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The Impact of the Financial Objectives of
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Amman Stock Exchange on the Return and Net
Income Accounting
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المستخمص:
ىدؼ البحث إلختبار أثر األىداؼ المالية لمبنوؾ التجارية والمتمثمة بالمتغيرات المستقمة (نمو الودائع ،ونمو
اإليرادات ،وحجـ القروض ،واالستثمارات) ،عمى المتغيرات التابعة (العائد عمى األصوؿ وصافي الربح المحاسبي)،

تكوف مجتمع البحث مف جميع البنوؾ التجارية اإلردنية المدرجة في بوصة عماف والبالغ عددىا ( 31بنكاً) لمفترة

الممتدة بيف عامي (2132-2132ـ) ،تـ أستخداـ العديد مف المقاييس األحصائية مثؿ مقاييس النزعة المركزية
كالوسيط واالنحراؼ المعياري والتشتت ،وكذلؾ تـ استخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف لقياس قوة العالقة بيف المتغيرات
وتحميؿ االنحدار المتعدد (.)Pooled Data Regression

وقد توصؿ البحث إلى العديد مف النتائج أىميا ،أف البنوؾ التجارية األردنية المدرجة في بورصة عماف استطاعت
أف تحافظ عمى تحقيؽ ربحية موجبة خالؿ الفترة (2132 – 2132ـ) ،وىو ما يتضح مف خالؿ معدؿ العائد عمى
األصوؿ ( )ROAوصافي الربح المحاسبي لمبنوؾ ،لكف كاف ىناؾ تفاوت في الربحية مف بنؾ آلخر ومف سنة
ألخرى ،كما أظيرت النتائج قدرة البنوؾ التجارية األردنية المدرجة في بورصة عماف عمى تحقيؽ معدالت نمو جيدة
في حجـ الودائع واإليرادات خالؿ فترة الدراسة مع وجود تفاوت واختالؼ في المعدالت بيف البنوؾ.

مف خالؿ النتائج فقد تـ صياغة العديد مف التوصيات أىميا :مف الميـ أف تعمؿ البنوؾ عمى زيادة استثماراتيا في
الموجودات المالية ،لما لذلؾ مف أثر في تعزيز وتنويع مصادر الدخؿ لمبنوؾ التجارية وبما يصب في زيادة ايراداتيا

وتعظيـ ربحيتيا ،كما تعتبر الودائع مصد اًر رئيسياً ألمواؿ البنوؾ ،ولكنيا بنفس الوقت تتضمف تكاليؼ تتمثؿ بالفوائد
المدفوعة لممودعيف ،وبالتالي فإف أي نمو في حجـ الودائع ال بد أف يقابمو نمو في التوظيفات المالية لمبنوؾ وذلؾ

لغاية المحافظة عمى ىامش الربح المحقؽ.

الكممات الدالة :البنوؾ التجارية األردنية ،العائد عمى األصوؿ ،صافي الربح المحاسبي ،الربحية.

Abstract:
The aim of the research is to examine the effect of the banks' financial objectives,
which are represented by independent variables (deposit growth, revenue growth, loan
volume, and investments), on the dependent variables (return on assets and net
accounting profit), the research community consists of all Jordanian commercial banks
listed on the Amman Stock Exchange (13 Banks), for the period (2012-2016),
Numerous statistical measures were used, such as central tendency scales, standard
deviation and dispersion, and Pearson correlation coefficient was used to measure the
strength of the relationship between variables and multiple regression analysis (Pooled
Data Regression).
The results of the study were the following: The Jordanian commercial banks listed on
the ASE managed to maintain positive profitability during the period (2012-2016), as
evidenced by the return on assets and net accounting profit of the banks. Profitability
varied from bank to bank and year to year. The results also showed the ability of
Jordanian commercial banks listed on the ASE to achieve good growth rates in the
volume of deposits and revenues during the period of study, with different levels and
differences between banks.
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Through the results, several recommendations were formulated the most important of
these is that it is important for banks to increase their investments in financial assets.
This has the effect of enhancing and diversifying the sources of income of commercial
banks, thus increasing their revenues and maximizing their profitability. Deposits are a
major source of bank funds, but at the same time include costs of interest paid for
depositors. Therefore, any growth in the volume of deposits must be matched by growth
in the financial investments of banks in order to maintain the profit margin achieved.
Keywords: Jordanian Commercial Banks, Return on Assets, Net Accounting Profit,
Profitability.
المقدمة.

ارتبط نشوء المصارؼ وتطوره بتطور الحياة االقتصادية واالجتماعية لممجتمعات ،إذ أف أوؿ شكؿ مف أشكاؿ

المصارؼ ظير في بالد الرافديف عاـ  1011ؽ .ـ .ليس مف السيؿ تحديد الفائدة مف المصارؼ التجارية ،إذ تعد
المصارؼ التجارية األكثر أنتشا اًر في العالـ مف حيث العدد والحجـ والتي ليا األثر الواضح في دعـ وتمويؿ العديد

مف القطاعات التي تسيـ في دعـ عممية التنمية االقتصادية ،إذ تقوـ المصارؼ التجارية بتوفير خدمات متطورة
لعمالئيا ،وتقوـ بقبوؿ الودائع وتوظيؼ النقود بأنواعيا لمدة قصيرة ال تزيد في الغالب عف السنة ،أف التمويالت التي

تقدميا إلى العديد مف القطاعات وخصوصاً القطاع التجاري والذي يسيـ مف وراءه استقطاب المزيد مف االستثمارات
المؤسسية والفردية سواء عمى المستوى المحمي أو العالمي.
المبحث االول  /منهجية البحث
 :1-1مشكمة البحث.

تعد المصارؼ مف أىـ الدعامات الكبرى األساسية في بناء الييكؿ المالي واالقتصادي لمدوؿ ،أف تعبئة

الكؼء ليا في مختمؼ مجاالت االستثمار وخمؽ بيئة
المدخرات الكافية التي يتطمبيا النمو االقتصادي ،والتوزيع
ُ
تشغيمية جيدة ،تعمد المصارؼ التجارية إلى تعظيـ ربحيتيا مف خالؿ حصوليا عمى أكبر قدر مف الودائع ومصادر

األمواؿ بأقؿ تكمفة ممكنة ،ثـ توظيؼ ىذه الموارد عمى شكؿ تسييالت ائتمانية واستثمارات مالية تدر أكبر قدر مف
األرباح ضمف درجة سيولة مقبولة ومخاطر متدنية نسبياً ،حيث ُيمكنيا ذلؾ مف تعظيـ صافي الربح النيائي إلى
أقصى حد ممكف ،يواجو قطاع المصارؼ التجارية المدرجة في بورصة عماف الكثير مف التحديات وذلؾ مف خالؿ
المنافسة الحادة بيف تمؾ المصارؼ وتفاعميا مع المؤسسات المالية والتجارية ،أف خمؽ بيئة جديدة والعمؿ عمى رفع
مستوى الوعي المصرفي لالفراد في المجتمع واإلستعداد لمواجية المنافسة المصرفية العالمية وعدـ التقوقع ،لذلؾ
عمى المصارؼ تنوع الخدمات المالية التي تقدميا لتكوف شاممة لتحقيؽ أىداؼ العمالء وأىداؼ مؤسسي ىذه

المالؾ عف طريؽ تحقيؽ أرباح ال تقؿ قيمتيا عف العائد
المصارؼ ،ويرتبط نجاح إدارة المصرؼ بمدى تعظيـ ثروة ُ
الممكف تحقيقو مف خالؿ االستثمارات البديمة ،وعميو يمكف صياغة مشكمة الدراسة مف خالؿ السؤاؿ الرئيسي التالي:

294

و.د .يهنذ يحًذ

أثر األهذاف انًانية نهبنىك انتجارية .......

ما هو أثر االهداف المالية لمبنوك التجارية األردنية المدرجة في بوصة عمان عمى العائد وصافي الربح

المحاسبي؟ ويتفرع منه األسئمة الفرعية التالية:

 .1ىؿ لنمو الودائع أثر عمى معدؿ العائد عمى األصوؿ وصافي الربح المحاسبي؟

 .2ىؿ لنمو االيرادات أثر عمى معدؿ العائد عمى األصوؿ وصافي الربح المحاسبي؟

 .3ىؿ لحجـ القروض أثر عمى معدؿ العائد عمى األصوؿ وصافي الربح المحاسبي؟
 .4ىؿ لالستثمارات أثر عمى معدؿ العائد عمى األصوؿ وصافي الربح المحاسبي؟

 .5ىؿ إلجمالي االصوؿ أثر عمى معدؿ العائد عمى األصوؿ وصافي الربح المحاسبي؟
 :2-1أهمية البحث.

تنبع أىمية البحث إلى أىمية قطاع المصارؼ التجارية في الحياة االقتصادية ألي مجتمع باعتباره المحرؾ

األساسي لالقتصاد الوطني وخصوصاً بعد أف أصبح األردف عضواً في منظمة التجارة العالمية ،لذا أصبح مف

الضروري االىتماـ بدراسة أداء ىذا القطاع والعمؿ عمى تحسينيا وخصوصاً بعد أف أصبحت المصارؼ تتحمؿ
المسؤولية االجتماعية لممساىمة في عممية التنمية بشكؿ فعاؿ وذلؾ لقدرتيا في جذب أمواؿ المودعيف والتي تقوـ

بدورىا بعممية إعادة تدويرىا عف طريؽ التسييالت التي تمنج لمعمالء بشكؿ قروض بما يحقؽ الفائدة ليذه
الشريحة أو أي مجاالت استثمارية أخرى تحقؽ التنمية ،وذلؾ ال يتحقؽ إال مف خالؿ تحقيؽ األىداؼ المالية
لمبنوؾ التجارية لضماف استمراية ىذه البنوؾ في تحقيؽ العوائد وزيادة صافي الربح المحاسبي.
 :3-1هدف البحث .يسعى ىذا البحث إلى تحقيؽ االىداؼ التالية:
 .1التعريؼ بالبنوؾ (المصارؼ) التجارية ونشأتيا.

 .2إلقاء الضوء عمى أىـ مؤشرات األداء المالي وتقييـ الربحية لمبنوؾ التجارية المدرجة في بوصة عماف.

 .3ابراز األىداؼ المالية لمبنوؾ التجارية األردنية المدرجة في بورصة عماف والمتمثمة بنمو الودائع ،ونمو
االيرادات ،وحجـ القروض ،واالستثمارات ،وبياف أسس توظيؼ الموارد المالية لمبنوؾ.

 .4قياس وتحميؿ أثر األىداؼ المالية لمبنوؾ التجارية األردنية المدرجة في بورصة عماف عمى معدؿ العائد عمى
االصوؿ وصافي الربح المحاسبي.

 .5الخروج بتوصيات مف شأنيا زيادة كفاءة وأداء البنوؾ التجارية األردنية المدرجة في بوصة عماف.
 :4-1فرضية البحث.

باالعتماد عمى تساؤالت مشكمة الدراسة وأىميتيا وأىدافيا ،تـ صياغة فرضيات الدراسة عمى النحو التالي:

 :1-4-1الفرضيات التي تبحث في أثر األهداف المالية لمبنوك التجارية األردنية المدرجة في بوصة عمان
عمى معدل العائد عمى األصول:

 :H01ال يوجد أثر ذو داللة
بوصة عماف والخاصة بػ
 :H02ال يوجد أثر ذو داللة
بوصة عماف والخاصة بػ

إحصائية عند مستوى ( (α ≥ 0.05لالىداؼ المالية لمبنوؾ األردنية المدرجة في
(نمو الودائع) عمى معدؿ العائد عمى االصوؿ.
إحصائية عند مستوى ( (α ≥ 0.05لالىداؼ المالية لمبنوؾ األردنية المدرجة في
(نمو اإليرادات) عمى معدؿ العائد عمى االصوؿ.
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 :H03ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى ( (α ≥ 0.05لالىداؼ المالية لمبنوؾ األردنية المدرجة في
بوصة عماف والخاصة بػ (حجـ القروض كنسبة مف األصوؿ) عمى معدؿ العائد عمى االصوؿ.
 :H04ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى ( (α ≥ 0.05لالىداؼ المالية لمبنوؾ األردنية المدرجة في
بوصة عماف والخاصة بػ (االستثمارات كنسبة مف األصوؿ) عمى معدؿ العائد عمى االصوؿ.

 :H05ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى ( (α ≥ 0.05الجمالي االصوؿ عمى معدؿ العائد عمى
االصوؿ.
 :2-4-3الفرضيات التي تبحث في أثر االهداف المالية لمبنوك التجارية األردنية المدرجة في بوصة عمان
عمى صافي الربح المحاسبي:

 :H06ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى ( (α ≥ 0.05لالىداؼ المالية لمبنوؾ التجارية األردنية
المدرجة في بوصة عماف والخاصة بػ(نمو الودائع) عمى صافي الربح المحاسبي.
 :H07ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى ( (α ≥ 0.05لالىداؼ المالية لمبنوؾ التجارية األردنية
المدرجة في بوصة عماف والخاصة بػ (نمو اإليرادات) عمى صافي الربح المحاسبي.

 :H08ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى ( (α ≥ 0.05لالىداؼ المالية لمبنوؾ التجارية األردنية
المدرجة في بوصة عماف والخاصة بػ (حجـ القروض كنسبة مف األصوؿ) عمى صافي الربح المحاسبي.
 :H09ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى ( (α ≥ 0.05لالىداؼ المالية لمبنوؾ التجارية األردنية
المدرجة في بوصة عماف والخاصة بػ (االستثمارات كنسبة مف األصوؿ) عمى صافي الربح المحاسبي.

 :H10ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى ( (α ≥ 0.05الجمالي االصوؿ عمى صافي الربح
المحاسبي.
 :5-1أنموذج البحث .تكون نموذج الدراسة من معادلتين رئيسيتين وكما يمي:
)… (1

حيث أف:
 :العائد عمى األصوؿ لممصرؼ  iفي الفترة .t
 :نمو الودائع (ودائع عمالء وودائع بنوؾ ومؤسسات مصرفية) لممصرؼ  iفي الفترة .t

 :نمو االيرادات (صافي الفوائد والعموالت) لممصرؼ  iفي الفترة .t

 :حجـ القروض (تسييالت ائتمانية) لممصرؼ  iفي الفترة  tكنسبة مف اجمالي األصوؿ.
 :االستثمارات (موجودات مالية بالقيمة العادلة مف خالؿ قائمة الدخؿ والدخؿ الشامؿ)
لممصرؼ  iفي الفترة  tكنسبة مف اجمالي األصوؿ.
 :الموغاريتـ الطبيعي إلجمالي األصوؿ لممصرؼ  iفي الفترة .t
)……. (2
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حيث أف:

 :الموغاريتـ الطبيعي لصافي الربح لممصرؼ  iفي الفترة .t

باقي المتغيرات كما ُعرفت سابقاً.
ويبيف الشكؿ رقـ ( )3أنموذج البحث المقترح الذي يمثؿ المتغيرات المستقمة والمتغيرات التابعة.
انًتغيرات انتابعة

انًتغيرات انًستقهة

األهذاف انًانية نهبنىك

يعذل انعائذ عهى
األصىل

نًى انىدائع
نًى اإليرادات
حجى انقروض

صافي انربح
انًحاسبي

االستثًارات
إجًاني األصىل

أنموذج الدراسة من اقتراح الباحث مخطط رقم ()1
 :6-1مجتمع البحث ومصادرها.

تأسست بورصة عماف في  33آذار  3111كمؤسسة مستقمة ال تيدؼ إلى الربح ومصرح ليا بمزاولة العمؿ

كسوؽ منظـ لتداوؿ األوراؽ المالية في المممكة ،وفي  21شباط  2132تـ تسجيؿ بورصة عماف كشركة مساىمة
عامة ممموكة بالكامؿ لمحكومة وتعتبر شركة بورصة عماف الخمؼ القانوني العاـ والواقعي لبورصة عماف .تدار
شركة ب ورصة عماف مف قبؿ مجمس إدارة مكوف مف سبعة أعضاء يعينيـ مجمس الوزراء ومدير تنفيذي متفرغ يتولى
إدارة ومتابعة األعماؿ اليومية لمبورصة وكما ىو موضح وعمى الموقع التالي :
(https://www.ase.com.jo/ar/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-
،)%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86

تكوف مجتمع البحث مف جميع البنوؾ التجارية المدرجة في بوصة عماف وحسب نشرة المصرؼ المركزي
( ،)/http://www.cbj.gov.joوالبالغ عددىا ( )31مصرفاً تجاريا ولمفترة الممتدة بيف عامي (،)2132-2132

حيث توفرت البيانات المالية والخاصة بالقوائـ المالية المنشورة في بورصة عماف وذلؾ مف خالؿ تحميؿ قائمتي

(الميزانية العمومية وقائمة الدخؿ) ،وفيما يمي قائمة باسماء البنوؾ التجارية األردنية المدرجة في بوصة عماف.
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اٌّصرف اٌؼرتٍ
اٌّصرف األردٍٔ اٌىىَرٍ
اٌّصرف االهٍٍ
ِصرف االسرصّار اٌؼرتٍ
ِصرف االردْ
ِصرف اٌماهرج ػّاْ
ِصرف اٌّاي االردٍٔ
ِصرف االسىاْ ٌٍرجارج واٌرّىًَ
ِصرف االذذاد
ِصرف اٌّؤسسح اٌؼرتُح اٌّصرفُح
اٌّصرف اٌرجارٌ األردٍٔ
اٌّصرف االسرصّارٌ
ِصرف سىسُره جٕراي  -االردْ

المبحث الثاني  /اإلطار النظري والدراسات السابقة
 .1-2اإلطار النظري:

 :1-1-2تعريف البنوك التجارية (المصارف) ونشأتها:

يعتقد البعض أف ىناؾ فرقاً بيف مسمى البنؾ والمصرؼ ،واف أسـ البنؾ ىو أصؿ الكممة اإلنكميزية ) ،(Bankأما
كممة مصرؼ فيي الكممة العربية لممصرؼ وىي مأخوذة مف أعماؿ الصرافة أو تداوؿ وتوظيؼ األمواؿ وبناء

عميو فإف كممة (مصرؼ) تعني تمؾ المنظمة التي تعمؿ في تجميع كميات األمواؿ واستخداماتيا في إستثمارات أو
إقراض لمغير سواء كانت بفائدة أو بدوف فائدة (البديوي ،)31:2133 ،ليس مف السيؿ تعريؼ المصرؼ
) ،(Bankأو العمميات المصرفية بسبب اشتراؾ بعض المنشآت المالية في أداء العديد مف الخدمات التي تؤدييا
المصارؼ ،مع ذلؾ يمكف تعريؼ المصرؼ التجاري بأنو "منشأة مالية وسيطة تقبؿ الودائع مف الجميور ،وتقرض

وتستثمر ،وتقدـ تشكيمة متنوعة مف الخدمات" (الشماع ،)30 :2130 ،وكذلؾ فقد تـ تعريفيا عمى أنيا "منشأة
تنصب عممياتيا الرئيسية عمى تجميع النقود الفائضة عف حاجة الجميور ،أو منشآت األعماؿ أو الدولة بغرض
إقراضيا لآلخريف وفؽ أسس معينة أو إستثمارىا في أوراؽ مالية محددة" (منصوري ،)2 :2131 ،وكذلؾ يمكف
تعريؼ المصرؼ التجاري عمى أنيا "ىي تمؾ المؤسسات المالية التي تقبؿ ودائع الجميور بأنواعيا المختمفة وتمتزـ
بدفعيا عند الطمب أو في موعد يتفؽ عمية وتقوـ بمنح القروض القصيرة األجؿ" (أحمد ،)301 :2112 ،كما

يمكف تعريؼ المصارؼ التجارية مف خالؿ الوظائؼ التي تقوـ بيا والخدمات التي تقدميا لعمالئيا ،عمى أنيا
"وسطاء ماليوف يقدموف الخدمات المالية لوحدات الفائض والعجز" ) ،(George,1994, p 6واذا القينا نظرة
سريعة عمى نشائو ىذه البنوؾ نجد أف البدايات األولى لمعمالت المصرفية ترتقي إلى عيد بابؿ ،العراؽ القديـ
وكما كاف يعرؼ ببالد ما بيف النيريف في األلؼ الرابع قبؿ الميالد ،أما اإلغريؽ فقد عرفوه قبؿ بأربعة قروف

كبداية العمميات التي تزاوليا المصارؼ المعاصرة كتبادؿ العمالت وحفظ الودائع ومنح القروض( ،عبد الحميـ،
وأخروف  ،)4 :2131أما خدماتيا فتنحدر مف ثالثة مصادر رئيسية ىي التاجر ،والمقرض (المرابي) ،والصائغ،
فقد كاف التاجر يصدر قبؿ نشوء المصارؼ حواالت تقبؿ لدى الغير وتدفع لصالح طرؼ ثالث ،وذلؾ عمى أساس
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سمعتو ومركزه المالي ،أما المقرض فقد كاف يعمؿ عمى أساس رأسمالو ومدخرات الغير المودعة لديو لغرض

استخداميا وكاف يقرض ىذه األمواؿ لممحتاجيف لقاء فوائد مرتفعة وكاف يستفيد مف الفرؽ بيف أسعار الفائدة التي
يدفعيا عمى الودائع لديو وبيف ما يفرضو مف أسعار عمى المقرضيف ،لقد كاف المقرض أو المرابي بيذا المعنى
مصرفاً صفي اًر وكاف أيضا بابمي (عراقي) النشأة ،أما الصائغ الذي يقبؿ ودائع الذىب والفضة لديو مقابؿ إيصاؿ

ي حدد بموجبو بما تـ إيداعو وكانت ىذه اإليصاالت تستعمؿ في سحب الذىب والفضة مف قبؿ المودعيف ،ثـ
اخذت بصورة تدريجية في التداوؿ عوضاً عف استعماؿ العممة في سداد الديوف ،ثـ استعيض عنيا بأوامر يصدرىا
المودعوف إلى الصائغ لدفع ودائعيـ إلى شخص ثالث ،وكاف ىذا مولد الشيؾ (الشماع.)32-32 :2130 ،

 :2-1-2مؤشرات األداء المالي وتقييم الربحية لمبنوك األردنية المدرجة في بورصة عمان.

ىناؾ العديد مف المؤشرات الميمة التي تساىـ في تقيـ األداء المالي لمبنوؾ األردنية المدرجة في بوصة عماف

وكما يمي (العاني:)22-20 :2131 ،

 .1ربح السيـ الواحد :ويقاس ىذا المؤشر بقسمة صافي الربح (بعد الضرائب) عمى عدد األسيـ المتداولة،

ويستخدـ ىذا المؤشر لمعرفة نصيب السيـ الواحد مف صافي األرباح ،حيث تقيس حصة السيـ مف األرباح

نتيجة لتوظيؼ الموارد االقتصادية لممصرؼ ،فكمما زادت ىذه النسبة دؿ ذلؾ عمى أداء أفضؿ.

 .2القيمة السوقية إلى ربح السيـ الواحد :أي مضاعؼ ربح السيـ الذي يستخدـ في تحديد القيمة العادلة لمسيـ

العادي ،وتقييـ جاذبية االستثمارية ،ومعادلة ىذه النسبة ىي (سعر اإلغالؽ ÷ ربح السيـ الواحد) .فالقيمة

السوقية ) :(Market Valueتمثؿ القيمة التي يباع فييا السيـ في بورصة األسيـ ،وقد تكوف ىذه القيمة
أكثر أو أقؿ مف القيمة االسمية لؤلسيـ ) ،(Par Valueوالتي تمثؿ القيمة المدونة عمى قيمة السيـ ،وعادة
ما يكوف منصوص عمييا في عقد التأسيس ،أو القيمة الدفترية ) ،(Book Valueوتمثؿ حقوؽ الممكية أي

رأس الماؿ واالحتياطيات واألرباح المحتجزة مقسومة عمى عدد األسيـ المصدرة.

 .3القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية :أف نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية التي تزيد عمى الواحد
الصحيح تمثؿ مؤش اًر عمى قدرة المصرؼ عمى تحقيؽ عوائد وأرباح بأعمى مف المعدؿ السائد في السوؽ عند
نفس مستوى المخاطرة ،تعكس القيمة الدفترية حقوؽ المساىميف ،فكمما ارتفعت القيمة الدفترية لمسيـ دؿ ذلؾ
أف ألرباح المصرؼ واحتياطاتو قد ارتفعت ،وتشكؿ النسبة المنخفضة حاف اًز لالستثمار ،فقد تكوف النسبة
المرتفعة ناتجة عف المبالغة في القيمة السوقية ،كما وتعد إحدى نسب السوؽ وتعطي ىذه النسبة مؤش اًر عف

أوضاع المصرؼ وتقييمو مف قبؿ المستثمريف في السوؽ المالي ،فكمما زادت ىذه النسبة عف ()%311
كمما كاف المصرؼ واعداً في أدائو وربحيتو ،أما إذا كانت النسبة منخفضة أقؿ مف ( )%311فتكوف عندىا
فرص تقدـ المصرؼ وتطور أدائو ضئيمة.

 .4العائد عمى االستثمار :لكؿ استثمار وجياف ،وجو يمثؿ العوائد التي سوؼ تتحقؽ مف ىذا االستثمار والوجو
اآلخر المخاطر التي سيتعرض ليا المستثمر عندما يربط أموالو في ىذا االستثمار ،يكاد يكوف مؤشر العائد

عمى االستثمار أشير المؤشرات المالية ،فيو يمثؿ العالقة بيف األمواؿ المكتسبة (األرباح أو الخسائر)
واألمواؿ المستثمرة (متوسط الموجودات) .ويمكف تعريؼ العائد عمى االستثمار بأنو الدخؿ المتحقؽ مف
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االستثمار سنوياً عمى شكؿ نسبة مف إجمالي االستثمار ،وعادة يحصؿ المستثمر في األسيـ أو صناديؽ

االستثمار عمى العائد مف استثماره عندما تقوـ ىذه األدوات االستثمارية بتوزيع أرباح سنوية ،فمؤشر العائد
عمى االستثمار يقيس الربح المتحقؽ عف كؿ دينار مستثمر في األصوؿ ،وكمما كانت ىذه النسبة أعمى

كانت ربحية المصرؼ أفضؿ ومردود االستثمار فيو أكثر جدوى ،وبالنتيجة يكوف أداؤه أفضؿ ،كذلؾ فقد ورد
تعريفة في معجـ أبو غزالة لممحاسبة واألعماؿ عمى أنو "مقياس يعبر عف قدرة الموجودات عمى تحقيؽ دخؿ
معبر عنو كنسبة ،وىذه النسبة تكشؼ ربحية المصرؼ في عممياتيا التشغيمية وغير التشغيمية ،وىي بذلؾ
تعمؿ كمقياس لفاعمية ونشاط اإلدارة ويستخرج العائد عمى االستثمار بقسمة صافي الربح عمى متوسط قيمة
إجمالي الموجودات" (معجـ أبو غزالة لممحاسبة واألعماؿ.)124 :2131 ،

 .5العائد عمى حقوؽ المساىميف :ىي نسبة أخرى مف نسب الربحية أو األداء المالي ،والتي تقيس ما حققو كؿ

دينار مستثمر مف أرباح ألصحابو ،أي العائد المتحقؽ لممساىميف مف استثماراتيـ في المصرؼ ،فكمما

كانت ىذه النسبة أعمى كانت ربحية المصرؼ أفضؿ بالنسبة لمالكي ىذا المصرؼ ،واألمر الذي يدؿ
بالتالي عمى أداء أفضؿ ،ويحسب العئد بالمعادلة التالية( :صافي ربح الفترة ( ÷ )311 xحقوؽ

المساىميف).

 .6العائد عمى رأس الماؿ المدفوع :ىو العائد عمى رأس الماؿ الذي اكتتب فيو المساىموف ويتـ حسابو بالمعادلة
التالية( :صافي ربح الفترة ( ÷ )100 xرأس المال المدفوع).

كذلؾ يقوـ البنؾ المركزي األردني باستخداـ النسب الكمية في تقييـ ربحية المصارؼ في الجياز المصرفي
األردني وكما يمي حسب تعميمات البنؾ المركزي األردني( :البنؾ المركزي األردني.)2 :3112 ،
أ -العائد عمى حقوؽ الممكية :حيث يقصد بالعائد صافي الربح بعد الضريبة ،أما حقوؽ الممكية فتشمؿ
جميع عناصر رأس الماؿ.

ب -العائد عمى الموجودات :حيث يقصد بالموجودات جميع موجودات المصرؼ.
المدرة لمدخؿ جميع األصوؿ مخصوـ منيا
المدرة لمدخؿ :حيث تشمؿ األصوؿ ُ
ج -العائد عمى األصوؿ ُ
األصوؿ التي ال تحقؽ عائد مثؿ (النقد في الصندوؽ اإلل ازمي لدى السمطة الرقابية إذا كانت ال تدفع
عمييا فوائد ،بنود مدينة برسـ التحصيؿ ،أصوؿ ثابتة).

د -العائد عمى السيـ.

 :3-1-2األهداف المالية لمبنوك ومواصفاتها وتوظيف الموارد المالية.

يعرؼ األداء المالي عمى أنو "مدى مساىمة األنشطة في خمؽ القيمة أو الفاعمية في أستخداـ الموارد المالية

المتاحة ،مف خالؿ بموغ األىداؼ المالية بأقؿ التكاليؼ المالية" (حفصي ،واخروف ،)24 :2134 ،ومف خالؿ ىذا
التعريؼ نرى أف األىداؼ المالية المخطط ليا ال تتحقؽ إال بتكامؿ جميع األنشطة داخؿ المصرؼ وأف تكوف
متسمة بالوضوح والمرونة واذا ما كانت ىذه األىداؼ تتصؼ بالوضوح والواقعية كمما كاف تحقيقيا أسيؿ ،وىذا
يؤدي إلى االستغالؿ األمثؿ لمموارد المتاحة ،ويرتبط نجاح إدارة المصرؼ في تحقيؽ أىدافو بمدى قدرة المصرؼ

عمى توفير الييكؿ المالي القوي (ىيكؿ المطموبات) أي مصادر التمويؿ وىيكؿ (الموجودات) أي استخدامات
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األمواؿ ،والقادر عمى استيعاب التغيرات التي قد تط أر عمى التزاماتو الحالية والمستقبمية وما يترتب عمييا مف خسائر
إف لـ تستطع موجوداتو عمى اإليفاء بيذه االلتزامات (أبو زعيتر ،)32 :2112 ،أما المواصفات األساسية لؤلىداؼ

فيجب أف تكوف مترابطة وتسمى ) (SMARTأو (خمسة "ـ") وكما يمي( :الشماع.)020 :2130 ،
اوالً :محدودة (ـ ،(Specific, S) )3إذ يساعد ذلؾ عمى تحديد أنواع األنشطة والفعاليات ،وتوضيح اإلمكانيات

والمستمزمات المطموبة .ثانياً :مقاسة (ـ ،(Measurable, M) )2البد أف تكوف األىداؼ قابمة لمقياس ،حتى

يمكف التأكد مف تحقيقيا وكذلؾ مدى االبتعاد عنيا ،بيدؼ تصحيح األداء .ثالثاً :متفؽ عمييا (ـ)1
) ،(Agreed upon, by Every One Involvedمف الميـ أف تكوف ىذه األىداؼ قد نوقشت في حوار

مفتوح ،وقد تـ االتفاؽ عمييا واعتمادىا .رابعاً :متوقعة التحقؽ (ـ (Realistic, R) )4أو واقعية ،بحيث يمكف
تفادي األىداؼ المثالية أو المبالغ في مستوياتيا ،لكي يمكف توقع تحقيقيا .خامساً :مجدولة (ـ)0

) (Ttimebound, Tبحيث يتـ تحديد مراحؿ التنفيذ ،وتحديد وقت مناسب النجاز كؿ مرحمة منيا.

أف تقدير الحاجة لرأس الماؿ المصرفي في ضوء نمو موارده وقدرتو عمى توليد األمواؿ لتحقيؽ اىدافو في ضوء
الخطط والبرامج الموضوعة ،حيث يمكف تقسيـ األىداؼ المالية لمبنوؾ إلى ما يمي (الشماع:)022 :2130 ،
أ -نمو الودائع :تعني الودائع )" (Depositما ىي اال ديوف مستحقة ألصحابيا وعمى ذمة المصارؼ وىذه الديوف

تعد نقوداً ويمكف أستخداميا ألبراء الذمـ أو الديوف في نفس الوقت" (الشمري ،)142 :2112 ،وتعتبر الودائع
أىـ مصادر التمويؿ لممصارؼ التجارية وىي تحرص دائماً عمى تنميتيا ،كما تشجع ىذه المصارؼ األفراد عمى

اإليداع لدييا ،واف كاف ليست كؿ الودائع يحصؿ أصحابيا عمى فوائد (دغيـ.)02 :3121 ،

ب -نمو اإليرادات  :اإليراد يمثؿ الجانب اإليجابي مف معادلة تحديد الربح وذلؾ بمقابمة اإليرادات مع المصروفات

التي تحدد (معادلة) صافي الربح وتقاس اإليرادات بمقدار الزيادة في أصوؿ المنشأة أو النقصاف في مطاليبيا أو

االثنيف معاً (جربوع ،)312 :2113 ،ومف الجدير بالذكر أف الفوائد الدائنة لمصارؼ التجارية تشكؿ العمود
الفقري إذ تشكؿ ما يعادؿ  %21-21مف إجمالي اإليرادات (سعادة ،وأخروف.)211 :2132 ،

ت -القروض :تعرؼ "القروض بأنيا تمؾ الخدمات المقدمة لمعمالء ،والتي يتـ بمقتضاىا تزويد األفراد والمؤسسات
والمنشأت في المجتمع باألمواؿ الالزمة عمى أف يتعيد المديف بسداد تمؾ األمواؿ ،وفوائدىا والعموالت المستحقة

عمييا والمصاريؼ دفعة واحدة ،أو عمى أقساط في تواريخ محددة ،وتدعـ تمؾ العممية بتقديـ مجموعة مف
الضمانات التي تكفؿ لممصرؼ استرداد أموالو في حالة توقؼ العميؿ عف السداد بدوف أية خسارة" (القرويني،

وأخروف ،)2 :2133 ،أف سيولة المصرؼ تعتبر جيدة ماداـ أف أموالو يتـ إستغالليا في قروض قصيرة األجؿ،
وحسب بعضيـ فإف القروض القصيرة األجؿ يجب أال يتجاوز أجميا مدة سنة وأف تكوف موسمية ومتكررة
ومتناسبة مع تقمبات األعماؿ وأسعار الفائدة وال يجب أف تنصرؼ إلى تكويف رؤوس أمواؿ أو المساىمة في
المشروعات ،أي أف تكوف ليا طبيعتيا التجارية والمتعمقة بحركة تداوؿ البضاعة ،وتنصرؼ إلى األوراؽ التجارية

مثؿ :الكمبيالة أو السند اإلذني أو اإلعتمادات المستندية ،ولذلؾ تسمى قروضا تجارية،وىي ما يطمؽ عمييا
نظرية القرض التجاري )((Commercial Loan Theoryشيحة.)313 :3112 ،
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ث -اإلستثمارات :تنقسـ االستثمارات التي تستخدـ المصارؼ األمواؿ فييا إلى نوعيف؛ ىما استثمارات قصيرة االجؿ

والتي ال تتجاوز السنة الواحدة حيث تستخدـ في الغالب كاحتياجات ثانوية ،لتعزيز سيولة المصرؼ ،لمواجية
المسحوبات وتحقيؽ العائد ،أما االستثمارات طويمة االجؿ ،حيث يستخدـ المصرؼ أموالو لتحقيؽ العائد

المناسب مع مخاطر االستثمار (الشماع ،)23 :2130 ،يجب عمى المصارؼ التجارية عدـ اقتصار عمميات
المصرؼ عمى القروض التجارية بؿ يجب عمييا اإلستثمار في السوؽ المفتوحة وتدعيـ محفظة األوراؽ المالية،
وفي حالة مطالبة أصحاب الودائع بسحب أمواليـ (وىي المشكمة األساسية التي يحاوؿ المصرؼ التجاري

تجنبيا) فإف مركز المصرؼ التجاري لف يتأثر إذا كاف يتمتع بمرونة التحويؿ والتبديؿ ،وقدرتو عمى بيع أو
إعادة خصـ األوراؽ المالية التي بحوزتو ،أو تسييؿ بعض األصوؿ لممحافظة عمى مستوى سيولة جيد وتدعيـ
مركزه المالي وىو ما يطمؽ عمييا بنظرية إمكانية التحويؿ ) ،(The Shiftability Theoryإذف فإف أساس
ىذه النظرية ىو أف سيولة المصرؼ التجاري تعتبر جيدة طالما أف لديو أصوال يمكف تحويميا إلى نقد بأسرع

وقت ممكف وبأقؿ خسارة ممكنة ،ىذه المرونة في التحويؿ تتوقؼ عمى حجـ وتنوع األصوؿ واإلستثمارات

والعمميات التي يقوـ البنؾ (منصوري.)32-33 :2131 ،
أف مشكمة اإلدارة ىي كيفية استغالؿ مواردىا (موجودات المصرؼ) في تحقيؽ االرباح ،لذلؾ كانت المصارؼ في
اربعينيات وخمسينيات القرف الماضي تتمتع بأرصدة كبيرة مف األمواؿ ذات التكاليؼ المتدنية في شكؿ ودائع تحت

الطمب وودائع توفير ،لذلؾ انحسر التركيز عمى إدارة الموجودات دوف االنشغاؿ بجانب المطموبات( ،عبداهلل،
 ،)11 :3110لذلؾ تراعي اإلدارة عند توظيفيا لمواردىا ثالثة أسس رئيسية تستيدفيا وتيتدي بيا ( & Bedi
:)Hardikar, 1996: 24
 .1الربحية  :يعتبر تحقيؽ األرباح وتعظيميا اليدؼ األساسي الذي تسعى إلية المشروعات لكافة أنواعيا المالية

وغير المالية ،غير أف تعظيـ األرباح في المؤسسات التي تتخذ مف الوساطة المالية بيف المدخريف والمستثمريف
عمال ليا تقيده اعتبارات عديدة ،باالضافة إلى االعتبارات األخرى االعتيادية التي تفيد المشروعات األخرى،
فاالحتفاظ بقدر كاؼ مف السيولة والسعي نحوه االستخداـ األمف لؤلمواؿ ،وضماف حقوؽ المودعيف قيود إضافية
تحد مف فكرة المؤسسات المالية عمى تعظيـ األرباح( .محيسف ،)23 :3114 ،لذلؾ تمثؿ الربحية العالقة بيف

األرباح التي تحققيا المشروعات واالستثمارات التي ساىمت في تحقيقيا ،ىدفاً تتطمع لتحقيقو إدارات المصارؼ

لكونو مقياساً لمحكـ عمى كفاءتيا وفاعميتيا في استخداميا لمواردىا ،فيي تمثؿ صافي نتائج عدد كبير مف
السياسات والق اررات ،وبالتالي تعتبر مؤش اًر ألداء إدارة البنؾ التجاري( .سويمـ.)222 :3112 ،

 .2السيولة :تعد السيولة مف أىـ السمات التي تميز عمؿ المصارؼ التجارية عف منشات األعماؿ األخرى،
وتكتسب السيولة في المصارؼ التجارية أىمية خاصة حيث تكوف التدفقات النقدية مف والى المصرؼ ضخمة

بالمقارنة بقاعدة رأس الماؿ ،بإالضافة إلى صعوبة التوقع أو التنبؤ بحجـ وتوقيت انسياب األمواؿ النقدية خارج
المصرؼ ،وىذا الموقؼ يشكؿ تحد إلدارة المصرؼ ،حيث يتوجب عمييا العمؿ عمى تعزيز سيولتيا النقدية وذلؾ
مف خالؿ توفير نقد كاؼ لدية يالئـ حجـ المسحوبات مف قبؿ المودعيف ويمبي في نفس الوقت طمبات االقتراض
المقدمة مف قبؿ العمالء ،وتاتي سيولة الموجودات مف مصدريف أساسييف ىما:
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أ -االستحقاق  :فكمما قصر استحقاؽ األصؿ زادت سيولتو فأذونات الخزينة مثال تعتبر أكثر سيولو مف القروض
قصيرة األجؿ لكوف مدتيا قصيرة (عبد الفتاح.)42 :3114 ،

ب -إمكانية بيع األصؿ :حيث تعتبر إمكانية بيع األصؿ في السوؽ الثانوي المصدر األخر لسيولة الموجودات،
فالسندات أكثر سيولة مف القروض وذلؾ إلمكانية بييعا في السوؽ الثانوي بدوف خسارة(.أبو زعيتر:2114 ،

.)44
 .3الضمان :يتسـ رأس ماؿ المصرؼ التجاري بالصغر ،وىذا يعني صغر حافة األماف بالنسبة لممودعيف الذيف
يعتمد البنؾ عمى أمواليـ كمصر لالستثمارات ،فالمصرؼ ال يستطيع أف يستوعب خسائر تزيد عف قيمة رأس الماؿ،
فإذا ازدادت الخسائر عف ذلؾ فقد تمتيـ جزءاً مف أمواؿ المودعيف والنتيجة ىي إعالف إفالس البنؾ (ىندي،

 ،)0 :3112ليذا يكتسب السعي نحو ضماف استثمارات المصرؼ أىمية خاصة تختمؼ جوىرياً عف السعي نحو

الضماف في أي مؤسسات ومشاريع أخرى فالمصارؼ تستخدـ أمواؿ الغير في عمميات التمويؿ واالستثمار ،لذلؾ
فيي معنية بكسب ثقة عمالئيا المودعيف لحفزىـ عمى االستمرار في اإليداع لديو دوف تعرض ودائعيـ لمخطر.
 :4-1-2العوامل المؤثرة في ربحية البنوك.

ىناؾ بعض السياسات المحاسبية التي تتبعيا المصارؼ وتمتزـ بيا لممحافظة عمى بقائيا واستمرارىا وىي تؤثر
بشكؿ أو بآخر في مقدار الربحية التي تحققيا ومنيا( ،أحمد ،وأخروف ،2110 ،ص:)142-140

 .1رغبة المصرؼ في تدعيـ مركزه المالي وذلؾ عف طريؽ تدعيـ االحتياطيات الحرة والمخصصات التي تواجو
مخاطر معينة.

 .2التزاـ المصرؼ جانب االماف في اتخاذ ق اررتو التمويمية.

 .3تغيرات اسعار الفائدة وىي مف أىـ العناصر التي تتحكـ في حجـ ارباح المصرؼ وال يمكف فصميا عف ق اررات

التمويؿ ،إذ انيا تعد جزءاً مف ىذا القرار وقد ازدادت أىمية ىذا العنصر في اآلونة االخيرة نتيجة التقمبات
السريعة في أسعار الفائدة.

 .4رغبة المصارؼ في توفير السيولة في موجوداتيا وىذا يشكؿ احدى المردودات السمبية لربحية البنؾ وذلؾ
لتقاطع الربحية مع السيولة.

 .5رغبة المصرؼ في تقميؿ المخاطر الناتجة عف سحب الودائع ورغبتيا في زيادة موارد المصرؼ ،بحيث تضمف

استمرارىا في مزاولة نشاطيا وليس ثمة شؾ في أف أطمئناف المودعيف عمى ودائعيـ تعد نتيجة حتمية لتدعيـ
المركز المالي لممصرؼ.

 :5-1-2الربح المحاسبي ومؤشرات الربحية والكفاءة.

أف لمربحية مفيوـ محاسبي وآخر اقتصادي ،فمف الناحية المحاسبية "ىو عبارة عف الفرؽ بيف اإليرادات المتحققة

مف قبؿ الوحدة االقتصادية خالؿ فترة زمنية معينة والمصروفات التي تكبدتيا ىذه الوحدة خالؿ ىذه الفترة"،
وبالتالي فالربح في المفيوـ المحاسبي يحسب مف خالؿ طرح التكاليؼ التي أنفقت مف أجؿ الحصوؿ عمى
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اإليرادات خالؿ نفس الفترة الزمنية ،وىو ما يعرؼ في عمـ المحاسبة بمبدأ مقابمة االيرادات بالمصاريؼ(أبو زغير،
،)21 :2114أما مف الناحية االقتصادية "فيو عبارة عف العائد الذي يحصؿ عميو المشروع مطروحاً منو التكاليؼ

الصريحة والضمنية")،(Mankiw, 2001: 277أف قدرة المصرؼ عمى تحقيؽ اإلرباح وقياسيا سوؼ يضمف

استمرار ىذه المصارؼ في المنافسة ،وعادة ما تقاس تمؾ القدرة مف خالؿ مجموعة مف المؤشرات يطمؽ عمييا
أسـ مؤشرات الربحية والتي يتـ حسابيا سنوياً،ومف أىـ ىذه المؤشرات(:أحمد ،وأخروف. )100-142 :2110،

 .1معدؿ العئد عمى حقوؽ الممكية ) :(Return On Equityويقيس ىذا المؤشر معدؿ العائد عف استثمار
أمواؿ المالكيف ،وأف ارتفاع معدؿ العائد عمى حؽ الممكية ىو دليؿ ألداء اإلدارة الكفوء ،ويمكف أف يكوف

ارتفاعو دليال لممخاطرة العالية الناجمة عف زيادة الرافعة المالية ،بينما يشير انخفاضو إلى تمويؿ متحفظ مف

القروض ويتـ حساب معدؿ العائد عمى حقوؽ الممكية مف خالؿ)(Hempel & Simonson, 1999: 63
((صافي الربح بعد الضريبة ÷ حقوق الممكية) )100 x

 .2معدؿ العائد عمى الودائع ) :(Return On Depositsويتـ حسابة مف خالؿ قسمة صافي الربح بعد الضريبة

عمى مجموع الودائع ،ويشير ىذا المعدؿ إلى مدى قدرة المصارؼ عمى تكويف اإلرباح مف الودائع التي توفؽ في

الحصوؿ عمييا.
 .3معدؿ العائد عمى األمواؿ المتاحة ) :(Return On Resourcesيقيس ىذا المؤشر كفاءة إدارة المصرؼ في
توليد األرباح مف األمواؿ المتاحة ليا والمتمثمة بحؽ الممكية والودائع ،وأف ارتفاع ىذا المعدؿ يدؿ عمى قدرة

ال مصرؼ في تحقيؽ العوائد مف توظيؼ األمواؿ في الموجودات المربحة ويقاس وفؽ المعادلة التالية( :الحميري،
.)22 :2110
((صافي الربح بعد الضريبة ÷ حقوق الممكية  +الودائع) )100 x

 .4معدؿ العائد عمى الموارد المتاحة ) :(Return On Total Financialويتـ قياسة مف خالؿ قسمة صافي
الربح بعد الضريبة عمى مجموع الموارد المتاحة ،ويبيف ىذا المعدؿ نسبة صافي األرباح المتحققة إلى مجموع

المطموبات.

 .5معدؿ القوة اإليرادية األساسية ) :(Basic Earning Power Ratioيتـ حساب ىذا المعدؿ بقسمة صافي
الربح قبؿ الضريبة والفوائد المستحقة عمى مجموع المطموبات ،وعميو فأف مقاـ ىذا المعدؿ يعكس الموارد التي

حصؿ عمييا المصرؼ مف كافة االطراؼ،أما البسط فيشير إلى العائد الذي حققتو االستثمارات التي وجيت إلييا
تمؾ الموارد .

أما مؤشرات الكفاءة أو تحميؿ الكفاءة في البنوؾ فيناؾ مجموعة مف النسب يطمؽ عمييا أسـ نسب توظيؼ
األمواؿ ،وذلؾ الف توظيؼ األمواؿ أفضؿ مف تركيا في الخزينة ،وأف إستثمار األمواؿ في القروض أفضؿ مف
إستثمارىا في األوراؽ المالية ،وفيما يمي بعض ليذه المؤشرات( :منصوري ،2131،ص .)21-22
 .1معدل توظيف الودائع :يقصد بمعدؿ توظيؼ الودائع نسبة اإلستثمارات المالية المتمثمة في القروض واألوراؽ
المالية إلى مجموع ودائعو ،حيث يتـ حسابيا كما يمي:

معدل توظيف الودائع = (القروض  +األوراق المالية) ÷ مجموع الودائع
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ويقيس ىذا المعدؿ مدى كفاءة المصرؼ في تزظيؼ ودائعو في استثمارات تتولد عنيا عوائد ،وترجع أىمية قياسو
إلى أف الودائع تدفع عنيا فوائد وما لـ تستغؿ استغالالً فعاالً ،فسيكوف لذلؾ آثا اًر غير مرغوبة عمى صافي
األرباح المتولدة ،ويفيد ىذا المعدؿ في معرفة سياسة المصرؼ ىؿ ىي توسعية أو انكماشية (ىندي3112 ،

.)411:
 .2معدل توظيف الموارد التقميدية :يقصد بالموارد التقميدية الودائع وحقوؽ الممكية (رأس الماؿ) ،المذاف يمثالف
حتى اليوـ المصدراف الرئيسياف لؤلمواؿ في كثير مف المصارؼ ،ويتـ قياس ىذا المعدؿ بقسمة مجموع

اإلستثمارات المتمثمة في القروض واألوراؽ المالية عمى مجموع الموارد التقميدية ،وترجع أىمية إدراج أمواؿ
الممكية ضمف مقاـ المعادلة السابقة إلى أف المصرؼ يدفع عنيا عائد يزيد بكثير عف العائد الذي يدفعو عمى

األمواؿ األخرى التي يحصؿ عمييا مف المصادر األخرى ،ومف ثـ يصبح مف الضروري التأكد مف كفاءة

توظيؼ تمؾ األمواؿ.
 .3معدل توظيف الموارد المتاحة :بتوسيع المصارؼ آلفاؽ جديدة لتنمية مواردىا المالية تـ ليا اإلستفادة مف موارد
جيدة كشيادات اإليداع القابمة لمتداوؿ ،ولما كانت ىذه الموارد غير مجانية فإنو ينبغي توجيييا في إستثمارات

مربحة ،حيث يشير البسط إلى مجموع القروض واألوراؽ المالية ،أما المقاـ فيمثؿ مجموع الودائع وحقوؽ الممكية
والقروض.
 .4نسبة القروض إلى مجموع الودائع :تبيف النسب السابقة مجموع التوظيفات دوف التفرقة بينيا ،لكف اإلستثمارات
تتفاوت مف حيث العائد المتولد عنيا ،فالقروض يتولد عنيا عائد يفوؽ عمى إستثمارىا في األوراؽ المالية ،لذى
يصبح مف الضروري قياس العائد لكؿ نوع مف أنواع اإلستثمار ،ونطرح ىنا مؤشر القروض عمى الودائع أو كما

يسمى بمعدؿ التحويؿ أو معدؿ إقراض الودائع ،وىو نتاج القروض عمى الودائع.
 .5نسبة اإلستثمار في األوراق المالية إلى الودائع :يمكف إيجاد نسبة القروض إلى الودائع بطرح نسبة القروض

إلى الودائع مف نسبة معدؿ توظيؼ الودائع ،بحيث يتكوف البسط مف األوراؽ المالية ،أما المقاـ فيتكوف مف

الودائع.
 :2-2الدراسات السابقة.

( .1عميرة ،)3112 ،بعنواف "كفاءة البنوؾ التجارية في األردف مف منظور جزئي" ،شممت ىذه الدراسة كافة
البنوؾ المرخصة العاممة في السوؽ األردني خالؿ السنوات ( ،)3113 -3121وقد ىدفت ىذه الدراسة إلى
القياـ بدراسة تحميمية لممصارؼ العاممة في األردف خالؿ السنوات المذكورة ،لمتعرؼ عمى كفاءتيا وأدائيا
وكيفية توظيؼ األمواؿ المتاحة ليا في خدمة االقتصاد األردني ،وقد خمصت الدراسة إلى أف سبب زيادة

تعثر المصارؼ العاممة في األردف يعود لضعؼ رقابة المصرؼ المركزي ،وأف ىناؾ ارتفاعاً في معدؿ العائد
عمى حقوؽ المساىميف لدى غالبية البنوؾ.

 .2دراسة (غانـ )2111 ،بعنواف "تقييـ األداء المالي لممصارؼ التجارية األردنية ( ")1998–1978ىدفت ىذه

الدراسة إلى تقييـ أداء المصارؼ التجارية األردنية خالؿ الفترة ( ،)3112 -3122وتحديد أىـ العوامؿ التي

أثرت عمى أدائيا .حيث اعتمد الباحث عمى أدوات التحميؿ المالي لمتعرؼ عمى أداء المصارؼ محؿ
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الدراسة .وتوصمت الدراسة إلى أف ىناؾ انخفاضاً ممحوظاً في أداء المصارؼ التجارية األردنية خالؿ

السنوات ( )3112 -3122وتحسناً طفيفاً ليذا األداء خالؿ السنوات ( )3112 -3111مقارنة مع مستوى

األداء في السنوات (.)3122 -3122

 .3دراسة (الرشداف ،) ٢٠٠٢ ،بعنواف "محددات الربحية في المصارؼ التجارية األردنية" ،ىدفت الدراسة إلى
تحديد وق ياس أثر المحددات المختمفة المؤثرة عمى ربحية المصارؼ التجارية األردنية وقد شممت عينة الدراسة
عمى كؿ مف المصرؼ العربي ومصرؼ األردف والمصرؼ واألردني الكويتي وقد ىدفت ىذه الدراسة إلى
حديد وقياس أثر كؿ مف (الرافعة المالية وتكمفة الودائع والسيولة وحجـ المصارؼ ومخاطر سعر الفائدة
ومخاطر راس الماؿ ) عمى ربحية ىذه المصارؼ ،وقد توصمت الدراسة إلى أف الرافعة المالية كاف ليا تأثير
سمبي عمى ربحية تمؾ المصارؼ ،حيث أف زيادة الرافعة المالية يؤدي إلى انخفاض الربحية ،وكاف أثر

مخاطر سعر الفائدة عمى ربحية المصارؼ ضعيفاً جداً بسبب ارتفاع ىوامش أسعار الفائدة ،بينما كانت
مخاطر رأس الماؿ ذات أثر ضعيؼ جداً عمى ربحية المصرؼ العربي ومصرؼ األردف وذلؾ بسبب ارتفاع

كفاية رأس الماؿ لدى المصرفيف ،أما نسبة السيولة فمـ يكف ليا تأثير عمى ربحية كؿ مف المصرؼ العربي

والمصرؼ األردني الكويتي وكانت ذات تأثير سمبي عمى ربحية مصرؼ األردف وقد كاف لحجـ المصرؼ
تأثير عمى الربحية لتمؾ المصارؼ.

 .4دراسة (كرومو )2131 ،بعنواف "دور التحميؿ المالي في رفع كفاءة العمؿ المصرفي واتخاذ ق اررات االئتماف
والتمويؿ -دراسة تطبيقية عمى المصرؼ التجاري السوري" ،حيث ىدفت ىذه الدراسة لدراسة أدوات التحميؿ

المالي في عممية اتخاذ ق اررات منح االئتماف المصرفي عمى اعتبار أف االئتماف المصرفي ىو نشاط

اقتصادي غاية في األىمية ولو تأثيرات متشابكة األبعاد وعمية يتوقؼ نمو االقتصاد وارتقاءه ،وقد توصمت
الدراسة إلى العديد مف النتائج أىميا ،اف المصرؼ التجاري السوري يركز في الدرجة األولى عمى الضمانات،
حيث تعتبر الضمانات بمثابة تعزيز لمقرار االئتماني أو حماية مف مخاطر معينة يتعرض ليا المصرؼ
عندما يتخذ القرار بمنح االئتماف ،أما أىـ التوصيات التي توصؿ الييا البحث ضرورة دراسة محتوى

السياسات االئتمانية في المصارؼ التجارية مف وقػت ألخػر واجراء التغيرات المطموبة وبما تتالءـ مع
تعميمات المصرؼ المركزي.

 .5دراسح ) ،(Mashhour & Zaatreh, 2008تؼٕىاْ "Framework for Evaluating the
" ،Effectiveness of Information Systems at Jordan Banks: An Empirical Studyىدفت
الدراسة إلى التعرؼ عمى كيؼ أف االستثمار في نظـ المعمومات في البنوؾ التجارية األردنية يساىـ في
فاعمية نظـ المعمومات المحاسبية ،باإلضافة إلى القياـ بقياس العوامؿ التي تحدد فاعمية نظـ المعمومات
المحاسبية في البنوؾ التجارية الرئيسة في األردف ،تكونت عينة الدراسة مف البنوؾ التجارية األردنية والبالغ
عددىا ( )32مصرفاً ،وقد توصمت الدراسة إلى أف نظـ المعمومات المحاسبية تؤثر وبشكؿ كبير عمى أداء
تمؾ البنوؾ وأنيا تؤثر عمى مستوى التنافسية بيف البنوؾ عينة الدراسة.
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المبحث الثالث  /الجانب التطبيقي

 .1-3منهجية الدراسة:

 :1-1-3أسموب الدراسة :تستخدـ ىذه الدراسة المنيج الوصفي التحميمي ،وذلؾ لقياس أثر المتغير المستقؿ
(االىداؼ المالية لمبنوؾ التجارية األردنية المدرجة في بوصة عماف والمتمثمة في نمو الودائع ،ونمو االيرادات،

وحجـ القروض ،واالستثمارات ،واجمالي األصوؿ) ،والمتغير الضابط (إجمالي األصوؿ) عمى المتغيرات التابعة
(العائد عمى األصوؿ وصافي الربح المحاسبي).
 :2-3نتائج التحميل اإلحصائي لمتغيرات الدراسة.
 :1-2-1اإلحصائيات الوصفية لمتغيرات الدراسة :يبيف الجدوؿ رقـ ( )3نتائج التحميؿ الوصفي لمتغيرات الدراسة،

وبناء عميو يمكف مالحظة ما يمي:
ً

جدول رقم ( )1اإلحصائيات الوصفية لمتغيرات الدراسة
TA

INVE
ST

LOAN
S

REV

DEP

NI

ROA

9.34463

0.01573

0.46790

0.05954

0.10914

7.40398

0.01282

Mean

9.30628
10.4126
2
8.68077

0.01314

0.47798

0.04387

0.06305

7.37741

0.01371

Median

0.05528

0.62236

0.58020

0.74789

8.53936

0.02047

Maximum

0.00021

0.31477

-0.17010

-0.20793

6.02893

0.00054

Minimum

0.40084

0.01261

0.06996

0.10339

0.17786

0.47795

0.00454

Std. Dev.

1.26588

0.96348

-0.12588

1.89337

1.57391

0.02863

-0.64620

Skewness

4.40211

3.82551

2.27794

11.2880
8

6.01367

2.80148

3.01540

22.6840
8

11.9021
7

1.58371

224.877
50

51.4339
5

4.42658

4.52437

0.00001

0.00260

0.45300

0.00000

0.00000

0.10870

0.10412

65

65

65

65

65

65

65

Observations

13

13

13

13

13

13

13

Cross
sections

Kurtosis
JarqueBera
Probability

يبيف الجدوؿ رقـ ( )3نتائج التحميؿ الوصفي لمتغيرات الدراسة ،ومف خالؿ الجدوؿ يمكف مالحظة ما يمي:
 بمغ متوسط العائد عمى األصوؿ ( ،%1.28 )ROAوقد تراوحت نسبة ىذا العائد مف  %0.054إلى
 ،%2.047وبإنحراؼ معياري يبمغ حوالي  ،0.0045وىذا يعكس وجود تذبذب كبير في نسبة العائد عمى
األصوؿ لمبنوؾ عينة الدراسة .وفيما يتعمؽ بتوزيع المتغير طبيعي ًا تشير إحصائية ( )Jarque - Beraوأىميتيا

إلى أف توزيع المتغير يعتبر طبيعي.
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 بمغ متوسط الربح المحاسبي ( 7.403 )NIلوغاريتـ ،والذي تراوح مف  6.028إلى  ،8.539وبإنحراؼ معياري
بمغ  0.477لوغاريتـ .وفيما يتعمؽ بتوزيع المتغير طبيعياً تشير إحصائية ( )Jarque - Beraوأىميتيا إلى أف
توزيع المتغير يعتبر طبيعي.

 بمغ متوسط نمو الودائع (ودائع عمالء وودائع بنوؾ ومؤسسات مصرفية) ( ،%10.9 )DEPوقد تراوحت نسبة
النمو مف ) % (-20.7إلى ) ،% (74.7وبإنحراؼ معياري بمغ  ،0.177مما يعكس تفاوت نمو الودائع مف
مصرؼ آلخر ومف سنة ألخرى.
 بمغ متوسط نمو االيرادات (صافي الفوائد والعموالت) ( )REVحوالي  ،%0.059وقد تراوحت نسبة نمو
االيرادات مف ) % (-0.17إلى ) ،% (0.58وبإنحراؼ معياري بمغ  ،0.103مما يعكس وجود تفاوت
واختالؼ كبير في مستوى نمو االيرادات بيف البنوؾ التجارية االردنية.

 بمغ متوسط حجـ القروض (تسييالت ائتمانية) كنسبة مف إجمالي األصوؿ ( ،% 46.79 )LOANSوالذي
تراوح مف ) % (31.47إلى ) ،% (62.23وبإنحراؼ معياري بمغ .0.069
 بمغ متوسط االستثمارات (موجودات مالية بالقيمة العادلة مف خالؿ قائمة الدخؿ والدخؿ الشامؿ) كنسبة مف
إجمالي األصوؿ ( )INVESTحوالي  ،% 1.57وقد تراوح متوسط ىذه النسبة مف ) % (0.02إلى )(5.52

 ،%وبإنحراؼ معياري بمغ  ،0.012مما يعكس تفاوت حجـ االستثمارات مف مصرؼ آلخر ومف سنة ألخرى.
 بمغ متوسط إجمالي األصوؿ ( )TAحوالي  9.344لوغاريتـ ،وقد تراوحت نسبة ىذا المتوسط مف  8.680إلى
 ،10.412وبإنحراؼ معياري بمغ  0.400لوغاريتـ.
 :2-2-3نتائج تحميل االرتباط بين متغيرات الدراسة:

يبيف الجدوؿ رقـ ( )2نتائج تحميؿ االرتباط بيف متغيرات الدراسة وذلؾ بإستخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف

( .)Pearsonومف خالؿ ىذا الجدوؿ يمكف مالحظة أف معامالت االرتباط بيف المتغيرات المستقمة تعتبر
منخفضة نسبياً وال تتضمف أي ارتباطات ميمة ،حيث بمغ أعمى معامؿ ارتباط  %45.2بيف نسبة القروض ونسبة
االستثمارات ،في حيف كانت باقي معامالت االرتباط أقؿ مف ذلؾ .وىذا يشير إلى عدـ وجود مشكمة التعددية

الخطية بيف المتغيرات المستقمة ،وبالتالي عدـ وجود ظاىرة االرتباط الخطي المتعدد بيف تمؾ المتغيرات ،حيث أنيا
كانت أقؿ مف .)Guajarati, 2004, 359( %80
جدول رقم ( )2مصفوفة ارتباط بيرسون بين متغيرات الدراسة
DEP

TA

INVEST

LOANS

REV

1

1
0.115122

1
0.451746
-0.14082

1
0.431829
1
-0.31016 -0.08975
-0.28995 -0.17876
-0.40829 -0.14156
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NI
1
-0.36719
-0.10326
-0.14658
0.264106
0.841853

ROA
1
0.469663
-0.10703
-0.07578
0.018651
0.432208
-0.01933

ROA
NI
DEP
REV
LOANS
INVEST
TA
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 :-3-2-3نتائج تحميل االنحدار المشترك:

إلختبار فرضيات الدراسة تـ إجراء التحميؿ االحصائي باستخداـ تحميؿ االنحدار لغرض بياف مدى وجود أثر
لؤلىداؼ المالية لمبنوؾ التجارية األردنية المدرجة في بورصة عماف عمى صافي الربح المحاسبي.

 :1-3-2-3نتائج تحميل اإل نحدار لنموذج الدراسة األول.

لتحقيؽ أىداؼ الدراسة والمتمثمة أساساً في معرفة أثر األىداؼ المالية لمبنوؾ التجارية األردنية المدرجة في

بورصة عماف عمى معدؿ العائد عمى األصوؿ لمبنوؾ التجارية االردنية ،تـ استخداـ أسموب تحديد االنحدار
المشترؾ ( )Pooled Data Regressionوذلؾ نظ اًر لمالئمة ىذا االسموب لطبيعة بيانات الدراسة والتي تحتوي

عمى سمسمة زمنية تغطي الفترة ( .)2132-2132ويبيف الجدوؿ رقـ ( )1نتائج تحميؿ االنحدار لنموذج الدراسة،

حيث يمكف مف خالؿ ىذا الجدوؿ استنتاج ما يمي:
 كاف لنمو الودائع أث اًر سالباً وذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )0.05عمى معدؿ العائد عمى األصوؿ
لمبنوؾ التجارية االردنية المدرجة في بوصة عماف ،وىذا يعني أف ارتفاع نمو الودائع يخفض مف معدؿ العائد

عمى األصوؿ لمبنوؾ ،وتعتبر ىذه النتيجة منطقية ومتوافقة مع ما ىو متوقع وذلؾ نظ اًر ألف البنوؾ تقوـ بدفع

فوائد عمى الودائع الموجودة لدييا ،لذا فإف ارتفاع الودائع سيزيد مف الكمؼ التي تتحمميا البنوؾ وىو ما يخفض

مف صافي أرباح المصرؼ.

 كاف لنمو االيرادات أث اًر موجباً وذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )0.05عمى معدؿ العائد عمى األصوؿ
لمبنوؾ التجارية االردنية المدرجة في بوصة عماف ،وىذه النتيجة أيضاً تتوافؽ مع ما ىو متوقع ألف ارتفاع
االيرادات يؤدي لزيادة معدؿ العائد عمى األصوؿ لمبنوؾ.

 كاف لحجـ القروض (تسييالت ائتمانية) كنسبة مف اجمالي األصوؿ أث اًر سالباً وذو داللة إحصائية عند مستوى

معنوية ( )0.05عمى معدؿ العائد عمى األصوؿ لمبنوؾ التجارية االردنية المدرجة في بوصة عماف ،وىذا يعني
أف ارتفاع القروض يخفض مف معدؿ العائد عمى األصوؿ لمبنوؾ .وعمى الرغـ مف أف ىذه النتيجة تخالؼ ما

ىو متوقع ألف القروض تعتبر مف أىـ التوظيفات المالية لممصرؼ وارتفاعيا سيساىـ في زيادة أرباح المصرؼ،
إال أف ىذه النتيجة قد تعكس العديد مف االمور مف أىميا ارتفاع التنافسية بيف البنوؾ وىو ما يدفع البنوؾ
لتخفيض نسبة الفائدة لجذب العمالء وزيادة محفظة القروض لدييا.
كاف لنسبة االستثمارات إلى اجمالي األصوؿ أث اًر موجباً وذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )0.05عمى

معدؿ العائد عمى األصوؿ لمبنوؾ التجارية االردنية المدرجة في بوصة عماف ،وىذة النتيجة تتفؽ مع ما ىو متوقع
ألف االستثمارات تعطي عوائد مف شأنيا أف تزيد مف ربحية المصرؼ وبالتالي تزيد مف معدؿ العائد عمى األصوؿ.
 كاف الجمالي أصوؿ المصرؼ أث اًر سالباً وذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )0.05عمى معدؿ العائد
عمى األصوؿ لمبنوؾ التجارية االردنية المدرجة في بوصة عماف ،وىذا يعني أف ارتفاع أصوؿ المصرؼ يخفض

مف معدؿ العائد عمى األصوؿ لمبنوؾ نظ اًر ألنو كمما زاد حجـ األصوؿ ستزيد التكاليؼ المرتبطة بيا كمصاريؼ
اإلىتالؾ والصيانة وغيرىا وبالتالي يخفض مف معدؿ العائد عمى االصوؿ.
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 بمغت القوة التفسيرية المعدلة ( )Adjusted R-Squaredلممتغيرات المستقمة حوالي  ،%89مما يشير إلى أف
المتغيرات المستقمة قادرة عمى تفسير  %89مف التغير في معدؿ العائد عمى األصوؿ لمبنوؾ التجارية االردنية
المدرجة في بوصة عماف.

 كانت قيمة إحصائية ( )1.93403( )Durbin-Watsonوىي قريبة مف القيمة المثمى ( ،)2مما يشير لعدـ
وجود مشكمة االرتباط المتسمسؿ في قيـ المتغير التابع.
 تشير إحصائية ( )F-statisticومستوى أىميتيا () )Prob. (F-statisticإلى أف النموذج األوؿ في ىذه الدراسة
يصمح لمتنبؤ بقيـ المتغير التابع.
جدول رقم ( )3نتائج تحميل االنحدار المشترك لنموذج الدراسة األول
Regression Summary
Dependent Variable: ROA
)Method: Pooled EGLS (Cross-section weights
Sample: 2012- 2016
Included observations: 5
Cross-sections included: 13
Total pool (balanced) observations: 65
)White diagonal standard errors & covariance (no d.f. correction
Coefficients
Prob.

t-Statistic

Coefficient

Variable

0.00000

4.99308

0.04051

C

0.04340

-2.06403

-0.00308

DEP

0.03940

2.10676

0.00410

REV

0.00190

-3.25499

-0.01004

LOANS

0.00000

6.97413

0.20763

INVEST

0.00210

-3.21587

-0.00279

TA

Regression Statistics
0.89833

R-squared

0.88971

Adjusted R-squared

0.00383

S.E. of regression

1.93403

Durbin-Watson stat

104.2578

F-statistic

0.00000

)Prob. (F-statistic

310

و.د .يهنذ يحًذ

أثر األهذاف انًانية نهبنىك انتجارية .......

 :2-3-2-3نتائج تحميل االنحدار لنموذج الدراسة الثاني.

وبناء عميو:
يبيف الجدوؿ رقـ ( )1نتائج تحميؿ االنحدار لنموذج الدراسة الثاني،
ً
 كاف لنمو الودائع أث اًر سالباً وذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )0.05عمى صافي الربح المحاسبي
لمبنوؾ التجارية االردنية المدرجة في بوصة عماف ،وىذا يعني أف ارتفاع نمو الودائع يخفض مف الربح

المحاسبي لمبنوؾ.


كاف لنمو االيرادات أث اًر موجباً وذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )0.05عمى صافي الربح المحاسبي
لمبنوؾ التجارية االردنية المدرجة في بوصة عماف ،وىذة نتيجة طبيعية ألف ارتفاع االيرادات يؤدي لزيادة صافي

الربح المحاسبي لمبنوؾ.


كاف لحجـ القروض (تسييالت ائتمانية) كنسبة مف إجمالي األصوؿ أث اًر سالباً وذو داللة إحصائية عند مستوى

معنوية ( )0.05عمى صافي الربح المحاسبي لمبنوؾ التجارية االردنية المدرجة في بوصة عماف ،وىذا يعني أف
ارتفاع القروض يخفض مف صافي الربح المحاسبي لمبنوؾ.


كاف لالستثمارات (موجودات مالية بالقيمة العادلة مف خالؿ قائمة الدخؿ والدخؿ الشامؿ) كنسبة مف إجمالي

األصوؿ أث اًر موجباً وذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )0.05عمى صافي الربح المحاسبي لمبنوؾ

التجارية االردنية المدرجة في بوصة عماف ،وىذة نتيجة طبيعية ألف االستثمارات تعطي عائد وىذا العائد بدوره
يؤدي لزيادة صافي الربح المحاسبي لمبنوؾ.


كاف لحجـ أصوؿ المصرؼ أث اًر موجباً وذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )0.05عمى صافي الربح
المحاسبي لمبنوؾ التجارية االردنية المدرجة في بوصة عماف ،وىذا متوقع نظ اًر ألنو كمما زاد حجـ األصوؿ
ارتفعت نسبة التشغيؿ وبالتالي زيادة صافي الربح المحاسبي.



بمغت القوة التفسيرية المعدلة ( )Adjusted R-Squaredلممتغيرات المستقمة حوالي  ،%85مما يشير إلى أف
المتغيرات المستقمة قادرة عمى تفسير  %85مف التغير في صافي الربح المحاسبي لمبنوؾ التجارية االردنية
المدرجة في بوصة عماف.



كانت قيمة إحصائية ( )1.96682( )Durbin-Watsonوىي قريبة مف القيمة المثمى ( ،)2مما يشير لعدـ
وجود مشكمة االرتباط المتسمسؿ في قيـ المتغير التابع.



تشير إحصائية ( )F-statisticومستوى أىميتيا () )Prob.(F-statisticإلى أف النموذج األوؿ في ىذه الدراسة
يصمح لمتنبؤ بقيـ المتغير التابع.
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) نتائج تحميل االنحدار المشترك لنموذج الدراسة الثاني4( جدول رقم

Regression Summary
Dependent Variable: NI
Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)
Sample: 2012- 2016
Included observations: 5
Cross-sections included: 13
Total pool (balanced) observations: 65
White diagonal standard errors & covariance (no d.f. correction)
Coefficients
Variable
Coefficient
t-Statistic
Prob.
C
-1.83885
-2.11688
0.03850
DEP
-0.37692
-2.47105
0.01640
REV
0.51903
2.89746
0.00530
LOANS
-1.09214
-3.18225
0.00230
INVEST
16.75195
5.54408
0.00000
TA
2.05607
21.62233
0.00000
Regression Statistics
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Durbin-Watson stat
F-statistic
Prob.(F-statistic)

0.85962
0.84585
0.51726
1.96682
98.230
0.00000
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وفيما يمي جدول رقم ( )4يبين ممخص لنتائج إختبار فرضيات الدراسة وكما يمي:
جدول رقم ( )4ممخص لنتائج إختبار فرضيات الدراسة
انتسهسم

اننتيجة

انفرضية
انفرضيات انتي تبحث في أثر األهذاف انًانية نهبنىك انتجارية األردنية انًذرجة في بىصة عًاٌ
عهى يعذل انعائذ عهى األصىل
ال َىجذ أشر رو دالٌح إدصائُح ػٕذ ِسرىي (ٌ (α ≥ 0.05الهذاف اٌّاٌُح ٌٍثٕىن األردُٔح اٌّذرجح
فٍ تىصح ػّاْ واٌخاصح تـ (ّٔى اٌىدائغ) ػًٍ ِؼذي اٌؼائذ ػًٍ االصىي.

األثر

رفط

األشر
ساٌة

H02

ال َىجذ أشر رو دالٌح إدصائُح ػٕذ ِسرىي (ٌ (α ≥ 0.05الهذاف اٌّاٌُح ٌٍثٕىن األردُٔح اٌّذرجح
فٍ تىصح ػّاْ واٌخاصح تـ (ّٔى اإلَراداخ) ػًٍ ِؼذي اٌؼائذ ػًٍ االصىي.

رفط

األشر
ِىجة

H03

ال َىجذ أشر رو دالٌح إدصائُح ػٕذ ِسرىي (ٌ (α ≥ 0.05الهذاف اٌّاٌُح ٌٍثٕىن األردُٔح اٌّذرجح
فٍ تىصح ػّاْ واٌخاصح تـ (دجُ اٌمروض وٕسثح ِٓ األصىي) ػًٍ ِؼذي اٌؼائذ ػًٍ االصىي.

رفط

األشر
ساٌة

H04

ال َىجذ أشر رو دالٌح إدصائُح ػٕذ ِسرىي (ٌ (α ≥ 0.05الهذاف اٌّاٌُح ٌٍثٕىن األردُٔح اٌّذرجح
فٍ تىصح ػّاْ واٌخاصح تـ (االسرصّاراخ وٕسثح ِٓ األصىي) ػًٍ ِؼذي اٌؼائذ ػًٍ االصىي.

رفط

األشر
ِىجة

H05

ال َىجذ أشر رو دالٌح إدصائُح ػٕذ ِسرىي (ٌ (α ≥ 0.05ذجُ االصىي ػًٍ ِؼذي اٌؼائذ ػًٍ
االصىي.

رفط

األشر
ساٌة

H01

انفرضيات انتي تبحث في أثر االهذاف انًانية نهبنىك انتجارية األردنية انًذرجة في بىصة عًاٌ
عهى صافي انربح انًحاسبي
H06
H07
H08

H09
H10

ال َىجذ أشر رو دالٌح إدصائُح ػٕذ ِسرىي (ٌ (α ≥ 0.05الهذاف اٌّاٌُح ٌٍثٕىن اٌرجارَح األردُٔح
اٌّذرجح فٍ تىصح ػّاْ واٌخاصح تـ(ّٔى اٌىدائغ) ػًٍ صافٍ اٌرتخ اٌّذاسثٍ.
ال َىجذ أشر رو دالٌح إدصائُح ػٕذ ِسرىي (ٌ (α ≥ 0.05الهذاف اٌّاٌُح ٌٍثٕىن اٌرجارَح األردُٔح
اٌّذرجح فٍ تىصح ػّاْ واٌخاصح تـ (ّٔى اإلَراداخ) ػًٍ صافٍ اٌرتخ اٌّذاسثٍ.
ال َىجذ أشر رو دالٌح إدصائُح ػٕذ ِسرىي (ٌ (α ≥ 0.05الهذاف اٌّاٌُح ٌٍثٕىن اٌرجارَح األردُٔح
اٌّذرجح فٍ تىصح ػّاْ واٌخاصح تـ (دجُ اٌمروض وٕسثح ِٓ األصىي) ػًٍ صافٍ اٌرتخ
اٌّذاسثٍ.
ال َىجذ أشر رو دالٌح إدصائُح ػٕذ ِسرىي (ٌ (α ≥ 0.05الهذاف اٌّاٌُح ٌٍثٕىن اٌرجارَح األردُٔح
اٌّذرجح فٍ تىصح ػّاْ واٌخاصح تـ (االسرصّاراخ وٕسثح ِٓ األصىي) ػًٍ صافٍ اٌرتخ
اٌّذاسثٍ.
ال َىجذ أشر رو دالٌح إدصائُح ػٕذ ِسرىي (ٌ (α ≥ 0.05ذجُ االصىي ػًٍ صافٍ اٌرتخ
اٌّذاسثٍ.

رفط

األشر
ساٌة

رفط

األشر
ِىجة

رفط

األشر
ساٌة

رفط

األشر
ِىجة

رفط

األشر
ِىجة

المبحث الرابع  /لنتائج والتوصيات

 :1-4النتائج.

ىدؼ ىذا البحث إلختبار أثر األىداؼ المالية لمبنوؾ التجارية االردنية المدرجة في بورصة عماف عمى صافي

الربح المحاسبي خالؿ الفترة .2132 -2132

وقد أشارت النتائج إلى أف البنوؾ التجارية األردنية المدرجة في بورصة عماف استطاعت أف تحافظ عمى تحقيؽ
ربحية موجبة خالؿ الفترة ( ،)2132 - 2132وىو ما يتضح مف خالؿ معدؿ العائد عمى األصوؿ ()ROA
وصافي الربح لمبنوؾ ،لكف كاف ىناؾ تفاوت في الربحية مف مصرؼ آلخر ومف سنة ألخرى .كما أظيرت النتائج

قدرة البنوؾ التجارية األردنية المدرجة في بورصة عماف عمى تحقيؽ معدالت نمو جيدة في حجـ الودائع
واإليرادات خالؿ فترة الدراسة ،مع وجود تفاوت واختالؼ في المعدالت بيف البنوؾ .وقد شكمت القروض لدى
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البنوؾ التجارية األردنية المدرجة في بورصة عماف حوالي  %42مف حجـ األصوؿ ،فيما بمغت نسبة االستثمارات
 %3.2مف اجمالي األصوؿ ،مما يعكس ارتفاع التوظيفات المالية لمبنوؾ التجارية األردنية المدرجة في بورصة
عماف بحيث أنيا تشكؿ حوالي نصؼ موجوداتيا.

أما نتائج تحميؿ االنحدار لنماذج الدراسة فقد أكدت عمى وجود أثر ميـ إحصائياً لجميع األىداؼ المالية لمبنوؾ

عمى معدؿ العائد عمى األصوؿ وعمى صافي الربح لمبنوؾ التجارية األردنية المدرجة في بورصة عماف .حيث
كاف لنمو الودائع ونسبة القروض وحجـ االصوؿ أث اًر سالباً وذو داللة إحصائية عمى معدؿ العائد عمى االصوؿ
لمبنوؾ التجارية االردنية المدرجة في بورصة عماف  ،فيما كاف لنمو اإليرادات ونسبة االستثمارات أث اًر موجباً وذو

داللة إحصائية عمى معدؿ العائد عمى االصوؿ لمبنوؾ التجارية االردنية المدرجة في بورصة عماف .وأكدت

النتائج أف لنمو الودائع ونسبة القروض أث اًر سالباً وذو داللة إحصائية عمى صافي الربح المحاسبي ،بينما كاف

لنمو اإليرادات ونسبة االستثمارات وحجـ االصوؿ أث اًر موجباً وذو داللة إحصائية عمى صافي الربح المحاسبي

لمبنوؾ التجارية االردنية المدرجة في بورصة عماف.
 :2-4التوصيات:

في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها في كل من الدراسة النظرية والتطبيقية يوصي الباحث بما يمي:

 .3مف الميـ أف تعمؿ البنوؾ عمى زيادة استثماراتيا في الموجودات المالية ،لما لذلؾ مف أثر في تعزيز وتنويع
مصادر الدخؿ لمبنوؾ التجارية ،وبما يصب في زيادة ايراداتيا وتعظيـ ربحيتيا.

 .2تعتبر الودائع مصد اًر رئيسياً ألمواؿ البنوؾ ،ولكنيا بنفس الوقت تتضمف تكاليؼ تتمثؿ بالفوائد المدفوعة
لممودعيف ،وب التالي فإف أي نمو في حجـ الودائع ال بد أف يقابمو نمو في التوظيفات المالية لمبنوؾ وذلؾ لغاية
المحافظة عمى ىامش الربح المحقؽ.

 .1مف الضروري أف ال يكوف توسيع الحصة السوقية لممصرؼ وزيادة حجـ محفظة اإلقراض عمى حساب ربحية
المصرؼ ،وبالتالي يمكف لمبنوؾ زيادة مستوى تنافسيتيا وجذب عمالء جدد مف خالؿ رفع مستوى جودة
الخدمات المقدـ وزيادة المزايا غير السعرية الممنوحة لمعمالء.

 .4أف تقوـ الدراسات القادمة بالبحث في ىيكؿ وتركيب مصادر إيرادات البنوؾ ومعرفة أسباب ومصادر التذبذب
في ربحية البنوؾ وفي العائد عمى األصوؿ لمبنوؾ التجارية األردنية المدرجة في بوصة عماف.

314

و.د .يهنذ يحًذ

أثر األهذاف انًانية نهبنىك انتجارية .......
انًصادر
انًصادر انعربية:

 .2أتى زػُرر ،تاسً جثر دسٓ " ،2006 ،اٌؼىاًِ اٌّؤشرج ػًٍ رتذُح اٌّصارف اٌرجارَح اٌؼاٍِح فٍ فٍسطُٓ -1997
 ،"2004رساٌح ِاجسرُر ،لسُ اٌّذاسثح واٌرّىًَ ،اٌجاِؼح اإلسالُِح تغسج.
 .1أدّذ ،رظا صادة ،ولذورٌ ،فائك ِشؼً" ،2005 ،إدارج اٌّصارف" ،وٍُح األدارج واأللرصاد ،جاِؼح تغذاد ،تغذاد،
اٌؼراق.
 .3اٌثذَىٌِ ،ذّذ فرذٍ" ،2011،إدارج اٌثٕىن" ،ط ،1اٌجُسج اٌّىرثح األوادَُّحِ ،صر.
 .4اٌذُّرٌ ،تشُر ػثاش" ،2001 ،إدارج اٌّصارف – ِذخً وظُفٍ" ،ػّاْ ،األردْ.
 .5اٌؼأٍ ،فُصً ٔافغ" ،2010 ،ذؤشُر األزِح اٌّاٌُح اٌؼاٌُّح ػًٍ األداء اٌرشغٍٍُ واٌّاٌٍ ٌٍثٕىن األردُٔح" ،رساٌح
ِاجسرُر ،لسُ اٌّذاسثح ،وٍُح األػّاي ،جاِؼح اٌشرق األوسط ،ػّاْ ،األردْ.
 .6اٌمروٍَٕ ،وأخروْ" ،2011 ،إظاءاخٔ ،شرج ذىػىَح َصذرها ِؼهذ اٌذراساخ اٌّصرفُح ،اٌؼذد اٌذادٌ ػشر ،دوٌح
اٌىىَد".
 .7اٌشّاع ،خًٍُ ِذّذ دسٓ" ،2015 ،اٌّذاسثح اإلدارَح فٍ اٌّصارف" ،اٌطثؼح األوًٌ ،دار وائً ٌٍٕشر ،ػّاْ ،األردْ.
 .8اٌرشذاْ ،أَِّٓ" ،2002 ،ذذداخ اٌرتذُح فٍ اٌّصارف اٌرجارَح األردُٔح" ،رساٌح ِاجسرُر غُر ِٕشىرج ،جاِؼح آي
اٌثُد ،ػّاْ ،األردْ.
 .9اٌشّرٌ ،صادق راشذ" ،2008 ،إدارج اٌّصارف اٌىالغ واٌرطثُماخ اٌؼٍُّح" ،اٌطثؼح األوًٌ ،تغذاد ،اٌؼراق.
 .20أدّذ ،ػثذ اٌىهاب َىسف" ،2008 ،اٌرّىًَ وإدارج اٌّؤسساخ اٌّاٌُح" ،اٌطثؼح األوًٌ ،ػّاْ ،األردْ.
 .22دغُُ ،أدّذ ػٍٍ" ،1989 ،الرصادَاخ اٌثٕىن ِغ ٔظاَ ٔمذٌ والرصادٌ ػاٌٍّ جذَذ" ،دار إٌّرِ ،صر.
 .21دفصٍ ،رشُذ ،وػثذ اٌىهاب دادْ" ،2014 ،ذذًٍُ األداء اٌّاٌٍ ٌٍّؤسساخ اٌصغُرج واٌّرىسطح اٌجسائرَح تاسرخذاَ
طرَمح اٌرذًٍُ اٌؼاٍٍِ اٌرُُّسٌ  AEDخالي اٌفررج ِ ،"2011/2006جٍح اٌىاداخ ٌٍثذىز واٌذراساخ ،جاِؼح غرداَح،
اٌّجٍذ اٌساتغ ،اٌؼذد اٌصأٍ.
 .23ورِهِ ،ذّذ ٔىر" ، 2010 ،دور اٌرذًٍُ اٌّاٌٍ فٍ رفغ وفاءج اٌؼًّ اٌّصرفٍ واذخار لراراخ االئرّاْ واٌرّىًَ-دراسح
ذطثُمُح ػًٍ اٌّصرف اٌرجارٌ اٌسىرٌ" ،اطرودح ِاجسرُر غُر ِٕشىرج ،سىرَا.
 .24جرتىعَ ،ىسف ِذّىدٔ" ،2001 ،ظرَح اٌّذاسثح ،اٌفروض ،اٌّفاهُُ ،اٌّثادا ،اٌّؼاَُر" ،ػّاْ ،اٌىراق
ٌٍٕشر.2001،
 .25ػثذ اٌذٍُُ ،وأخروْ " ،2013اٌثٕىن اٌشاٍِح ودورها فٍ ذذفُس االسرصّار دراسح داٌح ِ :صرف اٌثروح اٌجسائرٌ -
وواٌح غرداَح  ،" -وٍُح اٌؼٍىَ اإللرصادَح واٌرجارَح وػٍىَ اٌرسُُر ،جاِؼح لاصذٌ ِرتاح ورلٍح.
.26ػثذهللا ،خاٌذ أُِٓ" ،1995 ،إدارج اٌّىجىداخ واٌّطٍىتاخ وػاللرها تاٌرىرَك ،اذذاد اٌّصارف اٌؼرتُح".
.27ػثذ اٌفراح ،أدّذ" ،1994 ،لراراخ ٌجٕح تازي وإدارج األِىاي فٍ اٌّصارف" ،اٌّصارف اٌؼرتُحِ ،جٍح  ،14ػذد.16
 .28ػُّرج ،ذغرَذ" ،)1992( ،وفاءج اٌثٕىن اٌرجارَح فٍ األردْ ِٓ ِٕظىر جسئٍ" ،رساٌح ِاجسرُر غُر ِٕشىرج ،اٌجاِؼح
األردُٔح ،ػّاْ ،األردْ.
 .29سؼادجَ ،ىسف ِصطفً ،و ظاهر أدّذ دسِٓ" ،2012 ،ذسثح إٌّشآخ اٌّاٌُح" ،اٌطثؼح اٌخاِسح ،طارق ٌٍخذِاخ
اٌّىرثُح ،ػّاْ ،األردْ.
 .10سىٍَُِ ،ذّذ" ،1998 ،إدارج اٌّصارف اٌرمٍُذَح واٌّصارف االسالُِح"ِ ،ىرثح وِطثؼح االشؼاع اٌفُٕح ،اٌماهرج.
 .12شُذحِ ،صطفً رشذٌ"،1998 ،اٌىجُس فٍ االلرصاد إٌمذٌ واٌّصرفٍ واٌثىرصاخ" ،دار اٌجاِؼح اٌجذَذج ٌٍٕشر،
اإلسىٕذرَحِ ،صر.
ِ .11ذُسٓ ،ػثذ اٌذٍُُ" ،1994 ،اٌثٕىن واٌّؤسساخ اٌّاٌُح األخري :دمائك وارلاَ" ،جّؼُح ػّاي اٌّطاتغ اٌرؼاؤُح ،ػّاْ.
ِ .13ؼجُ أتى غساٌح ٌٍّذاسثح واألػّاي ،2010 ،دار اٌؼٍُ ٌٍّالَُٓ ،تُروخٌ ،ثٕاْ.
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(DEA)  "ِذاوٌح لُاش وفاءج اٌثٕىن اٌرجارَح تئسرخذاَ أسٍىب اٌرذًٍُ اٌرطىَمٍ ٌٍثُأاخ،2010 ،َُ ػثذ اٌىر،ٌ ِٕصىر.14
، جاِؼح أتٍ تىر تٍماَذ، وٍُح اٌؼٍىَ اإللرصادَح واٌرسُُر واٌؼٍىَ اٌرجارَح، رساٌح ِاجسرُر،"دراسح داٌح اٌجسائر
.اٌجّهىرَح اٌجسائرَح اٌذَّمراطُح اٌشؼثُح
، اٌّىرة اٌؼرتٍ اٌذذَس، اٌطثؼح اٌصاٌصح،" ِذخً اذخار اٌمراراخ: "إدارج اٌثٕىن اٌرجارَح،1996 ، ُِٕر،ٌ هٕذ.15
.اإلسىٕذرَح
.دورج ذذرَثُح ٌّىظفٍ سٍطح إٌمذ،""اٌرذًٍُ اٌّاٌٍ ألغراض اٌرلاتح اٌّىرثُح،1998،ٍٔ اٌثٕه اٌّروسٌ األرد.16
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