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 ملخــــــــصال
 

العاملة في االردن، هدفت هذه الدراسة الى بيان أثر سياسة االقراض على ربحية البنوك التجارية 

عديد من العناصر المصممة لتحقيق الربحية والحد من مخاطر العلى  اإلقراضتحتوي سياسة و 

 حيثالتي قد تتعرض لها البنوك اثناء مزاولة عملها وباألخص تقديم القروض للعمالء، و  االستثمار

، حجم البنك المركزي سياسات بأبعادها المختلقة )تعتبر سياسات البنك الخاصة في منح القروض 

والتي  الودائع، مستويات اتخاذ القرار في منح القروض، الضمانات، سعر الفائدة، الرقابة والمتابعة(

وبناء عليه فان ، في االردن العاملةالتي تؤثر على ربحية البنوك التجارية  المهمة العواملمن  تعتبر

في االردن سياسات اقراضية حازمة  عاملةالمشكلة الدراسة تنبع من اتباع بعض البنوك التجارية 

هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لوصف  واعتمدت ،ربحيتهايؤثر على مما  ومتشددة 

النظري لفعالية سياسة اإلقراض في البنوك التجارية العاملة في االردن، حيث تم  اإلطارواستعراض 

تكون مجتمع الدراسة من و االستعانة بالمعلومات االولية والمتمثلة باستبانة تم اعدادها لهذا الغرض، 

وجود أثر ذو داللة احصائية  صلت الدراسة الىتو و  االردن،  جميع البنوك التجارية العاملة في



 ل
 

سياسات اإلقراض على ربحية البنوك التجارية العاملة في األردن، وبقوة عالقة موجبة )طردية( بلغت ل

تحقيق  في % 75.3تساهم بما نسبته القرارات اإلئتمانية في البنوك التجارية  أي ان%(. 75.3)

مجتمعة( على ربحية كما أنه يوجد أثرًا ذو داللة احصائية لسياسات اإلقراض )بمتغيراتها عوائدها، 

البنوك التجارية العاملة في األردن، وأن سياسات اإلقراض )اإلئتمان( التي تعتمدها البنوك التجارية 

%( من ربحيتها، مما يظهر أهمية هذه السياسات في توليد العوائد المرجوة 53.9قد فسرت ما نسبته )

سياسات في ضمان كفاءة المحفظة اإلئتمانية وفقاً للتوجهات اإلستراتيجية اإلدارية، حيث تساهم هذه ال

ضرورة تركيز البنوك التجارية بالدراسة  اوصتاعتمادًا على النتائج . و بالتالي تحسين ربحية البنوك

ضرورة و على ايجاد سياسات اقراض تتمتع بالكفاءة والفاعلية العالية إلدارة مخاطر االئتمان فيها، 

بشكل واضح ضمن السياسات االئتمانية بحيث تمنح المستويات  توزيع المهام والمسؤوليات والسلطات

اإلدارية المختلفة الحق بإتخاذ قرارات ائتمانية ذات جودة عالية، تعزز من سرعة اتخاذ القرار، وبالتالي 

 زيادة قاعدة العمالء واألرباح.
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