
إدارة مخاطر السيولة في المصارف التجارية 

إعداد 

الدكتور انس هشام المملوك



المصرفيةالسيولة مخاطرمفهوم -أولا 

تعريف السيولة المصرفية-أ

كون هي قدرة المصرف على مواجهة التزاماته المالية، والتي تت
ودائع، وتلبية بشكل كبير من تلبية طلبات المودّعين للسحب من ال
أنّها قدرة طلبات المقترضين لتلبية حاجات المجتمع وتُعرف ب

على المصرف على التسديد نقداً جميع التزاماته التجارية، و
ا االستجابة لطلبات االئتمان، أو منح القروض الجديدة، وهذ
ول يستدعي توفر نقد سائل لدى المصارف، أو إمكانية الحص

د سائل بعض أصوله، أي تحويلها إلى نقتسييلعليه عن طريق 
لى أو هي مدى توافر أصول سريعة التحويل إ.بسرعة وسهولة

ة في نقدية بدون خسائر في قيمتها لمقابلة الديون المستحق
.مواعيدها دون تأخير
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مرتبطة بمفهوم السيولة املصرفيةمفاهيم-ب

:متغيرانلهانسبية،مسألةالسيولةان

السائلةلاألصوتختلفالحالوبطبيعةالسائلةاألصولهو:األولالمتغير

أو،خسائربدوننقديةإلىتحويلهاإمكانيةفيأيسيولتها،درجةفي

.بخسائر

امقيإنّ اإلئتمان،وطلباتالمودّعينسحوباتهو:الثانيوالمتغير

فيلةالسيوتجعلاإلئتمانطلباتتزايدمعودائعهمبسحبالمودّعين

نأيمكنالذيالوقتففي.وخطيرةحساسةمسألةالتجاريةالمصارف

مهلةعقاريةأوزراعيةأوصناعيةشركةأيةفيدائنأيمنيُطلب

دّعينالمومنطلبالمصرفأنّ لوخطيراً يصبحاألمرأنّ نجدللسداد،

.األموالتدبيرلحيناإلنتظار

3



الغاية من السيولة-ج

عنحثالبإمكانيةالسيولةتوفرحيث،الخيارفيالمرونة

.األفضلاالستثمار

التصنيفوجهاتالمراسلةالبنوكلدىإيجابيمؤشر،....

.إلخ

هداتهوتعبإلتزاماتهالوفاءعلىالمصرفقدرةعلىتؤكد

عزيزتوبالتاليالحقوقأصحابمنوغيرهمالمودعينتجاه

.المصرففيالثقة

كلفةالعاليةتمويلمصادرعنالبحثالمصرفتُجنِّّب.

ن ةومواجهوقوعهاعنداألزماتمواجهةمنالمصرفتُمّكِّ

.والتشغيلالنمومتطلبات

عدمرخطعنوتُبعدوالحمايةاألمانعنصرالسيولةتمثل

.اإلفالسثمومنالدفع
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مكونات السيولة املصرفية-ثانيا

يُمكن تقسيم مكونات السيولة المصرفية إلى جزأين رئيسين:

الحتياطيات األولية-أ

الحتياطيات الثانوية-ب
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االوليةاالحتياطيات -أ

كسب هي تلك الموجودات النقدية التي يمتلكها المصرف التجاري دون أن ي

ن منها عائداً،وتتألف هذه اإلحتياطيات على مستوى المصرف الواحد م

:أربعة مكونات، هي

النقد بالعملة المحلية واألجنبية في الصندوق:

-الودائع النقدية لدى البنك المركزي:

-الودائع لدى المصارف المحلية األخرى:

الودائع لدى المصارف األجنبية في الخارج:
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الثانويةاإلحتياطيات-ب

هي عبارة عن موجودات سائلة  وتشتمل على األوراق المالية واألوراق 

.  ةالتجارية المخصومة، والتي يمكن تحويلها إلى نقد سائل عند الحاج

سهم في وتحقق هذه اإلحتياطيات في مجال السيولة فوائد متعددة، منها أنّها ت

اطيات تدعيم اإلحتياطيات األولية، وفي استيعاب ما يفيض من اإلحتي

بة من األولية عن متطلبات المصرف، وكذلك إنّها تساهم في تحقيق نس

.أرباح المصرف
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السيولة والربحية واملخاطرةمفهوم -ثالثا

 ربحية ال: ال بدّ من تحقيق توازن دقيق بين ثالثة أهداف متعارضة، وهذه  األهداف هي

. ، السيولة ، التقليل من المخاطر 

 السيولة مفتاح الثقة للجمهور في المصرف وإدارته.

ا الهدف يأتي هدف الربح في قمة أولويات جميع المنظمات االقتصادية الخاصة، لما لهذ

.من أثر كبير على استمرارية المنظمة ونموها 

8



بل ويحمل يُشبّه المدير المالي برجل السيرك الذي يسير على الح

السير وإن في يده عصاه الطويلة بشكل أفقي لتحقيق التوازن في

ن عدم مسكه العصا من المنتصف يؤدي إلى اختالل التوازن وم

ثم السقوط، والسيولة والربحية هما طرفي العصا ، وعدم 

.توازنهما يؤدي إلى فشل المنظمة وخروجها من السوق 

ين من أبرز التحديات التي تواجه المصارف هو الموازنة المستمرة ب

عين السيولة والربحية ، وذلك ألن المصارف تعتمد على أموال المود

فضل  لتحقيق الربحية من خالل استثمار اكبر قدر ممكن لتحقيق أ

. العوائد ، وهذا في حد ذاته يناقض هدف السيولة 
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مخاطر السيولةمفهوم -ج
علىنكالببقدرةوترتبط،بإلتزاماتهللوفاءكافيةأموالعلىالمحافظةعلىالبنكقدرةعدمهي❑

.اليوميةواإللتزاماتاألصولاستحقاقمطابقةعلىالقدرةوهي.الودائعاستقطاب

ية السلع الدولتمويل اللجوء إلى 
ذا هقانوينةفي رغم اإلشكاليات

النوع من التمويل

قة معالوسائل التقليدية غير متواف
التكنلوجيالتطور 

القدرة على مطابقة استحقاق 
اليوميةواإللتزاماتاألصول 

على الحسابات الجاريةاإلعتماد
بشكل كبير 

ضعف في قدرة البنك على جذب
الودائع

عدم وجود تسهيالت المقرض 
األخير 

عدم وجود سيولة في السوق 
الثانوي 

متطلبات السيولة التنظيمية

على ضعف في قدرة البنك
اء المحافظة على أموال كافية للوف

بإلتزاماته

البطء في تطوير أدوات مالية

عدم وجود أدوات قصيرة األجل 
فائض السيولة إلستثمار

*

في بعضالقانوينةاإلختالفات
الوسائل 

ةمتطور عدم وجود سوق مصرفية
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استراتيجيات إدارة مخاطر السيولة في املصرف-رابعا

:نظرية القرض التجاري-أ

ل التصفية تقوم هذه النظرية على أساس أن سيولة المصرف التجاري تتحقق تلقائيًا من خال

مال العامل، الذاتية لقروضه، والتي يجب أن تكون لفترات قصيرة ولغايات تمويل رأس ال

.نجاححيث يقوم المقترضون برد ما اقترضوه من أموال بعد إكمالهم لدوراتهم التجارية ب

:نظرية التحول-ب

لنقد عند إلى اموجودات قابلة التحول ليملك إن هذه النظرية تشير إلى أن المصرف التجاري 

ة تحويلها إمكانيالحاجة إلى األموال، وتتميز هذه الموجودات بقابليتها البيعية العالية، أي

.إلى نقد سائل بفترة وجيزة وبدون خسائر
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استراتيجيات إدارة السيولة ومخاطرها في املصرف

:نظرية الدخل المتوقع-ج

ى الدخل تقوم هذه النظرية على أساس أن إدارة المصرف يمكن أن تعتمد في تخطيطها للسيولة عل

،ي المستقبلالدخول المتوقعة للمقترض فالمتوقع للمقترض، وبالتالي فإنها تدخل في اعتبارها 

وهذا يمكن المصرف من منح قروض متوسطة وطويلة األجل، إضافة إلى منحه للقروض 

شكل قصيرة األجل، ما دامت عملية سداد هذه القروض تكون من الدخول المتوقعة للمقترضين ب

ام النسبي أقساط دورية ومنظمة، والذي يجعل المصرف يتمتع بسيولة عالية وذلك بسبب االنتظ

.للتدفقات النقدية وإمكانية توقعها

:نظرية إدارة المطلوبات-د

ن هذه النظرية طرحت مفهومها للسيولة على أساس قدرة المصرف على جذب أموال جديدة، أكثر م

اعتماده على سيولة أصوله
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ا  قياس مخاطر السيولة-خامسا

دد من تعتمد المؤسسات المالية، ومنها المصرفية التجارية على ع

جعلها قادرة النسب المالية لمعرفة كفاية السيولة النقدية فيها، وبما ي

.  على الوفاء بإلتزاماتها

الحد السيولة تمثل سيفاً ذا حدّين، فإذا ازداد حجم السيولة عن

د اإلقتصادي لها، أي اإلحتفاظ بكميات كبيرة تزيد على الح

ة ومن جه. المطلوب، سوف يؤثر سلبياً في ربحية المصرف

ى أخرى، إّن انخفاض السيولة عن الحد المطلوب سوف يؤدي إل

ن حاالت العسر المالي، ويحقق الضعف في كفاية المصرف ع

كذلك الوفاء بإلتزامات خاصة تجاه المودعين عند سحب ودائعهم، و

النسب عدم القدرة في تلبية طلبات اإلقتراض المقدم له ومن أبرز

:المالية المستخدمة في إطار تقويم كفاية السيولة ما يأتي 14



نسب قياس مخاطر السيولة

نسبة السيولة النقدية -أ  :

من بسط هذه تشير هذه النسبة إلى مدى كفاية األصول النقدية السريعة في سداد الودائع، حيث يتض

النسبة في النسبة بالنقد في الخزائن والصراف اآللي للمصرف، وفي مقامها الودائع التي تشملها

سبة الحسابات الجارية، وحسابات التوفير والودائع المربوطة لمدة شهر فأقل، وتقارن هذه الن

.بالسنوات السابقة وبمعيار محدد من السلطات النقدية

نسبة الحتياطي اإللزامي-ب          :

نة يحددها البنك تلزم البنوك باالحتفاظ بأرصدة نقدية لدى البنك المركزي، وبدون فوائد بنسبة معي

مالية المركزي، وتمثل األرصدة الموجودة لدى البنك المركزي القدرة على الوفاء بااللتزامات ال

حتياطيات المترتبة بذمة المصرف في تاريخ االستحقاق المتفق عليه، وتمثل هذه األرصدة حجم اال

اماته في اإللزامية المفروضة على الودائع والتي يمكن أن تدعم موقف المصرف المالي لتأدية التز

الظروف غير االعتيادية للمودعين بشكل خاص
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النقد

الودائع 

حجم االحتياطيات اإللزامية المفروضة على

الودائع 



مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح 
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