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وفددا ااددتامات  مدددت بيبيددا عوامددة خمدارة لددالر الادديولة ل ادلرددارل اليةاريددة الليبيددة
 ابزل

 د/ عبدالفياح عثمان العرييب
 جدابيام احملاابة كلية االقيراد جامعة خمقا

 

 ملخص البحث : 
السيولة يف ادلصارف التجارية هتدف ىذه الدراسة إىل  معرفة مدى تطبيق عوامل ادارة سلاطر  

، من خالل دراسة ميدانية على ادلصارف التجارية الليبية دبدينة بنغازي  الليبية وفق اسهامات جلنة ابزل
ل األساسية إلدارة سلاطر ، وتوصلت الدراسة إىل أن البنوك التجارية الليبية يف مدينة بنغازي تطبق العوام

السيولة ادلتمثلة يف اإلفصاح العام ، وحجم الودائع ،وأدوات القياس احملاسيب،  واإلشراف والرقابة ، 
وأوصت الدراسة ابلتأكيد على ضرورة اعتماد اطار عام إلدارة  سلاطر السيولة، ، وربديد مستوى 

أيضًا إبجراء ادلزيد من  وأوصتذا اجملال ، ادلخاطر ادلرغوب بو ، وتفعيل دور رلالس اإلدارة يف ى
 .الدراسات اليت ذلا عالقة دبوضوع سلاطر السيولة

Abstract :  
The current study aims to identify the extent that Libyan 
commercial banks implement the best-accepted banking 
practices of managing liquidity risk. This will be pursued through 
recognizing the factors suggested by Basil Committee 
concerning managing liquidity risk. The study concluded that 
Libyan commercial banks within Benghazi city apply the basic 
factors of managing liquidity risk represented in the general 
disclosure, size of deposits, Accounting Measurement Instruments, 

supervision, and control. 
The study emphasize the importance of managing liquidity risk through 
adopting general internal framework to develop a strategy and practice of 
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such management. It also recommends undertaking further studies on 
the subject matter. 

 مقدددددمة : 
تعترب سلاطر السيولة من ادلواضيع يف غاية األمهية يف الفكر ادلايل بشكل عام ، وأدبيات  

ادلصارف التجارية بشكل خاص ، إذ توفر السيولة تعد ىدف من األىداف األساسية اليت تسعى 
ادلصارف التجارية إىل ربقيقها واحملافظة عليها ، فقد يتعرض ادلصرف إىل خسارة عدد من عمالئو 

ب عدم توفر السيولة الكافية ، أو عدم التمكن من تلبية طلباهتم يف الوقت ادلناسب ، وابلعكس بسب
من ذلك فقد حيتفظ ادلصرف بسيولة تفوق حاجتو ، شلا ينتج عن ذلك االستخدام غَت الصحيح 

 للموارد ادلالية ادلتاحة ، شلا ينعكس سلباً على مستوايت األرابح ادلتحققة . 
ونة األخَتة أمهية سلاطر السيولة نتيجة التغَتات االقتصادية ، وثأيَتىا على وتزايدت يف اآل 

ادلصارف يف معظم دول العامل ، شلا استدعى احلاجة إىل ضرورة اعتماد معايَت جديدة إلدارة سلاطر 
السيولة ، وتطبيق أفضل ادلمارسات الفعالة على صعيد إدارة ادلخاطر ، وتطوير إجراءات عمل داخلية 

تيح إلدارة ادلصرف رصد أي خلل  يف إدارة سلاطر السيولة فور حدويو، من أجل ازباذ اخلطوات ت
 ادلناسبة يف أسرع وقت ودون ثأخَت . 

أما على ادلستوى احمللي ، فتواجو ادلصارف الليبية ربدايت كبَتة حول كيفية إدارة سلاطر  
ة ادلصرف من أجل ذباوز األزمات واخلروج السيولة ، واخلطوات الواجب ازباذىا لضمان سالمة ومالءم

 منها بشكل يؤىلها إىل ربقيق النمو واألمان دلرحلة ما بعد األزمة .
 مشكلة الدرااة : 

  عترب من العوامل الرئيسية يف صلاح ادلـصارفــية معاجلتها وادارهتا يــوكيفسلاطر السيولة  إن معرفة       
ل ـــــــــوائد والفشـــــدان العـــــــد يـــؤدي عدم القدرة على إدارة ادلخاطر إىل فقوازدىارىا وربقيق أىدافها، إذ قــــ

  .االسًتاتيجيةيق أىدافها ــــــربق يف
 اط ادلصريف ومالزما لو لدرجة أهنا أصبحت هتدد جوىر ــــــالسيولة ابتت مفهوما لصيقا ابلنشف

 على  ادلصارفوربد من قدرهتا على استخدامات مصادر أمواذلا. لذا فقد دأبت  ادلصارفعمل 
 .ذه ادلخاطر وتقييمها حىت تتمكن من التحكم فيها ومعاجلتهاـــــحديد ىـــت
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حيث يهتم الركائز األساسية للعمل ادلصريف وبــاعتـــــبار أن توفر السيولة يف ادلصارف التجارية أحد 
توفر السيولة وقت احلاجة إليها ، ونتيجة للتطورات ادلتسارعة ، وشدة ادلنافسة ، وأمهية ادلودعون أبمهية 

سوق العمل يف اجملال ادلصريف ، كونو أحد الركائز األساسية لدعم االقتصاد احمللي ، دعت احلاجة إىل 
ادرة عن جلنة معرفة مدى اىتمام ادلصارف التجارية دبشاكل السيولة لعوامل إدارة سلاطر السيولة الص

 ابزل .
 عليو فإن الدراسة تبحث يف اإلجابة عن التساؤل التايل : 

 ىة بعيمد ادلرارل اليةارية الليبية على ااتامات جلنة ابزل ل ادارة لالر الايولة  ؟  
 أمهية الدددرااة : 

ادلصارف  تستمد ىذه الدراسة أمهيتها من الظروف االقتصادية وادلالية احلالية اليت تتعرض ذلا 
التجارية الليبية ، حيث سبثل ادلصارف التجارية الليبية جزء من النشاط االقتصادي الذي يساىم يف 
الناتج احمللي ، كما تنبع أمهية ىذه الدراسة من إيراء ادلعرفة العلمية والعملية اليت تعتمد عليها الدراسات 

 اسبة لتلبية احتياجات العمالء . داخل ادلصارف حول مدى احلفاظ على السيولة الكافية وادلن
 ىدل الددددرااة : 

هتدف ىذه الدراسة بشكل رئيسي دلعرفة مدى تطبيق ادلصارف التجارية الليبية ألفضل  
ادلمارسات ادلصرفية ادلعتمدة يف إدارة سلاطر السيولة من خالل التعرف على العوامل ادلقًتحة من جلنة 

 تطبيقها يف ادلصارف التجارية الليبية .  ابزل يف إدارة سلاطر السيولة ، ومدى
 الدددددرااة:منوذج 

 ةـــــــــــــلـاـــــــــوامل إدارة سلاطر السيولة الفعــــــــنشرة بعنوان "ع 2008سنة   أصدرت جلنة ابزل يف
 Principles for sound Liquidity Risk Management) اـــراف عليهــــــــــــواإلش 

and  
Supervision.) 

 تضمنت ىذه النشرة سبعة عشر عامال سبثل العوامل األساسية إلدارة سلاطر السيولة يف البنوك
 يولةـــــــــــــــــر الســـــــاطــــــــل يف إدارة سلــــــوامـــــــــًتشاد هبذه العــــــــــــى ادلصارف االســـــوجب علــــــــــويت
 (BIS.September,2008وت )ىي:و جموعات ــــــــــــعوامل إىل مــــــــــــــــــــذه الـــــــــــــــــيم ىــــــــــــم تقســـــــــــ 
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       ياس ،ـــــــــــقابل ةعوامل متعلق (3،  متعلقة حبجم الودائع عوامل ( 2(عوامل متعلقة ابحلوكمة ،1
واقيردددددددرت ادلدددددراادددددة ، رقابةـــــــــــــدور ىيئات الب متعلقة ( عوامل5إلفصاح العام ،اب متعلقة ( عوامل4

 عدددددددلى حةم الودائع ، والقياس احملااىب ، واالفراح ، دوالرقابة.
 التـــــــــــــــــاىل:و ــــــــــذه العوامل فقد مت تصميم منوذج الدراسة على النحــــــــــــــإىل ى اً ادــــــــــواستن
 

 ادليغريات ادلايقلة                                                          ادليغري اليابع      
               

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 فرضيات لدرااة : 
 لإلجابة على سؤال الدراسة مت صياغة الفرضيات التالية :

 وبني خمدارة لالر الايولة حةم الودائع القة ذات داللة خمحرائية بني ددددال بوجد ع. 
 د ال بوجد عالقة ذات داللة خمحرائية بني أدوات القياس احملاايب وبني خمدارة لالر الايولة. 

 د ال بوجد عالقة ذات داللة خمحرائية مييلبات اإلفراح العام وبني خمدارة لالر الايولة. 
 د ال بوجد عالقة ذات داللة خمحرائية بني خمجراءات اجلتات الرقابية وبني لالر الايولة.

  
 

 منتةية الدرااة : 

عوامة ميعلقة حبةم 
 الودائع

 عوامة ميعلقة ابلقياس

 عوامة ميعلقة ابإلفراح

 عوامة ميعلقة ابلرقابة

مدت بيبيا 
ااتامات 
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انطالقًا من مشكلة الدراسة واذلدف منها ، اعتمد اجلزء النظري من البحث على ما يعرف  
ابدلنهج االستقرائي ، حيث مت استقراء البحوث والدراسات ادلتعلقة ابدلوضوع زلل الدراسة ، أما اجلزء 

خالل معرفة مدى تطبيق عوامل  ادليداين من الدراسة اعتمد على ادلنهج الوصفي التحليلي ، وذلك من
إدارة سلاطر السيولة يف ادلصارف التجارية الليبية  وفق اسهامات ابزل من خالل قائمة استبيان أعدت 

 ذلذا الغرض . 
 :  حدود الدرااة
اقتصرت ىذه الدراسة على ربليل مدى تطبيق ادلصارف التجارية الليبية لعوامل إدارة سلاطر  

  أير ىذه العوامل على فاعلية ادارة سلاطر السيولة ابدلصارف قيد الدراسة. السيولة ،ومل تتطرق اىل
 أوالً : اجلزء النظري للدرااة : 

 الدراســـات السابقة : ـ  1
 ( 2003درااة ) أمحد ، 

هتدف ىذه الدراسة للتطرق للجانب النظري والعملي دلفاىيم السيولة وسلاطرىا على العمل  
 دراسة وربليل سلاطر السيولة ابستخدام كش  التدفق النقدي، مع بيان أيرىا ادلصريف ، ابإلضافة إىل

على كفاية رأس ادلال يف القطاع ادلصريف ابلتطبيق على مصرف الرافدين يف مجهورية العراق ، وتوصلت 
الدراسة إىل عدة نتائج أمهها ، عدم ثأير كفاية رأس ادلال دبخاطر السيولة ، وأوصت الدراسة بضرورة 
قيام ادلصرف بصياغة إسًتاتيجية واضحة للمحافظة على رأس ادلال عند ادلستوى ادلناسب وادلطلوب 
دلواجهة سلاطر السيولة ، ابإلضافة إىل دعم أجهزة الرقابة الداخلية ، حيث أن النظام الفعال للرقابة 

 الداخلية ضروري إلدارة سلاطر السيولة بصورة صحيحة . 
 ( : 2010، رج األعدددددددددد درااة )
ىدفت ىذه الدراسة دلساعدة ادلصارف التجارية العاملة يف األردن يف تطبيق أفضل  

ادلمارسات ادلصرفية يف إدارة سلاطر السيولة ، من خالل التعرف على العوامل ادلصرفية من جلنة ابزل يف 
سة إىل إدارة سلاطر السيولة ، ومدى تطبيقها يف ادلصارف التجارية العاملة يف األردن ، وخلصت الدرا

استنتاجات وتوصيات تلخصت يف ضرورة قيام ادلصارف ابعتماد إطار عام إلدارة سلاطر السيولة 
وتطوير إسًتاتيجية وسياسات وشلارسات إلدارة سلاطر السيولة ، ابإلضافة إىل تطوير أدوات قياس 
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بشكل دوري ، ودعوة ومتابعة ومراقبة إلدارة سلاطر السيولة ، واالستمرار اباللتزام دبتطلبات اإلفصاح 
 للهيئات الرقابية  بتطوير أعماذلا دبا يضمن مواكبة آخر التطورات يف بيئة العمل ادلصرفية. 

 (: 2013درااة ) خمحالاة ، 
ىدفت ىذه الدراسة إىل معرفة بيان أمهية الدور الذي تقوم بو ادلعلومات احملاسبية وادلالية يف  

 رية يف دولة فلسطُت ، وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج أمهها : إدارة سلاطر السيولة يف ادلصارف التجا
 تقوم ادلصارف التجارية ابستخدام أدوات قياس للتعرف على نسب السيولة لديها . ـ  1
 يوفر اإلفصاح العام الشفافية وادلوضوعية ويعزز الثقة بُت ادلصرف وعمالئو . ـ  2
 تابعة التقارير بشكل دوري . تقوم اإلدارة العليا واجلهات الرقابية دبـ  3
 يؤير حجم وطبيعة الودائع على متطلبات السيولة عند مواجهة السحوابت يف تواريخ االستحقاق . ـ  4

 (:2013درااة )خيالة واخرون،
ىدفت ىذه الدراسة اىل ربديد دور ادلعلومات احملاسبية يف فاعلية ادارة سلاطر السيولة يف          

لسوري، وابعتبار وجود السيولة ميثل العمود الفقري ألى مؤسسة مصرفية كان البد ادلصرف الصناعي ا
من ادارة ىذه السيولة بشكل متوازن ،حبيث يقلل من سلاطرىا،ايضاً ان ادلعلومات احملاسبية تساعد كثَتا 

لول ذلا، يف ربديد سلاطر السيولة اليت قد يتعرض ذلا ادلصرف، ابإلضافة اىل معرفة اسباهبا ،واجياد احل
واقتصرت الدراسة على اصحاب القرار يف فروع ادلصرف ومساعديهم وتوصلت الدراسة اىل وجود ثأيَت 
معنوي لكل من مالءمة ومويوقية ادلعلومات احملاسبية يف فاعلية ادارة سلاطر السيولة يف ادلصرف 

بياانت يف الوقت ادلناسب الصناعي السوري، وأوصت ابلتأكيد على ضرورة االىتمام أبعداد التقارير وال
 وبشكل دوري منتظم.

 (:2014درااة)جنار،
هتدف ىذه الدراسة دلٍعرفة وربديد انواع ادلخاطر ادلصرفية وأمهيتها، ابإلضافة اىل عرض                

اسهامات ابزل ومؤشرات طرق قياس كل نوع من انواع ادلخاطر ادلصرفية، ابإلضافة اىل تقييم الوضع 
خالل دراسة  تطبيقية على ادلصارف اجلزائرية، وتوصلت اىل عدة نتائج امهها: عــــدم فعالية احلايل من 

االنظمة الرقابية الداخلية ،ضع  االفصاح ،وأوصت الدراسة بضرورة  تعزيز الرقابة ادلصرفية ،والتأكيد 
  الشفافية. على ضرورة الزام ادلصارف دبعايَت جلنة ابزل ادلتعلقة بكفاية رأس ادلال، ومبدأ 

 ( : 2015درااة ) الفرجاين والعرييب ،
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ىدفت ىذه الدراسة إىل التعرف على دور النسب ادلالية يف ترشيد االئتمان وانعكاساتو على  
ربقيق أىداف ادلصرف ادلتمثلة يف الربح والنمو والسيولة ، من خالل دراسة ميدانية على متخذي القرار 

الليبية ، وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج أمهها أن القرار االئتماين االئتماين يف ادلصارف التجارية 
الرشيد القائم على التحليل ادلايل يساىم يف ربقيق أىداف ادلصرف ادلتمثلة يف الرحبية واألمان وتوفَت 

 السيولة . 
 (: 2015درااة ) جتاد ، 

هتدف ىذه الدراسة إىل التعرف على ادلخاطر اليت تواجو البنوك اإلسالمية ، وذلك من  
خالل دراسة احلالة على بنك الربكة اجلزائري ، حيث تعترب سلاطر السيولة أكثر يف  البنوك اإلسالمية 
خرى من ادلصارف التقليدية ، شلا جيعلها ثأخذ احليطة واحلذر ، مستعملة يف ذلك أساليب كمية وأ

نوعية بغية احلفاظ على قدر معُت من السيولة لديها ، مع ربقيق أرابح من خالل توظي  األموال يف 
ادلشاريع ادلختلفة ، وىذا ما توصلت إليو نتائج الدراسة ، حيث يعتمد مصرف الربكة اجلزائري يف قياس 

لرصيد النقدي ، وكذلك السيولة لديو على وسائل كمية ، منها نسبة االحتياطي القانوين ، ونسبة ا
نسبة السيولة العامة ، إضافة إىل الدور الكبَت الذي تعلبو كل من رللس اإلدارة واإلدارة التنفيذية يف 
إدارة سلاطر السيولة ، وأوصت الدراسة إىل ضرورة توفَت نظام رقابة للتحقق من كفاية السيولة وحسن 

 تنفيذىا . 
 
 
 
 
 
 
 :  خمدارة لالر الايولةد  2
 مفتوم الايولة :  1د  2
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وفقًا دلفهوم السيولة فإهنا تعٍت قدرة ادلصرف على مواجهة التزاماتو ، واليت تتمثل بصفة  
) أساسية يف عنصرين مها : تلبية طلبات ادلودعُت لسحب الودائع ، وأيضًا تلبية طلبات االئتمان 

Crose, 1973 : 121  ، 2002نقالً عن حنفي  ) . 
وينبغي أن نفرق بُت السيولة على مستوى اجلهاز ادلصريف ككل ، والسيولة على مستوى  

ادلصرف ، فاألوىل تعٍت قدرة اجلهاز ادلصريف على تلبية طلبات االئتمان يف أي وقت ، أما السيولة على 
 مستوى ادلصرف فتختل  عما سبق ، فالتحويالت بُت ادلصارف ال ثأيَت ذلا على السيولة العامة
. ) للجهاز ادلصريف ، ولكن ىذه التحويالت تؤير على السيولة للمصرف الذي سحب منو الودائع 

 . (  187:  2002حنفي ، 
وتعرف السيولة أيضًا أبهنا قدرة ادلصرف على مقابلة التزاماتو بشكل فوري ، وذلك من  

حيث تستخدم ىذه خالل ربويل أي أصل من األصول إىل نقد وبسرعة وبدون خسارة يف القيمة ، 
النقدية يف تلبية طلبات ادلودعُت لسحب ودائعهم ، وتقدمي االئتمان يف شكل قروض وسلفيات خلدمة 

 . (  78:  2000) حنفي وأبو قحف ،  اجملتمع .
 أمهية الايولة :  2د  2

ربتاج ادلصارف إىل السيولة دلواجهة احتياجات عمالئها إىل األموال ، ىذا ويواجو العمالء  
احتياجاهتم للسيولة إما من خالل سحب ودائعهم لدى ادلصارف ، أو من خالل االقًتاض منها ، 
حيث أن مثل ىذه االحتياجات مستمرة ، لذا جيب أن تكون ادلصارف مستعدة دائمًا دلواجهة مثل 

 ادلتطلبات ، ألن مثل ىذا االستعداد يعطيها اإلجيابيات التالية :  ىذه
 .(  102:  2014) بوعبديل واعيد ، 

 الظهور يف السوق ادلايل احلساس ذباه ادلخاطر دبظهر ادلأمون القادر على الوفاء ابلتزاماتو . ـ  1
 جابة دلتطلباهتم . تعزيز يقة كل من ادلودعُت وادلقًتضُت والتأكيد على إمكانية االستـ  2
 يعد مؤشراً إجيابياً للسوق ادلالية واحملللُت وادلودعُت . ـ  3
 ثأكيد القدرة على الوفاء اباللتزامات والتعهدات . ـ  4
 ذبنب البيع اجلربي لبعض األصول ، وما قد ذبلبو من سلبيات . ـ  5
 ذبنب اللجوء إىل االقًتاض من ادلصرف ادلركزي . ـ  6
 ت خمدارة الايولة : مكوان 3د  2
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 ( :  180:  2002) حنفي ، ميكن تصني  السيولة حسب سرعة توفَتىا إىل جزئُت  
 وىي عبارة عن النقدية لدى ادلصرف وربت تصرفو ، وتشمل : الايولة احلاضرة : د  1
 النقدية ابلعملة احمللية والعمالت األجنبية يف الصندوق . ـ 
 الودائع لدى ادلصرف ادلركزي .ـ 
 الودائع لدى ادلصارف األخرى . ـ 
 الصكوك ربت التحصيل . ـ 
وىي عبارة عن أصول ميكن ربويلها بسرعة ودون عناء خالل فًتة قصَتة  الايولة شبو النقدية :د  2

إىل سيولة، أي ىي عبارة عن استثمارات قصَتة األجل، كاألوراق ادلالية، واألوراق التجارية، وأذوانت 
 ذه االحتياجات بقصر أجل االستحقاق، وضع  العائد. اخلزانة، وسبتاز ى

 ادلؤشرات ادلالية ل بقييم خمدارة الايولة :  4د  2
 من أىم ادلؤشرات ادلالية يف تقييم إدارة السيولة : 

وىي تشَت إىل العالقة بُت موارد ادلصرف النقدية ، وصايف االلتزامات ادلالية وفقاً الايولة النقدية : د  1
 التالية : للمعادلة

الايولة النقدية = )نقدية ابلرندوق + نقدية لدت ادلررل ادلركزي + ارصدة اائلة  
 عأمجايل الودائ/اخرت(

وىي عبارة عن الودائع اليت ربتفظ هبا ادلصارف التجارية لدى ادلصرف  نابة االحييالي القانوين :د  2
 ادلركزي ، مضافاً إليو االحتياطي القانوين من النقد وفقاً للمعادلة التالية : 
)خممجايل الودائع + الركوك /نابة االحييالي القانوين = االرصدة النقدية لدت ادلررل ادلركزي

 . ضة من ادلررل ادلركزي(مايحقة الدفع + ادلبالغ ادلقت 
 
 
 لالر الايولة : 5د  2

تنشأ سلاطر السيولة عن عدم قدرة ادلصرف على خفض االلتزامات أو على سبويل الزايدة يف  
األصول ، األمر الذي يؤدي إىل التأيَت السليب على الرحبية ، وخاصة عند صعوبة ربويل األصول إىل 
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،  2002) حنفي ، نقدية بسرعة وبدون خسارة دلواجهة مشكالت اإلعسار يف احلاالت احلرجة 
173  . ) 

وتعرف أيضًا أبهنا ادلخاطر الناشئة عن عدم كفاية سيولة التشغيل العادية، وتقلل من قدرة  
ادلصرف على الوفاء ابلتزاماتو يف موعدىا ، وقد يؤدي إىل عجز ادلصرف عن مواجهة عملية سحب 

تايل تتزايد ادلشكلة . ادلودعُت ألمواذلم ، شلا يؤير على يقتهم فيو والتدافع لسحب ادلزيد من األموال؛ وابل
 ( .  2015، نقالً عن جتاد ،  2008) عيد ، 

 أاباب لالر الايولة :  6د  2
 :(  2008) غنام ، تعددت األسباب بشأن سلاطر السيولة كما يلي 

أسباب متعلقة بصعوبة تسييل األصول ادلتداولة ، عندما تزداد حاالت السحب وابألخص ادلبالغ د 
الكبَتة ، شلا يدفع ادلصرف لتسييل بعض أصولو بقيمة أقل من قيمتها الدفًتية وفاًء لتلك االلتزامات ، 

 شلا يؤير على رحبيتو إلجباره على ىذا التسييل الفوري . 
تواريخ االستحقاق ، حيث عدم مناسبة تواريخ استحقاق الودائع القصَتة  أسباب تتعلق ابختالفد 

 األجل لتواريخ ربصيل القروض طويلة األجل ادلستحقة للمصرف . 
 أسباب تتعلق بعدم التوازن بُت التدفقات الداخلة واخلارجة . د 
 ااتامات جلنة ابزل وخمدارة لالر الايولة :  7د  2

 Bank For)دئ إدارة سلاطر السيولة الصـادرة عن جلنة ابزل فيما يلي سوف نتناول مبا 
International Settlements 2008  : ) 

يتوجب على كل مصرف اعتماد إطاراً شاماًل إلدارة سلاطر السيولة ، دبا يكفل احملافظة على توفَت ـ  1
موعة من األصول ذات السيولة الكافية لسَت العمل ادلصريف ، ابإلضافة إىل ىامش إضايف يتكون من رل

اجلودة العالية والسيولة ادلرتفعة ، وعلى ادلراقبُت اختبار مدى كفاية كل من إطار إدارة سلاطر السيولة ، 
ابإلضافة إىل وضع سيولة ادلصرف . وعليهم ازباذ اإلجراءات الالزمة حبق ادلصرف يف حالة وجود عجز 

محاية ادلودعُت ومحاية النظام ادلصريف يف الدولة  السيولة أو ضع  يف إدارة سلاطرىا ، وذلك من أجل
 من أي ثأيَتات سلبية قد تؤير عليو مستقبالً . 

جيب على ادلصرف أن حيدد بوضوح ادلخاطر ادلرغوب هبا ، واليت تتناسب مع عمل ادلصدر ودوره ـ  2
 يف النظام ادلايل للدولة. 
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على اإلدارة النقدية للمصرف أن تطور إسًتاتيجية وسياسات وشلارسة إلدارة سلاطر السيولة ، شلا ـ  3
 يتفق مع مستوى ادلخاطر ادلرغوب هبا يف ادلصرف، وضمان ادلصرف دبستوى كاٍف من السيولة . 

َت على ادلصرف أن حيسب تكالي  ومنافع السيولة وادلخاطر، وأيخذىا يف االعتبار يف التسعـ  4
 الداخلي وقياس األداء ، وعند إدخال منتجات جديدة سواء يف النشاطات داخل أو خارج ادليزانية . 

على إدارة ادلصرف أن توفر إجراءات متينة لتحديد وقياس ومتابعة ومراقبة سلاطر السيولة ، وجيب ـ  5
لد من أصول وخصوم أن تتضمن ىذه اإلجراءات إطار عمل شامل للتنبؤ ابلتدفقات النقدية اليت تتو 

 ادلصرف ، ومن خارج ادليزانية خالل فًتات زمنية مستقبلية زلددة. 
على ادلصرف مراقبة ومتابعة تعرضاتو دلخاطر السيولة واالحتياجات التمويلية بُت ادلؤسسات أو ـ  6

القيود الوحدات القانونية التابعة لو أو نشاطاتو ادلختلفة ودبختل  العمالت، آخذًا بعُت االعتبار 
 القانونية التنظيمية والتشغيلية اليت قد ربد من ربول السيولة من وحدة إىل أخرى . 

على ادلصرف أن يقوم إبعداد إسًتاتيجية سبويل توفر تنويع فعال يف مصادر األموال وطول فًتات ـ  7
 التمويل. 

وم دلواجهة الدفعات على ادلصرف أن يدير بفعالية وضع السيولة وسلاطرىا لديو خالل نفس الي ـ 8
 والتسوايت النقدية سواء خالل الفًتات الطبيعية أو فًتات األزمة . 

على ادلصرف إدارة األصول بفعالية، وعليو أن مييز بُت األصول ادلقيدة وغَت ادلقيدة، وعليو مراقبة ـ  9
 ظروف وقانونية الضماانت وإمكانية التنفيذ عليها . 

رات الظروف الضاغطة بشكل دوري على سلتل  مصادر التمويل على ادلصرف تنفيذ اختباـ  10
قصَتة األجل وادلوارد ادلولدة للسيولة ، ولضمان بقاء االنكشافات احلالية ضمن مستوى ادلخاطر 
ادلرغوب بو ، وعلى ادلصرف استخدام نتائج ىذه االختبارات لتعديل إسًتاتيجيات وسياسات ومواق  

 رئ فعالة إدارة سلاطر السيولة. السيولة لديو وتطوير خطط طوا
 على ادلصرف اعتماد خطة طوارئ رمسية للتمويل وإدارة توفَت السيولة يف ظل ظروف األزمات.ـ  11
على ادلصرف أن حيتفظ هبامش أمان يتكون من أصول عالية السيولة وغَت مقيدة ، سبثل ىامش ـ  12

 أمان ضد سلاطر السيولة يف حالة الظروف الضاغطة. 
على ادلصرف اإلفصاح العام وبشكل دوري لذوي ادلصاحل يف السوق ليمكنهم من احلكم على ـ  13

 فعالية إدارة ادلخاطر ووضع السيولة يف ادلصارف. 
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على ىيئات الرقابة دلصرفية وبشكل منتظم أن تقوم بتحديد اإلطار الكلي إلدارة ادلخاطر يف ـ  14
كان يتوفر لدى ىذه ادلصارف مستوى كاٍف من ادلرونة يف   ادلصارف وأوضاع السيولة لديها ، لتقرر إن

 ظل السيولة الضاغطة الناذبة عن النظام ادلايل للدولة. 
على ىيئات الرقابة أن تقدم بتحديد إطار إدارة سلاطر السيولة ووضع السيولة يف ادلصارف دورايً ـ  15

 ر التحوط ومعلومات السوق. من خالل إجراءات رقابية تعتمد على التقارير الداخلية وتقاري
على ىيئات الرقابة التدخل والطلب من ادلصارف اعتماد إجراءات فعالة وزلددة وزمنيًا لتحديد ـ  16

 نقاط الضع  يف عمليات إدارة سلاطر السيولة ووضع السيولة. 
اخلارجية، على ىيئات الرقابة أن تتواصل مع ىيئات الرقابة األخرى والسلطات الرمسية احمللية و ـ  17

 لتسهيل عمليات الرقابة على سلاطر إدارة السيولة يف ادلصارف. 
 عوامة خمدارة لالر الايولة :8د  2

، وعلى نفس السياق 2008بناًء على مبادئ إدارة سلاطر السيولة الصادرة عن جلنة ابزل  
(، ودراسة )  2013( ، ودراسة ) احالسة ،  2010الذي مت إتباعو يف الدراسة السابقة ) االعرج ، 

 (، مت تقسيم عوامل إدارة سلاطر السيولة إىل اجملموعات اآلتية :  2003أمحد ، 
تعد الودائع الركيزة األساسية اليت يعتمد عليها ادلصرف يف استمراره  :حبةم الودائع عوامة ميعلقة-أ

البنود يف ادليزانية العمومية للمصرف الذي سبيزه عن غَته من منشآت األعمال، كما  ومنوه وىي من أىم
 ية وتعطيابألموال اليت يقوم االفراد وادلؤسسات االستثمارية إبيداعها لدى ادلصارف التجار  تتمثل

 .ادلصارف احلق للمودعُت ابلسحب عليها 
من غَت التجاري وتشكل الودائع على سلتل  أنواعها ، احد ادلصادر اذلامة اليت حيصل عليها ادلصرف 
لدى ادلصرف  ادلسامهُت فيو أو ادلؤسسُت ، حيث يقوم االفراد و ادلشروعات واذليئات إبيداع أمواذلم

وقد تتجاوز  شكل أفضل وىي تشكل نسبة كبَتة من إمجايل مواردهللمحافظة عليها واستثمارىا ب
التجارية عن غَت من  الودائع موارد ادلصرف الذاتية إبضعاف مضاعفة وىي أىم ما مييز ادلصارف

ادلؤسسات االئتمانية االخرى ،وجيب على ادلصرف  معرفة درجة أو احتمال سحب كل نوع من ىذه 
 وجيب ان بصن  الودائع اىل اجملموعات االتية: الودائع خالل الفًتة القصَتة،

 . ودائع مؤكدة السحب1
 . ودائع زلتملة السحب2
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 . ودائع غَت مؤكدة السحب3
، ادلؤسسة ادلصرفيةداخل  يعترب القياس احد االنظمة ادلهمة ، لقياس:ا أبدوات عوامة ميعلقة -ب  

تكون مجيع البياانت احملاسبية قابلة  ويقوم القياس على اخضاع ادلعلومات االقتصادية للقياس حبيث
النوعية( -ان تقوم بوضع رلموعة من ادلؤشرات )الكمية ادلؤسسة ادلصرفية حيث جيب على. ياسللق

مقاييس دبثابة االنذار ادلبكر لتالىف مشكلة  للمساعدة يف التعرف على مشاكل السيولة، ووضع عدة 
إن ربديد خطر السيولة وقياسو يكون من خالل ربديد درجة سيولة حيث السيولة قبل وقوعها. 

ذلك إال من خالل دراسة مفصلة دلختل  بنود ميزانية  أييتاألصول ودرجة  استحقاق اخلصوم، ولن 
 ادلصرف وميكن تلخيص ىذه ادلرحلة يف اخلطوات التالية: 

ها ،واخلصوم حسب درجة ربليل بنود ادليزانية حيث يتم  تصني  االصول حسب درجة سيولت -
 االستحقاق.

 ادلتمثلة يف االلتزامات الشرطية مثل الضماانت ادلالية.، بنود خارج ادليزانية -
 درجة سيولة ادليزانية قوة البنية ادلالية.   -
 ادلؤشرات اإلمجالية للتحويل. -
 كما ميكن قياس سلاطر السيولة ابعتماد تقنية النسب ادلالية.  -
يعترب االفصاح عن النقدية وغَت النقدية ألى مصرف دبثابة امداد : ابإلفراح العام عوامة ميعلقة-ج

مستخدمي القوائم ادلالية ،أبسس قدرة ادلصرف على توليد النقدية، حيث ينبغي ان تفصح ادلؤسسة 
ادلصرفية على االرصدة اذلامة دلبلغ النقدية وما يف حكمها، من اجل تفهم مستخدمي القوائم ادلالية 

 للمركز ادلايل وسيولة ادلصرف، وجيب ان يتضمن التقارير ادلالية على االقل االفصاح عما يلى:
مبلغ تسهيالت االقًتاض غَت ادلسحوبة ،واليت قد تكون متاحة لألنشطة التشغيل ادلستقبلية مع  -

 االشارة اىل تلك القيود اليت على تلك االستخدامات.
 .القياس وأيرىا على السيولة قر ـ جيب أن يقوم ادلصرف ابإلفصاح عن ط -
من انشطة التشغيل واالستثمار والتمويل لكل القطاعات ادلتعاملة  ةقيمة التدفقات النقدية ادلتولد -

 مع ادلؤسسة.
: الرقابة ىي االشراف والفحص وادلراجعة من سلطة اعلى، سلولة دبوجب لرقابةابعوامة ميعلقة  -ب

دبثابة ادلراقب وادلشرف على عمل ادلصرف، وابعتبار توفر السيولة احد القانون ،ويعترب ادلصرف ادلركزي 
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اىم ادلتطلبات اليت يسعى ادلصرف ادلركزي للحفاظ عليها، فنجد ىناك بعض ادلصارف ادلركزية لبعض 
 (:1997الدول بعض النسب  اليت جيب ان تلتزم هبا ادلصارف فيما يتعلق )حنفى ،

 جة سيولتها.مقدار اصول ادلصرف مصنفة حسب در  -
 مقدار اموال ادلصرف اخلاصة ،ورلموع تعهداتو ذباه الغَت من جهة اخرى. -
مقدار حجم الودائع ،ومقدار حجم التعهدات ربت الطلب، وحجم االعتمادات ادلمنوحة من  -

 ادلصرف.
 اثنياً :اجلزء ادليداين للداراة : 

ادلصارف التجارية، يتناول ىذا اجلزء من الدراسة استطالع وجهات نظر مدراء فروع  
 ابعتبارىم ىم األكثر مسؤولية على توفَت السيولة ابلفرع .

 جميمع الدرااة : د  1
يتكون رلتمع الدراسة من ادلصارف التجارية الليبية ، أما عينة الدراسة تتمثل يف فروع  

، مــــــصرف ادلصارف التجارية الواقعة يف مدينة بنغازي وىي : مصرف اجلمهورية ، مــــصرف الوحدة 
( فرعًا ،  57الصحاري ، ادلــصرف التجاري الـــــــوطٍت ، مصرف التجارة والتنــــمية ، البــــالغ عـــددىا ) 

حيث وقع اختيار مدينة بنغازي نتيجة الظروف األمنية اليت سبر هبا البالد ، ابإلضافة لقرهبا من مكان 
 الباحث لتوفَت التكلفة والوقت . 

( استمارة استبيان على ادلستهدفُت من الدراسة وىم مدراء الفروع أو من ينوب عنهم  57) ومت توزيع 
( استمارة استبيان صاحلة 51، ابعتبارىم ىم ادلسؤولُت عن إدارة السيولة يف الفرع ، ومت ذبميع ) 

 % ، وىي نسبة جيدة للتحليل .  89للتحليل بنسبة 
 وايلة مجع البياانت : د  2

راسة على استمارة االستبيان يف مجع البياانت من رلتمع الدراسة ، وقد مت اعتمدت الد 
صياغة أسئلة االستبيان ارتكازاً على عاملُت مها : طبيعة الدراسة ، ومراجعة األدب احملاسيب وادلايل فيما 

 يتعلق إبدارة سلاطر السيولة . 
 ثبات وصدق أداة الدرااة : د  3
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ة القياس ،ابستخدام مقياس ألفا كرونباخ )  مت التأكد من صدق ويبات ادا 
Chronbach alpha( وقد بلغت نتيجة االختبار ،)وىذا يؤكد يبات االستبانة 0.602 ،)

 .  بفقراهتا ادلختلفة ، وىذه ادلؤشر  يدل على  صدق ويبات اداة الدراسة.
  خرائص ادلشاركني ل الدرااة :د  4
 بوزيع ادلشاركني ل الدرااة حاب مؤىالهتم العلمية : أ د 

( توزيع ادلشاركُت يف الدراسة حسب مؤىالهتم العلمية ، حيث اتضح أن ما  1يبُت اجلدول رقم ) 
% حيملون درجة 19.6% من ادلشاركُت حيملون درجة بكالوريوس ، وأن ما نسبتو  74.5نسبتو 

عايل ، األمر الذي يؤدي إىل تعزيز الثقة يف اإلجاابت ادلتحصل ادلاجستَت ، أما الباقي فيحملون دبلوم 
 عليها . 

 ( 1جدول ) 
 بوزيع ادلشاركني ل الدرااة حاب ادلؤىالت العلمية

 

 النابة ادلئوية العدد ادلؤىة
 % 19.6 10 ادلاجستيـر
 % 74.5 38 البكالوريوس
 % 5.9 3 دبلوم علي

 % 100 51 اإلمجايل
 بوزيع ادلشاركني ل الدرااة حاب خترراهتم العلمية : ب د 

( توزيع ادلشاركُت يف الدراسة حسب زبصصاهتم العلمية، حيث اتضح أن ما  2يبُت اجلدول رقم ) 
% متخصصُت يف رلال اإلدارة ،  27.5% متخصصُت يف رلال احملاسبة ، أما نسبة  54.9نسبتو 

ال أما الباقي متخصصُت يف رلال االقتصاد . وعليو ميكن القول أن غالبية ادلشاركُت متخصصُت يف رل
احملاسبة واإلدارة شلا يعٍت أهنم مؤىلُت جيدًا يف رلاالت ذلا عالقة ابلدراسة ، وىذا يعطي مؤشرًا إجيابياً 

 على اإلجاابت ادلتحصل عليها . 
 ( 2جدول ) 

 بوزيع ادلشاركني ل الدرااة حاب خترراهتم العلمية
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 النابة ادلئوية العدد اليخرص
 % 54.9 28 زلاسبة 
 % 27.5 14 إدارة 
 % 17.6 9 اقتصاد

 % 100 51 اإلمجايل
 بوزيع ادلشاركني ل الدرااة حاب انوات اخلربة :جد د 

( توزيع ادلشاركُت يف الدراسة حسب سنوات اخلربة ، حيث اتضح أن  3يبُت اجلدول رقم )  
% لديهم خربة 21.6سنوات ، وما نسبتو  10% من ادلشاركُت لديهم خربة تفوق  72.4ما نسبتو 

من مخس إىل عشر سنوات ، وىذا ادلؤشر اجليد يعكس أن أغلب ادلشاركُت يف الدراسة يتمتعون خبربة 
 ة ، األمر الذي ميكنهم من تفهم وطبيعة ادلوضوع زلل الدراسة . واسع

 ( 3جدول )                                               
 بوزيع ادلشاركني ل الدرااة حاب انوات اخلربة

 النابة ادلئوية العدد انوات اخلربة
 % 21.6 11 سنوات 10إىل  5من 

 % 87.4 40 سنوات 10أكثر من 
 % 100 51 اإلمجايل

 حتلية البياانت ادليعلقة هبدل الدرااة : د  5
 ميغري حةم ولبيعة الودائع : أ د 

( ربليل البياانت ادلتعلقة بعامل حجم وطبيعة الودائع ، حيث كان  4يبُت اجلدول رقم ) 
،  0.574، ابضلرايف معياري  4.56أعلى متوسط حسايب إلجاابت ادلشاركُت على ىذا احملور ىي 

، وىذا يعٍت أن  0.8364، ابضلرايف معياري  4.02وأن أقل متوسط حسايب إلجاابت ادلشاركُت ىو 
 ة ادلشاركُت يف الدراسة يدركون أن ىناك عالقة بُت حجم الودائع وإدارة سلاطر إدارة السيولة. غالبي

جلميع  P-valueأما خبصوص فرضية الدراسة ادلتعلقة حبجم وطبيعة الودائع ، تبُت أن قيمة  
، وعليو تقبل الفرضية البديلة وترفض  0.005، وىي أقل من مستوى ادلعنوية  0.000األسئلة ىي 
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البديلة الصفرية ، شلا يعٍت وجود عالقة ذات داللة إحصائية بُت حجم وطبيعة الودائع وبُت إدارة سلاطر 
 السيولة .

 ( 4جدول رقم )                                          
 وضح حتلية البياانت ادليعلقة مبيغري حةم ولبيعة الودائعي

ادليواط  البيان
 احلاايب

االحنرال 
 ادلعياري

ـ جيب أن يتمتع ادلصرف بسيولة كافية سبكنو من مواجهة التزاماتو يف  1
 0.574 4.56 موعد استحقاقاهتا . 

ـ تتوق  متطلبات السيولة اليت حيتفظ هبا ادلصرف إىل حد كبَت على  2
 نوع وحجم سلوك الودائع . 

4.15 0.612 

ـ جيب أن حيافظ ادلصرف على العالقات بُت ودائع العمالء  3
 وادلؤسسات من جهة ، وحجم السيولة لديو من جهة أخرى .  

4.19 0.448 

متابعة سلوك الودائع يعمل على زبفيض سلاطر السيولة اليت يتعرض  4
 0.836 4.02 ذلا ادلصرف عند مواجهة التحدايت . 

0.000    P- value  
 

 ميغري أدوات القياس : ب د 
( ربليل البياانت ادلتعلقة دبتغَت أدوات القياس احملاسيب ، حيث كان  5يبُت اجلدول رقم )  

، وأقل متوسط  0.737ابضلراف معياري  4.24حسايب إلجاابت ادلشاركُت ىو أعلى متوسط 
، وىو ادلتعلق ابالعتماد على  0.729ابضلراف معياري  3.71حسايب إلجاابت ادلشاركُت ىو 

التحليل والنسب ادلالية دلعرفة حجم تطورات رأس ادلال وحجم السيولة، وىذا دليل على أن ادلشاركُت 
 بُت أدوات ومؤشرات القياس احملاسيب وإدارة سلاطر السيولة . يدركون وجود عالقة

أما خبصوص فرضية الدراسة ادلتعلقة دبتغَت أدوات ومؤشرات القياس احملاسيب ، تبُت أن القيمة 
، وعليو  0.05، وىي أقل من مستوى ادلعنوية  0.000جلميع األسلة  P- valueاالحتمالية 
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يل ، شلا يعٍت وجود عالقة ذات داللة إحصائية بُت أدوات ومؤشرات نرفض الفرضية الصفرية ونقبل البد
 القياس وإدارة سلاطر السيولة . 

 ( 5جدول )                                             
 يوضح حتلية البياانت ادليعلقة مبيغري أدوات القياس 

ادليواط  البيان
 احلاايب

االحنرال 
 ادلعياري

 0.816 3.88 ـ تلعب ادلؤشرات ادلالية دوراً مهماً يف تقييم حجم السيولة .  1
ـ جيب على ادلصرف دراسة وربليل النسب ادلالية ،ألن ذلك  2

 0.729 3.71 يساىم دبعرفة تطورات حجم رأس ادلال العامل ،والسيولة لديها.

ـ تساىم قائمة التدفقات النقدية يف التنبؤ ادلستقبلي حلركة السيولة  3
 0.737 4.24 وقدرهتا على الوفاء اباللتزامات . 

ـ جيب أن تتوفر أدوات ومؤشرات لقياس الدقة وادلوضوعية إلدارة  4
 0.693 4.20 سلاطر السيولة . 

0.000    P- value  
 
 

 جد د ميغري مييلبات اإلفراح : 
( ربليل البياانت ادلتعلقة دبتغَت اإلفصاح العام ، حيث كان أعلى  6يبُت اجلدول رقم )  

، وأقل متوسط حسايب  0.222، ابضلراف معياري  4.64متوسط حسايب إلجاابت ادلشاركُت ىو 
، ادلتعلق بعدم االفصاح عن طرق القياس  0.723، واضلراف معياري  3.72إلجاابت ادلشاركُت 

السيولة، ورغم ذلك واجاابت فأن اجاابت ادلشاركُت يف الدراسة تؤيد وجود عالقة بُت وايرىا على 
 متطلبات اإلفصاح وإدارة سلاطر السيولة. 

 P-valueأما خبصوص الفرضية ادلتعلقة دبتغَت اإلفصاح العام ، تبُت القيمة االحتمالية  
ليو نرفض الفرضية الصفرية ونقبل ، وع 0.05، وىي أقل من مستوى ادلعنوية  0.000جلميع األسئلة 
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الفرضية البديلة ، شلا يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية بُت اإلفصاح العام وإدارة سلاطر 
  السيولة . 

 ( 6جدول )                                     
 يوضح حتلية البياانت ادليعلقة مبيغري اإلفراح العام

ادليواط  البيان
 احلاايب

االحنرال 
 ادلعياري

ـ يلعب اإلفصاح العام دورًا أساسيًا يف تزويد مجيع مستخدمي القوائم  1
 0.806 3.90 ادلالية دبعلومات عن وضع السيولة. 

ـ جيب على ادلصرف االفصاح وبشكل دوري ، حيث يساىم ذلك يف  2
 احلكم على فعالية إدارة ادلخاطر ووضع السيولة لديو . 

4.64  0.22  

ـ جيب أن يقوم ادلصرف ابإلفصاح عن طريق القياس وأيرىا على  3
 السيولة . 

3.72  0.723 

  0.887 3.82 ـ جيب أن يقوم ادلصرف ابإلفصاح عن القروض اليت مينحها .  4
0.000    P- value  

 
 

 د د ميغري الرقابة : 
( ربليل البياانت ادلتعلقة دبتغَت اجلهات الرقابية ، حيث كان أعلى  7يبُت اجلدول رقم )  

، وأقل متوسط حسايب  0.522ابضلراف معياري  4.64متوسط حسايب إلجاابت ادلشاركُت ىو 
، ويف ذلك إشارة على أن ادلشًتكُت يرون  0.925، ابضلراف معياري 4.05إلجاابت ادلشاركُت ىو 

 عالقة إشراف ومتابعة اجلهات الرقابية ، وإدارة سلاطر السيولة . أن ىناك 
أما خبصوص الفرضية ادلتعلقة دبتغَت إشراف ومتابعة اجلهات الرقابية ، تبُت القيمة االحتمالية  

P-value  وعليو نرفض الفرضية  0.05، وىي أقل من مستوى ادلعنوية  0.000جلميع األسئلة ،
البديلة ، دبعٌت أن ىناك عالقة ذات داللة إحصائية بُت اجلهات الرقابية وإدارة الصفرية ونقبل الفرضية 

 سلاطر السيولة .  
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 ( 7جدول )                                         
 يوضح حتلية البياانت ادليعلقة مبيغري اجلتات الرقابية

ادليواط   البيان
 احلاايب

االحنرال 
 ادلعياري

ـ جيب أن تقوم اإلدارة العليا ابدلصرف دبتابعة التقارير احلركة شكل  1
 0.642 4.45 يومي ابلنسبة للسيولة . 

ـ جيب أن تتص  الرقابة الداخلية للمصرف ابدلهنية واحليادية عند  2
 0.799 4.37 قياس ومتابعة عنصر السيولة . 

ـ تساىم الرقابة الداخلية يف الكش  ادلبكر عن سلاطر السيولة لدى  3
  0.925 4.05 ادلصارف . 

ـ قيام اجلهات الرقابية بفرض نسب معينة من السيولة النقدية  4
 0.522 4.64 ومتابعتها بشكل دوري ، يساىم يف إدارة سلاطر السيولة . 

0.000    P- value  
 
 

 النيائج واليوصيات : 
العينة ميكن القول أن ادلشاركُت يف الدراسة  آلراء افراديف ضوء نتائج التحليل اإلحصائي  

أمجعوا أن ادلصارف التجارية العاملة دبدينة بنغازي تطبق العوامل األساسية إلدارة سلاطر السيولة ادلتمثلة 
رقابة ــــــــراف والـــــــــمحاسيب ، واإلشــــــالياس ــــودائع ، واإلفصاح العام ، وأدوات القـــم وطبيعة الـــــــيف حج

وجيب  ،2013ودراسة احالسو  2010مع كل من دراسة االعرج  قوىذ ا ما يتفدبستوى جيد 
االشارة اىل رغم النتائج ادلتحصل تبُت ان ىناك ضعفا نسبيًا يف االفصاح عن اساليب القياس 

ضاً تبُت ان ىناك ضع   يف االعتماد على التحليل ادلايل ادلستخدمة، وايرىا على السيولة، ابإلضافة اي
 وعليو يوصي الباحث ابآليت : والنسب ادلالية يف معرفة تطورات راس ادلال وحجم السيولة،

التأكيد على أمهية إدارة سلاطر السيولة من خالل اعتماد إطار عام لتطوير إسًتاتيجية وشلارسات ـ  1 
 . دور رلالس اإلدارة يف ىذا اجملاليد مستوى ادلخاطر ادلرغوب بو ، وتفعيل إلدارة سلاطر السيولة ، وربد
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حث ادلصارف االفصاح عن أساليب القياس ادلستخدمة، ابإلضافة اىل التأكيد على امهية االعتماد  . 2
 على التحليل والنسب ادلالية دلعرفة تطورات رأس ادلال وحجم السيولة.

والرقابية على ادلصارف تطوير أعماذلا ومواكبة آخر التطورات يف سوق  على كافة اجلهات اإلشرافية.  3
ادلصارف العادلية واخلاصة إبدارة سلاطر السيولة ، خاصة يف ظل الظروف الضاغطة والناذبة عن األزمات 

 االقتصادية العادلية . 
 إجراء ادلزيد من الدراسات اليت ذلا عالقة دبوضوع سلاطر السيولة .ـ  4
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