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الملخص
يعد خطر السيولة من بني أهم املخاطر املالية اليت تعرتض الصناعة املصرفية .مما استدعى ضرورة العمل
على إجياد معايري تنظيمية ورقابية لقياس وإدارة هذا اخلطر.
هتدف هذه الورقة إلبراز أهم النقاط اليت تضمنتها ورقة السيولة املتضمنة يف مقررات جلنة بازل ،IIIواليت
احتوت على اطر تنظيمية رقابية ومعايري كمية إلدارة ومراقبة وقياس خطر السيولة يف البنوك .باإلضافة إىل أهم
التقنيات الكمية احلديثة لقياس هذا اخلطر.
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Liquidity risk is considered as one of the most important financial risks which face
banking industry. The fact which led to set a controlling framework to manage and
assess this risk.
This paper aims at highlighting the standards included in Basel III which include
quantitative and qualitative standards, furthermore explaining the main modern
techniques to manage liquidity risk.
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 . 1مقدمة:
يف ظل ما خلفته األزمة العاملية ( )7002-7002من ركود اقتصادي وتعطل لدور االنتاج ومراكز التجارة الدولية،
إىل جانب اضطراب األسواق املالية ،شهدت العديد من البنوك مشاكل يف السيولة على الرغم من امتالكها لرأمسال
كبرب ،إال أهنا مل تستطع إدارة خطر السيولة بصورة فعالة لضمان استقرارها ،ومن هنا تولدت احلاجة إىل وجوب وجود
اتفاقيات أو معايري عامة للتحكم وقياس خطر السيولة يف البنوك واألسواق املالية ؛ من شأهنا أن تضع أمام البنوك
أساليب جديدة للرقابة والسيطرة على حجم السيولة املتوفرة ،واستغالهلا بالشكل األمثل الذي يضمن استقرار النظام
املصريف العاملي.
وأمام هذا الوضع ،قامت جلنة بازل لإلشراف البنكي  BCBSباالتفاق مع بنك التسويات الدولية  BISبصياغة
اتفاقية بازل  IIIإلدارة خطر السيولة وضمان سالمة النظام البنكي يف حالة األزمات غري املتوقعة واليت هلا طبيعة
نظامية.
سيتم من خالل هذه ا لورقة البحثية ،التعرف على أهم املعايري التنظيمة ملراقبة خطر السيولة حسب مقررات جلنة بازل
األخرية ،باإلضافة إىل أهم التقنيات احلديثة املستخدمة يف البنوك لقياس هذا اخلطر ،من خالل ما يلي:
مفهوم خطر السيولة؛المعايير التنظيمية ومعدالت مراقبة خطر السيولة حسب مقررات لجنة بازل III؛التقنيات الحديثة لقياس خطر السيولة..1مفهوم خطر السيولة
تعرب السيولة عن قدرة البنك على تأدية التزاماته ومتثل القوة املالية للبنك ،وهي مرتبطة بالتدفقات النقدية فقط،
وباملقابل فإن عدم القدرة على تأدية هذه االلتزامات يعترب "عدم سيولة"(  ، ) Rudolf Duttweiler, 2009. P: 287واليت قد
تؤدي اىل خطر السيولة الذي يعرف بأنه نتيجة الفرق الذي ينطوي على استحقاقات جانيب امليزانية ،هذا التباين ينتج
إما عن فائض يف النقدية الذي يفضل استثماره ،أو عجز مايل جيب متويله .كما يظهر خطر السيولة من صعوبة
احلصول على النقدية احلاضرة بتكلفة معقولة.
ويصنف خطر السيولة إىل  5أنواع كما يلي:
خطر سحب السيولة (السيولة املطلوبة) ،خطر السيولة الوقيت ،خطر السيولة املشروطة ،خطر سيولة التمويل ،خطر
سيولة السوق ،حيث تعرف األنواع الثالث األوىل كما يلي) :(Suresh Padmalatha, Justin Paul, 2011, P : 310
 .1.1خطر سحب السيولة  :Call liquidity Riskمرتبط باألصول واخلصوم معا ،واملتعلق بالسحوبات املفاجئة
والكبرية للودائع يف تواريخ مسبقة بدل متديد آجاهلا ،وهذا ما جيعل البنك غري قادر على مواجهة التزامات التسديد؛
.1.1خطر السيولة الوقتي  :Term liquidity Riskينتج عن التمديد غري املتوقع لفرتة التزام رأس املال يف املعامالت
االقراضية ،أي التأجيل غري املتوقع للسداد ،حيث أن التسديدات ميكن أن تنحرف عن الشروط التعاقدية ،أي احلاجة
لتعويض عدم استالم التدفقات النقدية الداخلة املتوقعة مثال :األصول العاملة تتحول إىل أصول غري عاملة
؛

)(R.S Raghavan, February 2003
 .0.1خطر السيولة المشروطة :Contingent liquidity Risk

وهو اخلطر املرتبط باألموال اإلضافية للتمويل أو
حتويل اخلصوم املستحقة خالل ظروف الضغط احملتملة واملستقبلية للسوق.
أما بالنسبة للخطر سيولة التمويل وخطر سيولة السوق فيعرفان كما يلي:
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 .1.1خطر سيولة التمويل  : Funding liquidity Riskويعين عدم قدرة األموال املتاحة على مواجهة االلتزامات
عند استحقاقها ،وهو مرتبط أكثر باإلدارة النقدية)  ، (Phoebus Athanassiou, 2012, P : 187أي عدم قدرة
البنك مواجهة التدفقات النقدية املستقبلية واحلالية املتوقعة وغري املتوقعة ،واالحتياجات املضمونة دون التأثري على
العمليات اليومية للبنك.
 .1.1خطر سيولة السوق :يظهر عندما ال تستطيع املؤسسة تعويض أو التخلص من وضعية ما بسعر السوق
بسبب عدم كفاية أو اختالل السوق) .(Viral V. Acharya, Stephen Schaefer, 2005, P : 5
وعموما ميكن القول أن خطر السيولة يف البنوك يصنف إىل :نقص السيولة في السوق أو عدم القدرة على
الوصول للتمويل ،حيث يف النوع األول األصول غري السائلة جتعل من الصعب على البنك مواجهة االلتزامات
املالية ،أما يف النوع الثاني يكون البنك غري قادر على االقرتاض لرفع األموال بتكلفة معقولة عند احلاجة.
 .1المعايير التنظيمية إلدارة خطر السيولة حسب مقررات لجنة بازل III
تأسست جلنة بازل للرقابة املصرفية وتكونت من جمموعة الدول الصناعية العشرة وذلك مع هناية عام  4721حتت
إشراف بنك التسويات الدولية مبدينة بازل بسويسرا ،وقد تشكلت حتت مسمى جلنة التنظيمات واإلشراف والرقابة
املصرفية على املمارسات العملية – أو جلنة األنظمة والرقابة املصرفية.
و هتدف هذه اللجنة لتحقيق ما يلي:
* تقرير حدود دنيا لكفاية رأس مال البنوك؛
*حتسني األساليب الفنية للرقابة على أعمال البنوك؛
*تسهيل عملية تبادل املعلومات املتعلقة بإجراءات وأساليب الرقابة؛
* املسامهة يف تعميق واحلفاظ على استقرار النظام املصريف العاملي( .عبد املطلب عبد احلميد ،9110 ،ص ص
.)11-10
تعترب اتفاقية بازل  IIIاملراجعة الثانية التفاقية بازل  Iمنذ  ،4722واليت متثل النطاق التنظيمي العاملي للبنوك
واملؤسسات املالية ،وهي الوثيقة االستشارية "لتقوية مرونة القطاع البنكي" اليت صدرت يف  42ديسمرب  7007من
قبل جلنة بازل إلشراف البنكي ( )BCBSوبنك التسويات الدويل ( .)BISوهي امتداد ومراجعة للوثيقة األوىل "تعزيز
بازل  "IIاملنشورة يف جويلية  .7007اهلدف من هاتني الوثيقتني هو حتسني قدرة النظام البنكي على امتصاص
الصدمات املالية واالقتصادية مهما كان مصدرها ( .) Bank for International Settlmentsويتمثل اجلزء األساسي
يف اتفاقية بازل  IIIهو حتديد احلد األدىن لرأس املال التنظيمي( ،حيث كانت البنوك ملزمة (بإهتالك نسبة احتياطي
رأس مال  %7من خمتلف أنواع األسهم العادية لريتفع هذا املعدل إىل (Graeme Wearden, )%2
)  ،Guardian.co.Uk, 2010باإلضافة إىل متطلبات السيولة اليت جيب على البنك االحتفاظ هبا ملواجهة اخلسائر غري
املتوقعة رافعة الديون ،الشفافية واإلشراف يف الصناعة البنكية واجلهد الدويل لتخفيض اخلطر النظامي (Hugo,
)Jens Ronnquvist, 2010

.Nordell,

وقد قامت جلنة بازل بوضع جمموعة من املعايري التنظيمية اخلاصة بإدارة ومراقبة السيولة ،سيتم شرحها فيما يلي:
 .1.1مبادئ السيولة
قامت جلنة بازل مبراجعة مبادئ السالمة إلدارة السيولة يف املؤسسات البنكية لسنة  7000من خالل دليل السيولة
يشتمل على:
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*أمهية تشكيل احتمال خطر السيولة؛
*احلفاظ على مستوى كايف من السيولة من خالل وسادة من األصول السائلة؛
*ضرورة ضمان تكاليف السيولة األرباح واملخاطر لكل األعمال واملشاريع؛
*تعريف وقياس خماطر السيولة ،املتضمنة خماطر السيولة املشروطة؛
*احلاجة إىل خمطط متويل طارئ عملي وقوي؛
*إدارة خطر السيولة اليومي؛
*الكشف العام لتطوير السوق.
يؤكد هذا الدليل أمهية قياس املشرفني إلدارة كافية خلطر سيولة البنك ومستوى سيولته .كما يوضح أمهية الشراكة بني
املشرفني وأطراف أخرى مثل :البنوك املركزية خاصة يف أوقات الضغط.
هذا الدليل يضم  42مبدأ إلدارة ومراقبة خطر السيولة ( Principles For Sound Liquidity Risk Management
 )and Supervision, September 2008. PP : 3-5مقسمة لـ  5جماالت كما يلي:
 المبدأ األساسي إلدارة ومراقبة خطر السيولة؛
 حوكمة إدارة خطر السيولة؛
 قياس وإدارة خطر السيولة؛
 الكشف العام؛
 دور المشرفين.
 .1.1وسائل الرقابة على السيولة
لتعزيز وتقوية التناسق يف اإلشراف الدويل على خطر السيولة قامت جلنة بازل بتطوير أدوات يستعملها املشرفون
لرصد وإدارة خطر السيولة يف البنوك .تشمل هذه األدوات ما يلي (Dietrich Domanski and Philip Turner,
):2012
*عدم تطابق االستحقاق التعاقدي

maturity Mismatch

 :Contractualتوفر هذه األداة قاعدة سهلة

وأساسية لاللتزامات التعاقدية؛
*مراقبة تركيز مصادر التمويل  :Concentration of Fundingتتضمن حتليل تركيز التمويل اإلمجايل؛
*األصول المتاحة غير المرتبطة  :Available Unencumbered Assetsتقيس هذه األداة مبلغ األصول غري
املرتبطة اليت ميكن للبنك استعماهلا كضمان للتمويل املضمون؛
*الوسائل المتعلقة بالسوق للرقابة على السيولة  : Market-Related monitoring toolsتتضمن إدارة
املعطيات الواسعة للسوق فيما يتعلق بأسعار األصل ،السيولة ،أسعار األسهم ،خيارات عدم القدرة على سداد
القروض ...اخل.
وقد اقرتحت اللجنة على املشرفني استعمال هذه األدوات إىل جانب املعايري الكمية (سيتم التطرق إليها يف العنصر
املوايل) ،حيث على املشرفني إتباع اإلجراءات الالزمة عند ظهور مؤشرات صعوبات حمتملة يف السيولة ،عند وجود
اجتاه سليب يف هذه املقاييس أو عند تدهور وضعية السيولة .
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Contractual maturity Mismatch

يبني هذا املقياس الفجوة بني التدفقات التعاقدية الداخلة واخلارجة للسيولة لفرتة زمنية حمددة ،هذه الفجوات تبني
مستوى السيولة اليت سيحتاجها البنك ،كما توفر نظرة عامة حول مدى اعتماد البنك حتويل االستحقاق يف العقود
اجلارية.
حيث جيب على البنك أن يبني النقدية التعاقدية والتدفقات املضمونة ذات الصلة على أساس االستحقاق التعاقدي
املتبقي .وعلى املشرفني يف كل املستويات التنظيمية وضع خمطط زمين لتقرير املعطيات الالزمة ،حيث املعطيات امجممعة
من عدم تطابق االستحقاق التعاقدي توفر األطر الزمنية احملددة ملعدل تغطية السيولة ومعدل التمويل املستقر .وميكن
تقسيم الفرتات الزمنية لفهم وحتديد وضعية التدفقات النقدية للبنك إما بصورة يومية  2أيام 41 ،يوم3 ،7 ،4 ،
أشهر ...اخل.
وهناك جمموعة من النقاط جيب أخذها بعني االعتبار عند مجع املعطيات(International Framework for :
)Liquidity Risk Management Standards and Monitoring, December 2009,PP: 25-30

 جيب أن يتم إعداد تدفقات األصول حسب آخر استحقاق ممكن؛
 جيب أن توضع التدفقات النقدية للخصوم حسب أول تاريخ ممكن للخروج؛
 جيب أن يتم حتليل النقدية التعاقدية املتعلقة بأي استحقاق مطلوب أو إصدار قابل للتمديد حسب أول تاريخ
تسديد ممكن؛
 األدوات (العناصر) اليت ليس هلا أي استحقاق حمدد يتم تدوينها بصورة منفصلة بدون أي افرتاضات تطبيق عند
حلول االستحقاق؛
 ال تؤخذ التدفقات اخلارجة اليت ميكن أن تتم يف البنك من أجل محاية االمتيازات .إذا مل يكن هناك أي التزام
لفعل ذلك؛
 جيب على البنوك أن تقوم بتحليل عدم تطابق االستحقاق بناءا على خطط إسرتاتيجية ،وجيب مناقشتها مع
املشرفني؛
 عندما تف كر املؤسسات يف تغريات مادية ملشاريعها ،فعلى املشرفني طلب تقارير توقع عدم التطابق لقياس أثر
التغيريات على اإلشراف.
 .1.1.1مراقبة تركيز مصادر التمويل

Concentration of Funding

تعين هذه األداة تلك املوارد من التمويل الكلي ،حيث أن سحب هذا التمويل ميكن أن يؤدي إىل مشاكل يف
السيولة .ويشجع هذا املقياس تنويع مصادر التمويل املنصوح هبا يف مبادئ السالمة للجنة بازل وحيلل هذا املقياس ما
يلي):(IBid
* مصادر تمويل الخصوم من كل جانب (مقابل)؛
* مصادر تمويل الخصوم من كل منتوج؛
* قائمة مبالغ األصول والخصوم بعملة مهمة .
حيث يتم حساب هذا املقياس من خالل دراسة تركيز التمويل من خالل املقابل ) ،)Counterpartyأو املنتج،
فيجب على البنوك واملشرفني رصد نسبة التمويل ،واالرتفاع املعترب يف الرتكيز.
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*المقابالت المهمة (الجهات)
حيسب عدد املقابالت بتجميع كل أنواع الودائع من مقابل واحد أو جمموعة مقابالت ،باإلضافة إىل االقرتاضات
املباشرة ،املضمونة وغري املضمونة اليت ميكن للبنك أن حيدد رفعها من نفس اجلهة.
تعرف "اجلهة أو املقابل املهم" باملقابل الفردي أو جمموعة من املقابالت املرتبطة ،ويشكل أكثر من  %4من إمجايل
خصوم البنك.
*المنتوج المهم Significant Product
هو منتوج أو أداة أو منتجات يكون مبلغها اإلمجايل أكثر من  %4من إمجايل اخلصوم.
*العملة المهمة Significant currency
تعرف بأهنا اخلصوم املقيمة لعملة واحدة يكون مبلغها اإلمجايل أكثر من  %4من إمجايل اخلصوم
يتم أيضا يف هذه األداة إعداد تقارير ألفاق زمنية إما :أقل من شهر 3-4 ،أشهر 6-3 ،أشهر-6 ،سنة أو أكثر
من سنة .حيث تعطى هذه األداة فكرة عن مدى تركيز التمويل لعميل معني ،وبعملة معينة.
Significant Counterparty

 .0.1.1األصول المتاحة غير المرتبطة

Available unencumbered assets

توفر هذه األداة معلومات ومعطيات حول العملة ،واألصول غري املرتبطة املتاحة يف البنك ،حيتمل أن تستعمل هذه
األصول كضمان لرفع متويل مضمون إضايف يف السوق الثانوي و/أو أصول مؤهلة يف البنوك املركزية تكون كموارد
إضافية للسيولة يف البنك(Ansagar Wittenbrink. PWC (2010), Basel III. A Risk Management .

)Perspective

جيب على البنوك أن تبني مبلغ ،نوع ومكان األصول غري املرتبطة املتاحة املؤهلة للتمويل املضمون املرتبط بالبنوك
املركزية اليت يتم ترتيبها مسبقا ،أو االقتطاعات احلالية بتكلفة معقولة للتسهيالت الدائمة فقط ،وجيب حتديد العملة
اليت يتم هبا تقييم األصول غري املرتبطة املتاحة اليت تشكل أكثر من  %4من املبلغ اإلمجايل املرتبط بالضمان املتاح
غري املرتبط.
كما جيب على البنوك أن تبني االقتطاع املقدر الذي حيتاجه السوق الثانوي و/أو البنك املركزي لكل أصل ،بعد ذلك
تبني القيمة احملولة إىل سيولة املتوقعة للضمان ،ومكان األصل وخطوط األعمال اليت ميكنها الوصول هلذه األصول.
وجيب أن يأخذ املشرفون بعني االعتبار أن هذه التقنية ال تقارن األصول غري املرتبطة املتاحة مببلغ التمويل املضمون
املعلق (الذي مل حيسم بعد) أو مع أي عامل زيادة يف امليزانية .لذا جيب تدعيم هذه األداة بعدم تطابق االستحقاق
ومعطيات امليزانية األخرى.
 .1.1.1الوسائل المتعلقة بالسوق للرقابة على السيولة Market-Related monitoring tools
مبا أن هناك عدة معطيات متوفرة يف السوق ،جيب على املشرفني إدارة ورصد املعلومات على املستويات التالية للرتكيز
على الصعوبات احملتملة للسيولة):(Ibid
 معلومات عامة حول السوق

Market-Wide Information

ميكن للمشرفني رصد معلومات على املستوى الكلي ،واجتاه األسواق الرئيسية ومعرفة األثر احملتمل على القطاع املايل
والبنك ،كما تستعمل هذه املعلومات عند تقييم خطة التمويل؛

 معلومات على القطاع المالي

Information on the Financial Sector

ملعرفة فيما إذا كان القطاع املايل يعكس حتركات السوق أو أنه يعرف صعوبات تؤثر على السيولة ،هذه املعلومات
تتضمن معلومات عن سوق األسهم والسندات للقطاع املايل ...اخل؛
6
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Bank Specific Information

لرصد ومعرفة فيما إذا كان السوق يفقد الثقة يف مؤسسة معينة أو أن مؤسسة ما تعرف أخطار ،وهذا من خالل مجع
معلومات عن أسعار األسهم ،األسعار املتداولة يف السوق النقدي ،وضعية أسعار وتقلبات التمويل ،أسعار سندات
البنك و/أو السندات الثانوية يف السوق الثانوية ...اخل).(Ibid
اجلدول املوايل يلخص املعايري التنظيمية لقياس ومراقبة خطر السيولة.
جدول رقم ( :)01المعايير التنظيمية لقياس ومراقبة خطر السيولة
مبادئ السيولة
*املبدأ األساسي إلدارة ومراقبة خطر السيولة
*حوكمة إدارة خطر السيولة
*قياس وإدارة خطر السيولة
*الكشوفات العامة ودور املشرفني
المصدر :من إعداد الباحثتني اعتمادا على بعض املراجع النظرية.

وسائل الرقابة على السيولة
*عدم تطابق االستحقاق التعاقدي
*مراقبة تركيز التمويل
*نسبة األصول غري املرتبطة املتاحة
*الوسائل املتعلقة بالسوق للرقابة على السيولة

وال يكتفي البنك بالتقيد باملعايري التنظيمية يف جانبها النظري فحسب ،إمنا يقوم مبواجهة خطر السيولة من خالل
تطبيق عدة تقنيات كمية وذلك حبساب جمموعة من النسب بناءا على املعلومات املوجودة يف تقاريره املالية ،اليت من
شأهنا حتديد وضعية البنك ومساعدته على اختاذ اإلجراءات املناسبة ملواجهة خطر السيولة ،واليت اولت هلا جلنة بازل
اهتماما خالل التعديالت االخرية ،كما سيتم شرحه يف الفقرة املوالية.
.0معدالت مراقبة السيولة حسب مقررات لجنة بازل III
خالل األزمة املالية األخرية  7002-7002مت إظهار أمهية إدارة السيولة سواء للقطاع البنكي أو األسواق املالية،
فعلى الرغم من امتالك مستويات عالية من رأس املال عرفت عدة بنوك صعوبات ألهنا مل تقم بإدارة سيولتها.
لذا قامت جلنة بازل لإلشراف والرقابة البنكية بعدة إجراءات ختص إدارة خطر السيولة فنشرت "ورقة السيولة
 "7040يف ديسمرب  7040اليت تضمنت مقرتحات مراجعة اإلطار األساسي لتحسني وتطوير إدارة خطر السيولة
ومراقبة التعرض خلطر السيولة املوجودة يف نشرة اللجنة املعتمدة يف سبتمرب " 7002مبادئ اإلدارة السليمة خلطر
السيولة ."7002
وتقرتح "ورقة السيولة  " 7040بعض التعديالت االنتقالية لتطبيق املعايري اجلديدة للسيولة ،كما قامت اللجنة بوضع
فرتة مالحظة تعتمد ملراقبة أثر املعايري .وقد قدمت "ورقة السيولة  "7040معيارين لتحليل وإدارة السيولة كما يلي:
 معدل تغطية السيولة » :Liquidity Coverage Ratio «LCRالذي صمم لتعزيز املرونة قصرية األجل خلطر
سيولة البنك من خالل ضمان امتالك البنك ألصول سائلة عالية اجلودة ملعاجلة فرتة الضغط خالل  30يوم؛
 معدل صافي التمويل المستقر » :Net Stable Funding Ratio «NSFRالذي صمم لتعزيز املرونة طويلة
األجل من خالل احتياج البنك لرأس مال أو أموال طويلة املدى تبقى ملدة سنة بضغط أقل.
.1.0معدل تغطية السيولة »Liquidity Coverage Ratio «LCR
يلزم هذا املعيار البنك االحتفاظ مبستوى كايف من األصول السائلة اليت ميكن حتويلها إىل نقود سائلة ملواجهة
احتياجات السيولة خالل  30يوم يف فرتة ضغط سيولة ،حيث أن القواعد اليت يتم تطبيقها على معدل تغطية
السيولة تعرف مبخزون األصول السائلة عالية اجلودة على إمجايل صايف التدفقات النقدية اخلارجة يف 30
يوم()Financing SMEs and Entrepreneurs2012, P: 34
) (JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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LCRمعدل تغطية السيولة=

ص207 -220 :

مخزون األصول السائلة عالية الجودة
إجمالي صافي التدفقات النقدية الخارجة خالل  02يوم القادمة

≥022%

حيث فرتات الضغط قد تشمل(John C Hull,2012, P: 293) :
*ختفيض بثالث درجات للتنقيط العام ملؤسسات القرض؛
*هروب نسبة من الودائع؛
*خسارة التمويل اإلمجايل غري املضمون؛
*ارتفاع معترب يف اقتطاعات التمويل املضمون؛
*ارتفاع مشتقات املطلوبات املضمونة واملطلوبات املضمونة لكشوفات خارج امليزانية التعاقدية وغري التعاقدية املتضمنة
تسهيالت السيولة واالئتمان.
أوال -مخزون األصول السائلة عالية الجودة
حيث جيب على البنوك إن يكون لديها خمزون من األصول السائلة عالية اجلودة غري املرتبطة لتغطية التدفقات
اخلارجة الصافية اإلمجالية لـ  30يوم من فرتة الضغط ،وهذه األصول ميكن أن تتحول بسهولة إىل نقود مع نقص قليل
يف القيمة يف فرتات الضغط يف السوق وهناك جمموعة من اخلصائص هلذا النوع من األصول:
)(www.Linklaters.com/pdfs/mkt/BaselIII: Liquidity Rules.pdf
 جيب أن تكون غري مرتبطة ،ومتوفرة ويتم تسيريها هبدف وحيد وواضح لتوفري التمويل الطارئ؛
 ال جيب أن تكون مستعملة لالحتياط يف وضعيات جتارية ،وال تكون مصممة (موضوعة) لتغطية تكاليف
التشغيل؛
 جيب أن تكون حتت إشراف ورقابة املختصني يف إدارة خطر السيولة؛
 جزء من األصول جيب أن يتم حتويلها إىل نقود على أساس منتظم من خالل "الريبو" أو البيع الكامل يف
السوق؛
وقد بينت اللجنة أن الب نوك واملشرفني جيب أن يكونوا حذرين وعلى علم أن اختبار ضغط « LCR Stress LCR
»  Testال يغطي احتياجات السيولة اليومية اليت تظهر خالل اليوم وختتفي يف هناية اليوم.
وتنقسم هذه األصول إىل نوعني:
 المستوى  Iمن األصول السائلة عالية الجودة:
ويتضمن :النقدية احلاضرة ،االحتياطات يف البنوك املركزية ،البدائل النقدية مثل الديون احلكومية ،وميكن أن يشمل
حصة غري حمدودة من جتميع األصول السائلة ألغراض  LCRوغري معنية باالقتطاع يف إطار حساب  ،LCRباإلضافة
إىل األوراق املالية املتداولة (القابلة للتسويق) اليت متثل مطالب ،أو ضمانات سيادية ،البنوك املركزية ،هيئات القطاع
العمومي غري املركزية املمثلة بوزن خطر  %1حسب مقررات بازلII
)(Tamara Gomes, Natasha Khan, December 2011
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 المستوى  IIمن األصول السائلة عالية الجودة:
يشمل األوراق املالية املتداولة أو املطالبات املضمونة من :البنوك املركزية ،هيئات القطاع العمومي احلكومي غري
املركزي ،املعنية بوزن خطر  %70حسب مقررات جلنة بازل  IIخلطر القرض واألوراق املالية عالية اجلودة للشركات
غري املالية ذات التصنيف  ،AAوالسندات املغطاة.
ال ميكن لألصول من املستوى  IIأن تشكل أكثر من  %10من جتميع األصول السائلة الكلية املستعملة حلساب
 LCRوسيتم تطبيق اقتطاع من قيمتها السوقية اجلارية .كحد أدىن جيب تطبيق اقتطاع  %45لألصول من املستوى
.(Ansgar Wittenbrink, 2011, PP: 12, 13.).II
ثانيا -إجمالي صافي التدفقات النقدية الخارجة
ميثل الفرق بني التدفقات النقدية اخلارجة اإلمجالية والتدفقات النقدية الداخلة اإلمجالية خالل  30يوم من فرتة
الضغط.
حيسب إمجايل التدفقات اخلارجة املتوقعة من خالل ضرب األرصدة غري املسددة لعدة أنواع من اخلصوم والتزامات
(تعهدات) خارج امليزانية مبعدالت توقع سحبها أو خروجها .وحتسب التدفقات النقدية الداخلة املتوقعة بضرب
املقبوضات املعلقة مبعدالت توقع دخوهلا .التدفقات الداخلة املتوقعة ميكن أن تكون أكرب من  %25من إمجايل
التدفقات النقدية اخلارجة املتوقعة ،يعين أن البنك جيب أن حيتفظ بأصول سائلة عالية اجلودة تعادل على األقل
 %75من صايف التدفقات النقدية اإلمجالية املتوقعة) .(Junji Nakagawa, 2011, P : 247
عرفت ورقة السيولة  7040بالتفصيل األصول واخلصوم اليت تؤخذ بعني االعتبار يف احلساب ،والنسبة ذات الصلة
لتضمينها يف الصيغة ،باإلضافة إىل التدفقات اخلارجة املتوقعة من الودائع امجمزئة ،وخسارة جزء من أنواع متعددة
لألصول املؤمنة وغري املؤمنة املطلوبة خالل فرتة  30يوم.
حسب  LCRفإن البنك ملزم بامتالك أصول سائلة تعادل املبالغ التالية(International Framework for :
)liquidity Risk measurement, Standards and monitoring, Consultative Document, opcit.

 %5 من قيمة االلتزامات غري املسحوبة "تسهيالت السيولة و االئتمان" من عمالء جتارة التجزئة؛
 %400 من قي مة االلتزامات غري املسحوبة "تسهيالت السيولة" للشركات غري املالية ،البنوك املركزية ،هيئات
القطاع العام ،وبنوك التنمية متعددة األطراف؛
 %400 من االلتزامات غري املسحوبة "تسهيالت السيولة واالئتمان" هليئات أخرى ،البنوك املركزية ،هيئات
القطاع العام ،وبنوك التنمية متعددة األطراف ،املؤسسات املالية (البنوك ،مؤسسات األوراق املالية ،شركات التأمني).
ويعرف تسهيل السيولة حسب اللجنة ،بأنه أي التزام ،التسهيل االحتياطي غري املسحوب املوضوع هبدف إعادة
متويل قرض عميل يكون يف وضعية غري قادر على احلصول على االحتياجات التمويلية من األسواق املالية ،يف هذا
السياق ،تسهيالت رأس املال العامل للشركات (مثل التسهيالت االئتمانية املتجددة للشركات وأهداف رأس املال
العامل) ال جيب أن تصنف كتسهيالت سيولة بل كتسهيالت ائتمان ،وبالتايل جذب احتياج  %40أكثر من
 . %400غري أنه إذا كانت التسهيالت املتجددة لغري شركة (مثل :بنوك أو هيئات قانونية أخرى ستجذب احتياج
امتالك أصول سائلة  %400بغض النظر إذ كانت مصنفة كتسهيل سيولة أو ائتمان).(IBid
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 .1.0معدل صافي التمويل المستقر
صمم هذا املعدل لتشجيع البنوك على متويل نفسها باخلصوم اليت تقابل األصول اليت متوهلا .وبالتايل ميكنها البقاء
أكثر لتجنب وضعية تدفقات خارجة تفوق التدفقات الداخلة ،لالحتفاظ مببلغ أدىن مقبول من التمويل املستقر على
أساس خصائص سيولة األصول خالل مدة سنة.
ويهدف إلدخال تغيريات يف جمال خطر السيولة بعيدا عن عدم تطابق استحقاق التمويالت قصرية األجل ،وباجتاه
متويل طويل األجل لألصول( Brian Scott-Quinn, 2012, P: 395).
وهذه املقاربة تتطلب من البنك ما يلي:
 قياس كل أصوله (سواء يف امليزانية أو خارج امليزانية)؛
 تعريف وحتديد النسبة غري السائلة لكل أصل اليت حيتمل أن ال ميكن حتويلها إىل نقود خالل مدة سنة من فرتة
الضغط؛
 وبعدها جيب امتالك رأس مال كايف أو أنواع خاصة من الديون طويلة األجل املتوقع أن تكون موارد أكيدة
للتمويل خالل سنة يف ظل ظروف الضغط  .هذه األنواع من االلتزامات جمتمعة تعترب متويل مستقر ،والقيمة املرجحة
اإلمجالية لألصول يشار إليها بالتمويل املستقر الالزم) ، (Crockett, A, N: 11 (February). 2008.وحيسب
املعدل بالعالقة التالية:
« NSFR » Net Stable Funding Ratio

≥022%

المبلغ المتوفر من التمويل المستقر

=NSFR

المبلغ الالزم للتمويل المستقر
وقد فصلت اللجنة األصول اليت حتتاج للتمويل املستقر ومعامالهتا .
أوال -التمويل المستقر المتاح Available stable funding
يعرف التمويل املستقر املتوفر (املتاح) بأنواع ومبالغ حقوق امللكية والديون املتوقع أن تكون مصادر أموال مؤكدة
خالل سنة من فرتة الضغط وتشمل على(Policy Instruments to Learn Against the Wind in Latin :
) America, July 2011, P : 26.

*رأس املال؛
*أسهم ممتازة (بتاريخ استحقاق يعادل سنة أو أكثر)؛
*خصوم تستحق لسنة أو أكثر واقرتاضات مضمونة وغري مضمونة؛
*نسبة من الودائع املستقرة اليت حيتفظ هبا البنك على الرغم من طول فرتة الضغط؛
*نسبة من إمجايل التمويل وودائع تستحق ألقل من سنة ومقدرة لتبقى يف املؤسسة ملدة طويلة يف فرتة الضغط.
باإلضافة إىل عناصر أخرى تكون مرجحة بأوزان حمددة ،حيث حيسب التمويل املستقر املتوفر بالقيمة الدفرتية لكل
سهم أو خصم مضروب مبؤشر »  « ASF Factorخاص به يعكس مدى توفر وجودة نوع التمويل املستقر هلذا
الغرض ،وامجمموع اإلمجايل هلذه املبالغ يعرب عن التمويل املستقر للبنك.

02
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ثانيا -التمويل المستقر الالزم
حيسب التمويل املستقر الالزم على أساس افرتاضات رقابية تنعكس على معامالت التمويل املستقر الالزم خبصوص
خطر سيولة أصول البنك ،كشوفات خارج امليزانية ،وبعض االلتزامات اليت تشمل الضمانات ،رسائل االئتمان،
وبعض أدوات متويل التجارة.
وختص معامالت  RSFفئات خمتلفة لألصل يقارب مبلغ األصل الذي ال ميكن حتويله لنقود من خالل البيع أو
يستعمل كضمان إقراض مضمون خالل فرتة ضغط سيولة يستمر لسنة.
حتتاج كشوفات خارج امليزانية وبعض اخلصوم لتمويل فوري ،لكن ميكن أن يؤدي إىل استنزاف السيولة يف فرتات
الضغط ) (Kern Alexander, Rahul Dhumale, 2012, P: 116فيما يتعلق مبعامالت  RSFللخصوم املوجهة
لتمويل التجارة فترتك حتت تصرف السلطات اإلشرافية الوطنية.
على الرغم من أمهية هاذين املعيارين إال أن هناك بعض املآخذ يف تطبيقها(Adrian Blundell-Wignall, Paul :
Required stable funding

)Atkinson, Vol 2010. Issue :1. P :9.
 احنياز  LCRللسندات احلكومية ،حيث

ميكن أن يعمل هذا اإلجراء عكس إقراض القطاع اخلاص خاصة

املؤسسات الصغرية واملتوسطة؛
 السندات السيادية عالية املخاطر واليت حيتمل تعرضها خلطر عدم الدفع غري معتمدة باستمرار من قبل وكاالت
التنقيط ؛
 NSFR يعترب وسيلة غري فعالة بسبب اعتمادها على قدرة املؤسسات واملشرفني على منذجة سلوك املستثمر بان
يكون مستقر أو غري مستقر؛
 مقرتحات السيولة تستلزم االحتفاظ بأصول سائلة مما خيفض من العوائد.
 .1التقنيات الحديثة
تتطلب إدارة السيولة من إدارة البنك تعريف ،حتليل ومراقبة وضعياهتا على أساس مستمر ،باإلضافة إىل حتليل واختبار
احتمال تطور االحتياجات التمويلية .غري أن السيولة تعد صعبة القياس والتعريف ألن املتغريات املمثلة للكشوفات
ميكن أن تكون غري ثابتة "ديناميكية" وغري متوقعة .ولقياس السيولة جيب التمييز بني املقاربات التحليلية "VAR
 "value at riskاليت تركز على قياس اآلثار احملتملة على الرحبية ،ومناذج خطر السيولة اليت هتدف لقياس توقعات
التدفقات النقدية لألصول واخلصوم ،أو عدم القدرة على إدارة األعمال كنتيجة لنقص أو انعدام القدرة التمويلية
واألصول السائلة.
يف جمال خطر السيولة ،تطبق البنوك جمموعة من التقنيات لقياس اخلطر اعتمادا على نوع اخلطر املراد قياسه (مثل:
خطر عدم املالءة ،خطر سيولة التمويل ،خطر سيولة السوق ...اخل) بدرجات خمتلفة من الدقة .وحسب فريق العمل
يف منتدى  Jointلقياس اخلطر ورأس املال ( ،)7006فإن املقاربات األساسية لقياس خطر سيولة التمويل
تتضمن):(The Joint Forum, Basel, 2006.
*مقاربة األوراق المالية ؛
*تحليل التدفقات النقدية؛
*عدم تطابق االستحقاق غير المعدل ( المقاربات الهجينة).

) (JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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 .1.1مقاربة األوراق المالية
املقاربات املعتمدة على األوراق املالية تنظر للسيولة كورقة مالية مقارنة بعناصر امليزانية ،وهتدف هذه املعايري املالية
لتحديد قدرة البنك على تسديد الديون قصرية األجل كمقياس ملبلغ األصول السائلة اليت ميكن حتويلها لسيولة من
قبل البنك أو استعماهلا للحصول على ديون مضمونة .ويعترب معدل التمويل طويل األجل ووضعية رأس املال النقدي
أكثر املقاربات اليت تعتمد على خمزون السيولة.
.1.1.1معدل التمويل طويل األجل ()Long term financing ratio- LTFR
يعتمد معدل التمويل طويل األجل فقط على حمفظة التدفقات النقدية املتكونة من عناصر امليزانية وخارج امليزانية،
ويوضح حصة األصول اليت تستحق يف  nسنوات أو أكثر املمولة من اخلصوم اليت تستحق بنفس الفرتة
)(Moorad Choudhry, 2012, P: 670ويعطى بالعالقة التالية:
)سنوات 𝐧 >( التدفقات النقدية الخارجة 𝐢∑
)سنوات 𝐧 >(التدفقات النقدية الداخلة 𝐢∑

= LTFR

يف األفق قصري املدى ،معدل التمويل طويل األجل ) (LTFRكثريا ما يكون أقل من  %400بسبب عدم تطابق
االستحقاق بني األصول واخلصوم.
 .1.1.1وضعية رأس المال النقدي Cash Capital Position
لضمان هيكلة مالئمة للميزانية بالنظر خلطر السيولة فإن األصول غري السائلة جيب أن يتم متويلها خبصوم مستقرة
وإمجايل األصول املتداولة جيب متويلها باخلصوم املتقلبة اإلمجالية ) (TVLكما هو موضح يف الشكل:
شكل رقم ( :)02وضعية رأس المال النقدي
الخصوم
األصول
القيمة املضمونة لألصول غري متويل قصري األجل
املرتبطة (األصول السائلة (تسهيالت بنكية ،قروض
األصول
قصرية ...اخل)
باستثناء االقتطاعات)
السائلة

النقدية

الودائع غري األساسية

TLA

احتياطي الريبو
إمجايل األصول السائلة TLA

الريبو
إمجايل اخلصوم املتقلبة

األصول غري
السائلة واألصول
األساسية

األصول غري السائلة (الثابتة غري متويل الودائع األساسية
قصرية ومتوسطة األجل
امللموسة ...اخل)
االقتطاعات Haircuts

إمجايل امليزانية
02

TVL

حقوق امللكية

اخلصوم
املتقلبة

TVL
التمويل
األساسي
+
حقوق امللكية
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خطوط القرض املتاحة

Source : Moorad Choudhry, The Principles of Banking, John Wiley and Sons, Singapore, Pte,
LTd, 2012, P: 670.
الفرق بني األصول السائلة اإلمجالية ) (TLAوإمجايل اخلصوم املتقلبة ) (TVLوااللتزامات على الدين ) (CTLتسمى

بوضعية رأس املال النقدي  CCPفيكون:

CCP = TLA - TVL - CLT

وبذلك الضمانات عالية السيولة (مثل :النقدية ،األصول املؤهلة  ...اخل) جيب أن تكون قادرة لالستبدال بتمويل غري
مضمون (التمويل احلساس للتصنيف)
ويقيس  CCPقدرة البنك على متويل أصوله بأساس مضمون كليا ،ويضمن البنك إلدارة أعماله لفرتة جيدة ،فإذا
كانت النتيجة سلبية فهذا يعين أن األصول غري السائلة أكرب من التمويل طويل األجل.
غري أن هذا املقياس له عيوب هي):(Moorad Choudhry, opcit, P : 671
*مت استثناء االلتزامات غري املمولة اليت جيب أن ميوهلا البنك يف أي وقت؛
*مل يأخذ بعني االعتبار اخلصوم طويلة األجل اليت تستحق خالل أفق قصري األجل؛
*مل يتم إدخال العوائد النقدية املتولدة من أعمال البنك؛
*معدل اخلصم املطبق على األوراق املالية القابلة للتسويق ميكن أن يكون جد منخفض وقد يرتفع يف وقت عدم
سيولة كبري؛
*تقسيم عناصر امليزانية إىل "سائل" و"غري سائل" ال يعطي بيانات توضح وضعيات التحويل إىل سيولة.
 .1.1المقاربات على أساس التدفقات النقدية
تقنية قياس اخلطر هذه تعتمد على سلم االستحقاق املستعمل ملقارنة التدفقات النقدية الداخلة املستقبلية للبنك
(الناجتة عن األصول القابلة للتسويق ،واألصول املؤهلة ،املنتجات غري السائلة وخطوط القرض) ،والتدفقات اخلارجة
اليت تشمل (املطلوبات املستحقة ،املطلوبات املشروطة ،خاصة خطوط القروض اليت ميكن أن تسحب) ويتم هذا على
أساس يومي أو خالل فرتات حمددة.
هذه الشبكة تسمح بقياس عدم تطابق التدفقات النقدية أو "فجوة السيولة" غري أن هذا التحليل ال يدعم بافرتاضات
صرحية للسلوك املستقبلي لألصول واخلصوم وعناصر خارج امليزانية .وبالتايل جيب حساب الفائض الرتاكمي أو العجز
لزمن ) (Tلقياس السيولة كما يلي)(Gianfranco A. Vento, Pasquale La Ganga, Issue 10, 2009.
CFRT = ∑ NFRT
i≤T

حيث:
 :CFRاحتياج التمويل الرتاكمي Cumulative Funding Requirement
 :NFRصايف احتياجات التمويل Net Funding Requirement
) (JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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ويتطلب سلم االستحقاق هياكل متعددة وتركيب التدفقات النقدية حسب أهداف خمتلفة ،أوقات ومستويات خمتلفة
(قسم اخلزينة ،قسم إدارة املخاطر ،التخطيط املايل واالقتصادي ...اخل) ،فسلم االستحقاق العملي يتطلب تعريف
إسرتاتيجية التمويل قصري األجل وإدارة نظام حدود اخلطر ،كما هو موضح يف الشكل املوايل.
شكل رقم ( : )03توقعات التدفقات النقدية
احتياجات التمويل الصايف
NFR
سلم االستحقاق :توقع صايف التدفقات
النقدية اخلارجية املرتاكمة
أفق متوسط  /طويل األجل

أفق قصري األجل

سلم االستحقاق االسرتاتيجي

سلم االستحقاق العملي

(التخطيط ،اهليكل التمويلي ،قسم إدارة

اخلزينة  /قسم إدارة اخلطر

اخلطر)
12M

Time

6M

NCO

3M

1M

ON

Source: Gianfranco A. Vento, Pasquale La Granga, Bank Liquidity Risk Management and
Supervision : Which Lessons from Recent Market Turmoil ?, Journal of Money Investment
and Banking, Euro journals, Publishing. Issue 10, 2009.

اهلدف األساسي لسلم االستحقاق هو حماكاة مسار فجوات سيولة اخلزينة قصرية األجل ،بناءا على افرتاضات حمايدة
للنمو املستقبلي لعناصر امليزانية ،بسبب الزمن القصري لسلم االستحقاق التشغيلي (حىت  3أشهر) .فإن عناصر
امليزانية يتم تضمينها يف سلم استحقاق خاص بدفرت اخلزينة :النقدية قصرية األجل ،املشتقات ،ودائع العمالء
للمؤسسات وما بني البنوك ،اتفاقيات إعادة الشراء ،مبادالت العمالء ...اخل ،عناصر أخرى مثل :األصول التجارية
املتقلبة ،احلسابات النقدية اجلارية ،بطاقات االئتمان ال يتم العمل هبا يف هذا التحليل ألهنا تعترب غري مستقرة

))Gianfranco A. Vento, Pasquale Le Grana, Opcit.
 .0.1المقاربات الهجينة Hybrid Approaches

يتم حسب هذه املقاربة تركيب عناصر تطابق التدفقات النقدية واألصول السائلة ،من خالل تركيب التدفقات النقدية
التعاقدية الداخلة باإلضافة للتدفقات الداخلة اليت ميكن توليدها من خالل بيع األصول ،اتفاقيات إعادة الشراء أو
اقرتاضات مضمونة أخرى) .( Dimitris N. Chorafas, 2008, P: 192
 تفرتض إدارة السيولة على أساس هذه املقاربة مسبقا تطور متماثل للتوازن بني التدفقات النقدية الداخلة واخلارجة
يف أطر زمنية ،كما يتم يف مقاربة تطابق التدفقات النقدية ؛
04
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 يف مستوى ثاين :رصد وضعية السيولة قصرية األجل يتوخى قياس األصول املالية اليت ميكن حتويلها "لسيولة" أو
يتعهد هبا يف إعادة متويل العمليات اليت تشمل كل الوضعيات اليت ميكن إعادة متويلها بالبنك املركزي ،أو ميكن
استعماهلا ك ضمان يف عمليات التمويل املضمون من خالل تقسيمها بأسعار السوق وتطبيق االقتطاع الالزم من
السلطة اإلشرافية أو من خالل سياسة اخلطر الداخلية للبنك ()Roberto Ruozi, Pierpaolo Ferrari ,2012؛
 املبلغ الرتاكمي للتدفقات الصافية واألصول املالية تعرف مببلغ خطر السيولة الذي جيب مواجهته يف الظروف
العادية؛
 ويف مستوى ثالث :جيب تعريف احلدود العملية على أساس تعريف احلد األعلى لعجز السيولة فيما يتعلق
باختالف العمالت ،وهذا يسمح بالتعريف احلذر الرتفاع أزمات السيولة احملتملة الكامنة يف التدفقات النقدية
املتوقعة؛
 يتم استخدام هذه التقنية من خالل سلم االستحقاق قصري األجل وتعريف عدد األيام قبل أن يقع البنك يف
وضعية يكون غري قادر على مواجهة احتياجات السيولة .القدرة على املوازنة متثل املبالغ املعلقة لألصول املالية عالية
السيولة اليت ميكن بيعها أو مؤهلة إلعادة متويل العمليات اليت تشمل كل وضعيات إعادة التمويل يف البنك املركزي أو
ميكن استعماهلا كضمان مايل للمعامالت؛
 مبعىن آخر ميثل "أفق النقدية" " "Cash horizonنقطة التعادل بني وضعيات الفجوة الرتاكمية اليت تنتج من
التدفقات النقدية وخمزون األصول املالية الصافية كضمان للضمان املايل للمعامالت(.)Ibid.
.1الخاتمة:
ادت التطورات االخرية اليت شهدها النظام املايل والبنكي ،خاصة بعد االزمات املالية املتكررة اليت بينت ضرورة اعادة
النظر يف القوانني املعمول هبا يف القطاع البنكي ،خاصة فيما يتعلق بادارة السيولة ،اىل العمل جديا على وضع اطر
تنظيمية ورقابية صارمة لضمان سالمة النظام املايل ,وتعترب اتفاقية بازل IIIالصادرة يف  42ديسمرب  7007باالتفاق
بني بنك التسويات الدولية BISوجلنة بازل لإلشراف البنكي ،BCBSوثيقة استشارية هتدف لتقوية مرونة القطاع
البنكي ،حيث وضعت هذه اتفاقية مجلة من املبادئ منها مبدأ السيولة ،الذي يهدف لتبين عدة وسائل لرصد وإدارة
اخلطر املرتبط بالسيولة يف البنوك؛ واقرتاح تعديالت لتطبيق معايري جديدة هتدف لتحليل السيولة تتمثل يف :معدل
تغطية السيولة LCRومعدل صايف التمويل املستقر .NSFRهذه املعايري اليت اصبحت البنوك ملزمة على تطبيقها يف
نظامها الداخل ي ،باالضافة اىل تقنيات واساليب كمية ونوعية حديثة تتماشى واساليب العمل اجلديدة يف البنوك،
واليت من شاهنا التقليل من خطر السيولة ومعاجلته يف الوقت املناسب.

) (JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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 والتقنيات الحديثة لقياس ومراقبة خطر السيولةIIIقراءة لمقررات بازل
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