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 المستخلص 
لومات فر المعاتمثلت مشكلة الدراسة في مدى توو ،يهتم هذا البحث بدراسة تحليلية لمخاطر السيولة

وتظهر مخاطر السيولة في حالة قصور  ،خذ الحيطة والحذرأقياس وتحليل مخاطر السيولة لغرض المطلوبة ل

قدي أداة كشف التدفق الن دلذا يع ؛ على مقابلة التدفقات النقدية الخارجة للمصرفالتدفقات النقدية الداخلة 

ووضع االستراتيجيات المناسبة والتي من  ،تحليلية تساعد إدارة  المصرف في الحصول على هذه المعلومات

بيان المؤشرات والنسب المالية التي تساعد على  إلىضمنها وضع حد لكفاية رأس المال. وتهدف الدراسة 

تخدم الباحث اس .كفاية رأس المال ومخاطر السيولة العالقة بينو ،النقدي تقييم السيولة من خالل نسبة التدفق

عدة نتائج  لىإوخلصت الدراسة اإلسكان. لبنك النتائج من التقارير المالية السنوية  المنهج التحليلي الستنباط

المال  وكفاية رأس ،أظهرت نتائج التحليل المالي لكل من مخاطر السيولة بأستخدام كشف التدفق النقديأهمها 

ي وذلك بسبب األنشطة والفعاليات الت ،بإستخدام النسب المالية عدم تأثر كفاية رأس المال بمخاطر السيولة

تشخيص مخاطر السيولة بشكل مبكر وقياسها بإدارة البنوك قيام  وتوصي الدراسة بضرورةيمارسها البنك. 

 .فضل استغاللأ يستثمار الفائض النقدافرة لدى البنك وااستغالل السيولة المتوو ،ومعالجتها

 

 مخاطر السيولة . ،السيولة ،كفاية رأس المال ،التدفق النقدي :مفتاحيةالكلمات ال

 
Abstract 

This research is interested in the analytical study of the risks of liquidity. The 

problem of the study consists of the availability of the information required for measuring 

and analyzing liquidity risk for the purpose of precautions, and showed liquidity risk in the 

event of inadequate cash inflows to the bank to meet the cash outflows. So, it is revealed 

the cash flow analytical tool helps the bank management to obtain this information, and to 

develop appropriate strategies, which include a ratio for capital adequacy. The study aims 

to set the financial indicators and ratios that help assessing the liquidity through cash flow 

ratio, and the relationship between capital adequacy and liquidity risk. The researcher used 

the analytical method to derive the results from the annual financial reports of the study 

sample. The study concluded some important results; some of them are financial analysis 

of each of the liquidity risk using cash flow detection, and capital adequacy using financial 

ratios. The capital adequacy is not affected by liquidity risk, due to the activities and events 

exercised by the bank. The study recommends the need to strengthen the capacity and 

capability of the banks in liquidity risk and diagnosing early, and the exploitation of 

available liquidity at the bank and investing cash surplus efficiently. 

 

Cash Flow, Capital Adequacy, Liquidity, Liquidity Risk. Key words: 
 

 منهجية الدراسة

 مشكلة الدراسة  

تظهر مخاطر السيولة في حالة قصور التدفقات النقدية الداخلة للبنك على مقابلة التدفقات النقدية 

ذه في الحصول على هالمصرف إدارة تساعد كشف التدفق النقدي أداة تحليلية  لذا يعتبر ؛الخارجة

في الحد من مخاطر السيولة ألخذ  ة الكشفأهميتجاهل تن أغلبية هذه المصارف أونالحظ  ،المعلومات

لمال . ااإلحتياطات الالزمة ووضع االستراتيجيات المناسبة والتي من ضمنها وضع حد لكفاية رأس 

ً لحجم المصرف إلىكما إن مستوى الكفاية المطلوبة لرأس المال تختلف من مصرف   ،آخر وفقا

 وطبيعة عملياته . 
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  الدراسة أهمية 

وتنشأ  ،حد المواضيع المهمة في المصارفأالدراسة من أن مخاطر السيولة هي  أهميةتنبع 

سديد أي عدم قدرته على توفير نقد لت ،المالية مخاطر السيولة من عدم قدرة البنك على تمويل إحتياجاته

عدم القدرة على توظيف األموال بشكل  أودون تحقيق خسائر ملموسة من التزاماته باألجل القصير 

 ؤديي ن رأس المالأالنقدي. فضال عن تي دور التحليل المالي بإستخدام كشف التدفق أوهنا ي ،مناسب

 ً  المخاطر . هذه التوقي من  في دوراً حيويا

  أهداف الدراسة 

 ي:أتما ي إلىتهدف الدراسة 

 مفاهيم السيولة ومخاطرها على العمل المصرفي .  توضيح .1

 ق النقدي . التدفكشف   خاللمن  التي تساعد على تقييم السيولةبيان المؤشرات والنسب المالية  .2

 بيان المعايير والنسب التي تستخدم في قياس رأس المال المصرفي .  .3

 فرضية الدراسة 

 هم في التنبؤ بمخاطر السيولة . ن كشف التدفق النقدي وتحليلة يسإ .1

 مخاطر السيولة .  ليست الضامن الوحيد للمصرف ضد ن كفاية رأس المالإ .2

 حدود الدراسة

 .  األردني للتجارة والتمويلاإلسكان : بنك الحدود المكانية .1

 ،2112، 2113،2112 ،2111) ة( للسنواتيالسنو: البيانات المالية )التقارير الحدود الزمانية .2

2115) . 

 أساليب جمع البيانات 

للحصول على البيانات الضرورية للدراسة من خالل الدراسة على الجانب النظري إعتماد 

ة لدراسة التحليلية للبيانات المالياو ،اإلعتماد على الكتب والدراسات والبحوث المنشورة والدوريات

 لعينة الدراسة. 

 مفهوم السيولة

لموجودات افني فتعني قابلية أما السيولة في معناها ال ،ة في معناها المطلق تعني النقديةالسيول

سائلة هو مواجهة  بموجوداتحتفاظ والهدف من اال ،دون خسائرمن النقدية بسرعة و إلىعلى التحول 

والسيولة مفهوم نسبي يعبر عن العالقة  ،ة قصيرةمدفي غضون  أواإللتزامات المستحقة اإلداء حالياً 

وبين اإللتزامات المطلوب  ،دون خسائرمن نقدية بسرعة و إلىسهلة التحول  موجوداتبين النقدية و

 (. 231 ،2112، الوفاء بها  )عبدالحميد

دمة واألموال المستخ ،ما السيولة في الجهاز المصرفي فتعني: الفرق بين الموارد المتاحة لهأ

 أو ،المصرفية المتعارف عليهاالموجودات  هالموجودات ضمن التوازن الذي تفرضنواع أ في مختلف

تكون المصارف في حالة وفرة في السيولة عندما تكون األموال المتاحة فائضة عن قدرة المصرف 

ل مث ،السائلةودات الموجإستثمار الفوائض ضمن  إلىبحيث يضطر المصرف  ،على اإلقتراض

 (. 151 ،2112، البنك المركزي )عقل أوعلى شكل أرصدة لدى المصارف  أو ،راق الماليةواأل

 مكونات السيولة المصرفية 
 ن: ين رئيسيأجز لىعيمكن تقسيم السيولة المصرفية 
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 لية واإلحتياطيات األ -الً أو

 ،سيتي)ال اً ن يكسب منها عائدألتي يمتلكها المصرف التجاري دون النقدية ا هي تلك الموجودات

 ي : اآلت نطيات على مستوى المصرف الواحد ملف هذه اإلحتياأ( وتت12 ،1991

 النقد بالعملة المحلية واألجنبية  في الصندوق . .1

 الودائع النقدية لدى البنك المركزي .  .2

 الودائع لدى المصارف المحلية األخرى . .3

 الصكوك تحت التحصيل . .2

 الودائع لدى المصارف األجنبية في الخارج . .5

 نوعين هما : لىعالقانونية  لية من حيث مشروطيتهاوتنقسم اإلحتياطيات األ    

تشمل جميع األموال النقدية وشبة النقدية التي يحتفظ بها المصرف وفقا  :اإلحتياطيات القانونيةأ . 

فالجزء النقدي من األموال يكون ضمن اإلحتياطيات  ،للسياسة النقدية التي يحددها البنك المركزي

 ،الدوري ،لية الذي يأخذ شكل نقد في الصندوق ، وودائع لدى البنك المركزي )الحسينيواأل

2111، 95.) 

وهي األموال النقدية وشبة النقدية التي ال يحتفظ بها المصرف بموجب  :العاملة اإلحتياطياتب. 

ية رفويستخدم بعضاً آخر وفقاً لسياسته المص ،وإنما يحتفظ ببعض منها ،تشريعات السلطة النقدية

 (.119 ،2112، ابوأحمد)

 ً  اإلحتياطيات الثانوية -ثانيا
راق التجارية وواأل راق المالية،واأل وتشمل اً،وهي عبارة عن موجودات سائلة تدر لها عائد

 (.112 ،2112، )ابوأحمدالمخصومة 

ليس من  من ثَم  و زيادة أرباحها، إلىإن المصارف التجارية كغيرها من منشآت األعمال تسعى 

من أموالها  اً مكن أن تستخدم جزءاي إنها ي لية تفوق حاجتها الفعلية،أومصلحتها اإلحتفاظ بإحتياطيات 

 . لمالية والتي تتمتع بسيولة عاليةراق اوإستثمارات قصيرة األجل كشراء األفي 

 مفهوم المخاطرة

وتؤثر سلباً في استمرارية الوحدة الهادفة  ،المخاطر هي ظواهر وأحداث تهدد إنجاز األهداف

الة تكمن في ح خسائر غير متوقعة  إلىوتعبر المخاطر عن تعرض المصرف  تحقيق رسالتها، إلى

، 2112 ،ار)عبد الستقصور التدفقات النقدية الداخلة للمصرف على مقابلة التدفقات النقدية الخارجة. 

121 ) 

   مخاطر السيولة

هم خاصة ب سحوبات مفاجئة من قبل المودعين ألسباب إلىآخر  إلىتتعرض البنوك من حين 

خزائنها  اطي بشكل نقد فييما باإلحتفاظ بمبلغ إحتإ ،أن تحتاط لمثل هذه السحوباتمن وال بد للبنوك 

حتفاظ بموجودات عالية السيولة يمكن تحويلها بسرعة اال أو ،مؤسسات أخرى أوودائع لدى البنوك  أو

 نقد. إلى

وتظهر مخاطر السيولة في حالة  .السدادعن عدم قدرة المصرف على تنشأ مخاطر السيولة 

المخاطر  وتتحقق هذه ،قصور التدفقات النقدية الداخلة للمصرف عن مقابلة التدفقات النقدية الخارجة

ت ذات على االستعماال الموجوداتوسوء توزيع  ،تخطيط السيولةبسبب عوامل داخلية تتمثل بضعف 

 واالزمات الحادة التي تنشأ في أسواق صعوبة التحويل ألرصدة سائلة، إلىمما يؤدي  ،تةوادرجات متف

المالية ومن مؤشرات قياس مخاطر السيولة التي تعتمد على البيانات  (.22 ،2111،المال )الشاهد

  (122، 2112 ،)عبد الستار :يأتما ي للبنوكللتقارير السنوية 
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               النقد واألرصدة لدى البنوك                                                                                      

 ـــ. مخاطر السيولة = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ2

 إجمالي الموجودات                                       

على اعتبار أن ذلك يعكس زيادة إنخفاض مخاطر السيولة  إلىهذا المؤشر إرتفاع إذ يشير 

    لكي يواجه المصرف التزاماته المختلفة .  رصدة النقدية األ

 جلاألقصيرة   واالستثماراتالنقد                                

 . مخاطر السيولة = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1

         إجمالي الموجودات                                       
إنخفاض مخاطر السيولة على اعتبار أن ذلك يعكس زيادة النقد  إلىهذا المؤشر إرتفاع يشير   

 .ألجل لكي يواجه المصرف التزاماته المختلفة اقصيرة و واإلستثمارات  

 إجمالي القروض                                   

 . مخاطر السيولة = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 3

        ودائعإجمالي ال                                  

 من نسبة على اعتبار أن ذلك يزيدلسيولة مخاطر اإرتفاع  إلىهذا المؤشر إرتفاع يشير 

ة وكذلك حاجة المصرف لمصادر نقدية جديدة لتلبي الحاجة،القروض التي يتعذر تصفيتها بسهولة عند 

 طلبات اإلقراض الجديدة  .  

 لة  واالموجودات المتد

   ـــمخاطر السيولة = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 4

 إجمالي الودائع                                         

إنخفاض مخاطر السيولة على اعتبار أن ذلك يعكس زيادة  إلىهذا المؤشر رتفاع ايشير 

           (131 ،2111 ،الخالدي). يواجه المصرف التزاماته المختلفةلكي   لة واالموجودات المتد

حاالت زامات والتخطيط للالتمويل وإستحقاقات اإللت : تحليل إحتياجاتالبد منإلدارة مخاطر السيولة و

واإلدارة الجيدة للموجودات  ،ضاع السيولةأووتطبيق نظم معلومات إدارية ومالية تعكس  ،الطارئة

ووجود قاعدة تمويل متنوعة من  ،والمحافظة على مستوى كاٍف من الموجودات السائلة ،واإللتزامات

 ا .حيث مصادر األموال وآجال إستحقاقه

 التدفق النقدي
يعد كشف التدفق النقدي من أهم أدوات التحليل المالي التي تعتمد عليها اإلدارة في عملية تحليل 

 ،1992 ،راهاأوالقوائم المالية. يستخدم المحللون الماليون كشف التدفق النقدي بوصفه أداة تحليلية )

 ( 25 ،1991، لتحليل النسب المالية )الوتاريعد كشف التدفق النقدي أسلوبا مهما ومتكامالً و. (22

 النقديي الموقف ف ن المحللين الماليين يستخدمون تحليل التدفقات النقدية لتحديد نقاط الضعفإ

ة أكثر قتصاديإذ يوفر كشف التدفق النقدي للمحلل المالي مؤشرات عن سيولة الوحدة اإل ،للمصرف

تمان إلشتقاق ئفضالً عن مساعدة محلل اإل ،ونسبة السيولة السريعة ،لواكنسبة التد ،من النسب التقليدية

 (.321 ،2113، مؤشرات تبين مالءة وسيولة الجهة المقترضة )مطر

ق النقدي ويستخدم لتقدير التدف ،المصرفيةإن تحليل التدفق النقدي يساعد على تقييم المالءة 

ية لقادر على تغطية اإللتزامات النقدية المستقبلوالنقد المالئم ا ،والتدفق النقدي الداخل ،المستقبلي

(Pratt, 2002, 203). 
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  رتبطتوتساعد على تقييم السيولة؛ إذ  وهناك نسب ومؤشرات مستنبطة من كشف التدفق النقدي

ً نشطة التشغيلية؛ فإذا كان مضعف سيولة الوحدة بمدى توافر صافي التدفق النقدي من األ أوقوة   وجبا

ً نقديا تسديد  أو ،مه في توسيع األنشطة اإلستثماريةن تستخدأيمكن إلدارة الوحدة  فهذا يعني فائضا

ً أو ،الديون طويلة األجل ن أ رفالمص ىوعل ،ما لو كان صافي التدفق النقدي سالباً فيعني عجزاً نقديا

   .تمويل طويل األجل أو ، لك إما من بيع جزء من إستثماراتهوذ ،بحث عن مصادر لتمويل  العجزي

  .(23 ،2119، يو)الفتأل: من تلك النسب والمؤشرات هي
      صافي التدفق النقدي من األنشطة التشغلية                                                                      

 211*  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= نسبة تغطية النقدية 

 اإلستثمارية والتمويلية    التدفقات النقدية الخارجية لألنشطة                             

 

وض القر ،والتمويلية الديون اإلستثمارية التدفقات النقدية الخارجية لألنشطة ومن أمثلة

 ،والمبالغ المدفوعة في شراء الموجودات الثابتة ،والدفعات لعقد اإليجار التمويلي ،المستحقة الدفع

    وتوزيع األرباح . 
                  فوائد الديون                                                                                                       

  211ــــــ*ــــــــــــــــــــــــ=ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نسبة المدفوعات الالزمة 

 صافي التدفق النقدي من األنشطة التشغلية                                                                            

 

ة لدفع مفي مجال السيولة الالز المصرفهذه النسبة مؤشر ينبئ بمشاكل قد تواجه إرتفاع ن إ

ويمكن عرض مقلوب هذه النسبة ليؤشر على مدى قدرة الوحدة على تسديد  ،الفوائد المستحقة للديون

 ( . Carcello, 2006, 706فوائد الديون )
التدفق النقدي من األنشطة التشغلية                                                                                                     

      211ــــــــــــــــــــــــــــ* ــــــــــــــــــــــــــــــــ  لة =واالمطلوبات المتد إلىنسبة التدفق النقدي 

                               لة  واالمطلوبات المتد                                                                      

(Norton and Porter, 2002, 642)      

                                              
                                          صافي التدفق النقدي من األنشطة التشغلية                                     

                     211*  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = المدين نسبة تغطية النقد

      مجموع المطلوبات                                                      

(Kieso and Other, 2000, 642)  
 

                                 صافي التدفق النقدي                                                                            

   211*  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     = اليسر المالي نسبة 

                     الديون طويلة األجل                                         
           (212 ،2111، )جمعة

 س المال أكفاية ر

 التي تدخل واألرباح المحتجزة ،تعريف رأس المال المصرفي بأنه رأس المال المدفوع يمكن

 (. 5 ،2112، ضمن حقوق الملكية )سعيد

أ عنه شفي بيئة تكتنفها درجة عالية من عدم التأكد األمر الذي ينفالمصارف بشكل عام تعمل 

 ،والمخاطر التشغيلية )حسن ،ومخاطر السوق ،المخاطر اإلئتمانية مخاطر عدة تشمل بشكل رئيس
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المحافظة على سالمة ومتانة وضع  دوٌر مهٌم في . ولرأس المال المصرفي(31-39 ،2115

 المصارف وسالمة األنظمة المصرفية بشكل عام .

عارض خارجي قد  أول لحماية أموال الدائنين تجاه أي خسارة ورأس المال خط الدفاع األ ديع

 (.111 ،1991، تتعرض له المنشأة المصرفية )الشماع

 معايير قياس رأس المال المصرفي 

التي يتعرض لها المصرف بحد أدنى من أمواله لمواجهة المخاطر  احتفاظمن  التأكدلغرض 

أي خسائر متوقعة البد من وجود معايير تحدد حجم رأس المال المناسب لتجنب  استيعابمن أجل 

 المال،(. إذ ال يوجد هناك معيار واحد لقياس كفاية رأس 111 ،1991، الوقوع في المخاطر )الشماع

 (.223 ،2113، آخر )رمضان وجودة إلىلوبة تختلف من مصرف كما أن مستوى الكفاية المط

وبما أن رأس المال المصرفي يمثل حاجزاً واقياً امام الخسائر التي يتعرض لها المصرف أثناء 

بعدة معايير يمكن من خاللها التعرف على مقدار  االسترشادالضروري  لذا من ألنشطته؛ممارسته 

 مرينوالمستث المودعينلدى  والطمأنينةكافيا ليدخل األمن يكون  رأس المال المناسب الذي ينبغي أن

 (.192 ،1911، عريضيمن ناحية والسلطات الرقابية من ناحية أخرى )ال

 ،)رمضان وجودةي: أتفي قياس رأس المال المصرفي ما ي هم المعايير التي تستخدمأ نوم

2113، 222) 

 الودائع إلىنسبة رأس المال الممتلك  .1
المعيار على أساس التحكم في المخاطر الناتجة عن زيادة مجموع الودائع عن نسبة يقوم هذا 

؛ فكلما زادت ( من مجموع الودائع%11ما نسبته )المصارف  اعتمدتوقد  ،معينة في رأس المال

 ،1911، )العريضي الودائع عن هذا الحد المقرر زادت مخاطر المصرف بالنسبة للمودعين لديه.

191) 

 الموجوداتإجمالي  إلىنسبة رأس المال  .2
 غير لمواجهة الخسائر إجمالي الموجوداتبالمعيار على أساس ربط رأس المال  يقوم هذا

إن هناك موجودات سيما وال نواع الموجودات ألى هذا المعيار إنه لم يميز بين ويؤخذ ع ،المتوقعة

 (222 ،2113، وجودة)رمضان ذات مخاطر عالية وموجودات ال تتضمن أية مخاطرة. 

 المرجحة بالمخاطر.الموجودات  إلىنسبة رأس المال  .3
مكانية رأس المال الممتلك )حقوق الملكية( من تغطية الموجودات التي إيقيس هذا المؤشر مدى 

والسلف )رمضان  ،والقروض ،راق التجارية المخصومةوتكون مخاطرها عالية والتي تشمل األ

 (. 222 ،2113، وجودة

 لىإكلما قلت نسبة رأس المال ومن ثم  ،لى إنخفاض هذه الخطورةهذه النسبة تدل عإرتفاع إن 

، يكون المصرف أمام مواجهة كاملة لخطر كفاية رأس المال )الجميل المرجحة بالمخاطرالموجودات 

2112، 311) 

أهم جودات المرجحة بالمخاطر من والم إلىمعيار بازل الذي هو نسبة رأس المال تعد نسبة و

 .معول عليها لدى السلطات الرقابيةالوهي  ،النسب الخاصة بكفاية رأس المال

 اإلسكان نبذة تاريخية عن بنك 
 أردنية،وسجل كشركة مساهمة عامة  ،1923 والتمويل عامللتجارة اإلسكان تأسس بنك 

. 1922( لسنة 12وفقاً لقانون الشركات رقم ) الهاشمية،المملكة األردنية  –في عمان  مركزها الرئيس

مدينة ب لقة بنشاطه من خالل مركزه الرئيسميع األعمال المصرفية والمالية المتعجويقوم البنك بتقديم 



 [111]                                                                                                                   ...التحليل المالي لمؤشرات التدفق النقدي

وخارجها في فلسطين والبحرين وعددها  ،( فرعاً 122داخل المملكة وعددها )عمان وفروعة ومكاتبة 

ً ( فرع12) . أسهم البنك ألردن وسوريا والجزائر وبريطانياومن خالل الشركات التابعة له في ا ،ا

  .  راق الماليةومدرجة في بورصة عمان لأل

( 12222بلغت األرباح الصافية بعد الضريبة )  ، إذمسيرة إلنجاز والنمو اإلسكانواصل بنك 

مليار  229 إلى 2115كما وصل مجموع موجودات البنك في نهاية عام  ،2115في عام مليون دينار 

أرصدة ودائع العمالء لتبلغ وارتفعت  ،2112مقارنة مع نهاية عام  %223ا أي بزيادة نسبته ،دينار

 325كما أرتفع رصيد محفظة التسهيالت االئتمانية ليبلغ  ، %222أي بزيادة نسبتها  ،مليار دينار 521

وتمكن البنك من تعزيز قاعدته الرأسمالية  ليبلغ إجمالي حقوق  ، %2122وبزيادة نسبتها  ،مليار دينار

ية  شرات األساسوقد انعكست هذه النتائج بشكل إيجابي على عدد من المؤ دينار. نمليو 1139الملكية 

من أعلى وهما  %111وبلغت نسبة السيولة  ،%12بلغت نسبة كفاية رأس المال  إذ ،ألداء البنك

رتفع معدل العائد على الموجودات قبل الضريبة من او ،بة من البنك المركزي االردنيالنسب المطلو

 إلى %1525وأرتفع معدل العائد على حقوق الملكية من  ،2115عام %223 إلى 2112عام  222%

وتحسنت نسبة تغطية المخصصات للديون  ،%221 إلىيون غير العاملة دسبة الوانخفضت ن ،12%

ودائع العمالء حوالي  إلىكما بلغت نسبة صافي القروض  ،%112نسبة  إلىغير العاملة لتصل 

: استحواذ البنك مؤشرات ومنهال في العديد من الواستطاع البنك المحافظة على المركز األ .21%

وأكبر  ،البنك ألكبر شبكة فروع محلية امتالكو ،ن ودائع التوفير بالعملة المحليةعلى الحصة األكبر م

ر القيمة ؤشموالمركز الثاني ب ،اإللكترونية وصدارته لسوق بطاقات الفيزا ،شبكة أجهزة صراف آلي

  بورصة عمان.في السوقية ألسهم البنك 

حصل البنك على عدة جوائز محلية  2115وتقديراً للجهود واإلنجازات التي تحققت خالل عام 

 كذلك ،كأفضل بنك في األردن The Banker Awardوإقليمية وعالمية منها جائزة مجلة البانكر 

من شركة الدفع  2115حصل البنك على جائزة البنك األكثر إصداراً للبطاقات االئتمانية للعام 

التقارير السنوية لبنك ). وذلك تقديراً لمنجزاته في هذا المجال EMPتروني في األسواق الناشئة كاإلل

 (2115-2111االسكان االردني من

 التحليل المالي لكشف التدفق النقدي والنسب المستنبطة عنه 

نوات للسلتجارة والتمويل لاإلسكان بيان كشف التدفق النقدي لبنك  إلى تهدف هذه الفقرة

مجموعة من النسب  ( والتحليل المالي للكشف من خالل2115 ،2112 ،2113 ،2112 ،2111)

؛ إذ تعد يلهاوتحل اإلسكانودراسة القوائم المالية لبنك  ،نشطة التشغيلية واالستثماريةالمالية ضمن األ

 المنبع الرئيس للمعلومات الواردة في كشف التدفق النقدي .

 

 2جدول ال

 لتجارة والتمويل عينة الدراسةاإلسكان كشف التدفق النقدي لبنك 
 لألعوام        31/12كشف التدفق النقدي لبنك اإلسكان لتجارة والتمويل للسنوات المالية المنتهية في ن

 )المبالغ بالماليين( 2115 ،2112 ،2113، 2112 ،2111   
 1122سنة 1124سنة 1123  سنة 1121سنة  1122 سنة  التدفق النقدي

صافي التدفق 

النقدي من 

األنشطة 

 التشغيلية

229,703,228 (161,625,431) 514,317,076 487,967,582 (334,700,393) 
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 1122سنة 1124سنة 1123  سنة 1121سنة  1122 سنة  التدفق النقدي

صافي التدفق 

النقدي من 

األنشطة 

 األستثمارية 

(571,937,751) (207,188,894) (328,109,599) 23,780,650)) ( 8,475,204 ) 

صافي التدفق 

النقدي من 

األنشطة 

 التمويلية 

(58,309,416) (46,904,530) (84,971,267 ) (68,140,772) (76,209,930 ) 

صافي التدفق 

 النقدي 
(400 .543. 939) (415,718,855) 101,236,210 443,607,460 (419,385,527) 

 ( 2115-2111السنوية لبنك االسكان االردني من عام )  ) التقارير المصدر:

 

صافي نقدي من األنشطة أعلى ن أالواردة بالجدول أعاله نالحظ ومن خالل دراسة البيانات 

زيادة الربح قبل  ( دينار وكان ذلك بسبب514,317,076إذ بلغ ) ،2113التشغيلية كان في سنة 

مالية في  تقييم موجودات وانخفاض ،االئتمانية المباشرةمخصص تدني التسهيالت  وارتفاع ،الضريبة

 أنشطة تشغيلية اخرى.إرتفاع و ،القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

  (334,700,393- )إذ بلغ  ،2115نقدي من األنشطة التشغيلية كان في سنة  تدفقي أما أقل صاف

 تأثيرإرتفاع و ،المباشرة اإلئتمانية التسهيالت تدني إنخفاض مخصص  وكان ذلك بسبب ا،دينار

 تزيد التي(المركزي البنك لدى االيداعات إنخفاضو ،حكمه في وما النقد على الصرف سعارأ تغيرات

 .)شهور 3 عن استحقاقاتها

على مما يؤثر  ،إن صافي التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية يساعد البنك على توليد النقدية

 وتعزيز سيولة البنك .  ،والمستثمرينقرارات الدائنين 

 2112عام ل صافي نقدي من األنشطة اإلستثماريةأعلى أما بالنسبة لإلنشطة اإلستثمارية فقد بلغ 

المطفأة   بالتكلفة مالية موجودات )شراء(إنخفاض تكلفة  وكان ذلك بسبب  اً،دينار  (23,780,650)

أما  ،دينار( -1,111,418,600والبالغ قيمتها ) 2113 مقارنة مع سنة اً دينار( -719,869,664 بقيمة )

 ،اً دينار  (571,937,751-)إذ بلغ  ؛2111كان في سنة فأقل صافي تدفق نقدي في األنشطة األستثمارية 

 )شراء) تكلفةرتفاع او ،المطفأة بالتكلفة مالية موجودات )شراء(تكلفة إرتفاع  إلىوالسبب يعود 

ن أويالحظ كما  ،ملموسة غير موجودات) شراء (تكلفةرتفاع وا ،بالصافي – ومعدات ممتلكات

ير السيولة ل تسهم في توفمالية قصيرة األج استثماراتكان بسبب توظيف أموال البنك  في  االنخفاض

 وتحقيق العوائد للبنك . ،النقدية

إذ  2112صافي تدفق سنة أعلى التدفق النقدي لألنشطة التمويلية؛ فكان صافي ما يخص أما 

وأقل  ،صافي التدفق النقدي من األموال المقترضةإرتفاع  إلىويعود ذلك  اً،دينار( -46,904,530) بلغ

 انخفاضبسبب  ديناراً  84,971,267)) ؛ إذ بلغ2113نقدي لألنشطة التمويلية كان سنة صافي تدفق 

صافي   انخفاضو اً ( دينار14,294,747-األموال المقترضة والبالغ )صافي التدفق النقدي من 

 . اً (  دينار7,859,199 -القروض المساندة والبالغ )

لسنوات والتمويلية ل واالستثماريةكما يالحظ أن صافي التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية 

افي صأعلى و ،أخرى إلىتذبذبه من سنة  إلى مما أدى ،عينة الدراسة أثرت على صافي التدفق النقدي

أقل صافي  2115في حين حققت سنة  اً،دينار( 223,212,221) ؛ إذ بلغ2112تدفق نقدي كان سنة 
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 ،رصيد النقدية في نهاية السنة انخفاض إلىمما أدى  اً،دينار (419,385,527-)تدفق نقدي والذي بلغ 

 .وهذا مؤشر غير جيد للبنك

 1ل وجدال

 صافي التدفق النقدي إلىالتمويلية ونشطة التشغيلية واإلستثمارية نسبة مساهمة األ

 االنشطة
األنشطة 

 التشغيلية

األنشطة 

 اإلستثمارية

األنشطة 

 التمويلية

صافي التدفق 

 النقدي

مساهمة 

األنشطة 

 التشغيلية

مساهمة 

األنشطة 

 اإلستثمارية

مساهمة 

األنشطة 

 التمويلية

1122 229,703,228 (571,937,751) 58,309,416)) (400 543 939) -0.5 1.42 0.1 

1121 (161,625,431) (207,188,894) ( 46,904,530) (415,718,855) 0.38 0.49 0.11 

1123 514,317,076 (328,109,599) (84,971,267 ) 101,236,210 5.08 -3.24 -0.83 

1124 487,967,582 23,780,650 (68,140,772) 443,607,460 1.09 0.05 -0.15 

1122 (334,700,393) ( 8,475,204 ) ( 76,209,930) (419,385,527) 0.79 0.02 0.18 

 ( 2115-2111التقارير السنوية لبنك االسكان االردني من عام )  المصدر :
 

تشغيلية في نسبة مساهمة باألنشطة الأعلى  2113ن البنك حقق سنة أ 2يالحظ من الجدول 

ثر أمما  ،استثمارات والتوسع بالشراء شراء في  ن الحصيلة النقدية أستثمرتأو ،صافي التدفق النقدي

 .   اً ( دينار111,232,211على صافي التدفق النقدي حيث بلغ )

فة  إنخفاض تكلتحقيق   إلىمما أدى  ،أعلىفكانت مساهمة االنشطة اإلستثمارية  2112سنة أما 

   .المطفأة بالتكلفة مالية موجودات )شراء(

تدفق صافي الإرتفاع بسبب  2115مساهمة سنة أعلى أما بالنسبة لألنشطة التمويلية فكانت 

 .النقدي من األموال المقترضة

 نسبة كفاية رأس المال

كفاية رأس المال بالنسبة للسلطات الرقابية وإدارات البنوك لمواجهة مخاطر همية بالنظر أل

أس حيث إن كفاية ر ،ظمة حتى يمكنها من تقييم المخاطرمعلومات كافية ومنت إلىولحاجتها السيولة 

ويمكن بيان كفاية رأس المال من خالل تقسيم  مطلوباته،المال تؤشر قدرة موجودات البنك على تغطية 

 .راق التجارية المخصومةولمتمثلة باأل الموجودات المرجحة بالمخاطرحق الملكية على مجموع 

 (.5 ،2112، )سعيد
  

 3الجدول 

 .س المالأمعيار كفاية ر نتائج تحليل

1122سنة   1124سنة   1123سنة  1121سنة   1122سنة     

 نسبة كفاية رأس المال %20.49 %18.87 %18.77 %18.08 %17.3

 (2115-2111التقارير السنوية لبنك االسكان االردني من عام ) المصدر :

 والتمويل لتجارةلاإلسكان نتائج تحليل معيار كفاية رأس المال المصرفي لبنك  3يوضح الجدول 

أن  والسبب ،نسبة كفاية رأس المالأعلى كانت  2111ويالحظ أن سنه  ،خالل سنوات عينة الدراسة

تحقيق التوافق مع متطلبات البنك المركزي المتعلقة برأس المال  إلىيهدف من إدارة رأس المال  البنك

ر في النمو والتطوقوية لدعم واألحتفاظ بقاعدة رأس مال  ،فظة على قدرة البنك باالستمرارية، والمحا

ً أعمال البنك . يتم مراقبة كفاية رأ كما يتم تزويد البنك المركزي  ،س المال من قبل البنك شهريا

ً بالمعلوما عدل لم ىدنحسب تعليمات البنك المركزي الحد األوب ،ت المطلوبة حول رأس المال ربعيا

 %12ي وافئات أفضلها التي معدلها يس 5 إلىويتم تصنيف البنوك  ،%12ي واكفاية رأس المال يس

في  ا في ضوء التغيراتدارة هيكلة رأس المال وإجراء التعديالت الالزمة عليهإويقوم البنك بفأكثر . 

 ( 2115تقرير البنك المركزي األردني، ). ظروف العمل
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لتجارة والتمويل اإلسكان لبنك مخاطر السيولة  تحليل نتائج   

التحليل من خالل حساب المؤشرات الموضحة في جدول التحليل المقارن أدناه لنتائج مخاطر  

 – 2111ن )ة ممدارير السنوية لعينة الدراسة للالسيولة باالعتماد على الميزانية العمومية كما في التق

2115) . 
 

 4الجدول 

 للتجارة والتمويل عينة الدراسة اإلسكان نتائج تحليل مخاطر السيولة لبنك 

 للتجارة والتمويلاإلسكان نتائج تحليل مخاطر السيولة لبنك 

 1122سنة 1124سنة 1123سنة 1121سنة 1122سنة مؤشر مخاطر السيولة

نسبة النقد واألرصدة لدى 

 %23 %31 %25 %22 %13 البنك

 إجمالي الموجودات

 النقد واالستثمار قصير األجل
12131% 12122% 12121% 12122% 12121% 

 إجمالي الموجودات

 إجمالي القروض
22% 21% 52% 29% 21% 

 إجمالي الودائع

 لةأوالموجودات المتد
15% 12% 21% 23% 22% 

 إجمالي الودائع

 

 – 2111للتجارة والتمويل )اإلسكان تحليل نتائج مخاطر السيولة لبنك  كانوبناء على ذلك 

 : تيةينة الدراسة وفق المؤشرات اآلع (2115

 النقد واألرصدة لدى البنوك / إجمالي الموجودات  .2

 نويظهر م ،بقسمة النقد واألرصدة لدى البنوك على إجمالي الموجوداتتحتسب هذه النتيجة 

تحليل مخاطر السيولة أن أقل مخاطر للسيولة وفق هذا المؤشر كانت في سنة الخاص بـ 2 الجدول

 ،%13بنسبة  2111مخاطر للسيولة وفق هذا المؤشر كانت في سنة أعلى و ، %31بنسبة  2112

إجمالي الموجودات قليلة جداً  إلى  2111وهذا يعني أن نسبة النقد واالرصدة لدى البنك في سنة 

 . سنوات عينة الدراسةبالمقارنة مع باقي 

 النقد واالستثمار قصير األجل /  إجمالي الموجودات .1
تحتسب هذه النتيجة بقسمة النقد واالستثمار قصير األجل على إجمالي الموجودات ويظهر من 

 وفق هذاة جداً لجميع السنوات يعالحليل مخاطر السيولة أن مخاطر للسيولة الخاص بت 2 الجدول

وهذا  ،%12121بنسبة  2115مخاطر للسيولة وفق هذا المؤشر كانت في سنة أعلى أن و ،المؤشر

ي جميع فإجمالي الموجودات قليلة جداً  إلىلدى البنك النقد واالستثمار قصير األجل يعني أن نسبة 

 .سنوات عينة الدراسة

 الودائع / إجماليإجمالي القروض  .3

 تحليل ويظهر من جدول ،الودائع على إجماليتحتسب هذه النتيجة بقسمة إجمالي القروض 

 ، %22بنسبة  2111هذا المؤشر كانت في سنة  للسيولة وفقأن أقل مخاطر أعاله  مخاطر السيولة

وهذا يعني أن نسبة  ،%21بنسبة  2115مخاطر للسيولة وفق هذا المؤشر كانت في سنة أعلى و
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سنوات إجمالي الودائع  عالية جداً بالمقارنة مع باقي  إلى 2115إجمالي القروض  لدى البنك في سنة 

 .عينة الدراسة  

 .الودائع / إجماليلة واالموجودات المتد .4

 الجدول ويظهر من ،لة على إجمالي الودائعواتحتسب هذه النتيجة بقسمة الموجودات المتد

 2115هذا المؤشر كانت في سنة  للسيولة وفقمخاطر السيولة أن أقل مخاطر  تحليلالخاص ب أعاله

وهذا يعني  ،%12بنسبة  2112في سنة مخاطر للسيولة وفق هذا المؤشر كانت أعلى و ،%22بنسبة 

إجمالي الودائع قليلة جداً بالمقارنة مع  إلى 2112لة لدى البنك في سنة واأن نسبة الموجودات المتد

 سنوات عينة الدراسةباقي 

 

  االستنتاجات والتوصيات

  االستنتاجات

كفاية رأس و النقدي،كشف التدفق  باستخدامأظهرت نتائج التحليل المالي لكل من مخاطر السيولة  .1

نشطة وذلك بسبب األ السيولة،م تأثر كفاية رأس المال بمخاطر دالنسب المالية ع باستخدامالمال 

  البنك.والفعاليات التي يمارسها 

 ،مليون دينار (514إذ بلغ ) 2113صافي نقدي من األنشطة التشغيلية في سنة أعلى حقق البنك  .2

مخصص تدني التسهيالت االئتمانية إرتفاع و ،وكان ذلك بسبب زيادة الربح قبل الضريبة

كان فأما أقل صافي  تدفق نقدي من األنشطة التشغيلية  ،خرىأأنشطة تشغيلية إرتفاع و ،المباشرة

 سعارأ تغيرات تأثيرإرتفاع وكان ذلك بسبب   ،مليون دينار   (334-)إذ بلغ  ،2115في سنة 

 تزيد التي( المركزي البنك لدى االيداعات إنخفاضو ،حكمه في وما النقد على الصرف

 )شهور 3 عن استحقاقاتها

مليون   (23)إذ بلغ   2112لعام  االستثماريةصافي نقدي من األنشطة أعلى كما أن البنك حقق  .3

أما أقل صافي  تدفق   ،بالتكلفة مالية موجودات )شراء(تكلفة   انخفاضوكان ذلك بسبب  ،دينار

والسبب يعود  ،مليون دينار  (571-)؛ إذ بلغ  2115كان في سنة  االستثماريةنقدي في األنشطة 

 ممتلكات )شراء (تكلفةإرتفاع و ،المطفأة بالتكلفة مالية موجودات )شراء(تكلفة إرتفاع  إلى

  .ملموسة غير موجودات)  شراء (تكلفةإرتفاع  ،بالصافي – ومعدات

نسبة كفاية أعلى كانت  2111أن سنه اإلسكان كفاية رأس المال لبنك  نتائج تحليل معيارظهرت أ .2

 ىمن الحد األدنأعلى في السنوات الخمس مرتفعة وكما أن نسبة كفاية رأس المال  ،رأس المال

حسب تعليمات البنك المركزي بهدف تحقيق التوافق ب %12ي والمعدل كفاية رأس المال الذي يس

 ،والمحافظة على قدرة البنك باالستمرارية ،بنك المركزي المتعلقة برأس المالمتطلبات المع 

  بقاعدة رأس مال قوية لدعم النمو والتطور في أعمال البنك. واالحتفاظ

نتيجة قياس مخاطر السيولة وفق مؤشر النقد واألرصدة لدى البنوك على إجمالي  أظهرت .5

أعلى و ،%31بنسبة  2112الموجودات أن أقل مخاطر للسيولة وفق هذا المؤشر كانت في سنة 

وهذا يعني أن نسبة النقد  %13بنسبة  2111مخاطر للسيولة وفق هذا المؤشر كانت في سنة 

سنوات إجمالي الموجودات قليلة جداً بالمقارنة مع باقي  إلى 2111ة واالرصدة لدى البنك في سن

 .عينة الدراسة

مخاطر للسيولة كانت في سنة أعلى أن  ،إجمالي الودائع إلىأظهر مؤشر إجمالي القروض  .2

إجمالي  إلى 2115وهذا يعني أن نسبة إجمالي القروض لدى البنك في سنة  ،%21بنسبة  2115

ي ف لسيولة وفق هذا المؤشرااقي السنوات. وكانت أقل مخاطر المقارنة مع بالودائع عالية جداً ب

 . %22بنسبة  2111سنة 
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إجمالي الودائع أن أقل مخاطر للسيولة وفق هذا المؤشر  إلىلة واأظهر مؤشر الموجودات المتد .2

مخاطر للسيولة وفق هذا المؤشر كانت في سنة أعلى و ،%22بنسبة  2115كانت في سنة 

 إلى 2112لة لدى البنك في سنة واوهذا يعني أن نسبة الموجودات المتد ،%12بنسبة  2112

 .سنوات عينة الدراسة إجمالي الودائع قليلة جداً بالمقارنة مع باقي 

 التوصيات

نظم  وتطبيق ،ستحقاقات اإللتزامات والتخطيط للحاالت الطارئةاتحليل إحتياجات التمويل و .1

 ،واإلدارة الجيدة للموجودات واإللتزامات ،ضاع السيولةأومعلومات إدارية ومالية تعكس 

ووجود قاعدة تمويل متنوعة من حيث  ،والمحافظة على مستوى كاٍف من الموجودات السائلة

 مصادر األموال وآجال إستحقاقها .

 قدرة وإمكانية لتشخيص مخاطر السيولة بشكل مبكر وقياسها المصرفلدى إدارة  ن يكونأ .2

 ومعالجتها.

 افضل استغالل.  النقديوإستثمار الفائض  المصرف استغالل السيولة المتوفرة لدى .3

 تشجيع الدراسات والبحوث التطبيقية والميدانية في قطاع المصارف لما لهذا القطاع من دور .2

 عجلته نحو النمو والتطور. اعل في تنشيط االقتصاد الوطني ودفعف

 

 المراجع 

  العربية باللغةالمراجع  -أوالً 
 .  2115 -2111للتجارة والتمويل من عام اإلسكان لبنك المالية السنوية ير التقار -

، إدارة المصارف، مدخل تحليل كمي معاصر، دار الفكر للطباعة 2112، رضا صاحب، ابو أحمد .1

 والنشر والتوزيع .

، دراسة تحليلية لمخاطر السيولة بإستخدام كشف التدفق النقدي مع بيان 2113، رؤوفاحمد، نضال  .2
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