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 اإلهداء

 

 أقدم ثمرة هذا الجهد العلمي المتواضع إلى

 من علمني وشجعني .....إلى من رفعت رأسي عاليًا افتخارًا به قدوتي األولى.....إلى 

 والدي العزيز

 إلى من رعتني في طفولتي ....إلى من سهرت الليالي على راحة بالي 

 إلى من كان دعاؤها سر نجاحي وحنانها بلسم جروحي 

 والدتي الحنونة

 ومرها بهم ذكريات الطفولة .....وشاركوني الحياة بحلوها  يإلى من جمعتن

 إلى من كانوا سندي وقوتي 

 أشقائي وشقيقاتي 

 إلى من أناروا دربي بالعلم والمعرفة ..... إلى من زرعوا في نفسي اإلرادة والعزيمة 

 اساتذتي الكرام

من الصغر وحتى اآلن .... إلى رفقاء الدرب في   إلى من شاركوني أسعد اللحظات

 الدراسة 

 أصدقائي
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 الشكر والتقدير

والشكر هلل تعالى الذي وهبني نعمة العلم والحمدهلل الذي الهمني الصبر والطموح  الحمد

 والقدرة على اتمام هذا الجهد المتواضع .

 

اتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى من قام بتفضله باإلشراف ومتابعة هذه الرسالة منذ 

ه الواسع وخبراته إرساء لبنتها األولى وحتى إخراجها إلى حيز الوجود ، وأفادني بعلم

المتميزة ، إلى من كانت توجيهاته بمثابة النور الذي يهتدى به ، إليك أستاذي الفاضل 

 الدكتور عبد الخالق الراوي  لك مني خالص الشكر والتقدير.

 

 كما أتقدم بالشكر والتقدير إلى أعضاء اللجنة الكرام على تفضلهم بقبول مناقشة الرسالة.

 

وبخاصة قسم  األعمالشكر واالمتنان ألساتذتي األفاضل في كلية وكما أتقدم بخالص ال

 المحاسبة على ما أحاطوني به من علم ومعرفة طيلة فترة مسيرتي الدراسية .

 

وأخيرًا ال يسعني إال أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى كل من أسهم في إنجاح هذه 

 الرسالة ونسيت أن أذكرهم .
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 لملخص ا

 

 البنوك التجارية األردنية" أرباحزة الصراف اآللي وأثرها على أجه جدوى استخدام"

 في بنك اإلسكان للتجارة والتمويل ( حالة)دراسة 

 د الطالب إعدا

 حمد المومني أزيد محمد 

 إشراف 

 األستاذ الدكتور عبدالخالق مطلك الراوي 

 

هةةةدفت الدراسةةةة إلةةةى التعةةةرف علةةةى جةةةدوى إسةةةتخدام أجهةةةزة الصةةةراف اآللةةةي وأثرهةةةا علةةةى البنةةةوك  

، وأهميتهةةةا فةةةي تحقيةةةق وفةةةر وتخفةةةيض التكةةةاليف    2117_  2114التجاريةةةة األردنيةةةة للفتةةةرة مةةةن   

ك، وتكةةةون مجتمةةةع الدراسةةةة والةةةذي هةةةو عينتهةةةا أيضةةةا مةةةن بنةةةك اإلسةةةكان          التشةةةغيلية علةةةى البنةةةو  

 131للتجةةةارة والتمويةةةل وفروعةةةه المنتشةةةرة فةةةي المملكةةةة األردنيةةةة الهاشةةةمية، ، والبالغةةةة عةةةددها           

فرعةةةَا، اعتمةةةدت الدراسةةةة المةةةنهج الوصةةةفي التحليلةةةي، ولتحقيةةةق أهةةةداف الدراسةةةة تةةةم جمةةةع وتحليةةةل    

عليهةةةا مةةةن سةةةجالت دوائةةةر البنةةةك المختلفةةةة والتقةةةارير السةةةنوية   البيانةةةات الماليةةةة التةةةي تةةةم الحصةةةول 

، وقةةةةةام الباحةةةةةف بإختبةةةةةار فرضةةةةةيات الدراسةةةةةة بةةةةةإجراء تحليةةةةةل       2117_  2114للفتةةةةةرة مةةةةةن  

وتصةةةنيف وتبويةةةب وتوزيةةةع عناصةةةر التكةةةاليف علةةةى مراكةةةز التكلفةةةة المناسةةةبة لهةةةا  للوصةةةول إلةةةى     

سةةةةتخدام أجهةةةةزة اأثةةةةر مةةةةن  جةةةةود الةةةةوفر المتحقةةةةق ، وقةةةةد خلصةةةةت الدراسةةةةة إلةةةةى نتةةةةائج أهمهةةةةا و  

لةةةي علةةةى المتغيةةةرات الفرعيةةةة لتخفةةةيض التكةةةاليف التشةةةغيلية ، سةةةرعة تقةةةديم الخةةةدمات   الصةةةراف اآل

  :،الوفر المتحقق( ، وقد أوصت الدراسة بعدد من التوصيات أهمها "توفير الوقت"

مار فيهةةةا أن تقةةةوم البنةةةوك التجاريةةةة بالتوسةةةع فةةةي اإلعتمةةةاد علةةةى أجهةةةزة الصةةةراف اآللةةةي واإلسةةةتث      

تخفةةةةيض  والتةةةةي مةةةن شةةةأنها  لعمةةةالء وعلةةةةى مةةةدار السةةةاعة    الخةةةةدمات المقدمةةةة ل   انةةةو أكنةةةو  مةةةن   

وتعزيةةةز قةةةوة ومتانةةةة   األربةةةاحزيةةةادة  وبالمحصةةةلةالتكةةةاليف التشةةةغيلية وتحقيةةةق الةةةوفر فةةةي النفقةةةات   

 المركز المالي والمنافسة السوقية.

 

ك التجاريةالكلمات المفتاحية : أجهزة الصراف اآللي ، ربحية البنو


