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 اىمقذمت

 

المدى أو البعد  لتمدٌرفكرة إٌجاد تصنٌف للبنون مراجعة نسبة كفاٌة السٌولة وعلى تركز  الدراسةهذه 

ٌمكن ألي فدابعهم فً الظروف غٌر االعتٌادٌة. ولن ٌتحمل فٌه البنن سحب العمالء أالزمنً الذي ٌمكن 

ما لدٌه استخدام وذلن عن طرٌك  ،الظروف غٌر االعتٌادٌةمن بنن أن ٌمتص الصدمة فً األٌام األولى 

 مخاطر السٌولةبٌن  هلموابمافٌما ٌخص بسترتٌجٌة جادة إلبنن إذا لم تكن لو .من سٌولة حاضرة

وف غٌر االعتٌادٌة، فمن البدٌهً ان ٌواجهة البنن مصاعب واالعداد لمواجهة الظر وتوظٌف األموال

الجهات الرلابٌة فلسفة أن وبالرغم من . الظروفتلن الوفاء بالسحوبات على الودابع مع استمرار 

رأس من  افكمستوى كان منصبا على ضرورة تؤمٌن ( 2فً العمد السابك )وكما فً بازلاالشرافٌة و

كافٌة  سٌولةتحمٌك فً مصور من ضمن أسبابها الربٌسٌة الالعالمٌة كان المالٌة المال، إال أن األزمة 

ملٌلة، مما انعكس سلبا على لدرة  البنن الجودة الالودابع فً عملٌات االبتمان ذات  توظٌفتزامنا مع 

 .لدعم السٌولة واالستثمارات المختلفة فً االبتمانعلى استرجاع المبالغ الموظفة 

ن الفترة األولى خالل الظروف غٌر أن العجز فً السٌولة لد ٌنشؤ بسبب أالدراسة كٌف تبٌن كما 

ز حلول آجاالها خالل الظروف غٌر رك  ت  لد تخلفا فً التدفمات النمدٌة من ابتمانات لد تشهد االعتٌادٌة 

ن ٌكون فً حساب نسبة كفاٌة السٌولة مزٌج وتنوع أكبر فً أعلى الدراسة  تحثعتٌادٌة. ولهذا اال

، بل أٌضا من طبٌعة كل بند بهما ودرجة جودته فحسبلٌس من حٌث  ،ن للموجودات والمطلوباتاألوزا

مع اٌجاد تصنٌف للبنون تمترح الدراسة نسبة كفاٌة السٌولة أخذا بهذا البعد، كما حٌث تركزات اآلجال. 

 .هابنسبة كفاٌة السٌولة بناءا على 

 

 

 يتأثٍر عيى اىنشاط االقتصاداىاالعتٍادٌت واىظروف غٍر سٍنارٌى مفاٌت اىسٍىىت و

 

السحب من فً رغبة العمالء البنن بتوفٌر المبالغ المودعة ألصحابها فً حالة ٌلتزم فً كل األحوال، 

تلن مع استمرار للسٌولة لدٌها تدرٌجٌا  ادانفشهد البنون تفً األحوال غٌر االعتٌادٌة، س. وهمودابع

ٌصعب على البنن ف ،الوضع، ستتنامى موجة من التخلف عن السدادمع تؤزم والظروف لفترات أطول. 

. الداعمة للسٌولةتحصٌل االبتمانات المستحمة على عمالبه المدٌنٌن، مما سٌإثر على التدفمات النمدٌة 

ن سوق أالبنن حظ لٌولد  ،ٌل استثماراته )خاصة االوراق المالٌة(سٌٌواجه البنن أٌضا صعوبة فً تولد 

 ،اعملٌة البٌع غٌر مجدٌة بسبب التزاحم علٌه بحوستصكما ، متسارعةانخفاضات الٌة ٌمر باألوراق الم

ولد تسوء تلن . مشكلة السٌولةمن ك عم  سٌ ، األمر الذيهعاصن  للة خاصة اذا اتسم السوق بعدم العمك و

عملٌة  مد ٌصل األمر الى أن تصبحف ،موجة تآكل فً الثمة الظروف وتعم كل النظام البنكً مع ظهور

السحب من األرصدة خارجة عن سٌطرة بعض أو معظم البنون فً المٌام بالوفاء بمتطلبات السحب غٌر 

 . وحدوث تؤثٌر سلبً على النظام المصرفً برمته ، مما لد ٌإدي فعال الى انهٌار بعض البنوناالعتٌادي
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ومن شؤن ذلن أن  .ة لتوفٌرهافً األحوال غٌر االعتٌادٌة، ٌنشغل البنن فً التركٌز على السٌوللذلن، و

. وحتى ٌجذب البنن سٌولة إلى حساباته، لد ٌروج كثٌرا تملصٌسحساب نشاط التموٌل الذي على ٌكون 

جذبها من بنون أخرى. كما وستموم بل ووذلن تشجٌعا على استبماء السٌولة  ،نسبا تنافسٌة لعوابد الودابع

ملصا بذلن الطلب على مالودابع، ٌة تكالٌف فوابد هذه البنون بفرض نسب عالٌة على فوابد التموٌل لتغط

 .االبتمان

ٌنعكس سوهذا ما مشكلة السٌولة فً كل االلتصاد، من إن التولف أو الضعف الكبٌر فً االبتمان سٌعمك 

العمار مثل ، فضال عن حدوث انخفاض حاد السعار االصول )ونموهسلبا على النشاط االلتصادي 

وسنجد من ضمن من سٌعرض أصوله للبٌع  .المحرن لهما شح التموٌلالطلب و النحسارواألسهم( نظرا 

أكبر لدر من األموال التى ٌمكن ان تسدد فً ممابل ابتماناتهم، لتؤمٌن وذلن  ،المدٌنٌنلطاع كبٌر من 

. ونتٌجة النخفاض با انخفاضات أكبر فً األسعاربمس ،بشكل اكبرعن الطلب وهذا ما سٌزٌد العرض 

أسعار األصول، ستصبح األصول المضمونة فً ممابل االبتمان الل لٌمة، األمر الذي سٌإدي الى تآكل 

 جودة الضمان وطلب المزٌد من الضمانات عند جدولة الدٌون. 

ولد حدث هذا السٌنارٌو فً لطر تزامنا مع األزمة المالٌة التى وصلت إلى االلتصاد المطري ابتداء من 

حٌث أصٌب بعض لطاعات االلتصاد )خاصة لطاع العمارات واألسهم(  ،2118الربع الرابع من سنة 

ارتفعت أسعار الفابدة البنكٌة على الودابع واالبتمان، كما  .الطلب بسبب تنالصبالجمود التدرٌجً 

إرباكا ذلن كل وانخفض االبتمان، وتعاظم لدى المستثمرٌن لهف بٌع األصول والتزاحم على ذلن، مسببا 

 النشاط االستثماري.  تملصا فًو المصرفًللنظام 

ضخ ك :المالً، متمثال فً عدد من األجراءاتالمطاع ولد استدعى هذا الوضع التدخل الحكومً لدعم 

بواسطة شراء الحكومة )كذلن و ،فً النظام المصرفً عن طرٌك شراء المحافظ العمارٌة للبنون السٌولة

تم ، وأسهمها% من عدد 01جهاز لطر لالستثمار( أسهم البنون بعد زٌادة رأسمالها بنسبة ال تمل عن 

السماح للبنون بتخفٌض رأسمالها عن طرٌك شراء أسهمها فً بورصة لطر، فضال عن دعم  أٌضا

بالرغم الحكومة للبورصة المطرٌة عن طرٌك التدخل المباشر بالشراء لمنع موجة االنخفاضات الحادة. و

من أن هذه االجراءات انمذت النظام المصرفً من تداعٌات األزمة العالمٌة ومن السحوبات الكبٌرة 

ً كان بطٌبا فً النمو والعودة  التى كانت الطبٌعٌة والمبررة الى المستوٌات للودابع، إال ان النشاط التموٌل

 . 2118لبل االزمة العالمٌة فً  اعلٌه

النظام المالً والمصرفً إلى عٌد الثمة جاء لٌفً ضخ السٌولة فً االلتصاد ً ن التدخل الحكومال شن أو

فً دعم الثمة وما كان سٌتكبده المبكر بٌن تكلفة الحكومة من هذا التدخل  حالترجٌتم ولو  فً لطر.

، سنصل بتلن اصابة النظام المصرفً باالنهٌارفً حالة  األداء االلتصاديااللتصاد من ضعف كبٌر فً 

المبكر النماذ النظام المصرفً او دعم الثمة فٌه ستكون ألل أن فاتورة التدخل وهً  ،الممارنة الى حمٌمة

المالءة والسٌولة بشكل فضل من غٌره من ناحٌة أن النظام المصرفً فً لطر كان أوبالرغم من  .بكثٌر

 المصرفً فً لطر. زالة الملك بشكل كامل عن النظامالن التدخل الحكومً كان مهما أعام، إال 

نبهت الى ضرورة التركٌز على أن النظام المصرفً فً لطر  2118وال شن أن األزمة المالٌة فً عام 

فً جانب جانب كفاٌة رأس المال فحسب، بل أٌضا  فًلٌس   -ال بد أن تكون لدٌه الجاهزٌة التامة 
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نشاط االستمرار فً البما ٌحمك  ،بمسإولٌة أكبر كفاٌة مطمبنة من السٌولة وتوظٌف للودابعوجود 

 لتصادي ونمو مستدام لاللتصاد.اال

 

 

 عذً مفاٌت اىسٍىىت فً اىنظاً اىمصرفً طبٍعت مشنيت
 

وٌمكن التركٌز على طبٌعة كل حساب  .حسابات مختلفة فً جانب الودابع ن البنون لدٌهاأمن المعروف 

 نستعرض ذلن فً اآلتً:سوتارٌخ االستحماق من تلن الحسابات. حرٌة السحب ومن ناحٌة 

o  حساب بالسحب الحر من لبل وٌتصف هذا ال :و حساب تحت الطلبأالحساب الجاري
 .وٌلتزم البنن بتوفٌر المبلغ المراد سحبه فً نطاق الرصٌد المودع ولت الطلب .المودع

لتوفٌر مسبما هذه الحسابات لٌس لها أجل استحماق حتى ٌستعد البنن وعموما، فإن 
المراد سحبه لتوفٌر المبلغ  تام ومستمر، وإنما ٌكون على استعداد المطلوب سحبهالمبلغ 
 . ذلنشاء المودع ما متى 
 

o غٌر ان من حٌث حرٌة السحب الجاري حساب التوفٌر: هذا الحساب شبٌه بالحساب ،
المراد سحبه من المبلغ  بتحوٌلللعمٌل  ٌسمحبل بشٌن، اب ال ٌتم السحب من هذا الحس

من طلب التغطٌة للبنن بتعلٌمات العمٌل عطً أو أن ٌ   ،لسحبه بشٌن الى الجاريالتوفٌر 
لٌس الحساب هذا والمهم ان  .فً حالة عدم كفاٌة رصٌد الحساب الجاريحساب التوفٌر 

البنن وانما ٌكون  ،تدبٌر المبلغ المراد سحبهعلى مسبما لٌساعد البنن له تارٌخ استحماق 
 . من ودابعهسحب الفً صاحب الحساب لتلبٌة رغبة  ةمستمر جاهزٌةأٌضا على 

 
o  ال و .على السحبغٌر ملزمة لٌود حساب الودٌعة ألجل: ٌتمٌز هذا الحساب بوجود

مع البنن  اعلٌهإال بعد مضً الفترة المتفك  تهسحب ودٌع علىصاحب الحساب دم ـْـمٌ  
المودع مبل ٌ   ،تفاق بٌن المودع والبننذا النوع من االوفً ه. نظٌر عابد نمدي

ن أن البنن علٌه لذلن، فإ .خسابرعوابد هذا الحساب فً حالة السحب أو كسر الودٌعة
ٌوفر المبلغ المطلوب سحبه متى ما أراد المودع سحب المبلغ، حتى لو استغنى عن 

 عوابد الحساب. 
 

ارسة العامة فً البنون هً استخالص الجزء المستمر من الودابع لبناء سٌاسة ممن أن الموبالرغم 

حسابات  بٌنااللتزامات فً  إتكافالعدم مشكلة فً حمٌمة األمر ن البنن ٌواجه أال إالسٌولة واالبتمان، 

أن فً ٌستخدم حمه الذي وفره البنن له أن الودابع وتوظٌف الودابع فً االبتمان. حٌث أن المودع ٌمكن 

حسابً الجاري على توارٌخ استحماق ل وجودحٌث ال  ،هٌعلسحب من أرصدته دون أي لٌود ملزمة ٌ

 بعدم السحب من ودٌعته كما هو فً حساب الودٌعة ألجل. المودعٌلزم  وال وجود لحكوالتوفٌر، 

أما أذا نظرنا الى جانب توظٌف واستخدام األرصدة المودعة من لبل البنون وذلن بتوجٌهها الى 

استدعاء االموال التى على مدٌنٌه فً أن ال وجود لحك ٌمكن ان ٌستخدمه البنن االبتمان، فإننا نلحظ 
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داول االبتمانات جد هنان سوق لتٌو كما أنه ال .استحماق علٌهاالوظفها فً االبتمان لبل حلول تارٌخ 

 و بٌعه فً ذلن السوق للحصول على السٌولة. أالبنكٌة فً حال رغبة البنن خصم االبتمان 

نشؤت من عدم التوافك والتواإم فً التزامات البنن تجاه عمالبه المودعٌن من لذلن ٌواجه البنن مخاطر 

من  وهذا ما ٌحتمبٌن االٌداع واإلبتمان. وبالتالً  -ناحٌة، واتجاه عمالبه الممترضٌن من ناحٌة أخرى 

هنا . وتؤتً التى تإثر على السٌولة وجود استراتٌجٌة لدى البنن للتخلص من هذا النوع من المخاطر

ات ٌٌاطتمثل النمدٌة واالح ،أخرىسٌولة الى مصادر  اللجوءفً كفاٌة السٌولة ولدرة البنن أهمٌة 

واالستثمارات المصٌرة االجل والمروض المصٌرة األجل وكذلن المبالغ التً ٌمكن أن ٌمترضها البنن 

 عتٌادٌة.االي عجز فً السٌولة لمواجهة السحوبات غٌر ألسد 

 

 

 خطىط األمان اىحاىٍت ىنفاٌت اىسٍىىت فً اىنظاً اىمصرفً فً قطر

 

 لسالمة وحصانة المطاع المصرفً.خطوط أمان بمثابة تعد  تتعلٌماالمركزي لطر  مصرفلمد وضع 

مشكلة فً  ةساعدت البنون فً تعزٌز لدراتها الكلٌة لمواجهة أٌالتعلٌمات ومن المفترض أن تكون تلن 

تعلٌمات المصرف  تحتوٌة ضالمنوٌمكن ان نعدد خطوط االمان الحالٌة الظروف غٌر االعتٌادٌة. 

 فً النماط اآلتٌة:المركزي 

نسبة كفاٌة رأس المال ه للبنون بشؤن المركزي تعلٌمات مصرف لطرال. أصدر كفاٌة رأس الم .0

% عن الحد األدنى الممرر فً 2)بزٌادة   %01عن  بحٌث ال تمل)واالحتٌاطات المتراكمة( 

وتنفٌذ  . وتعتبر نسبة كفاٌة رأس المال عامل مهم فً تحري الدلة فً اختٌار األصول(2بازل 

 نسبة كفاٌة رأس المال ستحد البنون من التوسع غٌر المبررن إحٌث  ،ابتمانات ذات جودة عالٌة

أن البنن مجهز بشكل عنى بالضرورة تالمال ال  كفاٌة رأس نسبةما ٌهمنا هنا أن وفً األصول. 

رأس المال لد الٌكون دابما فً حالة سابلة، بل فً كثٌر من جٌد من ناحٌة كفاٌة السٌولة، ألن 

 أو األصول الثابتة. و/او الطوٌلة األجل و/األحٌان ٌكون متجسدا فً األصول المصٌرة 

 

االحتٌاطً االلزامً. ٌعتبر االحتٌاطً االلزامً من خطوط األمان المهمة لمواجهة عدم كفاٌة  .2

% من اجمالً الودابع 4.75إلى استمطاع ما نسبته  السٌولة، حٌث ان تعلٌمات المركزي تشٌر

 وهذا االحتٌاطً ٌكون دوما فً حالة سابلة.لصالح االحتٌاطً االلزامً. 

 

ن ٌرصد أاحتٌاطً المخاطر. اعتمادا على تعلٌمات مصرف لطر المركزي، ٌجب على كل بنن  .3

االحتٌاطً أن ٌكون هذا ٌ تولع واالبتمان فً شكل احتٌاطً مخاطر. اجمالً % من 2ما نسبته 

 . تهامشكلة تتعلك بعدم كفاٌمواجهة اي تصلح تحوٌلها الى سٌولة لتساهم فً فً حالة 
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االشراف لدى المصرف المركزي، والرلابة ٌة أدوات لة وفاعءعتمد خطوط األمان هذه على كفاتو

ظروف الستبالً لمواجهة بتلن التعلٌمات حتى ٌكون لدٌها وضع ا ونمن ناحٌة البنالتام لتزام االوكذلن 

 البنن او النظام المصرفً برمته.بها لد ٌمر التى عتٌادٌة االغٌر 

 

 (2102مفاٌت اىسٍىىت )أمتىبر  إدارة اىسٍىىت ونسبهبخصىص مصرف قطر اىمرمسي تعيٍماث 

 

دراة إفٌما ٌتعلك بطلب من البنون ( إلى أن المصرف المركزي 2102شٌر تعلمٌات البنون )اكتوبر ت

 اآلتً:ك 255وبشًء من التصرف من صفحة  كما هو ممتبسالسٌولة 

تحدٌث سٌاسٌة ادارة السٌولة بما ٌتالبم مع الظروف العادٌة وغٌر العادٌة، وذلن بتحدٌد األهمٌة  .0

ة لكل عنصر من عناصر مصادر االموال وكٌفٌة استمرار التدفك الى البنن فً كل ٌالنسب

 لالعتماد على الودابع.األحوال، ووضع حدود مرنة 

 

 .وضع خطط لمواجهة الطوارئ وذلن بمراجعة آجال االستحماق لموجودات ومطلوبات البنن .2

 

وضع سٌنارٌوهات فً حالة تعرض البنن لمخاطر السٌولة وكٌفٌة سداد االلتزامات فً حالة  .3

وعلى البنن وضع  .مثل افتراض سحب مفاجا liquidity stress testingلطوارئ 

 ءات التى ٌمكن اتخاذها لمواجهة تلن المخاطر عن طرٌك:االجرا

وضع الحدود الدنٌا للموجودات السابلة التى ٌتعٌن على البنن االحتفاظ بها لمواجهة  . أ

  االلتزامات الطاربة.

لدرة البنن فً الحصول على مصادر اموال اضافٌة من السوق وذلن من خالل اعداد  . ب

  ٌداع )التراض( ٌسهل استخدامها ولت الحاجة.ترتٌبات مع بنون اخرى لتحدٌد سموف ا

 ٌاس ومتابعة ومرالبة التدفمات الفعلٌة ل . ت

 نتهى االلتباس.إ

 

وخاصة فً الظروف  ،مخاطر ةٌأه هكل هذه التعلٌمات جاءت لتدعم وضع السٌولة لدى البنون لمواجإن 

وعً المصرف المركزي بؤهمٌة أن تكون البنون على جاهزٌة تامة ألي  مدى ٌبٌنوهذا  .غٌر العادٌة

 ظرف طارئ. 

مإشرا لمٌاس جاهزٌة السٌولة لدى عد نسبة كفاٌة السٌولة، والذي ٌ  المركزي هذا، ولد وضع المصرف 

. كما أن المصرف المركزي بصدد تحدٌث تلن السحب غٌر االعتٌاديالبنون فً مواجهة مخاطر 

  التالً. البندع فً والموض اوسنتتطرق لهذ .النسبة
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 (LCR) 3اىحاىٍت واىنسبت اىمقررة فً بازه نسبت مفاٌت اىسٍىىت 

 

وفاء الفً جاهزٌة البنون مدى من أهم النسب التى تهمنا فً جانب معرفة  إن نسبة كفاٌة السٌولة هً

فما أعلى( صحٌح . فكلما كانت النسبة عالٌة )واحد فً الظروف غٌر االعتٌادٌة طلبات سحب الودابعب

 الودابع. من مواجهة السحب غٌر االعتٌادي لسٌولة لدى البنن المدرة على توفٌر الكلما كانت 

لسنة  258و  257 فحةص "تعلٌمات للبنون"وحسب تعلٌمات المصرف للبنون الواردة فً كتاب 

 سٌم البسط على الممام كاآلتً:كناتج تمحسب فإن نسبة كفاٌة السٌولة ت   ،2102

o فً  ونالبسط: وٌركز على النمدٌة التى تملكها البنون. وتتكون النمدٌة من أرصدة البن
 نسبة إخذتو ،ولدى البنون األخرى والبنون بالخارجالمركزي حساباتها وفً المصرف 

فً البسط. اضافة الى نسب عالٌة من استثمارات االوراق  % من تلن األرصدة011

  لتلن البنون.أو المتداولة األجل  ةمالٌة المصٌرال
 

o  ودابع البنون،  %45من ودابع العمالء،  %25عدة بنود منها الممام: وٌتكون من

ودابع  %25سنة، و  2الى  0الجل من ودابع  %31ودابع ألجل الل من سنة، و 41%

من السموف  %31سنوات،  3لودابع اكثر من  %21سنة، و 3الى  2ألجل من 
 الخ.  غلة ، ...تاالبتمانٌة غٌر المس

 

كلما كان اكثر و. صحٌح 0عن لسمة البسط على الممام  لحاصال ٌمل وٌجب أن تحرص البنون على أن 

 .على سٌولة أكبر ممابل المطلوبات على البنن دل  ذلن المستوى، من 

واالرتفاع عن الواحد الصحٌح بٌن االنخافض فً المطاع المصرفً فً لطر نسبة الولد تراوحت هذه 

سجلت ارتفاعا وصل  كما، 0.80فمد سجلت النسبة مستوى أعلى بملٌل من  .فً السبع سنوات السابمة

 .2102الى  2118سنوات من الخالل  1.30الى ما دون الـ 

لنسبة كفاٌة السٌولة فً جانب الممام )او المطلوبات(  ةوزان الموضوعن األأفً هذا الصدد والمهم هنا 

من خالل بعض لماءاته لم كاتب الدراسة ولد ع  . لظروف غٌر االعتٌادٌةبدلة كافٌة للد ال تكون مالبمة 

ن المصرف المركزي بصدد أصبحت لدٌمة وأالنسبة  ن هذهمصرف لطر المركزي أفً بخبراء 

 3فً بازل  ةلممترحة والممرروذلن عن طرٌك تبنى النسبة ابؤوزان وبنود جدٌدة، تغٌٌرها واستحداثها 

 . فً السنوات المادمة لكفاٌة السٌولة معتمد كمإشرالسٌولة، وهً نسبة تغطٌة 

تغطٌة  علىتهتم بمدى لدرة البنن  Liquidity Coverage Ratio (LCR) 3التغطٌة فً بازل  نسبةو

نسبة التغطٌة ولفترة معادلة وذلن عن طرٌك مصادر السٌولة الممررة فً  ،التدفمات الخارجةصافً 

 .لعمل بهذه النسبة الحدٌثةبخصوص الى البنون إ اشعارإالمركزي لطر رسل مصرف أولد شهر. 

تلن النسب على عمل البنون. تبنى  أثرتؤثر" لمعرفة مدى الجراء دراسة "إطلب المركزي من البنون و

% فً 61مستوى ال ٌمل عن من و ،ك النسبة تدرٌجٌاٌتطبلسنوات  5حدد المصرف المركزي فترة و

. 2108% سنة 011 و 2107% سنة 91و  2106% سنة 81 و 2105% سنة 71 و 2104سنة 

 فً كل سنة.بالنسبة الممررة وسٌفرض المركزي غرامات على كل بنن ال ٌتمٌد 
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مبٌن فً البند وكما هو هذه الدراسة، فً  المشروحةعن النسبة  3وما تختلف عنه نسبة التغطٌة فً بازل 

ن العجز فً السٌولة لد ٌنشؤ بسبب ان فترة الشهر لد تتركز بها تخلفا فً أكٌف سنرى أنه التالً، 

عتٌادٌة. ولد ٌنشؤ االنمدٌة من ابتمانات حلت آجاالها خالل الفترة المبكرة من الظروف غٌر التدفمات ال

و كفاٌة أصحٌح فً نسبة التغطٌة  0عن ذلن عجز ٌفوق ما احتاط به البنن حتى فً حالة تحمك نسبة 

فً الممام بالنسبة لالبتمانات ( 3% الحالً حسب بازل 41)من ر أكب اعطى وزنٌأن نمترح لذلن السٌولة. 

بشكل ملحوظ ، حٌث إن النظام المصرفً فً لطر لد عانى من هذه المشكلة خالل الشهرتى ستحل ال

  .2118خالل أزمة 

 3أعلى مما هً ممررة حالٌا فً بازل أو وزنا نسبة  سحب االفرادان تعطى لنمترح األمر األخر، 

من لبل األفراد نمال  تشهدلد كانت  2118خالل أزمة فً لطر أن بعض البنون  %( بسبب01)

، او لها سند مباشر من ملكٌة الحكومة وحساباتها من البنون األضعف الى البنون األلوى مألرصدته

  كبنن لطر الوطنً.

كما هو حالٌا ا )وزنا كبٌر ال تعطى حسابات ودابع الحكومةن ذلن، تحث الدراسة على اإضافة الى 

بسبب ان البنون فً ولت االزمات ٌمكن ان تتفاوض مع الحكومة البماء ودابعها  ( 3فً بازل  41%

 كنوع من الدعم خالل االزمات. 

 

وتنوع أكبر من األوزان للموجودات ن ٌكون فً حساب نسبة السٌولة مزٌج أولهذا نمترح فً البند اآلتً 

مع مع تركزات اآلجال بالنسبة لالبتمانات والودابع، والمطلوبات النمدٌة والمصٌرة والطوٌلة واألجل، 

 .ة كفاٌة السٌولةنسبتحمٌمها لاٌجاد تصنٌف للبنون حسب 

 

 

 تصنٍف اىبنىك بها مع مقترح عيى اىتحمو ونسبت مفاٌت اىسٍىىت اىبنل سٍىىت قذرة 

 

خالل فترة شهر  بالسحوبات على الودابعة البنن على الوفاء رتمٌس لدالتغطٌة لنسبة  3إن تبنى بازل 

ٌتخلله حدوث ظرف غٌر اعتٌادي هو أهم فترات اختبار لد الذي فترة الشهر األول جاء على خلفٌة أن 

  .الصمود والتحمل الدارة السٌولة فً البنن

عجزا فً التدفمات النمدٌة البنون عتٌادٌة لد تشهد االخالل الفترة غٌر  هأنالمشكلة فً  ولكن لد تكمن

ن أكما  أزمة ما لد ٌمر بها االلتصاد.كز اآلجال خالل ر  ت  نتٌجة  بسبب زٌادة التخلف عن سداد االبتمان

ه، وبالتالً فإنه كلما طالت فترة تٌادٌة أمر ٌصعب تمدٌرعاالالتنبإ بطول أو لصر فترة الظروف غٌر 

دعم السٌولة لتغطٌة ٌ بمافإن  المدرة على تحمل فترة أطول للوفاء بالمطلوبات و ،الظروف غٌر العادٌة

 . طول من الشهرالعجز سٌستدعً فترة تحمل أ

فً  أسفلهالمبٌن  الرسم البٌانًبلدٌه فترة الصمود واختبار وٌمكن تحلٌل مدى لدرة البنن على الوفاء 

فً طول أو لصر فترة التحمل والصمود المطلوبة  تمثلالشكلٌن ٌحٌث الفرق بٌن  شكل )أ( و )ب(
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فالسحب االفتراضً ٌكون بمثلث ذو زاوٌة لابمة من الٌسار لٌدل على  .لمواجهة المطلوبات على البنون

ن ، وزاوٌة حادة من لاعدة المثلث جهة الٌمٌن لٌبٌ  (بسبب ولوع أزمة ما)وجود حالة سحب غٌر اعتٌادٌة 

ن السحب ٌكون كبٌرا فً االٌام األولى ثم ٌمل إحٌث المدى الذي سٌستمر فٌه السحب غٌر االعتٌادي، 

 من نمدٌة وأموال سابلة.  معتٌادي بما لدٌهاالمع استجابة البنون للسحب غٌر مع عودة الثمة و

 

 شكل )أ(

 

 

 

 

 

 

 شكل )ب(

 

 

 

 

 

 

لموجودات السابلة وما تبناه فً شؤن كفاٌة السٌولة من اوٌشٌر شكل المستطٌل إلى ما احتاط به البنن 

من مصادر  من أموال فً البنن أوالتى ٌتعٌن على البنن االحتفاظ بها لمواجهة االلتزامات الطاربة 

  .أموال إضافٌة من السوق

على ٌنبغً حٌث والمثلث البارز )المخطط( ٌدل على عجز السٌولة خاصة فً االحوال غٌر العادٌة 

شٌر الى ت المخطط عدم المدرة على السداد. ولاعدة المثلثمن لبنن تدبٌر المبلغ، وإال ستتزعزع الثمة ا

لمثلث حادا )كما فً الصمود المطلوبة. ولهذا، كلما كان الضلع األعلى المابل للٌمٌن لمستوى أو فترة 

، )منبسطا( نة فً لاعدة المثلث. وكلما كان الضلع مفروشاالشكل أ( كلما للت الفترة الالزمة للتحمل المبٌ  

المهم هنا هو كٌف ٌمكن للبنن مواجهة مساحة المثلث البارز  طالت الفترة المطلوبة للتحمل )شكل ب(.

 .المطلوبة )المخطط( والتً تبٌن عجز السٌولة وفترة التحمل

 ًف السٌولة العجز

التغطٌة ًف األحوال 

 العادٌة

 الزمن

 السحب الكبٌرمثلت 

 فترة التحمل لمواجهة األزمة السحب ًف وضعه الطبٌعً الى وضعه الطبٌعً ٌرجعالسحب 

 فً السٌولة العجز

التغطٌة ًف األحوال 

 العادٌة

 الزمن

 مثلت السحب الكبٌر

 لمواجهة األزمةفترة التحمل  السحب ًف وضعه الطبٌعً السحب ٌرجع الى وضعه الطبٌعً
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لذلن  . فترة التحمل أو اكبر فترة ٌمكن ان ٌتحمل فٌها البنن الصدمةتمدٌر ا، ٌجب التركٌز على نوه

ٌمكن ان نتفك على حمٌمة وهً انه كلما كان البنن لدٌه ادارة سٌولة جٌدة بحٌث ٌستطٌع من خاللها البنن 

لادرا البنن من مصادر البنن ومن مصادر اخرى، كلما كان أو العجز فً السٌولة  ان ٌلبً السحب الكبٌر

عن طرٌك نسبة كفاٌة السٌولة او حتى معادلة البسط والممام تمدٌره وهذا ٌمكن على التحمل لفترة أكبر. 

النسبة تزٌد عن الواحد الصحٌح، كلما دل ذلن على لدرة أكبر لتحمل  تنسبة كفاٌة السٌولة. فكلما كانل

 ظروف غٌر االعتٌادٌة.فترة أكبر فً ال

 اآلتً: البنن حسب النسبة الممترحة كتصنٌف كفاٌة السٌولة ثم طرٌمة لحساب  نوردلذلن ٌمكن ان 

 مكونات نسبة كفاٌة السٌولة: :أوال 
 
  فً معادلة البسط والممام، ٌمثل البسط كل ما ٌملكه البنن من نمدٌه بالبنن وأرصدة

مودعه بالداخل والخارج وأرصدة بالنمد األجنبً واحتٌاطات وأصول ٌمكن تسٌٌلها 
سٌولة نمدٌة  وكذلن من والمعادن الثمٌنة،فً االجل المصٌر كاألسهم والسندات 

 مالبة البنن فً الحصول علٌها.  تسمحكلما ولروض  ،توضع لدٌهواٌداعات 
 

  كما ٌمثل الممام الودابع بمختلف انواعها، وتتراوح النسب حسب التولع المتعارف
بشكل اكبر من منها ان الحسابات الجارٌة والتوفٌر تكون نسبة السحب حٌث  ،علٌه

ومن هذا المنطلك توضع نسبة  .الودابع األخرى كالودابع ألجل والودابع الحكومٌة
ألل ثم للحساب الجاري والتوفٌر وألل للودابع ألجل فً الممام اكبر و وزن( )ا
دون سحب(. كما توضع نسب  الودابع الحكومٌة )النها لابلة للتفاوض وابمابهل

لشهادات اإلٌداع والسندات  أعلىتبدأ بنسب للمطلوبات على البنن، لمختلفة )اوزان( 
ذات االستحمالات المرٌبة األجل ثم نسب ألل لالستحمالات ذات اآلجال األبعد، 

لمروض ذات االستحمالات المرٌبة ونسب الل للمروض ذات لوكذلن نسب اعلى 
وشهادات اإلٌداع المابلة للتفاوض أو ، ونسب ألل للمروض األبعداالستحمالات 

 المروض من الحكومة.
 

 انٌا: التصنٌف الممترح:ث 
  
  حسب نسبة كفاٌة السٌولة  البنونتصنٌف النسبة أعاله، ٌمكن التراح وبناء على

 كلما كان حاصل لسمة البسط على الممام رلم أكبر من الواحد الصحٌحفالمحممة. 
ى لدالن ذلن ٌدل على أن  أعلى،لدٌه تصنٌف فً هذه الحالة سٌكون فإن البنن 

وكما هو معمول  فً الظروف غٌر االعتٌادٌة. فترة تحمل أطولولدرة اكبر  البنن
، بمعنى ان كل لاير فً المطلوبات 0ٌمل حاصل النسبة عن العدد  أال، ٌجب به

السابلة والمصٌرة األجل ٌمابله لاير من الموجودات النمدٌة السابلة او لابلة للسٌولة 
اي )التصنٌف الحدي ن فً البنن الذي ٌحمك نسبة الواحد الصحٌح، سٌكووالسرٌعة. 

من المخاطر، لد ٌواجه درجة التصنٌف البنن الذي ٌحمك هذا ن إ (.ممبولةجودة 
تكون عند الحد األدنى، كما أن لدرته على مواجه العجز لدٌه بسبب ان لدرة التحمل 

  فً المثلث المخطط( ألل من البنون ذات التصنٌف األعلى. ه)كما بٌنا
 
 ما حمك مستوى ٌفوق الواحد الصحٌح، فمثال ممكن أن وٌرتفع تصنٌف البنن كل

، مرتفعةبجودة  2.5الى  0.2ف البنن الذي تكون فٌه نسبة التحمل ما بٌن نصن  
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البنن ذو ف. اطوللوة تحمل لتعنً  ممتازةبجودة  2.00والبنن الذي ٌحمك اعلى من 

 ،للتدخل الحكومً لمساعدته أللالسٌولة  احتٌاجسٌكون فً وضع التصنٌف العالً 
ولد ٌدل ذلن أخرى لسد العجز،  اٌساعد بنوكل هتتعدى لدرتلد  ذات البنن كما ان

للبنن الذي لدٌه نسبة سٌولة عالٌة لد تستمر حتى مدرة التموٌلٌة على أن الالتصنٌف 
 فً الظروف غٌر االعتٌادٌة.

 
للنظام المصرفً. فهً إن تصنٌف البنون من ناحٌة كفاٌة السٌولة ٌشتك أهمٌته من أهمٌة كفاٌة السٌولة 

نب سٌاسة فرض الى جإتندرج فً إطار الترغٌب كسٌاسة ٌمكن أن ٌستخدمها المصرف المركزي 

كفاٌة  العموبة فً حالة المخالفة. فكما ان المصرف سٌفرض غرامة على أي بنن لد تنخفض عنده نسبة

السٌولة عن النسبة المطلوبة بالتعلٌمات، فٌمكن كذلن ان ٌرغب البنن عن طرٌك التصنٌف الممترح فً 

من نسبة كفاٌة السٌولة الممررة  علىأكبر فً تحمٌك نسب اختٌارٌة أ ةان تموم تلن البنون فً أخذ حٌط

ام المصرفً، بل تعطً ال تشكل فمط دعما وثمة بالنظ األعلىمن المصرف المركزي. وهذه النسبة 

 فً تسوٌك أنفسهم من حٌث األمان واالستمرار. للمنافسة مجاال للبنون 

بالبنن الذي ٌستطٌع الصمود لفترة اطول التنبإ  ٌتٌح أٌضا مجاال فًهذا التصنٌف مثل إن التراح 

ل أو لصر ه مشكلة عجز السٌولة فً الحاالت غٌر االعتٌادٌة، وهذا بالطبع الٌعنى التنبإ بطوهلمواج

 فترة الظروف االعتٌادٌة.

 ختامٍت مالحظاث

 

  ( ال تمل عن الواحد الصحٌح3لسٌولة )سواء الحالٌة او بما لرره بازل انسبة كفاٌة  إلراربمجرد 

، فإن ذلن من شؤنه ان الواحد الصحٌحعن  تملأي بنن نسبة  تسجٌلعند مدعوما بفرض غرامة 
من تإن أتحاول  الد نرى بنوك هالبنون على تؤمٌن هذه النسبة من كفاٌة السٌولة، لدرجة أن ٌحث
الرغم على و. الصحٌحعن الواحد نسبة السٌولة  ضدون انخفا لحٌلولةل وذلنللنسبة أعلى  اممدار
ن ٌكون أعلى  أن الدراسة تحث أٌضاالغرامة، إال استخدام عامل فرض أن الدراسة تإٌد من 

ذلن، فإن طرٌمة لهنان نوع من التشجٌع ألي بنن على تحمٌك نسبة أكبر من النسبة الممررة. 
أٌضا طرٌمة  امضافا الٌه( عن الممررةللبنن فً حال انخفاض نسبة كفاٌة السٌولة )الغرامة 
سٌولة بتحمٌمها أفضل لل إبراز وضعفً  التنافس علىالمجال للبنون األخٌرة تٌح تس ،التصنٌف

ما سمعة أفضل وثمة أعلى لدى المودعٌن، وهذا  هاكسباألمر الذي ٌ   .تصنٌف عال لنسب السٌولة
وهذا من شؤنه ان ٌزٌد هامش أمان آخر الى الجهاز البنكً  على نشاط البنن. سٌنعكس أٌجابا

ٌمكن تسمٌته بهامش األمان التشجٌعً، وٌمكن تمثٌله فً بالشكل بخط ٌفوق خط نسبة كفاٌة 
 السٌولة الممررة.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ًف السٌولة العجز

التغطٌة ًف األحوال 

 العادٌة

 الزمن

 السحب الكبٌر ثمثل

 فترة التحمل لمواجهة األزمة السحب ًف وضعه الطبٌعً الى وضعه الطبٌعً ٌرجعالسحب 

 هامش األمان التشجٌعً
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  وجه المصرف المركزي خطابا الى البنون ٌبٌن فٌه عزمه على تطبٌك نسب كفاٌة السٌولة
% 61، وأان على البنون التمٌد بهذه النسب بشكل تدرٌجً إبتداءا من 3حسب ممررات بازل 

% مع 61بالرغم من أن نسبة و. 2108% سنة 011إلى أن تصل النسبة إلى  2104فً سنة 
تؤللم متدرج للمطاع المصرفً مع الوضع المعتمد لنسب السٌولة، إال كل المكونات ستساعد على 
 أن فً األمر مالحظتٌن: 

o  ٌعنى تعرٌض مستوى السٌولة فً الجهاز البنكً الى 011ان تملٌل النسبة دون الـ %

مخاطر عدم كفاٌتها خاصة فً ظروف طاربة غٌر متولعة خالل السنوات المادمة. لذا 
 نمترح اآلتً:

  مع النسبة المطلوبة فننصح بتطبٌك نسبة كفاٌة السٌولة المعمول بها الحالٌة بالتزامن
 .3% لحٌن الوصول الى نسبة اشمل كما فً بازل 011بحٌث ال تمل عن 

o  ولكن مع  -متدرج اٌضا  -وهو اسلوب  3ٌمكن استخدام اسلوب آخر لتطبٌك بازل

كٌز على مكونات محددة من مستوٌات عالٌة من نسب كفاٌة السٌولة. بمعنى، ان ٌتم التر
وٌموم البنن  3نسب كفاٌة السٌولة بدال من كل المكونات التى ذكرت فً فً بازل 

% فً كل سنة بالنسبة لهذه المكونات. ثم فً 91بالمحافظة على نسبة التمل عن مثال 

، وهكذا الى الى نؤتً 3السنة األخرى تضاف مكونات جدٌدة كما هً موجودة فً بازل 

 لتطبك كل مكوناتها على البنون. 3سنة من برنامج تطبٌك بازل فً آخر  
 
 

  ًمن العناصر المعروفة التى لد تحد من رغبة البنون فً لبول نسب عالٌة من كفاٌة السٌولة ه
رغبتهم فً تحمٌك نسب عالٌة من العابد على استثمار الودابع. فكلما وجه البنن السٌولة فً 

لدعم السٌولة، فإن ذلن من شؤنه أن ٌكون على حساب توظٌف الظروف العادٌة الى احتٌاطات 
أموال اكثر فً االبتمان واالستثمارات المختلفة المدرة للعوابد للبنن. وبالتالً لد ٌرى البنن أن 

صحٌح مثال( سوف تزٌد من  0زٌادة التحوط فً السٌولة )اي نسبة كفاٌة السٌولة أعلى من 

ابد الضابعة. ولكن، ٌنبغً دابما ان ٌتنبه البنن الى األهمٌة تكالٌف الفرصة الضابعة بسبب العو
العظمى للجهاز المصرفً فً االلتصاد، وأن أي أزمات تلحك به فإن كافة المطاعات االلتصادٌة 
ستتؤثر سلبا، وستكون تكالٌف تصحٌح وضع الجهاز المصرفً وااللتصاد باهضة جدا، ولد 

تى كان البنن ٌحرص علٌها من استبماء سٌولة كافٌة او تفوق تكالٌف الفرص الضابعة للعوابد ال
فابضة عنده. لذلن فإن تحمٌك كفاٌة السٌولة فً مواجهة الظروف واالزمات أمر مهم لسالمة 

 المطاع المالً وااللتصاد ككل.
 
 

  ًبالرغم من أن البنون لد ٌمكن ان تجتاز مرحلة الضغط فً الظروف غٌر العادٌة، إال انه ٌنبغ
لف النشاط االلتصادي كنتٌجة لتملٌص التموٌل، وبشكل ٌعرلل او ٌتسبب فً انهٌار بعض اال ٌتو

فً أسعار اصولها. فبالرغم من ان النظام  اكبٌر اهبوطبما ٌسبب أٌضا المطاعات االلتصادٌة 
المصرفً فً لطر تمٌز عن غٌره فً لدرة جٌدة نسبٌا على مجابهة عجز السٌولة بسبب وضع 

دى بعض البنون وكذلن التدخل الحكومً بضخ أموال فً النظام المصرفً خالل السٌولة الجٌد ل
وغٌرها من فترات المصاعب، إال أن المشكلة كانت تكمن فً أن البنون كانت  2118أزمة سنة 

تبالغ فً التحرز والتحوط من مخاطر االبتمان. لدرجة أن معظم البنون كانت لد جمدت أو 
ما أثر على حركة النشاط االلتصادي، وسبب فً تدهور كبٌر للصت التموٌل الى حد بعٌد ب

لبعض أسعار األصول التى كانت البنون ناشطة بموة فً عملٌاتها االبتمانٌة. وكان معظم البنون 
خالل فترة األزمة لد أهمها تدبٌر السٌولة وابمابها فً البنن، فضال عن أن المستمثرٌن اصحاب 

ضا مترددٌن فً طلب االبتمان بسبب عدم وضوح المسار المشارٌع االستثمارٌة كانوا أٌ
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االلتصادي. لذلن ٌنبغى التركٌز على عدم دخول االلتصاد فً وضع الجمود وتدهور النشاط 
حتى ال ٌفالم من ولع وتؤثٌر االزمة التى لد تإدي الى تملٌص االبتمان بشكل كبٌر عن معظم 

 األنشطة االلتصادٌة.
 

  وبما ٌعزز مصادر  ونشط لألوراق المالٌة لصٌرة األجل محلٌاضرورة تعزٌز سوق فاعل
فنظرا لملة أدوات التموٌل المصٌرة األجل  .السٌولة فً حال تسٌٌل االصول المالٌة لصٌرة األجل

والتصارها حالٌا على األذونات الحكومٌة فً لطر، إال ان هذا السوق ٌمكن ان ٌتطور محلٌا 
الشركات المحلٌة ذات االصدار من لبل ، وذلن بتشجٌع األجللٌشمل األوراق المالٌة المصٌرة 

السوق سٌشجع البنون على  هذا. إن وجود مثل التصنٌف العالً فً الدخول فً هذا السوق
استثمار فابض السٌولة فً لنوات استثمارٌة لصٌر األجل وتساعد على تسٌٌلها فً حالة الحاجة 

  .الى السٌولة
 

 تلن خاصة  ،بكفاءة عالٌةتبنى بحٌث متنوعة استثمارٌة محفظة  ة أن ٌكون لدى البنونرضرو
تضمن أن تكما ٌ نصح  .رافًغالمتعلمة باآلجال المصٌرة األجل بحٌث ٌكون بها تنوع جالمحفظة 

 معادن ثمٌنة كالذهب والبالتٌن وسلع استراتٌجٌة عالمٌة.
 

   ٌ ال التعلٌماتمن باب االرشادت فً هذه الدراسة التى أوردناها السٌولة  ةن تكون نسبأنصح ،
مالحظة التؤثٌر على الجهاز المصرفً وكذلن  .تجاوبها ف البنون معها وتمٌٌموذلن حتى ٌتم تكٌ  

وااللتصاد بشكل عام، ومن ثم ٌمكن الوصول الى النسب المثلى لحٌن تحوٌلها الى تعلٌمات تتمٌد 
  .بها البنون

 

 انتهت الدراسة


