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:ملخص
 واليت2008  خاصة األزمة املالية العاملية لسنة،لقد تزايد االهتمام بعنصر السيولة بعد التطورات العاملية األخرية
 إذ شهدت خمتلف االقتصادايت املتقدمة منها والنامية أزمة سيولة،حتولت إىل أزمة اقتصادية مل يتعاف منها االقتصاد العاملي بعد
 بضخ املزيد من األموال يف القطاع، أدت إىل إفالس العديد من البنوك ابجلهاز املصريف لوال التدخل القوي من احلكومات،حادة
ّ
 إن هذه الظروف ونتائجها أكدت مبا ال يدع جماالً للشك ضرورة اعتماد معايري.املصريف واألسواق املالية عن طريق خطط اإلنقاذ
 حيث مت إصدار آليات ومعايري، وقد كان للجنة ابزل دور قيادي يف هذا اجملال،جديدة إلدارة سليمة للسيولة وجتنب خماطرها
 وحياول هذا املقال تقييم دور هذه املعايري املستحدثة يف، خاصة إبدارة السيولة يف املصارف3جديدة مستحدثة وفق اتفاقية ابزل
ًالتخفيف من خماطر السيولة بصفة عامة وخماطر السيولة النظامية بصفة خاصة والسياسات الكفيلة بدعم وتعزيز ذلك حفاظا
.على استقرار النظام املايل ككل

:. خماطر السيولة النظامية،3 ابزل، إدارة السيولة، األزمة املالية العاملية، السيولة:الكلمات املفتاحية

Abstract:
Financial liquidity has become more interesting, especially after the
recent global developments, among them we highlight the global financial crisis of 2008 which turned into an economic crisis with effects that are still being
felt. Various economies, both developed and developing, have witnessed a severe liquidity crisis which would led to the bankruptcy of many banks including
the banking center if the governments didn’t interfere with rescue plans and
pump more money into the banking sector and financial markets. These conditions and their results confirmed, beyond any doubt, the need to adopt new
standards for a perfect management of liquidity and to avoid its dangers; The
Basel Committee had a leading role in this area, they have issued mechanisms
and new standards updated in accordance with the Basel 3 special for the
management of liquidity in the banks. This article tends to evaluate the role of
these new standards in the mitigation of the liquidity risks in general and the
systemic liquidity risks in particular, and policies to support and to promote it
in order to preserve the stability of the system as a whole.
Keywords: liquidity, global financial crisis, liquidity management, Basel3,
systemic liquidity risks.
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مقدمة:
ت بعد أن قاربت األزمة املالية العاملية لسنة  2008على االحنسار ،وما أدت إليه من نتائج
وخسائر مالية ضخمة واهنيارات مصرفية طالت عدداً من أكرب املؤسسات املالية الدولية واحمللية ،تفرغت اهليئات
الرمسية واخلاصة احمللية والعاملية ،إلجراء حتليالت شاملة ملعرفة أسباب هذه األزمة ومكامن اخللل فيها ،واقرتاح
اإلصالحات املطلوبة ،لتعزيز صمود األنظمة املالية واملصرفية ،وقد أظهرت تلك التحليالت جمموعة واسعة من
نقاط اخللل اليت كانت سببا لنشوء وتفاقم األزمة ،من بينها سوء إدارة السيولة ،سواء على املستوى اجلزئي
(البنوك) مما أدى إىل اهنيار العديد من املصارف وانكماش حاد يف االئتمان والنشاط االقتصادي ككل ،أو على
املستوى الكلي(النظام ككل) حيث أدت األزمة إىل جفاف حاد يف السيولة(مشكلة سيولة نظامية) ،األمر الذي
دفع حبكومات العديد من الدول إىل التدخل بضخ املزيد من األموال يف القطاع املصريف ملنع اهنيار النظام .ويف
خطوة مهمة حنو معاجلة خماطر السيولة قامت جلنة ابزل (ابزل )3بتطوير معايري وأدوات رقابية جديدة لتعزيز
االدارة السليمة للسيولة يف ديسمرب سنة .2010

وبناء على ما سبق تكمن إشكالية هذا البحث فيما يلي :هل املقرتحات اجلديدة للجنة ابزل (ابزل )3وحدها
كافية إلدارة خماطر السيولة النظامية اليت قد حتدث على مستوى النظام ككل؟ أم أن األمر يتطلب ضرورة

إن شاء إطار للسالمة االحرتازية الكلية من خالل وضع أدوات وآليات مكملة هتدف إىل تعزيز ومعاجلة
خماطر السيولة على مستوى النظام املايل (خماطر السيولة النظامية)؟.
لإلجابة على هذه اإلشكالية قسمنا هذا البحث إىل ثالث حماور:
احملور األول :مشكلة السيولة خالل األزمة املالية العاملية لسنة .2008
احملور الثاين :املقرتحات اجلديدة للجنة ابزل (ابزل  )3فيما خيص إدارة السيولة.
احملور الثالث:أدوات السالمة االحرتازية الكلية كمنهج مكمل للتخفيف من خماطر السيولة النظامية.

 -1مشكلة السيولة خالل األزمة املالية العاملية لسنة :2008

قبل حدوث األزمة املالية العاملية لسنة  ،2008كانت أسواق األصول نشطة وكان التمويل متاحاً بسهولة
وبتكلفة منخفضة ،لكن بعد حدوث األزمة وتغري أوضاع السوق تبني كيف ميكن للسيولة أن تتبخر بشكل
سريع ،وكيف ميكن لعدم السيولة أن يدوم لفرتة طويلة من الزمن ،وقد ظهرت هذه املشكلة على مستوى البنوك
فرادى ،لتتحول فيما بعد إىل النظام املايل ككل.

 1-1مشكلة السيولة على مستوى البنوك فُرادى :وميكن تقسيمها إىل ما يلي:

 1-1-1عدم سيولة التمويل :قبل حدوث األزمة املالية العاملية لسنة  2008كانت البنوك تعتمد وبصورة
مفرطة على مصادر التمويل السوق ية (كالتمويل ابجلملة واتفاقيات إعادة الشراء وسوق ما بني البنوك) ،لكن
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بعد حدوث األزمة أخفقت العديد من البنوك يف إعادة متويل االلتزامات أو احلصول على متويل إضايف ،بسبب
ارتفاع تكاليف التمويل وجفاف مصادرها واليت كانت متاحة وبسهولة قبل األزمة ،خاصة تلك اليت تعتمد على
االقرتاض من األسواق أو ما يسمى التمويل ابجلملة .هذا األخري كان متاحاً قبل األزمة املالية بل وأحد العناصر

الرئيسية اليت تعتمد عليها البنوك يف احلصول على السيولة ،نظراً ألنه كان أرخص وأكثر كفاءة لكن يف الظروف
الطيبة فقط (الرواج االقتصادي) ،وعندما تتحول األمور لألسوأ (ظروف السوق املعاكسة) يتحول املستثمرون
الذين يقدمون هذه األموال حنو األصول األعلى نوعية ،مما جيعل حصول البنوك على متويل راسخ أكثر صعوبة ،
فاالعتماد على املوارد املالية قصرية األجل من طرف البنوك بدالً من ودائع التجزئة أو الديون طويلة األجل،
عرف خالل  6سنوات فقط ( )2002-2008منواً من  %44إىل ما يقارب  %60من إمجايل التمويل ،
وابلتايل فإن ظروف السوق املعاكسة اليت حدثت خالل األزمة املالية العاملية ،أكدت مبا ال يدع جماالً للشك أن
مصادر التمويل السوقية بصفة عامة والتمويل ابجلملة بصفة خاصة غري مستدامة ،حيث أصبح متويل السيولة يف
البنوك مسايراً لالجتاهات الدورية ،أي أن األموال تكون أكثر وفرة أثناء االنتعاش وأقل وفرة أثناء االنكماش.
ففي الوالايت املتحدة األمريكية مثالً واليت بدأت منها األزمة وانتقلت إىل ابقي دول العامل خاصة الدول

املتقدمة ،كانت جمموعة "بري سترينز" ( ) Bears Stearnsهي صاحبة أول حتذير من أن جمموعات بنوك
االستثمار امللتزمة متاماً مبتطلبات رأس املال والسيولة ،حيتمل أن تفقد فجأة قدرة احلصول على التمويل من
عمليات إعادة الشراء الذي كان مبثابة شراين احلياة هلا ،وملا ارتفعت هوامش الضمان املفروضة على قروض
إعادة الشراء (ارتفاع التكاليف) لدى "بري سترينز" ارتفاعاً حاداً ،جعل اجملموعة تفقد السيولة فعلياً ،وحىت ذلك
الوقت كان االعتقاد السائد أبن الطابع اآلمن ملعامالت إعادة الشراء جيعل هذا النوع من التمويل مستقراً وميكن
االعتماد عليه ،ولكن مع االستفادة من استقراء األحداث اليت جرت خالل األزمة املالية أصبح من الواضح أن
حىت سوق إعادة الشراء ميكن أن تكون عرضة ملوجات مفاجئة من فقدان الثقة ،وإذا كان تدخل بنك
االحتياطي الفيدرايل قد أنقد بنك "بري سترينز" من اإلفالس ،فإن بنك ليمان برادرز ( Lehman
 )brothersأصبح هو اث ين جمموعة كربى يف جمال االستثمارات املصرفية يف الوالايت املتحدة األمريكية تفقد
قدرهتا يف احلصول على التمويل من األسواق ،ومل يستطع بنك االحتياطي الفدرايل تقدمي إقراض طوارئ جملموعة
بنك ليمان برادرز وابلتايل كان اإلفالس هو النتيجة احلتمية لذلك .
 12-1مشكلة ع دم سيولة السوق :بعد إخفاق البنوك يف احلصول على التمويل كما سبق ذكره أصبح عدمالسيولة أمر مزمن ،مما دفع ابلبنوك إىل بيع األصول اليت حبوزهتا ،وملا كان من الصعب على املستثمرين أن يقدروا
قيمة هذه األصول ويف ظل تزايد درجة عدم اليقني يف األسواق يكون البيع أبسعار خبسة ،وابلتايل اتسمت
أوضاع السوق بعدم القدرة على بيع األصول بسعر وبسرعة معقولة ،ابإلضافة إىل هذا فإن جلوء البنوك إىل
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اإلفراط يف االستدانة لتحقيق الفاعلية املالية (حتتفظ برأس مال أقل ابلنسبة للخصوم) من جهة ،وقيامها
ابستخدام خصوم قصرية األجل إلصدار أصول طويلة األجل من جهة أخرى ،يزيد من احتمال عدم تطابق
التدفقات النقدية الداخلة واخلارجة وابلتايل يفاقم من مشكلة السيولة.
 2-1مشكلة السيولة على مستوى النظام ككل (خماطر السيولة النظامية) :حتدث مشكلة السيولة على
مستوى النظام ككل ،عندما تؤدي اضطراابت السوق إىل جفاف السيولة على مستوى النظام ككل (املستوى
الكلي) وليس البنوك فرادى فقط .وميكن أن تنشأ هذه االضطراابت من الضعف العام أو الكلي يف إدارة
السيولة ،أو عندما تؤثر صدمة يف السيولة لدى مؤسسة منفردة مؤثرة على النظام املايل – وهي مؤسسات كبرية
تربطها عالقات مالية بكثري من املؤسسات األخرى -على املؤسسات األخرى.
وينشأ الضعف على مستوى النظام (خماطر السيولة النظامية) حينما يصبح القطاع املايل ككل معرضاً وبشكل
مفرط لنفس خماطر السيولة ،سواء متثلت يف عدم القدرة على بيع األصول وبسعر وسرعة معقولة (مشكلة
السيولة السوقية) أو مشكلة سيولة التمويل .فمثالً يف عدد من البلدان تزايد اقرتاض مقدمي االئتمان لألموال
اليت كانوا يقرضوهنا يف أسواق التمويل ابجلملة (من صناديق االستثمار املشرتك مثالً) األقل استقراراً ،ويف املقابل

اخنفض اعتمادهم على الودائع التقليدية من العمالء اليت تعترب أكثر استقراراً ،ولكن عندما نضب التمويل يف
هذه األسواق واجه هؤالء املقرضون خماطر السيولة (عدم سيولة التمويل) نتيجة لعدم متكنهم من إعادة متويل
الديون اليت انتهت مدهتا.
كما ميكن أن تنشأ خماطر السيولة بسبب فشل مؤسسة منفردة مؤثرة على النظام حينما تؤثر يف الوقت نفسه
على املؤسس ات األخرى ،وعادة ال تنشأ هذه التداعيات إال عن مؤسسة كربى تربطها عالقات مكثفة بعدد
كبري من املؤسسات األخرى ،وإذا اقتضى األمر يف أي وقت تقدمي الدليل على أتثري مؤسسة مالية واحدة أتثرياً
عميقاً يف النظام املايل فإهنا جمموعة ليمان برادرز ،وهذه التداعيات ميكن أن تنشأ من خالل قناة أو أكثر كما
يلي:
 انكشاف املؤسسات املالية األخرى مباشرة للمؤسسة املتضررة؛ اضطرار املؤسسة املتضررة إىل بيع األصول أبسعار خبسة ،مما يسبب اخنفاض قيمة مجيع األصول املشاهبة،ويضطر املؤسسات األخرى إىل تكبد خسائر يف قيمة األصول اليت حبوزهتا؛
 ارتفاع تكاليف التمويل وتزايد السحب اجلماعي لألرصدة من املؤسسات األخرى ،يف أعقاب إخفاقاملؤسسة املؤثرة على النظام ،فإخفاق ليمان برادرز عام  2008مل يسفر عنه تكبد املؤسسات املالية األخرى
خسائر مباشرة وحسب ،وإمنا أدى أيضاً إىل زايدة حادة يف تكاليف التمويل اليت تتحملها مجيع املؤسسات
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املالية ،نتيجة لعدم يقني مقدمي األموال أبي املؤسسات اليت حلقت هبا خسائر جراء اهنيار ليمان برادرز ،ومن مث
كانوا حذرين يف إقراض أي مؤسسة؛
 استبدال التمويل من الودائع األساسية واحتياطات األصول السائلة ابلتمويل ابجلملة املتذبذب وتسهيالتاحتياطية للسيولة ميكن أن تنضب فجأة ،فضالً عن زايدة االقرتاض لتحقيق الفاعلية املالية وتغيري آجال
االستحقاق بدون اعتبار كاف ملخاطر هذا التمويل.
ونظرا ألن العالقة بني سيولة التمويل وسيولة السوق ،سواء داخل الوالايت املتحدة األمريكية أو بني
االقتصادايت املتقدمة قد توثقت خالل األزمة املالية لسنة  ،2008حيث أن عدم سيولة التمويل تؤدي إىل
عدم سيولة السوق والعكس صحيح ،بعدما كانت شبه معدومة قبل صيف  ، 2007فإن هذا التفاعل أوجد
مستوى مرتفعاً من االجتاهات الدورية خالل األزمة املالية العاملية لسنة  ،2008وأاثر ردود فعل سلبية بني
ً
احتياجات البنوك لتوليد السيولة ،وقدرهتا على التعامل يف األسواق املالية دون حدوث أتثري كبري على أسعار
األصول ،األمر الذي أدى إىل جفاف السيولة بشكل حلزوين ،يف العديد من البلدان مثل الوالايت املتحدة
األمريكية وأورواب ،مما عرض االستقرار املايل العاملي للخطر  ،كما أن مشكلة السيولة على مستوى البنوك فرادى
أدت فيما بعد إىل إفالس بنوك أبكملها مثل بنك ليمان برادرز يف الوالايت املتحدة األمريكية ،واعتباراً حلجم
وكرب هذا البنك فقد زادت الشكوك وحاالت عدم اليقني من أن بنوك أخرى ستلقى نفس املصري ،حيث حتولت
هذه ا ملشكلة إىل األجهزة املصرفية واألسواق املالية ،أي مشكلة سيولة على املستوى الكلي(أزمة سيولة نظامية).
وقد نتج عن هذا الوضع تدخل البنوك املركزية على حنو غري مسبوق ،لتخفيف الضغوط على األسواق وتوفري
السيولة ،حيث وسعت املصارف املركزية من عدد األطراف املقابلة ،وزادت من أنواع الرهوانت اليت
تقبلها(ضماانت أقل نوعية) لإلبقاء على مسرية سوق مابني البنوك ،وأطالت فرتة استحقاق دعم السيولة ،ويف
بعض احلاالت مت إدخال العمل بتسهيالت جديدة ،ولكن حىت على الرغم من أن هذه اإلجراءات ساعدت
على تلبية الطلب املتزايد على السيولة ،فإهن ا عجزت يف اإلبقاء على األسواق مستمرة يف عملها ،وذلك ألهنا مل
تقض على عدم تيقن الطرف املقابل الذي يسود األسواق  ،وبينما اكتسبت هذه اإلجراءات املستخدمة من
البنوك املركزية أمهية كبرية يف احليلولة دون اهنيار اتم للنظام املايل ،فإن هذا رمبا سيزيد مستقبالً من اخلطر املعنوي
يف النظام ،أي يسود االعتقاد لدى كثري من املؤسسات املالية خاصة الكربى منها أبن البنوك املركزية ستتدخل يف
مناسبات مقبلة ،ابإلضافة إىل ملء امليزانيات العمومية للبنوك املركزية ابستحقاقات على القطاع اخلاص تكتنفها
العديد من املخاطر ،وهلذا ينبغي أن تكون هذه اإلجراءات مؤقتة حسب ماتتطلب األوضاع وحسب حالة كل
مؤسسة ،مع ضرورة وقف استخدام هذه اإلجراءات بعودة الظروف إىل وضعها الطبيعي.
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 -2املقرتحات اجلديدة للجنة ابزل 3فيما خيص إدارة السيولة :خالل األزمة العاملية لسنة  2008عملت
العديد من البنوك ابجتاه احلفاظ على سيولة كافية ،ويف هذا اإلطار تدخلت العديد من البنوك املركزية يف خمتلف
دول العامل لتوفري السيولة حفاظاً على النظام املايل ،لكن رغم هذا فقد أفلس العديد من املصارف ومت إجبار
العديد منها على االندماج و إتباع احللول املطلوبة ،لقد سبقت هذه الظروف واألحداث سنوات عديدة من
السيولة الوافرة ،حيث كانت أسواق األصول نشطة وكان التمويل متاحاً بسهولة وبتكلفة منخفضة ،إال أن األزمة
أظهرت كيف ميكن ملخاطر السيولة أن تتبلور بشكل سريع وتدوم لفرتة طويلة من الزمن .أمام هذا الوضع قامت
جلنة ابزل ابستحداث معايري جديدة نوعية وكمية إلدارة أحسن ملخاطر السيولة ،ذلك أن املعايري التقليدية ال
تليب احتياجات البنوك واجلهاز املصريف يف مواجهة التحدايت الكبرية اليت نتجت عن األزمة املالية.
 1-2املتطلبات الرقابية النوعية اجلديدة إلدارة خماطر السيولة :إن امليزة الرئيسية لألزمة املالية كانت اإلدارة
اخلاطئة وغري الكفأة ملخاطر السيولة ،و تسليماً منها حباجة املصارف إىل حتسني إدارهتا ملخاطر السيولة،
أصدرت جلنة ابزل (يف إطار اتفاقية ابزل ) 3تقريراً حول مبادئ اإلدارة الرشيدة ملخاطر السيولة واإلشراف عليها
يف سبتمرب سنة  ،2008حيث توفر هذه املبادئ توقعات رقابية مالئمة تتعلق ابلعناصر الرئيسية املطلوبة من
أجل إطار سليم إلدارة خماطر السيولة لدى املصارف ،وتتضمن هذه العناصر ما يلي :
 1-1-2املتطلبات األساسية إلدارة خماطر السيولة واإلشراف عليها :كل بنك مسؤول عن اإلدارة السليمة
ملخاطر السيولة ،وجيب عليه أن يؤسس إطاراً قوايً إلدارة خماطر السيولة ،ويتأكد من أنه حيافظ على مستوى
كاف من السيولة ،يشتمل على احتياطي من األصول املالية عالية اجلودة ،هلا القدرة على الصمود يف نطاق
أحداث ضاغطة ،مبافيه اليت تتضمن خسائر أو تضعف من مصادر التمويل املضمونة وغري املضمونة على
ا لسواء ،كما جيب عليهم اختاذ إجراءات عاجلة يف حالة معاينة عجز على مستوى البنك ويف أي جمال ،حلماية
املودعني وحصر األضرار املمكنة على اجلهاز املصريف.
 2-1-2حوكمة خماطر السيولة :إن حوكمة خماطر السيولة تتطلب من البنوك أن تفصح بوضوح عن املستوى
املسموح به (حد أقص ى) لتحمل خماطر السيولة ،الذي يالئم اسرتاتيجيتها التجارية ودورها يف النظام املصريف،
كما جيب على اإلدارة العليا أن تطور االسرتاتيجيات ،السياسات ،واملمارسات إلدارة خماطر السيولة وفقاً
للمستوى املسموح به لتحمل اخلطر ،وتتأكد من أن البنك حيافظ على مستوى ٍ
كاف من السيولة ،وأن تراجع
وبصفة مستمرة بياانت التطور يف سيولة البنك وتبلّغ جملس اإلدارة على أساس دوري ،ابإلضافة إىل أنه يتوجب
على جملس اإلدارة أن يراجع ويصادق على االسرتاتيجيات ،السياسات واملمارسات املتعلقة إبدارة السيولة على
األقل سنوايً ،ويتأكد من أن اإلدارة ال عليا تقوم إبدارة خماطر السيولة بفعالية .ويف هذا اإلطار كذلك ومن أجل
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إدارة سليمة ملخاطر السيولة يتوجب على البنك القيام بتحديد التكاليف ،األرابح ،خماطر السيولة يف التسعري
الداخلي ،قياس األداء ،وعملية املوافقة على منتج جديد يف مجيع نشاطات البنك(داخل أو خارج امليزانية) .
 3-1-2توفري أدوات وطرق قياس خماطر السيولة :حبيث جيب أن تشكل هذه العملية القدرة على توقع
التدفقات النقدية من األصول وااللتزامات والبنود خارج امليزانية ،وذلك على خمتلف املراحل الزمنية وضمان
التنوع على مستوى اآلجال ومصادر التمويل ،وجيب على املصرف أن يستخدم مؤشرات إنذار مبكر لتحديد
ظهورأو زايدة املخاطر أو الضعف يف مستوى السيولة أو حاجات التمويل بغض النظر عن هيكله التنظيمي،
كما جيب أن يكون للمصرف القدرة على مراقبة التعرض ملخاطر السيولة وحاجات التمويل ،مهما كانت
هيكلية املؤسسة .ابإلضافة إىل قيام املصرف إبدارة السيولة يف األوقات العادية ،جيب أن يستعد لذلك يف
الظروف الضاغطة ،ويف هذا اإلطار جيب إجراء ما يعرف ابختبارات الضغط أو التحمل وحتليل السيناريوهات
بشكل منتظم ،من أجل معرفة املخاطر وحتديد قيمتها وأثرها على السيولة بصفة خاصة واملالءة بصفة عامة،
كما جيب أن تتم مناقشة نتائج هذه االختبارات بشكل مستفيض من قبل اإلدارة ،وبناءً على املناقشة يتم حتديد
األساليب املالئمة لتعديل مستوايت السيولة لتتالءم ومستوايت التعرض ابلنسبة للمصرف.
 4-1-2اإلفصاح العام :جيب على البنك القيام بعمليات اإلفصاح ونشر املعلومات علناً وبشكل منتظم ،ومبا
يسمح للمشاركني يف السوق ابختاذ قرارات سليمة بشأن متانة إطار إدارة خماطر السيولة ووضعيتها يف البنك.
 5-1-2دور املشرفني :جيب أن يقوم املشرفون دورايً بتقييم شامل لإلطار العام إلدارة خماطر السيولة يف البنك
ووضعيتها ،كما جيب عليهم التدخل فعلياً عند االقتضاء وطلب إجراءات عالجية يف الوقت املناسب لدى
البنوك اليت يالحظ لديها عجز أو نقص يف ممارسات إدارة خماطر السيولة أو وضعية السيولة .هذا فضالً على
ضرورة تبادل املعلومات فيما بني املشرفني والسلطات املؤهلة مثل البنوك املركزية ،هبدف تعزيز التعاون الفعال
بشأن اإلشراف واملراقبة على إدارة خماطر السيولة ،كما أن تبادل هذه املعلومات جيب أن يكون قائماً ابنتظام يف
األوقات العادية وحسب االحتياجات وجيب أن تعزز يف أوقات الضغط.
 2-2املتطلبات الرقابية الكمية اجلديدة إلدارة خماطر السيولة :الستكمال املبادئ األساسية السابقة
الذكر(املتطلبات النوعية) ولتعزيز اجلهود واألهداف الرقابية الكمية فيما خيص إدارة خماطر السيولة ،قامت اللجنة
(جلنة ابزل ) بتطوير معيارين تنظيميني جيب على املصارف استيفاؤمها ،ابإلضافة إىل جمموعة من املقاييس
الستخدامها من قبل املشرفني.
 1-2-2املعايري التنظيمية :قامت اللجنة بتطوير معيارين يف هذا اجملال ،أحدمها للمدى القصري واآلخر للمدى
املتوسط والطويل مها :نسبة تغطية السيولة ونسبة التمويل املستقر الصايف على التوايل.
أوالً :نسبة تغطية السيولة (:)Liquidity Coverage Ratio-LCR
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وهو مقياس صمم هبدف تعزيز صمود قصري األجل يف مواجهة خماطر السيولة احملتملة اليت قد تواجه املصرف،
وسيتم إدخال هذه النسبة حيز التنفيذ كما هو خمطط له بتاريخ  01جانفي  ،2015لكن بنسبة ،%60
لرتتفع سنواي بقيم متساوية إىل أن تصل إىل  %100يف جانفي  ، 2019وتكتب هذه النسبة كما يلي:

يهدف هذا املعيار إىل التأكد من أن املصرف حيافظ على مستوى ٍ
كاف من أصول عالية اجلودة غري مرهونة
جيدة النوعية ،ميكن حتويلها إىل نقد ملقابلة احتياجات السيولة خالل  30يوماً يف ظل سيناريو ضغط شديد
على السيولة حيدده املشرفون (هذا السيناريو يكون شبيهاً مبا حدث خالل األزمة املالية العاملية األخرية لسنة
 .) 2008وهذا معناه كحد أدىن ،جيب أن يكون خمزون األصول السائلة جيدة النوعية الذي حيتفظ به املصرف
قادراً على الوفاء ابحتياجات السيولة والصمود خالل  30يوماً من التدفقات النقدية الصافية اليت ميكن أن
ترتتب يف ظل السيناريو املقرتح ،والذي يفرتض صدمات فردية (متعلقة ابلبنك) ،وعلى مستوى السوق ككل
واليت ميكن أن تظهر نتيجة ما يلي :
 استنفاذ جزء من ودائع التجزئة؛ فقدان جزئي يف قدرة التمويل ابجلملة غري املضمون؛ نضوب (جفاف مصادر) جزئي يف التمويل قصري األجل ،املضمون ببعض الكفاالت ولدى بعض األطرافاملقابلة؛
 ختفيض التصنيف االئتماين للبنك بثالث درجات؛ ارتفاع يف تقلبات األسواق ،تؤثر يف نوعية الضماانت أو التعرضات املمكنة مستقبالً يف مراكز املشتقات ،اليتتتطلب يف هذه احلالة ختفيضاً كبرياً يف قيمة الضماانت ،أو وضع ضماانت إضافية ،أو جذب احتياجات أخرى
للسيولة؛
 سحوابت غري خمطط هلا على االلتزامات املؤكدة لالئتمان والسيولة املمنوحة ،واملمولة من طرف البنك لصاحلعمالئه؛
 االحتياجات احملتملة للبنك السرتداد (إعادة الشراء) سندات الدين أو تسديد االلتزامات غري التعاقدية،وختفيف خماطر السمعة؛
 -تعذر كلي (استحالة) يف إعادة التمويل من سوق ما بني البنوك .
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أ -األصول السائلة جيدة النوعية( : )Stock of High Quality Liquid Assetتعترب األصول
سائلة جيدة النوعية ،إذا كان ابإلمكان حتويلها بسهولة وبسرعة إىل نقد وبدون خسارة أو خسارة قليلة يف
قيمتها  .هذه األصول تتميز مبجموعة من اخلصائص هي :
اخنفاض خماطر السوق واالئتمان :حيث أن األصول األقل خطورة تكون لديها سيولة أكرب ،ولتحقيق ذلك جيب
أن تتميز هذه األصول بـ :اجلهة الصادرة عنها ذات مالءة ائتمانية مرتفعة ،درجة منخفضة جداً من التبعية لزايدة
سيولة أصل ،اتريخ االستحقاق قصري ،تقلبات معتدلة ،خماطر تضخم منخفضة؛
تقييم سهل ومؤكد :تكون األصول أو ابألحرى سيولتها أكثر ،خصوصاً إذا كان املتدخلون يف السوق إبمكاهنم
تقييم هذه األصول بسهولة وثقة أكرب ال تعتمد على الفرضيات؛
ارتباط ضعيف مع األصول اخلطرة :جيب أن ال تكون األصول السائلة جيدة النوعية متعلقة خبطر االرتباط غري
املالئم .مثالً األصول املصدرة من قبل املؤسسات املالية هي أكثر عرضة ألن تصبح غري سائلة يف فرتات ضغط
السيولة يف القطاع املصريف؛
خصائص مرتبطة ابلسوق :حيث جيب أن تكون مدرجة يف أسواق متطورة وعميقة ،تتميز حبضور صانعي سوق
ملتزمني وتركيز منخفض هلذا السوق ،فضالً عن كوهنا ذات جاذبية كملجأ للقيمة خاصة يف أوقات األزمات
النظامية.
إن أوضاع السوق املعاكسة اليت سادت بعد وقوع األزمة املالية لسنة  ،2008قد أدت إىل تزايد التحدايت أمام
قدرة األصول اآلمنة (مثالً :سندات اخلزينة األمريكية ،سندات البنك املركزي األملاين ،سندات الشركات عالية
التصنيف) على أداء دورها احملوري يف خمتلف األسواق ،حيث يف مقابل زايدة الطلب عليها نتيجة عدم اليقني،
واإلصالحات التنظيمية ،واإلجراءات التنظيمية االستثنائية اليت اختذهتا البنوك املركزية يف االقتصادايت املتقدمة
بعد األزمة ،جند تقلص عرض هذه األصول اآلمنة مع تراجع قدرة القطاعني العام واخلاص على إنتاج هذه
األصول ،حيث اخنفض عدد الكياانت السيادية اليت تعترب ديوهنا يف عداد األصول اآلمنة ،كما أدى ضعف
التوريق إىل احلد من األدوات املورقة كأصول آمنة ،ونتيجة ملا سبق فقد زاد الوضع من احتماالت تعرض
االستقرار املايل النعكاسات سلبية .
خالصة القول أنه ومن خالل ظروف السوق املعاكسة اليت حدثت بعد وقوع األزمة املالية اتضح أن أاي من
األصول ال ميكن اعتباره آمناً بشكل مطلق ،هلذا ينبغي التمييز الكايف بني األصول اآلمنة املؤهلة يف حد ذاهتا من
حيث مواصفات درجة األمان ،لتجنب اآلاثر املعاكسة ألوضاع السوق واليت ميكن أن تؤدي إىل خفض املراتب
االئتمانية وحدوث ختفيض تلقائي يف أسعار األصول ،وابلتايل هبوط مفاجئ يف األسعار ،أكثر من هذا جيب
أن تعمل السياسات الكلية املوضوعة على حتسني البنية التحتية املالية ،ليس فقط على مستوى االقتصادايت
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املتقدمة ،وإمنا يتعداه إىل االقتصادايت الناشئة ،وابلتايل تدعيم القدرة على إنتاج األصول اآلمنة يف القطاعني
العام واخلاص يف الدول املتقدمة والناشئة.
ب -التدفقات النقدية الصافية ( :)Net Cash Outflowsحيث تعرف على أهنا الفرق بني التدفقات
النقدية اخلارجة املرتاكمة واملتوقعة ،والتدفقات النقدية الواردة (الداخلة) يف ظل سيناريو ضغط حيدده املشرفون .
اثنياً :نسبة التمويل املستقر الصافية :)Net Stable Funding Ratio-NSFR( :
من بني الطرق املتضمنة يف إطار ابزل 3لتقييم قدرة البنك على الصمود يف فرتات الضغط ،اليت تصيب أسواق
التمويل هي نسبة التمويل املستقر الصافية ،وتقيس هذه النسبة استقرار مصادر متويل البنك ،وهي مقياس متطور
للسيولة جيمع بني عناصر من جانيب األصول واخلصوم يف امليزانية العمومية للبنك ،حيث غالباً ما تكون لدى
شركات الوساطة املالية السيما البنوك ،تباين يف آجال االستحقاق يف ميزانيتها العمومية ،ذلك أن معظم
خصومها مثل الودائع أو االقرتاض من أسواق املال تكون هلا أجال استحقاق أقصر بكثري من آجال استحقاق
العديد من األصول ،مثل القروض اليت يقوم البنك بتمويلها بتلك اخلصوم ،ويف حالة سحب مقدار كبري من
الودائع أو عدم جتديدها فجأة ،أو تعذر حصول البنك على أموال من أسواق التمويل أو ارتفاع تكاليف
التمويل ،فرمبا يواجه البنك نقصاً يف السيولة حىت وإن كان يتمتع مبالءة يف الظروف األخرى.
وبغية حث املصارف وتشجيعهم على املزيد من التمويل املتوسط والطويل األجل ألصوهلم وأنشطتهم ،وضعت
جلنة ابزل (يف إطار اتفاقية ابزل ) 3هذه النسبة اليت تتناول تسيري السيولة على مدى أفق زمين يقدر بسنة
واحدة ،وبعد فرتة مشاهدة تبدأ سنة  2013لرصد أية عواقب غري منشودة عرب مناذج األعمال وهيكليات
التمويل ،ستنتقل هذه النسبة بعد تنقيحها إىل معيار حد أدىن حبلول شهر جانفي  2018وتعرف كما يلي:

وهذا يعين أن نسبة التمويل املستقرة الصافية ،هي النسبة بني املبلغ املتاح من التمويل املستقر إىل املبلغ املطلوب
من التمويل املستقر ،حبيث جيب أن تكون هذه النسبة أكرب من  . % 100على وجه التحديد فإن هذا املعيار
مبىن بشكل يس مح بتمويل األصول واألنشطة الطويلة األجل على األقل ابحلد األدىن من اخلصوم الثابتة
(املستقرة) املرتبطة بوضعيات خماطر السيولة .
إن هذا املقياس يهدف إىل تقليل تعرض البنوك ملخاطر متويل السيولة قبل وقوعها ،عن طريق تعزيز وجود موارد
مالية أكثر استقراراًومرتبط ابستحقاق األصول والتعرضات خارج امليزانية ،أي التخفيف من جلوء البنك كلياً
وبشكل مفرط إىل موارد مالية قصرية األجل ،وتشجيع اإلدارة اجليدة ملخاطر السيولة والتعرضات خارج امليزانية ،
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مبعىن أن نسبة التمويل املستقر ستساهم يف احلد من إفراط البنوك يف اللجوء إىل االستدانة لتحقيق الفاعلية
املالية.
أ -التمويل املستقر املتوفر( :)Available Stable Funding-ASFويتضمن التمويل املستقر املتوفر،
رأس املال ،األسهم التفضيلية واملوارد اليت تب ّقى على استحقاقها سنة فما فوق ،الودائع اليت ليس هلا اتريخ
استحقاق ،إمجايل املوارد املالية مع استحقاق أقل من سنة واملتوقع هلا أن تبقى يف املصرف ملدة أطول يف ظل
ظروف ضاغطة  .وابلتايل ميكن القول أن التمويل املستقر ،هو تلك األنواع والكميات من حقوق امللكية
وخصوم التمويل ،املتوقع أن تكون مصادر أموال موثوقة على مدى زمين يتعدى سنة واحدة ويف ظل ظروف
ضاغطة مطولة.
يتم حساب مبلغ التمويل املستقر املتوفر بضرب كل صنف (حقوق امللكية واخلصوم يف املصرف يتم تصنيفها إىل
واحدة من  5فئات) بعامل التمويل املستقر املتوفر( عامل  )ASFاخلاص به ،هذا األخري خيتلف من فئة إىل
أخرى ،وابلتايل يصبح مبلغ التمويل املستقر املتوفر اإلمجايل هو جمموع املبالغ املرجحة .لإلشارة فإن حقوق
امللكية وخصوم التمويل املرشحة ألن تبقى يف املصرف لفرتة زمنية طويلة يف ظل ظروف ضاغطة ،يعطى هلا
عوامل للتمويل املستقر املتوفر أعلى من تلك اليت يرجح أن تبقى يف املصرف لفرتة زمنية قصرية.
مثال :رأس املال (الشرحية األ وىل والثانية) ،هو من حقوق امللكية يف املصرف وابلتايل من مكوانت التمويل
املستقر املتوفر .متواجد يف الفئة األوىل ،عامل التمويل املستقر املتوفر اخلاص هبذا العنصر هو ( %100يتم
ترجيحه على أساس .)%100
 ودائع جتزئة مستقرة ،هي من خصوم املصرف وكذلك من مكوانت التمويل املستقر املتوفر ،متواجد يف الفئةالثانية ،وعامل التمويل املستقر املتوفر اخلاص هلذا العنصر هو ( %85يتم ترجيحه على أساس .)%85
ب -التمويل املستقر املطلوب ( :)Required Stable Funding-RSFويعرف على أنه جمموع قيمة
األصول احملتفظ هبا واملمولة من قبل املصرف ،مضروبة بعامل التمويل املستقر املطلوب احملدد(عامل)RSF
املخصص لكل نوع من أنواع األصول ،يضاف إليها مبلغ النشاطات خارج امليزانية مضروابً بعامل التمويل
املستقر املطلوب املرتبط به (عامل  RSFاخلاص ابلعناصر خارج امليزانية) .
األصول اليت هي أكثر سيولة أو متوفرة بسهولة لتعمل كمصدر سيولة يف ظل ظروف ضاغطة يعطى هلا عوامل
للتمويل املستقر املطلوب(عامل )RSFأدىن ،وتتطلب متويالً مستقراً أقل من األصول اليت تعترب أقل سيولة يف
مثل هذه الظروف ،وابلتايل حتتاج إىل مزيد من التمويل املستقر ،كما أن عوامل التمويل املستقر املطلوب
(عوامل ) RSFاملخصصة ملختلف أنواع األصول ،هي عوامل هتدف إىل إعطاء قيمة تقريبية ،لكل من األصول
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اخلاصة اليت ال ميكن تسييلها من خالل البيع أو االستخدام كضمان يف قرض مضمون ،على أساس مطول
خالل حدث سيولة ضاغط يدوم سنة واحدة.
مثــال :النقدية ،السندات والقروض املمنوحة ملؤس سات مالية واليت هلا استحقاق أقل من سنة واحدة ،هي من
مكوانت التمويل املستقر املطلوب ،ونظراً ألهنا أكثر سيولة و/أو إبمكاهنا العمل كمصدر سيولة يف ظل ظروف
ضاغطـة ،فإهنـا ال حتتاج إىل متويــل مستقر متوفر ،وهلذا يعطــى هلا وزن ترجيحي أدىن (.) % 0
 القروض املمنوحة لألشخاص واملؤسسات الصغرية واملتوسطة وهلا استحقاق أقل من سنة ،من مكوانتالتمويل املستقر املطلوب ،ونظراً ألن سيولتها أقل والميكن االعتماد عليها كمصدر سيولة يف ظل ظروف
ضاغطة ،فإهنا حتتاج إىل مزيد من التمويل املستقر املتوفر ،وهلذا يعطى هلا وزن ترجيحي أكرب (. )85٪
 2-2-2أدوات القياس و املراقبة :ابإلضافة إىل املعايري السابقة الذكر ،ولتقدمي املزيد من املالءة يف إدارة خماطر
السيولة ،طورت جلنة ابزل (ابزل  ) 3جمموعة من املقاييس ،اليت ينبغي اعتبارها كحد أدىن من املعلومات اليت
جيب على املشرفني (التابعني هليئات الرقاب ة) استخدامها يف مراقبة ملفات خماطر السيولة للهيئات اخلاضعة
لإلشراف .يف هذا اإلطار يتعني على املشرفني اختاذ إجراءات عندما تظهر صعوابت سيولة حمتملة ،من خالل
منحى سليب يف املقاييس ،أو عندما يتم حتديد تدهور يف مركز السيولة ،أو عندما تظهر مشكلة سيولة حالية أو
حمتملة  .وهذه املقاييس هي:
أوالً :عدم تطابق االستحقاق التعاقدي (:)Contractual Maturity Mismatch
حتدد وضعية عدم تطابق االستحقاق التعاقدي ،الفجوات بني التدفقات النقدية التعاقدية الداخلة واخلارجة
لفرتات زمنية حمددة (يوم واحد 7 ،أايم 14 ،يوماً ،من شهر حىت  6أشهر ،سنة 3 ،سنوات و 5سنوات
وأكثر) .تبني هذه الفجوات يف االستحقاقات مقدار السيولة اليت قد حيتاجها املصرف يف كل من هذه الفرتات
الزمنية ،إذا وقعت مجيع التدفقات يف أقرب اتريخ ممكن ،يعطى هذا املقياس نظرة إىل أي مدى يعتمد املصرف
على حتويل اآلجال مبوجب عقوده احلالية .
اثنياً :تركيز التمويل (:)Concentration of Funding
يشتمل هذا املقياس على حتليل تركيزات متويل الشركات من قبل األطراف املقابلة احملددة واألدوات
والعمالت.يهدف هذا املقياس إىل حتديد مصادر متويل الشركات اليت هي من األمهية حبيث أن االنسحاب من
هذا التمويل قد يؤدي إىل مشكالت يف السيولة ،وابلتايل فإن هذا املقياس يشجع على تنويع مصادر التمويل
املوصي به يف املبادئ السلمية للجنة  .كما يساعد هذا املقياس املشرفني على تقييم املدى الذي ميكن أن تظهر
فيه خماطر سيولة التمويل ،اليت يتم فيها إلغاء مصدر واحد أو أكثر من مصادر التمويل.
اثلثاً :األصول غري املرهونة املتاحة (:)Available Unencumbered Assets
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يقوم هذا املقياس بقياس املبلغ الذي ميلكه املصرف من األصول غري املرهونة ،واملمكن استخدامها كضماانت
للتمويل املضمون سواء يف السوق أو عند تسهيالت املصرف املركزي املستمرة  ،األمر الذي جيب أن جيعل
املصارف (واملشرفني) أكثر إدراكاً للقدرة احملتملة على زايدة املوارد املالية اإلضافية ،مع األخذ بعني االعتبار أنه

يف حاالت الضغط ممكن أن تتحقق هذه القدرة .كما يزود هذا املقياس املشرفني ببياانت حول الكمية
واخلصائص الرئيسية مبا يف ذلك العملة الغالبة ومكان األصول املتاحة غري املرهونة.
رابعاً :أدوات املراقبة املرتبطة ابلسوق (:)Market-related Monitoring Tools
هبدف احلصول على مصدر للبياانت الفورية املتعلقة بصعوابت السيولة احملتملة ،تقرتح اللجنة استخدام بياانت
تستند إىل السوق وذلك عن طريق توفري مابلي:
أ -املعلومات عن السوق :تشمل معلومات السوق القيمة اليت جيب مراقبتها ،كأسعار األسهم ،أسواق الديون
(السوق النقدي ،السندات متوسطة األجل ،القروض طويلة األجل ،املشتقات ،أسواق السندات احلكومية،
مؤشرات اإلفالس االئتماين...اخل) ،أسواق الصرف األجنيب ،أسواق السلع واملؤشرات املتعلقة مبنتجات حمددة.
ب -معلومات عن القطاع املايل :ملتابعة ما إذا كان القطاع املايل ككل يعكس حتركات السوق األوسع أو يعاين

من صعوابت ،وتشمل املعلومات اليت جيب مراقبتها معلومات سوق األسهم والقروض للقطاع املايل ككل،
وابلنسبة جملموعات فرعية حمددة من القطاع املايل مبا يف ذلك املؤشرات.
ج -معلومات خاصة بكل مصرف :ملراقبة ما إذا كان السوق يفقد الثقة يف مؤسسة معينة ،فإنه من املفيد مجع
املعلومات حول أسعار األسهم ،أسعار التداول يف السوق النقدي ،واألسعار ملختلف فرتات التمويل ،سعر عائد
السندات املصرفية ،الدين الثانوي يف السوق الثانوية.

 -3أدوات السياسة االحرتازية الكلية كمنهج شامل للتخفيف من خماطر السيولة النظامية :لقد كانت

خماطر السيولة النظامية يف صلب األزمة املالية لسنة  ،2008فقد نضبت أسواق التمويل أمام املؤسسات املالية،
واضطرت البنوك املركزية إىل التدخل مب بالغ غري مسبوقة وأساليب غري مطروقة يف سبيل توفري السيولة ،وقد
تكاثفت اجلهود الوطنية والدولية إلصدار معايري يف هذا الشأن ،وقد كان للجنة ابزل دور قيادي يف هذا اجملال،
إبصدار معايري كمية وكيفية من أجل إدارة أحسن ملخاطر السيولة ،كجزء من اإلطار الشامل الذي أطلق على
تسميته اتفاقية ابزل 3كما متت اإلشارة إليه سابقاً ،ورغم أن هذه املعايري من شأهنا أن تدعم استقرار القطاع
املصريف وتساهم بشكل غري مباشر يف ختفيف خماطر السيولة النظامية ،إال أهنا تتعلق ابألساس ابلسالمة
االحرتازية اجلزئية  ،مبعىن تسعى إىل احلد من تعرض البنوك فرادى ملخاطر السيولة ،واليقصد هبا التخفيف من
خماطر السيولة النظامية وغري مصممة هلذا الغرض.
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إن معايري إدارة السيولة املنصوص عليها يف اتفاقية ابزل ، 3عند دخوهلا حيز التنفيذ ال تستطيع معاجلة الطابع
النظمي الذي تتسم به خماطر السيولة معاجلة كاملة ذلك أن االعرتاف يتزايد اليوم أبن حماولة أتمني استقرار
النظام مبجرد ضمان التشغيل احلريص للمؤسسات فرادى ليست كافية ،فقد يفشل اإلشراف اجلزئي يف حتديد
املخاطر اليت تظهر على مستوى النظام ككل  ،مبعىن أنه ال يكفي احلفاظ على إدارة سليمة للسيولة على
مستوى البنوك فرادى ،إمنا يتطلب األمر منهجاً أمشل للسياسة االحرتازية الكلية إلدارة خماطر السيولة النظامية
ومحاية النظام ككل ،مبا يف ذلك تصميم نوع من التقييم ،يرصد األثر السليب الذي ميكن أن حتدثه قرارات إدارة
السيولة يف إحدى املؤسسات على بقية النظام املايل ،وجيب أن يكون هذا املنهج متعدد األبعاد وأن يتضمن ما
يلي:

 1-3قياس خماطر السيولة النظامية ومدى مسامهة كل مؤسسة فيه :وذلك من خالل:
وضع مؤشر لتسهيل رصد خماطر السيولة النظامية؛
منوذج للسيولة النظامية املعدلة حسب املخاطر ،ميكن من خالله حساب احتماالت حدوث نقص مجاعي
متوقع (أو واقعة سيولة نظامية) يف عدد من املؤسسات ،ومدى مسامهة كل مؤسسة يف هذا النقص؛
منوذج الختبار الضغوط الكلية واملالية السلبية على خماطر السيولة يف جمموعة من املؤسسات ،عن طريق حتديد
مدى اقرتاهبا من اإلعسار ومن مث قدرهتا على التمويل الذايت.
 2-3بناء احتياطات للسيولة معاكسة للدورة االقتصادية :وذلك هبدف ختفيف الطابع املساير لتقلبات
الدورة االقتصادية الذي تتسم به خماطر السيولة ،عن طريق توفري احلوافز واإلرشادات اليت تسمح للبنوك بتكوين
احتياطات إضافية للسيولة خالل فرتات الرواج االقتصادي ،ومن مث استخدامها يف توفري السيولة يف فرتات
اهلبوط االقتصادي ،مما يؤدي إىل تقسيم أكثر كفاءة ملخاطر السيولة النظامية بني القطاع العام واخلاص ،كما
يساعد يف احلد من تدخالت البنك املركزي أثناء فرتات الضغوط ،وقد يكون حتديد اشرتاطات إضافية لرأس
املال مستندة إىل املخاطر ،أو فرض نوع من الضرائب ،أو الرسوم اإلضافية على رأس املال مبثابة أساليب إلعادة
تسعري السيولة ،ميكن أن تساعد أيضاً يف ختفيض خماطر السيولة النظامية .وميكن النظر إىل الضرائب والرسوم
املقرتحة لتفرض على القطاع املايل من زاويتني :أوالً ويف حالة تطبيقها على السلوك الذي ينطوي على اإلفراط يف
التعرض للمخاطر املصرفية بصفة عامة وخماطر السيولة بصفة خاصة ،ميكن أن تكون أداة تصحيحية تقلل من
احتمال حدوث أزمات سيولة على مستوى املؤسسات املالية فرادى ،واثنياً ميكن أن تكون كآلية تُضاف من
خالهلا إىل اخلزائن احلكومية املوارد الالزمة لتغطية تكاليف األزمات اليت وقعت يف املاضي وأي أزمات قد تقع يف
املستقبل ،أي أن هذه الضرائب ميكن أن توفر املوارد اليت حتتاج إليها احلكومات للتدخل على نطاق النظام،
خاصة عندما تكون هناك أزمة سيولة نظامية.
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 3-3تعزيز اإلشراف والتنظيم على املؤسسات املالية غري املصرفية :حيث ينبغي أن ينظر صناع السياسات
أيضاً يف توسيع تغطية املعايري الكمية والكيفية اليت حددهتا جلنة ابزل (يف إطار اتفاقية ابزل )3لتحسني إدارة
السيولة ،ليشمل املؤسسات املالية غري املصرفية أو كما تسمى بنوك الظل(مثل بنوك االستثمار ،صناديق
االستثمار املشرتك ،صناديق التحوط ...إخل) ،وهي عبارة عن مؤسسات تقوم أبنشطة شبه مصرفية ولكنها
ختضع لقواعد تنظيمية وإشراف أخف مما يطبق على املؤسسات املصرفية(البنوك) ،واليت أثبتت األزمة أن إبمكاهنا
املسامهة يف حتويل آجال االستحقاق وزايدة خماطر السيولة النظامية ،ومن شأن ذلك أن حيد من تزايد خماطر
السيولة يف نظام صريفة الظل ،ومن مث لدى البنوك نظراً لوجود روابط التمويل وامللكية بني البنوك واملؤسسات غري
املصرفية.
 4-3تعزيز التنسيق الدويل :لقد أوضحت األزمة أن النظام املايل هو نظام عاملي له روابط قوية عرب البلدان،
فما كان يف البدء أزمة يف الوالايت املتحدة األمريكية انتقل فيما بعد إىل العامل أبكمله ،فمثالً ميكن اإلشارة إىل
أن من بني القنوات اليت انتقلت من خالهلا األزمة من االقتصادايت املتقدمة إىل االقتصادايت الناشئة ،هو
ماحدث من ختفيض التسهيالت االئتمانية املقدمة من مؤسسات مالية يف اقتصادايت متقدمة إىل فروعها
األجنبية  ،مما اضطرها بدورها إىل بيع أصول أو ختفيض االئتمان املقدم إىل املقرتضني احملليني ،وابلتايل فإن األمر
يتطلب مزيداً من التنسيق الدويل لتحسني ومجع املعلومات املالية عن أسواق التمويل ،حىت يتسىن القيام برصد
وتقييم و ِ
اف لرتاكم املخاطر النظامية للسيولة ،ويبدو صندوق النقد الدويل مؤهالً على أفضل وجه للقيام ابملهمة
ابلتعاون مع البنوك املركزية واملنظمات الدولية األخرى ذات الصلة .ويف هذا اإلطار ميكن تعزيز أثر السياسات
الوطنية إذا مت تنفيذه ابلتنسيق بني البلدان املتأثرة ،هبدف جتنب انتشار اآلاثر السلبية للسياسة الوطنية على
املستوى الدويل ،خاصة فيما يتعلق ابحتمال قيام البنوك واملؤسسات املالية األخرى بنقل عملياهتا إىل املناطق
اجلغرافية األقل قيوداً أي مراجحة القواعد التنظيمية ومن مث حدوث تشوهات تنافسية  ،مبعىن أن غياب التنسيق
العاملي احلريص لتنفيذ قواعد وسياسات إدارة السيولة النظامية ،قد يدفع ببعض دوائر األعمال لالنتقال إىل
مواقع هبا أطر تنظيمية أضعف للحد من التكاليف التنظيمية ،وقد يؤثر هذا يف القدرة على رصد خماطر السيولة
النظامية وإدارهتا.

 5-3تعزيز البنية التحتية الداعمة لعمليات إعادة الشراء :وذلك عن طريق وضع تدابري لتحسني كفاءة
أسواق التمويل عن طريق تقوية البنية التحتية اليت ترتكز عليها عمليات إعادة الشراء .ولتحقيق ذلك فإن األمر
يتطلب من السلطات الرقابية ،مساندة استخدام نظام الطرف املقابل املركزي للحد من املخاطر التشغيلية وخماطر
األطراف املقابلة اليت ترتبط بعمليات إعادة ا لشراء (على سبيل املثال سيكون من الضروري استحداث خدمات
مقاصة مركزية للطرف املقابل) هذا إىل جانب إخضاع األطراف املقابلة املركزية اليت ختدم أسواق إعادة الشراء
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ملتطلبات احلد األدىن مبا يكفل األمان والسالمة ،فضالً عن ضرورة أن يتيح البنك املركزي السيولة الالزمة يف
حاالت الطوارئ لألطراف املقابلة املركزية اليت تدار بكفاءة حال وقوع أزمة سيولة على املستوى النظامي .

 6-3تعزيز اإلشراف املوحد :إن البنوك الكبرية املؤثرة نظامياً يف الغالب تقوم ابلعديد من النشاطات (األعمال

املصرفية ،األوراق املالية ،التأمني ،إدارة األصول ،التوريق...إخل) يف البنك نفسه ويف فروعه يف ظل الشركة القابضة
األم ،ويركز اإلشراف املوحد على تقييم خماطر السيولة على مستوى اجملموعة أو الشركة القابضة ككل ،وليس
على مستوى فرع من الفروع فرادى ،لكن املشكل املطروح هو أن األنشطة األخرى ويف الكثري من البلدان ختضع
إلشراف وكاالت منفصلة ،وابلتايل ينبغي العمل على وضع إطار قانوين واضح وبقواعد تنظيمية متكن من
أسباب القوة ومنهجيات لإلشراف تدعمه ،وقدرة فنية مناسبة لتقييم خماطر السيولة النظامية على مستوى الشركة
ككل.
 7-3حتسني جودة الرقابة :إن تغيري القواعد التنظيمية وحده ال يكفي لتعزيز وحتسني إدارة خماطر السيولة

خاصة النظامية منها ،إذا كانت جودة تطبيقها أي الرقابة غري فعالة ،وابلتايل البد أن متتلك أجهزة الرقابة مهارة
التقدير السليم ،ابعتماد أساليب أفضل ملتابعة التقدم يف تطبيق املمارسات ومبادئ إدارة السيولة سواء على
مستوى الب نوك واملؤسسات املالية فرادى ،أو على مستوى النظام ككل(خماطر السيولة النظامية) ،وإذا مل يكن
التقدم كافياً قد يتطلب األمر نظاماً على غرار الركيزة الثانية يف اتفاقية ابزل(املراجعة الرقابية ملدى كفاية رأس
املال) ،يُعهد مبقتضاه إىل األجهزة الرقابية التأكد من وجود نظم مالئمة إلدارة السيولة املصرفية ،ومن أن لدى
البنوك قدراً كافياً من السيولة الواقية وخطط حمتملة للطوارئ ،فضالً عن وجود نظم لقياس خماطر السيولة
النظامية.
خ ــاتـ ـ ــمة:

إن املعايري التقليدية إلدارة خماطر السيولة أصبحت ال تليب احتياجات البنوك واجلهاز املصريف يف

مواجهة التحدايت الكبرية اليت نتجت عن األزمة املالية العاملية لسنة  ،2008حيث كان تركيز أجهزة الرقابة
منصباً على تنفيذ اتفاقية ابزل ، 2ومل تبدأ جلنة ابزل يف إعادة حبث القضااي املتعلقة مبخاطر السيولة إال يف اآلونة
األخرية ،من خالل إصدار معايري كمية وك يفية يف هذا اجملال كجزء من اإلطار الشامل الذي أطلق على تسميته
اتفاقية ابزل . 3وقد حاولنا من خالل هذا البحث تقييم دور املعايري اجلديدة للجنة ابزل (ابزل )3يف إدارة خماطر
السيولة النظامية اليت قد حتدث على مستوى النظام ككل ،واليت تفاقمت خالل األزمة املالية العاملية لسنة
 ،2008وقد توصلنا إىل النتائج التالية:
 إن املعايري اجلديدة للجنة ابزل  3فيما خيص السيولة ،واليت أعطت أمهية كبرية لوجود قاعدة سيولة متينة علىمستوى البنوك واملؤسسات املالية ،ستساهم بدون شك بشكل مباشر وبدرجة أكرب يف تعزيز قدرهتا على الصمود
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يف فرتات الضغط وأحداث السوق املعاكسة ،ورمبا بشكل غري مباشر يف ختفيف خماطر السيولة النظامية لكن
بدرجة أقل؛
 إن هذه املعايري تتعلق ابألساس ،أو مصممة إلدارة خماطر السيولة على مستوى البنوك واملؤسسات املالية(االحرتاز اجلزئي) ،وال يقصد هبا التخفيف من خماطر السيولة النظامية وليست مصممة هلذا الغرض؛
 هناك حاجة إىل إنشاء إطار ملواجهة خماطر السيولة النظامية بشكل مباشر (السياسة االحرتازية الكلية)،وليس بشكل غري مباشر كما هو احلال ابلنسبة للمعايري اجلديدة السابقة الذكر.
التوصيات :انطالقاً من النتائج السابقة ميكن اقرتاح التوصيات التالية:
 ضرورة أن ال يكون اهلدف من السياسة االحرتازية الكلية ،هو اإلحالل مكان السياسة االحرتازية اجلزئية ،ملاهلذه األخرية من أمهية يف ضمان صحة النظام املايل ،وإمنا اهلدف هو اإلضافة إليها وتكميلها؛
 ضرورة مراعاة عند وضع سياسات وأدوات السياسة االحرتازية الكلية ،األخذ بعني االعتبار حتقيق التوازن بنيمنافعها وتكاليفها؛
 تعزيز التعاون والتنسيق على املستوى الدويل ،فيما خيص صياغة وإنفاذ سياسات وأدوات السياسة االحرتازيةالكلية املتعلقة إبدارة خماطر السيولة النظامية ،ويبدو كل من صندوق النقد الدويل وبنك التسوايت الدولية يف
وضع جيد للقيام هبذا الدور؛
 ضرورة امتالك أجهزة الرقابة املصرفية الوطنية مهارة التقدير السليم والقوة يف إنفاذ سياسات وأدوات السياسةاالحرتازية الكلية ،فضالً عن ذلك فإن هذه األدوات والسياسات ال تعمل يف العدم ،فسالمة السياسة النقدية
واملالية واالقتصادية ضروري لتوفري بيئة مستقرة تعمل على إرساء نظام مصريف سليم.
قائمة املراجع
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