األكثر تنافسية في السوق.

 الخدمة.يجب القيام به في الوقت المناسب لضمان استمرارية تشاط البنك محل 

الحجم  لىإيعتبر من أهم مؤشرات قياس القدرة التنافسية لبنوك بالنظر  مؤشر الحصة السوقية: .5

الذي تتم تغطيته مقارنة بما يغطيه المنافسون، وذلك عن طريق االهتمام بجودة الخدمة وتقديمها 

تميزها عن الخدمة المقدمة في البنوك  إلىبالوسائل والشروط المالئمة، األمر الذي يادي فعال 

من تأكيد الحصة السوقية على مزايا الخدمة المعبرة عن تنافسية البنك الحالية، األخرى. بالرغم 

 : كالتاليفذلك ال يضمن استمرار قدرته التنافسية لعدة ظروف أهمها 

 .حكام القانونية مثل براء االختراع والملكية الفكريةاأل -

 .عتبر دخيل جديد على السوقينك بال -

 .تحرير التجارة الدولية -

 ك.بنفي البيئة المحيطة بال التغييرات -
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 ردننبذة حول النظام المصرفي في األ ( 2-3-4-3)

 سـواء يالتجـار  النشاط واتساع لتطـور كمحصلة باألردن، األولى مراحلها في البنوك نشأة جاءت

 نأ إال بهـا، المتعامـل النقـود أشكال تعـدد جانـب إلى الخارجي، العـالم مـع أو المجاورة الدول بين

 التطـورات

يجاد البنوك، هذه تطوير نحو دفعت المتالحقة االقتصادية  خدماتها قدمت معاصرة مصرفية نظم وا 

 القتصاديا بالنظام الدول لكل االقتصادية السياسات ضمن رئيسية مكانة وتحتل القطاعات، لمختلف

 مـن اتهاالختصاص تبعـا أعمالها وتنوعت المصرفي، العمل في البنوك بدأت فقد هذا وعلى. العالمي

عام  لىإيعود تاريخ البنوك في األردن ، و أجنبية لبنوك فروع أو استثمارية، بنـوك إلى وطنيـة، بنـوك

 اتاسان وعمل على وضع السيالملكية البريطانية في عم   عندما افتتح المصرف العثماني ذات 1925

أفتتح فرع للبنك العربي  1934عدم وجود بنك مركزي في ذلك الوقت، وفي عام  لالنقدية للحكومة 

األردن  إلىالقدس، وتحول بعد ذلك مقر اإلدارة العامة مدينة وكانت إدارته العامة في  في مدينة عمان

، وفي العام نفسه افتتح البنك البريطاني للشرق األوسط فرع له في عمان، وفي عام 1949في عام 

تم تأسيس بنكيين تجاريين هما: بنك القاهرة  1960تم تأسيس البنك األهلي األردني، وعام  1956

تم تأسيس البنك المركزي األردني ليحل محل مجلس النقد  1964عمان وبنك األردن، وفي عام 

 .(45،ص 2017،الدويني(وليحل محل مجلس النقد الفلسطيني 1950األردني الذي تأسس في عام 

سـتة  إلى. وتتوزع هذه البنوك 2019بنكًا في نهاية عام  24عدد البنوك العاملة في األردن  وبلغ

عشـر بنكا أردنيا، منها ثالثة بنوك إسـالمية، وثمـانيـة فروع لبنوك أجنبيـة، منهـا فرع لبنـك إسالمي. 

لمملكة، مقابل مكتبًا موزعة داخل ا 81فرعًا و 861وتمارس جميع هذه البنوك أنشـطتها من خالل 

اسـتمر تحسـن مؤشـرات البنوك المرخصـة العـاملـة في و  2018مكتبًا في نهاية عام  83فرعًا و 844
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، وتحسـنت وتيرة نمو الودائع %5.4، إذ نمـت ميزانيتها الموحدة بنسـبة 2019المملكـة خالل عـام 

أما  .%3.7بنسبة  حة من قبلهـا، كما ذمت التسهيالت االئتمـانيـة الممنو %4.3لديها لتنمو بنسـبة 

 إلى 2019فيما يتعلق بفروع البنوك األردنية العاملة في الخارج، فقد وصـل عددها في نهاية عام 

تعمل في  مكتباً  21و فرعاً  97مكتبـًا ووحدتي أفشـور، منها  21مكـاتـب تمثيـل و 5فرعـًا و 194

 مؤسساتالتالي  الشكل يبي نو  (.2019، السنوي للبنك المركزي األردني التقرير) الفلسطينيةاألراضي 

 .2019عام الجهاز المصرفي األردني كما في نهاية 

 (2019مؤسسات الجهاز المصرفي األردني )نهاية عام : (2-10) الشكل
 6ص: 2019األردني تقرير البنك المركزي  المصدر:
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 االلكترونية في البنوك في تفعيل ودعم الخدمات األردني( توجهات البنك المركز  2-3-4-4)
2016-2021 

توجهات البنك المركزي األردني في تفعيل ودعم الخدمات االلكترونية في البنوك  أبرزفيما يلي 

 (:https://www.cbj.gov.jo/Default.aspx)ي األردن المركزي للبنك اإللكتروني الموقع خالل

عن البدء وأعلن  2016عام  منتدى تحالف االشتمال المالي إلىانلمام البنك المركز  األردني  .1

القطاع  والقيام بتطبيق بنوده والتي يمثلعداد وتطوير االستراتيجية الوطنية لالشتمال المالي إب

م وبناء صميلتل مختصة من القطاعين العام حيث تم تشكيل لجان وفرق عمالرقمي جزءا منها، 

 يدلى صعوعكافة مناطق المملكة  إلىأنظمة دفع وتحويل الكترونية لضمان الوصول المالي 

لالزمة ا البنك المركزي األردني على إجراء التغييرات عمل األطر القانونية والممارسات التنظيمية

والتعامالت اإللكترونية وتعزيز قدرة البنوك بهدف دعم استخدام التكنولوجيا المالية الحديثة 

( Fintechوالمؤسسات المالية على التعامل مع المخاطر الناجمة عن التكنولوجيا المالية )

والمخاطر السيبرانية بشكل يساهم في خلق بيئة مصرفية مهيأة العتماد التكنولوجيا المالية في 

نشر الثقافة المالية وزيادة التوعية نحو  مع التركيز علىوتفعيل تقديم الخدمات واألعمال، 

 .(2016-2014)الخطة االستراتيجية للبنك المركزي األردني، استخدامها

نظام الدفع بالهاتف النقال بنظام عرض وتحصيل الفواتير الكترونيا  ربطتم  6/2017في  .2

فقد تم تفعيل عدد كبير من الخدمات مثل خدمة الدفع ، ولتغطية القدر األكبر من المستهلكين

NFC  والتي تتيح ميزة دفع المدفوعات صغيرة الحجم عن طريق تمرير الجهاز عند نقطة البيع

عبر البدالة الوطنية للهاتف النقال  وبوقت اقل، خدمة ارسال واستقبال االموال داخليا وخارجياً 

والعديد من الخدمات  ATMي جهاز صراف آلي بحيث يتمكن العميل من سحب الحوالة من أ

https://www.cbj.gov.jo/Default.aspx
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لفئات كافة ا إلىاالخرى التي تساعد على تحقيق رؤى وتطلعات البنك المركزي في الوصول 

 .المستهدفة لتحقيق االشتمال المالي

 FinTech) مختبر ابتكارات التكنولوجيا المالية التنظيمي قطال تم ا 1/2018في  .3

Regulatory Sandbox)  جراء االختباراتإمكانية إ، والذي يعتبر بيئة تجريبية يتيح 

والفحوصات الالزمة للتكنولوجيا المالية المبتكرة وضمن معايير وخط زمني واضحين ومحددين 

لكتروني خدمات الدفع والتحويل اإلومن القطاعات التي يشتملها المختبر: وبأعلى درجات الشفافية 

بناء هوية مالية ، ر والشبهات المالية ورصد االحتيال والحد منهخدمات إدارة المخاط، لألموال

تقنية  ،خدمات التحقق الرقمي المبتكر من العمالء، رقمية وتاريخ مالي وتقييم انتمائي للعمالء

الخدمات المالية والمصرفية التقليدية ولكن ،  DLTمنصاتو  (Blockchainسلسلة الكتل )

 .بتكنولوجيا مبتكرة

البنك المركز  األردني وتحالف الشمول المالي منتدى سياسات عقد  2/4/2018في  .4

 .لتنظيميةايسلط هذا المنتدى الضوء على تطوير التشريعات واألطر  حيث التكنولوجيا المالية

هذا المنتدى مجموعة من المواضيع والقضايا الهامة مثل تنظيم االبتكار، التوسع في  يويغط

ثار التشريعية، تعزيز استخدام التكنولوجيا المالية في التعامل مع استخدام االئتمان الرقمي واأل

 لتعزيز الشمول المالي.  (Blockchain) استخدام تكنولوجياتعزيز و  أزمات الالجئين،

 إطالق تم غيتس والتي بموجبها وملينداتوقيع اتفاقية مع مؤسسة بيل تم  28/2/2018 في .5

ستقدم و  .(Mobile Money for Resilience MM4R)النقود اإللكترونية للتمكين" " مبادرة

ماليين دوالر لدعم برامج البنك المركزي األردني في وتستهدف هذه  3المؤسسة دعما قيمته 

مليون دوالر أمريكي على مدى األعوام  11 إلىالمبادرة زيادة المساهمات المالية لتصل قيمتها 
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المالية االلكترونية المقدمة من الحكومة وبرامج الخمسة المقبلة لتوسيع نطاق الوصول للخدمات 

 التحويالت النقدية المقدمة من منظمات المساعدات اإلنسانية.

 التنظيمي لماليةا التكنولوجيا ابتكارات مختبر في للدخول التقدم باب فتح عنالبنك المركزي  أعلن .6

 من انطالقا، FinTech in COVID-19 and Beyond :عنوانها مبادرة تحت 2020 لعام

 ،FinTechة المالي التكنولوجيا مجال في واالبتكار التطور دعم في األردني المركزي البنك سياسة

 نم العديد في الرقمي التحول يلعبه الذي الحيوي والدور COVID-19 كورونا زمةأ ظل   وفي

 .المالي القطاع رأسها وعلى القطاعات

 عاتمدفو  أتمتة مشروع لتمويل منحة اتفاقية على التوقيع 20/07/2020 الموافق االثنين يوم تم .7

 أتمتة إلى المنحة تهدف حيث ، األردني المركز  البنك بين العسكرية االستهالكية المؤسسة

 والبالغ ومتقاعدين عاملين من االستهالكية العسكرية المؤسسة من للمستفيدين الدفع عمليات

 لمؤسسةا فروع كافة وتزويد اإللكترونية، المحافظ بواسطة مستفيد ألف( 500 - 300) عددهم

 عبر إللكترونيةا المحافظ بواسطة الدفع من تمكنهم حديثة بيع نقاط بأجهزة العسكرية االستهالكية

  .ظالمحاف تلك عبر خصومات وتقديم مادية حوافز إيداع من المؤسسة وتمكين( QR) تكنولوجيا

 " وذكية آمنة حلول...االلكترونية الدفع خدمات"  بعنوان إلكترونية تثقيف حملة إطالق .8

 على ميةالرس وصفحته األردني المركزي للبنك اإللكتروني الموقع خالل من ،2021 /3/ 1 في 

 الدفع تبأدوا التعريف ومنها اإللكتروني الدفع مجال في المواضيع أبرز الحملة غطيتو  .الفيسبوك

 وضبط يقتوث من توفره وما وأمان، وسهولة سرعة من به تمتاز وما استخدامها، وكيفية اإللكترونية

لىو  إلكترونيًا، االلتزامات تسديد إمكانية إلى باإلضافة للمصروفات، ومراقبة  الوعي توىمس زيادة ا 

 الجوانب في وذلك األعمال قطاعات أو/ و األفراد قطاع سواء المجتمع فئات كافة لدى المالية والثقافة

 أو/ و عالدف بطاقات خالل من سواء اإللكتروني الدفع ووسائل أدوات خالل من بالمدفوعات المتعلقة
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 إلى التحولو  اإللكتروني الدفع وتشجيع زيادة إلى الحكومة توجه ظل في وذلك اإللكترونية، المحافظ

 .ومتطور شامل رقمي اقتصاد

 نظيمت بخصوص لألموال اإللكتروني والتحويل الدفع وشركات البنوك لجميع تعليمات إصدار" .9

 في (Digital Onboarding & E-KYC) إلكترونياا  معه والتعامل عميلك اعرف إجراءات

 خدماتها ديمتق من الدفع وشركات البنوك تمكين في األساسية الركيزة تعتبر التي 2021 /1/3

 الداخلية عملها إجراءات وتنظيم سياساتها ووضع رسم على مساعدتها ذلك في بما رقمي، بشكل

نشاء عميلك اعرف متطلبات بتلبية المعنية  العميل عم التعامل إطار في المصرفية العالقة وا 

 من شكل أي أو الدفع شركة أو البنك لدى وجاهياً  العميل لتواجد الحاجة ودون بعد عن إلكترونياً 

 وزيادة لمملكةا في القائمة والتشريعية التنظيمية البيئة مع التوافق يضمن وبما تواجدهما أشكال

 ."اإلرهاب وتمويل األموال غسل مكافحة فعالية

 الرقمية البنوك تنظيم" عنوان تحت وثيقة إصداره عن 29/7/2021 في المركزي البنك علنأ" .10

 المتكاملة ةالرقمي البنوك تنظيم حيال توجهاته بيان إلى تهدف ؛"الهاشمية األردنية المملكة في

 أبرزها رقميةال البنوك بترخيص المرتبطة الرئيسية القواعد إرساء نحو منه وكخطوة المملكة، في

 لتيا والمنتجات الخدمات ونوعية وطبيعة المال، رأس ومتطلبات المالكين،/ المساهمين طبيعة

 القطاع يف المالية التكنولوجيا حلول ومستجدات تطورات ظل في تقديمها الرقمية للبنوك ُيمكن

 ."كامل بشكل األردني واالقتصاد األطراف جميع مصالح يراعي وبشكل المصرفي،

 باستثناء (مكاني) فروع شكل على تواجد لها ليس بنوكبأنها  ،الرقمية البنوك إلى ويشار ذاه

 وتقديم يةالمصرف العالقة إنشاء متطلبات بإتمام وتقوم العامة، باإلدارة الصلة ذات المتطلبات بعض

( كانيةم أو زمانية قيود دون) بعد عن عمالئها مع المصرفية العمليات وتنفيذ والمنتجات الخدمات
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 على لقائمةا اإللكترونية القنوات من وغيرها النقال الهاتف وتطبيقات االنترنت منصات باستخدام

 باالعتماد لكن ليديالتق شكلها في البنوك تقدمه ما نفس البنوك هذه تقدم حيث الحديثة، التقنيات حلول

 شكل أي أو البنك فروع من أي لدى الفعلي العميل تواجد تتطلب ال التي اإللكترونية الوسائل على

 .تواجده أشكال من

 ذات السابقة المبحث الرابع: الدراسات السابقة( 2-4)

 ، لذلكخاصةمن محددات هذ الدراسة ندرة الدراسات حول البنوك التجارية األردنية وتطورها 

ها حسب ثواختصت بذكر أحدالعربية واألجنبية المختلفة اعتمدت الباحثة على الدراسات السابقة 

 علمها وبحثها حول هذه التقنيات.

 الدراسات العربية( 2-4-1)

" مدى معرفة المحاسبين بتقنية البلوك تشين وتوقعاتهم بعنوان:( 2021) الجخلبدراسة 
 النعكاساتها على المحاسبة".

هدفت الدراسة للكشف عن مستوى معرفة المحاسبين بتقنية البلوك تشين المستجدة وخصائصها 

يتمثل بالمحاسبين العرب األعضاء في النقابات والجمعيات المحاسبية  دراسةفي مجتمع واستخداماتها 

لمعرفة اوكذلك قياس توقعاتهم االنعكاسات تطبيقها في المحاسبة، إضافة لقياس العالقة بين مستوى 

والقدرة على توقع االنعكاسات، ولتحقيق هذه األهداف استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي 

 اعياإللكترونية عبر البريد االلكتروني ووسائل التواصل االجتم وكانت أداة الدراسة الرئيسية االستبانة

راسة لمالئمة لبيانات الدالتي وزعت على عينة من المحاسبين. وتم استخدام األساليب اإلحصائية ا

والختبار فروضها. أظهرت النتائج أن المحاسبين لديهم معرفة عالية بتقنية البلوك تشين وخصائصها 

واستخداماتها وكذلك تبين لدى الباحث وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى معرفة المحاسبين 
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ات المحاسبين أن توقع إلىك أشارت النتائج وفقاً لمتغيرات الجنس وسنوات الخبرة والمؤهل العلمي، كذل

النعكاسات تطبيق البلوك تشين إيجابية على المحاسبة مع وجود فروق إحصائية لتوقعات المحاسبين 

وفقاً لمتغيرات الجنس وسنوات الخبرات والمنطقة الجغرافية والمؤهل العلمي والمسمى الوظيفي، وأكدت 

 متغير المعرفة بالتقنية ومتغير توقع االنعكاس. النتائج وجود عالقة ارتباط طردية بين

قنية سلسلة ت) الوهميالمتغير  متغير الدراسة الحاليةوقد تم االستفادة من هذه الدراسة في بناء 

 .((Blockchainالكتل )

دور التحول الرقمي في تفعيل آليات لبط مخاطر " بعنوان:( 2020والعنز  ) شاهيندراسة 
)دراسة  19في ظل أزمة کوفيد  اإللكترونيةالمالية وأثرها على الخدمات المصرفية  التكنولوجيا

 الكويتية(". البنوكميدانية على 

 ولوجياالتكنمساهمة التحول الرقمي في استخدام آليات ضبط مخاطر بيان  إلىهدفت الدراسة 

لتحقيق  19في ظل أزمة کوفيد  الكويتية في البنوك اإللكترونيةالمالية لتطوير الخدمات المصرفية 

هذا الهدف استخدام الباحث المنهج االستقرائي من خالل إجراء مسح ميداني على عينة من العاملين 

 واعتمد الباحث على األساليب اإلحصائية الختبار الفروضباستخدام االستبانة  الكويتية في البنوك

مالية في تطوير الخدمات المصرفية ال التكنولوجيايساهم تحليل وتصنيف مخاطر  إلىوتوصل 

التحول الرقمي في نظام الحوکمة يعطي نتائج واعدة ويحافظ على  ،الكويتية البنوكفي  اإللكترونية

يث بكثرة األبحاث حول هذه التكنولوجيا ح وكانت أهم التوصيات العمليات المصرفية الرقمية تكامل

ة التي ل مجااًل خصبًا للعديد من الدراسات المستقبليالمالية منطقة بحثية حديثة تمث التكنولوجياتعد 

المالية على العديد من المتغيرات مثل األداء المالي والحصة السوقية  التكنولوجياأن تتناول أثر  يمكن

، واألثر على سلسلة القيمة المالية، ودور المراجع الخارجي في ضوء التحول الرقمي واألثر للبنوك

 .المراجعةعلى جودة عملية 
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 (المالية التابع )قائمة التدفقات الدراسة الحالية متغيروقد تم االستفادة من هذه الدراسة في بناء 

 .حول الصيرفة االلكترونية والتحول الرقمي وتدعيم اإلطار النظري فيها

 المالي للمصارف األداء على والودائع القروض حجم أثر: " بعنوان (2019)الشويطر  دراسة
 ."األردنية التجارية

التعرف على أثر حجم القروض والودائع على األداء المالي في البنوك  إلى الدراسةهدفت 

( والعائد على حقوق ROAالتجارية األردنية، من خالل استخدام مؤشرين هما العائد األصول )

حدار بموجب االن. ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام أسلوب التحليل القياسي (ROEالمساهمين )

(، والمنهج الوصفي التحليلي، من Multiple Liner Regression Analysisالخطي المتعدد )

ة والبالغ بورصة عمان لألوراق المالي خالل دراسة وتحليل البيانات المالية للبنوك التجارية المدرجة في

ئج أهمها: ارتفاع في حجم نتا إلىوتوصلت الدراسة  .(2017-2008)للفترة عددها ثالثة عشر بنكًا 

( وفي العائد ROAالقروض وحجم الودائع خالل فترة الدراسة، وانخفاض في العائد على األصول )

وجود أثر ايجابي ذو داللة  إلى( خالل نفس الفترة، كما توصلت ROEعلى حقوق المساهمين )

نتائج األردنية. على ضوء الإحصائية لحجم القروض والودائع على األداء المالي في البنوك التجارية 

توصيات أهمها: توجيه البنوك التجارية على ضرورة تبني استراتيجيات لجذب  إلىتوصلت الدراسة 

المزيد من الودائع ذات التكلفة المتدنية على أساس منافسة سعرية وغير سعرية لتعزيز قدرتها على 

 االقراض وبالتالي تعظيم الربحية واألداء المالي للمصارف التجارية. 

ارتباطها و متغيرات مستقله من  الحالية نموذج الدراسةأفي بناء وقد تم االستفادة من هذه الدراسة 

 وأبعادها. متغيرات تابعةمع ال
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نموذج مقترح لتفعيل الشمول المالي من خالل التحول الرقمي " بعنوان:( 2019) ةأبو سمر : دراسة
 ." 2030لتحقيق رؤية مصر

لتعزيز الشمول المالي في مصر لما له من أهمية في توسعة  آليات إلىهدفت الدراسة للوصول 

دائرة المستفيدين من الخدمات المالية التي ستسهم في تمكين المجتمع ككل وتعزيز االستقالل المالي 

رسمي األمثل للموارد وتحويل االقتصاد غير ال االستخدام إلىلإلفراد وتحقيق تنمية مستدامة باإلضافة 

واتبع الباحث المنهج االستقصائي لواقع البنوك المصرية لتحقيق اهداف الدراسة  اقتصاد رسمي، إلى

قدية من غير ن إلىمقترحة وأهمها تحويل المعامالت النقدية  آلياتعدة  إلىوتوصلت نتائج الدراسة 

 ةخالل الحسابات الرسمية وميكنة جميع الخدمات المالية وغير المالية وزيادة استخدام الخدمات المالي

، الشمول المالي لىإزيادة البنية التحية اإللكترونية للبنوك تؤدي إلي تزيد إمكانية التحول االلكترونية، 

 التحول الرقمي يساعد على زيادة فاعلية الشمول المالي. و االستقرار المالي إلىالشمول المالي يؤدي 

وأهم توصيات الدراسة هي إيجاد حلول جديدة وغير تقليدية لمساعدة البنك المركزي المصري في 

تعزيز مستويات الشمول المالي من خالل إعداد جدول زمني خالل خمس سنوات لتحويل األنشطة 

كتروني بين البنوك والجهات لوالربط اإل 2030غير نقدية بالتنسيق مع خطة مصر  إلىالنقدية 

لزامية الرسم  هتماماال إلىة باإلضاف األفراد والشركات بضوابط جادة تساعد في تفعيل الشمول المالي وا 

 .بالبنوك اإللكترونية

تحول في بيان ال للدراسة الحاليةالنظري  اإلطاروقد تم االستفادة من هذه الدراسة في تدعيم 

 .الرقمي الجديد وتطبيقاته وتبعاته
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 ."القيم الجديدة لالتصال العمومي في المرفق االلكتروني"( بعنوان: 2019) حسنيدراسة 

 افةاالدوار الوظيفية التي يؤديها المورد البشري لفرض ثق إلىضرورة التنويه  إلى الدراسةهدفت 

وأن مصير استراتيجية الجزائر  .االسفل إلىالعمل باإلدارة االلكترونية داخل المرافق العامة من االعلى 

نحو تفعيل مرافقها ضمن هذا النموذج االداري االتصالي محكوم بالثقافة التقنية كأهم بعد ينعكس 

التركيز على برامج تدريبية مكثفة تمنح كفاءة للعاملين  إلىباإلضافة  ايجابا على خدماتها الضمنية

ة. مر الذي سينعكس على اهم قيمة المساءلة والشفافيداخل هذه المرافق وهما يعزز الوالء التنظيمي، اال

يبقى العمل باإلدارة االلكترونية داخل المرافق العمومية يخضع لعوامل الدراسة هم ما توصلت اليه أ

بحاجة ماسة  العامة في الجزائر اليوم والتقنية، فالمرافقالسياسية واالقتصادية والسياسية  متباينة من

ما ينعكس  وهو متكامل،يسمح لها بأداء وظائفها بشكل  أفضلبشكل  هاينبتلمضاعفة الجهد نحو 

على صورة المرافق العمومية وتقريب االدارة من المواطن بطريقة تمكنه من االستفادة من  ايجاباً 

 .الخدمات المطلوبة

نظام في العمل ب وقد تم االستفادة من هذه الدراسة في تدعيم اإلطار النظري للدراسة الحالية

 .سالسل الكتل والربط بين جهات مختلفة

تأثير استخدام المنتجات المالية المسـتحدثة في بناء الميزة  "( بعنوان:2019) كثير دراسة بو
 ."التنافسية للبنوك التجارية العمومية

رفة وسائط الصي -معرفة تأثير استخدام المنتجات المالية الحديثة  إلىهدفت هذه الدراسة 

في بناء الميزة التنافسية للبنوك التجارية الجزائرية. اعتمد الباحث المنهج الوصفي  -االلكترونية

، حيث تكون مجتمع الدراسة من الموظفين االستبانةعن طريق  التحليلي المالئم ألغراض البحث

وتمثلت عينة الدراسة في موظفي بنك الفالحة والتنمية  2018لتجارية خالل العام العاملين بالبنوك ا
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الريفية والبنك الوطني الجزائري، الوكالتين الجهويتين بسطيف، من أبرز النتائج التي توصلت إليها 

 الدراسة وجود أثر ذو داللة إحصائية الستخدام أدوات ووسائط الصيرفة االلكترونية في بناء الميزة

معرفة الوضعية التي  من وجهة نظر موظفي البنوك محل الدراسة؛ وثانياالتنافسية للبنوك التجارية، 

توصلت ما هم أتوجد عليها البنوك الجزائرية، في استخدام التقنية الحديثة لتقديم الخدمات المصرفية. و 

ليه الدراسة أن استخدام أدوات وتقنيات الصيرفة الحديثة، من بين أهم األساليب التي تستعين بها إ

المؤسسات المصرفية للتميز عن منافسيها، والتي على أساسها يمكن المفاضلة بين خدمات البنوك، 

رار والنمو والتوسع مإذ يعتبر استخدام الصرفة اإللكترونية أحد العوامل التنافسية القوية في تأمين االست

خدام أدوات االهتمام باست إلىالسوقي للبنوك، وأصبح هناك العديد من المبررات التي تدعوا المصارف 

 وتقنيات الصرافة الحديثة في تقديم خدماتها، بهدف تحقيق تميز تنافسي ومستويات ربحية أعلى.

ائمة المركز بقالمرتبط سة الحالية نموذج الدراأبناء تدعيم وقد تم االستفادة من هذه الدراسة في 

 المالي.

دراسة ميدانية -أهمية التحول الرقمي في القطاع المصرفي" بعنوان:( 2019)يونس بني دراسة 
 ".بالتطبيق على مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية

لدراسة مفهوم وفوائد التحول الرقمي ومعرفة التحديات التي تواجهه ومعرفة مدي  الدراسة هدفت

 لتحقيق أهداف هذه الدراسة فقد قام الباحث بعمل دراسة ميدانية تستهدفأهميته في البنوك السعودية، 

الدراسة  نتـائج وقد تـم تحليـل اإللكترونية.عشوائية من عمالء البنوك الذين يتعاملون بالصيرفة  شـريحة

: وضوح إلىوتوصلت نتائج الدراسة االعتمادية، الميدانية باستخدام النسبة المئوية الختيار مدى 

جود عالقة و  تبين أهمية التحول الرقمي في مختلف القطاعات خاصة القطاع المصرفي السعودي، مع

عكس لعمالء مما ينبين أهمية التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات البنكية الرقمية وزيادة رضا ا
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ومن أهم توصيات هي ضرورة وجود استراتيجية . علي زيادة اقبالهم على خدمات الموقع االلكتروني

اتي مجتمع معلوم إلىواضحة للتحول الرقمي لدي كافة قطاعات الدولة للتسريع بتحول المجتمع 

زيادة  إلىة، مما يؤدي والعمل على رفع مهارات العاملين في تقديم الخدمات البنكية الرقمي رقمي،

طالق نماذج  قدرة البنوك على المنافسة، وتحقيق الريادة الرقمية للبنوك السعودية، وأيضا تطوير وا 

 .الجديد أعمال جديدة تتفق مع التحول الرقمي

خدمات حول أهمية ال وقد تم االستفادة من هذه الدراسة في تدعيم اإلطار النظري للدراسة الحالية

 .كترونيةالبنكية االل

انعكاسات استخدام التكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات "( بعنوان: 2018) درويش دراسة
 ".المصرفية على تحسين أداء البنوك العاملة في فلسطين

محاولة التعرف على انعكاسات استخدام التكنولوجيا الحديثة في تحسين أداء  إلىالدراسة  هدفت

م تصميم استبانة وت الوصفي،ولتحقيق هذا الهدف استخدم الباحث المنهج البنوك العاملة في فلسطين، 

لجمع البيانات من مديري الفروع ورؤساء أقسام التسويق في البنوك العاملة في المحافظات الشمالية 

تم اختيارهم بطريقة طبقية عشوائية  فرداً  112في فلسطين )الضفة الغربية(، ووزعت على عينة بلغت 

أن البنوك العاملة في فلسطين تستخدم  إلىوتوصلت الدراسة  مكتملة.استبانة  84ا واسترد منه

ًً ن هذا االستخدام يعكس أثاأالتكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمة المصرفية بدرجة كبيرة، و  ايجابية  رًا

ت اعلى تحسين أداء البنوك من حيث القدرة على المنافسة، وخفض التكاليف، وفاعلية تقديم الخدم

ملية تلبية احتياجات العمالء من تسهيل ع إلىالمصرفية في الوقت المناسب والمكان المالئم، إضافة 

رورة تعميق ضهم التوصيات التي ذكرتها الدراسة أو ، تقديم الخدمة لهم بما يحقق رضاهم بدرجة عالية

دراكفهم  ديدة التي والمنافسة الشة التحديات الكبيرة هالبنوك ألهمية التكنولوجيا في مواج هادارا وا 
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مون الخدمات المصرفية المقدمة للعمالء عبر الوسائل التكنولوجية ضضرورة التوسع في مو  تواجهها

 م.الحديثة لزيادة التسهيل عليه لتحقيق رضاهم وكسب والئه

نموذج الدراسة الحالية متغيرات مستقله أوقد تم االستفادة من هذه الدراسة في تدعيم بناء 

 بتفاصيلها ومتغيرات تابعة بتفاصيلها واختبار فرضياتها.

 ."األردنية للبنوك التجارية المالي األداء على االئتمان مخاطر أثر بعنوان:( 2017) العياط دراسة

 دنية، وقداألر  التجارية للبنوك المالي األداء على االئتمان مخاطر أثر لمعرفة الدراسة هذه هدفت

 عددها لبالغا عمان بورصة في المدرجة األردنية التجارية للبنوك المالية القوائم على الدراسة اعتمدت

يالت، التسه مخاطر المال، رأس كفاية هي التي المستقلة المتغيرات استخدام تم وقد. بنكاً ( 13)

 عرض مت .البنك وحجم المحلي اإلجمالي، الناتج الدين، التضخم، مخاطر مخاطر التشغيلية، الكفاءة

(. panel analysis) للبيانات االحصائي التحليل اسلوب استخدام خالل من وذلك والنتائج التقديرات

 خاطرم التشغيلية، الكفاءة التسهيالت، لمخاطر إحصائية داللة ذي أثر وجود النتائج أظهرت وقد

 هامشو  الموجودات على العائد على البنك، وحجم اإلجمالي، المحلي الناتج الدين، مخاطر التضخم،

. الفائدة صافي هامش على التسهيالت لمخاطر إحصائية داللة ذو أثر يوجد ال بينما. الفائدة صافي

 المتغيرات ةودراس المخاطر بتقليل االهتمام االعتبار بعين األخذ البنوك على بأن الدراسة أوصت وقد

 .للبنك المالي األداء على هذا ينعكس مما بعناية

االستفادة من هذه الدراسة في بناء انموذج الدراسة الحالية حول رسم عالقة متغيرات وقد تم 

غير التابع قائمة بالمت ولصالمتغير المستقل العائد على األبين  الدراسة ببعضها حيث تبين الترابط

لدخل ا العائد على األصول الذي يمثل قائمةوالمتغير التابع  التدفقات النقدية وتأثيره على المخاطر

 للدراسة حول أهمية التطور في تحسين األداء المالي للبنوك.وتدعيم اإلطار النظري الشامل، 
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 ( بعنوان: "مدى إسهام تطبيقات ذكاء األعمال في تطوير نظم المعلومات2012)صيام دراسة 
 .المحاسبية في البنوك التجارية األردنية"

المعلومات  معرفة مدى إسـهام تطبيقات ذكاء األعمال في تطوير نظم إلى الدراسـةهدفت 

دة، فاعلية ديج خدمات مصرفية استحداثالمحاسبية بأبعاده )تطوير الخدمات المصرفية التقليدية، 

 استنادا ردنيةاأل نظم المعلومات المحاسبية، كفاءة نظم المعلومات المحاسبية( في البنوك التجارية

خالل التعرف على الخدمات المصـرفية الجديدة التي تقدمها هذه البنوك على اداه الدراسة االستبانة ،

 دامها تطبيقات ذكاء االعمال، ومدى إسهامها في رفع فعالية وريادة كفاءة نظم المعلوماتخاست عبر

ل ربطها مال ومن خالأن تطبيقات ذكاء االع وأهم ما توصلت اليه الدراسةالمحاسبية في تلك البنوك، 

بوسائل االتصال الحديثة قد أسهمت في انتاج العديد من الخدمات المصـرفية الحديثة، مثل إصـدار 

، وتقديم ATMبطاقات االئتمان وبطاقات التسوق عبر االنترنت، وتقديم خدمات الصرف االلكتروني 

اتف لمصـرفية عبر االنترنت والهخادمات دفاع المرتبات عبر البطاقات، وتقديم العديد من الخدمات ا

والهائف الخلوي. كما أظهرت النتائج أن هناك دور كبير لتطبيقات ذكاء االعمال في رفع فعالية نظام 

لدراسـة ا وكانت أهم توصياتالمعلومات المحاسبية في البنوك التجارية االردنية وزيادة كفاءتها. 

سة من الفرص المتاحة للمناف لالستفادة االهتماممن  ضـرورة إيالء أنظمة المعلومات المحاسبية مزيداً 

 طبيقاتوتالعالمية من خالل تقديم خدمات مصرفية جديدة ومتميزة عبر وسائل االتصاالت الحديثة 

 ذكاء األعمال.

لمتغير احول رسم عالقة  الحالية نموذج الدراسةأبناء تدعيم وقد تم االستفادة من هذه الدراسة في 

ية حول الخدمات البنكية االلكترونية والرقم النظري فيها اإلطاروتدعيم بالمتغيرات األخرى الوهمي 

منطلقًا لبناء التطور وخطواته وأهميته تعزيزًا و  ة حيث ترسم بدايةالمختلفة وأثرها على الميزة التنافسي

 لقلتها حول القطاع المصرفي األردني. لدراسات واألبحاث الحديثةا
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 الدراسات االجنبية( 2-4-2)

 بعنوان:Kwilinski  (2019 ) دراسة

 “Implementation of Blockchain Technology in Accounting Sphere”. 

متأصلة في أهمية  وأنها (Blockchainتقنية سلسلة الكتل ) لبيان أهم خصائص الدراسة هدفت

قة بغض النظر عن ث وصادقة،الملكية المحاسبية المعلومات الموجودة في قاعدة البيانات موثوقة 

ية معامالت عبر اإلنترنت عال منتميز إدخال التكنولوجيا في المحاسبة وبيان مدى  الطرف المقابل

تقرائي الباحث المنهج االسواستخدم الذكية. السرعة وسهلة االستخدام باستخدام تطبيقات الهواتف 

تقنية دخال إنتائج بأن والوصول ل اف الدراسةهدألتحقيق على االستبانات  والمنهج الوصفي استناداً 

نظيراتها التكنولوجية األكثر تقدًما( بمزامنة السجالت  أوسيسمح ) (Blockchainسلسلة الكتل )

 األسئلة إلىسينتقل التركيز  .مما سيسمح بإجراء عمليات تدقيق آلية مستمرة المقاولين،المحاسبية بين 

 لفعالة،اوآليات الرقابة الداخلية  القياسية،التي تتطلب حكم المدقق نفسه: العمليات المعقدة غير 

لتوصيات والتقييم. وعلى ضوء تلك النتائج كانت ا المعلومات،وتدقيق تكنولوجيا  والتنبؤ،والتحليالت 

قيوًدا أكثر من  (Blockchainتقنية سلسلة الكتل ) سيكون الستخدام التجارية،بالنسبة للكيانات 

نظًرا ألن السرية التجارية تفرض قيوًدا على الكشف عن المعلومات  للربح،المنظمات غير الهادفة 

ت لمرة واحدة وكذلك تكوين البيانا يمكن تجنب سرقة األصول كتحسين في التوثيق وبالتالي، .اإلدارية

لة الكتل تقنية سلسلن تعمل . رالتقاريعن الحسابات عن طريق اإلدخال المزدوج مع التعميم في إعداد 

(Blockchain)  ًضا الرقابة بل ستوفر أي فحسب،على تسريع عملية توثيق ومعالجة العمليات الفردية

 .الداخلية التشغيلية

تدعيم و  (Blockchainتقنية سلسلة الكتل )التعرف على مفهوم وقد تم االستفادة من هذه الدراسة في 

 النظري للدراسة الحالية. اإلطار
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 بعنوان : Faccia, Al Naqbi, Lootah (2019) دراسة
“Integrated Cloud Financial Accounting Cycle: How Artificial Intelli-

gence, Blockchain, and XBRL will Change the Accounting”. 

ربط أدوات التكنولوجيا الحالية المتعددة في كل خطوة في الدورة المحاسبية  إلى الدراسة هدفت

لوب واستخدم الباحث أس مع تصور استخدام إطار التخزين السحابي لبناء نظام مالي متكامل وقوي.

ا الحديثة ووجدت الدراسة أن استخدام التكنولوجيفي اختيار بناء فرضياته واختبارها  التحليل الوصفي

دارة البيانات الضخمة وهذا  في المجال المالي يمكن أن يوفر نهجًا جديدًا وتقدما جادا في المحاسبة وا 

بدوره يعبر عن طريقة ذات كفاءة لعالج التحديات المختلفة كالتهرب الضريبي وغسيل األموال 

ف تخزين البيانات ومخاطر التدقيق العالية وصعوبة التسويات واألخطاء المحاسبية وارتفاع تكالي

 مهأو  لفة.المختوجمع وتحليل البيانات وضعف المقارنة بين القوائم المالية للشركات في البلدان 

 ها.الحديثة في القطاع المالي وتوحيد سياسات تطبيق التكنولوجيادعم وتفعيل التوصيات بضرورة 

 .غيراتهمتالربط بين و الحالية نموذج الدراسة أبناء  تدعيم الدراسة فيوقد تم االستفادة من هذه 

 بعنوان:and Smith Appelbaum (2018 ) دراسة
 “Blockchain Basics and Hands-on Guidance, Taking the Next Step to-

ward Implementation and Adoption”. 

وما هي انعكاساتها  تهاوقدرا (Blockchainتقنية سلسلة الكتل ) ت لبيان ماهية الدراسة هدفت

على مهنة المحاسبة مما يوفر نقطة دخول للمهنيين المهتمين ويوضح كيف يمكن لهذه التكنولوجيا 

غيرات محاسبين القانونيين مع التال ومدى تكي ف الجديدة أن تغير وجه المحاسبة في السنوات القادمة

تخدم الباحث ولتحقيق هذا الهدف اسالمستقبل مرة أخرى في  الباحثَينوما يأمل به التكنولوجية من قبل 

 لدراسةاأهم التوصيات في و  الموضوع.االستقرائي للبحوث والدراسات السابقة في ذات المنهج 
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لالرتقاء  (Blockchainتقنية سلسلة الكتل )التقدم في بالمحترفون حالًيا المحاسبون تمتع  بضرورة

 .وتصور مهنة المحاسبة والمراجعة بشكل عام يقدمونها،والخدمات التي  بأنفسهم،

وقد تم االستفادة من هذه الدراسة في التعرف على مفهوم سلسلة الكتل وتدعيم اإلطار النظري 

 للدراسة الحالية.

 بعنوان:F Wang, & Y., Yuan, (2018 )  دراسة

 “Blockchain and Cryptocurrencies: Model, Techniques, and Applica-

tions”. 

ونموذج الحوسبة الموزعة   (Blockchainتقنية سلسلة الكتل )المركزية لبيان  الدراسةهذه هدفت 

هذه كما وتقدم هذه التكنولوجيا هم مميزات أو  األخرى،والعمالت المشفرة  Bitcoinالكامن وراء 

المنطقية  األسسو  والعمالت المشفرة (Blockchainتقنية سلسلة الكتل ) فيًا منهجيًا تحقيق الدراسة،

ة واألنظمة البيئية الحالية والمحتملة لبتكوين والعمالت المشفر  التقنية،والمزايا  الصلة،األساسية ذات 

مستخدما  والعمالت المشفرة (Blockchainتقنية سلسلة الكتل )تناول التطبيقات المحتملة لـو األخرى. 

ية للبحوث توفير التوجيه والمرجعاهم التوصيات بضرورة لتحقيق ذلك وكانت اداه الدراسة االستبانة 

 المستقبلية على طول هذا االتجاه الواعد والمهم.

حول التطبيقات  وقد تم االستفادة من هذه الدراسة في تدعيم اإلطار النظري للدراسة الحالية

 .لسالسل الكتلالمختلفة 

  :بعنوانSultan, K., Ruhi, U. &Lakhani, R  (2018 ) دراسة

“Conceptualizing blockchains: Characteristics & applications”. 

من خالل  (Blockchainتقنية سلسلة الكتل )م نظرة عامة مفاهيمية عن يتقدل الدراسةهدفت 

البتكارات ا ومناقشةوصف وظائفها التكنولوجية األساسية ومناقشة تطبيقاتها التجارية المحتملة. 
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عدد ال يحصى من  هتغطيوما  (Blockchainتقنية سلسلة الكتل )المعاصرة والمستقبلية القائمة على 

ًا م تعريفيقدتباإلضافة ل من حاالت االستخدام والصناعات التي تتجاوز العملة الرقمية والقطاع المالي

 ووصف Bitcoinالمستقلة عن  (Blockchainتقنية سلسلة الكتل )يحدد العناصر األساسية ًا ضمني

نا الباحث بالمنهج مستعي .(Blockchainتقنية سلسلة الكتل )الخصائص الوظيفية المختلفة آلليات 

 ي هذا المجال.فاالستقرائي للبحوث والدراسات المختلفة 

 االستفادة من هذه الدراسة في تدعيم اإلطار النظري للدراسة الحالية. وقد تم

 :بعنوانOmarini (2017 ) دراسة
 " The Digital Transformation in Banking and The Role of Fin Techs in 

the New Financial Intermediation Scenario". 

 عميقاً  حوالت يشهد الذي الرقمي التحول صناعة في الرئيسية التغيرات أحد لدراسة الدراسة هدفت

 التطوير عملية بقل في العميل لوضع للبنوك جديدةصاً فر  توفر الرقمنة أن منها. المصرفي النظامفي 

 بالتجزئة ةالمالي الخدمات قيمة سلسلة لتعطيلوجدت  السوق في الموجودة الجديدة التقنيات أن ويبدو

 البنوك تقوم ام وتحديد المصرفي، القطاع في الرقمي التحول تحديد إلى أيضا الدراسة تهدفو  ،اليدوية

 هي ذاتها دبح التكنولوجيا تكون لن أنه إلى أيضا واإلشارة السوق، في بتطويره FinTech وشركات

االستبانات بواستعانة  ،بل طريقة استخدامها ومركزيتها البنكية الصناعة تعطيل على ستعمل التي

 المستقبل يف المنافسة في االستمرار إن إلى الدراسة توصلت الباحث على عينة الدراسةالتي وزعها 

 السنوات اثأحد أظهرتها والتي. وميلا البنوك تتخذها التي القرارات على كبير حد إلى يعتمد سوف

 خالل من أو يئةالس اإلستراتيجية القرارات مقابل دفعه عليهم يتعين قد الذي السعر الماضية القليلة

  .لألفراد البنكية الخدمات قطاع في مماثلة أعمال نماذج اعتماد
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 حيث من هاب التنبؤ يمكن ال أنه في تكمن االبتكار مشكلة أن إلى بالنظر التوصيات مهأ وكانت

 التكنولوجيا اللخ من بقوة المشهد يتشكل أن أيضا البنوك مستقبلب يتوقع والعواقب، والحجم التوقيت

 .وعليه وجب التطور ومسارعه الزمن التقليديين غير والمنافسين الرقمية

 وقد تم االستفادة من هذه الدراسة في تدعيم اإلطار النظري للدراسة الحالية.

 بعنوان: Taylor Ben, (2017)  دراسة
 “Triple-Entry Accounting And Blockchain: A Common Misconcep-

tion”. 

تقنية  يمكن إنشاء وكيفوشروطها ماهيتها وطريقة عملها العقود الذكية  لبيان الدراسة هدفت

بضرورة العمل الجاد من قبل الباحث من خاللها وبها وأهم توصيات  (Blockchainسلسلة الكتل )

ال يتجزأ من  وجعلها جزءاً لديه جعل العقود الذكية قابلة للتطبيق في  ةالمؤسسات والشركات المختلف

 جياتقييم إمكانياتهم اآلن واالستثمار في تطوير التكنولو الرقمية الحالية والمستقبلية ب عمالاأل ةدار إ

مع العمل الجاد  (Blockchainتقنية سلسلة الكتل )تطوير خبرة جديدة في مجال برمجة البرمجيات 

 على األبحاث الخاصة بها.

 للدراسة الحالية.وقد تم االستفادة من هذه الدراسة في تدعيم اإلطار النظري 

 بعنوان:Ubachtb, & Janssen Ølnes (2017 ) ,دراسة
 “Blockchain in government: Benefits and implications of distributed 

ledger technology for information sharing”. 

وتأثيرها على العمليات  (Blockchainتقنية سلسلة الكتل )بيان ماهية  إلىالدراسة  هدفت

 كانت نتائجو كيفية تعزيزها باإلضافة لبيان اهم مميزاتها ومكوناتها و  المقترحةوالتطبيقات الحكومية، 

أن التقنية ستحقق فوائد محتملة في الحكومة اإللكترونية، وستغير من العمليات الحكومية  الدراسة
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جراء الكثير إكانت أهم التوصيات بضرورة و واستنادا على المنهج الوصفي في تحقيق نتائج الدراسة 

من البحوث والتجارب حتى يمكن فهم التقنية بشكل أعمق قبل تطبيقها، كذلك يجب تحديد 

 .استراتيجياتها

 وقد تم االستفادة من هذه الدراسة في تدعيم اإلطار النظري للدراسة الحالية.

 عن الدراسات السابقةما يميز هذه الدراسة ( 2-4-3)

 :إلىهدفت الدراسات السابقة 

وتوقعاتهم النعكاساتها على  (Blockchainتقنية سلسلة الكتل )بمدى معرفة المحاسبين  معرفة

تطوير نظم المعلومات و  في المحاسبة (Blockchainتقنية سلسلة الكتل )وتطبيق  المحاسبة

 (2019 ،بو كثير)و (Kwilinski, 2019)و )2021، الجخلب) المحاسبية في البنوك

دور و  ،( Ølnes, Ubachtb, & Janssen,2017)و (Appelbaum and Smith, 2018)و

األداء  ىودائع العمالء علأثر حجم القروض و و  على الخدمات المصرفية اإللكترونية التحول الرقمي

 (2019، بني يونس)و (2019، الشويطر)و (2020، والعنزي شاهين) المالي للمصارف

استخدام الخدمات المالية  وزيادةغير نقدية  إلىتحويل المعامالت النقدية ، (Omarini,2017)و

انعكاسات استخدام التكنولوجيا  ،(2019، أبو سمرة) االلكترونية، زيادة البنية التحية اإللكترونية للبنوك

، (2012 ،صيام)و (2018، درويش) تحسين أداء البنوكالحديثة في تقديم الخدمات المصرفية على 

صف وظائفها التكنولوجية و اهم مميزاتها ومكوناتها و و  (Blockchainتقنية سلسلة الكتل )بيان ماهية 

  ,.Lakhani, R U. & Ruhi, (Sultan, K, (2018 األساسية ومناقشة تطبيقاتها التجارية المحتملة

 .(,F &Wang, Y., Yuan, 2018)و
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 :بــ الدراسةهذه  تتميز و 

 على القوائم المالية في البنوك التجارية (Blockchainتقنية سلسلة الكتل )استخدام  أثربيان 

ضافة ، و خاصة األردنية لقوائم سلسلة الكتل على اتقنية بعاد )متغيرات مستقلة( لقياس أثر أثالث ا 

باستخدام عده  ROAل صو والعائد على األالمالية والمتمثلة بالمصاريف التشغيلية وودائع العمالء 

تقل الرئيس للمتغير المسباإلضافة القياسي تحليل االنحدار وباستخدام منهج إحصاء مختلفة أساليب 

دراسات السابقة انحصرت ال وقد والوصفية،التغيرات النوعية يصف  بحيثسلسلة الكتل تقنية الوهمي 

والجنس خدمة والالوصفية التي تؤثر في الظواهر االقتصادية، كالمعرفة  أوالمتغيرات النوعية على 

دراسة كما وتتميز هذه ال )حسب اطالع الباحثة(وهي األولى من نوعها  المستوى التعليمي وغيرها أو

دراسات السابقة، وحجم العينة المختارة حيث تناولت الدراسـة عن الالفترة الزمنية  اختالفبحداثتها و 

قياس األثر ما قبل تم و  2019-2016 من فترةتستخدم تقنية سلسلة الكتل تجارية اردنية  بنوك 8

، مما يعطي جانبا 2016وبعد تطبيقها من  2009من  (Blockchainتقنية سلسلة الكتل ) تطبيق

 كبيرا من األهمية ويتيح للمسؤولين وأصحاب القرار معالجة القصور في تطبيقها بشكل كامل.
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 :الثالثالفصل 
 الطريقة واإلجراءات()الدراسة ية منهج

 تمهيد

 .منهجية الدراسة (3-1(

                .الدراسة وعينة مجتمع( 3-2)

 .( مصادر جمع بيانات الدراسة3-3)

 .( متغيرات الدراسة3-4)

 .نموذج الدراسةأ (5-3)

 .حصائي( التحليل اإل3-6)
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 الفصل الثالث
 الطريقة واإلجراءات()منهجية الدراسة 

 تمهيد

 الدراسة، هدافأ تحقيق خالله من يمكن والذي المتبع الـدراسـة لمنهج وصـفاً  الثالث الفصل يتناول

 ومتغيرات ومات،والمعل البيانات جمع مصادر يبي ن كما اختيارها، تم التي والعينة الدراسة مجتمع يبي نو 

 سيتم والتي اتاختبار الفرضيتحليل المتغيرات و ساليب أل التطرق تم وأخيراً  قياسينموذجها الو  الدراسة

 .الرابع الفصل خاللبشكل مل  عرضها

 الدراسة منهجية( 3-1)

 واإلجراءات القواعد من مجموعة" أنها على المنهجية Anderson & Poole (2019) عرف

 معالجة يف الباحث يتبعها منظمة وخطوات الدراسـة، أو البحث مسـار عليها يعتمد التي األسـاليب أو

 ".معينة نتيجة إلى يصـل أن إلى بدراسـتها يقوم التي الموضـوعات

القياسي ليل منهج التحو  التحليلي، الوصفيالمنهج هما  منهجينتم في هذه الدراسة استخدام حيث 

لتحقيق هدف الدراسة، حيث سيتم تحليل واقع وتطور القوائم المالية للبنوك التجارية االردنية في 

ستخدام االتحليلي خالل فترة الدراسة، واألساليب القياسية المناسبة بهدف قياس أثر  الوصفياألسلوب 

 هماو  خالل فترة الدراسة األردنيةفي البنوك التجارية  على القوائم المالية (Blockchainسلسلة الكتل )

 :يلي كما

 األحداثو  الظواهر وتفسير ووصـف رصـد على قائم المنهج وهذا :التحليلي الوصـفي المنهج  -1

 لظاهرةا خصائص إلى البيانات تلك من والتوصل مفرداتها، بيانات رصد خالل من الواقعية
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 أدوات التحليل اإلحصائية التي باستخدام فيها المؤثرة والعوامل األحداث وعالقات المدروسة

 (.2017 يونس، بني) بيانات المستخدمة،تناسب طبيعة 

 بالتقدير ميهت االقتصادي، التحليل ساليبأ على قائم المنهج وهذا منهج التحليل القياسي: -2

ادية، االقتص النظريات في الموجودة االقتصادية، المتغيرات بين للعالقات( الكمي) العددي

 لىإ للوصول ،حصاء وغيرهاواإل الرياضيات همهاأو  االخرى العلوم من بالعديد باالستعانة

 بالظواهر ؤالتنب ثم ومن القرارات، واتخاذ السياسات ورسم والتقدير، الفروض باختبار الهدف

 التي تقنياتوال االقتصادية النظريات تقديم إلى هذا المنهج هدفي. المستقبل في االقتصادية

( Linear Regression) الخطي نحداراإل تقنية وخاصة والتحليل القياس في تستخدم

 االقتصادية تالمتغيرا بين والعالقة االرتباط وطبيعة عوامل إلبراز الرياضي االقتصاد ويستخدم

-Eو SPSS التحليل برنامج استخدام تم كما. الطويل للمدى والتخطيط للمستقبل للتنبؤ

views (.2017، )عيسى البيانات تحليل في 

  الدراسة وعينة مجتمع (3-2)

 اسـةالدر  تسعى التي العناصر من الكلية المجموعة الدراسـة بمجتمع يقصـد :الدراسـة مجتمع

 أهمية اسةالدر  مجتمع تحديد يكتسب حيث المدروسة، بالمشكلة العالقة ذات عليها النتائج لتعميم

 لدراسةا لمجتمع والواضح الصحيح التحديد ضوء في الدراسة وأهداف متغيرات تتضح إذ كبيرة،

 (. 2017 محسـن،)

 بنوك (8) :من الدراسةعينة واألردنية البنوك التجارية  من الحالية الدراسـة مجتمعوقد تألف 

بيانات الحسب بسبب ممارسة هذه البنوك لتقنية سلسلة الكتل بنكا  (13)من أصل  تجارية اردنية

وبنك األهلي  ،)بنك العربي وهي:الواردة في التقارير المالية كما تمت اإلشارة إليها في الفصل األول 
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وبنك القاهرة عمان، وبنك اإلسكان للتجارة والتمويل، وبنك األردني الكويتي، ، وبنك األردن ،األردني

  (.2019 المركزي، البنك تقرير) وبنك التجاري األردني، وبنك االستثمار العربي األردني(

 أهم نم كونه األردني المصرفي الجهاز مؤسسات الختيار الباحثة دفعت التي األسباب ومن

 تحقيق في رئيس دور له أصبح كما الحديث، االقتصادي النظام أساس فهو االقتصادية القطاعات

 رئيس شكلب يساهم فهو لذلك والنقدية؛ االئتمانية بعناصرها للدولة المالية السياسة ومكونات أهداف

 وغاياته برامجهو  واستراتيجياته أهدافه جميع تحقيق على ويعمل اإلدارية وفاعليته كفاءته رفع في

 خدمات طرح على المصارف وتعمل(. 2017 ،يونس) التنافسية والمصرفية المالية البيئة إطار ضمن

 والتوفير لتجاريةا الودائع فهنالك أموالهم، الستثمار وعديدة متنوعة فرص للمدخرين وتقدم العمالء لكافة

 (.2017)الجعارات،األجل وطويلة ومتوسطة قصيرة القروض وتقدم كما والسندات، اإليداع وشهادات

 ( مصادر جمع بيانات الدراسة3-3)

 :وهما البيانات، لجمع مصدرين علىالدراسة  اعتمدت

 اتالبيان مصادر إلى للدراسة النظري اإلطار معالجة في الدراسة تهاتج :الثانوية المصادر  .1

 والتقارير، توالمقاال والدوريات العالقة، ذات واألجنبية العربية المراجع في تتمثل والتي الثانوية،

 اللكترونيةا بالمصادرتم االستعانة  كما الدارسة، موضوع تناولت التي السابقة والدراسات واألبحاث

 حول لعالميةا األبحاث أحدث في الحصول المختلفة البيانات وقواعد االنترنت شبكة على المتوفرة

  .الدراسة موضوع

راسة المالية المتعلقة بعينة الدوالقوائم البيانات  في األولية المصادر تمثلت: األولية المصادر .2

  من قاعدة بيانات بورصة عمان. 2019-2009ترة الفخالل 

 ل.بشكل مفص المعنيةالبيانات والقوائم المالية للبنوك الذي يستعرض ( 1لملحق )يمكن النظر ل
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 ( متغيرات الدراسة3-4)

متغيرات الدراسة من خالل معلومات مالية تم استخالصها من البيانات المالية المنشورة  قياسم ت

  يلي:كما رئيسة ثالثة أجزاء  إلىلعينة الدراسة وقسمت 

  ل المتغير الوهمي تقنية سلسلة الكتالرئيس المستقل  المتغير مثلي: ات المستقلةالمتغير(DUM) 

كما  عةالتغيرات المستقلة التاب ذات العالقة بموضوع الدراسة أبعاده المالية المرتبطة بهتمثل و 

 يلي:

 (LOG(X1)) المصاريف األخرى التشغيليةلوغاريتم  -

 (LOG(X2))ء ودائع العمالاجمالي لوغاريتم  -

 (ROA) الموجوداتالعائد على  -

  ل قائمة مالية حيث تم تمثيل ك المتغيرات التابعة الرئيسة القوائم المالية وتمثل: التابعة اتالمتغير

 بالبيانات المالية التالية ذات العالقة بموضوع الدراسة كما يلي:

 (ROA) العائد على الموجوداتويمثلها قائمة الدخل الشامل  -

 (ROE) ةالعائد على حقوق الملكيويمثلها  قائمة المركز المالي -

 ((Y)) التغير في مجموع حقوق المساهمينويمثلها  قائمة حقوق الملكية -

 ((CF)) التدفقات النقدية التشغيليةالتغير في  ويمثلهاقائمة التدفقات النقدية  -

 نموذج الدراسةأ( 3-5)

ات هو مرتبط بها من متغير  اوم أثر استخدام سلسلة الكتلة، لقياسأنموذج الدراسة  صياغةتم 

وباالعتماد على النماذج  (2019-2009خالل الفترة )على القوائم المالية للبنوك التجارية ة مستقل
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( وشاهين 2021الجخلب ) دراسة كل من ) إلىالتي طبقت في الدراسات السابقة وباإلشارة  المختلفة

( وصيام 2017( والعياط )2019)( ودرويش 2019( وبوكثير )2019( والشويطر )2020والعنزي )

تم االستعانة التي Kwilinski (2019، (2019 )Faccia, Al Naqbi, Lootah  )) ( و2016)

 :والذي يمثل كل فرضيه فرعية على التوالي ،الشكل اآلتي ىعل الدراسةنموذج ا بها في بناء

1. ROAt = f (LOG(X1) t, DUMt) …...  

2. ROEt = f (LOG(X2) t, DUMt) …...   

3. (Y)t = f (ROAt, DUMt) …...             

4. (CF)t = f ((ROA*DUM) t, DUMt) …... 

 كما يلي:تمثل النماذج السابقة  متعدد خطيانحدار ت معادالأربع وعليه تم تقدير 

  :H01ى معادلة االنحدار للفرضية الفرعية األول
  t  ) + DUM + µtLOG(X1 1𝜷+  0𝜷=  tROA 

  :H02ة الثانيمعادلة االنحدار للفرضية الفرعية 
ROEt = 𝜷0 + 𝜷1 LOG(X2t) + DUM + µt     

  :H03الثالثة معادلة االنحدار للفرضية الفرعية 

t       + DUM + µ tROA 1𝜷+  0𝜷=  t(Y) 
  :H04الرابعة معادلة االنحدار للفرضية الفرعية 

(CF)t = 𝜷0 + 𝜷1 (ROA*DUM) t + DUM + µt 

 حيث أن:

 ROA :.العائد على الموجودات 

 (X1): .مصاريف أخرى تشغيلية 
 ROE :.العائد على حقوق الملكية 
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  (Y) :التغير في مجموع حقوق المساهمين. 

 (X2) :.اجمالي ودائع العمالء 

  (CF): .التغير في التدفقات النقدية التشغيلية 

 DUM :.المتغير الوهمي 

 LOG : اللوغاريتمية.الصيغة 

 'sβ : المقدرةالمعلمات. 

  β₀: الحد الثابت. 

  µ𝑡 :حد الخطأ العشوائي. 

  t: الفترة الزمنية. 

 حصائي( التحليل اإل3-6)

بعد الحصول على البيانات الالزمة، واعتمادا على الدراسات السابقة استخدمت الباحثة في 

، المعياريةافات االنحر ،المتوسطات الحسابية ،النسبة المئوية ) دراستها هذه المنهج الوصفي التحليلي

القوائم المالية للبنوك التجارية  لتحليل واقع ;(قياس معامل االرتباط ،الطبيعي  عاختبار التوزي

االختبارات األولية، تقدير النموذج القياسي باستخدام طريقة القياسي التحليلي)المنهج و ، ردنيةاأل 

FMOLS); أثر استخدام سلسلة الكتل على القوائم المالية في  وبيان الختبار فرليات الدراسة

بهدف اختبار الفرضيات  E-views10ي اإلحصائالبرنامج ، وقد استخدم البنوك التجارية األردنية

و التوصيات.  النتائجومن ثم صياغة ، سئلة الدراسة واختبار فرضياتهاأجابة عن نتائجها واإل تحليلو 

ل راء أفراد عينة الدراسة من خالآوهو بخالف المنهج النوعي الذي يقوم فقط على تحليل اتجاهات و 

لمنشورة في ا لواقع البيانات المالية الفعلية التحليلياالستبانة، لذا استخدمت الباحثة منهج الدراسة 

نة الدراسة، في عي ية االردنية المشمولةالقوائم المالية والتقارير السنوية الصادرة عن البنوك التجار 

  .2019-2009خالل الفترة الزمنية المحددة من 
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واختبارات اإلحصاء  التحليلي اإلحصاء الوصفي ( اختبارات2-3( و)1-3)ين التاليين الجدول يبي نو 

 واستخداماتها:القياسي 

 اإلحصاء الوصفي اختبارات (:1-3جدول )
 االستخدام االختبار نوع

 وصف متغيرات الدراسة المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري
 وصف متغيرات الدراسة اختبار التوزيع الطبيعي
 وصف عالقة متغيرات الدراسة بالمتغير التابع بيرسون اختبار معامل االرتباط

 

 (: اختبارات اإلحصاء القياسي2-3جدول )
 االستخدام نوع االختبار

 تحديد منهجية التحليل القياسي المناسبة الختبار األوليةاالختبارات     .1
 الفرليات 

 اختبار سكون السالسل الزمنية 
 تحديد درجة سكون متغيرات الدراسة المستخدمة

 الزائف نحداراالمشكلة ل منعاً  في النموذج القياسي 

  اختبار تحديد عدد فترات التباطؤ الزمني
 التي تكون فيهاار فترة اإلبطاء المناسبة باخت
 فترة اإلبطاء للمتغيرات أقل ما ُيمكن 

 اختبار التكامل المشترك 
 الختبار وجود عالقة توازنيه على المدى الطويل

 في نماذج متعددة المتغيرات 
المربعات الصغرى االعتيادية المعدلة     .2

 ختبار فرليات الدراسةالتحليل القياسي ال FMOLSكليا 

 

 



72 

 :الفصل الرابع
 حصائي واختبار الفرلياتاإلالتحليل 

 تمهيد

 .وصف متغيرات الدراسة (1-4)
 .المعيارية نحرافاتواإل النسبة المئوية والمتوسطات الحسابية ( 4-1-1)

 .اختبار التوزيع الطبيعي( 4-1-2)

 .بيرسونمعامل االرتباط ( اختبار 4-1-3)

 اا.يانياألردنية ب في البنوك التجاريةمتغيرات الدراسة المرتبطة في القوائم المالية ( 4-1-4)

 .اونتائجه الدراسة فرليات اختبار (2-4)
 .( االختبارات األولية4-2-1)
 .FMOLSاختبار فرليات الدراسة باستخدام طريقة  (4-2-2)
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 الفصل الرابع
 االحصائي واختبار الفرلياتالتحليل 

 تمهيد

ثر استخدام أهدف الدراسة في تحديد  إلىتحليل متغيرات الدراسة للوصول  إلىيهدف هذا الفصل 

ترة خالل الفعلى القوائم المالية في البنوك التجارية في األردن  (Blockchainتقنية سلسلة الكتل )

منهج اللكال المنهجين  مالتحليل االحصائي المستخدحيث يعرض هذا الفصل  (،2009-2019)

 الفصل.جميع الرموز ودالالتها لهذا  (2)الملحق  يبي ن التحليلي.التحليلي الوصفي والمنهج 

 متغيرات الدراسة وصف (1-4)

 .منها كلبيتم بيان ووصف متغيرات الدراسة الرئيسة والمتغيرات المرتبطة  المبحثفي هذا 

 :المتغيرات المستقلة 

)تم  (Blockchainسلسلة الكتل )(: (DUM (Blockchainسلسلة الكتل )المتغير الوهمي  -

 وألبعض المتغيرات النوعية  ويستخدم هذا النوع من المتغيرات)الوهمي( كممثل( 17ص تعريفها

خذ هذه المستوى التعليمي وغيرها، وتأ أوالوصفية التي تؤثر في الظواهر االقتصادية، كالجنس 

في سنوات عدم  (0)المتغيرات قيمتين تحكميتين فقط هما الصفر والواحد، فكانت قيمة الصفر

في سنوات ( 1)استخدام سلسلة الكتل في عينة البنوك التجارية األردنية، واخذت قيمة الواحد 

رات حيث يربط هذا المتغير المتغي استخدام سلسلة الكتل في عينة البنوك التجارية األردنية.

 .االمستقلة الغير معنوية المرتبطة به بالمتغيرات التابعة وما يمثله
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وهي المصروفات التي تتكبدها المنشأة : ((LOG(X1) لوغاريتم المصاريف األخرى التشغيلية -

مصروفات ادارية وعمومية كمصروف  إلىويمكن تقسيمها  االيراد،في سبيل الحصول على 

ف ومصروفات البيع والتسويق مثل مصرو  وغيرها،الرواتب واالجور ومصروف الكهرباء والهاتف 

 (.2017الدعاية واالعالن ومصروف المبيعات وغيرها)الجعارات،

 الشاعرو  الزيدانيينو  سعادةويعرفه كل من  :LOG(X2)) لوغاريتم اجمالي ودائع العمالء -

 صبحت وبهذا المودعين األشخاص اتجاه المصرف على مستحقة تزاماتلمجموع اال بأنه( 2017)

 قدية؛الن ملكيته عن األشخاص تنازل عن المبرم العقد خالل من وذلك البنك أصول أحد األموال

 ندع األشخاص قبل من تودع موالأ هناك نأ يأ المصرف، على مستحقاً  التزاماً  يبقى ولكنه

 كثيرة نواعأ االستثمار وهناك إلى التوجه في بدوره يقوم الذي المصرف وهو اال الطرف الثاني؛

 للودائع منها الجارية والتوفير واآلجلة وتحت الطلب.

 لموجوداتالعائد على ا :Zutter & Smart (2018) : وعرف(ROA) العائد على الموجودات -

هو أحد المؤشرات المالية الهامة التي تستخدم لقياس الربحية وتقييم األداء المالي للشركات، 

ق ، إذ يقيس القدرة على تحقيلالستثمارويعبر عن العالقة بين األرباح وحجم األموال المتاحة 

ويتم من خالل هذه  ستثمار وبعض النظر عن طرق تمويلها.لال األرباح من األموال المتاحة

ؤشر هذه النسبة م ارتفاعلنسبة رصد كفاءة الشركة في توليد األرباح من األصول، حيث أن ا

س ذلك، وقد عك يبي نعلى الكفاءة العالية في تحقيق األرباح من األصول بينما المؤشر المتدني 

ارتفاع قدرة الشركة على تحقيق األرباح، بينما يكون سبب  إلىيعود سبب ارتفاع هذه النسبة 

بسبب  وأمرده فشل الشركة في تحقيق أرباح عالية نتيجة لزيادة الكلف والمصاريف  خفاضاالن

ن أ الزيادة في إجمالي األصول نتيجة لشراء أصول جديدة، لذا فإن المقام في هذه النسبة يمكن
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ويتم احتساب معدل العائد على األصول من خالل قسمة صافي األصول. يكون متوسط إجمالي 

 .ضريبة على إجمالي أصول البنكالربح بعد ال

  التابعة اتالمتغير   

هو أحد المؤشرات المالية الهامة التي تستخدم لقياس الربحية  :(ROA) العائد على الموجودات -

 .-بشكل مفص ل أعالهتم التطرق له - وتقييم األداء المالي للشركات

أحد  بأنهالملكية  قحقو ( العائد على 2017)الشيخ  عرفو : (ROE) العائد على حقوق الملكية -

التي تستخدم لقياس الربحية وتقييم األداء المالي للشركات، وهي نسبة  المؤشرات المالية الهامة

من  حيث يتم بموجبها الربط بين صافي الربح المتحقق باالستثمارات من نسب الربحية المرتبطة

اإلضافة ية رأس مال األسهم بالملكية لنفس الفترة، وتشمل حقوق الملك خالل فترة ما وبين حقوق

ويمكن للمحلل المالي أن يعبر عن مقام النسبة بمتوسط  المحتجزة، واألرباح االحتياطيات إلى

ويتم احتساب معدل العائد على حقوق المساهمين من خالل قسمة صافي الربح  حقوق الملكية.

جانب المعلومات  إلى المعلومات،تساعد هذه حيث  .المساهمينبعد الضريبة على إجمالي حقوق 

ة مستخدمي البيانات المالية في التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلي المالحظات،األخرى الواردة في 

 توقيتها واليقين. الخصوص،وعلى وجه  للكيان،

 ةللميزانيهي عباره عن التغيرات بين تاريخين و :   (Y)التغير في مجموع حقوق المساهمين -

عن العمليات  جةالناتالتغيرات  باستثناء، الفترةالنقص في صافي أصولها خالل  أوسواء بالزيادة 

في رأس المال وتوزيعات األرباح، وبذلك يكون إجمالي التغير هو  كالمساهمةمع المساهمين 

 لملكيةاقائمة التغيرات في حقوق الشركة و الناتج عن نشاط  الخسارة أوصافي الربح ة عن عبار 

للمشروع وااللتزامات علي هذه المصادر كما انها تساعد  االقتصاديةالمصادر تقدم معلومات عن 
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وع ومالءمته للمشر  الماليةتحديد نقاط الضعف والقوه  ىعل ىخر أالمستثمرين والمقرضين وجهات 

 (.2017، )الجعارات وقدرته علي سداد التزاماته

األنشطة األساسية التي وهي النقدية الداخلة من :   (CF)التدفقات النقدية التشغيليةالتغير في  -

 وأتوليد اإليرادات في المنشأة واألنشطة األخرى التي ال تصنف كأنشطة استثمارية  إلىتؤدي 

 (.2017، )الجعارات تمويلية

  المعيارية واالنحرافات( النسبة المئوية والمتوسطات الحسابية 4-1-1)

برنامج دام باستخالتحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة نتائج ما تم اعتماده من  (1-4)الجدول  يبي ن

 :E-views10ي التحليل اإلحصائ

 (مليونألقرب بالدينار األردني ) نتائج التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة :(1-4جدول رقم )
  ROA Log(X1) ROE% Log(X2)     

 95.1 1.36- 24.093 74.184 19.676 9.83 الوسط الحسابي
 1.38 4.1- 24.149 77.84 19.632 10.11 الوسيط

 2.25 1.93 24.215 90.81 20.169 12.07 أعلى قيمة
 2.21- 2.98- 28.891 57.42 19.374 7.83 أقل قيمة

 1.30 1.45 0.108 10.094 0.284 1.266 االنحراف المعيار 
 1.49- 0.431- 0.538- 0.207- 0.555 0.118- قيم االلتواء

 4.6 2.672 1.971 2.11 1.901 2.346 معامل التفرطح
 .E-views10باالعتماد على برنامج التحليل اإلحصائي ةالمصدر: من إعداد الباحث

للعائد على أن الوسط الحسابي  إلى( 1-4أشارت البيانات المعروضة في الجدول رقم )

( دينار أردني، كما بلغ االنحراف المعياري للقيم عن 9.830خالل فترة الدراسة بلغ )الموجودات 

 2019أدنى قيمة له في عام العائد على الموجودات أردني، وبلغ  ردينا (1.266) وسطها الحسابي

( دينار 12.070وبقيمة ) 2014( دينار أردني بينما بلغ أعلى قيمة له في عام 7.830وبقيمة )

 .ألقرب مليون أردني
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 تبلغ خالل فترة الدراسة فقد )تشغيلية( للمصاريف األخرى بالوسط الحسابيأما فيما يتعلق 

(، 0.284، وبلغ االنحراف المعياري للقيم عن وسطها الحسابي حوالي )أردني ردينا (19.676)

أردني،  ردينا (19.374) وبقيمة 2010 في عام لها أدنى قيمة )تشغيلية( ت المصاريف األخرىوبلغ

 (.20.169) وبقيمة 2015 ي عامف اأعلى قيمة له تبينما بلغ

دينار أردني،  (74.184خالل فترة الدراسة ) عائد على حقوق الملكيةوبلغ المتوسط الحسابي لل

 بلغت أدنىدينار أردني، كما  (10.094كما بلغ االنحراف المعياري للقيم عن وسطها الحسابي )

 (90.810دينار أردني، بينما بلغت أعلى قيمة له ) (57.420وبقيمة ) 2017قيمة له في عام 

 .2014دينار أردني وذلك في عام 

( دينار أردني، وبلغ قيمة 24.093) جمالي ودائع العمالءكما بلغ المتوسط الحسابي إل 

 2009أدنى قيمة له في عام  إجمالي ودائع العمالء( دينار أردني، وبلغ 0.108االنحراف المعياري )

دينار أردني وذلك في  (24.2151( دينار أردني بينما بلغت أعلى قيمة لها )28.891) إلىلتصل 

 .2019عام 

، (1.36-) في الخارج خالل فترة الدراسة فقد بلغ تدفقات النقديةوفيما يتعلق بالمتوسط الحسابي ل

ج أو  في الخارج التدفقات النقدية، وبلغت (1.45االنحراف المعياري للقيم عن وسطها الحسابي ) غوبل

 إلىلتصل  2016كما بلغت أقل قيمة لها في عام  ،(1.93) إلىلتصل  2009ارتفاعها في عام 

(-2.98). 

وبلغت قيمة  دينار أردني، (95.1) مجموع حقوق المساهمينكما بلغ المتوسط الحسابي ل

أدنى قيمة له في عام  مجموع حقوق المساهمينوبلغ  ،أردنيدينار  (1.30االنحراف المعياري )

دينار أردني وذلك في  (2.25دينار أردني بينما بلغ أعلى قيمة له ) (2.21-) إلىليصل  2009

 .2019عام 
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 التوزيع الطبيعي راختبا( 4-1-2)

أن جميع قيم معامل االلتواء لجميع متغيرات الدراسة  إلى( 1-4وأشارت النتائج في الجدول رقم )

( وذلك 0.555، حيث بلغت أعلى قيمة لمعامل االلتواء ){3,3-}الطبيعي  المعدلكانت ضمن 

( وذلك -1.490، بينما بلغت أقل قيمة لمعامل االلتواء )لمصاريف األخرى )التشغيلية(لمتغير ا

 ، وهذا يدل على أن جميع متغيرات الدراسة تتبع التوزيع الطبيعي.التدفقات النقدية لمتغير

(، حيث بلغت أكبر قيمة لمعامل 10جميع قيم معامل التفلطح أقل من ) كما أوضحت النتائج بأن

( 1.90، بينما بلغت أقل قيمة لمعامل التفلطح )التدفقات النقديةلمتغير  وذلك( 4.600التفلطح )

ع ، وهذا يدل على أن جميع متغيرات الدراسة تتبع التوزيالمصاريف األخرى )التشغيلية(وذلك لمتغير 

 الطبيعي.

 بيرسونمعامل االرتباط اختبار ( 4-1-3)

( نتائج معامل االرتباط بين متغيرات الدراسة 2-4وضمن التحليل الوصفي يعرض الجدول رقم )

من اجل قياس قوة واتجاه العالقة اإلحصائية بين  التابع بالمتغير الدراسة متغيرات عالقة وصفل

( والذي يدل على االرتباط 1+سلبية، حيث تتراوح قيمته بين ) أومتغيرين سواء أكانت عالقة ايجابية 

 ( والذي يدل على االرتباط التام السالب.1-التام الموجب و)

 معامل االرتباط بيرسوننتائج  :(2-4جدول رقم )

 E-views 10باالعتماد على برنامج التحليل اإلحصائي  ةالمصدر: من إعداد الباحث

 ROA Log(X1) ROE Log(X2) (CFW) (Y) 
ROA 1      

Log(X1) -0.070 1     
ROE   1    

Log(X2)   -0.482 1   
(CFW) -0.275    1  
(Y) -0.494     1 
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اجمالي ودائع العمالء  بين متوسط عكسيوجود ارتباط  إلى( 2-4نتائج الجدول رقم ) أشارت

مع العائد على حقوق الملكية، وبين العائد على الموجودات مع مجموع حقوق المساهمين، وارتباط 

عكسي ضعيف بين المصاريف االخرى التشغيلية مع العائد على الموجودات، وارتباط طردي ضعيف 

ركيز في الدراسة، حيث تم الت خالل فترةبين العائد على الموجودات مع التدفقات النقدية التشغيلية 

قابل كل ي هة وما يمثلها بحيث أنالتابع اتبالمتغير المستقلة هذا الشرح على عالقة متغيرات الدراسة 

متغير تابع على التوالي دون ربط باقي المتغيرات ببعضها مره أخرى وهذا ما يفسر متغير مستقل 

المبحث التالي أثر متغيرات الدراسة على المتغير التابع  يبي نو  (2-4الحقول الفارغة في جدول )

 بشكل مفصل خالل فترة الدراسة.

 المرتبطة في القوائم المالية في البنوك التجارية األردنية بيانياا  الدراسة تمتغيرا( 4-1-4)

، العربي)بنك  يةردنلمتغيرات الدراسة في البنوك التجارية األ بيانياً  توضيحاً  المبحثيتناول هذا 

وبنك القاهرة عمان، وبنك اإلسكان للتجارة والتمويل، وبنك ، وبنك األردن ،وبنك األهلي األردني

-2009خالل الفترة )األردني الكويتي، وبنك التجاري األردني، وبنك االستثمار العربي األردني( 

 .بشكل مفصل لعينة الدراسة( الذي يستعرض القوائم المالية 1)وباالستعانة بالملحق  (2019

 المتغير التابع لقائمة الدخل الشامل بالدينار األردني  -1

ار للبنوك التجارية بالديننسبة العائد على الموجودات لقائمة الدخل الشامل  (3-4)الجدول  يبي ن

 .2019-2009خالل الفترة  األردني
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 بورصة عمان. -( المصدر: قاعدة البيانات للبنوك التجارية3-4الجدول )

وبدء التأثير التدريجي الفعلي لتطبيق  2016الفترة االنتقالية في عام  بيانياً ( 1-4) الشكل يبي نو 

 الفروق بين درجة يبي نكما و  الموجودات،نسبة العائد على على  (Blockchainتقنية سلسلة الكتل )

 ومدى استخدامها. (Blockchainتقنية سلسلة الكتل )لتبني البنوك المعنية 

 على الموجودات لقائمة الدخل الشامل للبنوك التجارية بالدينار األردنينسبة العائد : (1-4الشكل )
 على المصدر السابق المصدر: من عمل الباحثة استناداً 

 )بالدينار األردني ألقرب مليون( 2019-2009خالل الفترة للبنوك التجارية  نسبة العائد على الموجودات لقائمة الدخل الشامل (3-4)الجدول 
 االستثمار العربي التجار  األردني األردني الكويتي اإلسكان للتمويل بنك القاهرة عمان األردن األهلي العربي السنة/البنك

2009 1.08 0.83 1.33 1.46 1.09 2.1 0.88 1.34 
2010 0.62 0.91 1.63 1.88 1.32 2.51 0.57 1.36 
2011 1.1 0.89 1.78 1.89 1.44 1.75 -0.17 1.28 
2012 1.09 0.9 1.65 1.74 1.47 1.93 0.24 1.45 
2013 1.41 0.59 1.75 1.84 1.48 1.86 0.3 1.39 
2014 0.84 1.47 2.05 1.89 1.63 1.79 1.01 1.39 
2015 0.6 0.92 1.82 1.63 1.57 1.39 1.06 1.29 
2016 0.88 0.22 1.8 1.39 1.68 1.1 0.74 1.25 
2017 0.8 0.49 1.78 1.07 1.54 0.95 0.27 0.93 
2018 1.7 0.76 1.57 1.01 1.14 1.55 0.37 0.83 
2019 1.61 0.8 1.49 0.88 0.99 1.09 0.38 0.76 
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 قائمة الدخل الشامل بالدينار األردني لالمتغير المستقل  -2

 لبنوكلقائمة الدخل الشامل المرتبطة بقيمة المصاريف أخرى )التشغيلية( ( 4-4) الجدول يبي ن

 .2019-2009خالل الفترة  التجارية بالدينار األردني

 )بالدينار األردني ألقرب مليون( 2019-2009خالل الفترة للبنوك التجارية المصاريف أخرى )التشغيلية( لقائمة الدخل الشامل ( 4-4) الجدول

بنك القاهرة  األردن  األهلي  العربي  السنة/البنك
 عمان

اإلسكان  
 للتمويل

األردني  
 الكويتي

التجار   
 األردني

االستثمار 
 العربي

2009 160 19 15 15 32 10 160 19 
2010 150 19 16 17 34 10 150 19 
2011 160 21 17 19 39 13 160 21 
2012 160 19 18 19 41 11 160 19 
2013 150 24 18 20 46 14 150 24 
2014 310 23 19 24 56 20 310 23 
2015 410 26 21 23 49 20 410 26 
2016 160 19 15 15 32 10 160 19 
2017 150 19 16 17 34 10 150 19 
2018 160 21 17 19 39 13 160 21 
2019 160 19 18 19 41 11 160 19 

 .بورصة عمان -المصدر: قاعدة البيانات للبنوك التجارية

وبدء التأثير التدريجي الفعلي لتطبيق  2016الفترة االنتقالية في عام  ( بيانياً 2-4الشكل ) يبي نو 

على المصاريف التشغيلية وتذبذبها بمقدار زيادة التطبيق الفعلي  (Blockchainتقنية سلسلة الكتل )

 الفروق بين درجة تنبني البنوك المعنية لتقنية ومدى استخدامها. يبي نلها، كما و 

 أخرى )التشغيلية( لقائمة الدخل الشامل للبنوك التجارية بالدينار األردني المصاريف :(2-4الشكل ) 
 على المصدر السابق المصدر: من عمل الباحثة استناداً 
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 قائمة المركز المالي بالدينار األردنيل المتغير المستقل  -3

ك للبنو  المركز المالي بالدينار األردني لقائمةمجموع حقوق المساهمين (: 5-4)الجدول  يبي ن

 .2019-2009خالل الفترة التجارية 

 2019-2009خالل الفترة  للبنوك التجارية قائمة المركز المالي بالدينار األردنيللقائمة مجموع حقوق المساهمين (: 5-4)الجدول 
 )بالدينار األردني ألقرب مليون( 

 األردن  األهلي  العربي  السنة/البنك
بنك القاهرة 

 عمان
اإلسكان  

 للتمويل
األردني  

 الكويتي
التجار   

 األردني
االستثمار 
 العربي

2009 380 215 193 177 891 287 380 215 
2010 379 243 214 206 920 325 379 243 
2011 381 253 259 224 939 347 381 253 
2012 388 268 277 241 951 374 388 268 
2013 396 284 317 264 972 405 396 284 
2014 356 309 336 292 985 432 356 309 
2015 352 314 362 308 991 449 352 314 
2016 380 215 193 177 891 287 380 215 
2017 379 243 214 206 920 325 379 243 
2018 381 253 259 224 939 347 381 253 
2019 388 268 277 241 951 374 388 268 

 .بورصة عمان -للبنوك التجاريةالمصدر: قاعدة البيانات 
لحقوق المساهمين وارتفاعها  2016الفترة االنتقالية في عام  ( بيانياً 3-4) التالي الشكل يبي نو 

على المدى الطويل لها،  (Blockchainتقنية سلسلة الكتل )وبدء التأثير التدريجي الفعلي لتطبيق 

 الفروق بين درجة تبني البنوك المعنية لتقنية ومدى استخدامها. يبي نكما و 

 مجموع حقوق المساهمين لقائمة المركز المالي بالدينار األردني للبنوك التجارية بالدينار األردني :(3-4الشكل )
 المصدر: من عمل الباحثة استنادا على المصدر السابق
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 الملكية بالدينار األردنيالمتغير التابع لقائمة التغير في حقوق   -4

جارية للبنوك الت بالدينار األردني: نسبة العائد على الحقوق الملكية (6-4)التالي الجدول  يبي ن

 .2019-2009خالل الفترة  بالدينار األردني

 2019 -2009خالل الفترة  للبنوك التجارية بالدينار األردني بالدينار األردني: نسبة العائد على الحقوق الملكية (6-4الجدول )
 )بالدينار األردني ألقرب مليون(

اإلسكان   بنك القاهرة عمان األردن  األهلي  العربي  السنة/البنك
 للتمويل

األردني  
 الكويتي

التجار   
 األردني

االستثمار  
 العربي

2009 6.58 8.69 13.88 14.43 6.72 15.3 6.11 8.39 
2010 3.83 9.4 14.78 16.87 8.58 16 4.64 9.05 
2011 6.9 9.16 13.91 16.37 9.36 11.52 -1.45 9.07 
2012 6.74 8.87 13.12 14.63 9.89 12.39 1.99 10.21 
2013 8.75 5.63 12.85 15.44 10.27 11.74 2.81 10.94 
2014 6.12 11.06 14.04 15.26 12.21 10.78 9.74 11.6 
2015 4.38 7.28 11.27 13.38 12.29 8.6 11.42 10.65 
2016 6.07 2.07 10.21 10.74 12.22 6.47 6.4 10.55 
2017 5.49 4.35 10.79 9.01 11.46 5.75 2.53 8.04 
2018 11.81 7.06 10.08 8.96 8.8 9.46 3.75 7.96 
2019 11.16 7.22 9.69 8.03 7.57 6.51 3.82 7.56 

  .بورصة عمان -المصدر: قاعدة البيانات للبنوك التجارية

وبدء التأثير التدريجي الفعلي لتطبيق  2016الفترة االنتقالية في عام  ( بيانياً 4-4الشكل ) يبي نو 

التأثر على  على المبنيسلسلة الكتل على العائد على حقوق الملكية واالرتفاع النسبي االستقرار 

 مها.تخداالفروق بين درجة تبني البنوك المعنية لتقنية ومدى اس يبي نكما و  الطويل،المدى 

 نسبة العائد على الحقوق الملكية بالدينار األردني للبنوك التجارية بالدينار األردني: (4-4الشكل )
 على المصدر السابق المصدر: من عمل الباحثة استناداً 
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 المتغير المستقل لقائمة التغير في حقوق الملكية بالدينار األردني -5

دينار للبنوك التجارية بال لقائمة التغير في حقوق الملكيةإجمالي ودائع العمالء (: 7-4الجدول ) يبي ن

 .2019-2009خالل الفترة  األردني

 2019-2009خالل الفترة للبنوك التجارية  لقائمة التغير في حقوق الملكيةإجمالي ودائع العمالء (: 7-4الجدول )
 )بالدينار األردني ألقرب مليون(

 األردن  األهلي  العربي  السنة/البنك
بنك القاهرة 

 عمان
 اإلسكان 

 للتمويل
األردني  

 الكويتي
التجار   

 األردني
االستثمار 
 العربي

2009 130 152 142 126 443 124 130 152 
2010 140 166 148 134 481 130 140 166 
2011 147 171 150 138 483 142 147 171 
2012 150 180 155 140 473 137 150 180 
2013 158 146 154 143 509 160 158 146 
2014 171 152 163 159 546 167 171 152 
2015 175 178 156 157 581 190 175 178 
2016 130 152 142 126 443 124 130 152 
2017 140 166 148 134 481 130 140 166 
2018 147 171 150 138 483 142 147 171 
2019 150 180 155 140 473 137 150 180 

 .بورصة عمان -( المصدر: قاعدة البيانات للبنوك التجارية7-4الجدول )

وبدء التأثير التدريجي الفعلي لتطبيق  2016الفترة االنتقالية في عام  ( بيانياً 5-4الشكل ) يبي نو 

 ستخدامها.اي البنك الواحد للتقنية ومدى سلسلة الكتل على ودائع العمالء باالرتفاع بمقدار تبن  

 إجمالي ودائع العمالء لقائمة التغير في حقوق الملكية للبنوك التجارية بالدينار األردني :(5-4الشكل )
 .على المصدر السابق المصدر: من عمل الباحثة استناداً 
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 المتغير التابع لقائمة التدفقات النقدية بالدينار األردني.  -6

بنوك التجارية لل النقدية التشغيلية لقائمة التدفقات النقديةإجمالي التدفقات : (8-4)الجدول  يبي ن

 .2019-2009خالل الفترة  بالدينار األردني

 .بورصة عمان -المصدر: قاعدة البيانات للبنوك التجارية

 2016الفترة االنتقالية في عام  ( على التوالي بيانيا8-4)و( 7-4)و( 6-4)األشكال  نوتبي  

 الفعلي لتطبيق سلسلة الكتل على التغير في التدفقات النقدية بمقدار زيادة التدريجيوبدء التأثير 

 الفروق بين درجة تنبني البنوك المعنية لتقنية ومدى استخدامها. يبي نالتطبيق الفعلي لها، كما و 

 التجاريةإجمالي التدفقات النقدية التشغيلية لقائمة التدفقات النقدية للبنوك : (6-4الشكل )
 ( بالدينار األردنينالعربي، األهلي، األرد)

 على المصدر السابق المصدر: من عمل الباحثة استناداً 

)بالدينار األردني  2019-2009خالل الفترة للبنوك التجارية  إجمالي التدفقات النقدية التشغيلية لقائمة التدفقات النقدية: (8-4)الجدول 
 ألقرب مليون(

بنك القاهرة  األردن  األهلي  العربي  السنة/البنك
 عمان

اإلسكان  
 للتمويل

األردني  
 الكويتي

التجار   
 األردني

االستثمار  
 العربي

2009 170 73 120 -10 620 210 170 73 
2010 930 120 14 -330 380 -56 930 120 
2011 900 -38 -26 88 230 63 900 -38 
2012 910 -79 180 -150 -16 -13 910 -79 
2013 660 110 -74 38 510 140 660 110 
2014 350 160 82 200 490 100 350 160 
2015 610 240 -19 -10 -33 190 610 240 
2016 170 73 120 -10 620 210 170 73 
2017 930 120 14 -330 380 -56 930 120 
2018 900 -38 -26 88 230 63 900 -38 
2019 910 -79 180 -150 -16 -13 910 -79 
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لكويتي، ا)األردني التجارية إجمالي التدفقات النقدية التشغيلية لقائمة التدفقات النقدية للبنوك : (7-4الشكل )
 عمان( بالدينار األردني ةاإلسكان، القاهر 

 على المصدر السابق الباحثة استناداً المصدر: من عمل 
 

  
ار، التجار ( االستثم)التجارية إجمالي التدفقات النقدية التشغيلية لقائمة التدفقات النقدية للبنوك : (8-4الشكل )

 األردني ربالدينا
 .على المصدر السابق المصدر: من عمل الباحثة استناداً 

 اختبار فرليات الدراسة ونتائجه( 4-2)

مرتبطة بفرضيات الدراسة  نماذج 4الذي يتكون من نموذج القياسي للدراسة استعراض االبعد 

ا الجزء من في هذسيتم  االنحدار الخطي المتعددتقدير معادالت  ثم الثالثفي الفصل التوالي  ىعل

ولكن قبل  FMOLSالتحليل القياسي لمعادالت االنحدار الخطي المتعدد باستخدام طرقة الدراسة 
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تحديد درجة سكون متغيرات الدراسة المستخدمة تحديدها تم عمل مجموعه من االختبارات األولية ل

ختبار وجود عالقة توازنيه على المدى الطويل وا في النموذج القياسي منعا لمشكلة االنحدار الزائف

تجنب الحصول على نتائج غير ل نتائجالأدق و  للحول على أفضل في نماذج متعددة المتغيرات

التي تدرس عدة متغيرات في األولى من نوعها هي الدراسة لكون هذه الدراسة  ; دراسةالصحيحة في 

واحدة لقياس أثر استخدام سلسلة الكتل على القوائم المالية في البنوك التجارية  ةمعادلة قياسي

 .الباحثة( علم)حسب األردنية

 ( االختبارات األولية4-2-1)

ي الفصل ف ليها سابقاً إ مشارالقياسي والمعادالت القياسية المقدرة وال الدراسةنموذج أاستنادا على 

 الثالث:

 t) + DUM + µtLOG(X1 1𝛽+  0𝛽=  tROA نموذج القياسي األول:األ -

 t) + DUM + µtLOG(X2 1𝛽+  0𝛽=  tROE نموذج القياسي الثاني:األ -

 t+ DUM + µ tROA 1𝛽+  0𝛽=  t(Y) نموذج القياسي الثالث:األ -

 tµ+ DUM +  t (ROA*DUM) 1𝛽+  0𝛽=  t(CF) نموذج القياسي الرابع:األ -

 ما يلي:ك وليةاأل  االختبارات تم عمل

لر الموسع فو -اختبار سكون السالسل الزمنية )اختبار جذر الوحدة( والمتمثل في اختباري ديكي .1

 .(Stationary Test) وفيليبس بيرون

 .(Lag Length Selection test) اختبار تحديد عدد فترات التباطؤ الزمني .2

 .(Co-Integration Test) اختبار التكامل المشترك .3
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 اختبار جذر الوحدة لسكون السالسل الزمنية -

ُيعتبر اختبار جذر الوحدة من االختبارات األولية المهمة لمعرفة درجة سكون متغيرات الدراسة 

 تتضمن جذر الوحدة، مما ةاالقتصاديالمستخدمة في النموذج القياسي، حيث أن معظم المتغيرات 

 (Engel & Newbold, 1974) العالمان، حيث أشار مشكلة االنحدار الزائفظهور  إلىيؤدي 

وأهمية التأكد من سكون السالسل الزمنية قبل القيام بعملية تقدير النموذج القياسي، إذ  ضرورة إلى

 .ُتعتبر السلسلة الزمنية ساكنة إذا كان وسطها الحسابي وتباينها ثابتين مع مرور الزمن

 ولرف – وتم اختبار سكون السالسل الزمنية من عدمها من خالل االعتماد على اختبار ديكي

بوجود  0Hمن خالل اختبار الفرضية العدمية   Fuller (ADF –Augmented Dickey( الموسع

المحسوبة بالقيمة  tجذر الوحدة وعدم سكون السلسلة الزمنية، وذلك من خالل مقارنة القيمة المطلقة لـ

الجدولية،  tلقة لـ المحسوبة أقل من القيمة المط tالجدولية، فعندما تكون القيمة المطلقة لـ  tالمطلقة لـ 

فإن ذلك يدل على أن السلسلة الزمنية تحتوي على جذر الوحدة وغير ساكنة عند المستوى، وهنا البد 

المحسوبة أكبر من القيمة المطلقة  tمن إعادة االختبار عند الفرق األول، فإذا كانت القيمة المطلقة لـ 

، أي السلسلة الزمنية ساكنة وال تحتوي 0Hالجدولية فإن ذلك يدل على رفض الفرضية الصفرية  tلـ 

 .(Gujarati, 2004)على جذر الوحدة 
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 متغيرات الدراسةل نتائج اختبار ديكي فولر :(9-4جدول رقم )

 E-views 10باالعتماد على برنامج التحليل اإلحصائي  ةالمصدر: من إعداد الباحث

عند مستويات  ( عدم سكون متغيرات الدراسة عند المستوى9-4أظهرت النتائج في الجدول رقم )

، مما يدل على قبول الفرضية الصفرية والتي تنص على وجود جذر الوحدة وعدم سكون المعنوية

، لذلك تم إعادة االختبار والتأكد من النتائج بعد أخذ الفرق %5متغيرات الدراسة عند مستوى معنوية 

سكون السلسلة الزمنية لجميع متغيرات الدراسة المستخدمة في النموذج  إلىاألول، وأشارت النتائج 

ضية على الفرق األول، وبالتالي يتم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفر  القياسي عند تطبيق االختبار

 . %5البديلة بعدم وجود جذر الوحدة وسكون السلسلة الزمنية عند مستوى معنوية 

 اطؤ الزمنياختبار تحديد عدد فترات التب -

بعد أن تم إجراء اختبار جذر الوحدة لسكون السالسل الزمنية، البد من إجراء اختبار تحديد عدد 

 Akaikeفترات التباطؤ الزمني األمثل للنموذج القياسي المستخدم، وذلك بناًء على معيار أكايك

Info Criterion (AIC)ومعيار شوارتز ،Schwarz Info Criterion (SIC) ومعيار هانان كوين ،

 المحسوبة tقيمة  المتغير
 الجدولية عند مستويات المعنوية t قيمة

 االستقرار
1% 5% 10% 

 
ROA 

0.984-  4.297-  3.212-  2.747-  المستوىعند  
3.358-  4.420-  3.259-  2.771-  عند الفرق األول 

 
Log (X1) 

1.840-  4.297-  3.212-  2.747-  عند المستوى 
3.645-  4.582-  3.320-  2.801-  عند الفرق األول 

 
 (CFW) 

 عند المستوى 2.771- 3.259- 4.420- 2.729-
 فرق األولعند ال 2.801- 3.320- 4.582- 3.422-

 
ROE 

 لمستوىعند ا 2.747- 3.212- 4.297- 1.186-
 عند الفرق األول 1.600- 1.988- 2.847- 2.973-

 
Log (X2) 

 لمستوىعند ا 2.747- 3.212- 4.297- 2.024-
 فرق األولعند ال 1.600- 1.988- 2.847- 2.074-

 
 (Y) 

 لمستوىعند ا 2.771- 3.259- 4.420- 3.093-
 فرق األولعند ال 2.801- 3.320- 4.582- 4.320-
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Hannan-Quinn (HQ)ومعيار خطأ التنبؤ النهائي ،Final Prediction Error Criterion 

(FPE) االحتمالية، ومعيار االختبار المعدل لنسبةLikelihood Ratio Test (LR) حيث تقوم ،

ات أقل ما ُيمكن ير هذه المعايير باختيار فترة اإلبطاء المناسبة التي تكون فيها فترة اإلبطاء للمتغ

(Aug,2007) أكايك . وتم االعتماد على معيارAkaike Info Criterion (AIC)  في تحديد عدد

 :ةالمستخدم ةالقياسي اذجفترات التباطؤ األمثل للنم

 1 نموذجلأل نتائج تحديد عدد فترات التباطؤ الزمني  :(10-4جدول رقم )

 E-views 10باالعتماد على برنامج التحليل اإلحصائي  ةالمصدر: من إعداد الباحث
 

 2 نموذجلأل نتائج تحديد عدد فترات التباطؤ الزمني  :(11-4جدول رقم )

 E-views 10باالعتماد على برنامج التحليل اإلحصائي  ةإعداد الباحثالمصدر: من 
 

 3 نموذجلأل نتائج تحديد عدد فترات التباطؤ الزمني  :(12-4جدول رقم )

 E-views 10باالعتماد على برنامج التحليل اإلحصائي  ةالمصدر: من إعداد الباحث
 

عدد فترات التباطؤ 
 LogL LR FPE AIC SC HQ الزمني

0 -15.006 NA* 2.0546 3.557 3.578 3.509 
1 -12.855 3.346 1.601* 3.301* 3.345* 3.206 
2 -12.844 0.015 2.033 3.520 3.586 3.379 

عدد فترات 
 التباطؤ الزمني

LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 -161.525 NA* 2.59e+16* 40.631* 40.641* 40.564* 
1 -161.394 0.196 3.25e+16 40.848 40.868 40.714 
2 -161.380 0.017 4.28e+16 41.095 41.124 40.894 

عدد فترات التباطؤ 
 LogL LR FPE AIC SC HQ الزمني

0 -33.464 NA* 124.178 7.658 7.680 7.611 
1 -31.624 2.861 103.127* 7.742* 7.515* 7.377* 
2 -31.554 0.093 129.981 7.678 7.744 7.536 
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 4نموذج نتائج تحديد عدد فترات التباطؤ الزمني لأل  :(13-4جدول رقم )

 E-views 10باالعتماد على برنامج التحليل اإلحصائي  ةالمصدر: من إعداد الباحث
 

بأن عدد فترات التباطؤ الزمني األمثل  (13-4)و (12-4)و (11-4)و (10-4)ول رقم ابين الجدتُ 

( صفر فترة زمنية، والنموذج 0والنموذج الثاني ) ،ية واحدةزمن ةفتر  (1ي )ه االول لنموذج الدراسة

 أكايك بناًء على معيارصفر فترة زمنية  (0) والنموذج الرابع زمنية واحدة، فترة (1الثالث )

Akaike Info Criterion (AIC). 

 الفترة الخاصة بكل أنموذجالمولحة بالجداول أعاله )*(  تبين إشارة. 

 اختبار التكامل المشترك -

تأتي أهمية اختبار التكامل المشترك بين المتغيرات من الناحية االقتصادية الختبار وجود عالقة 

على المدى الطويل في نماذج متعددة المتغيرات، وترتبط اختبارات التكامل المشترك ارتباطا  توازنيه

وثيقا باختبارات سكون المتغيرات، ففي حال كان المتغيرات جميعها ساكنة عند المستوى نفسه، فهذا 

حتمالية ا يدل على احتمالية وجود عالقة تكاملية طويلة المدى بين المتغيرات جميعها، ويتم اختبار

 وجود هذه العالقة من خالل اختبارات التكامل المشترك. 

الختبار العالقة بين المتغيرات على المدى الطويل يمكن إيجاد الفروق  بديلةوكطريقة 

Differences ( 0للمتغيرات وبالتالي إجراء االنحدار عند المستوى)I ، ومن خالل هذا االنحدار

همال العالقات طويل  إلىنتمكن من الوصول  خصائص العالقات قصيرة المدى بين المتغيرات وا 

 لىإالمدى بينها، ومن هنا تأتي أهمية اختبار التكامل المشترك بين المتغيرات للمساعدة في الوصول 

عدد فترات 
 LogL LR FPE AIC SC HQ التباطؤ الزمني

0 -180.164 NA* 2.740* 45.291* 45.301* 45.224* 
1 -180.164 8.320 2.550 45.541 45.560 45.407 
2 -179.491 0.841 3.960 45.622 45.622 45.421 



92 

نموذج يتعامل مع المتغيرات الساكنة عند نفس المستوى مع المحافظة على خصائصها على المدى 

 صير.الطويل والمدى الق

من المنهجيات المهمة التي يمكن  Granger & Engle,) 1987)جرانجر -انجلتعد منهجية 

ات ويمكن اختبار التكامل المشترك بين المتغير من خاللها اختبار التكامل المشترك بين المتغيرات، 

 :بخطوتين

 ( ECTاختبار سكون البواقي ) .1

( ESTمن أن جميع المتغيرات ساكنة عند المستوى نفسه، يتم اختبار سكون البواقي ) التأكدوبعد 

حال كانت ، ففي، Granger & Engle (1987)كما اعتمدها  بطريقة المربعات الصغرى االعتيادية

انية، في حين الخطوة الث إلىساكنة عند المستوى فهذا يعني انه يوجد تكامل مشترك، ويمكننا االنتقال 

 إلىل وبالتالي ال يمكننا االنتقا ،لو كانت سلسلة البواقي غير ساكنة فانه ال يوجد تكامل مشترك

 .الخطوة الثانية

  (ECM)تقدير نموذج تصحيح الخطأ  .2

بعد التأكد من أن سلسلة البواقي ساكنة وبالتالي وجود تكامل مشترك يتم تقدير العالقة طويلة 

 ،Granger & Engle (1987)كما اعتمده  ن المتغيرات باستخدام نموذج تصحيح الخطأاألجل بي

حيث يتم اخذ فترة إبطاء لجميع المتغيرات باالعتماد على فترة اإلبطاء المثلى لمتغيرات الدراسة، فإذا 

شارته سالبة فذلك يعني وجود  كان معامل تصحيح الخطأ في المدى القصير ذو داللة إحصائية وا 

 .منلز اتكامل مشترك بين المتغيرات في المدى الطويل مع إمكانية تصحيح االختالالت عبر 
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 بعد اختبار السكون للمتغيرات تبين أن المتغيرات جميعها ساكنة عند الفرق األول حسب اختبار

ADF  وبذلك يتم اختبار سكون حد الخطأ العشوائي لنموذج الدراسة لمعرفة فيما إذا كان يوجد تكامل

ا هي مبينة نتائج كممشترك بين متغيرات الدراسة في المدى الطويل، وعند إجراء هذا االختبار كانت ال

 حسب النماذج: هبمرتفي الجداول التالية 

 ِ  فولر الموسع  -عند المستوى باستخدام اختبار ديكي ECTنتائج اختبار سلسلة البواقي  :(14-4جدول رقم )

 E-views 10باالعتماد على برنامج التحليل اإلحصائي  ةالمصدر: من إعداد الباحث   
 

 فولر الموسع    -عند المستوى باستخدام اختبار ديكي ECTنتائج اختبار سلسلة البواقي  :(15-4جدول رقم )

 E-views 10باالعتماد على برنامج التحليل اإلحصائي  ةالمصدر: من إعداد الباحث  
 

 فولر الموسع  -عند المستوى باستخدام اختبار ديكي ECTنتائج اختبار سلسلة البواقي  :(16-4جدول رقم )

 E-views 10باالعتماد على برنامج التحليل اإلحصائي  ةالمصدر: من إعداد الباحث    
 

 فولر الموسع  -عند المستوى باستخدام اختبار ديكي ECTنتائج اختبار سلسلة البواقي  :(17-4جدول رقم )

 E-views 10باالعتماد على برنامج التحليل اإلحصائي  ةالمصدر: من إعداد الباحث    

 االستقرار الجدولية عند مستويات المعنوية t قيمة المحسوبة tقيمة 
1% 5% 10% 

6.863- 4.297-  3.212-  2.747-  عند المستوى 

 االستقرار الجدولية عند مستويات المعنوية t قيمة المحسوبة tقيمة 
1% 5% 10% 

 عند المستوى 1.599- 1.995- 2.886- 3.507-

 االستقرار الجدولية عند مستويات المعنوية t قيمة المحسوبة tقيمة 

1% 5% 10% 

 عند المستوى 2.747- 3.212- 4.297- 4.935-

 tقيمة 

 المحسوبة

 االستقرار الجدولية عند مستويات المعنوية t قيمة

1% 5% 10% 

 عند المستوى 2.801- 3.320- 4.582- -3.655
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، مما يعني %5من نتائج الجداول السابقة بان حد الخطأ ساكن عند مستوى معنوية  يتبينحيث 

 وجود تكامل مشترك بين متغيرات نموذج الدراسة.

الدراسة متكاملة عند الدرجة األولى، ويوجد تكامل مشترك بين هذه  متغيراتوبما أن جميع 

 Fully-Modified Ordinaryكليا المتغيرات، فان طريقة المربعات الصغرى االعتيادية المعدلة 

Least Squares (FMOLS) .تعتبر طريقة مناسبة لتقدير العالقات في المدى الطويل 

 FMOLSباستخدام طريقة الدراسة اختبار فرليات  (4-2-2)

بعد القيام باالختبارات التشخيصية لمتغيرات الدراسة، وتبين سكون جميع المتغيرات بعد أخذ 

لي يمكن وبالتاوجود تكامل مشترك بين المتغيرات في المدى الطويل،  إلىالفرق األول، باإلضافة 

غرى صعلى المدى الطويل باستخدام طريقة المربعات الواختبار الفرليات الفرعية تقدير العالقات 

 .Fully-Modified Ordinary Least Squares (FMOLS) االعتيادية المعدلة كليا

 Phillipsبواسطة كل من  FMOLSطريقة المربعات الصغرى االعتيادية المعدلة كليا  صممت

& Hansen (1990) ،Pedroni (1995 & 2000)و ،Phillips & Moon (1999) ، وهي

للحصول على تقدير افلل النحدارات  OLSفلل من طريقة المربعات الصغرى االعتيادية أطريقة 

على حل مشكلة  بقدرتها Shahbaz, M. (2009)كما ذكرها ، وتتميز هذه الطريقة التكامل المشترك

االرتباط الذاتي وتحيز المعلمات، تعمل هذه الطريقة على اختيار المعامالت المقدرة من بعض القيم 

الصغرى االعتيادية، وان الهدف من استعمال هذه الطريقة  المربعاتالزائفة باستعمال طريقة تقدير 

م نتائج لعينات الكبيرة وتقدهذه الطريقة مع ا تتالئمالحصول على اعلى كفاءة في التقدير، حيث 

 .مشترك بين متغيرات الدراسةافضل، كما انها تتطلب وجود تكامل 
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 التالي:وقد تم اختبار فرضيات الدراسة على النحو 

 دراسة لالرئيسة فرلية ال 

HO :( ال يوجد أثر ذو داللة إحصـائية عند مسـتوى داللةa≤0.05 الستخدام ) تقنية سلسلة
 األردنية. التجارية على القوائم المالية في البنوك (Blockchainالكتل )

 :التاليةفرعية الفرضيات فقد تم اختبار الهذه الفرضية  والختبار

1HO: ( ال يوجد أثر ذو داللة إحصـائية عند مسـتوى داللةa≤0.05الستخدام )  تقنية سلسلة
سارة الخ أوعلى قائمة الربح التشغيلية(  األخرى المصاريفببعدها المالي ) (Blockchainالكتل )

 األردنية؟ التجاريةفي البنوك العائد على الموجودات( ببعدها المالي )والدخل الشامل اآلخر 

 رضية فقد تم استخدام النموذج القياسي التالي فوالختبار هذه ال

ROAt = β0 + β1 LOG(X1t) + DUM + µt  

)Dependent Variable: ROA( 

 )بالدينار األردني ألقرب مليون( FMOLSباستخدام طريقة  1نتائج تقدير معادلة النموذج  :(18-4)جدول رقم 

 E-views 10باالعتماد على برنامج التحليل اإلحصائي  ةمن إعداد الباحث :المصدر

 :اآلتي( ُيمكن كتابة المعادلة على الشكل 18-4ومن خالل الجدول رقم )

ROA = - 8.0172 + 0.949*LOG(X1) - 2.408*DUM  

 بأن جميع معلمات المتغيرات المستقلة والمتمثلة( 18-4أظهرت النتائج الواردة في الجدول رقم )

صائيًا عند مقبولة إح ()لوغاريتم المصاريف األخرى التشغيلية، والمتغير الوهمي سلسلة الكتلفي 

 ، كما أوضحت النتائج بأن قيمة معامل تحديد االنحدار%1مستوى داللة 

Prob. t-Statistic Std. Error Coefficient Variable 

0.0012 5.214 0.182 0.949 Log(X1) 

0.0000 -24.230 0.099 -2.408 DUM 

0.0601 -2.239 3.580 -8.017 C 

   0.791 R-squared 

   0.731 Adjusted R-squared 
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R-Squared (79.1 % وهي نسبة مرتفعة نسبيا، مما يدل على أن تباين المتغيرات المستقلة )

 ،العائد على الموجودات( من التباين في المتغير التابع %79.1)ما نسبته تُفسر أن ُمجتمعة يستطيع 

( وتعتبر قيمة جيدة ألنها 73.1%) Adjusted-Rsquaredكما أن قيمة معامل التحديد المعدل 

 مرتفعة نسبيا.

 كما يلي: نتائج اختبار الفرضية الفرعية األولى يمكن تفسيرو 

وجود عالقة طردية  إلىأشارت النتائج  :(LOG(X1)المصاريف األخرى التشغيلية ) ملوغاريت -

ك عينة البنو في للمصاريف األخرى على العائد على الموجودات  ةإحصائي تأثير ذو داللةو 

وقبول الفرلية وبذلك يتم رفض فرضية العدم  ،%1عند مستوى معنوية  ةاألردنيالتجارية 

على  العائدارتفاع  إلىستؤدي  احد بالمئةبمقدار و  المصاريف االخرى، حيث أن زيادة البديلة

 . بالمتوسط مع ثبات العوامل األخرى وحدة (0.949بمقدار )الموجودات 

 اللةتأثير ذو دو  عكسيةوجود عالقة  إلىأشارت النتائج )سلسلة الكتلة(:  DUMالمتغير الوهمي  -

عند  ةنياألردعينة البنوك التجارية في للمتغير الوهمي على العائد على الموجودات  ةإحصائي

يادة ز ، حيث أن وقبول الفرلية البديلةوبذلك يتم رفض فرضية العدم  ،%1مستوى معنوية 

         داربمقالعائد على الموجودات ارتفاع  إلىستؤدي  حدة واحدةو استخدام سلسة الكتلة بمقدار 

ير ، ويفسر معامل المتغبالمتوسط مع ثبات العوامل األخرى وباالتجاه المعاكس وحدة (2.408-)

على انه الفرق بين سنوات استخدام وعدم استخدام سلسة الكتلة في عينة  2.408-الوهمي 

إنه يمكن  (a≤0.05)ائيًا عند مستوىدااًل احص األردنية . وبما أن التحليل كان البنوك التجارية

سلة الكتل الستخدام سل ص على أنه يوجد أثر ذو داللة احصائيةالتي تنو قبول الفرضية البديلة 

Blockchain  األردنية التجاريةفي البنوك  الدخل الشاملعلى قائمة. 
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HO2: ( ال يوجد أثر ذو داللة إحصـائية عند مسـتوى داللةa≤0.05ل الستخدام )  تقنية سلسلة
ببعدها  على قائمة المركز الماليودائع العمالء( إجمالي ببعدها المالي ) (Blockchainالكتل )
 األردنية؟ التجاريةفي البنوك العائد على حقوق الملكية( المالي )

  :رضية فقد تم استخدام النموذج القياسي التاليفوالختبار هذه ال

t µ ) + DUM +tLOG(X2 1𝜷+  0𝜷=  tROE 

)Dependent Variable: ROE( 

 )بالدينار األردني ألقرب مليون( FMOLSباستخدام طريقة  2معادلة النموذج نتائج تقدير  :(19-4جدول رقم )

 E-views 10باالعتماد على برنامج التحليل اإلحصائي  ةمن إعداد الباحث :المصدر

اآلتي:( ُيمكن كتابة المعادلة على الشكل 19-4ومن خالل الجدول رقم )  

ROE = - 711+ 33*LOG(X1) - 214*DUM 

 ( بأن جميع معلمات المتغيرات المستقلة والمتمثلة20-4الجدول رقم )أظهرت النتائج الواردة في 

ستوى مقبولة إحصائياا عند م ()لوغاريتم اجمالي ودائع العمالء، والمتغير الوهمي سلسلة الكتلةفي 

( وهي 79.3%) R-Squaredكما أوضحت النتائج بأن قيمة معامل تحديد االنحدار ،%5داللة 

( %79.3يدل على أن تباين المتغيرات المستقلة ُمجتمعة يستطيع تُفسر )نسبة مرتفعة نسبيا، مما 

، كما أن قيمة معامل التحديد المعدل العائد على حقوق الملكيةمن التباين في المتغير التابع 

Adjusted-Rsquared (73.4 %.وتعتبر قيمة جيدة ألنها مرتفعة نسبيا ) 

Prob. t-Statistic Std. Error Coefficient Variable 

0.0321 266 12.318 33 LOG(X2) 

0.0000 -996 2.144 -214 DUM 

0.0477 -239 296 -711 C 

   0.793 R-squared 

   0.734 Adjusted R-squared 
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 كما يلي: الثانية نتائج اختبار الفرضية الفرعية ويمكن تفسير

 ةحصائيإ تأثير ذو داللةو طردية  وجود عالقة إلىأشارت النتائج لوغاريتم اجمالي ودائع العمالء:  -

عند  ةدنياألر عينة البنوك التجارية في للوغاريتم اجمالي ودائع العمالء على العائد على حقوق 

ة ، حيث أن زيادالبديلةوقبول الفرلية وبذلك يتم رفض فرضية العدم  %5مستوى معنوية 

ملكية العائد على حقوق الارتفاع  إلىستؤدي  احد بالمئةبمقدار و  لوغاريتم اجمالي ودائع العمالء

 . بالمتوسط مع ثبات العوامل األخرى وحدة (33بمقدار )

و تأثير ذو  عكسيةوجود عالقة  إلىأشارت النتائج )سلسلة الكتلة(:  DUMالمتغير الوهمي  -

 ةاألردنيية عينة البنوك التجار في للمتغير الوهمي على العائد على حقوق الملكية  ةإحصائي داللة

ن ، حيث أوقبول الفرلية البديلةوبذلك يتم رفض فرضية العدم  %1عند مستوى معنوية 

ية العائد على حقوق الملكارتفاع  إلىستؤدي  حدة واحدةو زيادة استخدام سلسة الكتلة بمقدار 

امل ، ويفسر معبالمتوسط مع ثبات العوامل األخرى التجاه المعاكس وحدةوبا (213-)  بمقدار

على انه الفرق بين سنوات استخدام وعدم استخدام سلسة الكتلة في  213-المتغير الوهمي 

إنه  (a≤0.05)وبما أن التحليل كان دااًل احصائيًا عند مستوى االردنية. عينة البنوك التجارية

تخدام سلسلة الس يمكن قبول الفرضية البديلة والتي تنص على أنه يوجد أثر ذو داللة احصائية

 .األردنية التجاريةفي البنوك  المركز الماليعلى قائمة  Blockchainالكتل 

HO3 :( ال يوجد أثر ذو داللة إحصـائية عند مسـتوى داللةa≤0.05الستخدام )  تقنية سلسلة
على قائمة التغيرات في حقوق العائد على الموجودات( ببعدها المالي ) (Blockchainالكتل )
 ؟األردنية التجاريةفي البنوك التغير في مجموع حقوق المساهمين( ببعدها المالي ) الملكية

 استخدام النموذج القياسي التالي: والختبار هذه الرضية فقد تم

(Y)t = 𝜷0 + 𝜷1 ROAt + DUM + µt     

)Dependent Variable: (Y)( 
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 )بالدينار األردني ألقرب مليون(FMOLSباستخدام طريقة  3النموذج  معادلةنتائج تقدير  :(20-4جدول رقم )
Prob. t-Statistic Std. Error Coefficient Variable 

0.0000 -935 144 -135 ROA 

0.0001 -762 372 -284 DUM 

0.0000 993 155 154 C 

   0.629 R-squared 

   0.524 Adjusted R-squared 

 E-views 10باالعتماد على برنامج التحليل اإلحصائي  ةمن إعداد الباحث :المصدر
 

 اآلتي:( ُيمكن كتابة المعادلة على الشكل 20-4ومن خالل الجدول رقم )

(Y) = 154-135*ROA - 284*DUM 

 ( بأن جميع معلمات المتغيرات المستقلة والمتمثلة20-4أظهرت النتائج الواردة في الجدول رقم )

 مقبولة إحصائياا عند مستوى داللة ()العائد على الموجودات، والمتغير الوهمي سلسلة الكتلةفي 

( وهي نسبة 62.9%) R-Squaredر كما أوضحت النتائج بأن قيمة معامل تحديد االنحدا ،1%

( من %62.9المتغيرات المستقلة ُمجتمعة يستطيع تُفسر )مرتفعة نسبيا، مما يدل على أن تباين 

معدل ، كما أن قيمة معامل التحديد الالتغير في مجموع حقوق المساهمين التباين في المتغير التابع

Adjusted-Rsquared (52.4% وتعتبر قيمة جيدة ألنها )نسبيا. متوسطة 

 كما يلي: نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثالثة ويمكن تفسير

للعائد  ةإحصائي تأثير ذو داللةو عكسية  وجود عالقة إلىأشارت النتائج العائد على الموجودات:  -

عند  ةردنياألعينة البنوك التجارية في على الموجودات على التغير في مجموع حقوق المساهمين 

العائد ة ، حيث أن زيادوقبول الفرلية البديلةوبذلك يتم رفض فرضية العدم  %1مستوى معنوية 

 التغير في مجموع حقوق المساهمين ارتفاع إلىستؤدي وحدة واحدة بمقدار على الموجودات 

 . بالمتوسط مع ثبات العوامل األخرى وباالتجاه المعاكس وحدة (33بمقدار )
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و تأثير ذو  عكسيةوجود عالقة  إلىأشارت النتائج )سلسلة الكتلة(:  DUMالمتغير الوهمي  -

عينة ي فللمتغير الوهمي على العائد على التغير في مجموع حقوق المساهمين  ةإحصائي داللة

ية وقبول الفرلوبذلك يتم رفض فرضية العدم  %1عند مستوى معنوية  ةاألردنيالبنوك التجارية 

لتغير في اارتفاع  إلىستؤدي  حدة واحدةو زيادة استخدام سلسة الكتلة بمقدار ، حيث أن البديلة

بالمتوسط مع ثبات العوامل  وباالتجاه المعاكس وحدة (284-بمقدار)حقوق المساهمين مجموع 

على انه الفرق بين سنوات استخدام وعدم  -284، ويفسر معامل المتغير الوهمي األخرى

ائيًا وبما أن التحليل كان دااًل احصاالردنية.  استخدام سلسة الكتلة في عينة البنوك التجارية

( إنه يمكن قبول الفرضية البديلة والتي تنص على أنه يوجد أثر ذو a≤0.05)عند مستوى

في البنوك  حقوق الملكيةعلى قائمة  Blockchainالستخدام سلسلة الكتل  داللة احصائية

 األردنية. التجارية

HO4 : ( ال يوجد أثر ذو داللة إحصـائية عند مسـتوى داللةa≤0.05الستخدام )  تقنية سلسلة
بعدها ب النقديةعلى قائمة التدفقات العائد على الموجودات( ببعدها المالي ) (Blockchainالكتل )
 األردنية؟ التجاريةفي البنوك التغير في التدفقات النقدية التشغيلية( المالي )

  :والختبار هذه الرضية فقد تم استخدام النموذج القياسي التالي

(CF)t = β0 + β1 (ROA*DUM) t + DUM + µt 

(Dependent Variable:  (CF))   

 )بالدينار األردني ألقرب مليون(  FMOLSطريقة  باستخدام 4النموذج  معادلةنتائج تقدير  :(21-4جدول رقم )

 E-views 10باالعتماد على برنامج التحليل اإلحصائي  ةمن إعداد الباحث :المصدر

Prob. t-Statistic Std. Error Coefficient Variable 

0.0010 -537 395 -212 (ROA)*(DUM) 

0.0001 559 335 188 DUM 

0.0416 -249 176 -438 C 

   0.294 R-squared 

   0.092 Adjusted R-squared 
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 اآلتي:( ُيمكن كتابة المعادلة على الشكل 21-4ومن خالل الجدول رقم )

 (CF) = -438-212*ROA*DUM + 188*DUM 

 ( بأن جميع معلمات المتغيرات المستقلة والمتمثلة21-4في الجدول رقم ) أظهرت النتائج الواردة

 ()العائد على الموجودات مضروبا بالمتغير الوهمي سلسلة الكتلة، والمتغير الوهمي سلسلة الكتلةفي 

               كما أوضحت النتائج بأن قيمة معامل تحديد االنحدار ،%1مقبولة إحصائياا عند مستوى داللة 

R-Squared (29.4 %وهي نسبة م )نسبيا، مما يدل على أن تباين المتغيرات المستقلة  نخفضة

، شغيليةالتغير في التدفقات النقدية الت( من التباين في المتغير التابع % 29.4ُمجتمعة يستطيع تُفسر )

جيدة غير ( وتعتبر قيمة % 9.2) Adjusted-Rsquaredكما أن قيمة معامل التحديد المعدل 

 .القول بان النموذج ضعيف عوبالتالي نستطي نسبيا نخفضةألنها م

 كما يلي: نتائج اختبار الفرضية الفرعية الرابعة ويمكن تفسير

تأثير و  ةعكسي وجود عالقة إلىأشارت النتائج العائد على الموجودات مضروبا بالمتغير الوهمي:  -

العائد على الموجودات مضروبا بالمتغير الوهمي سلسلة الكتلة على التغير  ةإحصائي ذو داللة

وبذلك  %1ية عند مستوى معنو  ةاألردنيعينة البنوك التجارية في في التدفقات النقدية التشغيلية 

روبا العائد على الموجودات مض، حيث أن زيادة وقبول الفرلية البديلةيتم رفض فرضية العدم 

يلية التغير في التدفقات النقدية التشغارتفاع  إلىستؤدي  حدة واحدةبمقدار و  بالمتغير الوهمي

 . بالمتوسط مع ثبات العوامل األخرى وباالتجاه المعاكس وحدة (212-بمقدار )

 لةتأثير ذو دالو  طرديةوجود عالقة  إلىأشارت النتائج )سلسلة الكتلة(:  DUMالمتغير الوهمي  -

لبنوك التجارية عينة افي للمتغير الوهمي على التغير في التدفقات النقدية التشغيلية  ةإحصائي

حيث  ،وقبول الفرلية البديلةوبذلك يتم رفض فرضية العدم  %1عند مستوى معنوية  ةاألردني
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النقدية  التغير في التدفقاتارتفاع  إلىستؤدي  حدة واحدةو زيادة استخدام سلسة الكتلة بمقدار أن 

، ويفسر معامل المتغير الوهمي بالمتوسط مع ثبات العوامل األخرى وحدة (188بمقدار)شغيلية الت

 على انه الفرق بين سنوات استخدام وعدم استخدام سلسة الكتلة في عينة البنوك التجارية (188)

( إنه يمكن قبول الفرضية a≤0.05)وبما أن التحليل كان دااًل احصائيًا عند مستوى االردنية.

 Blockchainالستخدام سلسلة الكتل  البديلة والتي تنص على أنه يوجد أثر ذو داللة احصائية

 األردنية. التجاريةفي البنوك  التدفقات النقديةعلى قائمة 

( a≤0.05ال يوجد أثر ذو داللة إحصـائية عند مسـتوى داللة ): HOفرلية الرئيسة الاختبار * 
 األردنية. التجارية على القوائم المالية في البنوك Blockchainالستخدام سلسلة الكتل 

بناءا على اختبار الفرضيات الفرعية السابقة فقد تم اعتماد نتائج االختبار وتبين أن هناك أثر 

على القوائم  Blockchain( الستخدام سلسلة الكتل a≤0.05ذو داللة إحصـائية عند مسـتوى داللة )

 األردنية. التجارية المالية في البنوك
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 :الفصل الخامس
 النتائج والتوصياتمناقشة 

 .الدراسةواستنتاجات نتائج ( 5-1)

 .وما يمثلها متغيرات الدراسةوصف النتائج المتعلقة ب( 5-1-1)

 .نتائج المتعلقة بفرليات الدراسة( ال5-1-2)

 .( توصيات الدراسة5-2)
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 الفصل الخامس
 النتائج والتوصياتمناقشة 

 نتائج واستنتاجات الدراسة( 5-1)

 يلي:أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما 

 ( النتائج المتعلقة بوصف متغيرات الدراسة وما يمثلها5-1-1)

 من أهم نتائج الدراسة بوصف متغيرات الدراسة ما يلي:

يتضح من نتائج الدراسة  (:Blockchainسلسلة الكتل تقنية )وصف المتغير الوهمي  .1

 لتشغيلية،االمصاريف األخرى ) المستقلةطردي بين المتغير الوهمي والمتغيرات  ارتباطد و وجو 

 ،بالمتوسط مع ثبات العوامل األخرى وحدة %1عند مستوى معنوية  (العمالءاجمالي ودائع 

عند  ( على الموجودات د( مع المتغير المستقل )العائ-عكسي باالتجاه المعاكس)ارتباط و 

اه عكسي باالتج ارتباط، ووجود بالمتوسط مع ثبات العوامل األخرى وحدة %5مستوى معنوية 

مع المتغيرات  بالمتوسط مع ثبات العوامل األخرى وحدة %1عند مستوى معنوية  (-) معاكس

ا قائمة المركز المالي ويمثلهو  ،قائمة الدخل الشامل ويمثلها العائد على الموجوداتالتابعة )

 ،قائمة حقوق الملكية ويمثلها التغير في مجموع حقوق المساهمين، و  العائد على حقوق الملكية

ثلها قائمة التدفقات النقدية ويمالمتغير التابع )للمتغير الوهمي على  طرديارتباط ووجود 

مع ثبات  وحدة بالمتوسط %1مستوى معنوية  دعن(التشغيلية التدفقات النقدية التغير في 

 .ويلالمدى الط علىوهذا ما يعكس مدى ارتباط متغيرات الدراسة ببعضها .  العوامل األخرى

 ينب متوسط عكسيوجود ارتباط  أظهرت الدراســـــــةوالتابعة: ات المستقلة وصف المتغير  .2

قائمة المركز المالي ويمثلها العائد على حقوق )اجمالي ودائع العمالء مع المتغير التابع 
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قائمة حقوق الملكية ويمثلها التغير في مجموع حقوق )العائد على الموجودات مع و  (،الملكية

ع المتغير موارتباط عكسي ضعيف بين المصاريف االخرى التشغيلية تبين وجود ، المساهمين(

وارتباط طردي ضعيف بين  (،قائمة الدخل الشامل ويمثلها العائد على الموجودات)التابع 

نقدية التدفقات الالتغير في قائمة التدفقات النقدية ويمثلها )مع  العائد على الموجودات

  خالل فترة الدراسة. التشغيلية(

مدى قوة وضعف النماذج المستخدمة الختبار  وبينت الدراسة اكم: وصف نماذج الدراسة .3

معامل قيم حيث ظهرت  ; R-Squaredمعامل تحديد االنحدارقيم الفرضيات عن طريق 

ى العائد عل)الدراسة األول والثاني  موذجينل مرتفعة نسبياً ال R-Squaredتحديد االنحدار

متوسطة  R-Squaredر معامل تحديد االنحدا (، وقيمالملكيةالعائد على حقوق و  الموجودات

ديد معامل تحوقيم المساهمين(، التغير في مجموع حقوق )الثالث الدراسة  ألنموذجنسبيا 

نقدية التدفقات الالتغير في الدراسة الرابع ) ألنموذجضعيفة نسبيا  R-Squaredاالنحدار

 الفرضيات.قبول  أوالنسب المقبولة لرفض لكنه يبقى ضمن  التشغيلية(

 ( النتائج المتعلقة بفرليات الدراسة5-1-2)

 الدراسة:من أهم نتائج الدراسة في المتعلقة بفرضيات 

أثر ذو داللة إحصـائية عند وجود  إلىأظهرت النتائج  :H0الفرلية الرئيسة نتائج اختبار  .1

( على القوائم المالية Blockchain( الستخدام تقنية سلسلة الكتل )a≤0.05مسـتوى داللة )

يدل على و ا هذبناءا على اختبار الفرضيات الفرعية للدراسة،  في البنوك التجارية األردنية

على رفع مستوى جودة التقارير ( Blockchainالكتل )سلسلة تقنية مدى الترابط بين اســتخدام 

( 2021،الجخلب) :اتدراسال وهو ما يتوافق معلمرجوة األهداف البنكية اتحقيق ل المالية
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( Kwilinski,2019)و  (A., Al Naqbi, M., & Lootah S. Faccia ,,(2019و

 .(2012 ،صيامو) (2018،درويش )و

أثر ذو داللة وجود  إلىتوصلت النتائج  :H01الفرلية الفرعية األولى نتائج اختبار  .2

 (Blockchainتقنية سلسلة الكتل ) ( الستخدامa≤0.05إحصـائية عند مسـتوى داللة )

على قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل المصاريف األخرى التشغيلية( ببعدها المالي )

الل وذلك من خ، األردنية التجاريةفي البنوك العائد على الموجودات( ببعدها المالي )اآلخر 

يدل على مدى و هذا  ،%1كانت اقل من  التي (DUM) الوهميالمتغير  (Prob)احتمالية 

ج المصاريف التشغيلية وارتباطها بشكل رئيس على نتائ سلسلة الكتل علىاســتخدام  تأثير

تقييم األداء ومدى كفاءة اإلدارة في استخدام أصولها  يبي نالذي العائد على الموجودات 

( 2019) و ويونس (2019الشويطر ) ات:دراسال وهو ما يتوافق مع لتحقيق األرباح المالي 

 .(2017العياط )ودراسة ( 2018)درويش و 

أثر ذو داللة إحصـائية وجود  إلىتوصلت النتائج  :H02يجة الفرلية الفرعية الثانية نت .3

ببعدها المالي  (Blockchainتقنية سلسلة الكتل ) ( الستخدامa≤0.05داللة ) عند مسـتوى

ي فالعائد على حقوق الملكية( ببعدها المالي ) على قائمة المركز الماليودائع العمالء( )

التي   (DUM)المتغير الوهمي (Prob)وذلك من خالل احتمالية ، األردنية التجاريةالبنوك 

اجمالي ودائع  سلسلة الكتل علىاســتخدام  تأثيريدل على مدى و هذا ، %1كانت اقل من 

دى كفاءة م يبي نالعمالء وارتباطها بشكل رئيس على نتائج العائد على حقوق الملكية الذي 

 رفعو وتحقيق الميزة التنافسية المناسبة لتحقيق أهداف البنكتقييم األداء المالي اإلدارة في 

الشويطر و ( 2020شاهين والعنزي ) الدراسات: ما يتوافق مع وهواستدامتها. تحقيق و هأرباح

 (.2019) كثير بوو ( 2019) ويونس (2019)



107 

أثر ذو داللة إحصـائية عند وجود  إلىتوصلت النتائج  :H03يجة الفرلية الفرعية الثالثة نت .4

ببعدها المالي  (Blockchainتقنية سلسلة الكتل ) ( الستخدامa≤0.05مسـتوى داللة )

غير في التببعدها المالي ) على قائمة التغيرات في حقوق الملكيةالعائد على الموجودات( )

 (Prob)وذلك من خالل احتمالية  ،األردنية التجاريةفي البنوك مجموع حقوق المساهمين( 

اســتخدام  تأثيريدل على مدى و هذا  ،%1كانت اقل من  التي (DUM) الوهميالمتغير 

 لمساهميناحقوق  بإجماليبشكل رئيس  وارتباطه العائد على الموجودات سلسلة الكتل على

وهو  هرباحأ ورفع تحقيق الميزة التنافسية لتحقيق أهداف البنك اإلدارةمدى كفاءة  يبي نوالذي 

ودراسة ( 2018)درويش و ( 2019) ويونس (2019الشويطر ) الدراسات: ما يتوافق مع

 .(2017العياط )

أثر ذو داللة إحصـائية وجود  إلىتوصلت النتائج  :H04الفرلية الفرعية الرابعة  يجةنت .5

ببعدها المالي  (Blockchainتقنية سلسلة الكتل ) ( الستخدامa≤0.05عند مسـتوى داللة )

فقات التغير في التدببعدها المالي ) على قائمة التدفقات النقديةالعائد على الموجودات( )

المتغير  (Prob)وذلك من خالل احتمالية  ،األردنية التجاريةفي البنوك النقدية التشغيلية( 

سلسلة الكتل اســتخدام  تأثيريدل على مدى و هذا ، %1التي كانت اقل من   (DUM)الوهمي

ارتفعت حيث كلما  ;العائد على الموجودات وارتباطه بالتدفقات النقدية التشغيلية  على

البيانات  اإلدارة في دراسةكفاءة وهنا تكمن  المخاطرة في االستثمار كلما ارتفع العائد المتوقع

درويش ( و 2019الشويطر ) وهو ما يتوافق مع الدراسات:واتخاذ القرارات المناسبة  التاريخية

 .(2017العياط )( و 2018)
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 ( توصيات الدراسة5-2)

 اآلتية:بناًء على نتائج الدراسة، يمكن تقديم التوصيات 

تقييم األداء المالي على في البنوك له آثار ايجابية  (Blockchainاستخدام تقنية سلسلة الكتل ) .1

 .هأرباح من رفع وتحقيق الميزة التنافسية المناسبة لتحقيق أهداف البنك
تحقيق استدامتها على البنوك له آثار ايجابية في  (Blockchainاستخدام تقنية سلسلة الكتل ) .2

نتيجة: تقليل التكاليف، تحسين جودة الخدمات المصرفية وكفاءتها، زيادة األرباح، سهولة الدخول 

 األسواق المحلية والعالمية، توفير الوقت والجهد. إلى

خدمات مصرفية الوتقديم لألنظمة المالية القوية  ا( أساسBlockchainسلسلة الكتل )تقنية  تمثل .3

 .زيادة حجم المعامالت المصرفيةدون حدود والتالي  على مدار الساعة

البنوك  المالية الحديثة فيااللكترونية  التقنياتستخدام ا أثرتأمل الدراسة أن تساهم في دراسة  .4

 .على تطوير السوق المالي التجارية

ألن تصميم النظم ( Blockchainسلسلة الكتل )تقنية على المحاسبين والمدققين التعمق في  .5

 .التقنيةبيجمعون بين العلم المالي والمعرفة المعمقة الذين ماليين الخبراء الالمالية سيتطلب 
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 .45الطبعة األولى، ص والتوزيع،
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أثر توظيف الودائع (. 2017)باسل يوسف  محمد،هيام  يوسف، الشاعر، عبد اهلل الزيدانيين، سعادة،
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    .   1د ، العد6د المجل

أثر حجم القروض والودائع على األداء المالي للمصارف التجارية (. 2019الشويطر، أنس محمد )
، مانعوالمصارف، التمويل  قسم ت،بي. )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة آل الاألردنية
 األردن.

استخدام المؤشرات المالية لمقارنة أداء المصارف التجارية مع »(. 2017مفيد خالد )علي ، الشيخ
المجلد  ،مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية ،«المصارف اإلسالمية المدرجة في بورصة فلسطين

 .528-206، الصفحات 102، العدد 24

مدى إسهام تطبيقات ذكاء األعمال في تطوير نظم المحاسبية في (. 2012وليد )زكريا  صيام،
، )رسالة ماجستير غير منشورة(، الجامعة الهاشمية، كلية االقتصاد البنوك التجارية األردنية

 والعلوم اإلدارية، قسم المحاسبة.

. األردنية على األداء المالي للبنوك التجارية االئتمانأثر مخاطر (. 2017العياط، إياس ابراهيم )
 )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة عمان العربية، عمان، األردن.

ة البديل مجل "،القياسي االقتصاد في االنحدار نماذج واختبار تقييم كيفية"(. 2017) حجاب عيسى،
 .35-30، صفحات 5د عد ،االقتصاد 

المصرفي دراسة ميدانية  "أهمية التحول الرقمي في القطاع (.2019)مرعي يونس أبو سمرة  ،مرعي
تمر ، المؤ (منشورة غيررسالة ) "بالتطبيق على مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية

بعنوان: "إدارة التحول الرقمي لتطبيق ، 2019األزمات، أكتوبر لبحوث  السنوي الرابع والعشرون
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 2019-2009ة للبنوك التجارية األردنية القوائم المالي( 1)ملحق 
 البنك العربي
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 المطلوبات)دينار(

 12985348000 13997658000 14682026000 15015865000 15794047000 17095378000 17538698000 16250612000 16178826000 16785476000 17425837000 ودائع عمالء
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 1287359000 1267142000 1267142000 1267142000 1267142000 784163000 784163000 784163000 804163000 692490000 692490000 االحتياطات األخرى
 859937000 859626000 859626000 859626000 859626000 859626000 859626000 859626000 859626000 859626000 859626000 عالوة االصدار
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 31507000- 18310000- 39397000- 98490000- 182357000- 178066000- 183741000- 192069000- 207437000- 215187000- 214946000- التغير المتراكم في القيمة العادلة

 19109000 35532000 60513000 125835000 230171000 400992000 364508000 351193000 241306000 362585000 759949000 المدورةاالرباح )الخسائر( 
 3801206000 3786595000 3813524000 3875511000 3955414000 3557894000 3518141000 3500755000 3549909000 3670623000 3795242000 مجموع حقوق المساهمين

 23099491000 23319408000 23921485000 23912416000 24538372000 25859777000 25859162000 24254246000 24361572000 25545338000 26328685000 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
 بيان الدخل)دينار(

 916739000 806546000 847331000 954607000 1027810000 1041502000 1022375000 1063885000 1120039000 1264383000 1377051000 الفوائد الدائنة
 398367000 316031000 341428000 408676000 438103000 434549000 412596000 439220000 454857000 516082000 602140000 مصاريف تمويل
 518372000 490515000 505903000 545931000 589707000 606953000 609779000 624665000 665182000 748301000 774911000 صافي الفوائد

 133204000 141438000 153941000 151231000 162846000 170533000 168878000 167311000 154172000 154715000 146471000 صافي العموالت
 651576000 631953000 659844000 697162000 752553000 777486000 778657000 791976000 819354000 903016000 921382000 صافي الفوائد والعموالت

 22830000 41876000 2419000 11882000 11815000 12157000 14834000 6637000 6603000 7691000 8089000 أرباح موجودات وأدوات مالية
 34995000 33313000 36511000 37705000 17704000 29255000 34907000 28441000 35328000 43708000 50411000 أرباح عمالت أجنبية

 54703000 90313000 93429000 101377000 97311000 107727000 118044000 109233000 114946000 358813000 136841000 االيرادات االخرى
 764104000 797455000 792203000 848126000 879383000 926625000 946442000 936287000 976231000 1313228000 1116723000 اجمالي الدخل

 168761000 165029000 183484000 184624000 191729000 208789000 209843000 209664000 217232000 254712000 232255000 نفقات الموظفين
 23247000 25261000 25721000 25306000 27246000 26838000 26027000 26705000 28203000 29204000 31563000 استهالكات واطفاءات

 161934000 151638000 156976000 155655000 152605000 305778000 412239000 195358000 143152000 314708000 164942000 مصاريف أخرى
 80850000 224769000 83352000 126668000 36059000 31834000 2179000 111419000 167775000 157086000 118858000 مخصص تدني التسهيالت االئتمانية المباشرة

 4649000 11999000 8586000 4460000 13181000 6851000 10038000 71307000 115493000 3279000 12885000 مخصصات متنوعة أخرى
 439441000 578696000 458119000 496713000 420820000 580090000 660326000 614453000 671855000 758989000 560503000 مجموع المصاريف

 324663000 218759000 334084000 351413000 458563000 346535000 286116000 321834000 304376000 554239000 556220000 الربح قبل الضريبة والرسوم
 74624000 73674000 71083000 90072000 112337000 128691000 132097000 109420000 109351000 120725000 132660000 ضريبة دخل السنة

 250039000 145085000 263001000 261341000 346226000 217844000 154019000 212414000 195025000 433514000 423560000 صافي الربح
 250039000 145085000 263001000 261341000 346226000 217844000 154019000 212414000 195025000 433514000 423560000 صافي الربح العائد لمساهمي الشركة

 التدفقات النقدية)دينار(
 2912701000 3751411000 4817449000 4942228000 5340921000 5231397000 4955445000 5555812000 4768226000 4293457000 4647620000 النقد وما في حكمه في بداية السنة

 1694733000 926652000 900871000 914753000 660198000 351446000 608056000 1530097000- 466642000- 1081693000 819824000 صافي التدفق النقدي من )المستخدم في( عمليات التشغيل
صافي التدفق النقدي من )المستخدم في( عمليات 

 االستثمار
-102719000 -645320000 263540000 771743000 82575000 -451112000 -607151000 -21823000 -632699000 225575000 -721645000 

 157165000- 102488000- 106320000- 490643000- 157987000- 155390000- 65257000- 19070000- 274677000- 176856000- 246412000- صافي التدفق النقدي من )المستخدم في( عمليات التمويل
 22787000 16299000 37073000- 3594000- 4584000- 20896000- 25007000- 10162000- 3010000 94646000 903000- فرق عمالت أجنبية

 3751411000 4817449000 4942228000 5340921000 5231397000 4955445000 5555812000 4768226000 4293457000 4647620000 5117410000 النقد وما في حكمه في نهاية السنة
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 البنك األهلي
 الموجودات)دينار(

  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 
 521592592 409067738 349318749 352763581 256658379 310339062 287831587 201989051 288714620 248221805 212324788 نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

 178495582 311750348 285931162 279234910 207872141 206787496 151996498 185788643 177424795 173568186 135787335 أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
 852121 853478 15319506 31270000 26661835 0 14647510 10037793 5037813 19414579 8520926 ايداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

 1072490 544044 22122155 17010005 1440320 389255 465972 968373 954381 0 0 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
 293835902 303880874 22282330 24150414 23973527 27591468 27841330 29011930 29401562 27344278 25014042 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

 119059557 264482488 570589172 496031823 274865952 394457542 601857948 754809955 542617540 654335587 754893973 موجودات مالية بالكلفة المطفأة
 8897703 9511116 11665838 11269321 10304730 9374642 5219798 5106980 3528666 3531147 3516259 استثمارات في شركات حليفة

 980816924 1066252004 1178228195 1274022910 1188001847 1200994915 1227323101 1447236602 1483922385 1424510189 1369737583 صافي -تسهيالت ائتمانية 
 67954141 81438989 88064730 9985456 104360716 91239174 74723925 97303171 90477858 75149293 70601047 مخصص تسهيالت ائتمانية

 41015100 47414829 47475983 52274178 23978779 23027203 19955131 27735628 28120328 20857390 23354932 فوائد معلقة
 4885330 4355662 3932863 4156602 4397862 4643761 6137976 6219227 7659003 9630207 9540754 موجودات ضريبية مؤجلة

 60096852 59213833 52743439 57657523 54013760 58694043 59745149 46831590 56363728 81224526 91633021 صافي بعد االستهالك -موجودات ثابتة 
 86477328 89752642 104535586 102719630 654439468 111872079 111562129 127518406 133327084 141707410 151854844 موجودات أخرى
 2256082381 2519664227 2616668995 2650286719 2702629821 2325144263 2494628998 2815518550 2728951577 2783487914 2762823525 مجموع الموجودات
 المطلوبات)دينار(
 1518162665 1664333433 1705259437 1797070926 1461194373 1523104814 1782222725 2067294759 1918660372 1911770121 1864020376 ودائع عمالء

 287007918 356746567 350561822 200070160 120685322 129360843 30631530 57353655 78304698 98159977 150146290 ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
 183580705 216875408 242384663 268538828 257388654 281777794 279197317 255883131 251959516 257416155 211783599 تأمينات نقدية
 5433333 433333 7735444 68942209 26536110 34583965 45564564 88520033 106776265 142471809 145009726 أموال مقترضة

 1168684 1796954 841406 658596 635514 987012 1058399 1002584 491607 0 0 مطلوبات ضريبية مؤجلة
 44544403 34310309 55006976 44891026 551904517 46507014 42435677 42798984 66572858 72357518 84053667 مطلوبات أخرى
 2039897708 2274496004 2361789748 2380171745 2418344490 2016321442 2181110212 2512853146 2422765316 2482175580 2455013658 مجموع المطلوبات

 حقوق المساهمين)دينار(
 110000000 110000000 150000000 150000000 165000000 175000000 175000000 175000000 183750000 192937500 200655000 رأس المال المصرح به
 110000000 110000000 126500000 150000000 165000000 175000000 175000000 175000000 183750000 192937500 200655000 رأس المال المكتتب به
 110000000 110000000 143509660 150000000 165000000 175000000 175000000 175000000 183750000 192937500 200655000 رأس المال المدفوع
 31385116 34843080 38206182 41600704 43935175 47947694 51197108 52015203 54023096 57344171 60964485 احتياطي قانوني
 13674091 17132055 20495157 23889679 26224150 30236669 33486083 33486083 24949137 15761637 15761637 احتياطي اختياري
 24614322 26307713 13373937 15497086 12754202 13009963 13986925 17596336 17966508 3678559 3678559 االحتياطات األخرى
 10845817 10845817 9345817 9345817 9345817 0 0 0 0 0 0 عالوة االصدار
 332195 332195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اسهم الخزينة
 11000000 11000000 14546689 0 9900000 17500000 17500000 8750000 9187500 11576250 0 أرباح موزعة

 0 16500000 0 15000000 10000000 0 0 0 0 0 0 موزعةأسهم 
 5414375 5929044 1956190 1526086 1479320 1833020 1203412 1861943 912985 3225878- 7388412- التغير المتراكم في القيمة العادلة

 8008280 11257522 11712971 11468886 5646667 23295475 21145258 13955839 15397035 23240095 34138598 االرباح )الخسائر( المدورة
 214609806 243483036 253146603 268328258 284285331 308822821 313518786 302665404 306186261 301312334 307809867 مجموع حقوق المساهمين
 1574867 1685187 1732644 1786716 0 0 0 0 0 0 0 حقوق غير مسيطرين

 2256082381 2519664227 2616668995 2650286719 2702629821 2325144263 2494628998 2815518550 2728951577 2783487914 2762823525 وحقوق الملكيةمجموع المطلوبات 
 بيان الدخل)دينار(
 116559295 122992686 126672532 111373296 123014122 128889544 130915392 139234932 146723065 154970443 164583280 الفوائد الدائنة

 58422124 50807400 48497973 36691612 45143900 47489439 45332169 53566118 61385926 70773780 80755724 مصاريف تمويل
 58137171 72185286 78174559 74681684 77870222 81400105 85583223 85668814 85337139 84196663 83827556 صافي الفوائد

 21877944 21709745 20514187 19525912 17891924 20069160 20328775 21332904 20991938 16694500 16067225 صافي العموالت
 80015115 93895031 98688746 94207596 95762146 101469265 105911998 107001718 106329077 100891163 99894781 صافي الفوائد والعموالت

 3426019- 3007918 436214 546474 430721 554250 1085654 701844 955426 908047 686497 وأدوات مالية أرباح موجودات
 3644517 3119623 4264145 3811273 2898259 2887274 3316790 3313517 3333018 2814590 2511192 أرباح عمالت أجنبية
 9148025 6474011 8452339 7817628 6884211 24457255 9522419 4922051 7777246 5176322 14999787 االيرادات االخرى
 89381638 106496583 111841444 106382971 105975337 129368044 119836861 115939130 118394767 109790122 118092257 اجمالي الدخل
 31989731 32338971 34579147 32713578 33262395 39224689 39672359 43185981 40184806 41234749 40257255 نفقات الموظفين

 5530555 5854514 6402472 6499056 6909305 7704965 7800586 8909010 12189014 10156015 11774331 استهالكات واطفاءات
 18932376 19206623 20906162 18943769 23555428 22594803 26194092 28173384 27938722 23089452 22328733 مصاريف أخرى

 5066147 14368356 15632307 14886684 18472130 18100318 7299465 24031418 11886286 694676 5334470 مخصص تدني التسهيالت االئتمانية المباشرة
 0 0 625338 0 366372 1553077 6311219 3393389 6052012 1339475 2149328 مخصصات متنوعة أخرى

 61518809 71768464 78145426 73043087 82565630 89177852 87277721 107693182 98250840 76514367 81844117 مجموع المصاريف
 27862829 34728119 33696018 33339884 23409707 40190192 32559140 8245948 20143927 33275755 36248140 الربح قبل الضريبة والرسوم

 8576037 11422376 10389094 9429188 7340818 5964380 9661416 1906015 6760042 11933475 13966755 ضريبة دخل السنة
 529799 233699 0 0 0 0 0 0 0 0 0 رسوم الجامعات والبحث العلمي وصندوق التعليم

 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 45000 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
 18691993 23007044 23241924 23845696 16003889 34160812 22832724 6274933 13318885 21277280 22236385 صافي الربح

 37761 110320 46592 54072 0 0 0 0 0 0 0 حقوق غير مسيطرين
 18654232 22896724 23195332 23791624 16003889 34160812 22832724 6274933 13318885 21277280 22236385 صافي الربح العائد لمساهمي الشركة

 التدفقات النقدية)دينار(
 408835693 382437016 424131897 424131897 349486333 350270103 378958055 401578930 321995249 379340012 324493872 النقد وما في حكمه في بداية السنة

 73309984 123160051 37663016- 79135713- 109987882 160262267 235410082 61971504 169463995- 63538337 2452159 عمليات التشغيلصافي التدفق النقدي من )المستخدم في( 
 90937922- 6671053- 38509343- 64762763 68953081- 131996158- 209069141- 169068148- 191445049 145482981- 105472143- صافي التدفق النقدي من )المستخدم في( عمليات االستثمار
 11197482- 15989822- 13793924 2132229- 42406099- 1691988- 6320912- 25516737 34506232 26508044 9038333- صافي التدفق النقدي من )المستخدم في( عمليات التمويل

 2426743 2098585 3311576 2522563 2155068 2113831 2600846 1996226 857477 590460 406153 فرق عمالت أجنبية
 382437016 485034777 365065038 410149281 350270103 378958055 401578930 321995249 379340012 324493872 212841708 النقد وما في حكمه في نهاية السنة
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 بنك االردن
 الموجودات)دينار(

 322356841 369688690 187834046 247117221 222203686 258250810 234500507 228197814 268583151 360142503 384396176 نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية
 163790237 216910695 294292533 248205341 174239024 205319866 281318758 494451425 265682212 152118694 188323327 أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

 29436468 3975910 0 8862500 8508000 0 155000000 25000000 125000000 235435227 208123765 بنوك ومؤسسات مصرفيةايداعات لدى 
 0 0 800290 789767 755072 4855899 1095828 205719 196987 169677 628716 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 40071540 43498876 35937138 43688161 65988144 47428226 62655399 92128338 114791862 51391078 80865636 من خالل الدخل الشامل موجودات مالية بالقيمة العادلة
 388865434 266603394 378726204 415833645 440199205 451957464 227655707 172637680 219576390 203395684 272535799 موجودات مالية بالكلفة المطفأة
 2770665 2760520 2747017 2732903 2724672 1 1 0 0 0 0 استثمارات في شركات حليفة

 864686229 961163483 1046500369 930627322 1040347184 1100617301 1142237246 1226013033 1447227771 1469239659 1409525437 صافي -تسهيالت ائتمانية 
 44625868 52889250 67128120 84700678 92837291 85114033 70706100 64840522 86485514 97004644 112104787 مخصص تسهيالت ائتمانية

 8095229 9296298 12038655 12764723 13502398 11124307 9023281 6978578 7868681 8874467 9909717 فوائد معلقة
 7379836 8217405 7402232 14151149 16613171 19984865 12217573 11926470 14683719 18580246 22804298 موجودات ضريبية مؤجلة

 42536799 45532948 42916974 37770885 27155770 27268112 25795455 29774830 31930233 34344020 52802587 صافي بعد االستهالك -موجودات ثابتة 
 46097799 50712234 55701240 66849031 78203070 74504822 63745399 58503755 77459614 94263422 88095785 موجودات أخرى

 1907991848 1969064155 2052858043 2016627925 2076936998 2190187366 2206221873 2338839064 2565131939 2619080210 2708101526 مجموع الموجودات
 المطلوبات)دينار(

 1418072024 1482736214 1497999648 1552599693 1544205723 1628473303 1564886963 1606979130 1845800756 1867792486 1919098107 ودائع عمالء
 108320353 104252623 133418617 35036790 69916512 74426183 123589030 145623458 64896195 145242827 151244578 ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

 109577433 101670191 102026407 84671584 92141505 102111486 111171152 129292102 149356693 117268917 120593921 تأمينات نقدية
 15000000 0 0 0 0 500956 500956 424879 2437716 4557811 23667921 أموال مقترضة

 1340593 2989127 3604494 5882960 0 0 0 0 0 3296665 3081065 مطلوبات ضريبية مؤجلة
 41558381 41656611 38500771 47660115 49181672 44813386 39128818 44083261 63484229 63464457 70308909 مطلوبات أخرى

 1693868784 1733304766 1775549937 1725851142 1755445412 1850325314 1839276919 1926402830 2125975589 2201623163 2287994501 مجموع المطلوبات
 المساهمين)دينار( حقوق

 100000000 100000000 155100000 155100000 155100000 155100000 155100000 200000000 200000000 200000000 200000000 رأس المال المصرح به
 100000000 100000000 155100000 155100000 155100000 155100000 155100000 200000000 200000000 200000000 200000000 رأس المال المكتتب به

 100000000 100000000 155100000 155100000 155100000 155100000 155100000 200000000 200000000 200000000 200000000 رأس المال المدفوع
 33822569 38373895 43295048 48583716 54601184 61177439 67716833 73917046 80820952 87947294 94065645 احتياطي قانوني
 19860215 24731661 8928707 13735305 13715928 13714543 13709740 113124 134330 134330 134165 احتياطي اختياري

 8318914 10241391 11988851 12865111 14226999 16050589 15567853 16327069 19231922 8107489 8046234 االحتياطات األخرى
 15000000 16500000 23265000 23265000 23265000 31020000 31020000 36000000 36000000 36000000 0 أرباح موزعة

 122- 134706 3657895- 4524549- 11643042- 10326397- 11481891- 12401835- 12256254- 12256254- 12268120- فروقات ترجمة عمالت أجنبية
 3373838 7635938 1649820 6880281 33450490 17959472 33186645 63565588 81288341 26668016 24954157 التغير المتراكم في القيمة العادلة

 12292897 16790553 18624198 20604842 34269189 51050084 57422614 27926237 28446126 65289732 99400640 االرباح )الخسائر( المدورة
 192668311 214408144 259193729 276509706 316985748 335745730 362241794 405447229 433665417 411890607 414332721 مجموع حقوق المساهمين

 21454753 21351245 18114377 14267077 4505838 4116322 4703160 6989005 5490933 5566440 5774304 حقوق غير مسيطرين
 1907991848 1969064155 2052858043 2016627925 2076936998 2190187366 2206221873 2338839064 2565131939 2619080210 2708101526 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

 بيان الدخل)دينار(
 105745432 106279913 111176081 120476452 118050839 122842904 111672273 109915974 129861236 147810673 159814954 الفوائد الدائنة

 41193877 30649764 30318522 33168822 32025346 30139957 20826542 17153738 26919012 37072130 43447831 مصاريف تمويل
 64551555 75630149 80857559 87307630 86025493 92702947 90845731 92762236 102942224 110738543 116367123 صافي الفوائد

 14103418 15163430 16297450 17319145 16549784 18282731 20514522 23482888 24259668 24597018 23743185 صافي العموالت
 78654973 90793579 97155009 104626775 102575277 110985678 111360253 116245124 127201892 135335561 140110308 صافي الفوائد والعموالت

 1371208- 2799853 5785939 3109922 3127958 4203723 2976967 2760789 4728687 519591 723721 أرباح موجودات وأدوات مالية
 2806971 3566793 6253004 3202712 1822361 2826654 2791535 2486154 2760010 2447014 3233546 أرباح عمالت أجنبية

 4388141 3134656 3361396 6331020 6971507 6633920 8091777 5956955 20327389 3440414 5336976 االيرادات االخرى
 84478877 100294881 112555348 117270429 114497103 124649975 125220532 127449022 155017978 141742580 149404551 اجمالي الدخل

 23129031 23238926 24606370 27266464 26213876 28695069 28514832 30406781 33572988 35500079 33497668 نفقات الموظفين
 4745921 5509354 5859017 6217556 5349386 5131143 4674828 4591875 4806532 5116629 8726851 استهالكات واطفاءات

 14972386 15995966 16510995 17527504 18054178 19193982 20866269 21438303 24951129 37164891 45496807 مصاريف أخرى
 2607663 8512590 14422057 18162709 13746116 9396842 4071190 5689334 20637508 0 0 تدني التسهيالت االئتمانية المباشرةمخصص 

 1170921 1146741 1427946 1818982 874458 2178042 5072235 2952321 3411458 947049 498064 مخصصات متنوعة أخرى
 46625922 54403577 62826385 70993215 64238014 64595078 63199354 65078614 87379615 78728648 88219390 مجموع المصاريف

 37852955 45891304 49728963 46277214 50259089 60054897 62021178 62370408 67638363 63013932 61185161 الربح قبل الضريبة والرسوم
 11539809 13311265 13103262 13032648 13810911 15175308 21903385 20113384 21973902 21714509 20752116 ضريبة دخل السنة

 889009 409629 0 0 0 0 0 0 0 0 0 رسوم الجامعات والبحث العلمي وصندوق التعليم
 55000 55000 55000 55000 55000 55000 55000 55000 55000 55000 55000 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

 25369137 32115410 36570701 33189566 36393178 44824589 40062793 42202024 45609461 41244423 40378045 صافي الربح
 1364490- 422825 527632 3099899- 4346036- 2302814- 772677- 805739 1186076- 283117- 214789 حقوق غير مسيطرين

 26733627 31692585 36043069 36289465 40739214 47127403 40835470 41396285 46795537 41527540 40163256 صافي الربح العائد لمساهمي الشركة
 التدفقات النقدية)دينار(

 341971117 364025045 468464159 335253080 446975276 314724322 376789520 383255834 564145672 476846860 482731837 النقد وما في حكمه في بداية السنة
 121187639 13874779 26383035- 177573384 74253524- 82052087 188943884- 158404817 5501753 19445720- 189046316 صافي التدفق النقدي من )المستخدم في( عمليات التشغيل

 82241375- 116208660 115972865- 43783664- 26583379- 3498928- 219141265 48507265 58976692- 59080895 102697876- صافي التدفق النقدي من )المستخدم في( عمليات االستثمار
 19366019- 28916602- 3405099 25685197- 33721805- 19292730- 26489870- 28363889- 36131416- 35916117- 35752514- صافي التدفق النقدي من )المستخدم في( عمليات التمويل

 2473683 3272277 5739722 3617673 2307754 2804769 2758803 2341645 2307543 2165919 3246156 فرق عمالت أجنبية
 364025045 468464159 335253080 446975276 314724322 376789520 383255834 564145672 476846860 482731837 536573919 النقد وما في حكمه في نهاية السنة
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 الكويتيردني البنك األ 
 الموجودات)دينار(

  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 
 406243330 266572328 260847765 214668238 368043325 328810958 402439784 279155436 224259331 210936892 402004690 نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

 148129100 175076659 245370852 283193446 256730022 211823670 224544517 212859226 317656734 215594692 134085678 أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
 113680 7060470 3562725 14197725 3562725 11107725 9107715 14166627 6246210 8750300 217231 ايداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

 1715120 2374283 112028902 103930302 78264937 52767542 76219060 69705520 66673669 0 0 العادلة من خالل قائمة الدخلموجودات مالية بالقيمة 
 354767975 365158639 21662983 23325166 27273622 29873323 35229279 27306153 29240711 127683431 96124306 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

 97741194 43973171 317571528 211555606 341127753 465656017 505749976 479195403 395100921 293048859 308656110 موجودات مالية بالكلفة المطفأة
 1089148849 1170473395 1248699799 1416259522 1328188339 1306259250 1372787204 1446910964 1562286911 1632672467 1573776716 صافي -تسهيالت ائتمانية 

 38946343 42883221 56622862 65248254 56125578 55289142 53758509 73120373 49321331 74997329 77230045 مخصص تسهيالت ائتمانية
 2602488 3182266 8606704 11140622 8584421 12299509 11479592 14415086 12401539 11647484 18676825 فوائد معلقة

 8509157 2165623 3302971 3618381 3945011 6527456 7393577 10128723 11299456 29918911 31137943 موجودات ضريبية مؤجلة
 11739744 11684826 11917354 12062131 14657605 16154954 25801797 28779027 29388555 26106712 26711598 صافي بعد االستهالك -موجودات ثابتة 
 20752000 39426211 49524251 126826939 130672409 180733671 185458594 171778337 190054528 176732875 183286639 موجودات أخرى

 2138860149 2083965605 2274489130 2409637456 2552465748 2609714566 2844731503 2739985416 2832207026 2721445139 2756000911 مجموع الموجودات
 المطلوبات)دينار(

 1244572472 1304914523 1417161647 1367281067 1601864631 1669839041 1900905886 1703401315 1808308934 1785172783 1866092506 ودائع عمالء
 322918671 255434435 351606536 417902297 374832240 340190210 316010975 384284349 306217195 223387840 141237514 ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

 113968195 121048110 87139037 149146601 68060691 82697561 86902100 87959874 96179696 94713087 82178622 تأمينات نقدية
 15104151 1354139 0 35966000 8000000 11725398 24015900 33636542 80137973 83458298 102207464 أموال مقترضة

 1499471 1318251 1544835 1787059 2000625 3077201 3261015 2937750 3791258 4231861 3489800 مطلوبات ضريبية مؤجلة
 148051164 69167267 65018989 58425839 88373198 65229228 59382158 62590745 69160648 84919461 101262566 مطلوبات أخرى

 1846114124 1753236725 1922471044 2030508863 2143131385 2172758639 2390478034 2274810575 2363795704 2275883330 2296468472 مجموع المطلوبات
 حقوق المساهمين)دينار(
 100000000 100000000 100000000 100000000 100000000 100000000 100000000 100000000 100000000 100000000 100000000 رأس المال المصرح به
 100000000 100000000 100000000 100000000 100000000 100000000 100000000 100000000 100000000 100000000 100000000 رأس المال المكتتب به

 100000000 100000000 100000000 100000000 100000000 100000000 100000000 100000000 100000000 100000000 100000000 رأس المال المدفوع
 39756977 47116495 52702046 59011350 65622654 71918373 77479744 81803089 86034401 91350185 96043640 احتياطي قانوني
 67967447 82686483 93857585 106476193 119698801 132234517 143357259 152003949 160466574 171636452 181023362 احتياطي اختياري

 9497732 10580322 10553734 12193292 12327300 13209991 13580635 13753283 14516472 17829- 17829- االحتياطات األخرى
 5000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 عالوة االصدار
 15000000 20000000 20000000 20000000 20000000 20000000 20000000 20000000 20000000 20000000 0 أرباح موزعة

 5423070 6465730 503075 1599529 5107767 6043831 4280152 6133272 8118101 4160518 2296466 التغير المتراكم في القيمة العادلة
 43927172 57707620 69026687 74804778 81769877 88377609 89880864 85999129 79275774 58432483 80186800 االرباح )الخسائر( المدورة
 286572398 324556650 346643127 374085142 404526399 431784321 448578654 459692722 468411322 445561809 459532439 مجموع حقوق المساهمين

 6173627 6172230 5374959 5043451 4807964 5171606 5674815 5482119 0 0 0 حقوق غير مسيطرين
 2138860149 2083965605 2274489130 2409637456 2552465748 2609714566 2844731503 2739985416 2832207026 2721445139 2756000911 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

 بيان الدخل)دينار(
 133160377 121365373 119773651 127873123 141959136 134198963 129783872 127452480 138865522 146443509 152228944 الفوائد الدائنة

 52432251 35155663 34032382 38477985 46783633 45701374 39515093 37617749 44281156 55498598 62373111 مصاريف تمويل
 80728126 86209710 85741269 89395138 95175503 88497589 90268779 89834731 94584366 90944911 89855833 صافي الفوائد

 12898255 9039608 9090351 10655050 12023302 12695494 11940749 12277308 11301779 11400650 11035726 صافي العموالت
 93626381 95249318 94831620 100050188 107198805 101193083 102209528 102112039 105886145 102345561 100891559 صافي الفوائد والعموالت

 2136048- 6197397 6548245 5459981 500655 1625960- 198000 323451 1486392 3642536 1969666 أرباح موجودات وأدوات مالية
 2865632 2540195 2630828 2657151 3084005 3013354 4225200 5428627 4896518 3960557 3345425 أرباح عمالت أجنبية

 23514809 8746632 7833802 9406726 12229921 21523481 21267340 11500270 11142154 15001618 16468794 االخرىااليرادات 
 117870774 112733542 111844495 117574046 123013386 124103958 127900068 119364387 123411209 124950272 122675444 اجمالي الدخل

 18336756 19225150 18393942 21147069 22888277 22058983 23134334 24834174 26548039 26709630 27843261 نفقات الموظفين
 3403505 2916427 2676273 2203944 1785618 3194382 5228395 5512403 6502225 6309945 6575780 استهالكات واطفاءات

 9508599 10038568 13127998 11470441 13905813 19739760 20184480 23777972 32178647 36377223 23565303 مصاريف أخرى
 23859305 4169612 20816569 18050805 16551074 14355560 20978720 19530246 15720456 2328885 14003821 مخصص تدني التسهيالت االئتمانية المباشرة

 951668 1821847 1154645 1266950 1783095 1795476 1815203 2250699 1287777 2976739- 3745135 مخصصات متنوعة أخرى
 56059833 38171604 56169427 54139209 56913877 61144161 71341132 75905494 82237144 68748944 75733300 مجموع المصاريف

 61810941 74561938 55675068 63434837 66099509 62959797 56558936 43458893 41174065 56201328 46942144 الربح قبل الضريبة والرسوم
 15572425 21653584 15925362 16737429 18616674 16133101 17055660 13375283 14128272 13967820 16869524 ضريبة دخل السنة

 1294974 622871 0 0 0 0 0 0 0 0 0 رسوم الجامعات والبحث العلمي وصندوق التعليم
 71600 71600 53000 89500 65000 65000 91600 77800 90000 90000 135000 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

 44871942 52213883 39696706 46607908 47417835 46761696 39411676 30005810 26955793 42143508 29937620 صافي الربح
 1021279 272290 233444- 252293 78533- 216221 853622 258781 0 0 0 حقوق غير مسيطرين

 43850663 51941593 39930150 46355615 47496368 46545475 38558054 29747029 26955793 42143508 29937620 صافي الربح العائد لمساهمي الشركة
 التدفقات النقدية)دينار(

 186912125 230216207 206041944 317959743 274744383 268980181 223563003 337200731 145447357 272915714 207432021 النقد وما في حكمه في بداية السنة
 205338848 56232288- 62995525 126707890- 142969479 103724076 185050158 211019116- 24702768 116671157- 218695920 صافي التدفق النقدي من )المستخدم في( عمليات التشغيل

 155360764- 45379347 69826950 65632283 97985401- 133326742- 62429705- 28132879 79592224 66514431 11515030 في( عمليات االستثمارصافي التدفق النقدي من )المستخدم 
 6844921- 14878153- 21139689- 16042693 47472000- 15431420- 7332369- 10061273- 21850317 15884632- 595615- صافي التدفق النقدي من )المستخدم في( عمليات التمويل

 170919 1556831 235013 1817554 3276280- 383092- 1650356- 1194136 1323048 557665 7461 فرق عمالت أجنبية
 230216207 206041944 317959743 274744383 268980181 223563003 337200731 145447357 272915714 207432021 437054817 النقد وما في حكمه في نهاية السنة
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 االستثمار العربي األردني
 الموجودات)دينار(

  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 
 66982837 39453290 48026132 103541164 96470746 138162869 100001517 73679105 70179969 121539096 129085610 نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

 182246270 171946338 148428462 127116095 183332104 197817298 206225447 224106568 254895109 307520994 291440677 أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
 0 7090000 2137812 3099424 12611089 19925164 22021783 27312114 16535460 15877685 24845110 ايداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

 176826 350208 411341 240867 108876 43198 65647 223760 169390 263244 1203192 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
 201885898 264309590 15857090 15173554 15024519 14879717 14582937 15066496 14817140 15506988 20059841 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

 28165452 22645433 333183149 331097520 438947345 578491241 588563087 594028333 597569867 688023173 711618433 موجودات مالية بالكلفة المطفأة
 0 6055935 5886359 8125421 13719485 16811282 19680613 17376287 19947778 19011340 20687223 استثمارات في شركات حليفة

 292830023 323820854 332203041 391933727 377314851 698084208 736572470 753206802 755162896 752694569 815472923 صافي -تسهيالت ائتمانية 
 8720721 9808668 14615549 18087743 5522939 13018059 9130372 10236282 11093862 14468779 13279473 مخصص تسهيالت ائتمانية

 4627816 5553881 6749483 8017634 834965 2583544 1653656 2010772 2856190 3083349 2737109 فوائد معلقة
 801631 795183 706241 656756 655793 794147 865071 936420 932646 540846 521215 موجودات ضريبية مؤجلة

 17093275 20252471 25118245 30462084 36238624 49252367 62401516 65692484 68754517 74301592 76478738 بعد االستهالكصافي  -موجودات ثابتة 
 10642269 14451475 15300411 21459027 24290806 35962208 42226780 37956387 39061055 37810892 40643429 موجودات أخرى

 800824481 871170777 927258283 1032905639 1198714238 1750223699 1793206868 1809584756 1838025827 2033090419 2132056391 مجموع الموجودات
 المطلوبات)دينار(

 458358519 517050196 545267906 571843579 580606665 986300056 1040099945 1077556467 1050715661 1030562047 1092286339 ودائع عمالء
 168461618 179319904 211209490 261640982 306257389 417890724 435805812 420474428 487339879 537381551 619641241 ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

 34252632 31495919 25520539 26454332 37319374 63830095 65764046 62460574 59693044 38991293 40295933 تأمينات نقدية
 0 0 0 0 96200000 37500000 0 0 161422 146041810 104457503 مقترضة أموال

 85920 258651 0 0 0 0 0 0 0 0 0 مطلوبات ضريبية مؤجلة
 14261506 13736686 15418655 17849295 18816028 26156563 29928094 28679007 20757457 64715515 59522629 مطلوبات أخرى

 675420195 741861356 797416590 877788188 1039199456 1531677438 1571597897 1589170476 1618667463 1817692216 1916203645 مجموع المطلوبات
 حقوق المساهمين)دينار(

 100000000 100000000 100000000 100000000 100000000 150000000 150000000 150000000 150000000 150000000 150000000 رأس المال المصرح به
 100000000 100000000 100000000 100000000 100000000 150000000 150000000 150000000 150000000 150000000 150000000 رأس المال المكتتب به

 100000000 100000000 100000000 100000000 100000000 150000000 150000000 150000000 150000000 150000000 150000000 رأس المال المدفوع
 11440301 12790692 14222418 16009877 17919994 20973655 23917637 26957710 29279131 31447469 33212083 احتياطي قانوني
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 احتياطي اختياري

 2643021 2893021 3093021 3193021 2689548 5753170 5788551 5788551 5888551 0 0 االحتياطات األخرى
 0 0 0 1418000 1418000 1418000 1418000 1418000 1418000 1418000 0 عالوة االصدار
 8000000 10000000 10000000 12000000 13000000 18000000 18000000 18000000 13500000 13500000 0 أرباح موزعة
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 أسهم موزعة

 272000 272000 272000 531407 712920 48727 754742- 4178654- 2379220- 3596397- 2955229- عمالت أجنبيةفروقات ترجمة 
 813463 1080438 1048338- 1666157- 1035174- 1321657- 1017821- 1429227- 1673812- 1891990- 2067878- التغير المتراكم في القيمة العادلة

 2010856 2094193 3125624 2971331 3840711 2366480 2747416 2603714 2668304 3979705 18501288 االرباح )الخسائر( المدورة
 125179641 129130344 129664725 134457479 138545999 197238375 200099041 199160094 198700954 194856787 196690264 مجموع حقوق المساهمين

 224645 179077 176968 20659972 20968783 21307886 21509930 21254186 20657410 20541416 19162482 حقوق غير مسيطرين
 800824481 871170777 927258283 1032905639 1198714238 1750223699 1793206868 1809584756 1838025827 2033090419 2132056391 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

 بيان الدخل)دينار(
 44930308 46291200 43981111 54665465 59100951 74453514 83140906 78139623 80807691 90353940 97344275 الدائنةالفوائد 

 22089562 19908475 18538294 24795963 30070529 28769046 31137149 27835611 35813651 46012013 53885589 مصاريف تمويل
 22840746 26382725 25442817 29869502 29030422 45684468 52003757 50304012 44994040 44341927 43458686 صافي الفوائد

 4804186 4714196 4395851 4482351 4712416 7634599 9465059 8061629 8468863 8289626 8255755 صافي العموالت
 27644932 31096921 29838668 34351853 33742838 53319067 61468816 58365641 53462903 52631553 51714441 صافي الفوائد والعموالت

 190258- 2171960- 4356217 780840 436100 428367 329448 291527 375720 224856 59847 أرباح موجودات وأدوات مالية
 1515238 1999062 2082111 4555737 5596220 4818103 4440807 3905020 3586162 3747495 3894727 أرباح عمالت أجنبية

 1034262 968438 673612 1244268 2545878 2390803 3301836 5637709 2489139 1458856 2530564 االيرادات االخرى
 30004174 31892461 36950608 40932698 42321036 60956340 69540907 68199897 59913924 58062760 58199579 اجمالي الدخل

 6281343 6807846 7393136 7924911 8847701 12848355 16106060 17138820 16740195 16232941 15963637 نفقات الموظفين
 911205 1087591 1327567 1449800 1558049 1710091 1889271 2607462 3068516 3030943 3866219 استهالكات واطفاءات

 5346394 6213627 6309351 6984792 7895940 10400188 12415450 11899138 11671260 12371711 12217401 مصاريف أخرى
 2068148 1100000 5181000 3802752 1357108 1675100 4750000 2068886 1771667 1375285 2171454 مخصص تدني التسهيالت االئتمانية المباشرة

 134319 682329 261468 388393 438327 627410 850477 956526 833029 600458 259898 مخصصات متنوعة أخرى
 14741409 15891393 20472522 20550648 20097125 27261144 36011258 34670832 34084667 33611338 34478609 مجموع المصاريف

 15262765 16001068 16478086 20382050 22223911 33695196 33529649 33529065 25829257 24451422 23720970 الربح قبل الضريبة والرسوم
 4219508 3989170 4510965 5330118 5506794 9276824 10289619 10835765 8599308 7580095 7462731 ضريبة دخل السنة

 291598 122218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 رسوم الجامعات والبحث العلمي وصندوق التعليم
 55000 55000 55000 55000 55000 55000 55000 55000 55000 55000 55000 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

 10696659 11834680 11912121 14996932 16662117 24363372 23185030 22638300 17174949 16816327 16203239 صافي الربح
 196516 150952 148843 1273447 1502613 1492087 1870888 1632116 1190898 1310275 1331436 حقوق غير مسيطرين

 10500143 11683728 11763278 13723485 15159504 22871285 21314142 21006184 15984051 15506052 14871803 صافي الربح العائد لمساهمي الشركة
 التدفقات النقدية)دينار(

 78600585 80773015 38269134 31127896- 88683723- 84154539- 92375557- 65858848- 122688755- 82264801- 11716854 النقد وما في حكمه في بداية السنة
 74420864 35050010 27698025 60389136- 39973132 172758330 112250398 24254336- 68622987 57888800 28026536- صافي التدفق النقدي من )المستخدم في( عمليات التشغيل

 62473368- 67880169- 88629180- 6538643- 117900059- 157230117- 27643442- 12030468- 9109430- 95315818- 32187700- صافي التدفق النقدي من )المستخدم في( عمليات االستثمار
 10166885- 8188576- 8860217- 9383626 81909858 24284591- 58394304- 20716702- 19226261- 131212241 57823815- صافي التدفق النقدي من )المستخدم في( عمليات التمويل

 391819 1485146- 394342 11674- 546253 535360 304057 171599 136658 196432 80558 فرق عمالت أجنبية
 80773015 38269134 31127896- 88683723- 84154539- 92375557- 65858848- 122688755- 82264801- 11716854 106240639- النقد وما في حكمه في نهاية السنة
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 بنك اإلسكان للتجارة والتمويل
 الموجودات)دينار(

  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 
 1478337776 1560185378 1103176880 1043819775 1212222931 1619961866 1037131493 1052501966 1249146768 1182417706 1114595764 نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

 689876798 780109396 962413497 856146761 523170889 513613066 655755916 549833560 494547239 552436392 452515681 أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
 53097828 107963062 29664974 0 21812000 23147561 24624589 22795894 38122776 37578850 56296849 ايداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

 1495880 130253 81379226 56024227 24105311 23166520 22222616 21957719 21399878 3735411 3673524 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
 581008188 932475022 614253 589254 587198 656357 580524 580524 1983995 372003362 388454051 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

 744569957 600167401 2017089174 2195482801 2498555480 2391960440 2365183490 1791900701 1781141993 1486802987 1826623951 موجودات مالية بالكلفة المطفأة
 2368648748 2449148398 2502052866 2683882296 2662847949 2716539690 3494685820 4042066469 4212637422 4255354746 4158821005 صافي -تسهيالت ائتمانية 

 100463002 142807898 161898504 189717804 232069846 191400781 197063364 187398643 184254307 291832350 333607743 مخصص تسهيالت ائتمانية
 24224630 37207570 56376453 67430092 82310498 70883973 85432225 83470111 92509058 98397597 106315586 فوائد معلقة

 9199723 17672877 22249372 21957096 25199432 36097883 36856464 40738707 38384838 76354109 73911906 موجودات ضريبية مؤجلة
 93025899 102914317 110644071 117056900 119625128 141904780 158572865 168524627 179559351 186565718 185136052 صافي بعد االستهالك -موجودات ثابتة 
 71076940 128894339 108685374 116668499 138964037 127881304 127084951 129325028 128269907 146788320 181220854 موجودات أخرى

 6090337737 6679660443 6937969687 7091627609 7227090355 7594929467 7922698728 7820225195 8145194167 8300037601 8441249637 مجموع الموجودات
 المطلوبات)دينار(

 4430410552 4808562716 4833916135 4727188041 5093448045 5459896679 5809753863 5647527093 5828132571 5873760855 5810512968 ودائع عمالء
 284067286 405352656 541044519 839568059 592859602 603476645 535535925 493163142 541721932 615208559 725249222 ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

 289680522 295034707 333320855 260717509 227876049 237460878 279108487 328901283 266606789 286986276 278903172 تأمينات نقدية
 0 0 10138185 31299471 17004724 21698428 31030475 38338502 114136785 125858988 146914579 أموال مقترضة

 1006216 652748 700000 1762896 1762896 2056712 2056712 2056712 2185858 4141270 6569323 مطلوبات ضريبية مؤجلة
 118700389 146129350 170214375 184426671 237043512 231941996 225873011 250187921 276179871 313988079 349286531 مطلوبات أخرى

 5123864965 5655732177 5889334069 6044962647 6169994828 6556531338 6883358473 6760174653 7028963806 7219944027 7317435795 مجموع المطلوبات
 المساهمين)دينار(حقوق 

 252000000 252000000 252000000 252000000 252000000 252000000 252000000 252000000 315000000 315000000 315000000 رأس المال المصرح به
 252000000 252000000 252000000 252000000 252000000 252000000 252000000 252000000 315000000 315000000 315000000 رأس المال المكتتب به

 252000000 252000000 252000000 252000000 252000000 252000000 252000000 252000000 315000000 315000000 315000000 رأس المال المدفوع
 96660257 106409104 117202264 128758427 141068190 155006478 172277768 189054310 206742971 219222999 235755327 احتياطي قانوني
 33222068 33222068 33222068 33222068 33222068 33222068 33222068 33222068 0 0 0 احتياطي اختياري

 22450000 22450000 24453626 31329096 32534147 35527421 39673603 43853032 46415691 10798320 11184797 االحتياطات األخرى
 357925469 357925469 357925469 357925469 357925469 357925469 357925469 357925469 328147537 328147537 328147537 عالوة االصدار
 50400000 63000000 63000000 63000000 75600000 88200000 80640000 75600000 63000000 47250000 0 أرباح موزعة

 1733632 980308- 7670194- 25903209- 42274698- 62331553- 89872167- 110715554- 106641415- 113597748- 112455441- فروقات ترجمة عمالت أجنبية
 2840657- 332052 286779- 311778- 388830- 266054- 349012- 344677- 109459- 2219625- 5400864 التغير المتراكم في القيمة العادلة

 79517723 85771404 98798637 110822610 122130117 125531123 145279340 172353497 210604841 221592701 285267050 االرباح )الخسائر( المدورة
 891068492 920129789 938645091 950842683 971816463 984814952 990797069 1012948145 1063160166 1026194184 1068300134 مجموع حقوق المساهمين

 75404280 103798477 109990527 95822279 85279064 53583177 48543186 47102397 53070195 53899390 55513708 مسيطرينحقوق غير 
 6090337737 6679660443 6937969687 7091627609 7227090355 7594929467 7922698728 7820225195 8145194167 8300037601 8441249637 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

 بيان الدخل)دينار(
 292906561 281129562 292416961 336437636 364915097 383607423 382040859 361758831 379106993 418271541 446277759 الفوائد الدائنة

 102100602 91560962 90896732 98229873 107298100 118298439 116037812 91839894 109993008 137274756 149533212 مصاريف تمويل
 190805959 189568600 201520229 238207763 257616997 265308984 266003047 269918937 269113985 280996785 296744547 صافي الفوائد

 33451519 32242372 35086392 33386951 33522764 35047095 28343565 25160981 22569539 25899994 26785632 صافي العموالت
 224257478 221810972 236606621 271594714 291139761 300356079 294346612 295079918 291683524 306896779 323530179 صافي الفوائد والعموالت

 2062638 6797815 13510492 178872- 1341553 296945 427873- 468179- 297676- 290370- 237418 أرباح موجودات وأدوات مالية
 9815541 11112025 19932048 24134579 27159715 15213091 21855415 20720472 751411 11208811 10449425 أرباح عمالت أجنبية

 24289226 24296242 30653885 31745843 37334924 30409533 30495078 49304210 33906207 31009571 26762472 االيرادات االخرى
 260424883 264017054 300703046 327296264 356975953 346275648 346269232 364636421 326043466 348824791 360979494 اجمالي الدخل

 49504875 52094075 61657334 63760335 69132882 71808849 71782287 74955250 75816419 75981500 82381180 نفقات الموظفين
 11361148 11736843 12637968 11752010 11388374 13418316 14097233 15628444 15439485 15824709 22830232 استهالكات واطفاءات

 31830642 33856087 39132252 40694155 46214120 55873478 49007603 52165231 52729705 54067600 54146653 مصاريف أخرى
 64542482 46193594 46347888 64776588 74733731 38061952 20176201 12875272 308256 62693808 55135145 مخصص تدني التسهيالت االئتمانية المباشرة

 3880697 2920257 5150534 3542261 5379843 5010031 14185792 18676093 1736905 8256576 14311332 مخصصات متنوعة أخرى
 0 0 12111 467611 0 0 0 0 0 0 0 ديون معدومة

 161119844 146800856 164938087 184992960 206848950 184172626 169249116 174300290 146030770 216824193 228804542 المصاريفمجموع 
 99305039 117216198 135764959 142303304 150127003 162103022 177020116 190336131 180012696 132000598 132174952 الربح قبل الضريبة والرسوم

 30451614 27964730 35699090 37752192 43200374 38185793 52292082 59323518 54808429 37473860 48467752 ضريبة دخل السنة
 2290915 814230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 رسوم الجامعات والبحث العلمي وصندوق التعليم

 0 0 63571 62500 0 0 0 0 0 0 0 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
 66562510 88437238 100002298 104488612 106926629 123917229 124728034 131012613 125204267 94526738 83707200 الربحصافي 

 6666200 9460969 12154065 10424278 7145152 3678814 2959514 7225520 3336178 4210329 2840635 حقوق غير مسيطرين
 59896310 78976269 87848233 94064334 99781477 120238415 121768520 123787093 121868089 90316409 80866565 صافي الربح العائد لمساهمي الشركة

 التدفقات النقدية)دينار(
 1383777956 1884630696 1934950244 1538537180 1101727155 1187427948 1630028931 1211733149 1172957113 1271205423 1267129014 النقد وما في حكمه في بداية السنة

 621808648 380657044 229703228 161625431- 514317076 487967582 334700393- 486674456- 105275248 136679403 31533567 صافي التدفق النقدي من )المستخدم في( عمليات التشغيل
 87466138- 293725988- 571937751- 207188894- 328109599- 23780650 8475204- 545162915 17434744- 83621998- 368501021- صافي التدفق النقدي من )المستخدم في( عمليات االستثمار
 39310040- 39231332- 58309416- 46904530- 84971267- 68140772- 76209930- 73999341- 436258- 52786404- 24882003- صافي التدفق النقدي من )المستخدم في( عمليات التمويل

 5820270 2619824 4130875 21091170- 15535417- 1006477- 1089745 23265154- 10844064 4347410- 4009878 فرق عمالت أجنبية
 1884630696 1934950244 1538537180 1101727155 1187427948 1630028931 1211733149 1172957113 1271205423 1267129014 909289435 النقد وما في حكمه في نهاية السنة
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 البنك التجار  االردني
 الموجودات)دينار(

  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 
 72288321 84846369 64884383 103655689 123785204 101320285 270541021 109103135 128088936 91872118 71264135 نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

 58552264 72046776 75250653 68368860 61300837 79197861 84558182 52611438 51866315 61995613 36642539 أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
 709000 709000 0 0 0 0 7090000 0 0 0 0 ايداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

 615951 351645 1906397 3111976 5440483 4815485 3115160 1928452 1394915 1792801 1876382 خالل قائمة الدخلموجودات مالية بالقيمة العادلة من 
 13778210 9309252 9495455 7982764 9638731 12315426 9721806 8185950 11833839 11915302 11105937 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

 130140171 172525794 189551590 149298558 257322849 348262176 393040896 330870200 331324142 303031611 276734126 مالية بالكلفة المطفأة موجودات
 325815439 390445134 420305902 440524180 517278113 523866661 599288936 634005814 718016916 727873818 669000375 صافي -تسهيالت ائتمانية 

 14794338 15057210 30005864 36336461 42774498 18282369 27748626 22114945 30663171 59143438 47974854 مخصص تسهيالت ائتمانية
 15208638 5500372 9953420 14025945 18736906 8738675 10870286 12099592 13331963 17684794 14079271 فوائد معلقة

 3803530 0 0 0 0 0 4579835 3325672 4032827 13867924 12313532 موجودات ضريبية مؤجلة
 9333706 11574252 15992258 20975994 24367275 24995740 27855243 28087262 27161679 27817839 22430397 صافي بعد االستهالك -موجودات ثابتة 
 15051094 20970155 24056986 50425009 55847035 70489650 87772087 97182437 108541625 113402510 285225599 موجودات أخرى

 630087686 762778377 801443624 844343030 1054980527 1165263284 1487563166 1265300360 1382261194 1353569536 1386593022 مجموع الموجودات
 المطلوبات)دينار(

 443335338 551567066 609841623 618488435 743003938 810255595 1041471213 957337624 971307775 893225288 836698393 ودائع عمالء
 19622345 47728290 44356331 38850452 112175777 140332699 193351417 51804094 121378075 117304754 87386747 ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

 43038994 45589009 39165642 57290028 65354747 69424845 73008129 69931443 91770630 84417327 56572215 تأمينات نقدية
 20000000 10000000 0 14300000 2000000 3920572 6912838 12787691 14168978 83481873 96083582 أموال مقترضة

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14107 50388 مطلوبات ضريبية مؤجلة
 13114753 13651633 16240236 11942147 18395377 20917763 34838137 27624717 34095137 41082256 170602923 أخرىمطلوبات 

 539111430 668535998 709603832 740871062 940929839 1044851474 1349581734 1119485569 1232720595 1219525605 1247394248 مجموع المطلوبات
 المساهمين)دينار(حقوق 

 73053750 80359125 100000000 100000000 100000000 100000000 105000000 112875000 120000000 120000000 120000000 رأس المال المصرح به
 73053750 80359125 82769898 93342179 100000000 100000000 105000000 112875000 120000000 120000000 120000000 رأس المال المكتتب به

 73053750 80359125 82769898 93342179 100000000 100000000 105000000 112875000 120000000 120000000 120000000 رأس المال المدفوع
 6723652 7440123 7730988 8034616 8449542 9833632 12245038 13448365 14082158 14714563 15460318 احتياطي قانوني

 2843954 3886151 4488694 4947547 6037472 6713504 7558603 7935232 8836668 2597047 4087368 االحتياطات األخرى
 56698 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 عالوة االصدار

 7305375 2410773 0 0 0 5000000 7875000 7125000 0 0 0 أسهم موزعة
 785349 324954- 4373535- 4491843- 3851899- 4116463- 3524034- 1852705- 1504051- 2053183- 2211406- التغير المتراكم في القيمة العادلة

 207478 471161 1223747 1639469 3415573 2981137 8826825 6283899 8125824 1214496- 1862494 االرباح )الخسائر( المدورة
 90976256 94242379 91839792 103471968 114050688 120411810 137981432 145814791 149540599 134043931 139198774 مجموع حقوق المساهمين

 630087686 762778377 801443624 844343030 1054980527 1165263284 1487563166 1265300360 1382261194 1353569536 1386593022 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
 بيان الدخل)دينار(

 39359752 39412888 42730034 45611494 57049342 67614111 72654665 71579594 75569068 73885228 74972391 الدائنةالفوائد 
 20562780 18073441 20800915 22747378 32435934 37738256 35782252 32987374 39210834 44272757 43857666 مصاريف تمويل
 18796972 21339447 21929119 22864116 24613408 29875855 36872413 38592220 36358234 29612471 31114725 صافي الفوائد

 5524520 5688708 5066799 5334544 4914855 5632466 5784872 4772690 5074630 5219654 5788201 صافي العموالت
 24321492 27028155 26995918 28198660 29528263 35508321 42657285 43364910 41432864 34832125 36902926 صافي الفوائد والعموالت

 398525- 2376809- 694977- 281807 54940 613255- 204869 655292 256552 579549 330039 أرباح موجودات وأدوات مالية
 871435 897154 913609 903975 916530 1831116 2560743 1630059 1211924 1012327 1129852 أرباح عمالت أجنبية

 1942747 2219814 6204713 2167282 5066481 8160096 18599418 3990386 5252853 4421113 4220083 االيرادات االخرى
 26737149 27768314 33419263 31551724 35566214 44886278 64022315 49640647 48154193 40845114 42582900 اجمالي الدخل

 7028734 7692605 8344796 8415924 9737020 11402439 13440566 14813948 15374369 13936382 13764527 نفقات الموظفين
 3181223 3464299 1592612 1795178 2328383 2571108 2537190 2816452 3151156 2671352 2562688 استهالكات واطفاءات

 5084874 5630668 6506547 7665890 8755691 9854877 10658615 12048000 14359787 13780136 17302515 مصاريف أخرى
 3923638 3305343 17406136 9960273 10365470 5211295 12328178 6198407 8641231 8677706 2080449 مخصص تدني التسهيالت االئتمانية المباشرة

 108657 412269 556975 643181 195394 244778 905546 1730561 234722 4399506- 665818- مخصصات متنوعة أخرى
 19327126 20505184 34407066 28480446 31381958 29284497 39870095 37607368 41761265 34666070 35044361 مجموع المصاريف

 7410023 7263130 987803- 3071278 4184256 15601781 24152220 12033279 6392928 6179044 7538539 الربح قبل الضريبة والرسوم
 1669517 2794734 337746 973400 950000 3838761 8357183 2652873 2549115 1094678 2170473 ضريبة دخل السنة

 144641 56970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 رسوم الجامعات والبحث العلمي وصندوق التعليم
 35000 35000 4200 35000 35000 35000 38160 55000 55000 55000 55000 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

 5560865 4376426 1329749- 2062878 3199256 11728020 15756877 9325406 3788813 5029366 5313066 صافي الربح
 5560865 4376426 1329749- 2062878 3199256 11728020 15756877 9325406 3788813 5029366 5313066 صافي الربح العائد لمساهمي الشركة

 التدفقات النقدية)دينار(
 100237477 111111890 103627328 105671416 117811453 72509040 39256372 166638722 114910479 121577176 52554551 النقد وما في حكمه في بداية السنة

 58980241 47583601 36482778 19595609- 43756325 60785643 171888980 117538831- 11428992 112310513- 4882031- صافي التدفق النقدي من )المستخدم في( عمليات التشغيل
 45202757- 45605140- 25032961- 20605262 98342086- 97508601- 49706840- 59586251 6593142- 24192627 19806662 صافي التدفق النقدي من )المستخدم في( عمليات االستثمار

 3478750- 10000000- 10000000- 10572281 6657821 1920572 2992266 5874853 1381287 69312895 12601709 من )المستخدم في( عمليات التمويلصافي التدفق النقدي 
 575679 536977 594271 558103 625527 1549718 2207944 349484 449560 290739 439036 فرق عمالت أجنبية

 111111890 103627328 105671416 117811453 70509040 39256372 166638722 114910479 121577176 103062924 80519927 السنةالنقد وما في حكمه في نهاية 
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 بنك القاهرة عمان
 معلومات التداول

  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 
 الموجودات)دينار(

 310442860 202432941 131887099 211280174 197351810 188460382 212347289 225410667 519193270 333370286 332657295 نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية
 150778430 187368937 287130970 189873760 180633848 466269945 552356037 333854252 153418551 117852700 158785257 أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

 80524650 124174750 3500000 18500000 138200000 107399984 113199984 73543068 94494903 89579213 88040014 ايداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
 261243 1329095 24640456 26858142 29155168 28575734 28171886 25822584 22275220 11503790 9405269 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 99636007 91048917 25910213 26593505 25219930 25130993 37302031 31502293 32789902 52322447 55412453 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
 305491103 328191825 440338326 358681442 465983466 394722809 275985687 336223295 325364198 539067213 675853262 موجودات مالية بالكلفة المطفأة

 729800243 823104605 947589993 1007336799 964787174 1020556375 1144240181 1356279148 1537936749 1649570401 1599075578 صافي -تسهيالت ائتمانية 
 41695437 44284861 45234822 45774043 50960953 47350336 46299446 47675336 48663030 61515747 67234849 مخصص تسهيالت ائتمانية

 12926691 10904297 10528884 10994072 11387288 10259482 10266892 10794925 10530187 10288548 11088805 فوائد معلقة
 0 0 0 435380 727851 3035727 4265762 6270359 5743006 8699628 9325649 موجودات ضريبية مؤجلة

 33828145 37535656 36455613 34595419 31756797 28885625 30489984 42335356 41393821 43232345 42521471 صافي بعد االستهالك -موجودات ثابتة 
 36151291 48258454 42910591 150181193 179153176 90317422 133703263 59942211 61737127 90215782 162724387 موجودات أخرى

 1746913972 1843445180 1940363261 2024335814 2212969220 2353354996 2532062104 2491183233 2794346747 2935413805 3133800635 مجموع الموجودات
 المطلوبات)دينار(

 1259919440 1335849372 1375134365 1400325209 1426018472 1587403083 1570016124 1547446248 1749864846 1913902093 2050955995 ودائع عمالء
 167056953 131939779 170128471 98758619 213941737 256347863 382932831 358957094 447289678 378802862 296058936 ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

 39445139 44541636 47423112 41973787 69273473 87128350 86464640 81476847 51267717 49580969 58704352 تأمينات نقدية
 38185568 59524224 62224224 172942224 164420379 50401488 107238340 92165097 114906448 162109306 226319099 أموال مقترضة

 7877838 3818965 2270355 2012463 2321405 2808494 2149293 2049782 770068 883100 804942 مطلوبات ضريبية مؤجلة
 57378455 61844943 59612381 67086755 72816107 77453730 75682897 71778153 83195030 83795406 141727945 مطلوبات أخرى

 1569863393 1637518919 1716792908 1783099057 1948791573 2061543008 2224484125 2153873221 2447293787 2589073736 2774571269 مجموع المطلوبات
 حقوق المساهمين)دينار(

 88000000 100000000 100000000 100000000 100000000 125000000 160000000 180000000 180000000 180000000 190000000 رأس المال المصرح به
 88000000 100000000 100000000 100000000 100000000 125000000 160000000 180000000 180000000 180000000 190000000 رأس المال المكتتب به

 88000000 100000000 100000000 100000000 100000000 125000000 160000000 180000000 180000000 180000000 190000000 رأس المال المدفوع
 27532671 33054599 37749106 42947195 48475553 54539179 60988222 65836075 69955203 74578456 79007427 احتياطي قانوني
 1321613 1321613 1321613 1321613 1321613 0 0 0 0 0 0 احتياطي اختياري

 7767932 9924047 12468759 13922382 15852498 17349998 18572049 20798918 24354078 14122127 14748850 االحتياطات األخرى
 8800000 15000000 17000000 17000000 17000000 16250000 16000000 21600000 21600000 16200000 0 أرباح موزعة
 12000000 0 0 0 25000000 35000000 20000000 0 0 0 0 أسهم موزعة

 21976305 24903151 3850718 3085785 2107043 2323033 6917105- 10347484- 9005364- 9789482- 7848900- التغير المتراكم في القيمة العادلة
 9652058 21722851 51180157 62959782 54420940 41349778 38934813 48584530 49679760 61286036 73967732 االرباح )الخسائر( المدورة
 177050579 205926261 223570353 241236757 264177647 291811988 307577979 326472039 336583677 336397137 349875109 مجموع حقوق المساهمين

 0 0 0 0 0 0 0 10837973 10469283 9942932 9354257 حقوق غير مسيطرين
 1746913972 1843445180 1940363261 2024335814 2212969220 2353354996 2532062104 2491183233 2794346747 2935413805 3133800635 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

 بيان الدخل)دينار(
 95189933 105838068 111438690 124989406 149282115 150090668 142609154 129264364 143048291 164963345 182448243 الدائنةالفوائد 

 37011862 30584608 30669937 38305983 53640186 46534283 41170304 32670429 50199195 66660284 80335190 مصاريف تمويل
 58178071 75253460 80768753 86683423 95641929 103556385 101438850 96593935 92849096 98303061 102113053 صافي الفوائد

 17675473 19497704 19283958 19342183 19545673 21333937 20324769 20130410 20059886 19338923 19152765 صافي العموالت
 75853544 94751164 100052711 106025606 115187602 124890322 121763619 116724345 112908982 117641984 121265818 صافي الفوائد والعموالت

 2940518 1286749 8340411 2271662 5704459 2503351 643723 379276 1205442 3560559 2965478 أرباح موجودات وأدوات مالية
 2676881 2312243 3121113 2591264 2789526 2914095 2668578 3277281 3826717 4760073 4688219 أرباح عمالت أجنبية

 5294337 5442888 3703217 3600666 5475675 6323108 6863067 7748472 8030748 5478143 7222204 االيرادات االخرى
 86765280 103793044 115217452 114489198 129157262 136630876 131938987 128129374 125971889 131440759 136141719 اجمالي الدخل

 27604342 28477479 31887317 32680628 35484713 37801601 38031909 38854913 40150410 41125875 41971934 نفقات الموظفين
 6274301 6972890 7519801 7492960 6473639 6137008 6412576 8009598 9176099 9560877 9407546 استهالكات واطفاءات

 14626557 17007392 18574554 19348947 20404619 23653412 23400494 25907777 28929289 28877123 32203118 مصاريف أخرى
 1314287 2179439 1707073 3373406 6800000 5488203 2756444 3213480 3792546 8979483 7789572 مخصص تدني التسهيالت االئتمانية المباشرة

 1866714 1524743 4544112 1040587 1260717 1086274 1050165 2220049 2028341 912927 561192 أخرىمخصصات متنوعة 
 51686201 56161943 64232857 63936528 70423688 74166498 71651588 78205817 84076685 89456285 91933362 مجموع المصاريف

 35079079 47631101 50984595 50552670 58733574 62464378 60287399 49923557 41895204 41984474 44208357 الربح قبل الضريبة والرسوم
 8733851 12372275 14328181 15066202 17937678 17931011 19119145 15189678 11927424 12277739 16701547 ضريبة دخل السنة

 736190 449990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 رسوم الجامعات والبحث العلمي وصندوق التعليم
 60000 60000 60000 200294 0 0 0 0 0 0 0 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

 25549038 34748836 36596414 35286174 40795896 44533367 41168254 34733879 29967780 29706735 27506810 صافي الربح
 0 0 0 0 0 0 0 322124- 368690- 419935- 588675- حقوق غير مسيطرين

 25549038 34748836 36596414 35286174 40795896 44533367 41168254 35056003 30336470 30126670 28095485 صافي الربح العائد لمساهمي الشركة
 التدفقات النقدية)دينار(

 349730374 299533337 254317099 248445098 294950815 176599421 411572964 397796995 227972605 304370814 159813956 النقد وما في حكمه في بداية السنة
 9986947- 32810780- 88054143 14546900- 37795618 203737502 103825535- 142916570- 59710315 70663238 251523024 صافي التدفق النقدي من )المستخدم في( عمليات التشغيل

 52790862- 26907018- 83924127- 34894443- 132962963- 159807396 47269512 9912423- 11932865 245383590- 194514284- االستثمارصافي التدفق النقدي من )المستخدم في( عمليات 
 10395439 12538656 12300000- 93718000 25521845- 131193891- 40361852 20063292- 1121266 25600268 66470143 صافي التدفق النقدي من )المستخدم في( عمليات التمويل

 2185333 1962904 2652483 2229060 2337796 2622536 2418202 3067895 3633763 4563226 4511123 فرق عمالت أجنبية
 299533337 254317099 248799598 294950815 176599421 411572964 397796995 227972605 304370814 159813956 287803962 النقد وما في حكمه في نهاية السنة
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 الملحق )2( الرموز ودالالتها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرمز الداللة #
 ROA   العائد على الموجودات  1

(X1)    مصاريف أخرى تشغيلية  2
 (Y)   التغير في مجموع حقوق المساهمين  3

 ROE  العائد على حقوق الملكية  4

 (X2) اجمالي ودائع العمالء  5

التدفقات النقدية التشغيليةالتغير في   6   (CF)

 DUM  المتغير الوهمي  7

 LOG  الصيغة اللوغاريتمية  8

 sβ'   المعلمات المقدرة  9

β₀    الحد الثابت  10 

  حد الخطأ العشوائي  11
 

 t الفترة الزمنية  12

 AIC  معيار أكايك 13

 HQ معيار هانان كوين  14

 SIC   معيار شوارتز  15

 FPE   معيار خطأ التنبؤ النهائي 16

االحتماليةمعيار االختبار المعدل لنسبة   17  LR 

اختبار سكون البواقي   18  ECT 

  ECM نموذج تصحيح الخطأ  19

 FMOLS   طريقة المربعات الصغرى االعتيادية  20

  R-Squared معامل تحديد االنحدار 21

 معامل التحديد المعدل  22
Adjusted-

Rsquared 


