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إدارة مخاطر السيولة في نظم الدفع والتسوية اللحظية

أ

 تقديم
 

أسسّ مجلس محافظي المصاسف المشكضيح َمؤسساخ الىمذ الؼشتيح تمليذاً مىز ػذج سىُاخ، تذػُج أحذ 
أحذ المجاالخ راخ الؼاللح أصحاب المؼالي َالسؼادج المحافظيه لتمذيم َسلح ػمل حُل تجشتح دَلتً في 

أَساق ػمل تتىاَل المُضُػاخ  كما يصذس ػه اللجان َفشق الؼمل المىثثمح ػه المجلس، .تؼمل المجلس
َالمضايا التي تىالشٍا ٌزي اللجان َالفشق. إضافح إلّ رلك، يؼذ صىذَق الىمذ الؼشتي ضمه مماسستً 
لىشاطً كأماوح فىيح لٍزا المجلس، ػذداً مه التماسيش َاألَساق في مختلف الجُاوة الىمذيح َالمصشفيح التي 

لىمذ الؼشتيح. َتؼذ ٌزي التماسيش َاألَساق مه أجل تسٍيل تتؼلك تأوشطح المصاسف المشكضيح َمؤسساخ ا
اتخار المشاساخ َالتُصياخ التي يصذسٌا المجلس. َفي ضُء ما تضمىتً كل ٌزي األَساق َالتماسيش مه 
مؼلُماخ مفيذج ػه مُضُػاخ راخ صلح تأػمال المصاسف المشكضيح، فمذ سأِ المجلس أوً مه المىاسة 

ه الىشش َالتُصيغ. َلزلك، فمذ تاشش الصىذَق تىشش ٌزي السلسح التي تتضمه أن تتاح لٍا أكثش فشصح م
األَساق التي يمذمٍا السادج المحافظيه إلّ جاوة التماسيش َاألَساق التي تؼّذٌا اللجان َالصىذَق حُل 

ػي المضايا الىمذيح َالمصشفيح راخ األٌميح. َيتمثل الغشض مه الىشش، في تُفيش المؼلُماخ َصيادج الُ
تٍزي المضايا. فالٍذف الشئيسي مىٍا ٌُ تضَيذ الماسئ تأكثش لذس مه المؼلُماخ المتاحح حُل المُضُع. 

 َوأمل أن تساػذ ٌزي السلسح ػلّ تؼميك الثمافح الماليح َالىمذيح َالمصشفيح الؼشتيح. 
 

 وهللا ولي التوفيق،،
 

 عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي  
 اإلدارة المدير العام رئيس مجلس 

 صندوق النقد العربي 
 

 تقديم
 

أسسّ مجلس محافظي المصاسف المشكضيح َمؤسساخ الىمذ الؼشتيح تمليذاً مىز ػذج سىُاخ، تذػُج أحذ 
أحذ المجاالخ راخ الؼاللح أصحاب المؼالي َالسؼادج المحافظيه لتمذيم َسلح ػمل حُل تجشتح دَلتً في 

أَساق ػمل تتىاَل المُضُػاخ  كما يصذس ػه اللجان َفشق الؼمل المىثثمح ػه المجلس، .تؼمل المجلس
َالمضايا التي تىالشٍا ٌزي اللجان َالفشق. إضافح إلّ رلك، يؼذ صىذَق الىمذ الؼشتي ضمه مماسستً 
لىشاطً كأماوح فىيح لٍزا المجلس، ػذداً مه التماسيش َاألَساق في مختلف الجُاوة الىمذيح َالمصشفيح التي 

لىمذ الؼشتيح. َتؼذ ٌزي التماسيش َاألَساق مه أجل تسٍيل تتؼلك تأوشطح المصاسف المشكضيح َمؤسساخ ا
اتخار المشاساخ َالتُصياخ التي يصذسٌا المجلس. َفي ضُء ما تضمىتً كل ٌزي األَساق َالتماسيش مه 
مؼلُماخ مفيذج ػه مُضُػاخ راخ صلح تأػمال المصاسف المشكضيح، فمذ سأِ المجلس أوً مه المىاسة 

ه الىشش َالتُصيغ. َلزلك، فمذ تاشش الصىذَق تىشش ٌزي السلسح التي تتضمه أن تتاح لٍا أكثش فشصح م
األَساق التي يمذمٍا السادج المحافظيه إلّ جاوة التماسيش َاألَساق التي تؼّذٌا اللجان َالصىذَق حُل 

ػي المضايا الىمذيح َالمصشفيح راخ األٌميح. َيتمثل الغشض مه الىشش، في تُفيش المؼلُماخ َصيادج الُ
تٍزي المضايا. فالٍذف الشئيسي مىٍا ٌُ تضَيذ الماسئ تأكثش لذس مه المؼلُماخ المتاحح حُل المُضُع. 

 َوأمل أن تساػذ ٌزي السلسح ػلّ تؼميك الثمافح الماليح َالىمذيح َالمصشفيح الؼشتيح. 
 

 وهللا ولي التوفيق،،
 

 عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي  
 اإلدارة المدير العام رئيس مجلس 

 صندوق النقد العربي 
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  إدارة مخاطـر الديولـة في نظم الدفع والتدويـة اللحظيـة
 

 ج أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤددات النقد العربية

 
 اتـــــالمحتوي
 

 الصفحة  
 

 1 .......................................................................................................توهٍــذ  
  

 2 .................كٍفٍت التعاهل هعها و سىٌتالذفع والتأوالً: الوخاطز الوالٍت التً تىاخهها ًظن 
 

 3 .............................................................. ثاًٍاً: هبادئ وتىصٍاث الوٌظواث الذولٍت
 

 3 ...................................................................ِ لدقجفٌ ١ٕاجفٌثطث١اجفٌّل١ٌاج أ.
 4 ِ لدقجإدفر جِ لأؤجفٌط١ٌٛاجفٌفملٌاجٚفإلشؤفيج ١ٍٙلج................................... ب.
 III ................... 4ِمدي ترم١ا فٌط١ٌٛا ٚو١ف١ا إدفر  فٌط١ٌٛا ٚممل  ٌّمؤرفب ذلزي  ذ.
 4 ................................................................ ٚرلاجفإلدفر جف١ِٛ١ٌاجٌٍط١ٌٛا د.
 

 5 .........................................................تدزبت هؤسست الٌمذ العزبً السعىدي :  لثاً ثا
 

 5 ..................................................أدٚفبجإدفر جفٌّ لأؤجمٟجٔصلَج"ضؤ٠ع"ج أ.
 6 .................................................تسؤذاجِطلول جفٌطمٛيجفٌّل١ٌاجفٌّد٠ٕاج.... ب.
 7 إ دفدفبجٚإزؤفضفبجتسؤذاجفٌّطلول ج....................................................... ذ.

  
 9 ............................................................................... رابعاً:  الخالصت والتىصٍت

 



6



إدارة مخاطر السيولة في نظم الدفع والتسوية اللحظية

7

  لتدويـة اللحظيـةإدارة مخاطـر الديولـة في نظم الدفع وا
 

 1 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤددات النقد العربية

 توهٍذ
 

٠ّدً ٚزٛد إدفر  مّملٌا ٚٔطما إلدفر  تدمملب فٌط١ٌٛا مٟ ٔصُ فٌّدمٛ لب ٚفٌثط٠ٛلب 
فٌٍطص١ا،  لِال  ِّٙل  ٌطالِا ٚٔسلش ٘ ٖ فٌٕصُ مٟ إتّلَ فٌثط٠ٛلب ِٓ دْٚ ِ لأؤ، ف ِؤ 
جٚفٌّلؤمٟج جفٌّلٌٟ جفٌٕصلَ جِلدفل١ا جِٓ ج٠ٚمسز جفٌّلٌٟ، جفالضثمؤفر جتطم١ك جمٟ ج٠طلُ٘ فٌ ٞ

 .ِٚملِالتٗ
 

جِٓج جِسّٛ ا جتٛمؤ ج ٍٝ جفٌٍطص١ا، جٚفٌثط٠ٛا جفٌدمع جٔصُ جمٟ جٌٍط١ٌٛا جفٌٕلزطا جفإلدفر  تؤتىس
فضثؤفت١س١لبجفٌمًّجفإلدفر٠اجٚفٌثم١ٕاجٚفٌثطر١ٍ١اجفٌ ٞج٠ؤتٟجمٟجِمدِثٙلجتم ١كجتسلربجِطلول ج

(stimulationجذرؤ جرصدجفضثّل١ٌاجٚلٛ جأضدفججتثمٍكجذطؤواجفٌط١ٌٛاجمٟجفٌممل جفٌّلٌٟج،)
 ؤمٟ، ٚذلٌثلٌٟ تمد٠ؤ فضث١لزلب فٌط١ٌٛا ٚممل  ٌصؤٚي ٚضلالب ِم١ٕا.ٚفٌّل

 
٘ ف ٚأٌٚة فٌمد٠د ِٓ فٌّللري فٌّؤوس٠ا فٌثٟ تد٠ؤ ٔصُ فٌثط٠ٛلب فٌٍطص١ا ف٘ثّلِل  ِثسف٠دف  
جٌٙ ٖج جفٌى ١ؤ  ج ٍٝجمٛضجف ١ّ٘ا جٌثم ١كجتم١ٕلبجِملٌساجتدمملبجفٌط١ٌٛا، مٟجف٢ٚٔاجف خ١ؤ 

ه ّا فٌثٟ ٠ثُ تط٠ٛثٙل ١ِٛ٠ل  ِٓ خالٌٙل. ٚتٍمب فٌّللري فٌّؤوس٠ا فٌٕصُجمٟجظًجفٌّ لٌغجفٌ
دٚرف  ٘لِل  مٟ ل١لش ٚإدفر  ِ لأؤ فٌط١ٌٛا مٟ ٔصُ فٌثط٠ٛا فٌٍطص١ا، ِٓ ض١ح تمس٠س 
فٌطفلم١اجمٟجفٌثملًِجِعجفٌّطلرو١ٓجمٟجفٌٕصلَ،جِّٚلرضاجفإلدفر جفٌفملٌا،جٚتمد٠ُجفٌّطلٔد جٌُٙج

 اجفٌّؤت ماجذُٙجمٟجفٌٕصلَجذمدرجو ١ؤجِٓجفٌىفلض .جذّلج٠طل دج ٍٝجإدفر جفٌط١ٌٛ
 

جفٌثط٠ٛاج جٚٔصُ جفٌط١ٌٛا جِ لأؤ جذإدفر  جفٌسٛفٔبجفٌّؤت ما جفٌٛرلا ج٘ ٖ جتمدَ جفإلألر، مٟج٘ ف
جفٌمؤذ١اج جفٌّللريجفٌّؤوس٠ا جِثهّٕاجو ٌهجٌّسّٛ اجِٓجفٌثٛص١لبجفٌثٟجتطل د فٌٍطص١ا،

٠ٛلب.جوّلجتثمؤقجفٌٛرلاجٌٍثسؤذاجفٌؤفئد ج ٍٝجتم٠ٛؤجإدفر جمملٌاجٌٍط١ٌٛاجمٟجٔصُجفٌدمعجٚفٌثط
جٌٍثط٠ٛلبج ج"ضؤ٠ع" جٔصلَ جمٟ جفٌط١ٌٛا جِ لأؤ جإدفر  جمٟ جفٌطمٛدٞ جفٌمؤذٟ جفٌٕمد ٌّدضطا

 فإلزّل١ٌاجفٌٍطص١ا.
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  إدارة مخاطـر الديولـة في نظم الدفع والتدويـة اللحظيـة
 

 2 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤددات النقد العربية

 كٍفٍت التعاهل هعها و الذفع والتسىٌتالوخاطز الوالٍت التً تىاخهها ًظن  :أوالً 
 

ج جٔصُ جمٟ جفٌّل١ٌا جتل١ٕفلبجٌٍّ لأؤ جفٌثل١ٕفلبجت ثٍ جٕ٘لنج د  ج٘ ٖ جأْ جوّل فٌّدمٛ لب،
ِٚٓجأُ٘جفٌّ لأؤجفٌثٟج٠سدرجفإلشلر ج .فٌثٟجتطدججذٙل فٌّدمٛ لب أ٠هلجذلخثاليجٔٛ جٔصُ

جِ لأؤ جمٟ جٚتثّدً ج ١ٍٙل جفٌّثملري جفٌ ّطا جفٌّ لأؤ جٟ٘ جٕ٘ل جٚفٌط١ٌٛا،ج ٌٙل فالئثّلْ،
جفال جِ لأؤ جتمث ؤ جض١ح جٚفٌٕصل١ِا، جٚفٌثطر١ٍ١ا، جفٌمل١ٔٛٔا، جف ُ٘جٚفٌّ لأؤ جٚفٌط١ٌٛا ئثّلْ

 خ ؤفضجِٚطرٍٟجٔصُجفٌّدمٛ لب. أودؤجِلج٠طرًجذليٟٚ٘ج ٚف ضؤ  ضدٚخل  
 

 ٠ثطمك ٌُ ٔصُجفٌّدمٛ لبجإرف تطدججمٟ،جمإٔٙلج(Credit Risk) فالئثّلْ ّ لأؤم١ّلج٠ثمٍكجذ
خفلقجإٚفضدجٔث١ساج ٚلة ذ١ٓجأؤم١ٓجِٓجِطلروٟجٔصلَجفٌّدمٛ لبجمٟ إٔسلزجفٌطٛفٌاجفٌّل١ٌا

 ِ لأؤ ِٓ ٔٛ ١ٓ ١ٓذ ٕ٘لج َجذلٌدمعجذلٌٛملضجذىًجأٚجذسسضجِٓجفٌثسفِلتٗ.ج٠ثم١ٓجفٌث١١ّسفٌٍّس
 دْٚجفٌطلٛيجِٓ ذلٌدمع أٚال   ٠مَٛ ِٓ ٌٙل ٠ثمؤ  ّٚ٘لجِ لأؤجفٌدفمعجأٚال،جٚفٌثٟ فالئثّلْ،
جٚتدفٚالبج ِملذً ِل دمع ٌٗ، ٠ٚصٙؤ ٘ ف ز١ٍل   ف٢خؤ فٌمؤي جفٌثسلر٠ا جفٌثملِالب جضلي مٟ

أْج ٠فثؤ جفٌّطثٍُ  ٕدِل تطدجٚفٌثٟج (Receiver Riskِ لأؤجفٌّطثٍُج)ٚخل١ٔل  ي.جأضٛفقجفٌّل
جضسالبج تىْٛ أْ ل ً ٔٙلئ١ا أص طة فٌّطثٍّا فٌّدمٛ لب جمٟ جممٍٟ جذطىً جأٚد ة لد

ٟ٘ ف ودؤ ش١ٛ ل  مٟ ٔصلَ  "فٌّطثٍُ"تمدجِ لأؤج فٌّطثف١دجفٌّطلض ١اجمٟجٔصلَجفٌّدمٛ لب.
فٌّل١ٌاجٚفٌثسلر٠اج فٌّدضطلب ِٓ و ١ؤ  دد ٌٛزٛد رٌه ،ٌٍم١ٍّلب فٌٍطص١افٌثط٠ٛاجفإلزّل١ٌاج

 فٌّطثف١د جذطىًجِ لشؤجأٚجغ١ؤجِ لشؤجِٓجخدِلبجٔصلَجفٌّدمٛ لب.
 

 ِ لأؤ ذؤٔٙلتمؤيج ،جٚفٌثٟجتمؤيجذؤٔٙل(Liquidity Riskِ لأؤجفٌط١ٌٛاج)أِلجم١ّلج٠ صج
معج٠ىْٛجمٟجٚمعجِلٌٟجآِٓجٌّلؤيجفٌدفف أْ ِٓ فٌؤغُ  ٍٝ فٌدمع، أٚفِؤ إِىل١ٔاجتٕف١   دَ

جتىْٛج دمع  ٍٝ للدر غ١ؤ ٚلٛٞجإالجفٔٗ جأٚجفٌّملصاج ض لبجلد فٌثسفِلتٗجمٟجٚلةجفٌثط٠ٛا
 خلرزاج ٓجإرفدتٗ.

 
فٌّطثًّج ِٓ فٌط١ٌٛا مٟ مإْجفٌٕمصجفٌّدلة،ج(DNSٚمٟجٔصُجفٌثط٠ٛلبجفٌللم١اجفٌّدزٍاج)

ؤجفٌّ لأؤج ٍٝجفٌّطلرو١ٓجأ١ّ٘اجٌٕصلَجفٌّدمٛ لبجض١حجتمثل رفب مٟجصمٛذلب ٠ثط ب أال
أْجٌدٜجِطرٍٟجفٌٕصلَجلدر ج.جوّلجفٌّ لشؤ٠ٓجممطجمٟجفٌم١ٍّاجفٌّل١ٌاج١ٌٚصجوًجِطلروٟجفٌٕصلَ

ضلٌاجٔصُج مٟ أِل .مملٌاجٚإدفر جِ لشؤ جٌٍثطىُجمٟجضًجرٌهجٚتمؤ٠ؤجفٌفثؤفبجفٌس١ِٕاجٌٍّملٌسا
ج) جفٌٍطص١ا ج(RTGSفٌثط٠ٛا جف ١ّ٘اج غل٠ا ْٛتى فٌثط٠ٛا ٚلة مٟ فٌفٛر٠ا فٌط١ٌٛا مإْ، مٟ
فٌط١ٌٛا ذطىً ِثٛفتؤ ٚضؤ٠ع أخ ف   تٛفمؤ تثمٍب فإلزّل١ٌا فٌّملصا ٔصُ إْ ٚضلضّا،جض١ح
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  إدارة مخاطـر الديولـة في نظم الدفع والتدويـة اللحظيـة
 

 3 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤددات النقد العربية

جتملشج جفٌسلر٠اجمٟجفٌٕصلَجمٟجمثؤ جز١ِٕاجلد جٌططلذلتُٙ جفٌّطلرو١ٓجإ٠دف ٙل ذلال ث لرجفضثمدفد
 ذلٌدٛفٟٔجمٟجظؤٚيجِم١ٕٗ.

 
جذطؤْجضدٚدجتٛم١ؤجفٌط جت ثٍ ج .١ٌٛاجمٟجٔصُجفٌّدمٛ لبٚتث ل٠ٓجفٌ ٕٛنجمٟجض١لضثٙل جأٔٙل وّل

جفٌثٟجتؤغبجمٟجفٌٛصٛيجف١ٌٙل أ٠هل   جفٌّل١ٌا ٕ٘لج٠ ؤزجٚ .مٟجفضثؤفت١س١لبجِطثٜٛجفٌّ لأؤ
 ِٚثلذمثٙل ٚفت لر فٌمؤفرفب فٌّالئّا ِد ِٛل   فٌسسئ١افٌّؤوسٞجمٟجإدفر ج٘ ٖج فٌّلؤيدٚرج

ٚفٔثٙلضجذلٌّمٍِٛلبجفٌّل١ٌاج ،لرنِٓجفٌّمٍِٛلبجفٌثلر٠ ١اجٌٍّط ذؤٚفمد ِمٍِٛلب ِ ثٍفا ذدضف  
 فٌثفل١ٍ١اجٌٍ ٕه.

 
 هبادئ وتىصٍاث الوٌظواث الذولٍت :ثاًٍاً 

 
ج ج ٓ جفٌّلم١ا جفٌطٕٛفب جخالي جٚف أؤصدر جفٌّدمٛ لبج ف١ٌٙئلب جأٔصّا جٌسٕا جِدً فٌد١ٌٚا

ج) جفٌّل١ٌا جفٌثطث١ا جفٌثٛص١لبج (CPMIٚفٌ ١ٕا جِٓ جفٌمد٠د جفٌدٌٟٚ جفٌثط٠ٛلب جٌ ٕه فٌثلذما
ٚفٌدرفضلب فٌم١ّا رفب فٌماللا ذّ لأؤ فالئثّلْ ٚفٌط١ٌٛا. م١ّل ٠ٍٟ فضثمؤفمل  ٚفإلرشلدفبج

 ضؤ٠مل   ّ٘ٙل:
 
 فشثٍّةج ٍٝجخالخاجِ لدقجرفبج اللاجذإدفر جفٌط١ٌٛا: :هبادئ البٌٍت التحتٍت الوالٍت.أ

 
 فٌّلي  ضٛفق فٌثطث١ا فٌ ١ٕا  ٍٝ ٠سب: Credit Risk فالئثّلْ ِ لأؤفٌّ دأجفٌؤفذع:ج -

 ٠ٕطؤ فٌ ٞ ٚرفن فٌّطلرو١ٓ  ٍٝ فالئثّلٟٔ فٔىطلمٙل مملي ذطىً ٚإدفر  صدٚر ل١لش
 فٌّلي  ضٛفق فٌثطث١ا فٌ ١ٕا  ٍٝ ٠سب وّل. ٚفٌثط٠ٛا ٚفٌّملصا فٌدمع  ١ٍّلب  ٓ

 ذطىً ِطلرن وً  ٍٝ فالئثّلٟٔ فٔىطلمٙل ٌثرم١ا ولم١ا ِل١ٌا ِٛفرد  ٍٝ فٌطفلظ
 فٌٛض١ط  ٍٝ ٠ٕ رٟ رٌه، إٌٝ ماذلإلمل. فٌدما ِٓ  ل١ٌا درزا ٚزٛد ِع ولًِ

 تٍه أٚ فٌٕصل١ِا ف ١ّ٘ا رفب(  CCP) فٌّل١ٌا ف ضٛفق ِملِالب ٌثط٠ٛا فٌّؤوسٞ
 تطلمظ أْ ِثمدد ، لهلئ١ا ٚال٠لب مٟ تمم١دف أودؤ ِ لأؤ رفب أٔطما مٟ فٌّطلروا

 فٌط١ئا فٌط١ٕلر٠ٛ٘لب ِٓ ٚفضما ِسّٛ ا ٌثرم١ا ولم١ا إملم١ا ِل١ٌا ِٛفرد  ٍٝ
 ٚفٌطؤولب فخ١ٕٓ  ه٠ٛٓ تمدؤ  ٍٝ تمثلؤ ٚال تطًّ، أْ ٠ٕ رٟ فٌثٟ افٌّطثٍّ
 فٔىطلي أو ؤ مٟ فٌّؤوسٞ ِملذً ٌٍمؤي ٠ثط ب أْ شؤٔٗ ِٓ ٚفٌ ٞ ٌّٙل فٌثلذما
 .ضؤزا ضٛق ظؤٚي مٟ وٍٟ فئثّلٟٔ
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  إدارة مخاطـر الديولـة في نظم الدفع والتدويـة اللحظيـة
 

 4 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤددات النقد العربية

ج - جفٌ لِص:  تثمٍب فٌثٟ فٌّلي  ضٛفق فٌثطث١ا فٌ ١ٕا  ٍٝ ٠سب: فٌهّلٔلبفٌّ دأ
 تم ً أْ م١ٙل، ذلٌّطلرو١ٓ فٌ لصا تٍه أٚ فالئثّل١ٔا لتٙلفٔىطلم إلدفر  مّلٔلب
 ٠سب وّل ِٕ فها، ٚض١ٌٛا ٚفئثّلْ ضٛق ِ لأؤ رفب فٌهّلٔلب ف ٌٚٝ ذلٌدرزا
 .ذٙل فٌّطلرو١ٓ ٚفٌسفَ فٌثؤوسفب ٚضمٛي( Haircut) فٌ لُ ٔطب تطد٠د  ١ٍٙل
 

ج - جفٌطلذع:   ضٛفق ثطث١افٌ فٌ ١ٕا  ٍٝ ٠سب: Liquidity Risk فٌط١ٌٛا ِ لأؤفٌّ دأ
 ِٛفرد  ٍٝ ٚفٌطفلظ مملي، ذطىً ٌد٠ٙل فٌط١ٌٛا ِ لأؤ ٚإدفر  ٚرصد ل١لش فٌّلي
 فٌثسفِلب ٌثط٠ٛا ٚرٌه ف ٔصّا مٟ ذٙل فٌّمّٛي فٌمّالب ز١ّع ِٓ ولم١ا ض١ٌٛا
 فال ث لر مٟ ف خ  ِع فٌدما، ِٓ  ل١ٌا ٚذدرزا فٌثط٠ٛا ٠َٛ ٔفص خالي فٌدمع

  ٍٝ تطثًّ لد ٚفٌثٟ فٌّطثٍّا فٌهرٛأ صلبمطٛ ٚتم ١ك ِ ثٍفا ض١ٕلر٠ٛ٘لب
ٌد لد ٚفٌثٟ ٌٗ فٌثلذما ٚفٌطؤولب ٚفضد ِطثؤن تمدّؤ ّٛ  فالزّل١ٌا ٌٍط١ٌٛا فٌثسفَ أو ؤ ت
 .فٌطؤزا فٌطٛق ظؤٚي مٟ

 
ج٘ فج: هبادئ إدارة هخاطز السٍىلت الفعالت واإلشزاف علٍها.ب جمٟ جٚفضد جِ دأ ٠ٚطًّ

 فٌطؤْ:
 

٠ؤجذفمل١ٌاجٚمعجفٌط١ٌٛاجِٚ لأؤ٘لجٌد٠ٗجخاليجٔفصج ٍٝجفٌ ٕهجأْج٠د"فٌّ دأجفٌدلِٓ:ج -
ج) جIntraday Liquidity Positionٌف١ٌَٛ جضٛفضج( جفٌٕمد٠ا جٚفٌثط٠ٛلب جفٌدمملب ّٛفزٙا

 ."خاليجفٌفثؤفبجفٌم ١م١اجأٚجمثؤفبجف زِلب
 

 ٚتطًّجٔط ث١ٓ: :IIIهعذل تغطٍت السٍىلت وكٍفٍت إدارة السٍىلت وفماً لومزراث باسل .ج
 

تٛم١صجِدٜجوفل٠اجف صٛيجفٌطلئٍاج ل١ٌاجفٌسٛد جغ١ؤج،ج(LCR)١ٌٛاجٔط اجترم١اجفٌط .1
 فٌّؤ٘ٛٔاجٌدٜجفٌ ٕهجٌّملذٍاجفضث١لزلبجفٌط١ٌٛاجمٟجف زًجفٌمل١ؤ.

 
ض١حجتم١صج٘ ٖجفٌٕط اجل١ّاجِللدرجف ِٛفيج،ج(NSFR)ٔط اجصلمٟجفٌث٠ًّٛجفٌّطثمؤج .2

 فٌّثلضاجأ٠ٍٛاجف٢زً.ج
 

جٚرلا :اإلدارة الٍىهٍت للسٍىلتورلت .د ج ٟٚ٘ ج ٓ جصدرب جٌٍؤللذاج ًّ جذلزي ٌسٕا
ٚممةجفٌٛضلئًجفٌى١ّاجإلدفر جفٌط١ٌٛاجخاليجف١ٌَٛ،جض١حج ،2113مٟجأذؤ٠ًجفٌّلؤم١اج
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 5 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤددات النقد العربية

أْج٘ ٖجفٌٛضلئًجتثّلشٝجِعجفٌّثمٍ لبجفٌٕٛ ١اجمٟجٚرلاج"ِ لدقج ٛفًِجإدفر جِ لأؤج
ثط٠ٛاجمٟجفٌط١ٌٛاجفٌفملٌاجٚفإلشؤفيج ١ٍٙل"جذٙديجفٌمدر ج ٍٝجفٌٛملضجذلٌثسفِلبجفٌدمعجٚفٌ

 فٌٛلةجفٌّطددجتطةجز١ّعجفٌصؤٚي.
 

 تدزبت هؤسست الٌمذ العزبً السعىدي :ثالثاً 
 

 ٍّة ِدضطا فٌٕمد فٌمؤذٟ فٌطمٛدٞ  ٍٝ  ددف  ِٓ فٌ ؤفِر ٚفٌفمل١ٌلب ٚفٌثسلرب فٌّثٕٛ ا 
ٚفٌٙلدماجمٟجِسٍّٙلجإٌٝجتطط١ٓجإدفر جٚتٕص١ُجٚتٕط١كجممل١ٌلبجإدفر جِ لأؤجفٌط١ٌٛاجفٌّل١ٌاج

جف خؤٜجرفبجفٌماللاجمٟجأٔصّ جٚف ٔصّا ج"ضؤ٠ع"، جمٟجٔصلَ جخلصا جفٌّدمٛ لبجفٌطمٛد٠ا ا
ج جفٌّدزٍا. جفٌللم١ا جفٌثط٠ٛلب جِ دأ ج ٍٝ جتمًّ جٚفٌثٟ جفإلألر، ج٘ ف جفٌ ٕٛنجمٟ ج ٍٝ ٠ثٛزب

فٌّطلرواجمٟجٔصلَج"ضؤ٠ع"جأْجتمدَجمّلٔلبجِل١ٌاجِٓجخاليجشؤفضجضٕدفبجضى١ِٛاجتطث دَج
جٚ جف١ٌَٛ جخالي جِد٠ٕا جِل١ٌا جفٌطؤفضجوطمٛي جإ لد  جٚفتفلل١ا جفٌطؤفض جإ لد  جفتفلل١لب  ١ٍّلب

 فٌّملوص.
 
٠طثًّ ٔصلَ "ضؤ٠ع"  ٍٝ  ددف  ِٓ ف دٚفب أدواث إدارة الوخاطز فً ًظام "سزٌع": .أ

ٚفٌٛظلئ جفٌثم١ٕاجفٌثٟجتطل دجِدضطاجفٌٕمدج)وّطرًجٌٍٕصلَ(جٚأٛفلُجفٌمًّجٌد٠ٙلجٚو ٌهج
جِؤفل ا ج ٍٝ ج"ضؤ٠ع" جٔصلَ جمٟ جف  هلض جتٍهج فٌ ٕٛن جأُ٘ ج٠ٍٟ جٚم١ّل جض١ٌٛثُٙ، ٚإدفر 

 ف دٚفبجٚفٌٛظلئ :
 

جٌس١ّعج .1 جٚفٌّطثم ١ٍا جفٌطل١ٌا جفٌّل١ٌا جفٌطٛفالب جٚإدفر  جِٚؤفل ا ج ؤ  أدٚفب
 فٌّطلرو١ٓ.

 
تمد٠ًجأ٠ٌٛٚلبجفٌطٛفالبجفٌّل١ٌاجذىلماجمئلتٙلجضطبجأ١ّ٘ثٙلجٌٍّطلرنجٌثطس١ُجِ لأؤج .2

 فضث١لزلبجفٌط١ٌٛا.ج
 

ليجفٌّمٍِٛلبجٚفالضثفطلرفبجِٓجٚإٌٝجفٌّدضطاجٚأٍبجرضلئًجفٌ س٠ٕاجفٌٕل١اجإلرض .3
 فٌّطل د جض١ٓجفٌطلزا.

 
جذ١ٓج .4 جفٌم١ٍّلب جذثط٠ٛا جفٌّؤوسٞ جفٌٕصلَ ج٠مُ جٌُ جإرف جفٌّثملذٍا: جضلالبجفالٔثصلر تٕص١ُ

فخ١ٕٓجأٚجأودؤجِٓجفٌّطثؤو١ٓجذط بج دَجوفل٠اجض١ٌٛاجوًجِطثؤن،جٚفٌثٟج٠ّىٓجأْج
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 6 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤددات النقد العربية

جض جفضثالَ جفضثمل ٛف جإرف جٌُٙ جِثٛمؤ  جضلٌاجتل ص جمٟ جفٌّٛمٛ ا جفٌٛفرد  ٛفالتُٙ
جذلت لرج جفٌّثملذٍا جفالٔثصلر جضلٌا جتط٠ٛا جإٌٝ جتطمٝ جأْ جفٌٕمد جٌّدضطا ج٠سٛز فٔثصلر،

 ذمضجأٚجز١ّعجفإلزؤفضفبجفٌثل١ٌاجذّٛفمماجفٌّطثؤو١ٓجفٌّم١١ٕٓجٚذلٌثملْٚجِمُٙ.
 

فجإدفر جفٌّٛف ١دجفٌٕٙلئ١اجٌم ٛيجرضلئًجفٌطٛفالب:ج٠سٛزجٌّدضطاجفٌٕمدجأْجتهعجل١ٛ .5 د 
 ٍٝجل ٛيجٚتٕف١ جرضلئًجفٌطٛفالبجذٛفضماجفٌٕصلَجفٌّؤوسٞجذلضث دفَج ١ٍّاجفٌّٛ دج
جفٌم١ٍّا،ج٠ثُجرمضجرضلئًج فٌٕٙلئٟجٌم ٛيجرضلئًجفٌطٛفالب.جٚمٟجضلٌاجفضث دفَج٘ ٖ
جفٌم١ٍّلبج جإٌرلض ج٠ثُ جأٔٗ جإملما جفٌماللا، جرفب جفٌم١ٍّلب جٌفئلب جفٌسد٠د  فٌطٛفالب

 ملرجفٌّطثؤو١ٓجفٌّم١١ٕٓجذ ٌه.فٌّٛمٛ اجمٟجضلٌاجفالٔثصلرجٚإش
 

 ٚظلئ جتم١ٕاجٌثمد٠ًجضلالبجِلج٠مؤيجفٌّدمٛ لبجفٌّثٛلفاجٔث١ساجٔمصجفٌط١ٌٛا. .6
 
جوًج .7 جٌدٜ جٚتطؤولتٙل جٚتٛزٙلتٙل جٚضسّٙل جفٌط١ٌٛا جِطثٜٛ ج ٍٝ جفالأال  ٚظ١فا

جٚفٌثٟج جٚفٌٛمٛش جفٌدلا جفٌطد٠د  جفٌمؤ  جشلشلب جتمدَ جض١ح جآٟٔ، جذطىً ِطلرن
 ؤملجتفل١ٍ١لجٌىًجِثمٍملبجرٌه.جتطث دَجفٌمؤٚ جفٌّؤئ١اج 

ج
ج)تدزبت هحاكاة السمىف الوالٍت الوذٌٌت: .ب جفٌٛفلع جِطلول  جذؤفِر ،ج(Simulationتمث ؤ

أضدجأٔسصجّٔلرذجفضثؤفت١س١لبجفٌمًّجفٌثٟج٠مثّدج ١ٍٙلجِطرٍٟجٔصُجفٌّدمٛ لبجفٌّل١ٌاجمٟج
لٌا.جٟٚ٘جإضدٜجشؤْجإدفر جفٌثدمملبجفٌّل١ٌاجٚفالضث١لأجٌٙلجٚٚمعجفٌطٍٛيجفٌّالئّاجٚفٌفم

جفٌطؤْج جفٌثٛص١لبجٚفٌدفرضلبجمٟج٘ ف جِع جتّلش١ل جفٌٕمد جِدضطا جذٙل فٌفمل١ٌلبجفٌثٟجتمَٛ
جٚتٛلملتٙل،ج جفٌّل١ٌا جفٌط١ٌٛا جِ لأؤ جٌدرفضا جِطثّؤ جذطىً جفٌّؤوس٠ا جفٌ ٕٛن جذٙل ٚتمَٛ
جٟٚ٘ج"تسلربجفٌّطلول "ج جٚٔسلضل جفٌّٕلرذجٚفلم١ا جتٍه جأودؤ جأضد جفٌّدضطا ض١حجتم ك

جت جتؤخ١ؤ جٔصلَجٌدرفضا جمٟ جفٌ ٕى١ا جفٌم١ٍّلب جتدمك جضالضا ج ٍٝ جفٌّد٠ٕا جفٌطمٛي م١ٍص
 "ضؤ٠ع".جتّدًجفٌٙديجِٓجفٌثسلربجم١ّلج٠ٍٟ:

ج
ج) .1 جفٌهّلٔلبجفٌّل١ٌا جض١لضا جممل١ٌا جِدٜجCollateral Policyدرفضا جِٚمؤما جفٌطل١ٌا )

 فٌطلزاجإٌٝجتمد٠ٍٙلجأٚجتم٠ٛؤ٘لجمٟجظًجِمم١لبجٔثلئرجفٌثسلرب.
 
 فٌّطلّ٘اجمٟجتم٠ٛؤجإزؤفضفبج ًّجٔصلَج"ضؤ٠ع"جِٓجفٌٕلض١اجفالضثؤفت١س١اجٚفٌثم١ٕا. .2
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  إدارة مخاطـر الديولـة في نظم الدفع والتدويـة اللحظيـة
 

 7 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤددات النقد العربية

جتدمكجفٌم١ٍّلبج .3 ج ٍٝجضالضا جمٟجفخثاليجفٌطمٛيجفٌّد٠ٕا تط١ًٍجفٌثؤخ١ؤفبجفٌّ ثٍفا
 فٌ ٕى١ا.

 
ِمؤماجضٍٛو١لبجفٌّطلرو١ٓجٚأضل١ٌبجتملٍُِٙجِعجضلالبجتّد١ًجٌٛللئعجِطلذٙاجضٍ لج .4

 اجفٌّل١ٌا.ٚإ٠سلذلج ضدفججفٌط١ٌٛ
 
جٚفضثؤفت١س١لبج .5 جضدٚخٙل، جأٚللب جٚضٌٍٛٙل، جف ضدفج جٌط١ٕلر٠ٛ٘لب ج ًّ جإألر ذٕلض

جفالضثمؤفرجفٌّلٌٟجمٟجفٌممل جفٌّلؤمٟجٚفٌّطثف١د٠ٓج جدْٚجتؤخؤجد لئُ فٌثرٍبج ١ٍٙل
 ِٓجخدِلتٗ.

 
تؤخ١ؤجفٌّطلرو١ٓجفٌر١ؤجِ لشؤ٠ٓجٚفٌّطثف١د٠ٓجِٓجخدِلبجٔصلَجفٌدمٛ لبج)ِدًجذ١ٛبج .6

ض١ّلجأضٛفقجفٌّليجرفبجفٌثٟجتطدججتر١ؤفبجزٛ٘ؤ٠اجل٠ٛاجمٟجِطثٜٛجفٌّملصا(جالج
 فضث١لزلبجفٌط١ٌٛاجفٌّل١ٌاجٚذطىًجمسلئٟجٚضؤ٠ع.ج

 
 إعذاداث وإخزاءاث تدزبت الوحاكاة ج.
 

للِةجفٌّدضطاجذ ٕلضجٚضد جِطلول جذؤِس١اجِمثّد ج ٍٝجفٌ ٛفرز١ِاجفٌّمثؤضاجِٓجإألرج
ج ًّ (Soramäki,2001) جفٌ ٛفرز ج٘ ٖ جأْ جفٌّثملذٍاجض١ح جفالٔثصلر جضلالب جتٕصُ ١ِا

(Gridlockج١ٌثُجِطلول جتدمكجفٌم١ٍّلبجفٌّل١ٌاجٚمكجفٌثر١ؤجمٟجفٌطمٛيجفٌّل١ٌا،جٚتُجأخ ج،)
جفٌطسًج ٍٝج ج٠ٚطثٛٞج٘ ف ج جذطىًج طٛفئٟ، ج"ضؤ٠ع" جِٓجٔصلَ جٚفضد ضسًجِلٌٟج١ٌَٛ

 اجفٌطل١ٌا.ف رصد جفالمثثلض١اجٌٍ ٕٛنجٚ ١ٍّلتٙلجٌٕفصجف١ٌَٛجٚضمٛمٙلجفٌّل١ٌاجفٌّد٠ٕ
 

 خُجزؤٜجتٕف١ جٚضد جفٌّطلول جفٌ ؤِس١اج د جِؤفبجشٍّة:
 

 .مٟجفٌّلئا 111فٌطمٛيجفٌّل١ٌاجفٌّد٠ٕاجفٌطل١ٌاج -
 مٟجفٌّلئا. 25تم١ٍصجفٌطمٛيجفٌّل١ٌاجذٕط اج -
 مٟجفٌّلئا. 75تم١ٍصجفٌطمٛيجفٌّل١ٌاجذٕط اج -
 .مٟجفٌّلئا111 تم١ٍصجفٌطمٛيجفٌّل١ٌاجذٕط ا -
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  إدارة مخاطـر الديولـة في نظم الدفع والتدويـة اللحظيـة
 

 8 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤددات النقد العربية

١اجتثىدشجذلٔ فل جل١ّاجفٌطمٛيجفٌّل١ٌاجفٌّد٠ٕاجٌٍ ٕٛن،جض١حجٌٛضظجأْجفٌم١ٍّلبجفٌّلٌ
ِٓجإزّلٌٟج ددججمٟجفٌّلئاج22.95ِٓجإزّلٌٟجل١ّاجفٌم١ٍّلبجٚججمٟجفٌّلئاج4تلًجإٌٝج

جضم جِد٠ٓجوّلج٠ٛمطٗجفٌطىًجفٌثلٌٟ:ج)صفؤ(فٌم١ٍّلبج ٕدج
ج
ج
ج
ج
ج
ج
ج
ج
ج
ج
ج
ج

ج جفٌم١ٍّلبجتثمٍصجِٓ جل١ّا جأْجٔط ا جف ٌٚٝجفٌٕلجٟمجمٟجفٌّلئاج99.65وّل ج جفٌطل ا
جمٟجفٌّلئاج7.27إٌٝججمٟجفٌّلئاج87.79ٚٔط اج ددجفٌم١ٍّلبجِٓجمٟجفٌّلئا،جج1.16إٌٝج

جذّؤٚرجضل ث١ٓج ٍٝجصفؤجضم جِد٠ٓجوّلج٠ٛمطٗجفٌطىًجفٌثلٌٟ:
ج
ج
ج
ج
ج
ج
ج
ج
ج
ج
ج
ج
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  إدارة مخاطـر الديولـة في نظم الدفع والتدويـة اللحظيـة
 

 9 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤددات النقد العربية

ج ٍٝج جفٌّد٠ٕا جفٌّل١ٌا جفٌطمٛي جتم١ٍص جتؤخ١ؤ جِطدٚد٠ا جفٌثسؤذا جٔثلئر جِٓ  ٚٔطث ٍص
 سّٛ اجِٓجفٌمٛفًِجٌمًجأّ٘ٙلجض١لضاجِدضطاجفٌٕمدجمٟجتٕص١ُجفٌ ٕٛنجٚرٌهج٠مٛدجإٌٝجِ

جِم١ٕا جز١ِٕٗ جمثؤفب ج ٍٝ جفٌّل١ٌا جفٌطٛفالب  Business Cycle transaction) تدمك
Calefactions.) 

 
ِٚٓجفٌسد٠ؤجذلٌ وؤجأْجِطدٚد٠اجفٌ ٕٛنجفٌّطلرواجمٟجٔصلَج"ضؤ٠ع"جمٟجذدف٠لبجفٔماللثٗج

ج ج 1997 لَ جمٟ جإ٠سلذٟ جتؤخ١ؤ جٌٗ جولْ جفٌ ٕٛن،جَ ج ٍٝ جفٌطلٌ ا جفٌّل١ٌا تم١ٍصجفٌطمٛي
ٚذلٌّملذًجملٔٗج٠الضظجفٔٗجمٟجفٌطٕٛفبجف خ١ؤ جٚفٌثٟجفزدفدجم١ٙلج ددجِطلروٟج"ضؤ٠ع"ج

 وّلجت ١ٕٗجٔثلئرجفٌطمٛيجفٌّل١ٌاجفٌّد٠ٕا. -م ُجفٌطلزاجإٌٝجز٠لد جفٌطمٛيجفٌّل١ٌاجفٌّد٠ٕاج
 

جٚذط١ٕلر٠ٛ  جفٌّؤفب ج طؤفب جفٌّطلول  جذؤفِر جتٕف١  جفٌّسليجٚزؤٜ ج٠ثطع جال جِ ثٍفا ٘ل
جفزثّل لبج جمٟ جفٌّٛمٛ  ج٘ ف جضٛي جِطٙ ل ج ؤمل جفٌٕمد جٚلدِةجِدضطا جٕ٘ل، ٌ وؤ٘ل
جفٌمؤذٟج جفٌٕمد جصٕدٚق ج٠ممد٘ل جفٌثٟ جٚٚرظج ٍّٙل جٚفٌثط٠ٛا جفٌدمع جٌٕصُ جفٌمؤذ١ا فٌٍسٕا

 ذطىًجدٚرٞ.
 

 التىصٍتالخالصت و :رابعاً 
 

 ذٟجفٌطمٛدٞ،ج٠ّىٓجفٌٕصؤجذّلج٠ٍٟ: ٍٝجمٛضجِلجتمدَجٚذلٌٕصؤجٌثسؤذاجِدضطاجفٌٕمدجفٌمؤ
 

جفٌـّدمٛ لبج.أ جٔصُ جمٟ جفٌط١ٌٛا جإدفر  ج(RTGS)فٌٍطص١ا جِٚٓج، جذلٌرا جأ١ّ٘ا جرٚ ِٛمٛ 
ال٘ثّلَجٚفٌدرفضاجٚفٌثط١ًٍج ٍٝجفٌّطث١٠ٛٓجفٌٕصؤٞجٚفٌثم ١مٟجِٓجف فٌُّٙ أْ ٠ٌٟٛ ِس٠دف  

٘ فجفٌّسليجِعجفضث دفَجفٌٕصؤ٠لبجفٌم١ٍّاجفٌّثمدِاجمٟج ،ِٓجل ًجِطرٍٟجٔصُجفٌّدمٛ لب
  .ٚفالضثفلد جِٓجتسلربجفٌّطلول 

 
جفٌد١ٌٚا.ب جٚفٌثٛص١لب جفٌثم ١ملب جأمهً جمٛض جمإْمٟ ج ، جتم١ٕلب ٟ٘ج فٌّطلول فضث دفَ

ف لؤبجٚف ودؤجِلدفل١اجٌّمؤماجٚفوثطليجأٚمل جفٌط١ٌٛاجفٌّل١ٌاجفٌّط١ٍاجٚفخث لرجلدر ج
جِعجأٚمل جِ ثٍفاجذطىًج ٍّٟجٚممليجٚألؤ جتملٍِٙل . بجإٌٝجفٌٛفلم١افٌ ٕٛنجِٚلدفل١ا

 . دٚرٞ ًّجزِٕٟج ذؤٔلِرِٓجفٌُّٙجفضثّؤفر٠اجإزؤفضجتٍهجفٌثسلربجمّٓجٌ ٌه،ج
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  إدارة مخاطـر الديولـة في نظم الدفع والتدويـة اللحظيـة
 

 10 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤددات النقد العربية

جٌٍط١ٌٛا.ج جفٌفملٌا جفإلدفر  جغ١لب جمٟ جالض١ّل جفٌّل١ٌا جفٌط١ٌٛا جٌّ لأؤ جفالضث١لأ ج دَ ج،إْ
ٌمًجأّ٘ٙلجتٛل جدٚر ج ًّجٔصلَجفٌّدمٛ لبجذطىًجمسلئٟجج.ِ لأؤجِثمدد ج٠ٗثؤتبج ١ٍ

ِّلج٠دخؤجٚذطىًجضؤ٠عج ٍٝجفالضثمؤفرجفٌّلٌٟجفٌّطٍٟج،ج(Gridlock-بج)تللدَجفٌّدمٛ ل
ذًجٚلدج٠ثسلٚزجفٌطدٚدجفٌّط١ٍاجٚفإلل١ّ١ٍاجٚرٌهجذفمًجفٌثؤفذطجفٌط ىٟجٚفٌّمٍِٛلتٟجذ١ٓج

 ف ٔصّا.
 

جإدفر جأ١ّ٘اجفٌّطلرواجمٟجذؤفِرجٚٚرظجفٌمًّجٚفٌّٕثد٠لبجفٌد١ٌٚاجفٌّ ثلاجذدرفضلب.د
جفٌّد جمٟجٔصُ جفٌّل١ٌا جِعجج،مٛ لبفٌط١ٌٛا جِٕٙل جٚتم ١كجفٌسد٠د جِٓجِ ؤزلتٙل ٌالضثفلد 

مٟجفٌطٕٛفبجف خ١ؤ جفزدفدجفال٘ثّلَجذٙ فججأٔٗفٌثؤو١سج ٍٝجضمًجتسلربجفٌّطلول ،جض١حج
 .ل٘دجفٌّل١ٌاجفٌّث للامفٌ ٕٛنجفٌّؤوس٠اجٚفٌّجل ً فٌسلٔبجِٓ

 
جٚفإلزؤفئ١.ه جفٌف١ٕا جفٌّدمٛ لب جٔصُ جٚأدٚفب جٌٛظلئ  جٚفٌّطثّؤ جفٌدفئُ جرفبجفٌثم٠ٛؤ ا

جفٌّل١ٌا جذلٌط١ٌٛا جفٌماللا ج ٍٝ جٚفٌمًّ جفٌّدمٛ لب، جأٔصّا جفإلشؤفيج ٍٝ جدٚر ج،تفم١ً
جأٔصّاج ج ٍٝ جفٌّطؤم١ٓ جأ٘دفي جأ٠ٌٛٚلب جرأش ج ٍٝ جفٌّل١ٌا جفٌط١ٌٛا جِ لأؤ ٚٚمع

 فٌّدمٛ لب.
 

الج٠ّىٓج،جأْجفٌٛصٛيجإٌٝجِطثٜٛج لٌٟجِٓجفٌىفلض جمٟجإدفر جفٌط١ٌٛاجٚفٌثٕ دجذّ لأؤ٘ل.و
جِٓ جإالّ ُّ ج٠ث جٔصلَججأْ جٍِٚى١ا جإدفر  جمٟ جٚفٌّطثؤوا ٔا ّٛ جفٌّى جفٌٛضدفب جوفلض  خالي

جفٌّدمٛ لب جٕ٘ل، جفٌّملٛد جفٌّللريج. جفٌّل١ٌاِٚسّٛ ا جض١حفٌّدضطلب جِٓ ضطٓجج،
ج ج جد ّثٗ جِل جٚ٘ ف جف زً، جٚفٌم٠ٍٛا جفٌمل١ؤ  جٌٍط١ٌٛا جفٌّدمٛ لبجإدفرتٙل جأٔصّا ٌسٕا

فٌثٛص١لبج١كجِلجأصدرتٗجِٓججِٓجخاليجفٌثٛص١اجذثم ،ج(CPMI)جفٌّل١ٌاٚفٌ ٕٝجفٌثطث١اج
جِ لأؤج جض١ّل جٚال جف١ٔ٢ا جٚفٌثط٠ٛلب جفٌّدمٛ لب جٔصُ جذّ لأؤ جفٌّ ثلا ٚفإلرشلدفب

 ا.فالئثّلْجٚفٌط١ٌٛ
 

ذطىًجٌثط٠ٛاجفٌٍطص١اجفٌط١ٌٛاجٚأٚمل ٙلجٌدٞجِطلروٟجٔصلَجف ِ لأؤ إألرجإلدفر  ذٕلض.ز
ج خالي ِٓج،دٚرٞ جِٓجذؤفِرجفٌم  ٍٝ تمثّد رللذ١ا إزؤفضفبإرضلض ًّجفٌثٟجِٓج دد
 لٌاممّج إزؤفضفب ف ثّلد رفبجصفلبجِم١ٕٗجٌٍّطلرو١ٓ،جذّلجمٟجرٌهجدفخ١ٍا تملر٠ؤأّ٘ٙلج
جِٛفمع ز١ِٕل ِٚطدد   ٚٚمع فٌط١ٌٛا ِ لأؤ إدفر   ١ٍّلب مٟ فٌهم  ٌثطد٠د
 .ٌٍّطلرو١ٓ فٌط١ٌٛا
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  إدارة مخاطـر الديولـة في نظم الدفع والتدويـة اللحظيـة
 

 11 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤددات النقد العربية

ج.ح ج٠ثم١ٓ جإدفر  جفٌّدمٛ لبجضطٓ ج أٚمل  ٍٝجِطلروٟجٔصلَ جِٚ لأؤ٘ل ٌد٠ُٙ،جفٌط١ٌٛا
جمم ج)ذطىً جف١ٌَٛ جخالي ج(Intraday Liquidity Positionلي جفٌّدمٛ لبج، ٌّٛفزٙا

 أٚجمثؤفبجف زِلب. فال ث١لد٠اٚفٌثط٠ٛلبجفٌّل١ٌاجضٛفضجخاليجفٌفثؤفبج
 

جِطلروٟ.ط ج ٍٝ جفٌّدمٛ لب ٠ثم١ٓ جٔصلَ جفٌّثٛفتؤ ج ،مٟ جفٌصؤٚي جفخث لرفب تٕف١ 
ّٛفردجفٌٌّٛد جٚفٌهلغماجٚذطىًجدٚرٞج ٍٝجِ ثٍ جِللدرجفٌث٠ًّٛجلل١ؤ جف زًجٚفٌ

جٌٍط١ٌٛا جرٌه ج٠طل د جفٌّ لأؤج. جِطثٜٛ جمّٓ جفٌطل١ٌا جفالٔىطلملب جذملض جمّلْ مٟ
جفضثؤفت١س١لبج .فٌّطّٛشجذٙل جفالخث لرفبجٌثمد٠ً جٔثلئرج٘ ٖ ج ٍٝجفٌّطلرنجفضث دفَ وّل

 ٚض١لضلبجِٚٛفل جفٌط١ٌٛاجٌد٠ٗجٚتم٠ٛؤجخمطجأٛفرقجمملٌاجإلدفر جِ لأؤجفٌط١ٌٛا.
 

تٛم١ؤجإزؤفضفبجِث١ٕاجٌثطد٠دج فٌثط٠ٛاجفٌٍطص١ا،فٌّطلرنجمٟجٔصلَج ٍٝجإدفر جفٌ ٕهج٠ثم١ٓج.ي
٠سبجأْجتثهّٓج٘ ٖجفإلزؤفضفبجإألرج ًّج .ٚل١لشجِٚثلذماجِٚؤفل اجِ لأؤجفٌط١ٌٛا

جِٓجِٛزٛدفبجِٚمٍٛذلبجفٌ ٕهجخاليجمثؤفبج جفٌثٟجتثٌٛد شلًِجٌٍثٕ دجذلٌثدمملبجفٌٕمد٠ا
 ز١ِٕاجِطثم ١ٍاجِطدد .

 
ى اللدٌت العزبٍت لٌظن الذفع والتسىٌت، الوصارف الوزكشٌت العزبٍت بٌاًء على ها تمذم، تذع

ز بزاهح وإخزاءاث ٌتطى إلى(، RTGSلذفع والتسىٌت اإلخوالٍت اللحظٍت )لأًظوت تذٌز  التً
، أخذاً بوا خاء فً الىرلت هي لهذٍ األًظوت والتىعٍت بشأًهالتحسٍي إدارة هخاطز السٍىلت 

 ت هؤسست الٌمذ العزبً السعىدي فً هذا الشأى.وباالستفادة هي تدزب إرشاداث
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 .2012 - اٌّاٌٍحاإلطاس اٌمأًٛٔ ٌٕظُ اٌذفغ ٚذغٌٛح األٚساق  .46

 . 2012 - ذدشتح اٌثٕه اٌّشوضي اٌرٛٔغً فً اٌرؼاًِ ِغ اٌرذاػٍاخ االلرصادٌح ٌٍرطٛساخ اٌغٍاعٍح األخٍشج .47
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