
أدى التطور السريع في وسائل االتصال وثورة المعلومات الذي صاحب النشاط المتزايد في التجارة 
�جراء  جديدة  وسائل  واستحداث  ا�نترنت  شبكة  خالل  من  الصفقات  عقد  وانتشار  العالمية 
التحويالت بين المؤسسات المالية إلى ظهور خدمات مصرفية جديدة تواكب هذا التطور، ومنها 
عمليات الخزينة التي تمثل أهم الوظائف الفنية في عمل البنوك من حيث الدور الذي تقوم به في 

موازنة المراكز المالية وا�دارة الفعالة للسيولة النقدية والمخاطر المتعلقة بها. 

محاور العدد

• مفهوم إدارة الخزينة
• أهداف عمل إدارة الخزينة

• مهام ومسئوليات إدارة الخزينة
• ا³قســام المرتبطة بالعمــل مع إدارة 

الخزينة
• ا³دوات المصرفية المستخدمة

• متطلبات ا�دارة الفعالة للخزينة

إدارة الخزينـة

المصادر
• خدمة إدارة الخزينة: مواقع الكترونية للبنوك العربية

• الصفحة االلكترونية: عالم المحاسبة وتدقيق الحسابات

• توافـــر تجهيـــزات متطـــورة ووســـائل تكنولوجيـــة 
حديثة لالستجابة السريعة لمتطلبات السوق.

• العمـــل بشـــكل متناغـــم ومتواصـــل مـــع أســـواق 
اليوميـــة  المتابعـــة  خـــالل  مـــن  ا�جنبيـــة،  العمـــالت 
للتـــداول في ا�ســـواق العالميـــة وتقديم المشـــورة 
الفورية للعمالء حول هذه ا�ســـواق وأوضاع معدالت 

الفائدة.

• االســـتمرار فـــي المحافظـــة علـــى جـــودة الخدمات 
المقدمة للعمالء.

• بنـــاء عالقـــات ماليـــة ومصرفيـــة قوية لدعـــم إدارة 
الخزينة.

نشرة توعوية يصدرها 
معهد الدراسات المصرفية
دولة الكويت - يوليو 2012
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إدارة الخزينة   

مفهـــوم إدارة الخزينـــة هي التخطيـــط والتنظيم 
والتحكـــم بالنقـــد في المؤسســـة بهـــدف تحقيق 
ا�مـــوال  تكلفـــة  وتقليـــل  ممكـــن  عائـــد  أفضـــل 
المســـتخدمة، باªضافـــة إلـــى وضع وتنفيـــذ برامج 
فعالة للتواصل مع العمالء والمســـتثمرين لتعزيز 

الثقة لديهم في هذه المؤسسة.

بالنظر إلـــى الطبيعة الديناميكية �ســـواق المال 
فـــي عصرنـــا الحاضر، فـــإن كل مؤسســـة معرضة 
للعديـــد مـــن التحديـــات الماليـــة المعقـــدة مثـــل 
السيولة وإدارة التدفقات المالية وتقلبات معدالت 
الفائـــدة ومخاطـــر الســـوق. لـــذا فـــإن إنشـــاء إدارة 
أساســـي  متطلـــب  هـــو  البنـــوك  فـــي  الخزينـــة 
للمســـاعدة فـــي تحقيـــق أهـــداف واســـتراتيجيات 
البنـــك المرســـومة باªضافة إلـــى االرتقـــاء بتقديم 

أفضل الخدمات المصرفية.

وممـــا ســـبق، يمكن القـــول بأن البنـــك الناجح هو 
الذي يســـتطيع تنويع نشاطه وتحقيق االستفادة 
القصوى من الفرص المتاحة له في السوق، والذي 
يهتم بعمليـــات الخزينة ومراقبة مخاطر الســـوق 
مما يجعل قدرة البنك مرتفعة على اتخاذ القرارات 
السليمة. إن دراســـة مخاطر السوق بالبنك تهتم 
بتحديد العوامل المؤثرة على مســـتوى الســـيولة 

النقدية وعلى قيمة عمليات تبادل العمالت وعقود 
الصـــرف ا¼جلـــة والعائـــد المســـتحق علـــى إجمالي 

ا�صول وعلى االلتزامات بالميزانية.

أهداف عمل إدارة الخزينة

• توفيـــر الســـيولة النقديـــة فـــي حســـابات البنـــك 
بالعملـــة المحليـــة والعمـــالت ا�جنبيـــة لمواجهـــة 
المدفوعات المرتبطة بالعمليات المصرفية الجارية 
وتحديد الفائض من السيولة واستثماره في ضوء 

ا�سعار المتاحة وبأقل تكلفة ممكنة.

• تحقيـــق أعلـــى عائـــد اســـتثماري آمـــن، وذلك من 
خـــالل توقـــع وتحديـــد الفـــرص ا�مثـــل لالســـتثمار 
والعمـــل فـــي الوقـــت نفســـه علـــى إدارة وتخفيف 

نسبة المخاطرة.

المنتجـــات  مـــن  متكاملـــة  مجموعـــة  تقديـــم   •
المصرفية سواء التقليدية أو المتوافقة مع أحكام 

الشـــريعة اªســـالمية اعتمـــادÂ على طبيعة نشـــاط 
البنك.

• المحافظـــة علـــى رضـــاء العمـــالء واســـتمرار نمـــو 
اســـتثماراتهم الماليـــة في البنـــك، وذلك من خالل 
تقديم حلول مالية على مســـتوى عالمي تناســـب 
احتياجـــات كافة الشـــرائح من عمـــالء البنك (ا�فراد 

والشركات).

مهام / مسئوليات إدارة الخزينة

• تضطلع إدارة الخزينة بـــإدارة الميزانية العمومية 
التدفقـــات  فـــي  والعجـــز  الفائـــض  وإدارة  للبنـــك 
النقدية وإيداع الفوائض المالية في ســـوق الودائع 

بين البنوك. 

• التداول في أســـواق المال، حيث يتم التداول في 
كل من عمليات القطع ا�جنبي ومنتجات الســـوق 
النقـــدي لصالح كل من البنـــك والعمالء وذلك من 
خالل توافر بنية أساســـية ترتكز على نظام متطور 

ومتكامل. 

• تزويـــد البنك بقنوات اتصال مباشـــرة با�ســـواق 
المالية المحلية والدولية، والقدرة على تحليل هذه 

ا�سواق. 

إدارة اخلزينـة
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معرفـــة  بهـــدف  النقديـــة  بالتدفقـــات  التنبـــؤ   •
االقتـــراض،  أو  االســـتثمار  أمـــوال  مـــن  االحتياجـــات 
لتقديم إشـــارات إنذار مبكرة إلى اªدارة العليا حول 
قضايا ومســـائل ا�عمـــال التي يمكـــن أن تؤثر في 

ا�رباح.

• تقديم الخدمات االستشـــارية للعمـــالء فضًال عن 
تقديم أفضل الحلول االستثمارية. 

ا�خـــرى،  لـــÈدارات  داخلـــي  كمستشـــار  العمـــل   •
والشركات التابعة والزميلة للبنك وذلك لتحسين 

إدارة رأس المال العامل.

• تحليل اتجاه معدل ا�رباح بصورة منتظمة، حيث 
ُتســـتخدم هذه التحليالت لتوجيه أقســـام ا�عمال 

المختلفـــة داخل البنـــك التخاذ القـــرار الصحيح في 
حساب تكلفة التمويل والودائع. 

• التحكم ومراقبة مراكز العمالت ا�جنبية في كل 
أقســـام البنـــك وفروعه بنـــاًء على سياســـة البنك 
وتبعـــÌ للضوابـــط والخطوط العريضـــة الموضوعة 

من قبل لجنة ا�صول والخصوم. 

• بنـــاء محفظة اســـتثمارية تحقق عائـــدÂ جيدÂ، مع 
المحافظـــة علـــى تحقيـــق التـــوازن بيـــن مســـتوى 

الربحية ودرجة المخاطر. 

ا�قسام المرتبطة بالعمل مع إدارة الخزينة

ترتبط إدارة الخزينة في مهامها بكل من ا�قسام 
التالية في البنك:

1 - قســم المعامــالت الدولية (غرفــة التداول)                           
Dealing Room والذي يقوم بالعمليات التالية:

• تحديـــد أســـعار بيـــع وشـــراء العمـــالت المختلفـــة 
.Ìيومي

• تحديد أســـعار العائد الدائن علـــى ودائع العمالء 
والمدين على تســـهيالت العمالء بالعملة المحلية 

والعمالت ا�جنبية وإبالغ إدارات البنك المعنية.

• البيع والشـــراء الفـــوري أو ا¼جل للعمالت مع فروع 
البنك والمراسلين والبنوك ا�خرى.

• اســـتثمار فائـــض الســـيولة أو تدبيـــر العجـــز فـــي 
العمـــالت  أو  المحليـــة  بالعملـــة  ســـواء  الســـيولة 

ا�جنبية.

• إيداع وتجديد الودائع لدى البنوك.
• بيـــع وشـــراء أذون وســـندات الخزانة في الســـوق 

ا�ولية أو الثانوية.

للعمـــالت  المختلفـــة  المبـــادالت  عمليـــات  إجـــراء   •
والفوائد.

قســم  أعمــال  ومراجعــة  تنفيــذ  قســم   -  2
 Back  (المكتب المســاند) المعامــالت الدوليــة
Office والـــذي يقـــوم بمراجعـــة وتنفيـــذ العمليات 

التالية:

• متابعة الودائع بين البنك والبنوك ا�خرى.
• إعـــداد بيـــان المركـــز المالـــي للبنك لـــدى البنوك 

وبالعكس.

• مراجعـــة الرويتـــرز يوميـــÌ للتحقق مـــن إثبات كل 

المعامـــالت المنفـــذة مـــن خـــالل غرفـــة المعامـــالت 
الدولية وصحة تنفيذها.

إدارة اخلزينـة
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• تنفيـــذ عمليـــات التحويالت من وإلى المراســـلين 
التي تتم عن طريق إدارة الخزينة.

• تحديد ا�رصدة القابلة لالستثمار بحسابات البنك 

لـــدى المراســـلين والبنـــوك وإخطـــار المتعامليـــن 
بغرفة المعامالت الدولية بها.

3 - لجنة إدارة ا�صول والخصوم في البنك:

تحدد هذه اللجنة العديد من المعايير التي تســـير 
إدارة الخزينـــة وفقÌ لها، حيث تقوم بتحديد تكلفة 
 Ìالمـــوارد وتســـعير الخدمـــات التـــي تمثل مقياســـ
ا�صـــول  إدارة  وتعتبـــر  الخزينـــة.  كفـــاءة  لمـــدى 
والخصوم بالعملـــة المحلية والعمالت ا�جنبية من 
أهم مســـئوليات اªدارة العليـــا بالبنوك، كما توجه 
اللجنـــة المزيد من العنايـــة للعوامـــل التالية: إدارة 
الفائـــدة  ســـعر  حساســـية  النقديـــة،  التدفقـــات 

والسيولة.

وتهتم لجنة ا�صول والخصوم بما يلي:

• تخصيـــص الســـيولة النقديـــة عن طريق دراســـة 
حجـــم العمليـــات المســـتقبلية المتوقعـــة بغرض 
االحتفـــاظ بالحد ا�دنى مـــن النقدية وذلـــك الرتفاع 

تكلفة االحتفاظ بالنقدية.

• تحقيق التوازن عند توزيع ا�صول والخصوم بين 
االســـتثمارات والقروض في ضوء ا�همية النسبية 
لـــكل مـــن ا�ربـــاح والمخاطر مـــن جانب والســـيولة 

والعائد من جانب آخر. 

• متابعة التدفقات النقدية للقروض والتسهيالت 
طبقÌ لمواعيد اســـتحقاقها، ومـــدى توافر المصادر 

البديلة لتغطية أي نقص في السيولة.

• تحديد تكلفة التمويل، وكذلك وضع السياسات 
وا�سس التوجيهية لذلك.

ا�دوات المصرفية المستخدمة

ا�دوات  مـــن  العديـــد  الخزينـــة  إدارة  تســـتخدم 
المصرفيـــة التـــي تســـاعدها فـــي تنفيـــذ مهامها 

بكفاءة، ويتمثل أهمها فيما يلي:

العمـــالت  بجميـــع  المصرفيـــة  الودائـــع  قبـــول   •
 Ìالمتداولـــة، بما في ذلك الودائـــع تحت الطلب وفق

�سعار وفترات زمنية محددة.

• تنفيـــذ عمليات القطع ا�جنبـــي وذلك بالمتاجرة 
فـــي ا�ســـواق الفوريـــة أو ا¼جلـــة، وكذلـــك عمليات 

المقايضة. 

• التعامل بالمشـــتقات (ســـوق الخيـــارات المتصلة 
بالعمـــالت ا�جنبية) �غراض التحوط من أية مخاطر 
قـــد تطرأ على أســـعار الصرف، أو بغـــرض المضاربة 
حـــاالت  فـــي  ا�دوات  هـــذه  اســـتخدام  خـــالل  مـــن 
التغطيـــة لمراكز قصيرة أو طويلة ا�جل وبأســـعار 

تنافســـية تتماشـــى مـــع أســـعار الصـــرف العالمية 
للعمالت الرئيسية.

• تنفيـــذ عمليـــات المتاجـــرة فـــي ســـندات الديـــن 
المتداولـــة (أدوات الدخـــل الثابتة) لحســـاب العمالء 
لمنحهم فرصة االستفادة من العائد الثابت وبأقل 

المخاطر الممكنة.

• تنفيذ اتفاقات أسعار الفائدة المستقبلية بهدف 
التحوط ضد مخاطر تقلبات أسعار الفائدة.

متطلبات ا�دارة الفعالة للخزينة

• تعييـــن كـــوادر مهنية من ذوي الكفـــاءة العالية 
والخبرة في هذا المجال.

إدارة اخلزينـة


