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 الملخص

 مخاطر السٌولة  إدارةدور الموازنة النقدٌة فً 

 – األردنٌةدراسة تطبٌقٌة فً البنوك التجارٌة  –

 أعدت من قبل الطالبة: رها عبد هللا هردان الزبن 

 أشرف علٌها األستاذ الدكتور عبد الخالق مطلك الراوي 

دور تلموتزنة تلنقدٌة كؤحد أدوتت تلتخطٌط فً إدترة مخثطر تهدف تلدرتسة تلى توضٌح      

تلسٌولة فً تلبنوك تلتجثرٌة تِردنٌة، إذ تتعرض تلبنوك لمخثطر متنوعة بسبج طبٌعة نشثطهث 

 تلذي ٌعتمد وبشكل ربٌسً على تدوٌر تلنقدٌة، ممث ٌعرضهث بشكل مبثشر لمخثطر تلسٌولة. 

( بنكث، وزعت 13رٌة تِردنٌة تلعثملة فً تِردن وعددهث )وتكون مجتمع تلدرتسة من تلبنوك تلتجث

( تستبثنة على عٌنة تلدرتسة تلمتمثلة بثِطرتف تلمشثركٌن بإعدتد وتنفٌذ تلموتزنة تلنقدٌة 78)

وإدترة تلمخثطر ٌمثلهم: تلمدٌر تلمثلً ومسثعد تلمدٌر تلمثلً، ومدٌر قسم إدترة تلمخثطر ومسثعدة 

، وتم تِردنٌةتلعلٌث للبنوك تلتجثرٌة  تْدترةلتخطٌط تٔسترتتٌجً، فً ومدٌر تٔمتثثل ومدٌر ت

 11تم تستردتد ، فً حٌن لم ٌ%( وهً صثلحة للتحلٌل85( تستبثنة أي بنسبة )61تستردتد )

 .(%18)تستبثنة أي بنسبة 

ر وتعتمدت تلدرتسة على تلمنهج تلوصفً تلتحلٌلً لتحدٌد دور تلموتزنة تلنقدٌة فً إدترة مخثط

تلسٌولة فً تلبنوك تلتجثرٌة تِردنٌة، حٌث تركز تلدرتسة على دور تلموتزنة تلنقدٌة فً تحدٌد 

 تلفثبض أو تلعجز تلمتوقع وعٕقتهث بإدترة مخثطر تلسٌولة تلمتوقعة.

تْحصثبً ولغرض تحلٌل إجثبثت تلعٌنة على أسبلة تٔستبثنة، فقد تستخدمت أسثلٌج تلتحلٌل  

 Simple)) تلبسٌطتٔنحدتر تلخطً وتحلٌل  ت تلحسثبٌة وتٔنحرتفثت تلمعٌثرٌةبثلمتوسطث تلمتمثلة

linear regression.ٔختبثر تلفرضٌة تلربٌسٌة وتلفرضٌثت تلفرعٌة

وقد توصلت تلدرتسة تلى أن تلموتزنة تلنقدٌة تإدي دورتً مهمثً فً إدترة مخثطر تلسٌولة، من 

ر تلسٌولة تلسوقٌة وتلتموٌلٌة وتلعرضٌة فً تلبنوك خٕل تقدٌم معلومثت تسثهم فً إدترة مخثط

 تلتجثرٌة تِردنٌة.

وتوصً تلبثحثة بإجرتء درتسثت مٌدتنٌة حول أسثلٌج تلتنبإ بمخثطر تلسٌولة تلسوقٌة وتلتموٌلٌة 

تلتً ٌتم تللجوء تلٌهث -وتلعرضٌة وتلتوسع فً درتستهث، بثْضثفة تلى تطوٌر تلمحفظة تْستثمثرٌة

 ،بحٌث تكون متنوعة لتتجثوز مخثطر تلسٌولة بؤنوتعهث-رض لمخثطر تلسٌولة فً حثل تلتع

 ووضعهث تحت تٔختبثر بشكل مستمر.  

: تلموتزنة تلنقدٌة، تلسٌولة تلنقدٌة، مخثطر تلسٌولة، تلفثبض تلنقدي، تلعجز الكلمات المفتاحٌة

 سٌولة تلعرضٌة.تلنقدي، مخثطر تلسٌولة تلسوقٌة، مخثطر تلسٌولة تلتموٌلٌة، مخثطر تل


