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 صفحة لجنة الحكم

 الجامعة االفتراضٌة السورٌة  

 ماجستٌر فً إدارة األعمال  

 اسم الباحث: فرح ٌعقوب  

 .رنسًإدارة مخاطر السٌولة فً بنك بٌمو السعودي الفعنوان البحث:   

 

 "درجة ماجستٌر فً إدارة األعمال نٌللمشروع بحث مقدم "

 

 لجنة المناقشة و الحكم على الرسالة:   

 األستاذ الدكتور: -1  

 األستاذ الدكتور: -2  

 األستاذ الدكتور: -3  

 2017تارٌخ المناقشة:       /        /   

 

 القرار و المالحظات:  
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 اإلهداء

 

 لً الدرب بحكمتهما و صبرهما ...إلى من أضاءا 

 و إلى من كانا قدوة لً فً حٌاتً ...

 أبً الؽالً .............. و أمً الحبٌبة

 أنتم دعامتً فً الحٌاة اآلن و ؼدًا و إلى آخر حٌاتً

 

 إلى أختً التً كانت و مازالت صدٌقتً الصؽٌرة

 

 إلى رفٌقة دربً التً اختارتنً و أنا اخترتها

 مشوار الحٌاة بما فٌه من ِصعاب و أفراحلنسٌَر معًا 

 إلى زوجتً العزٌزة ... التً تساندنً دابمًا  



 

 ج 

 

 

 شكر و تقدٌر

 

 الشكر هلل أواًل على فضله وتوفٌقه لً إلتمام هذه الرسالة ...... -

 

 إلى: التقدٌر و االمتنان أتقدم بوافر الشكر وعظٌم -

 ولما بذله من  ، على هذه الرسالةلتفضله باإلشراؾ  : األستاذ الدكتور زكوان قرٌط   

 طوال فترة إشرافه.....  و الدعم  لً توجٌهال تقدٌم  وقت وجهد فً   

 ه كل الشكر واالمتنان.فل   

 

 كما أتقدم بالشكر الجزٌل إلدارة برنامج ماجستٌر إدارة األعمال و أعضاء هٌبة    -

 كارالتدرٌس ، و أخص بالشكر مدٌر البرنامج الدكتور إٌاد زو   

 الستجابته لمقترحات الطالب و تعاونه الكبٌر معهم .   

 

وا هذا العملو أتقدم بوافر التقدٌر للجنة المناقشة   -  المتواضع األفاضل الذٌن أتمُّ

 بمناقشتهم الكرٌمة و إثرابه بمالحظاتهم و توجٌهاتهم.    

 كما أتقدم بالشكر الجزٌل لكل من ساهم فً هذه الدراسة سواء بالخبرة -

 أو المالحظات أو توفٌر المعلومات .    
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 ملخص البحث

 الطالب: فرح ٌعقوب 

 العنوان: إدارة مخاطر السٌولة فً بنك بٌمو السعودي الفرنسً 

 2017الجامعة االفتراضٌة السورٌة                                                     عام:  

 إشراؾ الدكتور: زكوان قرٌط 

 

 راسة إلى تحلٌل مفهوم السٌولة المصرفٌة ومكوناتها و مصادرها ، و أهمٌة تهدؾ هذه الد -

 السٌولة و مخاطرها على العمل المصرفً ، و تقٌٌم كفاٌة السٌولة المصرفٌة من خالل مإشراتها ، و      

 ً  تقٌٌم الربحٌة من خالل معدالتها. كما تهدؾ إلى التحقق من مدى تطبٌق بنك بٌمو السعودي الفرنس   

ٌِّده بقرارات مصرؾ سورٌة المركزي من جهة ، و تحقٌقه      لنسب السٌولة الواجب االحتفاظ بها و تق

 أرباح و عوابد مناسبة ألصحاب حقوق الملكٌة من خالل االستثمار األمثل للموارد من جهة اخرى.   

 

  ص ٌإسسخاٌتؤلؾ مجتمع الدراسة من بنك بٌمو السعودي الفرنسً و هو أول مصرؾ سوري  -

 .2004، و قد باشر عمله عام  السورٌة منذ أربعٌن عاماً  أراضً الجمهورٌة العربٌةعلى    

 و قد تمت الدراسة من خالل إجراء مقابالت معمقة مع عدد من المدراء فً بنك بٌمو و مراجعة   -

 سٌولة و الربحٌة.التقارٌر المالٌة السنوٌة للبنك و استخدام التحلٌل المالً ألهم نسب و مإشرات ال   

 

 خلصت الدراسة إلى أن إدارة مخاطر السٌولة فً بنك بٌمو تتم بدراسة و تحلٌل المإشرات المالٌة. -

  و أن البنك حقق نسب سٌولة مرتفعة و تزٌد عن نسب السٌولة القانونٌة ، كما تمكن من تحقٌق نسب ربحٌة    

 ا الجمهورٌة العربٌة السورٌة.بالرؼم من الظروؾ االستثنابٌة التً تمر بهمقبولة    

 

 و انتهت الدراسة بالتوصٌات التً ٌمكن إٌجازها بالتالً: -

ب على إدارة البنك استؽالل و توظٌؾ هذه األموال فً        أن لدى بنك بٌمو أرصدة نقدٌة ؼٌر مستعملة ، لذلك توجَّ

 دات.أوجه االستثمار المختلفة لتحقٌق معدالت ربحٌة أعلى و تحسٌن اإلٌرا   

 توظٌؾ المزٌد من األموال بعملٌة اإلقراض و منح التسهٌالت اإلبتمانٌة.و ضرورة    



 

 ه 

 

 قائمة المحتوٌات

 رقم الصفحة الموضوع

 1 الفصل األول : اإلطار العام للبحث

 2 مقدمة -أوالً 

 3 استعراض الدراسات السابقة -ثانٌاً 

 5 رنسًمناقشات مع مدراء فً بنك بٌمو السعودي الف -ثالثاً 

 6 البحث مشكلة -رابعاً 

 8 فرضٌات البحث -خامساً 

 8 أهمٌة البحث -سادساً 

 8 أهداؾ البحث -سابعاً 

 ُ  8 حدود البحث -ثامنا

 9 الفصل الثانً : السٌولة و مخاطرها بالعمل المصرفً

 10 ( مفهوم السٌولة1)

 10 ًفتعن المصرفً الجهاز فً السٌولة أما( 2)

 12 ةالمصرفٌ لةالسٌو مكونات( 3)

 15 ةمصادر السٌول( 4)

 18 ( أهمٌة السٌولة بالنسبة للمصارؾ5)

 22 ( المخاطرة فً العمل المصرف6ً)

 24 ( مخاطر السٌولة فً العمل المصرف7ً)

 33 ( نظرٌات إدارة السٌولة المصرفٌة8)

 37 ( تقٌٌم كفاٌة السٌولة المصرفٌة9)

 



 

 و 

 

 

 

 رقم الصفحة الموضوع

 42 م الربحٌة من خالل معدالتها( تق10ٌٌ)

 44 ( العالقة المتبادلة بٌن السٌولة و الربحٌة و كٌفٌة التوازن بٌنهما11)

 47 ( أدوات تقٌٌم السٌولة و متابعة األداء12)

 47 ( أنواع الرقابة التً تقوم بها المصارؾ المركزٌة فٌما ٌتعلق بالسٌولة13)

 49 مصرؾ و على سٌولته( الرقابة السابقة على نشاطات ال14)

 50 ( العوامل التً تحدد حجم سٌولة المصرؾ15)

 51 ( أسالٌب معالجة العجز أو الفابض النقدي16)

 52 ( توضٌح العالقة بٌن السٌولة المصرفٌة و كفاٌة رأس المال17)

 56 الفصل الثالث : دراسة عملٌة إلدارة مخاطر السٌولة فً بنك بٌمو السعودي الفرنسً

 57 : بنك بٌمو السعودي الفرنسً القسم األولفصل الثالث / ال

 58 ( لمحة عامة1)

 58 ( استراتٌجٌة العمل2)

 58 ( مبادئ العمل3)

 59 ( الخدمات المصرفٌة التً ٌقدمها مصرؾ بٌمو السعودي الفرنس4ً)

 60 فروع المصرؾ( 5)

 61 ( ملكٌة أسهم بنك بٌمو السعودي الفرنسً موزعة كاآلت6ً)

 62 ( أعضاء مجلس اإلدارة7)

 62 2015( اإلدارة التنفٌذٌة لسنة 8)

 63 ( الهٌكلٌة التنظٌمٌة فً بنك بٌمو السعودي الفرنس9ً)

 64 الدراسة العملٌة  : القسم الثانًالفصل الثالث / 

 65 ( تعلٌمات الرقابة المصرفٌة حول معاٌٌر إدارة مخاطر السٌولة1)
 



 

 ز 

 

 

 ةرقم الصفح الموضوع

 67 ( مدى تطبٌق بنك بٌمو السعودي الفرنسً لمعاٌٌر إدارة المخاطر و إدارة مخاطر السٌولة 2)

 71 ( تعلٌمات الرقابة المصرفٌة بخصوص نسب السٌولة 3)

 73 القرارات المتعلقة بتكوٌن االحتٌاطً االلزامً( 4)

 74 ( مدى تطبٌق االحتٌاطً االلزامً فً بنك بٌمو5)

 75 وظٌؾ )توظٌؾ الودابع( فً بنك بٌمو السعودي الفرنسً( نسبة الت6)

 76 ( نسبة النقدٌة إلى إجمالً الموجودات فً بنك بٌمو السعودي الفرنس7ً)

 77 ( نسبة تؽطٌة النقد المدٌن فً بنك بٌمو السعودي الفرنس8ً)

 78 ( عنصر الربحٌة لدى بنك بٌمو السعودي الفرنس9ً)

 80 فاٌة رأس المال( معاٌٌر قٌاس معدل ك10)

 83 ( مدى التزام بنك بٌمو بنسبة كفاٌة رأس المال11)

 87  الفصل الرابع : االستنتاجات و التوصٌات

 88 أهم االستنتاجات التً تمَّ التوصل إلٌها

 90 توصٌات الباحث

 91 األبحاث المقترحة  

 92 الفصل الخامس:  المراجع و المالحق   

 93 ة العربٌةقابمة المراجع باللؽ

 96 قابمة المراجع باللؽة االنكلٌزٌة

 97 المالحق

 113 الملخص باللؽة االنكلٌزٌة
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 قائمة األشكال

 رقم الصفحة الموضوع  رقم الشكل

 7 إٌضاح لمشكلة البحث ، مكوناتها ، التساإالت و الفرضٌات 1

 45 آلٌة استخدام مدخل مجمع االموال 2

 50 ود الرقابةنموذج توضٌحً لحد 3

ح كٌفٌة توزع ملكٌة أسهم بنك بٌمو السعودي الفرنسً 4  61 ٌوضِّ

ح الهٌكلٌة التنظٌمٌة فً بنك بٌمو السعودي الفرنسً 5  63    ٌوضِّ
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 قائمة الجداول

 رقم الصفحة  الموضوع  رقم الجدول

 71 نسب السٌولة فً بنك بٌمو 1

 سورٌة المركزي"حساب نسبة السٌولة  " حسب مصرؾ  2

 جدول عناصر البسط : األموال الجاهزة و القابلة للتجهٌز

97 

 حساب نسبة السٌولة  "حسب مصرؾ سورٌة المركزي" 3

 التً تستحق خالل ثالثة أشهر األخرى وااللتزامات الودابعجدول عناصر المقام : 

98 

 ، الودابع على اإللزامً االحتٌاطً بتكوٌن الخاصة التعلٌمات 4

 "حسب مصرؾ سورٌة المركزي"                            

99 

 بٌان الوضع المالً الموحد )المٌزانٌة الختامٌة( لبنك بٌمو السعودي الفرنسً 5

 2014  - 2013كانون االول لسنة:   31كما فً                      

 

100 

 السعودي الفرنسً بٌان الوضع المالً الموحد )المٌزانٌة الختامٌة( لبنك بٌمو 6

 2015  - 2014كانون االول لسنة:   31كما فً   

101 

النقد و األرصدة الخاصة ببنك بٌمو السعودي الفرنسً و الموجودة لدى مصرؾ سورٌة  7

 2014 – 2015/ كانون األول / لسنة 31المركزي ، كما فً 

102 

موجودة لدى مصرؾ سورٌة النقد و األرصدة الخاصة ببنك بٌمو السعودي الفرنسً و ال  8

 2013 – 2014/ كانون األول / لسنة 31المركزي ، كما فً 

102 

 103 2013 – 2012التدفقات النقدٌة الموحد لسنة:   9

 104 2015 – 2014التدفقات النقدٌة الموحد لسنة:  10

 األوزان الترجٌحٌة لمخاطر األصول حسب مقررات لجنة بازل ، 11

 دل  كفاٌة رأس المالو ذلك لؽاٌة قٌاس مع

105 

 طرٌقة حساب معدل كفاٌة رأس المال على أساس األوزان 12

 الترجٌحٌة لمخاطر األصول حسب مقررات لجنة بازل.

106 

 83 كٌفٌة احتساب نسبة كفاٌة رأس المال فً بنك بٌمو 13

 107 2015المٌزانٌة الختامٌة لبنك بٌمو السعودي الفرنسً لسنة:  14

 109 2014ة الختامٌة لبنك بٌمو السعودي الفرنسً لسنة: المٌزانٌ 15

 111 2013المٌزانٌة الختامٌة لبنك بٌمو السعودي الفرنسً لسنة:  16
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 مصطلحات البحث:

           Bank of Syria) (Centralمصرف سورٌة المركزي:  -1

 ، وهو رأسماله، تكتتب الدولة السورٌة بكامل للجمهورٌة العربٌة السورٌة البنك المركزيهو  -

  وبضمانتها وفق التوجٌهات الصادرة إلٌه من  الدولة رقابةعامة مستقلة تعمل تحت  مإسسةبالتعرٌؾ    

 و الرقابة   النقديوإدارة الصندوق  األوراق النقدٌة، وٌقوم المصرؾ بإصدار  السوري مجلس الوزراء   

 على الجهاز المصرفً.  

 

 مجلس النقد و التسلٌف: -2

 ٌتؤلؾ مجلس النقد و التسلٌؾ من: حاكم مصرؾ سورٌة المركزي و النابب األول و الثانً  -

 قتصاد ، وزٌر المالٌة ، وزٌر الزراعة ، وزٌر   للحاكم باإلضافة إلى معاون كل من )وزٌر اال   

 الصناعة( و ربٌس هٌبة تخطٌط الدولة و ثالث خبراء فً شإون النقد و التسلٌؾ و المصارؾ.   

    ات النقد والتسلٌؾ فً الجمهورٌة ولى مجلس النقد والتسلٌؾ مهمة العمل على تنظٌم مإسسو ٌت   

 .لعربٌة السورٌة وتنسٌق فعالٌتهاا  

 

 بنك بٌمو السعودي الفرنسً: -3

 " شركة مساهمة مؽفلة سورٌة خاصة"وهو هو مصرؾ سوري خاص  -

 و خالل البحث قد ٌتم استعمال مصطلح "بنك بٌمو" اختصاراً.   

 

 مصطلحات أخرى: -4

 كفاٌة رأس المال. –الربحٌة  –إدارة مخاطر السٌولة  –السٌولة المصرفٌة  -

 

 النسب و المإشرات المالٌة. –ابم المالٌة القو –المٌزانٌات الختامٌة  -

 

 احتٌاطٌات أخرى اختٌارٌة. –االحتٌاطٌات القانونٌة  -

 
 .احتٌاطٌات شبه نقدٌة –احتٌاطٌات نقدٌة  -

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%83_%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9_%D9%88%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9
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 الفصل األول

 اإلطار العام للبحث
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 مقدمة: -أوالا 

 

  أهم من تعتبر وكذلك ،  البنوك تواجهها التً المخاطر أهم من السٌولة مخاطر تعتبر -

 االقتصادٌة الظروؾ تؽٌرات نتٌجة الحالً الوقت فً أهمٌتها تزاٌدت التً الحرجة لقضاٌاا

 تحدٌات العالم فً البنوك تواجه حٌث ، العالم دول معظم فً المصارؾ على وتؤثٌرها والسٌاسٌة

 من البنك سالمة لضمان اتخاذها الواجب و االجراءات  والخطوات السٌولة مخاطر حول كبٌرة

 . النمو تحقٌق مع ٌتناسب بشكل منها والخروج األزمات وزتجا أجل

 هذه لتخفٌض والمناسبة الصحٌحة المعلومات توفٌرقادر على   نظام وجود من البد لذلك

 المودعٌن قبل من مفاجبة سحوبات إلى أخر إلى حٌن من تتعرض البنوك أن حٌث .المخاطر

 تحتاط أن للبنوك والبدامات مالٌة طاربة ، كما قد ٌترتب علٌها أحٌاناً التز بهم خاصة ألسباب

خزابنها  فً ينقد بشكل احتٌاطً بمبلػ باالحتفاظ ماإ و االلتزامات المالٌة ، السحوبات هذه لمثل

 إلى بسرعة تحوٌلها ٌمكن التً السٌولة عالٌة بموجودات االحتفاظ وأ البنوكلدى  ودابع بشكلوأ

 .نقد

 إجراء مقابالت مع عدد من المدراء فً بنك بٌمو و قد تمت الدراسة العملٌة من خالل  -

السعودي الفرنسً )لمناقشة الموضوع و االستفسار عن األسلوب المتبع فً البنك إلدارة مخاطر 

السٌولة( ، و باالعتماد على التقارٌر المالٌة السنوٌة للبنك و استخدام التحلٌل المالً ألهم نسب و 

 مإشرات السٌولة و الربحٌة.

 الدراسة إلى تحلٌل مفهوم السٌولة المصرفٌة ومكوناتها و تحدٌد أهمٌتها و  و تهدؾ -

مخاطرها على العمل المصرفً. باإلضافة إلى تقٌٌم وضع السٌولة المصرفٌة فً بنك بٌمو من 

 خالل المإشرات و النسب المالٌة ، و تقٌٌم الربحٌة لدٌه من خالل معدالتها و نسبها.

 للبحث من الظروؾ االستثنابٌة التً تمر بها البالد و لما لها  و تؤتً األهمٌة التطبٌقٌة -

من أثر سلبً على االقتصاد و األعمال المصرفٌة ، و على أرباح المصارؾ العاملة فً 

الجمهورٌة العربٌة السورٌة و على سٌولتها بدرجة كبٌرة جداً. و قد تتمكن الدراسة من لفت 

إلى بعض النقاط الواجب معالجتها و تحسٌنها بخصوص نظر إدارة بنك بٌمو السعودي الفرنسً 

 إدارة مخاطر السٌولة ، بما ٌعود بالمنفعة على البنك و المستثمرٌن و على االقتصاد عموماً.

ٌُعد بنك بٌمو أول مصرؾ خاص  -  ،  ٌإسس على األراضً السورٌة منذ أربعٌن عاماً و 

من أهم المصارؾ الخاصة العاملة ، و ٌعتبر مصرؾ رٌادي و  2004و قد باشر أعماله عام 

 فً الجمهورٌة العربٌة السورٌة.
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 استعراض الدراسات السابقة: -ثانٌاا 

 

و هً دراسة مٌدانٌة على القطاع المصرفً األردنً (: 2001، عمر الجهمانً )دراسة  -1

 بعنوان " مدى دقة النسب المالٌة فً التنبإ بتعثر البنوك " 

نموذج رٌاضً باستخدام النسب المالٌة بحٌث ٌمكن هذا النموذج من  قام الباحث بتحدٌد و تطوٌر

 التمٌٌز بٌن المنشآت المصرفٌة المتعثرة و ؼٌر المتعثرة قبل وقوع التعثر.

و استخدمت الدراسة المإشرات و النسب المالٌة الخاصة بالمصارؾ و التً تمكِّن من مراقبة 

 توافرة لدٌه.سٌولة المصرؾ و كفاءته فً توظٌؾ األموال الم

 

ورقة عمل مقدمة خالل مإتمر  (:2005أحمد الرضى )خبٌر الرقابة االقتصادٌة( ) -2

مستجدات العمل المصرفً فً سورٌة ، بعنوان " النظام الرقابً المصرفً فً سورٌة و 

 متطلبات مبادئ بازل األساسٌة للرقابة المصرفٌة الفّعالة " 

ئ األساسٌة للرقابة المصرفٌة ، و تم التطرق إلى قرارت و كان الهدؾ منها هو التعرٌؾ بالمباد

لجنة بازل و التً كانت ؼاٌتها إٌجاد قواعد استرشادٌة لتقٌٌم مدى متانة و أداء النظام الرقابً 

ئ فً للمصارؾ. كما تهدؾ هذه الورقة إلى إلقاء الضوء على ما تمَّ تطبٌقه من هذه المباد

جاءت هذه القواعد نتٌجة لألزمات المالٌة المصرفٌة التً  و لقد الجمهورٌة العربٌة السورٌة.

شهدتها بعض الدول خالل العقد المنصرم و ما نتج عنها من تداعٌات و أثار سلبٌة على األنظمة 

المالٌة لدٌها ، و التً كان من أهم أسبابها عدم إٌالء االهتمام الكافً ببعض المخاطر الكامنة فً 

 النشاطات المصرفٌة.

 

 بعنوان: (2008راسة )الدرابسة ، د -3

 " األردنٌة البنوك فً الربحٌة معدالت على النقدٌة السٌولة فابضأثر "

 التعرؾو   ، األردنٌة التجارٌة البنوك لدى النقدٌة السٌولة حجم على التعرؾ إلى الدراسة هدفت

 على التعرؾة إلى باإلضاف ، لدٌها النقدٌة السٌولة فابض تشؽٌل فً التجارٌة البنوك قدرة على

 فابض ٌتٌح حٌث .فٌها الربحٌة مإشرات على البنوك لدى النقدٌة السٌولة فابض تؤثٌر مدى

 .والتوظٌؾ االستثمار أشكال من مختلفة مجاالت البنوك لدى النقدٌة السٌولة

 

 بعنوان: (2010دراسة )األعرج ،  -4

 " األردن فً العاملة البنوك فً السٌولة مخاطر إدارة" 
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 فً المصرفٌة الممارسات أفضل تطبٌق فً األردن فً العاملة البنوك لمساعدة الدراسة فتهد

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

 السٌولة مخاطر إلدارة عام إطار باعتماد البنوك قٌام ضرورة الىالدراسة  وخلصت. السٌولة

 أدوات تطوٌرباإلضافة إلى  السٌولة مخاطر إلدارة وممارسات سٌاسات وتراتٌجٌات اس وتطوٌر

 .السٌولة لمخاطر ومتابعة قٌاس

 

 بعنوان : (Davis , 2003)دراسة  -5

(Liquidity Management in Banking Crises) 

 تحقٌق على القدرة وعدم السٌولة نقص بسبب البنوك إٌضاح سبب تعثر إلى الدراسة هدفت

 مما المفتوحة السوق من المباشر إلى اإلقتراض تلجؤ قد وأن البنوك ، الكاملة بالقٌمة األصول

 السٌولة توفٌر أجل من بسرعة التصرؾفً هذه الحالة ٌتوجب علٌها   و ، محنه فً ٌجعلها

 .اإلفالس خطر لتجنب

 

 Credit Derivatives, the Liquidity of)بعنوان:  (Wagner, 2005)دراسة  -6

Bank Assets and Banking Stability) 

 عن البنوك ةسٌول مخاطر إدارة تطوٌر فً االبتمان مشتقات أهمٌةو هدفت الدراسة إلى بٌان 

 أصول سٌولة منافع بٌن كما،  المخاطر ضد والتحوط للبٌع مختلفة ببدابل البنوك تزوٌد طرٌق

 .مٌزانٌاتها اطرمخ وإدارة للبنوك المالٌة األوضاع ثبات فً ودورها البنك

 

 (Managing Liquidity Risk)كانت بعنوان:  (Gngliemo, 2007)  دراسة -7

ٌَّنت هذه الدراسة   تطور نتٌجة،   البنوك فً السٌولة مخاطر إدارة تواجه التً التحدٌات أهمب

 ، السٌولة مخاطر إلدارة خطة اقتراح إلى الباحث وتوصل .للبنوك المالٌة القوابم وتعقٌد

 مدٌراً ناجحاً. لٌصبح بها القٌام السٌولة مخاطر إدارة مدٌر على التً المهام الباحث اقترح كما

 

 بعنوان:  (Ratnovski, 2007)دراسة  -8

(Liquidity and Transparency in Bank Risk Management) 

  فافٌةالش مستوى وتحسٌن سابلة بؤصول البنك احتفاظ أهمٌة لبٌان الدراسة هذه فً الباحث وهدؾ

 االحتٌاجات توفٌر فً السٌولة مخاطر إدارة دور أهمٌة بٌن كما .التموٌل إعادة مهمة لتسهٌل

 و توصل إلى أن السٌولة األمثل تإدي إلى خٌارات استثمارٌة متعددة. .للبنك النقدٌة
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 (Étienne Bordeleau and Christopher Graham, 2010)دراسة  -9

"Financial Stability Department Bank of Canada" :بعنوان 

(The Impact of Liquidity on Bank Profitability) 

تناولت الدراسة األزمة المالٌة األخٌرة و ما أكدته من أهمٌة إلدارة السٌولة المصرفٌة. و ما جاء 

من المنظمٌن و القابمٌن على إدارة النظام المصرفً كرد على األزمة من ابتكار معاٌٌر جدٌدة 

 قٌٌم السٌولة ٌكون الهدؾ منها جعل النظام المالً أكثر استقراراً و مرونة. لت

 و تم تحلٌل أثر امتالك أصول سابلة على ربحٌة البنك.

 

 :بشكل كلً ، باختصار ٌمكن التعلٌق على الدراسات السابقة

 و إن جمٌع الدراسات السابقة استخدمت البٌانات و النسب المالٌة للتنبإ بتعثر الشركات  -

اهتمت بمراقبة عنصر السٌولة لدى المصارؾ و الشركات ، و دراسة مدى كما  المصارؾ.

 الكفاءة فً توظٌؾ األموال المتوافرة لدٌهم.

 و أكدت على ضرورة وجود نظام رقابً للمصارؾ و إٌالء االهتمام الكافً للمخاطر  -

 الكامنة فً النشاطات المصرفٌة.

ٌُّد البنوك بنسب السٌول - رها سلطات الرقابة المصرفٌة.ضرورة تق  ة القانونٌة التً تقرِّ

  ٌعنً وهذا ، عكسٌة بصوره لدٌها النقدٌة السٌولة بفابض البنوك لدى الربحٌة نسبة تتؤثر -

 . الربحٌة نسبة انخفاض إلى تإدي النقدٌة السٌولة فابض زٌادة أن

  أهمٌةو ،   كالبنو فً السٌولة مخاطر إدارة تواجه التً التحدٌاتكما تطرقت إلى  -

 .التموٌل إعادة مهمة لتسهٌل  الشفافٌة مستوى وتحسٌن سابلة بؤصول وكالبن احتفاظ

 

 

 مناقشات مع مدراء فً بنك بٌمو السعودي الفرنسً: -ثالثاا 

 تم إجراء مقابالت معمقة مع عدد من مدراء فروع بنك بٌمو السعودي الفرنسً و مدٌر  -

)مدٌرإدارة التجزبة المصرفٌة( ، و ذلك لالستفسار و طلب سابق فً اإلدارة التنفٌذٌة للمصرؾ 

اإلٌضاحات حول عدد من النقاط المتعلقة بإدارة مخاطر السٌولة و التطبٌق العملً لها من قبل 

 إدارة البنك و مدى االلتزام بقرارات مصرؾ سورٌة المركزي.
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 و قد تمَّ التوصل من خالل المنقاشات إلى أهم النقاط التالٌة:

إن االلتزام بتعلٌمات مصرؾ سورٌة المركزي و القرارت الصادرة عن مجلس النقد و  -1

 التسلٌؾ هً أولٌة لدى إدارة بنك بٌمو ، و ٌؤتً تطبٌقها و التقٌد بها بالدرجة االولى من األهمٌة.

المراقبة و التعرؾ على المعلومات من جمٌع وحدات العمل ألؼراض التحلٌل و  جمعٌتم  -2

و التهدٌدات المحتملة فً مرحلة مبكرة ، و دراسة الفرص المتاحة من ناحٌة اخرى ،  رالمخاط

 ارٌر دورٌة بذلك.كما ٌتم تقدٌم تق

تتم مراقبة السٌولة بشكل مستمر عن طرٌق تحلٌل النسب المالٌة و تقدٌر التدفقات النقدٌة  -3

 ات المتوقعة من جهة أخرى.المستقبلٌة من جهة ، و بتقدٌر االلتزامات المستقبلٌة و السحوب

بسبب الظروؾ الراهنة و االستثنابٌة ، تواجه إدارة البنك صعوبات متزاٌدة بتقدٌر التدفقات   -4

النقدٌة الداخلة و الخارجة ، كما أنها تضطر فً كثٌر من األحٌان إلى االحتفاظ باحتٌاطٌات 

 .نقدٌة ألؼراض مختلفة بمعدالت تفوق النسب القانونٌة المطلوبة

أثرت األوضاع االستثنابٌة التً تمر بها البالد على األوضاع االقتصادٌة عموماً ، و بالتالً  -5

على أعمال البنك. حٌث كان من المفروض أن ٌقوم البنك بتوسٌع أعماله و التوجه باستثمارات 

ر القاعدة المالٌة للمصرؾ  .جدٌدة ذات بعد أوسع ، تعود بعوابد جٌدة و تطوِّ

 

 

  :البحث مشكلة -رابعاا 

 

  طبٌعة من تنشؤ التً تلك سواء بالسٌولة تتعلق لمشاكل عرضة تكون المصارؾ -

 تلك تنبه ضرورة ٌستدعً مما اً.عموم األسواق على تإثر التً المشاكل من أو ذاته المصرؾ

 و القٌاسمن   ٌمكنها التً الكافٌة المعلومات توفر طرٌق عن المخاطر تلك إلى المصارؾ

 التدفق كشؾ و تعتبر المإشرات المالٌة و  .السٌولة مخاطر على لسٌطرةل المراقبة  و تحلٌلال

 أؼلبٌة أن نالحظأننا  إال المعلومات هذه على الحصول فً اإلدارة ساعدت تحلٌلٌة واتأدي النقد

 اإلحتٌاطات ألخذ السٌولة مخاطر من الحد فً هاأهمٌت تجاهلتو ابه التهتم المصارؾ هذه

 . المناسبة تٌجٌةااإلستر عووض الالزمة
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 ( ٌوضح مشكلة البحث ، مكوناتها ، التساؤالت و الفرضٌات.1الشكل رقم )

 إدارة مخاطر السٌولة فً بنك بٌمو

 لةالسٌو(: 1المكون )

 الربحٌة(: 2المكون )

 كفاٌة رأس المال(: 3المكون )

 

 

 ؟ تنبإ بمخاطر السٌولةلٌلها للالمإشرات و النسب المالٌة و تح : هل ٌستخدم بنك بٌمو1تساإل 

 ؟ٌحتفظ بنك بٌمو بمعدالت سٌولة مساوٌة لنسب السٌولة القانونٌة الواجب االحتفاظ بها هل : 2تساإل

 .لتنبإ بمخاطر السٌولة ل المإشرات و النسب المالٌة و تحلٌلها ك بٌموٌستخدم بن:  1 فرضٌة

 .ٌحتفظ بنك بٌمو بمعدالت سٌولة مساوٌة لنسب السٌولة القانونٌة الواجب االحتفاظ بها : 2فرضٌة 

 ؟ بالبنوك معٌار نسب الربحٌة المقبول ٌحقق بنك بٌمو معدل عابد على الملكٌة ٌتناسب مع: هل 3تساإل 

 

 .لبنوكباالربحٌة المقبول  معٌار: ٌحقق بنك بٌمو معدل عابد على الملكٌة ٌتناسب مع 3 ٌةفرض

  

 ؟ لمعدل كفاٌة رأس المال القانونً ٌحقق بنك بٌمو معدل كفاٌة رأس المال مساوي  : هل4 تساإل

  

 .ً: ٌحقق بنك بٌمو معدل كفاٌة رأس المال مساوي  لمعدل كفاٌة رأس المال القانون4 فرضٌة
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 فرضٌات البحث: -خامساا 

 لتنبإ بمخاطر السٌولة.إشرات و النسب المالٌة و تحلٌلها لالم ٌستخدم بنك بٌمو -1

 الواجب االحتفاظ بها. ٌحتفظ بنك بٌمو بمعدالت سٌولة مساوٌة لنسب السٌولة القانونٌة -2

 ٌحقق بنك بٌمو معدل عابد على الملكٌة ٌتناسب مع معٌار الربحٌة المقبول بالبنوك. -3

 ٌحقق بنك بٌمو معدل كفاٌة رأس المال مساوي لمعدل كفاٌة رأس المال القانونً. -4

 

 أهمٌة البحث: -سادساا 

ؼل فً عملها الٌومً لها الشا، وشؽ ؾفً المصار وضوع السٌولة من المواضٌع الهامة ٌُعّد م

الزبابن. فقد ٌخسر المصرؾ عدداً من زبابنه نتٌجة عدم توفر السٌولة الكافٌة أو واحتكاكها مع 

، وبالعكس من ذلك فقد ٌحتفظ المصرؾ بسٌولة  عدم إمكانٌة تلبٌة طلباتهم فً الوقت المناسب

 .موارد المتاحة، مما ٌنتج عن ذلك حالة اإلستخدام ؼٌر الصحٌح لل تفوق حاجته

،  اإلدارة الجٌدة للسٌولة تساهم فً زٌادة ثقة السلطات الرقابٌة )البنك المركزي( والموّدعٌن و

 .وتمكن المصرؾ من استؽالل الفرص المناسبة لتحقٌق أقصى األرباح

و ٌجب أن تكون إدارة السٌولة مبنٌة على أسس علمٌة من خالل أدوات التحلٌل المالً و لٌس 

 ى تقدٌرات شخصٌة.بناًء عل

 

 أهداف البحث: -سابعاا 

 تسعى الدراسة إلى تحقٌق األهداؾ اآلتٌة:

 تحلٌل مفهوم السٌولة المصرفٌة ومكوناتها و مصادرها. -1

 أهمٌة السٌولة و مخاطرها على العمل المصرفً. -2

 نظرٌات إدارة السٌولة المصرفٌة. -3

 مإشراتها. تقٌٌم السٌولة المصرفٌة فً بنك بٌمو من خالل -4

 تقٌٌم الربحٌة فً بنك بٌمو من خالل معدالتها و نسبها. -5

 تقٌٌم معدل كفاٌة رأس المال فً بنك بٌمو و مدى التزامه بالنسب المطلوبة. -6

 

 حدود البحث: -ثامنا  

 الحدود المكانٌة: بنك بٌمو السعودي الفرنسً.

 2015 – 2014 -2013الحدود الزمانٌة: البٌانات المالٌة للسنوات 
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 الفصل الثانً

السٌولة و مخاطرها بالعمل 

 المصرفً
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 ( مفهوم السٌولة:1)

 1("230، ص. 2002كما فسرها "عبد الحمٌد ) (Liquidity) السٌولة

 ،  (Cash Money)فً معناها المطلق تعنً النقدٌة 

 .خسابر وبدون بسرعة النقدٌة إلى التحول على األصل قابلٌةأما السٌولة فً معناها الفنً فتعنً 

 أو حالٌا داءاأل المستحقة زاماتاإللت مواجهة هو سابلة صولؤب اإلحتفاظ من الهدؾ إن وحٌث

 صولواأل النقدٌة بٌن العالقة ٌعبرعن نسبً مفهوم تعتبر السٌولة فإن ، قصٌرة فترة ؼضون فً

  .بها الوفاء المطلوب زاماتاإللت وبٌن خسابر وبدون بسرعة نقدٌة إلى التحول سهلة

  .زاماتهإلت حدود فً إال فرد أي أو مصرؾ أي سٌولة تحدٌد الٌمكن لذلك

 

على توفٌر األموال لمواجهة   تعرٌفها بؤنها : القدرة  أما السٌولة كمفهوم مجرد، فٌمكن

  االلتزامات التعاقدٌة، و متطلبات العمالء ؼٌر التعاقدٌة بؤسعار مناسبة فً كل األوقات .

 

  ً:فتعن المصرفً الجهاز فً السٌولة أما( 2)

 

 بؤنها: 2("158، ص. 2006وضٌح معنى السٌولة من قبل "عقل )تم ت

 التوازن ضمن الموجودات أنواع مختلؾ فً المستخدمة واألموال له المتاحة الموارد بٌن الفرق

 السٌولة فً وفرة حالة فً المصارؾ و تكون .علٌها المتعارؾ المصرفٌة صولاأل تفرضه الذي

 اإلستثمار حدود وعن  اإلقراض على المصرؾ قدرة عن فابضة المتاحة األموال تكون عندما

 ضمن الفوابض إستثمار إلى المصرؾ ٌضطر بحٌث ، األخرى المٌزانٌة بنود فً المتوازن

 أرصدة أواألخرى   المصارؾ لدى أرصدة شكل على أو المالٌة راقاألو مثل ، السابلة صولاأل

 . المركزي البنك لدى عاطلة

 كل فً منها مناسب بمقدار اإلحتفاظ خالل من السٌولة فً تهاؼاٌ تحقق أن للمصارؾ وٌمكن

 منها. وخروجها إلٌها األموال دخول بٌن إجراء التزامن خالل من أو ، األوقات من وقت

  ٌمكن أن ٌنظر للسٌولة من خالل المفهومٌن اآلتٌٌن :و فً هذا اإلطار 

  : STOCK CONCEPTالمفهوم الكمً  -1

  : كمٌة األصول الممكن تحوٌلها الى نقد فً وقت ما .و ٌعرؾ السٌولة بؤنها 

                                                           
 ("230، ص. 2002"عبد الحمٌد ) - 1
 ("158، ص. 2006"عقل ) - 2
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  :  FLOW CONCEPTمفهوم التدفق  -2

، مضافا إلٌها  و هو الذي ٌعرؾ السٌولة بؤنها : كمٌة الموجودات القابلة للتحوٌل السرٌع الى نقد

من ، أو من خالل ما ٌمكن الحصول علٌه  ما ٌمكن الحصول علٌه من تسدٌد العمالء اللتزاماتهم

   السوق المالٌة على شكل ودابع أو أموال مشتراة .

 

 :بؤنها3 ("129، ص. 1986من قبل "عساؾ ) تعرٌفها وتم

 فً الزٌادة لمواجهة وذلك ، متفاوتة بدرجات سابل شكل فً صولهأ من بجزء المصرؾ حتفاظا

 اتذ فً المصرؾ ٌتمكن بحٌث ، للعمالء المفتوحة اإلعتمادات من والسحب الودابع سحب

 من تمكنه كافٌة بنقود إحتفاظه مع ، ممكن ربح أكبر له ٌحقق بما ودابعه إستؽالل من الوقت

 أدنى تؤخٌر. دون السحب طلبات مقابلة

 

 :للسٌولة ثالثة أبعادأوضحت أن  Howells & Bain "4 (p. 8 ,2000)"و فً دراسة 

 . نقد إلى الموجود تحوٌل خاللها من ممكن التً السرعة وهو:  الوقت- ١

 أو المصدر إهمال أو تقصٌر إحتمالٌة أو الموجود تلك قٌمة هبوط إحتمالٌة هً : المخاطرة- ٕ

 . المجال هذا فً ما بطرٌقة المنتج

 تنفٌذ عملٌة فً وجودها من البد التً األخرى والتضحٌات المالٌة التضحٌات هً : التكلفة- ٖ

 .التؽٌٌر ذلك

 ، أموال إلى عمالبها إحتٌاجات لمواجهة سٌولة إلى ؾالمصار حاجة من السٌولة أهمٌة وتؤتً

 خالل من أو المصارؾ لدى ودابعهم سحب خالل من أما إحتٌاجاتهم العمالء وٌواجه هذا

 المصارؾ هذه تكون أن ٌجب لذا مستمرة إلحتٌاجاتا هذه مثل إن وحٌث ، منهااالقتراض 

 .المتطلبات هذه مثل لمواجهة دابما مستعدة

 

  5("159، ص. 2006) عقلكما أوردها ": اآلتٌة األٌجابٌات ٌعطٌها اإلستعداد اهذ مثل ألن 

 الوفاء على القادر المؤمون بمظهر المخاطر تجاه الحساس المالً السوق فً الظهور- ٔ

 .زاماتهتالب

 كلما لمتطلباتهم اإلستجابة إمكانٌة على والتؤكٌد ، والمقترضٌن المودعٌن من كل ثقة تعزٌز- ٕ

 . ظهرت

                                                           
 ("129، ص. 1986"عساؾ ) - 3
4 - "(2000, p. 8) Howells & Bain 
 ("159، ص. 2006"عقل ) - 5
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 . واإلدارة والمودعٌن والمحللٌن المالٌة للسوق إٌجابٌا مإشر ٌعد- ٖ

 . والتعهدات بااللتزامات الوفاء على القدرة تؤكٌد- ٗ

 . سلبٌات من تجلبه وماقد صولاأل لبعض الجبري البٌع تجنب -5

 .المركزي البنك من االقتراض إلى اللجوء تجنب- ٙ

 تجنب دفع كلفة أعلى لألموال. -7

 

 :6("94، ص. 2000جاء فً دراسة "الحسٌنً و الدوري ) و قد

 مهلة طلب من المصرؾ إدارة التتمكن حٌث للمصارؾ كبٌرة أهمٌة ذات السٌولة تعد

 الزبون بٌن الثقة زعزعة إلى سٌإدي ذلك أن إذ،  ودابعه سحب ٌرٌد ماعند المودع من إضافٌة

 مطالبته عند الدابن مع لتفاوضا من تتمكن المصرفٌة ؼٌر نشآتمال أن حٌن فً. والمصرؾ

 الثقة زعزعة إلى ذلك ٌإدي أن دون للتسدٌد إضافٌة مهلة طلب فً إمكانٌة وهناك ، بإستحقاقه

 .المصرفٌة ؼٌر للمنشؤة ًالمال المركز سالمة على والتؤثٌر

 

 ة:المصرفٌ السٌولة مكونات( 3)

 7"(16. ، ص1990)"السبتً دراسة  جاء فًأ

 : ربٌسٌن زأٌنج إلى المصرفٌة السٌولة تقسٌم ٌمكن

  :األولٌة اإلحتٌاطٌات :أوالا 

 هذه وتتؤلؾ ، عابدا منها ٌكسب أن دون المصرؾ ٌمتلكها التً النقدٌة الموجودات تلك هً

  : وهً مكونات أربعة من الواحد المصرؾ مستوى على اإلحتٌاطٌات

 

  :الصندوق فً واألجنبٌة المحلٌة بالعملة النقد -ٔ

وتسعى المصارؾ  .  والمسكوكات واألجنبٌة المحلٌة بالعملة النقدٌة األوراق عمجمو وٌشمل

 إلى تقلٌل هذا المجموع إلى أقل حّد ٌمّكنها من مواجهة إلتزاماتها المصرفٌة تجاه اآلخرٌن. 

ٌّة عوابد، كما أّنه قد ٌتعرض إلى التالعب  ٌُدّر أ وإّن السبب فً ذلك ٌعود إلى أّن هذا الرصٌد ال 

بل الموظفٌن فً الداخل، وقد ٌتعّرض إلى السرقة من الخارج، خاصة فً المناطق ؼٌر من ق

 اآلمنة.

 

                                                           
 الثالثون" و السادس العدد الجامعة، االقتصادٌة للعلوم بؽداد كلٌة مجلة" - ("94، ص. 2000"الحسٌنً و الدوري ) - 6
 ("16، ص. 1990"السبتً ) - 7
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  :المركزي البنك لدى النقدٌة الودابع -ٕ

 سابل نقد صورة فً أموله من بنسبة باإلحتفاظ المصارؾ الزام على الحدٌثة التشرٌعات تنص

ٌّة والتً تعرؾ بنسبة اإلحتٌاطً الق،  المركزي البنك لدى انونً. والبنك المركزي ال ٌدفع أ

 طً القانونً الذي ٌوّدعه المصرؾ لدٌه.فوابد على نسبة اإلحتٌا

  :األخرى المحلٌة المصارؾ لدى الودابع -ٖ

 الصكوك مقاصة أجل من األخرى المحلٌة المصارؾ لدى المصرؾ ٌودعها التً األموال وهً

 المودعة المصارؾ واجهت كلما الودابع هذه حجم وٌزداد ، الدٌون من أخرى راتفق وتحصٌل

 البلد داخل المراسلة المصارؾ مع الصٌرفٌة عالقاتها زدت ا أو  لدٌها النقد تشؽٌل فً صعوبة

 . وخارجها

 :لالتحصٌ تحت الصكوك -ٗ

 .اآلن لحد قٌمتها إستالم ٌتم لم والتً ، األخرى المصارؾ فً المودعة الصكوك تمثلو 

  :الخارج فً األجنبٌة المصارؾ لدى الودابع -٘

 الٌزٌد بما ، البلد خارج فً البنوك المراسلة لدى نقدٌة بؤرصدة اإلحتفاظ المصارؾ تستطٌع

 قٌم مجموع من ، البلد ذلك فً واإلقتصادٌة النقدٌة السٌاسة طبٌعة تحددها معٌنة نسبة على

 . األخرى ماتهازإالت و القابمة المستندٌة إعتماداتها

 

 :الثانوٌة ٌاطٌاتاإلحت :اا ثانٌ

 وتشتمل  ، اً عابد لها تدر سابلة موجودات عن عبارة هً المصرؾ فً الثانوٌة اإلحتٌاطٌات

 عند سابل نقد إلى تحوٌلها ٌمكن والتً ، المخصومة التجارٌة وراقواأل المالٌةراق األو على

 تدعٌم فً سهمت إنها منها ، متعددة فوابد السٌولة مجال فً اإلحتٌاطٌات هذه وتحقق .الحاجة

 ، المصرؾ متطلبات عن األولٌة اإلحتٌاطٌات من ٌفٌض ما إستٌعاب وفً ، األولٌة اإلحتٌاطٌات

 . المصرؾ أرباح من نسبة تحقٌق فً تساهم وكذلك

 القانونٌة باإلحتٌاطٌات وٌسمى ، قانونا محدد األول :جزبٌن من تتكون الثانوٌة واإلحتٌاطٌات

 واضحا الجزء هذا وٌظهر ، الحكومة وسندات الخزٌنة واالتح شكل ٌؤخذ والذي ، الثانوٌة

 العامة النفقات لزٌادة نتٌجة مٌزانٌتها فً الحاصل العجز لتموٌل أموال إلى الدولة تحتاج عندما

 .العامة اإلٌرادات على

 أي ،ذاته  المصرؾ سٌاسة بحسب محددا فٌكون ، الثانوٌة اإلحتٌاطٌات من الثانً الجزء أما

 أولٌة إحتٌاطٌات إلى منه جزء تحوٌل ٌتم كؤن ، إلٌه الحاجة عند ٌستخدم إدخار بمثابة برتعت إنها

 .إلٌه األخٌرة من جزء تحوٌل أو
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 ( 95، ص. 2000و بحسب "الحسٌنً و الدوري)"8 

 :هما ، نوعٌن إلى القانونٌة مشروطٌتها حٌث من اإلحتاطٌات تنقسم

  :القانونٌة اإلحتٌاطٌات - أ

 التً النقدٌة للسٌاسة وفقا المصرؾ بها ٌحتفظ التً النقدٌة وشبه النقدٌة موالاأل مجموع تشمل

 الذي األولٌة اإلحتٌاطٌات ضمن ٌكون األموال هذه من النقدي فالجزء ، المركزي البنك ٌحددها

 المركزي. البنك لدى و ودابع ، الصندوق فً نقد شكل ٌؤخذ

 الخزٌنة حواالت صور ٌؤخذ الذي انوٌة ،الث اإلحتٌاطٌات ضمن ٌكون النقدي شبه والجزء

 .الحكومة وسندات

 على والمحافظة المصرؾ لسٌولة واقٌاً  عامالً  ُتعد إنها أهمها ، فوابد القانونٌة ولإلحتٌاطٌات

 إلستحقاقا مواعٌد فً علٌه المترتبة زاماتاإللت تؤدٌة خالل من وذلك ، التنافسً مركزه سالمة

 فً المصرؾ بقدرة الزبابن وثقة الرقابٌة السلطات ثقة تعزٌز على لتعم إنها كما ، علٌها المتفق

 ٌنجم قد ما أنشطة فً الؽٌر أموال توظٌؾ فً المؽاالة وعدم المودعٌن أموال على المحافظة

 .ضالإلقتر األخٌر الملجؤ تكون أن علٌها وٌسهل ، معٌنة مخاطر عنها

 منح فً المصرؾ قابلٌة تقٌٌد فً تتمثل أنا أهمها سلبٌات من القانونٌة اإلحتٌاطٌات وتعانً كما

 من نوع اإلحتٌاطٌات هذه وكؤن ، ربحٌته تقلٌل إلى ٌإدي وهذا،  ثماراتباإلست والقٌام القروض

 هذه إنخفضت فكلما ، بؤعمالها القٌام لقاء المصارؾ تتحملها أن ٌجب التً التكالٌؾ أنواع

 . ربحٌتهزادت  بالتالً و ، اإلستثماروراض اإلق على المصرؾ قابلٌة زادت  اإلحتٌاطٌات

 أموال) ةالحكوم وسندات الخزٌنة حواالت شكل على القانونٌة اإلحتٌاطٌات من جزء وجود إن

 بعض من متواضعة أرباح تحقٌق ىعل المصارؾ مساعدةهما: األول  ؼرضان له (نقدٌة شبه

 عبارة هو الذي ، لعاما الدٌن مسك على المصارؾ تشجٌع والثانً،  القانونٌة اإلحتٌاطٌات

 حواالت فً كما األجل قصٌرةرات لفت وتكون ، الحكومة إلى المصارؾ من مقدمة قروض عن

 الحاصل العجز لتؽطٌة الدولة على دٌنا تمثل وهً ، السندات فً كما األجل وطوٌلة ، الخزٌنة

 فً مٌزانٌتها.

 

 :ةالعام اإلحتٌاطٌات -ب

 ، النقدٌة السلطة تشرٌعات بموجب المصرؾ بها الٌحتفظ لتًا النقدٌة وشبه النقدٌة األموال وهً

 ة.المصرفٌ لسٌاسته وفقا آخر بعضاً  وٌستخدم منها ببعض ٌحتفظ وٕانما

 

                                                           
 "(95، ص. 2000"الحسٌنً و الدوري ) - 8
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 9 : ةمصادر السٌول( 4)

  22/05/1992بتارٌخ أ. مفلح عقل فً محاضرة ألقٌت فً جمعٌة البنوك فً األردن  أوضح

 :حول "إدارة السٌولة فً المصارؾ" ما ٌلً

 أصولها ،  ما من خالل تصفٌة بعضإ،  ٌمكن أن تحصل المصارؾ على السٌولة -

  :  فعلى جانب األصول تتحقق السٌولة من خالل .أو من خالل ترتٌب التزامات علٌها

  ، و تحصٌل المصارؾ الستثماراتها التً انتهت تسدٌد العمالء للقروض المستحقة و فوابدها -1

 آجالها .

و  ، مثل بٌع األسهم و السندات ل قبل استحقاقها فً األسواق الثانوٌةبٌع بعض األصو -2

  ( .SECURITIZEDالقروض المسندة )

 ، فٌتم من خالل تنمٌة الودابع . أما بالنسبة لتولٌد السٌولة على جانب المطلوبات

  و   الى المصرؾ نتٌجة تسدٌد القروض  توازن بٌن األموال الداخلة فإذا لم ٌكن هناك 

 ، و األموال الخارجة منه على شكل  الزٌادة فً الودابع من جانبو  ستثمارات المستحقةاال

 .ؾ هنا بحاجة الى السٌولة، ٌكون المصر قروض جدٌدة أو ودابع مسحوبة من جانب آخر

  و هنا ٌجب قدٌة الداخلة و التدفقات الخارجة.و تقدر هذه الحاجة بمقدار الفارق بٌن التدفقات الن

  أو القٌام  ، استعمال سٌولته المخزونة بسرعة أكثر من سرعتها الطبٌعٌة  ماإصرؾ على الم

 ( . LIABILITY MANAGEMENTو هو ما ٌسمى بإدارة الخصوم ) ،  بشراء األموال

 

  فً ضوء ما تقدم، ٌمكن تصنٌؾ مصادر السٌولة على النحو اآلتً :

  المصادر الداخلٌة للسٌولة : -1

 ٌستعمل عند   دارة سٌولة المصرؾ، هو أن ٌخزنها ضمن مٌزانٌته و أنالمدخل التقلٌدي ال

 ( كمصدر مإقت للسٌولة لحٌن القٌام بالتعدٌالت FED FUNDSالحاجة الفوابض االحتٌاطٌة )

  الدابمة على مٌزانٌته .

  SHIFTABILITY OR ASSET CONVERSION)و ٌسمى هذا األسلوب بنظرٌة التحوٌل )

 ٌل أصوله السابلة الى نقد لمواجهة احتٌاجاته، سواء لدفع الودابع، أو بعملٌات ألنه ٌقوم على تحو

 اإلقراض . هذا و من أهم مظاهر هذه النظرٌة اهتمامها بالسالمة على حساب الربحٌة، األمر 

  الذي أدى الى تقلٌص استعمالها .

                                                           
  22/05/1992أ. مفلح عقل )محاضرة ألقٌت فً جمعٌة البنوك فً األردن بتارٌخ  - 9

 (حول "إدارة السٌولة فً المصارؾ"     
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  و ٌتم اختزان السٌولة فً مٌزانٌة المصرؾ  ضمن البنود اآلتٌة : -

  ( : PRIMARY RESERVEالحتٌاطً األساسً )ا -أ

، زٌادة  و هو عبارة عن األرصدة النقدٌة التً تستعملها المصارؾ ألؼراض التشؽٌل العادٌة

  .القانونٌة المقررة  طٌاتعلى االحتٌا

  ( :SECONDARY RESERVEاالحتٌاطً الثانوي ) -ب

و  ، الٌة الحكومٌة قصٌرة األجل، و األوراق الم ٌتكون هذا البند من الفوابض االحتٌاطٌة

. و مخاطر اإلفالس فٌها شرٌطة أن تكون ذات نوعٌة ممتازة ، األوراق المالٌة األخرى

  .السرٌع دون خسارة، و قابلة للبٌع  منخفضة

  إن الؽاٌة من االحتٌاطً الثانوي تحقٌق ما ٌؤتً :

 توفٌر السٌولة الموسمٌة .      -1

 قعة فً الطلب على القروض .الزٌادة ؼٌر المتو      -2

  .التطورات ؼٌر العادٌة فً السوق       -3

  ( : TERTIARY RESERVEاالحتٌاطً الثالث للسٌولة ) -ج

لطلب على القروض و ، كزٌادة ا إن ؼاٌة هذا االحتٌاطً توفٌر السٌولة على المدى الطوٌل

 مٌة التً تتراوح مدتها ما بٌن. و ٌشمل هذا االحتٌاطً األوراق المالٌة الحكوتراجع الودابع

  سنة. 2 و  1

  ( : INVESTMENT RESERVEاحتٌاطً االستثمار ) -د

. و ٌتكون و السٌولة بالدرجة الثانٌة  إن الؽاٌة من هذا االحتٌاطً تحقٌق الدخل بالدرجة األولى

  .المالٌة متوسطة األجل و الطوٌلة هذا البند من األوراق

 

، و ؼالبا ما ٌمٌل هذا  ت للمصرؾ محفظة متدرجة االستحقاقو ٌوفر تصنٌؾ االحتٌاطٌا

سٌولة عند  ، و ذلك تفادٌا لخسارة تسٌٌل األصول األقل التدرج لصالح األصول األكثر سٌولة

ها مع مرونة ، خزن السٌولة فً البدابل المشار إلٌ . لكن الفكرة األساسٌة لهذا التدرجالحاجة

 .كافٌة لتناسب الظروؾ

ُ  ٌكون تحوٌل األصول اما اختٌارٌاً  المدخلو حسب هذا  . فالتحوٌالت ؼٌر االختٌارٌة أو إجبارٌا

و فوابد األوراق المالٌة و  ،  الء قروضهممثل تسدٌد العم  هً التً تتم دون خٌار من المصرؾ

  استحقاقها .
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و  و فً حالة تخطٌط التحوٌالت ؼٌر االختٌارٌة لألصول لتساوي التدفقات النقدٌة الداخلة

                  ٌطلق على هذه االستراتٌجٌة استراتٌجٌة الدخل المتوقع ، الخارجة

(ANTICIPATED INCOME THEORY . ) 

، و األوراق  و قد أدى هذا األسلوب الى تطوٌر نظرٌة القروض ذات المواعٌد محددة الوفاء

  المالٌة ذات توارٌخ االستحقاق الموزعة بانتظام .

، حٌث  ، هناك الطرٌقة االختٌارٌة الطرٌقة ؼٌر االختٌارٌة لتحوٌل األموال و فً مقابل هذه

، مثل عملٌات  تستطٌع المصارؾ تسرٌع دخول النقد إلٌها من خالل بٌع أصولها أو إقراضها

  .( قبل توارٌخ االستحقاقREPURCHASEالبٌع و إعادة الشراء )

 

  :المصادر الخارجٌة للسٌولة  -2

  فً مطلع طورت المصارؾ ، ن السٌولة داخل مٌزانٌة المصرؾكبدٌل لعملٌة خز -

 LIABILITY) ، ٌسمى إدارة المطلوبات الستٌنات أسلوبا الدارة السٌولة

MANAGEMENT ًو قد تزامن ظهور هذا األسلوب و تطوٌر فكرة شهادات اإلٌداع ف . )

  .زالت إحدى أهم أدوات هذا األسلوبمطلع الستٌنات التً كانت و ما 

و الفوابض االحتٌاطٌة أو ما ٌسمى  ن أهم أدوات إدارة المطلوبات تتمثل فً شهادات اإلٌداعإ

إعادة الشراء و فوابض  و، و اتفاقٌات البٌع  (FED FUNDSفً الوالٌات المتحدة ب ) 

  سوق ما بٌن المصارؾ .

لسٌولة و بفضل هذا األسلوب فً إدارة السٌولة ٌستطٌع المصرؾ التجاري أن ٌخفض مقدار ا

  المخزونة فً مٌزانٌته و أن ٌستعمل فابض التخفٌض لالستثمار فً قروض ذات ربحٌة أفضل.

، التً ٌتبعها المصرؾ فً إدارة خصومه و  (AGGRESSIVENESSو تتحد الجرأة )

 ، بمدى الموازنة بٌن المخاطر و المردود . فالسٌاسة المتحفظة تإدي كذلك مخزونه من السٌولة

لكنها فً الوقت نفسه تركز على ، قلٌص سٌاسة االعتماد على إدارة المطلوبات و ال شك الى ت

  زٌادة السٌولة المخزونة .

 ، و ذلك الرتباط هذا  و ال ٌتوافر المصدر الخارجً للسٌولة لجمٌع المصارؾ -

المصدر بقوة المصرؾ المقترض و سالمة مركزه االبتمانً . هذا و كان من أهم إٌجابٌات 

لوبات إعطاإها المصارؾ مرونة فً إدارة جانبً مٌزانٌاتها كما أجبرت اإلدارة على إدارة المط

  .كوسٌلة الدارة السٌولة االهتمام بجانبً المٌزانٌة
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 10( أهمٌة السٌولة بالنسبة للمصارف:5)

  تقوم المصارؾ بدور الوساطة بٌن المودعٌن الذٌن ٌشكلون جانب عرض األموال فً -

. و قد ساعد هذا كلون جانب الطلب على هذه األموالالمقترضٌن الذٌن ٌش، و  النظام المصرفً

 .لجزبًالدور المهم على فصل قرار االدخار عن قرار االستثمار على المستوى ا

، و  ، تقوم المصارؾ بدور آخر ال ٌقل أهمٌة عن الدور األولا و الى جانب دور الوساطة هذ

 ، حٌث ٌتم تحوٌل (MATURITY TRANSFORMATIONهو دور تحوٌل االستحقاق )

، موفقة بذلك بٌن رؼبات المدخرٌن فً  ودابع العمالء قصٌرة األجل الى قروض طوٌلة األجل

، و رؼبات المقترضٌن فً أن ٌحصلوا على قروض  حق سحب ودابعهم عند الحاجة إلٌها

  .تحقق العوابد من المشروع الممول تتزامن مواعٌد ردها و مواعٌد

، ال ٌمكن القٌام بها إال بترسٌخ قناعة لدى أطرافها بقدرة  المتناقصة فً أهدافها هذه األدوار

  .و أهمٌتها للجهاز المصرفً،  ، و من هنا جاء دور السٌولة المصارؾ على القٌام بها فعال

 ، لذا نجدها  تحتاج المصارؾ للسٌولة بسبب حالة عدم التؤكد التً تحٌط بتدفقاتها النقدٌة -

 ها بشكل ٌمكنها من مواجهة أي نقص فً تدفقاتها النقدٌة تحت أي ظرؾ منترتب أوضاع

، نجد أن المصارؾ تحرص دوما على إدارة محفظة متنوعة من  . و لهذا السببالظروؾ

( لموجوداتها OPTIMAL MIX) ، كما تحرص أٌضا على تركٌبة مثلى الودابع مختلفة اآلجال

 .تحقٌقا لهدؾ السٌولة ، و األوراق المالٌة و القروض من النقد

 

 بعنوان: HSBCدراسة لبنك  06/2008بتارٌخ  GTNewsو قد نشرت 

"Risk Management and Supervision, Bank of International  

Standards."11 

 والبنوك فً جمٌع أنحاء العالم تواجه مشاكل مع أزمة السٌولة بسبب إدارة السٌولة  -

، وإدارة مخاطر السٌولة هً ذات  لها آثار على السٌولة فً البنك كل معاملة أو التزام والفقٌرة. 

أهمٌة قصوى. أصبحت مخاطر السٌولة واحدة من أهم العناصر فً إطار إدارة المخاطر على 

مستوى المإسسة. ضمن إطار سٌولة المصرؾ ٌجب الحفاظ على ما ٌكفً من السٌولة لتحمل 

ٌم المستمر إلطار إدارة مخاطر السٌولة و وضع جمٌع أنواع األحداث التً سٌواجهها. التقٌ

 السٌولة المصرفٌة هو عمل رقابً مهم من شؤنه أن ٌضمن حسن سٌر العمل فً البنك.

 

                                                           
 )مرجع سابق( أ. مفلح عقل - 10
11
 - GTNews (June, 2008)  -  دراسة لبنكHSBC 
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 مخاطر السٌولة هً المخاطر الحالٌة والمستقبلٌة الناتجة عن عدم قدرة البنك على الوفاء  -

ولة إذا واجه تدفقات نقدٌة خارجة ؼٌر بالتزاماتها المالٌة عند استحقاقها. فقد ٌفقد المصرؾ السٌ

   ،  ، عن طرٌق سحب كبٌرة للودابع والمدفوعات اإلبتمانٌة الضخمة متوقعة و بشكل مفاجا

 أو تحركات السوق الؽٌر متوقعة أو ظهور التزامات طاربة.

 ،  و ٌتعرض البنك أٌضا لمخاطر السٌولة إذا األسواق التً ٌعتمد علٌها تخضع لفقدان السٌولة

و مخاطر السٌولة لها تؤثٌر متصاعد حٌث أنها ؼالباً ما تإدي إلى تفاقم مخاطر أخرى مثل 

 مخاطر االبتمان ومخاطر السوق.

 

 قٌاس و إدارة مخاطر السٌولة: -

 ٌجب أن ٌكون للبنك عملٌة سلٌمة لتحدٌد وقٌاس ورصد ومراقبة مخاطر السٌولة. 

  واحتٌاجات التموٌل عن طرٌق الكٌانات قانونٌةٌجب على البنك أن ٌدٌر بفعالٌة مخاطر السٌولة 

، مع مراعاة القٌود القانونٌة والتنظٌمٌة والتشؽٌلٌة لتحوٌلها إلى  ، وخطوط األعمال والعمالت

 سٌولة.

 .ٌجب على البنك وضع استراتٌجٌة التموٌل التً توفر مصادر تموٌل فعالة و متنوعة 

  بشكل ٌومً و مخاطر تلبٌة الدفعات و ٌجب على البنك أن ٌدٌر بفعالٌة وضع السٌولة

 االلتزامات فً الوقت المناسب فً ظل الظروؾ العادٌة و الظروؾ االستثنابٌة.

 .ٌجب على البنك أن ٌفرق بٌن االصول المرهونة و االصول ؼٌر المقٌدة 

  ٌجب على البنك إجراء اختبارات الضؽط على أساس منتظم لمجموعة متنوعة من سٌنارٌوهات

لضمان أن  ، و شكل فردي أو مجتمعة( لتحدٌد مصادر أزمة السٌولة المحتملةالضؽط )ب

 التعرض الحالً لمخاطر السٌولة مازال ضمن حدود و  قدرات البنك.

  ٌجب على البنك أن ٌكون لدٌه خطة تموٌل رسمٌة(CFP)  التً تحدد بوضوح االستراتٌجٌات

 .لمعالجة نقص السٌولة فً حاالت الطوارئ

 نك أن ٌحافظ على أصول سابلة عالٌة الجودة و التً تكون بمثابة تؤمٌن ضد ٌجب على الب

، بما فً ذلك السٌنارٌوهات التً تنطوي على فقدان  مجموعة من سٌنارٌوهات ضؽط السٌولة

 أو ضعؾ مصادر التموٌل المضمونة المتوفرة عادًة و مصادر التموٌل الؽٌر مضمونة.

 مات اإلفصاح عن السٌولة و التً تمكن المشاركٌن فً على البنك أن ٌنشر بشكل منتظم معلو

)وضع( السٌولة  السوق من الحكم على صحة إطار إدارة مخاطر السٌولة و سالمة موقؾ

 للبنك.

 



 

20 

 

"GTNews (Global Treasury Intelligence)" – June, 2008 

HSBC Bank : 

"Risk Management and Supervision, Bank of International  

Standards." 

The original text in English: 

” Banks across the globe are facing problems with the liquidity 

crisis because of poor liquidity management. As every transaction 

or commitment has implications for a bank’s liquidity, managing 

liquidity risks are of paramount importance. Liquidity risk has 

become one of the most important elements in enterprise-wide risk 

management framework. A bank’s liquidity framework should 

maintain sufficient liquidity to withstand all kinds of stress events 

that will be faced. Constant assessment of liquidity risk 

management framework and liquidity position is an important 

supervisory action that will ensure the proper functioning of the 

bank. 

Liquidity risk is the current and future risk arising from a bank’s 

inability to meet its financial obligations when they come due. A 

bank might lose liquidity if it experiences sudden unexpected cash 

outflows by way of large deposit withdrawals, large credit 

disbursements, unexpected market movements or crystallization of 

contingent obligations. The other cause may be because of some 

other event causing counterparties to avoid trading with or lending 

to the bank. A bank is also exposed to liquidity risk if markets on 

which it depends are subject to loss of liquidity. 

Liquidity risk has a spiraling effect and often tends to compound 

other risks such as credit risk and market risk. If a trading bank has 

a position in an illiquid asset, its limited ability to liquidate that 

position at short notice will lead to market risk. 
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Measurement and management of liquidity risk: 
 

A bank should have a sound process for identifying, measuring, 

monitoring and controlling liquidity risk. 

A bank should actively manage liquidity risk exposures and 

funding needs within and across legal entities, business lines and 

currencies, taking into account legal, regulatory and operational 

limitations to the transferability of liquidity. 

A bank should establish a funding strategy that provides effective 

diversification in the sources and tenor of funding. 

A bank should actively manage its intraday liquidity positions and 

risks to meet payment and settlement obligations on a timely basis 

under both normal and stressed conditions and thus contribute to 

the smooth functioning of payment and settlement systems. 

A bank should actively manage its collateral positions, 

differentiating between encumbered and unencumbered assets 

A bank should conduct stress tests on a regular basis for a variety 

of institution-specific and market-wide stress scenarios 

(individually and in combination) to identify sources of potential 

liquidity strain and to ensure that current exposures remain in 

accordance with a bank’s established liquidity risk tolerance 

A bank should have a formal CFP that clearly sets out the 

strategies for addressing liquidity shortfalls in emergency 

situations. 

A bank should maintain a cushion of unencumbered, high quality 

liquid assets to be held as insurance against a range of liquidity 

stress scenarios, including those that involve the loss or 

impairment of unsecured and typically available secured funding 

sources. 

A bank should publicly disclose information on a regular basis that 

enables market participants to make an informed judgment about 

the soundness of its liquidity risk management framework and 

liquidity position. 
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 المخاطرة فً العمل المصرفً:( 6)

 

 12مفهوم المخاطرة المصرفٌة : -1

لك بسبب للمخاطر وذ تعد المصارؾ، كما هو معروؾ، من أكثر المإسسات المالٌة تعرضاً 

ؼلب أموال المصارؾ هً عبارة عن التزامات على المصرؾ تجاه أطبٌعة عملها، إذ نجد أن 

المصرؾ أن ٌلتزم بؤدابها ودفعها عند الطلب أو ، وعلى  الؽٌر سواء أكانوا مودعٌن أم مقرضٌن

، وبذلك ٌتطلب من إدارة المصرؾ تقٌٌم ودراسة طبٌعة المخاطر التً قد  فً مواعٌد محددة

تواجه امواله بدقة لكً ٌحافظ علٌها ولكً ٌضمن تنفٌذ عملٌاته بصورة جٌدة دون أن تتعرض 

 الحد من آثارها وتقلٌلها. األموال للخطر وكذلك للتحوط من تلك المخاطر ومحاولة

دبٌات المصارؾ بشكل خاص بالدراسات واالبحاث التً أفكر المالً بصورة عامة ووٌزخر ال

 تناولت مفاهٌم المخاطرة بشكل عام وتنوعت بحسب االتجاهات الفكرٌة والمجاالت المٌدانٌة 

لمخاطرة على انها ومن جملة تلك الدراسات من اشار الى ا،  التً ٌتناولها الباحثون والكتاب

المتوقع من االستثمار وتقاس وفقا  )العابد( المستقبلً مقٌاس لحالة عدم التؤكد حول المردود

  .لمعٌار االفق الزمنً ونسبتها من المعٌار

 

فها "الحسٌنً و الدوري ) -  : 13("166، ص. 2000و عرَّ

،  حد الموجوداتتوصؾ المخاطرة بانها تتعامل مع احتمال انخفاض العابد المتوقع على ا

  .وٌالحظ فً هذا المفهوم انه ٌدخل فً موضوع االحتمالٌة فً بٌان حالة التقلب فً العابد

 

 : Gitman (2000, p. 199)"14و فً دراسة " -

، فالموجود الذي ٌمتلك فرصة أكبر فً  فت المخاطرة بانها احتمال وقوع الخسارة المالٌةصِ وُ 

 و ، الخسارةق ها فرصة أقل فً تحقٌموجودات التً لتحقٌق الخسارة ٌعتبر أخطر من تلك ال

تعتبر األسهم من أكثر الموجودات المالٌة مخاطرة نظرا للتقلب الكبٌر فً عوابدها وكلما زاد 

  التؤكد بشؤن العابد المتحقق لموجود معٌن كلما قل التقلب وبذلك تنخفض المخاطر.

 

 

                                                           
12 - " Cecchetti&Schoenholtz (2011, p.139)" 
 ("166، ص. 2000"الحسٌنً و الدوري ) - 13
14 - "Gitman (2000, p. 199)" 
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  من االمور المهمة التً المخاطرة 15("292-291, ص. 2000كما اعتبر "جمعة ) -

  ، ت المالٌةاتخاذها للقرارا االعتبار عند عٌنٌجب ان تؤخذها المصارؾ ب

   :هناك ثالث حاالت هً و

 ( Certaintyحالة التؤكد )  -أ

هً حالة ٌإدي فٌها اتخاذ قرار الى نتٌجة واحدة معروفة ، أي أن صاحب القرار ٌعرؾ النتٌجة 

 . الحالة معرفة كاملة بالمستقبلوتدعى هذه التً سٌنتهً الٌها قراره ، 

 ( Risk حالة المخاطرة )  -ب

هً حالة ٌإدي فٌها اتخاذ القرار الى واحدة من مجموعة نتابج ممكنة وأن صاحب القرار ٌعرؾ 

 .ذه الحالة معرفة جزبٌة بالمستقبلاحتماالت حدوث كل من هذه النتابج وتعتبر ه

 (  Uncertaintyحالة عدم التؤكد ) -ت

هً حالة ٌإدي فٌها اتخاذ القرار الى مجموعة من النتابج الممكنة ، لكن احتماالت حدوث كل 

كما أن أي تقدٌر لالحتماالت فً هذه الحالة ٌكون ؼٌر ذي معنى وتوصؾ ، منها ؼٌر معروفة 

 .الحالة بالجهل الكامل بالمستقبل هذه

 

 16أنواع المخاطرة فً العمل المصرفً : -2

 رة فً العمل المصرفً إلى ثالثة أنواع هً : تصنؾ المخاط

  ( :systematic Riskالمخاطرة النظامٌة ) -أ

تسمى بعوامل السوق والتً تإثر بصورة نظامٌة على  لتحدث هذه المخاطرة بسبب عدة عوام

كل الشركات العاملة فً السوق مثل احداث الحرب والتضخم واألحداث الدولٌة واألحداث 

 ..   السٌاسٌة وؼٌرها

الى المخاطرة النظامٌة بانها التقلبات فً العوابد الناتجة عن  ("3، ص. 1996و أشار "سعٌد )

والمخاطرة ؼٌر المتؽٌرات الخارجٌة الشاملة للسوق المالً وتسمى اٌضا بمخاطرة السوق 

 .هً بدورها تنقسم الى مخاطرة اعمال ومخاطرة مالٌة و القابلة للتنوٌع

 

 : 17(Unsystematic Riskامٌة )المخاطرة الالنظ -ب

فها "المخالفً ) وهً   (" :46، ص. 2004كما عرَّ

                                                           
 ("292-291, ص. 2000"جمعة ) - 15
16 - "Gitman (2000, p. 212)" 
 ("46، ص. 2004"المخالفً ) - 17
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المخاطرة التً تإثر على موجود واحد أو على مجموعة صؽٌرة من الموجودات ، وألن هذه 

المخاطرة تكون وحٌدة بالنسبة للموجود فانه ٌطلق علٌها بمخاطرة الموجود المحدد, فهً تتولد 

، وتنفرد بها دون ؼٌرها من المنشآت األخرى وتسمى  نشؤة معٌنةمن العوامل الخاصة بم

كالمخاطرة القابلة للتنوٌع والمخاطرة التً ٌمكن تفادٌها والمخاطرة الالسوقٌة  ، تسمٌات عدة

 والمخاطرة المتبقٌة. 

 

 ( :  Total Riskالمخاطرة الكلٌة )  -ت

 مع المخاطرتٌن النظامٌة و تعرؾ بؤنها مجموع التباٌن فً معدل العابد أو هً حاصل ج -

 برز المخاطر التً ٌتعرض لها العمل المصرفً فهً: أأما  .الالنظامٌة

ٌجب أن ٌتمتع المصرؾ بمركز مالً سابل أي أن ٌمتلك حٌث  مخاطر عدم السٌولة ، -1

  .لى سٌولة بؤسرع وقت وبدون خسارةبموجودات أخرى ٌمكن تحوٌلها إ احتٌاطات أولٌة كافٌة و

 .قساط القروض المقدمة إلى العمالءر عدم تسدٌد أمخاط -2

ظة مخاطر االستثمار المتمثلة فً انخفاض أسعار األسهم والسندات الموجودة فً محف -3

 .االستثمار العابدة إلى المصرؾ

 .مخاطر السرقة واإلفالس واالختالس -4

 .مخاطر التذبذب فً أسعار الفابدة -5

 

 18صرفً:( مخاطر السٌولة فً العمل الم7)

 

 ٌمكن تعرٌؾ مخاطر السٌولة فً العمل المصرفً: بؤنها مخاطر التموٌل و هً دالة  -

للصعوبة التً ٌحتمل أن ٌتعرض لها البنك عند تدبٌر األموال من أجل الوفاء بااللتزامات و قد 

 تنتج من عدم القدرة على بٌع أصل ما بقٌمته العادلة.

 من عدم  تنشؤ مخاطر السٌولةأن أوضحت  CPA (2010, p. 4)"19و فً دراسة " -

و عندما أو تموٌل الزٌادة فً الموجودات. قدرة المصرؾ على مواجهة النقص فً االلتزامات 

تكون  سٌولة المصرؾ ؼٌر كافٌة ٌتعذر علٌه الحصول على أموال كافٌة سواء عن طرٌق 

مما ٌإثر فً ،  زٌادة التزاماته أو تحمل تكلفة معقولة بتحوٌل موجوداته بسرعة إلى سٌولة

                                                           
 ("2012"عبد الستار ) - 18
19 - "CPA (2010, p. 4)" 
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ربحٌته ، و فً الحاالت القصوى من الممكن أن تإدي عدم كفاٌة السٌولة إلى انعدام المالءة 

 :السٌولة تنشؤ مخاطرفإذاً قد  المالٌة للمصرؾ.

إٌداعاتهم فوراً وبشكل مفاجا واألمر  كؤن ٌقوم المودعٌن بسحب :جانب االلتزامات  من -1

خالل االقتراض من الؽٌر أو بٌع بعض األصول  ل إضافٌة منالذي ٌتطلب من البنك توفٌر أموا

 .لمقابلة عملٌات السحب المفاجا

لمقابلة  على سبٌل المثال عند مواجهة صعوبات فً بٌع األصول :من جانب األصول -2

 .التدفقات النقدٌة الخارجة

ر من المقدر كؤن ٌتم السحب بصورة أكب :قد تنشؤ مخاطر السٌولة من بنود خارج المٌزانٌة -3

  .ٌقترض أموال إضافٌة من الحدود االبتمانٌة مما ٌتطلب من البنك أن

 

ن أمام المصرؾ مصدران للسٌولة أوضحت أ 20("2006فً دراسة "عبد هللا و الطراد ) و

 .هما: الموجودات و المطلوبات 

ة فإذا كان المصرؾ ٌمتلك استثمارات قابلة للبٌع لمواجهالمصدر األول )الموجودت(: 

الطلب على السٌولة فإن تلك المخاطرة تنخفض ، ؼٌر أن مسك استثمارات سابلة ٌإدي إلى 

تخفٌض المردود ، ألن المصرؾ ٌستطٌع تحقٌق مردود أعلى من القروض و االستثمارات 

 طوٌلة األجل.

أما المصدر الثانً للسٌولة )المطلوبات(: فهو االقتراض من الؽٌر ، و هذا ما تفعله المصارؾ 

لكبٌرة عندما تواجه الطلب المتزاٌد على السٌولة ، و بالتالً فهً توظؾ نسباً أعلى من ا

موجوداتها فً القروض ذات الربحٌة األعلى ، إذن المصارؾ ال تستطٌع تعظٌم عوابدها بسبب 

 قٌود السٌولة على عملٌاتها و البد أن ٌكون المصرؾ ساهراً على سٌولته .

 تضحٌة بالعابد فً حٌن إن السٌولة المنخفضة تجبره على االقتراض.فالسٌولة المرتفعة تعنً ال

 

  ة فً العمل المصرفً:السٌول أنواع مخاطر

  :مخاطر السٌولة التموٌلٌة -1

وؼٌر المتوقعة سواء   مقابلة التدفقات النقدٌة المتوقعة تنشؤ عندما ٌكون البنك ؼٌر قادرة على

 .ن ٌإثر ذلك على العملٌات الٌومٌة أو الوضع المالً للبنكبدون أ و الحالٌة أو المستقبلٌة بكفاءة

                                                           
 ("2006"عبد هللا و الطراد ) - 20
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  :السٌولة السوقٌة رمخاط -2 

السوق السابد نتٌجة لعدم  تنشؤ عندما ٌتعذر على البنك بٌع أو رهن أحد أصوله وفقاً لسعر

  .إمكانٌة تسٌٌلها بالسوق

  :مخاطر السٌولة العرضٌة -3

أو السحب  االبتمانٌة الممنوحة لألطراؾ المقابلةتنشؤ من االستخدام المفاجا لبعض الحدود 

  .المفاجا لودابع العمالء

 

 و إلدارة هذه المخاطر ٌتطلب األمر ما ٌلً:

 .تطبٌق نظم معلومات إدارٌة و مالٌة تعكس تطورات أوضاع السٌولة 

 .تحلٌل احتٌاجات التموٌل و استحقاقات االلتزامات و التخطٌط للحاالت الطاربة 

 جٌدة للموجودات و االلتزامات بما فً ذلك الترتٌبات التً تقع خارج المٌزانٌة.اإلدارة ال 

 .المحافظة على مستوى كاٍؾ من الموجودات السابلة 

 .وجود قاعدة تموٌل متنوعة من حٌث مصادر األموال و آجال استحقاقها 

ها اإلدارة فً و تعد المإشرات و النسب المالٌة من أهم أدوات التحلٌل المالً التً تعتمد علٌ

 عملٌة تحلٌل القوابم المالٌة .

 

 21العوامل المؤثرة فً السٌولة المصرفٌة: 

 ، بل فً تؽٌر مستمر و إن من أهم العوامل المإثرة فٌها ما ٌؤتً: سٌولة المصرؾ لٌست ثابتة

 . نقدا الودابع على السحب عملٌات مواجهة : الودابع على والسحب اإلٌداع عملٌات -1

 قانونٌة نقود إلى الودابع قلب أي - نقداً  الودابع على السحب عملٌات فٌه تإدي لذيا الوقت فً

 المصرؾ واحتٌاطٌات الصندوق نقدٌة تخفٌض إلى - الٌومٌة المعامالت إلنجاز ومعدنٌة ورقٌة

 سٌولته. تقلٌص إلى وبالتالً المركزي البنك لدى

 سٌولة تحسٌن فً دور - مصرفٌة ودابع لىإ القانونٌة النقود تحوٌل أي - اإلٌداع لعملٌات فإن 

  المصرؾ.

 عالقة خالل من تتؤثر التجاري المصرؾ سٌولة : العامة الخزٌنة مع الزبابن معامالت -2

 العامة. بالخزٌنة الجمهور

                                                           
 ("2002"آل علً ) - 21
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 ودابنٌة،  للخزٌنة دابنٌن المصرؾ عمالء كون حالة فً المصرفٌة السٌولة تتحسن وعموماً 

 : أهمها حاالت عدة فً تتحقق للخزٌنة بالنسبة الزبابن

 .مصرؾال لدى أموال من ٌتقاضون ما و ٌودعون الدولة أجهزة فً ٌعملون الزبابن إن  -

 .سابقة فترة فً الزبابن ابتاعها التً الحكومٌة السندات مبالػ استرداد  -

 .الدولة إلى وخدمات سلع تورٌد صفقة عقد  -

  :باألتً ابنهزب ٌقوم عندما تتقلص المصرؾ سٌولة وبالعكس

 .الحكومة إلى الضرابب تسدٌد  -

 .المالٌةراء األوراق ش - 

 .أخرى توفٌر صنادٌق لدى ٕاٌداعها و ودابعهم من لجزء الزبابن سحب  -

 رصٌد أن ظهر إذا المصرؾ سٌولة تزداد : المصرؾ بٌن المقاصة عملٌات رصٌد -3

 .األخرى المصارؾ مع باتهحسا تسوٌة نتٌجة المركزي البنك لدى دابن الجاري حسابه

 على القدرة نقدٌة كسلطة المركزي البنك ٌمتلك : للمصارؾ بالنسبة المركزي البنك موقؾ -4

 الورقٌة النقود من المطلوب بالنقد المصارؾ تزوٌد خالل من المصرفٌة السٌولة فً التؤثٌر

 تخفٌض على ٌعملس فإنه العملة، عرض تقلٌص سٌاسة المركزي البنك اعتمد فإذا ة.والمعدنٌ

 منح على قابلٌتها وٌقلل لدٌها المتوفرة النقدٌة االحتٌاطٌات أو الحاضرة النقدٌة األرصدة حجم

 السندات وبٌع الخصم إعادة سعر رفع على هذه المركزي البنك سٌاسة وتعتمد القروض.

 القانونً. النقدي االحتٌاطً نسبة ورفع ، المفتوحة السوق فً الحكومٌة

 النقدٌة األرصدة زٌادة إلى ٌإدي ذلك ألن ، العملة عرض توسٌع حال فً سالعك وٌحصل

 مختلؾ ومواجهة اإلقراضٌة قدرتها بتوسٌع ٌسمح مما ، المصرفٌة سٌولتها وٌوسع للمصارؾ

 .العملة من السحوبات

 إنه حٌث المصرؾ سٌولة فً الممتلك رأس المال رصٌد ٌإثر : الممتلك رأس المال رصٌد -5

 رأس المال رصٌد قل كلما أي ، وبالعكس زادت السٌولة الممتلك رأس المال رصٌد زاد كلما

 تسدٌد على مواجهته وانخفضت االقراضٌة قدرته تحددت ثم ومن المصرؾ سٌولة قلت الممتلك

 . الجارٌة التزاماته
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 22:الفرق بٌن سٌولة المؤسسة المالٌة وسٌولة الجهاز المصرفً 

إلى سٌولة نقدٌة حاضرة لمقابلة طلبات مودعٌها فإنها ستلجؤ إما إلى عند حاجة المإسسة المالٌة 

المصارؾ المركزٌة أو المإسسات المالٌة األخرى لتعٌد خصم بعض األوراق المالٌة والمحافظ 

استعمال االحتٌاطً الثانوي الذي ٌتمثل فً استدعاء  االستثمارٌة أو االقتراض بضمانها أو

، عندها ٌتمكن من الحصول  ع جزء من األصول عالٌة السٌولةالقروض القصٌرة األجل أو بٌ

 بتكلفة أقل من الخسارة. على النقد السابل بسرعة و

 والمالٌة  أما بالنسبة للجهاز المصرفً فالحالة تختلؾ حٌث تظهر هذه الحالة فً أوقات األزمات

سٌولة نقدٌة فً وقت ، فلو احتاجت جمٌع المإسسات المالٌة إلى  االقتصادٌة كالظروؾ الطاربة

 : واحد فعندها خٌاران

  عدم استطاعة المإسسات السحب واالقتراض من مإسسة آخرى ألنهم جمٌعا ٌحتاجون -

 إلى السٌولة النقدٌة الحاضرة.

 تقوم المإسسات بعرض موجوداتها للبٌع بكمٌات كبٌرة بوقت واحد فعندها ستنخفض  -

التالً تواجه المإسسات المالٌة مجتمعة عدم القٌمة السوقٌة لألصول نتٌجة زٌادة العرض وب

 سٌولة موجوداتها مما ٌإدي إلى مشكلة )سٌولة عامة(.

 

 23:كفاءة التوازن فً إدارة مخاطر السٌولة بٌن جانبً العرض والطلب 

تعتبر إدارة مخاطر السٌولة ضرورٌة وهامة ألنها تمكن المإسسة المالٌة من الوفاء بالتزاماتها 

صوصاً فٌما ٌتعلق بالمسحوبات التً ٌقومون بها وفً الوقت نفسه ٌعد تجاه المودعٌن خ

االحتفاظ بالنقدٌة مإشراً سلبٌاً على عدم قدرة المإسسة على استثمار الفابض لدٌها وتحقٌق 

 و« مخاطر السٌولة »، لذا نشؤ مصطلح جدٌد أطلق علٌه  مستثمر( -مساهم  -أرباح )مالك 

سة الخدمات المالٌة لخسارة محتملة تنشؤ عن عدم قدرتها على تعرض مإس»  ٌمكن تعرٌفه بؤنه:

الوفاء بالتزاماتها أو تموٌل الزٌادة فً الموجودات عند استحقاقها دون أن تتكبد تكالٌؾ أو 

« إدارة مخاطر السٌولة» ونتٌجة لهذه المخاطر نشؤ مصطلح إداري آخر « خسابر ؼٌر مقبولة

لمصرؾ على تموٌل الزٌادة فً الموجودات والوفاء قدرة ا» :وقد عرفته لجنة بازل بؤنه

بااللتزامات فً مواعٌدها وبتكلفة معقولة وجودة إدارة سٌولة المصارؾ سواء من جانب الطلب 

وهناك عدة طرق تم تطوٌرها لتقدٌر احتٌاجات المإسسات المالٌة من « أو جانب العرض

ة هٌكل األموال ومإشر السٌولة، استخدامات الموارد وطرٌق طرٌقة مصادر و منها: السٌولة

                                                           
 التطورات العالمٌة إلدارة السٌولة و مخاطرها فً الجهاز المصرفً" –( 2014"د. محمد فوزي ) - 22

23
 ("2114) "د. محمد فوزي 
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وهناك أسلوب سلم آجال الموارد المالٌة لمقارنة التدفقات الواردة والصادرة لفترة زمنٌة كذلك 

 .فابض أو عجز صافً التدفقات النقدٌة مإشرا جٌدا لحركة وإدارة السٌولةٌعتبر 

 

 24:(Reasons of Liquidity Riskأسباب مخاطر السٌولة )  

 لنظر بشؤن أسباب مخاطر السٌولة ومنها:تعددت وجهات ا

صعوبة تسٌٌل األصول المتداولة بازدٌاد حاالت السحب مما ٌدفع المإسسة لتسٌٌل بعض  -1

 أقل من قٌمتها الدفترٌة وفاء بتلك االلتزامات الفورٌة مما ٌإثر على الربحٌة. أصولها

ات االعتماد والضمان ( مثل خدمات خطابAssetالجانب األول من المٌزانٌة األصول ) -2

التً تتم خارج المٌزانٌة والتً بمجرد قٌام العمٌل الحصول على االبتمان بموجبها تظهر 

لبٌع المإسسة ألصولها بقٌمة أقل من قٌمتها  إديفتنشؤ مخاطر السٌولة والتً ت ، بالمٌزانٌة

 الواجبة لتوفٌر السٌولة.

( حاالت طلبات سحب المودعٌن Liabilityالجانب الثانً من المٌزانٌة االلتزامات ) -3

ألرصدتهم فقد ٌضطر المإسسة من ذلك لحاجته لتوفٌر النقدٌة مما ٌلزمه لالقتراض بتكلفة 

 لبنوك األخرى.أو من االمصرؾ المركزي  إضافٌة من

، حٌث عدم مناسبة توارٌخ استحقاق الودابع قصٌرة األجل  اختالؾ توارٌخ استحقاق اآلجال -3

 االبتمان الممنوح للعمالء طوٌلة األجل المستحق للمإسسة. لتوارٌخ تحصٌل

 االستخدامات( التدفقات الداخلة والتدفقات الخارجة. –عدم التوازن بٌن )الموارد  -4

 Bases (Liquidity:25مرتكزات إدارة مخاطر السٌولة ) 

إلى ٌجب أن تتوافر مجموعة من المرتكزات فً المإسسات المالٌة حتى تستطٌع أن ترتقً 

المستوى المطلوب فً إدارة السٌولة وتتجنب مخاطرها من اإلعسار وعدم استثمار ودابع 

 المتعاملٌن وتوازن السٌولة والربحٌة ومنها:

 اتتطورالٌعد عامالً مهما فً إدارة السٌولة ومواكبة  :تنوٌع وتطوٌر األدوات المالٌة -1

الصكوك كما توفرت حزمة متنوعة  المصرفٌة المتسارعة، فقد تقدمت الدول فً نسبة إصدار

 من المنتجات المالٌة التً صممت أساساً لتسهٌل إدارة السٌولة.

ؽٌاب الشفافٌة فً السوق ٌجعل من الحصول على : فضمان شفافٌة األسواق المالٌة -2

المعلومات المطلوبة النتقاء األوراق المالٌة المناسبة مكلفة مادٌاً ومستهلكة للوقت، مما ٌإدي 

                                                           
 ("2014"د. محمد فوزي ) - 24
25
 ("2014"د. محمد فوزي ) - 
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ى تضٌٌق المجال على المستثمرٌن وضعؾ اإلقبال على هذه األوراق بسبب ؼٌاب الشفافٌة إل

 ولضمان ذلك ٌتم وضع نظاماً متكامالً وآلٌة فعالة للعرض والتسوٌات المالٌة ونشر المعلومات.

ٌحتاج  المالٌةلتفعٌل وتطوٌر إدارة السٌولة فً المإسسات  :دعم الحكومات لألسواق النقدٌة -3

الحكومات لهذه السوق من خالل التسهٌالت الضرٌبٌة والمشاركة الفعالٌة فً هذه السوق دعم 

متنوعة تناسب ال، والمشاركة بإصدار جملة من الصكوك  من خالل إصدار األوراق المالٌة

 اختٌارات العمالء.

ساء أي تطوٌر ألي إدارة من اإلدارات ٌكمن فً إر اً إنأساس :إطار قانونً وتنظٌمً فعال -4

إطار قانونً وتنظٌمً قوي وفعال ٌضمن وضوح العمل واستقراره وٌوجد طمؤنٌنة لدى 

قطاع الالمتعاملٌن وبالتالً ازدهار األسواق لمواكبة المتطلبات المتؽٌرة وتحدٌثها بما ٌخدم 

 .المصرفً

عدد ذلك أن توفر السوق المالٌة على  :عدد العمالء والمإسسات المصرفٌة واألسواق المالٌة -5

كبٌر من المتعاملٌن النشطٌن ٌعطً متنفساً للمإسسات المالٌة سواء أسواق نقد أو رأسمال 

ٌَّما السوق الثانوٌة )سوق التداول..  (وٌقوي من كفاءة السوق المالٌة الس

 

 Planning for Liquidity26):مستوٌات التخطٌط إلدارة السٌولة ) 

نقد سابل بؤقل خسارة وبؤقصى سرعة ممكنة المقصود بسٌولة األصل مدى سهولة تحوٌله إلى 

، أما  ، فهناك أصول أكثر سٌولة أو أقل من أصول أخرى وتتفاوت األصول فً درجة سٌولتها

سٌولة المإسسة فٌقصد بها مدى قدرتها على الوفاء بااللتزامات وتسدٌد المدفوعات بتارٌخ 

 سٌولة على مستوٌٌن:استحقاقها حسب السٌر الطبٌعً لذلك ٌقوم المإسسة بتخطٌط ال

 المستوى األول ٌتعلق بإدارة االحتٌاجات القانونٌة والنقدٌة الذاتٌة المطلوب التقٌد بنسبها -

 من جانب المصرؾ المركزي )السلطة الرقابٌة واإلشرافٌة(.

 المستوى الثانً ٌتعلق بالتنبإ باحتٌاجات المإسسة من النقد خالل المستقبل وهناك  -

 بعها المإسسات فً ظل عدد من النظرٌات فً مجال إدارة السٌولة.إستراتٌجٌات محددة تت
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 Risk Liquidity Management)ة ضوابط الحد من مخاطر إدارة السٌول 

Controls:)27 

الؽرض من إدارة السٌولة هو التؤكٌد على أن المإسسة المالٌة قادرة على مقابلة التزاماتها 

حٌح إلدارة المخاطر التشؽٌلٌة الذي تختارها سٌعتمد على ، لذلك فالمنهج الص التعاقدٌة اآلنٌة

ورؼم  . مجموعة من العوامل ٌدخل ضمنها حجم المإسسة وتطورها وطبٌعة أنشطتها ومستواها

هذه االختالفات إال أن هناك عوامل أساسٌة لضمان فعالٌة إدارة المخاطر التشؽٌلٌة وٌشمل ذلك 

وجود أسس راسخة  لس اإلدارة واإلدارة التنفٌذٌة وتوفر اإلستراتٌجٌات الواضحة وكفاءة مج

للرقابة الداخلٌة الفعالة تضمن وجود مستوٌات محددة للمسإولٌة والفصل بٌن الواجبات بجانب 

فعالٌة إعداد التقارٌر الداخلٌة والخطط الطاربة وعلى ذلك ٌجب أن ٌشتمل النظام القوي إلدارة 

 السٌولة على عدة عناصر:

 دارة نظم المعلوماتنظام جٌد إل -1

 سٌطرة مركزٌة على السٌولة )إنشاء مركز متخصص للسٌولة وإدارتها(. -2

 تحلٌل وتقٌٌم صافً التموٌالت الالزمة. -3

 .(أفقٌاً  – تنوع مصادر التموٌل )رأسٌاً  -4

 وضع خطط بدٌلة للمستقبل. -5

 

 )(Liquidity Planning Methodsأسالٌب تخطٌط السٌولة  

 : (Expected cash flow statement) المتوقعة النقدٌة والمدفوعات قبوضاتالم قائمة -1

 المقبوضات بكمٌات المتعلقة تاروالتص النقدٌة والمدفوعات المقبوضات قابمة وتعكس

 ً :ه ربٌسه أقسام ثالثة تتضمن وهً القادمة رةالفت خالل وأوقاتها النقدٌة والمدفوعات

و صافً التدفق النقدي  (outflow)التدفق النقدي الخارج  ( و(inflow الداخل النقدي التدفق

(net cash flow) . 

 

 : (cash projection) التقدٌرٌة النقدٌة الموازنة -2

 حٌث ، المتوقعة النقدٌة والمدفوعات المقبوضات قابمة تجهٌز بعد التقدٌرٌة النقدٌة الموازنة تعد

 .زنةالموا فً إلدخاله النقدٌة التدفقات صافً ٌإخذ

 تعتمد كما ، السابق للشهر النقدٌة المعلومات على تعتمد شهر بؤي المتعلقة النقدٌة المعلومات إن 

 .الالحق بالشهر المتعلقة المعلومات علٌها
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 تحدٌد على المصرؾ فً االبتمان مدٌر تساعد أنها :التقدٌرٌة النقدٌة الموازنة فوابد أهم ومن

 التخطٌط ٌمكن حتى وذلك فابض فٌها المصرؾ لدى ٌكون أن المتوقع من التً الزمنٌة تراتالف

 فٌها المصرؾ لدى ٌكون أن المتوقع من التً الزمنٌة الفترات تحدٌد وكذلك مسبقا، هالستثمار

 .العجز هذا لسد الالزمة األموال لتدبٌر التخطٌط ٌمكن حتى عجز

 

ٌَّن :السٌولة بموقؾ ٌتعلق وفٌما -  28("367، ص. 1996) هندي" ب

 عند نقدٌة إلى تحوٌلها بإمكانٌة تعتقد التً األصول االعتبار بعٌن تؤخذ المصارؾ دارةإأن 

 نقدٌة تدفقات تمثل ان ٌحتمل التً تلك أي، نقدٌة تتطلب قد التً الخصوم إلى باإلضافة الحاجة،

 ٌمكن أصول فهناك نقدٌة إلى تحوٌلها إمكانٌة حٌث من بٌنها فٌما تتفاوت فاألصول .خارجه

 جزء تحوٌل ٌمكن أصول وهناك ، األخرى المصارؾ إلى كالقروض نقدٌة إلى بالكامل هاتحوٌل

 . الحكومٌة السندات مثل نقدٌة إلى منها

 

 29السٌولة و األزمة المالٌة األخٌرة: 

 كانت السٌولة العامل األساسً خالل األزمة المالٌة األخٌرة التً تعرضت لها البنوك.  -

مإكدة أدت إلى جعل الكثٌر من البنوك تجد نفسها فً وضع  حٌث أن مصادر التموٌل الؽٌر

 نقص سٌولة لتؽطٌة التزاماتها المالٌة فً توارٌخ استحقاقها.

 و البعض منها فشل فً تؽطٌة االلتزامات و البعض اآلخر أُجبِر على االندماج.

ر أهمٌة إدارة مخ -  اطر و بعد األزمة المالٌة كان هناك شعور عام بؤن البنوك لم تقدِّ

 السٌولة و آثار مثل هذه المخاطر على البنك نفسه كما على النظام المالً الكلً.

لذلك اقترح العدٌد من صناع القرار أنه على البنوك أن تحتفظ بمزٌد من األصول السابلة لتساعد 

 تؤمٌن نفسها ضد مخاطر السٌولة المحتملة أو صعوبات التموٌل.

ع مقاٌٌس عامة و أساسٌة لمخاطر السٌولة بلؽت ذروتها كما أدى إلى وجود رؼبة دولٌة لوض

 (BCBS-2010)من خالل العمل الذي تم من قبل لجنة بازل للرقابة المصرفٌة. 

 إن األصول السابلة مثل النقد )الكاش( و األوراق المالٌة الحكومٌة عموماً لدٌهم عابد  -

 البدٌلة. منخفض نسبٌاً فإن امتالكهم و استحواذهم ٌفرض تكلفة الفرصة
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ففً ؼٌاب القوانٌن و االنظمة التً تحدد نسب السٌولة الواجب االحتفاظ بها ، فإنه من المتوقع 

من البنوك أن تحتفظ بؤقل كمٌة ممكنة من األصول السابلة إلى الحد الذي ٌساعدها على تحقٌق 

امتالك  أقصى ربح للشركة. و لكن صناع القرار كان لدٌه الخٌار فً طلب ضرورة استحواذ و

األصول السابلة بكمٌات كبٌرة إذ أنه ٌنظر إلٌها أنها ضرورة للنظام المالً الكلً بالرؼم من 

 تؤثٌرها الكبٌر على الربحٌة.

 

 30( نظرٌات إدارة السٌولة المصرفٌة:8)

 

 31(:COMMERCIAL LOAN THEORYأوالا: نظرٌة القرض التجاري ) -

تتحقق تلقابٌاً من خالل التصفٌة الذاتٌة  ؾالمصرتقوم هذه النظرٌة على أساس أّن سٌولة 

، حٌث ٌقوم  ، أو لؽاٌات تموٌل رأس المال العامل لقروضه التً ٌجب أن تكون لفترات قصٌرة

المقترضون برّد ما اقترضوه من أموال بعد إكمالهم لدوراتهم التجارٌة بنجاح. وِطبقاً لهذه 

أو السلع اإلستهالكٌة أو اإلستثمار فً ، فإّن المصارؾ ال تقرض لؽاٌات العقارات  النظرٌة

وتناسب هذه  مجاالت. ، وذلك لطول فترة اإلسترداد المتوقعة فً هذه ال بعض األسهم والسندات

، حٌث تكون الؽالبٌة العظمى من زبابن المصرؾ من  النظرٌة فً السٌولة المجتمعات التجارٌة

 ، وٌإخذ على هذه النظرٌة: رات قصٌرةإلى التموٌل لصفقات محددة ولفت الذٌن ٌحتاجونالتجار 

، فالتقٌد  فشلها فً سد احتٌاجات التنمٌة اإلقتصادٌة واإلجتماعٌة خاصة فً البلدان النامٌة -1

، والتً تعمل  التام بهذه النظرٌة ٌمنع المصارؾ من المساهمة فً مشارٌع البنى التحتٌة

 على إحداث تؽٌٌرات جوهرٌة فً اإلقتصاد القومً.

 زٌادة خطوط اإلنتاج و لالزمة لتوسٌع المشارٌع الصناعٌةن تقدٌم القروض احٌالها دو -2

وبالتالً عدم إمكانٌة  هذه القروض، وذلك لطول فترة  وإعادة تجهٌزها باآلالت الحدٌثة

 تشؽٌلها خالل فترة قصٌرة.

، فالودابع  لم تؤخذ هذه النظرٌة بنظر اإلعتبار الثبات النسبً للودابع بمختلؾ أنواعها -3

، بل إّن عملٌة اإلٌداع والسحب لهذا النوع من  جارٌة ال ٌتم سحبها جمٌعها فً وقت واحدتال

لك الحسابات ، فكثرة عدد ت الودابع ٌكون بصورة مستمرة. أّما بالنسبة لودابع التوفٌر

 ، ٌجعلها تتمتع بالثبات النسبً. وطبٌعتها من حٌث أّنها فً الوضع الطبٌعً تنمو وتكبر
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وال ٌحق لصاحبها السحب منها  فتوارٌخ استحقاقها معروفة للمصرؾ،  دابع الثابتةأّما الو  

 إالّ فً مواعٌد استحقاقها.

،  ، وهو أمر ال ٌتحقق دابماً  قٌامها على افتراض إمكانٌة إكمال الَدورة التجارٌة بنجاح -4

 خاصة فً أوقات الكساد واألزمات اإلقتصادٌة.

 

 ABILITY MANAGEMENT)(LI:32إدارة الخصوم  ثانٌاا: نظرٌة -

، كؤساس فً نظرٌات  ركزت إدارة السٌولة خالل القرنٌن الماضٌٌن على السٌولة المخزونة

، تطور مفهوم العشرٌن  ، و مطلع السبعٌنات من القرن إدارة السٌولة. لكن منذ أواخر الستٌنات

ن خالل شراء ، ٌقول انه بمستطاع المصرؾ المحافظة على سٌولته م جدٌد الدارة السٌولة

 .المالٌة لمواجهة احتٌاجاته الى اإلقراض أو لمواجهة طلبات المودعٌن  األموال من السوق

 وذلك من خالل استحداث أنواع جدٌدة من الودابع منها:

شهادات اإلٌداع التً ٌمكن تداولها ، وهً شهادات ؼٌر شخصٌة ٌمكن لحاملها التصرؾ فٌها 

القٌمة اإلسمٌة لتلك الشهادات كبٌرة وإّن معدل فابدتها وتارٌخ بالبٌع والشراء. وعادة ما تكون 

 استحقاقها ٌتحددان بواسطة المصرؾ دون تدخل من الزبون. 

وكذلك شهادات اإلٌداع التً ال ٌمكن تداولها ، وهً شهادات شخصٌة تصدر بمقتضى إتفاق بٌن 

ٌجوز لحاملها التصرؾ فٌها  المصرؾ والزبون ٌتحدد فٌه معدل الفابدة وتارٌخ اإلستحقاق ، وال

بالبٌع  كما ال ٌمكن له إسترداد قٌمتها قبل التارٌخ المحدد. وعادة ما تكون قٌمتها اإلسمٌة أقل من 

 القٌمة اإلسمٌة للشهادات القابلة للتداول.

 كما وتوجد أنواع جدٌدة أخرى كودابع أمر السحب القابلة للتداول و ودابع  سوق النقد.

بع تساهم بشكل كبٌر فً زٌادة حصٌلة المصرؾ من الموارد المالٌة، أي من وجمٌع هذه الودا

 .سٌولته النقدٌة

،  هذه النظرٌة طرحت مفهوما للسٌولة على أساس قدرة المصرؾ على جذب أموال جدٌدة إن

أكثر من اعتماده على سٌولة أصوله. و منذ ذلك التارٌخ أصبح هذا المفهوم الدارة السٌولة 

  تستعمله المصارؾ على نطاق واسع .مفهوما عاما 

و ٌرتبط هذا المفهوم فً السٌولة الى حد كبٌر بسمعة المصرؾ و تقوٌم المجتمع المالً ألدابه . 

لذا نجد أن االستفادة منه تركزت فً المصارؾ الكبٌرة الموجودة فً المراكز المالٌة الربٌسة و 
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الذي ساعد على انتشارها لدرجة أنها ، األمر  لهذه النظرٌة التً قدمت هً بدورها دعماً 

  .اصة فً المراكز المالٌة المتطورةأصبحت المصدر الربٌس للسٌولة للمصارؾ الكبٌرة خ

المخزونة   و ٌرى مإٌدو هذه النظرٌة أنه ال ضرورة العتماد المصرؾ كلٌا على سٌولته

أو االقتراض   ت إٌداع، حٌث بمستطاعه أن ٌلجؤ الى بٌع شهادا لمواجهة احتٌاجاته من السٌولة

 .من سوق ما بٌن المصارؾ كلما كانت هناك حاجة الى ذلك

أما خصوم هذه النظرٌة فٌرون أن المشكلة األساسٌة فٌها هً صعوبة الحصول على السٌولة من 

، و ذلك ألسباب من أهمها رؼبة المصارؾ  هذا المصدر عندما تكون الحاجة إلٌها فً الذروة

  ارؾ األكثر صالبة ال تلك التً تعانً من ضؽط على سٌولتها.فً اإلٌداع لدى المص

 

 SHIFTABILITY THEORY) ): 33نظرٌة نقل األصول  ثالثاا: -

تقوم هذه النظرٌة على أساس إمكانٌة محافظة المصارؾ على سٌولتها من خالل احتفاظها 

  . بؤصول ٌمكن بٌعها لمصارؾ أخرى أو لمستثمرٌن آخرٌن نقداً 

النظرٌة عندما توسعت المصارؾ فً إقراض الشركات الصناعٌة لفترات أطول  هذه قد نشؤتو 

، قامت  من تلك التً اعتادت تقدٌمها للتجار. و نتٌجة لهذا التوسع فً اإلقراض طوٌل األجل

، فكان أن تطورت أسواق مالٌة لتداول األصول  المصارؾ بالبحث عن وسابل لحماٌة سٌولتها

لذي مكن المصارؾ من المحافظة على سٌولتها من خالل إمكانٌة بٌع ، األمر ا بمختلؾ أنواعها

  بعض أصولها فً هذه األسواق عند الحاجة .

و تؤخذ هذه النظرٌة بعٌن االعتبار القٌمة الدفترٌة و القٌمة السوقٌة لألصول التً ٌمكن تداولها. 

نت القٌمة السوقٌة أقل من ، اما إذا كا ، إذا اقتربت القٌمتان من بعضها و ٌعتبر المصرؾ سابال

، األمر  سارةختفادٌا للوقوع فً ال  فان المصرؾ ٌتردد كثٌرا فً بٌع أصوله  القٌمة الدفترٌة

  الذي ٌإثر فً سٌولته.

و ٌمكن لهذه النظرٌة أن تعمل بشكل جٌد على مستوى المصرؾ الفرد الذي بإمكانه أن ٌعزز 

ذا األمر صعبا عندما ٌكون الجهاز المصرفً ، لكن ٌبدو مثل ه سٌولته ببٌع بعض موجوداته

  ، حٌث فً هذه الحالة ال بد من تدخل البنك المركزي . بؤكمله ٌعانً من مشكلة سٌولة

، إال أن تطبٌقها لم ٌمنع حدوث مشكالت سٌولة لدى بعض  و بالرؼم من وجاهة هذه النظرٌة

ورة المعدلة لهذه النظرٌة ، فكانت الص المصارؾ بسبب عدم قدرتها على تسٌٌل بعض أصولها

التركٌز على االحتفاظ بمزٌد من األوراق المالٌة الحكومٌة ذات السٌولة العالٌة لمواجهة 

  احتٌاجات السٌولة .

                                                           
 ("193، ص. 2002"أبو حمد ) - 33



 

36 

 

 34:(ANTICIPATED INCOME THEORY)نظرٌة الدخل المتوقع رابعاا:  -

وم التركٌز على ، كانت محاولة لنقل إدارة السٌولة من مفه عندما طرحت هذه النظرٌة للسٌولة

، الى مفهوم  القروض التجارٌة القصٌرة وعلى الضمانات المقدمة لها لتؤمٌن سٌولة األصول

، من خالل التزامن بٌن مواعٌد استحقاق القروض،  ٌربط بٌن السٌولة ونوعٌة القروض

  ومواعٌد تحقق الدخل للمقترض .

ها عززت فكرة الربط بٌن موعد ، لكن وال تتعارض هذه النظرٌة مع نظرٌات السٌولة األخرى

، باإلضافة الى تركٌز شدٌد على نوعٌة المقترض باعتبار أن قدرته على  الوفاء وتحقق الدخل

  الوفاء هً العامل األهم فً تعزٌز السٌولة .

، نقلها االهتمام بإدارة السٌولة الى اهتمام بحالة العمالء دون اهتمام كبٌر  أهم ما فً هذه النظرٌة

، وذلك لتدنً األهمٌة النسبٌة لألصول األخرى  ل األخرى بما فٌها األوراق المالٌةباألصو

ٌتطابق  اً ضمن الموجودات. وهناك الكثٌرون ممن ٌإٌدون هذه التوجه وٌعتبرونه وجها عقالنٌ

  النمو الكبٌر فً حجم القروض .مع 

 

 

  خامساا: االقتراض من البنك المركزي: -

، تلجؤ إلٌه المصارؾ لمدها بالسٌولة  ض األخٌر للجهاز المصرفًٌعتبر البنك المركزي المقر

ما عن إ،  الالزمة عند الحاجة إلٌها فً حاالت الضٌق الموسمً وفً أوقات األزمات الطاربة

  أو االقتراض المباشر .  طرٌق عملٌة إعادة الخصم

تعدٌل أوضاعها لى أن تقوم المصارؾ بإ م، حٌث ٌقدَّ  وأهم ما ٌمٌز هذا المصدر أنه موقت

، إذ أن البنك المركزي لٌس مصدرا دابما للسٌولة  وتجاوز فترة األزمة وبعدها ٌتم تسدٌده

  للجهاز المصرفً .
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 35السٌولة المصرفٌة:( تقٌٌم كفاٌة 9)

 تعتمد المإسسات المالٌة، ومنها المصرفٌة على عدد من النسب المالٌة لمعرفة كفاٌة  -

، وبما ٌجعلها قادرة على الوفاء بإلتزاماتها مما لدٌها من نقدٌة أو أصول السٌولة النقدٌة فٌها

 أخرى سرٌعة التحوٌل إلى نقدٌة.

والسٌولة تمثل سٌفاً ذا حّدٌن، فإذا ازداد حجم السٌولة عن الحد اإلقتصادي لها، أي اإلحتفاظ 

 بكمٌات كبٌرة تزٌد على الحد المطلوب، سوؾ ٌإثر سلبٌاً فً ربحٌة المصرؾ.

، إّن انخفاض السٌولة عن الحد المطلوب سوؾ ٌإدي إلى حاالت العسر  ومن جهة أخرى

، وٌحقق الضعؾ فً كفاٌة المصرؾ عن الوفاء بإلتزامات خاصة تجاه المودعٌن عند  المالً

 سحب ودابعهم، وكذلك عدم القدرة فً تلبٌة طلبات اإلقتراض المقدم له.

 

  أرصدة شكل على المصارؾ بها تحتفظ أن ٌجب ًالت السٌولة نسبة عادة القانون ٌحدد -

 .المركزي البنك لدى أرصدة أو نقدٌة

 أنها على تفسر أن ٌمكن فالسٌولة للتؽٌر، وعرضه نسبً مركز المصرؾ سٌولة مركز أن كما

 المودعة المبالػ بٌن ءمالٌتو ٌتناسب بمقدار سٌولة وقت أي فً احتفاظه على المصرؾ ةقدر

  .للربح ممكنه فرص تفوٌت عدم إلى باإلضافة،  المسحوبة والمبالػ

 ،عواإلٌدا السحب حٌث من الجمهور رؼبات فً ٌتحكم أن الحال بطبٌعة ٌستطٌع ال المصرؾ و

 :هما ؼرضٌن له ٌحقق ترتٌبا أصوله ٌرتب أن ٌحاول لهذا

  . ممكن ربح اكبر تحقٌق وؼرض السٌولة على المحافظة ؼرض

 

 36،37،38:إطار تقوٌم كفاٌة السٌولة ما ٌلًتخدمة فً ومن أبرز النسب المالٌة المس

 

 أوالا: نسبة الرصٌد النقدي:

 تشٌر هذه النسبة إلى مدى قدرة األرصدة النقدٌة الموجودة فً الصندوق، ولدى البنك  -

، كالعمالت األجنبٌة والمسكوكات  المركزي، ولدى المصارؾ األخرى، وأٌة أرصدة أخرى

على الوفاء باإللتزامات المالٌة المترتبة على ذمة المصرؾ  الذهبٌة الموجودة فً المصرؾ

 والواجبة التسدٌد فً مواعٌدها المحددة.
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 و هً أٌضاً تشٌر إلى العالقة بٌن موارد المصرؾ النقدٌة و صافً االلتزامات المالٌة.

 و ٌمن تحسٌن نسبة الرصٌد النقدي من خالل ما ٌلً:

 و المنظمات. إٌداع نقود جدٌدة من جانب األفراد -1

 سداد قروض سبق إقراضها البنك للعمالء. -2

 االقتراض من البنك المركزي بضمان األوراق المالٌة. -3

 زٌادة رأسمال البنك فً شكل نقدي. -4

 وجود رصٌد دابن للبنك لدى البنوك األخرى ، نتٌجة لعملٌات المقاصة. -5

 وٌمكن التعبٌر عن هذه النسبة بالمعادلة اآلتٌة: -

 

 بة الرصٌد النقدي =نس
 النقد فً الصندوق + النقد لدى البنك المركزي + األرصدة السابلة األخرى

 ×111 
 الودابع وما فً حكمها

 

وٌقصد بالودابع وما فً حكمها جمٌع المطلوبات، باستثناء رأس المال الممتلك )حقوق الملكٌة(، 

ٌّن المعادلة أعاله إلى أّنه كلّما زادت نسبة ال و ، زادت مقدرة المصرؾ على  رصٌد النقديتب

تؤدٌة إلتزاماته المالٌة فً مواعٌدها المتفق علٌها، أي إّن هناك عالقة طردٌة بٌن نسبة الرصٌد 

 النقدي والسٌولة.

 

 ثانٌاا: نسبة اإلحتٌاطً القانونً:

 برصٌد نقدي ودون فابدة لدى البنك المركزي ٌطلق علٌه  تحتفظ المصارؾ     -

، وٌتمثل هذا الرصٌد فً نسبة معٌنة من ودابع المصرؾ. وٌحدد البنك  القانونًاإلحتٌاطً 

وقد ٌلجؤ البنك  اإللتزام بها.، وٌنبؽً على المصارؾ  امةالمركزي هذه النسبة وفقاً للمصلحة الع

، ألنها تمثل إحدى أدواته  المركزي إلى تؽٌٌر هذه النسبة تبعاً لظروؾ البلد اإلقتصادٌة والنقدٌة

، فإّنه ٌقلل نسبة اإلحتٌاطً  مهمة فً التؤثٌر فً حجم اإلبتمان الممنوح فً اإلقتصاد القومًال

عالج فإّنه إذا أراد إحداث حالة إنكماش ك بالعكس ، و القانونً فً ظروؾ التوسع اإلقتصادي

 هكذا.  ، و فإّنه ٌرفع من نسبة اإلحتٌاطً القانونً لمشكلة التضخم المالً مثالً 

ب هذه النسبة رٌاضٌاً من خالل قسمة الرصٌد النقدي لدى البنك المركزي على وٌمكن حسا

 ، كما فً المعادلة اآلتٌة: مجموع الودابع وما فً حكمها
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 نسبة اإلحتٌاطً القانونً =
 النقد لدى البنك المركزي 

 ×011 
 الودائع وما فً حكمها

 

 ٌاطً القانونً زادت مقدرة توضح المعادلة أعاله أّنه كلما زادت نسبة اإلحت     -

 و خاصة فً الظروؾ ؼٌر اإلعتٌادٌة على الوفاء بالتزاماته المالٌة المترتبة علٌه المصرؾ

 عن سداد إلتزاماته المالٌة. صدة الموجودة لدى المصارؾأوقات األزمات والتً تعجز فٌها األر

 على الوفاء  و تمثل هذه النسبة مدى قدرة الموجودات النقدٌة فً البنك المركزي -

 بااللتزامات المالٌة المترتبة بذمة المصرؾ.

 

 ثالثاا: نسبة السٌولة القانونٌة:

 تمثل هذه النسبة مقٌاساً لمدى قدرة اإلحتٌاطٌات األولٌة واإلحتٌاطٌات الثانوٌة )األرصدة  -

ً جمٌع النقدٌة واألرصدة شبه النقدٌة( على الوفاء بإإللتزامات المالٌة المستحقة على المصرؾ ف

ة موضوعٌة واستخداماً ظروؾ وحاالت المصرؾ. كذلك ُتعّد هذه النسبة من أكثر نسب السٌول

 :عنها رٌاضٌاً وفق المعادلة اآلتٌة التعبٌر، وٌمكن  ٌم كفاٌة السٌولةفً مجال تقٌ

 

 نسبة السٌولة القانونٌة =
 اإلحتٌاطٌات األولٌة + اإلحتٌاطٌات الثانوٌة

 ×011 
 ً حكمهاالودائع وما ف

 

، أي إّن هنهاك  زادت السهٌولة  وتشٌر المعادلة أعاله إلى أّنهه كلمها زادت نسهبة السهٌولة القانونٌهة

 عالقة طردٌة بٌن هذه النسبة والسٌولة.

 

 رابعاا: نسبة التوظٌف:

،  وُتستخرج نسبة التوظٌؾ من قسمة القروض والسلؾ على الودابع وما فً حكمها  -

 :فً المعادلة اآلتٌةكما 

 

 نسبة التوظٌف =
 القروض والسلف

 ×011 
 الودائع وما فً حكمها

 

 وتشٌر هذه النسبة إلى مدى استخدام المصرؾ للودابع وما فً حكمها لتلبٌة حاجات  -
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المصرؾ مقدرة عدم ، وكلما ارتفعت هذه النسبة دّل ذلك على  الزبابن من القروض والسلؾ

الوقت تشٌر إلى انخفاض كفاٌة المصرؾ على الوفاء وهً فً ذات  على تلبٌة القروض الجدٌدة.

، لذلك ٌنبؽً على المصرؾ  بالتزاماته المالٌة تجاه المودعٌن أي إّنها ُتظهر إنخفاض السٌولة

أخذ الحٌطة والحذر إتجاه طلبات القروض الجدٌدة حتى ال ٌكون فً وضع ؼٌر قادر على تؤدٌة 

 التزاماته المالٌة مع اآلخرٌن.

 

 نسب السٌولة أعاله أّنها جمٌعاا لها مقام واحد، وهو الودائع وما فً وٌالحظ من -

، باستثناء نسبة  ، وإّن ناتج هذه النسب ترتبط جمٌعها بعالقة طردٌة مع السٌولة حكمها

 فإّنها ترتبط بعالقة عكسٌة مع السٌولة. التوظٌف

 

 39خامساا: نسبة النقدٌة إلى إجمالً الموجودات:

 قٌاس الموجودات السابلة لدى المصرؾ الى اجمالً الموجودات ، تعتمد هذه النسبة ل -

النهابً الذي  وٌشٌر ارتفاع هذه النسبة الى أن هناك أرصدة نقدٌة ؼٌر مستؽلة مما ٌقلل العابد

واالنخفاض فً هذه  النسبة عن معدالتها المعٌارٌة ٌعنً تعرض ، ٌحصل علٌه المصرؾ 

مخاطر التموٌل القدرة على مواجهة السحب المفاجا و المصرؾ للكثٌر من المخاطر منها  عدم

 : وتقاس هذه النسبة بتطبٌق المعادلة اآلتٌة .وؼٌرها من المخاطر

 

 نسبة النقدٌة إلى إجمالً الموجودات =

النقدٌة + المستحق على 

 011×  المصارف

 إجمالً الموجودات

 

 

 كشؾ التدفق النقدي الذي ٌعتبر  باإلضافة إلى النسب المالٌة السابقة الذكر، هناك أٌضاً  -

 من أدوات التحلٌل المالً التً تعتمد علٌها اإلدارة فً عملٌة تحلٌل القوابم المالٌة.

 حول كشؾ التدفق النقدي: 40("39، ص. 2116و قد أورد "قطب )

 القوابم إلى ٌضاؾ قدو   تحلٌلٌة أداة بوصفه النقدي التدفق كشؾ المالٌون المحللون ٌستخدم

 التحلٌلٌة المالٌة القوابم من كونه العامة زانٌةوالمٌ الختامٌة الحسابات تمثلها التً األساسٌة لٌةالما

 .المالٌة النسب لتحلٌل ومتكامال مهما أسلوبا النقدي التدفق كشؾ وٌعد
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  عن معلومات ٌوفر النقدي التدفق كشؾ تحلٌلأن  Pratt (2002, p. 203)41َذكَر  و -

ٌَّ  وال للوحدةة المالٌ الصحة  المصرفٌٌن وٕان ، والدخل المٌزانٌة قابمتً تحلٌل فً ذلك نٌتب

 قدرة لبٌان فابدة ذي كونه بسبب النقدي التدفق بكشؾ ٌهتمون اآلخرٌن والمستخدمٌن والدابنٌٌن

 ٌستخدم المالءة تقٌٌم كذلك ٌدعى النقدي التدفق تحلٌل إاللتزاماتها ، و ٕان دفع على المالٌة الوحدة

 تؽطٌة على القادر و المالبم و النقد لالداخ النقدي والتدفق المستقبلً النقدي قلتدفر التقدٌ

  تزامات النقدٌة المستقبلٌة.اإلل

 

  السٌولة تقٌٌم على وتساعد النقدي التدفق كشؾ من مستنبطة راتومإش نسب وهناك -

 ، التشؽٌلٌة شطةاألن من النقدي التدفق صافً توافر بمدى الوحدة سٌولة ضعؾ أو قوة ترتبط إذ

 األنشطة توسٌع فً ه ، إماتستخدم أن الوحدة إلدارة ٌمكن نقدٌاً  فابضاً  ٌعنً فهذا موجبا كان فإذا

 .األجل طوٌلة الدٌون تسدٌد فً او اإلستثمارٌة

 مصادر عن تبحث أن الوحدة وعلى نقدٌاً عجزاً  فٌعنً سالباً  النقدي التدفق صافً كان لو أما

 .األجل طوٌل تموٌل أواستثماراتها  من جزء بٌع من إما ذلك و العجز لتموٌل

 و المإشرات:  بالنس تلك ومن 

 

 التشغٌلٌة األنشطة من النقدي التدفق صافً                                

 النقدٌة تغطٌة نسبة  =--------------------------------------------------------   

 والتموٌلٌة اإلستثمارٌة لألنشطة الخارجة النقدٌة التدفقات                               
 

 المستحقة والقروض الدٌون والتموٌلٌة اإلستثمارٌة لألنشطة الخارجة النقدٌة التدفقات أمثلة ومن

 توتوزٌعا الثابتة الموجودات لشراء المدفوعة والمبالػ التموٌلً اإلٌجار لعقود والدفعات ، الدفع

.األرباح
42  

 

 فوائد الدٌون                                                              

  = نسبة المدفوعات الالزمة-----------------------------------------------    

 التشغٌلٌة األنشطة من النقدي التدفق لتسدٌد فوائد الدٌون           صافً       
 

 الفوابد لدفع الالزمة السٌولة مجال فً دةحالو تواجه قد بمشاكل مإشرٌنبا النسبة هذه إرتفاع إن

 فوابد تسدٌد على الوحدة قدرة لٌإشرمدى النسبة هذه مقلوب عرض وٌمكن للدٌون المستحقة

 43ن.الدٌو

                                                           
41 - Pratt (2002, p. 203) 
 (63، ص. 2009) الفتالوي - 42
43 - Carcello (2006, p. 706) 
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 األنشطة التشغٌلٌةالتدفق النقدي من                                                             

  = 100   ------------------------------------نسبة التدفق النقدي إلى المطلوبات المتداولة     

 المطلوبات المتداولة                                                                   
(2002) Norton & Porter 

 

 التدفق النقدي من األنشطة التشغٌلٌة                                            

  = 100   ----------------------------------------------نسبة تغطٌة النقد المدٌن 

 مجموع المطلوبات                                                   
 (2000) Kieso 

 
 

 النقديصافً التدفق                                           

  = ً100  --------------------------------------نسبة الٌسر المال 

 الدٌون طوٌلة األجل                                          

 ( 216، ص. 2000جمعة ) 

 

 

 44( تقٌٌم الربحٌة من خالل معدالتها:10)

 ن زٌادة هو عبارة ع ، فمن الناحٌة المحاسبٌة وآخر إقتصاديللربح مفهوم محاسبً  -

 فترة زمنٌة معٌنة.اإلٌرادات الكلٌة على التكالٌؾ الكلٌة خالل 

أّما من الناحٌة اإلقتصادٌة فالربح هو عبارة عن الزٌادة فً الثروة والتً تتضمن زٌادة 

 لبدٌلة.اإلٌرادات المتحققة عن تكالٌفها مضافاً إلٌها تكالٌؾ الفرص ا

 وتسعى المصارؾ التجارٌة إلى تحقٌق هدؾ زٌادة ثروة المالك عن طرٌق تحقٌق أرباح مالبمة

والتً تتعّرض للدرجة نفسها من المخاطر،  تلك التً تحققها المنشآت األخرى ، أي ال تقل عن

جبارٌة واختٌارٌة ومخصصات وتوزٌعها علٌهم بعد اإلحتفاظ بجزء منها على شكل احتٌاطٌات إ

 وأرباح ؼٌر معّدة للتوزٌع. متنوعة

، فإّنه ٌتّم اإلعتماد على  ولتحدٌد مدى قدرة المصرؾ على تحقٌق األرباح من أمواله المستثمرة

، إذ أّن المالك تهمهم النسب ألنها تحدد  عّدة نسب التً هً موضع اهتمام المالك والمودعٌن

ٌُعّد ألّن عدم كفاٌة  مقرضٌن، وتهم أٌضاً المودعٌن وال مقدار التؽٌٌر فً ثرواتهم مإشراً األرباح 

 األرباح:  وفٌما ٌلً أهم نسب الوفاء بالتزاماته تجاه اآلخرٌن. على عدم قدرة المصرؾ على
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 معدل العائد على االستثمار: -1

 ٌقٌس هذا المعدل مدى الربحٌة التً ٌحققها المصرؾ من استثماره لموجوداته فً أنشطته  -

وٌتم احتساب معدل العابد . معدل العابد على إجمالً الموجودات طلق علٌه أٌضاً لذا ٌ المختلفة ،

على اإلستثمار من خالل قسمة صافً الدخل )أي صافً الربح بعد الضرٌبة( على إجمالً 

 كما ٌؤتً: ، و الموجودات

 

 معدل العائد على اإلستثمار =
 صافً الدخل

 ×011 
 إجمالً الموجودات

 

 

 د على الملكٌة:معدل العائ -2

 ٌتم احتساب معدل العابد على الملكٌة من خالل قسمة صافً الدخل )صافً الربح بعد  -

الضرٌبة( على رأس المال الممتلك )حقوق الملكٌة(، وهذا ٌعنً أّن هذا المعدل ٌقٌس مدى كفاءة 

 ا ٌؤتً:ن هذا المعدل كموٌمكن التعبٌر ع اإلدارة فً إستخدام أموال المصرؾ وإدرار األرباح.

 

 معدل العائد على الملكٌة =
 صافً الدخل

 ×011 
 رأس المال الممتلك

 

 

 معدل العائد على الودائع: -3

 التً  ٌقٌس معدل العابد على الودابع مدى قدرة المصرؾ على تولٌد األرباح من الودابع -

 وفٌما ٌلً كٌفٌة حساب هذا المعدل: نجح فً الحصول علٌها.

 

 لودائع =معدل العائد على ا
 صافً الدخل

 ×011 
 مجموع الودائع

 

 

 



 

44 

 

 العالقة المتبادلة بٌن السٌولة و الربحٌة و كٌفٌة التوازن بٌنهما:( 11)

 السٌولة و الربحٌة هدفان متالزمان، و متعارضان فً الوقت نفسه. و مبدأ التالزم  -

 .بٌنهما ناشا عن أهمٌة كلٌهما لوجود أٌة مإسسة و استمرارها

، و الربحٌة ضرورٌة للنمو و استمرار  ة ضرورٌة لتفادي خطر اإلفالس و التصفٌةفالسٌول

 و بالتالً تصفٌتها. صحاب المإسسة، ألن الخسارة ستإدي الى تآكل حقوق أ البقاء

أما التعارض بٌن هذٌن العنصرٌن فناشا من أن تحقق المزٌد من أحدهما ال بد أن ٌكون على 

حٌة تتطلب االبتعاد ، و الرب االقتراب األكثر من النقد و شبه النقدحساب اآلخر. فالسٌولة تتطلب 

ؼالبا ما ٌكون أقل من  ثمار فً األصول األقرب الى النقدباعتبار أن دخل االست ، األكثر عنهما

  دخل االستثمار فً األصول األخرى األقل سٌولة بحكم ما فٌه من مخاطر .

 

 بٌن  ، لكنه ٌظهر بشكل أوضح  صرؾإن مثل هذا التعارض موجود أٌضا فً الم -

، و هما حملة األسهم و المودعٌن.  مصالح المجموعتٌن اللتٌن قدمتا للمصرؾ مصادره التموٌلٌة

  مٌالون لذا فهم فالمساهمون ٌملكون المصرؾ و ٌتطلعون الى ربحٌة عالٌة على استثماراتهم

ون قدموا للمصرؾ الجزء األكبر من التضحٌة فً السٌولة لتحسٌن الربحٌة. و المودع مزٌدالى 

ٌتطلعون الى األمان و إمكانٌة استرداد أموالهم عند   و هم ن المصادر المالٌة التً ٌستعملهام

و هذا ٌتطلب تضحٌة من  ، فهم مٌالون الى مزٌد من السٌولة الحاجة إلٌها دونما صعوبات لذا

لصعبة الملقاة على إدارة ، كانت المهمة ا المصرؾ ببعض األرباح. و بسبب هذا التعارض

  الموازنة قد ٌفقد المصرؾ إحداهما، إذ دون هذه  المصرؾ هً الموازنة بٌن السٌولة و الربحٌة

  و هو أمر ٌصعب التعاٌش معه .

 و هً: مزدوجة نتٌجة تحقٌق إلى مصرؾ أي إدارة هدؾت و -

 طورت والسٌولة الربحٌة بٌن  وللموازنة ، مالً عسر أي فً وعالوق وعدم األرباح تعظٌم

 : منها الموجودات إلدارة المداخل من العدٌد

 

 45:(The pool of funds method)أوالا: طرٌقة مجمع األموال 

  ٌجري واحد ككم لها ٌنظر و ، عالمشرو أموال بٌن تمٌٌز الأنه   الطرٌقة هذه تفترض -

 أولوٌات تٌبتر عند األولوٌة تعطى شروع.مال هدؾ ٌحقق الذي والكٌؾ بالكم استخدامها

 . والربحٌة السٌولة لعنصري خاصة عناٌة توظٌفاتها

                                                           
 (71, ص. 2008الحسٌنً و الدوري ) - 45
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 ( آلٌة استخدام مدخل مجمع األموال2الشكل رقم )

 

 استخدامات األموال )مراكز الربحٌة(               مصادر األموال )مراكز السٌولة(

 

 

 إ

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 ودائع تحت الطلب

 االحتٌاطٌات الثانوٌة ودائع التوفٌر

 االحتٌاطٌات األولٌة

قروض و سلف 

 متنوعة

 صكوك -سندات 

 الودائع اآلجلة

استثمارات طوٌلة 

 األجل

 الموجودات الثابتة حقوق الملكٌة

 مجمع األموال
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 : (Asset allocation method)ثانٌاا: طرٌقة تخصٌص الموارد  

  ،له المالبمة االستعماالت و المصدر طبٌعة :مصادرها أساس على األموال بٌن لتمٌٌزا -

 كمٌة إن الطرٌقة هذه تفترض ، و والربحٌة للسٌولة زة مراكعد تحدٌد أساس على فكرتها تقوم

 . األموال منه جاءت الذي بالمصدر مرتبطة السٌولة

 

 : (entrance scientific)ثالثاا: المدخل العلمً 

  بنود مختلؾ بٌن المعقدة العالقات لتحلٌل متقدمة رٌاضٌة وأسالٌب معادالت استعمال -

 إدارة من الهدؾ تحدٌد األصول إلدارة العلمٌة الطرٌقة تتطلب و ، الدخل قابمة و المٌزانٌة

 التعرؾ و ، والتسوٌق بالتشؽٌل المتعلقة القرارات لىع تإثر التًرات المتؽٌ تحدٌد و األصل

 . البنود مختلؾ ٌنب أصوله توزٌع كٌفٌة على

 

 :(Liquidity management)رابعاا: إدارة السٌولة 

  لدى الكافٌة األموال توفر عدم باحتمال المتعلقة المخاطر إدارة هً السٌولة إدارة -

 . المتوقعة الفرص من لالستفادة أو لؽٌرا تجاه القابمة اتهزاملتا لمواجهة روعمشال

 و الدورات   الموسمٌة) الماضٌة األنماط سرٌان  تراضاف بمقدار عادة السٌولة احتٌاجات تقدرو 

 رات.تطو من حدوثه ٌتوقع ما ضوء فً علٌها تعدٌل ( و إجراء التجارٌة

  لمطلوباتوا الموجودات أنواع مختلؾ باستحقاقات سجالت بمسك السٌولةمراقبة  وتتم -

 معلومات ٌقدم فعال معلومات نظام ٌتطلب وهذا ، أمكن ما والشهر بالٌوم االستحقاقات مبٌنه

 ضمن السٌولة مركز إدارة ٌمكن . والسٌولة مركز على للتعرؾ المناسب الوقت فً دقٌقة

 خالل من المٌزانٌة خارج ومن اريالج الحساب خالل من منها ًكاف ًاحتٌاط خلقب نٌةازالمٌ

 .التسهٌالت تٌبتر

 

  الربحٌة زٌادة اجل من بٌنهما التوازن البد والسٌولة الربحٌة فان سبق ما على وبناء -

 العوابد مبدأ إلى استنادا بٌنهما فٌما التوفٌق تحاول أن المصرؾ إدارة وعلى المخاطر وتقلٌل

د عدم قدرة الحصول علٌها من استثمار أموال البنك بالمخاطر التً ٌمكن أن تحدث عن المتوقع

 المصرؾ على الوفاء بااللتزامات التً علٌه.
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  46( أدوات تقٌٌم السٌولة و متابعة األداء: 12)

 

 المٌزانٌات التقدٌرٌة: -1

  على البنك إدارة تحرص وعادة البنك تخطٌط عملٌة فً حٌوي دور التقدٌرٌة للمٌزانٌة -

 من ككل والبنك المختلفة الوحدات أداء تقٌٌم عادة وٌتم .ممكن أداء بؤحسن المٌزانٌة هذه تنفٌذ

 مقارنة طرٌق عن ذلك على التعرؾ وٌتم ، مقدماً  ةالموضوع الخطط تنفٌذ إمكانٌات خالل

 بعد المقارنة هذه تتم أن ٌكفً وال .ةزانٌة التقدٌرٌالمٌ فً الموضوعة ٌراتبالتقد الفعلٌة النتابج

 ،إصالحه ٌسهل ال وبما  كامل عام خالل فاتلالنحرا تراكم ذلك ٌعنً إذ ، المالٌة السنة نهاٌة

 على والعمل حدوثها فور األخطاء الكتشاؾ ذلك و دورٌة فترات خالل المقارنات تجرى لذلك

ٌتطلب بداًٌة أن تكون بٌانات المٌزانٌة التقدٌرٌة قد أعدت  ذلك أن إال حٌنه فً قصور أي تالفً

باقتناع جمٌع مستوٌات التنفٌذ و أن تشارك  ظىح، و أن ت بالطرٌقة السلٌمة و بالدقة المطلوبة

 فعالً فً إعدادها.

 

 التقارٌر: -2

  بٌن االتصال وسابل إحدى باعتبارها الرقابة فً المستخدمة األدوات أهم من تعتبر -

 لنوعٌة وفقا التقارٌر أنواع وتتعدد البالد أنحاء فً وحداته و البنك بٌن المختلفة المستوٌات

 . للبنك بالنسبة خطورته ومدى النشاط

 ألنواعها وفقا الودابع تطور مثل ، روعالف فً النشاط نواحً مختلؾ التقارٌر هذه وتتضمن

 إٌرادات وتحلٌل الفابدة سعر ومتوسط المختلفة الضمانات ألنواع القروض أرصدة وكذلك

 بنسبة تعلقةالم التقارٌرباإلضافة إلى   ، افٌه الداخلة البنود فً التؽٌر وأسباب البنك ومصروفات

 و السٌولة. االحتٌاطً

 

 47( أنواع الرقابة التً تقوم بها المصارف المركزٌة فٌما ٌتعلق بالسٌولة:13)

  زٌادة على قدرتها فً المركزي بالمصرؾ الممثلة النقدٌة للسلطة األساسٌة القوة تظهر -

 طرٌق عن وذلك ، المجتمع فً المتداولة والنقود ًالمصرف الجهاز لدى النقود حجم إنقاص أو

 تعتمد التً النقدٌة للسٌاسة المختلفة الفنٌة واألسالٌب والوسابل األدوات مختلؾ على االعتماد

 تختلؾ وهً ،والنقود االبتمان على الرقابة فً المتبعة الفنٌة واألسالٌب اإلجراءات من عدد على
                                                           

 (2005سلطان، ) - 46

 (1997حنفً، ) - 47
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دي و النقدي التً تقوم ، و اختالؾ الواقع االقتصا ضعفاً باختالؾ اإلجراء أو األسلوب أو قوة

 بعالجه. 

 و من أهم أنواع الرقابة التً تقوم بها المصارؾ المركزٌة بما ٌتعلق بالسٌولة: -

 

 :(Preventive control)أوالا: الرقابة الوقائٌة 

  حد أدنى  إلى المصارؾ لها تتعرض التً المخاطر تقلٌص إلى الوقابٌة الرقابة تهدؾ -

 : ٌلً ما الهدؾ هذا ٌقلتحق وسابلها أهم ومن ، ممكن

 .المصارؾ بٌن الهدامة المنافسة من الحد -1

 .المالرأس  لكفاٌة دنٌا حدود ضع -2

 .السٌولة من معقولة نسب على المحافظة -3

 بٌن االستحقاق مواعٌد فً التوازن عدم عن الناجمة الفابدة أسعار فروق مخاطر تجنب -4

 .والمطلوبات الموجودات

 .المحظورة وتلك للمصرؾ بها لمسموحا األنشطة تحدٌد -5

 

 :(Performance Control)ثانٌا : رقابة األداء 

 تنحصر مهمة البنك المركزي فً هذا النوع من الرقابة فً تحلٌل المعلومات و البٌانات -

 التً تبٌن أداء المصرؾ و سالمة مركزه المالً.

 

 :(Protective Control)ثالثاا: الرقابة الحمائٌة 

  من و ، أزمة ألٌة تعرضها عند للمصارؾ الدعم تقدٌم إلى الحمابٌة لرقابةا وتهدؾ -

 المودعٌن صؽار حماٌة إلى تهدؾ التً الودابع ضمان مإسسات خالل من ذلك ٌتم أن الممكن

 األخٌر المقرض نظام خالل من أو،  ًالمصرف الجهاز فً الثقة زٌادة وبالتالً المصارؾ فً

 خصم خالل من سواء للمصارؾ الالزمة السٌولة بضخ المركزي المصرؾ ٌقوم بمقتضاه الذي

 .معينة ضمانات مقابلإقراضها  أو المالٌة األوراق

 

 :(Corrective Control)رابعاا: الرقابةالتصحٌحٌة 

 و فٌها ٌلزم البنك المركزي المصارؾ بضرورة االستعانة بمدقق حسابات خارجً لٌعد  -

 بج المالٌة للمصرؾ.تقرٌر حول اإلنجاز الفعلً و النتا
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 كذلك تخضع البنوك ألسلوبٌن من الرقابة هما الرقابة المكتبٌة و الرقابة المٌدانٌة: -

 

 : site Supervision) –(offأوالا: الرقابة المكتبة 

  الرقابٌة السلطات إلى تقدم التً المالٌة البٌانات وتحلٌل مراجعة المكتبٌة الرقابة تشمل -

 ٌمكن وبالتالً البنوك أداء على الرقابة عملٌة ٌسهل عادة البٌانات لٌلتح إنو  .البنوك قبل من

 الرقابة عملٌة من ٌجعل الرقابة من النوع وهذا ، البنك أعمال على تطرأ قد التً المشاكل معرفة

 معرفة من المحلل تمكن البعض بعضها إزاء البنوك أداء مقارنة كذلك  .فعالة عملٌة المٌدانٌة

 . البنوك هذه إلٌه تجهت الذي االتجاه

 التً البٌانات ومصداقٌة ودقة صحة مدى على األولى بالدرجة تعتمد المكتبٌة الرقابة فاعلٌة إن

 .المٌدانٌة الرقابة خالل من ذلك التحقٌق وٌتم،  بها الرقابٌة السلطات بتزوٌد البنوك تقوم

 

 : site Supervision –(on(ثانٌاا: الرقابة المٌدانٌة 

  حسب أعماله بممارسة ٌقوم البنك أن من بالتؤكٌد القٌام فً المٌدانٌة رقابةال تتمثل -

 تزوٌد ٌتم التً البٌانات وصحة دقة مدى من التؤكد إلى باإلضافة السابدة والتشرٌعات القوانٌن

 . بها الرقابٌة السلطات

 

  لمالًا الوضع ومتانة سالمة مدى من التؤكد هو البنوك على الرقابة أهداؾ أهم من إن -

 (CAMELS) نظام استخدام ٌتم للبنك المالً الوضع وسالمة قوة مدى لقٌاس وبالتالً .للبنك

 ، الموجودات نوعٌة ، المال و هً رأس البنك نشاطات من األولى األحرؾ إلىالذي ٌشٌر 

 . السوق لمخاطر الموجودات حساسٌة ثم ومن ، السٌولة ، الربحٌة ، اإلدارة

 

 48قة على نشاطات المصرف و على سٌولته:( الرقابة الساب14)

 

  باإلضافة ، ممكن عابد كبرأ تحقٌق إلى المصرؾ نشاطات على السابقة الرقابة تهدؾ -

 على الربحٌة تحقٌق على المصرؾ قدرة وتتوقؾ  .السٌولة بنقص المتعلقة المخاطر تقلٌل إلى

 . تكلفة التموٌل مصادر أقل اختٌار على قدرته

 

 
                                                           

 االئتمان" مخاطر إدارة "(،58، ص. 2006الطبعة األولى ) المفتوحة، عّمان، القدس جامعة - 48
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  مسبقا والتنبإ النقدٌة التدفقات إدارة بها فٌقصد المصرؾ سٌولة على ابقةالس الرقابة أما -

 صافً فً فابض أو عجز حدوث احتماالت إلىمبكراً  الوصول ألجل وتوقٌتاتها بؤحجامها

 .النقدٌة التدفقات

 حدود بنموذج ٌسمى ما المصرؾ أنشطة على السابقة الرقابة فً استخداماً  األدوات أكثر ومن

 ة:النقدٌ لرصٌد مستوٌات ثالثة وجود على النموذج ٌنص حٌث ، الرقابة

 

 نموذج حدود الرقابة( 3الشكل رقم )

 

 رصٌد النقدٌة                                                    

                                                                                   

 الحد األعلى                                                                   

  

 الحجم األمثل للنقد الجاهز                                                 

 

 الحد األدنى                                                                                              

 

 زمنال      

 

 

 

49( العوامل التً تحدد حجم سٌولة المصرف:15)
 

 

 طبٌعة و سلوك الودائع: -1

 تطلب( لألفراد تالطلب تحت) الجارٌة الودابع إن أي الودٌعة ونوع الودابع استحقاق حٌث من

 .الحكومٌة والمإسسات للشركات مثٌلتها من أعلى سٌولة درجة
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 الوعً المصرفً لدى الجمهور: -2

فً البلدان النامٌة ، فإن درجة الوعً المصرفً منخفضة حٌث تفضل أن ترى نالحظ أنه 

أموالها تحت أٌدٌها. أما المجتمعات المتقدمة ٌكون العكس حٌث ترؼب فً إٌداع أموالها فً 

 المصارؾ.

 

 رقابة البنوك المركزٌة: -3

 حجم على وبالتالً السٌولة حجم على ٌإثر قانونً عامل تشكل المركزي البنك رقابة إن

 سٌولة بنسبة تحتفظ أن المصارؾ على ٌشترط المركزي البنك إن حٌث،   الممنوحة االبتمانات

 . معٌنة

 

    50( أسالٌب معالجة العجز أو الفائض النقدي:16)

 

  على المتوقعة وؼٌر المتوقعة النقدٌة السحوبات حجم تحدٌد فً السٌولة إدارة تعتمد -

 تسفر أن ٌمكن ال التنبإ عملٌة فإن ، الٌقٌن وجه على معروؾ ؼٌر المستقبل كان ولما،  التنبإ

 أو العجز معالجة فً المتبعة األسالٌب أو الطرق أهم ومن .المابة فً مابة دقٌقة نتابج عن

 المركزي ، البنك لدى النقدي الرصٌد إلى واإلضافة بالسحب تتعلق التً تلك هً النقدي الفابض

 ض أو زٌادتها ، و بٌع أو شراء األوراق التجارٌة و المالٌة.االستثمار فً القرو حجم وتخفٌض

 

 أوالا: السحب أو )اإلضافة( إلى الرصٌد لدى البنك المركزي: 

  ذلك ةمواجه للمصرؾ فٌمكن النقدٌة فً عجز حدوث إلى التوقعات أشارت ما إذا -

 القانونً اطًاالحتٌ ألؼراض المركزي البنك لدى بها  المحتفظ ودابعه من جزء بسحب بقٌامه

 إلى التوقعات أشارت إذا أما ، الموقؾ لمعالجة بذلك الدول من كثٌر فً المركزٌة البنوك وتسمح

 لدى رصٌده إلى الفابض ذلك إضافة فً المصرؾ ٌفكر فقد ، النقدٌة فً فابض حدوث احتمال

 المركزي. البنك

 

 ثانٌاا: االقتراض )أو إقراض( من المصارف األخرى:

  من نقدٌة ٌطلب المصرؾ فإن ، ساعات ٌستمر قد الذي المإقت النقدي زالعج حالة فً -
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 ٌلجؤ فقد ، ذلك من ألكثر العجز ٌستمر أن المتوقع من كان إذا إما المجاورة المصارؾ

 راض.االقت إلى المصرؾ

 

 ثالثاا: تخفٌض )أو زٌادة( حجم االستثمار فً القروض:

  القروض محفظة تصفٌة طرٌق عن قدٌةالن التدفقات فً العجز بمواجهة المصرؾ قٌام -

 من هذا اإلجراء إن ؼٌر مصرفاً  أو شركة أو فرداً  ٌكون قد خرآ طرؾ إلى منها زءج ببٌع وذلك

 للمصرؾ فٌمكن فابض وجود حالة فً إما ، رأسمالٌة لخسابر المصرؾ ٌعرض أن شؤنه

 تحوٌل قرض جدٌد. فً استخدامه

 

 ة:رابعاا: بٌع )أو شراء( األوراق المالٌ

  ٌواجه فعندما ، الحٌطة بدافع األجل قصٌرة مالٌة بؤوراق  المصرؾ ٌحتفظ ما عادة -

 ةتؽطٌل األوراق هذه من جزء بٌع إلى ٌلجؤ فإنه ةمتوقع ؼٌر نقدٌة سحوبات المصرؾ

 ، ومالٌة تجارٌةراء أوراق ش فً استثماره للمصرؾ فٌمكن الفابض حالة فً أما السحوبات،

 . األولٌة احتٌاطٌاته تدعم فإنها للمصرؾ عابد تحقق اأنه إلى إضافة هً التً

 

 

 ( توضٌح العالقة بٌن السٌولة المصرفٌة و كفاٌة رأس المال:17)

 

 تعرٌف رأس المال:

 :بؤنه 51("5، ص.2007رأس المال بحسب "سعٌد ) تعرٌؾ ٌمكن -

  .منشؤة أي فً والمطلوبات الموجودات بٌن الفرق 

 :  52("17، ص. 1996أوضح "عمر ) -

 ٌتسع وثانٌهما ، المدفوع المال أحدهما رأس ، لرأس المال مفهومٌن هناك أن علٌه المتفق أن من

  ة.المعلن وؼٌر المعلنة المساهمٌن حقوق جمٌع لٌشمل

  المال رأس هو المصرفً المال رأسأن  53("39-38، ص. 2005و ذكر "حسن ) -

 . الملكٌة حقوق ضمن تدخل التً المحتجزة واألرباح المدفوع

                                                           
 (5، ص.2007سعٌد ) - 51
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 األنظمة وسالمة المصارؾ وضع ومتانة سالمة عل المحافظة فً و لرأس المصرفً دوراً هاماً 

 أن ٌمكن متوقعة خسابر أي ٌمنع الذي الحاجز أو الجدار ٌمثل إنه إذ ، عام بشكل المصرفٌة

 بٌبة فً تعمل عام بشكل فالمصارؾ .المودعٌن أموال تطال أن من المصرؾ لها ٌتعرض

 ربٌسً بشكل تشمل عدة مخاطر عنه ٌنشؤ الذي األمر التؤكد عدم من الٌةع درجة تكتنفها

 . التشؽٌلٌة والمخاطر السوق ومخاطر اإلبتمانٌة المخاطر

 

 مفهوم و أهمٌة كفاٌة رأس المال المصرفً:

 :تعنً كفاٌة رأس المال أن  54("140، ص. 1999أورد "السعودي ) -

المصرؾ فً تحقٌق نوع من التوازن بٌن المخاطر  الطرق التً ٌستخدمها مالكو اإلدارة و إدارة

 التً ٌتوقعها البنك و حجم رأس المال.

و من الناحٌة الفنٌة فإن كفاٌة رأس المال أو مثالٌته: تعنً رأس المال الذي ٌستطٌع أن ٌقابل 

 المخاطر و ٌإدي إلى جذب الودابع و ٌقود إلى ربحٌة المصرؾ و من ثم نموه.

 

 :بكونه المال كفاٌة رأس  مفهوم  55("174، ص. 1998"سري ) دَ حدَّ  و -

 وظابفه أداء خالله من المصرؾ ٌستطٌع بحٌث ، مناسباً  ٌكون الذي المالرأس  مقدار ٌمثل

 .التصفٌة أو للخسارة ٌتعرض أن دون كافة وأنشطته

  المصرؾ مالءة على للتعرؾ تستخدم التً األدوات أهم من المالرأس   كفاٌة وتعتبر -

 المصرؾ إعسار إحتمال إنخفض كلما حٌث اإلعسار أو المحتملة الخسابر تحمل ىعل وقدرته

 ، و العكس صحٌح. المالٌة مالءته درجة لذلك تبعا إرتفعت

 

 فقد أورد: 56("100، ص. 1990أما "الشماع ) -

 لها ٌتعرض التً المخاطر لمواجهة أمواله من أدنى بحد المصرؾ إحتفاظ من التؤكد لؽرضأنه 

 ٌكون الذي المالرأس  حجم تحدد معاٌٌر وجود من البد ، متوقعة خسابر أي ابإستٌع بؽٌة

 .رالمخاط فً الوقوع لتجنب اً مناسب

 ٌختلؾ المطلوبة الكفاٌة مستوى إن كما ، المالرأس  كفاٌة لقٌاس واحد معٌار هناك الٌوجد إذ

  ته.عملٌا وطبٌعة المصرؾ لحجم وفقا آلخر مصرؾ من
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 حول رأس المال المصرفً:  57("192، ص. 1988)و ما أورده "العرٌضً 

 أثناء المصرؾ لها ٌتعرض التً الخسابر أمام واقٌاً زاً حاج ٌمثل المصرفً المالأن رأس  بما

 على التعرؾ خاللها من ٌمكن معاٌٌر بعدة اإلسترشاد الضروري من لذا ، ألنشطته ممارسته

 المودعٌن لدى والطمؤنٌنة األمان لٌدخل كافٌا ٌكون أن ٌنبؽً الذي المناسب المال رأس مقدار

الرقابٌة من ناحٌة أخرى ، فضالً عن بقٌة المتعاملٌن مع المصرؾ و  والسلطات ناحٌة من

 المستثمرٌن فً أسهم المصرؾ )أصحاب حقوق الملكٌة(. 

 

 و من أهم المعاٌٌر التً تستخدم فً قٌاس رأس المال المصرفً:

 

 58لى الودائع:أوالا: نسبة رأس المال الممتلك إ

 

 100 ) رأس المال / الودابع ( و ٌتم حسابها كما ٌلً:  -

 نسبة عن الودابع مجموع زٌادة عن الناتجة المخاطر فً التحكم أساس على المعٌار هذا ٌقوم

 الودابع مجموع تكون أن بمعنى%( 10) مانسبته المصارؾ إعتمدت وقد المال عن رأس معٌنة

 مخاطر دتاز  المقرر الحد هذا عن الودابع دتاز فكلما ، المال سأر ؾأضعا عشرة تعادل

 مجموع اإلعتباربعٌن  الٌؤخذ بؤنه المإشر هذا وٌعانً. لدٌه للمودعٌن بالنسبة المصرؾ

 . الودابع فٌها توظؾ والتً ونوعٌتها الموجودات

 

 59ثانٌاا: نسبة رأس المال إلى إجمالً الموجودات:

 

 100 )رأس المال / إجمالً الموجودات( ً: و ٌتم حسابها كما ٌل -

إذ أنه ٌربط رأس المال إلى إجمال الموجودات لمواجهة الخسابر الؽٌر  تكمن أهمٌة هذا المعٌار 

متوقعة ، و ٌإخذ على هذا المعٌار إنه لم ٌمٌز بٌن أنواع الموجودات ، سٌما و إن هناك 

 تتضمن أٌة مخاطرة.موجودات ذات مخاطر عالٌة و موجودات ال
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 60ثالثاا: نسبة رأس المال إلى الموجودات الخطرة:

 100 )رأس المال / الموجودات الخطرة( و ٌتم حسابها كما ٌلً:  -

ٌقٌس هذا المإشر مدى إمكانٌة رأس المال الممتلك )حق الملكٌة( من تؽطٌة الموجودات التً 

 األوراق التجارٌة المخصومة و القروض و التسلٌفات.تكون مخاطرتها مرتفعة  و التً تشمل 

و إن ارتفاع هذه النسبة ٌدل على انخفاض هذه الخطورة ، ومن ثم فكلما قلت نسبة رأس المال 

جهة كاملة لخطر كفاٌة رأس إلى الموجودات ذات الخطورة العالٌة ٌكون المصرؾ أمام موا

 المال.

 

 أس المال هام بالنسبة للسلطات الرقابة و ومنه ٌمكن التوصل إلى ان موضوع كفاٌة ر -

 على وقدرته المصرؾ مالءة إلىالمودعٌن و المستثمرٌن فً أسهم المصرؾ ، ألنه ٌشٌر 

 ٌتعرض قد  التً الخسابر أمام واقٌاً زاً حاج ٌمثل. كما أنه اإلعسار أو المحتملة الخسابر تحمل

 .ألنشطته ممارسته أثناء المصرؾ لها

قة مباشرة بٌن السٌولة النقدٌة و كفاٌة رأس المال ، إذ أنه من الممكن أن و لكن ال توجد عال

ٌحقق المصرؾ النسب القانونٌة لكفاٌة رأس المال و لكن فً الوقت ذاته ٌكون لدٌه نقص فً 

السٌولة النقدٌة. أي أن كفاٌة رأس المال ال تعتبر دلٌل على أن المصرؾ ٌتمتع بسٌولة نقدٌة 

 جٌدة. 
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 الثالث الفصل

 دراسة عملٌة

 إلدارة مخاطر السٌولة 
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 القسم األول:

 

 )www.bbsfbank.com(  61بنك بٌموالسعودي الفرنسً:
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 ( لمحة عامة:1)

 ، لٌكون بذلك أول  2004باشر بنك بٌمو السعودي الفرنسً أعماله فً سورٌة عام  -

 ٌة منذ أربعٌن عاماً.مصرؾ سوري تجاري خاص ٌإسس على األراضً السور

، مرخصة بقرار ربٌس مجلس الوزراء السوري رقم  وهو شركة مساهمة مؽفلة سورٌة خاصة

جمع بنك بٌمو السعودي الفرنسً اسم مإسسٌه عند إنشابه: . 2003نٌسان  30بتارٌخ  (18)

، وهو االسم التجاري لشركة سورٌة  بنك بٌمو اللبنانً ش.م.ل والبنك السعودي الفرنسً

 ساهمة مؽفلة تعمل وفق المعاٌٌر العالمٌة العالٌة.م

 أصبح من  وحجماً و ، وبخطوات ثابتة نما البنك مكانةً  التً تلت تؤسٌسه خالل السنوات  -

ٌّاً فً تموٌل النشاطات التجارٌة  المإسسات المالٌة الرابدة  الصناعٌة و و ، ومساهماً أساس

و تزماً بتطوٌر هذه القطاعات بشكل خاص ، مل األفراد و العقارٌة على مستوى الشركات

، باإلضافة إلى أن قسم التجزبة المصرفٌة فً بنك بٌمو السعودي  االقتصاد السوري بشكل عام

الفرنسً ٌعمل جاهداً لٌقّدم لعمالبه أوسع مجموعة من المنتجات والخدمات بما فٌها القروض 

 .والودابع وخدمات إدارة األموال النقدٌة

 

 جٌة العمل:( استرات2ٌ)

 رٌادته للمصارؾ الخاصة فً   سعى بنك بٌمو السعودي الفرنسً للمحافظة علىٌ -

 ، كما ٌعمل على تقدٌم حٌث ٌقدم كافة الخدمات والحلول المصرفٌة لألفراد والشركات سورٌة

 خدمات متكاملة للمإسسات المالٌة األجنبٌة.

لكافة المحافظات   فً تؽطٌته الواسعةإن المٌزة التنافسٌة لبنك بٌمو السعودي الفرنسً تكمن 

شبكة البنوك المراسلة فً ل بالنسبة السورٌة من خالل فروعه الموزعة بشكل مدروس ، وكذلك

 .، باإلضافة إلى الخدمات التً ٌقدمها المصرؾ بسوٌة عالمٌة عالٌة العالم

 

 ( مبادئ العمل:3)

  د عالقة البنك مع المجتمعلتزم بنك بٌمو السعودي الفرنسً بمبادئ عمل أساسٌة تحدٌ -

، وتتمثل هذه  ، وتضمن المحافظة على مكانة البنك وصورته والعمالء والمساهمٌن والموظفٌن

 المبادئ بالتالً:

 النزاهة:      -

ٌّة التً نتمّسك بها بصرامة. ترتكز جمٌع أفعالنا على النزاهة و  أعلى معاٌٌر األخالق
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 التحّفظ:      -

ٌّة العمل والحّد من المخاطر المحتملة. ٌاسةس نحرص على اعتماد  متحّفظة تضمن إستمرار

ٌّة:      -  السر

ٌّة معلوماتنا. نحافظ فً كّل وقت و   بشكل صارم على سر

 اإلمتٌاز واإلحتراف:      -

 فٌمانحرص دوماً على تحسٌن تلتزم أفعالنا ومساعٌنا بؤعلى مستوٌات اإلحتراؾ واإلمتٌاز،

 المصرفٌة. اجمٌع أصعدة إدارتن

ة:          - ٌّ  المسؤولٌة اإلجتماع

، نسعى دوماً إلى المساهمة فً إحداث فرق  ألننا نعتبر أنفسنا فرداً من المجتمع السوري

ٌّة و فً هذا المجتمع من خالل تحسٌن مستوٌات المعٌشة مجدٍ    .اإلقتصاد والرفاه

 

 فرنسً:( الخدمات المصرفٌة التً ٌقدمها مصرف بٌمو السعودي ال4)

 تقسم الخدمات المصرفٌة التً ٌقدمها بنك بٌمو السعودي الفرنسً إلى قسمٌن:

 

 و تتضمن:  أوالا: الخدمات المصرفٌة لألفراد:

 الحساب الجاري: -

 ٌمكنك من الحصول على دفتر شٌكات و بطاقة إبتمان و بطاقة )دابنة( "بطاقة صراؾ آالً"

 حساب التوفٌر: -

 الحساب بالفابدةصاحب  خدمة حساب التوفٌر التً تعود علىنسً ٌإمن بنك بٌمو السعودي الفر

، ودون اشتراط حّد أدنى للمبلػ الذي ٌود العمٌل  على كل لٌرة سورٌة موجودة فً الحساب

 .، وٌتم احتساب هذه الفابدة بشكل ٌومً لتضاؾ إلى مجمل المبلػ كل ستة أشهر إٌداعه

 :الودٌعة ألجل -

ج
 المبلػ المودع  ستفادة من الفوابد العابدة علىدمة التً تمكنك من االهً الخ لخدمة الودابع ألّْ

وٌترك الخٌار لصاحب ، حٌث ٌحصل العمٌل على الفابدة وفقاً للمدة الزمنٌة المحددة من قبله

أو إعادة استثمارها مع  الحساب للحصول على الفابدة المدفوعة مباشرة فً الحساب المصرفً

 .رأس مال الودٌعة األصلٌة

 حساب توطٌن الراتب: -

 نموظفٌالرواتب  توطٌن من  ات و المإسساتشركأصحاب التمكن خدمة توطٌن الرواتب 

، بحٌث ٌمكن األستفادة من كافة فروع البنك المنتشرة على  فً حسابات جارٌة أتوماتٌكٌاً 
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، وٌستطٌع صاحب الشركة عبر هذه العملٌة أن ٌستفٌد من عدة خدمات  األراضً السورٌة

سهٌالت وعروض ٌوفرها المصرؾ ألصحاب الحسابات كالقروض وتوطٌن الفواتٌر وت

 ا الكثٌر.والسلؾ على الراتب وؼٌره

  القرض المهنً: -

حالٌاً و التً تسعى إلى  ؼاٌة من هذا القرض تموٌل الشركات و المهن الحرة ذات النشاط القابم

 ، و ٌمكن أن تكون ؼاٌته: توسٌع نطاق عملها و تطوٌره

 .شراء العقارات التجارٌة و إكسابها، تموٌل رأس المال العامل ، أو  األصول الثابتة شراء

 القرض السكنً: -

أصحاب المهن الحرة لشراء عقار سكنً  ٌهدؾ هذا القرض إلى تموٌل األفراد من موظفٌن و

 .مقابل ضمانة عقارٌة

 القرض السكنً للمؽتربٌن السورٌٌن:

 السورٌن هو تموٌل شراء منزل او شقة سكنٌة داخل سورٌةن هدؾ القرض السكنً للمؽتربٌن إ

 

 و تقسم إلى : ثانٌاا: الخدمات المصرفٌة للشركات:

 التسهٌالت االبتمانٌة المباشرة: -1

 حساب جاري مدٌن )السحب على المكشوؾ(. -

 سندات ألمر المصرؾ. -

 طوٌلة األجل(. –متوسطة األجل  –القروض )قصٌرة األجل  -

 

 بتمانٌة الؽٌر مباشرة:التسهٌالت اال -2

 اعتمادات مستندٌة. -

 كفاالت مصرفٌة. -

 بوالص برسم التحصٌل. -

 

 ( فروع المصرف:5)

 امتلك بنك بٌمو السعودي الفرنسً أكبر شبكة فروع )بٌن المصارؾ السورٌة الخاصة(  -

 موزعة على كافة المحافظات السورٌة.

 دمشق. فروع فً محافظة 8فرع منها  11ففً المنطق الجنوبٌة لدٌه 

 فروع. 4و فً المنطقة الوسطى )حمص و حماه( لدٌه 
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 فروع. 9فً المنطقة الساحلٌة )الالذقٌة و طرطوس( لدٌه 

 فروع. 7فً المنطة الشمالٌة )حلب و إدلب( لدٌه 

 فروع. 4فً المنطقة الشمالٌة الشرقٌة لدٌه 

 فرعاً. 35مجموع عدد الفروع 

ٌة و من أجل الحفاظ  على سالمة أموال المصرؾ )) فً الوقت الحالً و بسبب الظروؾ الحال

/المودعٌن و المستثمرٌن/ ، تم إؼالق عدد من الفروع فً المحافظات و المناطق التً تسودها 

 ، مع إمكانٌة إعادتها إلى العمل عند تحسن األوضاع.(( أوضاع متوترة

 

 ( ملكٌة أسهم بنك بٌمو السعودي الفرنسً موزعة كاآلتً:6)

 السعودي الفرنسً. %  البنك27

 % بنك بٌمو لبنان ش.م.ل22

 % أسهم عادٌة43.49

 %  عابلة عبج7.51ً

 

ح كٌفٌة توزع ملكٌة أسهم بنك بٌمو السعودي الفرنس4ًالشكل رقم )  ( ٌوضِّ

 

 

 

 

 



 

62 

 

 ( أعضاء مجلس اإلدارة:7)

 ربٌس مجلس اإلدارة: –الدكتور رٌاض عبجً  -

 38قتصاد من جامعة لٌون لومٌار ولدٌه أكثر من ، حابز على الدكتوراه فً اال سوري الجنسٌة

 سنة خبرة فً إدارة المصارؾ.

 أوروبا فً بارٌس. بٌمو لبنان و ربٌس مجلس ادارة بنك بٌموالمناصب التً شؽلها سابقاً: 

 السٌد بودران عبجً. -

 السٌد بسام معماري. -

 السٌد فرٌد الخوري. -

 السٌد رابد أبو النصر البساتنة. -

 را.السٌد هٌثم الف -

 السٌدة فاتنة اللحام. -

 )المدٌر التنفٌذي لبنك بٌمو لبنان(. لبنان ش.م.ل، ٌمثله السٌد سمٌح سعادة: -بنك بٌمو -

 

 

 :2015( اإلدارة التنفٌذٌة لسنة 8)

 .ًالربٌس التنفٌذي: السٌد حسان عزت طرابلس 

 نابب الربٌس التنفٌذي إلدارة المخاطر و الرقابة المصرفٌة: السٌد اندرٌه لحود. 

 .مساعد مدٌر عام )إدارة التسلٌؾ المإسساتً(: السٌدة ٌارا سلٌمان 

 .مساعد مدٌر عام )إدارة التجزبة(: السٌد سامً المنٌر 

 .مساعد مدٌر عام )إدارة معالجة الدٌون المتعثرة و التموٌل التجاري(: اآلنسة ندى صلٌبا 

  عماد شحٌمً.مساعد مدٌر عام )إدارة الخزٌنة و العالقات المصرفٌة(: السٌد 

 .مساعد مدٌر عام )إدارة العملٌات و الدعم(: السٌد خالد أبو البرؼل 

 .المستشارون القانونٌون: مإسسة الحكٌم القانونٌة 
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 ( الهٌكلٌة التنظٌمٌة فً بنك بٌمو السعودي الفرنسً:9)

 ( ٌوضح: 5الشكل رقم )
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 الدراسة العملٌة: –القسم الثانً 

 لواقع الفعلً إلدارة مخاطر السٌولة المصرفٌة ، و ذلك بالوقوؾ على سنقوم بدراسة ا -

القرارت الصادرة عن مجلس النقد و التسلٌؾ و مصرؾ سورٌة المركزي و مدى و كٌفٌة 

 التطبٌق العملً لهذه القرارت من قبل بنك بٌمو السعودي الفرنسً.

 

 و قد تمت الدراسة من خالل: -

 

 و اإلجراءات التطبٌقٌة لهامجلس النقد و التسلٌؾ ن مراجعة القرارت الصادرة ع  -1

 .الصادرة عن مصرؾ سورٌة المركزي

إجراء مقابالت معمقة مع عدد من مدراء فروع بنك بٌمو السعودي الفرنسً و مدٌر  -2

سابق فً اإلدارة التنفٌذٌة للمصرؾ )مدٌرإدارة التجزبة المصرفٌة( ، و ذلك لالستفسار و 

عدد من النقاط المتعلقة بإدارة مخاطر السٌولة و التطبٌق العملً لها طلب اإلٌضاحات حول 

 من قبل إدارة البنك و مدى االلتزام بقرارات مصرؾ سورٌة المركزي.

 :مراجعة التقارٌر السنوٌة الصادرة عن بنك بٌمو السعودي الفرنسً للسنوات -3

 إلٌضاحات التفسٌرٌة    و التً تتضمن القوابم المالٌة و ا 2015 – 2014 – 2013      

 المتعلقة بها باإلضافة إلى شرح و إٌضاح ألي أمور طاربة و هامة.     

 التحلٌل المالً ألهم نسب و مإشرات السٌولة. -4    
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 ( تعلٌمات الرقابة المصرفٌة حول معاٌٌر إدارة مخاطر السٌولة:1)

 62 ف(صادر عن مجلس النقد و التسلٌ – 19/09/2004تارٌخ  9)رقم 

 

 مجلس النقد و التسلٌؾ، ٌقرر

 اتباع على العمل بضرورة السورٌة العربٌة الجمهورٌة فً العاملة للمصارؾ التوصٌة

 : ٌلً فٌما المبٌنة السٌولة مخاطر بإدارة الخاصة التعلٌمات

 :السٌولة مخاطر إلدارة هٌكلٌة وتطوٌر إنشاء  :األول الفصل

 وتعرٌؾ لدٌه الٌومٌة السٌولة إلدارة مالبمة ةسٌاس إتباع مصرؾ كل على: (1) المادة

 : ٌلً ما تتضمن أن وعلى اإلدارٌة المستوٌات لكافة عنها واإلبالغ عناصرها

 .المصرؾ بها ٌتعامل عملة بكل السٌولة لنسب أدنى حد كتحدٌد الكمٌة األهداؾ -أ

 الظروؾ حملت على والقدرة المالٌة القوة على المحافظة بضرورة تتعلق نوعٌة أهداؾ -ب

 . الضاؼطة والعوامل الطاربة

 التعامل ٌمكن التً والبلدان الربٌسٌة بالعمالت السٌولة إلدارة إتباعها الواجب األسالٌب -ج

 . معها

 . األمد طوٌلة أو مإقتة سٌولة أزمات حصول توقع عند المصرؾ إلٌها ٌلجؤ التً السبل -د

 وعلم دراٌة على ٌكونوا أن المعنٌٌن شخاصواأل المصرؾ فً العامة اإلدارة على ٌتوجب كما

 التشؽٌل ومخاطر السوقر ومخاط ، االبتمان كمخاطر األخرى المخاطر ترتبها التً باآلثار تام

 . لألموال المتوقعة النقدٌة التدفقات وعلى السٌولة بإدارة المتعلقة المصرؾ سٌاسة على

 

 التً السٌولة مخاطر إدارة اسةسٌ على ٌصادق أن المصرؾ إدارة مجلس على(: 2) المادة

 لمتابعة المناسبة اإلجراءات باتخاذ تقوم اإلدارة أن من ٌتؤكد وأن المصرؾ إدارة تضعها

 فً السٌولة بوضع ودراٌة علم على ٌكون أن علٌه ٌتوجب كما ، المخاطر هذه ومراقبة

 فً أو ضعالو هذا فً هامة تؽٌٌرات أٌة حصول حال فً فورٌة بصورةٌُعلَم  وأن المصرؾ

 . المتوقعة السٌولة مستوٌات

 ومتابعة السٌولة عناصر فً ترّكزات ألٌة مستمرة مراقبة وجود ضرورة ذلك وٌتطلب

 لمعالجة الموضوعة الطوارئ خطط مراجعة إلى إضافة علٌها تطرأ قد التً الهامة التؽٌرات

 أزمات السٌولة.

                                                           
 19/09/2004( و تارٌخ 4/م ن/ ب  74) رقم بالقرار والتسلٌؾ النقد مجلس عن صادرة - 62
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 وأهداؾ سٌاسة تنفٌذ متابعة على لتعم محددة جهة لدٌه ٌكون أن مصرؾ كل (: على3المادة )

 السٌولة مسؤلة أن من التؤكد على تسهر أن للمصرؾ العامة اإلدارة على ٌفرض مما ، السٌولة

 والحد السٌولة مخاطر لمراقبة وضعت قد مناسبة إجراءات هناك أن و من بفعالٌة إدارتها ٌتم

 . منها

 المصرؾ فً االدارٌة المستوٌات ضلبع والمسإولٌات الصالحٌات منح ضرورة ٌستتبع ذلك إن

 المصادقة انتظار فً الضرورة عند بشؤنها القرارات واتخاذ ومراجعتها السٌولة سٌاسة لوضع

 أو العامة اإلدارة تكون أن الممكن من المستوٌات هذه .االدارة مجلس قبل من بعد ما فً علٌها

 هذه تكن وأٌاً  . المخاطر إدارة برةدا أو الخزٌنة دابرة أو ، والمطالٌب الموجودات إدارة لجنة

 :التالٌة اإلجراءات اتخاذ تتطلب السٌولة إدارة فإن الجهة ،

 أوضاع وتؽٌر تطور مع ٌتناسب بما مالبمة وجعلها وتفعٌلها السٌولة سٌاسة مراجعة  -أ

 . المصرؾ و نشاطات

 السٌولة ةسٌاس تضع التً الجهة بٌن المصرؾ فً التامٌن والتنسٌق التواصل تؤمٌن - ب

 االبتمان إدارة كمدراء السٌولة وضع على تؤثٌر لها معلومات لدٌها ٌتوفر التً األخرى والجهات

 . المصرؾ فً التنفٌذٌة الجهات من وؼٌرها المخاطر وإدارة

 و حجم تتالءم محددة زمنٌة فترة خالل توفرها الواجب السٌولة لحجم دنٌا حدود وضع  -ج

 تتدنى ال أن على ، دوري بشكل الحجم هذا ومتابعة مراقبة على والعمل المصرؾ ونشاط

 . التسلٌؾ و النقد مجلس ٌحددها التً النسب عن الحدود هذه

 و وضع(Stress test) مفترضة  ضاؼطة ظروؾ ظل فً السٌولة لوضع اختبار إجراء  -د

 .االختبار هذا لنتابج طبقاً  السٌولة لمخاطر حدود

 كفاٌة ٌعمل على التحقق من ( Internal Control System ) داخلً ضبط نظام وضع - ه

 . تنفٌذها وحسن للسٌولة الموضوعة السٌاسة وسالمة

 

 ومتابعة ومراقبة قٌاس على تعمل معلومات أنظمة لدٌها ٌكون أن المصارؾ (: على4المادة )

 ٌتم بحٌث المخاطر بهذه الخاصة والتقارٌر الرقمٌة البٌانات بإعداد تقوم وأن مخاطر السٌولة

 الجهات وإلى العامة إدارته والى المصرؾ إدارة مجلس من كل إلى المناسب الوقت فً إرسالها

 لدى الحكومة مفوضٌة والى فٌه الداخلٌٌن المراقبٌن إلى وكذلك المصرؾ فً األخرى المعنٌة

 السٌولة احتساب على األنظمة هذه تساعد أن ٌجب كما .أخرى معنٌة جهة أٌة وإلى المصارؾ

عة العمالت بكافة  زمنٌة فترات على السٌولة باحتسا إلى إضافة بٌوم ٌوماً  والسٌولة المجمَّ

 .مختلفة
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( مدى تطبٌق بنك بٌمو السعودي الفرنسً لمعاٌٌر إدارة المخاطر و معاٌٌر 2)

 63إدارة مخاطر السٌولة :

 

   إدارة المخاطر فً بنك بٌمو:

 م. عامة سورٌة( تحتوي عدد منإن أنشطة بنك بٌمو السعودي الفرنسً )ش.م. -

المخاطر و لهذا فإن إدارة المخاطر تعتببر و بشكل فعال األساس فً المحافظة على متانة 

 المصرؾ و  ربحٌته.

إن عملٌة إدارة المخاطر تشمل التعرؾ ، قٌاس ، إدارة ، و الرقابة المستمرة على المخاطر 

لبً على أداء المصرؾ و سمعته ، إضافة إلى المالٌة و ؼٌر المالٌة التً ممكن أن تإثر بشكل س

 ضمان توزٌع فعال لرأس المال لتحقٌق المعدل األمثل للعوابد مقابل المخاطر.

 تندرج مخاطر المصرؾ تحت األنواع الربٌسٌة التالٌة:

 مخاطر االبتمانٌة. -أ       

 مخاطر السوق. -ب     

 مخاطر السٌولة. -ج     

 مخاطر التشؽٌل. -د      

 

  االستراتٌجٌة العامة إلدارة المخاطرفً بنك بٌمو:

 إن إدارة المخاطر لدى المصرؾ تسٌر وفق مبادئ ربٌسٌة تنسجم مع حجم نشاطاته و  -

 تعقٌد عملٌاته و تعلٌمات السلطة الرقابٌة و أفضل الممارسات الدولٌة بهذا الخصوص.

س اإلدارة فً إدارة المخاطر و تتمثل تلك المبادئ بشكل أساسً بتوجٌهات و استراتٌجٌات مجل

 سٌاسات المخاطر المعتمدة من قبله ، إضافة إلى استقاللٌة دابر إدارة المخاطر.

تخضع سٌاسات إدارة المخاطرلدى المصرؾ للتطوٌر المستمر لتواكب كافة المستجدات و النمو 

صرؾ مبنٌة فً أعمال المصرؾ و التوسع فً خدماته ، كما ان فلسفة إدارة المخاطر لدى الم

على المعرفة و الخبرة و قدرة اإلدارة اإلشرافٌة على الحكم على االمور و وجود دلٌل واضح 

 للصالحٌات الموضوعة من قبل مجلس اإلدارة.

 

 

                                                           
 (102-100، ص. 2014عام  –)التقرٌر السنوي لبنك بٌمو السعودي الفرنسً  - 63
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 الهٌكل التنظٌمً و وظٌفة الجهات المسؤولة عن إدارة المخاطر فً بنك بٌمو:

 مجلس اإلدارة: -

الموافقة على االستراتٌجٌات و السٌاسات المتبعة فً  هً الجهة المسإولة عن إدارة المخاطر و

 المصرؾ ، إضافة إلى ذلك هناك لجان مسإولة عن إدارة و مراقبة المخاطر.

 إدارة المخاطر: -

هً الجهة المسإولة عن حسن تنفٌذ و مراقبة المخاطر و التؤكد من مدى توافق المخاطر القابمة 

 سام التالٌة:مع السٌاسات المعتمدة و ٌتفرع عنها االق

 

 قسم مخاطر التسلٌؾ و السوق: -1

ٌعنى هذا القسم بدراسة ملفات العمالء من الشركات التً هً بصدد الحصول على تسهٌالت 

ابتمانٌة من المصرؾ و كذلك البنوك التً ٌود المصرؾ التعامل معها سواء بشكل حسابات 

 جارٌة أو توظٌفات ألموال المصرؾ .

 اجعة الدورٌة لهذه الملفات بمعدل مرة واحدة على األقل سنوٌاً.كما ٌقوم المصرؾ بالمر

 

 : (Credit Administration Department – CAD)قسم إدارة االبتمان  -2

ٌعنى هذا القسم بإدارة ملفات االبتمان من حٌث التؤكد من مطابقتها للموافقة االبتمانٌة الممنوحة 

ك التؤكد من وجود و شرعٌة الضمانات و الوثابق و من الجهة مانحة التسهٌل االبتمانً و كذل

 المستندات المطلوبة و مطابقتها لإلجراءات و السٌاسات االبتمانٌة الخاصة بالمصرؾ.

 

 قسم مخاطر التجزبة المصرفٌة: -3

ٌعنى هذا القسم بدراسة ملفات العمالء من األفراد و المإسسات الصؽٌرة الذٌن هم بصدد 

 بتمانٌة من المصرؾ.الحصول على تسهٌالت ا

 

 قسم مراقبة االبتمان: -4

ٌعنى هذا القسم و بشكل أساسً بعملٌة مراقبة و متابعة التسهٌالت االبتمانٌة بعد منحها و التؤكد 

 من التزام العمالء بسداد التزاماتهم وفقاً لمبالؽها و توارٌخ استحقاقها.

لمبالػ المستحقة و ؼٌر المدفوعة ، و ٌقوم و ٌقوم القسم بإرسال التقارٌر إلى األقسام المختصة با

بتصنٌؾ عمالء المصرؾ و احتساب قٌمة االحتٌاطٌات و مخصصات التدنً الواجب احتجازها 

 لتؽطٌة المخاطر االبتمانٌة.



 

69 

 

 قسم توجٌه المخاطر التشؽٌلٌة: -5

طر ٌعنى هذا القسم بمراقبة سابر أعمال و إدارات و أقسام المصرؾ التً قد ٌنجم عنها مخا

 تشؽٌلٌة من داخل المصرؾ أو من خارجه.

 

 الخزٌنة: -6

هً الجهة المسإولة عن إدارة موجودات و مطلوبات المصرؾ و الهٌكل المالً اإلجمالً ، و 

 مسإولة بشكل ربٌسً عن مخاطر السٌولة و التموٌل فً المصرؾ.

 

 التدقٌق الداخلً: -7

ر بشكل دوري ، حٌث ٌراجع مدى توافق ٌقوم التدقٌق الداخلً بتدقٌق عملٌة إدارة المخاط

 المصرؾ مع السٌاسات و اإلجراءات المتبعة.

 

 :فً بنك بٌمو قٌاس المخاطر و نظام التقارٌر

ٌتم قٌاس مخاطر المصرؾ بطرٌقة تعكس الخسابر المتوقعة التً ٌمكن أن تنتج فً الظروؾ 

بر الفعلٌة باستخدام طرق العادٌة و الخسابر ؼٌر المتوقعة بناًء على تقدٌر إلجمالً الخسا

إحصابٌة. هذه الطرق تعتمد على االحتماالت المبنٌة من التجارب السابقة و معدلة لتعكس 

 الظروؾ االقتصادٌة . كما ٌدرس أسوأ االحتماالت التً ٌمكن أن تنتج عن الظروؾ االستثنابٌة.

 

راتٌجٌة المصرؾ و ٌتم مراقبة و ضبط المخاطر بناًء على السقوؾ المعتمدة التً تعكس است

المقبولة. كما ٌقوم المصرؾ بقٌاس القدرة اإلجمالٌة لتحمل  ةحدود و مستوٌات المخاطر

 المخاطر و مقارنتها بالمخاطر اإلجمالٌة بمختلؾ أنواعها.

 

ٌتم تجمٌع المعلومات من جمٌع وحدات العمل ألؼراض التحلٌل و المراقبة و التعرؾ على 

ما ٌتم تقدٌم تقرٌر إلى مجلس اإلدارة و إدار المخاطر و رإساء المخاطر فً مرحلة مبكرة ، ك

 األقسام ٌتضمن إجمالً مخاطر االبتمان و نسب السٌولة و تؽٌرات المخاطر.

ٌتم التحلٌل بشكل مفصل شهرٌاً حسب قطاعات األعمال و الزبابن و القطاعات الجؽرافٌة ، و 

 كل ربعً )كل ثالثة أشهر(.تقوم اإلدارة ٌتقٌٌم مخصص الخسابر االبتمانٌة بش

ٌستلم مجلس اإلدارة تقرٌراً شامالً عن المخاطر بشكل ربع سنوي لتزوٌد بجمٌع المعلومات 

 تقٌٌم مخاطر المصرؾ.لالالزمة 
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 سٌاسات و إجراءات إدارة المخاطر فً بنك بٌمو: 

 بحسب سٌاسات و إجراءات إدارة المخاطر فً بنك بٌمو ، فإنه ٌقسم المخاطر إلى:

 مخاطر االبتمانٌة.ال - أ

 مخاطر السوق: و تشمل: - ب

 مخاطر الدفع المسبق.  -مخاطر األعمال  –مخاطر أسعار األسهم  –مخاطر أسعار الفابدة 

 مخاطر التشؽٌل. - ت

 مخاطر السٌولة. - ث

 

 64مخاطر السٌولة و أسالٌب إدارتها فً بنك بٌمو: 

 

 الزم لتؤدٌة التزاماته تتمثل مخاطر السٌولة فً عدم قدرة المصرؾ على توفٌر التموٌل ال -

 فً توارٌخ استحقاقها.

و للوقاٌة من هذه المخاطر تقوم اإلدارة بتنوٌع مصادر التموٌل باإلضافة إلى الودابع و إدارة 

 الموجودات مع أخذ السٌولة فً االعتبار ، و مراقبة السٌولة على أساس ٌومً.

تقبلٌة و مدى توفر الضمانات الممكن باإلضافة لذلك ٌقوم المصرؾ بتقدٌرالتدفقات النقدٌة المس

 استعمالها عند الحاجة.

 

ٌحتفظ بموجودات ذات قابلٌة عالٌة للتسوٌق ٌمكن تسٌٌلها بسهولة كحماٌة و قد تبٌن أن بنك بٌمو 

ضد أي حالة نقص ؼٌر منظورة فً السٌولة. باإلضافة إلى ذلك ٌقوم بالمحافظة على ودٌعة 

% من رأسمال المصرؾ ، و احتٌاطً 10تساوي  إلزامٌة لدى مصرؾ سورٌة المركزي

 % من متوسط ودابع الزبابن.5الزامً لدى مصرؾ سورٌة المركزي تعادل 

ٌتم قٌاس و رقابة السٌولة على أساس الظروؾ الطبٌعٌة و الطاربة ، و ٌتم حساب نسب و 

 .22/11/2009الصادر بتارٌخ  588السٌولة بناًء على قرار مجلس النقد و  التسلٌؾ رقم 

 

ٌحافظ المصرؾ على حدود لنسبة صافً الموجودات المتداولة إلى مطلوبات العمالء و كما 

 لتزامات خارج المٌزانٌة المثقلة )نسبة السٌولة( ، و قد كانت كاآلتً:اال

 : 2015 – 2014 – 2013لسنة 
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  ( نسب السٌولة فً بنك بٌمو1جدول رقم )

 2015 2014 2013 

 %80 %79 %81 كانون األول 31

 %76 %82 %80 المتوسط خالل السنة

 %84 %85 %81 أعلى نسبة 

 %67 %79 %79 أقل نسبة

 

و عند الرجوع إلى قرارت مجلس النقد و التسلٌؾ المتعلقة بالتعلٌمات الخاصة بنسب السٌولة ، 

 تبٌن ما ٌلً:

 

 19/09/2004تارٌخ  8رقم  المصرفٌة( جاء فً تعلٌمات الرقابة 3)

 65مجلس النقد و التسلٌف بخصوص نسب السٌولة: الصادرة عن

 

 ، والتسلٌؾ النقد مجلس

و نظام  المركزي سورٌة مصرؾ قانون من ( 99المادة ) من ب ( – 1) الفقرة أحكام على بناء

، و بؽرض الحفاظ على  17/3/2002/ تارٌخ 23النقد األساسً الصادر بالقانون رقم /

 السورٌة ،  العربٌة الجمهورٌة فً العاملة المصارؾ لدى السٌولة مستوى كاٍؾ من

 ، ٌقرر ما ٌلً: 19/9/2004  بتارٌخ المنعقدة جلسته فً مذاكراته على و 

 

 : أدناه المبٌنة السٌولة بنسبة الخاصة بالتعلٌمات التقٌد العاملة المصارف جمٌع من ٌطلب

 

 باللٌرات ) العمالت بكافة سٌولة بنسبة عمل ٌوم أي فً ٌحتفظ أن مصرؾ كل على - 1المادة 

 الجاهزة األموال صافً بقسمة تحتسب،  % ٕٓ عن تقل ال(  األجنبٌة والعمالت السورٌة

 األخرى وااللتزامات الودابع  على أشهر ثالثة فترة خالل تستحق التً للتجهٌز والقابلة

 تستحق تًالو  دناه( أ2)  المادة فً والمبٌنة المرّجحة ) المثقلة ( المٌزانٌة خارج وعناصر

و  الودابع على المفروض لزامًاال االحتٌاطً النسبة هذه من ٌستثنى . الفترة نفس خالل

 .12/9/2004تارٌخ  72المعمول به وفق قرار مجلس النقد و التسلٌؾ رقم 
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 ٌشمل بسط و مقام ) صورة و مخرج ( نسبة السٌولة أعاله ، العناصر التالٌة: – 2المادة 

 عناصر البسط :  -أ

 منزالً  الموجودات وضع من للتجهٌز والقابلة الجاهزة األموال صافً ، البسط عناصر لتشم

 إلعداد العامة القواعد فً وارد هو حسبما وذلك المطالٌب وضع فً لها المشابهة العناصر منها

رقم  الوزراء مجلس ربٌس السٌد بقرار الصادرة المصرفٌة لألوضاع الدورٌة المالٌة البٌانات

 ( بالملحقات. 2رقم )كما هو مبٌن فً الجدول  5/8/2004ارٌخ ( ت4844)

 

 عناصر المقام : -ب

 التً حةالمرج المٌزانٌة خارج لتزاماتا و األخرى وااللتزامات الودابع المقام عناصر تشمل

 بالملحقات. (3رقم )  الجدول فً مبٌن هو كما أشهر ثالثة خالل تستحق

 

 بة المطلوبة للسٌولة بحسب تعلٌمات مجلس النقد و عند المقارنة و المراجعة بٌن النس 

%( فً أي ٌوم عمل ، و بٌن متوسط نسبة السٌولة التً حققها 20التسلٌؾ و هً أال تقل عن  )

 و التً تراوحت بٌن:  2015 – 2014 – 2013بنك بٌمو السعودي الفرنسً خالل أعوام 

 % على التوالً.  %80  ، %82   ،  76

 بض فً السٌولة لدى بنك بٌمو ، حٌث كانت نسب السٌولة مرتفعة لدٌه.نالحظ أن هناك فا

 

 :ًو بناءا على المعطٌات السابقة و احتساب نسب السٌولة فً بنك بٌمو نورد ما ٌل 

 

 ٌتم قبول الفرضٌة األولى: -1

 " ٌستخدم بنك بٌمو المإشرات و النسب المالٌة و تحلٌلها للتنبإ بمخاطر السٌولة."

خالل الدراسة و تحلٌل البٌانات الخاصة ببنك بٌمو و المقابالت التً تمَّ إجراءها  حٌث اتضح من

 مع اإلدارة ، أنه ٌتم التنبإ بمخاطر السٌولة باستخدام النسب المالٌة و المإشرات التحلٌلٌة.

 

 :رضٌة الثانٌةفال نستطٌع قبول ال -2

 "انونٌة الواجب االحتفاظ بها" ٌحتفظ بنك بٌمو بمعدالت سٌولة مساوٌة لنسب السٌولة الق

 حٌث أظهرت نسب السٌولة التً تم احتسابها لثالث سنوات متتالٌة:

ٌحقق نسب سٌولة أكبر من نسب السٌولة القانونٌة أن بنك بٌمو  2015 – 2014 – 2013

 الواجب االحتفاظ بها ، و بالتالً نستنتج أن لدٌه فابض بالسٌولة. 
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66االحتٌاطً االلزامً: (  القرارات المتعلقة بتكوٌن4)
 

 

 :(4/م ن/ ب  72رقم )مجلس النقد و التسلٌؾ ، قرار   

( من قانون مصرؾ سورٌة 99من البند الثانً من المادة )  -و  –بناء على أحكام الفقرة 

 ،  17/3/2002/ تارٌخ 23المركزي و نظام النقد األساسً رقم /

 ، ٌقرر ما ٌلً: 12/9/2004و على مذكراته فً جلسته المنعقدة بتارٌخ 

 

 االلزامً االحتٌاطً بتكوٌن الخاصة التعلٌمات

 : ٌلً ما السورٌة العربٌة الجمهورٌة فً العاملة المصارؾ على ٌجب -

 

  /٘ / نسبته المركزي سورٌة مصرؾ لدى نقدي إلزامً احتٌاطً تكوٌن -1 المادة -

 وذلك السكنً االدخار ودابع منه مستثنٌا ألجل والودابع الطلب تحت الودابع مجموع من بالمابة

 :التالٌة الربٌسٌة األجنبٌة بالعمالت والودابع السورٌة باللٌرات للودابع بالنسبة

 بالعمالت الودابع أما .سوٌسري وفرنك ٌابانً ٌن ، إسترلٌنً جنٌه ، ٌورو ، أمٌركً دوالر

ن ، للتحوٌل القابلة األخرى  وفقا األمرٌكً الدوالر بعملة بها الخاص اإللزامً االحتٌاطً فٌكوَّ

 ٌوم آخر فً وذلك لندن سوق فً األمٌركً الدوالر مقابل العمالت هذه صرؾ إقفال ألسعار

 السورٌة. العربٌة الجمهورٌة فً شهر كل من عمل

 

  حسابات أرصدة متوسط أساس على النقدي اإللزامً االحتٌاطً ٌحتسب -2المادة  -

 بالملحقات (4)رقم  الجدول فً المحددة الودابع صرعنا حسب وذلك أسبوع كل نهاٌة فً الودابع

 االحتساب هذا لتطبٌق عملٌا المإهلة ؼٌر العام القطاع مصارؾ مإقت بشكل ذلك من ) تستثنى

 تنتهً انتقالٌة لفترة وذلك المركزي سورٌة مصرؾ من مسبقة موافقة على حصولها بشرط

 وفً ، المادة هذه مقتضٌات مع لٌةالداخ أوضاعها بتوفٌق تقوم رٌثما ٕ٘ٓٓ حزٌران ٖٓ فً

 رصٌد أساس على اإللزامً االحتٌاطً باحتساب المستثناة للمصارؾ ٌسمح ، الفترة هذه خالل

 كل شهر. من عمل ٌوم آخر فً الودابع حسابات
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نٌك -3المادة  -   األسبوع نهاٌة أقصاها مدة خالل اإللزامً االحتٌاطً مبلػ المصرؾ وَّ

 هذا ٌودع حٌث اإللزامً االحتٌاطً أساسه على ٌحتسب الذي الشهر ٌلً الذي الشهر من األول

) قسم الحسابات  المركزي سورٌة مصرؾ لدى السورٌة باللٌرات خاص حساب فً االحتٌاطً

 الجارٌة لدى مدٌرٌة الخزٌنة (.

 حسابات فً األجنبٌة بالعمالت الودابع على المتوجبة اإللزامً االحتٌاطً مبالػ تودع كما

 .المركزي سورٌة مصرؾ فً الخارجٌة العالقات مدٌرٌة لدى تفتح بها صةخا

 عن التصرٌح لحٌن و تكوٌنها تارٌخ من فابدة بدون أعاله المذكورة االحتٌاطٌات مبالػ تجمد

 .التالً للشهر الودابع عن إٌداعها الواجب االحتٌاطٌات

 

 ( مدى تطبٌق االحتٌاطً االلزامً فً بنك بٌمو5)

إلى البٌانات المالٌة الموحدة الخاصة ببنك بٌمو الحتساب مبالػ الودابع و  عند العودة 

 احتساب االحتٌاطً االلزامً النقدي الواجب تكوٌنه ، كانت األرقم كالتالً:

 ل.س 101,964,463,147: ودابع مصارؾ + ودابع زبابن = 2013سنة  -

 = الواجب تكوٌنه نقديال لزامًاإل حتٌاطًو عند احتساب مبلػ اال

 ل.س  %5,098,223,157 = 5  101,964,463,147

 ل.س  120,061,160,621=  ودابع مصارؾ + ودابع زبابن: 2014سنة  -

 الواجب تكوٌنه = نقديال لزامًاإل حتٌاطًو عند احتساب مبلػ اال

 ل.س  6,003,058.031=  5%   120,061,160,621

 

 ل.س  140,966,675,134=  ودابع زبابنودابع مصارؾ + : 2015سنة  -

 الواجب تكوٌنه = نقديال لزامًاإل حتٌاطًو عند احتساب مبلػ اال

 ل.س  %7,048,333,756 = 5   140,966,675,134

 

 و عند مقارنة مبالػ االحتٌاطٌات االلزامٌة المحتسبة مع المبالػ المصرح بها فً القوابم  -

نون األول( و المحتجزة كاحتٌاطً نقدي الزامً لدى مصرؾ سورٌة كا 31المالٌة بتارٌخ )

 " بالملحقات ( ضمن الجداول المرفقة8( و )7المركزي ، " الجدول رقم )
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 الطلب تحت الودابع مجموع% من 5تبٌن أنها ضمن النسبة الواجب االحتفاظ بها و هً 

م تعود إلى أن االحتٌاطٌات . و أن الفروقات البسٌطة الموجودة بٌن األرقا ألجل والودابع

 كانون األول. 31تحتسب بعد نهاٌة الشهر و المٌزانٌة تعكس الوضع المالً بتارٌخ محدد و هو 

"تم إرفاق البٌانات و القوابم المالٌة الموحدة و اإلٌضاحات المالٌة ضمن قسم الجداول  -

ة للبنك ، و ذلك كما وردت فً التصرٌحات المالٌة و القوابم المالٌبالملحقات المرفقة 

  2015 – 2014 – 2013 للسنوات:

 ( .8( و )7الجدول رقم ) –( 6الجدول رقم ) –( 5الجدول رقم )

 

 بنك بٌمو السعودي الفرنسً: فً( نسبة التوظٌف )توظٌف الودائع( 6)

، كما  وُتستخرج نسبة التوظٌؾ من قسمة القروض والسلؾ على الودابع وما فً حكمها -

 ٌة:فً المعادلة اآلت

 نسبة التوظٌف =
 القروض والسلف

 ×011 
 الودائع وما فً حكمها

 القروض و السلؾ هً: مجموع التسهٌالت االبتمانٌة المباشرة. -

 الودابع و ما فً حكمها هً: مجموع المطلوبات. -

-  

 و عند حساب نسبة التوظٌؾ فً بنك بٌمو كانت كالتالً: 

 

 : نسبة التوظٌؾ = 2113سنة  -

(3166736576،961  /118618862436189 * )111  =28.35% 

 : نسبة التوظٌؾ = 2114سنة  -

(35661263126313  /12765386386،611 * )111  =27.92% 

 : نسبة التوظٌؾ = 2115سنة  -

(4661616538،595  /153688164476695 * )111  =31% 

 بٌة و بما أن هذه النسبة تشٌر إلى مدى استخدام المصرؾ للودابع وما فً حكمها لتل -
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للنسب أعاله ، أنه مازال باستطاعة حاجات الزبابن من القروض والسلؾ ، فإننا نالحظ وفقاً 

 بنك بٌمو تلبٌة الطلب على المزٌد من القروض و التسهٌالت االبتمانٌة.

 أي أن هناك وفرة فً السٌولة و مازال باستطاعته توظٌؾ المزٌد من األموال بعملٌة اإلقراض.

 

 ة إلى إجمالً الموجودات فً بنك بٌمو السعودي الفرنسً:( نسبة النقد7ٌ)

 

،  تعتمد هذه النسبة لقٌاس الموجودات السابلة لدى المصرؾ الى اجمالً الموجوداتو  -

 و تحسب بالمعادلة التالٌة: 

-  

 نسبة النقدٌة إلى إجمالً الموجودات =

النقدٌة + المستحق على 

 011×  المصارف

 إجمالً الموجودات

 المركزي  سورٌة مصرؾ لدى أرصدة و ٌة هً: نقدالنقد -

 إٌداعات لدى مصارؾ+  ىأرصدة لدى مصارؾ أخر+             

 

 و عند حساب هذه النسبة فً بنك بٌمو كانت كالتالً: 

 

 : النقدٌة/إجمالً الموجودات = 2113سنة  -

(61636661216451  /117622561476894 * )111  =51% 

 ً الموجودات =: النقدٌة/إجمال2114سنة  -

(75628966436481  /138682362666171 * )111  =54% 

 : النقدٌة/إجمالً الموجودات =2115سنة  -

(86648864466994  /171691466316111 * )111  =51% 

 

 نالحظ من النسب السابقة ارتفاع نسبة النقدٌة إلى إجمالً الموجودات ، و هذا ٌشٌر إلى  -

 ملة مما ٌقلل العابد النهابً.أن هناك أرصدة نقدٌة ؼٌر مستع

و لكن من جهة أخرى ، هذا ٌشٌر إلى أن المصرؾ ٌحتفظ بمعدالت سٌولة مرتفعة لمواجهة 

 السحب المفاجا و مخاطر التموٌل و ؼٌرها من المخاطر.
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 ( نسبة تغطٌة النقد المدٌن فً بنك بٌمو السعودي الفرنسً:8)

 

  تقٌٌم على وتساعد النقدي التدفق كشؾ من مستنبطةال راتمإشال و نسبو هً من ال -

 مع إجمالً المطلوبات ، بالمقارنة لتدفقات النقدٌة من األنشطة التشؽٌلٌةاوضع 

 و تحسب كما ٌلً:

 

 التدفق النقدي من األنشطة التشغٌلٌة                                            

  = 100   ----------------------------------------------نسبة تغطٌة النقد المدٌن 

 مجموع المطلوبات                                                   

 
 تم حسابها  من جدول التدفقات النقدٌة )بٌان التدفقات النقدٌة الموحد(. -

 ( ضمن الجداول المرفقة بالملحقات.10( و )9الجدول رقم )
 

 فً بنك بٌمو كانت كالتالً: و عند حساب هذه النسبة 

 

 : نسبة تؽطٌة النقدٌة = 2013سنة  -

(26,951,148,659  /108,188,243,189 * )100  =24.91% 

 : نسبة تؽطٌة النقدٌة = 2014سنة  -

(17,011,868,830  /127,466,182,611 * )100  =13.35% 

 : نسبة تؽطٌة النقدٌة = 2015سنة  -

(14,544,625,313 / 153,880,447,695 * )100  =9.45% 

 

 نجد أن هناك انخفاض ملحوظ و حاد فً هذه النسبة خالل السنوات الثالثة المتالحقة  -

و هذا ناتج عن انخفاض فً التدفقات النقدٌة من األنشطة التشؽٌلٌة من جهة ، و ارتفاع فً 

إجمالً المطالٌب من جهة أخرى. و هذا ٌشكل عبء مالً على المصرؾ و ٌخفض من نسب 

 حٌة لدٌه.الرب
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 ( عنصر الربحٌة لدى بنك بٌمو السعودي الفرنسً:9)

 و لمعالجة هذا الموضوع ، نورد النسب المالٌة التالٌة:

 

 معدل العائد على االستثمار: -1

 معدل العائد على اإلستثمار =
 صافً الدخل

 ×011 
 إجمالً الموجودات

 

 ٌان األرباح أو الخسابر الموحد". " من بصافً الدخل =  صافً الربح بعد الضرٌبة

 إجمالً الموجودات "من بٌان الوضع المالً الموحد"

 

 : معدل العابد على االستثمار =2013سنة  -

(1,979,270,514  /117,225,047,894 * )100  =1.69% 

 : معدل العابد على االستثمار =2014سنة  -

(2,332,496,283  /138,823,266,071 * )100  =1.68% 

 : معدل العابد على االستثمار = 2015سنة  -

(6,673,791,454  /171,914,630,110 * )100  =3.90% 

 

 نالحظ أن هناك زٌادة ملحوظة فً معدل العابد على االستثمارأو ما ٌسمى أٌضاً  -

 و عند دراسة البٌانات المالٌة تبٌن: 2015" لسنة إجمالً الموجودات "بمعدل العابد على

 أن السبب ٌعود إلى :

أن المصرؾ زاد من نسبة الفوابد و العموالت على القروض و التسهٌالت و الخدمات   -1

 المالٌة المقدمة.

 السبب األكبر هو بسبب أرباح ؼٌر محققة ناتجة عن تقٌٌم مركز القطع البنٌوي ، -2
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 أي أنها ناتجة عن تؽٌر سعر صرؾ العمالت االجنبٌة و هً ال تعكس دخل حقٌقً.

 

 

 

 

 لعائد على الملكٌة:معدل ا -2

 معدل العائد على الملكٌة =
 صافً الدخل

 ×011 
 رأس المال الممتلك

 
 . " من بٌان األرباح أو الخسابر الموحد"صافً الدخل =  صافً الربح بعد الضرٌبة

 رأس المال الممتلك = حقوق الملكٌة.  "من بٌان الوضع المالً الموحد"

 ٌة =: معدل العابد على الملك2013سنة  -

(1,979,270,514  /9,036,804,705 * )100  =21.90% 

 : معدل العابد على الملكٌة =2014سنة  -

(2,332,496,283  /11,357,083,460 * )100  =20.54% 

 : معدل العابد على الملكٌة =2015سنة  -

(6,673,791,454  /18,034,182,415 * )100  =37% 

 

 معدل العائد على الودائع: -3

 د على الودائع =معدل العائ
 صافً الدخل

 ×011 
 مجموع الودائع

 

 : معدل العابد على الودابع = 2013سنة  -

(1,979,270,514  /104,644,908,351 * )100  =1.89% 

 : معدل العابد على الودابع =2014سنة  -

(2,332,496,283  /123,124,886,552 * )100  =1.89% 

 : معدل العابد على الودابع =2015سنة  -

(6,673,791,454  /144,798,376,163 * )100  =4.60% 
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 و ذلك أن السبب األساسً  2015هناك تحفظ مرة أخرى على النسب المالٌة لسنة  -

 للزٌادة ٌعود إلى زٌادة الدخل نتٌجة األرباح ؼٌر المحققة الناتجة عن تقٌٌم مركز القطع البنٌوي، 

 جنبٌة".تؽٌر سعر صرؾ العمالت األ" 

 

 

 67عاٌٌر قٌاس معدل كفاٌة رأس المال:( م10)

 ( حول قٌاس معدل كفاٌة رأس المال.2سنورد أهم  ما جاء فً اتفاقٌة بازل )

  :أوالً: ماهٌة لجنة بازل  

 بسوٌسرا، بازل بمدٌنة الدولٌة التسوٌات بنك إشراؾ تحت 1974 عام بازل لجنة تؤسست لقد

 و تحصٌلها فً المشكوك الدٌون حجم تزاٌد و مٌةالنا للدول الخارجٌة المدٌونٌة أزمة تفاقم نتٌجة

 البنوك، تلك أموال نقص بسبب األوربٌة و األمرٌكٌة و الٌابانٌة البنوك بٌن القوٌة المنافسة زٌادة

 :هً و العشرة الدول مجموعة عن ممثلٌن بازل لجنة ضمت لقد و

 برٌطانٌا، سوٌسرا، السوٌد، ندا،هول الٌابان، إٌطالٌا، االتحادٌة، ألمانٌة فرنسا، كندا، بلجٌكا،) 

 بازل لجنة توصٌات تحضً أن على االتفاق تم و ،( األمرٌكٌة المتحدة الوالٌات لوكسمبورغ،

. تاتوصٌ و أراء من ورد ما دراسة بعد النهابً تقرٌرها اللجنة أنجزت لقد و األعضاء، بإجماع

 لك الدولكذ و الصناعٌة دوللل المركزٌة للبنوك المحافظٌن مجلس وافق حٌث 1988عام  فً و

 ٌتعٌن حٌث ، المال رأس لكفاٌة موحد معٌار باقتراح الخاص بازل لجنة تقرٌر على وبٌةاألور

 بعد الخطرة أصولها مجموع إلى رأس مالها نسبة تصل بؤن االلتزام العامة البنوك كافة على

 .1992عام  نهاٌة   مع أدنى كحد %8   إلى االبتمانٌة المخاطرة بؤوزان هاحترجٌ

 فإذاً لجنة بازل هً:

 معٌار وضع إلى تهدؾ العشر الصناعٌة الدول مجموعة من تتكون المصرفٌة للرقابة لجنة

 البنوك. كافة بٌن المال لرأس موحد

 أعمال مراقبة دؾبه المركزٌة البنوك محافظً ممثلً من تتكون لجنة و هً عبارة عن

 ا.علٌه اإلشراؾ و المصارؾ

 

 68اؾ الربٌسٌة للجنة بازل:ثانٌاً: األهد 

 .المال رأس لكفاٌة أدنى حد وضع -1

                                                           
 ، مصر،  الدار الجامعٌة( 80. ، ص2000  -د. عبد المطلب عبد الحمٌد  )العولمة و اقتصادٌات البنوك  - 67
 (، بٌروت2111 -منشورات اتحاد المصارؾ العربٌة، )القطاع المصرفً العربً و مقومات نجاحه  - 68
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 الوطنٌة الرقابة فً الفروقات نتٌجة المصارٌؾ بٌن العادلة ؼٌر للمنافسة مهم مصدر إزالة -2

 .المال رأس على

 .الرقابة بؤسالٌب المتعلقة المعلومات تبادل عملٌة تسهٌل -3

 .البنوك بٌن تنافسٌة عدالة تحقٌق -4

 .المدٌونٌة حجم من التقلٌل خالل من العالمً المصرفً النظام فً االستقرار قٌقتح -5

 ظل فً و العالمٌة االقتصادٌة تطوراتال وفق المصرفٌة الوحدات كافةالموحدة على  الرقابة -6

 .الكبٌرة األموال رإوس حركة

 .الصرؾ سعر و الفابدة سعر مخاطر و السٌولة مخاطر مثل االبتمان مخاطر من التقلٌل -7

 

 :ثالثاً: معاٌٌر قٌاس معدل كفاٌة رأس المال 

 معٌار نسبة رأس المال إلى الودابع: -1

 الناتجة المخاط فً التحكم على ٌقوم الذي و المال رأس كفاٌة لقٌاس استعمل معٌار أول ٌعتبر

 %10 ب النسبة هذه حددت لقد و ، المال رأس من معٌنة نسبة عن الودابع مجموع زٌادة عن

 . ترتفع سوؾ البنك مخاطر نإف النسبة تلك عن زادت فإذا

 

 معٌار نسبة رأس المال إلى األصول: -2

 اإلعتبار بعٌن هذا ٌؤخذ بحٌث الثانٌة العالمٌة الحرب بعد واسع بشكل المعٌار هذا استعمال بدأ

 .رالخساب لمواجهة البنك قدرة على مإشر المعٌار هذا ٌعتبر بحٌث ، األموال إستخدامات

 

 معٌار نسبة رأس المال إلى األصول الخطرة: -3

 ذلك من ٌستثنً و المال برأس المخاطر من درجة لها التً األصول ربط على النظام هذا ٌنص

 تصدرها التً السندات و الخزٌنة آذونات و الصندوق فً النقدٌات ( مثل: الخطرة األصول ؼٌر

 ( ألنها مضمونة السداد.  الحكومة

 (: ٌوضح األوزان الترجٌحٌة لمخاطر األصول حسب مقررات لجنة بازل ، 11)الجدول رقم 

 و ذلك لؽاٌة قٌاس معدل  كفاٌة رأس المال.                    

 (: ٌوضح طرٌقة حساب معدل كفاٌة رأس المال على أساس األوزان   12الجدول رقم )

 .ت لجنة بازلالترجٌحٌة لمخاطر األصول حسب مقررا                      

 "بالملحقات ( ضمن الجداول المرفقة12( و )11" جدول رقم )
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 :رابعؤ: مكونات رأس المال المصرفً لمعٌار الكفاٌة 

 

 المساند المال رأس + األساسً المال رأس = الكفاٌة لمعٌار المصرفً المال رأس

 

 األرباح + اتٌاالحتٌاط + المدفوع المال رأس=  رأس المال األساسً

 

 

     + األصول تقٌٌم إعادة اتٌإحتٌاط + معلنة الؽٌر اتٌاإلحتٌاط=  أس المال المساندر

   + محددة ؼٌر مخاطر أي لمواجهة المكونة المخصصات                        

 أخرى رأسمالٌة أدوات + المساندة القروض                       

 

 

 :المعلنة الؽٌر اإلحتٌاطات .أ

 و األرباح حساب خالل أي للبنك الختامٌة الحسابات فً تظهر ال التً حتٌاطاتاإل بها ٌقصد

 رقابة على المشرؾ بصفته المركزي البنك طرؾ من مقبولة تكون أن ٌجب لكن و الخسابر

 .قٌمتها من بؤقل األصول تقٌٌم نتٌجة اإلحتٌاطات هذه تنتج و المصارؾ أعمال

 

 :األصول تقٌٌم إعادة إحتٌاطات .ب

 بدال الجارٌة أو الحالٌة بقٌمتها المالٌة األوراق و اإلستثمارات تقٌٌم نتٌجة اإلحتٌاطات هذه تنتج

 %55  بنسبة التقٌٌم فروق تخفٌض ٌتم أن تشرط اللجنة لكن ، الدفترٌة قٌمتها من

 

 :محددة ؼٌر عامة مخاطر لمواجهة المكونة المخصصات .ج

 هبوط المخصصات هذه تواجه ال حٌث ةمعروف ؼٌر مخاطر لمواجهة المخصصات هذه تكون

 .أصولها قٌمة فً محدد

 

 المساندة: القروض .د

 تقل الأ السندات هذه مدة حددت لقد و محدد ألجل تطرح التً السندات فً القروض هذه تتمثل

 و ، األخٌرة الخمسة السنوات من سنة كل فً قٌمتها من% 20  ٌخصم أن على سنوات 5 عن

 ٌستحق قد ما سداد قبل و بالبنك المودعٌن حقوق سداد بعد ٌرد هأن ، القروض هذه خصابص من

 .البنك إفالس حالة فً للمساهمٌن

 



 

83 

 

 :أخرى رأسمالٌة أدوات .ه

 خسابر تحمل فً بالمشاركة تتسم حٌث القروض و المساهمٌن خصابص بٌن األدوات هذه تجمع

 .حدثت إذا البنك

 

 

 المال: ( مدى التزام بنك بٌمو بنسبة كفاٌة رأس11)

و عند بحث موضوع مدى التزام بنك بٌمو السعودي الفرنسً بنسبة كفاٌة رأس المال ،   

 و بالرجوع إلى القوابم المالٌة تبٌن ما ٌلً:

 ٌحافظ المصرؾ على رأس مال لمواجهة المخاطر التً تالزم أنشطته المختلفة .

جب مقررات بازل الدولٌة و و ٌتم مراقبة مدى كفاٌة رأس المال من خالل النسب الصادرة بمو

 التً ٌتم تبنٌها من خالل مصرؾ سورٌة المركزي.

 

مال فً بنك بٌمو السعودي ( التالً ٌوضح كٌفٌة احتساب نسبة كفاٌة رأس ال13و الجدول  رقم )

 2013 - 2014 – 2015 :لسنة الفرنسً

  كانون االول  -31    جدول ٌوضح كٌفٌة احتساب نسبة كفاٌة رأس المال

 

  كانون االول  -31   

 
2015 

 

2014 

 المبالغ: ألف ل.س بنود رأس المال األساسً

 

 المبالغ: ألف ل.س

 
  

 
  

 5,076,000 رأس المال المكتتب به و المدفوع

 

5,076,000 

 480,528 االحتٌاطً القانونً

 

426,753 

 480,528 االحتٌاطً الخاص

 

426,753 

 12,949,002 أرباح مدورة غٌر محققة

 

6,491,037 

 1,147,402- خسائر متراكمة محققة

 

-1,255,677 

 531,793- صافً الموجودات غٌر الملموسة

 

-535,499 

 7,210- موجودات آلت ملكٌتها للمصرف وفاءا لدٌون مستحقة

 

  

المبالغ الممنوحة إلى كبار المساهمٌن و أعضاء مجلس 
 اإلدارة

-426,072 

 

-492,578 

 
  

 

  

 16,873,581 ل الخاصة األساسٌةصافً األموا

 

10,136,789 

 
  

 

  

   بنود رأس المال المساعد
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صافً األرباح غٌر المحققة من االستثمارات فً موجودات 
 مالٌة

5,433 

 

3,779 

   % منها50بعد خصم  -متوفرة للبٌع 

 

  

 184,660 احتٌاطً عام لمخاطر التموٌل

 

184,660 

 
  

 

  

 190,093 خاصة المساعدةاألموال ال

 

188,439 

 
  

 

  

 17,063,674 صافً األموال الخاصة )رأس المال التنظٌمً(

 

10,325,228 

 
  

 

  

 61,920,233 الموجودات المرجحة بالمخاطر

 

42,644,457 

 7,992,110 حسابات خارج المٌزانٌة المرجحة بالمخاطر

 

2,630,057 

 2,888,404 مخاطر السوق 

 

1,842,052 

 3,415,488 المخاطر التشغٌلٌة

 

2,529,252 

 76,216,235 المجموع

 

49,645,818 

  
 

 

 % 22.39 نسبة كفاٌة رأس المال )%(
  

20.80 % 

 % 22.14 نسبة كفاٌة رأس المال األساسً )%(
  

20.42 % 

 

 سً ( كٌفٌة احتساب نسبة كفاٌة رأس المال فً بنك بٌمو السعودي الفرن13تابع الجدول رقم )

 

  كانون االول  -31    جدول ٌوضح كٌفٌة احتساب نسبة كفاٌة رأس المال

 
2013 

 المبالغ: ألف ل.س بنود رأس المال األساسً

 
  

 5,076,000 رأس المال المكتتب به و المدفوع

 424,797 االحتٌاطً القانونً

 424,797 االحتٌاطً الخاص

 4,123,759 أرباح مدورة غٌر محققة

 1,223,710- متراكمة محققة خسائر

 105,145- صافً الموجودات غٌر الملموسة

   موجودات آلت ملكٌتها للمصرف وفاءا لدٌون مستحقة

 461,652- المبالغ الممنوحة إلى كبار المساهمٌن و أعضاء مجلس اإلدارة

 
  

 8,258,846 صافً األموال الخاصة األساسٌة
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   بنود رأس المال المساعد

 
  

صافً األرباح غٌر المحققة من االستثمارات فً موجودات 
 مالٌة

9,930 

   % منها50بعد خصم  -متوفرة للبٌع 

 184,660 احتٌاطً عام لمخاطر التموٌل

 
  

 194,590 األموال الخاصة المساعدة

 
  

 8,453,436 صافً األموال الخاصة )رأس المال التنظٌمً(

 
  

 33,110,166 مخاطرالموجودات المرجحة بال

 2,129,773 حسابات خارج المٌزانٌة المرجحة بالمخاطر

 167,923 مخاطر السوق 

 2,556,455 المخاطر التشغٌلٌة

 37,964,317 المجموع

 
  

 % 22.27 نسبة كفاٌة رأس المال )%(

 % 21.76 نسبة كفاٌة رأس المال األساسً )%(

 

 

 ن بنك بٌمو السعودي الفرنسً حقق معدالت تفوق من النسب و الجداول السابقة ، تبٌن أ -

% حسب قرار مجلس النقد و التسلٌؾ رقم 8الحد األدنى لمتطلبات كفاٌة رأس المال و البالؽة 

  2007كانون الثانً  24( الصادر بتارٌخ: 4/م ن/ب253)

 % حسب متطلبات لجنة بازل الدولٌة(  8)و أٌضاً نسبة كفاٌة رأس المال تساوي 

  2015 – 2014 – 2013نت نسبة كفاٌة رأس المال فً بنك بٌمو للسنوات حٌث كا

 22,39%   -%   20,80   -%   22,27على التوالً: 

و إن الؽرض من معاٌٌر كفاٌة رأس المال المصرفً هو التؤكد من أن المصرؾ ٌحتفظ بحد 

اب أي خسابر قد أدنى من أمواله الذاتٌة لمواجهة المخاطر التً ٌتعرض لها ، و بهدؾ استٌع

 تصاحب نشاطه.
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  و بناًء على النتابج السابقة المحتسبة لعنصر الربحٌة و معدل كفاٌة رأس المال لدى بنك

 بٌمو ، تمَّ التوصل إلى اآلتً:

 

 ٌتم قبول الفرضٌة الثالثة: -

 " ٌحقق بنك بٌمو معدل عابد على الملكٌة ٌتناسب مع معٌار الربحٌة المقبول بالبنوك"

  

ن من تحقٌق أرباح حٌ ث أظهرت نسب الربحٌة و معدل العابد على الملكٌة أن بنك بٌمو تمكَّ

 تتناسب مع النسب المقبولة بالبنوك )فً منطقة الشرق األوسط(.

بض فً السٌولة لتحقٌق مع التحفظ ، على أنه مازال باستطاعة إدارة المصرؾ استؽالل الفا

ت جدٌدة و توظٌؾ األموال المتوافرة فً مزٌد عوابد أفضل عن طرٌق االستثمار فً مجاال

 من عملٌات اإلقراض و منح التسهٌالت اإلتمانٌة.

 

 :ال نستطٌع قبول الفرضٌة الرابعة -

 " ٌحقق بنك بٌمو معدل كفاٌة رأس المال مساوي لمعدل كفاٌة رأس المال القانونً"

 

ٌَّن من النسب السابقة المحتسبة لكفاٌ  ت المتتالٌة:للسنوا ة رأس المالحٌث تب

 بنك بٌمو السعودي الفرنسً حقق معدالت تفوق أن   -2015  – 2014 – 2013 -

 % حسب قرار مجلس النقد و التسلٌؾ.8الحد األدنى لمتطلبات كفاٌة رأس المال و البالؽة 
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 الفصل الرابع

 االستنتاجات و التوصٌات
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أهم االستنتاجات التً تمَّ التوصل  -

 إلٌها:

 

تسٌر وفق مبادئ ربٌسٌة تنسجم مع حجم بنك بٌمو السعودي الفرنسً إن إدارة المخاطر فً  -1

كما ان فلسفة إدارة المخاطر نشاطاته و تعقٌد عملٌاته  و تتفق مع تعلٌمات السلطة الرقابٌة ، 

 .لدى البنك مبنٌة على المعرفة و الخبرة و قدرة اإلدارة اإلشرافٌة على الحكم على االمور

 

هً الجهة المسإولة عن إدارة المخاطر و الموافقة على مجلس إدارة بنك بٌمو  -2

االستراتٌجٌات و السٌاسات المتبعة فً المصرؾ ، إضافة إلى ذلك هناك لجان مسإولة عن 

 إدارة و مراقبة المخاطر.

قسم الخزٌنة فً بنك بٌمو هً الجهة المسإولة عن إدارة موجودات و مطلوبات المصرؾ  و إن

لً ، و مسإولة بشكل ربٌسً عن مخاطر السٌولة و التموٌل فً و الهٌكل المالً اإلجما

 المصرؾ.

 

تتم إدارة مخاطر السٌولة فً بنك بٌمو بمراقبة السٌولة على أساس ٌومً ، و  بتقدٌرالتدفقات  -3

 .، و دراسة و تحلٌل المإشرات المالٌة النقدٌة المستقبلٌة

 

بتنوٌع مصادر التموٌل باإلضافة إلى   للوقاٌة من مخاطر السٌولة تقوم إدارة بنك بٌمو -4

الودابع و إدارة الموجودات ، كما ٌحتفظ المصرؾ بموجودات ذات قابلٌة عالٌة للتسوٌق ٌمكن 

 تسٌٌلها بسهولة كحماٌة ضد أي حالة نقص ؼٌر منظورة فً السٌولة.

 

 إن المإشرات المالٌة و تحلٌلها ٌساهم فً التنبإ بمخاطر السٌولة. -5
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البٌانات المالٌة أن بنك بٌمو ٌحتفظ بنسب سٌولة عالٌة )نسبة صافً الموجودات أظهرت  -6

المتداولة إلى مطلوبات العمالء و االلتزامات خارج المٌزانٌة المثقلة.( حٌث أن نسبة السٌولة 

% 20القانونٌة الواجب االحتفاظ بها بحسب تعلٌمات مجلس النقد و التسلٌؾ هً أن ال تقل عن 

 .2015 – 2014 – 2013% تقرٌباً خالل السنوات: 80توسط نسبة السٌولة بٌنما كان م

 

 سورٌة مصرؾ لدى نقديالتزم بنك بٌمو بالقرارات المتعلقة بتكوٌن احتٌاطً الزامً  -7

 .ألجل والودابع الطلب تحت الودابع مجموع من بالمابة  /٘ / نسبته المركزي

توظٌؾ )نسبة توظٌؾ الودابع( ، و نسبة النقدٌة إلى و عند الدراسة و التحلٌل المالً لنسبة ال -8

إجمالً الموجودات ، تبٌن أن بنك بٌمو ٌحتفظ بمعدالت سٌولة مرتفعة لمواجهة السحب المفاجا 

 و مخاطر التموٌل و ؼٌرها من المخاطر.

 

( أظهرت نسبة تؽطٌة النقد المدٌن )التدفق النقدي من األنشطة التشؽٌلٌة / مجموع المطلوبات -9

( و هذا 2015 – 2014 – 2013انخفاض ملحوظ و حاد خالل السنوات الثالثة المتالحقة )

ناتج عن انخفاض فً التدفقات النقدٌة من األنشطة التشؽٌلٌة من جهة ، و ارتفاع فً إجمالً 

 المطالٌب من جهة أخرى.

 و هذا ٌشكل عبء مالً على المصرؾ و ٌخفض من نسب الربحٌة لدٌه.

 

 راسة عنصر الربحٌة من خالل النسب التالٌة:و عند د -10

 معدل العابد على االستثمار ، معدل العابد على الملكٌة  و معدل العابد على الودابع 

( تبٌن أن بنك بٌمو حقق نسب 2015 – 2014 – 2013خالل السنوات الثالثة المتالحقة )

حٌث أن ارتفاع  2015لمالٌة ربحٌة مقبولة نسبٌاً ، مع التحفظ على مإشرات الربحٌة للسنة ا

 النسب ناتج عن أرباح ؼٌر محققة ناتجة عن تقٌٌم مركز القطع البنٌوي ،

 أي أنها ناتجة عن تؽٌر سعر صرؾ العمالت االجنبٌة و هً ال تعكس دخل حقٌقً.

 

% 8احتفظ بنك بٌمو بمعدالت تفوق الحد األدنى لمتطلبات كفاٌة رأس المال و البالؽة  -11

 ( ،4/م ن/ب253جلس النقد و التسلٌؾ رقم )حسب قرار م

 % تقرٌباً خالل السنوات:21,82حٌث بلػ متوسط نسبة رأس المال إلى األصول الخطرة 

2013 – 2014 – 2015 
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بالرؼم من الظروؾ االستثنابٌة التً تمر بها الجمهورٌة العربٌة السورٌة ، تمكن بنك بٌمو  -12

سب السٌولة القانونٌة و نسب االحتٌاطً االلزامً الواجب من االستمرار فً االلتزام بتحقٌق ن

االحتفاظ به حسب تعلٌمات مصرؾ سورٌة المركزي ، و التزم أٌضاً بتحقٌق متطلبات كفاٌة 

 رأس المال. كما تمكن من االستمرار فً تحقٌق نسب ربحٌة مقبولة بالنسبة للمساهمٌن.

 

 

 

 توصٌات الباحث: -

 

المالحظة حول إدارة مخاطر السٌولة فً بنك بٌمو ، أنها تتم تبٌن من خالل التدقٌق و  -1

بالمستوٌات اإلدارٌة العلٌا فقط و بمعزل عن اإلدارة الدنٌا أو بتعبٌر آخر بمعزل عن مدراء 

األفرع فً البنك. و ٌنصح بإشراك اإلدارة الدنٌا بإدارة مخاطر السٌولة حٌث أنها تمثل نقطة 

و لها الدور األكبر بالمحافظة على األموال المودعة و على التماس و التواصل مع الزبابن 

 السٌولة المصرفٌة.

 

أظهرت البٌانات المالٌة نسب سٌولة مرتفعة و تزٌد عن نسب السٌولة القانونٌة الواجب  -2

 االحتفاظ بها ، كما أظهرت ارتفاع نسبة النقدٌة إلى إجمالً الموجودات ، و هذا ٌشٌر إلى 

 دٌة ؼٌر مستعملة مما ٌقلل العابد النهابً.أن هناك أرصدة نق

ب على إدارة البنك استؽالل و توظٌؾ هذه األموال فً أوجه االستثمار المختلفة  لذلك توجَّ

 لتحقٌق معدالت ربحٌة أعلى و تحسٌن اإلٌرادات.

 

على إدارة البنك توظٌؾ المزٌد من األموال بعملٌة اإلقراض و منح التسهٌالت اإلبتمانٌة ،  -3

حٌث أظهرت نسبة توظٌؾ الودابع أن هناك وفرة فً السٌولة و مازال باستطاعة بنك بٌمو 

استؽالل الكتلة النقدٌة الضخمة من الودابع لتلبٌة الطلب على المزٌد من القروض و التسهٌالت 

 االبتمانٌة المباشرة و ؼٌر المباشرة.

 

رها فً مجال واحد و ذلك من أجل ضرورة قٌام إدارة البنك بتنوٌع استثماراتها و عدم حص -4

 زٌادة اإلٌرادات و تقلٌل المخاطر.
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ب على إدارة البنك العمل على تحسٌن التدفقات النقدٌة من األنشطة التشؽٌلٌة )) حٌث  -5 ٌتوجَّ

كان هناك انخفاض بنسبة تؽطٌة النقد المدٌن (( و ذلك عن طرٌق تقدٌم جمٌع الخدمات و 

، و ذلك لضمان  الحالٌة وابتكار خدمات جدٌدة بٌن فترة وأخرى التوسع بالخدمات المصرفٌة

الحفاظ على الزبابن الحالٌٌن و اكتساب زبابن جدد ، لما لذلك من أثر إٌجابً على السٌولة من 

جهة و توظٌؾ األموال من جهة اخرى و تحسٌن التدفقات النقدٌة. وهذا ٌتطلب من إدارة البنك 

 ختصاص وحّثهم على تقدٌم الجدٌد والمتطور.اإلهتمام بالباحثٌن وذوي اإل

 

على إدارة البنك اإلهتمام الجاد بالتطورات الحدٌثة فً القطاع المصرفً وضرورة أن تكون  -6

 لها استراتٌجٌة لزٌادة القدرات والمهارات من أجل تعزٌز القدرة التنافسٌة و االستمرارٌة.

 

ب على مصرؾ سورٌة المركزي إصدار مجمو -7 عة من القرارات التً تخدم المصارؾ ٌتوجَّ

ر القطاع المصرفً و   تفتح أمامه آفاق جدٌدة لالستثمار و النمو.و تطوِّ

حٌث أن القطاع المصرفً فً سورٌة ما زال مقٌداً بكثٌر من القرارات و المعوقات التً تقؾ  

 عملٌة استثمار و توظٌؾ االموال.عابقاً أمام سبل التوسع و االنتشار و 

 

مَّ األخذ بعٌن االعتبار الظروؾ االستثنابٌة التً تمر بها الجمهورٌة العربٌة السورٌة ، و ت -8

لما له من أثر سلبً على قطاع األعمال و المصارؾ. و ما ترتب نتٌجة لذلك من قرارات 

 صارمة  بخصوص السٌولة و إدارة المخاطر من قبل مصرؾ سورٌة المركزي ،

لتً أخذت أعلى درجات الحٌطة و الحذر لتفادي الوقوع كما من قبل إدارات المصارؾ ا

 بؤزمات مالٌة ٌصعب الخروج منها فً أوقات األزمات.

 

 

 :إلدارة بنك بٌمواألبحاث المقترحة  -

 

نقترح على إدارة بنك بناًء على النتابج التً تمَّ التوصل إلٌها من خالل هذا البحث المتواضع ، 

استثمارٌة طوٌلة األمد ٌمكن من خاللها توظٌؾ السٌولة  بٌمو العمل على البحث و دراسة فرص

نها من استؽالل الجانً اإلٌجابً الذي ٌتمتع به بنك بٌمو ، و هو قاعدة  المتوافرة لدٌها  و تمكِّ
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واسعة و متنوعة من الزبابن توفِّر له حجم أموال و ودابع ٌعتبر األكبر بٌن المصارؾ الخاصة 

 فً سورٌة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الخامس 

 المراجع و المالحق
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 :باللغة العربٌة قائمة المراجع

           (2112 إدارة المصارؾ، مدخل تحلٌلً كمً معاصر،)رضا صاحب،  أبو حمد، د. -1

  .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزٌع، األردن

 (1999 إدارة اإلبتمان،)د. عبد المعطً رضا أرشٌد، محفوظ أحمد جودة،  -2

 .اندار وابل للنشر، عمّ  

  (،2002، الطبعة األولى )حمد أبو صاحب رضا، علً آل -3

 ، عّمانوالتوزٌع والنشر للطباعة الفكر ، دار " معاصر كمً تحلٌلً مدخل المصارؾ إدارة"

 "االبتمان مخاطر إدارة "،(2006الطبعة األولى ) عّمان، المفتوحة، القدس جامعة -4

 ، (2000، الراهنة والتحدٌات األعمال ظماتلمن المالً األداء )، فرحات السعٌد ، جمعة -5

 .الرٌاض ،للنشر المرٌخ دار

 العولمة عصر فً والخٌارات التحدٌات  - المصرفٌة العربٌة المإسسة ،( 2002الجمٌل ) -6

– 

 ، اإلسترتٌجٌة والبحوث للدراسات اإلمارات مركز ، اإلستراتٌجٌة الدراسات سلسلة

 .اإلمارات ظبً أبو ،األولى الطبعة

 رأس لكفاٌة الجدٌد المعٌار إطار فً اإلسالمٌة البنوك مالءة قٌاس)  ، ماهر حسن ، الشٌخ -7

 .،مكة القرى أم جامعة منشور، ؼٌر بحث ،(2005، المال

   1( مدخل كمً و استرتٌجً معاصر، ط2000)إدارة البنوك، الحسٌنً و الدوري  -8

 دار وابل للطباعة و النشر، عّمان.
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  ، الرحمن عبد مإٌد ، والدوري ، حسن فالح ، الحسٌنً -9

  ، األردن.للنشر الحكٌم وابل دار،  " 2008، معاصر و استراتٌجً كمً مدخل البنوك إدارة "

 المالٌة القوابم تحلٌل ، المصرفٌة السٌاسات و البنوك إدارة) ،الؽفار عبد ، حنفً -10

 .الجامعٌة الدار : العربٌة وبٌروت ، اإلسكندرٌة ،(  1997، البنوك فً التنظٌمٌة الجوانب

 ، دار المسٌرة عّمان.2( ط1996رمضان و جوده )إدارة البنوك،  -11

 ،2( ط2003وجودة )االتجاهات المعاصرة فً إدارة البنوك،  مضانر -12

 دار وابل للنشر و التوزٌع، عّمان.     

ً تؽطٌة المخاطر سنارٌا عبد الجبار، )كفاٌة رأس المال الممتلك و أثره ف، سري -13

  – واإلقتصاد اإلدارة كلٌة مجلس(، رسالة ماجستٌر مقدمة إلى 1998المصرفٌة، 

 .المستنصرٌة الجامعة

 

 ، األولى الطبعة ،(1999، المالً المنظور – المالً الجهاز فً أساسٌاتالسعودي ) -14

 والنشر، عّمان. للطباعة  وابل دار    

 بإستخدام المصرفً المال رأس كفاٌة فً والعابد المخاطرة أثر( ، محمد ؼسان زٌد سعٌد، -15
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 بتخصٌص إال بها التصرؾ ٌمكن ال التً والحسابات المجمدة الحسابات أرصدة منها منزالً  )*(

 المختصة. الجهات من بموافقة أو

 لألوضاع الدورٌة المالٌة البٌانات ادإلعد العامة القواعد ( من 8 – 1)**( النموذج رقم )
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بشرط أن تتوافق مع عملٌات مصرؾ سورٌة المركزي الخاص بتجهٌز السندات و القروض 
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 "حسب مصرؾ سورٌة المركزي(: نسبة السٌولة  "3الجدول رقم )

 التي تستحق خالل ثالثة أشهر. األخرى وااللتزامات الودائعالمقام :  جدول عناصر
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(: ٌوضح النقد و األرصدة الخاصة ببنك بٌمو السعودي الفرنسً و الموجودة 7الجدول رقم )
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 2113 – 2114/ كانون األول / لسنة 31لدى مصرؾ سورٌة المركزي ، كما فً 

 

 

 

 2113 – 2112( جدول التدفقات النقدٌة الموحد لسنة: 9الجدول رقم )

 



 

104 

 

 

  

 

  2115 – 2114( جدول التدفقات النقدٌة الموحد لسنة: 11الجدول رقم )
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 (: ٌوضح األوزان الترجٌحٌة لمخاطر األصول حسب مقررات لجنة بازل ، 11رقم )الجدول 

 و ذلك لؽاٌة قٌاس معدل  كفاٌة رأس المال.                    
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 (: ٌوضح طرٌقة حساب معدل كفاٌة رأس المال على أساس األوزان   12الجدول رقم )

 حسب مقررات لجنة بازل. الترجٌحٌة لمخاطر األصول                      
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 2015نك بٌمو السعودي الفرنسً لسنة: الختامٌة لب ٌتضمن المٌزانٌة( 14جدول رقم )
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 31-12-2015  الموجودات

 40,417,663,354 نقد و أرصدة لدى مصرف سورٌة المركزي

 34,521,906,140 أرصدة لدى مصارف أخرى

 11,548,877,500 إٌداعات لدى مصارف

 6,196,085 وجودات مالٌة للمتاجرةم

 36,596,288,925 صافً التسهٌالت االئتمانٌة المباشرة

 462,221,777 موجود مالٌة متوفرة للبٌع

 36,759,575,894 موجودات مالٌة محتفظ بها حتى تارٌخ االستحقاق

 3,804,241,518 موجودات ثابتة

 531,793,101 موجودات غٌر ملموسسة

 274,702,203 ٌة مؤجلةموجودات ضرٌب

 5,011,619,541 موجودات أخرى

 1,979,544,072 ودٌعة مجمدة لدى مصرف سورٌة المركزي

 171,914,630,110 مجموع الموجودات

 
  

   المطلوبات

 2,713,485,097 ودائع مصارف

 138,253,190,037 ودائع زبائن

 3,831,701,029 تأمٌنات نقدٌة

 3,528,798,049 مخصصات متنوعة

 403,371,072 مخصص ضرٌبة الدخل

   مطلوبات ضرٌبٌة مؤجلة

 5,149,902,411 مطلوبات أخرى

 153,880,447,695 مجموع المطلوبات

 
  

 31-12-2015  حقوق الملكٌة

 5,000,000,000 رأس المال
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 480,528,397 االحتٌاطً القانونً

 480,528,397 االحتٌاطً الخاص

 184,660,192 ر التموٌلاحتٌاطً عام لمخاط

التغٌر المتراكم فً القٌمة العادلة للموجودات المالٌة المتوفرة 
 للبٌع

11,187,326 

 1,194,539,243- خسائر متراكمة محققة

 12,949,001,668 أرباح مدورة غٌر محققة

 17,911,366,737 حقوق الملكٌة للمساهمٌن فً المصرف

 122,815,678 حقوق الملكٌة للجهة غً المسٌطرة

 18,034,182,415 مجموع حقوق الملكٌة

 
  

 171,914,630,110 مجموع المطلوبات و حقوق الملكٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2014( ٌتضمن المٌزانٌة الختامٌة لبنك بٌمو السعودي الفرنسً لسنة: 15جدول رقم )
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 31-12-2014    الموجودات

 نقد و أرصدة لدى مصرف سورٌة المركزي

 

45,530,757,627 

 أرصدة لدى مصارف أخرى

 

24,965,655,853 

 إٌداعات لدى مصارف

 

4,793,230,000 

 موجودات مالٌة للمتاجرة

 

9,323,022 

 صافً التسهٌالت االئتمانٌة المباشرة

 

27,439,001,182 

 موجود مالٌة متوفرة للبٌع

 

281,901,663 

 موجودات مالٌة محتفظ بها حتى تارٌخ االستحقاق

 

25,967,971,808 

 موجودات ثابتة

 

3,047,930,452 

 موجودات غٌر ملموسسة

 

535,498,732 

 موجودات ضرٌبٌة مؤجلة

 

287,456,749 

 موجودات أخرى

 

4,699,134,181 

 ودٌعة مجمدة لدى مصرف سورٌة المركزي

 

1,265,404,802 

 مجموع الموجودات

 

138,823,266,071 

 
 

  

 المطلوبات

 

  

 فودائع مصار

 

1,890,961,130 

 ودائع زبائن

 

118,170,199,491 

 تأمٌنات نقدٌة

 

3,063,725,931 

 مخصصات متنوعة

 

1,288,476,756 

 مخصص ضرٌبة الدخل

 

70,244,995 

 مطلوبات ضرٌبٌة مؤجلة

 

5,854,375 

 مطلوبات أخرى

 

2,976,719,933 

 مجموع المطلوبات

 

127,466,182,611 

 
 

  

 حقوق الملكٌة

 

 2014-12-31 

 رأس المال

 

5,000,000,000 
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 االحتٌاطً القانونً

 

426,752,631 

 االحتٌاطً الخاص

 

426,752,631 

 احتٌاطً عام لمخاطر التموٌل

 

184,660,192 

التغٌر المتراكم فً القٌمة العادلة للموجودات المالٌة المتوفرة 
 للبٌع

 

7,879,825 

 خسائر متراكمة محققة

 

-1,279,480,035 

 أرباح مدورة غٌر محققة

 

6,491,036,858 

 حقوق الملكٌة للمساهمٌن فً المصرف

 

11,257,602,102 

 حقوق الملكٌة للجهة غً المسٌطرة

 

99,481,358 

 مجموع حقوق الملكٌة

 

11,357,083,460 

 
 

  

 مجموع المطلوبات و حقوق الملكٌة

 

138,823,266,071 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2013لمٌزانٌة الختامٌة لبنك بٌمو السعودي الفرنسً لسنة: ( ٌتضمن ا16جدول رقم )
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 31-12-2013    الموجودات

 نقد و أرصدة لدى مصرف سورٌة المركزي

 

33,857,136,620 

 أرصدة لدى مصارف أخرى

 

17,532,684,831 

 إٌداعات لدى مصارف

 

8,976,200,000 

 موجودات مالٌة للمتاجرة

 

7,827,392 

 الئتمانٌة المباشرةصافً التسهٌالت ا

 

23,897,507,647 

 موجود مالٌة متوفرة للبٌع

 

73,306,300 

 موجودات مالٌة محتفظ بها حتى تارٌخ االستحقاق

 

27,985,437,115 

 موجودات ثابتة

 

2,521,354,991 

 موجودات غٌر ملموسسة

 

105,144,793 

 موجودات ضرٌبٌة مؤجلة

 

287,605,968 

 موجودات أخرى

 

995,810,088 

 ودٌعة مجمدة لدى مصرف سورٌة المركزي

 

985,032,149 

 مجموع الموجودات

 

117,225,047,894 

 
 

  

 المطلوبات

 

  

 ودائع مصارف

 

3,081,898,843 

 ودائع زبائن

 

98,882,564,304 

 تأمٌنات نقدٌة

 

2,680,445,204 

 مخصصات متنوعة

 

636,461,704 

 مخصص ضرٌبة الدخل

 

1,315,011 

 ات ضرٌبٌة مؤجلةمطلوب

 

6,704,375 

 مطلوبات أخرى

 

2,898,853,748 

 مجموع المطلوبات

 

108,188,243,189 

 
 

  

 حقوق الملكٌة

 

 2013-12-31 

 رأس المال

 

5,000,000,000 
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 االحتٌاطً القانونً

 

424,797,372 

 االحتٌاطً الخاص

 

424,797,372 

 احتٌاطً عام لمخاطر التموٌل

 

184,660,192 

غٌر المتراكم فً القٌمة العادلة للموجودات المالٌة المتوفرة الت
 للبٌع

 

19,860,898 

 خسائر متراكمة محققة

 

-1,223,710,307 

 أرباح مدورة غٌر محققة

 

4,123,759,292 

 حقوق الملكٌة للمساهمٌن فً المصرف

 

8,954,164,819 

 حقوق الملكٌة للجهة غً المسٌطرة

 

82,639,886 

 الملكٌةمجموع حقوق 

 

9,036,804,705 

 
 

  

 مجموع المطلوبات و حقوق الملكٌة

 

117,225,047,894 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Research Summary: 

- This study aims to analyze the concept of bank liquidity and their  
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Components  and their sources, and the importance of the liquidity and its 

risks on the banking business, and the adequacy of bank liquidity through 

the assessment of indicators, and evaluating profitability through rates. It 

also aims to verify the range of BBSF applying liquidity rates to be 

retained and its adherence to the decisions of the Central Bank of Syria 

on one hand, and to achieve appropriate profits and returns to the owners 

of property rights through the appropriate investment of resources on the 

other hand. 

 
 

- The study population consisted of Banque Bemo Saudi Fransi,  

which is the first private Syrian bank based on the territory of the Syrian 

Arab Republic since about forty years ago, and it has started work in 

2004. 

- And the study has been done by conducting in-depth interviews  

with a  number of managers in Banque BEMO,  review annual financial 

reports to the bank and use financial analysis of the most important ratios 

and liquidity indicators and profitability. 

 
 

- The study concluded that liquidity risk management at Banque  

BEMO are done by studying and analyzing financial indicators. 

And that the bank has achieved high liquidity ratios and in excess  

of the legal liquidity ratios, and it was also able to achieve acceptable 

profitability ratios in spite of the exceptional circumstances experienced 

by the Syrian Arab Republic. 

 

 

- The study concluded that the recommendations can be summarized 

thus: 

That the Banque BEMO has cash balances which is not in use, so the 

bank's management had to exploit and employ these funds in various 

aspects of investment to achieve the highest rates of profitability and 

improve revenue. And the need to hire more money in lending process 

and granting credit facilities. 


