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)العائد على األصول، العائد على حقوق الملكية،  الربحيةهدفت هذه الدراسة إلى تقييم مؤشرات 

ربحية السهم، مضاعف الربحية( باستخدام العالقة بين مؤشرات السيولة )السيولة النقدية، السيولة 

القانونية، معدل االحتياطي القانوني( ومؤشرات كفاءة توظيف األموال )توظيف التسهيالت االئتمانية، 

ولتحقيق  .توظيف الودائع( في البنوك التجارية األردنية المدرجة في بورصة عمانتوظيف االستثمارات، 

أهداف الدراسة تم استخدام المنهج التطبيقي القائم على التقارير والقوائم المالية للبنوك التجارية األردنية 



صائية اإلح االختبارات(، ومن خالل استخدام 2021-2010( وذلك عن األعوام )12البالغ عددها )

 (.SPSSالمناسبة وبرنامج التحليل اإلحصائي االجتماعي)

وقد توصلت الدراسة إلى وجود عالقة قوية جدًا بين مؤشري السيولة النقدية والسيولة القانونية، 

وكفاءة توظيف األموال في البنوك التجارية األردنية المدرجة في بورصة عمان، وعدم وجود عالقة بين 

ي القانوني وكفاءة توظيف األموال في هذه البنوك، كما بينت نتائج الدراسة وجود مؤشر معدل االحتياط

عالقة بين مؤشر توظيف االستثمارات ومؤشرات الربحية في البنوك التجارية األردنية المدرجة في بورصة 

لة و لمؤشرات السيولة )السيولة النقدية، السي عمان، بينما دلت نتائج الدراسة على عدم وجود عالقة

القانونية، معدل االحتياطي القانوني( ومؤشرات كفاءة التوظيف االموال )توظيف التسهيالت االئتمانية، 

 توظيف الودائع( ومؤشرات الربحية في هذه البنوك.

ضرورة حرص البنوك التجارية األردنية على توظيف السيولة ومن أهم ما قامت الدراسة بالتوصية به  

االت التي تحقق كفاءة وفعالية التوظيف واالستدامة في تحقيق النتائج اإليجابية المتاحة لديها في المج

لفة لتحقيق واالستثمارات بأشكالها المخت االئتمانيةللبنك، وبشكل خاص توظيف السيولة في التسهيالت 

 مستويات من شأنها زيادة مؤشرات الربحية وتحقيق األهداف المخططة.

 .التجارية األردنية، توظيف االموال، الربحية، السيولةالبنوك الكلمات المفتاحية: 
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Abstract 

 

The aim of this study was to evaluate the profitability measured by (ROA, ROE, EPS 

and P/E) by using the relationship between liquidity measures (cash liquidity, legal liquidity 

and legal reserve rate) and efficiency of investing founds measured by (credit facility 

employment, investment employment and deposit employment) in the Jordanian commercial 

banks listed on the Amman stock exchange. To achieve the study’s objectives, data was 

collected from historical financial statements and reports published by Amman stock 

exchange for 12 commercial banks, during (2010-2021). For testing the study’s hypotheses, 

appropriate statistical methods were used the statistical package (SPSS). 

The study found a very strong relationship between cash liquidity and legal liquidity 

on the efficiency of investing funds in Jordanian commercial banks listed on the Amman 

Stock Exchange, and the absence of a relationship between the legal reserve rate and the 

efficiency of investing funds in these banks. The study results also a relationship between 

the investment employment and the profitability measures in Jordanian commercial banks. 



And there was no relationship between liquidity indicators (cash liquidity, legal liquidity, 

legal reserve rate), and indicators of the efficiency of investing founds (credit facilities 

employment, deposits employment) on the measures of profitability in these banks. The 

study recommended that Jordanian commercial banks must employ liquidity in areas that 

achieve efficiency, effectiveness and sustainability in achieving the Bank's goals. They 

should employ liquidity in credit facilities and on many type of investment to achieve levels 

that increase profitability measurement and achieve the planned objectives. 
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