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تحتوي أدبيات التمويل على العديد من األوراق البحثية التي تدرس مختلف القضايا التي تهم
القطاع المصرفي .واحدة من هذه القضايا هي المخاطر المنتظمة .في الواقع هذا الموضوع يعتبر مهم
بسبب انعكاساته على األداء المالي للبنوك ،الهدف األساسي من هذه الدراسة هو بيان أثر المخاطر
المنتظمة على األداء المالي للبنوك التجارية األردنية خالل الفترة التي تتراوح ما بين .2014-2005
هذه الدراسة تركز على ستة متغيرات مستقلة لقياس المخاطر المنتظمة :حجم البنك ،الرفع المالي ،حجم
الديون ،نسبة السيولة ،مخصص خسارة الديون ،ونسبة الربحية .وسوف يتم قياس األداء المالي للبنوك
من خالل متغيرين ُهما :العائد على الموجودات ،وهامش صافي الفوائد .بينت النتائج أن هناك أث اًر
معنوياً ذا طردية ،مثل حجم البنك والرفع المالي أو عالقة عكسية مثل مخصص الديون .من أهم
التوصيات التي توصلت لها الدراسة تحليل المخاطر بشكل تفصيلي أكثر.
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Abstract
Finance sector contains many research papers that examine the various
issues that are concerns the banking sector. One of these issues is the systematic
risks. In fact, this issue is important because of its impact on the financial
performance of banks. The primary objective of this study is to demonstrate the
impact of systematic risks to the financial performance of the Jordanian
commercial banks during the period ranging from 2005 to 2014.
This study focuses on six independent variables to measure systematic
risk: the size of the bank, leverage, size of the debt, the liquidity ratio, the loss
of a dedicated debt, the ratio of profitability. Financial performance of banks
will be measured by two variables: return on assets, and the net interest margin.
The results showed that there is a significant effect is a direct correlation,
such as the size of the bank and financial leverage or inverse relationship such
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as debt provision. Of the most important recommendations reached by the
researcher shows that, the risk analysis should be more detail.

4

