
5.   الموجودات السائلة إلى الودائع 
على  لقيامها  أهميتها  النسبة  هذه  تكتسب 
عالقة مباشرة بين الموجودات السائلة والودائع، 
تعكسها  التي  المباشرة  غير  العالقة  من  بدال 
على  يؤخذ  لكن  الودائع.  إلى  القروض  نسبة 
هذه النسبة وجود جزء من الموجودات السائلة 
التي  القانونية،  السيولة  احتياجات  لمواجهة 
يفرضها البنك المركزي، والتي ال يسمح للمصارف 

باستعمالها. 
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إدارة السيولــــــة فــي املصــــــرف التجــــــاري 
Liquidity Management in Commercial Bank

تقوم المصارف بدور الوساطة بين المودعين الذين يشكلون جانب عرض األموال في النظام المصرفي، 
والمقترضين الذين يشكلون جانب الطلب على هذه األموال. وقد ساعد هذا الدور المهم على فصل قرار 
االدخار عن قرار االستثمار على المستوى الجزئي. وإلى جانب دور الوساطة هذا، تقوم المصارف التجارية 
بدور آخر ال يقل أهمية عن الدور األول، وهو دور تحويل االستحقاق، حيث يتم تحويل ودائع العمالء قصيرة 
األجل إلى قروض طويلة األجل، موفقة بذلك بين رغبات المدخرين في حق سحب ودائعهم عند الحاجة 
العوائد  تحقق  ومواعيد  ردها  مواعيد  تتزامن  قروض  على  يحصلوا  أن  في  المقترضين  ورغبات  إليها، 
إال بترسيخ قناعة لدى  القيام بها  المتناقصة في أهدافها، ال يمكن  من المشروع الممول. هذه األدوار 
أطرافها بقدرة المصارف على القيام بها فعال، ومن هنا جاء دور السيولة، وأهميتها للجهاز المصرفي. 

محاور العدد:
مفهوم السيولة  •

مفهوم السيولة المصرفية  •
العوامل المؤثرة في السيولة المصرفية  •

أهمية السيولة للمصارف التجارية  •
مصادر السيولة:  •
   - مصادر داخلية
   - مصادر خارجية

قياس سيولة المصرف  •
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مفهوم السيولة

بأنها  يمكن تعريفها  مجرد،  كمفهوم  السيولة 
االلتزامات  لمواجهة  األموال  توفير  القدرة على 
بأسعار  التعاقدية  غير  العمالء  ومتطلبات  التعاقدية، 

مناسبة في كل األوقات.
   أما ما تعنيه السيولة بالمفهوم االقتصادي الشامل 
فهوعرض النقد )M2( المكون من النقد  وودائع تحت 

الطلب )M1(، باإلضافة إلى الودائع المربوطة. 

مفهوم السيولة المصرفية 

الموارد  بين  الفرق  تعني  المصرفي،  الجهاز  سيولة 
أنواع  مختلف  في  المستخدمة  واألموال  له،  المتاحة 
األصول  تفرضه  الذي  التوازن  ضمن  الموجودات، 
المصرفية المتعارف عليها.  وتكون المصارف في حالة 
وفرة في السيولة، عندما تكون األموال المتاحة فائضة 
عن قدرة المصرف على اإلقراض، وعن حدود االستثمار 
أن  يضطر  بحيث   األخرى،  الميزانية  بنود  في  المتوازن 
مثل  السائلة،  األصول  ضمن  الفوائض  هذه  يستثمر 

األوراق المالية، أو على شكل أرصدة لدى المصارف. 
من  السيولة  في  غايتها  تحقق  أن  للمصارف  ويمكن 
األوقات،  في كل  منها  مناسب  بمقدار  االحتفاظ  خالل 
إليها،  األموال  دخول  بين  التزامن  إجراء  خالل  من  أو 

وخروجها منها. 

فالسيولة المصرفية تعني قدرة المصرف التجاري على 
واالستجابة  التجارية  التزاماته  لجميع  نقدًا  التسديد 
وهذا  الجديدة،  القروض  منح  أو  االئتمان  لطلبات 
امكانية  أو  المصرف  لدى  سائل  نقد  توفر  يستدعي 
أي  أصوله،  بعض  تسييل  طريق  عن  عليه  الحصول 
إلى نقد سائل بسرعة وسهولة، وبناء على  تحويلها 
بموجودات  )االحتفاظ  المصرفية  بالسيولة  يراد  ذلك 
نقدية سائلة إضافة إلى موجودات مالية تغلب عليها 
صفة السيولة لمواجهة االحتياجات النقدية الفورية أو 

العاجلة(.
وتهتم المصارف التجارية بالسيولة أكثر من غيرها من 
المتخصصة  كالمصارف  الوسيطة  المالية  المؤسسات 
أن  أولهما  سببين  إلى  راجع  وهذا  التأمين،  وشركات 
نسبة مطلوباتها النقدية إلى مجموع مواردها كبيرة 
يتألف من  أن قسمًا كبيرًا من مطلوباتها  واآلخر  جدًا 

التزامات قصيرة األجل.

العوامل المؤثرة في السيولة المصرفية

عمليات االيداع والسحب على الودائع   .1
على  السحب  عمليات  فيه  تؤدي  الذي  الوقت  في 
الودائع نقدًا - أي قلب الودائع إلى نقود قانونية ورقية 
تخفيض  إلى   - اليومية  المعامالت  إلنجاز  ومعدنية 
لدى  التجاري  المصرف  واحتياطيات  الصندوق  نقدية 
فإن  سيولته،  تقليص  إلى  وبالتالي  المركزي  البنك 

لعمليات اإليداع - أي تحويل النقود القانونية إلى ودائع 
مصرفية - دور في تحسين سيولة المصرف التجاري.

2. رصيد عمليات المقاصة بين المصارف 
تزداد سيولة المصرف التجاري إذا ظهر أن رصيد حسابه 
الجاري دائن لدى البنك المركزي نتيجة تسوية حساباته 
ففي  البلد،  في  العاملة  األخرى  التجارية  المصارف  مع 
هذه الحالة تضاف موارد نقدية جديدة إلى احتياطياته 
النقدية التي يحتفظ بها لدى البنك المركزي، مما يزيد 

من أرصدته النقدية.
3. موقف البنك المركزي بالنسبة للمصارف 

النقدية  للسلطة  كممثل  المركزي  البنك  يمتلك 
قدرة التأثير على السيولة المصرفية من خالل تزويده 
المصارف التجارية بالنقد المطلوب من النقود الورقية 
سياسة  المركزي  البنك  اعتمد  فإذا  والمعدنية، 
تخفيض  على  سيعمل  فإنه  العملة،  عرض  تقليص 
حجم األرصدة النقدية الحاضرة أو االحتياطيات النقدية 
المتوفرة لديها، ويقلل قابليتها على منح القروض، 
وتعتمد سياسة البنك المركزي هذه على رفع سعر 
السوق  في  الحكومية  السندات  وبيع  الخصم  إعادة 
القانوني،  النقدي  االحتياطي  نسبة  ورفع  المفتوحة، 
العملة،  عرض  توسيع  حال  في  العكس  ويحصل 
للمصارف،  النقدية  األرصدة  زيادة  إلى  يؤدي  ذلك  ألن 
بتوسيع  يسمح  مما  المصرفية،  سيولتها  ويوسع 
من  السحوبات  مختلف  ومواجهة  اإلقراضية  قدرتها 

العملة.

4. رصيد رأس المال الممَتَلك
المصرف  الممتلك على سيولة  المال  رأس  يؤثر رصيد 
زادت  الممتلك  المال  رأس  رصيد  زاد  كلما  أنه  حيث 
رأس  رصيد  قل  فكلما   ، صحيح  والعكس  السيولة، 
المال الممتلك قلت سيولة المصرف، ومن ثم تحددت 
تسديد  على  مواجهته  وانخفضت  اإلقراضية  قدرته 

التزاماته الجارية.

أهمية السيولة للمصارف التجارية 

احتياجات  لمواجهة  السيولة  إلى  المصارف  تحتاج 
عمالئها إلى األموال. هذا، ويواجه العمالء احتياجاتهم 
للسيولة، إما من خالل سحب ودائعهم لدى المصارف، 
هذه  مثل  أن  وحيث  منها.  االقتراض  خالل  من  أو 
المصارف  تكون  أن  يجب  لذا  مستمرة،  االحتياجات 
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ألن  المتطلبات،  هذه  مثل  لمواجهة  دائما  مستعدة 
مثل هذا االستعداد يعطيها اإليجابيات، من أهمها: 

الظهور في السوق المالية - الحساسة تجاه المخاطر   •
- بمظهر المأمون القادر على الوفاء بالتزاماته.

تعزيز ثقة كل من المودعين والمقترضين، والتأكيد   •
كلما  لمتطلباتهم  االستجابة  إمكانية  على  لهم 

ظهرت.
مؤشرًا إيجابيًا للسوق المالية، المحللين، المودعين   •

واإلدارة.
تأكيد للقدرة على الوفاء بااللتزامات والتعهدات.  •

تجنب البيع الجبري لبعض األصول وما قد تجلبه من   •
سلبيات .

تجنب دفع كلفة أعلى لألموال.  •
المركزي،  البنك  من  االقتراض  إلى  اللجوء  تجنب   •

وسلبيات ذلك. 

مصادر السيولة 

إما  السيولة  على  التجارية  المصارف  تحصل  أن  يمكن 
ترتيب  خالل  من  أو  أصولها  بعض  تصفية  خالل  من 
السيولة  التزامات عليها. فعلى جانب األصول تتحقق 

من خالل: 
وفوائدها،  المستحقة  للقروض  العمالء  1.  تسديد 

وتحصيل المصارف الستثماراتها التي انتهت آجالها.
األسواق  في  استحقاقها  قبل  األصول  بعض  بيع   .2

والقروض  والسندات،  األسهم،  بيع  مثل  الثانوية، 
 .)SECURITIZED( المسندة

المطلوبات،  جانب  على  السيولة  لتوليد  بالنسبة  أما 
يكن  لم  فإذا  الودائع.  تنمية  خالل  من  ذلك  فيتم 
نتيجة  المصرف  الداخلة إلى  األموال  بين  توازن  هناك 
تسديد القروض واالستثمارات المستحقة والزيادة في 
شكل  على  منه  الخارجة  واألموال  جانب،  من  الودائع 
قروض جديدة، أو ودائع مسحوبة من جانب آخر، يكون 
الحاجة  هذه  وتقدر  السيولة.  إلى  بحاجة  هنا  المصرف 
بمقدار الفارق بين التدفقات النقدية الداخلة والتدفقات 
استعمال  إما   المصرف،  على  يجب  وهنا،  الخارجة. 
سيولته المخزونة بسرعة أكثر من سرعتها الطبيعية، 
أو القيام بشراء األموال، وهو ما يسمى بإدارة الخصوم. 

وتصنف مصادر السيولة على النحو اآلتي: 

1. مصادر داخلية 

هو  التجاري  المصرف  سيولة  إلدارة  التقليدي  المدخل 
الحاجة  عند  وأن  يستعمل  ميزانيته،  يخزنها ضمن  أن 
مؤقت  كمصدر   )FED FUNDS( االحتياطية  الفوائض 
للسيولة لحين القيام بالتعديالت الدائمة على ميزانيته. 
 SHIFTABILITY( التحويل  بنظرية  األسلوب  ويسمى هذا 
OR ASSET CONVERSION(، ألنه يقوم على تحويل أصوله 
السائلة إلى نقد لمواجهة احتياجاته، سواء لدفع الودائع 
أو للقيام بعمليات اإلقراض. هذا، ومن أهم مظاهر هذه 

األمر  الربحية،  النظرية اهتمامها بالسالمة على حساب 
الذي أدى إلى تقليص استعمالها. ويتم اختزان السيولة 

في ميزانية المصرف التجاري ضمن البنود اآلتية: 

 )PRIMARY RESERVE( االحتياطي األساسي
تستعملها  التي  النقدية  األرصدة  عن  عبارة  وهو 
على  زيادة  العادية،  التشغيل  ألغراض  المصارف 

االحتياطيات  القانونية المقررة. 

  )SECONDARY RESERVE( االحتياطي الثانوي
واألوراق  االحتياطية،  الفوائض  من  البند  هذا  يتكون 
المالية  واألوراق  األجل،  قصيرة  الحكومية  المالية 
نوعية ممتازة. ومخاطر  ذات  تكون  أن  األخرى، شريطة 
دون  السريع  للبيع  وقابلة  منخفضة،  فيها  اإلفالس 
خسارة. والغاية من االحتياطي الثانوي تحقيق ما يأتي: 

1. توفير السيولة الموسمية.
2.  الزيادة غير المتوقعة في الطلب على القروض.

العمق  ذات  السوق  في  العادية  غير  التطورات   .3
البسيط. 

 )TERTIARY RESERVE( االحتياطي الثالث للسيولة
المدى  على  السيولة  توفير  االحتياطي  هذا  غاية  إن 
الودائع.  القروض وتراجع  الطلب على  الطويل، كزيادة 
ويشمل هذا االحتياطي األوراق المالية الحكومية، التي 

تتراوح مدتها ما بين سنة إلى سنتين. 

 )INVESTMENT RESERVE( احتياطي االستثمار
بالدرجة  الدخل  تحقيق  االحتياطي  هذا  من  الغاية  إن 
البند  هذا  ويتكون  الثانية.  بالدرجة  والسيولة  األولى 

من األوراق المالية متوسطة وطويلة األجل. 
ويوفر تصنيف االحتياطيات للمصرف محفظة متدرجة 
االستحقاق، وغالبا ما يميل هذا التدرج لصالح األصول 
األصول  تسييل  لخسارة  تفاديا  وذلك  سيولة،  األكثر 
األقل سيولة عند الحاجة. لكن الفكرة األساسية لهذا 
مع  إليها  المشار  البدائل  في  السيولة  خزن  التدرج 
المدخل  هذا  وحسب  الظروف.  لتناسب  كافية  مرونة 
يكون تحويل األصول إما اختياريا، أو إجباريا. فالتحويالت 
المصرف،  من  خيار  دون  تتم  التي  هي  االختيارية  غير 
المالية  األوراق  وفوائد  قروضهم  العمالء  مثل تسديد 

واستحقاقها. 
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لألصول  االختيارية  غير  التحويالت  تخطيط  حالة  وفي 
على  يطلق  الداخلة،  النقدية  التدفقات  لتساوي 
المتوقع  الدخل  استراتيجية  االستراتيجية  هذه 
المدخل  ولهذا   .)ANTICIPATED INCOME THEORY(
أهمية خاصة، حيث أدى هذا األسلوب إلى تطوير نظرية 
المالية  واألوراق  الوفاء،  المواعيد محددة  ذات  القروض 

ذات تواريخ االستحقاق الموزعة بانتظام. 
لتحويل  االختيارية  غير  الطريقة  هذه  مقابل  وفي 
تستطيع  حيث  االختيارية،  الطريقة  هناك  األموال، 
بيع  خالل  من  إليها  النقد  إدخال  عملية  المصارف 
أصولها أو إقراضها، مثل عمليات البيع وإعادة الشراء 

قبل تواريخ االستحقاق. 

2.  المصادر الخارجية للسيولة 

المصرف  ميزانية  داخل  السيولة  خزن  لعملية  كبديل 
التجاري، طورت المصارف في مطلع الستينات أسلوبا 
تزامن  وقد  المطلوبات.  إدارة  يسمى  السيولة،  إلدارة 
ظهور هذا األسلوب وتطوير فكرة شهادات اإليداع في 
مطلع الستينات التي كانت وما زالت إحدى أهم أدوات 

هذا األسلوب. 
شهادات  في  تتمثل  المطلوبات  إدارة  أدوات  أهم  إن 
اإليداع والفوائض االحتياطية أو ما يسمى في الواليات 
واتفاقيات  األوروبي،  والدوالر   )FED FUNDS( بـ  المتحدة 

البيع وإعادة الشراء، وفوائض سوق ما بين المصارف. 

يستطيع  السيولة،  إدارة  في  األسلوب  هذا  وبفضل 
المخزونة  السيولة  مقدار  يخفض  أن  التجاري  المصرف 
في ميزانيته، وأن يستعمل فائض التخفيض لالستثمار 

في قروض ذات ربحية أفضل. 
إدارة  في  المصرف  يتبعها  التي  الجرأة  وتتحدد 
الموازنة  السيولة، بمدى  خصومه وكذلك مخزونه من 
تؤدي،  المتحفظة  فالسياسة  والمردود.  المخاطر  بين 
إدارة  على  اإلعتماد  سياسة  تقليص  إلى  شك،  وال 
المطلوبات، لكنها، في الوقت نفسه، تركز على زيادة 

السيولة المخزونة. 
وال يتوافر المصدر الخارجي للسيولة لجميع المصارف، 
المقترض  المصرف  بقوة  المصدر  هذا  إلرتباط  وذلك 
وسالمة مركزه االئتماني. وكان من أهم إيجابيات إدارة 
جانبي  إدارة  مرونة في  المصارف  إعطاؤها  المطلوبات 
بجانبي  االهتمام  على  اإلدارة  أجبرت  كما  ميزانياتها، 

الميزانية كوسيلة الدارة السيولة. 

قياس سيولة المصرف 

أفضل مقاييس السيولة ما كان منها قائما على أساس 
التدفق النقدي. لكن صعوبة تقدير مثل هذه التدفقات، 
هي  الكمي  األساس  على  القائمة  المقاييس  تجعل 

األكثر استعماال، وتتنوع هذه المقاييس فيما يلي:
1. نسبة الودائع إلى الموجودات  

تمويل  في  الودائع  أهمية  مدى  النسبة  هذه   تقيس 

الودائع  استعمال  ويفضل  المصرف.  موجودات 
هذه  احتساب  عند   )CORE DEPOSITS( المستقرة 
بالودائع  ويقصد  الودائع.  جميع  من  بدال  النسبة، 
المستقرة تلك التي يتوقع أن تبقى في المصرف برغم 
الظروف االقتصادية المختلفة، وتلك التي تقل عن الحد 
األدنى للتأمين الوطني على الودائع، إذا وجد مثل هذا 
التأمين. ويتوقع أن تكون نسبة الودائع المستقرة إلى 
التي تعتمد  الصغيرة  المصارف  الموجودات عالية في 
لتلك  ومنخفضة  العمالء،  من  واسعة  قاعدة  على 

المعتمدة على إدارة المطلوبات. 
2.  نسبة التسهيالت إلى الموجودات   

بما أن القروض تعتبر أقل موجودات المصرف سيولة، 
ثانوية  سوق  فيها  يوجد  ال  التي  البلدان  في  خاصة 
غير  بشكل  تعبر،  النسبة  هذه  فإن  لذا  للقروض، 
مباشر، عن مدى حالة السيولة. فالنسبة العالية مؤشر 
على التوسع في اإلقراض، وبالتالي انخفاض السيولة، 
بينما تشير النسبة المنخفضة إلى وضع سيولة جيدة 
هذه  تميل  أن  المالحظ  ومن  كامنة.  اقراضية  وطاقة 

النسبة للتغير مع حجم المصرف. 
3.  نسبة التسهيالت المصرفية إلى الودائع  

تعتبر هذه النسبة إحدى المقاييس التقليدية لسيولة 
في  الودائع  استعمال  مدى  تقيس  وهي  المصارف، 
عمليات اإلقراض. وتعتبر نسبة التسهيالت إلى الودائع 
وكلما  السيولة،  عن  تعبيرا  األكثر  الصورة  المستقرة 
انخفضت هذه النسبة كانت مؤشرا على مخزون من 

السيولة لدى المصرف، والعكس صحيح. 
مقياسا  كونها  في  تكمن  ال  النسبة  هذه  أهمية  إن 
دقيقا للسيولة )ألنها ليست إال مقياسا تقريبيا لهذه 
إلدارة  تحذير  إشارة  كونها  في  تكمن  وإنما  الغاية(، 
األصول  بتوزيع  الخاصة  سياساتها  لمراجعة  المصرف 

لصالح السيولة. 
إلى  التسهيالت  نسبة  فيها  تزيد  التي  النقطة  وعند 
الودائع المستقرة على 1 : 1، يكون ذلك بداية للفصل 
المخزونة،  السيولة  على  يعتمد  الذي  المصرف  بين 
لتحقيق  المطلوبات  إدارة  على  يعتمد  الذي  والمصرف 
به  تتميز  عما  هذه  الفصل  نقطة  وتعبر  سيولته. 

مصارف إدارة المطلوبات، وهي: 
• انخفاض نسبة الودائع المستقرة لألصول.

• ارتفاع نسبة القروض إلى الموجودات. 
تؤدي  المصرف  حجم  في  زيادة  أية  بأن  القول  ويمكن 
إلى زيادة نسبة اإلقراض لديه، وانخفاض نسبة الودائع 

المستقرة. 
4.  الموجودات السائلة إلى الموجودات 

األكثــــر  األصــــول  أهميـــة  النسبــــة  هـــذه  تقيـــس 
سيـــولة بالنسبة إلجمالي األصول. وتتكون الموجودات 
نفسه،  المصرف  لدى  النقدية  األرصدة  من  السائلــة 
المركزي،  والبنك  المصرفي  الجهاز  لدى  وودائعه 
سنة.  عن  مدتها  تقل  التي  المالية  األوراق  وكذلك 
إلى  تحويلها  وســـرعة  بسهـــولة  البنود  هذه  وتتميز 

نقد دون خســـارة تذكر. 


