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 إدارة مخاطر السيولة: 
تنشأ مخاطر السيولة من حاجة المؤسسة المالية إلى النقدية قبل حمول استحقاق األصول الكافية 
لمواجية ىذه الحاجات، األمر الذي يجعل من الضروري بيع أصول خالل وقت قصير وبأسعار 

بين األصول  منخفضة، ىكذا فإن خطر السيولة ينشأ بشكل آلي في حال وجود خمل في الربط
والمطاليب لجية آجال االستحقاق، أي قصور في التدفقات النقدية الداخمة )إيداعات جديدة 
ودفعات خدمة القروض الممنوحة( عن مقابمة التدفقات النقدية الخارجة كالطمب عمى سحب 
الودائع وسداد االلتزامات المستحقة، لذلك تحتفظ المؤسسات المالية بكمية من األصول عمى 
شكل نقدية وشبو نقدية )تسمى أحيانًا االحتياطيات األساسية والثانوية(، لمواجية ىذه الحاجات 

 كما أن المؤسسات يمكنيا المجوء إلى اقتراض أموال إضافية في حال المزوم وحسب الحاجة.
 قياس حركة السيولة يساعد في تخطيط حجم السيولة المطموبة في المستقبل.

وفق نظام االحتياطي الجزئي حيث تحتفظ فقط بجزء صغير من الودائع مؤسسات اإليداع تعمل 
 والحسابات األخرى عمى شكل أصول سائمة.

: ىو تحديد الكم الالزم من السيولة )نقدية وشبو نقدية( الذي اليدف الرئيسي إلدارة السيولة
المؤسسات  سيكون قادر عمى تمبية حاجات السيولة المتوقعة وغير المتوقعة، كما يتوجب عمى

المالية عدم االحتفاظ بكميات كبيرة األصول السائمة ألن ذلك سيؤثر عمى ىامش أرباحيا نتيجة 
 ".زيادة السيولة تخفض أرباحيلتعطيل موارد "

 :أسباب خطر السيولة 
تنشأ مخاطر السيولة عن عدم قدرة البنك عمى تمبية التزاماتو قبل الغير أو تمويل زيادة األصول، 

عدم القدرة عمى التسييل الفوري لألصول بتكمفة مقبولة، وقد تقف عدة أسباب وراء  وخاصة عند
 التعرض لمخاطر السيولة نذكر منيا:

  ضعف تخطيط السيولة بالبنك، مما يؤدي إلى عدم التناسق بين األصول وااللتزامات من
 حيث آجال االستحقاق.

 سائمة. سوء توزيع األصول عمى استخدامات يصعب تحويميا ألرصدة 

  التحول المفاجئ لبعض االلتزامات العرضية إلى التزامات فعمية "االلتزامات المحتممة
 اللتزامات فعمية".

كما تسيم بعض العوامل الخارجية مثل الركود االقتصادي واألزمات الحادة في أسواق المال في 
 التعرض لمخاطر السيولة.

 ال في موسم الحج واألعياد.في شير رمضان تتأثر السيولة وىكذا الح مثاًل:
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في إقبال المودعين وغيرىم  يتمثل األولبشكل عام يوجد مصدران أساسيان لمخاطر السيولة، 
من أصحاب الحقوق تجاه المؤسسة المالية )المودعون وحممة بوالص التأمين وغيرىا من العقود( 

 ولسبب ما عمى المطالبة بتسييل حقوقيم أو سحب ودائعيم.
لمخاطر السيولة يتجمى في زيادة الطمب عمى القروض أو في تحول تعيدات  الثانيالمصدر 

المؤسسة )كتعيدات القروض( إلى مطالب حقيقية، حيث تتحول ىذه التعيدات عند تنفيذىا إلى 
 أصول في ميزانية المؤسسة وذلك يترافق بتدفقات نقدية خارجة.

لسيولة حسب طرف الميزانية الذي يتأثر نالحظ أنو من الممكن الفصل بين مصدرين لمخاطر ا
 بشكل مباشر بالعممية، فيما يمي سندرس نوعي المخاطر:

 * مخاطر سيولة المطاليب: 
 )زيادة غير متوقعة في عمميات سحب الودائع وغيرىا من المطالبات(

عمميات سحب الودائع غير المتوقعة قد تجبر المؤسسة المالية عمى بيع بعض أصوليا أو أن 
تقترض أموال أكثر، إذا كانت المؤسسة المالية ال تمتمك أصول سائمة بما فيو الكفاية لمواجية 
ىذه العمميات، أو أنيا ال تستطيع اقتراض ما يكفي من األموال في ميمة قصيرة، ستكون مضطرة 
لبيع أصول أو استثمارات طويمة األجل وربما بأسعار تقل عن تكمفتيا أو عن سعرىا العادل، 

 ألمر الذي سينعكس سمبًا عمى أرباح المؤسسة وميزانيتيا وبالتحديد عمى حقوق الممكية.ا
لو فرضنا أن مصرف ما يواجو زيادة غير متوقعة في عمميات سحب الودائع وصمت إلى  مثال:

مميون وىو ما يمثل  15مميون ليرة سورية، ولو فرضنا أن المصرف قام ببيع أصول بمبمغ  30
مميون من السوق النقدية، ولم  10لعادل، وأن المصرف استطاع اقتراض مبمغ سعرىا السوقي ا

يبقى أمام المصرف إال بيع استثمارات طويمة المدى ولو فرضنا أن السعر السوقي ليذه 
مميون المتبقية اضطر إلى بيع أصول  5االستثمارات يقل عن قيمتيا الدفترية وىكذا لتأمين الـ 

مميون ليرة بسبب  2، بالنتيجة فإن المصرف تحمل خسارة تصل إلى مميون 7قيمتيا الدفترية 
 نقص السيولة.

كما ىو معموم فإن جانب المطاليب في ميزانية المؤسسات المالية ونتيجة لطبيعة نشاطيا يتضمن 
نسبة كبيرة من المطاليب قصيرة األجل مثل الودائع تحت الطمب وغيرىا من الحسابات الجارية، 

المؤسسة الستخدام ىذه األموال في تمويل أصول طويمة اآلجل وغالبًا ما تكون ىذه وقد تضطر 
األخيرة قميمة القابمية لمتحول إلى سيولة أو صعبة التسييل الفوري مثل القروض التجارية والرىون 

 العقارية.
د الودائع تحت الطمب والحسابات الجارية تعطي صاحبيا الحق في المطالبة الفورية باستردا

أموالو في أي لحظة كانت، فمو فرضنا أن أحد عمالء المصرف من أصحاب الحسابات تحت 
 مميون ليرة فعمى البنك تأمين ىذا المال فورًا. 100الطمب طمب سحب رصيده البالغ 
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من مطاليبيا عمى شكل ودائع تحت الطمب أو  20%المؤسسة المالية التي لدييا  مالحظة:
جاىزة دائمًا إلعادة دفع المبمغ كامل من خالل تسييل كتمة مكافئة  حسابات جارية يجب أن تكون

 من أصوليا أو قادرة عمى اقتراض مبمغ موازي في أي يوم عمل مصرفي.
 كيف يمكن لمبنك مواجية السحوبات اليومية؟ سؤال:

تنبؤ لمواجية السحوبات اليومية تعتمد البنوك بداية عمى الودائع الجديدة وعمى المدير المختص لم
بصافي الطمب عمى الودائع قصيرة األجل أو بمعنى آخر التنبؤ بصافي السيولة الالزمة لمواجية 

 السحوبات.
 ما ىي صفات المدير الذي يستطيع التنبؤ بصافي السيولة؟ سؤال:

يتمتع ىذا المدير بالخبرة الالزمة لمتنبؤ وبدرجة عالية من الموثوقية بحجم واحتمال صافي السيولة 
وبة لمواجية سحب الودائع، ىذه الخبرة يكتسبيا المدير من خالل ممارستو لمعمل ومن المطم

 خالل دراستو لتاريخ التعامالت وحركات ىذا النوع من الودائع والحسابات.

 الودائع قصيرة األجل أكثر استقرار من الودائع متوسطة وطويمة األجل. مالحظة:

 بفرض إن الجدول التالي يمثل ميزانية إحدى المصارف في نياية يوم عمل: مثال:

 الخصوم األصول
 ودائع تحت الطمب مميون 100 نقدية مميون 10

 قروض مميون 10 أصول غير نقدية مميون 120
 حقوق ممكية مميون 20  

 المجموع مميون 130  مميون 130

 5%بفرض أن عمميات سحب عمى الودائع تحت الطمب حدثت في اليوم التالي وكانت نسبتيا 
 مميون، فإن ميزانية المصرف تصبح بعد عمميات السحب عمى الشكل التالي:  5أي 

 الخصوم األصول
 ودائع تحت الطمب "نقصت" مميون 95 نقدية "نقصت" مميون 5

 قروض مميون 10 أصول غير نقدية مميون 120
 حقوق ممكية مميون 20  

 المجموع مميون 125  مميون 125
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 لمواجية ىذا العجز الصافي في السيولة يوجد أمام المصرف أو المدير المسؤول طريقتين ىما:

إدارة السيولة المقترضة أو كما ىو متعارف عميو "بشراء السيولة" حيث أن شراء السيولة  - أ
 يعني أن أقوم باالقتراض.

 مخزون السيولة.إدارة  - ب

 تمجأ المصارف إلى الطريقتين معًا.

 شراء السيولة: - أ
 تتم:          من خالل المجوء لألسواق المالية "االقتراض".

 أو عن طريق اتفاقيات إعادة الشراء.              
يمكن لممدير المسؤول عن إدارة السيولة شراء السيولة لمواجية عجز السيولة الذي قد تعاني منو 
المؤسسة وذلك من خالل المجوء إلى األسواق المالية النقدية منيا بشكل خاص، حيث من 

، أو إجراء اتفاقيات إعادة نافذة الخصمالممكن االقتراض من البنوك األخرى في إطار ما يسمى 
اء حيث يقوم البنك مثاًل باالتفاق مع طرف آخر عمى بيع بعض األوراق المالية التي يممكيا الشر 

ويمتزم بإعادة األجل تستوجب فتح حسابات جديدة أو زيادة أرصدة حسابات قائمة في جانب 
 المطاليب األمر الذي يجعل من إجمالي المطاليب في حالة مستقرة، كما يظير الجدول التالي:

 لخصوم "األثر ظير ىنا"ا األصول
 ودائع تحت الطمب مميون 95 نقدية مميون 10

 قروض مميون 15 أصول غير نقدية مميون 120
 حقوق ممكية مميون 20  

 المجموع مميون 130  مميون 130
 "لجأنا لالقتراض كي يبقى لدي سيولة حتى ال نقترب عالنقدية يمي عندي".

الطمب يترافق بزيادة في القروض ما يؤدي إلى استقرار حيث نالحظ أن انخفاض الودائع تحت 
 إجمالي المطاليب.

أنو كمما كان ىناك عجز كمما احتاج المصرف لالحتفاظ باألموال المقترضة وعميو أن  نستنتج:
يدفع تكمفة مقابل ذلك تتمثل بمعدل الفائدة المعمول بو في السوق المختص، ىذه التكمفة ىي 

ى القروض التي يمنحيا، ولكن كمما ارتفعت تكمفة شراء السيولة كمما عادة أقل من العائد عم
 أصبحت ىذه العممية أقل جدوى بالنسبة لممصرف.

األموال المقترضة في شراء السيولة ال تخضع لنظام تأمين عمى الودائع أي أن  مالحظة:
 المصارف ال تستطيع االعتماد عمييا بشكل كبير ألنيا تؤدي لمخاطر اإلفالس.
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من الجدول السابق نالحظ أن عممية شراء السيولة سمحت لممؤسسة الحفاظ عمى حجم  لميزات:ا
المؤسسة الكمي دون اإلخالل بحجم األصول في الميزانية حيث أن العجز في السيولة تمت 

 تغطيتو من جانب المطاليب، وَجنب أصول المؤسسة كل أثر ممكن أن ينجم عن ىذا العجز. 

 أو إدارة مخزون السيولة: االحتفاظ بالسيولة - ب

ىي بيع أو استخدام جزء من أصوليا أو استخدام السيولة المتاحة لمواجية السحوبات، فالبنوك 
عادة تحتفظ بنقدية في خزانتيا أو لدى البنك المركزي حيث أن ىذا األخير ىو الذي يحدد الحد 

ك عادة ما تحتفظ بنقدية تفوق األدنى المطموب االحتفاظ بو في إطار االحتياطي القانوني والبنو 
 ىذا االحتياطي بيدف مواجية الحاالت الطارئة.

في حالة زيادة الطمب عمى سحب الودائع "يعني في حال لم تكفي األموال" يمجأ البنك إلى النقدية 
 التي يحتفظ بيا لموفاء بالتزاماتو.

عمى الرغم من أن ىذه العممية ال تكبد المصرف تكاليف إضافية مباشرة كما ىي الحال عند شراء 
، فاحتفاظ المصرف بكمية كبيرة تكمفة الفرصة البديمةالسيولة إال أن تكاليفيا غير مباشرة وىي 

من السيولة يعني تعطيميا أي أنو يتخمى عن عوائد كان من الممكن تحقيقيا من خالل توظيف 
 ىذه األموال.

 المصارف تمجأ عادة لمطريقتين السابقتين لتحقيق الربح األمثل.* 
 بفرض أن ميزانية أحد المصارف كانت عمى الشكل التالي: مثال:

 األرقام بالمميون
 الخصوم األصول

   التكمفة   العائد
 ودائع 560 4% نقدية 20 0

 قروض 160 6% أوراق مالية 230 %7
 حقوق الممكية 80  قروض 550 %10
 المجموع 800  المجموع 800 

مميون  5مميون، وأن  35بفرض أنو من المتوقع حصول عمميات سحب عمى الودائع تصل إلى 
مميون األخرى موجودة لدى المركزي في إطار  15فقط النقدية جاىزة لدى المصرف والـ 

 االحتياطي المطموب.
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 كيف تتم المعالجة؟
ما استخدام النقدية  لمواجية عممية السحب أمام المصرف ىناك خياران فإما شراء السيولة وا 

 الجاىزة وتسييل جزء من األوراق المالية الستكمال المبمغ الالزم.
  مميون وتعويض الودائع  35في حال لجأت المؤسسة إلى شراء السيولة أي اقتراض مبمغ الـ

ألف وىي  700ىذه الحالة ستكون المتوقع سحبيا فإن التكمفة التي سيتحمميا المصرف في 
 × 6% = 2.1مميون  35عبارة عن الفرق بين ما سيدفع كفائدة عمى األموال المقترضة )

 مميون(. × 4% = 1.4مميون  35مميون( والفرق الذي تحقق من نقص الودائع  )
  في حال قررت المؤسسة استخدام النقدية الجاىزة لدييا وتسييل أوراق مالية فإنيا ستقوم ببيع

مميون ىذا إذا ما كانت القيمة السوقية تساوي القيمة الدفترية  30أوراق مالية قيمتيا الدفترية 
 لألوراق المالية، في ىذه الحالة فإن تكمفة ىذا الخيار ستكون عمى الشكل التالي:

 مميون. × 4% = 1.4مميون  35ر من نقص الودائع: الوف
 مميون. × 7% = 2.1مميون  30النقص في العائد نتيجة بيع األوراق المالية: 

 ألف 2.1 – 1.4 = 700التكمفة )الفرق بين النقص في العائد والوفر( = 
رىا بين ىاتين بالمقارنة بين الخيارين السابقين نالحظ أن ليما نفس التكمفة فالمؤسسة ستتخذ خيا

الطريقتين بعيدًا عن معيار التكمفة وفي ظل مزايا وعيوب كل طريقة، ففي حال الخيار األول من 
المالحظ أن األثر المباشر يتركز في جانب المطاليب وبالتالي فإن األصول ال تتأثر، أما في 

التالي فإن البنك حال الخيار الثاني فإن أصول المؤسسة المالية تنقص بمقدار حجم السحوبات وب
سيخسر من حجمو ويمكن أن يخسر موقعو في السوق مما قد يؤثر عمى سمعتو ويفقده من 

 مميزات الحجم الكبير.
في حال لم يستطيع البنك تسييل األوراق المالية بسعرىا الدفتري وأضطر لبيعيا بسعرىا  -ت

األمر الذي  97%السوقي الذي يقل عن السعر العادل ولنفرض مثاًل أن مؤشر التسييل كان 
ل.س ليؤمن  30,927,825( ÷ 97%مميون  30يعني أن البنك سيقوم ببيع أوراق مالية قيمتيا )

 مميون الالزمة لسد العجز في النقدية الجاىزة. 30مبمغ الـ 

بيع األوراق المالية في ظروف أو وقت غير مناسب يترتب عنو خسائر إضافية حيث أن تكمفة 
 إدارة السيولة في مثالنا ستكون:

 مميون. × 4% = 1.4مميون  35الوفر من نقص الودائع: 
 × 7% = 30,927,8252,164,947النقص في العائد نتيجة بيع األوراق المالية: 

 30,927,825 - 30,000,000 =927,825التكمفة )الفرق بين النقص في العائد والوفر(= 
 2,164,947 + 927,825 – 1,400,000 = 1,692,783التكمفة = 
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نالحظ في ىذه الحالة أن التكمفة قد ازدادت بشكل كبير وبالتالي فإن الخيار األول ىو الخيار 
 األفضل.

ى القول إن المؤسسات المالية تستخدم الخيارين بالتوازي وتبحث دائمًا عن المزيج األقل تكمفة يبق
أي أنيا ستستخدم جزء من النقدية الجاىزة وستقرض جزء آخر وتمول الباقي من خالل تسييل 

 أوراق مالية.
 )المخاطر المتعمقة بجانب األصول: )ىي زيادات غير متوقعة في األصول 

الودائع قد تسبب بخمق إشكالية عمى المؤسسة المالية لذلك يجب إيجاد الحمول األقل إن سحب 
تكمفة لمواجيتيا، كذلك ىي الحال بالنسبة لزيادة الطمب عمى االقتراض من المصرف وزيادة 

 الطمب عمى تنفيذ التعيدات التي قدميا البنك لعمالء لديو مثل تعيدات منح القروض.
ىذه العمميات االختيار فيما بين خيار شراء السيولة أي زيادة حجم  يستطيع المصرف لتمويل

القروض التي يحصل عمييا البنك وبين خيار إدارة السيولة الجاىزة أي استخدام النقدية الجاىزة 
ببعض بيدف  مزجيما وبيع بعض األصول إذا لزم األمر أو المجوء إلى الخيارين من خالل

 ذه الزيادة في األصول.التقميل من التكمفة لتمويل ى
 قياس درجة انكشاف المصرف:

 لقياس درجة انكشاف المصرف يوجد عدد من األدوات نستعرضيا فيما يمي:
 مصادر واستخدامات السيولة: 1-

لمواجية عجز السيولة التي تواجو المصرف يتوجب عمى مدير المصرف أو المدير المسؤول 
اس يومي إن أمكن، إحدى األدوات المفيدة في ىذا تبيان وضع السيولة في البنك وذلك عمى أس

المجال ىي قائمة السيولة الصافية والتي تبين مصادر واستخدامات السيولة وبالتالي الوضع 
 الصافي لمسيولة.
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 الجدول التالي يقدم مثااًل عمى ىذه القائمة:
 األرقام باأللوف

  المصادر
 2000 إجمالي األصول النقدية

 12000 األقصى من القروض الجديدةالحد 

 500 فوائض االحتياطيات النقدية

 14500 مجموع المصادر

  االستخدامات
 6000 األموال المقرضة

 1000 القروض في إطار نافذة الخصم

 7000 مجموع االستخدامات

 7500 صافي السيولة الكمي

 مجموع االستخدامات –صافي السيولة الكمي= مجموع المصادر 
صافي السيولة الكمي يساعد في معرفة مدى مالئمة صافي السيولة الكمية لحجم العجز المحتمل 
في السيولة ىذا وعمى المدير العمل عمى عدم اإلفراط بسيولة المحتفظ بيا ألن ذلك سيؤثر عمى 

مناسب لتغطية حاجات  7500,000ربحية المؤسسة وبالتالي عمى قدرتيا التنافسية "أي ىل مبمغ 
 مؤسسة".ال

 ثالثة مصادر مختمفة ىي:يمكن لمبنك الحصول عمى التمويل من 
  بيع أصول سائمة مثل أذونات الخزينة وذلك بشكل فوري وبمخاطر سعرية معدومة وبتكمفة

 قميمة.

 .اقتراض األموال أو شراء السيولة من السوق النقدية ضمن الحد األعمى المسموح بو 

  لغ النقدية التي تزيد عن الحد المطموب االحتفاظ بو فوائض االحتياطيات وىي كل المبا
 حسب تعميمات البنك المركزي.

 مميون. 14.5في مثالنا السابق إجمالي األموال المتوفرة من ىذه المصادر يصل إلى 
 مقارنة ىذا الرقم باستخدامات السيولة ىي:

  األخرى أو اتفاقيات األموال التي سبق واقترضيا البنك مثل القروض من المؤسسات المالية
 إعادة الشراء وغيرىا.

 .األموال التي سبق لممصرف أن اقترضيا في إطار نافذة الخصم 
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مميون، وبالمقارنة بالمصادر تبين أن وضع السيولة  7الكمي ليذه األموال  المبمغوفي مثالنا كان 
 مميون. 7.5يظير فائض محتمل يصل إلى  البنك لدى
 اظرة:مجموعات المعايير المتن 2-

من الطرق األخرى الممكن استخداميا لقياس درجة انكشاف المصرف حيث تقوم عمى مقارنة 
بعض المعايير والنسب األساسية وبعض المعمومات التي تقدميا ميزانية المؤسسة، مثل نسبة 
القروض إلى الودائع، معدل األموال المقترضة إلى إجمالي األصول، مع نظيراتيا في مؤسسات 

 يجب مقارنة المصارف مع مثيالتيا".من حيث الحجم والتموضع الجغرافي. "مشابية 
مثاًل ارتفاع معدل القروض إلى الودائع ومعدل األموال المقترضة إلى إجمالي األصول يدل عمى 
أن المؤسسة تعتمد عمى التمويل قصير األجل من السوق النقدية أكثر من اعتمادىا عمى الودائع 

 ويمة األجل، األمر الذي ينبئ بمشكمة سيولة في المستقبل القريب.المستقرة متوسطة وط
بشكل مشابو ارتفاع نسبة تعيدات القروض إلى األصول يشير إلى تأمين سيولة كافية لتمويل أية 
مطالبة بتنفيذ إحداىا أو بعضيا، ودلت التجارب إلى أن البنوك التي لدييا نسبة التعيدات إلى 

ر أي أنيا تقدمت بالكثير من التعيدات ىي أكثر عرضة لخطر األصول مرتفعة بشكل كبي
 انكشاف السيولة من تمك التي قدمت تعيدات أقل.

 مؤشر السيولة:  3-

الطريقة الثالثة لقياس درجة مخاطر السيولة تقوم عمى حساب مؤشر السيولة والذي يقيس 
صول يمتمكيا بقيمة تقل عن الخسائر المحتممة والتي قد يواجييا المصرف نتيجة اضطراره لبيع أ

قيمتيا العادلة وذلك كون السوق يمر في ظروف غير طبيعية أو بسبب اضطرار البنك لبيع ىذه 
 األصول بشكل سريع مما يزيد من تكمفة البيع.

 مالحظة:
كمما زاد الفارق بين القيمة المتحصمة عن عممية البيع الفوري القيمة العادلة أي كمما انخفض 

السيولة لمحفظة المصرف من األوراق المالية وبالتالي حجم السيولة التي يمكن تأمينيا من مؤشر 
 عممية البيع ىذه وبالتالي تحممو الخسائر.

  ∑         
   

  ىو سعر البيع الحالي،    حيث 
ىي نسبة الورقة    القيمة الدفترية أو القيمة العادلة،   

 .    ∑إجمالي األصول حيث  المالية أو األصل إلى
 مثال:

من األصول ىو عبارة عن أذن خزينة تستحق بعد  50%بفرض أن البنك يمتمك اليوم أصمين: 
في قروض عقارية، إذا ما قام البنك بتسييل األذونات اليوم فإنو سيحصل عمى 50% شير، و
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االنتظار حتى تاريخ ( والتي سيحصل عمييا في حال استطاع $ 100من قيمتيا االسمية ) %99
 االستحقاق بعد شير.

من قيمتيا االسمية،  85%في حال قام البنك بتسييل القروض العقارية اليوم فإنو سيحصل عمى 
تسييل ىذا األصل بعد شير سيتمكن البنك من تحصيل السعر السوقي العادل والذي تصل نسبتو 

 لسيولة فنجد أن:من القيمة االسمية، مما سبق نقوم بحساب مؤشر ا 92%إلى 
 مؤشر السيولة في حال قام المصرف بتسييل األصول اليوم

I = 1/2(99) + 1/2(85/92) = 0.957 
  100%نقدًا من كل 0.957أي القروض العقارية + أذونات الخزينة تستطيع تأمين 

  فجوة السيولة: -4
 "أىم مؤشر من مؤشرات درجة انكشاف المصرف"

انكشاف المصرف ودرجة مخاطر السيولة تقوم عمى حساب ما يسمى الطريقة الرابعة لدراسة 
 فجوة السيولة.

 متوسط الودائع –فجوة السيولة = متوسط القروض 
 مالحظة:

إذا كانت الفجوة موجبة عمى البنك البحث عن مصادر تمويل ليا، ىذا التمويل قد يأتي من خالل 
 أي:شراء السيولة أو من خالل إدارة النقدية أو كالىما 

 األصول النقدية + األموال المقترضة -فجوة السيولة= 
من المعادلة السابقة يمكن القول بأن متطمبات السيولة من الخارج )األموال المقترضة( = فجوة 

 السيولة + األصول النقدية.
 مالحظة:

المزيد كمما زاد حجم فجوة السيولة مضافًا إلييا األصول النقدية كمما زادت حاجة المصرف إلى 
 من القروض من السوق النقدية وبالتالي درجة انكشافو عمى مخاطر السيولة.

 تحميل سمم االستحقاق: 
إن مفيوم السيولة يعبر بشكل أو بآخر عن مقدرة المصرف عمى مواجية انخفاض المطاليب أو 

 تمويل الزيادة في األصول، وذلك دون تحمل تكاليف مرتفعة.
" يقوم عمى قاعدة التوافق بين آجال استحقاق ميل سمم االستحقاقتحاألساس في ىذه العممية "

المطاليب وذاك الخاص باألصول بشكل يجنب المصرف التعرض لضغوط تمويمية طارئة تيدد 
 وضع السيولة لدى المؤسسة.
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البنوك بإتباع طريقة سمم االستحقاق في إدارة السيولة، ىذه  BISيوصي بنك التسوية الدولي 
الطريقة تقيس التدفقات النقدية الداخمة والخارجة عمى فترات تتراوح من يوم إلى ستة أشير، 

 وتساعد في حساب حاجات التمويل المتراكمة خالل الفترات المختمفة.
حتممة ووضع خطة طوارئ مسبقة بضرورة تحميل مختمف السيناريوىات الم BISكما يوصي الـ 

 لكل سيناريو محتمل.
 الجدول التالي يبين شكل سمم االستحقاق ويقدم مثااًل افتراضيًا مختصر:

 ستة أشير شير يوم 
 600 50 10 األصول المستحقة وغير المدفوعة

 900 100 12 األصول المستحقة

 4000 255 15 األصول غير المستحقة والقابمة لمتسييل

 2100 195 13 الزيادة في الودائع

 650 85 12 حد االقتراض من السوق النقدية "غير ثابت"

 400 65 5 القدرة عمى التوريق

 8650 750 67 إجمالي التدفقات النقدية الداخمة

 4510 500 15 المطاليب التي سبق واستحقت

 2950 290 44 المطاليب المستحقة وتمك الممكن سحبيا

 50 10 4 الخارجة لمواجية الطوارئالتدفقات 

 7510 800 63 إجمالي التدفقات النقدية الخارجة

 1140 -50 4 متطمبات التمويل الصافية

 1094 -46 4 متطمبات التمويل الصافية المتراكمة

التدفقات الخارجة يعطيني متطمبات التمويل  –ىذه األرقام افتراضية، الفرق بين التدفقات الداخمة 
 الصافية.

 يوظفيا بتمويالت قصيرة اآلجل". 4"ومتطمبات التمويل الصافية المتراكمة: يعني الـ 
تساعد المؤسسات المالية وبشكل خاص مؤسسات اإليداع عمى تقدير ومعرفة  BISطريقة الـ 

الطريقة مفيدة جدًا وتساعد المؤسسة احتمال ظيور ظروف غير طبيعية، فتحميل السيولة بيذه 
المالية في وضع سيناريوىات مختمفة لمواجية أي مشكمة محتمل ظيورىا، بشكل سابق لحدوثيا 

 وكذلك في تحميل كل مشكمة محتممة وتحميميا ودراسة آثارىا وتكمفتيا وفق السيناريو المفترض.
دراسة توقيت التدفقات النقدية تحميل مختمف السيناريوىات الممكنة و  "وظيفتي كمدير مصرف"

لكل نوع من األصول والمطاليب في ظل االحتماالت المختمفة وحركة ىذه التدفقات وفق 



12 
 

السيناريو المدروس، حيث تختمف توقيتات التدفقات النقدية الداخمة والخارجة وفق تاريخ 
 استحقاقيا وتبعًا لمسيناريو المدروس وبذلك فقد تختمف من سيناريو آلخر.

أن مصرفًا ما توقع بناًء عمى تاريخو وخبرتو بأن قدرتو عمى التحكم بمستوى مثاًل لو فرضنا 
وتوقيت التدفقات النقدية الناجمة عن األصول التي يمتمكيا ستنخفض في المستقبل نتيجة ألزمة 
تمويمية عما ىي عميو في ظل الظروف الطبيعية، ىذه القدرة ستتدىور في حال عجزت أو 

ض المؤسسات المالية عن شراء بعض األصول التي تممكيا المؤسسة نقدًا        أحجمت بع
تتراوح المؤسسة باتجاه اإلفالس مثاًل قبل األعياد ماذا لو لم أستطيع تأمين كافة المبالغ؟ نعمل 

 سيناريوىات ونختار السيناريو األفضل واألقل تكمفة؟
 :تخطيط السيولة 

دارة م خاطر السيولة وتكمفتيا، فيذه العممية تمكن مدراء المؤسسة ىي حجر األساس في قياس وا 
المالية عمى اتخاذ القرارات المتعمقة باالقتراض أو بيع األصول قبل حدوث مشكمة السيولة ومثل 
ىذه القرارات المسبقة تساعد في تحديد تكمفة الخيار المتخذ ال بل وتخفيضيا حيث أن المدراء 

يجاد المزيج األمثل واألقل تكمفة، كما أنيا  يمتمكون الوقت الالزم لدراسة الخيارات المختمفة وا 
تساعد في تحديد الحد األدنى المطموب من االحتياطيات الالزمة وبالتالي عدم تعطيل األموال 

 المتاحة.
 أي خطة سيولة يجب أن تتضمن المكونات الرئيسية التالية:

  اء والموظفين.وضع التعميمات اإلدارية وتوزيع الميام عمى المدر 

  قائمة مقرضي المصرف وتصنيفيم حسب احتمال انسحابيم أو تمنعيم عن تمويل المصرف
 أو سحب تمويميم.

  .)...تقدير المكونات الموسمية لمسيولة )األعياد، المواسم الزراعية، المواسم السياحية، الخ
 "في بعض الحاالت تنقص السيولة".

 فترات محددة. تقدير كميات السحوبات المتوقعة خالل 

  وضع الحدود الداخمية عمى اقتراض الفروع والشركة التابعة ونسب االقتراض القصوى
 المسموح بيا.

  ترتيب األصول الممكن تصفيتيا في حال حدوث أزمة سيولة يصبح معيا تسييل بعض
 "سمم أولويات يعني أول شيء بمجأ بحالة احتجت سيولة"األصول ضروريًا. 

 مارات قصيرة األجل       اقتراض من المركزينقدية      استث
 

 



13 
 

 الحد األعمى المحتمل المتوسط 
 100 60 أسبوع واحد

 150 70 شير واحد

 220 130 ثالثة شيور

 470 260 مجموع

 ثالثة شيور شير واحد أسبوع واحد خيارات التمويل حسب الحاجة
 75 35 15 اإليداعات الجديدة

 55 25 15 بيع أصول نقدية

 50 40 30 بيع أوراق المالية

 35 40 30 اقتراض من المؤسسات المالية

 5 10 10 اقتراض من المصرف المركزي

 220 150 100 مجموع

 40  220=– 260ومنو المتوسط: 

 يجب أن نبحث عن مصادر تمويل أخرى.
 شو ممكن أعمل؟

 الحل األول: 

 ."نرفع سعر الفائدة عمى الودائع "لجذب الموزعين 

  عالن أنو مستعدين ممكن يكون عندي شريحة معينة ما بتعامل معيم بعمل دعاية وا 
 الستقباليم     ىون بيجي موزعين جدد.

 نبحث دائمًا عن الحمول األقل تكمفة.
 


