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 اإلهداء
ىل من ضرب يوم خيّبت امظّن, و افتخر يوَم   ىل من وثق يب, لك أ ايم امس نة, ا  ىل أ بليُت حس ناً ا  ... ا 

 .أ غظم رجل يف حيايت .. أ يب

ىل ثكل امؼظمية اميت ضربت ػًلي  ىل رم  ل جًل ما اس تطاغتمت لك , و كدّ يت, و ؾفرت زّل ا  , ا 

 .امؼطاء ... أ مّ 

ىل من اكنوا غواًن, و مشجؼًا دامئاً  ىل من اكنوا  ا  ىل أ حصاب امللوب امطيّبة, ا  ىل يل, ا  جانيب يف لك ا 

 ال وكات .. أ خويت )وس مي, مسيح, نبيل(.

ىل  ىل رم  احلنان, ا   غبري بيتنا, أ ختاي )رجاء, س ناء(, و زوجهيٌل.ا 

ىل خطيبيت امغامية   جني.... مُ ا 

ىل  ىل ال س تاذ  من كدم الاىامتم, و امتشجيع, و اموكت المثني,ا  رشافو ادلنتور أ محد امؼًل, شاهرًا ا  ا 

متاهما بأ حسن ضورة.  ػىل ىذه امرساةل, و حرضو ػىل ا 

ىل ادلنتور كيس خرض, اذلي   ال ثر الاجيايب امكبري ػىل ىذه ادلراسة.و دمعو  ثواحالحظملاكن ا 

ىل  رشاق, و مل ييأ س من بدلهمن أ حّب لك ا  ىل من مل يرتك سوريمشسيا ا   .وحيدة ة, ا 

ىل ثكل  ىل بدلي احلبيبةاميت ستبلى رمغ ال ح ان,  املبارنة ال رضا   ...ةسوري ..ا 

 

 



 شكر
ػىل ىذه امرساةل, و ػىل غظمي اىامتمو و وكتو,  ال رشاف ملبوهل ,ادلنتور أ محد امؼًل ال س تاذأ شكر 

 اميت بحال شم أ ؾنت ىذه ادلراسة. نٌل اشكره ػىل لك املحالحظات اميت كدّميا و

و  احلوراين ػىل تكّرمو و كبوهل املشارنة يف جلنة احلمك ػىل ىذه امرساةل أ شكر ال س تاذ ادلنتور أ هرم

 .اىامتمو يف امس نة ادلراس ية ال وىلػىل 

و ػىل لك هجٍد مبذول يف ,اشكر ادلنتورة رانيا ام رير ػىل كبوميا املشارنة يف حتكمي ىذه امرساةل

 سبيل حتسني مس توى ادلراسة.

كدموه منا من  خطوضًا يف كسم املطارف و امتأ مني ػىل لك ما ذيت يف لكية الاكتطاد وثأ شكر أ سا

 مؼلومات كمية و اىامتم ابمؽ.

 

 

 

 

 

 

 



 ملخص ادلراسة

, و كيفيلة المواننلة دارة اصأولول و الخولو تناولها إلمن خالل  إدارة السيولةموضوع دراسات العديد من الناولت ت

ل, كملا اصأمانبين موارد المورف و استخداماته لتحقيق   ل تح يلل نت هله  الدراسلات ى لس نسلس السليولة التق يديلة رك 

ة أهمي   تأتيو الوقوف ى س وضع المورف في لحظة نمنية ساكنة.  رئيسيالتي تعتمد ى س البيانات التاريخية بشكل 

فت و مهامهلا. هلدد أنشلتتها الحاجة لتقنيات جديدة في مجال إدارة السيولة لدى الموارف مع تعلد  الدراسة من خالل 

القيمللة المعرضللة   كأنظمللةو مخاترهللا, إدارة السلليولة النقديللة فللي  لحديثللةاستكشللاف التقنيللات اإلللس هلله  الدراسللة 

 بي نلت و ,للدى المولارف نمهجلة السليولة وو اختبلارات الضل ت المولرفية value at risk (VaR )ل مخلاترة 

ل كإدارةكامل إلدارة السيولة  أس وسضرورة تتوير  بلإدارة اصأولول و الخولو ,  إلحاقهلاس ممينة بحلد هاتهلا و تجن 

اختبلاراًّ  ,سلةفي القس  اصأخير من هه  الدراأىد ًّ الباحث إضافة ل تفريق بين الموت حات المتداولة في إدارة السيولة. 

ل وقلوف ى لس متانلة , 2011و  2010جلر  ى لس المولرف التجلار  السلور  ملن خلالل بيانلات ىلامي ل ض ت أ  

لودائع الجارية في اانخفاض مفترض  إلس أنتوول الباحث  ةضع السيولة النقدية في المورف, و في نهاية الدراسو

و هلل  ملن خلالل في هه  الدراسة,  ةال يؤد  النخفاض قدرة المورف ى س االلتنا  بنسبة السيولة المعيارية المحدد

يللؤد  إلللس انخفللاض قللدرة  ,إجمللالي الودائللعو إلللس أن انخفللاض مفتللرض فللي , 2011و  2010 بيانللات ىللامي 

, 2010نسلبة السليولة المعياريلة ملن خلالل بيانلات ىلا  متت بلات دون إلس ملا المورف ى س سداد التناماته المالية 

ل .2011السيولة المعيارية ملن خلالل بيانلات ىلا  نسبة والس بقائه ضمن متت بات   ت الدراسلة إللس ىلد  كفايلة توو 

نسلس السليولة إللس مخلاتر سليولة  شر  حيث ل  ت   ,في معالجة مشكالت و أنمات السيولة االستثنائيةالترائق التق يدية 

, كما بي نت الدراسة ىد  وجلود سياسلة سليولة  ض لهافي العا  اله  فشل فيه المورف في اجتيان حالة ضاغتة تعر  

ثل  الووللول  ,صأهللداف الثانويلةنله مللن ربلت المت يلرات مللع بعضلها و تحقيلق امتكام لة و واضلحة فللي المولرف تمك  

هه  النتائج لجم لة ملن التووليات كلان أبرنهلام العملل ى لس إيجلاد سياسلة مه دت فعالية.  لألهداف الرئيسة بمرونة و

 ه, وملن ثل  وضلع  معدل النملو فلي أىمالل سيولة كفوءة في المورف التجار  السور  تضع رؤية لعمل المورف و

ل ترائلق  التجلار  السلور  المولرف إتبلاعهه  السياسة بيد اإلدارة إلتما  تنفيهها, كملا أوولت الدراسلة بضلرورة 

, و وضللع VaR القيمللة المعرضللة ل مخللاترة تبللارات الضلل ت, و أنظمللةالحديثللة فللي إدارة السلليولة و مخاترهللا كاخ

اصأملان, و يضلمن المت وس من السيولة لتحقيق المثالي نموهج إلدارة السيولة يمكن المورف من الوقوف ى س الحد 

 أساس ىمل أ  مؤسسة مورفية. له ىد  احتجان سيولة فائضة تحرمه من فرص الربحية التي تعد  

 

 



Abstract 

Many studies have discussed the issue of liquidity management through  assets/ liabilities 

management, and how to achieve balance between sources and uses. these studies have 

focused on traditional liquidity ratios that rely on historical data taken in static point of 

time. The importance of study comes from the need to use new techniques in liquidity 

management in order to achieve its goals and tasks. This study aimed to discover new 

techniques in liquidity and liquidity risk  management like: stress testing, VaR systems, 

and liquidity modeling. The study have emphasized the need to deal with liquidity as a 

specific, special term, not  adding it to asset/liability management. In the practical part of 

the study, we have designed a  liquidity stress test, on commercial bank of Syria (CBS), 

through the data in 2010 and 2011. We found that the assumed decline in current deposits  

does not lead to reduce bank's capacity less than the minimum level witch determined by 

standard liquidity ratio (2010, 2011 data), but also we found that assumed decline in all 

deposits lead to reduce bank's capacity less than the minimum level witch determined by 

standard liquidity ratio (2010 data), and not lead to reduce bank's capacity according to 

(2011) data. The study found the inadequacy of traditional methods used in (CBS) to 

solve the exceptional liquidity crises. the study showed the absence of integrated  

liquidity policy in (CBS(, also the study have reached to some of recommendations such 

as: the bank must put liquidity policy and then management implementing this policy to 

achieve goals. The bank must apply new techniques in liquidity management like stress 

testing & VaR systems in order to eliminate the liquidity risk, and must develop a 

liquidity model, to achieve the optimum level of liquidity (maximum profits: minimum 

liquid assets(. 
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 الفصل األول: اإلطار العام للدراسة

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

 : Introduction)املقدمة )  -1

إلى من المدخرٌن فً النظام المالً فً مجال تحوٌل األموال  دوراً أساسٌاً  مصارفتلعب ال

, فعالٌة بمرونة و لتؤمٌن عمل النظام المالً مالً هام جداً الهذا النشاط ٌعّد و  ,المستثمرٌن

و  ,من جهة أخرىلهم تقدم القروض  و ,هو مإسسة تقبل الودائع من الجمهور من جهة البنكف

حٌث  ,عن باقً المإسسات المالٌةالتجارٌة  المصارف تقدٌم القروض ز وظٌفةمٌّ هذا فقد ال ت   مع

 .مً القروضمن مقدّ  بشكل أو بآخر التؤمٌن ٌمكن اعتبارها شركاتأّن 

ما ال سٌّ  العدٌد من األنشطة,إلى , والمإسسات المالٌة األخرىانتقل التشابه بٌن المصارف 

 واإلقراضمثل جمعٌات االدخار  األنشطة التً تخص المصارف,ببعض  مإسسات تقومبوجود 

(Saving and Loan Associations ,) على المصارفالتنافسٌة  رضت هذهف   حٌث 

الئم ت  كً ل ,تنوٌع هذه الخدمات تحسٌن جودة الخدمات المصرفٌة التً تقدمها و ضرورة

ال ٌمكن أن نغفل  لتحقٌق أعلى قدر من األرباح الممكنة, و وصوالً الزبائن, رات حاجات تطوّ 

ب , حٌث ٌتوجّ المصارف من قبلمات الجدٌدة التكالٌف المتزاٌدة جراء تقدٌم هذه الخد أٌضاً 

ٌّة تامة المصرفعلى   .من ناحٌة السٌولة التً ٌمتلكها البقاء فً جاهز

األسالٌب الحدٌثة المتبعة فً إدارة السٌولة النقدٌة إلى وضع ضوابط ٌستطٌع المصرف  تهدف  

, و (maximizing profitsتعظٌم األرباح )من خاللها االنتقال لتحقٌق أهدافه المتمثلة ب

 القٌمة السوقٌة, فهً تمثل قاعدة االنطالق اآلمنة لعملٌاته و مصدر استقرار لنتائجه, و تعظٌم

رة أشواطاً كبٌرة فً قطعت األنظمة المصرفٌة المتطوّ حماًٌة له من الفشل المالً, لهذا السبب 

هذا التطور الذي وصلت إلٌه, األبحاث القٌمة  زالتحّوط من المخاطر المصرفٌة, و عزّ مجال 

ً أعدها الخبراء فً المجال المصرفً, و البٌئة التشرٌعٌة المالئمة و المرنة, أما بالنسبة الت

, األكادٌمٌة الغربٌة و غٌرها األبحاثلمخاطر السٌولة فقد القت االهتمام الكبٌر مإخراً من قبل 

الفجوات بٌن تقنٌات إدارة  لتقرٌب  محاولًة هملت كثٌراً فٌما مضى, فؤتى هذا البحث بعد أن أ  

رة و نظامنا المصرفً فً الجمهورٌة السٌولة الحدٌثة المتبعة فً األنظمة المصرفٌة المتطوّ 

مفٌدة فً مجال تقنٌات إدارة السٌولة  إضافةلتقدٌم و محاولة من الباحث العربٌة السورٌة, 

ٌمة المعرضة )الق , و أنظمة(stress tests)الحدٌثة, كاختبارات الضغط المصرفٌة 

لقٌاس المخاطر, و اإلضاءة على موضوع نمذجة السٌولة فً   (Value at riskللمخاطرة )

عام و  الحدٌثة المتبعة فً إدارة السٌولة بشكل   األسالٌبغٌر ذلك من التقنٌات و  المصارف, و

 .الخصوص إدارة السٌولة النقدٌة على وجه  
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 مشلكة البحث : -2

البحث فً تحدٌد المستوى المثالً من السٌولة لدى المصرف التجاري  مشكلة   كمن  ت  

ق له مستوى مالءة و نه من سداد التزاماته و تعهداته المالٌة بكفاءة, و ٌحقّ ٌمكّ الذي السوري, 

 المتمّثل فً ,لتحقٌق الهدف الرئٌس لهالطرٌق ٌتفق مع سٌاسته العامة و ٌمّهد و , ٌنمناسبأمان 

 .مجموعة من التقنٌات و الطرق الرٌاضٌة الحدٌثة باعإتّ من خالل , و ذلك تعظٌم الربحٌة

كالنقدٌة  رات بٌن عناصر األصولتؤثٌر التغٌّ  تحدٌد لً من السٌولة,تحدٌد المستوى المثا فرض  ٌ  

و أثرها النهائً على وضع ة دقٌقة, عبر طرق كمٌّ  ,الودائعك الخصومعناصر و  الجاهزة

 .السٌولة فً المصرف

 ٌمكن صٌاغة المشكلة باألسئلة التالٌة:

بسبب سحوبات  ي انخفاض الودائع الجارٌة لدى المصرف التجاري السوريهل ٌإدّ  -1

دون متطلبات  إلى ماانخفاض قدرة المصرف على  سداد التزاماته المالٌة  , إلى مفاجئة

 النسب المعٌارٌة للسٌولة؟

إجمالً الودائع لدى المصرف التجاري السوري  ي حدوث سحوبات مفاجئة فًٌإدّ هل  -2

انخفاض قدرة  ة ودائع أخرى , إلىوالتً تشمل ودائع التوفٌر و الودائع الجارٌة و أٌّ 

 دون متطلبات النسب المعٌارٌة للسٌولة؟ المصرف على  سداد التزاماته المالٌة إلى ما

 ( :Importanceأ مهية ادلراسة )

المصرف ر مهام طوّ مع ت   بالتزامن, مإخراً  لمصارفدور إدارة السٌولة لدى ا تعاظم  

 overall) الشامل لمصرفإلى مفهوم ا ,تلقً الودائع و قصٌر األجل اإلقراضالتجاري من 

bank), ٌ إضافًة إلى , االستثمار ٌقوم بنشاطات وخدمات اإلقراض متنوعة اآلجال  قّدمالذي

علٌها استخدام تقنٌات جدٌدة فً إدارة  فرض   , األمر الذيفً األسواق المالٌة لمصارفدخول ا

إلى الموازنة ٌلجؤ المصرف ف, (financial failure) المالً رالتعثّ  لحماٌة نفسها منالسٌولة 

رات التً تطرأ على احتٌاطٌاته  مراقبة التغٌّ  و ,الطلب على السٌولة والعرض منهاجانبً بٌن 

ٌ   و تزداد أهمٌة إدارة السٌولة فً أوقات األزمات,,  أو موسمٌاً  دورٌاً  قبل المودعون على حٌث 

 .المالً عام فً النظام المصرفً و الثقة بشكل   نخفضت و ,سحب ودائعهم

وجود أسالٌب وتقنٌات جدٌدة ضرورة أكثر من خالل  واضح   أهمٌة هذا البحث بشكل  تنبع 

ة فً ظل الظروف الضاغطة و و خاصّ فً المصرف التجاري السوري, إلدارة السٌولة 
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ى جر  اختبارات ت  هً  و ,(stress tests) اختبارات الضغط المصرفٌةاالستثنائٌة, من خالل 

جراء تطبٌق حالة أزمة مفترضة,  قدرتها على تحمل الخسائر معرفةبهدف  مصارفعلى ال

تشمل جوانب هذه الصدمة, و فً النهاٌة ٌتم  (scenarios) حٌث ٌتم تصمٌم سٌنارٌوهات

تقٌٌم أداء المصرف خالل مدة االختبار و استخالص النتائج و تصحٌح  األخطاء إن وجدت 

 . تفادٌاً لألخطار المستقبلٌة

 (:Objectivesأ هداف ادلراسة )

د من سالمة وضع السٌولة فً المصرف التجاري التؤكّ  هو للدراسة األساسًالهدف 

من خالل مجموعة و إدارة مخاطرها, السٌولة النقدٌة إلدارة استكشاف طرق جدٌدة و السوري, 

و ٌمكن تفصٌل أهداف هذا البحث من خالل النقاط  ة,من التقنٌات الحدٌثة إلدارة مخاطر السٌول

 التالٌة:

 .السٌولة النقدٌةشرح التقنٌات الحدٌثة فً مجال إدارة  -1

عن نقاط الضعف  التً تقدمها تنبإٌةالرات مإشّ ال من خالل اختبارات الضغط,  ةشرح أهمٌّ  -2

 .فً المصرف, قبل حدوث األزمة

فً قٌاس مخاطر السٌولة, من حٌث تحدٌد أقصى حد للمخاطر  VaRشرح أهمٌة أنظمة  -3

 .المحتملة خالل الظروف الطبٌعٌة

هٌداً لتحدٌد متطلبات السٌولة فً بالودائع و القروض, تماستكشاف بعض طرق التنبإ  -4

 .المصرف

حجم المخاطر التً ٌتعرض  الوقوف على وضع السٌولة فً المصرف التجاري السوري, و  -5

 لها, فً هذا المجال.

و  التعرف على تطور بنود مٌزانٌة المصرف التجاري السوري, و شرح بعض النسب المالٌة -6

 مدلوالتها.

قدرات المصرف التجاري السوري على اجتٌاز أي حالة ضاغطة و استثنائٌة ق من التحقّ  -7

 الطارئة. تي النخفاض قدرته الذاتٌة على مواجهة االلتزاماض لها, تإدّ ٌتعرّ 

فً مجال إدارة السٌولة  ,رات وحلول معٌنة مستخلصة من خالل هذه الدراسةوضع تصوّ  -8

فً ظل إمكانات  و ,رض الواقعأإمكانٌة تطبٌقها على  و ,للمصرف التجاري السوري

 رة .المصرف المتوفّ 

و التقلٌدٌة فً إدارة السٌولة التً تعتمد على  إظهار الفروق بٌن استخدام الطرق الشائعة -9

 .البٌانات التارٌخٌة, و بٌن الطرق الحدٌثة التً تعتمد التنبإ كؤساس فً إدارة السٌولة
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 ( :Hypothesesفرضيات ادلراسة )

 البحث بالفرضٌتٌن التالٌتٌن:تتمثل فرضٌات 

 الودائع الجارٌة لدى المصرف التجاري السوريحجم  مفاجئ فًي انخفاض ال ٌإدّ : الفرضٌة األولى

نسبة متطلبات على سداد التزاماته المالٌة إلى ما دون  إلى انخفاض قدرته  , نتٌجة سحوبات العمالء

 .المعٌارٌة ةلسٌولا

نتٌجة  الودائع لدى المصرف التجاري السوريإجمالً ي انخفاض مفاجئ فً : ال ٌإدّ الفرضٌة الثانٌة

نسبة السٌولة على سداد التزاماته المالٌة إلى ما دون متطلبات  سحوبات العمالء, إلى انخفاض قدرته  

 .المعٌارٌة

 :(Research methodology)ادلراسة  مهنجية

 البحث, حٌث تم تقسٌم البحث إلى قسمٌن:التحلٌلً فً هذا  اعتماد المنهج الوصفً سٌتمّ 

عام, و المفاهٌم  شرح أدبٌات إدارة السٌولة بشكل  فً الفصل الثانً : تم القسم النظري -1

عن إدارة مخاطر السٌولة و آخر التقنٌات فً الفصل الثالث المحٌطة بها, ثم االنتقال للحدٌث 

لفصل الرابع تم الحدٌث عن اإلدارة المخاطر, و فً اهذه قٌاس و إدارة الحدٌثة المستخدمة فً 

 .الكمٌة للسٌولة النقدٌة, و توصٌف بعض النماذج المستخدمة بإدارة السٌولة

لمحة عن القطاع المصرفً السوري, و المصرف التجاري السوري, ثم  قّدم: نالعملًالقسم  -2

على بعض بنود مٌزانٌة المصرف التجاري السوري  رات التً طرأت  لتوصٌف التطوّ ننتقل 

أما فً القسم , السٌولة, ٌلً ذلك تحلٌل بعض النسب المالٌة األساسٌة للمصرف التً تخصّ 

تصمٌم سٌنارٌوهات إلجراء اختبار ضغط السٌولة, و الحصول  تمّ فاألخٌر من هذا الفصل 

 إلٌها. نالوصّ تت التً ذكر المقترحات و التوصٌاتّم  و أخٌراً  على نتائج البحث,

 جممتع وعينة ادلراسة: 

 عينة الدراسة فيي المصرف التجاري السوري. أما السوريةالمصارف ىو المجتمع اإلحصائي 

 فرتة ونطاق ادلراسة: 

 . 2011إلى2007 الفترة الممتدة من عام  في لمصرف التجاري السوريا بيانات الدراسة عمى اعتمدت
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 ( : Data resourcesمصادر بياانت ادلراسة ) 

 تنوعت مصادر البٌانات بٌن مصادر أولٌة و مصادر ثانوٌة على الشكل التالً:

 : املصادر ال ولية

 المعلنة والمنشورة للمصرف التجاري السوري.سنوٌة التقارٌر ال -1

 .ةالمصرف المركزي فً سورٌ وإحصائٌاتنشرات  -2

 المجموعة اإلحصائٌة السورٌة. -3

 :  املصادر الثانوية

 لباحثٌن ول السابقة دراساتالمن المتحصل علٌها  القوائم الجداول و والمواقع االلكترونٌة الرسمٌة 

 الدكتوراه المعتمدة فً هذه الدراسة. رسائل الماجستٌر و

 :(limitations) ادلراسة صعوابت

 :ت محددات الدراسة فً النقاط اآلتٌةتجلّ 

تختلف  فرٌدةً  على موضوع إدارة السٌولة باعتبارها إدارةً التً رّكزت الدراسات السابقة ة قلّ  -1

 . تحت عنوان إدارة األصول و الخصومعادة عن باقً اإلدارات, حٌث ٌتم شملها 

قة فً الكثٌر من األحٌان فً هذه صعوبة الحصول على بعض البٌانات, و عدم توفر الدّ  -2

 البٌانات.

سات العربٌة و الدراسات األجنبٌة التً تناولت أدبٌات التقنٌات الحدٌثة فً الهّوة بٌن الدرا -3

 إدارة السٌولة.

إجراء اختبار الضغط على بٌانات المصرف التجاري  و قواعد صعوبة تطبٌق معاٌٌر -4

 ن متطلبات إجراء هذا االختبار.بٌانات مفّصلة, و دقٌقة تإمّ  مثل مشكلة إٌجادالمنشورة, 

الصعوبات من خالل اعتماد الباحث على البٌانات الموجودة المتوفرة من خالل  هذهمواجهة  تتمّ 

, وقام الباحث بتبسٌط اختبار الضغط بحٌث تم تخفٌض التجاري السوري التقرٌر السنوي للمصرف

 .ضغوط الصدمة المفترضةعلٌها  طّبقتعدد البنود التً 
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 : ((Previous studies ادلراسات السابقة

 بٌة و األجنبٌة و كانت على الشكل التالً:رالباحث على العدٌد من الدراسات العلع اطّ 

 أوال : الدراسات العربٌة 

 1استراتٌجٌات إدارة السٌولة بعنوان (, 2011, دراسة )القاضً -1

إلى  2000فً الفترة الممتدة من  و هً دراسة تطبٌقٌة على المصرف التجاري السوري

السٌولة, و تناولت االستراتٌجٌات المتبعة فً على أهمٌة إدارة أكدت هذه الدراسة  ,2008

 إدارة السٌولة, و العالقة بٌن العدٌد من المتغٌرات التً تتعلق بمستوى السٌولة فً المصرف.

 هدفت هذه الدراسة إلى :

  ّبهدف تحقٌق التوازن  ,عة لتخصٌص األموال فً المصرفف على المداخل المتنوّ التعر

 بحٌة.بٌن السٌولة والرّ 

  ّبعة ف على كٌفٌة التخطٌط السلٌم للسٌولة فً المصرف وما هً اإلجراءات المتّ التعر

 ق.لمواجهة العجز أو الفائض النقدي المتحقّ 

  ّرات ونسب السٌولة للوقوف على حالة السٌولة فً المصرف التجاري ضرورة تطبٌق مإش

 السوري.

 هذه الدراسة : إلٌهلت وصّ ما ت أهمّ من 

  ر الباحث هذا برّ  بٌن الودائع واألرباح الصافٌة , وإحصائٌة عدم وجود عالقة ذات داللة

 .طرق توظٌفها حسب آجالها المختلفةبعدم توفر الخبرات الكافٌة فً رسم سٌاسة للودائع و

  بٌن  السوري ووجود عالقة عكسٌة بٌن األرباح الصافٌة التً ٌحققها المصرف التجاري

 .القروض الممنوحة من البنك المركزي

  ٌمتلك المصرف التجاري حجم كبٌر من الودائع المصرفٌة لكن نسبة توظٌفها فً مجال

اإلقراض بقٌت ضعٌفة ألنه لم ٌكن معتمداً على اإلقراض كنشاط رئٌسً وإنما قد اعتمد 

 مارات المالٌة وعلى مجاالت أخرى كمحفظة األوراق التجارٌة المحسومة واالستث

 .المساهمات

 عدم وجود مجاالت  توفر السيولة بنسب مرتفعة جدًا و زيادة حجم الودائع المودعة و
ىذا قد جعمو  و ,ى النخفاض ربحية المصرف التجاريالستثمار ىذه الفوائض المالية قد أد  
 حجم القروض و يخفض حجم األموال المستقرضة و يزيد من حجم االحتياطيات لديو و

 مف من المصرف المركزي.الس  

                                                           
1
 .2011القاضً, تمارا. استراتٌجٌات إدارة السٌولة, رسالة ماجستٌر, كلٌة االقتصاد, جامعة دمشق,  -( 
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   ل نمو ق المصرف التجاري السوري كفاءة عالية في جذب الودائع المصرفية إال أن معد  حق
بخاصة الودائع ألجل وودائع التوفير بدأ بالتراجع مع دخول المصارف  الودائع المصرفية و

ي الدولة ممة فارتفاع المقدرة لدى بعض المصارف العا الخاصة إلى السوق السورية و
 .)المصرف العقاري(

ٌّنة من المصارف دراسة ( 2005, أبو احمد ؛دراسة )الصائغ -2 تحلٌلٌة للسٌولة المصرفٌة لع

 .1التجارٌة األردنٌة

 :هدفت هذه الدراسة إلى

   ّراتها.تقٌٌم كفاٌة السٌولة المصرفٌة من خالل مإش 

   ّالتها.تقٌٌم الربحٌة من خالل معد 

  السٌولة المصرفٌة والربحٌة. توضٌح طبٌعة العالقة بٌن 

التجارٌة األردنٌة وامتدت الدراسة ما بٌن عامً  لمصارفشملت هذه الدراسة سبعة من ا و

ق األداء المشمولة بالدراسة لم تحقّ  لمصارفأن اإلى الدراسة  وصلت و ,2002و  1995

بعضها انخفض  المطلوب من حٌث استغالل السٌولة الفائضة فً تحقٌق نمو كبٌر فً األرباح و

انخفض مستوى السٌولة  منهابعض  مستوى أرباحه على حساب زٌادة مستوى السٌولة لدٌه, و

ٌ   و القسم اآلخردخلت استثمارات ذات مخاطرة عالٌة,  أنهافً حٌن  ق فً مجال إدارة وفّ لم 

 ال فً االستثمارات و الربحٌة. السٌولة و

دراسة  ,2أثرها على العائد و المخاطرة(, السٌولة المصرفٌة و 2009أبو رحمة, دراسة ) -3

طّبقت هذه الدراسة على بٌانات المصارف  تطبٌقٌة على المصارف التجارٌة الفلسطٌنٌة.

 .( 2008-2002 التجارٌة الفلسطٌنٌة ما بٌن األعوام )

 :هدفت الدراسة إلى 

 و  العائد من كل و السيولة إدارة عناصر بين العالقة أبعاد و طبيعة عمى الوقوف
 .المخاطرة

 في آثارىا و المصرفية السيولة استثمار و إدارة في المصرفية اإلدارة قدرة عمى التعرف 
 .المخاطرة و العائد

   المعمول المصرفية السيولة نسب الفمسطينية التجارية المصارف تطبيق مدى عمى فالتعر 
 .الفمسطينية النقد سمطة لدى بيا

                                                           
1
ٌّنة من المصارف التجارٌة األردنٌة, المجلة العراقٌة  -(  الصائغ, محمد جبار؛ أبو أحمد, رضا صاحب. دراسة تحلٌلٌة للسٌولة المصرفٌة لع

 .2005, المجلد الثالثالعدد الحادي عشر,  ,ةللعلوم اإلدارٌ
2
أبو رحمة, سٌرٌن. السٌولة المصرفٌة و أثرها فً العائد و المخاطرة, دراسة تطبٌقٌة على المصارف التجارٌة الفلسطٌنٌة. رسالة  -( 

 .2009ماجستٌر, جامعة غزة, 
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 وصلت الباحثة فً نهاٌة الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان منها: و

 التجارٌة للمصارف العائد المصرفٌة و معدل السٌولة بٌن و تؤثٌر ارتباط عالقة وجود عدم 

 الدراسة. عموضو الفلسطٌنٌة

  السٌولة مخاطرة ومإشرات المصرفٌة السٌولة بٌن وتؤثٌر ارتباط وجود عالقة عدم ثبت 

 .التجارٌة للمصارف

مدى تطبٌق  ,1األردن(, إدارة مخاطر السٌولة فً البنوك العاملة فً 2010دراسة )األعرج,  -4

 أفضل الممارسات فً تطبٌق إدارة مخاطر السٌولة فً البنوك العاملة فً األردن.

 المصرفٌة الممارسات أفضل تطبٌق فً األردن فً العاملة البنوك لمساعدة الدراسة هدفت 

 فً بازل لجنة من المقترحة العوامل على التعرف خالل من السٌولة مخاطر إدارة فً

 .األردن فً العاملة البنوك فً تطبٌقها مدى و السٌولة مخاطر إدارة

 و استخلص الباحث من الدراسة مجموعة من النتائج و التوصٌات كانت كالتالً:

 السٌولة مخاطر إلدارة عام إطار باعتماد المصارف قٌام ضرورة. 

 السٌولة مخاطر إلدارة اتٌجٌاتسترا تطوٌر. 

 السٌولة مخاطر قٌاس أدوات تطوٌر. 

 بما عمالهاأ تطوٌر إلى الرقابٌة الهٌئات دعوة و دوري بشكل اإلفصاح بمتطلبات االلتزام 

 ٌة.العالم المصارف سوق فً التطورات آخر مواكبة ٌضمن

 المالً بالنظام الخاصة الضاغطة الظروف اختبارات تنفٌذ ضمان. 

(, بعنوان: أثر فائض السٌولة النقدٌة على معدالت الربحٌة فً 2008, دراسة )الدرابسة -5

 وهدفت هذه الدراسة إلى : ,2البنوك األردنٌة

 التجارٌة فً تشغٌل فائض السٌولة النقدٌة لدٌها.مصارف التعرف على قدرة ال 

 التجارٌة األردنٌة على  لمصارفالتعرف على مدى تؤثٌر فائض السٌولة النقدٌة لدى ا

 .لدٌها مإشرات الربحٌة

 : النقاط التالٌةلت هذه الدراسة إلى وتوصّ 

 تتؤثر نسبة رأس المال لدى البنوك التجارٌة فً األردن بفائض السٌولة بصورة اٌجابٌة و 

 .هذا التؤثر ذو داللة إحصائٌة قوٌة, و

                                                           
1
اد للعلوم االقتصادٌة, العدد الخامس و مجلة كلٌة بغداألعرج, عدنان شاهر. إدارة مخاطر السٌولة فً البنوك العاملة فً األردن.  -( 

 .2010العشرون,  

, العلوم اإلدارٌة كلٌة االقتصاد وجامعة الٌرموك, . أثر فائض السٌولة النقدٌة على معدالت الربحٌة فً البنوك األردنٌةالدرابسة, بشار.  -( 2

2008. 
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  األردنٌة على نسبة توظٌف األموال بصورة تإثر فائض السٌولة النقدٌة لدى البنوك التجارٌة

 .عكسٌة فازدٌاد فائض السٌولة ٌإدي إلى انخفاض نسبة توظٌف األموال

  ّائض السٌولة النقدٌة لدٌها بصورةبحٌة لدى البنوك التجارٌة األردنٌة بفتتؤثر نسبة الر 

 .الربحٌةهذا ٌعنً أن زٌادة فائض السٌولة النقدٌة تإدي إلى انخفاض نسبة  عكسٌة, و

 ثانٌاً : الدراسات األجنبٌة :

 bank liquidity"بعنوان: , 1(Van der vossen; Van ness, 2010دراسة ) -1

management", أوالً ا, بالنسبة للسٌولة وهم أمرٌنالبنوك تواجه  أنهذه الدراسة على  أكدت :

:  ثانٌاً  ( وmanaging liquidity creation) ,مسإولة عن إدارة خلق السٌولة مصارفال

البقاء على  مصارفففً الجانب األول ٌتوجب على ال(, liquidity risksمخاطر السٌولة )

 أما مستوى السٌولة المطلوبة من اجل تقدٌم الخدمات للمودعٌن والشركات التً تحتاج التموٌل,

ط التحوّ هً  و األولىالوظٌفة  إتمامعلٌها أن تقوم بمتطلبات حماٌة من اجل  اآلخرفً الجانب 

نفسه  لمصرففالموازنة بٌن سٌولة ا, بعملٌة إٌجاد مصادر التموٌلتتعلق  التًلمواجهة المخاطر 

 .هً مجال بحث هذه الدراسةللسٌولة  نشؤمبٌن وظٌفته ك و

بىٌن  تحقٌىق الموازنىة بىٌن وظٌفتهىا كمىزود للسىٌولة و لمصىارفتوصلت الدراسة إلىى أن : علىى ا

 هذا ٌىتم عبىر تقنٌىات إدارة السىٌولة وخصوصىاً  بؤدائها لتلك الوظٌفة, ومخاطر السٌولة التً تحٌط 

التىىدفقات النقدٌىىة الخارجىىة  (, وinflows) التىىدفقات النقدٌىىة الداخلىىةالتىىوازن بىىٌن فىىً مجىىال إدارة 

(outflows( ممىىىا ٌحمٌهىىىا مىىىن الضىىىغوط المالٌىىىة ,)stressو ,)   كىىىل ذلىىىك ٌجىىىب ان ٌىىىتم وفىىىق

 .المنظمون للعملٌات المصرفٌة والنظام المالًمجموعة قواعد ٌضعها 

 (, بعنوان:Vento; Ganga, 2009دراسة ) -2

 bank liquidity risk management and supervision" ," هدفت هذه الدراسة

, و دراسة إمكانٌة تطوٌر هذه الطرق على ضوء نتائج تحلٌل فعالٌة طرق إدارة مخاطر السٌولة

الكثٌر من المصارف ال تؤخذ لحد اآلن اعتباراً للحاالت  أناألزمة المالٌة العالمٌة, حٌث 

 االستثنائٌة و الضاغطة.

قام الباحثان بتصمٌم العدٌد من المعادالت الرٌاضٌة, و النماذج التً تتعلق بإدارة خطر السٌولة بما 

ض لها المصرف, و فً النهاٌة وصل الباحثان للعدٌد من مع حاالت الضغط التً قد ٌتعرّ ٌتناسب 

 النتائج و التوصٌات ٌمكن ذكر بعضها كاآلتً:

 .ضرورة تفعٌل أنظمة التقٌٌم الداخلً فً المصارف التجارٌة و خصوصاً أوقات األزمات 

                                                           
1(- B, VAN DER VOSSEN; R, VAN NESS. Bank Liquidity Management, university at Albany, state 
university of new York, 2010. 
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  من وضع سٌاسة سٌولة إٌجاد نماذج الخاصة بالمصارف إلدارة السٌولة, تمكن كل مصرف

 خاصة به.

  3و بازل  2تعزٌز دور اإلفصاح لدى المصارف, و التؤكٌد على االلتزام بمعاٌٌر بازل. 

 , بعنوان:1(MONTES-NEGRET, 2009دراسة ) -3

""The Increasing Importance of Liquidity Risk,  هدفت هذه الدراسة إلى شرح

إضافة للتؤكٌد على التالزم و األهمٌة المشتركة لهما فً الفرق بٌن مفهومً السٌولة و المالءة, 

 مجال إدارة السٌولة فً المصرف.

ع الملًء قد ٌتمتّ  غٌر و خلص الباحث للقول بؤن: مفهوم السٌولة ٌختلف عن المالءة, فالمصرف

التدفقات النقدٌة فقط فً المصرف, فً حٌن  السٌولة هً وضع ٌخصّ  أنو بالسٌولة, ع أو ال ٌتمتّ 

ق بقدرته على التصرف بالسوق, و الصورة التً ع بها المصرف و تتعلّ أن المالءة هً حالة ٌتمتّ 

ق بنتائج ة التركٌز على مخاطر السٌولة فً المصرف, ألنها تتعلّ د الباحث على أهمٌّ نها, و أكّ ٌكوّ 

 .ر بكل نشاطاتهكل عملٌات المصرف و تتؤثّ 

, تناولت "Introduction to Applied Stress Testing " , بعنوان: 2(CIHAKدراسة ) -4

هذه الدراسة أحد أهم تقنٌات قٌاس المخاطر فً الوقت الراهن و هً اختبارات الضغط المصرفٌة, 

 ة اختبارات الضغط, و رّكز على الناحٌة التطبٌقٌة لها فً المصارف.و تناول الباحث أهمٌّ 

عدد من المصارف اختارها الباحث تبعاً لعدة عوامل كحجم حصتها  الختبار وضع هدفت الدراسة

 بإجراءالسوقٌة, و ان كانت عامة أو خاصة, بدون تسمٌة حفاظاً على السرٌة المصرفٌة, و قام 

 اختبارات ضغط  شملت اختبار مخاطر االئتمان, و مخاطر سعر الصرف, و مخاطر السٌولة.

حٌث استطاعت بعض المصارف تخطً  ل الباحث لنتائج االختباراتو فً نهاٌة الدراسة توص

حالة األزمة المفترضة من قبل الباحث فً حٌن فشل البعض اآلخر, حٌث أثبتت النتائج صمود 

المصارف الكبٌرة أكثر من الصغٌرة فً حالة األزمة, و بطء انتقال أثر األزمة إلى المصارف 

 كونها تحظى بثقة الجمهور أكثر.الحكومٌة مقارنة مع المصارف الخاصة 

 

 

 

 

 

                                                           
1 (-MONTES-NEGRET, F. The Increasing Importance of Liquidity Risk, The World Bank, 2009. 
2 (-CIHAK, M. Introduction to Applied Stress Testing, IMF Working Paper, Monetary and 
Capital Markets Department, P/07/59, March 2007. 
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تعّد أول دراسة تتناول التقنٌات الحدٌثة فً إدارة السٌولة  ممٌزات الدراسة عن الدراسات السابقة:

ٌّز ضة للمخاطرة فً سورٌة, النقدٌة وجوانبها كاختبارات الضغط و أنظمة القٌمة المعرّ  و تتم

فٌمكن اعتبار هذه  ,المصرف التجاري السوريبجانب تطبٌقً ٌشمل اختبار ضغط السٌولة على 

المصرفٌة المتطورة  األنظمةالتً تدرس  األكادٌمٌةالدراسات  الفجوة بٌن الدراسة محاولة لتقرٌب

 مع الدراسات العربٌة التً تناولت نفس المجال.
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 برز التطوراتأالسيولة, املفاهيم و : لثانيالفصل ا

 ِحز٠ٛبد اٌفصً

المعاني المتعلقة فيه م السيولة والمبحث األول : مفهو  1- Concept of liquidity, other 
meanings 

السيولة و النقدية  في المصرف ةقضي المبحث الثاني :  2- Liquidity  & cash  problem 

 Liquidity  risk -3 .  خطر السيولة المبحث الثالث :

نظريات السيولة مداخل والمبحث الرابع :  4- Liquidity approaches & theories  

مصادر السيولة في المصرف, و وظيفة المبحث الخامس : 
 خلق السيولة

5- Liquidity Sources & liquidity 
creation 
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 concept of liquidity فيهاملعاين املتعلقة  مفهوم الس يوةل و :املبحث الأول

ق في هذا المبحث لتاريخ االهتمام بالسيولة لدى المصارف, ثم  تم   نشرح بعض المفاهيم سالتطر 

 .المتعلقة بالسيولة

ً:Historical viewًنظرةًتارٌخٌةً:أولاً

األلمواني بقلوم االقتصواد  م( 1876عوام   حوول السويولة منوذ   كر  ما ذ  لالنتباه  ملفت   لشيء   ه  ن  إ

 knies),  اخلووة وقات الد  أموواكا العدوون بوويا التوودف   ضوورورو ودووود احتيوواطي لسوود   أكوود  عنوودما 

 فع والتحصيل.في الحاالت التي ال تتوافق فيها أوقات الد   ,ةنقدي  الخاردة ما ال

الموالءو,  السويولة و بواتمتطل  إلو   تم ت اإلشواروحيث  ,المفهوم في القرا الماضير هذا طو  ت  

 1975, و فوي عوام 1هيكول هوذه االحتياطيوات ات السواللة ويوحتياطتفريوق بويا حدوم اإلال كما تم  

 رليسها آنذاك دورج بلندا  دأك  حيث  قابة المصرفية,للر  ر في تأسيس لدنة بانل هذا التطو   ردم  ت  

 (Blunden  ى انعقواد أد  و بعد ذلك  لمصارف,السيولة في ا وعل  ضرورو تدعيم رأس المال

و سابقا   بعت  و قواعد ات  إل  تغيير عد   ,2(1 مؤتمر بانل  ة بتقيويم رأسومال في مدال النسو  الخاص 

 فوي ظول  مصوارف أعموال ال لضوبطفيموا بعود الحادوة  عاظموت  ت   .3حدم السويولة لديوه المصرف و

وووال وووات رتغي  بوووات تنايووود متطل   ظهوووور اختناقوووات دديووودو و النظوووام الموووالي العوووالمي و هدهاالتوووي ش 

عالمصارف بسب    1.5هوو موا سومي بوانل  كاا ذلك بظهور تعليموات دديودو و و أنشطتها  تنو 

 فيما بعد دت أك   و ,أسعار السوق مخاطرة بمعايير خاص   حيث أضافت   ,(1998 وعمل بها عام 

السويولة  مخواطر لموادهوةبها  ةاص  برامج خ مصارفال إيدادة عل  أهمي   ,إرشاديةنشرات  عبر  

 .20044عام  وعمل بها رسميا   ,المخاطر االلكترونية ات والمشتق  مخاطر  و

االختناقووات  و األنموواتبعوود  خصوصووا   و ,ضووروريا   أموورا  إدارو السوويولة  أصووبحت  فيمووا بعوود 

ووت بالمصووارفالتووي الماليووة  ووا  , ألم   مثوول إدارو الودالووع و ,ةصووخص  ات متإدار إلنشوواء هووادفعمم 

 و إدارو النقدية وغيرها. رأس المال العامل و إداروالقروض 

 

                                                           

1(- Duttweiler, R, Managing Liquidity in Banks  A Top Down Approach, 2009. John 

Wiley & Sons Ltd ,page 1. 
اٌٛال٠بد , , ا١ٌبثبْ ,أٌّب١ٔب , ا٠طب١ٌب , فشٔغب , وٕذا , ثٍد١ىب : رىٛٔذ ِٓ اخزّبع ِدّٛعخ ِٓ اٌذٚي 1ٌدٕخ ثبصي - ( 2

اعزشا١ٌب , اٌص١ٓ  , اٌغ٠ٛذ  إضبفخ اٌٝ ٌٛوغّجٛسج ِٕٚذٚث١ٓ ِٓ ٘ٛٔح وٛٔح ,ع٠ٛغشا,اعجب١ٔب , ٌٕ٘ٛذا ,ثش٠طب١ٔب, اٌّزحذح 

 ٚ عٕغبفٛسح 
3(-GOODHART, C. Liquidity Risk Management ,Special Issue on Liquidity, Banque de 
France, February, 2008, page 1. 

 .11ص  ,2005 اٌدضء اٌثبٟٔ, ث١شٚد, 2ِٛعٛعخ ثبصي  ,د١ٌٍه إٌٝ إداسح اٌّخبطش اٌّصشف١خ .ٔج١ً ,حشبد-( 4
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 :نشرو بعنواا لمصارفقابة عل  اأصدرت لدنة بانل للر   2008في عام و  

  liquidity risk management and supervisory challenges)  أ  " إدارو

و, و وتحديات الرقابة" السيولة مخاطر بالتعهودات  مصوارفة التونام الدت هوذه النشورو علو  قل وأك 

 .1ة لموادهتهاباع قواعد عام  عدم إت   والشروط العامة للسالمة ما مخاطر السيولة , و

 هتمام اتفاقية بانل بالمخاطر المصرفيةالتاريخي الر تطو  ال(1.1) الشكل

 

   الباحثالمصدر: ما عمل  

ً: conceptًمفهومًالسٌولة:ًثانٌااً

ضعف  ركودها وف م في الدسم,الد   لدرياا  , المصرفاألموال في انتقال أا نشب ه  مكا  ي  

لمشاكل في   فيؤد   ا نقصانهاأم   ,يعكس ضعفا  في نشاط المصرف و ربحيتهقها المرونة في تدف  

 optimumالمثالي   الحد  ب حتفاظاال هو د سالمته المالية, فالوضع األفضلو يهد   أداله لوظالفه

capitalتحديد االحتيادات أوال :   , الذ  يتطل  ( ما األموال(requirements)  ما األموال

 خاذات   و ثانيا :, الالنمة للمصرف في األدل الطويل وتنظيم األموال الحاضرو عل  هذا األساس

قات عل  التدف   بالغ   لذلك ما أثر  لما  ,عليه التطوير المستمر   إدراءاألمثل و القرار االستثمار  

ً(.long-term  في األدل الطويل اخلةالنقدية الد  

                                                           

 إداسح فٟ اٌّّبسعبد أفضً رطج١ك ِذٜ. اٌجٕٛن اٌعبٍِخ فٟ األسدْإداسح ِخبطش اٌغ١ٌٛخ فٟ . عذٔبْ شب٘ش, األعشج -( 1
 .1ص, 2010,  اٌعذد اٌخبِظ ٚ اٌعششْٚ, ِدٍخ و١ٍخ ثغذاد ٌٍعٍَٛ االلزصبد٠خ. اٌغ١ٌٛخ ِخبطش

 مخاطر االلتماا                   

 1 بازل

مخاطر االلتماا                                      + مخاطر السوق 
 1.5بانل ( 1تطور بانل  

+ مخاطر التشغيل + مخاطر السوق + مخاطر االلتماا 
المخاطر االلكترونية                         + مخاطر السيولة + مخاطر المشتقات 

 2بانل 
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مدى  د لألصول الساللة وما ذكرنا إا المصرف النادح عليه أا يقوم بتقدير دي   في ضوء  

 ربحيةعل   سينعكس إيدابا  , األمر الذ  تحقيق الحد األدن  المطلو  ما المالءو المالية 

 المصرف .

 :يمكا تلخيصها كالتالي طبيعتها و ها,استخداممكاا حس  عة متنو   و للسيولة مفاهيم عديدو

ما خالل السوق عل  رفع رصيد خنالنها ما النقدية  المصارفمدى قدرو  سيولة السوق: -

  تسوييل(, العادلوة باألسوعار أصووله علو  بيوعالمصورف  مودى قودروأ   بأسعار السوق, و

 .1ضةلبيع بأسعار مخف  راره لاضط  خسالر عند يتكب د بحيث ال 

صول عليهوا المصورف موا خوالل المصوارف سيولة الدهان المصرفي:هي السيولة التي يح -

 .2شديدو السيولة  أو المصرف المركن  أو عندما يبيع أصوله األخرى

دور البنك المركن  في توفير السيولة للدهان المصرفي ما خالل  سيولة البنك المركن : -

 .3األخير لها عرض النقود أو لع  دور المقرض م في التحك  

 والتناماتوه سوداد  علو بل إنها قدرو المصرف الماليوة  ,ة معينةكمي   أوالسيولة ليست نسبة  -

 .4كفاءته في ذلك

( لودى المصورف, حيوث كلموا (cash & near cashشوبه النقديوة  مدى تووفر النقديوة و -

 .5تنداد سيولة المصرفاألصول الساللة أكثر, هذه توفرت 

 -1نمووة لتحقيووق أمووريا الكفوواءو الال   المصوورفق للسوويولة : أا تتوووفر فووي المفهوووم الضووي   -

التعهود  بصوفقات دديودو فوي حوال كانوت  -2وقت اسوتحقاقها  يدات الحالية فااللتنام بالتعه  

 المصورفاحتيادوات السويولة تنبثوق موا التونام  إابالتوالي  .و6مصورفمربحوة لل مغرية و

الووونق   مكووواا إحوووالل أو موووا الخصووووم, دات دديووودو أو اسوووتحقاق تعهووودات سوووابقةهوووبتع

 المتوقعة. الداخلة عدم التسديد للتدفقات ط ما مخاطرالتحو   و بالصناديق,

 سوداد و علو , موالءو المصورف قودرو والمصورفية : قصد بالسيولةنفي هذه الدراسة و  -

 ,, عند اسوتحقاقها قانونيوا   في الوقت المناس  وبخسالر مقبولة موادهة التناماته المالية

                                                           

1)- Montes-Negret, F. The Increasing Importance of Liquidity Risk, The World Bank, 
2009, page 11. 

 . 243ص , 2000, خبِعخ اٌضسلبء األ١ٍ٘خ , اٌطجعخ األٌٚٝ, إداسح اٌع١ٍّبد اٌّصشف١خ . خبٌذ,  ١٘ٚٞت اٌشاٚ-(2
3)- Montes-Negret ,F. previous reference, page 14 
4 (-Duttweiler, R. previous reference, page 2. 
5 )- van der Vossen, B; van ness, R. Bank Liquidity Management, state university of 
new York, 2010, page 2. 
6 (-MACHIRAJU, H. The modern commercial banking  ,2008, INDIANA  UNIVERSITY ,    
2ND EDITION, new age publishers, page187. 
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التوووي تمثووول حدوووم األرصووودو الدووواهنو لووودى يختلوووف هوووذا المفهووووم عوووا النقديوووة  بحيوووث

 المصرف.

 (:1.2يمكا توضيح معاني السيولة المصرفية كما في الشكل   -

 المعاني المتنوعة للسيولة المصرفية (,1.2الشكل 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

 

 

 (,(page 7 Jacobs, Mالمصدر: 

األهمية ذكر بعض النقاط  التي تخ  مفهوم السيولة, في بعد شرح المعاني المتعلقة بالسيولة, ما 

 :1, و ذلك عل  الشكل التاليإطار الفهم التقليد  له

 .يعتمد حدم األصول ونوعها بشكل كبير عل  سياسة المصرف 

  تمويل األصول الطويلة األدل ما خالل الخصوم القصيرو األدل بشكل كبير, سيدعل ما إا

 فدوو السيولة أكبر.

  تغيرت  فإذا بالتالي يمكا تحويلها لسيولة, األصول تكوا بشكل عام قابلة للتداول بالسوق, وبعض

 هذه األصول.سيولة السوق سوف تتأثر دردة  ظروف

 

 

 
                                                           

1)- R. Duttweiler, previous  reference, page 3. 

 ًالمصرفًعلىًسدادًجمٌعًالتزاماتهًبكفاءةًعندماًتحدث)حالةًالسٌولةًالمحددة(قدرة 

 وضعًمرٌحًوقويًللبنكًبالنسبةًللربحٌة 

 ًالمعنىًالكالسٌكًًللسٌولةًهوًًهذاأنًٌمكنًأنًنعتبر 

تأمٌنًسدادً

 المدفوعات

السٌولةً

ًقصٌرةًاألجل

 تكلفةًمعقولةً

 للتموٌل

درجةًسٌولةً

 األصول

السٌاسةً سٌولةًالسوق

الرقابٌةًوً

العامةًللبنكً

 المركزي

 قابلٌةًالمتاجرة

السٌولةًطوٌلةً

 األجل
 ًالمالءةًالكافٌةًلالقتراضًطوٌلًاألجلًًلدعمًالنموًفًًاألصول 

 ٌالئمًهذاًالمفهومًالتطورًالحدٌثًللمصارفًوًتوجهاتهاًالحالٌة 

 (ً)الشكلًالهٌكلًًللسٌولة(:ًًٌوضحًهذاًالمفهومstructural  liquidity) 

  فًًسوقًرأسًالمالًبدونًتحقٌقًخسائرًالدائمًلألدواتًالستثمارٌةًإمكانٌةًالتجار 

 ًرأسًالمالالمالًوًمالءةًالسوقًلتموٌلًالمقترضٌنًفًًأسواق 
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cashًمفهومًالنقدٌةًً:ثالثااً

الشيكات  األخرى, و مصارفلدى ال األرصدو و في الصندوق, المصرفالنقدية هي رصيد 

مووا اليوميووة ل فووي موادهووة السووحوبات األو   خووط  الوودفاعيشووكل هووذا الرصوويد  ,1برسووم التحصوويل

وا  ,نفواذ الرصويد النقود  احتمواالتالتعامل بشكل حذر مع  اإلداروعل   ,لهذا النقدية, و تدميوع أم 

النقديوة  سوي بق ي قسوم كبيور موا ألنوه مثاليا   يعتبر حال    رصيد النقد  بشكل فالض عا الحادة, الال

 .2الربحية ل ما فر خنالا المصرف, األمر الذ  يقل  في ل عط  م  

 فًًالمصارفالنقدٌةًأهمٌةً

القدرو عل  تأميا النقدية ما مالءته بك  فت  التنامات المصرف تدفع بشكل نقد ,  بما أا  

قات لفدوو بيا التدف  ع صحيح ليتطل  توق  و ذلك  لتنامات بالشروط المطلوبة,الالنمة لسداد اال

العمالت التي يد   كل االعتبارات ما تواريخ استحقاق, و ا  , مراعيوالخاردة النقدية الداخلة

الضغوطات ما هيلات  ,الخاردة و قات الداخلةتقدير التدف   في يتها , األخطاء كم   ر وأا تتوف  

قات الداخلة عا ميعادها القانوني, أو دفع االلتنامات المالية قبل ر تحصيل التدف  تأخ   ,رقابية

 يد  أا يوضع تحت التدربة في ظل ظروف عادية ذكر سابقا   كل ما استحقاقها.تاريخ 

 business as usual)  3ةغطاظروف ضأو  stressed conditions). 

 داخلية ضغوطا   غوط التي يوادهها المصرف فتكوا إماحديثنا عا الض   و في سياق  

 internal shortcomings) ,  ة نظامي   أو ضغوطا systemic risk ) تتعلق بالبيلة

قليلة السيولة في هذه الحالة  السوقتصبح  بحيث ,بشكل عام السوق وضعكالخاردية 

 illiquid)4 , م يمكننا القول , الركينو األساسية لعمل المصرفهي خنالا النقدية  إا  مما تقد 

دارو عل  اإللذلك يد  , الخصوم سيكوا لها األثر النقد  و باألصولعملية تتعلق  فأ 

الحد صيد النقد  إل  رفع الر   و مفادلة,أ  فدوو سيولة  إلغالق مصرفية أا تعمل سريعا  ال

 حقيقيا  قد تحمل خطرا   ألنها النقدية  نقعادية ما يد  عدم االستخفاف بحالة كما  المطلو ,

 .5عل  السيولة

 

 

                                                           

 .354ص, اٌعشثٟ اٌحذ٠ش اٌّىزت ,1996 ,اٌطجعخ اٌثبٌثخ ,إداسح اٌجٕٛن اٌزدبس٠خ. ١ِٕش إثشا١ُ٘ ,ٕ٘ذ1ٞ)- 
 .354ص  ,ِشخع عجك روشٖ, ٕ٘ذ2ٞ) -

ٌّعشفخ إِىب١ٔخ فشٍٗ أٚ ٔدبحٗ فٟ ٌٙب  ِفزشضخ ِٓ اٌصذِبد ٠زُ رعش٠ض اٌّصشفاخزجبساد اٌضغظ ٟ٘ حبالد -(3

 حبي حذٚس أصِخ حم١مخ ٚ ثبٌزبٌٟ إِىب١ٔخ رالفٟ إٌزبئح اٌغٍج١خ ٌٙب لذس اإلِىبْ.
4 )- Montes-Negret ,F, The Increasing Importance of Liquidity Risk, The World Bank, 2009, 
page 3. 

5(-Montes-Negret ,F, previous reference , page3 . 
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 وًدورًالحتٌاطٌاتًسٌولةللًنتجكمً اا:ًالمصارفًرابع

كما يمكنها االقتراض ما بعضها البعض, و بالتالي السيولة,  ق  بوظيفة خل  تقوم المصارف 

 احتياطي المصارف تشكل للسوق, و بامتالك األصول الساللة ة سيولةكمي   م المصارف أقل  تقد  

وسادو  حيث يشك ل (cushion( أو  buffer  , أو ما يسم  تحديدا  األماامتطلبات لمقابلة 

عل   المصرفبحصول  1في الظروف الضاغطة, المصرفعا  الصدماتالهواء التي تحد  

 و, وقات الطبيعيةما يمكا ما السيولة للسوق في األ يم أقل  تقد التأقلم و يستطيعحتياطي اال هذا

ما خالل  ,االستفادو ما مداالت الربحية و المصرفبالتالي تخفيف الطل  عل  السيولة في 

لكا هذا بحدود  ,التأثير في العرض النقد تستطيع المصارف ة االقتصادية هذه الوظيف

رت أما إذا توف  , المركن  المصرفاحتياطياتها المصرفية المتوفرو في الخنالا, أو لدى 

رت في حال قر   ,النقود نيادتها ما خالل وظيفة خلق  القدرو عل   مصارفاالحتياطيات فلدى ال

 وشروط السلطة النقدية, و ا الوضع االقتصاد , لمدموعة ما العوامل منه ذلك, وهذا تبعا  

 .2استراتيديات المصرف التسليفية

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 )-Liquidity cushion or "buffer": A reserve fund for a bank  made up of highly liquid 
investments . 

  ,اٌطجعخ األٌٚٝ ,داس اٌحبِذ ,عّبْ ,إٌمٛد ٚاٌّصبسف ٚاألعٛاق اٌّب١ٌخ. ٔضاس ععذ اٌذ٠ٓ ع١غٝ, جذ إٌّعُ اٌغ١ذ عٍٟع -( 2
 .165ص, 2003
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   the issue about liquidity & cashالنقدية والس يوةل املبحث الثاين : 

صل   يعود ذلك إل  التدارية, و مصارفلما أهم المواضيع التي ترتبط با تعد  النقدية

 المصرف كما نعلم فإا   كمستودع لألموال. التدارية مصارففكرو ال و المصرفطبيعة 

 واإللنامية  حتياطياتالبامع احتفاظه  لديه,قرض ما أموال الغير التي يودعونها التدار  ي  

ما  ال بد   ,سبق ماعل   بناء   بقاء رأس المال كضماا وتدعيم للمركن المالي, االختيارية, و

 هذا ما يسم  المالءو و ,بسرعة توفر النقدية أو األصول الساللة القابلة للتحويل لنقدية

 capacityأو التوفر )  availability). 

 ( العالقة بيا السيولة والنقدية1.3الشكل  

 

 ثالباح عملما المصدر : 

 

 

 

 

الوقتً+ًخسائرًالبٌعً

أيًظروفًً+ًالعملةً+

 ٌتعرضًلهاًالمصرف

قدرةًومالءةً

 المصرف
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ًمضمونًمشكلةًالسٌولة:ً:ًخلفٌةًوأولاً

 اآلتي: النحولمشكلة السيولة خلفية و مضموا, عل  

ًخلفٌةًالمشكلةً: -1

لهوذا تتودوه أغلو  , forecasting)1مشوكلة التنبوؤ   موا المصورفالنقدية في مشكلة تنبثق 

و  ,الخاردوة قات النقديوة الداخلوة ولتدف  باؤ تقنيات التنب   الدراسات التي تتعلق بمشكلة السيولة نحو

ما السي   ,تعالج مشكلة التنبؤ (standard processes  عدم ددوى وضع نماذج ثابتةبسب  

للتقسويم الدغرافوي  االختالف تبعوا   النظام المالي و رات اليومية باالقتصاد العالمي وظل التغي   في

بإيدووواد طرقوووا  لتدميوووع البيانوووات و العالميوووة  لمصوووارفا قاموووت ,السياسوووي علووو  امتوووداد العوووالم و

 .المعلومات التاريخية وبناء مقاييس إلدارو المخاطر عل  أساسها

ت  هي ليست أوقات أنمات,  مصارف,ال أا أغل  األوقات في عملعل  عديدو دراسات أكد 

رات التغي   الفالدو,أسعار في المفادلة تقلبات الما معوقات االستقرار, ك , عدد  وقاتيتخلل هذه األ

هوي  المصورفخبورو  أا   . ال شوك  ض لهوا السووقفي النظام المالي العالمي, الصدمات التي يتعر  

تسوومح لووه  المصوورفخبوورو  موادهووة الحادووات المتغيوورو للسوويولة, إا  فووي  عاموول مسوواعد لووه  أهووم  

لوة بالتعامل بمرونة موع التقلبوات واالحتفواظ بالحود المثوالي للسويولة, حيوث ال سويولة فالضوة معط  

 .لوده أمام خطر اإلفالس ودها   المصرفتعيق الربحية, وال فدوو عدن تدعل 

التي قد نفترضوها سيولة لاحالة انعدام  عل  أا نؤكد ,مشكلة السيولة الحديث عا معرض  في 

 illiquidity )خطوورا  مطلقووا  بالضوورورو   تشووك لال  ultimate risk), سوويؤخذ هووذا عليووه  و

راالعتقوواد  و ي عتبوور هووذا, التووي تحوودث االحتمووال كأحوود السوويناريوهات المتوقووع حوودوثها و  ا  مبوور 

 : 2لألسبا  التالية

 الموالي,  مباشور للفشول , بحيوث يكووا مسوب  رموؤث  ال تعتمود علو  عامول واحود  السيولة إا    -1

موا المتضوما لكول  و ,(risk report  د حالوة السويولة موا خوالل تقريور الخطورحد  تت بحيث

 .السيولة والمالءوهو نا هنا وما يهم   المخاطر المصرفيةوضع  يخ   

, فهوذا يعنوي أنوه موا غيور  ضوليال  دودا   لمصورفكاا احتمال حدوث الفشل في السداد ل إذا  -2

 .لضليلذو االحتمال ا بناء عل  هذا التوقعد بناء إستراتيدية كاملة الدي  

ألعموال  ذلوك تقييودفوي , سويكوا  المصورف إسوتراتيديةع لبنواء أخوذ هوذا التوق و في حال تم    -3

 هذا بدوا شك ليس ما أهداف المصرف. و ,فر  كبيرو للربحيةما  حرماا المصرف, و

                                                           
1 (- cash & liquidity management ,article, wallstreet systems , page1. 

2 (-Dutweiler, R. previous reference ,page3. 
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 انعودام السويولة مسوتوى قبول المصورفلحمايوة سويولة  (strains  وضوع القيوودت  ما  غالبا    -4

 illiquidity)أو علو  األقول   المصرفبتغيير إستراتيدية  تطبيق القيود كفيال   , بحيث يكوا

 .اإلستراتيديةهذه  أحد عناصر

في المصرف أا يعمل عل  بقاء النقدية  لسيولةبإدارو  المعنييادميع  المدير المسؤول وعل  

 weighted  حالموووورد   لتوووووانامووووا ا شووووكل  بتحقيووووق , المخوووواطر فووووي الحوووودود المقبولووووة

equilibrium) ,هووووي تووووأميا  بعوووويا االعتبووووار و لمصوووورفاألهووووداف األساسووووية ل أا يأخووووذ و

ة , موع اسوتبعاد حالوموا دهوة  أخورى ومراعاو سياسة الربحية ,ما دهة   مستقرالمدفوعات بشكل 

و التفاؤل ما خواللحالة  و, ultimate risk ةالالنهالي المخاطر , د دوموا""توقوع السويناريو الدي 

لدور الخبرو في مدال إدارو السيولة أهمية بالغة في معالدة الحاالت المشابهة في المؤسسات  إا

 األخرى.

ًمضمونًالمشكلة: -2

, علو  شووكل لتمويولمؤسسوات ا الشوركات و األمووال موا األفوراد و علو  مصوارفالتحصول 

بدورها تقوم بمنح االلتماا طويل األدول للدهوات , غالبا   قصيرو األدللع أو أموال مقترضة ودا

 و مواعيووداسووتحقاق األصوول  مواعيود  حالوة مووا عودم التوووانا بويا ا مووا يسوب  هوذ و المقترضوة,

ألصول مع التودفقات النقديوة ما اما تتساوى التدفقات النقدية الداخلة  نادرا   و استحقاق الخصوم,

 السيولة بالنقاط اآلتية:, و يمكا تفصيل مشكلة لخصوملتغطية االخاردة 

  بسووب  تعاموول المصووارف ,االسووتحقاق مواعيوودعوودم تطووابق مشووكلة السوويولة عنوود  تحوودثقوود 

وووحسوووابات ب  demand ن بدردوووة عاليوووة موووا إمكانيوووة السوووح  كودالوووع تحوووت الطلووو تتمي 

deposits) القابلوووة للتفووواوض  الحسوووابات وNOW accounts))1  هوووذا األمووور م حوووت  , ي 

الوقوت فوي  الدواهنو, وتووفر النقديوة موا خوالل االستعداد الدالم لموادهة المدفوعات المحتملوة 

 .2في نهاية األسبوع أو ما قبل نهايته, في مواسم محددو ما السنة المناس , خصوصا  

 سوويلدأ  اآلخوور للمشووكلة بالحساسووية ألسووعار الفالوودو, فعنوودما ترتفووع أسووعار الفالوودوق السووب  يتعل وو

فوالد أعل  لدى مصارف أخرى أو باحثيا عا  المصرفا لسح  ودالعهم ما يالمودعبعض 

 القوروض علو  تأديول الطلبوات الدديودو لقروضوهم المتقودميا بطلبواتسويعمل  و ,عوالد أعلو 

ع هوؤالءوفوق سوعر الفالودو المرتفوع, بينموا  موا سوحوباتهم فوي الخطووط االلتمانيوة التوي  سيسور 

                                                           

1 (-NOW : Negotiable Order of Withdrawal 

2 (-ROSE, P. Bank management & financial services. sixth edition ,2005, page 351. 
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أا الحساسوية لسوعر الفالودو تلعو   ,سوبقلنوا مموا تبي ا ي, 1المنخفضمانالت تعمل بسعر الفالدو 

,  (demand on deposits سووكيا مووا دووانبيا همووا : الطلوو  علوو  الودالووع حوود دور 

ولوم نتحود   هذا و .(demand on loans والطل  عل  القروض الت ر معود  ث عوا توأثير تغي 

للحصول علو  لبيع قسم منها  يضطر  التي قد  , والمصرفالفالدو عل  السعر السوقي ألصول 

تكلفوة االقتوراض يؤد  لنيادو ما تأثير  ينشأ عا ذلك ماو , (cash  كمية إضافية ما النقدي ة

 ما األسواق المالية.

عند ورود  طلبوات السوح  للعمالء النقدية ت عا تقديم ف مؤق  بتوق   قد تبدأمشكلة السيولة  إا

 يعوةالود أو كول  عودم رد دونء عنود عوا الخدموة أو  ATMخروج الصورافات اآلليوة ك, همقبلما 

 المصورفشعور الخوف و انتشوار اإلشواعة حوول توق وف  يلي ذلك  اندياد ,(حيا الطل  للعميل

سووى  روالعمالء غير المبر  ما طلبات  طويلةفي سلسلة  المصرف الذ  يوقع األمر, عا السداد

  .behavioral finance science)2السلوكي  علم المال  رهالذ  يفس   ,باع سلوك القطيعبإت  

  3ًoverviewالسٌولةًةًعنصورةًعامً ًتكوٌنً:ًًثانٌااً

( بشوكل خوا  أحود أهوم العناصور cash flowsالتدفقات النقدية   السيولة بشكل عام وتعد  

يسوتخدم عملوة واحودو بصوفقاته  مصورففمتطلبوات السويولة ل. المصرفرو في قوو المؤث  النوعية 

موا نوا يمكن  هنواك بعوض الدوانو  التوي دولوي,  مصورفمتعدد العموالت أو  مصرفتختلف عا 

 , عل  الشكل التالي:السيولةعامة عا استيضاح صورو خاللها 

 درجةًالتنظٌم -1

 اختيار الدردةو ال يعتبر  الوقت,الكمية والعملة و  عدو أبعاد هي : تعتمد دردة التنظيم عل 

, هوذه الدردوة الختيوار خاصوةا قواعد وما والمنظ  والمراقب يحدد و المثل  للتنظيم مهمة سهلة ,

حيوث  التقيويم , و لمقارنوةموا أدول أغوراض النس  الشالع ل ستخدامالافي الفترو األخيرو  نالحظ  

                                                           

األكاديمية العربية لمعموم المالية والمصرفية ، معهد التدريب المالي . أعبع١بد اٌع١ٍّبد اٌّصشف١خ. خ١ًٍ, اٌشّبع-( 1
 .236، ص2002، والمصرفي

 Daniel االقتصادي كانيمان   من أهم رواده Behavioral finance science عمم المال السموكي   -)1

Kahneman تجميعهم لممعمومات وآلية  يدرس الظواهر السموكية في عممية اتخاذ القرار، ويهتم باألفراد وكيفية
الجوانب التطبيقية والنفسية المتضمنة بقرارات  باالعتماد عمى استخدامها، ويهدف إلى فهم التنبؤ بحركة األسواق المالية

يركز هذا العمم عمى الجوانب الالعقالنية في سموك المستثمر أو العميل، وكيف تؤثر عمى السموك االقتصادي  األفراد.
 واتخاذ القرارات.

3 (-DUTTWEILER, R .previous reference, page 5. 
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ال نحتوواج بحيووث  ,بطريقووة مرنووة وسووهلة, صووورو واضووحة لحالووة المصوورفهووذه النسوو   تعطووي 

 .المالية استخدام النس عند دو معق   بيانات كثيرو و لتفاصيل و

 كثيورا   ينشوط ال  الذ  المصرف, ف(currency mixمنيج العمالت المستخدم  أما بالنسبة ل

اختيار منيج العمالت فال يعدو األمر سوى تقديم دفعة  عملية ال يعاني ما ,خارج منطقة عملته

يونداد األمور صوعوبة فوي , فوي حويا تكوا دفعة صوغيرو ما التي غالبا   و ,معينة بالعملة األدنبية

متعددو العمالت(,  مصارف ال غير عملتها األساسيةتعتمد عمالت التي تدخل مناطق  لمصارفا

موع التركيون  ,هاصوفقات تسوتخدمها فوييحت م عليها تووفير النقديوة بكول العموالت التوي  األمر الذ  

 فوي ظول   مصوارفيضوما التووانا فوي عمليوات هوذه الما  هذا و العمالت المستخدمة,  عل  أهم  

 المصورفالمالية, لكوا موا أا يحودث اخوتالل فوي تلوك األسوواق تبودأ مشوكالت  األسواقاستقرار 

 المناسو  بالوقت الصفقات التي دخلت بها, تمامإلبالعمالت المطلوبة  لنقديةتوفير ا بالتنايد عند 

 .فق عليهاو الشروط المت  

ذات المصوارف  فندود عنود, (timingهو مشكلة التوقيوت   ,  ذكرهود  يتر الذ  خياأل بعدال

د المنوواطق , بسووب  تعوود   فووي أوقووات مختلفووة أا إنهوواء الصووفقات يووتم  االمتووداد الدغرافووي الكبيوور , 

المرونة التي تتم بهوا العمليوات فوي هوذا  التحتية للنظام المالي و يةهنا تبرن أهمية البن . والنمنية

بلود أدنبوي, التي تعمل فوي  مصارفالمطلوبة في الوقت المناس  لل نقديةلتأميا ال النظام, وذلك 

 الثانويوة و ت االنتبواه عوا العموالتيدو  أا يشوت  علو  العموالت الرليسوة ال  مع العلم أا التركين

 عل  استقرار مستويات النقدية في المصرف. غير مباشر تأثيرلها  بال شك   التي

  natural and artificial liquidity لةًالمصطنعةالسٌولةًالطبٌعٌةًوالسٌو -2

المودفوعات و  نتيدوة اسوتحقاق  (Cash flows  السويولة الطبيعيوة التودفقات النقديوةي قصود  ب

 المصرفمالءو  ا السيولة المصطنعة هي قدرو و, أم  تحصيل المقبوضات بتاريخ استحقاق معيا

اسووتحقاقها, مثوول عمليووات الخصووم لوودى  الوصووول لمواعيوودتحويوول أصوووله إلوو  نقديووة قبوول  علوو 

األصوول المسوتخدمة  هوذه يدو  أا يتووفر فوي , المصرف المركن , أو اتفاقيوات إعوادو الشوراء

مشووكلة الالنمووة,  النقديووة  هتأمينووعنوود  المصوورفيوادووه حيووث  ,بليووة التووداول بالسوووققا عنصوور

اليوة معينوة النخفواض فيوؤد  توناحم الطلبوات لبيوع أداو م, المتراكموة للصفقات امتصا  السوق

 .سعرها السوقي عل  عكس ودود طل  نالد لشراء أداو مالية يؤد  لرفع سعرها

و وأما في حالة السيولة الطبيعية فالنقدي  قانونيوة  مواعيودوفوق  لة موا اسوتحقاق األصوول توتم  ة المتحص 

 موع المصوورف أخورى عمليوةبالشووروع ب ,العمليوة األولو  لوهبعود إنها عميوولموا يقووم ال وغالبوا   ,أكيودو

األمور يسواعد فوي هوذا  , وبويا المصورف والعميول رمتكور   صول وت  م  تعامول بحيث يكوا هناك خط 
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هتموام , و يعود   اع بها المصرفالشهرو التي يتمت   بسب  قةبالث   عميلشعور ال و ,المصرفاعتمادية 

وا  لنيوادو المصرف بعمالله عل  الفور  المسوتقبلية  أساس العالقة الطويلة موع العميول, عوامال  مهم 

 .ل ما خطر الفشل واإلفالسيقل   و للمصرف

 optionsًالخٌارات -3

سولفا  خوالل  د  محود   موا فوي المسوتقبل بسوعر   أصول   أو شوراء   الحق في بيع   يعطي الخيار لحامله  

لتسليم األصول  ا  ( مستعد   بالعه   ر الخياريد  أا يكوا محر  , و 1دو  تاريخ االستحقاق(فترو محد  

 له الخيار فوي التنفيوذ( ألا في العقد إذا أراد الشار  ذلك,  االتفاق وفق الشروط المودودو محل  

أو تكلفووة الخيووار. ( premiumعووه بحووق االختيووار  مووا يسووم   العووالوو  الشووار  دفووع مقابوول تمت  

 .2لعمليات داخل و خارج المينانيةفي ا الخصوم و بنود األصول وفي  الخياراتتستخدم 

و ا  رافق ذلك تنايود و ,في األعوام األخيرونايد استخدام الخيارات ت  مشوتر فوي عودد  ا  ملحوظ 

ذلك يدعول موا  ألا   ,االختيارمشترية لحق  هي غالبا   المصارف أا   حيث نرى, عقود الخيارات

 , وأرباحهوا غيور محودودو تكووا في حويا كتكلفة لحق االختيار,خسارتها محدودو بقيمة العالوو 

أا السولطات النقديوة  في الواليات المتحدو األمريكيوة  ندد   و ,نفسها ما تغيرات األسعارا تحص  

والمؤسسات المالية المعنية تحرير عقود خيوارات شوراء أو بيوع  مصارفقوانيا تمنع الوضعت 

 (.high-risk areas  عالية الخطورو قطاعاتفي بعض ال

 : 3الخيارات في حالتيا رليسيتا المصرفيستخدم 

حماية محفظة األوراق المالية ما ترادع أسعار األوراق المالية بسب  استخدام خيار البيع ل -

فووي حووال حققووت أسووعار يكوووا للمصوورف هنووا حووق تنفيووذ الخيووار أو ال  و, الفالوودو أسووعارارتفوواع 

 ..األوراق المالية ارتفاعا  

بسوب  ارتفواع  النادموة عوا الفدووات السوالبة الخسوالر تعوويضلاستخدام خيوار البيوع يمكا  -

 و ,حساسوة لسوعر الفالودو(الاألصوول    تنيود علو  الخصوم حساسة لسوعر الفالودو أسعار الفالدو 

 األصول  حساسة لسعر الفالدو  دراء انخفاض أسعار الفالدو الفدوات المودبة خيار الشراء عند 

  .الخصوم  حساسة ألسعار الفالدو(  تنيد عل 

 :اآللية التالية ما خالللة الخيارات بالسيو و نالحظ  تأثير

                                                           

1 (-Rose, P. Bank management & financial services. sixth edition, 2005, page 251. 

2 (-Dutweiler, R. previous reference, page 7. 
3 )- Rose, P. previous reference ,page 255. 
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 الناتدوة عوا عقود الخيوار ووالعوالو األربواح ما يقبض ما (:pure cash  ة الصرفةالنقدي   -

للنقديوة  ا  خاردو ا  تودفق تعد  العالوات والخسالر  ما يدفع ما و(, inflows  ةتدفق داخل للنقدي   يعد

 outflows). علوو   وضووع السوووق فووي المسووتقبل  توواريخ تنفيووذ  بمووا أا المتحصووالت تعتموود   و

ووتقريب يودوود طوورقإنمووا   ,ال يمكووا حسووا  التوودفقات بشووكل نهووالي العقوود(, حديثووة لحسووا  هووذه  ةي 

 التدفقات.

مما  ,في سوق الخيارات المركن الذ  أخذهقد ال يشعر بالع الخيار فيما بعد باالرتياح تداه  -

يحودث فوي األوقوات موا هوذا  و ,التخفيف منهعل  األقل أو ( square يدعله يقوم بعكس العقد 

ما بوالعي الخيوار  ا  كبير ا  ية, ندد أا عددلألمر نظرو كل   ناإذا نظر لكا و العادية بخسارو طفيفة,

 األمور الوذ  ما أدول تفواد  المخواطر, مواقعهم بشراء حقوق خيار أخرى سيعملوا عل  عكس  

وهوذا  و ,ل ضغطا  عل  سوق المشوتقاتسيشك     إلو  يوؤد   و غط ممكوا أا ينتقول لسووق النقودالض 

  مشاكل في السيولة.

و  ,فوي اآلونوة األخيورو مصوارفالمشتقات المالية األخرى منتدوات تسوتخدمها ال الخيارات و

 سياسوة حوذرو, و بواعإت   المصورفيدو  علو  ما المنتدات المالية ذات المخواطرو العاليوة, ف تعد  

موا الممكوا و  قات الماليوة الناشولة عنهوا,التدف   و ,هذا المنتدات إلدارواستراتيديات سليمة  إت باع

تفتقور هوذه العوالود كثيورا  موا لكا في نفس الوقت,  ,المصرفعل   عالدا كبيرا  المشتقات  در  أا ت  

ض المصرف األمر الذ إل  االستقرار والثبات   للتقلبات والمخاطر. لهذه  يعر 

 (bank strategy & financial plane)ًالمالٌةالخطةًًوًالمصرفإستراتٌجٌةً -4

 علوو  خططووه   بتحقيووق أهدافووه القصوويرو أو المتوسووطة أو طويلووة األدوول بنوواء   المصوورف يقوووم  

و , دخول أسوواق دديودو أو االنسوحا  موا بعوض األسوواق, القرارات االستثمارية :, مثلالمالية

مكوناتهوا  السويولة  وبهيكليوة  دودا   ا  مؤثر االستراتيدي للبنك عامال   عامل التخطيط اإشك  بدوا

ه القوو المحركة الن   أااألساسية ال بل يمكا   .المصرفمفهوم السيولة لدى  ستراتيدية وعد 

 و, معينة سكوا   الدراسات التي تناولت موضوع السيولة في تحليلها ما لحظة   اغل   انطلقت 

, ثوم تحليلهوا لبنواء المصورفما البيانات المحاسوبية حوول وضوع  كميات   توصيف   و قامت بدمع  

تتًإلٌخطتتوًعلٌهتتا ًًمستتتقبلٌةًإستتتراتٌجٌة متتنًالحاجتتاتًالملحتتةًأصتتبحًًظتتلًالظتتروفًالحالٌتتةًفتتًًهًأن 

والتتتأثٌرًًفتتًًصتتٌاالةًالستتتراتٌجٌات1ً(Dynamic approach)النطتالقًنحتتوًالمتتدخلًالحركتتًً

  علىًحالةًالسٌولةًفًًالمستقبل

                                                           
1
المدخل الحركي :أخذ األنشطة "المخططة" في المستقبل بعيا االعتبار,كاالقتراض أو اإلقراض, و ما يتعلق بالعمليات عل  األصول  -( 

لخصوم عند دراسة الفدوات, أما المدخل الساكا هو دراسة الصفقات التي تمت عل  األصول والخصوم وحسا  الفدوو عل  أساس وا
 الصورو المأخوذو بلحظة نمنية معينة .
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  Liquidity risk: خطر الس يوةل  الثالثاملبحث 

ًمفهومًخطرًالسٌولة:ًًأولاً

تنفيذ كافة التناماته المالية في الوقت  في مدال مصرفمالءو ال إذا كانت السيولة هي قدرو و

قدر  المحد   أا  المصرفد وبالعملة المطلوبة, يمكا أا نقول إا خطر السيولة هو الحالة التي ال ي 

 بشكل أخ    الشروط المتفق عليها, و الوقت المناس  وفي بتعهداته المالية و  بالتناماتهيفي 

 و أو القدرو عل  تحويل األصول إل  نقدية في الوقت المطلو  عدم القدرو عل  تأميا النقدية,

 .مقبولة بخسالر

 (: يوضح عالقة النقدية بالسيولة والخطر1.4الشكل  

 

 الباحث عملما  المصدر:

السوب  المصوارف لسوببيا:  ا ووالبواحث تهوم  خطر السيولة ما المدواالت المهموة التوي  أصبح  

. المنافسووة القويووةفهووو , أمووا الثوواني: منتداتهووا أنشووطتها و ع مهووام المصووارف ود وتنووو  األول: تعوود  

( فوي الحصوول علو    تحت الطلو  موثال   منخفضة التكلفة التدنلة ودالع عل   مصارفال تعتمد

لمخوواطر  ممووا يعرضووها تمويوول محووافظ اسووتثماراتها كووالقروض متنوعووة اآلدووالل , و ذلووكالنقديووة

 مريحوا   كانت أصول المصرف السواللة أكبور موا التناماتهوا السواللة كواا هوذا وضوعا   فإذا ,كثيرو

رف كمكواا اظهور بوديل للمصو ووالمصرفية المالية  األنظمةلكا مع تطور  للمصرف,  سالال (

 الحصوول علو  النقديوة أصوبح و ,الحصول عل  النقديوةالمصرف في فر   ترادعت, خارلالد  

أو االقتراض موا المصوارف , ) دان  األصول  انداد االعتماد عل  التوريقحيث  أكثر تكلفة,

بويا منافسوة العوا  نادموة إضافيةمخاطر  لنشوءفي النهاية أدى األخرى  دان  الخصوم(, مما 

قدرو المصرف عل  االلتنام بتعهداته في الوقت : السيولة
 المناس  والشروط المطلوبة

ض له المصرف ما عقبات تؤثرفي قدرته : الخطر مايتعر 
خسارو بيع + العملة + التوقيت  عل  االلتنام بتعهداته 

 (االصول لتوفير النقدية

الحالة االكيدو ما السيولة وهي ما يحتاده :  النقدية
 (المصرف لسداد التناماته بشكل كفوء

_ً

 

= 
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و اإلضوافيةو المخواطر  ,المالية غير المصرفية ؤسساتالم و المصارف, ت بالمصوارف التوي ألم 

 .1أسواق النقدقبل ما 

ً:ًتعرٌفًلجنةًبازلًلخطرًالسٌولةًًثانٌااً

اد االحتيادووات مووا : هووو الخطوور الووذ  يحوودث عنوودما تووندliquidity riskخطوور السوويولة   -1

تسووييل   أو مووا خوواللالموودفوعات بحيووث ال يمكووا تووأميا التمويوول الووالنم مووا دانوو  الخصوووم 

 . 2األصول

ض لوه المنشوأو عنودما الخطور الوذ  تتعور   :funding liquidity risk خطور تمويول السويولة -2

مووا التوودفقات المسووتقبلية  ,الحاليووة وتعدوون عووا موادهووة االلتنامووات المتوقعووة وغيوور المتوقعووة 

 .عامل وضع المنشأو بشك و تتأثر العمليات اليومية أا, بدوا فعاليةب النقدية

ض لوه المنشوأو بحيوث هو الخطر الذ  تتعر   :market liquidity risk خطر سيولة السوق -3

المودودو , وذلك بسب  عودم  ما وضعها عند أسعار السوق أو أا تغير التصرف, تستطيعال 

 .3حركة السوق فيكفاية عمق السوق, أو حدوث اضطرا  

ًالسٌولةًوًالمخاطرًالمصرفٌةطرًمخا:ًًثالثااً

هوذا التوأثير المدمول  و فيوه دميعوا   التوي تصو    المصورفر اطخوفي محيط ممركن الخطر السيولة  عد  ي  

 .(1.6الشكل   و (1.5ضح هذا التأثير أكثر في الشكل إدارو المخاطر, سيت   وادهسي

 (credit risks  االلتمانية المخاطر -1

 ( (operational risksالمخاطر التشغيلية -2

 ( customer risks  مخاطر العميل -3

 (business risks  مخاطر الصناعة -4

 (event risks  مخاطر البيلة -5

 (market price risks  مخاطر أسعار السوق -6

 

                                                           

1 (-Montes-Negret, F. The Increasing Importance of Liquidity Risk, The World Bank, 

2009, page 2. 

2 )- VENTO, G; GANGA, P. bank  Liquidity Risk Management and Supervision, journal 

of money, 2009, Page 81. 
3 (-Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision, published by :bank 

for international settlements, 2008, page 1. 
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 ١خ: ِخبطش اٌغ١ٌٛخ ٚ ِٛلعٙب ضّٓ اٌّخبطش اٌّصشف( 1.5اٌشىً )

 

 ِٓ عًّ اٌجبحش: ,اٌّصذس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مخاطر 
السيولة

liquidity 
risks  

المخاطر االلتمانية 
 credit risks)  المخاطر

التشغيلية
operational 

risks)) 

  مخاطر العميل
 customer 

risks  )  مخاطر الصناعة 

 busines risks) 

مخاطر الحدث 
 event risks) 

مخاطر أسعار 
 market السوق 

price risks) 
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 , أٔٛاع اٌّخبطش اٌّصشف١خ(1.6الشكل  

 

 الباحثالمصدر: ما عمل 

 

 

ًالمصرفٌة المخاطر

ًائتمانٌة مخاطر

خطرً
ًالقراض

ًمخاطرًالمدٌن

مخاطرً
األطرافً
ًالمشاركة

ًمخاطرًالعمٌل

خطرًًسحبً
ًالنقدٌة

ًخطرًسلوكًالعمٌل

ًمخاطرًالصناعة

ًمخاطرًاستراتٌجٌة

مخاطرً
ًالسمعة

مخاطرًاسعارً
ًالسوق

ًخطرًسعرًالفائدة

ًخطرًالتسعٌر

ًمخاطرًالحدث

ًمخاطرًقانونٌة

ً

 countryمخاطرًالبلدً
riskً

مخاطرً
ًسٌاسٌة

ًمخاطرًالتشغٌل

مخاطرًتتعلقًبالسلمً
ًالوظٌفً

مخاطرًالمعلوماتً
ًوالبٌاناتًالخاطئة

خطرًالنماذجًالٌرً
ًالمالئمة
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ً:ًالوفاهٍنًالورتبطتًبخطرًالسٍولترابعا ً

 :ٕٛسد ف١ّب ٠ٍٟ ثعض اٌّفب١ُ٘ اٌّزعٍمخ ثّخبطش اٌغ١ٌٛخع  

 (liquidity & solvency, heavenly twins ً)ًالتوأمًالوقذسًالوالءةًالسٍولتًو -1

 عٍييٝ اٌغيي١ٌٛخ ٚ ِييرخشا   أُطٍييك  ْ, فمييذ ْ ٌٚىّٕٙييب ِزىييبِالبْ ِخزٍفييباٌغيي١ٌٛخ ٚ اٌّييالءح ِفِٙٛيي

ٌٍّصييشف "اٌثٕييبئٟ اٌّمييذط"اٌّييالءح ِصييطٍ  
1
اٌزٕجيير ثييبٌطشق اٌزييٟ  ٚ ِييٓ اٌّالحييو ةييعٛثخ ,

عزّيذ اٌّيالءح عٍيٝ اٌثميخ اٌّعزّيذح عٍيٝ اٌّعٍِٛيبد ر .فٟ أٚلبد األصِبد ٠زفبعالْ ثٙب  خصٛةب  

فيٟ حبٌيخ  ,ِحبعيج١خِيٓ ٔريشح  .رحيذد عي١ٌٛزٗ ّصشفاٌاٌزٟ ٠ٕبٌٙب ثمخ اٌثٕٙب٠خ األِش  شح, ٚاٌّزٛف  

 أخفيب  ِغيزٜٛأْ ٠ّىيٓ اٌميٛي, ثح١يش  اٌخصَٛ أوجش ِٓ األةٛي رىْٛ ئخ١ٍّاٌا١ٌّضا١ٔخ غ١ش 

رىّيٓ فيٟ  اٌحصيٛي عٍيٝ ريذفمبد  اٌغي١ٌٛخ  أْفٟ حي١ٓ  ,اٌّالءح ٟ٘ لض١خ ١٘ى١ٍخ فٟ اٌّصشف

ٛ  ِشيىٍخ اٌغي١ٌٛخ إرا  أِْٓ اإلشبسح إٌٝ  ال ثذ   إضبفخ ٌّشىٍخ اٌزغع١ش, ٚ ٌىٓٔمذ٠خ  ذ عيزّٙ   سدرطي

(insolvencyٌعغش اٌّبٌٟ )ٌحبٌخ ا
2
. 

فوةةالءةًالوفةةر ًً,لكٌئوةةاًهتكةةاهالىًىاىًهختلفةةاًتٍجةةتًًئاةٍةةت:ًالسةةٍولتًوالوةةالءةًهفئوهةة

رًفقطًعيًحالتً"ساةال ",ًفًًحٍيًالسٍولتًًتعب ًًأداءًالتزاهاتهًالوالٍتًحتىًلوًلنًٌكيً هيًٌهًتوكً 

ً.وًتؤديًهشكلتًالسٍولتًإراًاستورثًإلىًهشكلتًهالءةًقاثًالٌقذٌتًلذٌهالتذف ً

 :(liquidity & interest rate priceوًمخاطرًسعرًالفائدة)ًالسٌولة -2

ريمكا أا  موا خوالل الفدووات التوي بنفس الطريقة خطر السيولة  وخطر سعر الفالدو  نتصو 

يمكنوه أا يودرأ خطور  ,د  محود   بأدول   بقيموة معينوة ولعميول  م المصورف قرضوا  فعندما يقود   ,تحدث

التوي توم غلوق فدووو بونفس الطريقوة  و, ولونفس المود   سعر الفالدو ما خالل اقتراضوه نفوس المبلوغ

الخاردوة  يمكوا للمصورف أا يقووم بالمواننوة بويا تدفقاتوه النقديوة الداخلوة وخطر سوعر الفالودو, 

  .األدل الكمية و تتم بنفس العملة  و طالما أا العملية ,السيولة لغلق الفدوو المسببة لخطر

 

فقط,ًأماًفًًتقرٌترًفجتوةًستعرًًفجوةًتقرٌرٌذكرً السٌولةًماًتمًتحصٌلهًوماًتمًدفعهًفعلٌاًا

هتتذاًستتببًاختتتالفًالفجتتوتٌنًعنتتدًًوً,تتتارٌاًالستتتحقاقً)ستتلمًالستتتحقاق(ًًالفائتتدةًٌراعتت

ًلقرضًطوٌلًاألجل استخدامًمعدلًفائدةًمتغٌرً

                                                           

1 (-GOODHART, CH. Liquidity Risk Management ,Special Issue on Liquidity, Banque de 

France, February, 2008, page1. 

2 )- Montes-Negret, F. previous reference, page 1. 
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 ,خطر سعر الفالدو في المصرف التدار  عل  االستراتيديات النقديةإدارو  ال تقتصر أدوات

والتوي  تسوتخدم بشوكل رلويس اآلا مثول الخيوارات والمسوتقبليات والمقايضوة أخرىبل أا أدوات 

 .تستخدم لغلق الفدوات

 :liquidity & market liquidity riskًةًوخطرًسٌولةًالسوقخطرًالسٌول -3

, لكوا قبل تواريخ اسوتحقاقها الساللة إل  نقدية األصولتحويل  عل  قدرته هيمالءو المصرف 

دردوة قابليوة المتوادرو بمعن  آخور مدى سهولة أو صعوبة التحويل لنقدية  سيولة السوق هي: 

و عود  عمق السووق واتسواعها ومرونتهوا ت   إا   ,في السوق  , أيضوا  فوي هوذا المدوالرات هاموة مؤش 

دردووة سوويولة السوووق علوو  تديوو   .1السوويولةعلوو  دردووة  يوودل   ا  أوليوو ا  حدووم السوووق يعوود مؤشوور

النقديوة بودوا  يحصول علو  فوي السووق و أصوله   التساؤل القالل : هل يمكا للمصرف أا يبيع  

؟ , بالتالي خطر سيولة السوق هو احتموال عودم قودرو المصورف  خسالر كبيرو وبوقت مناس 

 .عل  نيادو خنالنه النقدية بواسطة المتادرو بالسوق

ًالعالقةًبٌنًالخطرٌن:

 أو لودى طورف دوا األطوراف األخورى, ةخطر السيولة ودود معلومات خاص   سب يكوا  قد 

 إل  نعنعة  مما يؤد   (uncertainty  دالتأك  تسب  حالة ما عدم  كفوءوودود أسواق غير 

كووا  لفالتوةالسويولة ا نمواتيطرح هذا الورأ  كتفسوير أل و الءته,بم ثقة العمالء بالمصرف و

 األخير.الشمولي إل  شكلها  وصوال  المصارف  ا مشاكل فردية تخ   عأسبابها ناشلة 

 1 ,ما خوالل آخر لمصرف لمصرفصال النتقال خطر سيولة امدموعة قنوات ات    تؤد   قد- 

مووا خووالل  أخوورىارتباطووات  ةالتوورابط بوويا المصووارف مووا خووالل الودالووع أو القووروض أو أيوو

 و ,حيووانو األوراق التداريووة لصووالح الووديا الحكووومي األكثوور أمانووا  ل مووا التحووو   -2المينانيووة 

سووق األصوول :  -3 عل  السويولة,يؤثر سلبا   األمر الذ ,  فيه الثقة تنخفضخاصة في وقت 

انخفواض  أسعارها و النخفاض   ,الة أنمةفي ح مدتمعة   أصولها لدوء المصارف لبيعسيؤد  

 . دفاف السوق( الكبير عل  النقديةدردة السيولة في السوق بسب  الطل  

   إلدارومكا فووي   قبوول األنمووات الماليووة, كبيوورا   خطوور السوويولة لوودى المصووارف هادسووا   لووم يكووا 

الوذ  يقودم التسوهيالت االلتمانيوة  LOLR)2 األخير قرض  م  لل دوءالمخاطر التعامل معه أو الل  

نه ما إدارو مك  ة ت  أدوات سياسة نقدي  ملكه ما ية المصرف المركن  بما ي  نا أهم  ه   ر وعند التعث  

 .3بالشكل الصحيحتقديم التمويل  و في النظام المصرفي وضع السيولة

                                                           

1 )- SCHWARTZ, R; FRANCIONI, R. Equity Markets in Action, The Fundamentals of Liquidity, 

Market Structure & Trading, page
 
60.

 

2 )-Lender Of Last Resort. 
3(- Montes-Negret, F. previous reference, page 16. 
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   liquidity approaches & theories الس يوةل ونظرايت مداخل :  الرابعاملبحث 

مداخل عا بالحديث  ما الضرور  هنا, ذكر بعض األدبيات النظرية التي تعن  بالسيولة, حيث سنبدأ

 .السيولة ثم ننتقل فيما بعد الستعراض نظريات السيولة

 املطلب الأول : مداخل الس يوةل :

ً asset liquidity approachسٌولةًاألصولًًمدخلأولا:ً

مدخل األصوول للبحوث عوا السويولة موا أقودم الموداخل التوي اسوتخدمت لمقابلوة متطلبوات  عد  ي  

 asset liquidity إدارو سيولة األصولب يهتمالمدخل الذ   يركن هذا, السيولة في المصارف

management بشوكل  و عل  تخنيا السيولة ما خالل اموتالك المصورف لألصوول السواللة

و األوراق المالية القابلة للتداول في السوق, فعندما يحتاج المصرف للسيولة يقوم  خا  النقدية,

  هووذه تسووم   و ,كميووة التووي تلنمووه مووا النقديووةاألصووول إلوو  أا يحصوول علوو  كاموول الببيووع هووذه 

صورف يعتمود علو  ( كووا الم converting strategy  اإلسوتراتيدية بإسوتراتيدية التحويول

تعد هذه اإلسوتراتيدية  .1إل  نقدية لموادهة التناماته( non-cashنقدية  الغير تحويل أصوله 

فدووات األصوول وراء حودوث فيها ها_تكوا الحاالت _إا لم تكا كل  أغل   ه فينألمهمة للغاية 

 .السيولة

 liquid assets األصولًالسائلةًخصائصً  1

 :ورد أهمها كاآلتي  ن  لن األصول الساللة بالعديد ما الخصاتتمي  

 ر سوق داهنو لتداول هذه األصول تضما سهولة تحويها لنقدية.توف   -1

, بسرعة األصلباع مهما  فقط أا ي   إذا ليس   لألصل, ا  مستقر و معقوال   ا  ر سعروف  ت  ودود سوق  -2

هاما   ضما امتصا  كل عمليات البيع دوا انخفاض في األسعار يعد أمرا  ر سوق ي  إا توف  

 للغاية.

  .2لةيعني ذلك إمكانية إعادو بيع األصل المشترى بخسارو مقبو ,الصفقات قابلية عكس -3

ًاأل ًالسائلةومن ًاألصول ًعلى قروض البنك  -3الودالع , -2 , ذوا الخنينةأ   -1 : مثلة

األوراق التدارية قصيرو  -6 ,الودالع لدى المصارف األخرى -5 القبوالت , -4 المركن ,

 . 3األدل

                                                           

1(- Rose, P. previous reference , page 352. 
3)- Rose, P. previous reference , page 352. 
3(- MACHIRAJU, H. previous reference , page 192. 
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لكوا يتطلو  اموتالك هووذه  اموتالك األصوول السواللة مووا وضوع السويولة فوي المصوورف,  قوو  ي  

الطلو  علو  نيوادو ألا  ,دو كي يسوتطيع المصورف تحقيوق أعلو  اسوتفادو منهوااألصول إدارو دي  

فقوط عنودما  ع بالسويولة القول اا المصرف يتمت   نامكني   و ,  مهام مدير السيولةيصع   قدالسيولة 

إستراتيدية  عد  ت  و  ,بالوقت المناس  وفقا  لالحتيادات منها فقط و ,ا السيولة بالتكلفة المقبولةؤم  ي  

ل المخواطر يقل وفاالكتفواء الوذاتي  ,منهوا للكبيورو إدارو األصول ماللمة أكثور للمصوارف الصوغيرو

 .فيما لو اقترض األموال ,للمصرف الصغير

 و أسبا  نوردها كاآلتي:لعد   المدخل مدخال  مكلفا  هذا  عد  ي  

لوم فيموا لوو  بيع األصول يعني حرماا المصرف ما العالد المستقبلي المتولود عنهوا ألا  : أوال   

 .بيعها تم  ي  

 .بيع األصول عموالت للسماسروأغل  عمليات   تتطل   :ثانيا   

و(, opportunity cost  لتخونيا األصوولبديلة فرصة هناك تكلفة  ثالثا :    فوي حويا يتود 

 .بيعهاعل  المصرف 

انخفواض األسوعار  موع اضوطرا  السووق و ,حادوة المصورف لبيوع أصووله توناما  إا  : رابعا   

 .خسالر رأسمالية دهكب  يعني إمكانية ت

 أصوولامتالك  عندالربحية لخسارو فر   أهمية يالءإ اإلداروعل   يد لألسبا  المذكورو 

ور  حيوث,أيضوا  لنقديوة  سوالر المترتبوة علو  عمليوة تحويلهوالخو لساللة بشكل كبيور  األصوول ت ظه 

مصرف الموضح بالمينانيوة النهاليوة و في المركن المالي للقو   الخنينة أذواخصوصا   والمباعة 

 إاأخيوورا  يمكووا القووول علوو  صووورو المينانيووة.  هووذه األصووول سوولبا   عمليووات بيووعر تووؤث  فووي حوويا 

كبور لالسوتثمار باألصوول األعالود الحرمواا موا اليعنوي  مموا ,ضوعيفا   األصول الساللة تدر عالودا  

 .األخرى

 :cash & liquid assetsًاألصولًالسائلةًالنقدٌةًو  2

السواللة  أهميوة األصوول كموا تنبوع, االلتناموات االحتيادوات و وادهوةمما  أهمية النقدية بع  نت

عيود وضوع ي  هوذه األصوول  فبيوع  ر, بودوا توأخير أو تحقيوق خسوال نقديوةكونها قابلوة للتحويول إلو  

للحفاظ عل  دردة  في حال ثبات العوامل األخرى و  السيولة ما دديد لما كاا عليه قبل الفدوو

+ رأس المووال  االحتياطيووات األموووال الخاصووة للمصوورف   [ديودو مووا التوووانا يدوو  أا تكوووا 

   األصوول طويلوة األدول [نًأكبترًمت  ] ديوا( مضافة لمصادر التمويل طويلة األدل )المدفوع

و مع العلم أا هناك تمويول قصوير األدول و .] أصول مع دردة تداول منخفضة( ع باسوتقرار يتمت 
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األصوول طويلوة األدول تعوادل  طالموا أا  . د يمكا اسوتخدامه فوي تمويول أصوول طويلوة األدولدي  

وآفوي سوياق ني أا وضع السيولة في المصرف آما, و الخصوم طويلة األدل يع   أا خور يتود 

ة هذا يعني توفر الداهني   الديوا قصير األدل و أكبرًمنتكوا األصول سريعة التداول والنقدية 

 في المصرف لمقابلة السحوبات السريعة ما النقدية.

  Bank policy & liquid assets:ًاألصولًالسائلةسٌاسةًالمصرفًوً  3

وانطالقا  ما هوذه  ,الرليس في تحديد تودهات المصرفقرارات إدارو المصرف العامل  عد  ت  

 سيكوا ذلك حتما   ,عل  اختراق السوق و المصرفتعنين قدرهو  اإلدارو ه  ود  ت  كاا الفكرو,  إذا 

أو دخووول المصوورف  باكتشوواف سوووق دديوودو, (Growth strategy النمووو إسووتراتيديةعبوور 

بدميوع األحووال سويحتاج المصورف لتمويول دديود  و ,تشغله مؤسسات مالية أخورى دديدا   مداال  

 إا   ,موا التمويول هو الدنء األهم   و ,ما خالل إصدار أسهم دديدو, أو ما السوق لهذه األنشطة

هنواك أسوللة  و ,لمصوادر التمويول ينيد ما الحادوة ما فدوو السيولة و ما التوسع سينيد   منيدا  

ألعموال ا راسوتقرادردوة العمول فوي السووق الدديود بونفس سويكوا هل مشروعة في هذا اإلطار :

  ل الطلو  علو  مصوادر تمويول دديودو نيوادو التقل وهل سيشوك   ؟,المصرف  التي يندنها الحالية

 volatile)   ووع  عنوود كوول  تودوود ف هووو قاعوودو العمووالء األساسووية, األموور اآلخوور  , و؟ا كوواا عليووه م 

ووو, ) امتيوووانات رليسوووة عموووالءمصووورف قاعووودو   اقية والمصووود ن العالقوووة معهوووم بالمتانوووة وتتمي 

, و لهووذا يسووتطيع المصوورف تقلووي  حدووم التسووهيالت االلتمانيووة الممنوحووة, لتمكوويا االعتماديووة

العموالء بندواح المصورف فوي المصرف ما المضي بسياسة النمو, و يساعد في ذلك ثقة هؤالء 

 .1 المداالت الدديدو التي ينو  الخوض فيها

ً liability liquidity approach :)السٌولةًالمقترضة(ًثانٌا:ًمدخلًسٌولةًالخصوم

كفايوة مصوادرها  مبسوب  عود عل  المصوادر الخارديوة للتمويول  لالعتمادالمصارف  تضطر  

 ع هووذهتتنووو   مووا اكبوور عناصوور المينانيووة بشووكل عووام, عوود  محفظووة القووروض ت   ما أا  سووي   ال ,الذاتيوة

ووعمووالء تكوووا  المصووادر الخارديووة, فقوود و أ, شووركاتأو (, private customersوا  خاص 

 القابلووة للتووداول اإليووداعتكوووا مثوول شووهادات الماليووة المسووتخدمة  األدواتو  األسووواق الماليووة,

2CD,s 3األوراق التدارية  وCP,sصدرو .األسهم  الم   و السندات , و 

وو أهووم  مووا  ه باسووتطاعة المصوورف الحصووول علوو  التمويوول ايدابيووات األموووال المقترضووة أن 

 تعطيول فور  الربحيوة للمصورف, والمطلو  في الوقت المناس  دوا الحادة لتخنيا أصوول 

                                                           

1(-Duttweiler, previous reference , page 23 
2 )-CD'S: Certificate of Deposits.  
3)-CP'S: Commercial Papers. 
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ر هذه اإلستراتيدية عل  المصرف دهد تغيير محفظة أصوله في حال كانت اإلدارو راضوية وف  ت  

أا استمرار المصرف باقتراض األموال  االنتباه ال  لكا يد  تركيبة األصول التي تملكها,عا 

يسوتردع التودفقات النقديوة  إلو  أا ,ه لرفع سعر الفالدو المقدم عل  األمووال المقترضوةقد يضطر  

عل  األموال ما المصوادر الخارديوة, حينهوا يمكنوه أا يقودم سوعر ما قبله الطل   يقل   الداخلة و

 .عل  هذه األموال المقترضة 1فالدو اقل

ًاألموالًالمقترضةً:مصادرًأمثلةًعلىً

فيما يلي بعض األمثلة عل  األمووال التوي يسوتطيع المصورف الحصوول عليهوا موا المصوادر 

 الخاردية للتمويل:

اتفاقية إعادو ب مضمنةأصول ساللة ذات مخاطر قليلة  بيع -2قتراض ما المصرف المركن  اال -1

ت يحصول المصورف موا خاللهوا علو  تمويول مؤق و ,(repurchase agreement  الشوراء

لودى المصورف  ( discount window  االقتوراض موا خوالل نافوذو الخصوم -3 لسود الفدووو

 .(interbank  بيا المصارفالقروض  -4المركن  

 الخصووممودخل سويولة  يعتمود   تختلف اعتبارات اإلدارو المصرفية مع اختالف سولوك المسوتثمريا, و 

 .2ظروف السوقل إضافة  عل  االستدابات السلوكية لألطراف المقرضة 

 خاردي إل  قسميا حس  حدم التمويل:لويمكا تقسيم التمويل ا

 (retail fundingالتموٌلًبالتجزئةً) -1

التمويل بالتدنلوة مهموا   عد  ي  (, save deposits ما أبرن األمثلة عليه هي ودالع االدخار 

و :كمختلفوة, بالنسوبة للموال   لمودراء السويولة ألسوبا    و  3التدنلوة مصوارفك لمال   ة التمويول أهمي 

ووتي أتووبالتدنلووة  بقووي , طالمووا أا العميوول ي  العمووالء امتيووانات حوود عناصوورأهووذه األموووال  وامووا ك 

هذا النوع ما  عد  ي   (.مبدأ العالقة مع العميلل  يشك  هو ما  و تستمر هذه العالقة,ا  التمويل مودود

و و, نسوبيا   ا  رخيصومصدرا  التمويل   ل مودراء السويولة التمويول بالتدنلوة ألسوبا  المرونوة ويفض 

أا العمووالء : مووا سوولبيات هووذا النوووع مووا التمويوول الووذ  يوادووه مصووارف التدنلووة .االسووتقرار

 ا فووي منوواطق دغرافيووة بعيوودو عووا منطقووة المصوورف سوويعملوا علوو  تغييوور اتداهوواتهميالمتوادوود

 أعوودادأا  و يضوواف إلوو  ذلووك  ,( أقوول اسووتقرار فووي منوواطق قريبووةبطريقووة أسوورع مووا العمووالء 
                                                           

1(-Rose, P. previous reference , page 354. 
2(-Duttweiler, R. previous reference , page 17. 

ٌألفشاد ٌٚألعّبي اٌصغ١شح ٚعبدح رىْٛ ( إلشا ( )إ٠ذاع)ثٕٛن اٌزدضئخ رٍه اٌجٕٛن اٌزٟ رمذَ خذِبرٗ اٌّصشف١خ-( 3

رٍعت ِصبسف اٌزدضئخ دٚسا ٘بِب ثٕربَ اٌّذفٛعبد ح١ش رزدبٚص حذٚد ثٕٛن اٌدٍّخ , و١ّخ اٌز٠ًّٛ ل١ٍٍخ ٌٍع١ٍّخ اٌٛاحذح

 .فٟ ٘زا اٌّدبي
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بوع تت   .1سولوكيات العموالء هوذا يعنوي نشووء مخواطر حوول و ,العمالء في هذا النوع تكوا كبيورو

كبور موا سوعر الفالودو المتوداول بويا أالمصارف غالبا  إستراتيدية رفع سعر الفالدو بحيث يصبح 

 .لدذ  عمالء ددد لمصارفا

 wholesale funding 2التموٌلًبالجملةً)الكبٌر( -2

ما عندما تكبر محفظوة األصوول التوي , السي  لدى العديد ما المصارفيستخدم التمويل الكبير 

األطراف التووي تقوودم التمويوول فوو, ندوونهي  تحتوواج التمويوول بشووكل ال يسووتطيع التمويوول بالتدنلووة أا 

والمؤسسوات الماليوة  لمصارف, أو اضخمةتدارية أو صناعية تكوا مؤسسات  ما بالدملة غالبا  

 ما مؤسسات حكومية  معينة.أو رب   األخرى,

و  لتلبية كافة احتيادوات المصورف, ,ما النقديةوداهنو يات كبيرو م األسواق لمدير السيولة كم  تقد  

مويل بشكل يختلف عا التمويل قدرات معينة للتعامل مع هذا النوع ما الت يحتاج المدير لخبرات و

كميووات كبيوورو مووا األموووال للصووفقة  حيووث يكوووا التعاموول مووع عوودد قليوول مووا العمووالء و ,بالتدنلووة

ال يخفو  أا األمووال  المقترضوة وفوق و , قبل مونح التمويول لمصرفا كفاءو  دراسة . تتم  3الواحدو

 .المصرفهذا ما يد  أا تراعيه سياسة  و بالتقل  هذا النوع تتصف عموما  

 كاآلتي:وسنوردهما للتمويل بالدملة نوعيا ما حيث دردة األماا, تمويل  آما و تمويل  غير  آما  

علو  أسوس هو التمويل لتمويل الشكل الشالع ل :(unsecured funding  اآلماغير  لتمويلا -

يوميوة عبر نتالج أعموال الخاردة تكوا  مصادر التدفقات النقدية الداخلة و أغل  ألا   ,غير آمنة

 عمليوات غيور مكتملوة و نتيدوة فدووات مودبوة وسوالبة, و و ,لمؤسسوات األخورىل و للمصارف

فوي التمويول   أسوواق رأس الموالتشوارك  .أسواق كفوءو تمكا ما إتمام العمليوات ,المطلو  هنا

حيوث إا هوذه األمووال تسوتخدم لتمويول أصوول  ,األدولما خالل السندات متوسوطة  ,مااآلغير 

وو إلدارو النقديووة, لوويس وطويلووة األدوول   وحتوو  انتهوواء موود  ظووار اسووترداع الوودفعات ا يعنووي انتمم 

 .األصلاستحقاق 

الم صوودر لووألدوات مووا علوو  أهميووة الطوورف اآل:اعتموود التمويوول غيوور   secureالتمويوول اآلمووا -

 والتوي تتضوما مخواطر و نفسوها, هوو األداو الماليوة يهوم  ا في مدال التمويل اآلما فما أم   المالية,

 ., القرض التدار ABS)4  بأصولمثل األوراق المضمونة عا المنشأو المصدرو لها. تستقل  

 

                                                           

1(- Matthews, K; Thompson, J. the economics of banking, 2005, page 55.  
2)- Duttweiler, R. previous reference, page 19. 
3)- Matthews, K; Thompson, J. previous reference, page57. 
1)- Asset -Backed Security. 
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ً(optimum mix:ًالمزٌجًاألمثلً)ًثالثا

التكلفووة  بووة علوو  اسووتخدام األموووال المقترضووة  سوويولة الخصوووم(, والمخوواطر المترت  بسووب  

(, تلدووأ المصووارف إلسووتراتيدية األصووول سوويولة  علوو  تخوونيا السوويولة فووي األصووولالمترتبووة 

األصوووول  إداروباالعتمووواد علووو  , ) balanced liquidity management  متواننوووة

موا السويولة المطلوبوة موا خوالل  ايؤما المصورف دونء  لهذه اإلستراتيدية  وفقا   ,معا   والخصوم

و ,الودالع لودى المصوارف األخورى و بيع بعض األصول القابلة للتداول ل ا أم  القسوم المتبقوي يموو 

 .1األخرىما خالل االقتراض ما المصارف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1(-Peter rose , previous reference , page 354. 
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 1املطلب الثاين : نظرايت الس يوةل

هوي  و األصوولالنظريوات المبنيوة علو  دانو   ,نظريات السيولة يمكا أا نقسومها لقسوميا فيما يخ   

 نظرية إدارو الخصوم. الدخل المتوقع( , و نظرية, التبديل  التغيير(القدرو عل   ,القرض التدار  

ً(Commercial loan theoryالقرضًالتجاريً)أول:ًنظرٌةً

 ظهوورت هووذه النظريووة فووي القوورا الثوواما عشوور مووا خووالل تدربووة المصووارف البريطانيووة, ثووم  

عل  أا سيولة هذه النظرية  تن    .1930منذ  األمريكيفي النظام المصرفي بعد ذلك انتشرت 

 غالبوا موا تكووا لمودو ثالثوة  المصرف يقدم قروضا  قصيرو األدول أا   مضمونة طالما المصرف

 تمويوولع توق ووي   المصوورفأا   , و مضووموا النظريووةذلووك فووي ظوول  الظووروف العاديووة و  ,(أشووهر

, و موا قورض رأس الموال العامول هذا يسم  حاليا   و ,صفقات انتقال السلع ما المنتج للمستهلك

مت صوم   ع المصرف استرداد قيمة القرض عند تحقوق السويولة لودى الطورف المقتورض,يتوق   ثم  

تعوواني هووذه , و ال تاللووم حادووات االقتصوواد مووا االلتمووااذه النظريووة لووتاللم تمويوول التدووارو, و هوو

 :يمكا إيدانها بالتالي النظرية ما العديد ما السلبيات 

 .ات, العقاراته النظرية بتمويل المشاريع الكبيرو, المعد  ال تسمح هذ -1

 core  البنيويةالودالع  خصوصا   استقرار الودالع, و حالة ال تأخذ هذه النظرية بعيا االعتبار -2

deposits), ألدل طويل دوا حدوث  بإمكانية تمويل قروض إضافية هذا يعني تقلصا   و

 أنمة سيولة.

 المصارف قادرو عل  منح االلتماا بظروف طبيعية غير صحيح فقد يمر  ا أاالعتبار القالل ب -3

 تدهور( تمنعه ما سداد التناماته أو تقديم الخدمات. -بظروف غير طبيعية  أنمات المصرف 

د أنشطة هذه النظرية واقعية, ال سي ما بعد تطور البيلة المصرفية العالمية, و تعد   تعد  ال  -4

 ما القروض و ليس فقط القروض التدارية.المصارف, و تقديمها للعديد 

ً(shift-ability theory:ًنظرٌةًالتبدٌلً)ثانٌااً

 تغيير( األصول التي يمتلكهوا  أا  يقوم بتبديلالمصرف يستطيع  أا  هذه النظرية عل   تن   

الحصوول  , أو ترحيلها للمصرف المركون  لخصومها وما خالل بيعها لمقرضيا أو مستثمريا

 سويتمكا  و هنوااألصوول عل  السيولة. تواده المصرف في هذه الحالة مشواكل انخفواض أسوعار 

الخصوم طريقوة  المصورف أماموه سووى و لوا يدود ما تمويل قروضه لكوا بخسوارو, المصرف 

                                                           

1)-HR. MACHIRAJU, previous reference , page 191 
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 دووه المصووارف حاليووا  تت   و ,علوو  هووذه القووروض شووروطا   يضووع قيووودا  و قوود لوودى المركوون  الووذ 

 احتياداتها ما السيولة.مية عالية السيولة لتمويل المتالك أوراق حكو

ً(The Anticipated-Income Theoryعً)ثالثا:ًنظرٌةًالدخلًالمتوقً 

استرداع القرض عل  شكل دفعات  ,الدخل المرتق (هذه النظرية  بمود  يتوقع المصرف 

لمصورف يعتمود ا علو  دخلوه المسوتقبلي, يتضوح هنوا أا  ( borrower  حيا حصوول المقتورض

دالضمانات المقدمة, ت عل  حسا دراسة المقترض و وعل  االنتظام في التدفقات النقدية  هذه  ؤك 

, ل  هذا االفتوراضع بناء   وأكثر سيولة ما البعض اآلخر تعد  النظرية عل  أا بعض القروض 

  يكووا المصورف علو معروفوة و تضما المصارف تحقيق تودفقات موا النقديوة بلدوال محوددو و

 يقيا بما سيحصل عليه ما دخل.

ً:(The liability management Theory)ًرابعاا:ًنظرٌةًإدارةًالخصوم

, االحتيادوات موا السويولة تلدأ المصارف لألسواق المالية للحصول عل  التمويل الالنم لسد  

 السويولة بسوب  تقوديم القوروض أو سوحوبات الودالوع. بودأت المصوارف الكبيورو ق سواء كاا ن

لمصووادر األموووال ومواكبووة التطووورات  باسووتخدام هووذه النظريووة فووي الواليووات المتحوودو كتدديوود

 negotiable  القابلوووة للتوووداول اإليوووداعالماليوووة كشوووهادات  األدواتالحاصووولة فوووي مدوووال 

certificate of deposits) تحصل المصارف الكبيرو عل  التمويول موا خوالل االقتوراض ,

 .1دوالر( الكبيرو -قروض  اليوروما المركن , أو ما خالل 

 

 

 

 

 

 

                                                           
سوق  و .تتمين بقصر فترو االستحقاق العالمية و لمصارفدوالر :هي قروض كبيرو تمنحها ا -قروض اليورو -(1

  دميع البلداا خارج الواليات المتحدو .    تقبل الودالع بالدوالر في  و دوالر هي مدموعة المصارف التي تمنح وراليو
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 sources ofخلق الس يوةل وظيفة مصادر الس يوةل يف املرصف و املبحث اخلامس : 

liquidity & liquidity creation 

, القادمةالمصرف في تأمينه السيولة عل  العديد ما المصادر سيتم ذكرها في الفقرات  يعتمد  

وظيفوة خلوق السويولة  الودالوع(, وهوي موا الوظوالف االقتصوادية  في حيا يقدم المصورف أيضوا  

 , و هذا سيتم شرحه تباعا  أيضا  في هذا المبحث.الهامة للمصرف

ً liquidity sourcesمصادرًالسٌولةًفًًالمصرفًالمطلبًاألولً:ً

ع مصادر السيولة ما مصادر أولية إل  مصادر ثانويوة و مصوادر السويولة المشوتقة, موا تتنو  

 يمكا تفصيله عل  الشكل التالي:

 ا ما : السيولة السريعة( االحتياطيات األولية النقدية في خنانة المصرف التدار  بالعملة  تتكو 

المحلية  مصارفالحسابات الدالنة لدى ال الشيكات برسم التحصيل و , واألدنبيةالعمالت  المحلية و

 تهذه االحتياطياتتمين  .المركن  المراسليا في الخارج, إضافة لألرصدو لدى المصرف و

دو أو شبه عالدا   نفس الوقت ال تدر  في بدوا تكلفة, لكنها  عند الحادة و بالداهني ة كونها مدم 

دو,  , 1اإلمكاالمحاولة تخفيض األرصدو التي يملكها ما هذا النوع قد يدفع المصرف  ما اهذ ومدم 

 السيولة.(, يتبيا لنا تنوع لمصادر 1.7و ما خالل الشكل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                           

1 -( KIDWEEL, D; PETERSON, R; BLACKWELL, D; WHIDBE,D.. financial institution, 
markets & money, 2003, P 418  
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  مصادر السيولة ,1.7)  الشكل

 

 عمل الباحثالمصدر: ما 

  ا ماتتكو  (, و السيولة شبه النقدية االحتياطيات الثانوية: 

تكووا  و : هوي أوراق ماليوة قصويرو األدول تصودرها الحكوموة,treasury billsالخنانة  اتأذون -

بهوذه  تختلف وبخصم هذه األذونات باع ت   ستة أو ثالثة أشهر, و :مثال   ,ما سنةأقل و استحقاقها مد  

عووا بوواقي أدوات سوووق النقوود التووي عليهووا فالوودو, حيووث يشووتريها المسووتثمر بأقوول مووا قيمتهووا  الحالووة

,عند االستحقاق تسترد بقيمتها االسمية  االسمية و هوذه  تعتبور الخصوم,قيموة  الفورقيكووا  و كاملوة 

باعتبارهوا أوراق الحكوموة أ  أنهوا أدوات  لقصور أدلهوا و ا  أمانالمالية ت ما أكثر األدوااألذونات 

 .1خالية ما المخاطر

 

                                                           

 .56ص, و١ٍخ االلزصبد؛ خبِعخ دِشك, إداسح االعزثّبساد ٚاٌّحبفو االعزثّبس٠خ. عجذ اٌشصاق, أحّذ؛ لبعُ, اٌعٍٟ -( 1

4ً3ً2ً1ً

مصادر 
 السيولة

 السيولة السريعة

 االحتياطيات األولية

 النقدية

ًلشٌكاتًقٌدًالتحصٌلا

شٌكاتًصادرةًألمرًالعمالءً
ٌقومًالبنكًبتحصٌلهاًوٌقٌدً
ًقٌمتهاًبحساباتهمًالجارٌة

ًحساباتًلدىًالبنوك ودائعًًباخطارًأوًحوالتً
مستحقةًالدفعًأوًأٌةًأرصدةً

ًلدىًالبنوكًالخرى
ًارصدةًلدىًالمركزي

حساباتً+ًالحتٌاطًًاللزامًً
ًجارٌة

 السيولة شبه النقدية

 االحتياطيات الثانوية
 اذوا الخنانة 

الوراقًالتجارٌةً
ًبرسمًالخصم

 السيولة المشتقة
الصولًالتًًتتحولًلنقدٌةً

بتارٌاًاستحقاقً
ًكالقروضًقصٌرةًالجل
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عوا  ال تقول   شوهر موثال ( وأ ثالثوة  األدولتكوا قصويرو  أابشرط  :األوراق التدارية ديدو السيولة -

  .السداد دعوى لعدم  األولا ال يكوا قد أدر  عل  المديا أمبلغ معيا, و

إذا كانووت فيمووا  ,المصوودرو لهووا الدهووةهووا تختلووف فووي دردووة السوويولة حسوو  لكن   :األوراق الماليووة  -

كما  ,نسبيا   لو كاا قليال   عل  المصرف و عالدا   تدر   أنهاأهميتها  تكما   مضمونة أو غير مضمونة.

تمتوان بقابليوة كونهوا  ,ا الحماية واألماا ما المخاطرلكنها في المقابل تؤم   ,في حالة أذوا الخنانة

 تنطو  عل  مخاطر قليلة. المتادرو في السوق و

 : السيولة المشتقة ما بعض األصول 

 هوا ال تودر  أو أن بحود  ذاتهوا, الحصوول علو  النقديوة موا أصوول غيور سواللة :هناالسيولة تعني 

, ل ما خطر السيولة في المصرفحيانتها تقل   و ,معي ا بعد تاريخ استحقاق إالسيولة للمصرف 

ع المصرف استعادو الدفعات النقدية خوالل يتوق   ,القروض التدارية قصيرو األدل و مثال عليها,

هوذا النووع  فوي تقودير احتيادوات  علو عتمود ال ي   ا يقوو  وضوع السويولة لديوه, وري  مم  تاريخ ق

التودفقات ق , فقد تتحق  المرافقة لهالمخاطر الكبيرو  لطبيعته المتقلبة و ا  المصرف ما السيولة نظر

االستثمارات طويلة األدول, التوي تكووا  . ما أنواع السيولة المشتقة أيضا :قد ال تتحقق النقدية و

هووذه االسووتثمارات تختلووف عمووا هووو عليووه فووي  و ,ةالماليوو األسووواقالمصوورف فووي عنوودما يوودخل 

 ا  مسوبقيبقو  علو  المصورف أا يحودد  و ,ربحيوة أكثر وخطورو  أكثراالحتياطيات الثانوية فهي 

 .احتياداته ما السيولة النقدية وفر  الربحية لديه

ًالطلبًوالعرضًعلىًالسٌولةالمطلبًالثانً:ً

لتغطيوة الطلو  النالود علو   تعد  معرفة المصرف باحتياداته ما مصوادر السويولة أمورا  هاموا  

, و كيف هي النشاطات المصرفية التي تنيد ما الطل  عل  السيولة لدى المصرف مافالسيولة, 

ا المصرف مصادره لتغطية هذه الطلبات  ؟. يؤم 

: فوي اآلتوياالحتيادات الكبيرو التي تضغط علو  الطلو   , تتلخ  مصارفال ألغل بالنسبة 

طلبوات اإلقوراض الدديودو أو تدديود قوروض منتهيوة أو سوح   سحوبات العموالء موا الودالوع, و

التناموات سوابقة علو  نضويف إلو  ذلوك أ  مسوتحقات  نقدية ما خطوط التمانيوة مودوودو فعوال ,

تونيوع حصو   وأللمصرف المركن , أو دفع ضرال  مستحقة ما  ديا كرد  المصرف بالدفع, 

 النقدية المقررو عل  المساهميا.

هوي  و ,الطلو   الضوغوطات علو لموادهوةو مصادر للسيولة  العورض( ر للمصرف عد  تتوف  

اسوترداد أقسواط  , وإيوداع أمووال فوي الحسوابات المودوود فعوال  و استقبال ودالع مصرفية دديدو, 

والحصوول علو  , األصوول  محفظوة األوراق الماليوة( بيوع  إضوافة ل, القروض الممنوحة للعموالء
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مها قد  أية نقدية  يتم تحصيلها ما خدمات غير ايداعية ي   و ,االقتراض ما أسواق المال , والنقدية

 .1المصرف

 العرض عل  السيولة النقدية( ,الطل  و 1.8الشكل 

 

 عمل الباحث المصدر: ما

سيكوا صافي مركن السويولة  ,(S( اكبر  ما العرض منها Dكاا الطل  عل  السيولة  فإذا

يحتواج لتمويول  و ,سويعاني المصورف موا فدووو سوالبة  عدون(( , L      0 > S - D النقديوة

هذا يعود فوالض  , ( (S - D>0 إضافي, في حيا إذا كاا العرض ما السيولة اكبر ما الطل  

حتو  تعوود الفدووو السوالبة  الربحيوة تحويلوه لنيوادو االسوتثمار و وهنا يتود في السيولة النقدية 

 .وتظهر احتيادات السيولة مدددا  

فويمكا أا  ,فوي هوذه الفدووودورا  كبيورا   يلع  توقيت هذه التدفقات الداخلوة و الخاردوة هذا و

 عدم رغبوتهم فوي إيوداع أخورى بسب  سح  العمالء لشهادات إيداع و ,لسيولةللمصرف ايحتاج 

الوونق  بينمووا يختلووف  لسوود   هنووا يترتوو  علوو  المصوورف توواميا نقديووة فووورا   و الطلوو  الفووور (, 

  الطل  الطويل األدل(. الوضع في حالة االحتيادات الموسمية أو الدورية ما السيولة

                                                           

1 (-Rose, P. previous reference , page 349.  

 ودالع دديدو•

عالدات ما خدمات •
 غير ايداعية

استرداد اقساط •
 قرض

 بيع اصول•

اقتراض ما •
 األسواق المالية

العرض ما السيولة 
 (S النقدية 

سحوبات العمالء ما •
 الودالع

طلبات قروض •
 دديدو

تونيعات نقدية لحملة •
 االسهم

مصاريف تشغيلية •
 ودفع ضرال 

تدفقات نقدية خاردة •
لنشاطات غير 

 ايداعية

 الطل  عل  السيولة

 (D النقدية 

 الفرق بيا الطل  والعرض•

المركن النهالي 
 (L للسيولة النقدية 
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 :liquidity creationًًًالمطلبًالثالثً:ًخلقًالسٌولةًفًًالمصارف

و  ,وظالف المصرف أهم  ما ( creation of moneyخلق السيولة أو خلق األموال   عد  ي  

ة  إدماع   وأعل   ثم   إايقوول الوبعض اآلخور  و .1فوي المرحلوة الحاليوةه دور المصورف األساسوي ن 

عووا  مسوؤوليته وخلوق السويولة,  مسوؤولية همووا: دوريوا رليسويا يرتبطواا بماهيتوه و للمصورف

ميا سويولته الخاصوة فيوه والتوي تمكنوه أتو ,المقصود بإدارو خطر السيولة و ,إدارو خطر السيولة

النقديوة للموودعيا  خلوق السويولة فتعنوي توأميا السويولة أموا و تحقيوق أهدافوه, ظالفوه, و ما إتمام

فوي أوقوات االختنواق وعدنهوا  خصوصوا   و ,للشركات األخرى حيا تحتاج وتأمينها أيضا   ,أوال  

 .2عا إيداد مصادر تمويل أخرى

ًمفهومًخلقًالسٌولةً)خلقًالودائع(:

س أر فت عود  قيموةخودماتها,  لتقوديمس الموال المودفوع أالمصارف بشكل رليس عل  ر ال تعتمد  

رأس الموال  يلعو    .كالودالع أو القوروض األخرى المصرفانية المال صغيرو مقارنة ببنود مين

ومخاطر السيولة, إضافة للدور  دور الوسادو المتصا   المخاطر المصرفية كمخاطر االلتماا

  مهموا  عوامال و ,ضومانة للموودعيا, كموا ي عود  استقبال الودالع موا العموالء  مرحلة التأسيسي قبل

 تحقيق األماا للمصرف. وكس  ثقتهم ل

 األهميوةهوذا يظهور  و , موا أصوول المصورف بشوكل عوام  %85الودالوع موا يقوار   ل  موو  ت  

يسووتطيع المصوورف خلووق السوويولة مووا خووالل مووا يسووم  خلووق و الودالووع,  إلداروالنسووبية الكبيوورو 

موا الموال فوي  إيوداع مبلغوا  فعنود  ذلك بمساعدو الدهوان المصورفي, و ,الودالع أو الودالع المشتقة

يقوووم و , هاقتطوواع نسووبة االحتيوواطي اإللنامووي منووبالمصوورف المركوون   م, يقووو Aالمصوورف 

هوذا القورض  ,بعد حسوم االحتيواطي القوانوني B لمصرف لبإقراض المبلغ المتبقي  Aالمصرف 

, حيووث يقتطووع المصوورف المركوون  منهووا نسووبة Bسوويكوا بمثابووة وديعووة أصوويلة لوودى المصوورف 

يسوتطيع الدهوان المصورفي .... و هكوذا دديودو االحتياطي مدددا , وتكوا داهنو لعمليوة إقوراض

 . 3خلق النقود بعملية مستمرو

                                                           

1)-Shelagh Heffernan, Modern Banking, City University, London , John Wiley & Sons 
Ltd , page 38 
2)-Van der Vossen and ,van ness, Bank Liquidity Management, state university of new 
York, page3 

اٌزدبس٠خ  ٌّصبسفّفَٙٛ ٠ٛةٟ اٌجبحش ثّشاخعخ أٞ وزبة إلداسح اوٌجحش أٚعع حٛي ع١ٍّخ خٍك اٌٛدائع 3) - 

 & Muraleedharan, D. modern banking, Theory And Practice, or banking ٚخصٛةب
finance, theory; law & practice, by: Clifford Gomes   
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حيووث أنهووا تتووأثر بالعديوود مووا هووذه العمليووة بالصووورو المرنووة التووي تووم ذكرهووا هنووا,  قوود ال تووتم  

 العوامل, نذكر منها:

موا الممكووا ودووود توأخير بوويا عمليووات اإلقووراض و اإليوداع, فلوويس بالضوورورو أا يقوووم  -1

 بعد حصوله عل  الوديعة. باإلقراض مباشرو   Aالمصرف 

نسبة االحتياطي القانوني التي يفرضها المركن , فهي تقتطع موا الودالوع عنود انتقالهوا بويا  -2

 المصارف و هذا أحد معوقات عملية خلق الودالع.

رغبة العمالء باإليداع لدى الدهان المصرفي, فموا الممكوا أا ال يقووم أحود العموالء بإيوداع  -3

  الذ  أخذه ما المصرف األول في مصرف آخر. القرض

 بنيته التحتية. مرونة الدهان المصرفي, و تطور   -4
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 طر السيولة النقديةاخمإدارة  :لثالثاالفصل 

 محخىٌاث الفصل

 النقدٌة( , والتدفقات)القٌمة, السٌولة :األولالمبحث 
  رٌاضٌاً واقتصادٌاً  المعرضة للخطر

1- The economic and math of 
VaR & LaR & CFaR 

 Stress testing -2 .  اختبارات الضغط  المصرفٌة :الثانًالمبحث 
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  التدفقات النقدية( املعرضة للخطر رايضياً واقتصادايً  )القمية, الس يوةل, و:  الأولاملبحث 

VaR & LaR & CFaR 

أجزاء العمل  ها من أهم   أن  مة فً بعض أنواع المنشآت إل  إذا كانت إدارة المخاطر إدارة متم  

 خصائص العمل المصرفً و ركائز و إدارة المخاطر من أهم   ن  إ القول مكن  ٌ   و المصرفً,

 هذا العمل.ل ارتباطها ٌكون عضوٌاً ل متمماً 

ضة للمخاطر هدف الباحث هو التركٌز على موضوع السٌولة النقدٌة المعر   أن  غم من بالر  

  .للمخاطرة ضة للخطر كمقٌاسالقٌمة المعر   حسابلفهم آلٌة  ع أولً لكن من الجٌد التوس  

ٌ   ة مفاهٌم مختلفة عن بعضها البعضعد   (danger)من مصطلح الخطر العام  ٌنبثق   زها نم

 فً الحالت اآلتٌة:

التنبإ به قد ٌكون بمقدورنا ف :(dangerالخطر العام )ننطلق من مفهوم  -1

(predictable  و أخذه )  بعٌن العتبار(considered ,) خطراً  عندئٍذ ٌسمىو 

(risk)؛ 

 ( وunconsidered) بعٌن العتبار أو حسابه هل ٌمكن أخذالتنبإ به و  ناٌمكن أو  -2

 ؛(neglected danger) ى خطراً مهملً ٌسم  عندئٍذ 

 .1(uncertaintyد )ى عدم تؤك  ٌسم  فالتنبإ به على اإلطلق  نال ٌمكنه أن  أو   -3

  ٌ  (.1.9) خلل الشكلمكن توضٌح ذلك أكثر من و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1(-Duttweiler, R. previous reference, page 62. 
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 (, المفاهٌم المختلفة للخطر1.9الشكل )

 

 عمل الباحثالمصدر: من 

 إذا كانت النحراف المعٌاري : تذكٌر بالتباٌن وE(X)    عةالقٌمة المتوق   expected value        : 

∑      
 
            ……….(1.1) 

  Varianceٌساوي الواحد الصحٌح  ٌمكن القول أن التباٌن   piحٌث مجموع الحتمالت 

             ∑            
      ……….(1.2) 

 ةعالمتوق  العوائد لحساب التباٌن, نؤخذ مربع انحرافات العوائد عن  ((1.2كما نلحظ من المعادلة 

هذا ما  الوسط الحسابً على حد سواء, وت القٌم الموجبة والسالبة عن األخذ بالحسبان تشت   أي ٌتم  

حٌث نؤخذ الجذر التربٌعً للتبااٌن (, 1.3كما فً المعادلة )ٌختلف فً حالة النحراف المعٌاري  

ق لتحق ا قل   أ  probabilityنً احتمالٌاةتع ةكبٌرالمعٌاري النحراف لاقٌمة بحٌث ٌمكن القول إن 

 .1العوائد المتوقعة

     √∑            
      ………(1.3) 

                                                           

1)- JORION, PH. Value at risk: the new bench mark for managing financial risk,2002, 
2nd edition, Mc Grow Hill, USA, page 88. 

 

•generic term 
Danger  الخطر العام 

•predictable 

•considered 
Risk الخطر 

•predictable 

•unconsidered 

Neglected danger 
 الخطر المهم 

•unpredictable 

•unconsidered 

Uncertainty  عدم
 التأكد



 

49 

ٌختلاف فاٌمكن النحراف المعٌاري  أماة ٌ  زاٌدان مع الزمن وفق علقة خط  تط ٌكل من التباٌن والمتوس  

  كالتالً: للوقت بالجذر التربٌعً قٌمته من السنة بضرب ة اقل  الحصول على النحراف لمد  

𝛔   𝛔      √                                      ,𝛍   𝛍       

 .1/2541أو عدد األٌام  1/12هً الشهور tحٌث 

, وننتقل بعدها VaRسنستعرض فً هذا الفصل تقنٌات قٌاس و إدارة المخاطر, حٌث سنبدأ بمقاٌٌس 

 ٌة, و سنبدأ أولً بالحدٌث عن مقاٌٌس القٌمة المعرضة للمخاطرة.لتقنٌات اختبارات الضغط المصرف

 " األسوأ"مخاطر السٌنارٌو , VaRضة للخطر المعر  المطلب األو  : القٌمة 

, كمقٌااس منذ العقد الماضً خصوصاً  مقاٌٌس الخطر و أهم  ضة للخطر من أصبح مقٌاس القٌمة المعر  

حٌاث  VARمان اساتخدم الا   أول JP.MORGAN, وكانات مإسساة ساهل الفهام ص وملخ   بسٌط و

لٌاوم  %95بنسابة تؤكاد معرضاة للخطار ملٌاون $15هناك قٌمة  أن1994  عام أشارت فً تقرٌرها 

 .2لهم أم ل روا إذا كان مناسباً للمساهمٌن بحٌث ٌمكنهم أن ٌقر   قم متاحاً هذا الر  أصبح حٌث واحد, 

 ةضة للمخاطرالقٌمة المعر   تعرٌف 

عن أسوأ  من خللهار عب  ٌ   ( وDownside riskف هذه المخاطر بمخاطر السٌنارٌو األسوأ أي )ر  ع  ت  

ٌ  worst caseحالااة )    (VaR)عااة, والختصااار أن ٌواجههااا المصاارف للخسااارة المتوق   مكاان  ( 

Value at   risk   3ف كالتالًعر  تضة للخطر ٌشٌر لطرٌقة قٌاس هذه المخاطر  والقٌمة المعر : 

 

 

 سنة  nخال   فترة    α= % 95لٌرة بنسبة تأكد   xأي انك كمستثمر لن تخسر أكثر من 

 

 

 

                                                           

 ٌوماً  254تم الفتراض بان عدد أٌام العمل اإلجمالٌة فً السنة -(1

2)- JORION, PH. previous reference , page 107. 

3(- Manganelli, S; Engle, R. value at risk models in finance, ECB  working paper series, 
August 2001, page 6. 

, ضلمن ططلار الللروف الطبٌعٌلة فلً لل   رة, ضة للخطر: هً الخسارة القصلو  المقلد  القٌمة المعر  

 د و باحتما  معروف .زمنً محد  
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 مثال رقمً:

( hypothetical portfolioلدٌنا محفظة ائتمانٌة خاصة بالمصرف التجاري السوري ) هأنلنفرض 

( أي أن فتارة 1.1) العاام الفائات كماا فاً الجادوللدٌنا بٌانات عن العوائد والخسائر الحاصلة خالل  و

 .ٌوماً  365الملحظة 

 (, التغٌر فً العوائد لمحفظة ائتمان افتراضٌة لمصرف تجاري1.1جدول )

نسبة الٌوم من فترة المشاهدة 

 اإلجمالٌة

 التغٌر الٌومً فً العوائد األٌام

3.0% 11 +50.000 to +25.000 

46.30% 169 +25.000 to 0 

47.95% 175 0 to -25.000 

2.74% 10 -50.000 to -25.000 

 (BUDER,62المصدر: ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

لٌرة إلى  50000+% من فترة المشاهدة كانت العوائد بٌن 3ٌوماً أي بنسبة  11ه خلل نلحظ أن  

-و  25000+( ٌوم, كانت العوائد من 175 -169خلل الفترة األكبر من السنة ) + لٌرة و25000

 -25000من السنة أشارت إلى خسائر كحد أدنى  %2.74أٌام أي 10ٌبقى خلل  و  ,لٌرة 25000

لٌرة. هذه المشاهدات التارٌخٌة تتٌح لنا أن نتنبؤ بمستقبل التغٌرات فً العوائد فً المستقبل, فٌمكن 

  25000لن تكون الخسارة الٌومٌة أكبر من 97.26 1القول وفق هذا الفتراض, انه بمستوى تؤكد  

لٌرة. لحظنا فً 25000 ستكون الخسائر الٌومٌة أقل من  ٌوماً  355لٌرة وهو ما ٌعنً أنه خلل  

 historicalمحاكاة تارٌخٌةإلى ٌوم واحد احتجنا من أجل التنبإ بخسائر نا المثال السابق إن  

simulation    علٌنا تقدٌم لو أننا نرٌد تقدٌر الخسائر األسبوعٌة سٌكون  و ,ٌوماً  365ت لمدة امتد

سنة من البٌانات التارٌخٌة, 30 ة سنوات أما الخسائر الشهرٌة فإننا نحتاج لمد  7بٌانات تارٌخٌة لمدة 

لٌرة كما  50000 -, هل ستبقى الخسارة بحدود %2.74أٌام بنسبة  10لكن ما األمر بالنسبة آلخر 

ٌكون فً ظل الظروف هنا أن التنبإ نلحظ ف فً العام المدروس أم ستكون أكثر من ذلك بكثٌر,

وهو ما تعالجه اختبارات ,  %2.74هنا  مثلً  ,بقى قٌمة ل تخضع لهذه الظروفتالطبٌعٌة بحٌث 

 . stress testsالضغط
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 فاً األجال القصاٌر واقعٌااً ومقباولً استخدام البٌاناات التارٌخٌاة للتنباإ بالعوائاد المساتقبلٌة  افتراض ٌعد  

ااأفااً حااٌن , سااابقاً  ل تتغٌاار العوائااد عمااا هااً علٌااه حٌااث ماان الاازمن ٌصاابح هااذا طوٌلااة ه مااع فتاارات ن 

  .1اإلسقاط مشكوكاً فٌه مع دخول متغٌرات وعوامل كثٌرة تإثر فً تقلبات العوائد

 الحسااب أن بالرغم من ممٌزات مقٌاس القٌمة المعرضة للمخاطرة فً الساهولة والفهام كارقم واحاد إل  

الماداخل ٌمكان تصانٌف و صف بالتعقٌد وٌتطلب الكثٌر من الجهد كما فاً بعاض الطارق, ٌت  الرٌاضً 

 :ب القٌمة المعرضة للمخاطرة المتبعة لحسا

ااالطاارق الم   -1  ٌ  risk المخاااطر مقاااٌٌسو Garchكنمااوذج  : parametric methodsةعلم

metricsTM 

ٌ  الطرق اللم   -2  Historical simulationالتارٌخٌة  ةة : مثل المحاكاعلم

ٌ  الطرق نصف م    -3  CAVIARة : نموذج علم

 :الطرق المستخدمة هً أهمٌمكن القول أن  أخرىمن جهة 

 Monte Carloمدخل مونت كارلو  -1

 Variance/covariance /التغاٌرمدخل التباٌن -2

 Historical simulationالمحاكاة التارٌخٌة  -3

  : 2التالٌة جمٌع هذه الطرق تشترك فً العناصر األساسٌة

 .)المحفظة( القٌمة السوقٌة لألموال -1

ٌ  تقدٌر التوزٌع الذي ٌسل    -2  .ركه المتغ

 .VaR ل   حساب القٌمة النهائٌة -3

تحظاى باساتخدام كبٌار مان قبال التاً و ,علاى طرٌقاة التباٌن/التغااٌر زو فً هذا البحث سوف نرك  

 المإسسات لحساب القٌمة المعرضة للمخاطرة.

 , و3الاذي أوردنااه وفقااً للتصانٌف الساابق ٌمكن تقدٌره متوقعاً والقٌمة المعرضة للخطر خطراً تعتبر 

تصااب جمٌعاااً فااً القٌمااة المعرضااة  المخاااطر التشااغٌلٌة و الئتمااان و مخاااطر السااوق ن  إٌمكاان القااول 

                                                           

1)- Buder, A; Lauffer-Köpplinger, A; and others,  instruments in: interest-rate, 
currency and commodities management , of Volks bank AG’s Treasury Department, 
2011, page 62. 
2(- Manganelli, S; Engle, R. Previous reference, page 7. 

 (1.9).انظر الشكل  -(3
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هاذا المقٌااس تظهر أهمٌة و , حدوثها باحتمال محدد مسبقاً المتوقع  وللخطر التً هً الخسارة المقدرة 

ٌ  الخسارة نتعامل مع  أننا من خلل   .1لٌس السبب بالنلر للنتٌجة و ة كقٌمة واحدة والكم

مثاال قٌمااة ضااة للخطاار : الحجااوم المعر  عناصاار وهااً : أولً  ةحجاام الخسااارة المقاادرة علااى ثلثااعتمااد  ٌ  

ٌ  ثانٌاً تزال قائمة,  التً ل القروض الممنوحة و ماا كل   .دةدرجة الحتماال المحاد  : , ثالثاً سعاراألرات : تغ

 .أخذها بعٌن العتبار تم   أكثر احتمالت خسارةذلك وجود ٌعنً  مجال الثقة ر  ب  ك  

قبال أن تصابح المصارفٌة,  لاددارةأماراً ضارورٌاً  المتوقعاة الخساارة كفٌلاة بمواجهاةإٌجاد طارق  ٌ عد  

هاال ٌملااك هنا:المطروحااة  األساائلة وتقاادٌر الخسااارة حسااابٌاً,  ول ٌقاال  ذلااك عاان أهمٌااة الخسااارة فعلٌااة

؟, ماا قادرة األماوال الخاصاة بالمصارف علاى  لهاذه الخساارة الممكناة (buffers) اتالمصرف مصد  

  .2مواجهتها ؟

ل القٌمة المعرضة للخطر وتؤثٌرها بالنهاٌة على رأس المال 2.1)الشكل )  كٌفٌة ت شكُّ

 

 MATZ,62المصدر: 

   VaR Methodologies طرق حساب القٌمة المعرضة للخطر :نٌاً ثا

ا التؤكٌاد, ماع  normal distribution على التوزٌع الطبٌعً للعوائاد غالباً   VARمقٌاس  ٌعتمد    هأن 

ٌ  بالنسبة للمنتجات المالٌة  خصوصاً  ,لٌس بالضرورة أن ٌكون التوزٌع كذلك ة خاص   بصفات زالتً تتم

                                                           

الخسارة التً تواجهه برقم واحد )تلخٌص المخاطر برقم واحد( ٌختار بعدها ة إتاحة الفرصة للمستثمر أن ٌعرف كمٌ -(1
 .الستثمار أم ل

2(-MATZ, L. NEU, P. Liquidity Risk Management Strategies and Tactics, 2007, page 63. 

القٌمة 
المعرضة 

 VARللخطر 

 market riskمخاطر السوق 

 Credit riskالمخاطر االئتمانٌة 

راس الما  
CAPITAL 

 operationalالمخاطر التشغٌلٌة  
risk 
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 العلقااة ب بااٌن التغٌاارات فااً األسااعار و تكااون , حٌااث واألسااهم والعماالتات أسااعار الفائاادة كمشااتق  

ٌ  التغٌرات فً العوائد ب علقة   (.nonlinear) ةغٌر خط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  حسابVaR  ًبدون استخدام االنحراف المعٌاري ةالعام اتالتوزٌعحالة ف: 

قٌماة الساتثمار هو  W هو معدل العائد و Rهً قٌمة األموال المستثمرة البتدائٌة و   W0أنلنفرض 

تكاون أقال قٌماة   µ العوائاد باعتبار متوساط و           ٌساوي اآلتً :  هًنهاٌة الفترة 

 هً : cبمستوى ثقة  *Wللستثمار

           …..(1.1) 

 متعلقة بالمتوسط هً: VARبالتالً ستكون أسوأ خسارة 

1.2))...........                        
     

               √
  

   
            

   ضة للخطرطة لحساب القٌمة المعر  خطوات مبس 

و دة ة محاد  ملٌون لٌرة خالل ماد   100لكمٌة من األموال قدرها  VaRنا نرٌد قٌاس بافتراض أن  

 :1سنسلك الخطوات التالٌة %99بمجال ثقة قدرة  و ,1أٌام 10هً 

 .  ملٌون mark- to- market 100 لألموال  عادلةالقٌمة السوقٌة ال -1

 .سنوٌاً  15%ب    ر فرضاً للوحدة الواحدة وتقد   )النحراف المعٌاري( قٌاس المخاطرة -2

 أٌام. 10  ب  ة, فرضاً أو المد    horizonفترة الحتفاظ -3

 انحراف معٌاري. ζ=  2.33أي على   %99ب   دمجال الثقة المحد   -4

 ملٌون لٌرة. 6.93ضة للخطر وهو الحصول على تقرٌر القٌمة المعر   -5

 ٌوماً. 254تم الفتراض أن عدد أٌام العمل فً السنة الواحد  -(1
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        :أسوا خسارة مطلقة تكون أما

1.3)) ........                          
  

هاو أدناى قٌماة لألماوال المساتثمرة    , المتوسط لمعادل العائاد    و هو أدنى عائد متحقق   حٌث 

 .1(quintile) وهو ما ٌعرف بمٌئٌن التوزٌع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

1)- JORION, Ph. previous reference , page 109. 

                          

                    

 : مثا 

ضة لحساب القٌمة المعر   مجال الثقة  ملٌون و 5.1ٌساوي ما باعتبار متوسط عوائد محفظة  

 * 254ٌكون المٌئٌن أو الحد األدنى ٌساوي إلى  254وعدد المشاهدات  %95للخطر هو 

ما بعده من المشاهدات  نؤخذ ما قبله ور القٌمة المقابلة له من العوائد, , و لتقد12.7ٌ = 0.05

ملٌون  9- ٌسارمشاهدة تشٌر إلى   15ملٌون و 10- ٌسار مشاهدة تشٌر إلى   11مثل تكون 

بالنسبة للمتوسط  VaRوتكون قٌمة    قٌمة ملٌون وهً  9.6- بحٌث تكون القٌمة المقابلة

 (:1.2حسب المعادلة, )

 :              1.2)حسب المعادلة )  absolute VaRخسارة مطلقة أأما أسو

 1.2وذلك بالتعوٌض فاً المعادلاة  0عن القٌمة  9.6وهذا ٌعنً أن الخسارة القصوى المقدرة لن تكون أكبر من 

  بدلً من   0

 فً هذه الطرٌقة لم ٌتم العتماد على النحراف المعٌاري إلٌجاد القٌمة المعرضة للخطر. ملحظة:
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 بٌانٌا VaRتمثٌل (,  2.2)الشكل

 

 ( (Jorion, 111, المصدر: 

 طرٌقة التباٌن/التغاٌرvariance/covariance method  

لها  وضة للمخاطر فً حساب القٌمة المعر  الطرق المستخدمة  تعتبر طرٌقة التباٌن /التغاٌر من أهم  

ٌ   اٌجابٌات الطرق األخرى, فل تحتاج إلى البٌانات التارٌخٌة كطرٌقة المحاكاة التارٌخٌة  علىز بها تتم

ط ( و المتوس  volatilityٌاري الذي ٌمثل المخاطرة)وتعتمد فقط على معلمتٌن هما النحراف المع

(mean valueوتعتمد على التوزٌع الطبٌعً للبٌانات و ,)  غلب نظرٌات أفً  افتراضهو

 :1نات رئٌسةتعتمد هذه الطرٌق على مكو   المحفظة.

 التقٌٌم محل  السوقٌة الحالٌة لألموال  القٌمة. 

   ب ل التقل  معدvolatility. 

 د نوعٌة النتائج التً نحصل علٌها.الذي ٌحد   هو مجال الثقة و 

 

 

                                                           

1)- Buder, A; Lauffer-Köpplinger, A; and others, previous reference, page 66. 
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               ….. (1.4) 

النحراف المعٌاري    و score  التً ٌقابلها احتمال فً جدول  و ةعدد النحرافات المعٌارٌ  حٌث 

 .)ب)التقل   أي معدل المخاطرة

 القٌمة المعرضة للمخاطرة ( مثال على1.2) الجدول

الخسارة الممكنة السنوٌة 

lose/year 

معد  المخاطرة    confidenceدرجة الثقة 

  

السعر 

price 

96.12 90% 1.2816 15% 500 

 لٌرة خال  سنة واحدة 96.12أننا لن نخسر أكثر من  % 90دون بنسبة نحن متأك  

 (BUDER,65المصدر: )

ضة للخطر نرٌد حساب القٌمة المعر   عدة منتجات مالٌة وى كانت المحفظة تحتوي عللكن ما الحال لو 

 بٌن هذه المنتجات ؟متبادل مع وجود تؤثٌر  و ,اإلجمالٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

 : 1ضة للمخاطرة نكتب صٌغة التباٌن/التغاٌر التالٌةلحساب القٌمة المعر  

     √∑    
            …………….(1.5) 

                                                           

1)- Buder, A; Lauffer-Kopplinger, A; and others, previous reference ,page 67. 

 مثال:

 ح  وض  ت و  ((A , B , Cض محفظة موجودات المصرف تتكون من ثلثة أدوات مالٌة بفر  

 ( :1.3التؤثٌر فٌما بٌنها من خلل الجدول ) Correlation matrixمصفوفة الرتباط 

 مصفوفة الرتباط لعوائد ثلثة أدوات مالٌة 1.3الجدول  

C B A  

  1 A 

 1 0.55- B 

1 0.13- 0.6 C 

(BUDER,66)  :المصدر  
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 (volatility) لمخاااطرةاقٌمااة       , و ضااة للمخاااطرة للمحفظااةهااً القٌمااة المعر        حٌااث :

 نات المحفظة.معامل الرتباط بٌن مكو     ألحد األدوات المالٌة داخل المحفظة ,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

على كان ب فً القٌم لكل أداة فً المحفظة الذي ٌعبر عن التقل   σبفرض النحراف المعٌاري  و

ٌمكن حساب  ملٌون وحدة نقدٌة, 3و حجم المحفظة الئتمانٌة  (%15, %3, %11الترتٌب )

و اإلجمالٌة للمحفظة  VARلحساب ال    (1.5)ثم استخدام المعادلة  لك  أداةقٌمة المخاطرة 

 الملخص لكل العملٌات(  (1.4ٌكون لدٌنا الجدولأخٌراً 

 حساب القٌمة المعرضة للمخاطرة لمحفظة مالٌةمثال ٌوضح (, 1.4الجدول )

  

3m*11% = 330000 Vola= σ * valuea 

3m* 3% = 90000 Volb= σ * valueb 

3m * 15% =450000 Volc= σ * valuec 

108900 m Vola
2 

8100 m Volb
2 

202500 m Volc
2 

32670 m- 2 * Ca,b * Vola* Volb 

178200 m 2 * Ca,c* Vola * Volc 

-10530 m 2 * Cb,c* Volb * Volc 

454500 m sum 

674166.1516 √    

674166.15 *1.281= 863606.83     √      

 (BUDER, 66المصدر: )

 1.2811هو  %90عند احتمال   حٌث 

اختٌاار  م بعناصار المحفظاة وضاة للمخااطرة مان إمكانٌاة الاتحك  تاؤتً أهمٌاة حسااب القٌماة المعر  

اا ب السااتثمار باااألداة المالٌااة التااً ٌكااون إشااراكها ٌزٌااد ماان القٌمااة التولٌفااة المثلااى بحٌااث ٌااتم تجن 

 :على الشكل اآلتً ضة للخطرلقٌمة المعر  ل النهائً تقرٌرالكون ٌ ضة للخطر, والمعر  

 خلل سنة واحدة . وحدة نقدٌة  863606.83لن نخسر أكثر من % 90باحتمال قدرة 

 :ضة للخطر فً الٌوم الواحد من المعادلة التالٌةلحساب القٌمة المعر   و

 z-score(, ٌوضح القٌم اإلحصائٌة  ل  1.1ملحق ) -(1
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ضة المعاٌٌر المفترض أن تتبعها المصارف فً حساب القٌمة المعر    2قد وضعت لجنة بازل وهذا 

  القٌمة النهائٌة ل أٌام عمل و 10فترة الحتفاظ أو الحساب  و  %99للمخاطرة بتحدٌد مجال ثقة قدره 

VAR  1بشكل أكبر لتحقٌق متطلبات األمان 3تضرب بالعدد. 

 liquidity at risk (LaR) ضة للخطرالسٌولة المعر   المطلب الثانً :

بعد الحدٌث عن القٌماة المعرضاة للمخااطر, ساوف ننااقه فاً هاذا المطلاب, مفهاوم و أهمٌاة الساٌولة 

 .قها هذا المفهومو اإلضافة الجدٌدة التً حق  , ة اقتصادٌاً,  و مالٌاً المعرضة للمخاطر

 ضة للخطر اقتصادٌاً والعالقة مع السٌولة النقدٌة:القٌمة المعر   :أوالً 

ر على عامل ٌإث   اتصال , فؤي قنواتبألعمال للمصرف مع بعضها,  كةالعناصر المحر  صل تت  

. إذا اعتبرنا أن النمو قنواتل األثر بآلٌة دٌنامٌكٌة للعناصر األخرى عبر هذه الق  احدها مباشرة سٌن

)الخسارة  VAR ضة للخطرد األساسً للقٌمة المعر  كقرار استراتٌجً للمصرف ٌكون المحد  

خلل عناصرها على رأس المال و مستوى السٌولة النقدٌة من بدورها  VaRستإثر الممكنة(, 

)  ٌ  .(2.3) لشكل, ا)ة, أجل الستحقاقالعملة, الكم

ن  دورة القٌمة المعر  فٌما ٌلً:  , وآلٌة تؤثٌر هذه ضة للمخاطرةشرح العناصر التً تكو 

 :على رأس المال و تؤثرها بهالدائرة 

                                                           

1)- Jorion, Ph. previous reference , page 122. 

                   √
 

   
          

العتبار الحالت الحرجة من الخسائر ضة للمخاطرة ل ٌؤخذ بعٌن القٌمة المعر   نلحظ أن مقٌاس

 ,حٌث نرى أن نسبة الحالت الستثنائٌة التً لم ٌشملها المثال السابق عادٌة  غٌر تحت الظروف

أن ٌخسر المصرف بسبب محفظة ائتمانٌة ما  , من الممكنٌوم 25ٌوم عمل أي   254من  10%

سنقوم  و ,ات الضغط المصرفٌةهذا ما تعالجه اختبار و ,ٌومٌاً  54187.51 قٌمته أكثر من 

. تعالج هذه الطرٌقة المتغٌرات التً تتبع العلقة الخطٌة بمعالجة هذا الموضوع فً مبحٍث لحق

linear  فً حٌن تستخدم الطرق األخرى مثلMonte Carlo لمتغٌرات االمحاكاة التارٌخٌة  و

 الخطٌة أو غٌر خطٌة.
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 VARدائرة التؤثٌر لل    2.3الشكل 

 العمالء     درجة النمو      

 المنتجات  العملة           

   الخطر 

     التدفق النقدي 

 

   النقدٌة مستو  

 

 رأس الما   مستو  السٌولة

  

 أعٌد تصمٌمه من قبل الباحث (Duttweiler, 66 ( المصدر:

  Risk capacity (buffer) دور رأس الما  فً امتصاص المخاطر -1

ا تؤثٌر النماو فاً إتاحاة مجاالت جدٌادة للساتثمار وٌكمن  األمار  فاً أعماال المصارفع التوس 

 ناتجة عن تجمع المخاطر التشاغٌلٌة و ,Potential lossمخاطر ممكنة إضافٌة  الذي ٌشكل

 فً قائمة المركز المالً و هذه التؤثٌرات أخٌراً ستظهر المخاطر الئتمانٌة,   مخاطر السوق و

وقااد  1الااذي ٌلعااب دور وسااادة امتصاااص للمخاااطر  علااى بنودهااا مثاال رأس مااال المساااهمٌن,

ت لجناة باازل بتقساٌم رأس الماال إلاى شارٌحتٌن وحاددت متطلباات كفاٌاة رأس الماال ماان أقار  

حاة دت أوزان مرج  الشارٌحة األولاى والثانٌاة, حٌاث حاد  مان  %8% و  4الشارٌحة األولاى با 

الموجاودات  إلاىللمخاطر لكل نوع من أنواع الموجودات بحٌاث ل تتجااوز نسابة رأس الماال 

قات وطب   2007فٌما بعاد عاام تم تعدٌل المتطلبات مرجحة بؤوزان المخاطر النسب المذكورة. 

لتحقٌاق أماان المصاارف  أكثار صارامةً نت شاروطاً تضام   لكفاٌة رأس الماال و  2معاٌٌر بازل

 .2وسلمة مركزها المالً كإدخال مخاطر التشغٌل إلى مجموعة المخاطر المشمولة سابقاً 

 

 

 

                                                           

1)- risk buffer 

2)- JORION, PH. Financial Risk Manager Handbook,2003, Snd Ed, John Wiley & Sons, 
page 642. 

 النمو

LAR VAR 

 الربحٌة
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 المالً لرأس الما  لدورا -2

           ,(2.3)الشكل  من خلل الربحٌةضح العلقة بٌن رأس المال وكل من تت  

     ((1.6      .......................              
          

       
 

ٌاإدي قارار أي المخااطر, مان جهاة أولاى  VARد رئٌساً لكال مان تبدأ الدورة باالنمو كمحاد  

 ل ضاغطاً علاى حجام رأس الماال وا ٌشاك  زدٌاد فً قٌم عناصر المٌزانٌة للمصرف مم  النمو ل

الماال كنسابة إلاى الموجاودات. مان جهااة  رأسٌراعاً المتطلباات الادنٌا لكفاٌااة أن ٌجاب  ذيالا

ٌ د متطلبات الحد األدنى لكفاٌة رأس المال خٌارات النماو المتاحاة أماام المصارف,  و أخرى تق 

 . 1.6ح فً المعادلةمن ثم الربحٌة كما موض   على األرباح الصافٌة و ر بالنتٌجةهذا ما ٌإث  

 :الجدٌدة ضافةو اإل LAR ضة للخطر المعر  السٌولة ثانٌاً: 

 VaRذلك استخدام بعد  رطو  ت  , كبٌراً فً الدراسات األكادٌمٌة اهتماماً  VaRلقٌت مقاٌٌس 

 لم تلق  فً حٌن المصارف,  من قبل المإسسات المالٌة و قابٌة وعملٌاً, من قبل الجهات الر  

LaR  ًضعف الجانب التطبٌقً , فً ظل عدم وضوح المفاهٌم وكافٌاً  اهتماما . 

أقصى خسارة ممكنة من السٌولة بحٌث ال { :ضة للمخاطرة ف السٌولة المعر  أن نعر   مكن  ٌ  

خال  فترة  )درجة الثقة(, و دٌمكن أن ٌتم تجاوزها فً ل  اللروف الطبٌعٌة باحتما  محد  

ٌعنً أن هذا  و, مستوى السٌولة ر فًتإث   LARنرى أن  2.3بالرجوع للشكل  و .}محددة

ده مستوى المصرف ٌحتاج تموٌل جدٌد من التدفقات النقدٌة عندما ٌعانً من عجز وهذا ٌحد  

 كما هو موضح فً الشكل المذكور . السٌولة

خطر سٌولة السوق إلى  :هو ما ٌسمى و ,من خطر سٌولة األصول السٌولة خطر   شتقُّ ٌ  

إنهاء قدرة المصرف على  مدىد ٌحد  أنه  أي ,risk (market/asset liquidity)األصول 

, Market impact effect السوقثر أل كنتٌجةلألصول, سعار السوقٌة المتوفرة باأل صفقاته

 ٌزدادوجود أصول عالٌة السٌولة, فً حٌن  بسبب ,قلٌلً ٌكون أثر السعر  ففً األسواق العمٌقة

على  سرٌعاً فٌها ى تؤثٌر أي حركة ٌتجل   التً ,1OTCتؤثٌر السعر فً األسواق غٌر منظمة

ٌ   و ,السعر  أن هحٌث , price/quantity functionة/السعرهذا األثر ٌسمى أٌضا أثر الكم

العكس صحٌح بالنسبة  تنخفض أسعار البٌع و ,بازدٌاد الكمٌات من األصول المعروضة للبٌع

 .2.4ألسعار الشراء, الشكل 

                                                           

1)- Over The Counter 
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 اثر الكمٌة/السعر 2.4)الشكل )

 

 عمل الباحث المصدر: من

 fundingلحالااة األخاارى لمصاادر الخطاار هااو خطاار تموٌاال السااٌولة أو خطاار سااٌولة الخصااوم ا

liquidity risk  أوcash flow/funding liquidity risk, إلاى الخطار  هاذا المفهاومشاٌر ٌ   و

ر عدم توف   و ,من جهة داتالتعه   لمقابلة اللتزامات و النقدٌةر الذي ٌواجه المصرف فً حال عدم توف  

 للرافعاةحكمااً اساتعمال المصاارف  عند ,غالباً  ٌحدث  هذا األمر  مصادر تموٌل جدٌدة من جهة أخرى, 

 تضاطر  حٌاث   ع فً األصول كمحفظة القروض ماثلً,وٌل التوس  لتم ,leverage  financialالمالٌة

 .األخرىمن األسباب  ذلكغٌر  عدم تطابق آجال الستحقاق و عندالمصارف لقتراض السٌولة 

LaR1 ضة للخطرالمعر  السٌولة كٌفٌة حساب : ثانٌاً 
 

 فمان الواضاحضاة للمخااطرة, علاى عكاس القٌماة المعر  السٌولة المعرضة للمخاطرة أقل شٌوعاً  عتبر  ت  

 خطار الساٌولة ضامنٌاً  ٌإخاذ كاان حٌاث قت لهذا الموضاوع,الدراسات التً تطر   عدم وجود الكثٌر من

اللزماة فتارة الٌاتم اخاذ فتارة احتفااظ أكبار مان  و ,VaR اإلجمالٌةضة للخطر فً حساب القٌمة المعر  

المساتخدمة فاً حسااب  holding periodمن المعروف أن كبار فتارة الحتفااظ  و ألصول,اتسٌٌل ل

VaR التااً األصااول لاابعض  )وهمٌااة( ممااا ٌعنااً إضااافة مخاااطرة مصااطنعة ,تاإدي لزٌااادة المخاااطرة

للتمٌٌز بٌن األصول عند دفع بعض الباحثٌن  هذا ما ,تنطوي على مخاطر أقل من غٌرها من األصول

تتراوح قٌمه  "spread" معدلحٌث أشار إلى  Jorion2 منهم  و ضة للمخاطرةحساب السٌولة المعر  

                                                           

1)-Jorion ,Ph. value at risk, previous reference, page 345-348 

س , الولٌات المتحدة, من باحث و بروفٌسور فً التموٌل 1)-  فً العدٌد من الجامعات , و فً جامعة كالٌفورنٌا, در 
كجامعة شٌكاغو, و وكولومبٌا, و كتب العدٌد من المإلفات حول إدارة المخاطر منها سلسلة خاصة بالقٌمة المعرضة 

 .varللمخاطر 
 

كمٌة البٌع 
 كبٌرة

كمٌة البٌع 
 قلٌلة
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 )تكلفة تسٌٌل( لدسم األصول السائلة بمعحٌث تت  , 0.4كؤدنى قٌمة إلى قٌم أكبر تصل إلى   0.05من 

spread تحساب قٌماة المعامال مان الخزاناة اتأذونا العمالت الرئٌساٌة و و من هذه األصاول: ,أقل .

  :خلل المعادلة التالٌة 

…….(1.7)     
                   

         
 المتوسط للسعرٌن midحٌث    

مثاال التكااالٌف هااً تكااالٌف الحصااول علااى السااٌولة  S التسااٌٌلمعاادل تكلفااة رة فااً أمااا العواماال المااإث  

الطلبات  إلى أن بعضإضافة  ,أثر حجم الصفقة ثر المتاجرة وأ بة بسبب المنافسة والتكنولوجٌا والمترت  

ٌحماوا كاً ل Sل دصانعً الساوق ٌعملاون علاى زٌاادة معا إضافٌة من المتداولٌن بسبب أنبتكلفة  تؤتً

مان معادلاة حسااب  LaRٌمكان اشاتقاق معادلاة , Sتكلفة التساٌٌل  ل بتثبٌت معد   .نفسهم من المخاطرأ

 كالتالً:  VaRالقٌمة المعرضة للخطر األساسٌة 

        
 

 
       

 

 
       …………………………(1.8) 

 السٌولة المعرضة للمخاطرة LaR  إجمالً األموال المستثمرة,  Wل تكلفة التسٌٌل,د  معS حٌث: 

 

 

 

 

 

     حال وجود محفظة استثمارٌة من عدة أصول نؤخذ : فً -*(
 

 
∑      

 
     . 

السااعر الجدٌااد فااً حااال قااام المصاارف ببٌااع األصااول  و  P0بفاارض السااعر السااوقً الحااالً لألصاال 

           معامل النخفاض فً السعر السوقً حٌث  kوكان  P ))التسٌٌل
بالتاالً تكاون  و  

 :  price/quantity functionالسعر/الكمٌة المعادلة الخطٌة ألثر

             ……………… (1.9) 

 

  

                
 

 
                 

 %0.25كان معد  تكلفة التسٌٌ  له  ملٌون لٌرة و1 مثا : باعتبار قٌمة استثمار بسهم 

 تكون السٌولة المعرضة للمخاطرة:  %95وبمجا  ثقة   %1واالنحراف المعٌاري الٌومً 
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  : immediate liquidation   التسٌٌل الفوري تكلفة

.…….…….(2.1)                    

 :  uniform liquidation المنتظم تكلفة التسٌٌل

     (    
 

 
)   

 

 

 
   ………….(2.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لٌرة                            

 مثال:

لٌرة  100السعر الحالً  و ,دفعة واحدةملٌون حصة سهمٌة  1بافتراض أن المصرف ٌرٌد تسٌٌل 

 (:1.9من خلل المعادلة ) ٌكون النخفاض الحاصل فً السعر

فً حالة تم التسٌٌل فً ٌوم  لٌرة, ملٌون 5 ة للمركز الذي أخذناهجمالٌاإلتكون الخسائر  بالتالً و

 واحد.

, لكان ملٌاون 5مما رفاع تكلفاة التساٌٌل إلاى  افترضنا فً المثال األخٌر أن  التسٌٌل سٌتم دفعة واحدة

حصاة ساهمٌة, ساوف   200000, بفرض كال ٌاوم تام تساٌٌل ؟أٌام مثلً  5ماذا لو تم التسٌٌل على 

ملٌااون و ٌمكاان التعبٌاار عاان ذلااك رٌاضااٌاً : باسااتخدام 1تاانخفض التكلفااة اإلجمالٌااة للتسااٌٌل إلااى 

 (.2.2( و )2.1المعادلتٌن )
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 تمثٌل استراتٌجٌات التسٌٌل بٌانٌاً  2.5الشكل 

 

 (Jorion 347 ) المصدر:

تكااون مخاااطر التسااٌٌل فااً حااٌن  ,ماان تكلفااة التسااٌٌل المنااتظمنلحااظ أن تكلفااة التسااٌٌل الفااوري أعلااى 

 nحٌاث  من تكلفة التسٌٌل الفوري, أقل (على دفعات)المنتظم  , بٌنما تكون تكلفة  التسٌٌلقلٌلة الفوري

 التسٌٌل الفوري.ب مقارنةولكن ترتفع درجة مخاطر األسعار  هً عدد أٌام التسٌٌل

لكن فاً ,           التباٌن أنة التسٌٌل الفوري)ٌوم واحد( أي معدومة بحال σالمخاطرة  تكون

 (:2.3المعادلة ))عدة أٌام( ٌكون التباٌن وفق  حالة التسٌٌل المنتظم

           {(  
 

 
)
 

 (   
 

 
)

 

……   (       
 

 
)
 

} 

        
 

 
(  

 

 
) (  

 

  
) …………………………  (2.3)               

هناا ٌعبار عان مخااطر هاو  فاً النهاٌاة نخلاص لحسااب التبااٌن و و ,عدد أٌام التسٌٌل لألصال nحٌث 

 السعر.
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 للمصرف ٌجب اختٌارها وفقا للمعادلة التالٌة :x  أما اإلستراتٌجٌة المثلى 

                  ………………..(2.4) 

حٌاث ٌختاار المساتثمر التولٌفاة التاً تناسابه  ,موقاف المساتثمر تجااه مخااطر الساعرٌعبر عن   حٌث 

كما فً  ب المخاطرقبوله بتكلفة تسٌٌل عالٌة لتجن  أو  , ل مخاطرة عالً من خلل معامل بتفضٌل معد  

 .((2.4 التسٌٌل الفوري حٌث ٌحصل على النقدٌة بٌوم واحد ,الشكل

 د للصٌغة التالٌة للسٌولة المعرضة المخاطرة :ما ذكر ٌمه  

     √         .............................(2.5) 

ب )مخااطر تقل الجاناب المخاطر أهمٌاة وٌعطً أٌضااً  األصلد هذا النموذج على أهمٌة تكلفة تسٌٌل ٌإك  

 .للصفقة(المحٌطة بعملٌة التنفٌذ األسعار

 cash flow at risk (CFaR)النقدٌة المعرضة للخطر تدفقات المطلب الثالث : ال

بدأت المصارف تخصٌص ف بالمادة الخام للمصرف هاكونبممٌزاً اهتماماً  تهتم المصارف بالنقدٌة

مقاٌٌس  أنظمة و, فاستخدمت مإخراً  أضٌقعلى مفاهٌم  VaRضة للمخاطرة مفهوم القٌمة المعر  

VaR وهو ما ٌسمى  النقدٌة المتوفرة لدٌها نقصانقٌاس مخاطر لCFaR. 

ضة للمخاطرة كمقٌااس مان المعر  , أول من استخدم تقنٌة  التدفقات النقدٌة J.P. Morganت عد  مإسسة 

اص النقدٌاة المعرضاة للمخااطرة هناا عناصار متعاددة للمخااطر  varضمن أنظمة  الشاهٌرة, حٌاث تلخ 

 السوقٌة, كمخاطر سعر الصرف, و مخاطر سعر الفائدة.

صاً عن الخطر الذي تتعرض له محفظة النقدٌة طرٌقة إحصائٌة رٌاضٌة تقدم ملخ   هو  CFaR مقٌاس 

ٌ   فً المصرف, هذا ٌتٌح للمصرف  , وفترة زمنٌة معٌنةخلل باحتمال محدد عجز النقدٌة ر ظه  بحٌث 

ا النقدٌاة لدٌاه والساٌولة  إدارةأكبر على  ةقدر س ألٌاة مشااكل فاً الساٌولة خالل هاذه ٌمكناه مان التحس 

 و ,بمساتوى مساتهدف مان النقدٌاة قاةالمتعل  الخساارة من خالل تحدٌاد حجام  CFaRأهمٌة تؤتً . الفترة

المصارف فاً هاذه الحالاة  ٌساتطٌعو  ,1عندها تنفٌاذ اساتراتٌجٌاته الساتثمارٌةل ٌمكن للمصرف التً 

ٌ   استهداف حد   ٌاربط فاً هاذا لوظائفاه  ناه مان خلاق نماوذج متكامالً مان المخااطر مماا ٌمك  كم   ن ومع

 الدٌون. رأس المال و السٌولة و النموذج المخاطر ومستوٌات النقدٌة المطلوبة و
                                                           

1)- Jankensgard, H. Cash Flow-at-Risk and Debt Capacity, Department of Business 
Administration, Lund University, Sweden, Working Paper series, February 2008. Page 
1. 



 

66 

  stress testing : اختبارات الضغط املرصفية ايناملبحث الث

اات   إ بالمخاااطر عتبار اختبااارات الضااغط )الجهاد( المصاارفٌة ماان األدوات الجدٌادة المسااتخدمة للتنب 

المتلحقة فً األسواق المالٌة والختناقات فاً النظاام الماالً العاالمً  األزماتالمصرفٌة, ففً ظل 

ماع التركٌاز  ,إ بالمشاكلة المالٌاة قبال حادوثهالكتشااف أدوات وتقنٌاات للتنب اة ظهرت الحاجة الملح  

  ٌ ٌعتبار اختباار , فstress testing منها اختبارات الضاغط  المخاطر و إلدارةة على التقنٌات الكم

 بالتاالً علاى أصاول المصارف , و و ,عة ألزمة مالٌة تإثر فً األساعارالضغط محاكاة لحالة متوق  

 المتوقع أن ٌحدث. التؤثٌرالمصرف وما هو مقدار من قبل  مواجهتها ٌةكٌف

 اختبارات الضغط المصرفٌة  مفهوم:  األو المطلب 

 تبارات الضغط المصرفٌة كاآلتً:ٌ مكن  توضٌح مفهوم اخ

اا  اختبااارات الضااغط المصاارفٌة" - عاادة  أوعااة حااول أصاال إ بحجاام الخسااائر المتوق  هااً أداة للتنب 

 ultimate & extreme" بالساوق "مفارط"  شادٌد أصاول للمصارف فاً حاال حادث تغٌار

cases1. 

ض لهااا السااوق كحااالت تتعاار   قااد طبٌعٌااة التااًالاختبااارات الضااغط بااالظروف غٌاار ت عنااى  -

 .ر فً النهاٌة على المصارفالتً تإث   و  crisesاألزمات  و shocksالصدمات 

لمصاارف ا و اإلشارافٌةتستخدمها الجهات  ,لقٌاس المخاطرأداة كمٌة " اختبارات الضغط هً: -

 مفرطاة, و وجود حادثة غٌر اعتٌادٌاة و فً ظل   للوقوف على سلمة النظام المالً ,المركزٌة

 .2"المالٌة كالصدمات واألزمات, احدوثه ممكن  

 : 3كالتالًبشكل عام تصنف اختبارات الضغط المصرفٌة 

 sensitivity stress tests لحساسٌةا اختبارات -1

 stress test  scenarios لسٌنارٌوهاتااختبار  -2

                                                           

1)- Fender, I; Gibson, M; Mosser, p.  An International Survey of Stress Tests, Current 
Issues in Economics and Finance, Vol 7, Federal Reserve Bank of New York, 2001, 
page 1. 
2)- Quagliariello, M. Stress-testing the Banking System Methodologies and 
Applications, 2009, Cambridge University, Published in the United States of America 
by Cambridge University Press, New York, page 24. 
3)-Jorion ,Ph, value at risk, previous reference, page 231. 
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المحفظاة المالٌاة للمصارف  قٌمة ب علىاختبارات الحساسٌة ٌتم قٌاس األثر المترت   عند استخدام

ٌ  من خلل  أصاول صاغٌرة مان أو أساعار مجموعاة  ,ر الكبٌر فً األسعار الجزئٌة ألصل معٌنالتغ

علااى قٌمااة المحتماال التااؤثٌر  ,اختبااارات السااٌنارٌوهاتتاادرس  ة, فااً حااٌنبقااو   مرتبطااة مااع بعضااها

اا  ٌ عاادة أنااواع مختلفااة ماان مفاارط فااً أسااعار  ر كبٌاار ومحفظااة مالٌااة للمصاارف فااً حالااة حاادوث تغ

تاارٌخً  ساٌنارٌوذلاك وفاق  و ,األصاول مثال )أساعار الصارف , أساعار العمالت, أساعار الفائادة(

(historical scenario),  مكاااان حدوثااااهمفتاااارض وفااااق سااااٌنارٌو أو ٌ (hypothetical 

scenario )1. 

أن  منا سابقاً , حٌث عل   VaRبر اختبارات الضغط من أدوات قٌاس المخاطر المكملة ألنظمة عت  ت  

ٌ  لعوائد التارٌخٌة لتعتمد على الرتباطات  VaRأنظمة  إ بالمساتقبل علاى التنب   رات األسعار ومع تغ

تظهر  لكن , وإحصائٌةمن خلل حسابات  ظل ظروف طبٌعٌةأساس استمرار تلك الرتباطات فً 

  ٌ عة بؤساعار األصاول المدروساة بحٌاث غٌر متوق   رات مفاجئة وسلبٌات هذه الطرق عند حصول تغ

أي بكلمات أخرى خروج  VaRتختلف عن الحسابات اإلحصائٌة التارٌخٌة التً حصلنا علٌها وفق 

 .2لبٌانات التارٌخٌةالوضع عما هو معتاد علٌه ومعروف من خلل ا

 تمثٌل الخسائر التً تقٌسها اختبارات الضغط: (2.6)الشكل 

 

 (Jorion p231) المصدر:

                                                           

1)- Fender, I.; Gibson, M; Mosser, P.  previous reference , page 2. 
( stressed)والحالت الحزجت أو حالت االنضغاط( العادٌت)لمزٌذ من المعلىماث حىل الخفزٌق بٍن الحالت الطبٍعٍت  -( 2

  (Duttweiler,page106)الخً ٌعنى بها اخخبار الضغظ انظز 
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لفتارة  األمرٌكاً لسوق األساهم s&pالعوائد الٌومٌة وفق مإشر معدلت (, 2.6)ٌوضح الشكل 

 %20-تشارٌن األول بلغاات   19حٌاث نلحاظ أن الخساارة الفعلٌاة فااً ٌاوم , 1998-1987مان 

د مجاال الثقاة المحاد   عانإلاى الٌساار هاذه النسابة بعٌادة  و ,بهاذا التاارٌ  األساهمبسبب تدهور سوق 

افاً , مما ٌبٌن أهمٌة اختبارات الضاغط  VaRالذي تعتمده  99%  أنٌمكان الحاالت التاً ل  ظ  لح 

 ر فً المستقبل.تتكر  سوف ها إ على أن  نعتمد فٌها على البٌانات التارٌخٌة للتنب  

  stress testing as an integrated process الثانً: اختبارات الضغط كعملٌة متكاملةالمطلب 

بادأ هاذه الخطاوات , ت(2.7)الشاكل  وفق خطاوات محاددة,اختبارات الضغط عملٌة متكاملة  ت عدُّ 

بعاد ذلاك مرحلاة الحسااب  الدراساة و من مرحلة التحقق وجماع البٌاناات تلٌهاا مرحلاة التشاخٌص و

 أخٌراً مرحلة التفسٌر. و الرٌاضً,

وضع سٌنارٌو متوقع حدوثه  بعدها ٌتم   ,الضعف طأماكن نقاعلى فً القسم األول ف التعر   ٌتم  

استخدامها مخرجات السٌنارٌو إلى معطٌات ممكن  ٌتبع ذلك تخطٌط ,فً ضوء الدراسة القتصادٌة

ق للجزء المتعل  ٌتم التحضٌر بهذا  و ,للمصرف القوائم المالٌة )المٌزانٌة وقوائم الدخل( تحلٌلل

 جدٌر  , لمرحلة الستنتاج والتفسٌر أخٌراً  إلى أن نصل بحساب تؤثٌر الصدمة المفترضة رٌاضٌاً,

 .1الشكل المثالً للختبار بمثابة لكنهاأن لٌس بالضرورة اعتماد هذه الخطوات كما هً, بالذكر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1)- Hilbers, P; Jones, M; Slack, G. stress testing financial systems, IMF working paper, 
WP/04/127,2004, page 6 
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 خطوات اختبار الضغط :((2.7الشكل 

 

 عمل الباحث منالمصدر: 

ل لخطوات تنفٌذ اختبار الضغط فً المصارف  :و فٌما ٌلً شرح  مفص 

 : Identifying  Vulnerabilities : تحدٌد نقاط الضعفأوالً 

ٌ  indicatorsمإشرات ) من خلل نقاط الضعف المحتملة فً النظام المالً دراسةٌقصد بها   ة و( كم

 هذه المإشرات كالتالً:ف تصن   و ,البناء اختبار ضغط فع   الباحث من خللها ٌستطٌع ,أخرى نوعٌة

  macro-level indicatorsالمؤشرات الكلٌة   -1

 إمكانٌاةمماا ٌتاٌح المجاال لمعرفاة  النظاام الماالًأداء عطً بٌئة القتصااد الكلاً نظارة شااملة عان ت  

طبٌعٌااة" فااً ٌعطاً التحلٌاال الكلاً صااورة عماا ٌعتباار "حالاة و , حادوث صاادمات أو أزماات مالٌااة

 فاًٌسااعد ماا هذا  والمتراكمة والمقارنة مع البلدان األخرى  القتصاد من خلل الدراسة التارٌخٌة

 حدوث صدمات أو أزمات فً هذا القتصاد. كٌفٌةفهم 

 ٌستخدم المحلل البٌانات التً ٌحصل علٌها من القطاعات القتصادٌة كما ٌلً :

 الحقٌقً قطاعال real sectorلت من خلل معاد   ,حول قوة النمو القتصادي للبلد : معلومات

 م.رات التضخ  لمإش   إضافةالستثمار , الستهلك, و الكلًالناتج  نمو  

  Identifyingتحدٌد نقاط الضعف  
Vulnerabilities 

 Constructingوضع السٌنارٌوهات المحتملة 
Scenarios 

 Balance-Sheetتحوٌ  السٌنارٌو الى القوائم المالٌة 
Implementation 

   Second-Round Effectsاضافة التأثٌرات الملحقة

      Interpretationاالستنتاج والتفسٌر
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 ًالقطاع الحكومgovernment sector تموٌل.الطرق , الدٌن العام, : معلومات العجز 

  ًالقطاع الخارجexternal sector ٌاةوكٌف فاً المٌازان الجااري,  العجاز: معلومات حاول 

ٌ   و تموٌله,  .ة ضغوط تحٌط بالعملة الوطنٌةأ

 structural indicatorsالمؤشرات الهٌكلٌة   -2

 المإسسات .هذه  حسب المإسسات أو نوع  بة: معلومات مبو   الحصص السوقٌة الملكٌة و 

   تركٌبااة األصااول و عااة ماان المٌزانٌااات حااول تركٌبااة المٌزانٌااة العمومٌااة: المعلومااات المجم

ب هاذه البٌاناات حساب ناوع تبو   بحٌث ,مصادر الربحٌة لدى المإسسات, و األرباح, الخصوم

ٌستفاد منها لمعرفة الوضاع الئتماانً  أخٌراً , و أو شركات التؤمٌن : المصارفمثلً  ,المإسسة

 .معدلت النمو لكل القطاعات المشاركة فً النظام المالً و

   مصادره. ح اتجاهات التموٌل وحسابات التموٌل : توض 

المحتملااة  األماااكنو  ,الضااعف فااً النظااام المااالً أماااكنعاان  عطااً تصااوراً : ت  المؤشللرات المالٌللة  -3

أقاارب هااذه المإشاارات قااد تكااون ماادى قاادرة النظااام المااالً علااى امتصاصااها,  لحاادوث لصاادمات و

سات كونها تدرس  ,الجزئًستوى للم هاذه تعطً  و ,المالٌةوضع المنشآت مثل المصارف و المإس 

مان خالل معادلت كفاٌاة رأس  ,الساٌولة و ,المدٌونٌاة و ,معلومات عن وضاع الربحٌاةالمإش رات 

 نسب السٌولة و جودة األصول. المال و

 constructing scenariosثانٌاً: بناء السٌنارٌوهات 

للخاروج بنتاائج مفٌادة  ٌتم خللها فحاص النمااذج والبٌاناات و فً اختبارات الضغط األهمهً المرحلة 

 .سٌنارٌولراً معٌناً لتصو   ًٌبن ه,كل  فً ضوء ذلك  , وحول وضع النظام المالً

 1 استخدام النموذج الكلً لبناء السٌنارٌوهاتmacro-models: 
 

متغٌراتاه علاى  ً وتؤثٌرات القتصاد الكل   بإسقاط ,بواسطة هذه الطرٌقةٌتم صٌاغة السٌنارٌوهات 

 أسعارارتفاع  :مثال على ذلك و سٌنارٌو ٌحاكً حالة اقتصادٌة مفترضة, بإنشاء, أي النظام المالً

)تحلٌال اقتصاادي  فائادة منخفضاة أساعار و ل عاالً مان العمالاة د لاه معاد  مه ا ,)المناازل( العقارات

هن العقااري )دراساة هٌكلٌاة المٌزانٌاات(, الار   قاروضاعتماد المصارف على  ذلك ٌصاحبً(, كل  

هااذا  ً الاادخل وتاادن   الفائاادة و أسااعارارتفاااع  تااإدي لنخفاااض فااً العمالااة وصاادمة ممااا قااد ٌشااك ل 

                                                           
أصبحت هذه الخطوات متعارف علٌها فً بناء اختبارات الضغط من خلل منشورات صندوق النقد الدولً والمقالت التً ٌصدرها,  -( 1

( wp/04/127ولمزٌد من التفاصٌل حول استخدام المإشرات الكلٌة لبناء اختبارات الضغط راجع أوراق العمل الخاصة بصندوق النقد مثل )

 (. wp/ 13/88و )
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ل دروس تشااك  مااالمخرجااات الناجمااة عاان السااٌنارٌو ال إن ,سٌضااعف القاادرة الئتمانٌااة للمقترضااٌن

 مٌزانٌاتها. المصارف و اختبار ضغط ٌخص  

 balance sheet- implementationثالثاً: ترجمة السٌنارٌوهات طلى عناصر المٌزانٌة 

تطبٌقها على القوائم المالٌاة  و ,بعد وضع السٌنارٌوهات لتحوٌل المدخلت إلى مخرجاتنحتاج 

حٌاث  األسلف  طللى األعللىقائمة الدخل( للمصارف وذلك وفاق طارٌقتٌن , األولاى مان  )المٌزانٌة و

سة مالٌاة ثام ٌاتم مجزئة خاصة بكل مإس  باستخدام بٌانات  ,المنفردة المحفظة أساسٌتم التقدٌر على 

مقارنتها لتحلٌال الحساساٌة لقطااع اقتصاادي معاٌن أو لمجموعاة مان المإسساات المالٌاة  تجمٌعها و

ٌاتم مان خللهاا التقادٌر علاى أسااس الساتجابات المختلفاة مان  لألسف  األعلىمن , أو (المصارف)

ممٌزات الطرٌقة التصاعدٌة أنها أفضل باستخدام . من دص ومحد  المإسسات المالٌة لسٌنارٌو مخص  

الشافافٌة, حٌاث أن المصارف مان لكنهاا تقاع بمشاكلة  , البٌاناات الخاصاة بالمحفظاة من الستفادة و

توضاح اساتجابة مجموعاة مان المصاارف لساٌنارٌو  بتقدٌر هذه البٌانات, أما الطرٌقة التنازلٌة ٌقوم

  ٌ فاً ترجماة  نموذجٌاةطرٌقة عتبر ت   و ,عة الجاهزةالبٌانات المجم  هذه الطرٌقة أسهل بتوفر  و ,نمع

  .1تخطٌط السٌنارٌوهات و

 التنفٌذ Execution 

ٌاد المصاارف نفساها, أو ب   ,)المصارف المركازي( ٌاد السالطة الرقابٌاةكاان ب   إذاٌختلف التنفٌاذ فٌماا 

السٌنارٌوهات كونها على دراٌة  تطبٌق ة فً عملٌة تنفٌذ والمصارف بقو   اشتراك األفضلحٌث من 

نمااذج  و أنظماة التاً تعاد   فً حالة المصاارف كل منها, خصوصاً  كاملة حول البٌانات التً تخص  

 ة الشافافٌة والمالٌاة مان قل ا أنظمتهاا, لكن فً البلادان التاً تعاانً لمخاطرا إلدارة ة بهاخاص  داخلٌة 

 و)المصارف المركازي( بعملٌاات التنفٌاذ  النقدٌاة الرقابٌاة السالطةتقوم  أنل ٌفض   ,اإلفصاحضعف 

 .على تحلٌل البٌانات اإلشراف

 المصارف التً تشملها اختبارات الضغط 

ٌ   من األفضل اتمثال كتلاة بحٌاث مان المصاارف  ٌاً كاف اً شمل اختبار الضغط عددأن  ر فاً ة  تاإث  مهم 

ٌجااب أن تإخااذ بعااٌن  (.20)أقاال ماان  لكاان ٌجااب أن تبقااى بحاادود معقولااة مااثلً  النظااام المااالً, و

بحٌث  والحصص السوقٌة ,النسبٌة لكل منها األهمٌة و ,الرتباط بٌن المصارف العتبار العلقة و

ةفاً حاال تواجاد وعن الواقع,   و معب راً الً وفع   اً ٌكون اختبار الضغط معنوٌ ساات مالٌاة مإس   ت عاد 

 .  بمٌزانٌة واحدة مٌزانٌاتها  جمع   , من األفضلصغٌرة

                                                           

1)- Hilbers, Paul; Jones, M; Slack, G. stress testing financial systems, IMF working 
paper, WP/04/127,2004, page 15. 
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 :  1حول اختبارات الضغط 2تعلٌمات اتفاقٌة بازل التالً:  طارفً ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   البٌانات  داتمحدdata Limitations  
 , الجهة المقدمة للمعلومة , أدوات التقدٌر والقٌاس.رة : المصادر نوعٌة البٌانات المتوف   -1

 ع المإسسات المالٌة , الختلف بٌنها حسب الفعالٌة فً السوق.صعوبة تحدٌد المخاطر : تنو   -2

ٌ  قل   -3  ة البٌانات : قد ٌصعب نشر بعض البٌانات أو قد ل تتوفر أساساً.ة البٌانات المتوفرة وسر

 م الصدمات وٌتق evaluating shocks 

, ما الطرٌقة المتبعة فً تحدٌدها فهل هً حادثة تارٌخٌة ؟للصدمة المتوقعة التؤثٌرحجم  ما مدى و

 . ؟ أم مفترضة؟

  تخطٌط السٌنارٌو بالطرٌقة التصاعدٌة bottom - up approach   

كااان بمقاادوره  تقاادٌر األثاار  إذاأعلااى(,  -ٌسااتطٌع المصاارف تطبٌااق الطرٌقااة التصاااعدٌة )أساافل

تحوٌل متغٌرات القتصاد قدرته على أي , مالٌة المترتب على المحفظة المالٌة جراء حدوث صدمة

أدوات المحفظاة  إلاىمان ثام تحوٌال عناصار الخطار  و ,(risk factors)خطار عوامال إلاىالكلً 

                                                           
1
 .16, ص04/127/ لمزٌد من المعلومات, انظر: ورقة عمل لصندوق النقد الدولً رقم -( 

طلى ضرورة اعتماد المصارف على نماذج داخلٌة لتحقٌق   ,1996أشارت اتفاقٌة باز  للرقابة على المصارف فً عام 

حٌث   2004فً عام  و  stress testingطدارة المخاطر مث  اختبارات الضغط المصرفٌة  الما  و رأسكفاٌة 

أعطت  عاودت التأكٌد على أهمٌة التصنٌف الداخلً فً المصارف و ,Basel 2ة لهرت اتفاقٌة باز  الجدٌد

 نصحت المصارف بتطبٌقها لعدة أغراض: توضٌحات حو  اختبارات الضغط و

 قلة جودة األصو .عن ناجمة على المصارف القٌام باختبارات الضغط لالحتٌاط من حاالت العجز فً السٌولة ال 

   ٌجب أن تقوم المصارف باختبارات الضغط  لتحقٌق كفاٌة رأس الماCapital adequacy. 

 أن تشم  اختبارات الضغط األحداث الممكنة فً المستقب , أو التغٌرات المستقبلٌة بسبب األوضاع االقتصادٌة وٌجب 

ارف وقدرتها على القٌام بولائفها ومما ٌتم دراسته : وضع التً قد تؤثر بشك  سلبً على الوضع االئتمانً للمص

 السٌولة, المخاطر السوقٌة ...

  الكمٌة الدنٌا التً تتعلق باختبارات الضغط. المعاٌٌر  وعلى السلطات الرقابٌة وضع المتطلبات 

  بمستوٌات رأس الما .على السلطات الرقابٌة متابعة طرٌقة تعام  المصارف مع األحداث الغٌر متوقعة فٌما ٌتعلق 

  ًعلى المصارف طجراء اختبارات ضغط لمخاطر االئتمان ومتابعة النتائج  للتعرف على  استجابتها  للتغٌرات ف

 أوضاع  السوق  التً قد تؤثر سلباً على أداء هذه المصارف.
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 internal) داخلٌاةٌجاب أن تملاك المصاارف نمااذج التصااعدٌة, فاً الطرٌقاة  المالٌة للمصرف.

models) .لربط عوامل القتصاد الكلً بؤداء مٌزانٌاتها 

   تخطٌط السٌنارٌو بالطرٌقة التنازلٌة top - down approach 

للقٌام بتقدٌر العلقة الدول,  األدوات اللزمة للمصارف فً بعض المناطق و ر التقنٌات وقد ل تتوف  

اا  ٌ ها لتطبٌااق المتغٌاارات المالٌااة داخاال مٌزانٌتهااا, ممااا ٌضااطر  رات الكلٌااة القتصااادٌة و بااٌن المتغ

 .الطرٌقة التنازلٌة

 second-round effects لثانوٌةرابعاً: التأثٌرات ا

التاً  : first-round effects لرئٌساةبالتاؤثٌرات ا ل بد من التعرٌف سرٌعاً  ثانوٌة,ال التؤثٌراتلفهم 

وفااق العلقااات  المااالً القطاااع الحقٌقااً ومسااتوى  علاىحااول تطبٌااق السااٌنارٌو التقاادٌر األفضاال هاً "

 second-round ردود األفعااال أو تااؤثٌرات  , فتكااون التااؤثٌرات الثانوٌااة 1"اإلحصااائٌة المتااوفرة

effect : 

اسااتجابة لسااٌنارٌو  المااالً للمتغٌاارات فااً القطاااع الحقٌقااً و الطبٌعااً  تقاادٌر المسااارالتغٌاارات فااً  " 

ٌ    ض لها المحفظةالجانبٌة التً قد تتعر   اآلثارأو  ,2"معٌن إن سلوكها,  رات فً تركٌبة المحفظة وكالتغ

ا كناوع مان التبساٌط و أغلب السٌنارٌوهات تتجاهل هذه التاؤثٌرات ق باختباارات الضاغط لكان ماع التعم 

الزمنٌاة و ة الماد   ازدٌادمع  خصوصاً  أمراً ل ٌمكن تجاهله أو تبسٌطه و ردود األفعال  تؤثٌراتتصبح 

 .ة فً الختبارازدٌاد الحاجة للدق  

 Interpretationخامساً: التفسٌر 

ماا  اء تطبٌاق الساٌنارٌو, فغالبااً ٌر للنتاائج جار  المرحلة األخٌرة من اختبارات الضغط هً مرحلاة التفسا

بالتالً  النظام المالً و على الكبٌرالتؤثٌر اء األحداث المهمة ذات تقٌس اختبارات الضغط الخسائر جر  

 على أي مصرف ضمنه.

طرق التطبٌق مما كؤي نموذج أو أداة للقٌاس, قد تكون فً أخطاء اختبار الضغط ٌنطوي على تطبٌق  

رة األخارى مثال بإتبااع أساالٌب المقارناة ماع المقااٌٌس المتاوف   ٌكون الحل   ي لنتائج غٌر صحٌحة وٌإد  

مثل المخاطر القانونٌة  بعض المخاطرل ٌشمل  اختبار الضغط  نلحظ أن   و ,رات السلمة المالٌةمإش  

                                                           

1)- Hall, K. stress testing: the second-round effects, reserve bank of Australia, IMF 
working paper, Washington, may 2006, page 4. 
2 )- Hall, K. previous reference page 4. 
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تبقاى غٌار  حٌاثة للادخل بعض األنشطة المدر  بعٌن العتبار  ل ٌؤخذ لذلك,إضافة  ,مخاطر التشغٌل و

 .ض لها المصرفمتؤثرة  بحالة اإلجهاد التً ٌتعر  

 فٌةالمطلب الثالث: اختبارات الضغط للسٌولة المصر

اال ت عااد   لختبااارات الضااغط, كاااألنواع  منتشااراً  نمطاااً شااائعاً و غط للسااٌولة المصاارفٌةاختبااارات الض 

ى والتااً تساام   (solvency) اختبااارات الماالءة و مثاال اختبااارات الضااغط لمخاااطر الئتمااان األخاارى

 و رةقل اة البٌاناات المتاوف  لذلاك بعاض القتصاادٌٌن ٌعازو  و (,interbank stress testing) أٌضااً 

. ٌمكاان القااول إن اختبااارات ضااغط السااٌولة modeling liquidity 1تعقٌاد عملٌااة النمذجااة للسااٌولة

ر حسابات األصول والخصوم عند تطبٌق سٌنارٌو اإلجهاد كحادثة شدٌدة وقاسٌة علاى تدرس كٌفٌة تؤث  

ٌ   المصرف.  قبال ل تعطاً مإشارات و سارٌعة, ز أزماات الساٌولة فاً المصاارف أنهاا مفاجئاة وما ٌم

, معالجة الخلل المفااج   ة فعل ولقٌام برد  جل اأمن للمصرف  كافٌاً  ٌتٌح مجالً ل  األمر الذي ,حدوثها

  ٌ ة مراحال أو مراتاب وٌمكان توضاٌحها علاى أزماتهاا علاى عاد   صدمات السٌولة و 2م بعض الباحثٌنٌق

 الشكل اآلتً:

المقصاود  مصاادر التموٌال, ومن النقصاان المفااج  فاً تبدأ أزمات السٌولة : األولىالمرحلة  -1

 غٌر آمن و الكبٌرٌصبح التموٌل  , وبدخل منخفض بذلك وجود مصادر تموٌل بتكلفة عالٌة و

 .للتموٌل  (collateral) ضمانالمتطلبات تزاٌد ت

 (wholesale funding) حٌاث تمتناع مإسساات التموٌال الكبٌار ,تبدأ األماور بالساوء أكثار -2

ٌتازامن ذلاك ماع نادرة التموٌال  ,أو للنظاام الماالً ككال   ,عن تقدٌم التموٌال لابعض المصاارف

 و مااثل ضاامانات للتموٌاال,,حٌااث تقاادم المصااارف أوراق الخزٌنااة ارتفاااع تكلفتااه  و ,3اآلماان

 .للسٌولة ٌصبح التموٌل غٌر اآلمن المصدر األول

اا -3 ٌلجااؤ العماالء لسااحب  و باااإلفلس,, تباادأ بعااض المصااارف  فشااٌئاً  ح األزمااة شااٌئاً مااع توض 

 النظااام  فااً ظاال  معاناااة, تساااعدهم علااى ذلااك ظااروف المنافسااة بااٌن المصااارف ودائعهاام و

 .(systemic risks) النظامٌةمن تزاٌد المخاطر  رفًالمص

                                                           

1)- Quagliariello, M. Stress-testing the Banking System Methodologies and 
Applications, 2009, Cambridge University, Published in the United States of America 
by Cambridge University Press, New York, page 271 

2)- Schmieder, Ch; Hesse, H. Next Generation: System-Wide Liquidity Stress Testing, , 
IMF Working Paper, WP/12/3, 2012, page 8 . 

 .حمج اإلشارة إلٍه فً الفصل األول الخمىٌل اَمن هى الخمىٌل الذي ال ٌنطىي على مخاطز كبٍزة و3) - 
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ٌ عد   ا مإشار ضاغط الساٌولة  و   علاى رد  فاً تقٌاٌم قادرة المصاارف رات المساتخدمة أهام المإش 

باادون مصااادر  باادون الحاجااة للقتااراض ماان المصااارف و, دةة محااد  ودائااع العماالء خاالل مااد  

 .1باستثناء العتماد على محفظته من األوراق المالٌة القابلة للمتاجرة ,خارجٌة

 ٌورد الباحث شكلٌن من أشكال اختبار السٌولة : 

لساحوبات مان الودائاع ا بسببالذي ٌإثر على النظام المصرفً ككل  :(drain) نقص السٌولة :1مثا 

 تحوٌلها لنقدٌة )السٌولة النقدٌة(. التً ٌستطٌع المصرف ٌومٌاً  نسبة األصول السائلة  للٌوم الواحد و

إلااى المصااارف  ضااعٌفةماان المصااارف ال (contagion) عاادوى عجااز السااٌولةانتقااال أثاار  :2مثللا  

 .األقوى

ٌتعلق  و هام  جداً بما أن المثالٌن معنٌٌن بسلوك المودعٌن جراء الصدمة المتوقع حدوثها فعامل األمان 

 :بؤصول المصرف من عدة زواٌا

 .ة أكبر للمصرفحجم األصول المملوكة ٌعنً قو   ازدٌاد :أول 

 .لمودعٌنأكثر أماناً من الخاصة من وجهة نظر املكٌة األصول فالمصارف الحكومٌة ثانٌاً:  

عاات الجٌادة للعمالء تتجاه نحاو المصارف الاذي عكاس لمصارف, التوق  ألداء اموجاود ثالثاً: آخار تقٌاٌم 

 جٌداً . راً أداءً مإخ  

  ضغط للسٌولة لعدة مصاارف تمثالنتائج اختبارات ال  1.3 و ملحق  1.2ملحق : الملحقات و ٌوجد فً

 .هما  اختبار سحوبات الودائع و اختبار األمان, بعد تطبٌق اختبارٌن البلدان ألحد ظام المالًالن

 فٌما ٌلً: الخطوات العملٌة إلجراء اختبار ضغط السٌولة:

 وفق طرٌقة السٌنارٌوهات السٌولةأوال: الخطوات العملٌة لتطبٌق اختبار ضغط 

 لكان الساإال, كٌاف ٌمكان إلدارة الطارق النظرٌاة المتعاارف علٌهاا لختباارات الضاغط و سابقاً  ناناقش

 تكمن اإلجابة فٌما ٌلً:وفق  طرٌقة السٌنارٌوهات ؟  المصرف القٌام باختبار ضغط

 ؛(? what …   if؟ )ماذا ٌحدث لو  ٌبدأ التفكٌر بالسٌنارٌو المفترض من خلل صٌغة التساإل: -

ح سابقاً  ةحالة اإلجهاد المفترضستإث ر  - ض  هً : سٌولة  على أنواع السٌولة لدى المصرف وكما و 

 (؛للحصول على النقدٌة فً السوق )كل ما ٌتعلق بتسٌٌل األصول األصول
                                                           

1)- for more details, see Mario Quagliariello, page 271-274, and Christian Schmieder & 
others, IMF WP,NO 12/3. 
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 ؛  fire saleسعار األصولهبوط مفاج  ألعلى األصول من خلل ر الصدمة ستإث   -

 ؛( funding) المقترضة أو تموٌل السٌولة السٌولةر الصدمة المفترضة على ستإث  كذلك  -

  النقدٌة الجاهزة . الى تؤثٌر الصدمةٌنتقل  أخٌراً  -

 على السٌولة: الضغط اختبارات  عملٌة إلجراءالخطوات ال 2.8فً الشكل و 

 السٌولة  , الخطوات العملٌة لختبار ضغط 2.8الشكل 

 

 عمل الباحث المصدر: من

 

 الخطوة االولى

 تحدٌد مستوٌات المخاطر المراد اختبار المصرف عندها•

 و التً تناسب هذه المستوٌات, تحدٌد الصدمة او حالة الضغط التً سٌتعرض لها المصرف•

 الخطوة الثانٌة

 قب  تعرٌض المصرف لالختبار, تحدٌد البنود التً تخص النقدٌة فً المٌزانٌة•

 تحدٌد الخصوم التً سٌشملها اٌضاً هذا االختبار•

 الخطوة الثالثة

تقدٌر التدفقات النقدٌة الداخلة و الخارجة جراء تعرٌض المصرف لالختبار بما ٌتناسب مع السٌنارٌو •
 المفروض فً الخطوة األولى

 الخطوة الرابعة

 حصر صافً التدفقات النقدٌة بعد تطبٌق السٌنارٌو فً ك  ٌوم من اٌام االختبار حتى نهاٌة مدة االختبار•

الخطوة 
 الخامسة

 الحصو  على على نتائج ك  ٌوم من أٌام تعرٌض المصرف لالختبار•

الخطوة 
 السادسة

 تحدٌد السٌولة الحاضرة والمتوفرة لد  المصرف بعد االختبار•

 مقارنة المتطلبات المعٌارٌة من السٌولة مع النتائج التً حصلنا علٌها•

الخطوة 
 السابعة

بناء على , حصر المخاطر, تقٌٌم  اداء المصرف , بدء عم  االدارة فً االضاءة على النتائج السلبٌة •
 .مخرجات اختبار الضغط للسٌولة

 استخدام طرق اخر  لتقٌٌم السٌولة فً المصرف لكشف أٌة عٌوب قد ٌعانً منها االختبار•
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 : تصمٌم السٌنارٌو الختبار ضغط السٌولة النقدٌة فً المصرفثانٌاً 

السااٌولة, مثاال نااوع الطرٌقااة ت طاارح العدٌااد ماان التساااإلت قباال تصاامٌم سااٌنارٌو اختبااار ضااغط 

مكاان ٌ   المسااتخدمة إلجااراء الختبااارات, جوانااب الضااعف فااً المصاارف, و الحالااة القتصااادٌة و

 تفصٌل ذلك كما ٌلً:

  االختبار إلجراء الطرٌقة المثلىاختٌار : 

هاذه  ٌ عد  استخدام بٌانات التدفقات النقدٌة الطرٌقة األفضل إلجراء اختبارات الضغط للساٌولة, تاوفر

 اختبار الضاغط للساٌولة وفاق الطرٌقاة التصااعدٌة  أن تجريالبٌانات عند إدارة المصرف ٌخولها 

bottom-up(BU) approach  ر بٌانااات ر البٌانااات التفصااٌلٌة أي تااوف  . أمااا فااً حااال عاادم تااوف

تقااوم جهاات رقابٌااة باختبااار النظاام المصاارفً عبار تطبٌااق اختبااار  aggregated dataعاة مجم  

, وٌمكاان للمصااارف اسااتخدام اختبااار الضااغط الااذي top-downوفااق الطرٌقااة التنازلٌااة الضااغط 

 top-downٌاتخلص مان سالبٌات الطارٌقتٌن باؤن تقاوم بنفساها باختباارات الضاغط وفاق أسالوب 

(TD) 1. 

 , فاة شارط أن تبقاى ممكناةحالاة متطر   تطبٌاق أقصاى مثال ,الساٌنارٌوهات تقادٌرل بعت أسالٌباتُّ 

أو اختباارات الضاغط  ""stress it until it breaks"تطبٌاق الضاغط حتاى الفشال" أو  وأٌضاا

 اً جٌااد اً لااة لبعضااها وهااذا مبااررهااذه الطاارق مكم  تعااد , reverse stress tests المعكوسااة 

 مثال لختباار الساٌولة وفاق رأي مجموعاة مان الكتااب والقتصاادٌٌن خصوصااً  لستخدامها معااً و

(Schmieder  بالنسبة ,)ما بناًء علاى رأي خباراء أو حادثاة إٌتم تقدٌر السٌنارٌو  للطرٌقة األولى

األسائلة المطروحاة عناد  و ,تارٌخٌة, أما الختبارات المعكوسة فٌعود أمر تقدٌرها للمصارف نفساه

نقاط ضعف فً المصرف؟,  الودائع الصغٌرة هل تعد  صٌاغة السٌنارٌو قد تكون من النوع التالً:  

المودعااون بسااحب الودائااع ماان البنااوك الوطنٌااة عنااد حاادوث أزمااة؟, هاال تقااوم اإلدارات قااوم ٌهاال 

فااً  مالمصاارفٌة بواجباتهااا فااً تحسااٌن جااودة الخاادمات ممااا ٌشااجع المااودعٌن علااى إبقاااء ودائعهاا

 .المصرف ؟

 جوانب تصمٌم السٌنارٌو 

مااا  و , التموٌاال الااذي ٌحصاال علٌااه المصاارف:  funding constrains حللدود التموٌلل  -

هاروب الودائاع )أهام مصادر للتموٌال( بسابب  ٌعترض ذلك من قٌود كارتفاع تكلفة التموٌال و

 . (cut-off ratesى )وهو ما ٌسم   علٌه انخفاض أسعار الفائدة

                                                           

 .13 صSchmieder , لمزٌد من المعلومات حول الطرٌقة التصاعدٌة و التنازلٌة انظر  -( 1
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 و األصولللحصول على السٌولة النقدٌة ٌتم بٌع  : fire saleً أسعار األصو  عند البٌع تدن   -

رة لاادى المتااوف   األصااولهااذا علااى نوعٌااة وٌعتمااد بكمٌااات كبٌاارة ممااا ٌاادفع األسااعار للهبااوط , 

 عمقها . مستوى سٌولة السوق و المصرف , و

 ثالثاً: التطوٌرات المحدثة فً مجا  اختبار الضغط للسٌولة

ر البااااحثون أمثاااال ) طااارق تصااامٌم   آخااارون ( وSchmieder, 2012), (Cihak, 2007طاااو 

 : من خلل النقاط التالٌةلسٌنارٌوهات لختبارات السٌولة ا

 المفصاااالة ر البٌانااااات,من خاااالل تااااوف  السااااتغلل األمثاااال لعناصاااار المٌزانٌااااة فااااً الختبااااار -1

1granular data . 

 .آجال الستحقاق باختبارات أخرى منفصلةعدم تطابق العتبار  أخذت بعٌن -2

 .3أخذت بعٌن العتبار نسب السٌولة الجدٌدة وفق اتفاقٌة بازل  -3

 .مما ٌعطً  أفضلٌة لمعرفة نقاط ضعف المصارف الكاملة باختبار التدفقات النقدٌة اإلحاطة -4

 .الملءة اتراختباالسٌولة و اتراختبابٌن  والتكامل تحقٌق الربط -5

ا تعد   المصارف أو لادى المفٌادة فاً كشاف نقااط الضاعف  ة واختبارات الضغط من الطارق الهام 

تقدٌر ردة فعل المصرف تجاه الصدمات واألزمات و إ من خلل التنب   ,النظام المصرفً بشكل عام

 ةلاااددارعطاااً  بٌانااات واضاااحة ت   للمخاااطر و اً ٌاااكم   اً المالٌااة والقتصاااادٌة, إضااافة لكونهاااا مقٌاساا

 اإلجااراءباتخاااذ  اإلداراتلتقااوم تلااك  ,المصاارفٌة عاان حجاام الخسااائر الممكاان حاادوثها فااً المسااتقبل

مت التقنٌااات الحدٌثااة المسااتخدمة  .زمااات المتوقعااةماان األ الوقااائً المناسااب , اٌجابٌااات كثٌاارة قااد 

أصااااابح التطاااااور الكبٌااااار لعلااااام الهندساااااة و  ,للمصاااااارف و المإسساااااات المالٌاااااة التاااااً طبقهاااااا

للاتخلص مان مخاطرهاا المتزاٌادة ماع  لمصاارففاً خدماة ا  Financial engineeringالمالٌاة

  مزٌج العملت المستخدم.تنوع  انتشارها الجغرافً و تنوع خدماتها المصرفٌة و

ٌمكن القول أخٌاراً أن اختباارات الضاغط لقات اساتهجاناً مان الابعض حاول مادى قادرتها علاى  

ٌ ما الختبااار الااذي أجااري التنبااإ باألزمااات التااً تلحااق بالمصااار ماان قباال لجنااة المااراقبٌن ف, ل ساا

حٌث فشل فً الختبار  ,2010فً عام مصرفاً أوربٌاً  91على ( CEBSالمصرفٌٌن األوروبٌٌن )

العدٌد من المصارف منها المصارف الٌرلندٌة عانت من الفشل المالً , فً حٌن فقط مصارف  7

                                                           
1)- granular data  مثال علٌها:قٌاس المخاطر والتقٌٌم,  ألغراضبٌانات مفصلة ومرتبة بطرٌقة متقنة تستخدم 

 أسعار الفائدة وآجال الستحقاق لكل محفظة القروض فً المصرف متوسط
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, وتبارز بعاض اآلراء حالٌااً, تطالاب برفاع مساتوى 1الماذكوراجتازت جمٌعها اختبار الضغط  التً

 الضغط لتحسٌن قدرته التنبإٌة بالفشل قبل حدوثه.اختبار 

 

                                                           
1
مجلة الدراسات المالٌة و المصرفٌة. اختبارات اإلجهاد ) أو الضغط( المجلد التاسع عشر, العدد لثانً, السنة التاسعة عشرة, حزٌران  -( 

 .37, ص 2010
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 اإلدارة الكمية للسيولة النقدية :رابعالالفصل 

 

 يحخىَاث انفصم

السياسة المالية  المبحث األول : السيولة و
  للمصرف

1- Liquidity & bank's  financial 
policy 

إدارة  السيولة والمبحث الثاني : التوجه نحو إدارة 
 السيولة النقدية

2- The trends to liquidity 
management and cash 
liquidity management 

 Quantitative liquidity -3  اإلدارة الكمية للسيولة : لثالثالمبحث ا
management 

المبحث الرابع: إدارة المركز النقدي و 
 االحتياطيات

4- Money position & reserves 
management 
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 الس ياسة املالية للمرصف الس يوةل و الأول:املبحث 

الحصاول هلا   يمكا  إتباهاه و ثابتاا   فاي المصارف نمواجاا  إدارتهاا  وسياسة السيولة ال ُتعّد 

ة بحد ااتها, بل إ  الفها  الصاحيإل إلدارة مرجوّ  فال توجد أهداف نهابية دة,محدّ  نتابج واضحة و

يمكا   ي و ال اامل  التكامال ماع أهاداف و سياساات المصارف ب اكلها الكلّا تحقيا  يعنايالسيولة 

مي  التمويال الاالز  هي : تؤ والوظابف الموكلة إليها إدارة السيولة م  الحك  هل   انه يت ّ القول 

 المصارف األرارو و أهدافالمساهدة بتحقي   لعمليات المصرف في الدرجة األول  و اآلم  و

  ( integrationلتكامل )ما يسم  با ااه

لبعض , لك  في نفس الوقت قد اة لبعضها متممّ  األحيا في كثير م  تكو  أهداف المصرف 

ب الا  تكلفاة يتطلّا , لكا درجة هالياة ما  األماا يريد المصرف  فمثال   ,تناقضاتنطوي  هل  ت

فاي الجاناب اآلرار, هااا يتعاارض ماع هادف تعظاي  الربحياة   كبيرة لحيازة األصول اآلمنة , و

يرغاب الماال  بتعظاي   جاهزية, لك  يريد المودهو  دوما  أ  يبق  المصرف في حالة سيولة و

بااي  تعاارض ال إلدارة المصارفية وا أهادافلساوقية و زياادة العاباد هلا  الساه    تادارل القيماة ا

 و , (Equilibrium policy) تةةةن   سٌاسةةة  اترااااا  اإلدارة  هلااا  يحاااتّ  ,بعاااض جوانبهاااا

أ  هاااع حيااث , آثااارع هلاا  األهااداف األرااروالتركيااز هلاا  الهاادف فااي ضااو  المقصااود هنااا: 

ال يمكاا  الاااي أو مربااع التااواز ,  magic quadrangle الفريااد" مربااعال " المعضاالة ت اابه

  1أهمية اإلدارة المصرفية لمعالجة التضارب هنا دور و واالستغنا  ه  أحد أضالهه, 

  2كمطلب فً  لسٌاس   لمالٌ  للمصرف لمطلب  ألنل :  لتن    

كما قلنا أ  التواز  هو الحل األمثل لم كلة تعارض األهداف, و لك  كيف تطّورت النظرة إل  تحقي  

 م  النظرة التقليدية للنظرة العصرية؟التواز  المالي 

 :  traditional approach ه  لتقلٌدي:  لتنج  أنلا 

حااول هناصاار الميزانيااة )األصااول  المتبعااة فااي التموياالالتقليديااة معظاا  القواهااد  تتمحااور

 currentأو متداولااة  fixed assetsوالرصااو (  األصااول تكااو  ثابتااة )طويلااة األجاال ( 

assets   أما جاناب الرصاو  فيتكاو  ما  رأس الماالcapital  وهاو حصاا المسااهمي  و 

 النقدية:, ففي جانب األصول نبدأ بالديو  سوا  كانت طويلة أو قصيرة األجل

                                                           

1(- Duttweiler, R. Managing Liquidity in Banks  A Top Down Approach, 2009. John 
Wiley & Sons Ltd ,page 31. 
2 (-Duttweiler, R. previous reference , page33 
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 cash & near cashالنقدية و به النقدية  -

  النقدياة سداد االلتزامات ب كل آم  بحيث يكو  التركيز هل  األجل القصاير, تاإمّ تؤمي  مهامها: 

تغطياة تعناي القادرة هلا    األول سيولةكانت نسبة ال فإاا,  النقدية سداد االلتزامات السريعة  به و

 سايولة, فاا  نسابة ال% 20وال  بنسبة تبدأ م   ,بواسطة النقدية الصرفة األجل الرصو  قصيرة 

  ب كل كاملجل األ ةإضافة األصول قصيرة األجل للنقدية ليغطيا معا  الرصو  قصير تعني, يةنالثا

 

 

 

 

 

ما  هملياة التاواز   ا  صاغير االنقدية و ابه النقدياة  والرصاو  قصايرة األجال ساوو جاز   ل ال ت كّ 

  "القاهدة الاهبية إضافة البنود األررو في الميزانية ضم  ما يسمّ  المالي في المصرف, لال  تت ّ 

 the goldenقاهادة الميزانياة الاهبياة ") أو " ( the golden rule of funding)للتمويل "

balance sheet rule),  ّآجااال  بمن ءمةة ل ومفهااو  هاااع القاهاادة أ  األصااول يجااب أ  تمااو

األصاول الثابتاة, : ماثال   , فاألصول طويلة األجل يت  تمويلها م  رصو  طويلة األجال ,االستحقا 

ل حساب القاهادة تماوّ  , وكبيارةم  مصادر تمويل قصايرة األجال لوجاود مرااطرة سيإدي تمويلها 

رأس المال, فيما يظل تمويل األصول قصايرة األجال ما   هاع األصول م  الديو  طويلة األجل و

 الديو  قصيرة األجل 

 

 

 

 

لكا   ننطل  بالتحليال ما  صاورة سااكنة أنناطالما  وصحيحا   وضعا متماسكا   المبادئسيظل وضع هاع 

ممااا  ,التنبااإ اإلدارة المصاارفية بحاجااة للتطلااع إلاا  المسااتقبل و والمصااارف ليساات فااي وضااع ساااك , 

تازال  إنهاا الغيار مفيادة بال الماكورة الطر   وال يعني ال  أ , للتحليل أكثر ديناميكية  يفرض طرقا  

 كثيرة االستردا  

النقدية

 الرصو  قصيرة االجل
الول ا    نسبة  السيولة 

النقدية   به النقدية  

الرصو  قصيرة االجل
ثانيةلا    نسبة  السيولة 

 

  
االصول المتداولة

الرصو  قصيرة االجل
   نسبة السيولة الثالثة  

  
االصول الثابتة

 رأس المال الرصو  طويلة االجل
   قاهدة الميزانية الاهبية  
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 :( financial equilibrium لتن     لمالً ), ثانٌاا :  لمدخل  لبدٌل

بالمساتقبل, حياث  إّباتنال , كونهاا تعجاز ها دمةسلبيات النسب المالية المساتر اكرنا في الفقرة السابقة,

ة أسباب المصارف لهاا األسلوب لعدّ جه وتتّ لطر  التحليل الديناميكي في األجل الطويل, تظهر الحاجة 

حاجاات العماال   ع  تناوّ م  قاهدة آمنة, بينما    انطالقا  يجابي هل  أسهمهإ  بتحقي  هابد مطالب الماّل ك

المالياة فاي , إضافة لطر  توظياف الماوارد ع ردمات المصرف في ظل بيبة تنافسية كبيرةيفرض تنوّ 

ما  ع التواز  مربّ   يتكوّ  و ,2.9 ) ) ال كل  في هاا التوظيف األما درجة  تكلفة ال  و المصرف و

 السيولة , الربحية واألما   ,هناصر : النمو 

 مربع التواز  أو الفريد المربع (2.9)ال كل 

 

 

 

 

 

 Volkart p 36)) :المصدر

 

حجا  التموياال الاااي  ومسااتوو الساايولة  يالعواماال المااإثرة فا النمااو أها ّ  عاادّ يُ  : growth لنمةن  -1

, الااي يمكا  الحصاول هلياه  فسياسة التوسع تعني احتياجات أكثر ما  التمويال, يحتاجه المصرف

ماا   التوسااع ساايعني  دة هاا  االسااتثمارات الموجااودة, إ  مزياادا  لمتولّااماا  األربااا  ا باااالقتراض و

د الاديو  يسادّ  و نقصانا محتمال  بالسيولة مستقبال  حت  يستعيد المصارف هابادات هااع االساتثمارات

النمااااو يكاااو  إماااا نمااااوا   ارتناااا  مفاااااجا بقناااوات التمويااال  إلااا  أي االنتباااااع باااة فينبغاااي المترتّ 

م   النمو الدارلييكو   , و1(external growth) أن خارجٌاا  (internal growth)د خلٌاا 

ة هناصار هااا النماو إماا  و, الموجاودة ياةقوة اإلنتاجالتحسي  في  رالل   ٌ  ننعٌة ( أو ع توّسا)   كم

, يعتمد هاا النوع هل  االستثمار الموارد الحالية للمصرف , دو  الدرول كتحس  في جودة الردمة

ارجي يكاو  النماو الرا أماات كيلة الردمات, استهداف أسوا  جديدة, مثل توسيع  بمجال آرر جديد,

إلا   أو همودياا  للردماة أي بانفس المرحلاة اإلنتاجياة  ,أفقياا   ا  اندماجباالندماج مع مصرف آرر, إما 

                                                           

1(- VOLKART, R. Corporate Finance , John Wiley sons ltd, Zurich, 2003 page 33. 

  لنمن

  لسٌنل   لربحٌ 

  ألما 
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, تنبااع أهميااة النمااو الاادارلي كونااه يظهاار دور إدارة 1األمااا  أو للرلااف حسااب المرحلااة اإلنتاجيااة

م  الجدير بالاكر  , واألموالحس  توظيف  و الموارد المالية الموجودة فعال  مصرف في استردا  ال

هلا  األجال الطويال وقاد تكاو   و ة,, تدريجياة, تراكمياة, مساتمرّ طاةأ  النمو الدارلي هملياة مرطّ 

ال  النمو الرارجي باالستحواا هملية طويلة األجل, و برهل  نحٍو مغاير ال يعت ,هنا  فترات تؤرير

 لمااا اكار حاول النماّو الاادارلي,  م اابه ب اكلٍ  مثاال النماو الادارلي, و فتارات تاؤريرراصاية تحتاوي 

  يا  ر نوهيا  وكمّ يمك  للنمو الرارجي أ  يإثّ 

ال يرلااو أي قاارار, أو هاادف أو اسااتثمار للمصاارف دو  درجااة معينااة ماا  : security ألمةةا   -2

االنحرافاات ت اكل , و موجاودة ا دوماا  لكنها م  حالة ألرارو, دد, ترتلف درجة هد  التؤكّ هد  التؤكّ 

يلعاب األماا   ,( ها  األهاداف المرساومة المرااطر المصارفيةnegative deviations) السلبية

يحمااي المصاارف ماا  االنحرافااات الساالبية للعوابااد  :ي الوجااه األولفااف 2عملااة واحاادةلدور وجهااي  

باساتثمارات مربحاة تحتاوي فارا الادرول   المصارف ما  يحار  الوجه الثااني: في  و ,)المراطر(

 مراطر 

حياث مفهو  الربحية م  راالل ربطاه بمفااهي  أرارو ضإل أكثر يتّ :  profitability  لربحٌ  -3

الربحياة هادف حقاو  المسااهمي , و  االساتثمارات و كالمبيعات و بمعطياتقة متعلّ  ية الربإل كمّ أ  

بااادونها يتاااردد و تاااوزع هابااادات العمااال ,  مااا  راللهاااا تغطااا  الرساااابر وو المصااارف الربيساااي 

أيااة  سااتبتعد  و ,المساااهمو  للباادابل االسااتثمارية األفضاال ؤساايلجو بتمااويله  المصاارف,المقرضااو  

 و أهاا  هاادف لااادارة المصاارفية ,ج ربحااا , لبسااباب السااابقةال يناات مصاارفهاا  أطااراف م اااركة 

 األهاادافوناجحااا , لكاا  هاااع  فسااا  منا تحسااي  الربحيااة لرلاا  مصاارفا   اإلدارة الماليااة هااو  رصوصااا  

للمصرف  حساسا  ُيعّد بعي  الهتبارات متطلبات السيولة ال  موضوع السيولة  تؤرا أ يجب  األول 

نقصااانها إاا وصاال  و لااه هااي النقديااة األوليااةب ااكل مرتلااف هاا  المن ااات األراارو كااو  المااادة 

 فاااي النهاياااة إفاااالس اإل ااااهة وانت اااار  لمتطلباااات الساااحب اليومياااة يعناااي تااادمير ثقاااة العماااال  و

 المصرف 

 

 

                                                           

1(-Gideon Nieman, Marius Pretorius, Managing Growth A Guide for Entrepreneur, 
2004, juta & co      Ltd , p112 . 
2 )-Duttweiler, previous reference , page38 

صافي الربإل

حقو  المساهمي 
 الربحية 

الديو 

حقو  المساهمي 
 نسبة الديو  
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للماال  حياث يظهار معادل الادي  إلا  نسابة  رصوصاا   , ونسبة الدي  إل  أموال المال  مهماة جادا  ُتعّد 

ما تكو  رطرة بينما لو تا  االهتمااد هلا  أماوال  التي غالبا   اهتماد المصرف هل  الديو  الرارجية و

   م  الربإل أما النسبة األررو فت ير إل  حصة الماّل  المال 

بمعناا  أ  هاادف  مربااع التااواز ,ضاام   ا  ثانويااهاادفا  دور هاادف الساايولة : liquidity لسةةٌنل   -4

السيولة ليست غاياة بحاد ااتهاا   ّ , أل( كهدف الربحيةmaximizedالسيولة ليس بحاجة لتعظيمه )

العملاة  بالكمياة و قاقها ومي  ساداد االلتزاماات فاي موهاد اساتحم  الحاجة لتاؤحاجتها م تقة  إ بل 

  بؤصاول قابلاة فهاي ترازّ  أناواعللسايولة  و الحتفااظ بالسايولة ل الكبيرة  تكلفةالالمطلوبة, هدا ه  

مي  النقدية الالزمة ألدا  االلتزامات ؤأي ت ,مال ةأو السيولة ألغراض ال ,ل لنقديةيتحولل للمتاجرة و

دة فاااي األجااال ألغاااراض محااادّ  رة سااالفا  صاااة وهاااي سااايولة محّضاااهناااد وقوههاااا, السااايولة المرصّ 

السااايولة  ,النوع األراار هااو السااايولة الهيكليااة أي التااي تظهاار بالميزانياااة النهابيااة وأرياارا  القصااير

تلاا  التااي نحتاجهااا هنااد  مااثال   ,فااي أي وقاات( وهااي الساايولة التااي تطلااب dynamic) الديناميكيااة

  1المتاجرة بالريارات

 هاو تعظاي  قيماة ثاروة الماال  و تحقيا  الهادف األها  و ,تحقي  التواز  المالي ما  اإلدارةب يتطلّ 

بحيث تلق  القباول ما  العماال ,  ة,األسه , يتراف  ال  مع تقدي  الردمات المصرفية بجودة هاليحملة 

 بقوة لتحقي  التواز  المالي المن ود  ,النمو هناصر السيولة و األما  والربحية و كاملتيدفع 

ه منقاوا في المصرف فهو ي به مرباع التاواز  لكّنا لمثلث معضلة السيولة و الربحية ةبالنسبا أمّ  

  واألما هل  الربحية والسيولة بالتالي يحتوي  و  ,هنصر النمو م 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1 )- KIDWEEL, D; PETERSON, R; BLACKWELL, D; WHIDBE,D. financial  institutions , 
markets & money. John Wiley  sons inc, 2003. P 410. 
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 التواز  المالي في المصرف (3.1)ال كل 

 

 (KIDWEEL, 418المصدر: )

   ٌمعضل   لسٌنل  ن لربح( profitability vs. liquidity) dilemma  

يعااني ما  جهاة أولا  هما السيولة والربحية , فالمصارف  المعضلة وف ل المصارف لطرفي يرجع 

المحفظاة المالياة )مرااطر ساعر  اساتثمارات العسر الماالي بسابب الرساابر الناجماة ها  اإلقاراض أو

متطلباات السايولة النقدياة  إّم لا  يا إاايتعارض للف ال ما  جهاة أرارو  الفابدة , مراطر االبتما ( و

المعضالة الكبيارة فاي تعاارض أهاداف المصارف تكما    المقترضي  )مرااطر السايولة( للمودهي  و

النقدية أو الحصول هل  األما  بامتال  فإاا أراد المصرف  الربحية, والمال ة والسيولة  لة فيالمتمثّ 

 و اآلمناة سايعاني ما  ضاعف العابادات هلا  هااع البادابل االساتثمارية هلكّناالرزانة فله ال ,  اتأاون

هل  العكس إاا أرادت اإلدارة المصرفية االستثمار  واات هوابد اكبر,  استثمارية حرمانا  م  فرا

المربحاة أل  هااع الفارا االساتثمارية  ,بعامال األماا  تحقي  هوابد كبيرة سيكو  هليها التضحية و

يتاايإل  هااا ومثال مرااطر االبتمااا  بالنسابة للقااروض أو مرااطر ساعر الفاباادة  ,تنطاوي هلا  مراااطر

تعظاااااي  هااااادف التؤكياااااد هلااااا   :فاااااي الحااااال يكمااااا  المجاااااال الحتمااااااالت الف ااااال أو الرساااااارة,

مما يحق  االحتياجات المطلوبة م  السيولة  لتقديرمع إتباع طر    maximizing profitsالربحية

الماال   ُيعاّد مطلابهادف الربحياة الااي يحقا   الادابني  و هو هادف الماودهي  و و األما  المال ة و

  1والمساهمي  المستثمري 

 

                                                           

1(- KIDWEEL, D; PETERSON, R; BLACKWELL, D; WHIDBE,D. financial  institutions , 
markets & money. John Wiley  sons inc, 2003. P 418 

 لربحٌ  
profitability 

  لسٌنل 

liquidity 

مثل ث 
  لتن   

 لما  
security 
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دارة الس يوةلالتوج   املبحث الثاين: دارة الس يوةل النقدية و ه حنو ا    ا 

للحديث ه   ه  العالقة بي  سياسة السيولة و اإلدارة المصرفية, ث  ننتقل ,ث في المبحث الثانيسنتحدّ 

 ميزانية السيولة و تركيبتها

  لمطلب  ألنل : دنر سٌاس   لسٌنل  فً  لمصرف فً  لتمهٌد إلد رة  لسٌنل 

بعاد األزماات التاي هانات منهاا  رصوصاا  تعاظمت أهمية السيولة كمفهو  ها  والسايولة النقدياة 

ااأصاابإل ماا  ساابل البقااا  للمصاارف أ  يُ  , واألنظمااة المصاارفية العالميااة   إدارة تدفقاتااه النقديااة حس 

تحساااي  نوهيتهاااا, الساااتردامها هناااد نقصاااا  النقدياااة وساااّد  إدارة أصاااوله و الدارلاااة والرارجاااة و

 االلتزامات المالية  الوفا  االحتياجات اليومية و

 تحقيا  معادالت نماو ايجابياة وإلا   و دوماا , لتعظاي  أرباحهاا كما اكرنا سابقا   فالمصارتسع  

مقباول  د وتعظي  السيولة النقدية م  أهدافها , بل الحفاظ هل  مستوو جيّ  دّ عدرل متزايد, بينما ال ي

ة ليساات بالسااهلة هلاا  إدارة مهّماا األماارهاااا ل ي ااكّ  للمصاارف مسااتوو جيااد ماا  المااال ة, و يااإّم 

في تحديد المستوو المثالي م  السيولة النقدية, بحياث ال يكاو  مغاال  باه كنقدياة فابضاة  المصرف

 ماات واضه لرطر السيولة و العجز ه  االلتزتكلفتها مرتفعة, وال جفاف في رزاب  المصرف يعرّ 

ي الجديااد الاااي يواجااه المصااارف فااي هصاار اقتصاااد   هاااا التحاادّ فااي النهايااة رطاار الف اال المااالي

 إدارة الساايولة النقديااة قااي بااإدارة الساايولة ب ااكل هااا  وتوجهااات جدياادة نحااو الرّ  يفاارضُ  لمعلومااة,ا

 ماادرا  المصااارف ماا  بنااا  اسااتراتيجياته  و  دقيقااة تمّكاا يااة وب اكل راااا إلاا  تقنيااات جدياادة كمّ 

سياساااته  هلاا  أرضااية صااحيحة ومتينااة تمكاانه  ماا  تحقياا  المررجااات واألهااداف الربيسااية مثاال 

  بحية تعظي  الر

 ( دور إدارة السيولة في العملية المصرفية3.2) ال كل

 
 همل الباحثالمصدر: م  

 تعظٌم  لربحٌ 

  د رة مخاطر  لسٌنل 

  د رة  لسٌنل   لنقدٌ 

  د رة  لسٌنل 
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ملحقاتهاا كهادف ثاانوي للمصارف فاي سابيل تحقيا   دور إدارة السيولة و (3.2)إل ال كل يوضّ 

 وهاي تعظاي  الربحياة, بحياث يعتبار المساتوو المثاالي ما  السايولةع والااي تعادّ  األهداف الربيسية

طر  تحقيقه إ كالية هاا البحثع وسيلة لتحقي  الغاية األساسية م  المصرف وهي تعظي  األربا  

 تعظي  قيمة المصرف باهتبارع من ؤة ربحية  و

 والمنهج العاا  اإلطارتعّد سياسة المصرف المحدد األساسي إلدارة السيولة , وهاع السياسة هي 

 ة العامااة للمصاارف وساافااي وضااع السياا أ  ي اااركويجااب  الاااي الااي يعماال ماا  راللااه الماادرا  , 

الباحثي  في وضع إطاار هاا  لسياساة  قد اجتهد القلّة م  المإلفي  و و سياسة السيولة ب كل راا 

إل فقد وضّ  ,1(Duttweilerمنه  ) السيولة في المصرف كمقدمة لالنتقال والتوجه إلدارة السيولة و

 ب كل ها  ألي مصرف كالتالي:العناصر التي تتكو  منها سياسة السيولة 

 ؛وال كل العا  لسياسة السيولة في المصرف مدوال -1

 تعريف بالمصطلحات والمفاهي  المستردمة؛ -2

 السلطات والمسإوليات؛ -3

 األدوات والطر ؛ -4

 السيناريوهات والتوقعات المطروحة؛ -5

 الحدود والمعوقات والقيود؛ -6

 التقارير وتوقيتها؛ -7

 االستثنابي  الترطيط -8

ا البنود السابقة ب ر  مبسط الستيضا  كيفية إن ا  سياسة للسيولة في المصرف ممّ  وسيت  تفصيل

 إلدارة المصرفية لبد  همل اد الطري  يمهّ 

المصارف آمناا  لجهاة  أ  يظالّ  ويقصاد باه:  ن لشكل  لعام لسٌاس   لسٌنل  فً  لمصةرف  لمدىأنلا: 

ماا هاي الن ااطات  دة تطبي  سياساة سايولة مت ادّ ب هل  تكلفة ممكنة وهب  مترتّ  السيولة النقدية بؤقلّ 

ماا هاي نسابة التغطياة المطلوباة لتاؤمي  التي ستحظ  بالتغطية ؟ كل ن اطات المصارف أ  بعضاها ؟, 

 الن اطات ؟ كاملة أ  نسبية ؟ 

المفاااهي  التااي تعنااي المصاارف كمإسسااة والتااي يجااب يقصااد بهااا : ثانٌةةا:  لتعرٌةةف بالمصةةطلحا 

 هاو ماا باي  المادرا  و تكامال باي  الااي  يضاعو  السياساات و د ولتحقي  فه  موّحا لادارةا هتوضيح

                                                           
1
)- (Duttweiler )( اقتصادي حابز هل  الدكتوراع م  جامعةst gallen له العديد م  المإلفات في مجال المصارف  والتمويل, وم  القلّة )

الاي  ناق وا موضوع السيولة المصرفية برصوصية ودقة, م  مإلفاته إدارة السيولة في المصارف, أوكلت إليه العديد م  المها  في بنو  
 لند  وسويسرا وألمانيا 
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, رطاار الساايولة,  فااي هاااع الدراسااة ومنهااا : الساايولة ودرجاتهااا مثاال الساايولة النقديااة سااابقا   ناااتطرق

 غيرها     المركزي, سيولة السو , ولمصرف ا الفجوات, سيولة الجهاز المصرفي و

م  سيقو  بتنفيا سياسة المصرف؟ , وما هي الكفا ات؟ , كيفية توزيع : نلٌا ثالثا:  لسلطا  ن لمسؤ

المهاا  والسالطات , ما  يتحماال مساإولية القارارات ؟, العالقاة بااي  إدارة مرااطر السايولة وبااي  إدارة 

  1بعة في التنظي  اإلداري للمصرفهيكل اإلدارة في المصرف والطر  المتّ السيولة, 

 تعتمااد الطاار  المتبعااة هلاا  المعلومااات التااي توفرهااا األنظمااة الماليااة و: ن لطةةر ر بعةةاا:  ألدن   

 االقتصاادية المتاوفرة و المصرفية في البلد الااي يعمال فياه المصارف, إضاافة للبنا  التحتياة المالياة و

 معلومات راصة به, باال إنتاج  منظومة بيانات و التي أيضا  تمّك  المصرف م  بنا  نمااجه الااتية و

  المالية المحدد الربيس لعمل المصرف في هاا االتجاع  البيبة االقتصادية و تعدّ    ّ 

الحالاة  هناا المقصاود التفريا  باي  الحالاة الطبيعياة و و: عا   لمطرنح خامساا:  لسٌنارٌنها  ن لتنق  

 ع حدوثها وبالسيناريوهات المتوقّ اإلجهاد, يجب أ  تلّ  سياسة المصرف  االستثنابية أو حالة الضغط و

ماا هاي  رااا, و سياسة السيولة النقدياة ب اكلٍ  ها  و ر هل  تنفيا سياسة المصرف ب كلٍ التي قد تإثّ 

  السيناريوهات المطروحة ر في البيبة المحيطة بالمصرفرة للمصرف لمجابهة أي تطوّ الطر  المتوفّ 

 فعل المصرف تجاهه  أزمات مالية حدثت أو حادث مفترض لمعرفة ردة قد تكو  حوادث تاريرية و

د م  مستويات تطبي  مستوو محدّ  تحديد سلطات المدرا  في كلّ : سادساا:  لحدند ن لمعنقا  ن لقٌند

الظااروف  تنفيااا سياساة الساايولة فااي حالااة ضااغط أ  فااي ظاالّ  سياساة الساايولة فااي المصاارف, هاال ساايت ّ 

المعوقاات ياساة السالطة النقدياة, قة بعمل المصرف مثال العملاة المساتردمة , سالطبيعية؟, القيود المتعلّ 

 غير ال    )الزما  والمكا ( و ض لها المصرفالجغرافية التي يتعرّ 

التوقيات التاي تقاد  باه   مة ه  كافة هناصر السيولة وتقارير السيولة المقدّ : سابعاا:  لتقارٌر نتنقٌتها

مة هل هاي ؟, أ  رالل اليو  الواحد ؟, نوهية التقارير المقدّ  , أسبوهيا أ   هريا  هل تقد  التقارير يوميا  

  مة إلدارة المصرف فقط ؟تقارير هامة ؟ أ  تقارير راصة مقدّ 

 

 

                                                           
لمزيد م  المعلومات حول الطر  المتبعة في تنظي  المسإوليات والسلطات والهيكل التنظيمي للمصرف انظر  -( 1

(DUTTWEILER.R صفحة )91  
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 : contingency planning 1  لستثنائًثامناا:  لتخطٌط 

تعد أساسا  ي مل الترطيط العادي القيا  باإلجرا ات المعروفة المتعلقة بالسياسة المالية للمصرف والتي 

الموضاوهة  األساساية هندما تنحارف التطاورات ها  الرطاةيسترد   , الايللقيا  بالترطيط االستثنابي

الترطايط االساتثنابي هاو  إ يمك  القول ووالتي يجب أ  تنفا لو سارت األمور ب كل هادي وطبيعي, 

  (worst caseحالة حدوث السيناريو األسوأ ) التي تطب  في (plan B)( ب)الرطة 

 إد رة  لسٌنل إلى  لمطلب  لثانً :  لنتقال 

 (3.3ل هدفا  وسيطا  للمصرف , ال كل )( بultimate goal)السيولة ليست هدفا  نهابيا   

 للمصرف السيولة كهدف وسيط (3.3):ال كل 

 

 همل الباحثالمصدر:م  

فبعاد وضاع   ( لتنفٌة ) :كا  التساإل ه  نقطة ربط سياسة السيولة باإلدارة فهي فاي كلماة واحادة وإاا

  البحث ه  تنفيا السياسات هبر اإلدارة, يبدأ الماكورة سابقا  السياسات وبما ت مله م  العناصر 

قدرتاه هلا   تساتمرّ  رة مهمتها اإلبقا  هل  المصرف آمنا بحيثمصغّ  إدارة السيولة النقدية إدارة برُ عت  تُ 

ة وتقو  هي بوضاع أي أ  اإلدارة تؤرا م  سياسة المصرف األهداف المرجوّ  ,سداد االلتزامات المالية

بنضةة   لسةةٌنل   سٌاسةة  تهةةتم   :الطاار  واألساااليب واألدوات الالزمااة لتحقياا  تلاا  األهااداف  كنتيجااة

تهتم بالطر   لال م  لتحقٌ  تلك  ألهد ف, نبنةاء علةى نتةائ   ن إلد رة ألهد ف  لتً ٌجب تحقٌقها , 

  ٌ     إلد رة نجاح أن فشل حكم علىه ه  لعملٌ   لمتكامل  

 

 

                                                           
1
 (  (Michael Seese,2010 لمزيد م  المعلومات حول الترطيط االستثنابي أو ترطيط الطوارئ انظر : -( 

 سٌاس  ن د رة  لمصرف

 ( لسٌنل ) لهد ف  لنسٌط  

 ( لقٌم   لسنقٌ ,  لربحٌ  ) ألهد ف  لنهائٌ 
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 liquidity balance sheetمٌ  نٌ   لسٌنل   لمطلب  لثالث: 

ما  التفريا  باي  الميزانياة العمومياة للمصارف ألغاراض  السايولة ال بادّ  ميزانيةفي بداية الحديث ه  

المحاساابة والميزانيااة المطلوبااة ألغااراض إدارة الساايولة , تهاات  الثانيااة بالتاادفقات النقديااة فقااط وبهيكاال 

وتعتمد هل  هناصر ثالثة فيما  االستحقا  بغض النظر ه  سمات كل بند م  بنود األصول والرصو 

  1, العملة(ةالمدالنقدية )الكمية ,  يراّ 

 ميزانية المصرف العمومية  و التدفقات النقديةالفر  بي   :(1.5)جدول 

  لمٌ  نٌ   لعمنمٌ   لتدفقا   لنقدٌ 

  ألصنل  لخصنم   لتدفقا   لد خل   لتدفقا   لخارج 

 8  لنقدٌ  25 ند ئ   لبننك 23 ٌنم 1-30 م  15 ٌنم1-30 م  

 20 قرنض بننك 20 ند ئ   ل بائ  45 شهر 12 -1م   51 شهر 12 -1م  

 16 أنر   مالٌ  8 إحتٌاطٌا  7 سن 10 1-م   9 سن 1 -10م  

 25 أصنل ثابت  18 رأس  لمال    

 6 أصنل أخرى 4 خصنم أخرى    

 75 مجمنع 75 مجمنع 75 مجمنع 75 مجمنع

 (MATZ,20المصدر: )

  الميزانية العمومية العادية و التدفقات النقدية,م  وجهة نظر الفر  بي  الميزانية  1.5) )يبي  الجدول

لكا  ترتلااف البناود التفصايلية ها  بعضااها حياث تؤراا قابمااة  ,أ  المجماوع متسااٍو فااي القاابمتي  حياث

  البناود هلا  أسااس الميزانية العمومية فهي تقّسا السيولة النقدية التدفقات النقدية فقط بعي  االهتبار أما

ر الميزانياة العمومياة ها  لكل م  الطريقتي  سلبيات ونقاط ضعف فقد ال تعبّ  وآجال االستحقا , النوع

الواقع الحالي والصاحيإل للمن اؤة, أماا ميزانياة السايولة فهاي قابماة مقتبساة فاي وضاع سااك  وتساترد  

ت السالوكية بالمستقبل بناا   هلا  البياناات الحاضارة المتاوفرة, فهاي ال تعطاي فكارة ها  التغيارا للتنبإ

  2والعوامل األررو المتعلقة بالتقدير الااتي

, االنحااراف هاا  تنفيااا التعاقاادات المبينااة (behavioral attitudesالمقصااود بااالتغيرات الساالوكية)

ا هااو منصااوا هليااه قانونيااا  هليهااا صاافقات وهمليااات المصاارف فيمااا يرااا التاادفقات النقديااة هّماا

باالمتناع  العميلوبالتاريخ وال روط المحددة بسبب هوامل سلوكية تعود لبطراف المتعاقدة, كؤ  يقو  

                                                           

1)- DUTTWEILER, R. previous reference, page 120. 
2)- DUTTWEILER, R, previous reference, page  121. 
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هااا اإلراالل بااللتزاماات القانونياة ال تساتطيع الطار  التقليدياة فاي التحليال  ,ه  سداد دفعات القرض

 التنبإ به م  رالل البيانات الحاضرة المتوفرة 

ال رياار الساحب بتااريخ معاي  , ماع ماع هميال للمصارف كوديعاة  صافقةفاي حاال وجاود  :مثال آرار

هند كال  الحال  كا  العميل سيسحب الوديعة أ  يبقيها , أو يبقي جز  منها, و ما إااالمصرف يعرف 

ر سلو  العميل بالتجديد للقارض حساب أساعار يتغيّ قد وإتاحة ريار تجديد القرض ,  منإل قرض لعميلٍ 

 لتجديد القرض بنا   هل  سعر الفابدة الجديد المنرفض  هند انرفاض أسعار الفابدة سيلجؤ الفابدة, 

 مٌ  نٌ   لسٌنل نتركٌب   تعرٌفثانٌاا: 

وهناصار طريقة لترتيب هناصر األصول كونها سابلة أو غير ساابلة " بؤنها:  ميزانية السيولةتعّرف 

   1الرصو  كونها متقلبة أو مستقرة"

" أداة يسااتردمها المصاارف إلظهااار هيكاال الساايولة فااي المصاارف بهيبااة وصااورة اقتصااادية, هااا: أو أنّ 

بحيث تتكامل ماع هملياة اترااا القارارات ,طبيعاة ورصاابا األدوات المالياة, التغيارات السالوكية, و 

  2"ظروف السو 

 :3طرفي  جانب األصول وجانب الرصو  وسيت  توضيإل ال  كاآلتي تتؤلف هاع الميزانية م 

 : جانب  ألصنلأ 

ا طاار  ّماام, لهااا منرفضااة متاهااب كثياارةالبالعديااد ماا  األصااول اات جااودة  احتفاااظ المصااارف  رلاا  

, حول نوهية األصول التي يرغب المصرف باقتنابها بغرض المتاجرة أو التحوط أو غير ال  التساإل

ظروف  ة الزمنية التي تحتفظ فيها األصول بقيمها في ظلّ هي المدّ  : ما كالتالي, كثيرة ورل  تساإالت

؟, هال  السو  ؟, هل تعاني م  انرفاضات مفاجبة في قيمتها؟, ما قدرة المصارف هلا  بياع األصاول

فتارة ما  الضاغط  إل  أ  أه ّ ( Duttweiler,2009أ ار باحثو  )يحتاج مدة زمنية كبيرة لبيعها؟, 

ا  , إل  حي  استقبال الدفعات النقدية جارّ أيا  م  أي صدمة مالية 5هل  السيولة النقدية يكو  في أول 

 ,همليات المصرف في السو 

 :زمنية مراحل 3هل   األصولتقس   

                                                           

1)-Matz, L; Neu, P. Liquidity Risk Measurement and Management, 2007, John Wiley & 
Sons(Asia) pte Ltd, page 18. 
2(-Duttweiler, R. previous reference, page  122. 
3)-Duttweiler, R. previous reference, page  12 521-2 . 



 

93 

   أياا   5التي يمك  تحويلها لنقدية راالل  األررو األصول وت مل النقدية : أٌام  5 ألصنل  لسائل

  

للنقدية المحصلة جرا  اساتعادة دفعاات نقدياة تادّرها األصاول التاي  إضافةالنقدية في الرزينة,  -1

  هاع المدةتستح  رالل 

, وفاي ضاو  الا  يجاب أ   (repo) ال ارا  هاادةالقابلة للتسييل الفوري أو قابلاة إل األصول -2

, مقبولة لادو جمياع األطاراف عدّ تُ  بضمانات كافية, أو أنها بطبيعتها آمنة و اإمّ  األصولتكو  

بحياث  ,وضاع السايولة فاي المصارفصة لحماية مرصّ  األصولأ  تكو  هاع  :ال رط اآلرر

 تبق  جاهزة حي  الطلب 

   ل لنقدية راالل فتارة زمنياة أطاول مر حة للتحوّ  هاع األصول: (سن  -أسبنع )أصنل أقل سٌنل

 م  النوع الساب , ومثال هليها:

ة زمنية أطول م  الناوع أو التعاقدات بمدّ  األرروالمصارف  المإسسات المالية والودابع لدو  -1

التااي يمكاا  الحصااول ماا  راللهااا هلاا  التاادفقات النقديااة الدارلااة رااالل هاااع الفتاارة  الساااب  و

  الزمنية

  رالل هاع الفترة الزمنية (reverse repo) المعكوسة ال را  إهادةاتفاقيات  -2

  سنة واحدةم  أقل  و أيا  5 ألكثر م تحتاج أو جاهزة إلهادة ال را   األصول القابلة للتسييل -3

  , لك  ضم   روط محددة(securitization)األصول القابلة للتوري   -4

تتوقااف جااودة  مصاادرا  للساايولة و عاادّ تُ  النقديااة المحصاالة ماا  المتاااجرة بالمحااافظ االسااتثمارية, -5

  ومدتهاالمتوفرة  تالسيولة هل  نوهية االستثمارا

  تساييلها )أكثار ما   تحتاج مثل هاع األصول لوقت حتا  يات ّ  )أكثر م  عام(:  ألصنل غٌر  لسائل

األمثلاة هليهاا هديادة كاألصاول الساابلة والمساتحقات  وساابلة, اللهاا تسم  األصاول غيار  ها ( و

 المإسسات المالية األررو التي تتجاوز آجال استحقاقها العا  الواحد  هل  المصارف و

بآجاال  أنواهاا  مرتلفاة ما  األصاول وفاي ميزانياة أي مصارف, ن جد   (:جانب  لخصنم ) لتمنٌل :ب 

  طاار  التموياال, يسااترد  هااو مااا يساامّ  و ,مرتلفااة, تقابلهااا رصااو  باادرجات اسااتقرار مرتلفااة أيضااا  

ر همليااة الموا مااة آلجااال االسااتحقا  اهتمااا  هنااا تتصاادّ  و المصاارف الرصااو  لعمليااة تموياال األصااول

فيجااب أ  يقااو  المصاارف باسااتردا  المصااادر المسااتقرة لبمااوال لتموياال األصااول طويلااة رف, المصاا

كيااف يقااو  بالموا مااة بااي   توضاايإل لساامات ميزانيااة الساايولة فااي المصاارف و 3.4, فااي ال ااكل األجال

 الجانبي :
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   كاالودابع التاي تتميز هاع المصادر بتقلبها,    أقل م  عام:  ألجلمصادر تمنٌل قصٌرة نمتنسط

 :مثلتسحب حسب تغير الظروف المحيطة بعمل المصرف 

  جل أقل م  ها ألودابع مصرفية تحت الطلب أو ودابع  -1

  (CD,s) اإليداع( و هادات CP,sاألورا  التجارية ) -2

  السندات المصدرة والتي يقل أجل استحقاقها ه  العا  -3

 ( ألقل م  ها  repo) ال را  إهادةاتفاقيات  -4

  م  األمثلة هليها و , لتمنٌل  لمستقرة )أكثر م  عام(مصادر: 

 ألجل يزيد ه  العا   الودابع -1

  )أكثر م  ها ( األجلالديو  طويلة  -2

  رأس مال المساهمي  -3

 غير المعلنة اإلحتياطيات  -4

 .مصادر تمنٌل أخرى 
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 :مٌ  نٌ   لسٌنل  ثالثاا:  لعالق  بٌ   لتدفقا   لنقدٌ  ن

و تاإثر هلا  السايولة النقدياة ما  راالل التادفقات الدارلاة  (asset liquidity) تتغير سيولة األصول

 : والرارجة, م  رالل

 يتاإدّ و , ا هاو متوقاعبحيث تنحرف هّما : ل ٌادة فً  لدفعا   لنقدٌ   لمترتب  على  لمصرف -1

, يتباع الا  تاؤثر ا كا  مرصصاا  لهااا الياو همّ يزيد  ب كلٍ  لرروج نقدية م  رزاب  المصرف

قابل هاع الوضع هد  وجود زيادات في الرصاو   إااو , المصرف هل  الوفا  بالتزاماته قدرة

عجاز ل ي, مماا ياإدّ ة سااهاتر بياع أصاول لعادّ تاؤرّ تراف  ال  ماع  في النقدية و لتمويل النقا

 ت في النقدية لدو المصرف مإقّ 

المصاارف  ؤتلجا, يعمال هلا  ترفايض ساعرها : لمالٌة   ألسن   ل دحام نتر كم  ألصنل فً  -2

بيع بعض األصاول القابلاة  إل للتعويض ه  التدفقات النقدية الرارجة م  رصيد النقدية لديها 

 ي النرفااض فاي قيمتهااا وفااي الساو  سايإدّ  ألصاولا تاداول فاي البورصاات, و إاا تراكماتلل

  األصولانرفاض سيولة هاع بالتالي  ر في البيع وتؤرّ 

 

ي مصااادر التموياال القاهاادة األساسااية فااي التموياال هااي أ  تغّطاانالحااظ أ  , (3.5)ماا  رااالل ال ااكل

القصيرة والمتوسطة األجل األصول السابلة واألقل سيولة, لك  هند ازدياد حجا  األصاول غيار ساابلة 
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أصابحت  و ,ا  ساابق ناهاابفعال هوامال تاراك  األصاول فاي الساو  التاي اكر ,هاع القاهدةل حدث ارتالل

  1تمول جز ا  م  األصول غير السابلة )طويلة األجل( مصادر التمويل المستقرة

 بسبب:فتكو  ( liability liquidity)رات في سيولة الرصو  أما التغيّ 

مااال ة المصاارف هلاا   قاادرة ور تتااؤثّ  : لتةةيثٌر    لناجمةة  عةة   لرتبةةاط بمؤسسةةا   لتمنٌةةل  -1

تن اؤ  , والتي تقد  التمويلتبعا  للقيود التي تفرضها المإسسات ا, فيهية التي يرغب الكمّ  تمويل

انرفااض  إلا ت اير  أو م  رالل الساو  ر معلومات م  المصرف مبا رةهاع القيود هند توفّ 

, حيث تبدأ االستجابة لهاع البياناات السالبية بترفايض كمياة التمويال في مستوو السالمة المالية

 التمويل نهابيا   إيقافتصل لحدود يمك  أ   أريرا , وأو بتقصير آجال االستحقا  

هناد حادوث األزماات  التاؤثيراتتحادث مثال هااع  : لتيثٌر    لمتعلق  بقٌةند نظةرنف  لسةن  -2

ضاعف الثقاة العاماة بالمصاارف, وتتزاياد ماع  إلا ي بحيث تإدّ  المالية, وأزمات سو  األسه 

  انت ار الرقعة الجغرافية لبزمة و مولها لعدد أكبر ما  المإسساات المالياة والرالصاة تتجلّا

 في ضعف قدرة المصرف هل  تامي  التمويل الالز  لعملياته 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

نكٍ فٍ انىالغ َجب األخز بؼٍُ االػخباس افخشض هزا انخحهُم ثباث يصادس انخًىَم ألغشاض انخبسُط و-( 5

  فٍ سبُم انىلىف ػٍ كم االنخزاياث انًانُت نهًصشف,اإلظافاث نبُىد انخصىو نهًسحىباث و
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 Quantitative liquidity managementاملبحث الثالث: ال دارة المكية للس يوةل 

للطر  التقليدية في إدارة السيولة النقدية, ث  ننتقل ل ر  المفاهي  الجديدة   ث  في هاا المبحالتطرّ   ّ سيت

 ار  أحاد نماااج  في هاا المجال, و حصر الفرو  بي  الطر  الجديادة و الطار  التقليدياة, كماا سايت ّ 

  إدارة السيولة

 1 لنقدٌ  لسٌنل  فً إد رة  ) لشائع (  لمطلب  ألنل:  لجن نب  لتقلٌدٌ 

 وهي : 2رات المالية يت  تقيي  وضع السيولة النقدية في المصرفم  رالل مجموهة م  المإ ّ 

ر ه  حج  األرصدة النقدية المتوفرة للمصرف مقارنة مع تعبّ  : وأو السيولة صيد النقدينسبة الرّ  -1

 :التزاماته المالية ويعبر هنها بالعالقة

 
النقد في الصندو     أرصدة أررو   النقد  لدو المركزي  

حكمها
3 الودابع وما في 

   نسبة الرصيد النقدي 

, فهااي تحاادد قاادرة المصاارف هلاا  الوفااا  ب ااكل هااا  %20يفّضاال أ  تكااو  هاااع النساابة أهلاا  ماا  

  بالتزاماته السريعة م  رالل األموال الجاهزة لديه

نسبة االحتياطي القانوني:  -2
 النقد لدو المركزي

الودابع وما في حكمها
  نسبة االحتياطي القانوني 

لادو السالطات النقدياة و  إياداههاهاع النسبة هل  االحتياطياات التاي يتوجاب هلا  المصارف  تدلّ 

كلّماا زادت هااع النسابة   4ضمانا لثقتها ولثقة العمال  وحماية للمصرف م  أزمات نقصا  النقدية

 دّل ال  هل  زيادة متطلبات المركزي تجاع المصرف 

نسبة السيولة القانونية: تعكس مدو وفا  المصارف بااللتزاماات المالياة ما  راالل أموالاه الساابلة  -3

   :  5 )نقدية و به النقدية(
االحتياطيات األولية االحتياطيات الثانوية

الودابع وما في حكمها
 نسبة السيولة القانونية 

                                                           
1
فقط باهتبار أنها م  األساليب ال ابعة والمعروفة في إدارة السيولة ولمزيد م  المعلومات ما أوردع الباحث م  مإ رات سيولة هو للتاكير  -( 

 (573-569حولها يرج  االطالع هل  : ال ماع, مرجع سب  اكرع صفحات )
 .2002, هما , للن ر وابل دار, الثالثة الطبعة. معاصر واستراتيجي كمي مدرل البنو ؛ إدارة. مإيد, الدوري فال ؛, الحسيني -( 2
 المإسسات قبل م  الودابع+  للدفع المستحقة الحواالت و ال يكات+ الطلب تحت ودابع+  ألجل ودابع:  حكمها ومافي الودابع -( 3

  البن  لدو والمركزي األررو
. سعيد محمد, سلطا :  هل  االطالع يرج  والقانونية والثانوية األولية االحتياطيات بنود مضمو  حول التفصيل م  للمزيد -( 4

 080-020ا, 2002, الثالثة الطبعة,البنو  إدارة

.571ص ,2001,اإلسكُذسَت,داس انجايؼت انجذَذة,إداسة انبُىن.يحًذ سؼُذ,سهطاٌ -(1
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, و كلما زادت هااع النسابة يادل البسط االحتياطيات الثانوية إل ت به النسبة األول  و لك  يضاف 

 ال  هل  تحّس  السيولة في المصرف 

كانت ماثال نسابة  فإاامقارنة النسب الماكورة ه  حسابها لدو المصرف مع مإ رات قطاهية  تت ّ 

 وضع السيولة النقدية جيد فيه  إ الرصيد النقدي أكبر م  النسبة المرجعية في السو  نقول 

مجمااوع  إلاا وهااي نساابة االحتياطيااات األوليااة )النقااد ل الودابااع لاادو الغياار(,  المركااز النقاادي: -4

 اآلنية ارتفاع هاع النسبة يعني مركزا  أقوو للمصرف بمواجهة االلتزامات الموجودات  

الموجودات, كلما زادت هاع النسبة يعني ال  مركزا  أقوو للسيولة  إل نسبة االحتياطيات الثانوية  -5

 في المصرف 

صاافي الموجاودات, وكلماا زادت هااع النسابة  إلا نسبة القدرة: وهي نسبة القروض واإليجاارات  -6

 لة دل ال  هل  مركز سي  للسيولة كو  القروض هي أقل موجودات المصرف سيو

الودابع  مجموع الودابع  أما الودابع القاهدية هي إل نسبة الودابع القاهدية: وهي الودابع القاهدية  -7

ال يتطلب هاا النوع سيولة هالية وال تطلاب ها  طريا   إااالصغيرة مثل ودابع العمال  المحليي  

  1إ عار مسب 

 المطلوبات بالسو  النقدي  جودات بالسو  النقدي هل نسبة األموال السارنة: هي نسبة المو -8

الماليااة الحكوميااة قصاايرة األجاال ل القااروض  األورا الموجاودات فااي السااو  النقاادي: النقديااة ل 

  2بالسو  النقدي ل معكوس اتفاقيات إهادة ال را 

ل الوداباع فاي الساو  الادولي ل  االقتاراض فاي  اإلياداعالمطلوبات في الساو  النقادي:  اهادات 

 )بيع مإقت لبورا  المالية(  ال را  إهادةالسو  النقدي ل اتفاقيات 

  لمطلب  لثانً: تقدٌر  حتٌاجا   لمصرف م   لسٌنل 

 sources & uses approach أنلا: أسلنب  لمصادر ن لستخد ما 

 االستردامات و يولة بنا  هل  الفر  بي  المصادر وم  رالل هاا األسلوب تقدير احتياجات السيمك  

 :3ويتكو  هاا األسلوب م  الرطوات التالية liquidity gapهو ما يسم  " فجوة السيولة" 

  القروض رالل الفترة المقبلة المرطط لهاب التنبإ -1

  عة لنفس الفترةتقدير الودابع المتوقّ  -2

                                                           

  170ص ,2001,األكادًَُت انؼشبُت نهؼهىو انًصشفُت.أساسُاث انؼًهُاث انًصشفُت.خهُم,انشًاع-(5

(.لُاو انًصشف بًُح لشض)ششاء يؤلج نألوساق انًانُت -(2
3(-ROSE, P; HUDGINS, S.. previous reference, p356. 



 

99 

  طةالمرطّ  ةر في القروض والودابع رالل المدّ حساب التغيّ  -3

  ر في قيمة الودابعر المقدّ ر في قيمة القروض والتغيّ مقارنة التغيّ الصافي م  رالل حساب الفر   -4

و ربارة إدارة المصارف فاي تقادير  اإلحصاابيةهلا  النماااج  السايولة اهتماادا   باحتياجاتإ يمك  التنبّ 

 GDPالقااروض, مجمااوع التغياار المتوقااع فااي  ΔLبفاارض المتغياارات المتعلقااة بااالقروض والودابااع : 

نسابة  ifعارض النقاود, ل الحالياة نسابة النماو mالربإل المتوقع لل اركات,  Rالناتج القومي,  نسبة نمو

ر فاي القاروض يكاو  التغّيا و ,ةساعر فابادة األورا  التجاريا ناقصاا   اإلقاراض سعر فابدة i التضر , 

 :للمتغيرات التي ُيعتمد هليها في التقديرة حيث القروض هي دالّ كالتالي,  المتوقعة للفترة المقبلة

                      ……………………………………….(1.1) 

 :ة للعناصر الماكورة كما يليدالّ  طةالودابع للفترة المرطّ مجموع ع في ر المتوقّ التغيّ  أما

                         ………………………………….(1.2) 

هلا  الوداباع فاي الساو   المتوقعاة العواباد i ,في مبيعات قطااع التجزباةالزيادة المتوقعة هي  Sحيث 

الودابع  باستردا  النمواجي  السابقي  يت  تقديردرل الفرد,  المتوقع في نموالهي   income و النقدي,

 : و القروض المتوقعة وبعدها يمك  تقدير احتياجات المصرف م  السيولة وف  المعادلة

(1.3)   ..............................                               

التغياار  -"أي أ  العجااز أو الفااابض المتوقااع فااي الساايولة يساااوي التغياار المتوقااع فااي مجمااوع الودابااع 

 1المتوقع في مجموع القروض"

 :مستقبالا  لقرنض نمن ن لمتنقع  بالند ئ   (forecasting) لتنبؤعناصر عملٌ  

 نهاياة إلا , )سانة,  اهر( ,م  رالله يمك  رس  رط التنبإ ابتدا   م  نقطة أساس عنصر  لتجاه: -1

يمك  م  راللها دراسة سلو  مجماوع الوداباع  األجل, أو أية فترة طويلة فترة ه ر سنوات مثال  

  )تنبإ طويل األجل( أو القروض في هاع الفترة

ف هل  سلو  الودابع والقروض راالل  اهر رالله يمك  التعرّ  م : 2 لمنسمٌ عنصر  لتغٌر    -2

 د أو أسبوع تبعا  لظروف وهوامل موسمية محدّ 

                                                           

 .145ص ,2001,األكادًَُت انؼشبُت نهؼهىو انًصشفُت.أساسُاث انؼًهُاث انًصشفُت.خهُم,انشًاع -(5
سٍُُ سابمت يغ أخش أسبىع يٍ شهش كاَىٌ  َخى حمذَش انؼُصش انًىسًٍ يٍ خالل يماسَت كم أسبىع خالل ػششة-(2

  .ROSE, P; HUDGINS, S. Page (357-359) :األول نًزَذ يٍ انخفاصُم اَظش
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3-   ٌ القروض في مجموع االنحرافات الموجبة والسالبة  لمجموع الودابع و :1ر    لدنرٌ عنصر  لتغ

أ  يمثاال العنصاار يفتاارض هنااا , والتااي تحاادث بساابب تغياارات فااي االقتصاااد الااوطني  المصاارف

  2الدوري الفجوة بي  العنصري  السابقي  )الموسمي ل االتجاع(

 حساب  لعج  أن  لفائض فً  لسٌنل  نف  طرٌق   لستخد ما  ن لمصادر: 

 و المتوقعاةالوداباع  استردا  هناصر التنبإ الماكورة أهاالع, الحصاول هلا  أرقاا  القاروض وبيمك  

  عجزلالودابع  أو انرفاض في القروض والعكس صحيإل بالنسبة ليكو  فابض السيولة بزيادة 

 ( , حساب هجز أو فابض السيولة وف  طريقة المصادر واالستردامات 1.6جدول)

يجًوع انودائع  انًذة

 انًتوقعت 

يجًوع انقروض 

 انًتوقعت

انتغير انًتوقع 

 في انودائع

انتغير انًتوقع 

 في انقروض

فائط أو ان

انًتوقع  عجزان

انسيونت في  

Jan/week 1 1200 800 - - - 

Jan/week 2 1100 850 100- 50+ 150- 

Jan/week 3 1000 950 100- 100+ 200- 

 549ا المصدر: ال ماع,

نالحظ انه ت  إهمال اإل ارة الجبرية باهتبار الزيادة في القاروض لهاا نفاس اثار النقصاا  فاي الوداباع 

 والرالصة هجز في السيولة 

 the structure of funds approach أسلنب هٌكل  ألمن لثانٌاا: 

,  ما  حياث يت  وف  هاا األسلوب تقسي  الودابع و مصادر األموال األررو في المصرف إلا   ارابإل

 : 3كالتاليللودابع وغير الودابع م  الرصو  درجة قابليتها للسحب ويكو  التقسي  

 والتااي تتصاف بالتقلااب الااداب  وغياار الوداباع لودابااع ا: هاي  Hot moneyاألماوال السااارنة  -1

 لحظة رالل الفترة الحالية  أييتوقع أ  تسحب في 

 فرضاا   ,هااا الناوع يمكا  ا  يساحب جاز  ما  :  vulnerable المعرضاة للساحب األماوال -2

(%25 -%30 ) 

                                                           

َخى حمذَش انؼُصش انذوسٌ يٍ خالل يماسَت كم أسبىع يٍ انسُت نًذة ػششة سٍُُ سابمت ونهًزَذ يٍ انخفاصُم 5) -

 .ROSE, P; HUDGINS, S. Page (357-359)   اَظش 
2)- ROSE, P; HUDGINS, S. previous reference, p357. 
3(- ROSE, P; HUDGINS, S. previous reference, p359. 
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يكااو   صااف باالسااتقرار وتتّ التااي  غياار الودابااع و الودابااع وهااي : stableة المسااتقرّ  األمااوال -3

في نسبة ضبيلة للسحب وتسام  الوداباع القاهدياة أو البنيوياة  إالالمصرف مطمبنا  لبقابها لديه 

(core deposits ) 

بترصايا إحتياطياات نقدياة لمواجهاة كال  اريحة ما   ارابإل األماوال   السايولة إدارةبعاد الا  تقاو  

م  األموال السارنة بعد ترفيض االحتياطيات  عفرضا ع %95, بحيث ممك  أ  تحتفظ بنسبة السابقة

القانونية منها, وهاع االحتياطيات قد تكاو  وداباع لادو مصاارف مراسالة مقابال هاباد مانرفض بحياث 

  %30ترصيا  افتراض تكو  جاهزة الستردامها هند الطلب , كال  بالنسبة لل ريحة الثانية فيمك 

 ة لثالثة أي األموال المستقربالنسبة لل ريحة ا %15إحتياطيات لها ونسبة 

, المعرضاة للساحب  ST, المستقرة: HMوكانت األموال السارنة   RESبفرض االحتياطي المطلوب 

VU  أما االحتياطي القانوني الواجب حسمهR: : يكو 

                                          ……..(1.4) 

تعمل المصارف هلا  الحفااظ هلا  همالبهاا ما  راالل تقادي  القاروض الجيادة لها  ولاو فلقروض اأما 

  المصارف ياتمكّ  بالتاالي "مبدأ العالقة مع العميال"  و المبدأ:  هاايسم  اقترضت األموال م  الغير, 

  ماا  رااالل مااا اكاار يمكاا  حساااب ه حااافظ هلاا  همالبااهماا  الحصااول هلاا  الودابااع فااي المسااتقبل ألّناا

  سحب الودابع ومتطلبات منإل القروض لمواجهة لمصرف م  السيولة بجمع االحتياطياتمتطلبات ا

تساترد  المصاارف أسالوب االحتمااالت لتقادير حجا    : probabilitiesأسةلنب  لحتمةال  ثالثاا:

صااياغة ساايناريوهات  , بحيااث ياات ّ بااات القااروض والودابااعالنقديااة المااراد االحتفاااظ بهااا لمقابلااة متطلّ 

أو الحالااة  best caseأو أفضال حالاة  worst caseأسااوأ حالاة  أسااسلوضاعيات المصارف هلاا  

  1المعتدلة

عاه هماا تتوقّ  يقالّ  ب اكلٍ ل نمو الودابع في المصرف عدّ مأسوأ وضع للسيولة: بافتراض تراجع  -1

ازدادت طلبات القاروض  م  أي مرحلة سابقة , و أقلّ كانت الودابع في هاع الفترة  , واإلدارة

 للعمال  المميزي , بالتالي يستعد مدير السيولة لضغط كبير هل  السيولة لتؤمي  المتطلبات 

 إلياهتصال لحجا  لا  يصال  تفو  الودابع المتحققة توقعات المصرف, وأفضل وضع للسيولة:  -2

 عدّ هنااا يجااب أ  تساات ا هاادد طلبااات القااروض ماا  العمااال , ووكااال  يااتقلّ المصاارف سااابقا , 

 الفابض م  السيولة في مجاالت االستثمار المناسبة  باستردا لفابض في السيولة  اإلدارة

                                                           

1)- ROSE, P; HUDGINS, S. previous reference, p360. 
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 ط بي  الوضعي  السابقي  الوضع المعتدل للسيولة: هو الوضع المتوسّ  -3

 : 1اآل  هل  اإلدارة تقدير متطلبات السيولة وف  االحتماالت المتوفرة لديها لكل وضع

 تقدير متطلبات السيولة وف  طريقة االحتماالت ( 1.7جدول)

تقدددددذعر وظدددددع انسددددديونت 

 نألسبوع انقادو

انحجدددددددى انًتوقدددددددع 

نهودائع في األسبوع 

 انقادو

انحجدددددددى انًتوقدددددددع 

نهقدددددددددروض فدددددددددي 

 األسبوع انقادو

صافي وظدع انسديونت 

انًقذر خالل األسدبوع 

 انقادو

االحتًدددددال انًحدددددذد 

 اإلدارةيدددددد  قبددددددم 

 نتحقق انوظع

 %15 60+ 110 170 أفضل  نض 

 األكثر) لنض   لمعتدل

 حدنثاا(

150 140 +10 60% 

 %25 20- 150 130 أسنأ نض 

 ROSE,P. page 360المصدر: 

وفي النتيجة يكو  حج  متطلبات المصارف ما  السايولةال االحتماال ف صاافي وضاع السايولة المتوقاع 

مليو  ليرة  10ال   (20-)*0.25+10*0.6+ 60 *0.15أي حج  متطلبات السيولة ال  أسبوعرالل 

  هو السيولة الواجب االحتفاظ بها لمقابلة المتطلبات مع وجود رطة استثنابية لحالة أسوأ م  ال  

 :لسٌنل   لنقدٌ ل  لكمٌ  د رة إل لمطلب  لثالث:  لتطنر    لحدٌث  فً 

هااي : تغياار  ااكل  يجااب التركيااز هلاا   أربعااة هناصاار و النقديااة ي  للساايولةالقياااس الكّماا فااي إطااار

الظاروف المرتلفاة, التحليال الاديناميكي , التنباإ  في ظلالميزانية العمومية وهيكلها بالنسبة للمصرف 

  2ربط النتابج بسياسة السيولة لدو المصرف وأريرا  بالفجوات المتوقعة, 

 :3مٌ  نٌ   لمصرف تح   لظرنف  لمختلف    تغٌر  -1

هااع قد تكو  (, structure & size  بهيكل الميزانية العمومية وحجمها )رات التي تتعلّ التغيّ ي مل 

, أو باادوافع (  بهااا )النمااو ساالبا  أو إيجابااا  باادوافع دارليااة مثاال سياسااية المصاارف ومااا يتعلّاارات التغّياا

حالة االزدحا  رات السو  وما يتبعها م  التؤثير هل  تسييل األصول ورصوصا  في رارجية مثل تغيّ 

 وتراك  األصول المعرضة للبيع في األسوا  المالية 

 

                                                           

 انًبانغ بًالٍَُ انهُشاث انسىسَت - (5

2 )-DUTTWEILER, R.  previous reference, page 148. 
   balance sheet behavioral changes.يمك  أ  نسمي ال  أيضا  التغيرات السلوكية لميزانية المصرف 3)-
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 (Fiedler ) در س  نمن ج   لصٌاغ   ألساسٌ  للعالقا  -2

يمكاا  بنااا   رمااوز لمصااطلحات و تحوياال المفاااهي   تحوياال جميااع العالقااات إلاا  معااادالت رياضااية و

 Fiedler 1 نمااواجالباحااث ناااق  بغيااة توحياادها  بساابب ارااتالف المصااطلحات و نمااواج هليهااا, و

 ماا  المعااروف أ  الساايولة النقديااة هااي قاادرة ومااال ة المصاارف هلاا  سااداد التزاماتااه الماليااة كالتااالي:

 بحيث:

                                           .……………….(1.5) 

الفر  بااي  التاادفقات النقديااة باا تتمّثاال( tرااالل الفتاارة  ضااات المتوقعااة لمراااطر الساايولةالتعرّ ):     2

القادرة :     , : السايولة المعرضاة للمرااطرة      , t  راالل الفتارة المتوقعاةالدارلة والرارجة 

 : Fتتحول لنقدية هبر البيع أو بواسطة اتفاقيات إهادة ال را , وتتاؤلف ما  :  أصوال   ت ملوالمال ة : 

funding liquidity التموياال,  ما  ساايولةالS البياع ماا  سايولةال Sale liquidity  ,R repo 

liquidity   سايولة الميزانياة : : السيولة ما  اتفاقياات إهاادة ال ارا S+R   (1.5) عالقاةبتحقا  ال  :

, هاا يعني هل  تؤمي  النقدية  مال ته وقدرته رالل, م  (ELE)الـ  تغطية يكو  المصرف قادر هل  

  3الماليةبااللتزامات قادر هل  الوفا  أ  المصرف 

 :إل  (1.5) القةف المال ة هل  تؤمي  مدفوهات آمنة نحّور العو إاا أردنا أ  نعرّ 

                      ………………………………  1.6) 

ي الفاار  بااي  أقصاا  يجااب أ  تغّطاا )أصااوله الجاااهزة وقدرتااه هلاا  التموياال( أي أ  مااال ة المصاارف

   ELEt صافي التدفقات النقديةالمراطر المتوقعة لو  ( LaR) ممكنة للسيولةرسارة 

)حساابنا  (nostro  حساابات)األرارو و تسامّ فاي الادول  لدو المصارف تحتفظ المصارف بحسابات

, ألغراض تسوية المدفوهات ويت  تسويتها يوما بيو , بنتيجة ال  يكو  هنا  هجز أو فابض 4 لديك (

 وإلضاافة أثار هااع الحساابات يات  تعاديل الصايغة الساابقة إلا  ,االقتاراض أو االساتثمارجرا  همليات 

 :اإلضافيةالتي ت مل هاع المراطر  الصيغة التالية

                      ……………………………  1.7) 

                                                           
1 )-FIEDLER, R. A concept of cash flow and funding liquidity risk. John wiley sons ltd, 2007, 
p173-200. 
2 )- Expected  Liquidity Exposure.  
3 (-DUTTWEILER, R.  previous reference, page 150. 

 Nostro  كلمة التينية تعني الراا بنا-( 4
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 ف بالعالقة:وتعرّ  المراطر المستقبلية )اآلجلة( FLEt1حيث 

                         …………………………… 1.8) 

المراااطر  ل tفااي الفتاارة  المراااطر المتوقعااة للساايولة ال)المجمعااة( المراااطر المتوقعااة للساايولةأي أ  

  t-1في الفترة  )المجمعة(المتوقعة للسيولة

 (adding dynamic elements لعنصر  لحركً أن  لدٌنامٌكً ) إضاف  -3

دراسة سالو  إضافة المرونة والحركية وال  ب كل دقي  ال بد م   عة للسيولةلحساب المراطر المتوقّ 

ية والوقت الاي تحدث في التدفقات لمعرفة الكمّ  ,األدوات المالية والمحافظ االستثمارية لدو المصرف

ياة موجاودة بوضاو  لكا  بالنسابة العديد م  األدوات المالية  تكو  محددات الوقت والكمّ  النقدية, ففي

ويمكاا  تقسااي   يكااو  الاا  أصااعب  ( stochastic) سةةلنكاا عشةةن ئٌاا ليااة التااي تساال  لاابدوات الما

 )الوقت والكمية( إل : األدوات المالية حسب سلوكها

 األدوات المالية حسب سلوكهابعض (, تقسي  1.8جدول )

 أمثل  على  ألدن    لمالٌ   لمحدد    لفئ 

 أصلم   لفن ئد ن  لمتحصال    لنق  ن لكمٌ  محددٌ  1

  لقرنض ن لند ئ  بمعدل فائدة ثاب 

  لنق  محدد 2

  لكمٌ  غٌر محددة

 أسعار مدفنعا  م  مقاٌضا  ل

 ائدة لف

  لنق  غٌر محدد 3

  لكمٌ  محددة

 لقرنض  لتً ترف  م  هٌكل 

  ستحقا  مر  نمتغٌر

 لند ئ   لدخارٌ  ن لند ئ   لجارٌ    لنق  ن لكمٌ  غٌر محددٌ  4

  لتً تحمل فائدة

 DUTTWEILER, 151 )المصدر: )

إلا  يمك  أ  نقّس  المراطر المتوقعة للسايولة األمر اآلرر في هاا التحليل تحديد التدفقات, ومما سب  

 محددة أو ه وابية وف  ما يلي:

                    …………………… …(1.9)               

 )الع وابية( : المراطر المتوقعة غير المحددة      : المراطر المتوقعة المحددة ,      حيث: 

                                                           
1 (-FLEt : forward liquidity exposure . 
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: الظاهريااة,  Floatingوهااي : التغيار  األساساية هايمكا  حسااابها ما  رااالل هناصار       أماا 

virtual  , :1االفتراضيةHypothetical  

 ؛األدوات اات السلو  الع وابي ترتبط  تدفقاتها مبا رة بؤسعار السو  :Fالتغير  -1

  ب كل محدد   السلو  الع وابي  للتدفقات ال يمك  أ  يتعل  بؤي هامل آرر: اVالظاهرية  -2

, كما في حالة ن اط جديد في  هاع الراصية أفضل ما يعبر ه  السلو  الع وابي: Hاالفتراضية  -3

 بمراطر الت غيل واالبتما   هنا وي مل تؤثر السيولة ,السو 

                             ……………………… 2.1)           

بواساااطة العناصااار الثالثاااة هااااع يمكااا  حصااار وتعرياااف سااالو  التااادفقات الع اااوابية الغيااار محاااددة 

(nondeterministic( كما في المعادلة )2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 )- FIEDLER, R. previous reference, page182. 
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دارة  Money positionو الاحتياطيات املركز النقدي املبحث الرابع: ا 

management 

ض لهاا يوماا  ر في يد المصرف وجاهز لتسديد االلتزامات المالية التي يتعرّ النقدية هي أي رصيد متوفّ 

له لتساديد هااع ع بها المصرف تروّ يتمتّ وسيطة ه  السيولة النقدية كحالة  كمفهنم بحيث ترتلف , بيو 

تعبار ها  ماال ة المصارف وقدرتاه هلا  تحويال كطبٌعة  , وترتلف ه  السيولة المصرفية االلتزامات

االراتالف باي  مفااهي  السايولة  ( 3.6ال اكل ) يوضاإل نه م  تساديد االلتزاماات,قدية تمكّ أصوله إل  ن

حياث تعاد السايولة النقدياة مرحلاة وسايطة للوصاول  ,جيادا   والتي غالبا  ال يلق  التفريا  بينهاا اهتماماا  

للنقديااة المطلقااة وياادرل فيهااا العديااد ماا  العواماال كالوقاات وطبيعااة هماال المصاارف ورسااابر تحوياال 

  األصول لنقدية 

 ( , ارتالف مفاهي  السيولة3.6ال كل )

 

 همل الباحثم  المصدر : 

التااي يجااب هلاا   األمااورالرطااة الماليااة العامااة للمصاارف ماا  أهاا   يعااد التكاماال بااي  إدارة النقديااة و

وإهطااا  األهمياة البالغااة لهاا, أي فصاال باي  إدارة النقديااة وسياساة المصاارف  المصارف مراهاااة الدقاة

 النقدية

 السيولة النقدية

 السيولة
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في تقادير االحتياجاات ما  النقدياة, فاي حاي  التكامال واالنساجا  يحقا  األهاداف  سترل  م اكل كبيرة

 : 1التالية

  ت المالية بكفا ة وفي الوقت المناسبإتما  االلتزاما -1

  المساهمة في تحسي  تصنيف المصرف االبتماني -2

  تحسي  قدرة المصرف هل  اقتناا الفرا االستثمارية -3

 متي  بوجه االلتزامات الطاربة واالستثنابية  حاجز صدّ  -4

 ؟غٌر كافٌ  نقدٌ : لما    لطر ئ   لتقلٌدٌ  إلد رة  ل نل أل لمطلب 

والساحوبات ع أن اطة المصاارف الكبيار فاي البناود راارج الميزانياة لادو المصاارف, وتناوّ النمو أدو 

التي اهتادت المصارف هل  إتباهها والتي اهتمادت هلا  المفاجبة, إل  قصور في طر  إدارة النقدية 

احثي  , األمار الااي دفاع الباالدراسة التاريرية واستعادة البيانات السابقة وبنا  إستراتيجية هل  أساساها

 إل  استك اف طرقا  جديدة أكثر ديناميكية لتلبية المتطلبات الجديدة 

 (, الوضع اآلم  للتمويل في المصرف3.7ال كل)

 

 همل الباحثم  : المصدر

  ٌإلى  لطر   لعصرٌ  فً إد رة  لنقدٌ   لحاج  لالنتقال م   لطر   لتقلٌد 

اهتمدت الطر  التقليدية هل  نسب النقدية م  رالل مقارنة التدفقات النقدية الدارلة مع التدفقات النقدية 

وكااال  االهتمااد هلاا  نسااب الرارجاة , وماا  ثا  حصاار الفجااوة بينهماا واهتماااد اإلجارا ات المناساابة, 

                                                           
1(- CHORAFAS, D. previous reference, page 164. 

 

 الرصو  غير المستقرة•

 جز  م  الرصو  المستقرة•
 األصول السابلة

 

 الرصو  المستقرة•
 األصول الغير سابلة



 

108 

 staticسااكنة وم  المعروف أ  هاع الطريقة هي أرا صورة تطور الودابع والقروض وغير ال  , 

capture   للقواب  الماليةوبيانات تاريرية   

  1 لقصنر فً  لطر   لتقلٌدٌ  ن ألخطاء  لشائع  فً تطبٌقها 

 تعاني الطر  التقليدية م  هدد م  العيوب يمك  تلريصا في التالي:

 ؛في المستقبل ما سيكو  هليههل   , الفي الماضيالبيانات التاريرية هل  رطر السيولة  تدلّ  -1

 القليل م  نسب السيولة والنقدية يتطر  للبنود رارج الميزانية  -2

يوماا    90لـاـ, فمراطر النقدية م  الياو   temporal المراطر المإقتةالمالية النسب ال تغطي  -3

 المراطر غدا  أو بعد غد ه  بالضرورة  ال تعبر

  أخطاء شائع  عند تقدٌر خطر  لسٌنل 

 هند تقدير رطر السيولة م  األرطا  ال ابعة

اهتبار النقدية في الرزينة والودابع, حلوال  دابمة للمصرف وتعطياه السايولة فاي حاي  أ  الا   -1

سايولة النقدياة هاد  , ولهاا ينبغي هل  مادير الالحالية صحيإل فقط ألغراض تسوية االلتزامات

تسااوية االلتزامااات أ  األهاا  هااو قاادرة المصاارف هلاا    ياارو الباحااث االهتماااد الزابااد هليهااا

 حاليا   الحالية والمستقبلية )المال ة(, بغض النظر ه  النقدية المتوفرة

التدفقات النقدية, فحت  لو ل   هل   off- balance sheetبنود رارج الميزانية أثر الاستبعاد  -2

ر هلاا  الصااورة العامااة للمصاارف فااي قدرتااه هلاا  تسااوية تكاا  االلتزامااات تعاقديااة, فقااد تااإثّ 

 ماته المالية الحالية أو حت  المستقبلية التزا

ليس قاهدة مطلقة وصحيحة دوماا , فليسات كال القاروض غيار  (القروض هل  الودابع)ر مإ ّ  -3

  وال كل الودابع تسحب في نفس الفترة وال كل األصول األررو سابلة , سابلة,

 ن  لحتٌاطٌا   لقانننٌ  : إد رة  لمرك   لنقدي  لمطلب  لثانً

إدارة المركاز النقادي ما  المهاا  المعقادة والمهماة بانفس الوقات فاي المصاارف, وتتطلاب قارارات  تعدّ 

  2والتي ستظهر نتابجها هل  الربحية في األجل الطويل سريعة

يكاو    و هي مجموع األرصدة النقدية التي تطلب السلطات الرقابية احتجازهااالحتياطيات القانونية : 

فاي  ل ه  إدارتها, أي الموجودات التي يجب االحتفاظ بها بموجاب القاانو مدير المركز النقدي مسإو

                                                           
1 (- MATZ, L. Liquidity Risk –New Lessons and Old Lessons. SunGard solutions, USA, 2008,  
page 4. 

2(-ROSE, P. previous reference, p366. 
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معظ  دول العال , و يجيز المصرف المركزي في بعض البلدا  إبقا  جاز  ما  هااع االحتياطياات فاي 

 رزاب  المصرف التجاري نفسه 

تفارض هلا  تفرض نسب االحتياطياات القانونياة فاي أغلاب األحياا  هلا  الوداباع فاي حاي  ناادرا  ماا 

االتجاااع الحااالي ا   غيرهااا أو هلاا  القااروض و تعتباار هاااع االحتياطيااات ماا  أدوات السياسااة النقديااة و

) فااي الواليااات المتحاادة فقااط نااوهي  ماا  األصااول بااالترلي هاا  فاارض االحتفاااظ بهاااع االحتياطيااات, 

الحتيااااطي هماااا : النقدياااة فاااي رزيناااة المصااارف و الوداباااع لااادو ا مقباااولي  كاحتياطياااات قانونياااة و

  1الفيدرالي(

 : 2في حال ارتلفت نسب االحتياطي حسب نوع الودابع تحسب االحتياطيات كاآلتي

نسبة االحتياطي القانونياة هلا  الوداباع الجارياة ف المتوساط )ال  لنقدٌ   لقانننٌ  مجمنع  لحتٌاطٌا  

الودابع غير الجارية ف نسبة االحتياطي القانوني هل  )ل  الصافية رالل المدة( اليومي للودابع الجارية

 المتوسط اليومي للودابع الغير جارية الصافية رالل المدة( 

  لمرك   لنقدي: إد رة لعن مل  لمؤثرة على  

ر العديد م  العوامل الماإثرة فاي إدارة المركاز النقادي, وترتلاف ما  حياث قادرة المصارف هلا  تتوفّ 

  الجادول والجاز  اآلرار ال يرضاع لهاا, يبايّ  وتحّك  اإلدارة ا يرضع لسيطرة , فجزأ منهالتعامل معها

 ( العوامل المإثرة في إدارة المركز النقدي 1.9)

 

 

 

 

 

 

                                                           

1)-ROSE, P. previous reference, p366. 
 
  574ص ,يشجغ سبك ركشِ.خهُم,انشًاع-( 2
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 (, العوامل المإثرة في إدارة المركز النقدي1.9جدول )

 تحكى انًصرف انعوايم انخاظعت نسيطرة و

 اننقذعت انقانونيت وتؤدي نزعادة االحتياطياث 

 تحكى انًصرف نسيطرة وانعواو انخاظعت 

 اننقذعت انقانونيت وتؤدي النخفاض االحتياطياث 

  را  األورا  المالية األوساق انًانُت بُغ

دفاااع الفابااادة للمساااتثمري  الااااي  ا اااتروا ساااندات  انًانُت األوساقاسخالو دفؼاث انفائذة ػهً 

 المصرف

 سداد القروض للمركزي االلخشاض يٍ انًشكزٌ

 األرروالمصارف  إقراض األخشييٍ انًصاسف  األيىالالخشاض 

 إػااااادةالماليااااة ضاااام  اتفاقيااااات  األوساق اااارا   انششاء إػادةانًانُت ظًٍ احفالُاث  األوساقبُغ 

 ال را 

  بُغ شهاداث انىدائغ نهؼًالء

  

تحكدى انًصدرف  انعوايم انغير خاظعت نسديطرة و

 اننقذعت انقانونيت وتؤدي نزعادة االحتياطياث 

تحكةم  لمصةرف   لعن مل  لغٌر خاضع  لسٌطرة ن

  لنقدٌ   لقانننٌ  نتؤدي لنخفاض  لحتٌاطٌا  

 هجز السيولة م  حصيلة همليات المقاصة مركز يشكز فائط انسُىنت يٍ حصُهت ػًهُاث انًماصت

لُااىد دائُاات نااذي انًشكاازٌ يماباام حااىاالث نصااانح 

 انًصشف

لااادو المصااارف مااا  حساااابات اساااترداد أماااوال  

 الحكومة صالإلالضرابب ل

ودائغ انحكىيت نذي انًصشف ػهً شاكم ظاشائب 

 يحصهت

قيود مدينة لدو المركازي مقابال  ايكات مساحوبة 

 هل  المصرف

لُااىد دائُاات نااذي انًشكاازٌ يماباام شااُكاث يشسااهت 

 نهخحصُم يسبما  

رصوصااااا   ااااهادات  سااااحب الودابااااع الكبياااارة و

 الودابع بوسابل سريعة

 576المصدر: ال ماع ا 

 

 

 

 

 



 

111 

 إدارة االحتياطيات القانونية وف  األسلوب األمريكي, (3.8ال كل )

 

 

 , أهيد تصميمه م  قبل الباحث(ROSE, P: 368)المصدر:

رالل ط الودابع اليومي يقو  المصرف بحساب متوسّ  :في المثال الساب وف  األسلوب األمريكي 

تده  هاع المدة  و ,وم  ث  حساب االحتياطي القانوني المطلوب, م  الثالثا  إل  االثني  أسبوهي  

يحتاج االحتياطي القانوني,  و بعد حساب المتوسط اليومي للودابع  , واالحتياطي القانونيبمدة حساب 

 الفيدراليرالل االحتفاظ بهاا الرصيد لدو مدير المركز النقدي للتؤكد م  صحة وضع المصرف م  

week 1 

T-W-TH-F-S-SU- M  

مدة حساب االحتياطي 
للودابع ألجل أو الجارية 
 م  الثالثا  لالثني 

week 2 

T- W- TH- F- S- SU- M 

week 3 

T- W- TH- F- S- SU- M 

week 4 

T-W-TH-F-S-SU- M  

مدة صٌان   لحتٌاطً  لقانننً 
لمقابل  متنسط مستنى 

م  )ٌنماا  30 لحتٌاطً بعد 
 ( لخمٌس لألربعاء

week 5 

T- W- TH- F- S- SU- M 

week 6 

T- W- TH- F- S- SU- M-T- W 
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حساب ة مدّ ثالثي  يوما  م   اليو  األول لبعد  ة االحتفاظ باالحتياطي(, تمتدّ ة : )مدّ تده  هاع المدّ  و

تحقي  المستوو  و ترطيط للفترة المقبلةالة يستطيع المصرف رالل هاع المدّ  االحتياطي القانوني 

  1المطلوب م  االحتياطي القانوني

 

                                                           

1(-ROSE, P; HUDGINS, S. previous reference, p368. 
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املصرف الدراسة التطبيقية على الفصل اخلامس: 

 التجاري السوري

 محتويات الفصل

 Syrian banking sector -1  القطاع المصرفً السوري :األولالمبحث 

 The commercial bank of -2 .  المصرف التجاري السوري المبحث الثانً:
Syria (CBS) 

اختبار فرضٌات البحث, تطبٌق المبحث الثالث: 
 التجاري السوري اختبارات الضغط على المصرف

3- Testing the hypotheses, 
apply the liquidity stress 
testing  on CBS 
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 املبحث الأول: القطاع املرصيف السوري

سنتحدث في هذا القسم عن القطاع المصرففي السريفو ي رزرفل التطريفات التري لحقرت زر   

  ي ري لمحة عن التشفيعات المصرففية التري تتع رع زعمرم المصرفج التارافو السريفويمن ثم 

  يفي الخطية األخيرفة  اختزراف  ففاريات الزحرث مرن شفح هيك ية هذا القطاع زشكم مختصف

 السييلة ع ى المصفج التاافو السيفو.خالم تطزيع اختزاف اغط 

 القطاع المصرفً السوريالتطورات التً شهدها أوالً: 

  من خالم حلمة في العقد المااي القطاع المصففي السيفو اهتماماً كزيفاً  القى

ف خطية ايدة يعّد هذا التطيّ   في الز داالقتصادية التي طالت العديد من القطاعات اإلصالحات 

التي تتا ى زنظام مصففي: مفن  ة لالقتصاد   رتى استاازًة ل حااات الم حّ نّ إلى األمام أل

التقييم    من افيفاتخفات اليطنية. ال شّك رني قادف ع ى التيظيج األمثم ل مدّ ف  متطيّ 

العديد من الز دان  مع الخطيات المشازهة في الخافج  حيث نفى المقافنة  خطية د ألوّ الايّ 

رشياطاً كزيفة في تطييفها ل قطاع المصففي  سزقت سيفية  المشازهة الماايفة يالز دان النامية 

في ع ى ركمم يا   م المصافج السيفية الخاصة حديثة العهد  يال تقيم زياازاتها اال تلف

ي قدفاتها   زفغزتها قةاالستثماف ي دعم االقتصاد اليطني  قد يعيد ذلك ألسزاب متع ّ  التيظيج ي

 لم تمنحالتي   ري لعدم إتاحة الففصة لها منذ لمن زعيد من ناحية التشفيعات المصففية

 ل مؤسسات المصففية الخاصة زالعمم إلى اانب المصافج العامة.التفخيص 

م في التشفيعات المصففية السيفّية  حيث /  نقطة تحيّ 2001/ لعام /28يعّد القانين فقم /

مغف ة  سيفّية ي خاّصة. تعمم  شفكات مساهمة مصافج ع ى شكم القانين تأسيسرتاح هذا 

ي مفاقزة المصفج المفكلو في  إشفاج  تحت  /28/هذه المصافج الخاصة يفع القانين 

  الذو رحيا ما س /2002// لعام 23. تا ّت نقطة التحّيم األخفى في القانين فقم /سيفية

قيادة سيع النقد في سيفية. تزع ذلك صديف قيانين رخفى   في النقد يالتس يج يرعاد ل  ديفه

ي انطالع عمم   1953مثم قانين النقد األساسي زدالً عن القانين القديم الذو يعيد لعام 

  ي قانين مكافحة ية  ي زعد ذلك قانين السّفية المصفف2005في عام  اإلسالميةالمصافج 

 غسم األميام ي تمييم اإلفهاب.
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 هٌكل القطاع المصرفً السوريثانٌاً: 

قطاع المصففي السيفو من النيع الزسيط  حيث اقتصف هذا القطاع ع ى المصافج عتزف الي  

تالي العديد من الميلات االياازية التي تخ قها المنافسة زين غازت زال يالحكيمية فتفة طيي ة من اللمن  

ص عام المصففي في سيفية ع ى رساس التخصّ . تم إعادة تنظيم القطاع ةة يالخاصّ المصافج العامّ 

 :1ن كاآلتيكاّلً منها في ماام مصففي معيّ    زحيث يهتمّ 1966

زف المصفج التاافو السيفو فكيلة النظام المصففي عت  ي  المصفج التاافو السيفو:  -1

تمييم عم يات التاافة الداخ ية ي الخافاية  إاافة  القانين من حعّ  اهإيّ  ما منح   السيفو  ل  

خفات المدّ  كذلك استقزام اميع رنياع اليدائع يل تعامم زالقطع األانزي ي المعادن الثمينة  

 اليطنية.

زع زتحفيل يتشايع ت  تمييم قطاع الصناعة  يفع المنهج المتّ المصفج الصناعي: مهمّ  -2

قديم القفيض ي التس يفات  ل قطاع الصناعي  الشفكات الصناعية  حيث يقيم المصفج زت

  يكذلك تقديم القفيض لشفاء مؤسسات غيف ميايدة إنشاءلدعم مؤسسات ميايدة ري 

 المياد األيلية  كما ر تيح ل  الماام لقزيم اليدائع زأنياعها المخت فة ي العمم ع ى تيظيفها.

المساكن الخاصة زالصناعة  األنشطة العقافية مثم زناء المصفج العقافو: غايت  تمييم  -3

 مين المساكن لصغاف المدخفين ي تفميمها ريااً.أيت

قفيض شفاء  المصفج اللفاعي: تمييم قطاع اللفاعة  مثم قفيض الملافعين  ي -4

القفيض  ي زإمكان المصفج تقديم  ي غيف ذلك من مست لمات اإلنتاج اللفاعي  الزذاف

طيي ة األام الاللمة الستصالح األفااي  ي رخيفا قزيم اليدائع زكافة رنياعها من 

 الملافعين.

مصفج التس يج الشعزي: مهمت  تأمين التسهيالت االئتمانية ل تااف ي الميظفين  ي رفزاب  -5

 ي الحففيين  رياا يمكن  إصداف شهادات االستثماف لتشايع االدخاف.المهن 

: هدف  تاميع المدخفات من المياطنين زفئات منخفاة ي متيسطة  كما مصفج التيفيف -6

 .ي غيف ذلك من التسهيالت زإمكان  تقديم خدمات اإلقفاض

م ي كما ذكف سازقاً  ر تيح ل مصافج الخاصة الدخيم ل سيع المصففية السيفية ي رصزحت تشكّ 

 الءاً من القطاع المصففي السيفو.

 

                                                           
 .5  ص  2007القطاع المصففي في سيفيا؛ ياقع يآفاع. المفكل االقتصادو السيفو  دمشع   تشفين الثاني -( 1
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 القطاع المصففي السيفو.(  هيكم 3.9يزين الشكم )

 ي ميقع المصفج التاافو (  هيكم القطاع المصففي السيفو3.9الشكم )

 

 

 المصدف: من عمم الزاحث

ل غاية في تقديم الخدمات ي رحياناً زشفيط  لعزت المصافج العامة السيفية ديفاً مهماً 

 كثيف من رعمالها  يها مؤسسات عامة  ي لم يكن هدج الفزح الهدج الفئيس في فة  كينيسّ م  

عت هذه الصفات التي تمتّ  فة.هذا ما اعم زعااً منها يقع في العديد من المشاكم كالديين المتعثّ 

زها المصافج العامة زاعتزافها مؤسسات ذات م كية عامة  رّثفت ع ى خصيصيتها المصففية  

ي زفرينا يعيد سزب ذلك زالدفاة   رو مؤسسة في القطاع العام االقتصادو داف مثمفأصزحت ت  

خططها  ي زالدفاة الثانية  األيلى لمتط زات الديلة من هذه المصافج يفقاً لزفامج الحكيمة ي

المصفج ا عن رمّ  ي ايانب الفيتين ي الزيفيقفاطية. ألسزاب متع قة زإدافة هذه المصافج

لقطاع المصففي ث عن خصيصيت  امن االتاافو السيفو  ففي السطيف القادمة سنتحدّ 

 السيفو  رزفل التطيفات التي طفرت ع ى رعمال   تمهيداً ل دخيم زالحالة العم ية.

 

القطاع 
المصففي 
 السيفو

مصفج 
سيفية 
 المفكلو

المصافج 
 الخاصة

المصافج 
 العامة

مصفج 
 التيفيف

مصفج 
التس يج 
 الشعزي

المصفج 
 اللفاعي

المصفج 
 الصناعي

المصفج 
 العقافو

المصرف 
التجاري 
 السوري



 

117 

 : املرصف التجاري السورياملبحث الثاين

 إصدافحيث تم  ةيعد المصفج التاافو السيفو من المصافج العفيقة ي القديمة في سيفي

 دمة نزذة عن المصفج ياالقم في الصفحات   ي سنقدّ 1959عام قفاف التفخيص ل مصفج 

 المتع قة ززيانات  المالية. اإلحصائياتخدمات  ي زعض الحسازات ي 

 التجاري السوري نبذة عن المصرف .1

عدد المصافج  د  تلاي    1950عام  نشهد  منذتافيخ القطاع المصففي السيفو فزالعيدة إلى 

مصافج سيفّية  لكن زعد حديث اليحدة زين  6مصففاً غيف سيفو ي   16لتز غالخاصة 

تفااعاً عن التأميم ثم العيدة  حدثي زعد ذلك  األانزية  تم حظف عمم المصافج سيفيا يمصف

الذو رعاد م كية المصافج ل ديلة تحت س طة " المؤسسة االقتصادية   /1963/إلي  عام 

من خالم قفاف التخصص المصففي  فقم كانت نشأة المصفج التاافو السيفو . 1السيفّية"

ن تحييم مصفج العالم العفزي  إلى اسم " المصفج الذو تامّ /  1966  عام //813/

دمج المصافج الخاصة الخمسة العام ة في سيفيا  التاافو السيفو"  ي في العام الذو ي ي  تمّ 

صفج ي  مصفج رمية  مصفج سيفية ي المهاف  معفزمصفج العالم ال)آنذاك يهي: 

طي  ( زالمصفج التاافو السيفو  الشفع العفزي  مصفج اليحدة العفزية حع تمييم  ي رع 

يقيم المصفج إاافة ل نشاط األساسي ي هي تمييم التاافة الداخ ية  .التاافة الداخ ية

 : 2يالخافاية زـتقديم حلمة ياسعة من الخدمات يالتسهيالت المصففية

 القفيض االستثمافية 

 فية المدينةالتسهيالت الاا 

 حسم السندات 

 االعتمادات المستندية لالستيفاد ي التصديف 

 الكفاالت زكم رنياعها 

 قزيم اليدائع تحت الط ب 

 قزيم يدائع ألام 

 حسازات التيفيف 

 التحييالت اليافدة ي الصادفة 

 .الشيكات المصدقة ي المزاعة ي السياحية ي تقاص الشيكات 
                                                           

1
 .65  ص2000كنعان  ع ي. النظام النقدو يالمصففي السيفو؛ مشكالت  ياتااهات إصالح   داف الفاا ل نشف   -( 

2
 . 2010التقفيف السنيو ل مصفج التاافو السيفو   -( 



 

118 

 تأايف الصناديع الحديدية 

م الخدمات طّيف المصفج التاافو رعمال  في ماام الصيففة االلكتفينية  يقدّ إاافة لهذه 

  كما يّسع المصفج من شزكة الصّفاج ي حااات العمالءالعديد من زطاقات الدفع التي ت زّ 

 اإلدافة. ي فعاليةاآللي في اميع المحافظات  ي استقدام زفمايات تساهم في تحسين عمم 

 المصارف لتامٌن السالمة من مخاطر السٌولة متطلبات السلطة النقدٌة من .2

 / يالتي  /2009 /9/ 19تافيخ /  /9رصدف ما س النقد يالتس يج تع يمات الفقازة المصففية فقم

مت إلى سّ . ااء في هذه اليفقة ماميعة من المعاييف  ي ق  تامنت معاييف إدافة مخاطف السييلة

 لديه اليومية السيولة إلدارة مالئمة سياسة إتباع مصرؼ كل عمىمياد. ااء في المادة األيلى: 

 , من خالل:اإلدارية المستويات لكافة عنها واإلبالغ عناصرها وتعريؼ

 .المصرؼ بها يتعامل عممة بكل السيولة لنسب أدنى حد كتحديد يةالكم   األهداؼ -1

 الظروؼ تحمل عمى القدرة و المالية القوة عمى المحافظة بضرورة تتعمؽ نوعية أهداؼ -2

 .الضاغطة العوامل و الطارئة

 التعامم معها. يمكن التي ي الز دان الفئيسية زالعمالت السييلة إلدافة إتزاعها اليااب األساليب -3

 . األمد طيي ة ري تةمؤقّ  سييلة رلمات حصيم عتيقّ  عند المصفج إليها ي اأ التي السزم -4

 القيام زها ي كان منها : ب ع ى إدافة السييلةمهام يتياّ  ي ااء في المادة الثالثة     

ي حام ي  تتالءم دةمحدّ  لمنية فتفة خالم فهاتيفّ  اليااب السييلة لحام دنيا حديد ياع -1

 ىتتدنّ  ال رن ع ى   ديفو زشكم الحام هذا ي متازعة مفاقزة ع ى ي العمم المصفج  نشاط

 . التس يج ي النقد ما س يحددها التي النسب عن الحديد هذه

 مفتفاة  ي ياع  (Stress test) ااغطة ظفيج ظمّ  في السييلة لياع اختزاف إافاء -2

 .االختزاف هذا لنتائج طزقاً  السييلة لمخاطف حديد

 تح ي ها عند زاالعتزاف تأخذ رن المصافج "ع ى :مادة السادسة من هذه التع يمات فقد يفدرما في ال

  خافاية رم كانت داخ ية  السييلة ياع ع ى فةالمؤثّ  العيامم من مخت فة افتفااية حاالت ل سييلة 

يهذا ما يؤكده . "ااغطة رحداث ظم في ري  اعتيادية غيف ظفيج ظم في سييلتها إلدافة طتخطّ  يرن

 من خالم الحالة التطزيقية التي رافيناها.الاغط   اختزافألهمية  زاإلشافةهذا الزحث 
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   لعام 8الفقازة المصففية //  تامن تع يمات 73ف ما س النقد يالتس يج القفاف فقم /رصد  /

  حيث حدد نسب السييلة الدنيا التي يتياب ع ى المصافج التقيد زها  ي ياع غفامات 2004

 ع ى المخالفين  ي مما ااء في هذه التع يمات:

 بػالميرات(, العمػالت بكافػة سػيولة بنسػبة عمػل يػو  أي فػ  يحػتظظ أن مصػرؼ كػل عمػى -1
  و الجاهزة األموال صاف  بقسمة حتسبت    20% عن تقل ال, )األجنبية والعمالت السورية
 و األخػر  االلتزامػات و الودائػ  عمػى أشػهر ثالثػة فتػرة خػالل تسػتحؽ   الت  لمتجهيز القابمة

 .(مةلمثق  )ا حةالمرج   الميزانية خارج عناصر
 .العمالت بكافة اليومية السيولة نسبة باحتساب تقو  أن المصارؼ عمى -2

تبعهػػػا المصػػػارؼ فػػػ  حسػػػاب نسػػػب السػػػيولة فػػػ  ت أنو حػػػددت التعميمػػػات النمػػػاجج التػػػ  يجػػػب 
 ممحقات هجا القرار.

 خاصة بالمصرف التجاري السوري إحصائٌات .3

ة األكزف من السيع المصففية السيفية  يستحيذ المصفج التاافو السيفو ع ى الحصّ 

  ي حّق  زاالّتااف التاافة الخافاية ي الداخ يةلاً مكانت  زالصالحيات الممنيحة ل  في تمييم معلّ 

 .زالقطع األانزي

   ر تسلٌفات المصرف التجاري السوريتطو 

-2007ف تس يفات المصفج التاافو السيفو خالم الفتفة من )(  تطيّ 2.1ن الاديم )يزيّ 

2011.) 

 السيفية  المزالغ زماليين ال يفات المصفج التاافو السيفو تس يفات(  تطيف 2.1الاديم)

 
2007 2008 2009 

 
2010 

 

 
2011 

القــطاع العـــام 
 والمشـــترك

252,150 413,867 360,072 354,611 292,602 

الخاص القــطاع  13225 24732 27448 28,674 38,142 

 330,744 383,285 387,520 438,599 265,375 مجموع التسلٌفات

معدل نمو 
% التسلٌفات  

 65.27518 -11.6459 -1.092847 -13.70808 

اإلحصائية التقفيف السنيو ل مصفج التاافو السيفو يالماميعة من عمم الزاحث اعتماداً ع ى المصدف: 

 2010 السيفية
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(  2011-2007من ) األعيام(  نالحظ تفااع حام التس يفات خالم 2.1من خالم الاديم )

  لكنّ  2007  عن العام %65 النمي في حام التس يفات معدم   حيث ز غ  2008زاستثناء العام 

 يعيد سزب التفااع ل تاخم الكزيف زحام التس يفات .2011زعد ذلك حقع تفااعاً متتالياً حتى عام 

 األمف الذو شكم اغطاً ع ى السنيات الالحقة يتا ّى ذلك زنسب النمي الس زية.  2008عام 

 ريتطور النقدٌة لدى المصرف التجاري السو 

 المصفج التاافو السيفو  المزالغ زماليين ال يفات السيفية النقدية لدى(  تطيف 2.2الاديم)

 2007 2008 2009 2010 2011 

النقدٌة و األرصدة 
 لدى المركزي

68,987 89,081 105,845 87,369 118,512 

معدل نمو النقدٌة و 
األرصدة لدى المركزي 

% 

 29.12723 18.81883 -17.45571 35.64537 

 التقفيف السنيو ل مصفج التاافو السيفو من عمم الزاحث اعتماداً ع ى المصدف: 

تلايداً في معدالت نمي النقدية ي حقع المصفج التاافو السيفو ( نفى رن 2.2زالنظف ل اديم )

  حيث ز غ معدم النمي (2008,2009األفصدة لدى مصفج سيفية المفكلو لعامين متتاليين )

 2010في عام  م النمي  في حين عاد ليهزط معدّ 2009  لعام  %18.8  ي2008  لعام 29%

  حقع المصفج تلايداً في معدم نمي النقدية ي األفصدة لدى 2011  يفي العام %17زنسزة 

مما يعني رن المصفج يتزع سياسة  م ياف ليفة سيفية 118  ليصزح نحي %35.6المفكلو زقيمة 

 .تكديس السييلة لدي  تحيطاً من المخاطف المحتم ة

في األميام النقدية الااهلة لدى المصفج في العام  تفااع كزيف يايد(  2.2نالحظ من الاديم )

 .2009م يافاً عام 119اقتفزت من  رنها   في حينم ياف ليفة 87حيث ز غت   2010
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  المراسلون فً الخارج لدى المصرف التجاري السوريحسابات تطور 

المصفج التاافو السيفو  المزالغ حسازات المفاس ين في الخافج لدى (  تطيف 2.3الاديم)

 زماليين ال يفات السيفية

 2007 2008 2009 2010 2011 

 118,639 78,073 75,624 80,172 101,055 الحسابات الجارٌة

الودائع ألجل أو 
 بإشعار

196,850 138,563 163,199 172,993 36,999 

حسابات مجمدة 
 وعملٌات قٌد التصفٌة

1,109 958 893 905 975 

المراسلون مجموع  
 فً الخارج

299,013 219,693 239,716 251,909 156,614 

 مجموع معدل نمو
 المراسلون فً الخارج

% 

 
-26.5273 9.114082 5.086436 -37.82914 

 التقفيف السنيو ل مصفج التاافو السيفو من عمم الزاحث اعتماداً ع ى المصدف: 

ي   2008الخافج في العامين  في لدى المفاس ين( تفااع حام التيظيفات 2.3نالحظ من الاديم )

يفاح  إنما  2010ا كان ع ي  في عام عمّ  2011في  %37.8  حيث انخفض زمعدم 2011

تم التدقيع في هذه األفقام  إذا   يسزب ذلك ل اغيطات التي يااهها المصفج زعد حديث األلمة

مسزع خيفاً من العقيزات االقتصادية  زإشعافألام ري  اإليداعاتفان التفااع يعيد النخفاض حام 

   في حين تلايدت اليدائع الاافية لدى المفاس ين.ع ى المصفج

  مالٌة محتفظ بها لتارٌخ االستحقاقتطور حساب استثمارات 

المصفج  لدى حساب استثمافات مالية محتفظ زها لتافيخ االستحقاع(  تطيف 2.4الاديم)

 التاافو السيفو  المزالغ زماليين ال يفات السيفية

 2007 2008 2009 2010 2011 

استثمارات مالٌة 
محتفظ بها لتارٌخ 

 االستحقاق
45,498 51,403 54,984 59,028 61,094 

استثمارات معدل نمو 
مالٌة محتفظ بها 
 % لتارٌخ االستحقاق

 12.97859 6.966519 7.354867 3.500034 

 التقفيف السنيو ل مصفج التاافو السيفومن عمم الزاحث اعتماداً ع ى المصدف: 
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 فقم لمعدم نمي استثمافات مالية محتفظ زها لتافيخ االستحقاع  رع ى(  2.4نالحظ من الاديم )

مستمفاً زمعدالت  خالم السنيات المدفيسة حقع هذا الزند من الميلانية تلايداً    ي2008يعيد لعام 

 مخت فة كما هي مياح زالاديم.

 تطور إجمالً موجودات المصرف التجاري السوري 

ال يفات  اليين  المزالغ زمالمصفج التاافو السيفوإامالي ميايدات (  تطيف 2.5الاديم)

 السيفية

 2007 2008 2009 2010 2011 

 إجمالً
 موجودات ال

826,811 853,393 869,785 869,084 743,764 

 إجمالًمعدل نمو 
 %موجودات ال

 3.215128 1.920803 -0.080595 -14.41978 

 السنيو ل مصفج التاافو السيفوالمصدف: من عمم الزاحث اعتماداً ع ى التقفيف 

  2010م يافاً لعام  869في إامالي الميايدات من عاً (  رن هناك تفاا2.5نالحظ من الاديم )

  كان في عام  869رع ى فقم ز غت  الميايدات ي هي    ي رنّ 2011م يافاً لعام  743إلى 

2010. 
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 تطور ودائع المصرف التجاري السوري 

   تطيف يدائع المصفج التاافو السيفو(2.6)يزين الاديم 

 المزالغ  زماليين ال يفات السيفية (  تطيف يدائع المصفج التاافو السيفو2.6الاديم)

 2007 2008 2009 2010 2011 

الودائع بالعملة 

 المحلٌة
287,438 308,482 323,097 357,649 286,640 

الودائع بالعملة 

 األجنبٌة
77,544 84,097 49,489 35,853 37,827 

 324,467 393,502 372,586 392,579 364,982 مجموع الودائع

 مجموع معدل نمو

 الودائع %
 7.561195 -5.09273 5.613737 -17.54375 

تصنٌف الودائع 

 حسب أجلها
2007 2008 2009 2010 2011 

 234,752 273,907 244,407 259,722 228,482 الودائع الجارٌة

 الودائع ألجل +

 ودائع التوفٌر
136,501 132,875 128,180 119,595 89,716 

اإلحصائية التقفيف السنيو ل مصفج التاافو السيفو يالماميعة من عمم الزاحث اعتماداً ع ى المصدف: 

 2010 السيفية

ي  2010(  رن المصفج حقع نمياً ميازاً في عامي 2.6نالحظ من خالم الاديم )

ع ى التيالي  في حين حقع تفااعاً في معدم نمي اليدائع  %7.5ي  %5.6زمقداف  2008

  األمف الذو يشيف لتأثف % 17.5زنسزة  2011ي كذلك في العام  %5زمقداف 2009ل عام 

يزالعيدة ل اديم المذكيف نالحظ المصفج زعم يات سحب اليدائع في ظم ظفيج األلمة. 

م ياف ليفة يهي مز غ كزيف  في  71فه قد زمز غ %17.5تفااع اليدائع زالعم ة المح ية زنسزة 

زنسزة ذلك ى تا ّ  رخيفاً م يافين ليفة تقفيزاً يحين لم تتلايد اليدائع زالعم ة األانزية سيى زمقداف 

في المصفج  اإليداعاتنالحظ انخفاض  %. 17.5النمي الس زية يالتي ز غت كما ذكفنا 
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السازقة يذلك نفسفه زظهيف آثاف األلمة زشكم عام عن السنيات   2011التاافو السيفو عام 

 .في سيفية كما نالحظ انخفاض اليدائع زالعم ة األانزية إلى النصج نعيده لنفس السزب

  لدى المصرف التجاري السورياالحتٌاطٌات تطور 

 المصفج التاافو السيفو  المزالغ زماليين ال يفات السيفيةلدى االحتياطيات (  تطيف 2.7الاديم)

 2007 2008 2009 2010 2011 

 38,929 36,021 31,912 28,216 21,532 االحتياطيات 

معدل نمو 

 %االحتياطيات 
 31.04217 13.09895 12.87603 8.073068 

 المصدف: من عمم الزاحث اعتماداً ع ى التقفيف السنيو ل مصفج التاافو السيفو

التلايد المستمف في حام االحتياطيات المحتفظ فيها لدى المصفج (  2.7من الاديم ) نالحظ

مع تلايد حام اليدائع زالعم ة المح ية  كما نفى في  خالم سنيات الدفاسة  يهذا التلايد يتناسب 

 (.2.6الاديم )

  لمصرف التجاري السوريغٌر الصافٌة ل ربا األتطور 

 التاافو السيفو  المزالغ زماليين ال يفات السيفيةالمصفج غيف الصافية  فزاحاأل (  تطيف2.8الاديم)

 2007 2008 2009 2010 2011 

غيف  األفزاح
  الصافية

26,413 25,011 23,696 21,677 31,076 

 األفزاحمعدل نمو 
% 

 -5.30799 -5.25769 -8.520425 43.35932 

 المصدف: التقفيف السنيو ل مصفج التاافو السيفو

 2007م ياف عام  26.4ل مصفج من  األفزاح غيف الصافية ت(  تفااع2.8نالحظ من الاديم )

حقع نمياً كزيفاً في األفزاح ف  2011  لتعيد األفزاح لالفتفاع عام 2010 عام فم يا  21.6إلى 

تقييم العمالت األانزية لدى  ناامة عن رفزاح يايد زسزب  %43.3  ز غ 2010عن العام 

زسزب افتفاع رسعاف صفج العمالت  تقييم مفكل القطع الزنييو رفزاح افتفاع ي  المصفج

 .2011حسب التقفيف السنيو  األانزية  يذلك
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  لمصرف التجاري السوريل الصافٌة ربا األتطور 

  مصفج التاافو السيفو  المزالغ زماليين ال يفات السيفيةالصافية ل فزاحاأل (  تطيف2.9الاديم)

 2007 2008 2009 2010 2011 

 8,704.90 13,965 13,485 22,844 15,112 الصافٌةاألفزاح 

األفزاح معدل نمو 
% 

 51.16463 -40.96918 3.55951 -37.66631 

 المصدف: التقفيف السنيو ل مصفج التاافو السيفو

إلى  2008م ياف عام  22,8ل مصفج من  األفزاح الصافية (  تفااع2.9نالحظ من الاديم )

 .2011عام  فم يا  8.7

 التجاري السوري مساهمً المصرف -تطور حقوق الملكٌة 

 مساهمي المصفج  المزالغ زماليين ال يفات السيفية -(  تطيف حقيع الم كية3.1الاديم)

 2007 2008 2009 2010 2011 

 -حقوق الملكٌة
 مساهمً المصرف

107,210 111,304 105,784 108,081 121,306 

حقوق معدل نمو 
مساهمً  -الملكٌة

 % المصرف

 3.81867 -4.95939 2.17140 12.23619 

 المصدف: التقفيف السنيو ل مصفج التاافو السيفو 

(  حيث 2009في حقيع الم كية ما عدا سنة ) المستمف (  نفى التلايد3.1من خالم الاديم )

  في حين ردنى قيمة % 12.2يز غ  2011المصفج رع ى معدم نمي في حقيع الم كية عام  حقع

 .2008   عن العام %5زانخفاض قدفه  2009م ياف عام  105.7لحقيع الم كية ز غت 

 التجاري السوري تطور رصٌد األموال المقترضة من قبل المصرف 

   المزالغ زماليين ال يفات السيفية فصيد األميام المقتفاة من قزم المصفج(  تطيف 3.2الاديم)

 2007 2008 2009 2010 2011 

 69,727.80 134,679 134,719 102,504 90,374 المقترضة األموال

 األموالمعدل نمو 
 %المقترضة 

 13.42 31.42 -0.03 -48.22 

 المصدف: التقفيف السنيو ل مصفج التاافو السيفو
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ليادًة في اعتماد المصفج ع ى األميام المقتفاة )الديين(  في (  3.2نالحظ من الاديم )

م ياف ليفة تقفيزاً  لكنها انخفات في العام  135حيث ز غت الديين  2010ي  2009العامين 

  عن %48.2حيث انخفات زمقداف    لتكين اقم سنة في المديينية خالم سنيات الدفاسة 2011

 .2011العام 

 النسب المالٌة .4

 كم نسزة زشكم مختصف ي كيفية االستفادة منها في التح يم.زشفح سنقيم  ريالً 

 طرٌقة حساب النسب

ي تشيف  .الاافية/اليدائع  ي الزنيك المفكلية: األفصدة لدى المصفج السييلة السفيعةنسزة  -1

قدفة المصفج ع ى ميااهة متط زات سحب اليدائع اعتماداً ع ى األميام  هذه النسزة إلى 

 مصفج عند ميااهة الااهلة لدي   فك ّما افتفعت هذه النسزة دّم ذلك ع ى ياع رفام ل

  .1ياب رن ال تقم هذه النسزة عن سحيزات اليدائع  ي 

نسزة السييلة: األفصدة لدى المصفج يالمفكلو  ماافاً اليها رية رفصدة لدى مصافج  -2

 ع الاافية.ئيمؤسسات مالية رخفى/ اليدا

زة عن تعّزف هذه النس .ني: صافي الفزح/ حقيع المساهمROEعائد ع ى حقيع الم كية معدم ال -3

مفديد عمم المصفج ع ى المالك  زحيث يتم  احتساب الدخم الصافي زعد طفح افيزة 

 .1الدخم

  تشيف هذه النسزة لمدى اعتماد المصفج ع ى الديين نسزة الديين: الديين / حقيع المساهمين. -4

الذاتية  فك ّما لادت هذه النسزة يعني ذلك  رميال ي مقافنة هذه الديين مع اعتماد المصفج ع ى 

في االعتماد ع ى قدفات   نااح مما يشكم خطفاً ع ى مدى اعتماد المصفج ع ى الديين 

  الذاتية.

اليدائع. تعّزف هذه النسزة عن سييلة المصفج  حيث رن ماميع القفيض إلى ماميع نسزة  -5

يشيف إلى انخفاض في سييلة المصفج  القفيض هي رقم األصيم سييلة ي افتفاع هذه النسزة 

يتعّزف رياا عن مدى تيظيج المصفج ليدائع  في القفيض  لذا ياب متازعة الحديد الدنيا ي 

 الع يا لهذه النسزة لما لها من رهمية في الفزحية ي السييلة.

الدخم  تقافن زينالميايدات. تشيف هذه النسزة لفزحية المصفج زحيث  إاماليالدخم الصافي/  -6

 .ع ى هذا الدخمم ل حصي ردافهاالذو حقق  المصفج مع حام األصيم التي 

 

                                                           
1
 .98  ص 1990الشماع  خ يم؛ رمين عزد هللا  خالد. التح يم المالي ل مصافج  اتحاد المصافج العفزية   -( 
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 المصفج التاافو السيفوز الخاصة (  زعض النسب المالية 3.3الاديم )

 السنة        

 

 % النسبة  المالٌة

2007 2008 2009 2010 2011 

 50.48 31.90 43.31 34.30 30.19 نسبة السٌولة السرٌعة

 106.76 65.19 78.86 47.27 80.04 نسبة السٌولة

معدل العائد على حقوق 

 ROEالملكٌة 
14.10 20.52 12.75 12.92 7.18 

إلى حقوق  نسبة الدٌون

 الملكٌة
84.30 92.09 127.35 124.61 57.48 

القروض إلى  مجموع نسبة

 الودائعمجموع 
72.71 111.72 104.01 97.40 101.93 

إجمالً  إلىالدخل الصافً 

 الموجودات
1.83 2.68 1.55 1.61 1.17 

 المصدف: من عمم الزاحث

 تحلٌل النسب المالٌة التً حصلنا علٌها 

  حيث 2011إلى العام  2007نت نسزة السييلة السفيعة من العام تحسّ نسزة السييلة السفيعة:  -1

لكنها ما تلام تحت المستيى المقزيم  حيث ال يستطيع  ((% 50.48 : 2011ز غت عام 

المصفج يفقاً لهذه النسزة تأمين نصج متط زات خصيم  قصيفة األام من خالم النقدية 

الستخدام التمييم طييم األام  ري االقتفاض  المتيففة لدي   مما يعني ااطفافهالااهلة ي 

 من المفكلو.

ي هذا يعني رن المصفج قادف  %106.7  2011لعام  نسزة السييلة: ز غت نسزة السييلة في -2

ع ى تغطية سحيزات اليدائع الاافية من خالم األفصدة النقدية المتيففة لدي  ري من األفصدة 

 األخفى.لدى المفكلو ري المؤسسات المالية ي المصففية 

في  معدم العائد ع ى حقيع الم كية: حقع المصفج ركزف عائد ي مفديد ع ى حقيع الم كية -3

يحدة  100رو رن كم   %20.52  حيث ز غ معدم العائد ع ى حقيع الم كية 2008العام 

  ي لكن نالحظ رن هذا المعدم تفااع % 20.5نقدية من فرس المام المستثمف يدّف عائداً قدفه 
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  يهذا ياع %7.1  حيث ز غ 2011خالم األعيام التالية حتى يصم ألدنى قيمة ل  عام 

 ل مصفج.غيف اياازي 

: نالحظ رع ى قيمتين ل ديين إلى حقيع الم كية  في العامين نسزة الديين إلى حقيع الم كية -4

المصفج اعتمد  رنّ   يهذا يعني %127.6ي  %124.3حيث ز غت النسزة  2010ي  2009

  2011س زيا ل مصفج  لكن في العام طي مؤشفاً عع ى الديين ركثف من رميال  الخاصة مما ي

اداً  اً اياازي اً   ي زال شك يعد هذا تطيف%50 المديينية يز غت النسزة تقفيزاً انخفات 

 ل مصفج.

  رن المصفج ييظج ((3.3نسزة ماميع القفيض إلى ماميع اليدائع: نالحظ من الاديم -5

اليدائع المتيففة لدي  كامالً في ماام اإلقفاض حيث كانت نسزة القفيض إلى اليدائع عام 

المعفيج رن القفيض اقم األصيم سييلة فان هذه النسزة تعكس    ي من101.9%  2011

 خطيفًة من ناحية السييلة  لكنها في نفس اليقت تعطي مؤشفاً اياازياً من ناحية الفزحية.

كم  ي هذا يعني رن  %1.11  2011 غت النسزة عام زنسزة الدخم إلى إامالي الميايدات:  -6

 .الم إدافتها ع ى ليفة ياحدة تقفيزاً ليفة من الميايدات يحصم المصفج من خ 100
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 اختبار فرضيات البحث, تطبيق اختبارات الضغط عىل املرصف: املبحث الثالث

اختزافات  إافاءكأ س س ي قياعد اختزاف الففايات  مفاحم سنقيم في هذا المزحث  زشفح 

تحايف الزيانات الاللمة  إافاء االختزاف  الحصيم ع ى  يشمم ذلك زناء السينافييهات  الاغط  ي

 تح يم النتائج المتيففة لدينا. ي رخيفاً  تقييم المصفج   النتائج 

 اختبارات الضغط: إجراءالمنهجٌة المستخدمة فً أوالً: 

 : يالتدفقات النقدية يتيفف رس يزين إلافاء اختزافات اغط السييلة

 طفيقة الالتي تدعى  السينافييهات المصممة من قزم المصفج نفس  ياستخدام : األس يب األيم

 ( عزف استخدام الزيانات التفصي ية ل مصفج.BUري )( Bottom - Up) التصاعدية

حسب النيع يالعم ة  ي الخصيم زاألصيم: حيث يتم تاميع الزيانات الخاصة الثاني األس يب

 (.TD( ري )Top-Downيرام االستحقاع يتطزيع السينافييهات يفع الطفيقة التناللية )

 اختزافات الاغط تطزيع طة ألساليبمزس( مقافنة 3.4اديم )

 التقٌٌم                     

 طرٌقة االختبار

 علٌها  لها

 

 

  BU الطرٌقة التصاعدٌة

 )تطبق من قبل المصرف(

 

 من قبل المصرف نفسهتطور 

 تستخدم بٌانات التدفقات النقدٌة

التموٌل بشكل و السٌولة أزمات  تقدٌر  آثار

 أسهل

 

من الطرٌقة  أقل مالئمةً 

 التنازلٌة

 

 TD الطرٌقة التنازلٌة

 )تطبق من قبل الغٌر(

 ومرنة  طرٌقة مالئمة

 شفافة أكثر

 بٌانات لٌست بالدقة الكافٌة

 تفصٌلٌةال تعتمد على بٌانات 

 (Schmieder & others P13)المصدف: 

 ا كما ي ي:رهمه سيتم اختياف الطفيقة التناللية )األس يب الثاني(  لعدة رسزاب سنيفد

 ..عدم تيفف الزيانات الاللمة من المصفج ألسزاب فيتينية ي إدافية ي قانينية -1

 رسزيعيةزيانات مشتقة من الزيانات األساسية ري زيانات ييمية ري ال يقيم المصفج زامع  -2

 تخص التدفقات النقدية.

 الغيف )الزاحث(. إنماالمصفج ال يقيم زهذا االختزاف زنفس   -3

 لكينها ركثف مفينة. إاافةسهيلة هذه الطفيقة )التناللية( مقافنة زالطفيقة التصاعدية   -4
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 تصمٌم السٌنارٌوهات ثانٌاً:

ض المصفج ع ى رساس تعفّ   سينافييهين مفتفاينسيتم اختزاف ففايات الزحث من خالم إافاء 

السائ ة يغيف السائ ة  لتأمين سداد  األصيمالستخدام من اليدائع  ي لايئ   لسحيزات مفاائة

 التلامات  المالية.

 1جمع البٌانات المطلوبة  .1

التاافو السيفو ألغفاض إافاء اختزاف اغط  لمصفج اميلانية  المستخ صة من المزسطةالزيانات 

  2السييلة

   زماليين ال يفات السيفية(  الزيانات المدخ ة إلافاء اختزاف اغط السييلة3.5اديم )

 2011 2010 بنىد األصىل

 118,512 87,369 نقذ وأرصذة لذي بنىك مركزيت

 132,108 91,183 أرصذة لذي مصارف ومؤسساث مصرفيت

 37,000 172,993 مصارف ومؤسساث مصرفيتإيذاعاث لذي 

 325,007 381,059 تسهيالث ائتمانيت مباشرة )بالصافي(

 61,094 59,028 استثماراث ماليت محتفظ بها حتً تاريخ االستحقاق

 70,042.6 77,452.6 أصىل أخري

 743,764 869,084 إجمالي األصىل

     بنىد الخصىم

 19,954 20,672 ودائع وبنىك  ومؤسساث مصرفيت

 360,900 430,786 ودائع عمالء

 380,854 451,458 إجمالي الىدائع

 121,306 108,081 مساهمي المصرف -مجمىع حقىق الملكيت 

 المصدف: التقفيف السنيو ل مصفج التاافو

                                                           
ل مليد من االطالع حيم األساليب المتزعة في ريفاع العمم الصادفة عن صنديع النقد الديلي فيما يخص اختزافات الاغط  -( 1

يفقة عمم  (  يكذلكIntroduction to Applied Stress Testing(  زعنيان )GIHACKيفاى االطالع ع ى يفقة عمم )

(Schmieder( يآخفين زعنيان )Next Generation System-Wide Liquidity Stress Testing )  الصادفتان عن
 صنديع النقد الديلي.

  ييعيد ذلك ميلانية المصفج األساسيةالتي تخص األصيم ي الخصيم عما هي ع ي   مااميع االفقامقد تخت ج زعض  -(2

 .  فهي زيانات ماتلئة من الميلانيةختزافالستثناء زعض الزنيد من الميلانية األص ية لعدم الحااة لها يفع قياعد إافاء هذه اال
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مبنً على افتراض سٌنارٌو  :الختبار الفرضٌة األولى المخصص األول تصمٌم السٌنارٌو .2

 السرٌع بٌعاللدى المصرف التجاري السوري مع اضطراره إلى  الجارٌة الودائعانخفاض 

 صول.لأل

 :فكرة السٌنارٌو 

 من لدى المصفج التاافو السيفو الاافية انخفاض حام اليدائع يفتفض السينافيي األيم 

ييتم ت خيص  ريام متتالية 5يفع مستييات محددة خالم   2011  ي 2010عامي خالم زيانات 

 :افتفااات السينافيي كاآلتي

   ريام متتالية. 5  ييمياً خالم %15الاافية زمعدم افتفاض هزيط حام اليدائع  -1

زمعدم السائ ة يالغيف سائ ة  لألصيم 1(افتفاض استعداد المصفج ل زيع السفيع )النافو -2

 لألصيم غيف السائ ة. %1  لألصيم السائ ة  ي 95%

 (.2011 - 2010 متتالين  ) لعامين استخدام الزيانات العائدةالزيانات: سيتم  -3

 ريام. 5فتفة إافاء اختزاف الاغط :  -4

 .2اختزاف الاغط ميازاً  إافاءزالسييلة إذا كان صافي التدفقات النقدية زعد المصفج يتمتع  -5

صيم السائ ة إلى الخصيم قصيفة األام كاآلتي: المعيافية لأل النسب من خالم تقييماليتم  -6

مخاطف متيسطة   %50إلى  %40النسزة من مخاطف منخفاة   %50النسزة ركزف من 

 .3مخاطف مفتفعة اداً  %20رقم من مخاطف مفتفعة   %30إلى  %20 من 

تم اعتماد الييم الثالث من االختزاف  لتقييم ياع السييلة في المصفج  من خالم نسزة  -7

 األصيم السائ ة إلى الخصيم قصيفة األام يالتي شفحناها في الزند السازع.

لدى المصرف  اإلجمالٌة المبنً على افتراض انخفاض الودائع :الثانًتصمٌم السٌنارٌو  .3

 التجاري السوري مع اضطراره إلى البٌع السرٌع لألصول.

 :فكرة السٌنارٌو 

انخفاض حام اليدائع لدى المصفج التاافو السيفو يفع مستييات   الثانيالسينافيي يفتفض 

 ريام متتالية ييتم ت خيص افتفااات السينافيي كاآلتي: 5محددة خالم 

   ريام متتالية. 5  ييمياً خالم %15زمعدم  اليدائع إامالي افتفاض هزيط حام  -1

                                                           

 يمف زها. سييلةرلمة  ميااهةزسفعة يزخصم  ل  زيع المصفج رصيلرن ييقصد زالزيع السفيع ري النافو:  -(1

( gihack(  رعدها ) Introduction to Applied Stress Testingاالفتفاض مزني ع ى دفاسة  زعنيان ) هذا -(2

 .IMFمن صنديع النقد الديلي 
3
فيما يخص اعتماد التقييم من قزم الزاحث: يزنى التقييم إما ع ى فرو ماميعة من الخزفاء  ري من خالم الفايع  -( 

 إلى اختزافات سازقة  ري االستئناس زأزحاث في هذا الماام  ي األخيفة هي التي اعتمد ع يها الزاحث.
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زمعدم لألصيم السائ ة يالغيف سائ ة  1(افتفاض استعداد المصفج ل زيع السفيع )النافو -2

 لألصيم غيف السائ ة. %1  لألصيم السائ ة  ي 95%

 (.2011 - 2010 متتالين  ) لعامين الزيانات: سيتم استخدام الزيانات العائدة -3

 ريام. 5فتفة إافاء اختزاف الاغط :  -4

 .2الاغط ميازاً يتمتع المصفج زالسييلة إذا كان صافي التدفقات النقدية زعد إافاء اختزاف  -5

النسزة ركزف من نسزة األصيم السائ ة إلى الخصيم قصيفة األام كاآلتي:  من خالم تقييماليتم  -6

إلى  %30من  مخاطف متيسطة  %30إلى  %40 النسزة من مخاطف منخفاة   40%

 .3اداً  مخاطف مفتفعة %20رقم من   مخاطف مفتفعة 20%

  زعد حديث الصدمة لتقييم ياع السييلة في المصفجتم اعتماد الييم الثالث من االختزاف   -7

 من خالم نسزة األصيم السائ ة إلى الخصيم قصيفة األام يالتي شفحناها في الزند السازع.

 تم اعتزاف اليدائع الاافية  هي الخصيم قصيفة األام المستخدمة في نسزة السييلة. -8

 ثالثاً: إجراء االختبار

ع ى زيانات   مع تطزيق  ريام 5لمدة  الاغطفيما ي ي تعفيض المصفج التاافو السيفو الختزاف 

  .2011ي  2010عامي 

 ( 2010زيانات إافاء االختزاف يفع السينافيي األيم) 

ادايم تياح انتقام تأثيف السينافيي إلى عناصف الميلانية التي تحدد  4يتامن كم ييم من االختزاف 

 سييلة المصفج.

 

 

 

 

 

                                                           

 ل  زسفعة يزخصم  لميااهة رلمة سييلة يمف زها.يقصد زالزيع السفيع ري النافو: رن يزيع المصفج رصي -(1

        (  رعدها  Introduction to Applied Stress Testingهذا االفتفاض مزني ع ى دفاسة  زعنيان ) -(2

(Gihack, M من صنديع النقد الديلي )IMF. 

ماميعة من الخزفاء  ري من خالم فيما يخص اعتماد التقييم من قزم الزاحث: فإن التقييم يزنى اما ع ى فرو  -(3

 ري االستئناس زأزحاث في هذا الماام  ي األخيفة هي التي اعتمد ع يها الزاحث. الفايع إلى اختزافات سازقة 
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  الٌوم األول:

 (data 2010,1aالاديم )

 لتوفرالنسبة المفترضة  األصول السائلة الٌوم

 السائلة األصول

 األصول توفرالنسبة المفترضة ل غٌر السائلة األصىل

 غٌر السائلة

A B C D E 

1 178,552 95% 690,532 1% 

   اعتماداً ع ى التقفيف السنيو ل مصفجالمصدف: من عمم الزاحث

 

 (data 2010, 1dالاديم )

 لسحب الودائع المفترض المعدل الٌومً الجارٌة الودائع الٌوم

 F G 

1 273,907 15% 

 المصدف: من عمم الزاحث  اعتماداً ع ى التقفيف السنيو ل مصفج

 نتائج االختبار:

 (test 2010,1الاديم )

 األصول السائلة الٌوم

بعد  المتوفرة

 االختبار

 غٌر السائلة األصىل

 بعد االختبارالمتوفرة 

التذفقاث النقذيت 

 الخارجت الجذيذة

التذفقاث النقذيت 

 الذاخلت الجذيذة

صافي التذفقاث 

 النقذيت بعذ االختبار

A H =B-(C*B) I =D-(E*D)  J= F*G B+D-H-I K= L=K- J 

1 8,927 683,627 41,086 176,530 135,444 

 excel Microsoftاعتماداً ع ى زفنامج المصدف: من عمم الزاحث  

 

 (result 2010,1الاديم )

منذ صافً التدفقات النقدٌة 

 البداٌة

 اإلشارة الموجبة تشٌر لنجا  المصرف فً االختبار تقٌٌم وضع السٌولة

 + ٌتمتع المصرف بالسٌولة 135,444

 المصدف: من عمم الزاحث 
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  فيما لم تنخفض األصيم ليفة م ياف 8.9  %95رن حام األصيم السائ ة انخفض زنسزة  نالحظ

 ي في النهاية استطاع المصفج ااتيال االختزاف  )لصعيزة تسيي ها( %1غيف السائ ة سيى زمقداف 

 .(result 2010,1في الييم األيم كما يشيف اديم النتائج ) زنااح

 الٌوم الثانً:

 (data 2010,2aالاديم )

النسبة المفترضة لتوفر  األصول السائلة الٌوم

 األصول السائلة

النسبة المفترضة لتوفر األصول  غٌر السائلة األصىل

 غٌر السائلة

A B C D E 

2 8,927 95% 683,627 1% 

 المصدف: من عمم الزاحث

 (data 2010,2dالاديم )

 المفترض لسحب الودائع المعدل الٌومً الجارٌة الودائع الٌوم

A F G 

2 232,821 15% 

 المصدف: من عمم الزاحث

 نتائج االختبار:

 (test 2010,2الاديم )

 األصول السائلة الٌوم

بعد   وفرةلمتا

 االختبار

 غٌر السائلة األصىل

 بعد االختبار وفرةالمت

التذفقاث النقذيت 

 الخارجت الجذيذة

التذفقاث النقذيت 

 الذاخلت الجذيذة

صافي التذفقاث 

 النقذيت بعذ االختبار

A H =B-(C*B) I =D-(E*D)  J= F*G B+D-H-I K= L=K- J+ last 

balance 

2 447 676,791 34,923 15,316 115,838 

 excel Microsoftاعتماداً ع ى زفنامج المصدف: من عمم الزاحث  
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 (result 2010,2الاديم )

منذ صافً التدفقات النقدٌة 

 البداٌة

 المصرف فً االختبار نجا ل تشٌر موجبةالاإلشارة  تقٌٌم وضع السٌولة

 + ٌتمتع المصرف بالسٌولة 115,838

 المصدف: من عمم الزاحث

  رننا حيلنا الفصيد المتزقي من األصيم السائ ة ي غيف (data 2010,2a)نفى من خالم الاديم 

  ألن  تم تعيياها من خالم تسييم %15السائ ة  كما تم  تخفيض فصيد اليدائع الاافية زنسزة 

كانت النتائج تشيف لنااح المصفج   (result 2010,2الاديم )من خالم األصيم  ي في النهاية 

 .ل ييم الثاني من االختزاف 

 الثالث:الٌوم 

 (data 2010,3aالاديم )

النسبة المفترضة لتوفر  األصول السائلة الٌوم

 األصول السائلة

النسبة المفترضة لتوفر األصول  غٌر السائلة األصىل

 غٌر السائلة

A B C D E 

3 447 95% 676,791 1% 

 المصدف: من عمم الزاحث

 (data 2010,3dالاديم )

 المفترض لسحب الودائع الٌومًالمعدل  الجارٌة الودائع الٌوم

A F G 

3 197,898 15% 

 المصدف: من عمم الزاحث 
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 نتائج االختبار:

 (test 2010,3الاديم )

 األصول السائلة الٌوم

بعد المتبقٌة  

 االختبار

 غٌر السائلة األصىل

 بعد االختبارالمتبقٌة 

التذفقاث النقذيت 

 الخارجت الجذيذة

التذفقاث النقذيت 

 الذاخلت الجذيذة

صافي التذفقاث 

 النقذيت بعذ االختبار

A H =B-(C*B) I =D-(E*D)  J= F*G B+D-H-I K= L=K- J + last 

balance 

3 23 670,023 29,685 7,192 93,345 

 excel Microsoftاعتماداً ع ى زفنامج المصدف: من عمم الزاحث  

 

 

 (result 2010,3الاديم )

منذ صافً التدفقات النقدٌة 

 البداٌة

 المصرف فً االختبارنجا  ل تشٌر الموجبة اإلشارة  تقٌٌم وضع السٌولة

 + ٌتمتع المصرف بالسٌولة 93,345

 المصدف: من عمم الزاحث

  إاافة الفصيد السازع ل تدفقات L  نالحظ رن  تم في العميد (test 2010,3من خالم الاديم )

التدفقات النقدية خالم إافاء االختزاف في الييم الثالث  يفي النتياة تزين استمفاف النقدية إلى صافي 

 ي تخطي هذا االختزاف.نااح المصفج ف

 :الرابعالٌوم 

 (data 2010,4 aالاديم )

النسبة المفترضة لتوفر  األصول السائلة الٌوم

 األصول السائلة

النسبة المفترضة لتوفر األصول  غٌر السائلة األصىل

 غٌر السائلة

A B C D E 

4 23 95% 670,023 1% 

 : من عمم الزاحثالمصدف
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 (data 2010,4 dالاديم )

 المفترض لسحب الودائع المعدل الٌومً الجارٌة الودائع الٌوم

A F G 

4 168,213 15% 

 : من عمم الزاحثالمصدف

 نتائج االختبار:

 (test 2010,4الاديم )

 األصول السائلة الٌوم

بعد المتبقٌة  

 االختبار

 غٌر السائلة األصىل

 بعد االختبارالمتبقٌة 

التذفقاث النقذيت 

 الخارجت الجذيذة

التذفقاث النقذيت 

 الذاخلت الجذيذة

صافي التذفقاث 

 النقذيت بعذ االختبار

A H =B-(C*B) I =D-(E*D)  J= F*G B+D-H-I K= L=K- J+ last 

balance 

4 1 663,323 25,232 6,722 74,835 

 excel Microsoftاعتماداً ع ى زفنامج المصدف: من عمم الزاحث  

 (result 2010,4الاديم )

منذ  صافً التدفقات النقدٌة

 البداٌة

 المصرف فً االختبارلنجا   تشٌر الموجبة اإلشارة  تقٌٌم وضع السٌولة

 + ٌتمتع المصرف بالسٌولة 74,835

 المصدف: من عمم الزاحث

 الخامس:الٌوم 

 (data 2010,5aالاديم )

النسبة المفترضة لتوفر  األصول السائلة الٌوم

 األصول السائلة

النسبة المفترضة لتوفر األصول  غٌر السائلة األصىل

 غٌر السائلة

A B C D E 

5 1 95% 663,323 1% 

 : من عمم الزاحثالمصدف
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 (data 2010,5 dالاديم )

 المفترض لسحب الودائع الٌومًالمعدل  الجارٌة الودائع الٌوم

A F G 

5 142,981 15% 

 : من عمم الزاحثالمصدف

 نتائج االختبار:

 (test 2010,5الاديم )

 األصول السائلة الٌوم

بعد المتبقٌة  

 االختبار

 غٌر السائلة األصىل

 بعد االختبارالمتبقٌة 

التذفقاث النقذيت 

 الخارجت الجذيذة

التذفقاث النقذيت 

 الجذيذةالذاخلت 

صافي التذفقاث 

 النقذيت بعذ االختبار

A H =B-(C*B) I =D-(E*D)  J= F*G B+D-H-I K= L=K- J+ last 

balance 

5 0 656,690 21,447 6,634 60,022 

 excel Microsoftاعتماداً ع ى زفنامج المصدف: من عمم الزاحث  

 (result 2010,5الاديم )

منذ  صافً التدفقات النقدٌة

 البداٌة

 المصرف فً االختبار الموجبة تشٌر إلى نجا اإلشارة  تقٌٌم وضع السٌولة

 + ٌتمتع المصرف بالسٌولة 60,022

 المصدف: من عمم الزاحث

  رن األصيم السائ ة يص ت ل فصيد  H( في العميد test 2010,5)نالحظ من خالم الاديم 

تسييم زعااً من  الصففو  لكن المصفج استمف زنااح  في االختزاف اعتماداً ع ى الفصيد السازع ي

 رصيل  غيف السائ ة.
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 ( 2011زيانات إافاء االختزاف يفع السينافيي األيم) 

 الٌوم األول:

 (data 2011,1aالاديم )

المفترضة لتوفر النسبة  األصول السائلة الٌوم

 األصول السائلة

النسبة المفترضة لتوفر األصول  غٌر السائلة األصىل

 غٌر السائلة

A B C D E 

1 250,620 95% 493,144 1% 

 : من عمم الزاحث  اعتماداً ع ى التقفيف السنيو ل مصفجالمصدف

 

 (data 2011,1 dالاديم )

 لسحب الودائعالمفترض  المعدل الٌومً الجارٌة الودائع الٌوم

 F G 

1 234,752 15% 

 : من عمم الزاحث  اعتماداً ع ى التقفيف السنيو ل مصفجالمصدف

 نتائج االختبار:

 (test 2011,1الاديم )

 األصول السائلة الٌوم

بعد المتوفرة 

 االختبار

 غٌر السائلة األصىل

 بعد االختبارالمتوفرة 

التذفقاث النقذيت 

 الخارجت الجذيذة

النقذيت التذفقاث 

 الذاخلت الجذيذة

صافي التذفقاث 

 النقذيت بعذ االختبار

A H =B-(C*B) I =D-(E*D)  J= F*G B+D-H-I K= L=K- J 

1 12,531 488,213 35,213 243,020 207,808 

 excel Microsoftاعتماداً ع ى زفنامج المصدف: من عمم الزاحث  

 (result 2011,1الاديم )

منذ صافً التدفقات النقدٌة 

 البداٌة

 اإلشارة الموجبة تشٌر لنجا  المصرف فً االختبار تقٌٌم وضع السٌولة

 + ٌتمتع المصرف بالسٌولة 207,808

 المصدف: من عمم الزاحث
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في عام (  نالحظ افتفاع قيمة األصيم السائ ة لدى المصفج data 2011,1aمن خالم الاديم )

تنزؤاً زسالمة السييلة لدى المصفج ي من خالم   يهذا يعطينا 2010  عما كانت ع ي  عام 2011

 (  تزين فعالً نااح المصفج في الييم األيم لالختزاف.result 2011,1الاديم )

 الٌوم الثانً:

 (data 2011,2aالاديم )

النسبة المفترضة لتوفر  األصول السائلة الٌوم

 األصول السائلة

 النسبة المفترضة لتوفر األصول غٌر السائلة األصىل

 غٌر السائلة

A B C D E 

2 12,531 95% 488,213 1% 

 : من عمم الزاحثالمصدف

 

 (data 2011,2 dالاديم )

 المفترض لسحب الودائع المعدل الٌومً الجارٌة الودائع الٌوم

A F G 

2 199,540 15% 

 : من عمم الزاحثالمصدف

 نتائج االختبار:

 (test 2011,2الاديم )

 األصول السائلة الٌوم

بعد المتوفرة  

 االختبار

 غٌر السائلة األصىل

 بعد االختبارالمتوفرة 

التذفقاث النقذيت 

 الخارجت الجذيذة

التذفقاث النقذيت 

 الذاخلت الجذيذة

صافي التذفقاث 

 النقذيت بعذ االختبار

A H =B-(C*B) I =D-(E*D)  J= F*G B+D-H-I K= L=K- J+ last 

balance 

2 627 483,330 29,931 16,787 194,663 

 excel Microsoftاعتماداً ع ى زفنامج المصدف: من عمم الزاحث  
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 (result 2011,2الاديم )

منذ  صافً التدفقات النقدٌة

 البداٌة

 المصرف فً االختبار لنجا  تشٌر الموجبةاإلشارة  تقٌٌم وضع السٌولة

 + ٌتمتع المصرف بالسٌولة 194,663

 المصدف: من عمم الزاحث

 الٌوم الثالث:

 (data 2011,3aالاديم )

النسبة المفترضة لتوفر  األصول السائلة الٌوم

 األصول السائلة

النسبة المفترضة لتوفر األصول  غٌر السائلة األصىل

 غٌر السائلة

A B C D E 

3 627 95% 483,330 1% 

 : من عمم الزاحثالمصدف

 

 (data 2011,3 dالاديم )

 المفترض لسحب الودائع المعدل الٌومً الجارٌة الودائع الٌوم

A F G 

3 169,608 15% 

 : من عمم الزاحث المصدف

 نتائج االختبار:

 (test 2011,3الاديم )

 األصول السائلة الٌوم

بعد المتبقٌة  

 االختبار

 غٌر السائلة األصىل

 بعد االختبارالمتبقٌة 

التذفقاث النقذيت 

 الخارجت الجذيذة

التذفقاث النقذيت 

 الذاخلت الجذيذة

صافي التذفقاث 

 النقذيت بعذ االختبار

A H =B-(C*B) I =D-(E*D)  J= F*G B+D-H-I K= L=K- J + last 

balance 

3 31 478,497 25,441 5,429 174,651 

 excel Microsoftاعتماداً ع ى زفنامج المصدف: من عمم الزاحث  
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 (result 2011,3الاديم )

منذ صافً التدفقات النقدٌة 

 البداٌة

 المصرف فً االختبارلنجا   تشٌر الموجبة اإلشارة  تقٌٌم وضع السٌولة

 + ٌتمتع المصرف بالسٌولة 174,651

 المصدف: من عمم الزاحث

 الٌوم الرابع:

 (data 2011,4 aالاديم )

النسبة المفترضة لتوفر  األصول السائلة الٌوم

 األصول السائلة

النسبة المفترضة لتوفر األصول  غٌر السائلة األصىل

 غٌر السائلة

A B C D E 

4 31 95% 478,497 1% 

 : من عمم الزاحثالمصدف

 (data 2011,4 dالاديم )

 المفترض لسحب الودائع المعدل الٌومً الجارٌة الودائع الٌوم

A F G 

4 144,167 15% 

 : من عمم الزاحثالمصدف

 نتائج االختبار:

 (test 2011,4) الاديم

 األصول السائلة الٌوم

بعد المتبقٌة  

 االختبار

 غٌر السائلة األصىل

 بعد االختبارالمتبقٌة 

التذفقاث النقذيت 

 الخارجت الجذيذة

التذفقاث النقذيت 

 الذاخلت الجذيذة

صافي التذفقاث 

 النقذيت بعذ االختبار

A H =B-(C*B) I =D-(E*D)  J= F*G B+D-H-I K= L=K- J+ last 

balance 

4 2 473,712 21,625 4,815 157,840 

 excel Microsoftاعتماداً ع ى زفنامج المصدف: من عمم الزاحث  
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 (result 2011,4الاديم )

منذ  صافً التدفقات النقدٌة

 البداٌة

 المصرف فً االختبارلنجا   تشٌر الموجبة اإلشارة  تقٌٌم وضع السٌولة

 + بالسٌولةٌتمتع المصرف  157,840

 : من عمم الزاحثالمصدف

 الٌوم الخامس:

 (data 2011,5 aالاديم )

النسبة المفترضة لتوفر  األصول السائلة الٌوم

 األصول السائلة

النسبة المفترضة لتوفر األصول  غٌر السائلة األصىل

 غٌر السائلة

A B C D E 

5 2 95% 473,712 1% 

 : من عمم الزاحثالمصدف

 (data 2011,5 dالاديم )

 المفترض لسحب الودائع المعدل الٌومً الجارٌة الودائع الٌوم

A F G 

5 122,542 

 

15% 

 : من عمم الزاحثالمصدف

 نتائج االختبار:

 (test 2011,5الاديم )

 األصول السائلة الٌوم

بعد المتبقٌة  

 االختبار

 غٌر السائلة األصىل

 بعد االختبارالمتبقٌة 

التذفقاث النقذيت 

 الخارجت الجذيذة

التذفقاث النقذيت 

 الذاخلت الجذيذة

صافي التذفقاث 

 النقذيت بعذ االختبار

A H =B-(C*B) I =D-(E*D)  J= F*G B+D-H-I K= L=K- J+ last 

balance 

5 0 468,975 18,381 4,739 144,198 

 excel Microsoftاعتماداً ع ى زفنامج المصدف: من عمم الزاحث  
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 (result 2011,5الاديم )

منذ  صافً التدفقات النقدٌة

 البداٌة

 المصرف فً االختبار الموجبة تشٌر إلى نجا اإلشارة  تقٌٌم وضع السٌولة

 + ٌتمتع المصرف بالسٌولة 144,198

 : من عمم الزاحثالمصدف

 result 2011,2(  )result 2011,3(  )result 2011,4(  )resultزالتمعن زالادايم )

 لدي . مخلين  من النقدية(  نالحظ نااح المصفج زاالختزاف زسزب ليادة 2011,5

 مثيم الزياني لنتائج اختزاف اغط السييلة في المصفج التاافو السيفوالت (:(4.1 المخطط

 

 Microsoft excelالمصدف: مخفاات زفنامج 

ريام  مع  5فيما ي ي تعفيض المصفج التاافو السيفو الختزاف الاغط يفع السينافيي الثاني لمدة 

 . 2011ي  2010تطزيق  ع ى زيانات عامي 

 (2010زيانات ) لثانيإافاء االختزاف يفع السينافيي ا 

ادايم تياح انتقام تأثيف السينافيي إلى عناصف الميلانية التي تحدد  4يتامن كم ييم من االختزاف 

 سييلة المصفج.
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 الٌوم األول:

 (data2, 2010,1 aالاديم )

النسبة المفترضة لتوفر  األصول السائلة الٌوم

 األصول السائلة

النسبة المفترضة لتوفر األصول  غٌر السائلة األصىل

 غٌر السائلة

A B C D E 

1 178,552 95% 690,532 1% 

 المصدف: من عمم الزاحث  اعتماداً ع ى التقفيف السنيو ل مصفج

 (data2, 2010,1 dالاديم )

 المفترض لسحب الودائع المعدل الٌومً إجمالً الودائع الٌوم

 F G 

1 451,458 15% 

 المصدف: من عمم الزاحث  اعتماداً ع ى التقفيف السنيو ل مصفج

(  نالحظ استخدامنا ل يدائع اإلامالية زدالً من اليدائع الاافية data2, 2010,1 d) زالنظف ل اديم

 في االختزاف األيم  هذا التغييف سيشكم اغطاً إاافيا ع ى ياع السييلة في المصفج.

 نتائج االختبار:

 (test2, 2010,1الاديم )

 األصول السائلة الٌوم

بعد المتوفرة 

 االختبار

 غٌر السائلة األصىل

 بعد االختبارالمتوفرة 

التذفقاث النقذيت 

 الخارجت الجذيذة

التذفقاث النقذيت 

 الذاخلت الجذيذة

صافي التذفقاث 

 النقذيت بعذ االختبار

A H =B-(C*B) I =D-(E*D)  J= F*G B+D-H-I K= L=K- J 

1 8,927 683,627 67,719 176,530 108,811 

 excel Microsoftاعتماداً ع ى زفنامج المصدف: من عمم الزاحث  

 (result2, 2010,1الاديم )

منذ  صافً التدفقات النقدٌة

 البداٌة

 اإلشارة الموجبة تشٌر لنجا  المصرف فً االختبار تقٌٌم وضع السٌولة

 + ٌتمتع المصرف بالسٌولة 108,811

 المصدف: من عمم الزاحث
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م يتمتع زالسييلة الكافية زنهاية الييم االمصفج ال يل(  رن result2, 2010,1نالحظ من الاديم )

 األيم لالختزاف يفع السينافيي الثاني.

 الٌوم الثانً:

 (data2, 2010,2 aالاديم )

النسبة المفترضة لتوفر  األصول السائلة الٌوم

 األصول السائلة

النسبة المفترضة لتوفر األصول  غٌر السائلة األصىل

 غٌر السائلة

A B C D E 

2 8,927 95% 683,627 1% 

 المصدف: من عمم الزاحث

 (data2, 2010,2 dالاديم )

 المفترض لسحب الودائع المعدل الٌومً إجمالً الودائع الٌوم

A F G 

2 383,739 15% 

 المصدف: من عمم الزاحث

 نتائج االختبار:

 (test2, 2010,2الاديم )

 األصول السائلة الٌوم

بعد المتوفرة  

 االختبار

 غٌر السائلة األصىل

 بعد االختبارالمتوفرة 

التذفقاث النقذيت 

 الخارجت الجذيذة

التذفقاث النقذيت 

 الذاخلت الجذيذة

صافي التذفقاث 

 النقذيت بعذ االختبار

A H =B-(C*B) I =D-(E*D)  J= F*G B+D-H-I K= L=K- J+ last 

balance 

2 447 676,791 57,561 15,316 66,568 

 excel Microsoftاعتماداً ع ى زفنامج المصدف: من عمم الزاحث  
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 (result2, 2010,2الاديم )

منذ  صافً التدفقات النقدٌة

 البداٌة

 المصرف فً االختبار لنجا  تشٌر الموجبةاإلشارة  تقٌٌم وضع السٌولة

 + ٌتمتع المصرف بالسٌولة 66,568

 المصدف: من عمم الزاحث

 الٌوم الثالث:

 (data2, 2010,3 aالاديم )

النسبة المفترضة لتوفر  األصول السائلة الٌوم

 األصول السائلة

النسبة المفترضة لتوفر األصول  غٌر السائلة األصىل

 غٌر السائلة

A B C D E 

3 447 95% 676,791 1% 

 المصدف: من عمم الزاحث

 (data2, 2010,3 dالاديم )

 المفترض لسحب الودائع الٌومًالمعدل  إجمالً الودائع الٌوم

A F G 

3 326,178 15% 

 المصدف: من عمم الزاحث

 نتائج االختبار:

 (test2, 2010,3الاديم )

 األصول السائلة الٌوم

بعد المتبقٌة  

 االختبار

 غٌر السائلة األصىل

 بعد االختبارالمتبقٌة 

التذفقاث النقذيت 

 الخارجت الجذيذة

التذفقاث النقذيت 

 الجذيذةالذاخلت 

صافي التذفقاث 

 النقذيت بعذ االختبار

A H =B-(C*B) I =D-(E*D)  J= F*G B+D-H-I K= L=K- J + last 

balance 

3 22 670,023 48,927 7,192 24,833 

 excel Microsoftاعتماداً ع ى زفنامج المصدف: من عمم الزاحث  
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 (result2, 2010, 3الاديم )

منذ  صافً التدفقات النقدٌة

 البداٌة

 المصرف فً االختبارلنجا   تشٌر الموجبة اإلشارة  تقٌٌم وضع السٌولة

 + ٌتمتع المصرف بالسٌولة 24,833

 المصدف: من عمم الزاحث

 الٌوم الرابع:

 (data2, 2010,4 aالاديم )

النسبة المفترضة لتوفر  األصول السائلة الٌوم

 األصول السائلة

المفترضة لتوفر األصول النسبة  غٌر السائلة األصىل

 غٌر السائلة

A B C D E 

4 23 95% 670,023 1% 

 المصدف: من عمم الزاحث

 (data2, 2010,4 dالاديم )

 المفترض لسحب الودائع المعدل الٌومً إجمالً الودائع الٌوم

A F G 

4 277,252 15% 

 المصدف: من عمم الزاحث

 نتائج االختبار:

 (test2, 2010,4الاديم )

 األصول السائلة الٌوم

بعد المتبقٌة  

 االختبار

 غٌر السائلة األصىل

 بعد االختبارالمتبقٌة 

التذفقاث النقذيت 

 الخارجت الجذيذة

التذفقاث النقذيت 

 الذاخلت الجذيذة

صافي التذفقاث 

 النقذيت بعذ االختبار

A H =B-(C*B) I =D-(E*D)  J= F*G B+D-H-I K= L=K- J+ last 

balance 

4 1 663,323 41,588 6,722 -10,034 

 excel Microsoftاعتماداً ع ى زفنامج المصدف: من عمم الزاحث  
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 (result2, 2010,4الاديم )

منذ صافً التدفقات النقدٌة 

 البداٌة

 المصرف فً االختبار فشلل تشٌر  السالبةاإلشارة  تقٌٌم وضع السٌولة

 - ٌتمتع المصرف بالسٌولةال  10,034-

 المصدف: من عمم الزاحث

(  نالحظ رن المصفج فشم في اختزاف الاغط يفع result2, 2010,4من خالم الاديم )

السينافيي الثاني يالذو افتفض سحيزات مفاائة شم ت إامالي اليدائع  حيث لم يستطع المصفج 

 تخطي االختزاف في الييم الفازع.

 الٌوم الخامس:

 (data2, 2010,5 aالاديم )

النسبة المفترضة لتوفر  األصول السائلة الٌوم

 األصول السائلة

النسبة المفترضة لتوفر األصول  غٌر السائلة األصىل

 غٌر السائلة

A B C D E 

5 1 95% 663,323 1% 

 المصدف: من عمم الزاحث

 (data2, 2010,5 dالاديم )

 المفترض لسحب الودائع المعدل الٌومً إجمالً الودائع الٌوم

A F G 

5 235,664 15% 

 المصدف: من عمم الزاحث

 

 

 

 

 



 

150 

 نتائج االختبار:

 (test2, 2010,5الاديم )

 األصول السائلة الٌوم

بعد المتبقٌة  

 االختبار

 غٌر السائلة األصىل

 بعد االختبارالمتبقٌة 

التذفقاث النقذيت 

 الخارجت الجذيذة

التذفقاث النقذيت 

 الذاخلت الجذيذة

صافي التذفقاث 

 االختبار النقذيت بعذ

A H =B-(C*B) I =D-(E*D)  J= F*G B+D-H-I K= L=K- J+ last 

balance 

5 0 656,690 35,350 6,634 -38,749 

 excel Microsoftاعتماداً ع ى زفنامج المصدف: من عمم الزاحث  

 (result2, 2010,5الاديم )

منذ صافً التدفقات النقدٌة 

 البداٌة

 المصرف فً االختبارلفشل  تشٌر السالبة اإلشارة  تقٌٌم وضع السٌولة

 - ٌتمتع المصرف بالسٌولةال  38,749-

 المصدف: من عمم الزاحث

ل ييم الخامس من  (  نتائااً تفيد رن المصفج فشم ريااً result2, 2010,5يعطينا الاديم )

 االختزاف حيث لم يستطع ميااهة االلتلامات المالية من خالم اعتماده ع ى ميافده الذاتية.

 (2011زيانات ) لثانيإافاء االختزاف يفع السينافيي ا 

ادايم تياح انتقام تأثيف السينافيي إلى عناصف الميلانية التي تحدد  4يتامن كم ييم من االختزاف 

 سييلة المصفج.

 الٌوم األول:

 (data2, 2011,1 aالاديم )

النسبة المفترضة لتوفر  األصول السائلة الٌوم

 األصول السائلة

النسبة المفترضة لتوفر األصول  غٌر السائلة األصىل

 غٌر السائلة

A B C D E 

1 250,620 95% 493,144 1% 

 اعتماداً ع ى التقفيف السنيو ل مصفج, المصدف: من عمم الزاحث
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 (data2, 2011,1 dالاديم )

 المفترض لسحب الودائع المعدل الٌومً ائعإجمالً الود الٌوم

 F G 

1 380854 15% 

 اعتماداً ع ى التقفيف السنيو ل مصفج, المصدف: من عمم الزاحث

 نتائج االختبار:

 (test2, 2011,1الاديم )

 األصول السائلة الٌوم

بعد المتوفرة 

 االختبار

 غٌر السائلة األصىل

 بعد االختبارالمتوفرة 

التذفقاث النقذيت 

 الخارجت الجذيذة

التذفقاث النقذيت 

 الذاخلت الجذيذة

صافي التذفقاث 

 النقذيت بعذ االختبار

A H =B-(C*B) I =D-(E*D)  J= F*G B+D-H-I K= L=K- J 

1 12,531 488,213 57,128 243,020 185,892 

 excel Microsoftاعتماداً ع ى زفنامج المصدف: من عمم الزاحث  

 (result2, 2011,1الاديم )

منذ صافً التدفقات النقدٌة 

 البداٌة

 اإلشارة الموجبة تشٌر لنجا  المصرف فً االختبار تقٌٌم وضع السٌولة

 + ٌتمتع المصرف بالسٌولة 185,892

 المصدف: من عمم الزاحث

 الٌوم الثانً:

 (data2, 2011,2 aالاديم )

النسبة المفترضة لتوفر  األصول السائلة الٌوم

 األصول السائلة

النسبة المفترضة لتوفر األصول  غٌر السائلة األصىل

 غٌر السائلة

A B C D E 

2 12,531 95% 488,213 1% 

 المصدف: من عمم الزاحث
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 (data2, 2011,2 dالاديم )

 الودائعالمفترض لسحب  المعدل الٌومً إجمالً الودائع الٌوم

A F G 

2 323,726 15% 

 المصدف: من عمم الزاحث

 نتائج االختبار:

 (test2, 2011,2الاديم )

 األصول السائلة الٌوم

بعد المتوفرة  

 االختبار

 غٌر السائلة األصىل

 بعد االختبارالمتوفرة 

التذفقاث النقذيت 

 الخارجت الجذيذة

التذفقاث النقذيت 

 الذاخلت الجذيذة

 صافي التذفقاث

 النقذيت بعذ االختبار

A H =B-(C*B) I =D-(E*D)  J= F*G B+D-H-I K= L=K- J+ last 

balance 

2 627 483,330 48,559 
 

16,787 154,120 

 excel Microsoftاعتماداً ع ى زفنامج المصدف: من عمم الزاحث  

 (result2, 2011,2الاديم )

منذ صافً التدفقات النقدٌة 

 البداٌة

 المصرف فً االختبار لنجا  تشٌر الموجبةاإلشارة  السٌولةتقٌٌم وضع 

 + ٌتمتع المصرف بالسٌولة 154,120

 المصدف: من عمم الزاحث

 الٌوم الثالث:

 (data2, 2011,3 aالاديم )

النسبة المفترضة لتوفر  األصول السائلة الٌوم

 األصول السائلة

النسبة المفترضة لتوفر األصول  غٌر السائلة األصىل

 غٌر السائلة

A B C D E 

3 627 95% 483,330 1% 

 المصدف: من عمم الزاحث
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 (data2, 2011,3 dالاديم )

 المفترض لسحب الودائع المعدل الٌومً إجمالً الودائع الٌوم

A F G 

3 275,167 15% 

 المصدف: من عمم الزاحث

 نتائج االختبار:

 (test2, 2011,3الاديم )

 األصول السائلة الٌوم

بعد المتبقٌة  

 االختبار

 غٌر السائلة األصىل

 بعد االختبارالمتبقٌة 

التذفقاث النقذيت 

 الخارجت الجذيذة

التذفقاث النقذيت 

 الذاخلت الجذيذة

صافي التذفقاث 

 النقذيت بعذ االختبار

A H =B-(C*B) I =D-(E*D)  J= F*G B+D-H-I K= L=K- J + last 

balance 

3 31 478,497 41,275 5,429 118,274 

 excel Microsoftاعتماداً ع ى زفنامج المصدف: من عمم الزاحث  

 (result2, 2011,3الاديم )

منذ صافً التدفقات النقدٌة 

 البداٌة

 المصرف فً االختبارلنجا   تشٌر الموجبة اإلشارة  تقٌٌم وضع السٌولة

 + ٌتمتع المصرف بالسٌولة 118,274

 المصدف: من عمم الزاحث

 الٌوم الرابع:

 (data2, 2011,4 aالاديم )

النسبة المفترضة لتوفر  األصول السائلة الٌوم

 األصول السائلة

النسبة المفترضة لتوفر األصول  غٌر السائلة األصىل

 غٌر السائلة

A B C D E 

4 31 95% 478,497 1% 

 المصدف: من عمم الزاحث
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 (data2, 2011,4 dالاديم )

 المفترض لسحب الودائع المعدل الٌومً الودائعإجمالً   الٌوم

A F G 

4 233,892 15% 

 المصدف: من عمم الزاحث

 نتائج االختبار:

 (test2, 2011,4الاديم )

 األصول السائلة الٌوم

بعد المتبقٌة  

 االختبار

 غٌر السائلة األصىل

 بعد االختبارالمتبقٌة 

التذفقاث النقذيت 

 الخارجت الجذيذة

النقذيت التذفقاث 

 الذاخلت الجذيذة

صافي التذفقاث 

 النقذيت بعذ االختبار

A H =B-(C*B) I =D-(E*D)  J= F*G B+D-H-I K= L=K- J+ last 

balance 

4 2 473,712 35,084 4,815 88,004 

 excel Microsoftاعتماداً ع ى زفنامج المصدف: من عمم الزاحث  

 (result2, 2011,4الاديم )

منذ صافً التدفقات النقدٌة 

 البداٌة

 المصرف فً االختبارلنجا   تشٌر الموجبة اإلشارة  تقٌٌم وضع السٌولة

 + ٌتمتع المصرف بالسٌولة 88,004

 المصدف: من عمم الزاحث

 الٌوم الخامس:

 (data2, 2011,5 aالاديم )

النسبة المفترضة لتوفر  األصول السائلة الٌوم

 األصول السائلة

النسبة المفترضة لتوفر األصول  غٌر السائلة األصىل

 غٌر السائلة

A B C D E 

5 2 95% 473,712 1% 

 المصدف: من عمم الزاحث
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 (data2, 2011,5 dالاديم )

 المفترض لسحب الودائع المعدل الٌومً الودائعإجمالً   الٌوم

A F G 

5 198,808 15% 

 المصدف: من عمم الزاحث

 االختبار:نتائج 

 (test2, 2011,5الاديم )

 األصول السائلة الٌوم

بعد المتبقٌة  

 االختبار

 غٌر السائلة األصىل

 بعد االختبارالمتبقٌة 

التذفقاث النقذيت 

 الخارجت الجذيذة

التذفقاث النقذيت 

 الذاخلت الجذيذة

صافي التذفقاث 

 النقذيت بعذ االختبار

A H =B-(C*B) I =D-(E*D)  J= F*G B+D-H-I K= L=K- J+ last 

balance 

5 0 468,975 29,821 4,739 62,922 

 excel Microsoftاعتماداً ع ى زفنامج المصدف: من عمم الزاحث  

 (result2, 2011,5الاديم )

منذ صافً التدفقات النقدٌة 

 البداٌة

 المصرف فً االختبار الموجبة تشٌر إلى نجا اإلشارة  تقٌٌم وضع السٌولة

 + ٌتمتع المصرف بالسٌولة 62,922

 المصدف: من عمم الزاحث

(  result2, 2011,2(  )result2, 2011,3  )(result2, 2011,1من خالم الادايم )

(result2,2011,4(  )result2, 2011,5  ) رن المصفج استطاع تخطي االختزاف زنااح يان

 خالم ريام الاغط الخمسة.المصفج كان قادفاً ع ى سداد كافة التلامات  المالية 

يهين المفتفاين كان العام يرن  في كال السيناف (  نالحظ1.2( ي )1.1ي زالنظف ل مخططين )

  من ناحية تحّسن السييلة في المصفج التاافو السيفو ي هي ما 2010رفام من العام  2011

 الحقاً.ذه األفقام ي هذا ما سيتم شفح  يثيف تساؤالً عن اياازيات ي س زيات ه
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 السييلة في المصفج التاافو السيفو   التمثيم الزياني لنتائج اختزاف اغط(4.2)مخطط 

 

 Microsoft excelالمصدف: مخفاات زفنامج 

 رابعاً: تقٌٌم وضع السٌولة بعد االختبار 

انخفاض مفاائ في ات من خالم سينافييهين: األيم مزني ع ى افتفاض سنقيم زاختزاف الففاي

  يالثاني مزني ع ى افتفاض انخفاض مفاائ (ماليدائع الاافية ي لايء المصفج لزيع رصيل  )التسيي

  في إامالي اليدائع ي لايء المصفج لزيع رصيل  )التسييم(.

  السٌنارٌو األول من خالل األولىاختبار الفرضٌة 

 :2010بٌانات  

 (  تقييم ياع السييلة زعد االختزاف3.6الاديم )

السائلة األصول 

 بعد االختبار

رصٌد صافً 

التدفقات النقدٌة 

 من البداٌة

)األصول : البسط 

بعد  السائلة

 (االختبار

الخصوم المقام: 

قصٌرة 

األجل)الودائع 

 الجارٌة(

النسبة بعد 

 الصدمة

النسبة قبل 

 الصدمة

A B C=A+B D E=C/D F 

23 93,345 93,368 168,213 55.5% 65% 

 المصدف: من عمم الزاحث
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  ي زالتالي %55.5 حقع المصفج نسزة سييلة مفتفعة في الييم الثالث من االختزاف حيث ز غت 

تعتزف مخاطف السييلة لدى المصفج منخفاة  حيث ال يلام المصفج قادفاً ع ى ميااهة التلامات  

 .المالية زكفاءة يفقاً لهذا التقييم

 :2011بٌانات 

 االختزاف(  تقييم ياع السييلة زعد 3.7الاديم )

األصول السائلة 

 بعد االختبار

رصٌد صافً 

التدفقات النقدٌة 

 من البداٌة

)األصول  :البسط

 السائلة(

الخصوم المقام: 

قصٌرة 

األجل)الودائع 

 الجارٌة(

النسبة بعد 

 الصدمة

النسبة قبل 

 الصدمة

A B C=A+B D E=C/D F 

31 174,651 174,682 144,167 121% 106.7% 

 الزاحثالمصدف: من عمم 

 لألسزاب التالية: (  تحسن نسزة السييلة زعد الصدمة3.7نالحظ من خالم الاديم )

 .م ياف ليفة 250لتز غ لدى المصفج  2011السائ ة زشكم كزيف عام  األصيمافتفاع حام   -1

  كما فرينا من خالم اديم 2011عام   %17.5-اليدائع رياا حققت تفااعاً كزيفا زمعدم   -2

 . تطيف اليدائع

استطاع المصفج فد قسم كزيف من اليدائع من خالم تسييم رصيل  خالم ثالثة ريام  ي زقاء  -3

ي زالنتياة   )كزف الزسط ي نقص المقام( رميام ااهلة كافية لدي   مما حسن من نسزة السييلة

 ال يلم المصفج قادفاً ع ى سداد التلامات  المالية يفع نسزة السييلة هذه.

  الثانًمن خالل السٌنارٌو  ٌةالثاناختبار الفرضٌة 

 :2010ٌانات ب

 الثاني (  تقييم ياع السييلة زعد االختزاف3.8الاديم )

األصول السائلة 

 بعد االختبار

رصٌد صافً 

التدفقات النقدٌة 

 من البداٌة

)األصول  : البسط

 السائلة(

الخصوم المقام: 

قصٌرة 

األجل)الودائع 

 الجارٌة(

النسبة بعد 

 الصدمة

 النسبة قبل

 الصدمة

A B C=A+B D E=C/D F 

22 24,833 24,855 168,213 14.7% 65% 

 المصدف: من عمم الزاحث
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نسزة األصيم السائ ة إلى الخصيم قصيفة األام  من  (  انخفاض3.8نالحظ من خالم الاديم )

  مما يعني رن المصفج يعاني من مخاطف سييلة مفتفعة  ي زالعيدة لادايم %14.7إلى  65%

  (result2,2010,4الاديم )  االختزاف يتزين رن المصفج فعالً تعفض ل فشم في ااتيال االختزاف

حيث حقع المصفج صافي تدفقات نقدية سالزة في الييم الفازع  ي يعيد سزب فشم المصفج في 

حام مع انخفاض  التلايدحام اليدائع  ي تلامن هذا  تلايداالختزاف في الييم الفازع ي الخامس  إلى 

األصيم السائ ة في المصفج  حيث استطاعت الصدمة التي امتصاص كم النقدية في ريم ثالثة ريام 

 ما دين المستيى المعيافو.مما خفض نسزة السييلة إلى 

 :2011ٌانات ب

 الثاني (  تقييم ياع السييلة زعد االختزاف3.9الاديم )

األصول السائلة 

 بعد االختبار

رصٌد صافً 

النقدٌة التدفقات 

 من البداٌة

)األصول  :البسط

 السائلة(

الخصوم المقام: 

قصٌرة 

األجل)الودائع 

 الجارٌة(

النسبة بعد 

 الصدمة

النسبة قبل 

 الصدمة

A B C=A+B D E=C/D F 

31 118,274 118,305 144,167 82% 106.7% 

 المصدف: من عمم الزاحث

   ي 250,620إلى  178,552 من في األصيم السائ ة  سفيعاً تلايداً   2011حقع المصفج عام 

  زينما كانت 234,752في اليدائع الاافية حيث ز غت  2011كذلك حقع تفااعاً كزيفاً خالم عام 

يزالتالي هذا ما يزفف نسزة السييلة المفتفعة قزم ي زعد الصدمة  ي التي  273,907 : 2010عام 

 .((3.9المذكيفة زالاديم  المفتفعةسزة زفام الن استطاع المصفج تاايلها زنااح
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 نتاجئ ادلراسة

 سيتم شرحها كاآلتي:لعديد من النتائج إلى االدراسة  توّصل الباحث من خالل

انخاؤؤام  إلؤى, ال يؤدد  انخاؤام ماؤافي اؤؤي الودائؤر الفاريؤة لؤد  المصؤؤرا التفؤار  السؤور   -1

مؤؤادون متب بؤؤان النسؤؤي المعياريؤؤة المسؤؤتخدمة اؤؤي  ؤؤ    إلؤؤى ,قدرتؤؤع ى ؤؤى سؤؤداد الت اماتؤؤع الماليؤؤة

, 2011و  2010اختبار ضغب السؤيولة ى ؤى المصؤرا خؤالل العؤامين  إفراءالدراسة, و لك بعد 

 أشارنو  ,و كان صااي التداقان النقدية موفبا   ,حيث استباع المصرا افتيا  االختبارين بنفاح

, ااسؤتباع المصؤرا مؤن خؤالل المؤ كورينمخابر سيولة منخاضة اي العؤامين  إلىنسبة السيولة 

 بسبي الصدمة الماترضة.موارد  ال اتية موافهة السحوبان التي برأن ى ى الودائر الفارية 

انخاؤام اؤي  إلؤىالودائؤر لؤد  المصؤرا التفؤار  السؤور ,  إفمؤالييؤدد  انخاؤام ماؤافي اؤي  -2

مؤؤادون متب بؤؤان النسؤؤي المعياريؤؤة المسؤؤتخدمة اؤؤي  ؤؤ    إلؤؤىسؤؤداد الت اماتؤؤع الماليؤؤة,  قدرتؤؤع ى ؤؤى

حيؤؤث اشؤؤل المصؤؤرا اؤؤي  ,2010الدراسؤؤة, و  لؤؤك واقؤؤا  لالختبؤؤار الؤؤ   أفؤؤر  ى ؤؤى بيانؤؤان ىؤؤام 

و كؤؤان صؤؤااي التؤؤداقان النقديؤؤة سؤؤالبا  اؤؤي اليؤؤوم الرابؤؤر و الخؤؤام   ,افتيؤؤا  الصؤؤدمة الماترضؤؤة

بعد الصدمة, مما يشير  %14 إلىقبل الصدمة  %65من لالختبار, اي حين ترافعن نسبة السيولة 

 لمخابر سيولة مرتاعة.

انخاؤام اؤي  إلؤىالودائر لد  المصؤرا التفؤار  السؤور ,  إفمالياي ال يدد  انخاام ماافي  -3

مؤؤادون متب بؤؤان النسؤؤي المعياريؤؤة المسؤؤتخدمة اؤؤي  ؤؤ    إلؤؤىسؤؤداد الت اماتؤؤع الماليؤؤة, قدرتؤؤع ى ؤؤى 

حيؤث حقؤا المصؤرا صؤااي , 2011الدراسة, و  لك واقا  لالختبار ال   أفر  ى ى بيانان ىؤام 

 مخابر سيولة منخاضة. إلىتداقان نقدية موفبا , وأشارن نسبة السيولة 

اؤي المصؤرا التق يديؤة اؤي الحكؤم ى ؤى متانؤة وضؤر السؤيولة ال يمكن االىتماد ى ى النسي المالية  -4

 إلؤؤى 2010التفؤار  السؤؤور  أو البنؤؤاء ى يهؤؤا ل تنبؤد بالمسؤؤتقبل, حيؤؤث أشؤؤارن نسؤبة السؤؤيولة ىؤؤام 

 .اختبار الضغب اي   ا العام افتيا  (, لكن المصرا اشل اي%65معدل مرتار )

يعاني المصرا التفار  السور  من كثرة التق بان اي أرقام الودائر و األصؤول السؤائ ة مؤن ىؤام  -5

و فؤؤدول النسؤؤي الماليؤؤة رقؤؤم  (3.9, 3.8, 3.7,  (3.6 فؤؤداول تقيؤؤيم السؤؤيولة تدكؤؤد  لؤؤكآلخؤؤر, و 

(3.3). 

, من الواضح ىدم وفود آلية خاصة بالمصرا لضبب السيولة من ىؤام آلخؤر أو لمراقبؤة تبور ؤا -6

م يؤار  72بقيمؤة  2011ىؤام  )نقديؤة   أرصؤدة اؤي المركؤ  ( حيث ارتاعن قيمة األصول السائ ة

 إدارةو   ا ما يخالا قواىد م يار ليرة,  39ليرة تقريبا  مقابل انخاام حفم الودائر الفارية بقيمة 
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 وبتحقيا التوا ن بين كمية األصول المحتاظ بهؤا, مقابؤل الودائؤر التؤي ت قا ؤا المصؤرا,  ,السيولة

ال   يعد تعظيمؤع أ ؤم أ ؤداا أ   ,دون أن يدثر ى ى  دا الربحية ,لتحقيا األمان المب وي لك 

 مصرا.

ألصؤول السؤائ ة كمؤا بسؤبي  يؤادة ا 2011تراكمن السيولة بشكل اائم ىن حافة المصرا ىؤام  -7

  .افتا  االختبار احقا المصرا نسي سيولة مرتاعة و ,سابقا    كرنا

بتؤدىيم سؤيولتع لمقاب ؤة ت ؤك الودائؤر بشكل كبير, و لم يقم المصرا  2010ا داد حفم الودائر ىام  -8

 .2009ىن العام  %17-بمعدل  2010اي العام  بل انخاضن النقدية و األرصدة لد  المرك   

ممؤا يشؤير لضؤعا اال تمؤام بموضؤوع السؤيولة  السنو  ل مصؤراغياي نسي السيولة من التقرير  -9

 .اي المصرا

مر أن المصرا بشكل ىام يمت ك كميان كبيرة من النقدية, إاّل أن التوفؤع الحؤالي  ؤو تحسؤين  -11

السيولة اي المصارا بامتالك أقل كمية من األصول السائ ة تضمن سالمة المصرا,  إدارةكااءة 

 .لتحسين الربحية و االنبالا من   ا المستو 

 أحفؤؤاميمثؤؤل المصؤؤرا التفؤؤار  السؤؤورية حصؤؤة كبؤؤر  مؤؤن النظؤؤام المصؤؤراي السؤؤور , و  -11

, وتحقؤا مصؤراأ   الئم ىمؤلأصول و خصوم كبيرة, و  ا يارم ى يع إيفاد سياسان سيولة ت  

 المتمث ة بالربحية والثانوية المتمث ة بالسيولة و األمان. األولية أ دااعالتكامل بين 

اختبؤاران  إنّ  .وقيؤا  مخؤابر السؤيولة إلدارةاختبار الضؤغب بؤديال  أليؤة بؤرا أخؤر   ال يعدّ  -12

, اال بّد من استخدام  برا تحدث اي ظل ظروا استثنائية أنالضغب مقيا  ل مخابر التي يمكن 

فانؤؤي اسؤؤتخدام  ؤؤ   االختبؤؤاران لتحقيؤؤا التكامؤؤل ايمؤؤا بينهؤؤا, بحيؤؤث  إلؤؤىأخؤؤر  لقيؤؤا  المخؤؤابر, 

 السيولة اي المصرا. إدارةتصي فميعا  اي خدمة 
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 توصيات ادلراسة

 بما ي ي: الباحثيوصي بعد إفرائع الدراسة و استخالصع ل عديد من النتائج 

و تؤؤيمين مرونؤؤة تنايؤؤ   ؤؤ   السياسؤؤة مؤؤن قبؤؤل  وضؤؤر سياسؤؤة خاصؤؤة بالسؤؤيولة اؤؤي المصؤؤرا,يفؤؤي  -1

, بحيث يضمن المصرا تحقيا التكامل بين أ دااع, واالنسفام اي بنود ىم ياتع مر بعضها اإلدارة

 األصؤولاستقرار نتائج األىمال و البعد ىن التق ي اي أرقام بنود ى ى  إيفابا  البعم, مما ينعك  

 و الخصوم.

خبؤؤب لتنايؤؤ  سياسؤؤان السؤؤيولة, بحيؤؤث ينتقؤؤل لمصؤؤرا مؤؤن  السؤؤيولة, إدارةتضؤؤر مؤؤن المايؤؤد أن   -2

اريؤدة  كإدارةالسيولة  بإدارةالماهوم الفديد الخاص  إلى/الخصوم, األصول إلدارةالماهوم التق يد  

 من نوىها اي المصرا, تمّهد و تساىد المصرا اي تحقيا الهدا النهائي و  و تعظيم الربحية.

 اإلدارةالسؤائ ة, و االىتمؤاد أكثؤر ى ؤى  األصؤولىؤن سياسؤة تكؤدي   يفي ى ى المصرا االبتعؤاد -3

 األصولمن خالل استراتيفيان  نااللت اماالمالءة, أ  فا  ية المصرا لسداد  الكاوءة و تحقيا

, ولؤؤي  و الخصؤؤوم معؤؤا , مؤؤر التيكيؤؤد أنؤؤع لؤؤي  كؤؤل مصؤؤرا يتمتؤؤر بالسؤؤيولة يعتبؤؤر مصؤؤراا  م يئؤؤا  

 يكون سائال .بالضرورة كل مصرا م يء أن 

, و VARكينظمؤؤؤة  السؤؤؤيولة و مخابر ؤؤؤا, إلدارةيفؤؤي ى ؤؤؤى المصؤؤؤرا تببيؤؤؤا التقنيؤؤؤان الفديؤؤؤدة  -4

بشكل  األنظمة لك بالمتناول. قد ال يكون بالمقدور تببيا      إنّ  إ اختباران الضغب المصراية, 

اغبة التي مبّسبة تحميع من الظروا الضّ اختباران  إفراءد, لكن يستبير المصرا م و معقّ متقدّ 

 قد يتعرم لها.

, و تعؤديل السؤيولة أسبوىييتوفي أن يقوم المصرا بمتابعة تبور الودائر بشكل شهر  أو حتى  -5

الفؤؤا  ة لديؤؤع بمؤؤا يتوااؤؤا مؤؤر حركؤؤان الودائؤؤر, بحيؤؤث تظؤؤل نسؤؤبة السؤؤيولة ضؤؤمن الحؤؤدود الؤؤدنيا 

 المب وبة و بما يضمن أيضا  ىدم احتفا  سيولة اائضة.

شرح تاصيل ل حسابان الؤواردة اؤي مي انيؤة المصؤرا, و شؤرح اخؤتالا تسؤمية  من المايد أن يتم -6

بعم الحسابان من سنة ألخر , تسهيال  لدراسة التبوران ى ى     الحسؤابان و التغيؤران التؤي 

ك لك يفي توضيح اختالا بعم األرقؤام الخاصؤة بؤالتقرير السؤنو  لعؤام معؤين, ىنؤد  ,لحقن بها

 .الحاورود ا اي تقرير سنو  

(, liquidity modeling)يسؤمى  البؤدء بالعمؤل ى ؤى وضؤر نمؤو ي ل سؤيولة اؤي المصؤرا أو مؤا -7

األمر ال   يتيح دراسة تيثير أ  تغييؤر اؤي أحؤد بحيث يتم ربب بنود المي انية مر بعضها البعم, 

 الحسابان ى ى الحسابان األخر .
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السيولة, التي انتشرن ى ى نباا واسر خصوصؤا  اؤي  إلدارةالبدء بإتباع البرا الرياضية الكمية  -8

المصرا و البؤاحثين اؤي مفؤال  إدارةالمصارا العالمية الكبيرة, و العمل ى ى تحقيا تعاون بين 

 الكمية ل سيولة. اإلدارةتحسين 

 الدقيقة, و بشكل دور  وسرير. ىن بياناتع المالية اإلاصاحال بد من اناتاح المصرا ايما يخص  -9

اختباران الضغب التي تببقها  إفراءمن تدىيم دور مصرا سورية المرك   اي مفال ال بّد  -11

قابيؤؤة التؤؤي ب بهؤؤا مؤؤن الرّ  اإلفؤؤراءانما أن  لؤؤك مؤؤن ضؤؤمن المصؤؤارا الحكوميؤؤة و الخاصؤؤة السؤؤيّ 

, بحيث ياصح ىن نتائج     االختباران بشكل ى ني و  لك ل حصول ى ى أاضل نتائج المصارا

 من االختبار.
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   Z Score (1.1ملحق )

ζ عدد االنحرافات المعيارية     االحتمال  

0.4125 66% 

0.5244 70% 

0.6745 75% 

0.8416 80% 

1.0364 85% 

1 84% 

1.2816 90% 

1.6449 95% 

2.3263 99% 
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 ( إلدارة السيولةfiedler( : اختصارات نموذج )1.4ملحق )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FIEDLER, R, p 173-200 المصدر: 

ELEt = Expected Liquidity Exposure  
FC+ t = Inflow of cash  

FC− t = Outflow of cash  
t = Period  

ELE = ELED + ELEND  
ELED = Deterministic 

ELEND = Non-deterministic 
ELEND = ELEF + ELEV + ELEH 

ELEF = Floating 
ELEV = Virtual 

ELEH = Hypothetical 
FLE = Forward Liquidity Exposure (cumulated) 

FLEt = FLEt–1 + ELEt 
FLE0 = Nostro balance 

LaRα = Liquidity at Risk 
CBC = Counter-Balancing Capacity 

CBC = A + S + R 
A = Asset liquidity 

S = Sale liquidity 
R = Repo liquidity 

S + R = Balance-sheet liquidity 

 


