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  ملخص الدراسة 
  

لمحاسـبية والماليـة فـي إدارة مخـاطر هدفت الدراسة إلى بيـان أهميـة الـدور الـذي تقـوم بـه المعلومـات ا
  ، وتحديد أهم األدوات المستخدمة في قياس وتقدير مخاطر السيولة ، السيولة في البنوك التجارية 

ٕوالقــــاء الــــضوء علــــى أداء البنــــوك التجاريــــة ، ودور الهيئــــات الرقابيــــة فــــي متابعــــة مخــــاطر الــــسيولة 
كما تنبـع ،  قد تتعرض لها البنوك التجارية ومهامها  من اجل معالجة و تخفيض تلك المخاطر التي

أهميــة هــذه الدراســة مــن إثــراء المعرفــة العلميــة والعمليــة داخــل البنــوك وللمجتمــع حــول مــدى اســتقرار 
  . مخاطر السيولة 

ٕوقــــد اســــتخدم الباحــــث المــــنهج الوصــــفي التحليلــــي واجــــراء المعالجــــات اإلحــــصائية الالزمــــة واختبــــار 
حيـث كانـت أداة الدراسـة اسـتبانه وزعـت علـى أفـراد ،  اإلحصائي spssالفرضيات من خالل برنامج 

عينة الدراسة داخل البنوك التجارية العاملة في قطاع غزة وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتـائج 
  : أهمها 
  .تستخدم البنوك التجارية المعلومات المحاسبية والمالية في التنبؤ بمخاطر السيولة -
 ة باستخدام أدوات قياس ونسب مالية للتعرف على السيولة المتوفرة لديها تقوم البنوك التجاري -

يوفر اإلفصاح العـام الـشفافية والموضـوعية ويعـزز الثقـة بـين البنـك وعمالئـه لمـا لـه اثـر فـي  -
 .تخفيض درجة مخاطر السيولة 

دة علــى تقــوم اإلدارة العليــا والجهــات الرقابيــة بمتابعــة ومراقبــة التقــارير بــشكل دوري للمــساع -
 .اكتشاف االنحرافات المتعلقة بوضع السيولة وتصحيحها 

يـــؤثر حجـــم وطبيعـــة الودائـــع علـــى متطلبـــات الـــسيولة عنـــد مواجهـــة الـــسحوبات فـــي تـــواريخ  -
 .االستحقاق 

 :وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات  أهمها 

مارسـة أعمالهـا ضرورة االهتمام بفائض ونقص الـسيولة التـي قـد تتعـرض لهـا البنـوك أثنـاء م -
 .التجارية 

يجب تقديم الدعم للبنوك التجارية عند تعرضها ألزمات ماليـة مـن خـالل مـسؤوليات الـسلطة  -
وضــرورة تقييــد البنــوك التجاريــة بمقــدار الــسيولة النقديــة التــي تفرضــها ســلطة النقــد ، النقديــة 

 تكفـل التعامـل باإلضـافة إلـى وضـع احتياطيـات اختياريـة اخـرى بـصورة مناسـبة، الفلسطينية 
 .مع األمور المالية الطارئة 

 .العمل على إجراء دراسات متخصصة وندوات إرشادية لتقييم مخاطر السيولة  -

إنــشاء وحــدة مركزيــة فاعلــة تعنــى بــإدارة المخــاطر وخاصــة مخــاطر الــسيولة مــن خــالل نظــام  -
 الدوريـــــة الرقابــــة الداخليـــــة والمراجعـــــة، معلومــــات جيـــــد لقيـــــاس وتحديــــد متطلبـــــات الـــــسيولة 

ــــسيولة  ــــة ، لممارســــات إدارة ال ــــة الحاجــــات التمويلي وضــــع مجموعــــة مــــن المؤشــــرات ، مراقب
واإلفـــصاح العـــام مـــن خـــالل التقـــارير ، ًللمـــساعدة فـــي التعـــرف مبكـــرا علـــى مـــشاكل الـــسيولة 

 .الدورية يخدم جميع فئات المستفيدين 



 ت 

Abstract   
  

   This study aimed to clear, the importance of the role played by accounting 
and financial information in liquidity risk management in commercial banks, to 
identify the most important tools used to measure and assess the liquidity risk, 
focus on the role of regulatory bodies in the follow-up of liquidity risk, and 
shed light on the performance of commercial banks and tasks in order to 
address and reduce the risk that may be exposed to commercial banks, also 
stems the importance of this study enrich scientific knowledge and practical 
inside banks and the community about the stability of liquidity risk. 
The researcher used the descriptive and analytical approach make the 
necessary statistical treatments and test hypotheses through the SPSS 
program, where it was a tool of the study questionnaire was distributed to 
members of the study sample within the commercial banks operating in the 
Gaza Strip 
  
     The study concluded a set of findings : 
- Commercial banks use accounting and financial information in forecasting 
liquidity risk. 
- Commercial banks using measuring instruments and financial ratios to 
identify the liquidity available.  
- Provides public disclosure transparency, objectivity and enhance trust 
between the bank and its customers because of its effect in reducing the 
degree of liquidity risk. 
- Senior management and regulatory follow-up and monitoring reports on a 
regular basis to help detect deviations concerning liquidity position and correct. 
- Affect the size and nature of the deposits on the liquidity requirements in the 
face of withdrawals due dates. 

 
    The study recommended to :    
- The need to pay attention to a surplus and a lack of liquidity, which the 
Bank may be exposed to during commercial operations. 
- Must provide support to commercial banks when exposed to financial crises 
through the responsibilities of the monetary authority, and the need to restrict 
commercial banks by liquidity imposed by the Palestinian Monetary Authority, 
in addition to put reserves optional other adequately ensure dealing with 
emergency financial matters. 
- Work to conduct specialized studies and seminars guidelines for assessing 
liquidity risk. 
- Create a functioning central means of risk management, especially liquidity 
risk through information system good to measure and determine the liquidity 
requirements, internal controls and periodic review of the practices of liquidity 
management, monitoring financing needs, develop a set of indicators to help 
identify early on liquidity problems, and public disclosure through reports 
Periodic serve all categories of users.  
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  اإلهداء
  

  رحمة اهللا عليها ،،،، إلى روح أمي الغالية 
        أفنت زهرة عمرها من اجلي ومن اجل أبنائها 

  

  ،،،، إلى روح والدي العزيز 
                 رحمة اهللا عليه واسكنه فسيح جناته 

  

  ،،،،إلى أسرتي وزوجتي األحبة 
  أالء ، معتز ، هشام ، محمد ، رمضان ،                فادي 

  

  ،،،،إلى أخي وأخواتي األعزاء 
                 الذين قدموا لي المساعدة 

  

  ،،،، ّإلى أهلي جميعا وأصدقائي وكل من له الحق علي 
  ،،،،               إلى شهدائنا األبرار وأسرانا البواسل واألحرار 

  

  ،،،،إلى أساتذتي وزمالئي الكرام 
  م جميعا ثمرة جهدي                أهدي إليه

  
  

  الباحث                                                              
  نصر رمضان العبد حالسه                                                    

                



 ج 

  شكر وتقدير
  

، ء والمرسلين الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد خاتم األنبيا
   ياربي  لك الحمد كما ينبغي لجالل وجهك وعظيم سلطانك

  
لى أستاذي إن أتقدم بالشكر الجزيل والتقدير أ، يطيب لي بعد شكر اهللا عز وجل 

د سالم عبد اهللا حلس المشرف المباشر على هذه الدراسة الذي لم يبخل .أ/ الفاضل 
  .ٕ واخراج هذه الدراسة ز كبير في انجا بعلمه وتوجيهاته وصبره الذي كان له اثرّعلي

 علي / الدكتور  األستاذكما أتقدم بخالص الشكر للسادة أعضاء لجنة المناقشة
ًعبداهللا شاهين مناقشا داخليا والدكتور   م على تكرمهًا خارجيًاناقشسالم صباح م/ ً

  .اهللا عني خير الجزاء   هذه الدراسة فجازهمةشقبمنا
  

ساتذتي الكرام في كلية التجارة في الجامعة اإلسالمية وجميع وأتقدم بجزيل الشكر أل
  خص بالذكرإٔالعاملين فيها ولكل من ساهم على انجاز واتمام هذه الدراسة و

كما أتقدم بشكري الخاص  ، حمدي زعرب/ والدكتور  عصام البحيصي/  الدكتور 
  .هذه الدرجة  للجامعة اإلسالمية التي منحتني

  
ن تكون هذه األعمال الطيبة خالصة هللا وتكون في ميزان أل اهللا عز وجل أأس

  . حسناتهم 
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   : Introduction  مقدمة 1.1
تعــد المحاســبة مــن العلــوم الحديثــة التــي تــزود المنــشآت والمؤســسات بالبيانــات والمعلومــات الالزمــة 

تخاذ القرارات المختلفة خدمة للمشاريع ذاتها وللمجتمع بـشكل عـام وهـذه المعلومـات تفيـد والمالئمة ال
حيــث أن ، تــصادية مــن قبــل أطــراف عديــدة ســواء داخــل الوحــدة أو خارجهــا قفــي اتخــاذ القــرارات اال

 ونجاحـا للخطـط ًاالمعلومات في الوقت المعاصر ثروة إذ أن التحكم واالستغالل األمثـل يحقـق أرباحـ
يعتبـــر نظـــام المعلومـــات المحاســـبي ، المـــستقبلية وضـــمانا لالســـتمرار وتطـــور الـــشركات والمؤســـسات 

 يتمثل فـي تزويـد مختلـف مـستويات اتخـاذ ً وهاماً فعاالً للمعلومات ويلعب دوراًجزءا من النظام الكلي
  .القرار الالزمة لتحقيق األهداف 

تتــــسم المعلومــــات المحاســــبية بطبيعتهــــا بخــــصائص معينــــة تحكمهــــا أســــس وقواعــــد اســــتقر العــــرف 
 ىقـام تـصاغ علـوهي بـذلك تقـدم معلومـات ماليـة تترجمهـا أر، عتراف بها المحاسبي علي إثباتها واال

وبــذلك تــتمكن المنــشآت مــن االســتقرار فــي أعمالهــا مــن ، شــكل تقــارير وفقــا للغــرض المطلــوب منهــا 
حيــث تمثــل ، خــالل تلقــي الــدعم الــالزم لمزاولــة أنــشطتها واتخــاذ القــرارات الالزمــة لتحقيــق األهــداف 

 فلــم تعــد القــرارات التــي المعلومــات األســاس المنطقــي لعمليــة اتخــاذ القــرارات بالنــسبة لــإلدارة الحديثــة
   جميع مستوياتها تعتمد فقط علي الخبرة والحدس أو التخمين ىتتخذها اإلدارة عل

كمــا تعتبــر مخــاطر الــسيولة مــن أهــم المخــاطر التــي تواجههــا البنــوك وكــذلك تعتبــر مــن أهــم القــضايا 
 والـــسياسية قتـــصاديةالحرجـــة التـــي تزايـــدت أهميتهـــا فـــي الوقـــت الحـــالي نتيجـــة تغيـــرات الظـــروف اال

حيث تواجه البنوك الفلسطينية كما هو حال البنـوك ،  المصارف في معظم دول العالم ىوتأثيرها عل
فـــي العـــالم تحـــديات كبيـــرة حـــول مخـــاطر الـــسيولة والخطـــوات واإلجـــراءات الواجـــب اتخاذهـــا لـــضمان 

ذلك البـد مـن سالمة البنك من أجل تجاوز األزمات والخروج منها بشكل يتناسب مع تحقيق النمو، لـ
             قـدوجود نظام  محاسـبي جيـد لتـوفير المعلومـات الـصحيحة والمناسـبة لتخفـيض هـذه المخـاطر التـي

  . لها البنوك الفلسطينية  تتعرض
حيـــث أن البنـــوك تتعـــرض مـــن حـــين إلـــى أخـــر إلـــى ســـحوبات مفاجئـــة مـــن قبـــل المـــودعين ألســـباب 

سحوبات أما باالحتفاظ بمبلغ احتياطي بشكل نقد فـي خاصة بهم والبد للبنوك أن تحتاط لمثل هذه ال
خزائنهـــا او ودائـــع البنـــوك او مؤســـسات اخـــرى او االحتفـــاظ بموجـــودات عاليـــة الـــسيولة التـــي يمكـــن 

  ) .  2012،عبد الستار(تحويلها بسرعة إلى نقد 
ـــ   مـــا ســـبق مـــن أهميـــة للمعلومـــات المحاســـبية فـــي إدارة مخـــاطر الـــسيولة ســـندرس دورىواســـتنادا إل

 فـي إدارة  مخـاطر الـسيولة فـي البنـوك التجاريـة العاملـة فـي قطـاع غـزة  الماليةالمعلومات المحاسبية
 مقدمــة ىحيــث يتطــرق الباحــث إلــ،  العــام للدراســة لإلطــاروتتنــاول هــذه الخطــة بالمناقــشة والتحليــل 

  . ة الدراسة ومشكلتها وأهميتها وفرضياتها واألهداف المرجوة تحقيقها والدراسات السابق
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   : Study Problemمشكلة الدراسة  1.2
 اهتمام ى معرفة مدىنتيجة التطورات المتسارعة وشدة المنافسة وأهمية سوق العمل دعت الحاجة إل

مــن  تــوفير معلومــات محاســبية ى يعمــل علــ ومــاليالبنــوك بمــشكلة الــسيولة مــن خــالل نظــام محاســبي
  ك العاملة في قطاع غزة لها البنومعالجة وتخفيض درجة مخاطر السيولة التي تتعرض اجل 

   سؤال رئيس وهو ىحيث تكمن المشكلة من خالل اإلجابة عل
 كمــا هــو دور المعلومــات المحاســبية والماليــة فــي إدارة مخــاطر الــسيولة فــي البنــو" 

    "التجارية العاملة في قطاع غزة ؟
  :  التالية األسئلةوتفرع عن هذا السؤال 

  داخل البنوك التجارية في قطاع غزة ؟ما هو حجم وطبيعة الودائع  .1
  ما هو حجم السيولة الواجب االحتفاظ بها لغايات التشغيل في البنوك التجارية في قطاع غزة ؟  .2
فــائض الــسيولة فــي البنــوك التجاريــة العاملــة فــي قطــاع  وأمــا هــي المخــاطر الناتجــة عــن نقــص  .3

 غزة ؟ 

  أدوات قياس مناسبة لمخاطر السيولة ؟ ىهل تعتمد البنوك التجارية العاملة في قطاع غزة عل .4

ـــات العامـــة لإلفـــصاح عـــن مخـــاطر  .5 ـــة فـــي قطـــاع غـــزة بالمتطلب ـــة العامل ـــزم البنـــوك التجاري هـــل تلت
  ؟السيولة

 فـــي مراقبـــة مخـــاطر الـــسيولة فـــي بالعنايـــة المهنيـــةهـــل تقـــوم الجهـــات المعنيـــة بالتـــدقيق والرقابـــة  .6
  البنوك التجارية العاملة في قطاع غزة ؟

  

   : Importance of the Study ة الدراسةأهمي 1.3
 الظروف االقتصادية والمالية الحالية التي تتعـرض لهـا البنـوك التجاريـة إلىتستند أهمية الدراسة  1

ًحيــث تمثــل البنــوك جــزءا مــن النــشاط االقتــصادي الــذي يــساهم فــي النــاتج المحلــي ، الفلــسطينية 
 شــامل لمراقبــة ومتابعــة مخــاطر الــسيولة  تطــوير نظــام محاســبيىوهــذا يعنــي أن البنــك بحاجــة إلــ

 .بما يضمن حمايته من خطر اإلفالس عند وقوع األزمات 

تنبع أهميـة هـذه الدراسـة مـن إثـراء المعرفـة العلميـة والعمليـة التـي تعتمـد عليهـا الممارسـات داخـل  2
 .  استقرار مخاطر السيولة ىالبنوك وللمجتمع حول مد

ية فــي تجنــب  مخــاطر ة مــن اســتخدام المعلومــات المحاســبســتفادتــسهم هــذه الدراســة فــي مــدى اال 3
 . السيولة 

كمـــا تـــساعد هـــذه الدراســـة فـــي فـــتح أفـــاق جديـــدة فـــي مجـــال أهميـــة المعلومـــات المحاســـبية تجـــاه  4
 . المخاطر مستقبال ومنها مخاطر السيولة التي تتعرض لها البنوك 
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، ألساسـية لـضمان نجـاح البنـوك  احـد الـدعائم اىتنبع أهمية الدراسـة فـي كونهـا تلقـي الـضوء علـ 5
ــ، وبــاألخص البنــوك التجاريــة فــي أداء مهامهــا   تطــوير القــوانين واألنظمــة وتبــسيط ىوالعمــل عل

  . الالزمة لذلكاإلجراءات الرقابية وأساليب قواعد العمل

يأمـــل الباحـــث أن يكـــون هـــذا الجهـــد إضـــافة نوعيـــه وحقيقيـــة فـــي هـــذا المجـــال يـــساعد البـــاحثين  6
 .  البنوك التجارية والمختصين في

 

   : Objectives of the Study أهداف الدراسة 1.4
 الــدور الـــذي تقـــوم بــه المعلومـــات المحاســبية فـــي إدارة مخـــاطر الــسيولة فـــي البنـــوك ىالتعــرف علـــ -

 .التجارية بقطاع غزة 

  . في المصارف التجارية لتعزيز ثقة المودعين وتجنب مخاطر السيولةعبيان أهمية ودور الودائ -
 .ف على العالقة بين السيولة والربحية التي يهدف البنك إلى تحقيقهاالتعر -

تحديـــد أدوات وأســـاليب القيـــاس المحاســـبية والماليـــة المناســـبة لالعتمـــاد عليهـــا فـــي تقـــدير مخـــاطر  -
 .السيولة 

 .بيان دور الهيئات الرقابية ومتابعة مخاطر السيولة في البنوك التجارية  -

 .اسبة لحل مشكلة السيولة في البنوك التجارية وضع التصورات والمقترحات المن -

 

   :Study  Hypotheses of the فرضيات الدراسة  1.5
 : أسئلة مشكلة الدراسة فقد تم صياغة الفرضيات التالية ىفي إطار اإلجابة عل

  :  النحو التالي ىها علتالفرضية الرئيسية تم صياغ: أوال 
المعلومــات المحاســبية والماليــة فــي إدارة مخــاطر الــسيولة     توجــد عالقــة ذات داللــة إحــصائية بــين 
  في البنوك التجارية العاملة في قطاع غزة 

  :  النحو التالي ىالفرضيات الفرعية فتم صياغتها عل: ًثانيا 
   المنشورة تأثيرا ذو دالله إحصائية على إدارة مخاطر السيولة القوائم الماليةتؤثر  .1
 تأثيرا ذو دالله إحصائية على إدارة مخاطر السيولة  س أدوات القيا الضوابط وتؤثر .2

 تؤثر متطلبات اإلفصاح العام تأثيرا ذو دالله إحصائية على إدارة مخاطر السيولة  .3

 تؤثر الجهات الرقابية تأثيرا ذو دالله إحصائية على إدارة مخاطر السيولة  .4

 اطر السيولة  تؤثر حجم وطبيعة الودائع تأثيرا ذو دالله إحصائية على إدارة مخ .5

قــات ذات داللــة إحــصائية حــول دور المعلومــات المحاســبية والماليــة فــي إدارة مخــاطر ورتوجــد ف .6
                كــــــل مــــــن المتغيــــــرات ى إلــــــىالــــــسيولة فــــــي البنــــــوك التجاريــــــة العاملــــــة فــــــي قطــــــاع غــــــزة تعــــــز

  ) .المركز الوظيفي  ، سنوات الخبرة ، التخصص، الجنس ، المؤهل العلمي ( 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  اإلطار العام  للدراسة الفصل األول  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :Variables of the Study   يرات الدراسةمتغ 1.6

   مخاطر السيولة في البنوك  : The dependent variable المتغير التابع
 العاملة في قطاع غزة  التجارية             

   :Independent variablesالمتغيرات المستقلة 
  

  
                                                                             

                                                                              
  

                                                                                 
  

  
                                   

  
  
  
  
  
  
  
  

  

 مخاطر السيولة

 القوائم المالية 

الضوابط وأساليب القياس 

 اإلفصاح العام

  الجهات الرقابية
  )  ق  الرقابة والتدقي ( 

  الودائع 
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 ام  للدراسة الفصل األول  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  اإلطار الع

   :Previous Studies الدراسات السابقة  1.7
 

   :Arabic Studiesالدراسات العربية : أوال 
   ) : 2011، قريط ( دراسة . 1

دراسة  أثر رقابة البنـك المركـزي فـي الودائـع واالئتمـان فـي المـصارف اإلسـالمية " بعنوان 
  " بالتطبيق على بنك سورية الدولي اإلسالمي 

لودائــــع واالئتمــــان للحفــــاظ علــــى حقــــوق هــــدفت الدراســــة إلــــى قيــــام البنــــك المركــــزي بالرقابــــة علــــى ا
ًونظرا إلى أن المـصارف اإلسـالمية تخـضع لهـذه ، المودعين والحفاظ على استقرار العملة الوطنية 

ًالرقابة فإن هذا يؤثر فيها إيجابيا في بعض النواحي وسلبيا في نواحي أخرى  وذلك بـسبب طبيعـة ، ً
 وفــي إطــار ذلــك هــدفت الدراســة الــى أثــر ،ودائــع هــذه المــصارف وخــصوصيتها وأســاليب تمويلهــا 

رقابــة البنــك المركــزي فــي الودائــع واالئتمــان فــي المــصارف اإلســالمية بــالتطبيق علــى بنــك ســورية 
وتطبيـق القـوانين ، من خالل عرض حجم النشاطات االستثمارية والتمويلية فيه ، الدولي اإلسالمي 

ًالمفروضـــة عليـــه بوصـــفه مـــصرفا خاصـــا مـــن جملـــة المـــصارف وأهـــم مـــا أوصـــت إليهـــا ،  الخاصـــة ً
  :الدراسة 

 تــشجيع البنــك المركـــزي البنــوك اإلســالمية علـــى تمويــل المــشروعات طويلـــة األجــل وبأســـلوب ال -
  .يضر بالسيولة التي ينبغي أن تبقى لدى البنك اإلسالمي 

  
 : )2010 ،األعرج (دراسة  .2

 "  إدارة مخاطر السيولة في البنوك العاملة في األردن " بعنوان

هدفت الدراسة لمساعدة البنوك العاملة في األردن في تطبيق أفضل الممارسـات المـصرفية فـي إدارة 
 العوامـل المقترحـة مـن لجنـة بـازل فـي إدارة مخـاطر الـسيولة ىمخاطر السيولة من خالل التعرف عل

ة وخلـصت  أسئلة مشكلة الدراسـىومدى تطبيقها في البنوك العاملة في األردن من خالل اإلجابة عل
 ضـــرورة قيـــام البنـــوك باعتمـــاد إطـــار عـــام إلدارة مخـــاطر الـــسيولة وتطـــوير إســـتراتيجية الـــىالدراســـة 

وسياســـــات وممارســـــات إلدارة مخـــــاطر الـــــسيولة وتطـــــوير أدوات قيـــــاس ومتابعـــــة لمخـــــاطر الـــــسيولة 
مالهـا بمـا  تطوير أعىلتزام بمتطلبات اإلفصاح بشكل دوري ودعوة الهيئات الرقابية إلستمرار باالواال

وضـــمان تنفيــذ اختبـــارات الظـــروف ، يــضمن مواكبـــة آخـــر التطــورات فـــي ســـوق المــصارف العالميـــة 
  .الضاغطة الخاصة بالنظام المالي 
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  ) :2010  ،السعدي( دراسة.  3
 دراسـة - األردن  في اإلسالميةالمخاطر الناتجة عن السيولة في البنوك "   بعنوان
  "مقارنة 

 األســبابتحديــد و  األردنيــة اإلســالميةف علــى مخــاطر الــسيولة فــي البنــوك هــدفت الدراســة للتعــر
  تفاقم مشكلة السيولة ىإلوالعوامل التي تؤدي 

 

  :ومن أهم النتائج ،وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات
ون رتفــاع نــسبة الــسيولة لــدى البنــوك اإلســالمية األردنيــة واضــطرارها إليــداع احتيــاطي نقــدي بــدا )1

وهذا ناتج عن تطبيق القواعد والمعايير من قبل البنوك المركزيـة علـى البنـوك اإلسـالمية  ، عائد
  .والبنوك التقليدية بشكل متساو وبدون تمييز 

 .رتفاع رأس المال العامل لدى البنوك اإلسالمية وهذا يعني أنها وصلت إلى حد األمان ا )2

ــ )3 ة كانــت مرتفعــة أي إنهــا كانــت قــادرة علــى تغطيــة  نــسبة التــداول فــي البنــوك اإلســالمية األردني
 .التزاماتها المستحقة

عدم استفادة البنوك اإلسالمية من وظيفة البنك المركزي كمقرض أخيـر وبالتـالي اضـطرار هـذه  )4 
 ممـــا ترتـــب عليـــه تعطيـــل جـــزء مـــنحتفـــاظ بـــسيولة نقديـــة عاليـــة لمواجهـــة الـــسحوبات البنـــوك لال

 . أدى بدورة إلى نقص العوائد واألرباح لدى هذه البنوك ستثمار والذيمواردها عن اال

  :ومن أهم التوصيات
توفير قاعدة بيانات شاملة وكافية تشمل األقسام المصرفية العاملـة علـى توظيـف الـسيولة وجمـع  .1

جالهــا ومعلومــات عــن المــصارف المنافــسة وعــن آمعلومــات عــن طبيعــة االســتثمارات وأنواعهــا و
  . المعلومات التي تساعد هذه اإلدارة لتحقيق أهدافها األسواق المالية وكافة

يجب أن تكون القـرارات الخاصـة بـإدارة الـسيولة مرنـة وتراجـع باسـتمرار لتجنـب فـائض أو نقـص  .2
  .  السيولة 

 مخــاطر وتكلفــةالعمــل علــى إيجــاد دراســات أكاديميــة ونــدوات ودورات متخصــصة لتقيــيم وقيــاس  .3
  .السيولة 

  .ية فاعلة تابعة إلدارة السيولة ذات آلية خاصة للتحكم في السيولة إيجاد وحدات رقابة داخل .4
  . التعرف على مواطن التعارض بين الربحية والسيولة والعمل على معالجتها  .5
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  : )2010 ، موسى (دراسة.4
 تطبيقيـة  دراسـة :االئتمانيـة القـرارات ترشيد في المحاسبية المعلومات دور" بعنوان  

   " غزة قطاع في العاملة ريةالتجا البنوك على
 علــى االئتمانيــة اتالــسياس  دور المعلومــات المحاســبية فــي ترشــيدعلــى لتعــرف الــى االدراســة هــدفت
 علــى  التعــرف، المحاســبية المعلومــات علــى اعتمادهــا مــدىو  فلــسطين فــي العاملــة التجاريــة البنــوك
 البنــوك اعتمــاد مــدى علــى  التعــرف،بهــا االئتمــان طالبــة الجهــات التــزام ومــدى االئتمــان مــنح معــايير
  .الفعالة االئتمانية السياسة لترشيد كأداة المحاسبية المعلومات على فلسطين في العاملة التجارية

  

  :أهمها النتائج من مجموعة إلى الدراسة وخلصت
  . المصرفية األخطار برنامج خالل من العمالء عن ستعالمباال تقوم البنوك إن .1
 .االئتمان على حصوله قبل للعميل المتوقعة والدخل تمويلال مصادر على التعرف .2

 .سابقة مالية فترات عن العميل أداء قياس في النقدية التدفقات قائمة على عتماداال يتم .3

 .اإليرادية مقدرته على للتعرف للعميل المالي للمركز تحليلية مالية نسب بإعداد البنوك تقوم .4

  .والديون المال رأس حجم بين للعالقة يةالمال الرافعة بتحليالت البنوك تقوم .5

    
  : الدراسة بها يتوص التي التوصيات أهم

  االئتمانية السياسات كترشيد بالتدريب المحاسبية المعلومات تحليل على الخبرة لديه كادر تأهيل .1
  .بها والوثوق عليها عتماداال يمكن مدققة معلومات بتقديم الشركات البنوك إلزام ضرورة .2
 علـــى عتمـــاداال إلـــى الشخـــصية علـــى القائمـــة االئتمانيـــة الـــسياسات فلـــسفة مـــن لتحـــولا ضـــرورة .3

  .االئتمانية السياسات لترشيد كأساس المحاسبية المعلومات
  .النزاعات لفض المالية األمور في متخصص قضائي نظام وجود على العمل ضرورة .4
 .األعمال لورجا الشركات بين والمصرفي المحاسبي الوعي نشر على العمل ضرورة .5
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   ) 2008، الدرابسة ( دراسة . 5
  " اثر فائض السيولة النقدية على معدالت الربحية في البنوك األردنية " بعنوان 

التعـرف علـى ، هدفت الدراسة إلى التعرف على حجم السيولة النقديـة لـدى البنـوك التجاريـة األردنيـة 
التعـــرف علـــى مـــدى تـــأثير فـــائض ، ة النقديـــة لـــديهاقـــدرة البنـــوك التجاريـــة فـــي تـــشغيل فـــائض الـــسيول

حيث يتيح فائض السيولة ، السيولة النقدية لدى البنوك التجارية األردنية على مؤشرات الربحية فيها 
وخلــصت الدراســة ، النقديــة لــدى البنــوك التجاريــة مجــاالت مختلفــة مــن أشــكال االســتثمار والتوظيــف 

  :  أهمها إلى مجموعة من النتائج والتوصيات من
  تتقيد جميع البنوك التجارية األردنية بنسبة السيولة القانونية التي يقررها البنك المركزي األردني . 1
، تتأثر نسبة الربحية لدى البنوك التجارية األردنية بفـائض الـسيولة النقديـة لـديها بـصوره عكـسية . 2

  . نسبة الربحية وهذا يعني أن زيادة فائض السيولة النقدية تؤدي إلى انخفاض
فازديـاد ، تؤثر فائض السيولة النقديـة لـدى البنـوك التجاريـة األردنيـة علـى نـسبة توظيـف االمـوال . 3

  .فائض السيولة يؤدي إلى انخفاض نسبة توظيف االموال 
  

  : أهم التوصيات التي خلصت إليها الدراسة 
 إذ أن زيادتهــا بــشكل كبيــر يــؤدي يجــب علــى البنــوك التجاريــة التعامــل مــع الــسيولة النقديــة بحــذر. 1

ونقــصانها بــشكل يــؤدي الــى التعــرض لمــشاكل العــسر المــالي ، الــى انخفــاض نــسبة توظيــف االمــوال 
  .وعدم المقدرة على مواجهة متطلباتها المالية 

يجــب علــى البنــوك التجاريــة التقيــد بالــسيولة القانونيــة والتــي يفرضــها البنــك المركــزي اضــافة الــى . 2
  .ات اختيارية اخرى بصورة مناسبة تكفل التعامل مع األمور المالية الطارئة وضع احتياط

  
   ) : 2008، غنام ( دراسة . 6

مخـــاطر الـــسيولة بـــين كيانـــات البنـــوك المندمجـــة وغيـــر المندمجـــة دراســـة " بعنـــوان 
  " تفحيصية مقارنة 

بنوك دامجة : موعاتأجريت الدراسة على عينه من البنوك المصرية التي تم تصنيفها إلى ثالث مج
والتحقــق عمــا اذا ، وبنــوك تقــرر دمجهــا مــن البنــك المركــزي ، بنــوك حــرة  ، )  ومــشتركة -عامــة ( 

ًكانــت هـــذه الــسيولة أفـــضل حــاال بـــالبنوك المندمجــة عـــن مثيلتهــا مـــن البنــوك األخـــرى وقــد توصـــلت 
  : الدراسة إلى أهم النتائج وهي 

ًت بنوك الدراسة إال أنها قد أظهـرت تحـسنا طفيفـا لـدى رغم االنخفاض العام لمستوى السيولة بعينا - ً
  .البنوك الدامجة العامة فقط 

 .ًأكثر مؤشرات السيولة تاثرا بعمليات الدمج )  الودائع –القروض ( يعد مؤشر الفجوة التمويلية  -
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 صل األول  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  اإلطار العام  للدراسة الف

  : أهم التوصيات 
 . وضاع السيولة تأكيد الحاجة إلى المتابعة والرقابة المستمرة أل -

 .مؤشرات قياسية للسيولة تناسب البيئة المصرفية المصرية الحاجة ل -

  .مراجعة البنك المركزي لقراراته بشأن الخطط المقبلة لدمج البنوك المصرية  -
 

   ) : 2007 ،اليقة (دراسة . 7
القياس واإلفصاح المحاسبي في القوائم المالية للمصارف ودورها في  " بعنوان 

  " مار ثترشيد قرارات االست
 الدراســــة إلــــى توضــــيح أهميــــة التقــــارير الماليــــة فــــي اتخــــاذ القــــرارات علــــى المــــستوى الــــداخلي هــــدفت

ًكمــا هــدفت إلــى بيــان قــصور القــوائم الماليــة المنــشورة حاليــا مــن قبــل  ،  الــسوريوالخــارجي للمــصرف
   ) . 30( ًالمصرف وعدم فعاليتها وضرورة إعدادها وفقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم 

  

  : ائج التي توصلت إليها الدراسة أهم النت
 لتلبيـــة  الـــسوريعـــدم كفايـــة المعلومـــات التـــي تـــم اإلفـــصاح عنهـــا فـــي القـــوائم الماليـــة للمـــصرف .1

   .احتياجات المستخدمين
 بإعــداد القـوائم الماليــة وفقـا للمعــايير المحاســبية الدوليـة الــصادرة عــن  الــسوريلـم يلتــزم المـصرف .2

ــــة وخا ــــة معــــايير المحاســــبة الدولي ــــم لجن ــــدولي المحاســــبي رق ــــار ال والخــــاص  ) 30( صــــة المعي
   .بالمصاريف والمؤسسة المالية المشابهة

حـــداث الالحقـــة المتـــضمنة للعناصـــر لتزامـــات الطارئـــة واأل عـــن اال الـــسوريلـــم يفـــصح المـــصرف .3
   .خارج الميزانية

 نأ والتــــي يمكــــن  الــــسوريغيــــاب المالحظــــات واإليــــضاحات المرافقــــة للقــــوائم الماليــــة للمــــصرف .4
   .توضح الكثير من األمور الغامضة في الميزانية وقائمة الدخل

  لم يقم المصرف التجاري السوري باإلفصاح عن توزيع المخاطر المصرفية لألصول والخصوم  .5
تقيــيم مــستخدم القــوائم الماليــة للمــصرف التجــاري ســيولة المــصرف ومخــاطر الــسيولة التــي يمكــن  .6

فعنــدما تكـون قــيم األصـول قــصيرة ،  االسـتحقاق ن تواجهـه مـن خــالل إفـصاحه عــن مجموعـاتأ
 لمقابلــة المطلوبــات قــصيرة األجــل أو التــدفقات النقديــة غيــر المتوقعــة الــى األجــل  غيــر كافيــة 

 يعني ذلك ان مخاطر السيولة عالية الن هناك فجوة بين استحقاق األصول والخصوم ، الخارج 

  
  
 



 11

 ول  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  اإلطار العام  للدراسة الفصل األ

  : أهم التوصيات 
  لتجاري السوري بإعداد القوائم المالية التي نص عليها المعيار ضرورة قيام المصرف ا. 1    

   .   )1(المحاسبي رقم         
  تطبيق المعايير المحاسبية الدولية الصادرة عن لجنة المحاسبين الدوليين عند إعداد القوائم. 2

  .     المالية للمصرف 
 

  : )2007 ،جربوع (دراسة .  8

علومـــات المحاســـبية بـــالقوائم الماليـــة فـــي تحـــسين مجـــاالت مـــساهمة الم" بعنـــوان 
ــ ــة عل ــسطين دراســة تطبيقي ــي فل ــشركات المــساهمة العامــة ف ــة لل ــرارات اإلداري  ىالق

 " الشركات المساهمة العامة في فلسطين 

 توضيح مجـاالت مـساهمة المعلومـات المحاسـبية بـالقوائم الماليـة فـي تحـسين ىهدفت هذه الدراسة إل
 ى قـــدرة متخـــذي القـــرارات علـــىومـــد، لـــشركات المـــساهمة العامـــة فـــي فلـــسطين القـــرارات اإلداريـــة ل

  . ستفادة من البيانات المالية المنشورة في عمليات التخطيط والرقابة وتقييم األداء اال
 المعلومـات المحاسـبية المـستمدة مـن القـوائم ىوأوضحت النتـائج أن إدارة هـذه الـشركات يعتمـدون علـ

كما أنهـا تـستخدم كـادرا متخصـصا مـن المحاسـبين لـديهم معرفـة ، ارات اإلدارية المالية في اتخاذ القر
 توأوصـ،  معلومات محاسبية تتميز بالدقة والموثوقية ى إعداد تقارير تحتوي علىوالقدرة عل، جيدة 

 بـــضرورة أن تقـــوم الـــشركات المـــساهمة بعمـــل مقارنـــات لقوائمهـــا الماليـــة مـــع القـــوائم الماليـــة الدراســـة
ـــشركات المـــساهمة أقـــسام اخـــرىلـــشركات  ـــا بال  تعمـــل فـــي نفـــس المجـــال وضـــرورة دعـــم اإلدارة العلي

  .المحاسبة بالكفاءات والخبرات الالزمة لتنفيذ األعمال بطريقة جيدة 
  
  : )2007 ،حمزة (دراسة . 9 

ستثمار في سوق عمان دور المعلومات المحاسبية في ترشيد قرارات اال"  بعنوان 
  "لألوراق المالية 

االسـتثمارية بالـشركات  منفعـة المعلومـات المحاسـبية لمتخـذي القـرارات ى اختبار مـدىهدفت الدراسة إل
التقارير المحاسبية التـي تـم اإلفـصاح عنهـا   التجانس فيىالمدرجة في سوق عمان المالي واختبار مد

ة لتأصــيل الجوانــب مــن قبــل هــذه الــشركات وقــد قامــت الدراســة باســتقراء تحليلــي لنــاتج الدراســات الــسابق
ٕواجــراء تحليــل كمــي لنوعيــة كــل مــن التقـــارير  ) 1995 – 2003( العلميــة للبحــث فــي الفتــرة مــن 

والمعلومـــات التـــي تفـــصح عنهـــا هـــذه الـــشركات والتـــي يعتمـــد عليهـــا المـــستثمرين فـــي ترشـــيد قـــراراتهم 
لمحاسـبية المفـصح  وجود تباين بين الـشركات فـي وجـود المعلومـات اى إل الدراسةستثمارية وخلصتاال
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  اإلطار العام  للدراسة الفصل األول  ــ

عنهـــا وفـــي نوعيـــة التقـــارير الماليـــة المـــستخدمة وفـــي ضـــوء ذلـــك أوصـــت الدراســـة بـــضرورة إلـــزام تلـــك 
سـتثمار فـي هـذا الـسوق فـضال الشركات باإلفصاح عن المعلومات المالئمـة والكافيـة لترشـيد قـرارات اال

  .ي هذه الشركات  هذه المعلومات فعن ضرورة اتساق وتجانس التقارير المحاسبية التي تنتج
  

   ) :2007، قاسم ( دراسة . 10
  " تفسير العالقة بين المعلومات المحاسبية والسيولة النقدية " بعنوان 

هـدفت الدراســة إلـى تحليــل وتفـسير العالقــة بـين المعلومــات المحاسـبية والــسيولة النقديـة واختبــار هــذه 
متغيــرات المــؤثرة علــى مؤشــر الــسيولة مــن خــالل صــياغة نمــوذج مقتــرح لتحليــل وتفــسير ال، العالقــة 

كما هدفت الى دراسـة العالقـة بـين المعلومـات المحاسـبية ، ومحاولة التنبؤ في المصارف اإلسالمية 
ومقـاييس المعيـار النقـدي والـذي يعتبـر أحـد المؤشـرات الهامـة فـي ، المستمدة من مقاييس االسـتحقاق

وللــسيولة ، زاماتهــا تجــاه العمــالء والمــستثمرين تقــدير الــسيولة فــي المــصارف ومقــدرتها علــى ســداد الت
ودلـت نتـائج البحـث ، النقدية أهمية خاصة في المصارف اإلسالمية عن دونها مـن البنـوك التقليديـة 

وأن ، ًإلــى أن معلومــات التــدفقات النقديــة أكثــر تــأثيرا فــي الــسيولة النقديــة مــن معلومــات االســتحقاق 
  .غيرات في السيولة النقدية بنسبة أكبر من معلومات االستحقاق معلومات التدفقات النقدية تفسر الت

  

   ) : 2003، أرشيد ( دراسة . 11
العالقة بين نسب الربحيـة ونـسب كـل مـن الـسيولة والـضمان والتوظيـف فـي " بعنوان 

  " الجهاز المصرفي األردني 
 تحديـد طبيعـة تـأثير وعلـى، هدفت الدراسة الى تسليط الضوء على نسب الربحية و كيفيـة احتـسابها 

إال أن إدارة المــصرف ، كـل مـن نــسبة الـسيولة ونـسبة الــضمان ونـسبة التوظيـف علــى نـسبة الربحيـة 
  . تواجه مشكلة الموازنة بين عوامل الربحية والسيولة والضمان 

ومـن أهـم ، ذلك أن طبيعة أموال المصرف التي يتعامل بها تختلف عمـا عليـه فـي المـشاريع األخـرى
  : التي توصلت إليه الدراسة النتائج 

  .وجود عالقة بين نسب السيولة والضمان والتوظيف وبين نسب الربحية  .1
عـــدم قـــدرة البنـــوك األردنيـــة علـــى اســـتغالل الـــسيولة المتاحـــة لـــديها ممـــا يعنـــي غيـــاب الفــــرص  .2

 .االستثمارية التي يمكن استيعاب تلك السيولة الفائضة 

ممـا ، ة الـسائدة فـي الـسوق المحلـي األردنـي باالنخفـاض انعكاس تراكم السيولة على سعر الفائـد .3
قلــل مــن حجــم اإليــداعات لــدى وحــدات الجهــاز المــصرفي وفــي ضــوء ضــآلة فــرص االســتثمار 
المجزية وتشدد المصارف في منح التسهيالت االئتمانية و طلبة الضمانات الكافية يبقى الهـدف 
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بـاح تتناسـب و مجمـوع االمـوال المـستمرة الذي تسعي إليه المصارف األردنية في تحقيق نسبة أر
 .ًفيه أمرا يصعب تحقيقه 

  .ًوجود عالقة قوية نسبيا بين كل من نسب السيولة ونسبة الربحية  .4
  
  

   :English Studies الدراسات االنجليزية:  ثانيا
  : ) Sadka , 2011( دراسة .  1

   Liquidity Risk and Accounting Informationبعنوان

دراسة إلى وجـود عالقـة بـين المعلومـات المحاسـبية ومخـاطر الـسيولة علـى الـرغم مـن وجـود هدفت ال
ٕبعــض االنتقــادات التــي وجهــت لهــذه الدراســة وان الحجــج النظريــة تركــز بــشكل رئيــسي علــى مــستوى 

  : وأهم ما خلصت له الدراسة ، السيولة وليس على السيولة نفسها 
  .زمات السيولة أهمية دور المعلومات المحاسبية خالل أ -
 .زيادة جودة المعلومات ممكن أن تخفض تعرض الشركات لمخاطر السيولة  -

 .الشفافية والموضوعية تؤدي إلى تخفيض عدم التأكد بالنسبة لمتسوى السيولة في الشركات -

تقتــرح هــذه الدراســة ان المتغيــرات المحاســبية تــستطيع أن تــؤثر فــي تقيــيم أصــول الــشركة وتكلفــة  -
   . رأس المال 

  
   ) :Aktar , et al , 2011( دراسة . 2

 Liquidity Risk Management : A comparative studyبعنـوان 

between conventional and Islamic Banks of Pakistan   
  

نتيجة لتنوع عمليات البنوك وخاصـة بالنـسبة للمـودعين وشـركاء األعمـال والمـستثمرين قـد   
كما هـي مـسؤولة بـشكل كامـل لتـوفير الـسيولة ، مليات المتنوعة تنشأ مخاطر السيولة من هذه الع

ويلــزم بــذل جهــود إضــافية مــن قبــل البنــوك اإلســالمية إلدارة الــسيولة بــسبب ، المنــصوص عليهــا 
  .زيادة خصائصها الفريدة وفقا لمبادئ الشريعة اإلسالمية 

، مـة بالمؤسـسة الماليـة وقد هدفت هذه الدراسـة الـى النظـر فـي مخـاطر الـسيولة المرتبطـة والمالز -
وذلــك لغــرض تقيــيم إدارة مخــاطر الــسيولة مــن خــالل تحليــل مقــارن بــين البنــوك التقليديــة والبنــوك 

 .اإلسالمية في باكستان 

  
 



 14

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  اإلطار العام  للدراسة الفصل األول  ــــــــــــــ

  : وأهم ما توصلت إليه الدراسة 
مــع مخــاطر ) صــافي الموجــودات ( وجــود عالقــة ايجابيــة بــين حجــم البنــك وصــافي رأس المــال  -

باإلضـــافة إلـــى وجـــود عالقـــة ايجابيـــة بـــين العائـــد علـــى األصـــول ، لنمـــوذجين الـــسيولة فـــي كـــال ا
  . ونسبة كفاية رأس المال في البنوك التقليدية والمصارف اإلسالمية ولكن بشكل نسبي 

إن األداء المتفوق في عناصر األصول والعائـد أكـدت أن ليـدها أفـضل الربحيـة والـسيولة و إدارة  -
 . ة المخاطر في البنوك اإلسالمي

  
  :)Ratnovski , 2007( دراسة . 3
  Liquidity and Transparency in bank risk Managementبعنوان   
 احتفاظ البنك بأصول سائلة وتحـسين مـستوى الـشفافية فـي البنـك لتـسهيل أهمية الدراسة لبيان تهدف

اجـات النقديـة للبنـك  مخـاطر الـسيولة فـي تـوفير االحتيإدارة دور أهميـةبـين   التمويل كماإعادةمهمة 
عــدد مــن االختبــارات العمليــة لتطــوير نمــوذج يــربط بــين مخــاطر الــسيولة وقــد أجريــت الدراســة علــى 

   .للتمويل  ودرجة الشفافية في مرحلة الحاجة
  :وأهم ما خلصت الدراسة 

  . في إدارة مخاطر السيولة  والمحافظة على الرقابة الداخلية الشفافيةى أهمية مستو-
  .مخاطر السيولة في إعادة التمويل من خالل شفافية نقل المعلومات  ارتباط -
   خيارات استثمارية متعددة ولكن الشفافية ليست قادرةى السيولة األمثل تؤدي إل-

  . مثل للسيولة أ تصميم نموذج ى   عل
  قد تلعب األسواق دورا اكبر في تنظيم ،  ال سيما في االقتصاديات المتقدمة -

  . الحد من مخاطر السيولة    السيولة و
  .ستحقاق مع بنك التسويات الدولية  وجود خطر في سلم متطلبات اال-

  

  :)Wagner, 2005( دراسة . 4
 Credit Derivatives, the Liquidity of  Bank Assets and بعنـوان 

Banking Stability   
اطر سـيولة البنـوك عـن طريـق  مخـإدارة فـي تطـوير ئتمـاناال مشتقات أهمية بيان إلى الدراسة تهدف

 البنك ودورها فـي أصول كما بين منافع سيولة  ، ضد المخاطرالتحوطوتزويد البنوك ببدائل مختلفة 
   :وقد أظهرت هذه الدراسة ،  مخاطر ميزانياتهإوادارة المالية للبنوك األوضاعثبات 

  .لة زيادة في مختلف مشتقات ائتمانية جديد اعتبرت تقليديا بأنها غير سائ -
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 .بأقل تكلفة  البنك  أصولهو خفض قيمة تصفيةوستقرار  االيعنيزيادة السيولة  -

  : ومن أهم التوصيات  
 .توفير إمكانيات جديدة عن مختلف المشتقات من أجل التحوط من المخاطر  -

 .زيادة سيولة األصول يحد من المخاطر في ميزانياتها العمومية  -

  
5 ) .Davis , 2003 ( :  

   Liquidity Management in Banking Crisesبعنوان 
هدفت الدراسة إلى منع اإلعسار لدى البنوك بسبب نقص السيولة وعدم القدرة على تحقيق األصـول 

وقد تلجأ البنوك إلى اإلقراض المباشـر فـي الـسوق ، بالقيمة الكاملة بسبب المعلومات غير المتماثلة 
التصرف بسرعة من أجـل تـوفير الـسيولة لتجنـب خطـر المفتوحة مما يجعلها في محنه وعلى البنوك 

  .اإلفالس 
  : واهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة 

إن الخـــــط األول للـــــدفاع يجـــــب أن يتمثـــــل فـــــي سياســـــة الـــــسيولة المناســـــبة لجانـــــب األصـــــول و  .1
ٍمدعما برأس مال كاف ) المطلوبات ( االلتزامات  ً.  

زمـة ومـستمرة فـي المـصارف التـي تعطـي تحـوالت إن مخاطرة السيولة تكون موجـودة بـصورة مال .2
 .في تواريخ االستحقاق 

تــستطيع مواجهــة صــعوبات الــسيولة فــي األوقــات التــي تحتــاج ) المقتــدرة ( إن المــصارف القويــة  .3
 .فيها السيولة إلى دعم شديد بصورة ضرورية 

زمـة حيـث يقـوم يعتبـر كوسـيلة أخيـرة فـي فتـرات األ) البنـك المركـزي ( إن دور المقرض النهـائي  .4
  .بتقديم الدعم الى البنوك للوصول بالمخاطر الى حدها األدنى 
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   : Comment on the Previous Studies  التعليق علي الدراسات السابقة 
الجانــب الثــاني مخــاطر ، تمثلــت الدراســات الــسابقة فــي جــانبين الجانــب األول المعلومــات المحاســبية 

  السيولة 
 أهميـــة المعلومــات المحاســـبية التـــي ى مــدعراض الدراســـات والبحــوث الـــسابقة حـــولمــن خـــالل اســت 

ــإتقــدمها المؤســسات المختلفــة فــي اتخــاذ القــرار المناســب والجيــد   القــوائم ىن هنــاك اعتمــاد كبيــر عل
 معلومات محاسبية حيث أن المعلومات المحاسبية تعتبر في حـد ىالمالية المنشورة في الحصول عل

  . كشف والتنبؤ عن المخاطر التي قد تحدث مستقبال الاس هامة تستخدم في ذاتها أداة قي
 تنـــوع فــي األدوات المـــستخدمة وذلــك حـــسب الهـــدف  كـــذلكيالحــظ مـــن الدراســات والبحـــوث الــسابقة

 مـستقبل البنـوك وأن الـسيولة لهـا ى أهمية السيولة وأثرها علىحيث ركزت عل، المعد لهذه الدراسات 
  . ات التشغيل أهمية كبيرة في عملي

وضــحت معظــم الدراســات الــسابقة أهميــة دور المعلومــات المحاســبية التــي بمثابــة مخرجــات النظــام 
  .  البنوك في مختلف النواحي ىأهمية السيولة لدوكذلك عن ،  عديدة المحاسبي في مجاالت

  
ـــة فـــي إدارة مخـــاطر  ـــة علـــى دور المعلومـــات المحاســـبية والمالي ـــسيولة حيـــث تركـــز الدراســـة الحالي ال

باإلضـافة الـى عـدم إجـراء ، ًوتميزت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة بأنه لم يتم التطرق لها سابقا 
وهـــذا مـــا يطفـــي علـــى ، دراســـات تـــربط بـــين المعلومـــات المحاســـبية والماليـــة وادارة مخـــاطر الـــسيولة 

ز عـــن الدراســـات كمـــا تتميـــ، الدراســـة الحاليـــة حيويتهـــا لتـــصبح نقطـــة انطـــالق نحـــو دراســـات الحقـــة 
السابقة الخـتالف البيئـات االجتماعيـة واالقتـصادية حيـث ركـزت علـى قطـاع البنـوك الفلـسطينية التـي 

وقــد استرشــد الباحــث بتلــك الدراســات للتعــرف علــى المحتــوى ، تعتبــر جــزء مــن النــشاط االقتــصادي 
  . وكيفية تكوين هيكلية واإلطار النظري للدراسة ، العلمي لها 
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  الفصل الثاني
  المعلومات المحاسبية والمالية

  وعالقتها بالسيولة
  

Chapter two 
Accounting and 

Financial Information 
and their Relationship 

with Liquidity  
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   :Introduction مقدمة 2.1
ــً بــارزاً مــن العلــوم االجتماعيــة التــي أدت دوراً تعتبــر المحاســبة فرعــا     ي حفــظ الحقــوق ودراســة  ف

المصالح وحمايتها وكغيرها من فـروع المعرفـة المتعـددة فقـد تطـور مفهـوم المحاسـبة نتيجـة للتطـورات 
 ىالمتعددة في المجاالت العلمية والعملية لتصبح نظاما متكامال إلنتـاج وتوصـيل المعلومـات ممـا أد

  ) .  م 2006، شبير  (  زيادة فاعليتها في خدمة الفئات واألطراف المستفيدة منهاىإل
وأن الوسـيلة  ، وأدائـه ين المعلومات المحاسبية هي الوسيلة التي تقيم بها المؤسسات وضعها المـالإ

والتـــي يجـــب أن تكـــون مالئمـــة ، الفنيـــة المـــستخدمة لتوصـــيل تلـــك المعلومـــات هـــي التقـــارير الماليـــة 
د عليهــا واســتخدامها فــي اتخــاذ عتمــا يمكــن االىومعــدة بطريقــة جيــدة تتــضمن المــصداقية الكافيــة حتــ

  . القرارات المناسبة 
ساعد اإلدارة يــفالهــدف مــن النظــام المحاســبي هــو إنتــاج تقــارير دقيقــة وذلــك فــي الوقــت المالئــم بمــا 

كمـــا أنهـــا تلعـــب دورا فـــي تحويـــل البيانـــات الماليـــة إلنتـــاج المعلومـــات ،  اتخـــاذ قـــرارات رشـــيدة ىعلـــ
ال يقــف عنــد حــدود ، نظــام المحاســبي ليكــون نظامــا للمعلومــات ولقــد اتجــه ال، الــضرورية المختلفــة 

البيانــات والمعلومــات الماليــة بــل تعــداها ليــشمل بيانــات ومعلومــات كميــة ووصــفية تفيــد صــانع القــرار 
  ونتيجة لذلك فقد أصبح نظام المعلومات المحاسبي يقدم ، والمستخدمين والمتميزين بالتعدد والتنوع 

  ) .  م 2003، جمعة وآخرون (نب المعلومات المالية  معلومات إضافية إلى جا
  

     وسيتناول هذا الفصل مفهوم المعلومات المحاسبية وأهميتها وخصائصها وفائدتها والقوائم
  . والودائع ،    المالية والرقابة الداخلية المحاسبية واإلفصاح العام 

  
  : The Concept of Accounting Information مفهوم المعلومات المحاسبية 2.2

    هـــي ذلـــك النظـــام الـــذي يقـــوم بحـــصر وتجميـــع البيانـــات التـــي تعبـــر عـــن األحـــداث االقتـــصادية 
 معلومــات ماليــة مفيــدة للمهتمــين ىٕالمتعلقــة بالوحــدة االقتــصادية واتاحــة إمكانيــة تــشغيلها وتحويلهــا إلــ

  ) .  130ص : 2007،و حمدان ، القاضي (  بالوحدة االقتصادية 
كــل المعلومــات الكميــة وغيــر : بأنهــا  ) 369ص  : 2010، و أبــو زلطــة  ،القاضــي ( ا وقــد عرفهــ

التـي تـتم معالجتهـا والتقريـر عنهـا فـي القـوائم الماليـة وفـي ، الكمية التي تخص األحداث االقتصادية 
 ىوبذلك فهـي تمثـل نـاتج العمليـات التـشغيلية التـي تجـر، خطط التشغيل والتقارير المستخدمة داخليا 

  .ة بما يحقق الفائدة من استخدامها  البيانات المحاسبيىعل
المعلومات من حيث عالقتها بعدم التأكد بأنها تخفيض عدم )  (Devies, 1974,: p31 ويعرف " 

وبالتــالي فهــي ، فهــي تغيــر االحتمــاالت المتعلقــة بــالنواتج المتوقعــة فــي موقــف قــراري معــين، التأكــد 
  " اذ القرار  القيمة في عملية اتخىتؤثر عل
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بـل مـن الـضرورة أن تكـون هـذه المعلومـات ،  فـي حـد ذاتـه  ًفتوفير المعلومات المحاسبية لـيس هـدفا
ن المنفعـــة ٕاو، ســـتفادة منـــه مـــن جانـــب مـــستخدمي المعلومـــات  إعالمـــي نـــافع يمكـــن االىذات محتـــو

  2007،  حمـــزة (   ، الماليــةتــرتبط بالمعلومــات وفائــدتها مــن و جهــة نظـــر معــدي التقــارير والقــوائم
   .) 147ص 

ــ  معلومــات بمعالجتهــا وتــشغيلها ىوبــذلك فانــه لــيس مــن الــضروري أن تتحــول البيانــات المحاســبية إل
         معلومـــات وهمـــاىلتتحـــول البيانـــات إلـــ،  تحقيـــق شـــرطين مهمـــين ىبـــل أصـــبحت تحتـــاج إلـــ، فقـــط 

  .)2010 ، و أبو زلطة ، القاضي ( 
 متخـذي القـرارات مـن خـالل تقليـل ىلل من درجة عـدم التأكـد لـدن المعلومات الناتجة يجب أن تقإ )1

  . عدد البدائل المتاحة أمام اإلدارة 
وذلــك فــي حالــة عــدم تحقيــق ، ن المعلومــات الناتجــة يجــب أن تزيــد مــن معرفــة متخــذي القــرارات إ )2

  .ًستفادة من المعرفة المضافة في اتخاذ قرارات أخرى مستقبال حيث يمكن اال، الشرط األول 

ومــن خــالل عــرض المفــاهيم الــسابقة للمعلومــات المحاســبية يمكــن اعتبارهــا المنــتج النهــائي والــذي      
  . يمكن من خالله اتخاذ القرارات بأقل مخاطره وأفضل عائد في تحقيق أهداف المؤسسة 

  
  

 Accounting as an Informationً المحاســبة باعتبارهــا نظامــا للمعلومــات 2.3

System:   
دي المحاســبة دورهــا باعتبارهــا نظامــا للمعلومــات فــي عمليــة مــستمرة متكاملــة يمكــن أن تتحــدد تــؤ    

   )51ص ، أ، 2007، جامعة القدس المفتوحة ( :ية في ثالث خطوات متتالية هي معالمها الرئيس
  حصر العمليات المالية المتعلقة بنشاط المنشاة وتمثيلها في صورة بيانات أساسية تسجل في  -

  .الدفاتر المحاسبية     
  تشغيل البيانات األساسية أو معالجتها وفق مجموعة من الفـروض والمبـادئ المحاسـبية المتعـارف-

 معلومـات ماليـة تخـدم أغـراض ىعليها لتتحـول هـذه البيانـات بعـد معالجتهـا فـي النظـام المحاسـبي إلـ
  . مستخدمي هذه المعلومات 

 األطـراف ذات المـصلحة وذلـك بواسـطة مجموعـة مـن ىلـ توصيل المعلومـات التـي تـتم معالجتهـا إ-
  .التقارير المالية

  ًاسبة باعتبارها نظاما للمعلوماتالمح ) 1( ويوضح الشكل التالي رقم 
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  المحاسبة باعتبارها نظاما للمعلومات ) 1(الشكل رقم 
  مدخالت النظام 

Inputs       
 
 
 
 
 
 
 

    إجراءات محكومة بمبادئ علمية تتبع -          أرقام غير معدة لالستخدام     
   معلوماتىلمعالجة البيانات وتحويلها إل                وهي بيانات عن عمليات     

    تسجيل وتحليل وتبويب وتلخيص وتقرير -     التي تحدث     ة  المبادلة المالي   
   النظام ى   في المنشاة لتدخل إل  
    وسائط ى   محمولة عل  

  المستنداتىتسم       

 
 
 

                Financial transaction and decisions  
  عمليات وقرارات مالية      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ت آ   القوائم المالية المنشورة الصادرة عن المنش                 ليون والمتوقعون                        حاالمستثمرون والمساهمون ال -
   قائمة الدخل -                   )                                            الحاليون والمتوقعون ( المقرضون  -

   قائمة المركز المالي-                  المحللون الماليون                                                                -

   قائمة التدفق النقدي -                                                                               اإلدارة               -

   قائمة التغير في حقوق الملكية -                العاملون والموظفون                                                                -

 الحكومة  -

 مجتمع الجمهور أو ال -

 

 بيانات

Data 

 معلومات

Information 

تقارير أو قوائم 
  مالية

Reports 

  مستخدمو المعلومات
Information 

user 

  
  

  الوحدة المحاسبية
Accounting 

entity 

  معالجة
Processing 

  
  
  
  

  توصيل
Communication 

   )54 ص ،أ ،2007( ، جامعة القدس المفتوحة :  المصدر  



 21

  المعلومات المحاسبية والماليةــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثانيالفصل 

ــــة المعلومــــات المحاســــبية 2.4  The Importance of Accounting أهمي

Information   
 المعلومات المحاسبية من نقص المعرفة وحالة عدم التأكد المالزمـة للنـشاط ىنشأت الحاجة إل      

ق ن الهدف من تـوفير وتقـديم المعلومـات المحاسـبية تحـدد فـي تخفيـف حالـة القلـإاالقتصادي وبذلك ف
ـــرارات  وكـــذلك إلمـــدادهم بمزيـــد مـــن ، التـــي تنتـــاب مـــستخدمي تلـــك المعلومـــات ال ســـيما متخـــذي الق

 زيــادة المعرفــة المــسبقة بمــا ســيحدث ىحيــث أن وفــرة المعلومــات الــضرورية إمــا تــؤدي إلــ، المعرفــة 
  . مستقبال أو تقليل حجم التباين في الخيارات 

يعتمد عليها من أهم أسباب فشل الكثيـر مـن القـرارات وعدم توفر المعلومات الكافية والصحيحة التي 
 المعلومـات ىوتحتـاج اإلدارة فـي كـل أوجـه نـشاطها إلـ، والقصور في التخطيط والرقابة وتقييم األداء 

ــــساعدهم فــــي عمليــــة اتخــــاذ القــــرارات،  ــــب صــــناع القــــرار معلومــــات صــــحيحة وحديثــــه ت       حيــــث يطل
  ) . 2003  ،وآخرون ،جمعة (

تخـاذ العديـد مـن القـرارات التـي  أهمية المعلومات المحاسبية كوسيلة أساسية وأداة فعالـة الفقد ازدادت
 معلومــات محاســبية دقيقــة وموثوقــة عــن ىوالتــي تتطلــب مــنهم الحــصول علــ، يتخــذها المــستثمرون 

 ىن قـراراتهم تتـأثر سـلبا أو إيجابـا بمـدوذلـك أل، الوحدات االقتصادية التـي يرغبـون االسـتثمار  فيهـا 
دقـــــة المعلومـــــات المحاســـــبية و توقيـــــت الحـــــصول عليهـــــا ودرجـــــة الثقـــــة فيهـــــا وموضـــــوعية قياســـــها                

   ) .30 ص ، 2000، عبد المنعم ( 
  

ــــــدة 2.5 ــــــات المحاســــــبية الجي ــــــا المعلوم ــــــوم عليه ــــــي تق                 القواعــــــد األساســــــية الت
Basic Rules Underpinning Good Accounting Information  :                  

 هنــــــــــــــــاك عــــــــــــــــدة قواعــــــــــــــــد أساســــــــــــــــية تقــــــــــــــــوم عليهــــــــــــــــا المعلومــــــــــــــــات الجيــــــــــــــــدة وهــــــــــــــــي               
  ) : ب، 2007 ، جامعة القدس المفتوحة ( 
لمـــا  تعنـــي تغطيـــة جميـــع الجوانـــب التـــي تعالجهـــا المعلومـــات فك :Inclusiveness الـــشمولية .1

  . توفرت المعلومات الكاملة زادت المعرفة وقلت الشكوك 
أو أن تتـــوازن مجــاميع  أرصـــدة ،  ال تعنـــي دقــة العمليــات الحـــسابية فقــط  :Precision الدقــة .2

ٕوانمـا تعنـي ، الحسابات المدينـة مـع مجـاميع أرصـدة الحـسابات الدائنـة فـي كـشف ميـزان المراجعـة 
ي قيد وتصنيف البيانات التي تعبـر عنهـا فاء ومغالطات  أخطىكذلك إن المعلومات ال تحتوي عل

 الحقيقــي للبيانــات التــي تــم ىوهــذا يعنــي أن المعلومــات يجــب أن تكــون واضــحة وتعكــس المغــز، 
ســـتناد إليهـــا فـــي تقـــديم المعلومـــات وال يـــشترط فـــي وضـــوح المعلومـــات إنتـــاج كميـــات كبيـــرة مـــن اال

وبــشكل عــام يجــب تــوفر  ". ل التفــصيل الممــالمعلومــات فاإليجــاز الــذي يــؤدي الغــرض أفــضل مــن
 .صفات اإليجاز والوضوح في التقارير التي تقدم لإلدارة العليا 
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 وتعنـي أن المعلومـات المقدمـة تعبـر عـن أخـر مـا يتـوفر مـن بيانـات  :Modernity  الحداثـة .3
ا صغر مـا يكـون بحيـث تكـاد تعكـس الوضـع كمـأن العمر الزمني لهذه البيانات ٕاحول موضوعها و

 ىهو في اللحظة التي طلب فيها المعلومات وكلما صـغر عمـر المعلومـات المقدمـة كلمـا تـوفر لـد
 . مستقبلها ما يفيده في اتخاذ القرارات المستنيرة 

 التساؤالت ى هو مدى إجابة المعلومات عل:Relationship The topic العالقة بالموضوع .4
لمــا ازدادت مــا بـين المعلومــات و الموضـوع  كالتـي تـدور فــي ذهـن مــستقبلها وكلمـا توثقــت الـصلة 

 . جودة هذه المعلومات

ــر الكمــي  .5  تعنــي درجــة قيــاس الكميــات أو القــيم التــي :Quantitative expressionالتعبي
 . المعلومات بمقياس معين ) متغيرات (   وحدات ىيمكن إسنادها إل

  

 Characteristics of accounting  خصائص المعلومات المحاسبية 2.6

information:   
البـد أن ، ن للمعلومات المحاسبية أهميـة كبيـرة ولكـي تحقـق هـذه المعلومـات األهـداف المرجـوة     إ

  تتوافر فيها مجموعة من الخصائص 
 FASB ( Financial Accounting Standard( وقد حدد مجلس معايير المحاسبة المالية 

Board  في البيان رقم  ( SFAC , no , 2 )ل المفاهيم المحاسبية الذي اصدر عام حو         
ص  : 2008، والسيوطي ، مطر(   :هذه الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية ) 1980( 

330 ( .  
  

   :  Basic Characteristicsالخصائص األساسية  :  أوال 2.6.1
 مة ءالمالRelevance:  خـصائص  حيـث أن مالئمـة المعلومـات المحاسـبية تعـد مـن أهـم ال

وهي تعني أن المعلومات يجب أن تكـون هامـة ومفيـدة عنـد دراسـة المـشكلة التـي نحـن بـصدد 
 .حلها ومعالجتها واتخاذ قرار حيالها  

وعليــه ، ولكــي تكــون المعلومــات مالئمــة ال بــد أن تــرتبط بالهــدف أو الغــرض المطلــوب تحقيقــه     
  ) .التغذية المرتدة، القدرة التنبؤية، التوقيت المناسب( يمكن تحقيق خاصية المالئمة من خالل

ويقـــصد بهـــا قيمـــة المعلومـــة كأســـاس للتنبـــؤ بالتـــدفقات النقديـــة   : Predictiveالقيمـــة التنبؤيـــة   -
  .ة أللمنش

عتمـاد عليهـا االأن تكـون المعلومـة المحاسـبية يمكـن يقصد بهـا   : Feedback التغذية الراجعة -
   .نتج من سوء االستخدامفي تصويب وتعديل األخطاء التي يمكن أن ت
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 مـــستخدميها فـــي الوقـــت ى وصـــول المعلومـــات إلـــىبمعنـــ  : Timeliness المناســـب  تالتوقيـــ -
  .  ال تفقد الهدف أو الفائدة المرجوة منها ىالمناسب بدون تأخير حت

  الموثوقيةReliability:  ويقـصد بالموثوقيـة أن تـصلح المعلومـة كأسـاس يمكـن لمتخـذ القـرار 
وتتكـون ، ٕوامكانيـة االعتمـاد عليهـا ، فهـي تتعلـق بأمانـة المعلومـات ، يها في التنبـؤ عتماد علاال

   :هذه الخاصية من ثالث خصائص فرعية 

 أن تكـــون المعلومـــة قابلـــة للتحقـــق مـــن جهـــة صـــحتها ىبمعنـــ: Verifiabilityالقابليـــة للتحقـــق  -
لمحاسـبي الـذين يـستخدمون ويقصد بهذا المفهوم وجـود درجـة عاليـة فيمـا بـين القـائمين بالقيـاس ا

  . نفس النتائج ىنفس طرق القياس فأنهم يتوصلون إل
ويقـصد بهـا أن تعبـر  المعلومـات المحاسـبية : Honesty in expression الصدق في التعبير -

  .ة أبصدق وأمانة عن الواقع الفعلي عن األحداث التي تقع داخل المنش

إظهــار الحقــائق ولــيس بالــصورة التــي تحقـــق يعنــي عــدم التحيــز فــي   : Neutralityالحياديــة  -
إدارة الـشركة أو مـساهميها وهـي بـذلك ذو صـلة وثيقـة بمبـدأ الموضـوعية : رغبة فئة معينة مثـل 

 .والشفافية

 
 

   :Secondary Characteristics  الخصائص الثانوية: ً ثانيا 2.6.2
األسـاليب المحاسـبية  وتعنـي تطبيـق اسـتخدام نفـس اإلجـراءات و ) : Consistency( الثبـات  .1

 تغييــر جــوهري فــي طبيعــة ى إال إذا دعــت الحاجــة إلــخــرى فــي الــشركة مــن فتــرة ماليــة ألةوالماليــ
  .العمليات التي تقوم بها الشركة لعرضها بطريقة أفضل تخدم األطراف المعنية 

ة  أن تكـون المعلومـات المحاسـبية لهـا القـدرى بمعن )  :Comparability( القابلية للمقارنة  .2
ت المختلفة بين فترة مالية آ إجراء المقارنات التي تحتويها التقارير والقوائم المالية بين المنشىعل
 .ة معينة أ  لمنشأخرىو

  
  
  
  
  
  
  
  



 24

  المعلومات المحاسبية والمالية  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثانيالفصل 

   :Financial Statementsالقوائم المالية  2.7 
 

 مفهوم القوائم المالية   The concept of financial statements   :  
ــ1980لــسنة  ) 1( فــي البيــان رقــم  ) FASB(  المحاســبة الماليــة قــد أشــار مجلــس معــايير ن أ ى إل

 معلومات يراد توصـيلها للمـستثمرين مـن ى عليالقوائم المالية تعد عصب التقارير المالية والتي تحتو
، وقائمة الـدخل ،  قائمة المركز المالي ىوغالبا ما تشتمل هذه التقارير عل، خارج المؤسسة وداخلها 

وحتى تزيد الثقة في المعلومـات المحاسـبية ، التدفقات النقدية وقائمة التغير في حقوق المالك وقائمة 
  ) .2002،حمد عليأ( ٕيفضل تقديمها للمراجعة للمصادقة عليها وابداء الرأي

  
  

  أهداف القوائم الماليةThe objectives of financial statements   :    
ن والدائنين الحـاليين والمـرتقبين باعتبـار إن تلـك الفئـات تمثـل  فئة المستثمريىهتمام علتركيز اال )1

ن هــؤالء ال يمكــن أن يملكــون الحــق إوفــي نفــس الوقــت فــ، الــشكل الغالــب لقــراء القــوائم الماليــة 
أي . عــادة فــي طلــب معلومــات خاصــة أكثــر مــن تلــك التــي توردهــا المنــشاة فــي تقاريرهــا الماليــة 

  . المعلومات التي يحتاجون إليها ىإلإنهم فئة ال تملك السلطة للوصول 
ــــز اال )2 ــــتركي ــــدير حجــــم وتوقيــــت درجــــة المخــــاطر المحيطــــة ىهتمــــام عل ــــي تق  دور المعلومــــات ف

  .ة أبالتدفقات النقدية المستقبلية التي تخلقها المنش
 خاصـــية المعلومـــات فـــي تقـــديم أســـاس للتنبـــؤ بالتـــدفقات المـــستقبلية ال يعنـــي أن ىالتركيـــز علـــ )3

ة عليهــا أن تقــدم تنبــؤات مباشــرة للقــرار فالمحاســب يقــدم معلومــات تتعلــق بنتــائج المحاســبة الماليــ
علومــات المحاســبية أن  مــستخدمي المىة وعلــأاألحــداث والعمليــات الفعليــة التــي قامــت بهــا المنــش

 المعلومــــات المقدمــــة مــــن المــــصادر ى علــــًتخــــاذ القــــرارات بنــــاء التقــــدير والتنبــــؤ اليقــــوم بعمليــــة
 ) .2009  ،حنان (المحاسبية 

  

 FASB:      ومن األهداف العامة للقوائم المالية حسب 

توفير البيانات المالية لمساعدة المستثمرين والدائنين فـي اتخـاذ القـرارات المتعلقـة بمـصالحهم  -
  .     تجاه الوحدة االقتصادية

وقيــت تــوفير البيانــات الالزمــة لتقــدير صــافي التــدفقات النقديــة المتوقعــة مــن حيــث قيمتهــا وت -
 .حدوثها في ظل عدم  التأكد المحيطة بها

 ســـواء تومـــا عليهـــا مـــن حقـــوق او التزامـــا) األصـــول(تحديـــد ممتلكـــات الوحـــدة االقتـــصادية  -
 .ألصحابها او لآلخرين

  . بيان مصادر أموال الوحدة االقتصادية وأوجه استخدامها خالل فترة مالية معينة  -
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   :Balance Sheet الميزانية العمومية  2.7.1
   ةأالميزانية هي المصدر الرئيسي للمعلومات حول سيولة المنش:        أهمية الميزانية 

Financial flexibility liquidity       وحول مرونتها المالية .   
 وتعـرف بأنهـا الوقـت المتوقـع ألصـل مـن األصـول كـي يتحقـق أو يمكـن  : liquidityالـسيولة  - 1

زامهــا فكــل المقرضــين ســواء ألجــل قــصير أو ألجــل طويــل يهمهــم لتا نقــد أو يــتم دفــع ىتحويلــه إلــ
 المطلوبـــات ى نـــسب الـــسيولة فـــي المـــدى القـــصير مثـــل نـــسبة النقـــد وشـــبه النقـــد إلـــىالتعـــرف علـــ

لتزاماتهــا قــصيرة األجــل وكــذلك فــان المــالكين الحــاليين ا تــسديد ىة علــأالمتداولــة لتقيــيم قــدرة المنــش
تقيــيم إمكانيــة اســتمرار أو زيــادة أربــاح أســهمهم أو إمكانيــة  يدرســون ســيولة المنــشاة لحتملــينوالم

  .قلأة كلما كانت خطورة فشلها أة وبشكل عام فكلما ازدادت سيولة المنشأتوسيع عمليات المنش

  
ة فــــي اتخــــاذ أ وهــــي تعبــــر عــــن قــــدرة المنــــش :Financial Flexibilityالمرونــــة الماليــــة   - 2

ـــة لتحـــسين مركزهـــا االقتـــصا دي وفـــي توقيـــت التـــدفق النقـــدي حتـــى تـــتمكن مـــن اإلجـــراءات الفعال
 ) 168ص:2002،الفداغ(مواجهة احتياجاتها النقدية و استغالل فرص االستثمار غير المتوقعة

  
  :Income Statement   قائمة الدخل2.7.2

ن الهــدف األساســي مــن قائمــة الــدخل ومــن أي قائمــة ماليــة أخــرى هــو تزويــد قرائهــا بمعلومــات إ      
هــم هــذه األهــداف والقــرارات بالنــسبة لقائمــة الــدخل أو، تخــاذ قــرارات اقتــصادية بــشكل عقالنــي مفيــدة ال

 ) 3. ( تقيــيم كفــاءة إدارة المــشروع و فعاليتهــا  ) 2. ( ســتثمار وعوائــدها تقيــيم جــدوى اال ) 1( هــي 
ن  مـــًانطالقـــا ) 4( ، قتراض مـــن المـــصارف وجمهـــور المـــستثمرين تقيـــيم مـــدى جـــدارة المـــشروع بـــاال

بــذلك تعتبــر قائمــة الــدخل ، ة يالتــدفقات الداخلــة الجاريــة واعتمادهــا للتنبــؤ بالتــدفقات الداخلــة المــستقبل
  ).96ص  :2009  ،حنان(مؤشرا لرقم وتحديد نتيجة أعمال المؤسسة 
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      فائـــــــدة المعلومـــــــات المحاســـــــبية لتقـــــــدير الـــــــسيولة واليـــــــسر المـــــــالي 2.7.2.1
Usefulness of Accounting Information to Estimate the Financial 

Liquidity and Convenience :   
المرونــة   إن مــن أهــداف القــوائم الماليــة تــوفير المعلومــات التــي تفيــد فــي تحديــد درجــة الــسيولة و   

ســتثمارية وذلــك عــن طريــق معرفــة نتــائج األنــشطة التــشغيلية اال ، Solvency الماليــة واليــسر المــالي
األمـــر الـــذي يفيـــدها فـــي تحليـــل مـــصادر األمـــوال واســـتخداماتها ، ة أليـــة التـــي تقـــوم بهـــا المنـــشوالتموي

، قائمــة المركــز المــالي ، قائمــة الــدخل : انطالقــا مــن القــوائم الماليــة األساســية التــي تعــدها المنــشاة 
  .) 60ص :2009،حنان(قائمة التدفقات النقدية وقائمة التغير في حق الملكية

  
أن نقــص الــسيولة وعــدم كفايــة درجــة المرونــة الماليــة هــي مؤشــرات يــتم اســتنتاجها مــن يــرى الباحــث 

 مــا تكــون ًة وغالبــاأ صــعوبة بــالتنبؤ ســتواجهها المنــشيــؤدياألمــر الــذي ،  تحليــل قائمــة المركــز المــالي
بــصورة عامــة  كلمــا انخفــضت درجــة المرونــة ، ة أحتمــاالت إفــالس تلــك المنــشهــذه مؤشــرات مبكــرة ال

  .ة أ كلما ازداد خطر فشل المنشالمالية
  

   :Statement of Cash Flows قائمة التدفقات النقدية  2.7.3
  :أغراض قائمة التدفقات النقدية 
              الـــــصادر عـــــن المعهـــــد األمريكـــــي للمحاســـــبين القـــــانونين  ) 19( وفقـــــا لمـــــا جـــــاء فـــــي الـــــرأي رقـــــم 

American Institute of Certified Public Accountants  )AICPA (  تحقـق القائمـة
   .2008)، والسيوطي،مطر(غرضين رئيسين هما  

توضيح قيمة الموارد المالية التي تمكنت الشركة من توفيرها من أنشطتها التشغيلية خـالل الفتـرة  .1
كمـــا تلخـــص األنـــشطة التمويليـــة واالســـتثمارية النقديـــة التـــي تمارســـها هـــذه الـــشركة ، المحاســـبية 

  .رة خالل نفس الفت
تــوفر القائمــة معلومــات مكملــه لإلفــصاح عــن التغيــرات الحادثــة فــي المركــز المــالي خــالل الفتــرة  .2

فيمــا يتعلــق بمجــاالت اإلفــصاح عــن الجوانــب النقديــة وال تقتــصر مزايــا هــذه القائمــة ، المحاســبية 
    .ٕ هذين البندين وانما تفيد أيضا في الممارسات المهنية المحاسبية ىعل

ــإمكانيــة التن - المــستقبلية التــي تــساعد فــي  إعــداد ،  توليــد التــدفقات النقديــة ىبــؤ بقــدرة المــشروع عل
عمــال التوســع والتجديــدات ٕالموازنــات التقديريــة بأنواعهــا التــشغيلية والرأســمالية وامكانيــة التخطــيط أل

                    .ًالمطلوبة تبعا للتدفقات النقدية المتوقعة
 تـسديد االلتزامـات وفوائـد الـديون مـن مـوارده الذاتيـة دون ىلمـشروع علـ قـدرة اىإمكانية التعـرف علـ -

                 .  مزيد من االقتراض ىاللجوء إل
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 التدفقات النقديـة مدى قدرة الشركة على تغيير أنماطتقييم كل من المرونة المالية ودرجة السيولة و -
 . هها في المستقبل وفقا للظروف الطارئة أو غير المتوقعة التي يمكن أن تواج

  
  

 ةي فائـــــدة المعلومـــــات المحاســـــبية لتقـــــدير التـــــدفقات النقديـــــة المـــــستقبل2.7.3.1
Usefulness of Accounting Information to Estimate the Future Cash 

Flows     
، المـــدير المـــالي ، اإلدارة العليـــا للمنـــشاة ( ين يتحتـــاج مجموعـــة كبيـــرة مـــن المـــستخدمين الـــداخل    
عـــن " صـــورة تاريخيـــة "  تكـــوين ىإلـــ) الـــدائنين ، المقرضـــين ، المـــساهمين ( والخـــارجين ) عـــاملين ال

ة للتنبؤ بالصورة المـستقبلية مالتدفقات النقدية الداخلة والخارجة التي حدثت فعال خالل الفترة المنصر
عــدم التأكــد أو مــع تحديــد حجــم وتوقيــت تلــك التــدفقات النقديــة المتوقعــة ودرجــة ، للتــدفقات النقديــة 

  ) .  58ص : 2009،حنان (المخاطر المحيطة بها  
  

   ) :2007، اليقة ( ن تقدم المعلومات التالية أن التقارير المالية يجب إوبالتالي ف
  :المعلومات المفيدة لتقييم التدفقات النقدية  .1

فــي تقيــيم مقــادير ن خــرين تقــدم التقــارير الماليــة المعلومــات المفيــدة لمــساعدة المــستخدمين اآلأيجــب 
 ت النقديـــة و بالنـــسبة للتوقعـــات الخاصـــة بالمتحـــصالتوتوقيتـــات وعـــدم التأكـــد المـــرتبط بالمتحـــصال

ــأثر بقــدرة المنــش ــأالنقديــة فإنهــا تت  توليــد نقديــة كافيــة لــسداد االلتزامــات عنــد اســتحقاقها وأيــضا ىة عل
  .توزيعات األرباح احتياجات التشغيل النقدية واحتياجات إعادة االستثمار وكذلك سداد 

  :  السداد وتدفقات األموال ىمعلومات عن السيولة والقدرة عل .2
 النقديـــة وأوجـــه إنفاقهـــا ىة علـــأن تـــوفر التقـــارير الماليـــة معلومـــات عـــن كيفيـــة حـــصول المنـــشأيجـــب 

وكـذلك معلومـات عـن ، وكذلك معلومات عن القروض التي تحصل عليها وعمليـات سـداد للقـروض 
ة أ تــــشمل التوزيعــــات النقديــــة والتوزيعــــات األخــــرى لمــــوارد المنــــش و بــــرأس المــــالالعمليــــات المتعلقــــة

  . السداد ىة أو قدرتها علأ سيولة المنشىالتي قد تؤثر على والعوامل األخر
 :المعلومات المفيدة لقرارات االستثمار واالئتمان  .3

المـــــرتقبين والـــــدائنين ن تـــــوفر التقـــــارير الماليـــــة المعلومـــــات المفيـــــدة للمـــــستثمرين الحـــــاليين وأيجـــــب 
وكـذلك القـرارات ، جـل اتخـاذ قـرارات االسـتثمار واالئتمـان الرشـيدة أن وذلـك مـن خـريوالمستخدمين اآل

ن تكـــون هـــذه المعلومـــات مفهومـــة لهـــؤالء الـــذين يتمتعـــون لفهـــم معقـــول لألنـــشطة أالمـــشابهة ويجـــب 
 . االقتصادية وأنشطة األعمال 
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   :  Disclosure اإلفصاح  2.8
ـــساع المنـــش      ـــادة أعـــداد المـــستثمرين والمقرضـــين وحفاظـــاآنتيجـــة ات ـــًت وتعـــدد أعمالهـــا وزي ى  عل

جل اتخاذ قرارات صائبة ورسمية بات من الضروري وجود إفـصاح أومن ، األموال الخاصة والعامة 
ٕة تصميم واعداد معايير مالية تصور بـشكل أ مسؤولية إدارة المنشىبحيث يقع عل، كاف للمعلومات 

ت وأثـرت عليهـا خـالل كـل فتـرة آيق وصادق العمليات واألحداث االقتصادية التـي تمـت فـي المنـشدق
 المعلومـــات والبيانـــات الكافيـــة ذات الفائـــدة والنفـــع ى هـــذه التقـــارير والقـــوائم علـــينـــشاط بحيـــث تحتـــو

ن تعكــــس هــــذه المعلومــــات والبيانــــات ألمــــستخدمي هــــذه التقــــارير خاصــــة المــــستثمرين والمقرضــــين و
ة ووضـعها المـالي أو أورة الحقيقيـة كمـا هـي فـي الـسجالت دون أي تـضليل لنتـائج أعمـال المنـشالص

ًن اإلفصاح من المبادئ المحاسبية المتعارف عليها والذي يلعب دورا هاما فـي تزويـد ، إاالقتصادي 
مــن ة أو خارجهــا بالمعلومــات المفيــدة حيــث إن أجميــع مــستخدمي التقــارير الماليــة ســواء داخــل المنــش

أهــداف التقــارير الماليــة إعطــاء المعلومــات المفيــدة التخــاذ قــرارات اســتثمارية وائتمانيــة والتنبــؤ بقيمــة 
 : 2008، والعبـادي ، عصفور ( التدفقات النقدية المستقبلية من حيث الحجم والتوقيت وعدم التأكد 

  ) .685ص 

  
    :Concept of Public Disclosure مفهوم اإلفصاح العام  2.8.1

    تختلف وجهات النظر حول مفهـوم وحـدود اإلفـصاح عـن المعلومـات الواجـب توافرهـا فـي القـوائم 
طراف المستفيدة من هذه المعلومات فكـل طـرف ختالف مصالح األوذلك نتيجة ال، المالية المنشورة 

  .  المعلومات من وجهة نظر خاصة ىينظر إل
 مــدققي الحــسابات كمــا إن ىماليــة عــن مفهــوم لــدفقــد يختلــف مفهــوم اإلفــصاح عنــد معــدي القــوائم ال

وجهة نظرهما تعد ال ترضي المستثمرين والمـساهمين المـستخدمين لهـا وقـد ال تتفـق وجهـة نظـر كـل 
هــؤالء مــع رأي الجهــات الرقابيــة اإلشــرافية الرســمية وشــبة الرســمية مثــل البنــوك المركزيــة والمجــامع 

  ) .1999 ، جاموس( المهنية المتخصصة
  

ن البــاحثين مــن يــربط بــين درجــة اإلفــصاح وتخفــيض حالــة عــدم التأكــد لــدى المــستفيدين مــن ومــ    
خــالل نــشر كــل المعلومــات االقتــصادية التــي لهــا عالقــة بالمــشروع ســواء كانــت معلومــات كميــة أو 

 اتخـــاذ قراراتـــه وتخفـــيض مـــن حالـــة عـــدم التأكـــد لديـــه عـــن ىمعلومـــات أخـــرى تـــساعد المـــستثمر علـــ
  ) . 1993، تركي( ية المستقبليةقتصاداألحداث اال
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   :  Disclosure and Transparency  اإلفصاح والشفافية2.8.2
تبـرز أهميــة اإلفـصاح المحاســبي للقواعـد المنظمــة لحوكمــة الـشركات فــي الفهـم الــسريع والــدقيق      

دائـــي وحقـــوق بمـــا فـــي ذلـــك الموقـــف المـــالي واأل، لكافـــة البيانـــات المتعلقـــة بـــاألمور الماديـــة للـــشركة 
 أسـس مدروسـة حيـث ىبما يمكن المساهمين من ممارسة حقوقهم عل، الشركة ى الملكية والرقابة عل

 حقــوق المــساهمين ممــا يــؤدي ى اجتــذاب رؤوس أمــوال والحفــاظ علــىيــساعد اإلفــصاح والــشفافية علــ
حاســبي ن ضــعف اإلفــصاح المإ العكــس مــن ذلــك فــى زيــادة الثقــة بيــنهم وبــين مجلــس اإلدارة وعلــىإلــ

 ممارســة ســلوك غيــر أخالقــي ممــا يزيــد مــن ى غيــاب نزاهــة الــسوق والعمــل إلــىوالــشفافية يــؤدي إلــ
 المعلومــات الجوهريــة فقــط ىال يقتــصر اإلفــصاح علــأ وكــذلك وجــوب ، اإلربــاح ىالتكلفــة ويــؤثر علــ

 النتـــائج الماليـــة والتـــشغيلية للـــشركة وأهـــدافها وملكيـــة األســـهم وحقـــوق ىن تـــشمل علـــأحيـــث يجـــب 
لتـــصويت ومكافـــآت أعـــضاء مجلـــس اإلدارة والمـــديرين التنفيـــذيين والمعلومـــات الخاصـــة بمـــؤهالتهم ا

ن ومـدى اسـتقاللهم عـن مجلـس إدارة الـشركة ومعـامالت خـريوكيفية اختيارهم وعالقـتهم بالمـديرين اآل
 العالقـــة والمخـــاطرة المتوقعـــة وهياكـــل وسياســـات قواعـــد حوكمـــة الـــشركات ومـــضمون ياإلطـــراف ذو

   )  . 2009، أبو حمام (ن حوكمة الشركات وأسلوب تنفيذه  قانو
ــدإ الباحــث ىيــر  ىن اإلفــصاح و الــشفافية تــربط بــين درجــة اإلفــصاح وتخفــيض حالــة عــدم التأكــد ل

المستفيدين من خالل نشر المعلومـات االقتـصادية التـي لهـا عالقـة بالمـشروع سـواء كانـت معلومـات 
حيــث يخــتص اإلفــصاح بالمعلومــات ، ر فــي اتخــاذ قراراتــه  تــساعد المــستثمىكميــة أو معلومــات أخــر

كــذلك عــرض المعلومــات الهامــة لألطــراف ، الموجــودة فــي القــوائم الماليــة لتقــديم المعلومــات الماليــة 
 تحقيــق تــدفقات ىة علــأالمــستفيدة كالمــستثمرين والــدائنين وغيــرهم بطريقــة تــسمح بــالتنبؤ بمقــدرة المنــش

  . سداد التزاماتها ىلنقدية في المستقبل وقدرتها ع
  

   Disclosures about Liquidityفصاحات عن السيولة  اإل 2.8.3
 يعتبر اإلفصاح عن النقدية وغير النقدية ألية مصرف بمثابة إمداد مستخدمي القوائم المالية 

  ) 2010، حجازي( : بأساس قدرة المصرف على توليد نقدية وما في حكمها وهذا من خالل 
  

ة عن األرصدة الهامة لمبلـغ النقديـة ومـا فـي حكمهـا والتـي تحـتفظ بهـا أشن تفصح المنأينبغي  .1
 . ذلكىة وغير المتاحة لالستخدام بواسطة المجموعة مع تعليق اإلدارة علأالمنش

 توجد ظروف مختلفة تكون فيها أرصدة النقدية وما فـي حكمهـا والتـي تحـتفظ بهـا المنـشاة غيـر .2
 ذلك أرصدة النقدية وما في حكمهـا التـي تحـتفظ ىالمثال علمتاحة لالستخدام بواسطة المجموعة و

 التحــويالت أو قيــود قانونيــة أخــرى تطبــق ىبهــا شــركة تابعــة تعمــل فــي دولــة يكــون بهــا مراقبــة علــ
  عندما تكون باألرصدة غير متاحة لالستخدام العام من الشركة األم أو الشركات التابعة األخرى 
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جــل تفهمهــم للمركــز أ ضــرورية لمــستخدمي القــوائم الماليــة مــن  قــد تكــون المعلومــات اإلضــافية. 3
  و ذلـــكىة ويـــشجع اإلفـــصاح عـــن هـــذه المعلومـــات مـــع تعليـــق اإلدارة علـــأالمـــالي وســـيولة المنـــش

 :يتضمن هذا 

مبلــغ تــسهيالت االقتــراض غيــر المــسحوبة والتــي قــد تكــون متاحــة ألنــشطة التــشغيل لمــستقبلية  -
  . استخدامات تلك التسهيالت ى أية قيود علىواإلشارة إلولتسوية االرتباطات الرأسمالية 

 مبلـــغ التـــدفقات النقديـــة مـــن كـــل مـــن أنـــشطة التـــشغيل واالســـتثمار والتمويـــل والمتعلقـــة يإجمـــال -
 لتجميع النسبي للقوائم المالية بالحقوق في المشروعات المشتركة المعروضة باستخدام ا

دات فــي طاقــة التــشغيل منفــصلة عــن التــدفقات إجمــالي مبلــغ التــدفقات النقديــة التــي تمثــل زيــا -
 .حتفاظ بطاقة التشغيل النقدية التي تكون مطلوبة لال

قيمــة التــدفقات النقديــة المتولــدة مــن أنــشطة التــشغيل واالســتثمار والتمويــل لكــل قطــاع صــناعي  -
 . أو جغرافي 

 والتــدفقات  للتــدفقات النقديــة التــي تمثــل زيــادات فــي طاقــة التــشغيلالمــستقليعتبــر اإلفــصاح  .4
 ألنه يمكـن المـستخدم مـن تحديـد مـا إذا ً طاقة التشغيل مفيداىالنقدية المطلوبة للمحافظة عل

والمنشاة التي ال تقوم ، كانت المنشاة تستثمر بشكل كاف في مجال صيانة طاقتها التشغيلية
ســـتثمار بـــشكل كـــاف فـــي صـــيانة طاقتهـــا التـــشغيلية  قـــد تعـــرض ربحيتهـــا فـــي المـــستقبل باال
  . ة أخطر من توفير السيولة الحالية والتوزيعات ألصحاب المنشلل

 القــوائم الماليــة مــن اإلفــصاح عــن التــدفقات النقديــة حــسب القطــاع حيــث ويــستفيد مــستخدم .5
   .يمكنهم تفهم العالقة بين التدفقات النقدية للمنشاة ككل وتلك المتعلقة باألجزاء المكونة لها

  
   :  Control and Concept  الرقابة ومفهومها2.9

للتعرف على كيفيـة ، الرقابة هي اإلشراف والفحص والمراجعة من جانب سلطة أعلى لها هذا الحق 
،      لهــا ةســير العمــل داخــل الوحــدة و للتأكــد مــن حــسن اســتخدام األمــوال  فــي األغــراض المخصــص

وللتأكــد مــن مــدى تحقيــق ، إوان المـوارد يــتم اســتنفاذها طبقــا للقــوانين واللــوائح والتعليمــات المعمــول بهــ
والتأكــد مــن ســالمة تحديــد نتــائج األعمــال والمراكــز الماليــة  وتحــسين معــدالت ، المــشروع ألهدافــه 

األداء للكــشف عــن المخالفــات واالنحرافــات وبحــث األســباب التــي أدت الــى حــدوثها واقتــراح وســائل 
   ) .21ص ، 1998، الكفراوي ( عالجها لتفادي تكرارها مستقبال  
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   :   Internal Control Accounting الرقابة الداخلية المحاسبية 2.9.1
كما انـه يمتـد ليـشمل كـل دورات ، يتضمن هذا اإلطار أنواع عديدة عن مقاييس الرقابة واألمن      

ًالعمليات بداية بالمـدخالت إلـى هـذه الـدورات مـرورا بعمليـات التـشغيل ومنتهيـا  بالمخرجـات كمـا يمتـد ً
  . ٕطار أيضا ليشمل الممارسات اإلدارية والنواحي التنظيمية واجراءات الحماية المادية هذا اإل

   انه نظام الرقابة الداخلية ى هذا اإلطار الشامل للرقابة علىوعادة ما يشير المحاسبون إل
Internal control system   

  
 

 إطار الرقابة لنظم المعلومات ) 2 (               الشكل رقم 

  
  )ممارسات إدارية  ( ية  الرقابة اإلدار                      
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   أهداف نظام الرقابة الداخلية 2.9.2
The Objectives of the Internal Control System:   

  :  )2004،وحسين ، حسين(:  تحقيق أربعة أهداف رئيسية ىيهدف نظام الرقابة الداخلية إل
  ة قانات من سوء االستخدام أو الضياع أو السربما في ذلك البي، حماية األصول  .1
  التأكد من صحة البيانات المحاسبية ومدى إمكانية االعتماد عليها  .2
 تنمية الكفاءة التشغيلية في عمليات الوحدة  .3

 ضمان تحقيق السياسات واألهداف التي وضعتها إدارة الوحدة  .4

 
  

 :  المراقبة الداخلية وهما  مسئولية تحقيق هذه األهداف نظامين فرعيين لنظامىويتول

  .نظام الرقابة الداخلية المحاسبية الذي يتحمل مسئولية تحقيق الهدفين األولين -
 .ن خرينظام الرقابة اإلدارية الذي يتحمل مسئولية تحقيق الهدفين اآل -

 
  

  :متها ء السيولة المصرفية ومدى مالى الرقابة عل2.9.3
and suitability Control over bank liquidity    :   

  
ى ً ذلـــك ضـــروريا لتـــسيير العمـــل وعلـــى    للمـــصرف المركـــزي صـــالحية اســـتخدام الوســـائل كلمـــا رأ

ًن يحـدد دوريـا بالنـسب أ حالة السيولة ومستواها ولتحقيق ذلك يمكنه ى علًالمصارف التقيد بها حفاظا
  ). 141ص :1997،حنفي(الواجب توافرها فيما يتعلق 

ومقــدار التزاماتــه ، مــن جهــة ، صنفة حــسب درجــة ســيولتها بمقــدار موجــودات المــصرف مــ .1
  . أخرى لألداء من جهة سيولتهامصنفة وفق درجة 

والمقــدار اإلجمــالي للودائــع أو لجميــع التعهــدات تحــت ، مقــدار أمــوال المــصرف الخاصــة  .2
  .الطلب والقصيرة األجل من جهة أخرى 

 والكفاالت والـتكفالت مـن جهـة و مقدار تعهداته بالقبول ،مقدار أموال المصرف الخاصة  .3
 .أخرى 

  .ومجموع تعهداته تجاه الغير من جهة أخرى، مقدار أموال المصرف الخاصة  .4

المقدار اإلجمـالي لالعتمـادات الممنوحـة مـن المـصرف الشخـصي واحـد حقيقـي أو معنـوي  .5
 .من جهة والمقدار اإلجمالي ألموال المصرف الخاصة وودائعه من جهة أخرى 
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  وليات مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية في إدارة السيولة مسؤ2.10
Responsibilities of the Board of Directors and Executive Management in 

the Management of Liquidity   
  

 Responsibilities of the Board ofمــسؤوليات مجلــس اإلدارة : ً أوال 2.10.1

Directors  
 ) :بدون تاريخ ، سعيد ( اإلدارة في األمور التالية   مجلس تتتحدد مسؤوليا

ن يـتم مراجعتهـا مـرة أ ىاعتماد إستراتيجية إدارة السيولة والسياسات واإلجراءات المرتبطة بها علـ .1
  . األقل في السنة ىواحدة عل

معتمـدة التأكد من قيام اإلدارة التنفيذية باتخاذ الخطوات الالزمة لتنفيذ اإلسـتراتيجية والـسياسات ال .2
  . المتعلقة بإدارة مخاطر السيولة 

 .التأكد من توفر الخبرات الضرورية لدى اإلدارة التنفيذية واألشخاص المعنيين بإدارة السيولة  .3

 .التأكد من وجود أنظمة القياس ومراقبة جميع مصادر مخاطر السيولة  .4

حـدوث  وريـة فـي حـال تقـارير فىمراجعة التقارير الدورية حول وضع سيولة البنك والحـصول علـ .5
 . سيولته الحالية أو المستقبلية ىتغيرات جوهرية عل

، الــسوق ، االئتمــان : فهــم طبيعــة العالقــات مــا بــين مخــاطر الــسيولة والمخــاطر األخــرى مثــل  .6
 . والسمعة ،التشغيل 

حداث جديدة تـؤثر أالتأكد من اتخاذ اإلدارة التنفيذية لإلجراءات الصحيحة المناسبة لمواجهة أي  .7
 .  السيولة ىعل

 

   مسؤوليات اإلدارة التنفيذية: ً ثانيا 2.10.2
 Responsibilities of the Executive Management:   

  ) :بدون تاريخ ، سعيد ( كما تتحدد مسؤوليات اإلدارة التنفيذية في األمور التالية 
  .سيولة وضع وتنفيذ إستراتيجية إدارة السيولة بحيث تتماشى مع درجة تحمل مخاطر ال .1
 مختلـف الوحـدات ذات العالقـة ىتعميم إستراتيجية إدارة السيولة والسياسات الالزمة لتطبيقهـا علـ .2

  .داخل البنك 
تحديــد الهيكــل اإلداري والمــسؤوليات والــضوابط المتعلقــة بــإدارة الــسيولة وبمراقبــة وضــع الــسيولة  .3

 . تؤثر على تحويل األموال قيود قدللبنك ولشركاته التابعة مع األخذ باالعتبار أي معوقات و

 .أي أحداث جديدة تؤثر على السيولةإعالم مجلس اإلدارة فورا في حال حدوث  .4

 المجموعــة ى مــستوى البنــك وعلــى مــستوىإدارة ومراقبــة مخــاطر الــسيولة واحتياجــات الــسيولة علــ .5
 . ألي تطورات مادية داخل المجموعة ستجابة بشكل سريعالبنكية واال
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ــ .6 عــايير الموضــوعة المتعلقــة برفــع تقــارير الــسيولة بمــا فــي ذلــك نطاقهــا ودوريــة  المىالموافقــة عل
لجنـــة إدارة الموجـــودات  ،لجنـــة إدارة المخـــاطر ،  مجلـــس اإلدارة :ى عـــدة جهـــات منهـــارفعهـــا إلـــ

  .والمطلوبات أو اإلدارة التنفيذية مع ضرورة تحديد الجهة المسئولة عن إعداد هذه التقارير

ت النقديــة المــستقبلية للموجــودات والمطلوبــات ولاللتزامــات خــارج الميزانيــة قيــاس وتقــدير التــدفقا .7
 .ضمن مختلف الفترات الزمنية وتحت مختلف الظروف 

دارة مخاطر السيولة الناتجة عن اسـتخدام الودائـع بـالعمالت األجنبيـة لتمويـل التوظيـف بالعملـة إ .8
عـن تغيـر أسـعار الـصرف أو التغيـر المحلية أو بالعكس مع األخذ باالعتبـار المخـاطر الناجمـة 

 .في سيولة السوق 

 .س لقياس مخاطر السيولة بشكل كمي استخدام عدة مقايي .9

) الداخلة أو الخارجـة ( يوم وذلك بقياس التدفقات النقديةإدارة مراكز ومخاطر السيولة خالل ال .10
ولويـة فــي ســداد اليوميـة المتوقعــة بمـا فــي ذلـك توقــع موعـد هــذه التـدفقات خــالل اليـوم وتحديــد األ

ـــسيولة خـــالل اليـــوم واجـــراء  ـــالعجز المحتمـــل فـــي ال ـــاريخ اســـتحقاقها والتنبـــؤ ب ـــا لت ٕااللتزامـــات وفق
ــ  التمويــل الــالزم لمقابلــة االحتياجــات الطارئــة خــالل اليــوم مــع ىالترتيبــات الالزمــة للحــصول عل

  .ٕضرورة توفر سياسات واجراءات وأنظمة لدعم عملية إدارة السيولة خالل اليوم 

 مـــشاكل ىللمـــساعدة فـــي التعـــرف مبكـــرا علـــ) الكميـــة أو النوعيـــة ( وضـــع مجموعـــة المؤشـــرات  .11
 .السيولة 

ــ .12  إدارة التــدقيق الــداخلي القيــام بالمراجعــة الدوريــة لمــدى تطبيــق اإلطــار الــذي يحكــم ىيجــب عل
 .  فعاليته ىإدارة مخاطر السيولة ومراجعة مد

ات كميـــة عـــن وضـــع الـــسيولة لـــدى البنـــك اإلفـــصاح مـــن خـــالل التقـــارير الدوريـــة عـــن معلومـــ .13
 معلومــات نوعيــة عــن هيكــل إدارة مخــاطر الــسيولة بــشكل يوضــح ادوار ومــسؤوليات ىإضــافة إلــ

  . مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ومختلف الوحدات التنظيمية 
  

   :Deposits الودائع  2.11
ــ     ي اســتمراره ونمــوه وهــي مــن أهــم  تعــد الودائــع الركيــزة األساســية التــي يعتمــد عليهــا المــصرف ف

عمـــال كمـــا تتمثـــل األالبنـــود فـــي الميزانيـــة العموميـــة للمـــصرف الـــذي تميـــزه عـــن غيـــره مـــن منـــشآت 
 المــــصارف التجاريــــة وتعطــــي ىفــــراد والمؤســــسات االســــتثمارية بإيــــداعها لــــدبــــاألموال التــــي يقــــوم األ

   ) . 2008، جامعة القدس المفتوحة ( المصارف الحق للمودعين بالسحب عليها 
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   : What Deposits ماهية الودائع 2.11.1
 الودائع المادة الخام التي يـستخدمها المـصرف فـي مـنح القـروض وتمثـل مـصدر التمويـل تبرتع     

  .   ما تجتذبه من ودائع لتمويل عملياتهاىالرئيس للمصرف التجاري إذا تعتمد المصارف عل
در للتمويـــل فـــي أي بنـــك ســـواء أكـــان بنكـــا تقليـــديا أم وتكمـــن أهميـــة الودائـــع فـــي أنهـــا تعـــد أهـــم مـــص

 مــا تــستطيع ى فــي تحويــل نــشاطاتها االســتثمارية علــً رئيــساًإذ تعتمــد المــصارف اعتمــادا ، ًإســالميا
عمــــال ومؤســــسات عامــــة أومنــــشآت  ، ًفــــراداأ، مــــن مختلــــف فئــــات المجتمــــع ، اجتذابــــه مــــن ودائــــع 

 ارض الـــوطن أو غيـــر مقيمـــين مـــن ىين علـــوســـواء كانـــت الودائـــع مـــن أشـــخاص مقيمـــ، وحكوميـــة 
مـــن مجمـــوع % 80 يقـــارب مـــن الخـــارج وتـــشكل الودائـــع لـــدى المـــصارف العاملـــة فـــي فلـــسطين مـــا 

    ).171 ص ،2008، جامعة القدس المفتوحة ( مصادر التمويل 
احـد المـصادر الهامـة التـي يحـصل عليهـا المـصرف التجـاري ،  مختلف أنواعها ىتشكل الودائع عل 

فـراد و المـشروعات والهيئـات بإيـداع أمـوالهم حيـث يقـوم األ،  المـساهمين فيـه أو المؤسـسين من غير
لدى المصرف للمحافظة عليها واستثمارها بشكل أفضل وهـي تـشكل نـسبة كبيـرة مـن إجمـالي مـوارده 
وقـــد تتجـــاوز الودائـــع مـــوارد المـــصرف الذاتيـــة بإضـــعاف مـــضاعفة وهـــي أهـــم مـــا يميـــز المـــصارف 

،  جانبهـا فـي االقتـصاد القـومي ىغير من المؤسسات االئتمانية األخـرى التـي تعمـل إلـالتجارية عن 
الودائـع التـي تـستعملها .  خلـق الجانـب األكبـر مـن المـوارد ىفضال عن قدرة المـصارف التجاريـة علـ

، جامعــة القــدس المفتوحــة ( ســتثمار قــراض وااللمزاولــه نــشاطها االئتمــاني فــي عمليــات التــسليف واإل
   )  . 130ص:  1999

   ):2011، سلطة النقد الفلسطينية ( أما بالنسبة لفلسطين يمكن تصنيف الودائع إلى 
  
   ) :ودائع العمالء او الجمهور ( الودائع غير المصرفية  -

مـن % 79.2تشكل ودائع العمالء غير المصرفية أهم مصدر لألموال المتاحة للمـصارف مـا نـسبته 
ها بنوع من الثبات النسبي وفي ذلك إشارات و دالالت واضحة على إجمالي مصادر االموال واتسام

بالجهـــاز المـــصرفي واســـتمرار تـــدفق الفـــوائض الماليـــة ) العمـــالء ( اســـتمرار وتعزيـــز  ثقـــة الجمهـــور 
ممــا يــسهم فــي تعزيــز دور الوســاطة وتــوفير الــسيولة الالزمــة ، واالدخاريــة إلــى المنظومــة المــصرفية

  .ة المختلفة لتمويل األنشطة االقتصادي
  ) :ودائع سلطة النقد والمصارف ( الودائع المصرفية  -

مقارنـة % 5.8 م حيـث بلغـت 2010لم يطرأ  تغير على األهمية النسبية للودائع المصرفية في عـام 
وتتكــون  ، 2009فــي عــام ) ودائــع العمــالء + الودائــع المــصرفية ( مــن إجمــالي الودائــع % 5.7مــع 

لطة النقــد وأرصـدة المــصارف العاملــة داخــل فلــسطين وأرصــدة المــصارف هـذه الودائــع مــن أرصــدة ســ
  .خارج فلسطين
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   حجم الودائع ونوعيتها وطبيعتها  2.11.2
The Volume of Deposits and the  Quality and Nature :          

ولكل  ، تتكون الودائع من األموال التي يسلمها أصحابها للبنك ليحفظها لحسابهم وتحت أمرهم     
وتوقيــت عمليــات ، يحــددها حجــم المــسحوب منهــا والمــضاف إيداعــه إليهــا ، وديعــة طبيعــة خاصــة 

ن الودائع تمثل المصدر الرئيسي الذي يعتمـد عليـه أوبما ، السحب واإليداع وطريقة تشغيل الوديعة 
   )  . 393ص ، 2005، سلطان  (   لتشغيلهااالستعدادينبغي عليه ، البنك التجاري في التوظيف 

  
   السيولة لمقابلة سحب الودائع2.11.3

       : Liquidity to Meet Deposit Withdrawals   
 نــوع وحجــم ســلوك الودائــع لــدى البنــك فهــي تمثــل ى حــد كبيــر علــىتتوقــف متطلبــات الــسيولة إلــ     
حــت ت : ىوالتــي تتفــاوت مــن حيــث الــسيولة فلــيس المهــم تــصنيف الودائــع إلــ، لمــودعين تزامــات لال

الـخ ولكـن .... ودائـع حكوميـة ، فـراد أ ودائـع ىالخ أو وفقـأ لمـصادرها إلـ... أجلة ، توفير ، الطلب 
  األهم معرفة درجة أو احتمال سحب كل نوع من هذه الودائع خالل الفترة القصيرة 

    ) :171 ص ، 2005 ، سلطان(  ثالث أنواع هما ىغراض السيولة إلتصنف الودائع أل
  

  السحب ودائع مؤكدة  .1
  ودائع محتملة السحب  .2
 ودائع غير مؤكدة السحب  .3

 

   غراض تلبية القروض والسلفيات السيولة أل2.11.4
Liquidity to Meet the Purposes of Loans and Advances :           

كبر من االنخفاض فـي الودائـع أ القروض بدرجة ىتزيد الحاجة للسيولة نتيجة لزيادة الطلب عل     
لـذلك ،  هـذا الوضـع يحـتفظ البنـك بأصـول سـائلة لتلبيـة احتياجـات العمـالء المؤكـدة الـسحب ولتجنب

 هــذه الــسيولة لمقابلــة الزيــادة فــي ىيجــب تلبيــة االحتياجــات المحليــة مــن القــروض والــسلفيات وتــسم
   )   . 175 ص ، 2005، سلطان  ( ،القروض والسلفيات
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  الفصل الثالث
  ةدارة مخاطر السيولإ

Chapter Three 
Liquidity Risk Management  
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                 :Introduction مقدمة3.1 
يعــد موضــوع الــسيولة مــن المواضــيع المهمــة فــي المــصارف التجاريــة وشــغلها الــشاغل فــي عملهــا     

فقـــد يخـــسر المـــصرف عـــددا مـــن زبائنـــه نتيجـــة عـــدم تـــوفر الـــسيولة ، اليـــومي واحتكاكهـــا فـــي الزبـــائن 
 تبدأ أهميـة الـسيولة مـن خـالل قـدرة البنـك  ،افية أو عدم إمكانية تلبية طلباتهم في الوقت المناسبالك
 مواجهـة التزاماتـه قـصيرة األجـل بـشكل مناسـب ونظـرا لمـا تحظـاه الـسيولة مـن أهميـة بالغـة عنـد ىعل

العكس مـن وبـ،  نـسب محـددة للـسيولة فـي البنـوك التجاريـة ىالبنوك فقد نصت القوانين المصرفية عل
ممـا ينـتج عـن ذلـك حالـة االسـتخدام غيـر الـصحيح ، ذلك فقد يحتفظ المصرف بسيولة تفـوق حاجتـه 

 مـن تعظـيم األربـاح وفـي الوقـت التـي تمكنهـا السيولة ى البنوك عن مستوتحافظلذا ، للموارد المتاحة 
  .  المناسب للسيولة ى الحد األدنىنفسه الحفاظ عل

 بـذلت العديـد مـن المـصارف 2007العالمية التي بدأت في منتصف العـام وخالل فترة األزمة المالية 
 تــوفير مــستويات مناســبة ى مــن الــسيولة األمــر الــذي اســتدعٍ قــدر كــافىجهــود فــي ســبيل الحفــاظ علــ

 النظام المالي إال انه وبالرغم من الدعم الذي تم ىمن السيولة بواسطة البنوك المركزية للمحافظة عل
نـدماج أو  االىالمركزية فقد تعرضت العديـد مـن المـصارف لإلفـالس واضـطرت إلـتقديمه من البنوك 

ن تتبلـــور أكمـــا أظهـــرت األزمـــة إن مخـــاطر الـــسيولة يمكـــن ،  إتبـــاع أقـــصى الحلـــول المطروحـــة ىإلـــ
 ممـــا قـــد يـــضاعف المخـــاوف ىن تتالشـــأن يـــؤدي بـــالموارد الماليـــة للمـــصارف أبـــشكل ســـريع ويمكـــن 

   ) .2011، ركي ت( المتعلقة بتقييم األصول 
ــــسياسية واال غالقــــات التــــي يمارســــها قتــــصادية الراهنــــة بــــسبب الحــــصار واإلوفــــي ظــــل األوضــــاع ال

 السيولة المصرفية التي ى قطاع غزة تكمن صعوبة وتعقيدا في تقدير مستوىحتالل اإلسرائيلي علاال
ات الماليـة وتمكنهـا حتفاظ بها والتي تضمن لها الوفاء بكـل االلتزامـ المصارف التجارية االىيجب عل

  . ستثمارات واألرباح في ذلك الوقت من تحقيق أقصى اال
 مفهــوم وأهميــة ومكونــات ومقــاييس إدارة الــسيولة والرقابــة عليهــا ويتــضمن هــذا الفــصل التعــرف علــى

  . تناول أهم المخاطر والسياسات المتبعة في إدارة السيولة يكما 
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   :The Concept of Liquidity  مفهوم السيولة3.2
   : السيولة من عدة زواياى يمكن النظر إل

 نقديــة بــدون خــسائر فــي ىالــسيولة بمعناهــا العــام هــي مــدى تــوافر أصــول ســريعة التحــول إلــ -
   ) . 131ص  : 2005، سلطان ( قيمتها لمقابلة ديون مستحقة في مواعيدها دون تأخير 

 فــي شــكل ســائل بــدرجات متفاوتــة تعنــي الــسيولة المــصرفية احتفــاظ البنــك بجــزء مــن أصــوله -
وذلــك لمواجهــة الزيــادة فــي ســحب الودائــع بحيــث يــتمكن البنــك فــي ذات الوقــت مــن اســتغالل 

مـع احتفاظــه بنقــود كافيــة تمكنــه مــن مقابلــه طلبــات ، ودائعـه بمــا يحقــق لــه اكبــر ربــح ممكــن 
ـــــــ ـــــــسحب دون أدن ـــــــأخير ىال ـــــــر ،  ت ـــــــه         أومـــــــن غي ـــــــي أعمال ـــــــاك ف ـــــــك ارتب ـــــــنجم عـــــــن ذل        ن ي

  ) .141ص  : 2005، سلطان ( 

 مواجهــة التزاماتــه الماليــة والــذي تتكــون ىيقــصد بالــسيولة المــصرفية بأنهــا قــدرة المــصرف علــ -
ين لتلبيـة ضـبشكل كبير من تلبية طلبات المودعين للـسحب مـن الـوداع وتلبيـة طلبـات المقتر

  ) .93 ص  :2008، الحسيني والدوري ( حاجات المجتمع 

ى وبذلك يمكن القول بان السيولة المناسبة تمثل عنصر الحماية واألمان بالنسبة للمـصرف ومعنـ
   ) . 2011، تركي  (   الحماية حماية األموال غير السائلةىومعن" . أمان الودائع " األمان 

األصـــول تبـــين مـــن التعريـــف العـــام إن الـــسيولة مـــسالة نـــسبية لهـــا متغيـــرات المتغيـــر األول هـــو و
السائلة والمتغير الثاني هو تواريخ استحقاق الديون وبطبيعـة الحـال تختلـف األصـول الـسائلة فـي 

 نقديـة وفـي درجـة الخـسائر التـي يـتم التـضحية بهـا ىدرجة سيولتها في إمكانية سـرعة تحويلهـا إلـ
 دفعهـــا حـــسب تـــاريخ طلـــبومـــن ناحيـــة أخـــرى فـــان الـــديون تختلـــف فـــي ، نتيجـــة هـــذا التـــصرف 

يجعــل . حقاق كــل منهــا وحــسب درجــة المخــاطر فــي عــدم دفــع الــدين فــي ميعــاد االســتحقاق اســت
ن يطلــب مــن أي أالــسيولة فــي البنــوك التجاريــة مــسالة حــساسة وخطيــرة ففــي الوقــت الــذي يمكــن 

ن األمـر يـصبح خطيـرا لـو ادائن في أي شركة صناعية أو زراعيـة أو عقاريـة مهلـة الـسداد نجـد 
 ذلـك فـان نقـص الـسيولة للبنـك ىدعين االنتظار لحين تدبير األموال وعلـإن البنك طلب من المو

   ) . 142ص  : 2005، سلطان (  ولالقتصاد القومي ككل  للمصرف Fatalربما يكون مميتا
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    :  النحو التاليى التجارية علالمصارفوعليه يمكن تلخيص مفهوم السيولة في 
ودائــع ومواجهــة ســداد االلتزامــات المــستحقة فــي  مواجهــة الــسحوبات مــن الىقــدرة البنــك علــ -

  .  القروض دون تأخير ىمواعيدها وكذلك مواجهة الطلب عل
 . الطلب د نقد حاضر عنى تحويل تعهداته إلىقدرة المصرف عل -

 . مواجهة المطلوبات التي تقدم للدفع الفوري ىقدرة المصرف عل -

ـــ - ـــه بـــشكل فـــوري ىقـــدرة البنـــك عل ـــة التزامات مـــن خـــالل تحويـــل أي أصـــل مـــن وذلـــك ،  مقابل
 نقد سائل وبسرعة وبأقـل التكـاليف حيـث تـستخدم هـذه النقديـة فـي تلبيـة طلبـات ىاألصول إل

 . كل قروض وسلفيات لخدمة المجتمعالمودعين للسحب من ودائعهم وتقديم االئتمان في ش
  
  
  

   التجارية المصارف أهمية السيولة في 3.3
The Importance of Liquidity in Commercial Banks :         

هــذا ويواجــه العمــالء احتياجــاتهم ،  األمــوال ى الــسيولة لمواجهــة طلــب عمالئهــا إلــىتحتــاج البنــوك إلــ
إمــا مــن خــالل ســحب ودائعهــم لــدى البنــوك أو مــن خــالل االقتــراض منهــا وحيــث إن مثــل ، للــسيولة 

لمواجهــة مثــل هــذه المتطلبــات ن تكــون البنــوك مــستعدة دائمــا ألــذا يجــب ، هــذه االحتياجــات مــستمرة 
    ) .2010، السعدي (   يجابيات اآلتيةستعداد يعطيها اإلالن مثل هذا اال

 الوفـــاء ىالظهــور فـــي الـــسوق الماليـــة الحـــساسة تجـــاه المخــاطر بمظهـــر المـــأمون القـــادر علـــ .1
  . بالتزاماته 

ة لمتطلبـاتهم سـتجاب إمكانيـة االىوالتأكـد لهـم علـ، تعزيز ثقة كل مـن المـودعين والمقترضـين  .2
 . كما ظهرت 

 .  للسوق المالية والمحللين والمودعين واإلدارة ً ايجابياًتعتبر مؤشرا .3

  . الوفاء بااللتزامات والتعهداتىتأكيد القدرة عل .4

 .  ما قد تجلبه من سلبيات  وتجنب البيع الجبري لبعض األصول .5

 .   لألموال ىعلأتجنب دفع كلفة  .6

 .  البنك المركزي وسلبيات ذلك قتراض من االىتجنب اللجوء إل .7
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  : أهمية السيولة بالنسبة للمصرف  3.3.1
Importance of Liquidity for the Bank :            

جـل مواجهـة سـحوبات المـودعين لتلبيـة طلبـات زبائنـه فـي أ سيولة من ىإن المصرف يحتاج دائما إل
ـــسيولة فـــي ، ة اســـتثماريةمـــنحهم القـــروض والتـــسهيالت وعـــدم تفويـــت فرصـــ ـــذلك تظهـــر أهميـــة ال :       ل

  . )376ص  : 2009، الشمري ( 
  .أنها تعتبر كمؤشر حيوي للسوق المالية والمودعين واإلدارة والمحللين  -
 اإليفـاء ىأنها تعتبر إمام السوق المالية بمظهر عالي الثقة والبعيد عن المخـاطر والقـادر علـ -

  . بالتزاماته تجاه جميع اإلطراف

أنها تشكل تعزيزا لثقة كل مـن المقترضـين والمـودعين وحملـة األسـهم والتأكيـد لهـم بأنـه قـادر  -
 . ستجابة السريعة لمتطلباتهم  االىعل

 . لتزامات والتعهدات الملتزم بها  الوفاء باالىالتأكيد للقدرة عل -

  .تهجل اإليفاء بالتزاماأن يقوم ببيع بعض موجوداته بخسارة من أسوف ال تجعله  -

 االقتــــراض مــــن المـــصارف أو مــــن البنــــك ىوجـــود الــــسيولة تمكنــــه مـــن عــــدم االضــــطرار إلـــ -
 .المركزي

  
  : الفرق بين سيولة المصرف الفرد وسيولة الجهاز المصرفي ككل  3.3.2

The Difference Between the Individual Bank Liquidity and 
the Liquidity of the Banking System as a Whole  

 البنـك ى رصيد إضافي لمقابلة طلبات مودعيه فانه سـيلجأ إلـىفي حالة حاجة المصرف الفرد إل    
 المـصارف األخـرى ليعيـد حـسم أو إعـادة خـصم بعـض أوراقـة أو ليقتـرض بــضمانها ىالمركـزي أو إلـ

 بــديل ثـاني هــو اسـتعمال خــط الـدفاع الثــاني أو االحتيـاطي الثــانوي الـذي يتمثــل فـي اســتدعاء ىأو إلـ
 ىروضــه قــصيرة األجــل أو بيــع جــزء مــن موجوداتــه عاليــة الــسيولة عنــدها يــتمكن مــن الحــصول علــق

إمـا بالنـسبة للجهـاز المـصرفي فالحالـة تختلـف حيـث تظهـر هـذه ، أموال سائلة بسرعة وبدون خسارة 
الحالة في أوقات األزمات النقدية أو ظروف طارئة عند تهديد البلد أو حصول كوارث أو غيرها فلـو 

  :  سيولة في آن واحد فعندها تكون الحالة ىحتاجت جميع المصارف إلا
ن يــسحب أو يقتــرض مــن مــصرف آخــر الن أعــدم اســتطاعة أو تمكــن أي مــن هــذه المــصارف  .1

  .  سيولة حاضرة ىكالهما يحتاج إل
 سـيولة بعـرض موجوداتهـا بكميـات هائلـة وفـي وقـت ىتقوم جميع هذه المـصارف التـي تحتـاج إلـ .2

 عكـس حالـة ىستهبط القيمة السوقية لهذه الموجودات مـن خـالل زيـادة العـرض علـواحد فعندها 
إمــــا المــــصارف مجتمعــــه فتكــــون ، المــــصرف الفــــرد حيــــث إن موجوداتــــه تتمتــــع بــــسيولة عاليــــة 
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                )ســـــــــــيولة عامـــــــــــة (  مـــــــــــشكلة ىموجوداتهـــــــــــا غيـــــــــــر ســـــــــــائلة ممـــــــــــا يـــــــــــؤدي بالـــــــــــضرورة إلـــــــــــ
  ) .  2009، الشمري ( 

  
  : Liquidity Requirementsمتطلبات السيولة  3.4

   تخصيص األموال بشكل يضمن مقابلة السحب من الودائع :المطلب األول 
، ميزانية أي مصرف تجاري الجزء األكبر من مكونات هذه الميزانية هو عبارة عن الودائع بأنواعهـا 

 ى أنـواع أخـرىل الودائـع علـوالتـي تـدفع عنـد الطلـب فـي حـين تـشم) جاريـة ( كالودائع تحت الطلب 
 ىيتم سحبها وفقا لشروط خاصة تحدد مسبقا وعادة ما تحسب المصارف التجارية ودائع التـوفير علـ

  . أنها ودائع ادخارية تدفع عند الطلب 
فات لعمـالء المـصرف ي هو تـوفير األمـوال لمقابلـة االحتياجـات مـن القـروض والتـسل:المطلب الثاني 

تبر القروض مصدر الدخل األساسي للمصرف من خالل الفوائـد التـي تفـرض وتع،  المحيطة ةوالبيئ
 تحقيق ربح مناسب في ظل متطلبات السيولة ودرجـة ى فان المصرف يهدف في نشاطاته إل،عليها 

   ) . 67ص  : 2008، والدوري ، الحسيني ( مالئمة من المخاطر 
  
  

   Components Liquidity Management مكونات إدارة السيولة 3.5
ت الماليـة وخاصـة فـي آتعد السيولة النقدية وشبه النقدية وتوفيرها من األهـداف األساسـية للمنـش     

ــ وذلــك ال ،المــصارف  مــستويات محــددة مــن الــسيولة النقديــة لكــي تــتمكن مــن ىحتياجهــا المــستمر إل
لـــسيولة للمـــصارف وتبـــرز أهميـــة ا، الوفـــاء بالتزاماتهـــا الماليـــة فـــي المواعيـــد التـــي تحـــدد االســـتحقاق 

ت الماليـــة بـــشكل كبيـــر خاصـــة فـــي مجـــال مواجهـــة الـــسحوبات المـــستمرة مـــن آالتجاريـــة وبقيـــة المنـــش
بحيث يمكنها من تقديم ، الودائع ولكي نتمكن من إشباع حاجات المجتمع من التسهيالت االئتمانية 

   ) .93ص ، 2000 ،الدوري، الحسيني ( خدمات مالية ومصرفية بنوعية متميزة ومستمرة 
  

هتمــام بهــا ينبغــي النظــر هتمــام بــإدارة الموجــودات حيــث إن إدارة الــسيولة واالبــدأت المــصارف اال
  :   )2009، الشمري ( ،  مكوناتها والتي تتكون من ىإل

  :  quick liquidity)  النقدية ( السيولة الحاضرة  -1

  حتياطيات األوليةيطلق عليها اال
  : semi-cash liquidity: السيولة شبة النقدية  -2

  حتياطيات الثانوية يطلق عليها اال
  

 



 43

  إدارة مخاطر السيولةــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثالثالفصل 

   :   Quick Liquidity )حتياطيات األولية اال"  (النقدية " السيولة الحاضرة : أوال
هي عبارة عن نقديـة جـاهزة تحـتفظ بهـا المـصارف وقـت الحاجـة وهـذه الموجـودات ال تحقـق عوائـد 

محليـة أو العمـالت األجنبيـة وهـي موجـودة فـي للمصرف وتشمل أوراق نقدية سواء كانت بالعملة ال
  . شكل نقدية سائلة ىخزائن المصرف عل

ـــد - ـــىأرصـــدة ل  المـــصرف االحتفـــاظ ى البنـــك المركـــزي والمـــصارف األخـــرى حيـــث ينبغـــي عل
  .  المركزي من أجل حماية المودعين البنك المركزي يتحكم به البنكىباحتياطي قانوني لد

 .مصارف في خارج البلد الى بالعمالت األجنبية لدأرصدة -

 .صكوك تحت التحصيل مقدمة مع عمالء المصرف لتحصيلها -

ــ  ســالمة المركــز المــالي ىهــذه االحتياطيــات تعتبــر عــامال واقيــا لــسيولة المــصرف والمحافظــة عل
  .ا إنها تعزز من ثقة عمالء المصرفوالتنافس له من خالل إيفاءه بالتزاماته دون تأخير كم

  
   : semi-cash liquidity) حتياطيات الثانوية اال(  النقدية السيولة شبه: ًثانيا 

 إلــى ســيولة أو هــي ةهــي عبــارة عــن موجــودات يمكــن تحويلهــا بــسرعة ودون عنــاء خــالل فتــرة قــصير
، واألوراق التجاريــــة ) أســــهم وســــندات ( كــــاألوراق الماليــــة ، عبــــارة عــــن اســــتثمارات قــــصيرة األجــــل 

  .ذونات الخزانة أو
حتياطيـات كما تساهم في تـدعيم اال، ستحقاق وضعف العائد جل االأتياطيات بقصر حتمتاز هذه اال

  . األولية وأيضا في تحقيق بعض األرباح للمصارف 
  

  :Liquidity Indicatorsمؤشرات السيولة   3.6
 2009فـــي نهايـــة عـــام % 50.9لـــى إجمـــالي األصـــول للمـــصارف إبلغـــت نـــسبة األصـــول الـــسائلة 
  أنإال، ورغــــم هــــذا االنخفــــاض % 55.5 البــــالغ 2008ها فــــي عــــام منخفــــضة بــــذلك عــــن مــــستوا

 القطــاع المــصرفي ممــا يــدل  فــياألصــول الــسائلة ال تــزال تــشكل نــسبة جيــدة مــن مجمــوع األصــول
علــى قــدرة القطــاع المــصرفي علــى الوفــاء بالتزاماتــه تجــاه عمالئــه وضــمان عــدم تعرضــه الزمــات 

ن ألـى إكبر المخاطر على القطاع المـصرفي يـشار هنـا مالية مثل انعدام السيولة التي تعتبر من ا
ناجمـــة عـــن منـــع ، القطـــاع المـــصرفي الفلـــسطيني يعـــاني مـــن أزمـــة ســـيولة نقديـــة فـــي قطـــاع غـــزة 

لـى القطـاع منـذ ٕابكافـة العمـالت مـن و) الكـاش (سلطات االحتالل اإلسـرائيلي دخـول وخـروج النقـد 
 الـــضفة الغربيـــة  مـــن كـــلفـــيف العاملـــة لـــى منـــع االحـــتالل للمـــصارإأكثـــر مـــن عـــامين باإلضـــافة 

، لـى المـصارف اإلسـرائيلية إ 2009وقطاع غزة أيضا من ترحيل فائض السيولة بالشيكل في عام 
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  إدارة مخاطر السيولةــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثالثالفصل 

رتفــاع فــائض الــشيكل لــديها وعــدم قــدرتها ممــا ترتــب علــى هــذه األزمــة خــسائر للمــصارف نتيجــة ال
   ) . 81ص ، 2010، سلطة النقد الفلسطينية ( ، على إعادة توظيف الفائض منه

  
  :دارة السيولة إالمؤشرات المالية في تقييم  3.6.1

Financial indicators in evaluating liquidity management:          
  

   )2004 ، و أبو قحف ، حنفي (   :ومن أهم المؤشرات المالية في تقييم إدارة السيولة 
  
  

  
  النقدية وصافي االلتزامات المالية العالقة بين موارد المصرف ىوهي نسبة تشير إل

   الماليةت  وهي نسبة تشير إلى العالقة بين موارد المصرف النقدية وصافي االلتزاما
  :يمكن تحسين نسبة الرصيد النقدي من خالل ما يلي

  .فراد والمنظماتإيداع نقود جديدة من جانب األ  -
  .سداد قروض سبق إقراضها البنك للعمالء -
  .نك المركزي بضمان األوراق الماليةاالقتراض من الب -
  .زيادة رأس مال البنك في شكل نقدي -
  .نتيجة لعمليات المقاصة، وجود رصيد دائن للبنك لدى البنوك األخرى  -

  
  
  

                                                              
بنـك المركـزي مـضافا إليـة  الىوهي عبـارة عـن الودائـع التـي تحـتفظ بهـا المـصارف التجاريـة لـد -

 ) .إلزامي ( ن هذا االحتياطي عادة ما يكون إجباريا ٕااالحتياطي من النقد و

 الوفــاء بااللتزامــات ىحيــث تمثــل هــذه النــسبة مــدى قــدرة الموجــودات النقديــة فــي البنــك المركــزي علــ
  .المالية المترتبة بذمة المصرف 

  
  
  
  
  

 
  أرصده سائلة أخرى + نقد لدى البنك المركزي +                                     نقد الصندوق 

  %100                     ×   =                                                                  السيولة النقدية       1.
                                                                         إجمالي الودائع 

  
    البنك المركزيىاألرصدة النقدية لد                                                                              

   = نسبة االحتياطي القانوني 2.
  + األرصدة المستحقة للمصارف + الصكوك مستحقة الدفع + إجمالي الودائع                                                                 

  ترضة من البنك المركزي قالمبالغ الم                                                                             
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ًنوك في  فلـسطين وفقـا لتعليمـات سـلطة النقـد الفلـسطينية نـورد هذا وفيما يتعلق بالواقع المطبق لدى الب
   ) : 2012، سلطة النقد الفلسطينية ( مما يلي أهم المؤشرات المتعلقة بهذا الموضوع 

  
 تبــين هــذه النــسبة مقــدار األصــول الــسائلة إلــى إجمــالي :لــى إجمــالي األصــول إاألصــول الــسائلة   . أ

% 37.7 مـا نـسبته 2011اضـي الفلـسطينية خـالل العـام األصول لكافة المصارف العاملة في األر
 فــي إشــارة علــى تزايــد توظيــف االمــوال فــي 2010 نقطــة مئويــة مقارنــة بالعــام 1.7متراجعــة بنحــو 

 .عناصر اقل سيولة كالتسهيالت االئتمانية المباشرة وغيرها 

  
هـذه النـسبة مقـدار تبـين  ) :الـسيولة القانونيـة ( لـى المطلوبـات قـصيرة األجـل إاألصول السائلة   . ب

تغطية األصول السائلة المتوفرة لدى المـصرف للمطلوبـات القابلـة للـسحب فـي أي وقـت ودون أي 
والحد األدنى لهذه النسبة محـدد بموجـب القـانون ، إشعار مسبق من قبل أصحاب تلك المطلوبات 

ويعتبــر . لــدى المــصارف فــي األراضــي الفلــسطينية % 25وال يجــوز االحتفــاظ بنــسبة دونهــا وهــي 
مـن حيـث مواجهـة ، مـن المؤشـرات الجيـدة % ) 25أكثر من ( ارتفاع هذه النسبة لدى المصارف 

المخاطر كونها تعكس قدرة المصرف على مواجهـة أيـة سـحوبات غيـر متوقعـة للمطلوبـات قـصيرة 
كونها تعني وجود أصـول ، األجل  إال أنها في نفس الوقت ذات اثر سلبي على مؤشرات الربحية 

  فإنهــا تكبــد بــل علــى العكــس مــن ذلــك، ر مــستغلة مــن قبــل المــصرف فــي تحقيــق أي عائــد غيــ
 . المصرف تكاليف إضافية في إدارتها واالحتفاظ بها 

  
ًويــشير التقريــر المــذكور إلــى أن الجهــاز المــصرفي يعــاني مــن مــشكلة فــي وضــع الــسيولة تفــرض تحــديا 

ث تعـاني فـروع المـصارف فـي قطـاع غـزة مـن نقـص حيـ، ًكبيرا امـام الجهـاز المـصرفي وتهـدد اسـتقراره 
األمـر الـذي يـنعكس بـشكل ، وبكافـة العمـالت المتداولـة ) مـستمر منـذ حـوالي خمـسة أعـوام ( في النقد 

كمــا اثــر علــى اســتقرار الودائــع ، ًمباشــر علــى أســعار الــصرف واوجــد ســوقا ســوداء لــصرف العمــالت 
ســاهمت هــذه المــشكلة فــي زيــادة اســتخدام القنــوات واســتمرار ســريانها ضــمن المنظومــة المــصرفية كــذلك 

  ) . عبر اإلنفاق ( غير الرسمية لنقل النقد 
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 Factors Affecting Bank   فـــي الـــسيولة المـــصرفيةة العوامـــل المـــؤثر3.6.2

Liquidity  
ن مـن أهـم العوامـل المـؤثر فيهـا ٕابل في تغيـر مـستمر و، سيولة المصرف التجاري ليست ثابتة      

  ) .  2002، آل علي (   :ا يأتي م
   
  . الودائع نقدا ى علالسحبمواجهة عمليات : الودائع ى عمليات اإليداع والسحب عل .1
ســــيولة المــــصرف التجــــاري تتــــأثر مــــن خــــالل عالقــــة : معــــامالت الزبــــائن مــــع الخزينــــة العامــــة  .2

 المــصرف الجمهــور بالخزينــة العامــة وعمومــا تتحــسن الــسيولة المــصرفية فــي حالــة كــون عمــالء
 :ودائنية الزبائن بالنسبة للخزينة تتحقق في عدة حاالت أهمها ، التجاري دائنين للخزينة 

 .  مصرف تجاري ىدعون ما يتقاضون من أموال لدو إن الزبائن يعملون في أجهزة الدولة وي-

 . استرداد مبالغ السندات الحكومية التي ابتاعها الزبائن في فترة سابقة -

    . الدولة ىوريد سلع وخدمات إل عقد صفقة ت-
  

  : األتي بوبالعكس سيولة المصرف التجاري تتقلص عندما يقوم زبائنه 
  . الحكومة ىتسديد الضرائب إل -
 .شراء األوراق المالية  -

 . ىٕسحب الزبائن لجزء من ودائعهم وايداعها لدى صناديق توفير أخر -

ن رصــيد أرف التجــاري إذا ظهــر تــزداد ســيولة المــص: رصــيد عمليــات المقاصــة بــين المــصرف  .3
  . ىحسابه الجاري دائن لدى البنك المركزي نتيجة تسوية حساباته مع المصارف التجارية األخر

ى يمتلـــك البنـــك المركـــزي كـــسلطة نقديـــة القـــدرة علـــ: موقـــف البنـــك المركـــزي بالنـــسبة للمـــصارف  .4
د المطلــوب مــن النقــود التــأثير فــي الــسيولة المــصرفية مــن خــالل تزويــد المــصارف التجاريــة بالنقــ

 .الورقية والمعدنية 

يــؤثر رصــيد رأس المــال الممتلــك فــي ســيولة المــصرف حيــث إنــه : رصــيد رأس المــال الممتلــك  .5
أي كلمــا قــل رصــيد رأس المــال ، كلمــا زاد رصــيد رأس المــال الممتلــك زادت الــسيولة وبــالعكس 

 تـسديد ىفضت مواجهته علـالممتلك قلت سيولة المصرف ومن ثم تحددت قدرته االقراضية وانخ
 .التزاماته الجارية 
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     : Planning for Liquidity التخطيط للسيولة 3.7
 نقد سائل بأقل خسارة وبأقـصى سـرعة ممكنـة ىالمقصود بسيولة األصل مدى سهولة تحويله إل     

 ى ،  أخـرفهناك أصول أكثـر سـيولة أو اقـل سـيولة مـن أصـول، وتتفاوت األصول في درجة سيولتها 
 الوفــاء بالتزاماتــه وتــسديد مدفوعاتــه عنــد ىأمــا ســيولة المــصرف فيقــصد بهــا مــدى قــدرة المــصرف علــ

 ىالمـستو:  مستويين ىيقوم المصرف بتخطيط السيولة عل، استحقاقها حسب السير الطبيعي لألمور
ا مـن جانـب المـصرف األول يتعلق بإدارة االحتياجات القانونية والنقدية الذاتية المطلوب التقيـد بنـسبه

 الثــاني يتعلــق بــالتنبؤ باحتياجــات المــصرف مــن األمــوال خــالل الفتــرات القادمــة ىوالمــستو، المركــزي 
هنــاك اســتراتيجيات محــددة تتبعهــا المــصارف فــي ظــل عــدد مــن النظريــات فــي مجــال الــسيولة مــن و

   .) 2006، جامعة القدس المفتوحة : ( أهمها
  
  The commercial loan theoryنظرية القرض التجاري  .1

تقوم المصارف في ظل نظرية القرض التجاري بمـنح قـروض لألجـل القـصير فقـط ممـا يعـزز مركـز 
ن تكــــون مواعيــــد اســــتحقاقها متالئمــــة أو متماثلــــة أالــــسيولة لــــدى المــــصرف هــــذه القــــروض يجــــب 

matching  مع مواعيد استحقاق الودائع لدى المصرف  .  
   The shiftability التحول ىنظرية القدرة عل .2

الــسابقة مــن حيــث إن اإلدارة تــدرك إنــه يمكــن اســتخدام أي أصــل يــة تعــد هــذه النظريــة امتــدادا للنظر
 ىفــيمكن تلبيــة احتياجــات الــسيولة بكفــاءة إذا كــان لــد. قريــب مــن الــسيولة لمقابلــة ســحوبات الودائــع 

 .ية قبل استحقاقها أوراق مالية قابلة للبيع في السوق المال،  سبيل المثال ىعل، المصرف 

  The anticipated income theoryنظرية الدخل المتوقع  .3

ن تـــربط بالـــدخل أومـــن ثـــم دفعـــات أقـــساط القـــروض ينبغـــي ، تقتـــرح النظريـــة إن احتياجـــات الـــسيولة 
ن يـتم توقيـت دفعـات أصـل القـرض وفوائـده بـشكل يتـواءم أو يتماثـل أالمتوقع للمقترض فمن األنسب 

ــا يكــون علــىلــمــع قــدرة المقتــرض ع  طبيعــة التــدفقات ى دفــع أقــساط القــرض مــن دخلــه فــالتركيز هن
 . النقدية للمقترض وحجم هذه التدفقات ألنها تختلف حسب دخله

  the liability management theoryنظرية إدارة االلتزامات  .4

ادة ن يلبــي المــصرف احتياجــات الــسيولة لديــه مــن خــالل االقتــراض مــن أســواق المــال أي زيــأيمكــن 
إمكانــه اســتخدام أدوات ب أمــوال بــشكل فــوري فىفعنــدها يحتــاج المــصرف إلــ، االلتزامــات التــي عليــه 

 واألوراق التجاريـة وغيـر ذلـك وينبغـي  certificate of depositمعينـة كإصـدار شـهادات اإليـداع 
  . إدارة هذه االلتزامات بكفاءة ىن تكون إدارة المصرف قادرة علأ
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  :   Liquidity Planning Methodsتخطيط السيولة أساليب  3.7.1
  Eexpected cash flow statementقائمـة المقبوضـات والمـدفوعات النقديـة المتوقعـة . 1 

وتعكس قائمة المقبوضات والمدفوعات النقديـة التـصورات المتعلقـة بكميـات المقبوضـات والمـدفوعات 
التــدفق النقــدي الــداخل : تهــا خــالل الفتــرة القادمــة وهــي تتــضمن ثالثــة أقــسام رئيــسه هــي النقديــة وأوقا

inflow النقدي الخارج  والتدفق outflow وصافي التدفق النقدي net cash flow.   
 

  cash projectionالموازنة النقدية التقديرية  .2

لمـدفوعات النقديـة المتوقعـة حيـث يؤخـذ تعد الموازنة النقدية التقديرية بعد تجهيز قائمة المقبوضات وا
 ىإن المعلومات النقديـة المتعلقـة بـأي شـهر تعتمـد علـ، صافي التدفقات النقدية إلدخاله في الموازنة 

  ، علومات المتعلقة بالشهر الالحقكما تعتمد عليها الم، المعلومات النقدية للشهر السابق 
 تحديــد ىهــا تــساعد مــدير االئتمــان فــي المــصرف علــأن: ومــن أهــم فوائــد الموازنــة النقديــة التقديريــة 

ن يكــون لــدى المــصرف فيهــا فــائض وذلــك حتــى يمكــن التخطــيط أالفتــرات الزمنيــة التــي مــن المتوقــع 
 المــصرف فيهــا ىن يكــون لــدأوكــذلك تحديــد الفتــرات الزمنيــة التــي مــن المتوقــع ، الســتثمارة مــسبقا 

                لـــــــــــــــسد هـــــــــــــــذا العجـــــــــــــــزعجـــــــــــــــز حتـــــــــــــــى يمكـــــــــــــــن التخطـــــــــــــــيط لتـــــــــــــــدبير األمـــــــــــــــوال الالزمـــــــــــــــة 
  ) .2006، جامعة القدس المفتوحة ( 

إن إدارة المـصارف تأخـذ بعـين  ) 367ص : 1996، هنـدي ( يـذكر ، وفيما يتعلق بموقف السيولة 
 الخـصوم التـي ىباإلضافة إل،  نقدية عند الحاجة ىاالعتبار األصول التي تعتقد بإمكانية تحويلها إل

فاألصول تتفـاوت فيمـا بينهـا ، ن تمثل تدفقات نقدية خارجه اأي تلك التي يحتمل ، قد تتطلب نقدية 
 ى نقديـة كـالقروض إلـى نقدية فهناك أصـول يمكـن تحويلهـا بالكامـل إلـىمن حيث إمكانية تحويلها إل

  .ندات الحكومية  نقدية مثل السىوهناك أصول يمكن تحويل جزء منها إل ، خرىالمصارف األ
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   :Liquidity Estimate تقدير السيولة 3.8
 شـكل أرصـدة نقديـة ىن تحتفظ بها المـصارف علـأيحدد القانون عادة نسبة السيولة التي يجب      

   البنك المركزي ىأو أرصدة لد
أنهــا  ىن تفــسر علــأفالــسيولة يمكــن ، ن مركــز ســيولة المــصرف مركــز نــسبي وعرضــه للتغيــر أكمــا 

مالئـم بـين المبـالغ المودعـة والمبـالغ المـسحوبة و احتفاظـه فـي أي وقـت يتناسـب ىمقرة المصرف علـ
ن يـتحكم فـي أوالمصرف ال يـستطيع بطبيعـة الحـال ، عدم تفويت فرص ممكنه للربح ى باإلضافة إل

ين ن يرتب أصوله ترتيبا يحقـق لـه غرضـألهذا يحاول ، رغبات الجمهور من حيث السحب واإليداع 
ــــــــــــــ ــــــــــــــسيولة وغــــــــــــــرض تحقيــــــــــــــق اكبــــــــــــــر ربــــــــــــــح ممكــــــــــــــن  ىهمــــــــــــــا غــــــــــــــرض المحافظــــــــــــــة عل                ال

   ) . 97ص  : 1996، وجودة ، رمضان ( 
أمـــا بالنـــسبة لتقـــديرات نـــسبة الـــسيولة حـــسب تعليمـــات ســـلطة النقـــد الفلـــسطينية إلـــى كافـــة المـــصارف 

   ) :4 ملحق رقم (فقد تم إقرار النسب التالية  ، العاملة في فلسطين 
 : الحد األدنى لنسبة السيولة النقدية   . أ

  .إلجمالي العمالت % 6لكل عملة و% 3للمصرف  .1
 . إلجمالي العمالت% 4لكل عمله و% 2للفرع  .2

  : لتصبح 
 : الحد األدنى لنسبة السيولة النقدية   . ب

  . إلجمالي العمالت % 7لكل عمله و% 4للمصرف .1
  . ت إلجمالي العمال% 5لكل عملة و% 3للفرع  .2

  

  : العالقة المتبادلة بين السيولة والربحية وكيفية التوازن بينهما  3.9
Correlation Between Liquidity and Profitability and how to 

Balance Between the Two  
 هـي المـصرفالسيولة و الربحيـة ال يجتمعـان إال فـي أضـيق الحـدود فالنقديـة التـي فـي صـندوق     

ة ســيولة لكنهــا هــي أقــل أصــول المنــشأواآلالت والمبــاني ، ة ســيولة ال أربــاح لهــا أنــشأكثــر أصــول الم
 تحقــق أرباحــا بــدرجات مــصرفإن أصــول أي فــ للمــصرفأســاس التــشغيل وجنــي األربــاح التــي تعــود 

 تحقيـق نتيجـة مزدوجـة فـي إدارة ىمتفاوتة تتناسب عكسيا مع سيولتها فالمدير المالي الذي يهـدف إلـ
 وعـدم المـصرف سيولة ىوالثانية المحافظة عل،  تعظيم القيمة السوقية لثروة المالك ىاألول، ه أصول

 وقـوع الـشركة فـي عـسر مـالي موقوعها فـي أي عـسر مـالي لكـن تحقيـق الـربح لـيس لوحـده كافيـا لعـد
  . نتيجة نقص السيولة 
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أي عــسر تعظــيم األربــاح وعــدم الوقــوع فــي :  تحقيــق نتيجــة مزدوجــة ى إلــمــصرفهــدف مــدير أي يو
  : وللموازنة بين الربحية والسيولة طورت العديد من المداخل إلدارة الموجودات منها ، مالي 

  
 : The pool of funds methodطريقة مجمع األموال  -1

وينظــر لهــا ككــم واحــد يجــري اســتخدامها بــالكم ، ال تمييــز بــين أمــوال المــشروع تفتــرض هــذه الطريقــة 
تعطـى األولويـة عنـد ترتيـب أولويـات توظيفاتهـا عنايـة خاصـة ، حقـق هـدف المـشروع يوالكيف الـذي 

  . لعنصري السيولة والربحية 
  : Asset allocation methodطريقة تخصيص الموارد  -2

طبيعـــة المـــصدر و االســـتعماالت المالئمـــة لـــه تقـــوم :  أســـاس مـــصادرها ىالتمييـــز بـــين األمـــوال علـــ
بحيـــة تفتـــرض هـــذه الطريقـــة إن كميـــة الـــسيولة  أســـاس تحديـــد عـــدة مراكـــز للـــسيولة والرىفكرتهـــا علـــ

 .بالمصدر الذي جاءت منه األموال مرتبطة 

 : entrance scientificالمدخل العلمي    -3

اســتعمال معــادالت وأســاليب رياضــية متقدمــة لتحليــل العالقــات المعقــدة بــين مختلــف بنــود الميزانيــة 
يـــد الهـــدف مـــن إدارة األصـــل وتحديـــد وقائمـــة الـــدخل وتتطلـــب الطريقـــة العلميـــة إلدارة األصـــول تحد

 كيفيـة توزيـع أصـوله ىالتعـرف علـ،  القرارات المتعلقـة بالتـشغيل والتـسويق ىالمتغيرات التي تؤثر عل
 .مختلف البنود مقارنة مع الصناعة بين 

 : liquidity managementإدارة السيولة  -4

مـوال الكافيـة لـدى المـشروع لمواجهـة إدارة السيولة هي إدارة المخاطر المتعلقة باحتمال عدم توفر األ
  . التزاماته القائمة تجاه الغير أو لالستفادة من الفرص المتوقعة 

الموســـمية والـــدورات (  األنمـــاط الماضـــية  نتقـــدر احتياجـــات الـــسيولة عـــادة بمقـــدار افتـــراض ســـريا
         ٕواجراء تعديل عليها في ضوء ما يتوقع حدوثه من تطورات ) التجارية 

تم مراقبـــة الـــسيولة بمـــسك ســـجالت باســـتحقاقات مختلـــف أنـــواع الموجـــودات والمطلوبـــات مبينـــه  وتـــ-  
وهـذا يتطلـب نظـام معلومـات فعـال يقـدم معلومـات دقيقـة فـي ، االستحقاقات باليوم والـشهر مـا أمكـن 

يمكـــن إدارة مركـــز الـــسيولة ضـــمن الميزانيـــة خلـــق ،  مركـــز الـــسيولة ىالوقـــت المناســـب للتعـــرف علـــ
اف منهــا مــن خــالل الحــساب الجــاري ومــن خــارج الميزانيــة مــن خــالل ترتيــب التــسهيالت احتيــاط كــ

credit lines  2000، جامعة القدس المفتوحة (  مع البنوك . (   
 البـــد التـــوازن  بينهمـــا مـــن اجـــل زيـــادة الربحيـــة وتقليـــل  مـــا ســـبق فـــان الربحيـــة والـــسيولةىوبنـــاء علـــ
 مبـــدأ العوائـــد المتوقـــع ىتوفيـــق فيمـــا بينهمـــا اســـتنادا إلـــن تحـــاول الأ إدارة المـــصرف ى وعلـــالمخـــاطر
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ن تحـدث عنـد عـدم قـدرة المـصرف أالحصول عليها من استثمار أموال البنـك بالمخـاطر التـي يمكـن 
  .  التي عليه ت الوفاء بااللتزاماىعل
  

  
  آلية استخدام مدخل مجمع األموال  ) 3(  الشكل رقم 

  )مراكز الربحية (           استخدامات األموال              )   مراكز السيولة ( مصادر األموال 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ) 71ص  : 2008،  والدوري ،الحسيني: (  المصدر              
  

  : يم ومتابعة األداء يأدوات تق 3.10
Assessment Tools and Performance Monitoring  

  :estimated budgetsالميزانيات التقديرية  .1

للميزانيــة التقديريــة دور حيــوي فــي عمليــة تخطــيط البنــك وعــادة تحــرص إدارة البنــك علــى تنفيــذ      
هــذه الميزانيــة بأحــسن أداء ممكــن ويــتم عــادة تقيــيم أداء الوحــدات المختلفــة والبنــك ككــل مــن خــالل 

ق مقارنة النتائج الفعليـة  ذلك عن طريىويتم التعرف عل، إمكانيات تنفيذ الخطط الموضوعية مقدما 
إذ يعنـي ، ن تتم هذه المقارنة بعد نهاية الـسنة الماليـة أبالتقديرات الموضوعية في الميزانية وال يكفي 

ذلك تراكم لالنحرافات خالل عام كامل وبمـا ال يـسهل إصـالحه لـذلك تجـرى المقارنـات خـالل فتـرات 
ن ذلــك أي أي قــصور فــي حينــه إال فــ تالىدوريــة وذلــك الكتــشاف األخطــاء فــور حــدوثها والعمــل علــ

 ودائع تحت الطلب

 ودائع التوفير

 ودائع اآلجل

 حقوق الملكية

 االحتياطيات األولية

 االحتياطيات الثانوية

 قروض وسلف متنوعة

 آلجل طويلة ااستثمارات

 الموجودات الثابتة

  
  
  
  
  
  
  

 مجمع األموال

  صكوك-سندات 
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إن ، ن تكـون بيانـات الميزانيـة التقديريـة قـد أعـدت بالطريقـة الـسليمة وبالدقـة المطلوبـة أيتطلب بداية 
  .  في إعدادها ًن تشارك فعلياأتحظى باقتناع جميع مستويات التنفيذ و

  

  : reports  التقارير .2

رقابة باعتبارهـا إحـدى وسـائل االتـصال بـين المـستويات تعتبر من أهم األدوات المستخدمة في ال    
 ىالمختلفـــة بـــين البنـــك ووحداتـــه فـــي أنحـــاء الـــبالد وتتعـــدد أنـــواع التقـــارير وفقـــا لنوعيـــة النـــشاط ومـــد

 . خطورته بالنسبة للبنك 

، مثـــل تطـــور الودائـــع وفقـــا ألنواعهـــا ، وتتـــضمن هـــذه التقـــارير مختلـــف نـــواحي النـــشاط فـــي الفـــروع 
ة القـــــروض ألنـــــواع الـــــضمانات المختلفـــــة ومتوســـــط ســـــعر الفائـــــدة وتحليـــــل إيـــــرادات وكـــــذلك أرصـــــد

والتقـــارير المتعلقـــة بنـــسبة االحتيـــاطي ، ومـــصروفات البنـــك وأســـباب التغيـــر فـــي البنـــود الداخلـــة فيهـــا 
   ).2005، سلطان ( والسيولة 

 

  : أنواع الرقابة التي تقوم بها المصارف المركزية  3.11
Types of Control by the Central Banks  :           

ــ        زيــادة أو ىتظهــر القــوة األساســية للــسلطة النقديــة الممثلــة بالمــصرف المركــزي فــي قــدرتها عل
وذلـــك عـــن طريـــق ، والنقـــود المتداولـــة فـــي المجتمـــع ،  الجهـــاز المـــصرفي ىإنقـــاص حجـــم النقـــود لـــد

لمختلفة للسياسة النقديـة التـي تعتمـد علـى  مختلف األدوات والوسائل واألساليب الفنية اىاالعتماد عل
عدد من اإلجـراءات واألسـاليب الفنيـة المتبعـة فـي الرقابـة علـى االئتمـان والنقـود وهـي تختلـف قـوة أو 

ـــاختالف اإلجـــراء أو األســـلوب واخـــتالف الواقـــع االقتـــصادًاضـــعف                التـــي تقـــوم بعالجـــه  ي و النقـــدي ب
    ) . 195ص  : 1999، جامعة القدس المفتوحة ( 

  

   ) :1997،  حنفي ( المصارف المركزية  بهاومن أهم أنواع الرقابة التي تقوم
  :Preventive control الرقابة الوقائية  -1

 ممكـن ومـن ى حـد أدنـى تقليص المخاطر التي تتعرض لها المـصارف إلـى تهدف الرقابة الوقائية إل
 : الهدف ما يلي أهم وسائلها لتحقيق هذا

  .من المنافسة الهدامة بين المصارفالحد  -
 .وضع حدود دنيا لكفاية رأس المال -

 . نسب معقولة من السيولةى علةالمحافظ -

تجنــب مخــاطر فــروق أســعار الفائــدة الناجمــة عــن عــدم التــوازن فــي مواعيــد االســتحقاق بــين  -
 .الموجودات والمطلوبات

 .تحديد األنشطة المسموح بها للمصرف وتلك المحظورة -
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 performance control: بة األداء  رقا-2

تنحــصر مهمــة البنــك المركــزي فــي هــذا النــوع مــن الرقابــة فــي تحليــل المعلومــات والبيانــات التــي تبــين 
  .أداء المصرف وسالمة مركزه المالي 

 protective control:  الرقابة الحمائية -3

ن يــتم أة أزمــة ومــن الممكــن  تقــديم الــدعم للمــصارف عنــد تعرضــها أليــىوتهــدف الرقابــة الحمائيــة إلــ
ذلــك مــن خــالل مؤســسات ضــمان الودائــع التــي تهــدف إلــى حمايــة صــغار المــودعين فــي المــصارف 

أو من خالل نظام المقرض األخير الـذي بمقتـضاه يقـوم  ، يوبالتالي زيادة الثقة في الجهاز المصرف
اق الماليـــة أو المـــصرف المركـــزي بـــضخ الـــسيولة الالزمـــة للمـــصارف ســـواء مـــن خـــالل خـــصم األور

  .إقراضها مقابل ضمانات معينة 
   :Corrective control  الرقابة التصحيحية -4

سـتعانة بمـدقق حـسابات خـارجي ليعـد تقريـر حـول  وفيها يلزم البنـك المركـزي المـصارف بـضرورة اال
  . االنجاز الفعلي والنتائج المالية للمصرف

  
، الكراســنة : ( رقابــة المكتبيــة والرقابــة الميدانيــة كــذلك تخــضع البنــوك ألســلوبين مــن الرقابــة همــا ال

2006 ( .  
   Off - site Supervision: الرقابة المكتبية . أ

تــشمل الرقابــة المكتبيــة مراجعــة وتحليــل البيانــات الماليــة التــي تقــدم إلــى الــسلطات الرقابيــة مــن قبــل 
لبنـــوك وبالتـــالي يمكـــن معرفـــة إن تحليـــل البيانـــات عـــادة يـــسهل عمليـــة الرقابـــة علـــى أداء ا، البنـــوك 

وهذا النوع من الرقابـة يجعـل مـن عمليـة الرقابـة الميدانيـة ، المشاكل التي قد تطرأ على أعمال البنك 
كذلك مقارنة أداء البنوك إزاء بعضها الـبعض تمكـن المحلـل مـن معرفـة االتجـاه الـذي ، عملية فعالة 

ة تعتمــد بالدرجــة األولــى علــى مــدى صــحة ودقــة إن فاعليــة الرقابــة المكتبيــ، تتجــه إليــه هــذه البنــوك 
ــتم التحقيــق ذلــك مــن خــالل  ومــصداقية البيانــات التــي تقــوم البنــوك بتزويــد الــسلطات الرقابيــة بهــا وي

وفي الوقت الذي تكون فيه الرقابة المكتبيـة مفيـدة فـي حالـة تحليـل بعـض القـضايا ، الرقابة الميدانية 
 أنهــا قــد تكــون ناجحــة فــي تحليــل بعــض القــضايا مثــل قــوة إال، مثــل رأس المــال والــسيولة  وغيرهــا 

  . اإلدارة  ومخاطر التشغيل 
   On-site Supervisionالرقابة الميدانية . ب

تتمثــــل الرقابــــة الميدانيــــة فــــي القيــــام بالتأكيــــد مــــن أن البنــــك يقــــوم بممارســــة أعمالــــه حــــسب القــــوانين 
 وصــحة البيانــات التــي يــتم تزويــد الــسلطات والتــشريعات الــسائدة باإلضــافة إلــى التأكــد مــن مــدى دقــة

  .الرقابية  بها 
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إن مــن أهــم أهــداف الرقابــة علــى البنــوك هــو التأكــد مــن مــدى ســالمة ومتانــة الوضــع المــالي  للبنــك 
 الـذي يـشير CAMELSوبالتالي لقياس مدى قوة وسالمة الوضـع المـالي للبنـك يـتم اسـتخدام نظـام 

، الربحيـة ، اإلدارة ، نوعيـة الموجـودات ،  وهـي رأس المـال إلى األحرف األولى مـن نـشاطات البنـك
  .السيولة ومن ثم حساسية الموجودات لمخاطر السوق 

  
  

  :  نشاطات المصرف ى الرقابة السابقة عل3.11.1
Previous Control on the Activities of the Bank :             

ــ نــشاطات المــصرف إلــى ىف الرقابــة الــسابقة علــدتهــ       ىتحقيــق اكبــر عائــد ممكــن باإلضــافة إل
 تحقيــق الربحيــة علــى قدرتــه ىوتتوقــف قــدرة المــصرف علــ، تقليــل المخــاطر المتعلقــة بــنقص الــسيولة 

  . قل مصادر التمويل تكلفة أ اختيار ىعل
 سـيولة المـصرف فيقـصد بهـا إدارة التـدفقات النقديـة والتنبـؤ مـسبقا بأحجامهـا ىأما الرقابة الـسابقة علـ

  اتها ألجل الوصول مبكرا إلى احتماالت حدوث عجزا أو فائض في صافي التدفقات النقدية تيقوتو
 بنمــوذج حــدود ى فــي الرقابــة الــسابقة علــى أنــشطة المــصرف مــا يــسمًومــن أكثــر األدوات اســتخداما

  . حيث ينص النموذج على وجود ثالثة مستويات لرصيد النقدية ، الرقابة 
  

  لرقابةنموذج حدود ا  ) 4(  الشكل 
  

                                                                               
       
       

                                                                                       
    

                                                                          
   
   

  
  
  
  
  

  )58ص  : 2006، جامعة القدس المفتوحة :( المصدر  

 رصيد النقدية

 الزمن 

 الحد األعلى 

 الحجم األمثل للنقد الجاهز 

 الحد األدنى  
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  :  العوامل التي تحدد حجم سيولة المصرف 3.12
Factors that Determine the Size of Bank Liquidity :        

لة عند دراسة وتحليل أية ميزانية ألي مصرف ستالحظ بعـض المؤشـرات التـي تحـدد حجـم الـسيو    
     ) .2009، الشمري (  :وهي 

  :The nature and behavior of deposits طبيعة وسلوك الودائع  .1

فــراد تتطلــب  لأل)تحــت الطلــب( ة مــن حيــث اســتحقاق الودائــع ونــوع الوديعــة أي إن الودائــع الجاريــ
  . من مثيلتها للشركات والمؤسسات الحكومية ىعل أدرجة سيولة

   :Banking awareness among the public  الجمهورىالوعي المصرفي لد .2

 أموالهـا ىن تـرأن درجـة الـوعي المـصرفي منخفـضة حيـث تفـضل إنالحظ انه في البلـدان المتخلفـة فـ
 .أما المجتمعات المتقدمة يكون العكس حيث ترغب في إيداع أموالها في المصارف ، تحت أيديها 

   : Central banks control رقابة البنوك المركزية. 3
 حجـم االئتمانـات ى حجم السيولة وبالتـالي علـىإن رقابة البنك المركزي تشكل عامل قانوني يؤثر عل

               .ن تحتفظ بنسبة سيولة معينةأ المصارف ىالممنوحة حيث إن البنك المركزي يشترط عل
  

  :   أساليب معالجة العجز أو الفائض النقدي 3.13
Methods deal with the deficit or surplus cash  :          

ــ        التنبــؤ ىتعتمــد إدارة الــسيولة فــي تحديــد حجــم الــسحوبات النقديــة المتوقعــة وغيــر المتوقعــة عل
ن تـسفر عـن نتـائج أن عمليـة التنبـؤ ال يمكـن إفـ،  وجـه اليقـين ىولما كان المستقبل غير معروف عل

تبعــة فــي معالجــة العجــز أو الفــائض النقــدي دقيقــة مائــة فــي المائــة ومــن أهــم الطــرق أو األســاليب الم
 الرصــيد النقــدي لــدى البنــك المركــزي وتخفــيض حجــم ىهــي تلــك التــي تتعلــق  بالــسحب واإلضــافة إلــ

   ) .2002، آل علي ( االستثمار في القروض أو زيادتها وبيع أو شراء األوراق التجارية والمالية 
 :كزي  البنك المرى الرصيد لدىإل) أو اإلضافة ( السحب  -1

Drawing or Adding to the Fund in the Central Bank     
 حدوث عجز في النقدية فيمكن للمصرف مواجهتـه وذلـك بقيامـه بـسحب ىإذا ما أشارت التوقعات إل

غـــراض االحتيـــاطي القـــانوني وتـــسمح البنـــوك  البنـــك المركـــزي ألىجـــزء مـــن ودائعـــه المحـــتفظ بهـــا لـــد
 احتمـال حـدوث ىمـا إذا أشـارت التوقعـات إلـأ،  لمعالجـة الموقـف المركزية في كثير من الـدول بـذلك

  . البنك المركزي ى رصيده لدىفقد يفكر المصرف في إضافة ذلك الفائض إل، فائض في النقدية 
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  :خرىمن المصارف األ) أو إقراض ( االقتراض  -2
Taking loans or giving loans from other bank       

ن المـصرف يطلـب نقديـة مـن المـصارف إقدي المؤقت الذي قـد يـستمر سـاعات فـفي حالة العجز الن
   االقتراض ى المصرف إلأن يستمر العجز ألكثر من ذلك فقد يلجأالمجاورة إما إذا كان من المتوقع 

 :حجم االستثمار في القروض ) زيادة ( تخفيض  -3
Decreasing or increasing investment size in loans          

ام المصرف بمواجهة العجز في التدفقات النقدية عن طريق وتصفية محفظـة القـروض وذلـك ببيـع قي
ن أنه أ غيــر إن هــذا اإلجــراء مــن شــً أو شــركة أو مــصرفاً طــرف أخــر قــد يكــون فــرداىجــزء منهــا إلــ

إمــا فــي حالــة وجــود فــائض فــيمكن للمــصرف اســتخدامه فــي ، يعــرض المــصرف لخــسائر رأســمالية 
   .تحويل قرض جديد

  Selling or buying financial notes :األوراق المالية ) شراء (  بيع -4
عادة ما يحتفظ المصرف التجاري بأوراق مالية قصيرة األجل بدافع الحيطـة فعنـدما يواجـه المـصرف 

  ، بيع جزء من هذه األوراق وتغطيتها في السحوباتى إلأنه يلجإسحوبات نقدية غير متوقع ف
، ئض فــيمكن للمــصرف اســتثماره فــي شــراء أوراق تجاريــة وماليــة التــي هــي إضــافة مــا فــي حالــة الفــاأ
  . أنها تحقق عائد للمصرف فإنها تدعم احتياطياته األولية ىإل
 

  : عند توظيف أمواله المصرف أنواع المخاطر التي يتعرض لها 3.14
Types of Risk to Which the Bank is Exposed When Hiring Money  

 المؤسسات المالية وال سيما المصارف تعتبر منظمات أعمال ومن خالل أنـشطتها المختلفـة إن     
 أنـواع مختلفـة ىفي قبول الودائع ومنح القـروض و التـسليفات واالسـتثمارات الماليـة فإنهـا تتعـرض إلـ

بـد ن نجـاح إدارة المـصرف ال إمن المخاطر المالية من خالل استخدام أموالها لهذه األنشطة لـذلك فـ
ن أ عـدم التأكـد بـشىن المخـاطر تـشير إلـإ لـذلك فـ،من إجراء الموازنة السليمة بين العائـد والمخـاطرة 
 ىمـصرف تفـضل التـدفقات النقديـة المؤكـدة علـ أو التدفقات النقدية المستقبلية حيث إن لكـل مؤسـسة

   ) .189ص  : 2009، الشمري ( التدفقات النقدية غير المؤكدة   
  

   )2006الصيرفي ، : ( خاطر ومن أهم هذه الم
     تتعلـق هـذه المخـاطر دائمـا بـالقروض أو أي تـسهيالت :  Credit Riskالمخاطر االئتمانيـة  .1

ائتمانيــة تقــدم للعمــالء وتــنجم عــادة عنــدما يمــنح المــصرف العمــالء قروضــا واجبــه الــسداد فــي وقــت 
 . محدد في المستقبل ويفشل العميل بدفع التزاماته 

  مخاطر السوق للتغيرات المفاجئة في أحوال السوق أ تنش: Market Riskمخاطر السوق  .2

 . رفع الحكومة الدعم عن بعض السلع : حيث تتأثر المصارف بذلك التغير مثل     
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  هذه المخاطر ناتجة عن تغير أسعار الفوائد :Interest rate riskمخاطر سعر الفائدة  .3

  . ه السيولة المتوفرة لديى حدة نسبة إلىل حسب وضع كل مصرف عً أو هبوطاً صعودا   

  تحدث نتيجة تحرك أسعار عملة معينة مقابل : Risk transactions مخاطر المعامالت .4

  تغير أسعار الدوالر األمريكي مقابل المارك األلماني أو الجنيه : العمالت األخرى مثال     
 . اإلسترليني      

                 تنــتج هــذه المخـــاطر بــسبب عــدم مقــدرة المـــصرف:  Liquidity Riskمخــاطر الــسيولة . 5
         جـــــذب  إيـــــداعات جديـــــدة مـــــن العمـــــالء أو بـــــسبب ضـــــعف المـــــصرف فـــــي إدارة الموجـــــودات ىعلـــــ

  قرض عمالءه وذلك لكيأ أسواق المصارف كلما ى لذلك يقوم المصرف باللجوء إل،والمطلوبات 
      .بطلبات القروض من عمالء المصرف الوفاء ىيتمكن من اإليفاء بتعهداته عل

         تتعلــق هــذه المخــاطر بالعمــل اليــومي فــي  :Risk    Operationalالمخــاطر التــشغيلية. 6
  .         عمليات السرقة وأخطاء الصرافين والقيود الخاطئة  المصارف حيث تتضمن

 ا المصرف من جراء  هي المخاطر التي قد يتعرض له :Legal riskالمخاطر القانونية . 7

          ضـــــمانات العمـــــالء: نقـــــص أو قـــــصور فـــــي مـــــستنداته ممـــــا يجعلهـــــا غيـــــر مقبولـــــة قانونيـــــا مثـــــل 
  . المحاكم ىمقبولة لدغير 

  
  :  Liquidity risk  خاطر السيولة م 3.14.1

ت األعمال عندما ال يتـوافر لـديها االمـوال الكافيـة آيقصد بمخاطر السيولة المخاطر التي تواجه منش
 مخــاطر قــصيرة األجــل ،ابلــة االلتزامــات الماليــة فــي األوقــات المحــدد لهــا وتــشمل مخــاطر الــسيولةلمق

 ىلى إدارة مخاطر السيولة التي تبقـإن كل مؤسسات األعمال بحاجة أومخاطر طويلة األجل علما ب
  . ) ( CPA , 2010 , p;4في مأمن من اإلفالس 

بأنهــا مخــاطر التمويــل وهــي ) 32(بي األول وجــاء تعريــف مخــاطر الــسيولة ضــمن المعيــار المحاســ
 وقد تدالة للصعوبة التي يحتمل أن يتعرض لهل البنك عند تدبير األموال من أجل الوفاء بااللتزاما

  ) .2012، عبد الستار ( تنتج من عدم القدرة على بيع أصل ما بقيمته العادلة 

 السيولة الناشئه عن رغبة العمالء في سحب جزء مـن ىال بد للمصرف من مواجهة الطلب عل     
ـــــي حـــــصولهم علـــــ ـــــروض ىودائعهـــــم أو ف ـــــ،  الق ـــــوم النظـــــام المـــــصرفي المعاصـــــر عل  قاعـــــدة ىويق

 حيـث يـستقطع جـزء مـن الودائـع المنـسابة للمـصرف  fractional reservesاالحتياطيـات الجزئيـة 
ـــ المـــصرف المركـــزي كاحتيـــاطي قـــانوني نقـــدي هـــذاىويحـــتفظ بـــه لـــد  مـــا يحـــتفظ بـــه ى باإلضـــافة إل

ـــاري  ـــد( المـــصرف لنفـــسه مـــن احتيـــاطي نقـــدي اختي ـــصندوق ول ـــديالمـــصرف المركـــزى فـــي ال  ى ول
 فإدارة مخاطر السيولة عمليـة معقـدة ،) المصارف األخرى مقابل الخدمات التي يحصل عليها منها 

 كـان المـصرف يمتلـك ٕواذا، الموجودات والمطلوبات : مام المصرف مصدران للسيولة هما أن أإذ ، 
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ن مــسك أفــان تلــك المخــاطرة تــنخفض غيــر ،  الــسيولة ىاســتثمارات قابلــة للبيــع لمواجهــة الطلــب علــ
 مـــن ىعلـــأالن المـــصرف يـــستطيع تحقيـــق مـــردود ،  تخفـــيض المـــردود ىاســـتثمارات ســـائلة يـــؤدي إلـــ

هـذا ،  الغيـر مـا المـصدر الثـاني للـسيولة فهـو االقتـراض مـنأ، القروض واالستثمارات طويلة األجل 
 ًوبالتـالي فهـي توظـف نـسبا،  الـسيولة ىما تفعلـه المـصارف الكبيـرة عنـدما تواجـه الطلـب المتزايـد علـ

 إذن المصارف ال تستطيع تعظـيم عوائـدها ، ى من موجوداتها في القروض ذات الربحية األعلىعلأ
فالـسيولة المرتفعـة  ،  سـيولتهىن يكون المـصرف سـاهرا علـأ عملياتها والبد ىبسبب قيود السيولة عل

 و الطـراد  ،عبـد اهللا(  االقتـراض ىتعني التضحية بالعائد في حـين إن الـسيولة المنخفـضة تجبـره علـ
 ،2006. (   
  

اختلفـت اآلراء  : Reasons of Liquidity Risk   أسباب مخاطر الـسيولة3.14.2
   ) : 2008، غنام ( بشأن مخاطر السيولة كما يلي   

 مدى صعوبة تسييل األصول المتداولة   أسباب تتعلق ب : 

 ازدياد حاالت السحب وباألخص للمبالغ الكبيـرة ممـا يـدفع البنـك لتـسييل بعـض أصـوله بقيمـة -
أقل من قيمتها الدفترية وفاء بتلك االلتزامات مما يؤثر على ربحيته إلجباره علـى هـذا التـسييل 

  . الفوري 
  أسباب تتعلق في جانبي نطاق الميزانية  : 

 بمعنـــى عنـــد ازديـــاد طلبـــات ســـحب المـــودعين  Liability – sideجانـــب االلتزامـــات  -
ألرصدتهم فقد يضطر البنك من ذلـك لحاجتـه لتـوفير النقديـة الـضخمة ممـا يلزمـه لالقتـراض 

  . أو إلصدار مزيد من األوراق المالية كالسندات ، بتكلفة إضافية من البنوك األخرى 
حيـث خدمـة خطابـات االعتمـاد والـضمان التـي تـتم خـارج   Asset -  sideجانـب األصـول  -

الميزانية والتي بمجرد قيام العميل باالقتراض بموجبها تتحول لقروض فعلية تظهر بالميزانيـة 
والتــي تتــسبب فــي دفــع البنــك للبيــع القهــري ألصــوله بقيمــة أقــل مــن ، فتنــشأ مخــاطر الــسيولة 

 .قيمتها الواجبة لتوفير السيولة 

 حيــث عــدم مناســبة تــواريخ اســتحقاق الودائــع قــصيرة ،  بــاختالف تــواريخ االســتحقاق أســباب تتعلــق
 .األجل لتواريخ تحصيل القروض طويلة األجل المستحقة للبنك 

  أسباب تتعلق بعدم التوازن بين التدفقات الداخلة  والتدفقات الخارجة. 
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    : ومخاطر السيولةلجنة بازل 3.14.3
Basel Committee and Liquidity Risk :             

 وكانــت رد فعــل للتوســع الــشديد فــي ســوق العمــالت األوروبيــة 1974لجنــة بــازل شــكلت عــام      
وللتــصاعد الكبيــر فــي حجــم الــسيولة الدوليــة فــي أواخــر الــستينات مــن القــرن العــشرين ونتيجــة لزيــادة 

كـون هـذه اللجنـة مـن مجموعـة مـن  البنـوك الدوليـة وتتىالسيولة تكدسـت األمـوال القابلـة لإلقـراض لـد
 وعقـــد اجتماعـــات فـــي مدينـــة بـــازل فـــي سويـــسرا فـــي مقـــر بنـــك التـــسويات الدوليـــة ،الـــدول الـــصناعية

 the passel committee on banking regulation اسمها الذي هـو  أتىالسويسري ومن هنا

and supervisory practices رورة حتميـة ألنـه  وأصبح بموجبها مكتب المعلومات االئتمانية ض
يقوم بعمل التصنيف االئتماني للمدينين ولطالبي االئتمان وسيكون هذا التـصنيف هـو المعيـار الـذي 

            ) . 2006، جامعة القدس المفتوحة ( سيتم بموجبه منح االئتمان أو حجبه 
 

  :مبادئ إدارة مخاطر السيولة الصادرة عن لجنة بازل 
 ) Bank for international settlements , 2008  (  
ى     كـل بنــك اعتمـاد إطــار شـامال إلدارة مخــاطر الـسيولة بمــا يكفـل المحافظــة علــىيتوجـب علــ  - 1

 هــــامش إضــــافي يتكــــون مــــن ىتــــوفير الــــسيولة الكافيــــة لــــسير العمــــل المــــصرفي باإلضــــافة إلــــ
ى ار مـد المـراقبين اختبـىوعلـ، من األصول ذات الجـودة العاليـة والـسيولة المرتفعـة   مجموعة
ــ كفايــة كــل  وضــع ســيولة البنــك وعلــيهم اتخــاذ ىمــن إطــار إدارة مخــاطر الــسيولة باإلضــافة إل
الالزمة بحق البنك في حال وجود عجز في السيولة أو ضعف فـي إدارة مخاطرهـا  اإلجراءات

جل حماية المودعين وحماية النظـام المـصرفي فـي الدولـة مـن أي تـأثيرات سـلبية أمن  وذلك، 
  .يه مستقبال عل قد تؤثر

      المخــــاطر المرغــــوب بــــه والــــذي يتناســــب مــــعىن يحــــدد بوضــــوح مــــستوأ البنــــك ىيجــــب علــــ  - 2
 اإلدارة التنفيذيــة للبنــك إن تطــور ىعلــفــي النظــام المــالي للدولــة إســتراتيجية عمــل البنــك ودورة 

 المخــــاطر ىبمــــا يتفــــق مــــع مــــستو إســــتراتيجية وسياســــات وممارســــات إلدارة مخــــاطر الــــسيولة
 اإلدارة التنفيذيـة ىمـن الـسيولة وعلـ  كافى به في البنك وضمان احتفاظ البنك مستوالمرغوب

لمجلـــس اإلدارة بهـــذا  ن تراجـــع باســـتمرار المعلومـــات عـــن تطـــور ســـيولة البنـــك وترفـــع تقـــاريرأ
والممارســــات  والــــسياسات ن يراجــــع اإلســــتراتيجيةأ مجلــــس اإلدارة ىوعلــــ، الخــــصوص دوريــــا 

 مخـاطر الـسيولة درةإ األقل والتأكد من إن اإلدارة التنفيذيـة تقـوم بـىلويقرها مرة واحدة سنويا ع
 .بفعالية
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    ن يحــسب تكــاليف ومنــافع الــسيولة والمخــاطر ويأخــذها فــي االعتبــار فــي التــسعيرأ البنــك ىعلــ - 3
 الـــداخلي وقيـــاس األداء وعنـــد إدخـــال منتجـــات جديـــدة ســـواء فـــي النـــشاطات داخـــل أو خـــارج

 .الميزانية

    ن تـــوفر إجـــراءات متينـــة لتحديـــد وقيـــاس ومتابعـــة ومراقبـــة مخـــاطر الـــسيولةألبنـــك  إدارة اىعلـــ - 4
     النقديـة التـي تتولـد مـنتن تتـضمن هـذه اإلجـراءات إطـار عمـل شـامل للتنبـؤ بالتـدفقاأويجب 

 .موجودات ومطلوبات البنك ومن البنوك خارج الميزانية خالل فترات زمنية مستقبلية محددة

 ومتابعة تعرضاته لمخاطر الـسيولة واالحتياطيـات التمويليـة بـين المؤسـسات البنك مراقبة ىعل - 5
  بعـين االعتبـارًخـذاآأو الوحدات القانونية التابعة له أو نـشاطاته المختلفـة وبمختلـف العمـالت 

 .القيود القانونية والتنظيمية والتشغيلية التي قد تحد من تحول السيولة من وحدة إلى أخرى 

     وم بإعــداد إســتراتيجية تمويــل تــوفر تنويــع فعــال فــي مــصادر األمــوال وطــولن يقــأ البنــك ىعلــ - 6
 .فترات التمويل 

  ن يدير بفعالية وضع السيولة ومخاطرها لديـه خـالل نفـس اليـوم لموجهـة الـدفعاتأ البنك ىعل - 7
 .والتسويات النقدية سواء خالل الفترات الطبيعية أو فترات األزمات

ـــــ - 8     ن يميـــــز بـــــين الموجـــــودات المقيـــــدةأوجـــــودات بفعاليـــــة وعليـــــه  البنـــــك إدارة أوضـــــاع المىعل
 . التنفيذ عليها ٕوالموجودات غير المقيدة وعليه مراقبة ظروف وقانونية الضمانات وامكانية

          البنــك تنفيــذ اختبــارات الظــروف الــضاغطة بــشكل دوري علــى مختلــف مــصادر التمويــلىعلــ. 10
ــدة للــس ــقــصيرة األجــل والمــوارد المول           البنــك اســتخدام نتــائج هــذه االختبــارات لتعــديلىيولة وعل

         اســـتراتيجيات وسياســـات ومواقـــف الـــسيولة لديـــه وتطـــوير خطـــط طـــوارئ فعالـــة إلدارة مخـــاطر
 .السيولة 

         ٕ البنـــك اعتمـــاد خطـــة طـــوارئ رســـمية للتمويـــل وادارة تـــوفير الـــسيولة فـــي ظـــل ظـــروفىعلـــ .11
 .األزمات 

  ن يحتفظ بهامش أمان يتكـون مـن موجـودات عاليـة الـسيولة و غيـر مقيـدة تمثـلأالبنك ى عل .12
 .هامش أمان ضد مخاطر السيولة في حالة الظروف الضاغطة 

 ى البنك اإلفصاح العام وبشكل دوري لذوي المصالح في السوق ليمكنهم من الحكم علـىعل .13
 .فعالية إدارة المخاطر ووضع السيولة في البنك 

ديـد اإلطـار الكلـي إلدارة المخـاطر بتحن تقوم أة وبشكل منتظم يقابة المصرف هيئات الرىعل .14
 كــاف مــن ى هــذه البنــوك مــستوىالبنــوك وأوضــاع الــسيولة لــديها لتقــرر إن كــان يتــوفر لــد فــي

 .المرونة في ظل السيولة الضاغطة الناتجة عن النظام المالي في الدولة 



 61

  إدارة مخاطر السيولةــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثالثالفصل 

ــ .15 رة مخــاطر الــسيولة ووضــع الــسيولة فــي البنــك ن تقــوم بتحديــد إطــار إداأ هيئــات الرقابــة ىعل
 التقـــارير الداخليـــة وتقـــارير التحـــوط ومعلومـــات ى مـــن خـــالل إجـــراءات رقابيـــة تعتمـــد علـــًدوريـــا

 .السوق 

 هيئات الرقابـة التـدخل والطلـب مـن البنـوك اعتمـاد إجـراءات فعالـة ومحـدده زمنيـا لتحديـد ىعل .16
 .ع السيولة في البنكنقاط الضعف في عمليات إدارة مخاطر السيولة ووض

ن تتواصـــل مـــع هيئـــات الرقابـــة األخـــرى والـــسلطات الرســـمية أهيئـــات الرقابـــة المـــصرفية ى علـــ .17
 . مخاطر إدارة السيولة في البنوك ىالمحلية والخارجية لتسهيل عمليات الرقابة عل

  
  :ضوابط الحد من مخاطر إدارة السيولة  3.14.4

Controls to Reduce the Risk of Liquidity Management :             
 مقابلة كافة التزاماتـه التعاقديـة ىن البنك قادر علأ ىإن الغرض من إدارة السيولة هو التأكيد عل    
                : عــــــــدة عناصــــــــر هــــــــي ىن يــــــــشتمل النظــــــــام القــــــــوي إلدارة الــــــــسيولة علــــــــأ ذلــــــــك يجــــــــب ىوعلــــــــ

   ) .178ص : 2002، حنفي ( 
  .ارة المعلوماتنظام جيد إلد - 1
 .السيولةى سيطرة مركزية عل - 2

 .تحليل صافي التمويل الالزم في ضوء بدائل مختلفة - 3

 .تنوع مصادر التمويل - 4

 .وضع خطة للطوارئ - 5

 علم بأسلوب إدارة البنك ألصوله والتزاماته وكذلك البنود خـارج ىن يكونوا علأ المراقبين ىويجب عل
 يـــوفر الـــسيولة الكافيـــة للبنـــك لمواجهـــة كافـــة التزاماتـــه مـــع التحقـــق مـــن إن هـــذا األســـلوب، الميزانيـــة 
  .التعاقدية

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 62

  اإلطار العملي للدراسةــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرابعالفصل 
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 63

  اإلطار العملي للدراسةــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرابعالفصل 

   :Introduction مقدمة 4.1
، از الجانـب التطبيقـي مـن الدراسـةٕتعتبر منهجية الدراسة واجراءاتها محورا رئيـسيا يـتم مـن خاللـه انجـ

وعـن طريقهــا يــتم الحــصول علــى البيانــات المطلوبـة إلجــراء التحليــل اإلحــصائي للتوصــل إلــى النتــائج 
وبالتـالي تحقـق األهـداف التـي ، التي يتم تفسيرها في ضوء أدبيات الدراسة المتعلقـة بموضـوع الدراسـة

  . تسعى إلى تحقيقها
وكــــذلك أداة الدراســــة ، الدراســــةوعينــــة  ومجتمــــع متبــــعنهج الللمــــتنــــاول هــــذا الفــــصل وصــــفا حيــــث 

كمــا يتــضمن وصــفا . ومــدى صــدقها وثباتهــا، وكيفيــة بنائهــا وتطويرهــا عــدادهاإالمــستخدمة وطريقــة 
واألدوات التــي اســتخدمها لجمــع ،  أداة الدراســة وتقنينهــاتــصميم فــي الباحــثبهــا م لإلجــراءات التــي قــا
ــــات الدراســــة ــــل اوينتهــــي الفــــصل ب، بيان ــــات المعالجــــات اإلحــــصائية التــــي اســــتخدمت فــــي تحلي لبيان

  . يلي وصف لهذه اإلجراءاتاوفيم، واستخالص النتائج
  

  :Study Method أسلوب الدارسة 4.2
م المـــنهج الوصـــفي ااســـتخدبنـــاءا علـــى طبيعـــة الدراســـة واألهـــداف التـــي تـــسعى إلـــى تحقيقهـــا فقـــد تـــم 

كمـا توجـد فـي الواقـع ويهـتم بوصـفها وصـفا دقيقـا ويعبـر والـذي يعتمـد علـى دراسـة الظـاهرة ، التحليلي
كما ال يكتفي هذا المنهج عنـد جمـع المعلومـات المتعلقـة بالظـاهرة مـن أجـل ، عنها تعبيرا كيفيا وكميا

بــــل يتعــــداه إلــــى التحليــــل والــــربط والتفــــسير للوصــــول إلــــى ، استقــــصاء مظاهرهــــا وعالقاتهــــا المختلفــــة
  .يزيد بها رصيد المعرفة عن الموضوع مقترح بحيث استنتاجات يبني عليها التصور ال

  
  :وقد استخدم مصدرين أساسين للمعلومات

 فـي معالجـة اإلطـار النظـري ه الباحـثحيـث اتجـ: Secondary sourcesالمـصادر الثانويـة  .1
ــ  مــصادر البيانــات الثانويــة والتــي تتمثــل فــي الكتــب والمراجــع العربيــة واألجنبيــة ذات ىللبحــث إل
ـــسابقة التـــي تناولـــت موضـــوع العالقـــة، وا ـــارير، واألبحـــاث والدراســـات ال ـــدوريات والمقـــاالت والتق ل

 .الدارسة، والبحث والمطالعة في مواقع اإلنترنت المختلفة

ــة .2 وانــب التحليليــة لموضــوع البحــث لجــأ لمعالجــة الج:  Primary sources المــصادر األولي
أداة رئيـــــسة للبحـــــث، صـــــممت  جمـــــع البيانـــــات األوليـــــة مـــــن خـــــالل االســـــتبانة كـــــى إلـــــالباحـــــث

  . على موظفي البنوك العاملين في قطاع غزةخصيصاً لهذا الغرض، ووزعت 
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 : The Study Population مجتمع الدراسة  4.3

وبـذلك فـان مجتمـع الدراسـة ، يعرف بأنه جميع مفردات الظـاهرة التـي يدرسـها الباحـثمجتمع الدراسة 
وبنــاءا علــى مــشكلة الدراســة . يكونــون موضــوع مــشكلة الدراســةهــو جميــع األفــراد أو األشــياء الــذين 

   الموظفين العاملين في البنوك في قطاع غزة المجتمع المستهدف يتكون من وأهدافها فان 
  : The Study Sampleعينة الدراسة 

 إستبانة على عينة الدراسة 65، حيث تم توزيع  وقد قام الباحث باستخدام طريقة العينة العشوائية
   %.89.23  إستبانة بنسبة58وقد تم استرداد 

  : والجدول التالي يوضح ذلك 
   )1( جدول 

  المصارف التجارية العاملة في قطاع غزة التي تم توزيع االستبانة عليها
  االستبانات المستردة  عدد الفروع  االستبانات الموزعة  اسم البنك
  4  1  4  البنك اإلسالمي العربي
  2  1  2  طيني البنك اإلسالمي الفلس
  2  1  2  يالبنك التجاري الفلسطين

  3  1  3  البنك العربي 
  4  2  4  بنك القدس 

  2  1  4  البنك العقاري المصري العربي 
  4  1  4  بنك األردن

  3  1  4  بنك االستثمار الفلسطيني
  3  1  5  بنك اإلسكان 

  5  1  5  بنك القاهرة عمان
  26  7  28  بنك فلسطين

  58  18  65  المجموع
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  ::Questionnaire Building Stepsخطوات بناء االستبانة 
ـــة فـــي إدارة مخـــاطر لمعرفـــة قـــام الباحـــث بإعـــداد أداة الدراســـة  دور المعلومـــات المحاســـبية والمالي

  -:، واتبع الباحث الخطوات التالية لبناء االستبانة السيولة
واالســتفادة ، وع الدراســةالدراســات الــسابقة ذات الــصلة بموضــو  األدب المحاســبياإلطــالع علــى  - 1

  . وصياغة فقراتهااالستبانةمنها في بناء 
ًاستــشار الباحــث عــددا مــن أســاتذة الجامعــات الفلــسطينية والمــشرفين اإلداريــين فــي تحديــد أبعــاد  - 2

 . وفقراتهااالستبانة
 .تحديد المجاالت الرئيسية التي شملتها االستبانة - 3
 .تحديد الفقرات التي تقع تحت كل مجال - 4
ملحـق  ،فقـرة ) 48(مجـاالت و ) سـتة( وقـد تكونـت مـن النهائيةيم االستبانة في صورتها تم تصم - 5

 ). 1(رقم 
، واإلدارة ،  مـن ذوي االختـصاص ، المحاسـبة من المحكمين )تسعة (تم عرض االستبانة على  - 6

ملحـق رقـم وال،  و جامعـة األزهـر،  من أعـضاء هيئـة التـدريس فـي الجامعـة اإلسـالميةواإلحصاء
 .ين أسماء أعضاء لجنة التحكيميب) 3(

فــــي ضــــوء أراء المحكمــــين تــــم تعــــديل بعــــض فقــــرات االســــتبانة مــــن حيــــث الحــــذف أو اإلضــــافة  - 7
  ).1 (قملح، فقرة) 48( االستبانة في صورتها النهائية على رلتستق، والتعديل

  
  : Study Tool أداة الدراسة 4.4

  "لية في إدارة مخاطر السيولةدور المعلومات المحاسبية والما "تم إعداد استبانه حول
  :تتكون إستبانة الدارسة من قسمين رئيسين هما

المؤهل ، الجنس(المستجيب عن المعلومات الشخصية والوظيفية وهو عبارة عن : القسم األول
  .)المركز الوظيفي، سنوات الخبرة، التخصص، العلمي

  

  : مجاالت 5موزع على ، فقرة 48ويتكون من ، جاالت الدراسةموهو عبارة عن  :القسم الثاني
  .اتقرف) 8( من نويتكو، المعلومات المحاسبية المنشورة :المجال األول
  .اتفقر) 10(ويتكون من  ،أدوات القياس المستخدمة :المجال الثاني
  .اتفقر) 10( من نويتكو، متطلبات اإلفصاح العام: المجال الثالث

  .ة فقر)13(ويتكون من ، الجهات الرقابية: لرابع االمجال
  .فقرات) 7(ويتكون من ، حجم وطبيعة الودائع: الخامس المجال
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تم استخدام مقياس ليكرت الخماسي لقياس استجابات المبحوثين لفقرات االستبيان حسب جدول 
)2:(  

  

  الخماسيدرجات مقياس ليكرت): 2(جدول 

ق مواف موافق   موافق بدرجة متوسطة  غير موافق   بشدةغير موافق   االستجابة
  بشدة

  5  4  3  2 1  الدرجة
  

وبذلك يكون الوزن النسبي في هذه  " غير موافق بشدة" لالستجابة ) 1(اختار الباحث الدرجة 
  .وهو يتناسب مع هذه االستجابة% 20الحالة هو

  

  : صدق االستبانة 4.5
 التأكد من صدق قد تميقصد بصدق االستبانة أن تقيس أسئلة االستبانة ما وضعت لقياسه، و 

  :االستبانة بطريقتين
              :) األداة ( صدق المحكمين -1

، المحاسبة   متخصصين فيتسعةعرض الباحث االستبانة على مجموعة من المحكمين تألفت من 
 المحكمين ، وقد استجاب الباحث آلراء)3(واإلحصاء  وأسماء المحكمين بالملحق رقم ، واإلدارة 

ي ضوء المقترحات المقدمة، وبذلك خرج االستبيان في وقام بإجراء ما يلزم من حذف وتعديل ف
  ).3(لحق رقم  انظر الم- صورته النهائية 

  : صدق المقياس -2
 :Internal Validityاالتساق الداخلي : أوال

يقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات االستبانة مع المجال الذي تنتمي 
احث بحساب االتساق الداخلي لإلستبانة وذلك من خالل حساب إلية هذه الفقرة، وقد قام الب

  .معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجاالت االستبانة والدرجة الكلية للمجال نفسه
  

 :Structure Validity البنائيالصدق : ثانيا

د األداة يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األهداف التي تري
  . ارتباط كل مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة الكلية لفقرات االستبانةىالوصول إليها، ويبين مد
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   :Reliability ثبات االستبانة 4.6
يقصد بثبات االستبانة أن تعطي هذه االستبانة نفس النتيجة لو تم إعادة توزيع االستبانة أكثر من 

 بعبارة أخرى أن ثبات االستبانة يعني االستقرار في نتائج مرة تحت نفس الظروف والشروط، أو
االستبانة وعدم تغييرها بشكل كبير فيما لو تم إعادة توزيعها على أفراد العينة عدة مرات خالل 

  .فترات زمنية معينة
  

  :The Results of the Internal Consistency  نتائج االتساق الداخلي4.6.1
  

 " المعلومات المحاسبية المنشورة" مجال رتباط بين كل فقرة من فقرات  االمعامل) 3(جدول يوضح 
 α =0.05 معنوية ى، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستووالدرجة الكلية للمجال

  .وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه
  

  

  )3(جدول 
والدرجة الكلية "  لومات المحاسبية المنشورة المع"مجال  االرتباط بين كل فقرة من فقرات معامل

  للمجال

  الفقرة  م

ون
رس
 بي
مل
معا

  
باط
الرت

ل
ية  

مال
الحت

ة ا
قيم
ال

)
S

ig
(.  

 0.000* 763.  .والمالية في إدارة السيولة  المعلومات المحاسبيةىتعتمد البنوك عل.1

   نسب ىي التعرف علفتستخدم البنوك المعلومات المحاسبية والمالية .2
   .بالتالي الوقوف على المخاطرالسيولة و

.876 *0.000 

 0.000* 797.  .والمالية عند تقييم وضع السيولة  المعلومات المحاسبيةىتعتمد اإلدارة عل.3

  تساعد المعلومات المحاسبية والمالية المنشورة في القوائم المالية في.4
  . تحقيق درجة عالية من المالئمة و الثقة من قبل المستخدمين

.766 *0.000 

 0.000* 818.   .يتم استخدام المعلومات المحاسبية والمالية في التنبؤ بمخاطر السيولة.5

   لغرض الوقوف على يعتمد البنك على المعلومات المحاسبية والمالية.6
  .وتجنب مخاطرها مدى السيولة

.830 *0.000 
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  د على   تساعالتيالقياس  تعتبر القوائم المالية المنشورة أداة من أدوات.7
   .قياس السيولة

.858 

*0.000 

  الكشف عن نقاط القوة والضعف تساعد المعلومات المحاسبية والمالية في.8
   .مخاطر السيولة  في إدارة

.794 *0.000 

  . α=0.05ً االرتباط دال إحصائيا عند مستوي داللة *
  

 " قياس المستخدمةأدوات ال" معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال ) 4(جدول يوضح 
 α =0.05 معنوية ىوالدرجة الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستو

  .وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه
  

  )4(جدول 
 والدرجة "  أدوات القياس المستخدمةالضوابط و " معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال

  الالكلية للمج

  الفقرة  م

ون
رس
 بي
مل
معا

  
باط
الرت

ل
ية  

مال
الحت

ة ا
قيم
ال

)
S

ig
(.  

   ربحيتها ىتحليلية للتعرف عل تقوم البنوك بإعداد مؤشرات و نسب مالية.1
    .ومركزها المالي

.678 *0.000 

   ىوالتعرف عل أدائها تعتمد البنوك على قائمة التدفقات النقدية في قياس.2
  .السيولة المتوفرة لديها

.727 *0.000 

 0.000* 727.   . في تقييم حجم السيولةًتلعب المؤشرات المالية دورا.3

  أدوات القياس المطبقة تتميز بدقة وموضوعية وشفافية إلدارة مخاطر .4
     .السيولة

.734 *0.000 

  تقوم البنوك بدراسة وتحليل النسب الخاصة بتطورات حجم رأس المال.5
  .والسيولة لديها  العامل

.765 *0.000 

  اخرىفي أوجه استثمارية   البنوكىيتم استغالل فائض السيولة المتوفرة لد.6
    . مدرة للعوائد

.684 *0.000 

 0.000* 719.  ى  السيولة  وقدرتها عل تقوم البنوك بعمل دراسة تحليلية لنسب تطور.7
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  اإلطار العملي للدراسةــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرابعالفصل 

  .األموال واستخداماتها تحقيق التوازن بين مصادر

  المستقبلي لحركة  دفقات النقدية في التنبؤ قائمة التىيتم االعتماد عل.8
   . الوفاء بااللتزاماتىعل وقدرتها السيولة

.710 *0.000 

  الفائض  العجز أو  المستخدمة في تحديد قيمةةالماليتساهم المؤشرات .9
  .البنك من السيولة في

.729 *0.000 

   استخدام أساليب مالية و إدارية متطورة أخرىىتسعى البنوك إل.10
   .خطيط السيولة لت

.727 *0.000 

  . α=0.05ً االرتباط دال إحصائيا عند مستوي داللة *
  

والدرجة " متطلبات اإلفصاح العام"مجال معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات ) 5(جدول يوضح 
 وبذلك α =0.05 معنوية ىالكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستو

  .عتبر المجال صادق لما وضع لقياسهي
  

  

  )5(جدول 
  والدرجة الكلية للمجال "  متطلبات اإلفصاح العام" مجال معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات

  الفقرة  م

ون
رس
 بي
مل
معا

  
باط
الرت

ل
ية  

مال
الحت

ة ا
قيم
ال

)
S

ig
(.  

 0.000* 695.   .السيولة يساهم اإلفصاح العام في تخفيض درجة مخاطر.1

ً أساسيا في تزويد جميع مستخدمي القوائم الماليةًلعب اإلفصاح العام دوراي.2
  .لسيولة في البنكا بمعلومات عن وضع 

.795 *0.000 

   فعالية إدارة ىالحكم عل جلأيقوم البنك باإلفصاح العام بشكل دوري من .3
    .لديه المخاطر ووضع السيولة

.747 *0.000 

 0.000* 717.   .البنك وعمالئه  وزيادة الثقة بينيوفر اإلفصاح العام الشفافية.4

  ًيتم عرض المعلومات في القوائم المالية واإلفصاح عنها وفقا للمعايير .5
   .الدولية للمحاسبة

.751 *0.000 

 0.000* 823.  يقوم البنك باإلفصاح عن طرق قياس العمليات المصرفية.6
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   . وأثرها على السيولة

  اية رأس المال وتوزيعات األرباحيتم اإلفصاح عن مدى كف.7
   . وأثرها على السيولة

.765 *0.000 

البنك ألوضاع مالية  يتم تبليغ الجهات الرقابية واإلفصاح في حالة تعرض.8
  .سيئة من ناحية السيولة

.740 *0.000 

  جلأيتم اإلفصاح عن القروض واالستثمارات التي يجريها البنك من .9
   . تقييم السيولة

.800 *0.000 

  ينبغي أن يفصح البنك عن األرصدة الهامة الخاصة بالنقدية وما في .10
  .حكمها التي يحتفظ بها البنك

.745 *0.000 

  . α=0.05ًاالرتباط دال إحصائيا عند مستوي داللة   * 
  

والدرجة الكلية " الجهات الرقابية " معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال ) 6(جدول يوضح 
 وبذلك يعتبر α =0.05 معنوية ىال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوللمج

  .المجال صادق لما وضع لقياسه
  

  )6(جدول 
  والدرجة الكلية للمجال"  الجهات الرقابية "معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال 

  الفقرة  م

ون
رس
 بي
مل
معا

  
باط
الرت

ل
ية  

مال
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ة ا
قيم
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  بشكل يومي تقوم اإلدارة العليا للبنك بمتابعة التقارير والحركة  .1
     . بالنسبة للسيولة

.676 *0.000 

 0.000* 768.    . حركة السيولةىيوفر البنك نظاما رقابيا جيدا عل  .2

 0.000* 757.    .البنك بشكل يومي تقوم السلطة النقدية بمتابعة حركة السيولة لدى  .3

  عند قياس  ة الداخلية للبنك بالمهنية والحياديةتتصف الرقاب  .4
    .ومتابعة عنصر السيولة

.837 *0.000 

  من مهام الرقابة الداخلية في البنك متابعة  التحقق من المحافظة   .5
   .على متطلبات السيولة

.814 *0.000 
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  اإلطار العملي للدراسةــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرابعالفصل 

  التخاذ قرار  جيدة تعتبر التقارير الناتجة عن الرقابة الداخلية أداة  .6
    .سيولةبخصوص ال

.717 

*0.000 

 0.000* 703.   .يمكن اعتبار الرقابة الخارجية وسيلة مهمة في ضبط مخاطر السيولة  .7

  المالية المرتبطة   متابعة العناصر والعملياتىتساعد الرقابة عل  .8
   .بتقييم مخاطر السيولة

.706 *0.000 

  ة من السيولة النقدي تعمل الجهات الرقابية على  فرض نسب معينة  .9
    .بشكل دوري ومنظم والقانونية وتتابعها

.785 *0.000 

 0.000* 706.   .سيولة تقوم السلطة النقدية بتقديم الدعم للبنوك عند تعرضها الزمة.10

    والمطلوبات واالحتفاظ  يتم مراقبة ومتابعة حركة  الموجودات  .11
  .بمستويات كافية من السيولة في جميع األوقات

.693 *0.000 

  د الرقابة الداخلية على الكشف المبكر عن مخاطر السيولة تساع.12
    . لدى البنك

.751 *0.000 

  المختلفة ودائرة الرقابة الداخلية  يتم التنسيق والتعاون بين مدراء اإلدارات.13
  .المشاكل المتعلقة بمخاطر السيولة جل تذليلأمن 

.570 *0.000 

  . α=0.05ًاالرتباط دال إحصائيا عند مستوي داللة   *
  

 والدرجة  "حجم وطبيعة الودائع" معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال ) 7(جدول يوضح 
 وبذلك α =0.05 معنوية ىالكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستو

  .يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه
  

  )7(جدول 
  والدرجة الكلية للمجال "  حجم وطبيعة الودائع"من فقرات مجال معامل االرتباط بين كل فقرة 

  الفقرة  م

ون
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 بي
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  يتمتع البنك بسيولة تمكنه من مواجهة التزاماته في موعد .1
     .االستحقاق

.739 *0.000 
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  إيداع األموال في البنوك لفترات قصيرة األجل يساعد .2
    .المختلفة لى استغاللها في األنشطةالبنك ع

.604 

*0.000 

   حد كبير ىتتوقف متطلبات السيولة التي يحتفظ بها البنك إل.3
  .على نوع وحجم وسلوك الودائع لدى البنك

.741 *0.000 

  يحافظ البنك على العالقة بين ودائع األفراد والمؤسسات من.4
  . جهة وحجم السيولة لديه من جهة أخرى

.884 *0.000 

  السيولة التي متابعة سلوك الودائع تعمل على تخفيض مخاطر.5
   .عند مواجهة السحوبات ن يتعرض لها البنكأيمكن 

.805 *0.000 

 0.000* 669.   .توفر الرقابة الخارجية الحماية ألموال المودعين والمستثمرين.6

  تفرض السلطة الرقابية العقوبات على البنوك في حالة الخروج.7
  .لتعليمات واألنظمة الخاصة بنسب الودائععن ا

.709 *0.000 

  . α=0.05ً االرتباط دال إحصائيا عند مستوي داللة *
  

  :Structure Validity البنائي الصدق 4.6.2
يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األهداف التي تريد األداة 

  .اط كل مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة الكلية لفقرات االستبانة ارتبىالوصول إليها، ويبين مد
  

عند ًأن جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت االستبانة دالة إحصائيا ) 8(يبين جدول 
  . وبذلك يعتبر جميع مجاالت االستبانة صادقه لما وضع لقياسهα =0.05مستوي معنوية 

  

  )8(جدول 
  كل مجال من مجاالت االستبانة والدرجة الكلية لالستبانة درجة معامل االرتباط بين

  المجال  م
  معامل بيرسون
  لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

 0.000* 835.  .المعلومات المحاسبية المنشورة .1

 0.000* 874.  .أدوات القياس المستخدمة .2

 0.000* 829.  .متطلبات اإلفصاح العام .3

 0.000* 904.  .الجهات الرقابية .4

 0.000* 788.  .حجم وطبيعة الودائع .5

  . α=0.05ًاالرتباط دال إحصائيا عند مستوي داللة *           
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   :Reliability ثبات االستبانة -3 
يقصد بثبات االستبانة أن تعطي هذه االستبانة نفس النتيجة لو تم إعادة توزيع االستبانة أكثر من 

بارة أخرى أن ثبات االستبانة يعني االستقرار في نتائج ، أو بع مرة تحت نفس الظروف والشروط
االستبانة وعدم تغييرها بشكل كبير فيما لو تم إعادة توزيعها على أفراد العينة عدة مرات خالل 

  .فترات زمنية معينة
  :نة الدراسة من خاللوقد تحقق الباحث من ثبات إستبا

  
  :Cronbach's Alpha Coefficient معامل ألفا كرونباخ  

الباحث طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة، وكانت النتائج كما هي مبينـة فـي جـدول  استخدم
)9.(  

  

  )9(جدول 
  ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانةمعامل 

  المجال  م
عدد 
  الفقرات

معامل ألفا 
  *صدقال  كرونباخ

 0.962 0.925 8  .المعلومات المحاسبية المنشورة.1

 0.944 0.891 10  .س المستخدمةأدوات القيا.2

 0.957 0.916 10  .متطلبات اإلفصاح العام.3

 0.957 0.916 13  .الجهات الرقابية.4

 0.923 0.851 7  .حجم وطبيعة الودائع.5

 0.984 0.967 48  المجاالت السابقة معا  

  الجذر التربيعي الموجب لمعامل ألفا كرونباخ = صدقال*
  

 مجال لكلأن قيمة معامل ألفا كرونباخ كانت مرتفعة ) 9(جدول  من النتائج الموضحة في يتضح
كذلك كانت قيمة معامل ألفا . لكل مجال من مجاالت االستبانة  ) 0.851،0.925 (تتراوح بينحيث 

تتراوح بين حيث مرتفعة لكل مجال الصدق كانت قيمة وكذلك ). 0.967(لجميع فقرات االستبانة 
لجميع فقرات الصدق كذلك كانت قيمة . جاالت االستبانة لكل مجال من م)0.962 ،0.923(

  . مرتفعالصدق أن معامل يوهذا يعن) 0.984(االستبانة 
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إســتبانة الدراســة ممــا يجعلــه علــى ثقــة تامــة بــصحة  الباحــث قــد تأكــد مــن صــدق وثبــات وبــذلك يكــون
  .رضياتهااالستبانة وصالحيتها لتحليل النتائج واإلجابة على أسئلة الدراسة واختبار ف

  
  :المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة 4.7

Statistical Treatments Used in the Study  
 Statistical Package for theتفريغ وتحليل االستبانة من خالل برنامج التحليل اإلحـصائي تم 

Social Sciences  (SPSS).  
  :Normality Distribution Test اختبار التوزيع الطبيعي  

 K-S) (    Kolmogorov-Smirnov Test ســمرنوف -  اختبــار كولمجــوروفتــم اســتخدام
فــي ، وكانــت النتــائج كمــا هــي مبينــة الختبــار مــا إذا كانــت البيانــات تتبــع التوزيــع الطبيعــي مــن عدمــه

  ).10(جدول 
  

  )10(جدول 
  التوزيع الطبيعييوضح نتائج اختبار 

القيمة االحتمالية   المجال  م
(Sig.)  

 0.201  .المعلومات المحاسبية المنشورة  .1

 0.140  .أدوات القياس المستخدمة  .2

 0.063  .متطلبات اإلفصاح العام  .3

 0.226  .الجهات الرقابية  .4

 0.483  .حجم وطبيعة الودائع  .5

 0.286  جميع مجاالت االستبانة  

  
ت الدراسة مجاال جميع ل(.Sig)أن القيمة االحتمالية ) 10( من النتائج الموضحة في جدول يتضح
0.05مستوى الداللة  من أكبركانت  يتبع التوزيع  ت المجاالهذه وبذلك فإن توزيع البيانات ل
  .  سيتم استخدام االختبارات المعلمية لإلجابة على فرضيات الدراسةحيث، الطبيعي
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  :تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية
يــستخدم هــذا األمــر بــشكل أساســي ألغــراض : التكــرارات والمتوســط الحــسابيالنــسب المئويــة و - 1

 . عينة الدراسةفي وصف يتم االستفادة منها معرفة تكرار فئات متغير ما و

  .لمعرفة ثبات فقرات االستبانة، )Cronbach's Alpha( اختبار ألفا كرونباخ - 2
: يـاس درجـة االرتبـاطلق) Pearson Correlation Coefficient(معامـل ارتبـاط بيرسـون  - 3

 . لالستبانة  والصدق البنائي لحساب االتساق الداخليتم استخدامهقد 

لمعرفــة مــا إذا كانــت متوســط ) one sample T-Test (واحــدةعينــة  فــي حالــة Tاختبــار  - 4
ولقـد . أم زادت أو قلـت عـن ذلـك 3 الدرجـة المتوسـطة وهـي ىدرجة االستجابة قد وصـلت إلـ

 .اللة المتوسط لكل فقرة من فقرات االستبانة  للتأكد من دتم استخدامه

 لمعرفـة  ( Independent Samples T – Test ) فـي حالـة عينتـين مـستقلتين Tاختبـار - 5
 .ما اذا كان هناك فروقات ذات داللة إحصائية بين مجموعتين من البيانات المستقلة 

  ( One way Analysis of variance – ANOVA )اختبـار تحليـل التبيـان األحـادي  - 6
لمعرفة ما اذا كان هناك فروقات ذات داللة إحصائية بـين كـال مـن مجمـوعتين أو أكثـر مـن 

  . البيانات 
 

  :تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة 4.8
Data Analysis and Test Hypotheses  

  

إلجابة عن ، وذلك من خالل اتحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسةً عرضا لالتحليليتضمن هذا 
،  والتي تم التوصل إليها من خالل تحليل فقراتهااالستبانةأسئلة الدراسة واستعراض أبرز نتائج 

سنوات ، التخصص، المؤهل العلمي، الجنس(والوقوف على متغيرات الدراسة التي اشتملت على 
 إستبانةمن لذا تم إجراء المعالجات اإلحصائية للبيانات المتجمعة ، )المركز الوظيفي، الخبرة
 للحصول على (SPSS) اإلحصائية للدراسات االجتماعية الحزمإذ تم استخدام برنامج  ،الدراسة

  . نتائج الدراسة التي يتم عرضها وتحليلها في هذا الفصل
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  المعلومات الشخصية والوظيفية الدراسة وفق لعينةالوصف اإلحصائي  4.8.1
Statistical Description of the Study Sample According to Personal and 

Career Information  
  المعلومات الشخصية والوظيفية وفق  لعينة الدراسةوفيما يلي عرض

  عينة الدراسة حسب البنكتوزيع   -
  البنك  ):11(جدول 

%النسبة المئوية  العدد البنك  

 6.9 4  العربياإلسالميالبنك 

 3.4 2  الفلسطينياإلسالميالبنك 

 3.4 2 لبنك التجاري الفلسطينيا

 5.2 3  البنك العربي

 6.9 4  بنك القدس

 3.4 2 البنك العقاري المصري

 6.9 4 األردنبنك 

 5.2 3 بنك االستثمار الفلسطيني

 5.2 3 اإلسكانبنك 

 8.6 5 بنك القاهرة عمان

 44.8 26 بنك فلسطين

 100.0 58 المجموع

  
  العربياإلسالميالبنك يعملون في   من عينة الدراسة%6.9ما نسبته أن ) 11(يتضح من جدول 

البنك التجاري و  الفلسطينياإلسالميالبنك يعملون في  %3.4،  % 5.2وبنك القدس ، األردنبنك و
    اإلسكانبنك و بنك االستثمار الفلسطينييعملون في  %5.2، البنك العقاري المصري والفلسطيني

  .فلسطينبنك يعملون في % 44.8بينما ، القاهرة عمان بنكفي يعملون  %8.6، والبنك العربي 
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  عينة الدراسة حسب الجنستوزيع  -
  

  الجنس ):12(جدول  
%النسبة المئوية  العدد الجنس
 89.7 52 ذكر

 10.3 6 أنثى

 100.0 58 المجموع

  

،  إناث%10.3 الباقي بينما، ذكور من عينة الدراسة% 89.7ما نسبته أن ) 12(يتضح من جدول 
ويمكن إرجاع ذلك إلى العادات والتقاليد السائدة في المجتمع الفلسطيني كذلك قدرة الذكور على 

  .تحمل العمل داخل البنك أكثر من اإلناث 
  
  عينة الدراسة حسب المؤهل العلميتوزيع   -

  
  المؤهل العلمي ):13( جدول 
%النسبة المئوية  العدد المؤهل العلمي

 3.4 2  فما دوندبلوم

 77.6 45 بكالوريوس

 19.0 11 ماجستير فأعلى

 100.0 58 المجموع

  

، من عينة الدراسة من حملة درجة الدبلوم فما دون% 3.4أن ما نسبته ) 13(يتضح من جدول 
  .من حملة درجة الماجستير فأعلى% 19.0من حملة درجة البكالوريوس، بينما % 77.6

 راتقنوك باألشخاص المؤهلين علميا مما يساعد على فهم فوهذا مدلول ايجابي نحو اهتمام الب
  .االستبانة واإلجابة عليها بطريقة علمية للوصول إلى نتاج حقيقية 
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  عينة الدراسة حسب التخصصتوزيع  -
  

  التخصص ):14( جدول 
%النسبة المئوية  العدد التخصص  

 20.7 12  إدارة

 6.9 4 اقتصاد

 58.6 34 محاسبة

 5.2 3 ية ومصرفيةعلوم مال

 8.6 5  أخرى

 100.0 58 المجموع

  

تخصصهم % 6.9، تخصصهم إدارة من عينة الدراسة% 20.7ما نسبته أن ) 14(يتضح من جدول 
% 8.6بينما ، تخصصهم علوم مالية ومصرفية% 5.2 ،تخصصهم محاسبة% 58.6، اقتصاد

د عينه الدراسة ذات مما يشير على وجود نسبه عاليه من أفرا، تخصصهم هندسة وبرمجة
االختصاص على فهم مشكلة الدراسة واإلجابة على االستبانة بمهنية وجودة عالية إلعطاء نتائج 

                                         .واقعية 
 عينة الدراسة حسب سنوات الخبرةتوزيع  -

  

  سنوات الخبرة  ):15(جدول 
%النسبة المئوية  العدد سنوات الخبرة  

 3.4 2  سنوات5من أقل 

 20.7 12  سنوات10 اقل من إلى 5من 

 31.1 18  سنة15 اقل من إلى 10من

 44.8 26   سنة فأكثر15

 100.0 58  المجموع

 5أقل من سنوات الخبرة لديهم  من عينة الدراسة% 3.4ما نسبته أن ) 15(يتضح من جدول 
تتراوح  % 31.1،  سنوات10ن  اقل مإلى 5من  تتراوح سنوات الخبرة لديهم %20.7، سنوات

 سنة 15 سنوات الخبرة لديهم% 44.8بينما  ، سنة15 اقل من إلى 10منسنوات الخبرة لديهم 
ويعزو الباحث ذلك على أن أفراد العينة يملكون الخبرة العالية وبالتالي قدرتهم على اإلجابة ، فأكثر

  . بموضوعية وشفافية في مجال مشكلة الدراسة 
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 لدراسة حسب المركز الوظيفيعينة اتوزيع  -

  
  المركز الوظيفي):16( جدول 
%النسبة المئوية  العدد المركز الوظيفي  

 10.3 6 الفرع/ مدير البنك

 8.6 5 الفرع/ نائب مدير البنك

 48.3 28 رئيس قسم

 15.5 9 مراقب

 17.3 10 أخرى

 100.0 58  المجموع

  
 ،الفرع/ مدير البنك مركزهم الوظيفي الدراسة عينةمن % 10.3أن ما نسبته ) 16(يتضح من جدول 

مركزهم % 17.3 بينما، مراقب% 15.5، رئيس قسم %48.3، الفرع/ نائب مدير البنك 8.6%
مما يعني أن معظم أفراد عينة الدراسة من ذوي االختصاص ، الوظيفي موظف ومساعد موظف

ر أكثر من غيرهم وهذا مؤشر والخبرة حيث أن مستواهم الوظيفي يمكنهم من االطالع على األمو
  .جيد على دقة إجابة أسئلة الدراسة 
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   : Test Hypotheses  اختبار فرضيات الدراسة 4.8.2
 االختبار اهذو) للعينة الواحدة Tاختبار ( المعلميالختبارالختبار فرضيات الدراسة فقد تم استخدام ا

  .ع التوزيع الطبيعيفي حالة وجود أن توزيع البيانات يتب مناسب
  

  درجة اإلجابة يساوي درجة الموافقة المتوسطة ) وسيط(اختبار الفرضيات حول متوسط 
 وهي تقابل 3 اختبار أن متوسط درجة اإلجابة يساوي:Null hypothesis الفرضية الصفرية

  .موافق بدرجة متوسطة حسب مقياس ليكرت المستخدم
  . 3 متوسط درجة اإلجابة ال يساوي :Alternative hypothesis الفرضية البديلة

 يتم قبول فإنه) SPSSحسب نتائج برنامج  ) (0.05 أكبر من Sig > 0.05) Sigإذا كانت 
 حول أفراد العينةويكون في هذه الحالة متوسط آراء ، الفرضية الصفرية ورفض الفرضية البديلة 

 > Sig، أما إذا كانت 3وسطة وهى ًالظاهرة موضع الدراسة ال يختلف جوهريا عن موافق بدرجة مت

0.05) Sig  فيتم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة القائلة بأن  ) 0.05أقل من
، وفي هذه الحالة يمكن تحديد رجة الموافقة المتوسطةعن دً يختلف جوهريا أفراد العينةآراء متوسط 

 وذلك من .الموافقة المتوسطةعن درجة ما إذا كان متوسط اإلجابة يزيد أو ينقص بصورة جوهرية 
موجبة فمعناه أن المتوسط الحسابي لإلجابة يزيد عن قيمة االختبار خالل قيمة االختبار فإذا كانت 

إما إذا كانت قيمة االختبار سالبه فمعناه أن المتوسط الحسابي لإلجابة درجة الموافقة المتوسطة 
  .ينقص عن درجة الموافقة المتوسطة 
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تؤثر المعلومات المحاسـبية المنـشورة تـأثيرا ذو داللـة إحـصائية علـى :  الفرضية األولى 4.8.2.1
  .إدارة مخاطر السيولة

  
 درجة الموافقة ىلمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت إل Tتم استخدام اختبار 

  ).17( النتائج موضحة في جدول .أم ال 3المتوسطة  وهي 

  )17 (جدول
المعلومات المحاسبية " لكل فقرة من فقرات مجال  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

  " المنشورة 
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رتبة
ال

  

1.  
   المعلومات المحاسبيةىتعتمد البنوك عل

  .يولةالس والمالية في إدارة 
4.36 87.24 19.96*0.000 2 

2.  

  تستخدم البنوك المعلومات المحاسبية والمالية 
   نسب السيولة وبالتالي ىعل ي التعرفف

    .الوقوف على المخاطر
4.41 88.28 20.28*0.000 1 

3.  
  المعلومات المحاسبيةى تعتمد اإلدارة عل

  .والمالية عند تقييم وضع السيولة 
4.36 87.24 17.78*0.000 2 

4.  

 تساعد المعلومات المحاسبية والمالية المنشورة 
  في القوائم المالية في تحقيق درجة عالية

  .المستخدمين  من المالئمة و الثقة من قبل
4.21 84.14 14.31*0.000 7 

5.  
  يتم استخدام المعلومات المحاسبية والمالية في

  .السيولة  التنبؤ بمخاطر
4.22 84.48 15.70*0.000 6 

6.  

  عتمد البنك على المعلومات المحاسبيةي
  مدى السيولة الوقوف على لغرض  والمالية

  .مخاطرها وتجنب 
4.21 84.14 14.31*0.000 7 
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7.  
  تعتبر القوائم المالية المنشورة أداة من أدوات

  . تساعد على قياس السيولةالتيالقياس  
4.26 85.17 15.05*0.000 

5 

8.  

   لمالية فيتساعد المعلومات المحاسبية وا
  القوة والضعف في إدارة الكشف عن نقاط
   .مخاطر السيولة

4.29 85.86 15.85*0.000 4 

  0.000*20.41 85.82 4.29  ًجميع فقرات المجال معا 

0.05ًالمتوسط الحسابي دال إحصائيا عند مستوي داللة *  .  
  

  :يمكن استخالص ما يلي) 17(من جدول 
 ي التعرففتستخدم البنوك المعلومات المحاسبية والمالية  "الثانية  للفقرة توسط الحسابي الم  -
أي أن ) 5الدرجة الكلية من  (4.41ساوي ي"  نسب السيولة وبالتالي الوقوف على المخاطرىعل

تساوي  )Sig(.القيمة االحتمالية وأن 20.28 ، قيمة االختبار %88.28المتوسط الحسابي النسبي
0.05ً لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا عند مستوى داللة 0.000  ، مما يدل على أن متوسط

 وهذا يعني أن هناك موافقة 3درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الموافقة المتوسطة وهي 
  . من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة

  
 تساعد المعلومات المحاسبية والمالية المنشورة في  "الرابعة والسادسةة للفقرالمتوسط الحسابي   -

 يعتمد البنك "و، "المالية في تحقيق درجة عالية من المالئمة و الثقة من قبل المستخدمين القوائم
ساوي ي " وتجنب مخاطرها مدى السيولة الوقوف على لغرض المحاسبية والمالية على المعلومات

القيمة االحتمالية وأن  ،14.31، قيمة االختبار %84.14 توسط الحسابي النسبيأي أن الم 4.21
.)Sig(  0.05ً إحصائيا عند مستوى داللة تين دالتين الفقراتينه  لذلك تعتبر0.000تساوي  ،

وسطة وهي  قد زاد عن درجة الموافقة المتتين الفقراتينهلمما يدل على أن متوسط درجة االستجابة 
  . تين الفقراتين وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على ه3

  

، وأن المتوســط الحــسابي النــسبي 4.29وبــشكل عــام يمكــن القــول بــأن المتوســط الحــسابي يــساوي  -
ـــذلك 0.000تـــساوي  )Sig(.القيمـــة االحتماليـــة وأن  ،20.41 االختبـــار، قيمـــة %85.82يـــساوي   ل

0.05ً إحصائيا عند مـستوى داللـة دال"  معلومات المحاسبية المنشورةال "   يعتبر مجال  ،
ًممـــا يـــدل علـــى أن متوســـط درجـــة االســـتجابة لهـــذا المجـــال يختلـــف جوهريـــا عـــن درجـــة الموافقـــة 

 .  وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال3المتوسطة وهي 
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   : األولىالفرضيةنتيجة 
تــؤثر المعلومــات المحاســبية المنــشورة تــأثيرا ذو داللــة إحــصائية علــى : تــم قبــول الفرضــية القائلــة

  .إدارة مخاطر السيولة
أهمية المعلومات المحاسبية والمالية المنشورة ومدى تأثيرها على إدارة عزو الباحث ذلك إلى يو

ال وخاصة في الفقرة الثانية التي احتلت اعلى مخاطر السيولة وهذا يالحظ في معظم فقرات المج
ودراسة        ،  ) 2007، جربوع ( وقد اتفقت هذه النتائج مع دراسة ،  ) % 88.28(وزن نسبي 

sadka , 2011) (  ،المستمدة من التي خلصت الى وجود قدر كبير بين المعلومات المحاسبية 
  .لة  و مخاطر السيوالقوائم المالية في اتخاذ القرار

  
تــؤثر أدوات القيــاس المــستخدمة تــأثيرا ذو داللــة إحــصائية علــى إدارة :  الفرضــية الثانيــة4.8.2.2

  .مخاطر السيولة
 درجــة الموافقــة ى لمعرفــة مــا إذا كانــت متوســط درجــة االســتجابة قــد وصــلت إلــTتــم اســتخدام اختبــار 

  ).18( النتائج موضحة في جدول .أم ال 3المتوسطة  وهي 
  

  )18(جدول 
أدوات القياس  الضوابط و "لكل فقرة من فقرات مجال  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

   "المستخدمة
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1.  
   تقوم البنوك بإعداد مؤشرات و نسب مالية

    .تها ومركزها المالي ربحيىتحليلية للتعرف عل
4.40 87.93 18.01 *0.000 1 

2.  

  تعتمد البنوك على قائمة التدفقات النقدية في
   السيولة المتوفرةىأدائها والتعرف عل  قياس
  . لديها

4.34 86.90 16.09 *0.000 2 

3.  
   في تقييم حجم ًتلعب المؤشرات المالية دورا

   .السيولة
4.29 85.86 15.85 *0.000 3 
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4.  
   القياس المطبقة تتميز بدقة وموضوعية أدوات

     .مخاطر السيولة وشفافية إلدارة
4.03 80.69 10.87 *0.000 

9 

5.  
  تقوم البنوك بدراسة وتحليل النسب الخاصة 

  .المال العامل والسيولة لديها بتطورات حجم رأس
4.14 82.76 15.05 *0.000 6 

6.  
   البنوكىيتم استغالل فائض السيولة المتوفرة لد

    . مدرة للعوائداخرىفي أوجه استثمارية 
3.88 77.59 7.44 *0.000 10 

7.  

   تقوم البنوك بعمل دراسة تحليلية لنسب تطور
   تحقيق التوازن بين ىعل السيولة  وقدرتها

  .واستخداماتها األموال مصادر
4.17 83.45 16.71 *0.000 4 

8.  

   قائمة التدفقات النقدية في ىيتم االعتماد عل
  ىلحركة السيولة وقدرتها عل المستقبلي التنبؤ

   . الوفاء بااللتزامات
4.12 82.46 10.86 *0.000 7 

9.  
  تساهم المؤشرات المالية المستخدمة في تحديد 

  .العجز أو الفائض من السيولة في البنك قيمة
4.17 83.45 12.25 *0.000 4 

   استخدام أساليب مالية و إداريةىتسعى البنوك إل.10
  .لتخطيط السيولة رى متطورة أخ

4.10 82.07 13.72 *0.000 8 

  0.000* 18.43 83.30 4.17  ًجميع فقرات المجال معا 

0.05ًالمتوسط الحسابي دال إحصائيا عند مستوي داللة *  .  
  

  :يمكن استخالص ما يلي) 18(من جدول 
 ىتحليلية للتعرف عل  مؤشرات ونسب ماليةتقوم البنوك بإعداد " األولىللفقرة المتوسط الحسابي  -

 أي أن المتوسط الحسابي النسبي) 5الدرجة الكلية من  (4.40ساوي ي " ربحيتها ومركزها المالي
 لذلك تعتبر هذه 0.000تساوي  )Sig(.القيمة االحتمالية وأن  ،18.01، قيمة االختبار 87.93%

0.05ًالفقرة دالة إحصائيا عند مستوى داللة   ، مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة
 وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد 3لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الموافقة المتوسطة وهي 

 . العينة على هذه الفقرة
 

في أوجه   البنوكىيتم استغالل فائض السيولة المتوفرة لد " السادسةللفقرة المتوسط الحسابي  -
، قيمة %77.59 أي أن المتوسط الحسابي النسبي3.88 ساوي ي "  مدرة للعوائداخرى استثمارية
ً لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا 0.000تساوي  )Sig(.القيمة االحتمالية وأن  ،7.44االختبار 
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  اإلطار العملي للدراسةــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرابعالفصل 

0.05عند مستوى داللة   ،عن زاد هذه الفقرة قد مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة ل
  .  وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة3 وهي درجة الموافقة المتوسطة

، وأن المتوسط الحسابي النسبي 4.17وبشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي  -
 لذلك 0.000تساوي  )Sig(.القيمة االحتمالية وأن  ،18.43، قيمة االختبار %83.30يساوي 

ً دال إحصائيا عند مستوى داللة "أدوات القياس المستخدمة  الضوابط و " يعتبر مجال
0.05  ، ًمما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذا المجال يختلف جوهريا عن درجة

لعينة على فقرات هذا  وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد ا3الموافقة المتوسطة وهي 
  . المجال

  
  : الثانية نتيجة الفرضية

تؤثر أدوات القياس المستخدمة تأثيرا ذو داللة إحصائية على إدارة : تم قبول الفرضية القائلة
  . السيولةمخاطر

مدى أهمية أدوات القياس المستخدمة داخل البنوك في إدارة مخاطر عزو الباحث ذلك إلى يو
 الذي أعطت اعلى وزن ىي معظم فقرات المجال وخاصة في الفقرة األولالسيولة وهذا واضح ف

مما يدل على استخدام أساليب مالية متطورة الستغالل السيولة في تحقيق % ) 87.93( نسبي 
والتي خلصت على وجود ،  ) 2003 ، أرشيد( وقد اتفقت هذه النتائج مع دراسة ، عوائد وأرباح 

  . الربحية في قطاع البنوك عالقة ايجابية بين السيولة و
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  إلطار العملي للدراسةاــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرابعالفصل 

 تأثيرا ذو داللة إحصائية على إدارة متطلبات اإلفصاح العامتؤثر :  الفرضية الثالثة4.8.2.3
  . السيولةمخاطر

 درجة الموافقة ىلمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت إل Tتم استخدام اختبار 
  ).19( موضحة في جدول  النتائج.أم ال 3المتوسطة  وهي 

  )19(جدول 
   "متطلبات اإلفصاح العام "لكل فقرة من فقرات مجال  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

  الفقرة م

بي
سا
الح

ط 
وس
لمت
ا

بي 
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ي ال
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الح
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)
S

ig
(.

 

رتبة
ال

 

1.  
  يساهم اإلفصاح العام في تخفيض درجة

   .لسيولةا  مخاطر
4.10 82.07 12.59*0.000 9 

2.  

  ً أساسيا في تزويدًيلعب اإلفصاح العام دورا
  المالية بمعلومات مستخدمي القوائم جميع

  .البنك لسيولة فيا عن وضع 
4.09 81.72 15.34*0.000 10 

3.  

  يقوم البنك باإلفصاح العام بشكل دوري من
   فعالية إدارة المخاطرىالحكم عل جلأ

    .لديه لةووضع السيو
4.19 83.79 13.70*0.000 6 

4.  
  يوفر اإلفصاح العام الشفافية وزيادة الثقة

   .البنك وعمالئه  بين
4.26 85.17 15.75*0.000 4 

5.  

  يتم عرض المعلومات في القوائم المالية
  للمعايير الدولية وفقا  واإلفصاح عنها

  . للمحاسبة
4.28 85.52 14.50*0.000 3 

6.  
  فصاح عن طرق قياس العملياتيقوم البنك باإل
  .على السيولة المصرفية وأثرها

4.14 82.76 13.11*0.000 8 

7.  
  يتم اإلفصاح عن مدى كفاية رأس المال 

  .على السيولة وتوزيعات األرباح وأثرها
4.19 83.79 13.19*0.000 6 
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   العملي للدراسةاإلطارــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرابعالفصل 

8.  

  يتم تبليغ الجهات الرقابية واإلفصاح في حالة
   منالبنك ألوضاع مالية سيئة تعرض

   .ناحية السيولة
4.22 84.48 11.72*0.000 

5 

9.  
  يتم اإلفصاح عن القروض واالستثمارات التي

  .جل تقييم السيولة أ يجريها البنك من
4.31 86.21 14.66*0.000 1 

10.
  ينبغي أن يفصح البنك عن األرصدة الهامة

  الخاصة بالنقدية وما في حكمها التي
   .يحتفظ بها البنك

4.31 86.21 14.66*0.000 1 

  0.000*18.50 84.17 4.21  ًجميع فقرات المجال معا 

0.05ًالمتوسط الحسابي دال إحصائيا عند مستوي داللة *  .  
  

  :يمكن استخالص ما يلي) 19(من جدول 
ي يجريها يتم اإلفصاح عن القروض واالستثمارات الت" التاسعة والعاشرة للفقرة  المتوسط الحسابي -

ينبغي أن يفصح البنك عن األرصدة الهامة الخاصة بالنقدية وما  "و " البنك من اجل تقييم السيولة
أي أن المتوسط الحسابي ) 5الدرجة الكلية من ( 4.31ساوي ي" يحتفظ بها البنك التي في حكمها

 لذلك تعتبر 0.000تساوي  )Sig(.القيمة االحتمالية وأن  ،14.66، قيمة االختبار %86.21 النسبي
0.05ً إحصائيا عند مستوى داللة تين دالهاتين الفقرتين  ، مما يدل على أن متوسط درجة

 وهذا يعني أن هناك موافقة 3 قد زاد عن درجة الموافقة المتوسطة وهي لهاتين الفقرتيناالستجابة 
  . هاتين الفقرتينمن قبل أفراد العينة على 

  
مستخدمي  ًيلعب اإلفصاح العام دورا أساسيا في تزويد جميع  "الثانيةللفقرة سط الحسابي المتو -

أي أن المتوسط الحسابي  4.09ساوي ي " البنك لسيولة فياعن وضع  المالية بمعلومات القوائم
لذلك تعتبر  0.000تساوي  )Sig(.القيمة االحتمالية وأن  ،15.34، قيمة االختبار%81.72النسبي 

0.05ً الفقرة دالة إحصائيا عند مستوى داللة هذه  ، مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة
من قبل أفراد العينة   وهذا يعني أن هناك موافقة3 درجة الموافقة المتوسطة وهي قد زادلهذه الفقرة 

  . على هذه الفقرة
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  لي للدراسةاإلطار العمــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرابعالفصل 

، وأن المتوسط الحسابي النسبي 4.21ابي يساوي  وبشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحس-
تساوي  )Sig(.القيمة االحتمالية وأن  ،18.50 ، قيمة االختبار%84.17لجميع فقرات المجال يساوي 

0.05عند مستوى داللة  ًإحصائيا  دال" متطلبات اإلفصاح العام " لذلك يعتبر مجال 0.000  ،
ًالمجال يختلف جوهريا عن درجة الموافقة المتوسطة  ط درجة االستجابة لهذامما يدل على أن متوس

  . المجال  وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا3وهي 
  

  : الثالثة نتيجة الفرضية
 تأثيرا ذو داللة إحصائية على إدارة متطلبات اإلفصاح العامتؤثر : تم قبول الفرضية القائلة 

  . السيولةخاطرم
مدى تأثير متطلبات اإلفصاح العام على إدارة مخاطر السيولة حيث عزو الباحث ذلك إلى يو

أن الفقرة التاسعة والعاشرة احتلتا اعلى وزن نسبي ) 19(يالحظ من التحليل السابق في الجدول رقم 
االستثمارات مما يعني أن أفراد العينة يدركون أهمية اإلفصاح عن القروض و، % ) 86.21( 

اتفقت هذه النتائج مع دراسة       وقد، وكذلك األرصدة النقدية عند تقييم وضع السيولة لدى البنوك 
التي خلصت عن تقييم سيولة البنك التجاري ومخاطر السيولة التي يمكن أن ،  ) 2007، اليقة ( 

  .تواجهه من خالل إفصاحه عن مجموعات االستحقاق 
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  دراسةاإلطار العملي للــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرابعالفصل 

  تأثيرا ذو داللة إحصائية على إدارة مخاطرالجهات الرقابية تؤثر : الفرضية الرابعة4.8.2.4
  .السيولة

 درجــة الموافقــة ىلمعرفــة مــا إذا كانــت متوســط درجــة االســتجابة قــد وصــلت إلــ Tتــم اســتخدام اختبــار 
  ).20( النتائج موضحة في جدول .أم ال 3المتوسطة  وهي 

  
  )20(جدول 

   "الجهات الرقابية "لكل فقرة من فقرات مجال  (.Sig)قيمة االحتمال المتوسط الحسابي و
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1. 
  تقوم اإلدارة العليا للبنك بمتابعة التقارير

     .بشكل يومي بالنسبة للسيولة  والحركة
4.47 89.31 18.64 *0.000 1 

2. 
   حركة ىيوفر البنك نظاما رقابيا جيدا عل

    .السيولة
4.43 88.62 20.43 *0.000 2 

3. 
  تقوم السلطة النقدية بمتابعة حركة السيولة

    .البنك بشكل يومي  لدى
4.19 83.79 9.99 *0.000 10 

4. 
  تتصف الرقابة الداخلية للبنك بالمهنية

.لسيولةومتابعة عنصر ا عند قياس  والحيادية
4.36 87.24 17.78 *0.000 3 

5. 
  من مهام الرقابة الداخلية في البنك متابعة 

.متطلبات السيولة  التحقق من المحافظة على
4.28 85.52 15.79 *0.000 6 

6. 
  تعتبر التقارير الناتجة عن الرقابة الداخلية

    .قرار بخصوص السيولة التخاذ جيدة  أداة
4.26 85.17 12.97 *0.000 8 

7. 
  يمكن اعتبار الرقابة الخارجية وسيلة مهمة 

  .السيولة في ضبط مخاطر
4.17 83.45 11.87 *0.000 11 

8. 

   متابعة العناصر ىتساعد الرقابة عل
  المالية المرتبطة بتقييم مخاطر والعمليات
  . السيولة

4.28 85.52 18.58 *0.000 6 
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  اإلطار العملي للدراسةــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرابعالفصل 

9. 

  تعمل الجهات الرقابية على  فرض نسب 
  النقدية والقانونية ولةمن السي معينة

    .دوري ومنظم وتتابعها بشكل
4.34 86.90 16.83 *0.000 

4 

  تقوم السلطة النقدية بتقديم الدعم للبنوك عند.10
  .سيولة  تعرضها الزمة

3.59 71.72 3.92 *0.000 13 

11. 
   يتم مراقبة ومتابعة حركة  الموجودات

  بمستويات كافية من  والمطلوبات واالحتفاظ
  .في جميع األوقات السيولة

4.09 81.72 11.30 *0.000 12 

   تساعد الرقابة الداخلية على الكشف المبكر.12
    .السيولة لدى البنك  عن مخاطر

4.31 86.21 14.13 *0.000 5 

13.
  يتم التنسيق والتعاون بين مدراء اإلدارات

  جلأالمختلفة ودائرة الرقابة الداخلية من 
  .ر السيولة تذليل المشاكل المتعلقة بمخاط

4.21 84.14 11.99 *0.000 9 

  0.000* 18.21 84.56 4.23  ًجميع فقرات المجال معا 

0.05ًالمتوسط الحسابي دال إحصائيا عند مستوي داللة *  .  
  

  :يمكن استخالص ما يلي) 20(من جدول 
بشكل يومي  ك بمتابعة التقارير والحركةتقوم اإلدارة العليا للبن  "األولىللفقرة المتوسط الحسابي  -

، %89.31أي أن المتوسط الحسابي النسبي) 5الدرجة الكلية من  (4.47ساوي ي"  بالنسبة للسيولة
لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة 0.000 تساوي  )Sig(.القيمة االحتمالية وأن  18.64 قيمة االختبار

0.05ًإحصائيا عند مستوى داللة   ، مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد
 وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه 3عن درجة الموافقة المتوسطة  وهي 

  .الفقرة
  
 تقوم السلطة النقدية بتقديم الدعم للبنوك عند تعرضها الزمة  "العاشرةللفقرة المتوسط الحسابي  -

القيمة وأن  3.92، قيمة االختبار %71.72 أي أن المتوسط الحسابي النسبي 3.59ساوي ي " سيولة
ً لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا عند مستوى داللة 0.000تساوي  )Sig(.االحتمالية 

0.05  ، وافقة  عن درجة المزادمما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد
  . وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة3المتوسطة وهي 

  



 91

  اإلطار العملي للدراسةــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرابعالفصل 

، وأن المتوسط الحسابي النسبي 4.23  وبشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي-
 تساوي )Sig(.القيمة االحتمالية وأن  8.21، قيمة االختبار%84.56 يساوي  فقرات المجاللجميع
0.05ًدال إحصائيا عند مستوى داللة  " الجهات الرقابية "   لذلك يعتبر مجال0.000  مما ،

ًيدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذا المجال يختلف جوهريا عن درجة الموافقة المتوسطة 
   . وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال3وهي 

  
  :  الرابعة نتيجة الفرضية

  تأثيرا ذو داللة إحصائية على إدارة مخاطرالجهات الرقابيةتؤثر :  تم قبول الفرضية القائلة
  .السيولة

ن كانت رقابة داخلية أم رقابة خارجية على إمدى تأثير الجهات الرقابية عزو الباحث ذلك إلى يو
أن الفقرة األولى ) 20(ابق في الجدول رقم إدارة مخاطر السيولة حيث يالحظ من التحليل الس

مما يعني أن أفراد العينة يدركون مدى أهمية الدور الذي ، % ) 89.31(احتلت اعلى وزن نسبي 
 هوقد اتفقت هذ، تلعبه اإلدارة العليا بمتابعة التقارير الرقابية بشكل دوري ومستمر عن نسب السيولة 

   ) .2008 ، غنام( ودراسة ،  ) 2010،األعرج ( النتائج مع دراسة 
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 تأثيرا ذو داللة إحصائية على إدارة حجم وطبيعة الودائعؤثر ي:  الفرضية الخامسة4.8.2.5
  . السيولةمخاطر

 درجــة الموافقــة ىلمعرفــة مــا إذا كانــت متوســط درجــة االســتجابة قــد وصــلت إلــ Tتــم اســتخدام اختبــار 
  ).21(موضحة في جدول  النتائج .أم ال 3المتوسطة  وهي 

  

  )21(جدول 
  " حجم وطبيعة الودائع "لكل فقرة من فقرات مجال  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

  الفقرة م

بي
سا
الح

ط 
وس
لمت
ا

بي 
نس
ي ال

ساب
الح

ط 
وس
لمت
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بار
الخت

ة ا
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ية 
مال
الحت

ة ا
قيم
ال

)
S

ig
(.

 

رتبة
ال

 

1. 
  فييتمتع البنك بسيولة تمكنه من مواجهة التزاماته 

     . موعد االستحقاق
4.03 80.69 8.25 *0.000 6 

2. 
  إيداع األموال في البنوك لفترات قصيرة األجل

.على استغاللها في األنشطة المختلفة  يساعد البنك 
3.72 74.39 5.45 *0.000 7 

3. 

  تتوقف متطلبات السيولة التي يحتفظ بها البنك
  على نوع وحجم وسلوك الودائع لدى   حد كبيرىإل

  .البنك
4.26 85.17 15.75 *0.000 2 

4. 

  يحافظ البنك على العالقة بين ودائع األفراد
  والمؤسسات من جهة وحجم السيولة لديه من

  .جهة أخرى 
4.17 83.45 11.87 *0.000 4 

5. 

  متابعة سلوك الودائع تعمل على تخفيض مخاطر
  ن يتعرض لها البنك عندأيمكن  السيولة التي

    .مواجهة السحوبات
4.26 85.26 13.72 *0.000 1 

6. 
  توفر الرقابة الخارجية الحماية ألموال المودعين

   . والمستثمرين
4.24 84.83 13.34 *0.000 3 

7. 

  تفرض السلطة الرقابية العقوبات على البنوك
   في حالة الخروج عن التعليمات واألنظمة

   .الخاصة بنسب الودائع 
4.17 83.45 12.25 *0.000 4 



 93

  اإلطار العملي للدراسةــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرابعالفصل 

  0.000* 15.12 82.48 4.12 ً المجال معاجميع فقرات 

0.05ًالمتوسط الحسابي دال إحصائيا عند مستوي داللة *  .  
  

  :يمكن استخالص ما يلي) 21(من جدول 
السيولة  متابعة سلوك الودائع تعمل على تخفيض مخاطر  "الخامسةللفقرة المتوسط الحسابي  -

أي ) 5الدرجة الكلية من  (4.26ساوي ي"   البنك عند مواجهة السحوباتن يتعرض لهاأالتي يمكن 
 تساوي  )Sig(.القيمة االحتمالية وأن  13.72، قيمة االختبار %85.26أن المتوسط الحسابي النسبي

0.05ًلذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا عند مستوى داللة 0.000   ،وسط مما يدل على أن مت
 وهذا يعني أن هناك موافقة 3درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الموافقة المتوسطة وهي 

  .من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة
  
 إيداع األموال في البنوك لفترات قصيرة األجل يساعد البنك " الثانيةللفقرة المتوسط الحسابي  -

، %74.39أي أن المتوسط الحسابي النسبي  3.72ساوي ي"  استغاللها في األنشطة المختلفة على
 لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة 0.000تساوي  )Sig(.القيمة االحتمالية وأن   5.45االختبارقيمة 

0.05ًإحصائيا عند مستوى داللة   ، زادمما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد 
 وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه 3وافقة المتوسطة وهي عن درجة الم

  .الفقرة
  
، وأن المتوسط الحسابي النسبي 4.12وبشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي  -

 لذلك 0.000 تساوي )Sig(.القيمة االحتمالية وأن  15.12 االختبار ، قيمة%82.48يساوي 
0.05ًدال إحصائيا عند مستوى داللة  " حجم وطبيعة الودائع " يعتبر مجال   مما يدل ،

ًعلى أن متوسط درجة االستجابة لهذا المجال يختلف جوهريا عن درجة الموافقة المتوسطة وهي 
  .موافقة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال  وهذا يعني أن هناك3
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  : الخامسة فرضيةنتيجة ال
 تأثيرا ذو داللة إحصائية على إدارة مخاطريؤثر حجم وطبيعة الودائع  :قبول الفرضية القائلة  تم

  .السيولة
حيث ، أهمية حجم وطبيعة الودائع ومدى تأثيرها على مخاطر السيولة عزو الباحث ذلك إلى يو

مسة أعطت اعلى وزن نسبي        إن الفقرة الخا،) 21(يالحظ من التحليل السابق في الجدول رقم 
 حرص ومحافظة البنك على متابعة سلوك ىمما يعني أن أفراد العينة يدركون مد،  ) 85.26( 

وقد ، ونوع وحجم الودائع في تخفيض مخاطر السيولة وكذلك في مواجهة متطلبات السحوبات 
   ).2011،  قريط( اتفقت هذه النتائج مع دراسة 

  
 معاتحليل جميع الفقرات 

 درجــة الموافقــة ىلمعرفــة مــا إذا كانــت متوســط درجــة االســتجابة قــد وصــلت إلــ Tتــم اســتخدام اختبــار 
  ).22( النتائج موضحة في جدول .أم ال 3وهي ) الحياد(المتوسطة 

  
  )22(جدول 

   الفقرات  لجميع(.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

 البند
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 0.000* 21.29 84.13 4.21 ً معاالفقراتجميع   .)

0.05ً المتوسط الحسابي دال إحصائيا عند مستوي داللة *                           .  
  

  :يمكن استخالص ما يلي) 22(من جدول 
أي أن المتوسط الحسابي ) 5الدرجة الكلية من  (4.21وي ساالمتوسط الحسابي لجميع الفقرات ي -

 لذلك تعتبر 0.000تساوي  )Sig(.القيمة االحتمالية وأن   21.29، قيمة االختبار%84.13 النسبي
0.05ًجميع الفقرات دالة إحصائيا عند مستوى داللة   ، مما يدل على أن متوسط درجة

 وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد 3رجة الموافقة المتوسطة وهي االستجابة قد زاد عن د
   .بشكل عامالعينة على الفقرات 
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وبشكل كلي نتائج آراء أفراد عينة الدراسة بان المتوسط ) 22(رقم  يظهر الجدول بصفة عامة
ر من الوزن وهي اكب ) 84.13( والوزن النسبي يساوي  ) 4.21 ( يلجميع المحاور يساو الحسابي 

 الداللة ىوهي اقل من مستو ) 0.000( والقيمة االحتمالية ، % ) 60( النسبي المتوسط 
05.0 مما يدل على ان المعلومات المحاسبية والمالية لها دور فعال في إدارة مخاطر السيولة 

   05.0 دالله ىعند مستو
  

إحصائية حول دور المعلومات  ذات داللة فروقات توجد  : دسةالفرضية السا 4.8.2.6
 الى ىالمحاسبية والمالية في إدارة مخاطر السيولة في البنوك التجارية العاملة في قطاع غزة تعز

  ) .المركز الوظيفي ، سنوات الخبرة ، التخصص ، المؤهل العلمي ، الجنس ( كل من المتغيرات  
  

لجميـــع متغيـــرات  0.05 أكبـــر مـــن مـــستوى الداللـــة (.Sig) االحتماليـــة أن القيمـــة) 23(جـــدول يبـــين 
متوســطات بــين الــسمات الشخــصية وبــذلك يمكــن اســتنتاج أنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية 

تعـــزى "  دور المعلومـــات المحاســـبية والماليـــة فـــي إدارة مخـــاطر الـــسيولة "إجابـــات المبحـــوثين حـــول 
  .ات الشخصيةسملل

  

  ): 23(جدول 
إليجاد الفروق وفق البيانات  تحليل التباين األحاديو لعينتين مستقلتين  Tنتائج اختبار

  الشخصية

  قيمة االختبار  االختبار  سمات الشخصيةال
القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

 0.387 0.873  لعينتين مستقلتين T   الجنس

 0.895 0.111 تحليل التباين األحادي  المؤهل العلمي 

لتباين األحاديتحليل ا  التخصص  1.374 0.256 

 0.181 1.687 تحليل التباين األحادي  سنوات الخبرة

 0.423 0.986 تحليل التباين األحادي   الوظيفيركزالم
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  : نتيجة الفرضية السادسة 
 توجد فروقات ذات دالله إحصائية حول دور المعلومات المحاسبية :تم رفض الفرضية القائلة 

إدارة مخاطر السيولة في البنوك التجارية العاملة في قطاع غزة تعزى الى كل من والمالية في 
  ) المركز الوظيفي ، سنوات الخبرة ، التخصص ، المؤهل العلمي ، الجنس ( المتغيرات 

  

 الباحث ذلك الى ان متغيرات السمات الشخصية تلعب دورا فعاال في دقة اإلجابات مما وويعز
بان القيمة  ) 23( نتائج واقعية وهذا يالحظ في نتائج اختبار جدول رقم يساعد في الحصول على 

 ورفض قبول الفرضية الصفرية ىة لجميع المتغيرات بمعنلاالحتمالية اكبر من مستوي الدال
، مما يدل ان زيادة سنوات الخبرة العلمية والعملية واالعتماد على المؤهل العلمي ، الفرضية البديلة 
وبذلك يمكن استنتاج ،  الموظفين ى المهني لدىالتخصص يؤدي الى رفع المستووالتركيز على 

 . بأنه ال توجد فروق في متوسطات إجابات أفراد العينة 
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  الفصل الخامس 

  النتائج والتوصيات 
Chapter Five 

Conclusions and 
Recommendations  
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      : Conclusionsالنتائج : أوال 
   : لى النتائج التاليةإ        في ضوء نتائج التحليل اإلحصائي آلراء أفراد العينة تم التوصل 

  

 البنوك المعلومات المحاسـبية والماليـة فـي التعـرف علـى نـسب الـسيولة وبالتـالي الوقـوف متستخد .1
 علومات المحاسبية على المخاطر حيث حصلت على درجة موافقة عالية في مجال الم

 .المنشورة 

تــساعد المعلومــات المحاســبية والماليــة المنــشورة فــي القــوائم الماليــة فــي تحقيــق درجــة عاليــة مــن  .2
 .مة والثقة من قبل المستخدمين ءالمال

أكــــدت نتــــائج التحليــــل اإلحــــصائي علــــى أن المعلومــــات المحاســــبية المنــــشورة تــــؤثر علــــى إدارة  .3
 .مخاطر السيولة 

، ك بإعـــداد مؤشـــرات ونـــسب ماليـــة تحليليـــة للتعـــرف علـــى ربحيتهـــا ومركزهـــا المـــالي تقـــوم البنـــو .4
وكذلك تعتمد على قائمة التدفقات النقدية فـي قيـاس أدائهـا والتعـرف علـى الـسيولة المتـوفرة لـديها 

 .في مجال أدوات القياس المستخدمة في أدارة مخاطر السيولة ، 

 مــن اجــل تحقيــق اخــرىالبنــك فــي أوجــه اســتثمارية يــتم اســتغالل فــائض الــسيولة المتــوفرة لــدى  .5
 .رضية معوائد 

بينــت نتــائج التحليــل أن اإلدارة العليــا تقــوم بمراقبــة ومتابعــة التقــارير اليوميــة بــشكل دوري وهــذا  .6
 . البنك ىلى نظام رقابي جيد على حركة السيولة لدإاألسلوب يستند 

 رية النقديـــة والقانونيـــة بـــشكل دوتعمـــل الجهـــات الرقابيـــة علـــى فـــرض نـــسب معينـــة مـــن الـــسيول .7
  . االئتمانومنظم ويتضح هذا في مجال الجهات الرقابية وتأثيرها على إدارة مخاطر 

يوفر اإلفصاح العام الـشفافية والموضـوعية وزيـادة الثقـة بـين البنـك وعمالئـه والتـي يكـون لـه اثـر  .8
 .كبير في تخفيض درجة مخاطر السيولة داخل البنك 

العــام علــى تزويــد فئــات معينــة مــن مــستخدمي القــوائم الماليــة بمعلومــات عــن يقتــصر اإلفــصاح  .9
 . على ذلك موضع السيولة في البنك حيث أبدى أفراد العينة موافقته

تتميــز الودائــع بأنهــا تعمــل علــى تخفــيض مخــاطر الــسيولة التــي قــد يتعــرض لهــا البنــك عنــد  .10
 .مواجهة السحوبات في تواريخ االستحقاق 

 .بيعة الودائع على متطلبات السيولة لدى البنك   يؤثر حجم وط .11

 في استجابة عينة الدراسة 05.0ال توجد فروقات ذات دالله إحصائية عند مستوي دالله  .12
حــول قيــاس دور المعلومــات المحاســبية والماليــة فــي إدارة مخــاطر الــسيولة تعــزى إلــى كــل مــن     

 ). المركز الوظيفي ، سنوات الخبرة ، صص التخ، المؤهل العلمي ، الجنس ( 
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   : Recommendationالتوصيات : ًثانيا 
ً      بنــــاء علــــى النتــــائج التــــي تــــم التوصــــل إليهــــا مــــن خــــالل الدراســــة الميدانيــــة والتحليــــل 

  : اإلحصائي خرج الباحث بالتوصيات التالية 
ولة لــدى البنــوك لتمكــين تطــوير نظــم محاســبية تــساهم فــي التنبــؤات المــستقبلية عــن وضــع الــسي .1

  . اإلدارة من التعرف على احتماالت ضغط السيولة
االعتمــاد علــى األســاليب العلميــة فــي الكــشف عــن نقــاط القــوة والــضعف التــي قــد  تتعــرض لهــا  .2

 .البنوك من ناحية السيولة وخاصة في الظروف االقتصادية والسياسية السيئة 

ى البنوك في أوجه استثمارية متنوعة من اجل زيـادة ضرورة االهتمام بفائض السيولة المتوفرة لد .3
 .ربحية البنك وكذلك الحفاظ على القيمة الزمنية للنقود

ٕالعمــل علـــى تــوفير أدوات قيـــاس ماليــة واداريـــة مناســبة مـــن اجــل تجنـــب مخــاطر الـــسيولة لعـــدم  .4
 .الوقوع في عسر مالي الذي يؤدي بدورة إلى اإلفالس 

ــــى تطبيــــق .5 ــــوك التجاريــــة عل ــــق مطالــــب حــــرص البن ــــصاح العــــام بمــــصداقية بمــــا يحق ــــدأ اإلف  مب
 .مستخدمي القوائم المالية في تزويدهم عن وضع السيولة داخل البنوك لجميع الفئات 

بــشكل دوري ومــستمر داخــل ) دورات ( نــشر الــوعي المحاســبي والمــالي مــن خــالل عقــد نــدوات  .6
قبلية والـذي مـن شـانه تخفـيض البنوك يتم فيها إشراك معظم الموظفين لمواجهة المشكالت المست

 .مخاطر السيولة 

العمــل علــى دعــم البنــوك التجاريــة عنــد تعرضــها الزمــات ماليــة ومنهــا أزمــة الــسيولة مــن خــالل  .7
 .السلطة النقدية الفلسطينية والذي من شانه تخفيض مخاطر السيولة

ل يــومي وضــع خطــط وأنظمــة إنــذار مبكــر لمراقبــة ومتابعــة حركــة عناصــر الــسيولة البنكيــة بــشك .8
كي تكون إحدى األساليب المستخدمة لـضبط مخـاطر ونقـص الـسيولة التـي تتعـرض لهـا البنـوك 

 .على كافة المستويات 

 والبنــوك التجاريــة العاملــة الــذي بــدورة ةتعزيــز التنــسيق والتعــاون بــين الــسلطة النقديــة الفلــسطيني .9
 . يساهم في رفع كفاءة العمل المصرفي

إلدارة مخــــاطر الــــسيولة توضــــح بــــشكل رئــــيس دور ) يكــــل ه( علــــى البنــــوك تطــــوير سياســــة  .10
 مجلــس اإلدارة فــي إدارة مخــاطر الــسيولة مــن خــالل إنــشاء وحــدة مركزيــة فــي البنــك تمــسؤوليا

تعنــى بتلــك المخــاطر وتحديــد مهــام وصــالحيات هــذه الوحــدة فــي ظــل األزمــات الــضاغطة مــن 
 :خالل 

  .نظام معلومات جيد لقياس وتحديد متطلبات السيولة -
 .لتدقيق الداخلي والمراجعة الدورية لممارسات إدارة السيولة ومراقبة الحاجات التمويليةا -
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 .ًوضع مجموعة من المؤشرات للمساعدة في التعرف مبكرا على مشاكل السيولة -

 .جدول استحقاقات االلتزامات وسحوبات الودائع -

 .مين اإلفصاح العام من خالل التقارير الدورية يخدم جميع فئات المستخد -

 .تنمية القدرات والمهارات عند الموظفين -

  
   : Future Studies الدراسات المستقبلية: ًثالثا 

  : في ضوء ما تقدم فإن الباحث يقترح إجراء الدراسات التالية 
  

  .مخاطر السيولة وأثرها على االقتصاد الفلسطيني .1
لعاملــة فــي قطــاع غــزة مــن إجــراء دراســة مقارنــة بــين المــصارف التجاريــة والمــصارف اإلســالمية ا .2

 . حيث إدارة مخاطر السيولة

 . دور المعلومات المحاسبية والمالية في التنبؤ بمخاطر السيولة في الشركات التجارية .3

 . اندماج المصارف التجارية لمواجهة األزمات المتعلقة بالسيولة والمخاطر التي قد تترتب عليها .4

ومراجعــة يوميــة للعمليــات المحاســبية والماليــة إجــراء دراســة تــسعى لوضــع نظــام رقــابي متطــور  .5
  .  تساهم فيه سلطة النقد الفلسطينية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 101

  قائمة المراجع
References  

  

   Arabic References  المراجع العربية: أوال 
  

 ةاثـــر تطبيــق قواعـــد الحوكمـــة علــى اإلفـــصاح وجـــود" ،  ) 2009( ، ماجـــد إســماعيل ، أبــو حمــام  -
 ، "ة دراســة ميدانيــة علــى الــشركات المدرجــة فــي ســوق فلــسطين لــألوراق الماليــة  التقــارير الماليــ

 .فلسطين ، غزة ، الجامعة اإلسالمية ، رسالة ماجستير غير منشورة 

 

مجلــة مــصرفية واقتــصادية  ، "إدارة مخــاطر الــسيولة " ،  ) 2011( ، حــسام الــدين نبيــل  ، تركــيأبــو  -
العــدد الحــادي ، ان المركــزي بنــك الــسود ، مــة للبحــوث واإلحــصاء اإلدارة العاتــصدرهاربــع ســنوية التــي 

 . والستون 

 

 اإلفــصاح المحاســبي العتمــاد الــشركات ىمــستو" ،  ) 2002( ، خالــد عبــد الــرحمن ، حمــد علــى أ -
 .العراق ، جامعة الموصل ، منشورة رسالة ماجستير غير  ، "المساهمة اليمنية 

 

مجلـة ، " ارة مخـاطر الـسيولة فـي البنـوك العاملـة فـي األردنإد" ، ) 2010 (، شاهرناألعرج ، عدنا -
  .الخامس والعشرون العدد  ،كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعية

  
 ،  "معاصـرإدارة المـصارف مـدخل تحليلـي كمـي " ،  ) 2002( ، رضا صاحب أبو حمد ، آل علي  -

  .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع : عمان ،  )1ط( 

  
ــة فــي البنــوك " ،  ) 2008( ، بــشار ، رابــسة الد - ــة علــى معــدالت الربحي ــسيولة النقدي أثــر فــائض ال

 .األردن  ، جامعة اليرموك ، رسالة ماجستير ، " التجارية

  
إدارة البنــوك مــدخل كمــي " ،  ) 2008( ، مؤيــد عبــد الــرحمن ، والــدوري ، فــالح حــسن ، الحــسيني  -

 .ئل للنشر دار وا:  األردن  " معاصرواستراتيجي 

  
ل كمــي خإدارة البنــوك مــد" ،  ) 2000( ، مؤيــد عبــد الــرحمن ، والــدوري ،  فــالح حــسن ، الحــسيني -

 .دار وائل للطباعة والنشر  : عمان ،  ) 1ط(  ،  "معاصرواستراتيجي 
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القياس واإلفصاح المحاسبي في القوائم المالية للمصارف ودرها " ،  ) 2007( ، الكاسـى  رو،اليقه  -
، دراســة تطبيقيــة علــى المديريــة العامــة للمــصرف التجــاري الــسوري  ، "شــيد قــرارات االســتثمار فــي تر

 .سوريا ، جامعة تشرين كلية االقتصاد ، رسالة ماجستير غير منشورة 

  
: اإلسـكندرية ، الطبعة الثانية ،  "الرقابة المالية النظرية والتطبيق" ،  ) 1998( ، عوف ، الكفراوي  -

 .ر لطباعة األوفست مطبعة االنتصا

  
 "دارة المخـاطر ٕاأطر أساسية ومعاصرة في الرقابة على البنوك و" ،  ) 2006( ، إبـراهيم ، الكراسنة  -

 . صندوق النقد العربي ، معهد السياسات االقتصادية ، 

  
               المخـــــــاطر الناتجـــــــة عـــــــن الـــــــسيولة فـــــــي البنـــــــوك   " ، ) 2010( ،الــــــسعدي ، سوســـــــن محمـــــــد  -

   فـــي االقتـــصاد والمـــصارف غيـــر منـــشورة ماجـــستيررســـالة دراســـة مقارنـــة  – األردن فـــي اإلســـالمية
 .األردن،   في جامعة اليرموكاإلسالمية

 

المحاسبة المتوسطة النظرية والتطبيق في القـوائم الماليـة واألصـول " ،  ) 2002( ، فداغ ، الفداغ  -
 .الوراق للنشر والتوزيع : عمان  ،  )2ط(  ، "

 

دارة المنــــاهج : عمــــان ،  ) 1ط(  ، "إدارة البنــــوك " ،  ) 2006( ، محمــــد عبــــد الفتــــاح ، الــــصيرفي  -
 . للنشر والتوزيع 

 

تـــصميم نظـــم المعلومـــات "  ) 2010( ، محمـــد خليـــل ، وأبـــو زلطـــة ، زيـــادة عبـــد الكـــريم ، القاضـــي  -
 .مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع :  عمان ، ) 1ط( ،  " اإلدارية والمحاسبية

  
دار الثقافـــة  ) : 2ط(  ، "نظريـــة الحاســـبة " ،  ) 2007(  ، مـــأمون، وحمـــدان  ، نحـــسي، القاضـــي  -

 .للنشر والتوزيع 

 

العالقة بين نسب الربحية ونسب كـل مـن الـسيولة والـضمان " ،  ) 2003( ، عبد المعطـي ، أرشيد  -
العـدد الخـامس ، مجلة كليـة االقتـصاد والعلـوم الـسياسية ،  "  مصرفي األردنيوالتوظيف في الجهاز ال

 . عشر 
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ـــة" ،  ) 2009( ، صـــادق راشـــد ، الـــشمري  - ـــع والتطبيقـــات العملي  ) 1ط( ،  " إدارة المـــصارف الواق
 .   دار صفاء للنشر والتوزيع :عمان

 

  الرئيسية لتطوير نظم خلالمداقائمة التدفق النقدي احد " ،  ) 1999(  ، ىمصطف، جاموس  -

  .العدد األول ، المجلد األول ، مجلة جامعة دمشق  ، "المعلومات المحاسبي في سوريا 
 

 .األردن : عمان  ، الطبعة األولى ، " المصارف إدارة"  ، )2008( ، جامعة القدس المفتوحة  -

 

 . األردن : عمان    ،ىألولالطبعة ا،  " نظرية المحاسبة"  ، أ، ) 2007( ، جامعة القدس المفتوحة  -

 

 عمان ، ىالطبعة األول ،  "أنظمة المعلومات المحاسبية" ، ب، ) 2007( ، جامعة القدس المفتوحة  -
  .األردن ، 

  
 عمان  ، الطبعة األولى،  " إدارة مخاطر االئتمان" ، ) 2006( ، جامعة القدس المفتوحة  -

 

  .األردن، عمان  ، الطبعة األولى،  " لماليةاإلدارة ا" ،  ) 2000( ، جامعة القدس المفتوحة  -

 

 . األردن : عمان  ، الطبعة األولى ، "النقود والمصارف " ،  ) 1999( ، جامعة القدس المفتوحة  -

  
،  " معاصــرنظــم المعلومــات المحاســبية مــدخل تطبيقــي " ،  ) 2003( ، وآخــرون ، حمــد أ، جمعــة  -

 .  نشر والتوزيعدار المناهج لل ،  األردن ، الطبعة األولي

 

مجـاالت مـساهمة المعلومـات المحاسـبية بـالقوائم الماليـة فـي " ، ) 2007 (،جربوع ، يوسف محمود -
تحسين القرارات اإلدارية للشركات المساهمة العامة فـي فلـسطين  دراسـة   تطبيقيـة علـى الـشركات 

 ، )"اســـات اإلنـــسانية سلـــسلة الدر(  مجلـــة الجامعـــة اإلســـالمية  ، " المـــساهمة العامـــة فـــي فلـــسطين 
 . الثاني ، العدد 15المجلد 

  
، مـدخل اتخـاذ القـرارات اإلسـكندرية  ، "إدارة البنـوك التجاريـة " ،  ) 1996( ، منير إبـراهيم ، هندي  -

 . المكتب العربي الحديث 

 

دار التعلــيم : اإلســكندرية  " ٕتخطــيط وادارة الــسيولة النقديــة" ،  ) 2010(، وجــدي حامــد ، حجــازي  -
 .لجامعي للطباعة والنشر والتوزيع ا
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دور المعلومات المحاسبية في ترشـيد قـرارات االسـتثمار فـي سـوق "، ) 2007 (،ي الدينححمزة ، م -
، المجلـد " مجلـة جامعـة دمـشق للعلـوم االقتـصادية والقانونيـة ، "عمان لألوراق المالية دراسة تطبيقيـة

  . ، العدد األول ) 23(

 

 "مدخل النظرية المحاسبية اإلطار الفكري والتطبيقات العمليـة " ،  )2009( ، رضوان حلوه ، حنان  -
 . دار وائل للنشر والتوزيع : عمان ،  ) 2ط( ، 

  
تحليــل القــوائم الماليــة ،  الــسياسات المــصرفية  وإدارة البنــوك" ،  ) 1997( ، عبــد الغفــار ، حنفــي  -

 .الدار الجامعية : ت العربية وبيرو، اإلسكندرية  ، "الجوانب التنظيمية في البنوك 

 

تحليـــل القــــوائم  ، " الــــسياسات المــــصرفية  وإدارة المـــصارف" ،  ) 2002( ، عبـــد الغفــــار ، حنفـــي  -
دار الجامعــــة : جامعــــة اإلســــكندرية ، البنــــوك اإلســــالمية والتجاريــــة ، والجوانــــب التنظيميــــة ، الماليــــة 

  .الجديدة للنشر 

  
 اإلدارة الحديثة فـي البنـوك التجاريـة" ،  ) 2004( ، بد السالم ع، وأبو قحف ، عبد الغفار ، حنفي  -

: جامعــة اإلســكندرية ، الجوانــب التنظيميــة والتطبيقيــة ، الــسياسات المــصرفية وتحليــل القــوائم الماليــة " 
 .دار الجامعة الجديدة للنشر 

 

لفكـري والــنظم نظــم المعلومـات المحاسـبية اإلطــار ا" ،  ) 2004 (، احمـد ، وحـسين ، علـى، حـسين  -
 .الدار الجامعية : جامعة اإلسكندرية  ، "التطبيقية 

  
ــي المحاســبية المعلومــات دور " (2010)،موســى ، أســامة محمــود  - ــراراتد ترشــي ف ــة  الق   "االئتماني

الجامعـة ، غيـر منـشورة  ، رسالة ماجستير غزة قطاع في العاملة التجارية البنوك على تطبيقية  دراسة
 .فلسطين  ، غزة، اإلسالمية 

  
 المهنيـــــة ت النظـــــري للممارســـــاالتأصـــــيل" ،  ) 2008(  ، ىموســـــ،  والـــــسيوطي  ،محمـــــد، مطـــــر  -

 .  للنشر والتوزيعدار وائل: عمان  ) 2ط(  ، "للمحاسبة في مجاالت القياس والعرض واإلفصاح 

  
  .ة الجديدةدار الجامع: جامعة اإلسكندرية  ، "إدارة البنوك " ،  ) 2005( ، محمد سعيد ، سلطان  -
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 .دائرة األبحاث والسياسات النقدية،  "التقرير السنوي"، )2010( ،سلطة النقد الفلسطينية -

 

 .دائرة األبحاث والسياسات النقدية ، التقرير السنوي" ، ) 2011(،سلطة النقد الفلسطينية  -

 

 .  والسياسات النقدية دائرة األبحاث ، تقرير االستقرار المالي" ،  ) 2012(، سلطة النقد الفلسطينية  -

  
 "إدارة السيولة في المصارف اإلسالمية" ، ) بدون تاريخ(، حسين ،سعيد  -
"0jo.com.Islamicbank@Hssaifan       
 

 المــــصرفية إدارة العمليــــات" ،  ) 2006( ، إســــماعيل إبــــراهيم ، والطــــراد ، خالــــد أمــــين ، عبــــد اهللا  -
 .دار وائل للنشر : عمان ،  ) 1ط(  ، "المحلية والدولية 

 

ــات األساســية للنمــاذج " ،  ) 2000( ، محمــد عــالء الــدين ، عبــد المــنعم  - ــط المعلومــات بالمتطلب رب
الرابــــع العــــدد ، مجلــــة المحاســــبة التــــي تــــصدر عــــن الجمعيــــة الــــسعودية للمحاســــبين ،  " االقتــــصادية
  . والعشرون

 

تقويم األداء المـالي لمـصرف الرشـيد وأهميتـه فـي قيـاس "،   ) 2012( ، رجاء رشـيد ، ار عبد الست -
 .العدد الحادي والثالثون ، مجلة بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة ، "مخاطر السيولة المصرفية

 

ح تقـيم مـدى االلتـزام بمعـايير اإلفـصا" ،  ) 2008( ، هيـثم ، يالعبادو ، محمد ذا النون ، عصفور  -
مجلـة ، دراسـة العينـة مـن الـشركات األردنيـة  ، "الدولية وانعكاساته على أسـعار األسـهم فـي الـسوق 

 . الجزء األول،العدد السبعون،جامعة القاهرة  ،مين أاإلدارة والتوالمحاسبة 

 

مخاطر السيولة بين كيانات البنوك المندمجة و غير المندمجـة " ،  ) 2008( ، بشرى بدير ، غنام  -
 . العدد الثالث ، المجلة العلمية لقطاع كليات التجارة  جامعة األزهر  ، "ة تفحيصية مقارنة دراس

 

  "تفسير العالقة بين المعلومات المحاسبية والسيولة النقدية " ،  ) 2007( ، علي محسن ، قاسم  -

كليــة ، يــة المجلــة العلم، نمــوذج مقتــرح بــالتطبيق علــى المــصارف اإلســالمية فــي الجمهوريــة اليمنيــة 
  . العدد الثاني واألربعون ، جامعة أسيوط ، التجارة 
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دراسة أثر رقابة البنك المركزي في الودائع واالئتمان فـي المـصارف " ،  ) 2011( ، عصام ، قريط  -
 ةمجلـة جامعـة دمـشق للعلـوم االقتـصادي،  " اإلسالمية بالتطبيق علـى بنـك سـورية الـدولي اإلسـالمي

 . العدد الثالث  ، 27 المجلد، والقانونية 

 

: عمــان  ،  ) 2ط( ،  " إدارة البنــوك" ،  ) 1996( ، محفــظ أحمــد ، وجــودة ، زيــاد ســليم ، رمــضان  -
 .دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة 

 

 ةدور المعلومات المحاسبية في اتخاذ القـرارات اإلدارة  دراسـة تطبيقيـ"،  ) 2006( ، حمـد أ، شبير  -
الجامعـة اإلسـالمية ،  منـشورة  غيـررسالة ماجستير ، "اهمة العاملة في فلسطين على الشركات المس

 .فلسطين ، غزة ، 

 

، جامعة الملك سـعود  ، "تحليل التقارير المالية " ،  ) 1993( ، عبد السالم محمود إبراهيم ، تركي  -
 . دار المريخ : الرياض 
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   )1( ملحق رقم 
   الدراسةةاستبان

  
   غزة –الجامعة اإلسالمية 

  الدراسات العليا 
  كلية التجارة 
   والتمويل قسم المحاسبة

  
  المحترمون / ................................ السادة 

  ،،،،،، تحية طيبة وبعد 
  

االستبانة المرفقة هي جزء من بحث أكاديمي لنيل درجة الماجستير في المحاسبة والتمويل نأمل 
التي منكم قراءة ما ورد في هذه االستبانة من فقرات بدقة وموضوعية من اجل تقديم المعلومات 

  : تساعد في إتمام هذه الدراسة بعنوان 
   " دور المعلومات المحاسبية والمالية في إدارة مخاطر السيولة" 

  .    دراسة تطبيقية على البنوك التجارية العاملة في قطاع غزة 
 ىلذا أرجو من سيادتكم أن تتكرموا باإلجابة على أسئلة االستبانة وتقديم المعلومات الدقيقة حت

علما بأن المعلومات الواردة في هذه االستبانة هي ، ن الباحث من الوصول إلى أفضل النتائج يتمك
  . ألغراض البحث العلمي فقط 

  
  وتفضلوا بقبول الشكر والتقدير

  
  

       الباحث 
   نصر رمضان حالسه 

  
  

I 



 

  المعلومات الشخصية والوظيفية/ الجزء األول 
  : ة التي تختارها أمام اإلجاب( / ) الرجاء وضع عالمة 

  
  : الجنس  .1

  ذكر                                     أنثى 
  
  : ي لمالمؤهل الع .2

  دبلوم فما دون                  بكالوريوس               ماجستير فأعلى               
  
  : التخصص  .3

مالية ومصرفية                       محاسبة          علوم د إدارة            اقتصا
  .......  أخرى حددها

  
  : سنوات الخبرة  .4

             سنة15 اقل من – 10من          سنوات   10 اقل من – 5من        سنوات  5 قل من أ 
   سنة فأكثر  15

  
 : المركز الوظيفي  .5

         مراقب       رئيس قسمالفرع      / ئب مدير البنك       ناالفرع / البنك مدير 
   ......اخرى حددها 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  المعلومات المتعلقة بالفرضيات/ الجزء الثاني              
  

   تأثيرا ذو دالله إحصائية المعلومات المحاسبية المنشورةتؤثر   :ىالفرضية األول
  . إدارة مخاطر السيولة  على                              

                      درجة الموافقة  
  

  

 الرقم
  

  موافق بشدة  الفقرة

  
موافق بدرجة موافق

  متوسطة
 غير موافق غير موافق

    بشدة
تعتمد البنوك على المعلومات المحاسبية والمالية  1

  .في إدارة السيولة
          

تستخدم البنوك المعلومات المحاسبية والمالية في     2
التعرف على نسب السيولة وبالتالي الوقوف  على  

  .المخاطر

          

تعتمد اإلدارة على المعلومات المحاسبية والمالية  3
  .عند تقييم وضع السيولة

          

تساعد المعلومات المحاسبية والمالية المنشورة في    4
ة  درجة عالية من  المالئم القوائم المالية في تحقيق

  .و الثقة من قبل المستخدمين

          

يتم استخدام المعلومات المحاسبية والمالية في  5
  .التنبؤ بمخاطر السيولة

          

يعتمد البنك على المعلومات المحاسبية والمالية  6
لغرض  الوقوف على مدى السيولة وتجنب 

  .مخاطرها

          

ورة أداة من أدوات تعتبر القوائم المالية المنش 7
  .القياس التي  تساعد على قياس السيولة

          

تساعد المعلومات المحاسبية والمالية في الكشف  8
  .عن نقاط القوة والضعف في إدارة مخاطر السيولة

          

  
  



 

  تؤثر الضوابط و أدوات القياس المستخدمة تأثيرا ذو دالله إحصائية   :الثانيةالفرضية 
   .على إدارة مخاطر السيولة                    

                        درجة الموافقة
  

  

  الرقم
  

  موافق بشدة  الفقرة

  
  موافق بدرجة  موافق

     متوسطة
 غير موافق غير موافق

    بشدة
تقوم البنوك بإعداد مؤشرات و نسب مالية   1

  .  تحليلية للتعرف على ربحيتها ومركزها المالي
          

بنوك على قائمة التدفقات النقدية في تعتمد ال 2
  قياس أدائها والتعرف على السيولة المتوفرة لديها

          

تلعب المؤشرات المالية دورا في تقييم حجم   3
  .السيولة

          

أدوات القياس المطبقة تتميز بدقة وموضوعية     4
  .  وشفافية إلدارة مخاطر السيولة 

          

تحليل النسب الخاصة       تقوم البنوك بدراسة و 5
  بتطورات حجم رأس المال العامل والسيولة لديها

          

يتم استغالل فائض السيولة المتوفرة لدى البنوك   6
  . في أوجه استثمارية اخرى مدرة للعوائد 

          

تقوم البنوك بعمل دراسة تحليلية لنسب تطور   7
السيولة وقدرتها على تحقيق التوازن بين 

  .األموال واستخداماتهامصادر 

          

  يتم االعتماد على قائمة التدفقات النقدية في  8
  التنبؤ المستقبلي لحركة السيولة وقدرتها علي

  . الوفاء بااللتزامات

          

تساهم المؤشرات المالية المستخدمة في تحديد  9
  .قيمة العجز أو الفائض من السيولة في البنك

          

ستخدام أساليب مالية و   تسعى البنوك إلى ا 10
  إدارية متطورة أخرى لتخطيط السيولة

          

  
  



 

    تأثيرا ذو دالله إحصائية علىمتطلبات اإلفصاح العام تؤثر  :الفرضية الثالثة 
  .إدارة مخاطر السيولة                    

                        درجة الموافقة
  

  

 الرقم
  

  موافق بشدة  الفقرة

  
  وافق بدرجةم  موافق

     متوسطة
 غير موافق غير موافق

    بشدة
يساهم اإلفصاح العام في تخفيض درجة  1

  .مخاطر السيولة
          

ًيلعب اإلفصاح العام دورا أساسيا في تزويد  2 ً
جميع مستخدمي القوائم المالية بمعلومات عن 

  .وضع السيولة في البنك

          

 من يقوم البنك باإلفصاح العام بشكل دوري 3
أجل الحكم على فعالية إدارة المخاطر ووضع   

  . السيولة لديه 

          

يوفر اإلفصاح العام الشفافية وزيادة الثقة بين   4
  .البنك وعمالئه

          

يتم عرض المعلومات في القوائم المالية  5
   للمحاسبةًواإلفصاح عنها وفقا للمعايير الدولية

          

يقوم البنك باإلفصاح عن طرق قياس العمليات   6
  .المصرفية وأثرها على السيولة

          

يتم اإلفصاح عن مدى كفاية رأس المال و  7
  .توزيعات األرباح وأثرها على السيولة

          

يتم تبليغ الجهات الرقابية واإلفصاح في حالة  8
من ناحية تعرض البنك ألوضاع مالية سيئة 

  .السيولة

          

يتم اإلفصاح عن القروض واالستثمارات التي    9
  .يجريها البنك من أجل تقييم السيولة

          

ينبغي أن يفصح البنك عن األرصدة الهامة  10
الخاصة بالنقدية وما في حكمها التي يحتفظ 

  .بها البنك

          



 

  
  ا ذو دالله إحصائية على إدارة  تؤثر الجهات الرقابية تأثير:الفرضية الرابعة 

  .مخاطر السيولة                    
                        درجة الموافقة

  

  

 الرقم
  

  موافق بشدة  الفقرة

  
  موافق بدرجة  موافق

     متوسطة
 غير موافق غير موافق

    بشدة
تقوم اإلدارة العليا للبنك بمتابعة التقارير والحركة    1

  .   بالنسبة للسيولة بشكل يومي
          

          يوفر البنك نظاما رقابيا جيدا على حركة السيولة   2
تقوم السلطة النقدية بمتابعة حركة السيولة لدى     3

  . البنك بشكل يومي 
          

تتصف الرقابة الداخلية للبنك بالمهنية والحيادية    4
  . عند قياس ومتابعة عنصر السيولة 

          

ن مهام الرقابة الداخلية في البنك متابعة  م 5
  .التحقق من المحافظة على متطلبات السيولة

          

تعتبر التقارير الناتجة عن الرقابة الداخلية أداة  6
  جيدة التخاذ قرار بخصوص السيولة  

          

يمكن اعتبار الرقابة الخارجية وسيلة مهمة في  7
  .ضبط  مخاطر السيولة

          

لرقابة على متابعة العناصر والعمليات تساعد ا 8
  .المالية المرتبطة بتقييم مخاطر السيولة

          

تعمل الجهات الرقابية على  فرض نسب معينة   9
من السيولة النقدية والقانونية وتتابعها بشكل 

  .دوري ومنظم 

          

تقوم السلطة النقدية بتقديم الدعم للبنوك عند  10
  .تعرضها الزمة سيولة

          

يتم مراقبة ومتابعة حركة  الموجودات  11
والمطلوبات واالحتفاظ بمستويات كافية من 

.                      السيولة في جميع األوقات 

          



 

تساعد الرقابة الداخلية على الكشف المبكر عن    12
  . مخاطر السيولة لدى البنك 

          

 بين مدراء اإلدارات المختلفة يتم التنسيق والتعاون 13
ودائرة الرقابة الداخلية من أجل تذليل  المشاكل  

  .المتعلقة بمخاطر السيولة

          

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

    يوثر حجم وطبيعة الودائع تأثيرا ذو دالله إحصائية على إدارة :الفرضية الخامسة 
  .مخاطر السيولة                      

                        درجة الموافقة
  

  

 الرقم
  

  موافق بشدة  الفقرة

  
  موافق بدرجة  موافق

  متوسطة
 غير موافق غير موافق

  بشدة
يتمتع البنك بسيولة تمكنه من مواجهة  التزاماته  1

  . في موعد االستحقاق 
          

جل     إيداع األموال في البنوك لفترات قصيرة األ 2
يساعد البنك على استغاللها في األنشطة 

  . المختلفة 

          

تتوقف متطلبات السيولة التي يحتفظ بها البنك  3
إلى حد كبير على نوع وحجم وسلوك الودائع 

.                                     لدى البنك 

          

األفراد       يحافظ البنك على العالقة بين ودائع  4
والمؤسسات من جهة وحجم السيولة لديه من  

  .جهة أخرى

          

متابعة سلوك الودائع تعمل على تخفيض  5
مخاطر السيولة التي يمكن أن يتعرض لها البنك 

  .عند مواجهة السحوبات 

          

ل المودعين   توفر الرقابة الخارجية الحماية ألموا 6
  .والمستثمرين

          

تفرض السلطة الرقابية العقوبات على البنوك في   7
حالة الخروج عن التعليمات واألنظمة الخاصة    

  .بنسب الودائع

          

  
  

  
  



 

   )2( ملحق رقم 
  المصارف التجارية العاملة في قطاع غزة

  

  عدد الفروع  سنة التأسيس  اسم البنك
 7 1960  ك فلسطينبن

 1 1994  البنك التجاري الفلسطيني

 1 1995  بنك االستثمار الفلسطيني

 2 1997  بنك القدس للتنمية واالستثمار

  1  1995   البنك اإلسالمي الفلسطيني 
 1 1994  البنك العربي

 1 1986  بنك القاهرة عمان

 1 1994  بنك األردن

 1 1994  البنك العقاري المصري العربي

 1 1995  ك اإلسكان للتجارة والتمويلبن

 1 1996  البنك اإلسالمي العربي 

  18  -  المجموع

  
  
  
  
  
  
  
  

II.  



 

   ) 3( ملحق رقم 
  قائمة أسماء المحكمين

  مكان العمل   الوظيفة  الدرجة العلمية  التخصص  االسم 
مساعد نائب   أستاذ  محاسبة  على عبد اهللا شاهين. د.أ

رئيس الجامعة 
للشؤون اإلدارية 

  لمالية و ا

  الجامعة اإلسالمية

عضو هيئة   أستاذ  إدارة أعمال  د يوسف عاشور.أ
  تدريس

  الجامعة اإلسالمية

عصام عبد اهللا . د
  البحيصي

رئيس قسم   أستاذ مشارك  محاسبة
  المحاسبة

  الجامعة اإلسالمية

عضو هيئة   أستاذ مشارك  محاسبة  جبر إبراهيم الداعور. د
  تدريس 

  جامعة األزهر

نائب عميد كلية   أستاذ مشارك   محاسبة  حدة زعربحمدي ش. د
  التجارة

  الجامعة اإلسالمية

عضو هيئة   أستاذ مشارك  محاسبة  ماهر موسى درغام . د
  تدريس 

  الجامعة اإلسالمية

اقتصاد   سمير صافي . د
  ٕواحصاء

رئيس قسم   أستاذ مشارك
  االقتصاد

  الجامعة اإلسالمية 

رئيس قسم   د أستاذ مساع  محاسبة  علي النعامي . د
  المحاسبة 

  جامعة األزهر 

عضو هيئة   أستاذ مساعد  محاسبة  ياسر الشرفا . د
  تدريس 

  الجامعة اإلسالمية

 

III.  



 
  


