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 إدارة السخاشخ

 مقجمة:
تدعى مؤسدات ووحجات األعساؿ بسا فيها السؤسدات السالية إلى تحقيق األرباح 
وتعطيع قيسة حقػؽ السمكية وبالتالي ثخوة حسمة األسهع، وفي سعيها هحا عميها 
مػاجهة جسمة مغ السخاشخ الكمية )أو العامة( والجدئية )أو الخاصة(، كسا هػ 

، فإف شبيعة العبلقة بيغ العائج عمى اال  عبلقة شخديةستمسار ومخاشخ  هي معمـػ
مدتػػ بسعشى أف الدعي وراء تحقيق مدتػػ مختفع مغ األرباح يعشي ضسشًا تحسل 

وكمسا ارتفع مدتػػ الخبح السقرػد كمسا زاد مدتػػ الخصخ  مشاسب مغ السخاشخ
 .السخافق والستػجب تحسمه

غيخها، وتختبط هح  السخاشخ تختبط بعػامل اقترادية كمية ممل التزخع، الكداد، و 
أيزًا بعػامل اقترادية جدئية ممل ضهػر مشافديغ ججد في نفذ قصاع الشذاط 

فبلس مػرديغ أو عسبلء، وغيخها مغ العػامل التي قج تؤثخ في نتيجة إاالقترادؼ، 
 أعساؿ السؤسدة دوف غيخها.

السؤسدة السالية تقـػ بػضيفة جػهخية في نطاـ السجفػعات في معطع الجوؿ 
ديات، كسا أنها تمعب دور الػسيط بيغ األفخاد والجهات التي تستمظ فائس واالقترا

مغ الديػلة )السػدعػف( وأولئظ الحيغ هع بحاجة لمديػلة لتسػيل حاجات استهبلكية 
ممبًل،  ،أو استمسارية أو غيخها )السقتخضػف(، بالشدبة لمبشػؾ التي تمعب دور الػساشة

 .صػؿ والخرـػالخصخ األكبخ يكسغ في سػء إدارة األ

وهشا نذيخ إلى إف االختبلؼ الخئيذ بيغ السؤسدة السالية وغيخ السالية يكسغ في 
لكل مشها فأغمبية أصػؿ السؤسدات  هيكل التسػيلشبيعة األصػؿ والخرـػ وبالتالي 

السالية هي عمى شكل أصػؿ سائمة تتسيد بقابمية لمتدييل بذكل سخيع ومغ الرعب 
دات السالية السشافدة، وهحا يؤدؼ إلى انخفاض العائج أف تتسايد عغ أصػؿ السؤس

 .عمى األصػؿ
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وبهجؼ تقجيع معجؿ عائج مختفع وتشافدي لحسمة األسهع وجحب السدتمسخيغ الججد، 
تقـػ السؤسدات السالية بتخفيس ندبة رأس الساؿ إلى إجسالي األصػؿ وتعسل في 

الخفع السالي وبالتالي تحسل ضل رافعة مالية مختفعة أؼ استعساؿ ندبة عالية مغ قػة 
مخاشخ مختفعة واالستمسار في أصػؿ أكمخ خصخًا مغ السصاليب السدتخجمة في 
تسػيمها مع السحافطة عمى أقل مدتػػ مسكغ مغ الديػلة، لحلظ فإف أؼ خصأ في 
القخارات يسكغ أف يؤدؼ إلى أثار سمبية ججًا عمى قجرة السؤسدة، مغ هشا كاف البج 

 ارة السخاشخ إلدارة السؤسدة السالية.مغ وضع نطاـ إلد

السؤسدات السالية تعتسج عمى صػرتها وسسعتها لجػ الشاس في الحفاظ عمى 
الستعامميغ معها وجحبهع لحلظ فإف أؼ خمل قج يؤدؼ إلى خمل في ثقة الجسهػر 
وبالتالي تخاجع أعسالها، وهحا الخمل يؤثخ عمى السؤسدات السالية السحمية مشها 

فبعس األحجاث قج تزعف ثقة الجسهػر، ونقز المقة هحا يسكغ أف  واألجشبية،
يشتذخ بدخعة ويؤدؼ إلى فذل الشطاـ السرخفي ككل أو يؤدؼ إلى خمق مذاكل في 

 قجرة هحا الشطاـ عمى الػفاء بالتداماته.

وإف سبلمة االقتراد الػششي وفعالية الدياسة الشقجية ألؼ بمج تعتسج عمى مجػ 
لي وعمى وجه التحجيج سبلمة السؤسدات السالية، مغ هشا تأتي سبلمة الشطاـ السا

أهسية الخقابة عميها وذلظ مغ أجل السحافطة عمى متانة وسبلمة هحا الجهاز خجمة 
 لبلقتراد.

مسا سبق يسكغ القػؿ إف السخاشخ تذكل جدًء ال يتجدأ مغ العسل السرخفي كسا أنها 
ف مدتػػ العائج والخصخ مختبصاف أتذكل مرجرًا لمخبح في حاؿ أحدشا إدارتها، و 

لمخدارة في حاؿ أخفقشا في ذلظ، لحلظ عمى السرارؼ تبشي  ابعبلقة شخدية، أو سبب
 سياسة مبشية عمى مبادغ نحكخ مشها:

 فهع السخاشخ وإدارتها بذكل فعاؿ.        - أ

 عجـ تجشبها بل تجشب تخكدها. - ب

 ها.عجـ القجرة عمى تحسم1-        تجشبها في حاؿ:       -ت
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زيادة تكمفة إدارتها عغ عػائجها )األرباح الستػقع تحققها في حاؿ تحسمها( 2- 
 .أؼ الشفقات أعمى مغ األرباح

نتجشب هح   لحا %1هشا يػجج خدائخ  %11والشفقة هي  %10العائج  مثال:
 السخاشخ.

إف تشطيع عسمية إدارة السخاشخ وأدواتها ساعج في تجشب القصاع السالي الكميخ مغ 
 األزمات.

األساس في قياس وتقييع السخاشخ هػ مقجار الخدائخ السحتسمة، ومغ جهة نطخ 
تشطيسية، فإف العبء الخأسسالي أو رأس الساؿ السصمػب ما هػ إال قيسة كسية كافية 
لسػاجهة هح  الخدائخ السحتسمة، أما مغ وجهة نطخ اقترادية، فإف مفهـػ كفاية رأس 

خ السحتسمة مغ كل مرجر مغ مرادر الخصخ، الساؿ يجؿ عمى مقجار الخدائ
 وتخريز رأس الساؿ االقترادؼ "الكافي" لسػاجهة هح  السخاشخة.

 :مفيػم السخاشخ وإدارتيا 

هي حالة مغ عجـ اليقيغ أو الذظ في تحجيج األهجاؼ السخسػمة، يشذأ الخصخ عشجما 
جخت العادة يكػف هشاؾ احتساؿ ألكمخ مغ نتيجة والسحرمة الشهائية غيخ معخوفة، 

عمى قياس هحا الخصخ مغ خبلؿ احتداب االنحخاؼ السعيارؼ )هػ الجحر التخبيعي 
 لسجسػع مخبع االنحخاؼ أو الفخؽ عغ الستػسط(.

كسا ذكخنا أف السؤسدات السالية )كسا السؤسدات األخخػ( هجفها هػ تعطيع الخبح 
ها لمخجمات السالية، وقيسة ثخوة السداهسيغ مغ خبلؿ إدارتها لمسخاشخ في إشار تقجيس

نسا هػ إدارة لمسخاشخ فالسؤسدة السالية إونحغ نػافقه الخأؼ تسامًا، بأف العسل السالي 
التي تتجشب السخاشخ بذكل مصمق ستخخج مغ الدػؽ كػنها فقجت القجرة عمى جحب 
التسػيل البلـز لسسارسة نذاشاتها كػنها تدتصيع تقجيع معجؿ عائج يديج عغ السعجؿ 

خاشخة، أما السؤسدات التي تفذل في إدارة السخاشخ بذكل فعاؿ فدتخخج عجيع الس
مغ الدػؽ نتيجة الخدائخ التي ستحل بها في وقت ما والبقاء سيكػف لتمظ 

 السؤسدات القادرة عمى إدارة السخاشخ بذكل فعاؿ.
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 :السخاشخ السحتسمة وأنػاعيا 

 لجيشا تقديسات مختمفة:
 أو بتعجاد أنػاع السخاشخ. نبلحع وجػد عجة وجهات نطخ بتقديع

 التفخيق بيغ:إحجػ هح  الصخؽ هي 
o .مخاشخ األعساؿ 

o .السخاشخ السالية 

 مخاشخ األعسال: -1
وتترل بعػامل تؤثخ في  شبيعة أعساؿ السشذأةاألعساؿ هي تمظ التي تتػلج مغ 

 ضخوؼ الدػؽ.
 السخاشخ السادية: -2

تقمبات الستغيخات هي مخاشخ مرجرها الخدائخ السحتسمة في األسػاؽ السالية نتيجة 
وتكػف هح  السخاشخ في العادة مختبصة بالهيكل التسػيمي لمسؤسدات السالية  السالية

واعتسادها الكبيخ عمى أمػاؿ الغيخ )الخافعة السالية( في القياـ بتقجيع خجماتها، حيث 
في وضع مالي ال تدتصيع فيه مقابمة التداماتها مغ  إف السؤسدة السالية تكػف 

أصػلها الجارية، ويسكغ التحكع في أثار السخاشخ الخاصة بأصل أو استمسار محجد 
، بيشسا ال يسكغ ذلظ اإلجخاء بالشدبة لمسخاشخ تشػيع السحفطة االستمساريةمغ خبلؿ 

 العامة.
 مػف السخاشخ إلى:وثسة شخيقة أخخػ لتقديع السخاشخ، حيث يقدع بعس الباح 

 مخاشخ عامة:  -1

 وهي التي تختبط بأحػاؿ الدػؽ واالقتراد عامة.
 مخاشخ خاصة: -2

 وهي تمظ التي تترل بالسؤسدة بحج ذاتها.
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 مغ حيث إمكانية إدارتيا إلى:ويقدع بعس الباحميغ السخاشخ 
 .مخاشخ يسكغ التخمز مشها 

 .مخاشخ يسكغ تحػيمها ألشخاؼ أخخػ 

  السؤسدة التعامل معها وإدارتها بشفدها.مخاشخ بإمكاف 

يسكغ تقديع السخاشخ إلى أربعة أنػاع رئيدة، هي مخاشخ مالية  بذكل عاـ
(Financial Risk( مخاشخ تذغيمية ،)Operational Risk مخاشخ أعساؿ ،)
(Business Risk( وأخيخًا مخاشخ الحػادث أو الكػارث )Event Risk.) 
 السخاشخ السالية: -1

 ،ومخاشخ السزاربة السخاشخ الرافيةسكغ تقديسها إلى نػعيغ مغ السخاشخ، يبجورها 

السخاشخ الرافية وتتزسغ مخاشخ الديػلة، مخاشخ االئتساف ومخاشخ عجـ الدجاد، وهي 

 .مخاشخ قج تتدبب بخدائخ لمسؤسدة في حاؿ تست إدارتها بذكل خاشئ

أما مخاشخ السزاربة والتي تشجع عغ عسميات السخاجحة التي قج تػلج أرباحًا في حاؿ 

كانت العسمية سميسة أو خدائخ في حاؿ العكذ، مخاشخ السزاربة تتزسغ مخاشخ 

أسعار الفائجة وأسعار الرخؼ وأخيخًا مخاشخ أسعار الدػؽ أو مخاشخ السخاكد 

 خ القيسة الدػقية(. السفتػحة )مخاكد مكذػفة تتغيخ قيستها بتغي

السخاشخ السالية متجاخمة فيسا بيشها مسا يديج مغ السخاشخ الكمية لمسؤسدة ممبًل لػ 

أف بشظ ما قاـ بعسميات مقػمة بعسمة أجشبية فهػ بحلظ عخضة لسخاشخ سعخ الرخؼ 

بذكل شبيعي ولكشه عخضة أيزًا لسخاشخ الديػلة ومخاشخ سعخ الفائجة، األمخ 

ا  خاص مغ قبل السدؤوليغ عغ إدارة السؤسدة بذكل عاـ وأولئظ الحؼ يدتجعي انتب

 السدؤوليغ عغ إدارة السخاشخ بذكل خاص.
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 السخاشخ التذغيمية: -2

درجة االلتداـ و التذغيمية والتكشػلػجية،  أنطستهاتختبط بتشطيع السؤسدة وبكفاءة 

عسميات سػء اإلجخاءات الستخحة لزبط و واالمتماؿ لمتعميسات واألنطسة السعتسجة، 

تقاريخ حػؿ نذاشه مختمفة عغ الحقيقة أو أميغ  ممل السجيخ العاـ قجـ ،اإلدارة والغر

 وهخب.مػاؿ صشجوؽ أخح األ

 مخاشخ األعسال: -3

تختبط بالبيئة التذخيعية والقانػنية التي تعسل السؤسدة في كشفها وما تتزسشه مغ 

الدمصات الشقجية في البمج وكحلظ سياسات اقترادية كمية وقػانيغ وأنطسة ترجر عغ 

 تختبط بالبشى التحية الستاحة وبسجػ تصػر نطاـ الجفع.

 مخاشخ األحجاث أو الحػادث:  -4

تتعمق بكل العػامل الخارجية التي في حاؿ حجوثها ستعخض لمخصخ أعساؿ السؤسدة 

 وبالتالي ستتخؾ أثخًا عمى كفاءة رأسساؿ السؤسدة وكفايتها.

 مثال:

سػريا مسكغ بأؼ لحطة في السرخؼ يشقصع االنتخنت السػجػد في اليـػ في 

السرخؼ بالتالي يربح السرخؼ غيخ قادر عمى القياـ باألعساؿ الخاهشة والمحطية 

 ما بيغ "السرخؼ األـ والسرارؼ الفخعية".
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  Oldfield& santomero األنػاع الثالثة اآلتية مغ السخاشخ حدب دراسة ة؛تحكخ 
 اآلتية مغ السخاشخ: األنػاع الثالثة

 .السخاشخ التي يسكغ التخمز مشها 

 .مخاشخ يسكغ تحػيمها لؤلشخاؼ األخخػ 

 .السخاشخ التي بإمكاف السؤسدة نفدها أف تجيخها 

السؤسدات السالية تتحاشى مخاشخ بعيشها بفزل خبختها العسمية وال تجخل في أعساؿ 
تجمب لها السخاشخ، وتقـػ شخيقة عسل السؤسدات السالية عمى الجخػؿ في أعساؿ 

 ذات مخاشخ يسكغ إدارتها بكفاءة وتحػيل ما يسكغ تحػيمه مغ مخاشخها.

حل العسل، وتكػيغ محفطة وتذتسل شخؽ تفادؼ السخاشخ عمى تػحيج أساليب ومخا
استمسارية متشػعة وتشفيح نطاـ أداء يقـػ عمى الحػافد مع بقاء مبجأ السدؤولية عغ 

 األعساؿ السشفحة.

ويسكغ تخفيس بعس السخاشخ التي تتعخض لها البشػؾ أو التخمز مشها بتحػيمها 
أو بيعها في أسػاؽ مجهدة لهحا الغخض )أسػاؽ التحػط وتعخؼ اليـػ بأسػاؽ 

تزع شخؽ تحػيل السخاشخ استخجاـ السذتقات السالية لمتحػط، وبيع و لسذتقات(، ا
االلتدامات السالية، وتغييخ شخوط االقتخاض، إضافة لصخؽ أخخػ تدتخجـ لهحا 

 الغخض.

ومغ ناحية أخخػ هشاؾ مخاشخ ال يسكغ التخمز مشها أو حتى تحػيمها لمغيخ ويجب 
لفرل بيغ الخصخ نفده وبيغ األصل الحؼ عمى السرخؼ أف يتحسمها نطخًا لرعػبة ا

 .يختبط به

والشػع الماني هي السخاشخ التي تقبمها السؤسدات السالية عمى أساس أنها مخاشخ 
وهح  السخاشخ تقبمها  مبلزمة ألنذصتها وال يسكغ فرمها عغ هح  األنذصة،

السؤسدات وتتعامل معها عمى أنها جدء مغ عسمها وهي متخررة فيها وتكافأ 
يها، ومغ أمممة ذلظ السخاشخ االئتسانية الكامشة في دفتخ األعساؿ السرخفية عم

 ومخاشخ الدػؽ السراحبة لؤلنذصة التجارية لمسرارؼ.
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 مالحطة:
فبيشسا يعالج قياس السخاشخ حجع التعخض  ،هشاؾ فخؽ بيغ قياس السخاشخ وإدارتها

لهح  السخاشخ، يخجع مفهـػ إدارة السخاشخ إلى العسمية اإلجسالية التي تتبعها 

العسل، ولتحجيج السخاشخ التي ستتعخض لها  إستخاتيجيةالسؤسدات السالية لتعخيف 

 وإعصاء قيع لهح  السخاشخ.

بشظ إلى خدائخ أو انحخاؼ نحكخ بأف السخاشخ تعّخؼ عمى أنها احتساؿ تعخض ال

الشتائج السحققة عغ تمظ السخصصة لها األمخ الحؼ يؤثخ عمى تحقيق أهجاؼ البشظ 

وعمى تشفيحها بشجاح، هح  الخدائخ قج تؤدؼ في حاؿ تخاكسها وعجـ التسكغ مغ 

 الديصخة عميها وعمى أثارها إلى إفبلس البشظ.

 إدارة السخاشخ: 

يهجؼ إلى تهيئة البيئة السشاسبة واألدوات  تعخؼ عمى أنها نطاـ متكامل وشامل

البلزمة لتػقع السخاشخ السحتسمة وتحجيج شبيعتها وتحجيج حجع آثارها السحتسمة عمى 

البشظ وأصػله وإيخاداته ووضع الخصط السشاسبة في ضػء البلـز والسسكغ  أعساؿ

قزاء عمى إجخاء  لكبحها وضبصها والديصخة عميها لمتخفيف مغ آثارها إف لع يسكغ ال

مرادرها أو تجشبها في حاؿ عجـ القجرة عمى تحسمها أو في حاؿ زادت تكمفة إدارتها 

 عغ العائج الستػقع مغ هح  السخاشخ.

ما هي مخاشخ السخاكد السكذػفة؟ هي مخاكد مكذػفة أو مغصاة تتغيخ قيستها  سؤال:

 بتغيخ القيسة الدػقية.
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 إدارة السخاشخ: الخمفية والتصػر 

إلى أف اختيار السحفطة ما هي إال معزمة تعطيع  Markowitzة أشارت دراس

العائج الستػقع مغ هح  السحفطة أو تخفيس مخاشخها، ويأتي العائج الستػقع الكبيخ 

)يقاس بالػسط الحدابي( فقط بالجخػؿ في مديج مغ السخاشخ )عبلقة شخدية(، أؼ 

 .هي إيجاد التػليفة السممى مغ السخاشخ والعائج

وأنه يسكغ  ،إلى العشاصخ العامة والخاصة لمسخاشخ Markowitzوقج أشار تحميل 

تخفيس أثخ السكػف الخاص لمسخاشخ مغ خبلؿ تشػيع محفطة األصػؿ بيشسا يتحسل 

يػاجه  Markowitzالسدتمسخ العشرخ العاـ في السخاشخ، ومع ذلظ فإف مشهج 

 عمى أصػؿ كميخة.مذكبلت عسمية في حالة اشتساؿ السحفطة االستمسارية 

نسػذج "تقييع األصػؿ الخأسسالية" وتشاوؿ مفهػمي "السخاشخ العامة"  Sharpeوشػر 

)معامل و"السخاشخ الستبقية" الحؼ يقيذ درجة حداسية األصػؿ لمتغيخات في الدػؽ 

 أؼ يسكغ تذتيت السخاشخ الستبقية )الخاصة بالسشذأة( بتشػيع السحفطة. (betaبيتا 

 مالحطة:

 العامة ال يسكغ التخمز مشها بيشسا السخاشخ الخاصة يسكغ التخمز مشها. السخاشخ

 

 

 اإلبقاء عمى اآللية السشاسبة لقياس السخاشخ ورصجىا ودرء آثارىا:
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 كيف يتع قياس السخاشخ؟

يشبغي أف يكػف لجػ السرارؼ نطع معمػمات لقياس التعخض لمسخاشخ الستعجدة ومخاقبتها 

والخصػات التي يجب اتخاذها لهحا الغخض تتسمل في إيجاد وتدجيمها والديصخة عميها، 

 معاييخ ترشيف ومخاجعة السخاشخ، وتقجيخ وتقييع درجات التعخض لها.

ومغ السهع كحلظ وجػد تقاريخ نسصية ومتكخرة حػؿ السخاجعة والسخاشخ التي تتعخض 

السصمػب هػ استحجاث معاييخ وقػائع األصػؿ ذات السخاشخ، و لها السؤسدة، 

تقاريخ إدارة وتجقيق السخاشخ، ويسكغ لمسرخؼ أف يدتخجـ السرادر الخارجية و 

لتقييع السخاشخ ممل كفاية رأس الساؿ وجػدة األصػؿ وكفاءة اإلدارة وحجع العػائج 

 .CAMELSوسيػلة األصػؿ والسبلءة والحؼ يعخؼ في المغة اإلنجميدية بسعيار 

 شفيحها في ضخوؼ مختمفة.والبج أف يكػف لجػ السرارؼ خصط شػارغ يسكغ ت

 وسائل مخاقبة داخمية مشاسبة وكافية:

العشرخ السهع في مػضػع السخاقبة الجاخمية هػ التأكج مغ مهاـ قياس السخاشخ، 

وهشاؾ عشرخ آخخ مهع في تقميل السخاشخ وهػ وجػد نطاـ حػافد ومحاسبة يذجع 

 السػضفيغ عمى اإلقبلؿ مغ الجخػؿ في السخاشخ.

الكفء هػ الحؼ يقيج صبلحيات اتخاذ القخار في حجود مقبػلة ويذجع ونطاـ الحػافد 

 متخحؼ القخار عمى إدارة السخاشخ بصخيقة تتساشى مع أهجاؼ السرخؼ وتصمعاته.

 كسا تحجثشا سابقًا عغ السخاشخ الخئيدية التي تػاجو السؤسدات السالية:



11 
 

وة حسمة حقػؽ السمكية قمشا أّف الهجؼ األساسي إلدارة السؤسدة السالية هػ تعطيع ثخ 

 وبالتالي تعطيع العائج عمى حقػؽ السمكية عمى السجػ الصػيل.

في هحا الفرل سششاقر مختمف أنػاع السخاشخ التي تػاجه السؤسدات السالية وهي 

مخاشخ االئتساف، مخاشخ الديػلة، مخاشخ سعخ الفائجة، مخاشخ الدػؽ، مخاشخ 

ار الرخؼ، السخاشخ القصخية والدياسية، العسميات مغ خارج السيدانية، مخاشخ أسع

السخاشخ التكشػلػجية، السخاشخ التذغيمية، ومخاشخ اإلفبلس، أخيخًا يسكغ القػؿ أف 

 العسل السرخفي في الشهاية هػ إدارة لمسخاشخ.

وفق غبليدغ تقدع السخاشخ التي تػاجهها السرارؼ إلى مخاشخ مالية وأخخػ غيخ 

مالية والسخاشخ السالية يسكغ أف ترشفها إلى مخاشخ سػؽ ومخاشخ ائتساف، أما 

ألنػاع أخخػ، مخاشخ التذغيل، والسخاشخ  إضافةالسخاشخ غيخ السالية فتذسل، 

 الخقابية، والسخاشخ القانػنية.

 السالية: أواًل: السخاشخ

مرجرها الخدائخ السحتسمة في األسػاؽ السالية نتيجة تقمبات الستغيخات السالية وتكػف 

ف السؤسدة أهح  السخاشخ في العادة مراحبة لشطاـ االستجانة )الخافعة السالية( حيث 

السالية تكػف في وضع مالي ال تدتصيع معه مقابمة التداماتها مغ أصػلها الجارية، 

 خاشخ هي:وأهع هح  الس

 مخاشخ االئتسان: -1
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  :مغ أهع السخاشخ التي تتعمق بالعسيل

كل السؤسدات السالية عخضة لسخاشخ االئتساف وهي السخاشخ السختبصة باحتساؿ 

عجـ تحقق التجفقات الشقجية الستػقعة مغ القخوض السسشػحة أو االستمسارات القائسة 

مخاشخ االئتساف بالصخؼ اآلخخ تختبط و )كالدشجات( بالسبمغ والػقت السحجداف، 

)العسيل( ودرجة التداـ هحا األخيخ بالػفاء بالتداماته في مػعجها، وقج يكػف عجـ وفاء 

العسيل )السجيغ( بالتداماته تجا  البشظ في مػعجها عائجًا إلى عجـ قجرته عمى الػفاء 

 أو عجـ رغبته بالػفاء، ممل إخبلؿ السقتخض بالتداماته تجا  السؤسدة.

 ال ىاااام:سؤ 

لساذا تعج البشػؾ وصشاديق التػفيخ وكحلظ شخكات التأميغ عمى الحياة أكمخ عخضة 

 لسخاشخ االئتساف مغ غيخها مغ السؤسدات السالية؟

كػنها )أؼ البشػؾ وصشاديق التػفيخ وشخكات التأميغ عمى الحياة( تدعى القتشاء 

تحتفع بها السؤسدات  أصػؿ مالية ذات آجاؿ وتػاريخ استحقاؽ أشػؿ مغ تمظ التي

 ، أؼ أف لجيها السيل نحػ اإلقخاض واالستمسار شػيل األجل.األخخػ 

 مالحطة:

كمسا ازداد الػقت لبلستحقاؽ كانت السخاشخ االئتسانية أكمخ ألنشي ال استصيع التشبؤ 

 لفتخة شػيمة األجل.
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خداد لمتقميل مغ السخاشخ االئتسانية تدعى السؤسدات السالية لتعطيع احتساؿ است

السبمغيغ، األساسي واإلضافي وتقميل احتساؿ العكذ أؼ الخصخ، وهشا نذيخ إلى 

فديادة السخاشخ تتخافق بديادة في  ؛كػف العبلقة بيغ العائج والخصخ هي عبلقة شخدية

 .العائج أؼ كاف شكمه

ممل هح   لتػضيح ذلظ نأخح مماؿ الدشجات التي ترجرها الذخكات بفائجة دورية ثابتة،

ات تقجـ السؤسدات واألفخاد عمى اقتشاءها رغبة في الحرػؿ عمى العائج الجورؼ الدشج

المابت أؼ الكػبػف، وكسا هػ معمـػ فإف معجؿ هحا األخيخ ومبمغه الرافي يجب أف 

يتشاسب شخدًا ومدتػػ الخصخ الحؼ تسممه الذخكة السرجرة وإال فإف الفخد االقترادؼ 

فإذا تأخخت بالدجاد هشا أصبح لجػ العسيل  ،للغ يقجـ عمى االستمسار في هحا األص

 .مخاشخ ائتسانية ومشه يجب أف يكػف هشاؾ التداـ بالػقت والدجاد

ونذيخ هشا إلى أف الذخكات السرجرة لمدشجات هي محل دراسة شخكات متخررة 

( وكمسا انخفس ترشيفها االئتساني أؼ MOODYو S&Pبالترشيف االئتساني )ممل

تػجب عميها زيادة معجؿ الكػبػف أؼ الفائجة التي تجفعها  ازدادت مخاشخها كمسا

 لمحرػؿ عمى التسػيل.

 عػائج أعمى          مخاشخ عالية.

في حاؿ أقجمت السؤسدة عمى االستمسار في أصل ما ولع تحرل عمى التجفقات 

الشقجية في األوقات الستفق عميها تكػف الخدارة قج وقعت، ولمحج مغ هح  السخاشخ 
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اسة وتحميل كل فخصة استمسارية كتقجيع قخض أو االستمسار في الدشجات، يجب در 

بذكل مدتقل لمػقػؼ عمى وضع الصخؼ السقابل ومجػ قجرته عمى الػفاء بالتداماته 

 .وذلظ بهجؼ تقميل مخاشخ االئتساف

وهشا نذيخ إلى أنه وفيسا يتعمق باستمسارات السؤسدات السالية في األوراؽ السالية 

ة ما تكػف أقل خصخًا كػف مرجريها هع ذوؼ الكفاءة السالية العالية فإنها عاد

كالحكػمات والذخكات الكبيخة، ولكغ يجب االنتبا  إلى أف تغيخ الطخوؼ االقترادية 

العامة ومشاخ الدػؽ وضخوؼ التذغيل الخاصة بالذخكات تؤثخ عمى التجفقات الشقجية 

فخاد فإف التغيخات التي تصخأ عمى الستاحة لخجمة الجيغ وكحلظ األمخ بالشدبة لؤل

مدتػػ التػضيف وصافي المخوة تؤثخ في قجرتهع عمى سجاد القخض وفػائج  "أؼ ما 

 هػ حجع السخاشخ االئتسانية لهحا العسيل".

خدائخ السؤسدات السالية السحتسمة والشاجسة عغ عسميات اإلقخاض ممبًل،  لتفادؼ

مات الستعمقة بالسقتخض السحتسل تقتزي أف تقـػ هح  السؤسدات بجسع السعمػ 

 وبسخاقبة ومخاجعة تصػر وضعه في حاؿ حرل عمى القخض.

كسا أف السؤسدة السالية قادرة عمى االستفادة مغ قانػف األعجاد الكبيخ )أؼ كمسا 

 ،ازداد عجد القخوض كمسا قمت الفجػة أو الخصخ( في محفطة القخوض السسشػحة

ؼ إلى تخفيس السخاشخ الكمية لمسحفطة وبالتالي فالتشػيع بيغ األصػؿ السختمفة يؤد

زيادة احتساؿ الحرػؿ عمى كامل أو معطع رأس الساؿ السدتمسخ والفػائج السدتحقة، 
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الخصخ فالتشػيع يؤدؼ إلى تخفيس مدتػػ السخاشخ الخاصة الستعمقة بالعسبلء ولكغ 

زالته حتى في ضل أو السشتطع )ممل التّزخع والكداد( ال يسكغ التقميل مشه أو إ العاـ

 التشػيع األممل.

نتيجة الشذاط السالي الحؼ تسارسه السؤسدات السالية وندبة الخفع السالي السختفعة 

 فإف أؼ خدارة مهسا قّمت ندبتها يسكغ أف تهجد بإفبلس السؤسدة. 

 بفخض لجيشا ميدانية لسرخؼ ما عمى الشحػ التالي: مثال:

 1ججول 
 حقػؽ السمكية 10,000,000 نقجية 20,000,000

 ودائع 90,000,000 قخوض 80,000,000

100,000,000  100,000,000  

% مغ القخوض هي قخوض رديئة  6.25وبفخض أف إدارة السرخؼ وججت أف 

( أؼ أف 80 × 6.25 %مميػف ) 5"متعمخة" وتػجب إعجامها األمخ الحؼ يعشي إعجاـ 

مميػف، السعالجة السحاسبية لهحا األمخ تكػف بتخفيس  75إجسالي القخوض أصبح 

صافي حقػؽ السمكية بالشقز الحاصل في إجسالي القخوض، أؼ أف مبمغ إجسالي 

مميػف وهح  الخدارة ستشعكذ مباشخة عمى  75إلى  80القخوض سيشخفس مغ 

 50 %مميػف وهػ ما يسمل ندبة  5حقػؽ السمكية والتي ستشخفس بشفذ السبمغ أؼ 

 مغ هح  الحقػؽ وهكحا تربح السيدانية عمى الذكل التالي:

 2ججول 
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 حقػق السمكية 5,000,000 نقجية  20,000,000

 ودائع 90,000,000 قخوض 80,000,000 

   عجومةمديػف - -5,000,000 

   الرافي  75,000,000

95,000,000   95,000,000  

 

 :إدارة مخاشخ االئتسان 

لمسؤسدات السالية تشبع مغ قجرتها عمى تحػيل السجخخات التي تتػفخ لجػ الصبيعة الخاصة 

األفخاد والسؤسدات وحتى الحكػمات إلى الجهات التي تعاني مغ عجد في التسػيل مغ 

أفخاد وشخكات وحكػمات، وذلظ بذكل كفء تدتفيج السؤسدات السالية مغ قجرتها عمى 

ء وخرػصًا السقتخضيغ تدسح لها بالقياـ جسع السعمػمات وتحميمها ومتابعة وضع العسبل

 .بعسمها )نقل األمػاؿ( بأقل تكمفة مسكشة بيغ مختمف األشخاؼ

لػ أخحنا عسمية اإلقخاض ممبًل، فإف السؤسدة تقبل ودائع السجخخيغ عمى مختمف أنػاعهع 

لتقـػ بإقخاض هح  السجخخات لسغ يحتاجها وتحرل لقاء ذلظ عمى عائج كاؼ أو فائجة 

الفائجة السجفػعة عمى الػدائع مزافًا إليها عبلوة خصخ  أؼكافية لتغصية تكمفة التسػيل 

فكمسا كانت السعمػمات الستعمقة بالعسيل  ،المقة بالعسيل السقتخضتتشاسب عكدًا ودرجة 

تجؿ عمى ارتفاع المقة بالعسيل وانخفاض احتساؿ عجد  أو تسشعه عغ الػفاء بالتداماته 

 في خجمة الجيغ كمسا انخفس مقجار عبلوة الخصخ السصمػبة.
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السذاكل الستعمقة  اإلقخاض هػ السكػف الخئيدي لعسل مؤسدات اإليجاع والذخكات السالية،

بسحفطة القخوض هي الدبب األساسي في فذل أو إفبلس السؤسدات السالية لحا ال بج مغ 

تختمف شخؽ تقييع االئتساف باختبلؼ نػع القخض وشبيعة و تحميل وفهع مخاشخ االئتساف، 

وحجع السقتخض، لحا يسكغ التسييد بيغ أربعة أنػاع رئيدية لمقخوض السسشػحة وهي 

عقارية، القخوض االستهبلكية وقخوض السؤسدات الرغيخة، قخوض السؤسدات القخوض ال

 متػسصة الحجع وقخوض الذخكات الكبخػ.

يتسحػر عسل السؤسدات السالية حػؿ وضيفتها في نقل األمػاؿ مغ األشخاص الحيغ و 

يتػفخ لجيهع فػائس مالية إلى أولئظ الحيغ هع بحاجة إليها، فالسػدعػف يدودوف 

سالية باألمػاؿ وعمى هح  السؤسدة الحفاظ عمى هح  الػدائع وتقميل السؤسدة ال

السخاشخ التي يتحسمها السػدع، وبالسقابل تقـػ السؤسدة بإقخاض األمػاؿ وتػضيفها 

بهجؼ تحقيق الخبح وهح  العسمية تشصػؼ عمى مخاشخ مختبصة بعجـ التداـ السقتخضيغ 

 ع األمػاؿ.بالدجاد في األوقات السشاسبة أو إفبلسهع وضيا

الشطام السرخفي الكفء والستصػر ىػ األساس في تصػر ونسػ أسػاق رأس السال 

 القػية.

مغ حيث السبجأ السؤسدات السالية الكبيخة هي األكمخ قجرة عمى تحسل وقبػؿ 

القخوض األكمخ خصخًا مغ تمظ الرغيخة كسا أف السؤسدات الكبيخة تقػـ بكميخ مغ 

ممل الستاجخة بالسذتقات وبحلظ فهي أكمخ عخضة لخصخ  العسميات مغ خارج السيدانية
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إفبلس الصخؼ السقابل أو عجـ التدامه بتعهجاته وهحا الخصخ يعخؼ بخصخ الصخؼ 

 .(Counterparty Riskالسقابل )

مسا سبق يسكغ القػؿ أنه وكمسا تصػر العسل السرخفي وازداد تشػعًا كمسا ازدادت 

 وضخورة قياسه وإدارته بذكل فعاؿ ومدتسخ.أهسية فهع هحا الشػع مغ السخاشخ 

الذكل التالي يبيغ التػزيع االحتسالي لعائج وحجة نقجية واحجة قامت السؤسدة السالية 

 بتػضيفها في قخض أو سشج.

 االحتساؿ

 

 أ                                   

 

 جػ        ب                                                           

 العائج                     

مغ الذكل نبلحع أف احتساؿ عجـ تدجيج القخض والفػائج )الشقصة أ( يبقى أقل مغ 

االحتساؿ الكمي )أؼ الػاحج( ذلظ أنه مغ غيخ العقبلني مشح قخض أو اإلقجاـ عمى 

تساؿ استمسار ما ونحغ نعمع مدبقًا بأف الخدارة مؤكجة، الشقصة )ب( تذيخ إلى اح

عجـ سجاد أصل القخض كسا أف الشقصة )جػ( تذيخ إلى احتساؿ سجاد كامل القخض 

 وفػائج  دوف أؼ خمل.
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كل احتساؿ مغ االحتساالت األساسية المبلث يتخافق بسدتػػ عائج، مغ الذكل نبلحع 

أف العبلقة بيغ احتساؿ عجـ الػفاء أو الدجاد والعائج السصمػب هي عبلقة شخدية، أؼ 

لحا فع احتساؿ عجـ الدجاد تخافق ذلظ بارتفاع العائج السصمػب عمى العسمية، كمسا ارت

عمى السؤسدة السالية أف تقػـ بتقجيخ أو قياس حجع خصخ عجـ الدجاد أؼ الخصخ 

 االئتساني وشمب عبلوة تتشاسب مع حجع هحا الخصخ كتعػيس عشه.

 :1مالحطة 
 الفائجة.كمسا زاد احتساؿ عجـ الدجاد يجب زيادة معجؿ 

 احتساؿ عجـ الدجاد كبيخ         معجؿ فائجة "عائج" كبيخ.
 :2مالحطة 

 السخاشخ االئتسانية تكػف مختفعة عشجما تكػف مداوية لمػاحج.
 :تحميل االئتسان 

 تتسحػر عسمية تحميل االئتساف حػؿ سؤاؿ واحج هػ: "هل نقـػ بسشح القخض أـ ال؟"

مػضف البشظ بتحميل كل السعمػمات  عشجما يتقجـ عسيل ما بصمب قخض، يقـػ

الستػفخة عغ هحا العسيل لسعخفة ما إذا كاف القخض يتشاسب مع إستخاتيجية البشظ 

وأهجافه الستعمقة بسدتػػ العائج السصمػب والخصخ السقبػؿ عمى مدتػػ السحفطة 

 الكمية لمبشظ.

 عسمية تحميل االئتسان:
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عغ دفع السدتحقات عميه خجمة هي باألساس عسمية تحميل مخاشخ تخمف العسيل 

لمقخض أو إفبلسه حيث أف السػضف السدؤوؿ يعسل عمى تقييع قجرة العسيل ورغبته 

 بااللتداـ بدجاد القخض وفػائج  في األوقات السحجدة.

 إيخيظ كػمبتػف يسيد بيغ ثبلثة محاور لتحميل االئتساف تتعمق باألسئمة المبلث التالية:

 .مل التي تؤثخ سمبًا في نذاط العسيل؟ما هي السخاشخ أو العػا 1-

التي اتخحها العسيل أو قج  اإلجخاءات ما هي درجة نجاح )أؼ الحج األدنى( 2-

 .يتخحها لسػاجهة هح  السخاشخ أو العػامل؟

 كيف يسكغ لمسقخض أف يتحكع بسخاشخ  الخاصة والستعمقة بسػارد تسػيمه؟ -3

دؤوؿ عغ تحميل االئتساف بػضع قائسة الدؤاؿ األوؿ يعشي ضخورة التداـ السػضف الس

بالعػامل التي قج تؤثخ سمبًا في قجرة العسيل عمى الػفاء بالتداماته الستعمقة بدجاد 

الدؤاؿ الماني يبيغ أف درجة االلتداـ بالدجاد تتأثخ بذكل كبيخ بالقخارات و القخض، 

التي تؤثخ  الستخحة مغ قبل العسيل السحتسل ومجػ وعيه وإدراكه لمسخاشخ األساسية

الدؤاؿ األخيخ يتصمب و في نذاشه ومجػ قجرته عمى التعامل معها وكيفية تجاركها، 

قياـ السػضف السدؤوؿ عغ تحميل االئتساف تحجيج وسائل التحكع بالسخاشخ وبالتالي 

 مقبػلة. وضع اتفاقية قخض تتزسغ شخوط

بها هي عسمية  مغ العسميات الهامة ججًا والتي يتػجب عمى السػضف السدؤوؿ القياـ

التأكج مغ الكفاءة السالية لمعسيل، هح  الكفاءة تعج مغ السبادغ السدتقخة والمابتة والتي 
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يتعيغ تػافخها في العسيل لمحرػؿ عمى القخض أؼ شخوط القخض الجيج، ويصمق 

وذلظ كػف عجدها خسذ وكمها تبجأ  5Csعادة عمى شخوط كفاءة العسيل االئتسانية الػ 

 في المغة اإلنجميدية. Cبالحخؼ 

 ؟ 5Csىي الـ ما 

 ىي:

 Character شخرية العسل 1-

 Capacity السقجرة عمى الدجاد -2

 Capital رأس السال -3

 Callateral الزسانات -4

 Conditions الطخوف السحيصة -5

( يتع التخكيد كحج أدنى عمى Characterبالشدبة لذخرية العسيل ) -1

وسمػكه، سسعته في الدػؽ ولجػ البشػؾ، واألهع هػ مجػ أخبلقيات العسيل 

 التدامه بالػفاء بتعهجاته.

( تقـػ عمى التجقيق بذكل Capacityدراسة مقجرة العسيل عمى الدجاد )  -2

مػضػعي متجخد في تػافخ الخبخة الفشية واإلدارية البلزمة إلدارة الشذاط وحجع 

إلى مقجرة العسيل عمى الػفاء العسيل في الدػؽ ومدتػػ السشافدة باإلضافة 

 بالتداماته تجا  السؤسدات السالية في األوقات الستفق عميها وفق البشػد التعاقجية.
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( فيتعيغ الشطخ بسجػ تػازف الهيكل Capitalفيسا يتعمق بخاصية رأس الساؿ ) -3

التسػيمي لمسؤسدة، مجػ كفاية رأس الساؿ إلدارة الشذاط واستسخار  ومجػ 

لديػلة وتػفخ رأس ماؿ عامل مػجب باإلضافة إلى مرجاقية كفاءة إدارة ا

 البيانات السالية السقجمة مغ قبل السؤسدة.

( فيشطخ في مجػ تػفخ Callateralأما بالشدبة لمزسانات السقجمة ) -4

الزسانات وحجسها وسهػلة تدييمها وتػفخ الدشجات والػثائق التي تسكغ 

 السرخؼ مغ التشفيح وقت الحاجة.

( تتع دراستها مغ خبلؿ التسحيز في حجع Conditions) سحيصةالطخوؼ ال -5

الذخكة ووزنها في الدػؽ، مجػ تأثخها بالتقمبات االقترادية والتصػر 

التكشػلػجي وغيخها مغ الطخوؼ السؤثخة بالشذاط االقترادؼ لمسؤسدة 

 كسػقعها الجغخافي كقخبها مغ أسػاؽ الترخيف ومرادر السػاد األولية.

لمقخوض الخديئة وهي أشياء  5Csجث ساـ غػلجف وهارؼ والكخ عغ الػ بالسقابل يتح

 وىي:البج مغ الححر مشها لسشع أو الحج مغ السخاشخ 

 

 Complacency الخضا أو التدميع 1-

 Carelessness االستهتار 2-

 Communication ineffectiveness العجد في تبادؿ السعمػمات 3-
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 Contingencies االحتسالية -4

 Competition السشافدة -5

 

( أو التدميع بأف األشياء سارت بذكل جيج حتى Complacencyالخضا )  -1

اآلف فبل داعي لمقمق فيسا يتعمق بالسدتقبل، مماؿ ذلظ التسػيل السصمق عمى 

الزامشيغ لمقخض، عمى األرباح الرافية الستحرمة والسجورة أو عمى سجاد 

 قخوض سابقة بالذكل السصمػب.

( ويتزسغ عجـ االهتساـ بالزسانات أو عجـ Carelessnessاالستهتار)  -2

، نقز السعمػمات السالية أو السعمػمات السترمة  تػثيق القخض بالذكل البلـز

بسمف القخض، ونقز اإلجخاءات االحتياشية في اتفاقية القخض، أؼ أف هح  

يل السذكبلت تؤدؼ إلى عجـ قجرة السؤسدة عمى متابعة تصػر وضع العس

وعجـ قجرتها عمى تػقع السذكمة قبل وقػعها وتعقجها بذكل يرعب معه 

 إدارتها ممل السػضف الحؼ ال يعصي االهتساـ البلـز لمزسانات.

( Communication ineffectivenessالعجد في تبادؿ السعمػمات )  -3

"عجـ كفاءة السعمػمات" فعشجما يحجث خمل عمى مدتػػ مخاشخ االئتساف 

دة عمى اإلدارة أف تبمغ هح  السعمػمة بذكل واضح لسػضفيها وأف الكمية لمسؤس

 تعجؿ سياستها االئتسانية.
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( وتذيخ إلى وجػد اتجا  عاـ لجػ السقخض Contingenciesاالحتسالية )  -4

لمتقميل مغ أهسية أو إهساؿ الطخوؼ التي قج تدبب عجـ تدجيج القخض، حيث 

 خها.يكػف التخكيد عمى عقج الرفقة وليذ عمى مخاش

( وتعشي قياـ السؤسدة بسحاكات سمػؾ السشافديغ Competitionالسشافدة )  -5

 عػضًا عغ وضع سياسة ومعايخ خاصة فيسا يتعمق بسشح القخوض.

 ىػ اليجف مغ تحميل االئتسان؟ ما
الهجؼ مغ تحميل االئتساف هػ تقجيع قخوض أو القياـ بعسميات تػضيف مخبحة دوف 

مبخرات قبػؿ أو رفس تقجيع القخض يجب أف ُتعخض التعخض إلى مخاشخ مختفعة، 

بذكل ُمػثق وواضح والقخار يجب أف يُكػف بعيجًا كل البعج عغ السعاييخ الذخرية 

 )العخؽ، الجيغ، الجشذ... إلخ(.

ال بج مغ اإلشارة إلى أنه عمى السجػ الصػيل، مشح القخوض دوف دراسة كافية وفذل 

قخوض، فالقخوض عالية السخاشخ تؤدؼ إلى سجادها يعج أكمخ تكمفة مغ عجـ مشح 

العائجات ولكغ زيادة خصخ السحفطة السالية في السرخؼ وبشفذ الػقت إلى زيادة في 

بذكل غيخ متشاسب مع التػزيع الصبيعي األمخ الحؼ يؤدؼ إلى زيادة االنحخاؼ أو 

أعمى  االلتػاء في مشحشى التػزيع الخاص بالعائج بحيث يربح احتساؿ تحقيق عائج اقل

مغ تحقيق عائج أعمى ما يعشي حجوث خمل في عبلقة العائج بالخصخ، األمخ الحؼ يجفع 

بالسؤسدات السالية إلى فخض معاييخ نػعية عمى السقتخضيغ بهجؼ ضساف زيادة في 

 العائج الستػسط لمسحفطة دوف تحسل مخاشخ مختفعة.
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 عجـ مشح قخوض. عسمية مشح قخوض ذات مخاشخ مختفعة هي أكمخ تكمفة مغ مالحطة:

تزعه اإلدارة العميا لمسرارؼ "مجمذ  لسشح القخوض؟ اإلستخاتيجيةمغ يزع ىحه 
 اإلدارة".

 ماذا تتزسغ عسمية تحميل االئتسان؟
 ىحه العسمية تتزسغ الخصػات التالية:

  جسع السعمػمات البلزمة لسمف القخض ممل التاريخ االئتساني )القخوض
 بالدجاد.الدابقة( ودرجة االلتداـ 

  تقييع اإلدارة، والذخكة، وقصاع الشذاط االقترادؼ الحؼ يشتسي إليه العسيل أؼ
تحميل العػامل الجاخمية والخارجية، ممبًل يأتي أحج العسبلء ألخح قخض له 

هشا  عبلقة بالسدروعات الغيخ مخوية "السعتسجة عمى هصػؿ األمصار"       
 لجؼ خصخ كبيخ متعمق بشذاشه االقترادؼ.

 ."تحميل القػائع السالية " تذكل عامل أماف 

  التشبؤ بالتجفقات الشقجية لمعسيل ومجػ قجرته عمى الػفاء بستصمبات خجمة
أكيج  همخات وأقبم 4سيل وأفمذ أتي إلي عالقخض خبلؿ فتخة الدجاد "ممبًل ي

 هػف في مخاشخ كبيخة".

 أو عشج  جخ بيػت ومأ  تقييع الزسانات ومرادر الدجاد المانػية "ممل عشج  
 مذخوع آخخ".

  وضع ممخز تحميمي يتزسغ تػصية واضحة "وهي وضيفتي كسػضف تحميل
 االئتساف".

 لمسرارف: اإلقخاضسياسة  
لمسرخؼ تحجيج حجع ومكػنات السحفطة األممل لمقخوض،  اإلقخاضتتزسغ سياسة 

فهجؼ تشػيع السحفطة مختبط بدبلمة عسل السؤسدة مغ جهة وبرعػبة تحقيق 

في قصاع  الرغيخةالتشػيع السصمػب، غالبًا ما تتخكد قخوض البشػؾ وخرػصًا 
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اقترادؼ ممل الدراعة، الصاقة أو القصاع العقارؼ هشا تكػف محفطة قخوض البشظ 

يخ مشػعة عمى نحػ كاؼ أو مبلئع فيربح لجيشا مخاشخ كبيخة، ولتبلفي هح  غ

السخاشخ )أؼ الحل( تمجأ السؤسدات إلى تػضيف جدء مغ أمػالها في محفطة أوراؽ 

مالية بهجؼ تشػيع محفطة االستمسارات لجيها، جغخافيًا وقصاعيًا، األمخ الحؼ يؤدؼ 

 ألماف في استمسارات البشظ.إلى تحديغ نػعية هح  السحفطة ويعدز عامل ا

 لمسؤسدة السالية يجب أن تكػن: اإلقخاضسياسة  خالصة:
  أؼ وضع حجود إقخاض عميا ال يجب تجاوزها حدب واضحة ألكمخ مغ جهة

 نػع القخض "سقف لمقخض".

 .يجب عمى هح  الدياسة وضع ندب تػزيع االستمسارات في كل قصاع 

  الذخوط السصمػب تػفخها في السقتخض وضع معاييخ االئتساف الجنيا السقبػلة"

 والسذخوع السصمػب تسػيمه وغيخها مغ الذخوط".

عمى السػضف السدؤوؿ دراسة الصمب في ضل هح  االستسارة وما تتزسشه مغ 
 معمػمات ومجػ تػافقها مع سياسة السرخؼ.

فيسا يمي سشجرس اآلليات الستبعة عادة في إدارة السخاشخ االئتسانية حدب نػع 
 ض.القخ 

 أواًل: القخوض العقارية:

هي قخوض تتعمق بالسداكغ مزسػنة بعقار، أؼ أنها قخوض تسشح لتذييج عقار 

 بزسانة العقار نفده "أؼ ليذ أؼ قخض يسشح لعقار يكػف قخض عقارؼ".
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في فتخات االزدهار تعج القخوض العقارية قريخة األجل مغ أكمخ التػضيفات ربحية 

هي شجيجة الجاذبية لمسؤسدات التي تدعى لمشسػ الدخيع بالشدبة لمسؤسدات السالية ف

(Oriented-Growth بالسقابل فإف القخوض العقارية تتدع بصابع السزاربة ،)

وخرػصًا إذا قامت السؤسدة بتقجيع القخض لتسػيل أصل ال يػلج تجفقات نقجية، 

 سشيغ". 3مماؿ عمى القخوض العقارية قريخة األجل "تخقيع عقار لسجة 

 شمبات القخوض العقارية مغ الصمبات القياسية والسشطسة ججًا.تعج 

 كيف يتع دراسة الصمب لمتسػيل العقاري مغ قبل السػضف السدؤول؟ 

  إف مبمغ الجفعة األولى الحؼ يسكغ لمعسيل السحتسل دفعه ومقارنته بقيسة العقار

نطخ محل التسػيل تعج عامبًل حاسسًا في تحجيج درجة أماف القخض مغ وجهة 

السقخض حيث كمسا زادت ندبة مبمغ القخض إلى القيسة البيعية لمعقار كمسا قل 

الحافد لجػ السقتخض لدجاد ما تبقى عميه مغ أقداط سجاد ذلظ نتيجة قمة 

بالتالي فهػ لغ يكػف مهتع لفقجاف أو  ،الحرة التي دفع ثسشها مغ محل القخض

 .أف حرته السجفػعة كانت أكبخ خدارة السبمغ السجفػع فعبًل بشفذ القجر فيسا لػ

% مغ قيسة العقار ما رح يكػف العسيل مهتع 3)مماؿ: أؼ عشجما تكػف القيسة األولى 

مميػف وهػ حرل عميه(، مغ  20لتكسمة كسالة القخض الحؼ يكػف ثسشه ممبًل 

% أو 90الستعارؼ عميه لجػ البشػؾ أنه عشجما ترل ندبة التسػيل لعقار ما إلى 
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عمى البشظ التأميغ عمى القخض وعمى السقخض أف يجقق في تقييع مجػ أكمخ يتػجب 

 رغبة العسيل في الػفاء بالتداماته.

  القخوض العقارية غالبًا تػلج معامبلت أخخػ لمعسيل ممل الػدائع أو قخوض

لتحديغ العقار في السدتقبل، لحا عمى البشظ الشطخ إلى هحا الشػع مغ القخوض 

ي الخجمات التي مغ السسكغ لمبشظ أف يقجمها مدتقببًل نطخة شسػلية بسعشى ما ه

لمعسيل، ممبًل قج يقجـ البشظ قخضًا عقاريًا بسعجؿ فائجة أقل مغ السعتاد في حاؿ 

 قاـ العسيل بالتعهج بصمب خجمات أو إجخاء معامبلت أخخػ مغ البشظ.

 . أيزًا دخل العسيل ومجػ استقخار 

 جفعه كجفعة أولى القتشاء العقار، قجرة السقتخض عمى االدخار ومرجر ما سي

ممبًل لػ أف العسيل لجأ إلى مجخخاته بذكل أساسي لتأميغ هح  الجفعة وكانت 

تذكل ندبة كبيخة مغ مجخخاته فإف ذلظ يعشي أف العسيل لجيه القميل مغ 

األصػؿ الشقجية الستاحة لصارغ مدتقبمي كفقجاف عسمه أو مخور  بأزمة صحية 

 أو غيخها.

 االئتساني وتاريخ معامبلته العقارية ومجػ نجاحه في إدارة  سجل العسيل

 مستمكاته.

  دراسة مدتقبل سػؽ العقارات في السشصقة وذلظ تحدبًا الحتساؿ بيع العقار

 السخهػف.
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  دراسة مدتقبل معجؿ الفائجة لسعخفة ما إذا كاف مغ األفزل وضع الفائجة ثابتة

 أو متحخكة عمى القخض.

تصمبان رئيديان يحكسان قبػل أو رفس القخض العقاري مغ حيث السبجأ ىشاك م

 وىسا:

  قجرة ورغبة العسيل السحتسل عمى سجاد القخض "مسكغ يكػف لجيه قجرة ولكغ

 ليذ لجيه رغبة عمى سجاد القخض".

 .قيسة التأميغ أو الزساف الحؼ يقجمه السقتخض 

العائمية، تاريخ يسكغ تقييع الذخز مغ خبلؿ مجػ استقخار  في سكشه وعسمه، حالته 

معامبلته السرخفية االدخارية واالئتسانية، وأؼ معمػمات شخرية أخخػ قج تفيج في 

 اتخاذ القخار.

 كيف يتع تقييع رغبة العسيل عمى سجاد القخض؟

 إّف تقييع الذخز يتػقف عمى عامميغ جػهخييغ:

 .هل السقتخض السحتسل بالغ بسا فيه الكفاية إلدارة االئتساف 

 السحتسل سيعتبخ الجيغ التداـ أخبلقي وسيعسل بجج إلعادة دفعه  هل السقتخض

 حتى في حاؿ ضهػر صعػبات مدتقببًل.

 يسكغ قياس قجرة العسيل عمى الدجاد؟
 مغ خالل الشدب التالية:

 (Gross Debt Serviceخجمة الجيغ اإلجسالية: ) 
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 تتعمق بالعقارات فقط : 

=GDS دفعات الخهػنات )القخوض العقارية(+ ضخائب عقارية( )إجسالي         / 
  إجسالي الجخل الدشػؼ 

 .%30إلى  %25وعادة الحج األعمى لمسػافقة عمى القخض يكػف مغ 
 (Total Debt Serviceخجمة الجيغ الكمية ) 

= TDS  إجسالي الجخل الدشػي. /االلتدامات الكمية 
الخهغ الدشػية، ضخائب السمكية، أقداط سجاد تتزسغ االلتدامات الكمية دفعات 

 القخوض السختمفة وأقداط التأميغ وغيخها مغ االلتدامات السالية.
 .%40إلى  %35عادة يتخاوح الحج األعمى لمسػافقة عمى مشح القخض مغ 

 هح  الشدب تفيج في معخفة مقجرة الذخز عمى الػفاء بالقخض أـ ال.

يبيغ السعمػمات الستعمقة بعسيميغ محتسميغ زيج وعسخ بفخض أف الججوؿ التالي  مثال:
 :  وبفخض أف السرخؼ وضع معاييخ قياسية لقبػؿ مشح القخض وهي

 % 25 > GDS  35 %و > TDSما هػ قخار السرخؼ؟ ، 

دفعات رىغ عقاري  الجخل الكمي 

 )شيخية(

ضخيبة سشػية 

 عمى السمكية

تأميغ سكغ 

 سشػي 

دفعات قخوض 

 أخخى سشػية

 29,000 950 4,500 3,500 175,000 زيج

  200 1500 500 60000 عسخ

 

 بالشدبة لمعسيل زيج:

= GDS  )إجسالي الجخل الدشػي  /)دفعات القخوض الدشػية + ضخائب السمكية 

 .ألف الجفعات شهخية( 12"ضخبشا بػ  %26.57=  175,000 \( 4,500(+ 3,500×12= ))
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=TDS  إجسالي الجخل الدشػي  /االلتدامات الكمية 

(( =12×3,500 + )4,500  +950  +29,000 ) /175000  =% 43.69 

 الشتيجة:

استشادًا عمى هح  الشدب فإنشا ال نػافق عمى تقجيع هحا القخض كػنها تفػؽ الحجود 

 العميا السقبػلة.

 بالشدبة لمعسيل عسخ:

 :به لسشح القخضسيحرل عمى القخض كػنه حقق ندب تقل عغ الحج األعمى السدسػح 

(% 12.5 = GDS  12.8 %و = TDS) 

= GDS ((12×500 + )1500 ) /60000  =%12.5 

= TDS ((500×12 + )1500 +200) / 60000  =%12.8 

إضافة إلى الشدب الدابقة يػجج شخيقة أخخػ ومكسمة لجراسة إمكانية تقجيع القخض * 

ع ييتػفخ هح  الصخيقة إمكانية تق ،(credit scoreوهي شخيقة الترشيف االئتساني )

السقتخض بذكل أعسق وأشسل وتعتسج عمى نسػذج رياضي يمخز خرائز ُمقجـ 

 سشح القخض أو رفزه.بشمب القخض ويداعج السرخؼ في اتخاذ القخار سػاء كاف 

 تتسيد هح  الصخيقة بقابمية التصػيخ وذلظ مغ خبلؿ دراسة القخوض التي سبق

انت أـ رديئة، واستخبلص الشتائج وتحجيج السعاييخ لمسرخؼ أف مشحها جيجة ك

 السمالية التي تتعمق بػ :
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 .الجخل الدشػؼ 

  الشدبGDS  وTDS. 

 .سجل معامبلت العسيل 

   تكػف مخاشخ  مختفعة  18عسخ العسيل شالب القخض "يعشي العسيل يمي عسخ
)أؼ يكػف شاير( فكمسا زاد عسخ العسيل يديج  25 أكمخ مغ العسيل يمي عسخ 

ممبًل هشا يخفس االئتساف ألف حياته  70وعيه، ولكغ عشجما يكػف عسخ  
 مهجدة بالخصخ".

 .كػف العسيل مالظ لدكشه أو غيخ ذلظ 

 .استقخار العسيل في سكشه الحالي وفي مكاف إقامته 

 .استقخار العسيل في عسمه 

  السرارؼ ومجػ التدامه، ... إلخ.تاريخ معامبلت العسيل مع 

استشادًا عمى دراسة عجد كبيخ مغ القخوض الجيجة والخديئة والتي سبق لمسرخؼ أف 

مشحها في الساضي، يسكغ له أف يزع الحج األدنى لعجد الشقاط السصمػبة لسشح 

القخض، العسيل الحؼ يحقق عجد نقاط تفػؽ الحج األدنى السقبػؿ سيسشح القخض أما 

 ؼ يحقق أقل مغ الحج األدنى السقبػؿ فديخفس شمبه.ذاؾ الح

تػفخ هح  الصخيقة العجيج مغ الفػائج كتخفيس الكمفة، سخعة التقييع كسا أنها تشاسب 
 القخوض الرغيخة.

 هح  السعاييخ نػعية اآلف سيتع عكدها بسعاييخ كسية:
 إحجػ السرارؼ:الججوؿ التالي يقجـ ممااًل عغ معاييخ الترشيف االئتساني السدتخجـ في 

 السيدة وعجد الشقاط السخافق السيدة

 Xالجخل الدشػؼ الكمي 

 الػزف "الشقاط"

010  <       5            0  2       5   1       0  $  10 > 

75          50             35          15                   0    
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TDS 
 الػزف 

%5>        -%5            %35-%15      %50-%35   %50< 

50          35                20                   10                0 

 الحدابات السرخفية
 الػزف 

 كبلهسا  ال يػجج      حداب جارؼ     حداب ادخار  
60                30                 30                    0 

 بصاقة ائتسانية
 الػزف 

 واحجة أو أكمخ              ال يػجج   
20                                   0 

 العسخ
 الػزف 

60 <              60 – 25             25> 

25                   30                    5 

 الدكغ
 الػزف 

 إيجار           مالظ مع رهغ          مالظ بجوف رهغ
50                               20                         5 

 شػؿ اإلقامة
 الػزف 

 سشػات > 5سشػات           <1                 5-1
45                             25                      0 

 استقخار العسل
 الػزف 

 سشػات > 5  سشػات          <1                 5-1
50                             25                      0 

 التاريخ االئتساني
 الػزف 

 التداـ بكل الجفعات    5ال يػجج     اإلخبلؿ بجفعة خبلؿ آخخ 
50                                   15-                          0 

بفخض أف أحج العسبلء تقجـ بصمب لمحرػؿ عمى قخض عقارؼ، وبشتيجة  مثال:
مقابمته مسمل البشظ تجسعت لجيشا السعمػمات السجرجة في الججوؿ التالي، وبفخض أف 

نقصة كحج  190السرخؼ ونتيجة لتاريخ معامبلته يقبل مشح القخض إذا حقق العسيل 
 :فهل سيحرل هحا العسيل عمى القخض أدنى
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 الشقاط السعمػمة السيدة
 50 95000 الجخل الكمي

TDS %39 10 

 30 جارؼ  الحدابات السرخفية

 20 1 بصاقات ائتسانية

 30 45 العسخ

 20 مالظ مع رهغ الدكغ

 25 سشػات 3 اإلقامة

 25 2 سشػات العسل

 50 ممتـد بكل الجفعات تاريخ السعامبلت السرخفية

 250  مجسػع الشقاط

نقصة وهػ ما يديج عغ الحج األدنى السصمػب  250حرل العسيل عمى  لقج الشتيجة:
شمبه "أما لػ حرل عمى  لقبػؿ الصمب وبالتالي فإف هحا العسيل سيرل عمى ما

 .عشجها نخفس شمبه" 190نقصة فهػ أقل مغ  150
 (:1) مالحطة

البج مغ اإلشارة إلى أف القخار بسشح القخض أو الخهغ العقارؼ وكحلظ قخوض 
 االستهبلؾ الرغيخة يجب أف يتخح بدخعة ودوف تأخيخ، فهحا الشػع مغ القخوض ال

يحتاج مغ حيث السبجأ لسػافقة لجشة اإلقخاض، حيث أف هح  األخيخة تزع اإلشار 
والحج األدنى السصمػب مغ الشقاط وتفػض القخار لمسػضف السدؤوؿ "يعشي  العاـ

 ".اإلقخاضػافقة مجمذ مجّخد مػافقة السػضف السدؤوؿ ما في داعي لس
 

 (:2) مالحطة

السيدات والسعمػمات التي يدأؿ عشها العسيل السحتسل يجب أف ال تتزسغ معمػمات 

تسييدية أو عشرخية كالجشذ، لػف البذخة أو السدتػػ التعميسي أو غيخها مغ 
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السعمػمات ذات الخرػصية، وبالشدبة لمعسخ فإف استخجامه يعتبخ مقبػاًل كػنه يعصى 

يع الحالية والسدتقبمية لمعسيل، فبل فكخة ضسشية عغ مجػ استقخار ونزػج السذار 

 عامًا. 20عامًا بصخيقة مساثمة لذخز آخخ عسخ   40يسكغ معاممة شخز عسخ  

عمى السرخؼ التأكج مغ السعمػمات التي قجمها العسيل السحتسل بهجؼ تقييع 

الترشيف االئتساني بذكل سميع ووضع الشقاط الرحيحة لكل خاصية أو ميدة خاصة 

البشػؾ بخفس كل الصمبات التي تحتػؼ عمى معمػمات غيخ سميسة أو بالعسيل لتقـػ 

 مبالغ فيها.

فيسا يتعمق بالقخوض العقارية تعتبخ القيسة التخسيشية الخاضعة لمزخيبة والخاصة 

بالعقار محل القخض أو الخهغ مغ العػامل الهامة في قخار القخض كػنها تذكل 

مغ كػف العقار محل الخهغ ليذ ضسانة لدجاد القخض، وعمى السقخض أف يتأكج 

 مخهػنَا وال محجػزَا وليذ محل لزخائب غيخ مجفػعة أو أؼ مذكمة قانػنية وهحا ما

 يتصمب زيارة العقار عمى أرض الػاقع وتخسيغ قيسته أيزًا مغ قبل مخسغ مختز.

 :القخوض االستيالكية وقخوض السذاريع الرغيخة 
 القخوض االستيالكية: - أ

االستهبلكية معاممة القخوض العقارية "ولكغ هح  بجوف ضساف" لشاحية تعامل القخوض 

تقييع وضع العسيل مع التخكيد عمى تفحز قجرة العسيل عمى الػفاء بالتداماته تجا  

السرخؼ ويتع ذلظ مغ خبلؿ دراسة التجفقات الشقجية لمعسيل وإعصائها الػزف الشدبي 

 جمة القخض.الحؼ يتشاسب وأهسيتها في قجرة العسيل عمى خ
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 قخوض مؤسدات صغيخة: - ب

بالشدبة لقخوض السؤسدات الرغيخة فإنها تعتبخ أكمخ تعقيجًا مغ القخوض العقارية 

ألنها تعاني مغ أزمات مالية وخرػصًا في الفتخة األولى مغ حياتها "لسبالغ تكػف 

 أقل مغ القخوض العقارية".

 وبالتالي فإنها غالبًا الالقخوض السسشػحة لمسؤسدات الرغيخة تتشاسب مع حجسها 

ألف يػرو في فخندا وهح  القخوض ال  30ألف دوالر في أمخيكا أو  50تتجاوز مبمغ 

تػلج دخبًل صافيًا مختفعًا، هح  الخبحية السشخفزة تجفع بالسؤسدات السالية لػضع 

سجل ائتساف مذابه لحلظ الخاص بالقخوض العقارية ولكشه يتسايد عشه بػجػد بخامج 

 لتحميل السيدانية الخاصة بصالب القخض وتحميل سمػؾ صاحب السؤسدة. حاسػبية

أف أصحاب هح  القخوض فعبَل يخيجونها لسؤسدة صغيخة فسمبَل يأتي لي ؾ شخوط تسيد هشا

كع  شخز إلى البشظ ويصمب قخض مؤسدات صغيخة عشجها يقـػ السػضف بدؤاله ما يمي:

 مميػف. 900نتاجظ؟ إكع يبمغ حجع ، و  مميػف  200يبمغ رأسسالظ؟ 

 هشا فػرًا سيتع الخفس ألنه لغ يكػف مصابق لذخوط القخوض لمسذاريع الرغيخة.

 هشا يجب أف يأخح قخوض متػسصة أو كبيخة الحجع.     

 قخوض شخرية:

حاليًا في ضل  ممبل ،تخّكد عمى شخرية العسيل بالجرجة األولى وسقػفها متجنية

 ليخة سػرية. فأل 500األزمة القخض ال يتجاوز الػ 

 قخوض السؤسدات متػسصة الحجع:
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تعتبخ القخوض السسشػحة لمسؤسدات متػسصة الحجع مغ أهع مرادر الجخل وأكمخها 

ربحية لمسؤسدات السالية، وعادة يتع التسييد بيغ السؤسدات الستػسصة الحجع عغ 

غيخها  غيخها مغ خبلؿ رقع أعسالها الدشػؼ، حجع مبيعاتها الدشػؼ أو عجد عسالها أو

مغ السعاييخ التي تزعها الجولة عادة، في فخندا ممبَل تعج السؤسدة متػسصة الحجع 

إلى  باإلضافةقامت بتػضيف خسدة عساؿ كحج أدنى إلى ثبلثيغ كحج أعمى،  إذا ما

سبق تتسيد هح  السؤسدات بكػنها مشطسات جيجة خبلؼ السؤسدات الرغيخة، إال  ما

 األسػاؽ السالية بذكل مباشخ.أنها ال تسمظ القجرة عمى دخػؿ 

مسا سبق يسكغ القػؿ أف تحميل االئتساف لهحا الشػع مغ الذخكات يختمف بذكل كمي 

عغ ذاؾ السسشػح لمسؤسدات الرغيخة حيث أف االهتساـ األكبخ في تحميل ممل هح  

 السجيخ أو السالظ. شخريةمغ أكمخ نفده  العسلالقخوض يشرب عمى 

 ة عمى:عسمية التحميل تقػم بجاي 
 تجسيع السعمػمات السحاسبية. -1
يقـػ مػضف مختز لجػ السرخؼ بجراستها وتقخيخ إمكانية متابعة اإلجخاءات  -2

 البلزمة لتحميل االئتساف أو رفس الصمب.
 دراسة سياسة السؤسدة الستعمقة بسشح القخوض. -3
 دراسة الػضع االقترادؼ العاـ ووضع السشافدة في الدػؽ. -4

السػافقة عمى متابعة اإلجخاءات يقـػ السػضف السدؤوؿ بتشطيع عجد مغ في حاؿ 
 الػثائق والعسميات بسا يتبلئع مع سياسة السؤسدة السالية.
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 محاور مهسة وهي: 4في عسمية االئتساف لمسؤسدات متػسصة الحجع هشاؾ 
 اإلنتاج: -1

السقجرة عمى الدجاد أؼ الدمع والخجمات القابمة لمتدػيق )أسئمة تقجـ معمػمات عغ 
 .والطخوؼ السحيصة( أسئمة لها عبلقة بالسجخبلت

ما هي أنػاع مجخبلت اإلنتاج التي يعتسج عميها نذاط شالب القخض أو العسيل * 
 السحتسل؟ 

 ما هػ مجػ تػفخ مجخبلت اإلنتاج وإلى أؼ حج قج تتدبب نجرتها في تعصيل اإلنتاج؟* 

 اد األولية عمى نذاط ونتائج السؤسدة؟ كيف تؤثخ التغييخات في أسعار السػ * 
هي أوجه السقارنة بيغ تكمفة اإلنتاج الخاصة بالعسيل السحتسل وتمظ الخاصة  ما* 

 بسشافديه؟

هي أوجه السقارنة بيغ نػعية السشتج الخاصة بإنتاج العسيل السحتسل وتمظ  ما* 
 الخاصة بسشتجات مشافديه؟

 يتسحػر حػؿ محػرييغ أساسييغ هسا: يسكغ صياغتها بذكل أخخاألسئمة الدابقة 
 مجػ استقخار عخض وتكمفة مجخبلت اإلنتاج؟ -

 ما هي السدايا التشافدية لمذخكة؟ ومجػ تسايد مشتجاتها عغ مشتجات السشافديغ؟ -

 اإلدارة: -2
 أسئمة تقجـ معمػمات عغ شخرية العسيل والطخوؼ السحيصة:

 هل اإلدارة ججيخة بالمقة؟ -

، والتدػيق، والتسػيل اإلنتاجما هػ مدتػػ كفاءة اإلدارة فيسا يتعمق بعسمية  -
 وقجرتها عمى بشاء هيكل تشطيسي كفء وفعاؿ؟ 

إلى أؼ حج تعتسج السؤسدة في نذاشها عمى أشخاص محجديغ يرعب  -
 االستغشاء عشهع؟

 هل نجحت السؤسدة في تشفيح خصصها؟ وهل لجيها خصط شسػحة قابمة لمتشفيح؟ -
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ستمظ السؤسدة نطامًا محاسبيًا جيج وذو مػثػقية؟ وهل لجيها نطاـ مخاقبة هل ت -
 عمى الحدابات؟   

 مجػ تعاوف السدؤوليغ في السؤسدة مع مػضف البشظ عشج شمب السعمػمات؟ -

 التدػيق: -3
 أسئمة تقجـ معمػمات عغ الطخوؼ السحيصة: "سشدأؿ أسئمة لها عبلقة بالدػؽ"

 حاجات ورغبات السدتهمكيغ أف يؤثخ في تدػيق السشتجات؟كيف يسكغ لمتغييخ في * 

هل حاجة السؤسدة لمتسػيل نابعة مغ رغبتها في احتبلؿ حجع أكبخ في الدػؽ أـ * 
؟  أف هحا األخيخ يشسػ بذكل شبيعي؟ وما هػ حجسها في الدػؽ اليـػ

 كيف يػاجه العسيل التغيخات في حاجات الدػؽ؟* 

 قية لمعسيل؟ما هي شبيعة الدياسة التدػي* 

 رأس السال: -4

 أسئمة تقجـ معمػمات عغ رأس الساؿ والزسانات:
هي ندبة األصػؿ السسػلة  هل تستمظ السؤسدة قجرَا كافيَا مغ حقػؽ السمكية؟ وما* 

 مغ خبلؿ هح  الحقػؽ؟

 ما هي قجرة السؤسدة وإلى أؼ مجػ وصمت في التعامل مع أسػاؽ األسهع والدشجات؟* 

 السؤسدة عمى مػاجهة خجمة الجيغ؟ما هي قجرة * 

هػ نريب السجراء في حقػؽ السمكية ومجػ التدامهع بتحقيق هجؼ تعطيع قيسة  ما* 
 .)عجـ وجػد مذكمة الػكالة وتزارب في السرالح(  هح  الحقػؽ؟

اإلجابة عمى كل التداؤالت الدابقة تقجـ صػرة واضحة عغ كفاءة العسيل االئتسانية 

مجػ قجرته ورغبته في الػفاء بالتداماته تجا  السؤسدة، ولكشها  وكحلظ صػرة أولية عغ

ال تكفي وحجها التخاذ القخار الدميع إذ البج مغ القياـ بعسمية تحميل لمتجفقات الشقجية 

 .قػائع" ثبلثوبعس الشدب والسعاييخ السالية وهػ ما سشخا  في ما يمي: "يجب دراسة 

 أواُل: تحميل التجفقات الشقجية:
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هي الفخؽ بيغ التجفقات الشقجية الجاخمة والتجفقات الشقجية الخارجة       الشاتج 

يعصيشي مقجرة الذخكة عمى تحسل أعباء ججيجة ومجػ قجرة العسيل عمى الػفاء 

 .بالتداماته

 مالحطة:

تعج عسمية تحميل التجفقات الشقجية مغ الخصػات األساسية في تحميل االئتساف 

 تحجيج قجرة العسيل عمى التدامه بقخضه.والخصػة األولى في 

تتزسغ تمظ التعامبلت التي تؤدؼ إلى زيادة في الشقجية  التجفقات الشقجية الجاخمة:

أما تمظ الخارجة فتؤدؼ إلى انخفاضها، قائسة التجفقات يسكغ تقديسها حدب نػع 

الشذاط الحؼ نجست عشه إلى تجفقات ناجسة عغ الشذاط التذغيمي، الشذاط 

 االستمسارؼ أو الشذاط التسػيل.

التجفقات الشقجية التذغيمية تتزسغ السبيعات الرافية، اإلهتبلكات، والتغيخ في 

 األصػؿ الجارية والسصاليب الجارية عجا الشقجية والقخوض قريخة األجل.

  التجفقات الشقجية االستمسارية تتزسغ تمظ الشاجسة عغ شخاء أو بيع السػجػدات

 المابتة.

 قات الشقجية التسػيمية تتعمق بعسمية التسػيل قريخ أو شػيل األجل وعسمية التجف

 إصجار األسهع، وكحلظ عسمية تػزيع األرباح وتدجيج القخوض.
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انصبلقَا مغ السعمػمات التي تقجمها قائسة التجفقات الشقجية يدتصيع السػضف السدؤوؿ 

القخض مغ خبلؿ  في السرخؼ معخفة ما إذا كاف العسيل السحتسل يدتصيع سجاد

وعميه فإف الشذاط التذغيمي لسؤسدة  التجفقات الشقجية الشاجسة عغ نذاشاته السختمفة،

 العسيل يمعب الجور األهع ويحتل السخكد األوؿ في اهتساـ السرخؼ عادة.

 السماؿ التالي يػضح كيفية معالجة قائسة الجخل:

لمعسيل  2009و  2008يغ سيدانية الختامية لمعامالبفخض أف الججوؿ التالي يبيغ 

كسا إف الججوؿ يبيغ مقجار التغييخ مغ سشة ألخخػ، كسا قاـ العسيل بتقجيع قائسة 

 : 2009الجخل لدشة 

 

 

 السيدانية

 الخرـػ 2008 2009 التغييخ األصػؿ 2008 2009 التغييخ

ديػف  557 867 310 نقجية 233 172 61-

قريخة 

 األجل

 مػردوف  1008 1382 374 زبائغ 1299 1746 447

مجسع  420 527 107 مخدوف  1355 1879 524
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 اهتبلكات

الخرـػ  1985 2776 791 األصػؿ الجارية 2887 3797 910

 الجارية

ديػف شػيمة  275 200 75- السػجػدات المابتة 876 1033 157

 األجل

 رأس الساؿ 800 800 0 ناقز االهتبلكات 423 350 73-

 صافي السػجػدات 599 683 84

 المابتة

أرباح  465 754 289

 محتجدة

     أصػؿ أخخػ  39 50 11

 السجسػع 3525 4530 1005 السجسػع 3525 4530 1005

 

 2009قائسة الجخل 

 صافي السبيعات )عمى الحداب( 12430

 تكمفة السبيعات 8255-

 الخبح اإلجسالي 4175

 مراريف تذغيمية مجفػعة 3418-

 إهتبلكات 107-
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 تذغيميةأرباح  650

 فػائج مجيشة 157-

 ضخائب 188-

 الجخل الرافي 305

 األرباح السػزعة 16-

 التغييخ في األرباح السحتجدة 289

إعجاد قائسة التجفقات الشقجية يبجأ بسعالجة كل التجفقات الشقجية الشاجسة عغ العسميات 

فإنشا نبجأ بالسبيعات التذغيمية، كسا نبلحع في الججوؿ التالي )قائسة التجفقات الشقجية( 

الرافية )السبيعات ناقز مخدودات السبيعات( ثع نتابع مع كل التجفقات التي هي 

عمى عبلقة بالشذاط التذغيمي لمسؤسدة وصػاَل إلى الشقجية التذغيمية كسا هػ مبيغ 

 في الججوؿ التالي:

  التجفقات الشقجية مغ الشذاط التذغيمي

 12430 السبيعات الرافية

 447- في حداب الدبائغ التغيخ

 11983 الشقجية الشاجسة عغ السبيعات

 8255- تكمفة السبيعات

 524- التغييخ في السخدوف 
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 374 التغييخ في حداب السػردوف 

 3578 اليامر الشقجي

 3418- السراريف التذغيمية السجفػعة

 107 االهتبلؾ

 267 الجخل قبل دفع الفائجة والزخيبة

 157- الفػائج السجفػعة

 188- الزخائب

 -78 التجفقات الشقجية التذغيمية

بالشدبة لمتجفقات الشقجية الشاجسة عغ الشذاط االستمسارؼ فإنشا نخاقب التغيخات التي 

شخأت عمى السػجػدات المابتة والسػجػدات األخخػ )السؤقتة أو قريخة األجل(، كسا 

 هػ مػضح في الججوؿ التالي:

  الشذاط االستمسارؼ التجفقات الشقجية مغ 

 157- التغيخ في السػجػدات المابتة

 11- التغيخ في السػجػدات األخخػ 

 -168 التجفقات الشقجية االستثسارية

 يجؿ عمى حجع استمسارؼ )يعشي نكػف قج اشتخيشا أصػؿ لبلستمسار(        
نبجأ بالتغيخ في الججوؿ التالي يبيغ كيفية معالجة التجفقات الشقجية التسػيمية، حيث 

 الجيػف شػيمة األجل ثع الكسبياالت ورأس الساؿ وصػاَل إلى األرباح السػزعة:
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  التجفقات الشقجية التسػيمية

 75- التغيخ في الجيػف شػيمة األجل

 310 التغيخ في الجيػف قريخة األجل

 0 التغيخ في رأس الساؿ

 185 التجفقات الشقجية التسػيمية

 عغ الجيػف                                                        
أخيخَا يجب السبلحطة بأف التغيخ الرافي في الشقجية يداوؼ مجسػع التجفقات الشقجية 

 الشاجسة عغ األنذصة المبلث الدابقة أؼ:
 61- = (78-) + (168-) + 185 التغيخ في الشقجية

ومغ حقيقة أف السرارؼ تفزل سجاد قخوضها مغ  انصبلقَا مغ السعمػمات الدابقة،
خبلؿ التجفقات الشقجية ذات السشذأ التذغيمي ونطخَا لكػف هح  التجفقات في ممالشا 

 ( فإف السرخؼ سيخفس مشح القخض.78-سالبة )
 

 :تحميل الشدب 
باإلضافة إلى السعمػمات التي تقجمها قائسة التجفقات الشقجية، تعسج السؤسدات السالية 

إلى بعس الشدب والسعاييخ التي تبيغ الػضع الحقيقي لشذاط العسيل وحجع حاجاته 

 الحقيقية لمتسػيل.

حداب الشدب السالية مفيج في )دراسة السؤسدات الستػسصة( بذكل عاـ وخرػصًا 

لتحجيج حجع التدهيبلت االئتسانية السسكغ مشحها لهحا الشػع مغ السؤسدات وكحلظ 
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ومشافديها وهػ ما يسكغ اعتبار  مؤشخ عمى القجرة التشافدية لمسقارنة بيغ السؤسدة 

 لمسؤسدة محل الجراسة.

إال أف هح  الشدب والسعاييخ تعتبخ مغ العسميات الحخجة وذلظ لرعػبة وضع ندب 

معيارية أو مممى، كػنها تتغيخ مغ مؤسدة ألخخػ ضسغ نفذ قصاع الشذاط، كسا 

بة لشفذ السؤسدة األمخ الحؼ يتصمب تجقيق أنها تتغيخ مغ سشة مالية إلى أخخػ بالشد

أكبخ وتحميل أعسق، إال أف تغيخها بذكل جحرؼ مغ سشة ألخخػ بالشدبة لسؤسدة 

 يذكل )مؤشخ ضعف( بذكل عاـ.

هشاؾ العجيج مغ السعاييخ السسكغ حدابها مغ خبلؿ القػائع السالية، فيسا يمي نصخح 

 الشدب األكمخ استخجامًا في تحميل االئتساف.

 سثال التالي يػضح كيفية معالجة قائسة الجخل:ال
لمعسيل  2009و  2008بفخض أف الججوؿ التالي يبيغ السيدانية الختامية لمعاميغ 

كسا إف الججوؿ يبيغ مقجار التغييخ مغ سشة ألخخػ، كسا قاـ العسيل بتقجيع قائسة 
 : 2009الجخل لدشة 

 السيدانية

 الخرـػ 2008 2009 التغييخ األصػؿ 2008 2009 التغييخ

ديػف قريخة  557 867 310 نقجية 233 172 61-

 األجل

 مػردوف  1008 1382 374 زبائغ 1299 1746 447



47 
 

مجسع  420 527 107 مخدوف  1355 1879 524

 اهتبلكات

الخرـػ  1985 2776 791 األصػؿ الجارية 2887 3797 910

 الجارية

السػجػدات  876 1033 157

 المابتة

ديػف شػيمة  275 200 75-

 األجل

 رأس الساؿ 800 800 0 ناقز االهتبلكات 423 350 73-

لسػجػدات اصافي  599 683 84

 الثابتة

أرباح  465 754 289

 محتجدة

     أصػؿ أخخػ  39 50 11

 السجسػع 3525 4530 1005 السجسػع 3525 4530 1005

 

 2009قائسة الجخل 

 صافي السبيعات )عمى الحداب( 12430

 تكمفة السبيعات 8255-

 الخبح اإلجسالي 4175

 مراريف تذغيمية مجفػعة 3418-
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 إهتبلكات 107-

 أرباح تذغيمية 650

 فػائج مجيشة 157-

 ضخائب 188-

 الجخل الرافي 305

 األرباح السػزعة 16-

 التغييخ في األرباح السحتجدة 289

 

 ندب الديػلة:أواًل: ندب تقييع السالءة عمى األجل القريخ أو 

تعبّخ عغ قجرة األصػؿ الشقجية وشبه الشقجية عمى مػاجهة السجفػعات، أؼ أف هح  

الشدب تدتخجـ كأدوات لتقييع السخكد االئتساني لمسشذأة والحؼ يعبخ عادة عغ مجػ 

 قجرتها في الػفاء بالتداماتها قريخة األجل.

 (:Curent ratioندب التجاول ) -

 .الخرػم الجارية /لجارية ندبة التجاول =  األصػل ا

 3797 / 2776 = 1.367ندبة التجاوؿ = 

 ندبة الديػلة الدخيعة: -

 الخرػم الجارية /السخدون(  –ندبة الديػلة الدخيعة= )األصػل الجارية
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 2776 = 0.69 / ( 3797 – 1879ندبة الديػلة الدخيعة = )

 ألنه يحتاج لػقت لتدييمه.بالديػلة الدخيعة خخجشا السخدوف     أؼ قسشا باستبعاد  

 الشدبة الشقجية: -

 الخرػم الستجاولة /الشدبة الشقجية = )الشقجية + األصػل شبو الشقجية( 

 الحج األدنى مغ الشقجية: -

 معجل دوران الشقجية. /الحج األدنى مغ الشقجية = السراريف الشقجية الدشػية )التذغيمية( 

 مى دفع ديػنيا )القخيبة( في السجى القخيب.نحكخ أن ىحه الشدب تعبخ عغ قجرة السؤسدة ع

فهي تعبخ عغ تقمبات السػارد الشقجية بالشدبة إلى السصاليب السحتسل سجادها في 

فتخات قخيبة، فشدبة نقجية مختفعة تعتبخ مؤشخ جيج لسقابمة مذاكل الديػلة ولكشها في 

ف الذخكات نفذ الػقت تجؿ عمى نقز في العائج عمى االستمسار، ونذيخ هشا إلى أ

التي تتستع بتجفقات نقجية سهمة التػقع ستحتفع بأقل حج مسكغ مغ الشقجية دوف أف 

 تػاجه مخاشخ في الديػلة.

 

 :)ندب تقييع الكفاءة )إدارة السػجػدات 

ُتقّيُع هح  الشدب قجرة اإلدارة عمى إدارة جدء محجد مغ األصػؿ كالسخدوف أو 

الكفاءة نحكخ فيسا يمي أهسها بالشدبة السبيعات، وهشاؾ العجيج مغ ندب تقييع 

 لمسؤسدات السالية:
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 صافي السبيعات /زبائغ(  ×365متػسط فتخة التحريل = ) -

 يـػ     كمسا انخفزت فتخة التحريل أفزل (365 × 1746) / 12430 = 50.27= 

 تكمفة البزاعة السباعة /السخدون(  365 ×فتخة االحتفاظ بالسخدون = ) -

 يػـ (365 × 1879) / 8255 = 83.08=                          

 رأس السال العامل /معجل دوران رأس السال العامل = السبيعات  -

 االلتدامات الستجاولة -نحكخ أّف رأس الساؿ العامل = األصػؿ الستجاولة 

 مخة                                           = 12430 / (3797 – 2776) = 12.17

 السػجػدات الثابتة /معجل دوران السػجػدات الثابتة = السبيعات  -

 مخة                                              = 12430 / 683 = 18.20
 السػجػدات /معجل دوران السػجػدات = السبيعات  -

 مخة 12430 / 4530 = 2.81=                          

باإلجساؿ هح  الشدب كمسا كانت مختفعة فإف ذلظ يعشي وجػد مذاكل في إدارة 

االئتساف أو السخدوف أو ببداشة انخفاض في السبيعات، إذًا هح  الشدب تسكغ 

 مػضف البشظ السدؤوؿ عغ تحميل الشدب مغ تكػيغ فكخة واضحة عغ مجػ كفاءة

 اإلدارة في مؤسدة العسيل.

ندبة فتخة االحتفاظ بالسخدوف ممبًل تبيغ مجة بقاء الدمع في السخازف، وهشا يسكغ 

اعتبار زيادة هح  الشدبة أو شػؿ هح  الفتخة مغ السؤشخات الهامة عمى مجػ قجرة 

السؤسدة عمى ترخيف مشتجاتها مع السبلحطة بأف ارتفاع هح  الشدبة قج يكػف ناجع 

سة مجروسة تهجؼ إلى زيادة السخدوف بهجؼ تقجيع عخض أوسع ومػاجهة عغ سيا

الصمب في الدػؽ أو لديادة القجرة عمى مػاجه زيادة متػقعة في الصمب مدتقببًل، 
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فتكػف زيادة فتخة االحتفاظ بالسخدوف مغ السؤشخات الجيجة لمعسيل ولمسؤسدة السالية، 

تمظ التي تكػف فيها زيادة فتخة  وتبقى الحالة األكمخ أهسية واألكمخ خصػرة هي

االحتفاظ بالسخدوف ناجسة عغ انخفاض في السبيعات مع استسخار العسيل في تأميغ 

مدتمدمات اإلنتاج مسا يجؿ عمى ضعف إدارؼ واضح وعجـ القجرة عمى فهع الدػؽ 

 وحاجاته.

 :ندب السجيػنية أو ندب الخفع السالي 

أؼ هي قجرة الذخكة  وإنتاجهاهي اعتساد الذخكة عمى أمػاؿ الغيخ في تسػيل أرباحها 

 عمى سجاد ديػنها ودفع الفػائج في تػاريخ استحقاقها عمى السجػ الصػيل.

إف زيادة ديػف الذخكة إلى حج كبيخ يؤدؼ إلى ارتفاع في تكمفة القخوض الججيجة 

           القخوض       ارتفاع مخاشخ االئتساف      نطخًا الرتفاع حجع السخاشخ الستعمقة بهح

 فائجة مختفعة.     

وألهسية الجيػف في حداب الشدب السالية الستعمقة بالسخاشخة التسػيمية والقجرة عمى 

الدجاد في األجل الصػيل، تمجأ السؤسدات السالية إلى تحميل مجسػعة مغ الشدب 

لسخافقة لمعسيل، وتقجيع قخوض ججيجة والحكع والسعاييخ لمػقػؼ عمى حجع السخاشخة ا

 عمى مقجرة العسيل السحتسل عمى الػفاء بالتداماته.

 فيسا يمي نقجـ أهع الشدب السدتخجمة:

 ندبة الجيػن إلى األصػل: - أ
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ندبة الجيػن إلى األصػل = )االلتدامات الصػيمة األجل + االلتدامات 

 مجسػع األصػل. /الستجاولة( 

 السخاشخ االئتسانية        عجـ القجرة عمى الدجاد.كمسا ارتفعت 

وكمسا انخفزت هح  الشدبة عغ الحج السعيغ كمسا دؿ ذلظ عمى أف أصحاب الذخكة 

 وضعػا أمػااًل أكمخ لتسػيل أصػؿ الذخكة.

 67.18 %=  4430/ ( 2676 + 300في ممالشا ندبة الجيػف إلى األصػؿ = )

 مجسػع األصػل:ندبة الجيػن شػيمة األجل إلى  - ب

هشا ندتبعج االلتدامات الستجاولة ألنها ال تعتبخ مرجر مغ مرادر التسػيل شػيمة 

األجل، ويدتخجـ لتقييع قجرة الذخكة عمى الدجاد في األجل الصػيل، ويسكغ حداب 

هح  الشدبة عغ شخيق قدسة مجسػع الجيػف شػيمة األجل عمى مجسػع األصػؿ 

 .60.40 %وتداوؼ 

 الجيػن إلى حقػق السمكية:ندبة إجسالي  - ت

يسكغ قياس هح  الشدبة عغ شخيق قدسة إجسالي الجيػف عمى حقػؽ السمكية، وإف 

ارتفاع هح  الشدبة يعشي زيادة اعتساد الذخكة عمى أمػاؿ الغيخ، وتػحي بديادة 

السخاشخ التسػيمية ومخاشخ عجـ قجرة الذخكة عمى سجاد التداماتها في األجل 

انخفاض هح  الشدبة عسا هػ سائج فيعشي سيػلة أكبخ ومخاشخ الصػيل، في حيغ أف 

 تسػيل أقل وسيػلة أكبخ تعشي بصبيعة الحاؿ انخفاض في األرباح الستػقعة لمذخكة.
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 ندبة الجيػن شػيمة األجل إلى حقػق السمكية: - ث

يسكغ قياس هح  الشدبة عغ شخيق قدسة الجيػف شػيمة األجل عمى حقػؽ السمكية، 

استبعاد االلتدامات الستجاولة مغ إجسالي الجيػف لمحرػؿ عمى الجيػف  وهشا أيزًا يتع

شػيمة األجل، وتعتبخ هح  الشدبة أقل تحفطًا مغ الشدبة الدابقة لقياس السخاشخة 

 التسػيمية وقجرة الذخكة عمى الدجاد في األجل الصػيل.

 معجل خجمة الفائجة: - ج

جسالية أو األرباح قبل دفع الفائجة يقيذ هحا السعجؿ مجػ قجرة األرباح التذغيمية اإل

والزخيبة عمى الػفاء بالفػائج الستػجب دفعها عمى الجيػف ويتع حدابه بالسعادلة 

 الفػائج /معجل خجمة الفائجة = األرباح التذغيمية   التالية:

مخة      كمسا ارتفع هحا  650 / 157 = 4.14في ممالشا تبمغ هح  الشدبة 

 الخقع كّمسا كاف لجّؼ مخاشخ ائتسانية أقل والعكذ صحيح.

 ندبة عجد مخات تغصية الفػائج: - ح

تدتخجـ هح  الشدبة لقياس مجػ قجرة الذخكة عمى خجمة ديػنها مغ فػائج وأقداط، 

ع وتفّدخ الديادة في عجد مخات تغصية الفػائج مؤشخًا عمى زيادة قجرة الذخكة عمى دف

مرخوفات الفػائج مغ األرباح الستحققة، كسا أف مجػ االستقخار في هح  الشدبة 

لفتخات متتالية يسكغ الذخكة مغ الحرػؿ عمى األمػاؿ البلزمة بدهػلة وبفائجة أقل، 

ويسكغ حداب هح  الشدبة عغ شخيق قدسة صافي الخبح قبل الفػائج والزخائب عمى 

 التالية:مجسػع الفػائج واألقداط وفق الريغة 



54 
 

صافي الخبح قبل الفػائج
الفػائج السدتحقة

 ندبة عجد مخات تغصية الفػائج 

ومغ الججيخ بالحكخ بأف الشدب الدابقة تعتبخ مقاييذ معتسجة ومدتخجمة مغ قبل الكميخ 

مغ السحمميغ السالييغ لقياس السخاشخ التسػيمية وقجرة الذخكة عمى الدجاد في األجل 

حيث درجة تحفطها كسا سبق ورأيشا، وفي جسيع األحػاؿ  الصػيل، ولكشها تختمف مغ

فإنه يجب مخاعاة المبات عشج استخجاـ هح  الشدب، لحلظ يجب اختيار مقياس معيغ 

واستخجامه بذكل ثابت عغ تحميل السخاشخ التسػيمية وقجرة الذخكة عمى الدجاد في 

 رف بيغ الذخكات.األجل الصػيل سػاء في تحميل الدبلسل الدمشية أو التحميل السقا

تقجـ الشدب الدابقة لمسؤسدة السالية فكخة واضحة عغ الجرجة التي يعتسج بها العسيل 

السحتسل عمى تسػيل نذاشه مغ خبلؿ القخوض وأمػاؿ الغيخ مقارنة بسا قجمه مغ 

 تسػيل شخري )حقػؽ السمكية(.

 مالحطة:

السقتخضة وتذكل إف ندب السجيػنية الستػازنة تعج مؤشخًا عمى سبلمة السؤسدة 

ضساف لمسؤسدة السالية السانحة، وتعج تقمبات أو عجـ استقخار التجفقات الشقجية مغ 

مؤشخات ارتفاع السخاشخة وبالتالي مغ مبخرات الححر في تقجيع القخوض وشمب 

 ضسانات إضافية وارتفاع معجؿ الفائجة السصمػبة عمى القخوض.

  :ندب الخبحية 
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قجرة الذخكة عمى تػليج أرباح مغ العسميات األساسية  هي ندب أماف وضسانة، وتعشي

أو الشذاط االقترادؼ لمسؤسدة، ويسكغ قياسها باالعتساد عمى مفهـػ الخبح 

التذغيمي، وهي أهع عامل أماف بالشدبة لمسؤسدة السالية لزساف تحريل الجيػف 

 وخاصة شػيمة األجل.

طهخ قجرة الذخكة عمى تػليج وتعكذ ندب الخبحية األداء الكمي لمذخكة حيث أنها ت

األرباح مغ مبيعاتها، وتعتبخ مغ السقاييذ الهامة لقياس مجػ فعالية سياسات إدارة 

هشاؾ عجد مغ الشدب التي تقيذ ندب و الذخكة االستمسارية والتذغيمية والتسػيمية، 

 الخبجية لمذخكات.

 في تحميل الخبحية يتع التخكيد عمى مجسػعتيغ مغ ندب الخبحية هسا:

مجسػعة الشدب التي تخبط األرباح بالسبيعات لتعبخ عغ مجػ قجرة نذاط البيع عمى 

 تػليج األرباح وتذسل هح  السجسػعة الشدب السالية التالية:

 ىامر الخبح اإلجسالي: - أ

يسكغ قياس هح  الشدبة عغ شخيق قدسة إجسالي الخبح عمى السبيعات، وتبيغ هح  

 كمفة هح  السبيعات:الشدبة العبلقة ما بيغ السبيعات وت

  السبيعات تكمفة – السبيعات = اإلجسالي الخبح 
 وبالعػدة إلى ممالشا نجج بأف:

قجرة السبيعات عمى        4175 / 12430 = 33.59 %هامر الخبح اإلجسالي = 

 .تػليج ربح إجسالي



56 
 

 ىامر الخبح التذغيمي: - ب

 التذغيمية السراريف – الخبح إجسالي = التذغيمي الخبح 
ويعبخ هحا الهامر عغ قجرة السؤسدة عمى الػفاء بالتداماتها مغ خبلؿ األرباح 

الشاجسة عغ نذاشها االقترادؼ األساسي أؼ التذغيمي، ولحداب هحا الهامر 

 السبيعات /ىامر الخبح التذغيمي = الخبح التذغيمي   ندتخجـ السعادلة التالية:

 .5.2 %بالعػدة لسمالشا نجج أف هحا الهامر يداوؼ 

 ىامر الخبح الرافي: - ت

يقيذ حجع األرباح الرافي بعج الفػائج والزخائب الشاتجة عغ صافي السبيعات، ويعتبخ 

كسقياس عاـ لكفاءة اإلدارة في اإلنتاج والبيع والتسػيل، ويسكغ قياسه عغ شخيق قدسة 

 صافي الخبح بعج الفػائج والزخائب عمى السبيعات، وبالعػدة إلى السماؿ نجج بأف:

 السبيعات / والفػائج الزخائب بعج الخبح صافي = الرافي الخبح ىامر 
                         =% 2.45 = 12430 ÷ 305 

تشذأ قج وتقيذ الشدب أعبل  مجػ قجرة السشذأة عمى مػاجهة الطخوؼ الرعبة التي 

 إما عغ:

 .هبػط الدعخ الدػقي لمسشتج 

  السبيعات.ارتفاع نفقات ترشيع السشتج أو هبػط حجع 

ثانيًا: مجسػعة الشدب التي تخبط األرباح باألمػال السدتثسخة في السشذأة بقرج 

  :تسػيل مػجػداتيا
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سػاء كاف مرجر هح  األمػاؿ مغ السداهسيغ أو مغ االقتخاض أو مغ االثشيغ معًا، 

 وتزع هح  السجسػعة ندبًا مالية ممل:

 عمى إجسالي السػجػدات.العائج عمى السػجػدات = الخبح التذغيمي مقدػـ  -

ويسكغ إضهار هح  الشدبة في صػرة أخخػ حيث يصمق عميها حيشئح مرصمح العائج 

 عمى االستمسار وتحجد بالسعادلة التالية:

 إجسالي السػجػدات/ العائج عمى االستمسار = صافي الخبح بعج الزخيبة  -

 لكغ هشاؾ رأؼ يخػ تحجيجها بالسعادلة التالية:

 إجسالي السػجػدات /ض(  –1الزخيبة + الفػائج السجفػعة )صافي الخبح بعج  -

 وفخ ضخيبي                                             

 (:1مثال )
ؿ.س وكاف معجؿ الزخيبة  100لشفتخض أف شخكة ما حققت ربح بعج الفائجة 

 %       كع ستجفع ضخيبة؟20
 ؿ.س. 80ؿ.س يبقى الخبح بعج الفائجة والزخيبة  20الزخيبة 

 إذا كانت الذخكة ليذ لها فػائج يعشي ممبًل:

 ؿ.س      أؼ الزخيبة أكمخ 28هػف الزخيبة ستكػف  140

 وجػد الفائجة يخفس الزخيبة.أف ندتشتج 

 –العائج عمى حقػؽ السداهسيغ العادييغ = صافي الخبح بعج الزخيبة  -

 تػزيعات األسهع السستازة مقدػمًا عمى جسمة حقػؽ السداهسيغ
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مغ ندب الخبحية األخخػ والسدتخجمة خرػصًا لتحميل االئتساف نحكخ الشدب 

 التالية:

 إجسالي األصػل. /معجل العائج عمى األصػل = العائج بعج الزخيبة 

 حقػق السمكية. /معجل العائج عمى حقػق السمكية = العائج بعج الزخيبة 

 العائج بعج الزخيبة. /معجل األرباح السػزعة = األرباح السػزعة 

الذخكات تػزع أرباح لكشها ال تػزع كامل هح  األرباح إاّل في حالة واحجة إذا كانت 

 تخيج المجػء لمترفية.

 سؤال:
 كيف تؤثخ األرباح السػزعة عمى استسخارية الذخكات أو مدتقبمها؟

بالشدبة لكل ندب الخبحية باستمشاء معجؿ األرباح السػزعة كمسا ارتفعت الشدبة كمسا 

كانت ربحية السؤسدة أكمخ ارتفاعًا، بالشدبة لسعجؿ األرباح السػزعة فإنه يجؿ عمى 

ندبة األرباح التي تخخج مغ مالية السؤسدة وال تػضف في خجمة نذاشها، السؤسدة 

وال تػزع أرباح عمى حسمة األسهع أو تػزع القميل مشها الخابحة التي تحتفع بأرباحها 

"األرباح السحتجدة" تديج مغ حقػؽ السمكية لجيها وتعدز مغ قجرتها عمى مػاجهة 

متصمبات نذاشها السالية بذكل ذاتي كسا وإنها تقمل مغ حاجتها لبلقتخاض وتعدز مغ 

 لتكاليف السسكشة.مػقفها التفاوضي وقجرتها في الحرػؿ عمى تسػيل إضافي بأقل ا

 (:2السثال )
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% "تكػف في حقػؽ السمكية" ولشفتخض أّف 50لشفخض لجيشا أرباح محتجدة بشدبة 

% "كل ليخة سػرية مغ حقػؽ السمكية ستػلج ربح بسقجار 10العائج عمى حقػؽ السمكية 

10"%. 

 2018ولشفخض حقػؽ السمكية عاـ  1000كانت  2017ولشفخض حقػؽ السمكية عاـ 

 . 1010هي 

 ما هػ مقجار نسػ األرباح السػزعة في العاـ القادـ؟ 1-

% 5 = % 10 × % 50           

 5%ضخبهغ ببعس             %10والعائج  %50"احتجدنا األرباح 

 ؟70%ما هي الشدبة في حاؿ كانت األرباح السحتجدة 2- 

 قابمة لمتػزيع  70 % × 10 % = 7 %

أرباح واحتجازها بشدبة أعمى       كمسا كاف ذلظ كمسا استصاعت الذخكة تػليج 

 مؤشخ جيج لهح  الذخكة.

 :محاذيخ استخجام الشدب السالية 

  يتػجب عمى السػضف السدؤوؿ عشها الححر في التعامل معها قبل اتخاذ

 القخار الشهائي بسشح القخض أو عجمه.

  ،األمخ الكميخ مغ السؤسدات تقـػ بأكمخ مغ نذاط اقترادؼ في نفذ الػقت

 الحؼ يخمق صعػبة في مقارنة الشدب السالية.
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  اختبلؼ الصخؽ السحاسبية السدتخجمة مغ قبل العسيل السحتسل عغ تمظ

 السدتخجمة مغ قبل مشافديه يؤدؼ إلى صعػبة في السقارنة بيشهسا.

  االختبلؼ بصخيقة تحميل الشدب يؤدؼ إلى تذػيه السقارنة والتحميل لكل الشدب

 ميل السػجػدات المابتة في حاؿ لع يؤخح بعيغ االعتبار.التي تقـػ عمى تح

  صعػبة وضع ندب ومعاييخ ثابتة ومممى كأساس لمتحميل والسقارنة وبالشتيجة

الحكع عمى وضع العسيل، ممبًل ندب الديػلة السختفعة تذكل مؤشخًا عمى 

مجػ قجرة السؤسدة عمى مػاجهة التداماتها قريخة األجل ولكشها أيزًا مؤشخ 

 ى ضعف في إدارة السػارد األمخ الحؼ يشعكذ عمى ربحية السؤسدة.عم

 تشػيو:
عمى السػضف السدؤوؿ عغ عسمية التحميل أف يكػف ححرًا تجا  هح  السذاكل وغيخها 

عشج قيامه بعسمية الحداب والتحميل قبل إصجار حكسه الشهائي عمى السعمػمات 

 السقجمة مغ قبل العسيل.

  والتجقيق:عسمية الستابعة 

إّف عسمية تقييع القخض ال تشتهي بسجخد تػقيع اتفاقية القخض، حيث أف السرخؼ 

وقبل تحػيل القخض أو الدساح بدحب الساؿ سيقـػ باستكساؿ عسمية التحقق والتأكج 

مغ السعمػمات التي قجمها العسيل ومغ الزسانات التي قجمت ومغ قيستها ووضعها 

حل رهغ أو ضساف لقخض آخخ ومغ عجـ وجػد القانػني مغ حيث كػنها ليدت م

مانع قانػني يسشع رهشها أو الترخؼ بها في حاؿ عجـ االلتداـ بخجمة القخض، 
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بذكل مباشخ بسخاقبة حدابات العسيل وضساناته ومخاجعة  يالسرخؼ أيزًا معش

حاجاته االئتسانية وهح  السخاجعات عادة ما تتع بذكل دورؼ كسا يسكغ أف تتع بذكل 

 ي في إشار دراسة الػضع االئتساني لعسبلء السرخؼ.عذػائ

 مالحطة ىامة:

 وجػد سيػلة عالية      ربحية مشخفزة        مخاشخ مشخفزة.

 وجػد سيػلة مشخفزة         ربحية مختفعة         مخاشخ مختفعة.

 قخوض السؤسدات الكبيخة: 

سػؽ اإلقخاض لمذخكات الكبيخة هي سػؽ تشافدية ججًا والقجرة عمى مفاوضة هح  

الذخكات محجودة ججًا، فالذخكات الكبيخة لجيها بجائل تسػيل أخخػ، ممل ذلظ أسػاؽ 

األجشبية، إف حجع القخوض السقجمة لهح  الذخكات كبيخ بسا فيه و رأس الساؿ السحمية 

 الكفاية لجعل القخوض مخبحة.

ـُ تحميُل االئتساف السقجـ لمذخكات الكبيخة عشاية خاصة عمى الخغع مغ أنه ال يدتمد 
يختمف مغ حيث السبجأ عغ تحميل القخوض السقجمة لمذخكات الستػسصة، لكغ هشاؾ 

 بعس األمػر التي تجعل العسمية أكمخ تعقيجًا.

 ما ىي األمػر التي تجعل القخوض الكبيخة معقجة؟
 قابزة تستمظ أو تدتمسخ في عجد الذخكات التابعة،  عشجما يتعمق القخض بسؤسدة

 فإف البشظ يقجـ القخض لمذخكة التابعة والتي تعج هي السدؤولة عغ سجاد القخض.
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  الذخكات الكبيخة غالبًا ما تكػف مشتذخة جغخافيًا داخل البمج وحتى عمى السدتػػ

ياـ بعسمية التحميل العالسي، وهحا ما يعقج مهسة تقييع ججارتها االئتسانية وكحلظ الق

 بالذكل األممل.

 رغع ىحه األمػر تدتفيج البشػك في عسمية تحميل القخوض السسشػحة لمذخكات الكبيخة مغ: 

  وكاالت الترشيف االئتساني ممل مػدؼ وستانجرد أنج بػور المتيغ تدّوداف الدػؽ

أو  سإفبلبسعمػمات عغ ججارة العسيل االئتسانية والسخاشخ الحؼ يسممها "احتساؿ 

 فذل ... الخ".

  السعمػمات التي يقجمها محممػ الدػؽ شخكات االستذارة، والتػقعات التي يقجمػها

 لسدتقبل الذخكة ونسػها واألرباح التي ستحققها.

 تدتفيج البشػؾ مغ الشساذج السػضػعة لجراسة القجرة االئتسانية لمعسيل "نساذج  أخيخا

 دراستشا كسرارؼ".هسشا في ي الترشيف االئتساني وهحا ما

 :نساذج الترشيف االئتساني 
تعتسج هح  الشساذج بذكل عاـ عمى السعمػمات و تشصمق مغ البيانات السالية لمذخكة، 

والبيانات الخاصة بالذخكة الستعاممة وعمى حداب احتساؿ عجـ الدجاد ووزنه الشدبي، 

الخرائز بالتسييد بيغ مع التسييد بيغ مختمف أنػاع ودرجات هح  السخاشخ، 

 االقترادية والسالية لمعسيل، وعمى السؤسدة السالية أف تكػف قادرة عمى:

 في العجد عغ الػفاء. اوضع ججوؿ يبيغ ما هي العػامل التي يسكغ أف تكػف سبب  -1

 وضع سمع أهسية لهح  العػامل.  -2



63 
 

 تدعيخ خصخ عجـ الدجاد.  -3

 تجشب القخوض التي تسمل ندبة مخاشخة مختفعة.  -4

 قخض.الحداب االحتياشيات البلزمة لسػاجهة الخدارة الشاجسة عغ سجاد   -5

لمقياـ بترشيف ائتساني جيج وتحقيق كل ما سبق عمى إدارة السؤسدة السالية تحجيج 

العػامل االقترادية والسالية ومقاييدها حدب نػعية العسيل وخرائره، بعج تحجيج هح  

ػذج إحرائي كسي لقياس احتساؿ العجد العػامل تعسج السؤسدة السالية إلى وضع نس

 .Z-Altmanعغ الدجاد والسخاشخ االئتسانية، مغ هح  الشساذج فيسا يمي نسػذج 

بجاية يعتبخ السذخوع ناجحًا إذا استصاع تحقق معجؿ عائج أكبخ أو يداوؼ تكمفة رأس 

 الساؿ، وهػ ما يسكغ التعبيخ عشه رياضيًا عمى الشحػ التالي:

ائج هػ معجؿ الخرع الحؼ يجعل صافي التجفقات الشقجية يداوؼ عمعجؿ ال نتحكخ:

 الرفخ.

   (
 

   
)   (

 

   
)        

 : معجؿ العائج الجاخمي.KR حيث:

K0.معجؿ تكمفة رأس الساؿ : 

Ke.)تكمفة رأس الساؿ )حقػؽ السمكية : 

Kd.)تكمفة القخوض )سشجات... الخ : 

E/(D+E) الهيكل السالي.: ندبة حقػؽ السمكية في 
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D/(D+E).ندبة الجيػف في الهيكل السالي : 

T.معجؿ الزخيبة : 

ويعتبخ فاشبًل إذا لع يحقق معجؿ عائج  kR>= k0يكػف السذخوع ناجح عشجما يكػف 

ويقتخب مغ حالة اإلفبلس  kR<K0مشاسب أؼ أقل مغ تكمفة رأس الساؿ أؼ 

(Bonkruptcyأو الفذل السالي ويعجد عغ سجاد التدا ).ماته 

وهشاؾ بعس األعخاض التي تريب السؤسدات ذات السخاشخ ويسكغ إلدارة 

 القخوض أف تدتجؿ بها كسؤشخات عمى وجػد مخاشخ االئتساف مشها:

 "أعخاض الفذل السالي" 

 عجد السؤسدة عغ سجاد األقداط مغ تاريخ استحقاقها.  -1

 شمب تدهيبلت ججيجة في ضخوؼ غيخ مبخرة.  -2

 السؤسدة.تغيخ متكخر في إدارة   -3

تغيخ متكخر في الصخؽ والدياسات السحاسبية "أو التبلعب بالدياسات   -4

 السحاسبية".

 إخفاء بعس السعمػمات عغ البشظ.  -5

 ضهػر دائشيغ ججد لمسؤسدة لع يتع الكذف عشها لمبشظ.  -6

 إعجاد مػازنات وتػقعات مدتقبمية عمى افتخاضات غيخ معقػلة.  -7

 لسالي لمسؤسدات الفاشمة:الشساذج السدتخجمة في دراسة الػضع ا
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بجأ اهتساـ الباحميغ بتحميل األوضاع السالية لمسؤسدات الفاشمة في بجاية الدتيشات 

في الػاليات الستحجة األمخيكية، بتذجيع مغ السعهج األمخيكي لمسحاسبيغ القانػنييغ 

وهيئة البػرصة، وذلظ لتحجيج مجػ مدؤولية مشجوب الحدابات في اختبار صحة 

سخارية السذخوع وبالتالي عغ دور  في اإلنحار السبكخ عغ حػادث إفبلس فخوض است

 .السؤسدات

نسػذجًا  ىفبش 1966سة في هحا السجاؿ عاـ ا( أوؿ مغ قاـ بجر BEAVERويعتبخ )

مغ الباحميغ في  ايقـػ عمى ما يعخؼ بالشدب السالية السخكبة، وتبعه في ذلظ عجد

 كل مغ بخيصانيا والػاليات الستحجة وكشجا.

الحؼ  LENتعتسج هح  الشساذج عمى تحميل الشدب السالية السخكبة باستمشاء نسػذج 

 يقـػ عمى تحميل الخرائز الشػعية ومجػ تػافخها في السؤسدة.

 فيسا يمي شخح بعس هح  الشساذج.

 : Z-Altmanالتسان  -أواًل: نسػذج ترشيف زد

بهجؼ دراسة وتحميل الذخكات  196423شػر التساف هحا الشسػذج ابتجاء مغ عاـ 

" لترشيف السخاشخ Zالرشاعية في الػاليات الستحجة، يقجـ هحا الشسػذج مقياسًا كميًا "

االئتسانية وبذكل خاص القجرة عمى الػفاء بااللتدامات السالية، وهحا السقياس الكمي 

ات والشدب السالية الخاصة بكل شخكة بحيث يعصي يعتسج عمى مجسػعة مغ السؤشخ 
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لكل مؤشخ أو ندبة أهسيتها الشدبية انصبلقًا مغ تاريخ معامبلت الذخكة مع 

 السقخضيغ وباستخجاـ شخيقة االنحجار الخصي الستعجد التسايدؼ.

 وتػصل التساف إلى الشسػذج التالي:

Z=1.2X1 + 1.4X2 + 3.3X3 + 0.6X4 + 1.0 X5                            

 حيث أن:

X1  مجسػع األصػؿ /رأس الساؿ العامل 

X2  مجسػع األصػؿ /األرباح السحتجدة 

X3 /EBIE مجسػع األصػؿ 

X4  مجسػع الخرػـ /القيسة الدػقية لؤلسهع 

X5  مجسػع األصػؿ /السبيعات 

Z  اإلستخاتيجيةدليل أو مؤشخ 

 

 

 تفديخ الشدب:
X1 =األصػؿ الستجاولة: رأس الساؿ العامل 

 زيادة هح  الشدبة تعشي قجرة السؤسدة عمى تػليج الديػلة خبلؿ فتخة قريخة.

X2 زيادة هح  الشدبة تعصي ترّػر لتاريخ الذخكة فكمسا زادت الشدبة يعشي قجرة :

 الذخكة عمى تسػيل األصػؿ دوف حاجتها لتسػيل خارجي.
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X3 أرباح قبل دفع ضخائب والفػائج.: زيادة هح  الشدبة أؼ قجرة األصػؿ عمى تػليج 

X4 لهح  الذخكة. اآلخخيغ: نطخة 

X5.قجرة األصػؿ عمى تػليج السبيعات : 

 مالحطة:
كمسا انخفس مدتػػ خصخ عجـ الدجاد والعكذ  zوجج التساف أنه كمسا ارتفعت قيسة 

 بالعكذ.

وبسػجب هحا الشسػذج ترشف السؤسدات إلى ثبلث فئات وذلظ حدب قجرتها عمى 

 .2.6875( قجرها zاالستسخارية بسػجب نقصة قصع )

 (zقيسة ) وضعية السؤسدة

 Z >= 2.6875 السؤسدات الشاجحة والقادرة عمى االستسخار

 Z>= 1.81 < 2.6875 السؤسدات الفاشمة يرعب تحجيج وضعيتيا

 Z < 1.81 السؤسدات الفاشمة التي يحتسل إفالسيا

 مثال عسمي:

 السعمػمات التالية الستعمقة بإحجػ الذخكات:بفخض أنشا حرمشا عمى 

X1 5.46% = ندبة رأس الساؿ العامل إلى إجسالي األصػؿ 

X2 18.27 % = األرباح السحتجدة إلى إجسالي األصػؿ 

 X343.31 % = األرباح قبل دفع الفائجة والزخيبة إلى إجسالي األصػل 



68 
 

 X4 الجفتخية القيسة الدػقية لحقػؽ السمكية إلى القيسة

 لمقخوض شػيمة األجل

= %44.66 

X5 165.73 % = السبيعات إلى إجسالي األصػؿ 

 

Z=1.2X1 + 1.4X2 + 3.3X3 + 0.6X4 + 1.0 X5= 3.6758    
السحدػبة فإف هح  الذخكة تعتبخ مغ الذخكات مشخفزة  Zانصبلقًا مغ قيسة  الشتيجة:

 السخاشخ.

 نسػذج التسان؟ما ىي الرعػبات التي تػاجو شخيقة أو 

 السذكمة األولى:

أنها تسييد بيغ ثبلث درجات لمخصخ فقط، مختفعة، متػسصة ومشخفزة الخصخ، ولكغ 

درجات الخصخ أكمخ مغ ذلظ بكميخ وهي تتخاوح مغ التأخخ في سجاد دفعة ما لسجة 

 أياـ إلى عجـ سجاد القخض، وبالتالي فشحغ بحاجة إلى السديج مغ الجرجات.

 

 ية:السذكمة الثان

هي أف األوزاف الشدبية السػضػعة في الشسػذج ليدت مبخرة اقتراديًا وال يسكغ 

اعتبارها ثابتة عبخ الػقت، نفذ األمخ بالشدبة لمسؤشخات السدتخجمة فقج تتغيخ بذكل 

 ممبًل. X4خوؼ الدػؽ ممل طمؤقت نتيجة ل

  السذكمة الثالثة:
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صعبة القياس ممل سسعة تكسغ في كػف هح  الصخيقة تهسل عػامل هامة ولكشها 

 العسيل وشبيعة نذاشه والجورة االقترادية التي يتأثخ بها نذاشه.

 :KIDA 1981ثانيًا: نسػذج 

يتع بشاء هحا الشسػذج بشاء عمى خسذ ندب مالية رئيدية عمى شكل معادلة انحجار 

   متعجد كسا يمي:

         Z=1.042X1 + 0.42X2 +0-0.461X3-0.463X4+ 0.271 X5 

  حيث: )هشا الشدب مختمفة(

X1  سػع األصػؿجم /الخبح الرافي 

X2  مجسػع الخرػـ /حقػؽ السداهسيغ 

X3  الخرـػ الستجاولة /األصػؿ الستجاولة 

X4  مجسػع األصػؿ /السبيعات 

X5  مجسػع األصػؿ /الشقجية 

 

 تفديخ الشدب:

X1.قجرة األصػؿ عمى تػليج األرباح : 

X2.التسػيل الحاتي : 

X3.قجرة الدبػف قريخة األجل عمى تغصية األصػؿ الستجاولة : 

X4.قجرة األصػؿ عمى تػليج مبيعات : 
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X5.سيػلة الذخكة وهشاؾ أمػاؿ معصمة : 

أصغخ مغ الرفخ وقج نجح  Zيعتبخ هحا الشسػذج السؤسدة فاشمة عشجما تكػف قيسة 

 .20%هحا الشسػذج في التشبؤ بحاالت اإلفبلس قبل سشة بشدبة 

 (:1) حطةمال

 مصالبػف بحفع الشدب ودالالتها؟ ..الدؤاؿ ال يأتي في االمتحاف عمى شكل معادلة 

 (:2) مالحطة

 هحا الشسػذج رّكد عمى فتخات زمشية قريخة يعشي سشة أو أقل.

 :SHERRORD 1987ثالثًا: نسػذج 

أنه أوجج يعتبخ هحا الشسػذج امتجادًا لمشساذج الدابقة لكغ ميدة هحا الشسػذج تتسمل في 

نػعًا مغ العبلقة بيغ درجة السخاشخة لمقخوض مغ جهة يسكغ اعتسادها كأساس 

لتدعيخ القخوض وكحلظ يداعج في تقػيع نػعية أو جػدة محفطة القخوض في البشظ، 

 إف هحا الشسػذج مبشي عمى الشدب السالية التالية:

 يجب التخكيد عمى نػع الشدبة

وزنيا الشدبي  نػعيا الشدبة 

 بالشقاط

 18.0 مؤشخ سيػلة مجسػع األصػؿ /رأس الساؿ العامل  1

 9.0 مؤشخ سيػلة مجسػع األصػؿ /األصػؿ الستجاولة  2
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 3.5 مؤشخ مبلءة مجسػع الخرـػ /صافي حقػؽ السداهسيغ  3

مجسػع  EBIT/صافي ربح قبل الزخيبة  4

 الخرـػ

 20.0 مؤشخ الخبحية

 1.2 مؤشخ مبلءة مجسػع الجيػف  /مجسػع األصػؿ  5

مجسػع  /صافي حقػؽ السداهسيغ  6

 األصػؿ المابتة

 0.1 مؤشخ مبلءة

 

وتحجد الفئة التي سيرشف فيها القخض عغ شخيق ضخب كل ندبة مغ الشدب الدت 

بالسعامل السقابل، وترشيف القخوض تشازليًا حدب جػدتها في الفئات الخئيدية 

 التالية:

 

 

 (Iالجػدة )مؤشخ  فئة القخض التختيب

 I >= 25 فئة أولى )قخوض مستازة عجيسة السخاشخة( 1

 I >= 20 < 25 فئة ثانية )قخوض قميمة السخاشخة( 2

 I >= 5 < 20 فئة ثالمة )قخوض متػسصة السخاشخة( 3

 -I >= 5 < 5 فئة رابعة )قخوض مختفعة السخاشخة( 4
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 -I < 5 فئة خامدة )قخوض خصيخة ججًا( 5

 

 مغ بيانات ىحا الشسػذج الػاردة في الججوليغ يتبيغ لشا ما يمي: 

o ندب  يعصي تخجيح أكبخ الشدب التي تبيغ مجػ قجرة الدبػف عمى الدجاد وهي

، في حيغ لع يذسل الشسػذج األعمى ندبة واحجة هي الديػلة وندب السالءة

لدبػف عمى ندبة الخبحية، وهػ أمخ شبيعي باعتبار أف الشسػذج يخكد عمى قجرة ا

 الدجاد.

o ( أف السؤشخI يديخ في اتجا  عكدي التجا  السخاشخة، بسعشى ارتفاع قيسة هحا )

 السؤشخ يجؿ عمى انخفاض درجة السخاشخة السترمة بالقخوض.

 حداب العائج عمى القخوض:

أف تقييع السخاشخ االئتسانية لمسقتخضيغ ليدت فقط بهجؼ اتخاذ قخار بسشح القخض 

 لتدعيخ القخض أيزًا.مغ عجمه، وإنسا 

 شخيقة العائج عمى القخض أو الصخيقة التقميجية:

 كيف أجج هح  الصخيقة؟

 تعج هح  الصخيقة مغ الصخؽ األكمخ شيػعًا في تدعيخ القخوض.

لشفخض أف مؤسدتشا السالية قج قجمت عخضًا إلحجػ الذخكات بسبمغ مميػف ليخة 

 عمى الذكل التالي: يسكغ حدابوسػرية لسجة عاـ واحج، معجؿ الفائجة 
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 12% = معجؿ الفائجة األساس عمى القخوض

 2% = عبلوة مخاشخ االئتساف

 14% = معجؿ الفائجة

 140,000معجؿ الفائجة =                       

 

حيث أف معجؿ الفائجة األساس عمى القخض هػ الحج األدنى مغ الفائجة السصمػب 

 مغ األرباح وهػ أكبخ مغ تكمفة التسػيل.لتحقيق هجؼ السؤسدة السالية 

عبلوة خصخ االئتساف هي ندبة تزاؼ إلى معجؿ الفائجة بذكل يتشاسب مع مدتػػ 

 السخاشخ االئتسانية السحتسمة والخاصة بالعسيل.

 

 

 

 إدارة مخاشخ الديػلة: 
تشذأ مخاشخ الديػلة مغ حاجة السؤسدة السالية إلى الشقجية قبل حمػؿ استحقاؽ 

الكافية لسػاجهة هح  الحاجات، األمخ الحؼ يجعل مغ الزخورؼ بيع أصػؿ األصػؿ 

خبلؿ وقت قريخ وبأسعار مشخفزة، هكحا فإف خصخ الديػلة يشذأ بذكل آلي في 

حاؿ وجػد خمل في الخبط بيغ األصػؿ والسصاليب لجهة آجاؿ االستحقاؽ، أؼ 

جمة القخوض قرػر في التجفقات الشقجية الجاخمة )إيجاعات ججيجة ودفعات خ

+ 
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السسشػحة( عغ مقابمة التجفقات الشقجية الخارجة كالصمب عمى سحب الػدائع وسجاد 

االلتدامات السدتحقة، لحلظ تحتفع السؤسدات السالية بكسية مغ األصػؿ عمى شكل 

نقجية وشبه نقجية )تدسى أحيانًا االحتياشيات األساسية والمانػية(، لسػاجهة هح  

ت يسكشها المجػء إلى اقتخاض أمػاؿ إضافية في حاؿ الحاجات كسا أف السؤسدا

 المدـو وحدب الحاجة.

 قياس حخكة الديػلة يداعج في تخصيط حجع الديػلة السصمػبة في السدتقبل.

مؤسدات اإليجاع تعسل وفق نطاـ االحتياشي الجدئي حيث تحتفع فقط بجدء صغيخ 

 مغ الػدائع والحدابات األخخػ عمى شكل أصػؿ سائمة.

هػ تحجيج الكع البلـز مغ الديػلة )نقجية وشبه نقجية(  :اليجف الخئيدي إلدارة الديػلة

ستػقعة، كسا يتػجب عمى الالحؼ سيكػف قادر عمى تمبية حاجات الديػلة الستػقعة وغيخ 

السؤسدات السالية عجـ االحتفاظ بكسيات كبيخة األصػؿ الدائمة ألف ذلظ سيؤثخ عمى 

 ".زيادة الديػلة تخفس أرباحيلتعصيل مػارد "هامر أرباحها نتيجة 

 :أسباب خصخ الديػلة 
تشذأ مخاشخ الديػلة عغ عجـ قجرة البشظ عمى تمبية التداماته قبل الغيخ أو تسػيل 

زيادة األصػؿ، وخاصة عشج عجـ القجرة عمى التدييل الفػرؼ لؤلصػؿ بتكمفة مقبػلة، 

 ة نحكخ مشها:وقج تقف عجة أسباب وراء التعخض لسخاشخ الديػل

  ضعف تخصيط الديػلة بالبشظ، مسا يؤدؼ إلى عجـ التشاسق بيغ األصػؿ

 وااللتدامات مغ حيث آجاؿ االستحقاؽ.
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 .سػء تػزيع األصػؿ عمى استخجامات يرعب تحػيمها ألرصجة سائمة 

  التحػؿ السفاجئ لبعس االلتدامات العخضية إلى التدامات فعمية "االلتدامات

 فعمية". السحتسمة اللتدامات

كسا تدهع بعس العػامل الخارجية ممل الخكػد االقترادؼ واألزمات الحادة في 

 أسػاؽ الساؿ في التعخض لسخاشخ الديػلة.

 في شهخ رمزاف تتأثخ الديػلة وهكحا الحاؿ في مػسع الحج واألعياد. مثاًل:

في إقباؿ السػدعيغ  يتسثل األولبذكل عاـ يػجج مرجراف أساسياف لسخاشخ الديػلة، 

وغيخهع مغ أصحاب الحقػؽ تجا  السؤسدة السالية )السػدعػف وحسمة بػالز التأميغ 

 .وغيخها مغ العقػد( ولدبب ما عمى السصالبة بتدييل حقػقهع أو سحب ودائعهع

لسخاشخ الديػلة يتجمى في زيادة الصمب عمى القخوض أو في تحػؿ  السرجر الثاني

ات القخوض( إلى مصالب حقيقية، حيث تتحػؿ هح  التعهجات تعهجات السؤسدة )كتعهج

 عشج تشفيحها إلى أصػؿ في ميدانية السؤسدة وذلظ يتخافق بتجفقات نقجية خارجة.

نبلحع أنه مغ السسكغ الفرل بيغ مرجريغ لسخاشخ الديػلة حدب شخؼ السيدانية 

 الحؼ يتأثخ بذكل مباشخ بالعسمية، فيسا يمي سشجرس نػعي السخاشخ:

 مخاشخ سيػلة السصاليب: * 
 )زيادة غيخ متػقعة في عسميات سحب الػدائع وغيخىا مغ السصالبات(

عسميات سحب الػدائع غيخ الستػقعة قج تجبخ السؤسدة السالية عمى بيع بعس 

أصػلها أو أف تقتخض أمػاؿ أكمخ، إذا كانت السؤسدة السالية ال تستمظ أصػؿ سائمة 
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هح  العسميات، أو أنها ال تدتصيع اقتخاض ما يكفي مغ بسا فيه الكفاية لسػاجهة 

األمػاؿ في مهمة قريخة، ستكػف مزصخة لبيع أصػؿ أو استمسارات شػيمة األجل 

وربسا بأسعار تقل عغ تكمفتها أو عغ سعخها العادؿ، األمخ الحؼ سيشعكذ سمبًا عمى 

 أرباح السؤسدة وميدانيتها وبالتحجيج عمى حقػؽ السمكية.

ػ فخضشا أف مرخؼ ما يػاجه زيادة غيخ متػقعة في عسميات سحب الػدائع ل مثال:

مميػف ليخة سػرية، ولػ فخضشا أف السرخؼ قاـ ببيع أصػؿ بسبمغ  30وصمت إلى 

ف السرخؼ استصاع اقتخاض مبمغ أمميػف وهػ ما يسمل سعخها الدػقي العادؿ، و  15

 بيع استمسارات شػيمة مميػف مغ الدػؽ الشقجية، ولع يبقى أماـ السرخؼ إال 10

السجػ ولػ فخضشا أف الدعخ الدػقي لهح  االستمسارات يقل عغ قيستها الجفتخية وهكحا 

بالشتيجة  ،مميػف  7مميػف الستبقية اضصخ إلى بيع أصػؿ قيستها الجفتخية  5لتأميغ الػ 

 مميػف ليخة بدبب نقز الديػلة. 2فإف السرخؼ تحسل خدارة ترل إلى 

فإف جانب السصاليب في ميدانية السؤسدات السالية ونتيجة لصبيعة كسا هػ معمـػ 

نذاشها يتزسغ ندبة كبيخة مغ السصاليب قريخة األجل ممل الػدائع تحت الصمب 

وغيخها مغ الحدابات الجارية، وقج تزصخ السؤسدة الستخجاـ هح  األمػاؿ في 

القابمية لمتحػؿ إلى تسػيل أصػؿ شػيمة اآلجل وغالبًا ما تكػف هح  األخيخة قميمة 

 .سيػلة أو صعبة التدييل الفػرؼ ممل القخوض التجارية والخهػف العقارية
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الػدائع تحت الصمب والحدابات الجارية تعصي صاحبها الحق في السصالبة الفػرية 

باستخداد أمػاله في أؼ لحطة كانت، فمػ فخضشا أف أحج عسبلء السرخؼ مغ 

مميػف ليخة فعمى  100حب رصيج  البالغ أصحاب الحدابات تحت الصمب شمب س

 البشظ تأميغ هحا الساؿ فػرًا.

مغ مصاليبها عمى شكل ودائع تحت  20%السؤسدة السالية التي لجيها  مالحطة:

الصمب أو حدابات جارية يجب أف تكػف جاهدة دائسًا إلعادة دفع السبمغ كامل مغ 

خبلؿ تدييل كتمة مكافئة مغ أصػلها أو قادرة عمى اقتخاض مبمغ مػازؼ في أؼ يػـ 

 عسل مرخفي.

 كيف يسكغ لمبشظ مػاجية الدحػبات اليػمية؟ سؤال:

مية تعتسج البشػؾ بجاية عمى الػدائع الججيجة وعمى السجيخ لسػاجهة الدحػبات اليػ 

السختز لمتشبؤ برافي الصمب عمى الػدائع قريخة األجل أو بسعشى آخخ التشبؤ 

 برافي الديػلة البلزمة لسػاجهة الدحػبات.

 ما ىي صفات السجيخ الحي يدتصيع التشبؤ برافي الديػلة؟ سؤال:

لمتشبؤ وبجرجة عالية مغ السػثػقية بحجع واحتساؿ يتستع هحا السجيخ بالخبخة البلزمة 
صافي الديػلة السصمػبة لسػاجهة سحب الػدائع، هح  الخبخة يكتدبها السجيخ مغ 
خبلؿ مسارسته لمعسل ومغ خبلؿ دراسته لتاريخ التعامبلت وحخكات هحا الشػع مغ 

 الػدائع والحدابات.

 الػدائع متػسصة وشػيمة األجل.الػدائع قريخة األجل أكمخ استقخار مغ  مالحطة:
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 بفخض إف الججوؿ التالي يسمل ميدانية إحجػ السرارؼ في نهاية يـػ عسل: مثال:

 الخرػم األصػل
 ودائع تحت الصمب مميػف  100 نقجية مميػف  10

 قخوض مميػف  10 أصػؿ غيخ نقجية مميػف  120
 حقػؽ ممكية مميػف  20  

 السجسػع مميػف  130  مميػف  130

بفخض أف عسميات سحب عمى الػدائع تحت الصمب حجثت في اليـػ التالي وكانت 
مميػف، فإف ميدانية السرخؼ تربح بعج عسميات الدحب عمى  5أؼ  5%ندبتها 

  الذكل التالي:

 الخرػم األصػل
 ودائع تحت الصمب "نقرت" مميػف  95 نقجية "نقرت" مميػف  5

 قخوض مميػف  10 أصػؿ غيخ نقجية مميػف  120
 حقػؽ ممكية مميػف  20  

 السجسػع مميػف  125  مميػف  125
لسػاجهة هحا العجد الرافي في الديػلة يػجج أماـ السرخؼ أو السجيخ السدؤوؿ 

 شخيقتيغ هسا:

إدارة الديػلة السقتخضة أو كسا هػ متعارؼ عميه "بذخاء الديػلة" حيث أف شخاء  - أ
 الديػلة يعشي أف أقـػ باالقتخاض.

 مخدوف الديػلة.إدارة  - ب

 تمجأ السرارؼ إلى الصخيقتيغ معًا.

 شخاء الديػلة: - أ
 تتع:          مغ خبلؿ المجػء لؤلسػاؽ السالية "االقتخاض".
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 أو عغ شخيق اتفاقيات إعادة الذخاء.              

يسكغ لمسجيخ السدؤوؿ عغ إدارة الديػلة شخاء الديػلة لسػاجهة عجد الديػلة الحؼ قج 

السؤسدة وذلظ مغ خبلؿ المجػء إلى األسػاؽ السالية الشقجية مشها بذكل  تعاني مشه

نافحة خاص، حيث مغ السسكغ االقتخاض مغ البشػؾ األخخػ في إشار ما يدسى 

أو إجخاء اتفاقيات إعادة الذخاء حيث يقـػ البشظ ممبًل باالتفاؽ مع شخؼ آخخ  ،الخرع

تـد بإعادة األجل تدتػجب فتح حدابات عمى بيع بعس األوراؽ السالية التي يسمكها ويم

ججيجة أو زيادة أرصجة حدابات قائسة في جانب السصاليب األمخ الحؼ يجعل مغ 

 إجسالي السصاليب في حالة مدتقخة، كسا يطهخ الججوؿ التالي:

 الخرػم "األثخ ضيخ ىشا" األصػل
 ودائع تحت الصمب مميػف  95 نقجية مميػف  10

 قخوض مميػف  15 نقجيةأصػؿ غيخ  مميػف  120
 حقػؽ ممكية مميػف  20  

 السجسػع مميػف  130  مميػف  130
 عالشقجية يمي عشجؼ".حتى ال نقتخب سيػلة كي يبقى لجؼ "لجأنا لبلقتخاض 

حيث نبلحع أف انخفاض الػدائع تحت الصمب يتخافق بديادة في القخوض ما يؤدؼ 

 إلى استقخار إجسالي السصاليب.

كاف هشاؾ عجد كمسا احتاج السرخؼ لبلحتفاظ باألمػاؿ السقتخضة  كمساأنه  ندتشتج:

وعميه أف يجفع تكمفة مقابل ذلظ تتسمل بسعجؿ الفائجة السعسػؿ به في الدػؽ السختز، 
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هح  التكمفة هي عادة أقل مغ العائج عمى القخوض التي يسشحها، ولكغ كمسا ارتفعت 

 ل ججوػ بالشدبة لمسرخؼ.تكمفة شخاء الديػلة كمسا أصبحت هح  العسمية أق

األمػاؿ السقتخضة في شخاء الديػلة ال تخزع لشطاـ تأميغ عمى الػدائع أؼ  مالحطة:

 .اإلفبلسأف السرارؼ ال تدتصيع االعتساد عميها بذكل كبيخ ألنها تؤدؼ لسخاشخ 

مغ الججوؿ الدابق نبلحع أف عسمية شخاء الديػلة سسحت لمسؤسدة الحفاظ  السيدات:

عمى حجع السؤسدة الكمي دوف اإلخبلؿ بحجع األصػؿ في السيدانية حيث أف العجد 

في الديػلة تست تغصيته مغ جانب السصاليب، وَجشب أصػؿ السؤسدة كل أثخ مسكغ 

 أف يشجع عغ هحا العجد. 

 ة مخدون الديػلة:االحتفاظ بالديػلة أو إدار  - ب

هي بيع أو استخجاـ جدء مغ أصػلها أو استخجاـ الديػلة الستاحة لسػاجهة 

لجػ البشظ السخكدؼ حيث أف الدحػبات، فالبشػؾ عادة تحتفع بشقجية في خدانتها أو 

خيخ هػ الحؼ يحجد الحج األدنى السصمػب االحتفاظ به في إشار االحتياشي هحا األ

ا تحتفع بشقجية تفػؽ هحا االحتياشي بهجؼ مػاجهة الحاالت القانػني والبشػؾ عادة م

 الصارئة.

" يمجأ مػاؿاأل يكفلع تفي حالة زيادة الصمب عمى سحب الػدائع "يعشي في حاؿ 

 البشظ إلى الشقجية التي يحتفع بها لمػفاء بالتداماته.
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عمى الخغع مغ أف هح  العسمية ال تكبج السرخؼ تكاليف إضافية مباشخة كسا هي 

، تكمفة الفخصة البجيمةالحاؿ عشج شخاء الديػلة إال أف تكاليفها غيخ مباشخة وهي 

فاحتفاظ السرخؼ بكسية كبيخة مغ الديػلة يعشي تعصيمها أؼ أنه يتخمى عغ عػائج 

 هح  األمػاؿ.كاف مغ السسكغ تحقيقها مغ خبلؿ تػضيف 

 السرارؼ تمجأ عادة لمصخيقتيغ الدابقتيغ لتحقيق الخبح األممل.* 

 بفخض أف ميدانية أحج السرارؼ كانت عمى الذكل التالي: مثال:

 األرقاـ بالسميػف 

 الخرػم األصػل

   التكمفة   العائج

 ودائع 560 4% نقجية 20 0

 قخوض 160 6% أوراؽ مالية 230 %7

حقػؽ  80  قخوض 550 %10

 السمكية

 السجسػع 800  السجسػع 800 

مميػف،  35بفخض أنه مغ الستػقع حرػؿ عسميات سحب عمى الػدائع ترل إلى 

مميػف األخخػ مػجػدة لجػ  15مميػف فقط الشقجية جاهدة لجػ السرخؼ والػ  5وأف 

 السخكدؼ في إشار االحتياشي السصمػب.
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 كيف تتع السعالجة؟
أماـ السرخؼ هشاؾ خياراف فإما شخاء الديػلة وإما استخجاـ لسػاجهة عسمية الدحب 

.  الشقجية الجاهدة وتدييل جدء مغ األوراؽ السالية الستكساؿ السبمغ البلـز

  مميػف  35في حاؿ لجأت السؤسدة إلى شخاء الديػلة أؼ اقتخاض مبمغ الػ

ح  وتعػيس الػدائع الستػقع سحبها فإف التكمفة التي سيتحسمها السرخؼ في ه

لف وهي عبارة عغ الفخؽ بيغ ما سيجفع كفائجة عمى األمػاؿ أ 700الحالة ستكػف 

  مميػف( والفخؽ الحؼ تحقق مغ نقز الػدائع × 6% = 2.1مميػف  35السقتخضة )

 مميػف(. × 4% = 1.4مميػف  35)

  في حاؿ قخرت السؤسدة استخجاـ الشقجية الجاهدة لجيها وتدييل أوراؽ مالية فإنها

مميػف هحا إذا ما كانت القيسة الدػقية  30ستقـػ ببيع أوراؽ مالية قيستها الجفتخية 

تداوؼ القيسة الجفتخية لؤلوراؽ السالية، في هح  الحالة فإف تكمفة هحا الخيار 

 ستكػف عمى الذكل التالي:

 مميػف. × 4% = 1.4مميػف  35الػفخ مغ نقز الػدائع: 

 مميػف. × 7% = 2.1مميػف  30الشقز في العائج نتيجة بيع األوراؽ السالية: 

 لفأ 2.1 – 1.4 = 700التكمفة )الفخؽ بيغ الشقز في العائج والػفخ( = 

خيارها  بالسقارنة بيغ الخياريغ الدابقيغ نبلحع أف لهسا نفذ التكمفة فالسؤسدة ستتخح

بيغ هاتيغ الصخيقتيغ بعيجًا عغ معيار التكمفة وفي ضل مدايا وعيػب كل شخيقة، ففي 

حاؿ الخيار األوؿ مغ السبلحع أف األثخ السباشخ يتخكد في جانب السصاليب وبالتالي 
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فإف األصػؿ ال تتأثخ، أما في حاؿ الخيار الماني فإف أصػؿ السؤسدة السالية تشقز 

ت وبالتالي فإف البشظ سيخدخ مغ حجسه ويسكغ أف يخدخ بسقجار حجع الدحػبا

 مػقعه في الدػؽ مسا قج يؤثخ عمى سسعته ويفقج  مغ مسيدات الحجع الكبيخ.

في حاؿ لع يدتصيع البشظ تدييل األوراؽ السالية بدعخها الجفتخؼ وأضصخ لبيعها  -ت

 97%دييل كاف بدعخها الدػقي الحؼ يقل عغ الدعخ العادؿ ولشفخض ممبًل أف مؤشخ الت

( ÷ 97%مميػف  30األمخ الحؼ يعشي أف البشظ سيقـػ ببيع أوراؽ مالية قيستها )

 مميػف البلزمة لدج العجد في الشقجية الجاهدة. 30ؿ.س ليؤمغ مبمغ الػ  30,927,825

بيع األوراؽ السالية في ضخوؼ أو وقت غيخ مشاسب يتختب عشه خدائخ إضافية 

 في ممالشا ستكػف: حيث أف تكمفة إدارة الديػلة

 مميػف. × 4% = 1.4مميػف  35الػفخ مغ نقز الػدائع: 

 × 7% = 30,927,8252,164,947الشقز في العائج نتيجة بيع األوراؽ السالية: 

 30,927,825 - 30,000,000 =927,825التكمفة )الفخق بيغ الشقز في العائج والػفخ(= 

 2,164,947 + 927,825 – 1,400,000 = 1,692,783التكمفة = 

نبلحع في هح  الحالة أف التكمفة قج ازدادت بذكل كبيخ وبالتالي فإف الخيار األوؿ 

 هػ الخيار األفزل.

يبقى القػؿ إف السؤسدات السالية تدتخجـ الخياريغ بالتػازؼ وتبحث دائسًا عغ السديج 

ؿ خجـ جدء مغ الشقجية الجاهدة وستقخض جدء آخخ وتسػ تاألقل تكمفة أؼ أنها ستد

 الباقي مغ خبلؿ تدييل أوراؽ مالية.
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 )السخاشخ الستعمقة بجانب األصػل: )ىي زيادات غيخ متػقعة في األصػل 

إف سحب الػدائع قج تدبب بخمق إشكالية عمى السؤسدة السالية لحلظ يجب إيجاد 

الحمػؿ األقل تكمفة لسػاجهتها، كحلظ هي الحاؿ بالشدبة لديادة الصمب عمى االقتخاض 

خؼ وزيادة الصمب عمى تشفيح التعهجات التي قجمها البشظ لعسبلء لجيه ممل مغ السر

 تعهجات مشح القخوض.

يدتصيع السرخؼ لتسػيل هح  العسميات االختيار فيسا بيغ خيار شخاء الديػلة أؼ 

زيادة حجع القخوض التي يحرل عميها البشظ وبيغ خيار إدارة الديػلة الجاهدة أؼ 

الجاهدة وبيع بعس األصػؿ إذا لـد األمخ أو المجػء إلى الخياريغ استخجاـ الشقجية 

 ببعس بهجؼ التقميل مغ التكمفة لتسػيل هح  الديادة في األصػؿ. مدجيسا مغ خبلؿ

 قياس درجة انكذاف السرخف:

 لقياس درجة انكذاؼ السرخؼ يػجج عجد مغ األدوات ندتعخضها فيسا يمي:

 مرادر واستخجامات الديػلة: 1-

لسػاجهة عجد الديػلة التي تػاجه السرخؼ يتػجب عمى مجيخ السرخؼ أو السجيخ 

السدؤوؿ تبياف وضع الديػلة في البشظ وذلظ عمى أساس يػمي إف أمكغ، إحجػ 

األدوات السفيجة في هحا السجاؿ هي قائسة الديػلة الرافية والتي تبيغ مرادر 

 لة.واستخجامات الديػلة وبالتالي الػضع الرافي لمديػ 

 الججول التالي يقجم مثااًل عمى ىحه القائسة:
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 األرقاـ باأللػؼ

  السرادر

 2000 إجسالي األصػؿ الشقجية

 12000 الحج األقرى مغ القخوض الججيجة

 500 فػائس االحتياشيات الشقجية

 14500 مجسػع السرادر

  االستخجامات

 6000 األمػاؿ السقخضة

 1000 القخوض في إشار نافحة الخرع

 7000 مجسػع االستخجامات

 7500 صافي الديػلة الكمي

 مجسػع االستخجامات –صافي الديػلة الكمي= مجسػع السرادر 

صافي الديػلة الكمي يداعج في معخفة مجػ مبلئسة صافي الديػلة الكمية لحجع 

العجد السحتسل في الديػلة هحا وعمى السجيخ العسل عمى عجـ اإلفخاط بديػلة 

السحتفع بها ألف ذلظ سيؤثخ عمى ربحية السؤسدة وبالتالي عمى قجرتها التشافدية "أؼ 

 سؤسدة".مشاسب لتغصية حاجات ال 7500,000هل مبمغ 

 ثالثة مرادر مختمفة ىي:يسكغ لمبشظ الحرػؿ عمى التسػيل مغ 
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  بيع أصػؿ سائمة ممل أذونات الخديشة وذلظ بذكل فػرؼ وبسخاشخ سعخية

 معجومة وبتكمفة قميمة.

 .اقتخاض األمػال أو شخاء الديػلة مغ الدػق الشقجية ضسغ الحج األعمى السدسػح بو 

  لغ الشقجية التي تديج عغ الحج السصمػب فػائس االحتياشيات وهي كل السبا

 االحتفاظ به حدب تعميسات البشظ السخكدؼ.

 مميػف. 14.5في ممالشا الدابق إجسالي األمػاؿ الستػفخة مغ هح  السرادر يرل إلى 

 مقارنة هحا الخقع باستخجامات الديػلة هي:

  األخخػ قتخضها البشظ ممل القخوض مغ السؤسدات السالية ااألمػاؿ التي سبق و

 أو اتفاقيات إعادة الذخاء وغيخها.

  ف اقتخضها في إشار نافحة الخرع.أاألمػاؿ التي سبق لمسرخؼ 

مميػف، وبالسقارنة بالسرادر تبيغ أف  7الكمي لهح  األمػاؿ  السبمغوفي ممالشا كاف 

 مميػف. 7.5يطهخ فائس محتسل يرل إلى  البشظ وضع الديػلة لجػ

 الستشاضخة:مجسػعات السعاييخ  2-

مغ الصخؽ األخخػ السسكغ استخجامها لقياس درجة انكذاؼ السرخؼ حيث تقػـ 

عمى مقارنة بعس السعاييخ والشدب األساسية وبعس السعمػمات التي تقجمها ميدانية 

السؤسدة، ممل ندبة القخوض إلى الػدائع، معجؿ األمػاؿ السقتخضة إلى إجسالي 

ابهة مغ حيث الحجع والتسػضع الجغخافي. األصػؿ، مع نطيخاتها في مؤسدات مذ

 .يجب مقارنة السرارف مع مثيالتيا""
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ممبًل ارتفاع معجؿ القخوض إلى الػدائع ومعجؿ األمػاؿ السقتخضة إلى إجسالي 

األصػؿ يجؿ عمى أف السؤسدة تعتسج عمى التسػيل قريخ األجل مغ الدػؽ الشقجية 

صة وشػيمة األجل، األمخ الحؼ يشبئ أكمخ مغ اعتسادها عمى الػدائع السدتقخة متػس

 بسذكمة سيػلة في السدتقبل القخيب.

بذكل مذابه ارتفاع ندبة تعهجات القخوض إلى األصػؿ يذيخ إلى تأميغ سيػلة كافية 

لتسػيل أية مصالبة بتشفيح إحجاها أو بعزها، ودلت التجارب إلى أف البشػؾ التي لجيها 

ل كبيخ أؼ أنها تقجمت بالكميخ مغ التعهجات ندبة التعهجات إلى األصػؿ مختفعة بذك

 هي أكمخ عخضة لخصخ انكذاؼ الديػلة مغ تمظ التي قجمت تعهجات أقل.

 مؤشخ الديػلة:  3-

الصخيقة المالمة لقياس درجة مخاشخ الديػلة تقـػ عمى حداب مؤشخ الديػلة والحؼ 

يقيذ الخدائخ السحتسمة والتي قج يػاجهها السرخؼ نتيجة اضصخار  لبيع أصػؿ يستمكها 

بقيسة تقل عغ قيستها العادلة وذلظ كػف الدػؽ يسخ في ضخوؼ غيخ شبيعية أو بدبب 

 ذكل سخيع مسا يديج مغ تكمفة البيع.اضصخار البشظ لبيع هح  األصػؿ ب

 مالحطة:
كمسا زاد الفارؽ بيغ القيسة الستحرمة عغ عسمية البيع الفػرؼ القيسة العادلة أؼ كمسا 

انخفس مؤشخ الديػلة لسحفطة السرخؼ مغ األوراؽ السالية وبالتالي حجع الديػلة 

 التي يسكغ تأميشها مغ عسمية البيع هح  وبالتالي تحسمه الخدائخ.

  ∑         
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  هػ سعخ البيع الحالي،    حيث 
هي    القيسة الجفتخية أو القيسة العادلة،   

 .    ∑ندبة الػرقة السالية أو األصل إلى إجسالي األصػؿ حيث 

 مثال:
مغ األصػؿ هػ عبارة عغ أذف خديشة  50%بفخض أف البشظ يستمظ اليـػ أصميغ: 

في قخوض عقارية، إذا ما قاـ البشظ بتدييل األذونات 50% تدتحق بعج شهخ، و

( والتي سيحرل عميها $ 100مغ قيستها االسسية ) 99%اليـػ فإنه سيحرل عمى 

 في حاؿ استصاع االنتطار حتى تاريخ االستحقاؽ بعج شهخ.

مغ  85%في حاؿ قاـ البشظ بتدييل القخوض العقارية اليـػ فإنه سيحرل عمى 

ييل هحا األصل بعج شهخ سيتسكغ البشظ مغ تحريل الدعخ قيستها االسسية، تد

مغ القيسة االسسية، مسا سبق نقػـ  92%الدػقي العادؿ والحؼ ترل ندبته إلى 

 بحداب مؤشخ الديػلة فشجج أف:

 مؤشخ الديػلة في حاؿ قاـ السرخؼ بتدييل األصػؿ اليػـ

I = 1/2(99) + 1/2(85/92) = 0.957 
  100%نقجًا مغ كل 0.957أؼ القخوض العقارية + أذونات الخديشة تدتصيع تأميغ 

  فجػة الديػلة: -4
 "أىع مؤشخ مغ مؤشخات درجة انكذاف السرخف"

الصخيقة الخابعة لجراسة انكذاؼ السرخؼ ودرجة مخاشخ الديػلة تقـػ عمى حداب 

 ما يدسى فجػة الديػلة.
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 متػسط الػدائع –فجػة الديػلة = متػسط القخوض 

 مالحطة:
إذا كانت الفجػة مػجبة عمى البشظ البحث عغ مرادر تسػيل لها، هحا التسػيل قج 

 يأتي مغ خبلؿ شخاء الديػلة أو مغ خبلؿ إدارة الشقجية أو كبلهسا أؼ:

  مػال السقتخضةاألصػل الشقجية + األ -فجػة الديػلة= 

الديػلة مغ الخارج )األمػاؿ مغ السعادلة الدابقة يسكغ القػؿ بأف متصمبات 

 السقتخضة( = فجػة الديػلة + األصػؿ الشقجية.

 مالحطة:
كمسا زاد حجع فجػة الديػلة مزافًا إليها األصػؿ الشقجية كمسا زادت حاجة السرخؼ 

إلى السديج مغ القخوض مغ الدػؽ الشقجية وبالتالي درجة انكذافه عمى مخاشخ 

 الديػلة.

 تحميل سمع االستحقاق: 

مفهػـ الديػلة يعبخ بذكل أو بآخخ عغ مقجرة السرخؼ عمى مػاجهة انخفاض  إف

 السصاليب أو تسػيل الديادة في األصػؿ، وذلظ دوف تحسل تكاليف مختفعة.

" يقـػ عمى قاعجة التػافق بيغ آجاؿ تحميل سمع االستحقاقاألساس في هح  العسمية "

السرخؼ التعخض لزغػط استحقاؽ السصاليب وذاؾ الخاص باألصػؿ بذكل يجشب 

 تسػيمية شارئة تهجد وضع الديػلة لجػ السؤسدة.
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البشػؾ بإتباع شخيقة سمع االستحقاؽ في إدارة  BISيػصي بشظ التدػية الجولي 

الديػلة، هح  الصخيقة تقيذ التجفقات الشقجية الجاخمة والخارجة عمى فتخات تتخاوح مغ 

تسػيل الستخاكسة خبلؿ الفتخات يـػ إلى ستة أشهخ، وتداعج في حداب حاجات ال

 السختمفة.

بزخورة تحميل مختمف الديشاريػهات السحتسمة ووضع خصة  BISكسا يػصي الػ 

 شػارغ مدبقة لكل سيشاريػ محتسل.

 الججوؿ التالي يبيغ شكل سمع االستحقاؽ ويقجـ ممااًل افتخاضيًا مخترخ:

 

 

 

 

 ستة أشيخ شيخ يػم 

 600 50 10 األصػؿ السدتحقة وغيخ السجفػعة

 900 100 12 األصػؿ السدتحقة

 4000 255 15 األصػؿ غيخ السدتحقة والقابمة لمتدييل

 2100 195 13 الديادة في الػدائع

 650 85 12 حج االقتخاض مغ الدػؽ الشقجية "غيخ ثابت"
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 400 65 5 القجرة عمى التػريق

 8650 750 67 إجسالي التجفقات الشقجية الجاخمة

 4510 500 15 التي سبق واستحقتالسصاليب 

 2950 290 44 السصاليب السدتحقة وتمظ السسكغ سحبها

 50 10 4 التجفقات الخارجة لسػاجهة الصػارغ 

 7510 800 63 ةإجسالي التجفقات الشقجية الخارج

 1140 -50 4 متصمبات التسػيل الرافية

 1094 -46 4 متصمبات التسػيل الرافية الستخاكسة

التجفقات الخارجة يعصيشي  –هح  األرقاـ افتخاضية، الفخؽ بيغ التجفقات الجاخمة 

 متصمبات التسػيل الرافية.

 .يػضفها بتسػيبلت قريخة اآلجل" 4"ومتصمبات التسػيل الرافية الستخاكسة: يعشي الػ 

تداعج السؤسدات السالية وبذكل خاص مؤسدات اإليجاع عمى تقجيخ  BISشخيقة الػ 

ومعخفة احتساؿ ضهػر ضخوؼ غيخ شبيعية، فتحميل الديػلة بهح  الصخيقة مفيجة ججًا 

وتداعج السؤسدة السالية في وضع سيشاريػهات مختمفة لسػاجهة أؼ مذكمة محتسل 

حتسمة وتحميمها ودراسة ضهػرها، بذكل سابق لحجوثها وكحلظ في تحميل كل مذكمة م

 آثارها وتكمفتها وفق الديشاريػ السفتخض.
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تحميل مختمف الديشاريػهات السسكشة ودراسة تػقيت  "وضيفتي كسجيخ مرخف"

التجفقات الشقجية لكل نػع مغ األصػؿ والسصاليب في ضل االحتساالت السختمفة 

ت التجفقات الشقجية وحخكة هح  التجفقات وفق الديشاريػ السجروس، حيث تختمف تػقيتا

الجاخمة والخارجة وفق تاريخ استحقاقها وتبعًا لمديشاريػ السجروس وبحلظ فقج تختمف 

 مغ سيشاريػ آلخخ.

أف مرخفًا ما تػقع بشاًء عمى تاريخه وخبخته بأف قجرته عمى التحكع  مثاًل لػ فخضشا

بسدتػػ وتػقيت التجفقات الشقجية الشاجسة عغ األصػؿ التي يستمكها ستشخفس في 

السدتقبل نتيجة ألزمة تسػيمية عسا هي عميه في ضل الطخوؼ الصبيعية، هح  القجرة 

لية عغ شخاء بعس ستتجهػر في حاؿ عجدت أو أحجست بعس السؤسدات السا

فالس مثاًل قبل اتجاه اإلتتخاوح السؤسدة باألصػؿ التي تسمكها السؤسدة نقجًا        

األعياد ماذا لػ لع أستصيع تأميغ كافة السبالغ؟ نعسل سيشاريػىات ونختار 

 الديشاريػ األفزل واألقل تكمفة؟

 :تخصيط الديػلة 
كمفتها، فهح  العسمية تسكغ مجراء هي حجخ األساس في قياس وإدارة مخاشخ الديػلة وت

السؤسدة السالية عمى اتخاذ القخارات الستعمقة باالقتخاض أو بيع األصػؿ قبل حجوث 

مذكمة الديػلة وممل هح  القخارات السدبقة تداعج في تحجيج تكمفة الخيار الستخح ال بل 

مفة وإيجاد وتخفيزها حيث أف السجراء يستمكػف الػقت البلـز لجراسة الخيارات السخت
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السديج األممل واألقل تكمفة، كسا أنها تداعج في تحجيج الحج األدنى السصمػب مغ 

 االحتياشيات البلزمة وبالتالي عجـ تعصيل األمػاؿ الستاحة.

 أي خصة سيػلة يجب أن تتزسغ السكػنات الخئيدية التالية:
 .وضع التعميسات اإلدارية وتػزيع السهاـ عمى السجراء والسػضفيغ 

 ائسة مقخضي السرخؼ وترشيفهع حدب احتساؿ اندحابهع أو تسشعهع عغ تسػيل ق

 السرخؼ أو سحب تسػيمهع.

  ،تقجيخ السكػنات السػسسية لمديػلة )األعياد، السػاسع الدراعية، السػاسع الدياحية

 "في بعس الحاالت تشقز الديػلة".الخ...(. 

 .تقجيخ كسيات الدحػبات الستػقعة خبلؿ فتخات محجدة 

  وضع الحجود الجاخمية عمى اقتخاض الفخوع والذخكة التابعة وندب االقتخاض

 القرػػ السدسػح بها.

  تختيب األصػؿ السسكغ ترفيتها في حاؿ حجوث أزمة سيػلة يربح معها تدييل بعس

 احتجت سيػلة" ةبحالبمجأ  "سمع أولػيات يعشي أول شيءاألصػؿ ضخوريًا. 

 األجل       اقتخاض مغ السخكدؼ نقجية      استمسارات قريخة 

 خصة الديػلة قج تبجو كسا يمي:
 السػدعيغ مغ السحتسل قيامهع بدحب ودائع لدبب ما

 70 صشاديق استمسار

 40 صشاديق تقاعج

 50 البشػؾ السخاسمة
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 45 الذخكات الكبيخة

 25 أعساؿ صغيخة

 75 أفخاد

 305 السجسػع

 محجدة:الدحػبات الكمية الستػقعة لكل فتخة 
 الحج األعمى السحتسل الستػسط 

 100 60 أسبػع واحج

 150 70 شهخ واحج

 220 130 ثبلثة شهػر

 470 260 مجسػع

 ثبلثة شهػر شهخ واحج أسبػع واحج خيارات التسػيل حدب الحاجة
 75 35 15 اإليجاعات الججيجة

 55 25 15 بيع أصػؿ نقجية

 50 40 30 بيع أوراؽ السالية

 35 40 30 السؤسدات السالية اقتخاض مغ

 5 10 10 اقتخاض مغ السرخؼ السخكدؼ 

 220 150 100 مجسػع

 40  220=– 260ومشه الستػسط: 
 يجب أف نبحث عغ مرادر تسػيل أخخػ.

 شػ مسكغ أعسل؟
 الحل األوؿ: 

 ."نخفع سعخ الفائجة عمى الػدائع "لجحب السػزعيغ 
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  نػ أعبلف إ معهع بعسل دعاية و مسكغ يكػف عشجؼ شخيحة معيشة ما بتعامل
 مدتعجيغ الستقبالهع     هػف بيجي مػزعيغ ججد.

 نبحث دائسًا عغ الحمػل األقل تكمفة.
 إدارة مخاشخ سعخ الفائجة: 

 قياس مخاشخ سعخ الفائجة السقياس وإدارتيا سشأخح:

 .نسػذج إعادة تدعيخ 

 .نسػذج الحداسية 

اتفق عمى تدسيته بػساشة االستحقاؽ، الػضيفة األساسية لمسؤسدات السالية هي ما 

فهح  السؤسدات تعسل كػسيط بيغ السقخضيغ والسقتخضيغ وتعسل عمى تحػيل 

الفػائس الستاحة لجػ البعس إلى أولئظ الحيغ يعانػف مغ عجد مؤقت في السػارد، 

 .السؤسدة تكػف أصػلها أكمخ استقخارًا مغ مصاليبها

هامر ربح السؤسدة نتيجة لآلثار التي  إّف تغيخ سعخ الفائجة سيؤثخ مباشخة في

يتخكها عمى الجخل الشاجع عغ األصػؿ وتكمفة السصاليب، باإلضافة لسا سبق فإف أثخ 

تغييخ سعخ الفائجة عمى قيسة األصػؿ قج يكػف أكبخ أو أقل مغ التغيخ في قيسة 

 السصاليب وذلظ يتعمق بصبيعة ومقجار التغيخ في معجؿ الفائجة.

ت في أسعار الفائجة يسكغ أف تؤثخ في ربحية السؤسدات السالية كسا أيزًا التغييخا

تؤثخ عمى الدعخ الدػقي لحقػؽ السمكية فيها، نسػذج إعادة التدعيخ يقيذ تأثيخ 

تغييخات سعخ الفائجة عمى الخبحية، في حيغ أف نسػذج الحداسية يبيغ أثخ التغييخ 



96 
 

اآلثار يسكغ التخصيط لسػاجهة هح   الستػقع قي القيسة الدػقية لمدهع، بعج تحجيج هح 

 اآلثار والتخفيف مغ تبعاتها.

 مغ أيغ تتػلج مخاشخ سعخ الفائجة؟
 (:1مثال )

وجاء مقتخض يخيج مميػف  5%جاء مػدع يخيج إيجاع مميػف ؿ.س بسعجؿ فائجة متغيخ 
 .6%ؿ.س بسعجؿ فائجة ثابت 

ولكغ بعج فتخة زمشية محجدة قاـ السخكدؼ  1%هشا مغ وجهة نطخؼ كبشظ أنا ربحاف 
 ؟6%بخفع الفائجة لػ 

" معجل فائجة متغيخ" 6%أنا هشا كبشظ أصبحت مزصخ أف أدفع لراحب الػديعة 
 ومغ هشا ال يػجج لجؼ ربح.       6% مغ السقتخض أخح و 

 لي ربح أو خدارة. سكغ يقجـيإذًا: الخصخ 
 (:2مثال )

ومقتخض مميػف ؿ.س  5%جاء مػدع أيزًا يخيج إيجاع مميػف بسعجؿ فائجة ثابت 
 شػ مخاشخ سعخ الفائجة هػف؟ 6%بفائجة ثابتة 
أخح الحؼ بيشسا أشهخ  6وديعة عشجؼ كانت الفتخة الدمشية الحؼ وضع الذخز 

القخض بػديعة حا ّمػؿ هأأحتاج أف  اسشيغ هش 3 هالقخض كانت مجة استحقاؽ قخض
قبل الػدائع، أوأنا ما فيشي ما  6.5%شهػر ارتفع سعخ الفائجة وصار  6بذ خبلؿ الػ 

 .0.5%الحالة خدخت  ح به
 مخاشخ سعخ الفائجة وإدارتيا:

 كيف أقيذ مخاشخ سعخ الفائجة؟

  :والسعخوؼ أيزًا باسع نسػذج فجػة التسػيل(  نسػذج إعادة التدعيخ( 
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ولكغ التقجـ التقشي وتصػر تقشية الحاسبات والقجرة عمى لقياس مخاشخ سعخ فائجة 

القياـ بحدابات أكمخ تعقيجًا وبدهػلة ندبية، أصبح نسػذج )حداسية الفجػة( هػ 

 الشسػذج القياسي في قياس مخاشخ سعخ الفائجة.

لكغ نسػذج فجػة إعادة التدعيخ يعج أسهل فهسا وتصبيقًا بالشدبة لمسرخفييغ والصبلب 

ج حداسية الفجػة يتصمب فهع معسق لمحدابات السالية الجقيقة، أما نسػذج بيشسا نسػذ

 إعادة التدعيخ فبل يحتاج إلى ممل هحا الفهع.

 مالحطة:

السؤسدات السالية التي تخكد في تسػيل قخوضها شػيمة األجل مغ خبلؿ ودائع 

 قريخة األجل تػاجه مخاشخ سعخ فائجة متعاضسة.

مؤسدات الػدائع بذكل خاص ممدمة بالقانػف بقياس درجة مخاشخ سعخ الفائجة 

إلى ذلظ فإف الدمصات السدؤولة تمـد هح  السؤسدات بإعبلف  باإلضافةوإعبلنها، 

 حجع رأس الساؿ السعخض لمخدارة نتيجة مخاشخ سعخ الفائجة.

 

 

 :نسػذج إعادة التدعيخ 
وضيفته قياس التغييخ في الجخل الستػلج مغ الفائجة ندبة إلى تكمفة التسػيل الشاجع عغ 

تغيخ سعخ الفائجة في فتخة زمشية محجدة، هح  الفتخة الدمشية قج تكػف يـػ واحج وهي الفتخة 

 سشػات. 5سشػات، وأكمخ مغ  5أشهخ، سشة واحجة،  6أشهخ،  3الشسػذجية، 
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 صػؿ السؤسدة ومصاليبها حدب درجة ثبات معجؿ يقـػ هحا الشسػذج بترشيف أ

 الفائجة إلى فائجة ثابتة وفائجة متغيخة وذلظ وفقًا لجرجة تغيخ العائج أو التكمفة.

 ما ىي الحدابات الحداسة؟

هي تمظ التي تتغيخ عػائجها أو التجفقات الشقجية الجاخمة الستػلجة عشها أو تكمفتها أؼ 

 سة عشها نتيجة لتغيخ سعخ الفائجة.التجفقات الشقجية الخارجة الشاج

 هي حدابات لع تتأثخ عػائجها أو تكاليفها بتغيخ معجؿ الفائجة. الحدابات الثابتةأما 

  بعج ترشيف الحدابات يسكغ مقارنة حداسية جانبي السيدانية لمسؤسدة السالية

وتقجيخ صافي الجخل أو التكمفة الشاجسة عغ حداسية مختمف الحدابات لتغيخ 

 الفائجة.معجؿ 

 : سؤال

 األوراق الشقجية الستجاولة في سػق الشقج ىل تتأثخ في تغيخات سعخ الفائجة؟

 تتأثخ قيستيا وليذ عائجىا.

إلحجػ السرارؼ وقج تع  ةعمى سبيل السماؿ الججوؿ التالي يبيغ ميدانية مبدص

 أشهخ: 6ترشيف الحدابات فيها وفق حداسيتها واستحقاقها الحؼ يبمغ 

 السصاليب أصػل

 أصػؿ حداسية لسعجؿ الفائجة

 "قخوض بسعجؿ فائجة متغيخ"

مصاليب حداسة لسعجل الفائجة  100

 "ودائع بسعجل فائجة متغيخ"

50 



99 
 

 256 مصاليب ذات معجؿ فائجة ثابت 206 أصػؿ ذات معجؿ فائجة ثابت

حقػق السمكية "ال تتأثخ بدعخ  34 أصػؿ ليذ لها عػائج

 الفائجة"

34 

 340 السجسػع 340 السجسػع

"الحالة السممى: هي تداوؼ كل بشج مغ األصػؿ مع البشج السساثل له بالسصاليب" بهح  

 الحالة تكػف مخاشخ سعخ الفائجة يداوؼ الرفخ.

مغ الججوؿ الدابق يسكغ القػؿ بعجـ وجػد مخاشخ بتسػيل األصػؿ التي ال تػلج 

دخبًل مغ خبلؿ حقػؽ السمكية، عمى نفذ الشسط هشاؾ القميل مغ الخصخ في تسػيل 

األصػؿ ذات معجؿ الفائجة المابت مغ خبلؿ السصاليب ذات الفائجة المابتة وحجسها 

تػلج مغ هحا الشػع مغ األصػؿ ال يتأثخ مميػف وذلظ كػف الجخل الس 206في ممالشا 

 بتغيخ سعخ الفائجة وكحلظ هي حاؿ السصاليب التي تسػؿ هح  األصػؿ.

كحلظ األمخ فإف األصػؿ ذات العائج الستغيخ والتي يسكغ اعتبارها مسػلة بالسصاليب 

ذات التكمفة الستغيخة ال تذكل مرجر مخاشخ عمى اعتبار أف تغييخ سعخ الفائجة 

ى ارتفاع تكاليفها وبشفذ الػقت إلى ارتفاع الجخل الستػلج عشها وبالتالي فإف سيؤدؼ إل

 هامر الخبح الستحقق سيبقى ثابتًا.

السخاشخ ستشجع مغ وجػد أصػؿ حداسة لتغيخات معجؿ الفائجة مسػلة بسصاليب ذات 

( في األصػؿ 100$)الستبقي مغ  50$عائج ثابت، في ممالشا نبلحع أف هشاؾ 

يخ سعخ الفائجة قج مػلت مغ خبلؿ مصاليب ذات فائجة ثابتة، هحا الشػع الحداسة لتغ
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مخاشخ سعخ الفائجة ألف الجانب األوؿ  رمغ األصػؿ يعج مرجر رئيدي مغ مراد

)األصػؿ( حداس لتغيخات سعخ الفائجة أما الجانب اآلخخ )السصاليب( فهػ غيخ 

السصاليب الحداسة لدعخ حداس لهح  التغيخات فتكمفته ثابتة، الفخؽ بيغ األصػؿ و 

 .فجػة إعادة التدعيخ يجعىالفائجة 

نسػذج إعادة التدعيخ يقيذ هح  الفجػة أو االختبلفات في حداسية الجخل الشاجع عغ 

 الفائجة وكمفة هح  الفائجة في إشار تاريخ االستحقاؽ السعصى.

الشاجع  ΔNIIهػ سعخ الفائجة، مغ السسكغ التشبؤ بتغيخ صافي الفائجة  Rبفخض أف 
 عمى الشحػ التالي: ΔRعغ تغيخ سعخ الفائجة بسقجار 

                             صافي الفائجة

 تسمل حجع األصػؿ الحداسة لتغيخات معجؿ الفائجة. RSAحيث أف 
 تسمل حجع السصاليب الحداسة لتغيخات معجؿ الفائجة. RSLو 

صافي الجخل الستػلج مغ الفائجة يتعمق بحجع ونػع تبيغ أف التغييخ في  السعادلة الدابقة

الفجػة ومقجار ونػع التغييخ في معجؿ الفائجة، إذا كانت مػجبة بسعشى كانت األصػؿ 

الحداسة أكبخ مغ السصاليب الحداسة لتغييخ معجؿ الفائجة وحجث تغييخ في سعخ الفائجة 

نفذ شبيعة التغيخ في سعخ فإف التغييخ في صافي الجخل الستػلج عغ الفائجة سيكػف مغ 

 الفائجة أؼ أف زيادة هحا األخيخ ستػلج زيادة في الجخل والعكذ بالعكذ.

 مالحطة ىاااامة:

يجب االنتبا  إلى أنه عشج مقارنة حداسية مؤسدتيغ ماليتيغ مغ حجسيغ مختمفيغ 

لتغيخ سعخ الفائجة أو عشج مقارنة معاييخ مؤسدة واحجة بالسعاييخ العامة فإف استخجاـ 
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)معجل الفجػة إلى األصػل = ندب الفجػة أفزل مغ استخجاـ القيع السصمقة، ممبًل 

 رة أوضح مغ القيسة السصمقة لمفجػة.( يعصي صػ األصػل /مقجار الفجػة 

الشسػذج التالي يسكغ أف يبيغ كيفية قياس فجػة إعادة التدعيخ وفق لتاريخ استحقاؽ 

 معيغ وبشفذ الػقت كيفية تحميل الخبحية، حدب الخصػات التالية:

هي ترشيف األصػؿ في السيدانية حدب حداسيتها لسعجؿ  الخصػة األولى  -1

 الفائجة إلى:

وأصػؿ  FRA، أصػؿ ذات معجؿ فائجة ثابت RSAأصػؿ حداسة لسعجؿ الفائجة 

 .NRAليذ لها عػائج 

هي ترشيف السصاليب في السيدانية حدب حداسيتها لسعجؿ  الخصػة الثانية  -2

 الفائجة إلى:

وحقػؽ ممكية  FRL، مصاليب ذات معجؿ ثابت RSLمصاليب حداسة لسعجؿ الفائجة 

Equity. 

 سصاليب في مجسػعات عمى الذكل التالي:نرشف األصػؿ وال  -3

  أصػؿ حداسة لسعجؿ الفائجةRSA  مسػلة بسصاليب حداسة لسعجؿ الفائجةRSL. 

  أصػؿ ذات معجؿ فائجة ثابتFRA  مسػلة بسصاليب حداسة لسعجؿ الفائجةRSL. 

 .أصػؿ غيخ مسػلة لفػائج مسػلة بحقػؽ السمكية 
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ػاًل ذات معجؿ فائجة متغيخ قج مػلت وهشا نبلحع بأف وجػد فجػة مػجبة يعشي أف أص

لفجػة سالبة فيعشي أف أصػاًل ذات ابسصاليب ذات معجؿ فائجة ثابت أما إذا كانت 

 معجؿ فائجة ثابت قج مػلت بسصاليب ذات معجؿ فائجة متحخؾ.

نحدب متػسط معجؿ العائج الدشػؼ عمى كل صشف مغ أصشاؼ األصػؿ وكحلظ   -4

، اليامرمتػسط التكمفة الدشػية لكل صشف مغ السصاليب وبعج ذلظ نقـػ بحداب 

 أؼ الفخؽ بيغ ندبة العائج ندبة التكمفة لكل وحجة نقجية مػضفة في كل صشف.

ء حجع الرشف نحدب مداهسة كل وحجة نقجية في أرباح كل صشف كشتيجة ججا  -5

 بالهامر.

بعج القياـ بهح  العسمية يدتصيع السرخفي فهع السرادر الخئيدية لمخبحية وكحلظ 

ف التشبؤ بتغيخات الخبحية الشاجسة أمقارنة وضع مؤسدته بالسؤسدات األخخػ، كسا 

 عغ تغيخ معجؿ الفائجة تربح أكمخ سهػلة.

تقاس بالفخؽ بيغ حجع األصػؿ ذات السعجؿ الستغيخ وحجع  فجػة إعادة التدعيخ

( تحدب بإضافة CGAP) )الفجػة الستخاكسة(السصاليب ذات التكمفة الستغيخة، 

 الفجػات السحدػبة لتػاريخ استحقاؽ الحقة، وهشا نذيخ إلى أف:

 رتفاع أسعار الفائجة ستؤدؼ إلى زيادة الخبحية، مع فجػة تخاكسية مػجبة متخافقة با

بقاء كل العػامل األخخػ ثابتة، الخبحية ستتشاقز في انخفاض معجؿ الفائجة، 

 بكمسة أخخػ تتحخؾ الخبحية بشفذ اتجا  حخكة معجؿ الفائجة.
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 .السصاليب الحداسة" >"األصػل الحداسة      

  فجػة تخاكسية سالبة متخافقة بارتفاع أسعار الفائجة ستؤدؼ إلى نقز الخبحية، مع

ل األخخػ ثابتة، انخفاض معجؿ الفائجة سيؤدؼ إلى زيادة الخبحية، بقاء كل العػام

أؼ في حاؿ ثبات العػامل األخخػ في حاؿ فجػة تخاكسية سالبة تتحخؾ الخبحية 

 عكذ حخكة معجؿ الفائجة.

 .األصػل الحداسة" >"مصاليب حداسة      

  اآلثار تدسى آثار الفجػة التخاكسية. هح 

 مالحطة:

تربح عسمية  RSLو RSAفي حاؿ كانت التغييخات غيخ متداوية في ندب كل مغ 

تحميل فجػة إعادة التدعيخ أكمخ تعقيجًا مسا رأيشا  سابقًا، فعمى الخغع مغ أف عػائج 

RSA  وتكمفةRSL  يتحخكاف بشفذ اتجا  حخكة معجؿ الفائجة ولكشهسا لغ يتحخكا بشفذ

وتكمفة  RSAلهامر بيغ عائج الفائجة عمى الشدبة أو بذكل متشاضخ، وهكحا فإف ا

RSL .سيتغيخ بتغيخ معجؿ الفائجة 

 

 :أثخ اليامر 

 Spreadإف التغييخ في الجخل الشاجع مغ تغييخ أسعار الفائجة يجعى أثخ الهامر 

Effect:ومشه ندتشتج ، 
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 فأّؼ كاف تحخؾ أسعار الفائجة ارتفاعًا أو انخفاضًا إذا كان أثخ اليامر إيجابي ،

 RSLوتكمفة الفائجة السجفػعة عمى  RSAفإف الهامر بيغ دخل الفػائج الستػلج مغ 

، أؼ NIIيتجه إلى الديادة، بحلظ فهػ يداهع ايجابيًا في صافي دخل الفائجة 

 ػ الديادة .صػؿ والفػائج السجفػعة لمسصاليب تتجدج نحالفػائج الشاتجة عغ األ

 مصاليب حداسة. >أصػل حداسة         

 فأؼ ارتفاع في سعخ الفائجة أو انخفاضها، فإف إذا كان أثخ اليامر سمبي ،

 RSLوتكمفة الفائجة السجفػعة عمى  RSAالهامر بيغ دخل الفػائج الستػلج مغ 

 ،NIIيتجه إلى االنخفاض، وبحلظ سيؤدؼ إلى تخفيس صافي دخل الفائجة 

 أصػل حداسة. >مصاليب حداسة        

 ".الرافي األثخأثخ اليامر يجب ربصو مع حجع الفجػة ليصمع عشجي "

: Spread effectوآثار الهامر  CGAP effectsخبلصة آثار الفجػة التخاكسية 

 )الججوؿ لمفهع(

 

 

 Δ Nllاتجاه  ΔR أثخ اليامر نػع الفجػة

 ارتفاع "في الخبح"زيادة  مػجب مػجبة
 غيخ محجد زيادة سالب
 غيخ محجد نقز مػجب
 انخفاض نقز سالب
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 غيخ محجد زيادة مػجب سالبة

 انخفاض زيادة سالب
 ارتفاع نقز مػجب
 غيخ محجد نقز سالب

الججوؿ التالي يقجـ مماؿ تفريبًل لحداب نسػذج إعادة التدعيخ لفتخة استحقاؽ سشة: 
 "السبالغ بالسبلييغ"

 السصاليب األصػل
 5%استمسارات أقل مغ سشة بسعجؿ  100

 7%سشة بسعجؿ  <قخوض  350

أشهخ(  6قخوض بسعجؿ متغيخ )باقي  300

 6.5%بسعجؿ 

 8%سشة بسعجؿ ثابت  >أصػؿ ثابتة  850

 4%سشة بسعجؿ  <ودائع  900

إجسالي السصاليب شػيمة األجل  500

 7%الباقية بسعجؿ 

 حقػؽ السمكية 200

 اإلجسالي   1600 اإلجسالي       1600
 فتخة االستحقاق سشة فكل شيء أقل مغ االستحقاق متغيخ" "بسا أن

إف الشدب السئػية هي متػسط سعخ الفائجة السكتدب أو السجفػع عمى الحداب 

 السعصى.

كل األصػؿ والسصاليب التي تدتحق في أقل مغ سشة واحجة أو لها سعخ فائجة لفتخة تقل 

 واحجة تعتبخ حداسة لتغيخ معجؿ الفائجة ألف دخمها أو تكمفتها قج تتغيخ بتغيخ .عغ سشة 

إعادة تختيب األصػؿ والسصاليب وفق درجة حداسيتها لتغيخات معجؿ الفائجة في ضل 

 تاريخ استحقاقها والجخل أو التكمفة الستػلجيغ عشها سيأخح الذكل التالي:
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Rate Sensitive Assets Rate Sensitive Liabilities 

  السبمغ التكمفة  السبمغ الجخل
5 

"100 × 5%" 

 900 36 (5%سشة ) <استمسارات  100
"%4 ×900" 

 4%سشة ) <ودائع 

    (7%سشة ) <قخوض  350 24.5
 قخوض بسعجؿ متغيخ 300 19.5

 (6.5%أشهخ( )6)
   

 السجسػع 900  السجسػع 750 
 التكمفة اإلجسالية 36 الجخل اإلجسالي 49
صافي دخل الفائجة عمى هحا  13

 الرشف
 التكمفة" –"الجخل 

  

 متػسط التكمفة 4% متػسط معجؿ العائج %6.53
 

 التكمفة عمى حجع السصاليب                           العائج عمى حجع األصػل      
وعميه فإف هامر ربح األصػؿ الحداسة لتغييخ سعخ الفائجة والسسػلة بسصاليب 

هحا ، %2.533) =(%4 - %6.533) يدسى ىامر "قمق") أيزًا يداوؼ  حداسة

عغ كل وحجة نقج مػضفة في هحا  ةالهامر يذيخ إلى حجع مداهسة األرباح الشاجس

 .ستػلجة عغ الفائجةالالرشف مغ األصػؿ بعج إهساؿ الجخل والتكمفة غيخ 

كسا نبلحع وجػد جدء مغ السصاليب ذات الحداسية مدتخجمة لتسػيل أصػؿ أو 

فقط  750أشياء أخخػ غيخ األصػؿ الحداسة لتغيخ معجؿ الفائجة وذلظ كػف لجيشا 

 مغ السصاليب مغ هحا الرشف. 900مغ هح  األصػؿ مقابل 

 ما نػع الفجػة؟
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 750 – 900 = - 150إذا حجع الفجػة يرل إلى 
ة الدالب يذيخ إلى أف )بعس األصػؿ ذات العائج المابت مسػلة مقجار الفجػ 

بسصاليب ذات تكمفة متغيخة(، األمخ الحؼ يعشي وجػد عجـ تػازف في حداسية 

 السصاليب مقارنة باألصػؿ السسػلة بها.

  150- /  1,600 = %9.375-ندبة الفجػة إلى إجسالي األصػؿ = 
 . شخكة أو مرخف""يفيجني إذا بجي قارن مع غيخ         

 750 / 900 = 83.3%معجؿ الفجػة = 
 :األصػل والسصاليب ذات العائج الثابت 

Fixed Rate Assets Fixes Rate Liabilities 

  السبمغ التكمفة  السبمغ الجخل
 7%مصاليب شػيمة األجل ) 500 35 8%سشة  >أصػل ثابتة بسعجل ثابت 850 68
 السجسػع 500  السجسػع 850 
 التكمفة اإلجسالية 35 الجخل اإلجسالي 68
   صافي دخل الفائجة عمى هحا الرشف 33
 متػسط التكمفة 7% متػسط معجؿ العائج %8

الهامر بيغ العائج عمى األصػؿ ذات السعجؿ المابت والسسػلة بسصاليب ذات تكمفة 

 .  8% - 7%=1%ثابتة = 

هحا الهامر يذيخ إلى مداهسة وحجة نقجية واحجة مػضفة في هحا الشػع مغ األصػؿ 

 ستػلجة عغ الفائجة.البعج إهساؿ الجخل والتكمفة غيخ 
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فقط مغ األصػؿ ذات العائج المابت مسػلة بسصاليب مغ نفذ  500أيزًا أف  نالحع

تع تسػيمها الستبقية  150والػ  حقػق السمكيةمشها مسػلة مغ خبلؿ  200الرشف، 

 بسصاليب ذات تكمفة متغيخة.

الفجػة ال تداوؼ الفخؽ بيغ األصػؿ ذات العائج المابت والسصاليب ذات  مالحطة:
 التكمفة المابتة.
 حقػؽ السمكية تكمفتها تداوؼ الرفخ. مالحطة ىامة:

 يسكغ حداب الخبح لكل صشف مغ خبلؿ ججاء مبمغه بالهامر الخاص به.
 الخبح اليامر السبمغ الرشف

RSA  مسػلة بػRSL 
 "األصػؿ الحداسة السسػلة بسصاليب حداسة"

750 %2.533 19 

FRA  مسػلة بػFRL 
 "األصػؿ المابتة السسػلة بسصاليب ثابتة"

500 %1 5 

FRA  مسػلة بحقػؽ السمكية "األصػؿ المابتة
 مسػلة بحقػؽ السمكية"

200 %8 16 

"األصػؿ المابتة RSLمسػلة بػ  FRAالفجػة: 
 السسػلة بسصاليب حداسة"

150 %4 6 

 46   صافي الجخل مغ الفائجة

 2.875%   متػسط معجؿ العائج عمى الػحجة الشقجية السدتمسخة

 مجسػع السبالغ /متػسط معجل العائج = صافي الجخل مغ العائج 

مسػلة بػ  RSA( أؼ 4و 1الرشفيغ السعخضيغ لسخاشخ سعخ الفائجة هسا األوؿ والخابع )

RSL  والفجػة وفي ممالشا هيFRA  مسػلة بػRSL "ىشا تػجج السخاشخ األكثخ." 
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الهامر تع احتدابه عمى أنه متػسط معجؿ العائج عمى األصػؿ مصخوحًا مشه متػسط 

تكمفة السصاليب السدتخجمة لتسػيمه، نبلحع ممبًل أف الهامر عمى األصػؿ ذات 

حقػق عائج عمى األصػؿ كػف السعجؿ المابت والسسػلة بحقػؽ السمكية يداوؼ ال

 .السمكية ليذ ليا تكاليف

( السسػلة بسصاليب 8%الهامر عمى الفجػة هػ عائج األصػؿ ذات العائج المابت )

، 4%( أؼ 4%( مصخوحًا مشه تكمفة هح  السصاليب )150ذات تكمفة متغيخة )أؼ 

العائج  ونذيخ إلى أنه لػ كانت الفجػة مػجبة لحدب الهامر بصخيقة مختمفة )معجؿ

 عمى األصػؿ ذات السعجؿ الستغيخ ناقز تكمفة السصاليب ذات السعجؿ المابت(.

العائج عمى حقػؽ السمكية يسكغ حدابه بقدسة صافي دخل الفائجة عمى حقػؽ  ،أخيخاً 

 ( بذخط إهساؿ الجخل والتكمفة الغيخ مختبصة بالفائجة.46 / 200 = 23%السمكية )

تختمف شخيقة الحداب؟ عشجما تكػن الفجػة مػجبة "إذا كانت الفجػة مػجبة ىل 

 ستختمف آلية العسل والحل".

نقصة أساس وكاف أثخ الهامر  100اآلف بفخض أف أسعار الفائجة ازدادت بسقجار 

 .غيخ متساثل" األثخ"نقصة أساس سمبية:  30بسقجار 

 الخبح اليامر السبمغ الرشف
RSA  مسػلة بـRSL 

 بسصاليب حداسة""األصػل الحداسة السسػلة 
750 %2.233 16.75 

FRA  مسػلة بػFRL 
 "األصػؿ المابتة السسػلة بسصاليب ثابتة"

500 %1 5 
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FRA  مسػلة بحقػؽ السمكية "األصػؿ المابتة
 مسػلة بحقػؽ السمكية"

200 %8 16 

"األصػؿ  RSLمسػلة بػ   FRA"الفجػة دائسًا لها أثخ":
 المابتة السسػلة بسصاليب حداسة"

150 %3 4.5 

 "42.25   صافي الجخل مغ الفائجة
أيزًا انخفس 

 "46كان 
 2.641%   متػسط معجؿ العائج عمى الػحجة الشقجية السدتمسخة

 ".30"مسا سبق ندتشتج أن اليامر انخفس بسقجار 
 نقصة أساس. 2.641% - 2.875% = -23التغيخ في العائج عمى األصػؿ يداوؼ 

 الهامر إيجابيًا لكاف انخفاض الخبح أقل.مع السبلحطة بأنه لػ كاف أثخ 
 .0,0001أؼ  10000بػ  1نقصة األساس هي عبارة عغ  مالحطة:

 كيف ندتصيع أن نقمل أثخ زيادة الفائجة؟
 لتقميل أثخ زيادة أسعار الفائجة. FRLوزيادة كسية  RSLيدتصيع السرخؼ تخفيس كسية 

 ما ىي السذكالت في ىحه الطخوف؟
السذكمة في معالجة هح  الطخوؼ تكسغ في أف الدبػف يخغب عادة بعكذ ما يقجمه 

السرخؼ أو يخغب في تقجيسه، في فتخة ارتفاع معجؿ الفائجة يخغب العسبلء 

بسعامبلت شػيمة السجػ، كػدائع آلجاؿ شػيمة وبسعجؿ فائجة ثابتة في حيغ أف البشظ 

و بسعجؿ فائجة متحخؾ وذلظ بهجؼ يدعى إلى تقجيع أو قبػؿ ودائع قريخة اآلجل أ

 زيادة صافي هامر الفائجة السرخؼ.

 :عيػب نسػذج إعادة التدعيخ 
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 يقيذ تغييخات الخبح عمى السجػ القريخ فقط، وليذ لمغيخ في ثخوة حسمة األسهع.  -1

 يعاني مغ نفذ مذاكل هجؼ تعطيع األرباح.  -2

 االستحقاؽ.شقجية التي تحجث خارج فتخة اليهسل أثخ تغييخات التجفقات   -3

 فائجة.الييسل التغييخ في القيسة الحالية لمتجفقات الشقجية السدتقبمية في حال تغيخ أسعار   -4

عشج فتخة استحقاؽ لمبلثة أشهخ وآخخ سالبة عشج ستة أشهخ  نالحع فجػة مػجبة

وهكحا، هحا يجعل مغ الرعب بسكاف عسمية اإلدارة فهي تتصمب تػقع تفريمي ودقيق 

 ئجة خبلؿ الفتخات السختمف لبلستحقاؽ.لحخكة معجؿ الفا

كل األصػؿ والجيػف التي تدتحق في نفذ الفتخة تعامل وكأف لها نفذ درجة   -5

 الحداسية لتغيخات معجؿ الفائجة هحا االستشتاج ليذ واقعيًا في حاؿ وجػد أثخ هامر.

وهي دفعات الدجاد السدجدة عمى األصػؿ  runoffsيهسل الجفعات السدساة   -6

 ذات العائج المابت والجفعات السدتحقة عمى السصاليب ذات العائج المابت.

تكػف و تتأثخ بتغيخ أسعار الفائجة حيث يهسل هحا الشسػذج الجفعات السقجمة،   -7

صعبة التػقع، تديج الجفعات السقجمة بهبػط الفائجة لحا األصػؿ التي سبق 

معجالت ثابتة قج تربح حداسة لدعخ الفائجة كػنها ستجفع خبلؿ واعتبخت ذات 

 فتخة الجراسة.

 مالحطة ىامة:

التجفقات الشقجية التي تػلجها العسميات مغ خارج السيدانية تتأثخ بسعجالت الفائجة، 

أيزًا العجيج مغ الحدابات ليذ لها تاريخ استحقاؽ محجد وثابت وعميه فإف ترشيفها 
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خ سعخ الفائجة إنسا يتع بشاًء عمى تاريخ السعامبلت وعمى حدب حداسيتها لتغي

تقجيخات السدؤوليغ، ولكغ رغبة وتفزيل األفخاد لمديػلة يتأثخاف بسعجؿ الفائجة وبالتالي 

فإف السبالغ التي سبق احتدابها بيغ الحدابات ثابتة العائج أو التكمفة قج تتحػؿ 

 وتربح حداسة لسعجؿ الفائجة.

 نسػذج الحداسية: 

السرخؼ ال يدتصيع أف يزسغ بأف القيسة الحالية لؤلرباح السخصصة ستبقى ثابتة مع 

تغيخ أسعار الفائجة حيث إذا ارتفعت معجالت الفائجة فإف القيسة الحالية لؤلرباح 

، قيسة حقػؽ ستشخفسالسدتقبمية وإف كانت محسية أو أيًا كاف مدتػػ التحػط 

لؤلرباح السدتقبمية، لحا فإف القيسة الدػقية لمدهع السمكية تداوؼ نطخيًا القيسة الحالية 

أؼ لحقػؽ السمكية ستشخفس في حاؿ ارتفعت معجالت الفائجة وستختفع إذا انخفزت 

هح  السعجالت، إف القيسة الدػقية لحقػؽ السمكية تداوؼ أيزًا الفخؽ بيغ الدعخ 

ما تقـػ به الدػقي لؤلصػؿ والدعخ الدػقي لمسصاليب، في هحا السجاؿ فإف أفزل 

إدارة السؤسدة السالية هػ إدارة العائج والخصخ عمى حقػؽ السمكية مغ خبلؿ دراسة 

 حخكة قيسة كل مغ األصػؿ والسصاليب في حاؿ تغيخ أسعار الفائجة.

( محفطة األصػؿ durationهح  العسمية تتع مغ خبلؿ قياس ومقارنة حداسية )

صاليب ما هي إال الستػسط ومحفطة السصاليب، حداسية كل مغ األصػؿ والس

هي الشدبة السئػية مغ مجسػع  Xiالسخجح لحداسية مكػناتها، فمػ فخضشا أف 
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، فتكػف حداسية iهي حداسية األصل  Di، وأف iاألصػؿ السدتمسخة باألصل 

 األصػؿ في السؤسدة هي:

    ∑          

 حيث أف: 

       ارتفاع معجؿ الفائجة يؤدؼ إلى انخفاض القيسة الحالية"
∑

      
      

 
   

   
 

DA :.معجؿ الحداسية لؤلصػؿ 

FPV.قيسة حالية : 

قيسة مدتقبمية        

∑
      
      

 
   

   
 

 تحدب بشفذ الصخيقة. DLحداسية السصاليب 

محاسبيًا، نحكخ بأف األصػؿ تداوؼ مجسػع السصاليب وحقػؽ السمكية وبالتالي فإف 

التغييخ في حقػؽ السمكية ما هػ إال الفخؽ بيغ تغيخ قيسة األصػؿ وقيسة السصاليب، 

 ΔE = ΔA - ΔLأؼ: 

 األصػل   حقػق السمكية  السصاليب 

معجؿ الفائجة يسكغ التغيخ الشدبي في قيسة األصػؿ والسصاليب والشاجع عغ تغيخ 
 حدابه مغ خبلؿ السعادلتيغ التالييغ:

  حداسية األصػؿ  
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  حداسية السصاليب 

 
      

  

     
 

 في األصػؿ والسصاليب تكػف: قيسة التغيخوعميه فإف 

          

  

     
 

          

  

     
 

 السمكية سيكػف: وعميه فإف تغيخ قيسة حقػؽ 

   [       

  

     
]  [       

  

     
] 

 التغيخ في األصػل –التغيخ في قيسة السصاليب   
( ثابتة أو متداوية لكل مغ األصػؿ والسصاليب فسغ السسكغ R+1و) Rإذا كانت 

 تبديط السعادلة عمى الذكل:

   {[       ]  [       ]}
  

     
 

 نجج أف: A/Aنزخب السعادلة الدابقة بػ  Aلشتخمز مغ 

{        }        مقجار التغييخ في حقػؽ  السمكية      
  

     
 

    }هي ندبة السصاليب إلى األصػؿ أؼ ندبة السجيػنية الكمية  Kحيث أف 

 .فجػة الحداسيةتدسى  {    
 –"حتى ال تتأثخ حقػق السمكية بتغيخ سعخ الفائجة يجب أن تكػن األصػل 

 أي قيسة فجػة الحداسية تداوي الرفخ". 0السصاليب = 
 مثال:
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سشػات، وكانت  3مميػف في أصػؿ لها حداسية متػسصة تداوؼ  500$ بشظ لجيه 

حداسية السصاليب الستػسصة تداوؼ سشة واحجة، ندبة الجيغ الكمية لهحا البشظ كانت 

 50وتػقع السرخؼ زيادة هحا السعجؿ بسقجار  12%، إذا كاف معجؿ الفائجة %90

 نقصة أساس، ما مقجار تغييخ قيسة حقػؽ السمكية؟

 التغيخ في قيسة حقػؽ السمكية:

     {        }      
  

     
 

     [           ]       (
      

    
)               

 رح تشخفس قيسة حقػق السمكية بيحا السبمغ

 Eإليجاد الشدبة السئػية لتغيخ قيسة حقػؽ السمكية، نقدع كبل شخفي السعادلة عمى 

 حيث أف:

E=$500 ×(1-0.90) = $50 m 

ΔE/E = [           ]  (
     

    
)  (

      

    
)           

 أو ببداشة:

-$4,687,500 / $50,000,000 = -9.375% 
 حيث:

ΔR=50     , DL=1     , DA=3   , R=0,12   , K=0,9 نقصة أساس 

 

 :التغييخ قي قيسة حقػق السمكية حدب نػع فجػة الحداسية 
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أو السصاليب نتيجة تغييخ سعخ كػف الحداسية تقيذ مقجار تغييخ قيسة األصػؿ 

الفائجة، إذا فخضشا أف معجؿ تغيخ األصػؿ هػ نفده لمسصاليب فسغ السسكغ أف نعسع 

 الشتائج التالية:

 حقػؽ السمكية "التأثخ"قيسة التغيخ األكبخ  تغيخ معجؿ الفائجة فجػة الحداسية

 انخفاض األصػؿ ارتفاع ايجابية

 ارتفاع األصػؿ انخفاض

 ارتفاع السصاليب ارتفاع سمبية

 انخفاض السصاليب انخفاض

 

 مالحطات ىامة:

   قيسة األصػؿ والسصاليب ذات الجخل المابت تختفع عشجما تشخفس السعجالت

 وتهبط عشج ارتفاع معجالت الفائجة.

   في حاؿ وجػد فجػة حداسية مػجبة فإف القيسة السصمقة لمتغيخ في قيسة األصػؿ

فائجة، مع فجػة التكػف أعطع مغ التغييخ في قيسة السصاليب في حاؿ تغيخ أسعار 

حداسية سمبية التغيخ في قيسة السصاليب سيكػف أكبخ مغ التغييخ في قيسة 

 األصػؿ بالقيسة السصمقة.
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   السعجؿ الستغيخ يسكغ اعتبارها كالػقت تسامًا حتى عػدة حداسية الحدابات ذات

سشة مع  30رهغ لسجة  مثلالعائج، وهحا عادة ما يكػف أقل مغ فتخة االستحقاؽ، 

أشهخ، عقػد يدتحق بعج  6شهػر له حداسية تداوؼ  6حق تعجيل العائج في 

مية ثبلثة أشهخ أو أقل يسكغ اعتبار هح  السجة كحداسيته دوف التأثيخ عمى عس

 التحميل، هح  االعتبارات تبدط عسمية حداب الحداسية لمعجيج مغ الحدابات.

   إذا كاف لجػ السرخؼ فجػة حداسية مػجبة ومغ الستػقع زيادة معجؿ الفائجة، قج

أو أصػؿ ذات معجؿ فائجة  /يخغب بتحػيل أصػله إلى أصػؿ قريخة األجل و

متغيخ كسا سيحاوؿ إشالة حداسية السصاليب لجيه، بجاًل عغ ذلظ، يسكغ أف يمجأ 

 ".أي السذتقاتإلى بعس العسميات مغ خارج السيدانية "

   ،إذا ما استصاع البشظ تعجيل قػة الخفع فإف فجػة الحداسية تقتخب مغ الرفخ

إذا كاف ندبة تغيخ معجؿ الفائجة  وعميه فإف قيسة حقػؽ السمكية قج ال تتغيخ

 صغيخة.

 :عيػب نسػذج الحداسية 

  عسمية حداب الحداسية عسمية شػيمة ومكمفة، ولكغ استعساؿ الحاسبات قج قمل

 مغ حجة هح  السذكمة.

  التحرغ أو التحػط )أؼ السحافطة عمى فجػة الحداسية الرفخية( عسمية

تتغيخ كل مخة تتغيخ فيها  "، )حداسية األصػؿ والجيػف غيخ ثابتةديشامكية "
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أسعار الفائجة(، فسعادلة الحداسية ال يسكغ اعتبارها خصية عشجما يتغيخ الػقت، 

هحا يذيخ ضسشًا إلى أف الحفاظ عمى مدتػػ فجػة محجد لسجة محجدة يتصمب 

عسمية تعجيل وتكيف لمعسميات مغ داخل وخارج السيدانية وتكمفة هح  العسميات قج 

 ػلجة مغ إدارة الفجػة.تفػؽ األرباح الست

  التحرغ أو التحػط ال يؤمغ حساية مغ تغيخات سعخ الفائجة الكبيخة وذلظ بدبب

ف نسػذج الحداسية أألف الحداسية تتشبأ بتغيخ خصي لؤلسعار حيث  التّحجب

 يبالغ في تقجيخ خدائخ رأس الساؿ ويقمل مغ األرباح وذلظ بدبب التحّجب.

  مغ السرخفييغ راضػف أو قشػعػف بسخاشخ نسػذج الحداسية يسكغ أف يجعل

 سعخ الفائجة التي تػاجههع، عجا عغ التحّجب.

  يعاني نسػذج الحداسية مغ العجيج مغ السذاكل التي يعاني مشها نسػذج إعادة

فعات السقجمة، كسا إنه مغ الرعب جآثار االمتشاع عغ الجفع، ال مثلالتدعيخ، 

 جات السالية عشج حداب الحداسية.األخح بعيغ االعتبار ميدة استجعاء الدش

  مسكغ بعج التحػط يريخ عشجؼ تغيخات كبيخة في سعخ الفائجة مسا يؤدؼ لتغيخ

 سمػؾ السدتمسخ.

 ما ىي فػائج قياس مخاشخ الدػق؟ :سؤال 
o ،بسعشى أف أحتفع  ألف كل نػع مغ أنػاع السخاشخ يجب أف أحتاط له داخميًا

ػاجهة هحا الشػع مغ السخاشخ، أؼ بجدء مغ رأسسالي أو مغ حقػؽ السمكية لس
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أشكل معجؿ كفاية حتى يجب أف أتعخؼ عمى كل نػع مغ أنػاع السخاشخ 

 .رأس الساؿ

o معخفة هح  السخاشخ ودراستها يداعج في وضع سقػؼ عسبلتية. 

o يداعج أيزًا في تحجيج سعخ الفائجة عمى االستمسارات. 

 ما ىي مخاشخ سعخ الرخف؟ 
تقمبات أسعار الرخؼ، تطهخ هح  القزية عشجما يكػف هي السخاشخ الشاجسة عغ 

 .لجّؼ أصػؿ مدتمسخة أو مصاليب مػجػدة في السرخؼ مقّػمة بعسبلت أجشبية

أنا كسرخؼ مشحت قخض لذخكة أردنية، أخحت قخض مشي بالجيشار األردني،  :مثال

بالميخة الدػرية، ووضعت عميه معجؿ فائجة بالميخة الدػرية،  تهوهحا القخض قّػم

وبتاريخ سجاد هح  القخض َتغّيخ سعخ الرخؼ زيادة أو نقراف، هشا ماذا سيحجث؟: 

 سيتغيخ لجؼ قيسة القخض كاممة والفػائج....

 / ؿ.س550/ وسعخ الرخؼ /$ 1000أنا كبشظ أعصيت قخض بقيسة /  :مثال

/ ؿ.س، بعج شهخ استحق هحا القخض أنا 550000ػرية )فقيسة القخض بالميخة الد

/  1010%/ شهخيًا، سيعػد عمّي عسميًا /1% سشػيًا أؼ /12آخح عميه فائجة /

 / ؿ س؟ 600دوالر، وكاف سعخ الرخؼ /

 606000=  6000+ قيسة الفػائج  600000أصبحت قيسة القخوض  اهش

 ؿ.س 500أما لػ انخفس سعخ الرخؼ ماذا سيحجث؟ في حاؿ أصبح 

 5000+ الفػائج  500000يربح قيسة القخض 
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استمسخ في أوراؽ مالية واشتخيها  أيزًا مغ أشكاؿ مخاشخ سعخ الرخؼ عشجما

 .محفطة األصػؿ لجؼ ستختمف ابالجوالر، وتغيخ سعخ الرخؼ لمعسمة، هش

  ؟ سعامالت خارج السيدانية، ولساذا سسيت كحلظالما ىي مخاشخ 
عامبلت تقـػ بها السرارؼ لمحرػؿ عمى عسػلة دوف هي مخاشخ احتسالية أؼ م

التأثيخ في أصػؿ أو مصاليب السرخؼ في لحطة عقجها، وأف هشاؾ احتساؿ في 

تحػلها اللتدامات مدتقبمية، وتدسى أيزًا بحدابات غيخ أصػلية )أؼ ال تطهخ 

 .مباشخة في السيدانية(

 ؟ما ىي أنػاع السخاشخ خارج السيدانية أو السعامالت
حيث السبجأ لجّؼ التدامات وكفاالت وعسميات صخؼ أجشبي، ولجيشا أمػر تتعمق مغ 

 .بالسذتقات

هي عبارة عغ التداـ يقػـ السرخؼ بتقجيسه لجهة ما، شالبة لبللتداـ  أواًل: التدامات:

 وهي: بتعهج بالػفاء عشها في حالة عجـ الدجاد

 دقف ائتساني : مماؿ: شخكة تخيج مشح حداب جارؼ مجيغ بحداب جارؼ مجيغ

/ مميػف، لجؼ احتساؿ أنه يجب عمى الذخكة أف تجفع رسـػ شهخية لقاء 15/

 . الدقف االئتساني + يجب أف تجفع فػائج عمى الخصيج المابت

مميػف، مالهغ بحدابها، ومشه يتحػؿ االلتداـ  15مع أنشي فعميًا لع أقع بحجد الػ 

 .االحتسالي إلى حقيقي وعشجها يطهخ في السيدانية
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 وهي قخض قريخ األجل بزسانة أوراؽ مالية، وهحا اتفاقيات إعادة الذخاء :

 .الكبلـ يتحػؿ اللتداـ

 تعهج بالتغصية الكاممة أو الجدئي، أؼ يتحػؿ االلتداـ االحتسالي ضسانات اإلصجار :

 .اللتداـ حقيقي وفعمي وهشا أكػف وقعت بسخاشخ السعامبلت خارج السيدانية

، أؼ أنا أقـػ بكفالة شخؼ اأكمخ أنػاع السخاشخ خارج السيدانية انتذار  :ثانيًا: الكفاالت

عشج شخؼ آخخ، وهشا أتحسل خصخ الذخز أو الصخؼ الحؼ قست بكفالته، إذا أنا 

دفع أعسػلة، وإف تهخب الصخؼ الحؼ كفمته فأنا كسرخؼ مزصخ  أف ح خأكسرخؼ 

 .يقيعشه، وهشا أكػف قج حػلت االلتداـ االحتسالي اللتداـ حق

: بيع األصػؿ مع حق الخجػع بكفالة، وأيزًا القبػالت السرخفية واالعتسادات مماؿ

 .وغيخها

وهي عبارة عغ اتفاقيات يتع مغ خبللها تبادؿ  :ثالثًا: عسميات الرخف األجشبية

 Swap أسعار الفائجة عمى عسبلت أجشبية ممل:

 N, Yمماؿ: لجيشا بشكيغ ممل 
N: هشا يػجج سعخ فائجة لمجوالر(، و لجيه حدابات بالجوالر(y  لجيه حدابات بالجشيه
 .ستخليشي )سعخ فائجة عمى الجشيه(اإل

حدب تقمبات  Yأو  Nسيخدخ أحج البشكيغ إما و  هشا يتفق البشظ عمى تبادؿ أسعار الفائجة
 .سعخ الرخؼ

  ؟سؤال بعيجًا عغ جسيع السخاشخ التي ذكخناىا مغ أيغ تأتي السخاشخ
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أيزًا مغ اإلفبلس )عشجما يعمغ البشظ إفبلسه( أؼ ليذ لجيه القجرة تأتي السخاشخ 

 .عمى الػفاء بالتداماته(

في حاؿ وجػد الخصخ يكػف عمى البشظ التغصية، أؼ يتحػؿ  رابعًا: تعيجات التغصية:

 .اللتداـ حقيقي ويجب عميه تغصيته

 كيف تعالج هح  األمػر؟ يجب عميشا التحّػط؟

 .شخيق السذتقاتكيف نقػـ بالتحّػط؟ عغ 

 أنػاع السذتقات: 
 الحق يكػف لسغ دفع العبلوة  هػ حق )أؼ مسكغ نفح ، ومسكغ ال(، :الخيارات

 .سػاء كاف شخاء أو بيع

 هػ التداـ، وهي نػعيغ  :السدتقبمياتForwards و Future الفخؽ ،

بالحالتيغ يتع االتفاؽ عمى  ←تفاوضية  Futureجاهدة، و  Forward بيشهسا

 .معيغ، بتاريخ معيغ، بدعخ معيغ تدميع أصل

نتيجة لصبيعتهسا وخرائرهسا بعس أنػاع السذتقات تػلج مخاشخ إضافية وذلظ 

لدببيغ يختبط األوؿ برعػبة حداب قيع السذتقات، والخصخ السختبط بها، وخرػصًا 

 . OTCتمظ التي يتع تجاولها في الدػؽ الغيخ مشتطسة 

 . فع السالي السختفعة في السذتقاتأما الدبب الماني فيعػد إلى ندبة الخ 
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/ سشة 20لشفخض لجيشا مؤسدة مالية لجيها مدتشجات حكػمية تدتحق بعج / :مثال
%، القيسة الدػقية 8ؿ.س، معجؿ الكػبػف  (1000000بالقيسة االسسية لها )

 .% خبلؿ الدشة القادمة2لجّؼ تػقع زيادة في معجؿ الفائجة و  ؿ.س، 970000
 سشػات 9حداسية الدشػات= 

 ماذا سيؤثخ ارتفاع سعخ الفائجة عمى القيسة الدػقية لمدشجات؟
  ندبة التغيخ في سعخ الفائجة 

     
 -D =  

 
 

   

       
 -9  =  

      
 

  161686 مقجار الخدارة الشاجسة عغ تغيخ سعخ الفائجة =
 القيسة الدػقية÷ ندبة الخدارة = مقجار الخدارة 

      ومشه = 

      
 16.7%  

 ؟: كيف أواجو ىحه الخدارة؟ وما ىي الحمػل
 970000أقـػ بتدػية خيار بيع )أقـػ بذخاء خيار بيع( لبيع هح  الدشجات بسبمغ 

 .ؿ.س خبلؿ ست أشهخ، نكػف حػلشا الخصخ إلى شخؼ آخخ
زيادة عقػد السذتقات لجؼ تؤدؼ إلى صعػبة في إدارتها وتكاليفها،  :1مالحطة

 .وانكذاؼ السؤسدة عمى الجهات األخخػ تعّخض لسخاشخ السذتقات
 : لجيشا نػعيغ مغ أنػاع التحّػط :2مالحطة

أتحّػط عمى مجسػعة أو جدء مغ قيسة التغيخ في األصل أو  تحػط جدئي:
 .التحّػط عمى التكمفة فقط

 .أف أتحّػط عمى كامل التغيخ في قيسة األصل تحػط كمي:
ويسكغ أال أتحػط نهائيًا في حالة كشت ربحاف، الحؼ يجعمشي أتحػط أو ال أو 

 :السفاضمة بيغ نػعيغ مغ التحّػط هػ 
 .العائج أو السخاشخ  -1

 .التعميسات الزابصة لمجهات الػصائية )مغ قبل السخكدؼ(  -2
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  ترحيح مثال ورد في السحاضخة الخابعة
ويبيغ  لمعسيل، 2009و 2008سيدانية الختامية لمعاميغ البفخض أن الججول التالي يبيغ 

 . 2009الججول مقجار التغييخ مغ سشة ألخخى، كسا قام العسيل بتقجيع قائسة الجخل لدشة 

 السيدانية
 الخرـػ 2008 2009 التغييخ األصػؿ 2008 2009 التغييخ
 قريخة األجلديػن  557 867 310 نقجية 233 172 61

 مػردوف  1008 1382 374 زبائغ 1299 1746 447
 مدتحقات 420 527 107 مخدوف  1355 1879 524
 خرػم جارية 1985 2776 791 أصػل جارية 2887 3797 910

 ديػن شػيمة األجل 275 200 75- السػجػدات الثابتة 876 1033 157

 الساؿ رأس 800 800 0 ناقز االىتالكات 277- 350- 73-
صافي السػجػدات  599 683 84

 الثابتة
 محتجدة أرباح 465 754 289

     أخخى  أصػل 39 50 11
 السجسػع 3525 4530 1005 السجسػع 3525 4530 1005

 2009قائسة الجخل 
 صافي السبيعات )عمى الحداب( 12430

 تكمفة السبيعات 8255-
 اإلجساليالخبح  4175

 مجفػعةمراريف تذغيمية  3418-
 اىتالكات 73-

 تذغيمية أرباح 684
 فػائج مجيشة 157-
 ضخائب 188-

 الجخل الرافي 339
 السػزعة األرباح 50-

 السحتجدة األرباحالتغييخ في  289
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إعجاد قائسة التجفقات الشقجية يبجأ بسعالجة كل التجفقات الشقجية الشاجسة عغ العسميات 

التالي )قائسة التجفقات الشقجية( فإنشا نبجأ بالسبيعات التذغيمي، كسا نبلحع في الججوؿ 

)السبيعات ناقز مخدودات السبيعات( ثع نتابع مع كل التجفقات التي هي  الرافية

وصػاًل إلى الشقجية التذغيمية كسا هػ مبيغ  عمى عبلقة بالشذاط التذغيمي لمسؤسدة،

 في الججوؿ التالي:

  التجفقات الشقجية مغ الشذاط التذغيمي
 12430 السبيعات الرافية

 447- التغيخ في حداب الدبائغ
 11983 الشقجية الشاجسة عغ السبيعات

 8255- تكمفة السبيعات
 524- التغييخ في السخدوف 

 374 التغييخ في حداب السػردوف 
 3578 الهامر الشقجؼ

 3418- السراريف التذغيمية السجفػعة
 107 السدتحقات

 267 الفائجة والزخيبةالجخل قبل دفع 
 157- الفػائج السجفػعة

 188- الزخائب
 78- التجفقات الشقجية التذغيمية
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بالشدبة لمتجفقات الشقجية الشاجسة عغ الشذاط االستمسارؼ فإنشا نخاقب التغيخات التي  

شخأت عمى السػجػدات المابتة والسػجػدات األخخػ )السؤقتة أو قريخة األجل( كسا 

 في الججوؿ التالي:هػ مػضح 

  التجفقات الشقجية مغ الشذاط االستثساري 
 157- التغيخ في السػجػدات المابتة
 11- التغيخ في السػجػدات األخخػ 
 168- التجفقات الشقجية االستمسارية

 

الججوؿ التالي يبيغ كيفية معالجة التجفقات الشقجية التسػيمية حيث نبجأ بالتغيخ في 

 :األجل ثع الكسبياالت ورأس الساؿ وصػاًل إلى األرباح السػزعةالجيػف شػيمة 

  التجفقات الشقجية التسػيمية
 75- التغيخ في الجيػف شػيمة األجل
 310 التغيخ في الجيػف قريخة األجل

 0 التغيخ في رأس الساؿ
 50- األرباح السػزعة

 185 التجفقات الشقجية التسػيمية
 

أخيخًا يجب السبلحطة بأف التغيخ في الشقجية يداوؼ مجسػع التجفقات الشقجية الشاجسة 

  المبلث الدابقة، أؼ األنذصةعغ 

 185( + -168( + )-78= ) -61التغيخ في الشقجية = 
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هي مرارؼ ال تتعامل بالخبا )أؼ  :أواًل: مخاشخ تشفخد بيا السرارف اإلسالمية

 .الشقػد ال تػّلج نقػد(

تتعخض لها السرارؼ أف باإلضافة إلى السخاشخ الدابقة فإف بعس السخاشخ يسكغ 

 :اإلسبلمية دوف غيخها، ومغ ذلظ

 :مخاشخ غياب الفيع الرحيح لمسخاشخ في العقػد اإلسالمية .1

إف غياب الفهع الرحيح لعسل السرارؼ اإلسبلمية ورسالتها ومبجأؼ "الخخاج 

" قج يؤدؼ  )بأف  إلى مخاشخ في المقة وإلى مخاشخ الدحببالزساف والغشع بالغـخ

يدحب السػدعػف ودائعهع( بدبب الذعػر بأنه قج ال يػجج فخوؽ جػهخية بيغ 

السرارؼ اإلسبلمية والبشػؾ التقميجية مغ حيث الشتيجة، وبدبب أف العائج عمى 

 الػدائع قج ال يكػف مشافدًا مقارنة بالفػائج التي يتقاضاها السػدعػف لجػ البشػؾ

"اإلزاحة التجارية"، وتحجث بذكل  التقميجية، وقج يػّلج ذلظ أيزًا ما ُيجعى بسخاشخ

رئيدي في حاؿ لجػء السرارؼ اإلسبلمية بدبب السشافدة إلى دعع عائجات 

السػدعيغ مغ أرباح السداهسيغ أو إلى محاولة ضساف بعس الػدائع االستمسارية 

 .جساع واالستقخارباالعتساد عمى اجتهادات فقهية ال تتستع باإل

 :السخاشخ السؤسدية .2

والتي قج ُتفقج السرارؼ اإلسبلمية رسالتها والتي قج تجعل السرارؼ اإلسبلمية تتجه 

إلى االبتعاد عغ العسميات التي تتزسغ مخاشخ أكمخ صعػبة في إدارتها وتحتاج إلى 
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مغ الباحميغ  إلى الحج الحؼ جعمشا نخػ عجداً  خبخة وكػادر بذخية ونطع أكمخ فعالية

في االقتراد اإلسبلمي يجهجوف في محاولة لجعل مخاشخ الريغ اإلسبلمية لمتسػيل 

  .مداوية تسامًا لسخاشخ التسػيل بالفائجة

 :مخاشخ تتعمق بريغ التسػيل اإلسالمية .3

 مثال:                                                 

  الرفقة حتى بعج صجور الػعج عشه، ودفع العخبػف  إتساـتخاجع العسيل عغ. 

  عجـ زيادة الدعخ العائج في حاؿ تأخخ العسيل عغ الدجاد في السػعج الستفق

 .عميه

  عجـ تدميع الدمع أو الخجمة في الػقت الستفق عميه كسا هػ الحاؿ في عقػد

: الدمع أو االسترشاع، ويسكغ أف يكػف ذلظ أيزًا لدبب يعػد لمدبػف مباشخةً 

 .انعكاس مخاشخ الدراعة في عقػد الدمع

 مخاشخ عجد العسيل عغ الػفاء بالتداماته نتيجة ضخوؼ عامة. 

  السشطسة أو خارجها بذكل  األسػاؽعجـ جػاز تجاوؿ بعس العقػد في

 .مباشخ

 ( حالة تستع الدبػف مماؿعجـ لدومية بعس العقػد وإمكانية التخاجع عشها :

 .االسترشاع ممبًل(بخيار التخاجع عغ عقج 
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 ة أو ي)تجارية أو صشاع السخاشخ الشاشئة عغ عجـ ترػر ضخورة وجػد خبخة

 .زراعية أو في التختيبات الزخائبية ممبًل(

  نجاز بيعها وتدميسها إتمف الدمع السسمػكة مغ قبل السرخؼ اإلسبلمي قبل

 .لمدبػف أو تمفها وهي مؤجخة

  ًضساف العيب الخفي في السخابحة ممبل. 

 :ل الحخامخمخاشخ الجخل الحالل والج. 4

وهي مغ السخاشخ العامة الخصيخة، وتطهخ أكمخ ما تطهخ بالسرارؼ التقميجية 

الخبػية التي تقجـ خجمات إسبلمية أو لجيها فخوع إسبلمية، فإذا لع يكغ لجيها رقابة 

ججية وحقيقية مغ هيئة رقابة شخعية تقـػ بجورها كسا يجب، قج يتع خمط الساؿ 

  .لحبلؿ بالساؿ الحخاـا

 :عجم جػاز استخجام السذتقات السالية التقميجية. 5

اعتادت البشػؾ التقميجية استخجاـ عجدًا مغ السذتقات السالية كالخيارات ممبُل 

والسدتقبميات والسقايزات بأسعار الفائجة وهح  السذتقات تفيج هح  البشػؾ التقميجية مغ 

رة السخاشخ والتخفيف مغ آثارها وكحلظ تعتبخ حيث يسكغ اعتبارها مغ وسائل إدا

 مرجرًا لمجخل.

  هح  السذتقات اتفق الفقهاء عمى عجـ جػازها وبالتالي فميذ باستصاعة البشػؾ

 .اإلسبلمية استخجامها
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 :تحجيات انتقال السخاشخ. 6

يكسغ في انتقاؿ السخاشخ بيغ  أبخزهالسدألة انتقاؿ السخاشخ جػانب متعجدة لعل 

الحدابات الجارية )الػدائع الجارية تحت الصمب( والػدائع االستمسارية، وكحلظ انتقاؿ 

مخاشخ رأس الساؿ في السرارؼ اإلسبلمية إلى الػدائع الجارية، فأساس الحدابات 

الجارية في السرارؼ اإلسبلمية أنها قخضًا حدشًا ألصحاب السرخؼ ال يدتحق أية 

ئجة وتمتـد السرارؼ بخد  عشج الصمب، وبالتالي فسغ السفتخض وجػب حساية كاممة فا

 .ألصحاب الػدائع الجارية مغ مخاشخ أعساؿ السرخؼ

)حقػؽ أصحاب  ولكغ الػاقع أنه في الغالب ال يتع التفخقة بجقة بيغ األصػؿ السختمفة

كافة هح   استمسارية( والسرخؼ يقػـ باستمسار السرخؼ، ودائع جارية، ودائع

في حقيقة األمخ فإف السخاشخ التي قج يتعخض لها  ،في استمسارات مختمفة األصػؿ

السرخؼ وخاصة السخاشخ العامة ومخاشخ الدػؽ ال بج أف تريب أصحاب الػدائع 

الجارية بشريب مشها، وفي حاؿ حجوث أزمة فإف مخاشخ األصػؿ السكػنة لحدابات 

، هحا االستمسار )الػدائع االستمسارية( سيتحسل جدء مشها أصحاب الحدابات الجارية

مغ جهة، ومغ جهة أخخػ نخػ أف حدابات االستمسار أيزًا يسكغ أف تتأثخ 

بالسخاشخ العامة لمػدائع الجارية، فالػدائع الجارية كقخض تديج مغ السجيػنية 

 )الخافعة( لمسرارؼ اإلسبلمية وبالتالي مغ مخاشخها السالية.

 :ثانيًا: إدارة السخاشخ في السرارف اإلسالمية
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أف قبل الحجيث عغ شخؽ ووسائل إدارة السخاشخ في السرارؼ اإلسبلمية ال بج 

 : بعس السالحطات اليامةنحكخ 

a)  إدارة السخاشخ يجب أف ال تذكل عائقًا أماـ السرارؼ اإلسبلمية لمعسل

وتشفيح أهجافها، وليذ الهجؼ مغ إدارة السخاشخ القزاء عمى السخاشخ فهحا 

ديغ أداء السرارؼ اإلسبلمية والحج مغ آثار غيخ مسكغ، إنسا العشاية بتح

 .هح  السخاشخ وضبصها، والكذف السبكخ عشها والديصخة عميها

b) تفتخض في شبيعة السعامبلت  إف قاعجتي " "الخخاج بالزساف والغشع بالغـخ

السرخفية وجػد مخاشخ وإال فبل معشى وال مدػغ لمخبح بجوف مخاشخ، فإدارة 

بتعطيع العائج كػضيفة أساسية وتقميل السخاشخ والتخفيف السخاشخ ال بج أف تعشي 

مشها ومغ آثارها، والسخاشخ الخاصة هي التي ال يسكغ لمسرخؼ التخمز مشها أو 

تحػيمها لصخؼ آخخ، ويخجع ذلظ لرعػبة الفرل بيغ السخاشخ عمى أساس كػنه 

السممى  خصخ مبلـز ألنذصتها وال يشفظ عغ هح  األنذصة، وعميها إدارته بالصخيقة

 .السسكشة، أما السخاشخ العامة فيسكغ التخمز مشها بالتشػيع

c) أف ال تديج تكمفة درء خصخ ما عغ قيسته. 

d) ومجػ  ال بج لشا مغ التفخيق بيغ قياس السخاشخ بسعشى كذفها، وقياس شجتها

تأثيخها وحجع التعخض لها، وبيغ إدارتها بسعشى محاولة التخفيف مغ آثارها 

  .ميهاوكبحها والديصخة ع

 :أدوات إدارة السخاشخ في السرارف اإلسالمية 
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 أىع الػسائل والصخق التي نخاىا فعالة في عسمية إدارة السخاشخ

 (:)االئتسان تػزيع وتشػيع االستثسار .1

مغ الصخؽ الستبعة لتخفيف وإدارة السخاشخ بذكل عاـ، ومخاشخ االئتساف ومخاشخ 

أو السحفطة االستمسارية، وقج يتع هحا  الدػؽ بذكل خاص، تػزيع وتشػيع االستمسار

التػزيع عمى أساس قصاعات )زراعة، صشاعية، عقارية، إلخ....( أو عمى أساس 

أو عمى أساس اآلجاؿ أو الخبحية، ويؤدؼ ذلظ إلى جػدة  السشاشق الجغخافية،

السحفطة االستمسارية بذكل عاـ ونسػ األصػؿ والسخاجحة السفيجة بيغ السخاشخ 

  .والعائج

 : نطام فعال لمسعمػمات والتقييع والخصج وقياس السخاشخ .2

والسعمػمات مصمػبة مغ العسبلء وعغ الدػؽ وأحػاؿ االقتراد بذكل عاـ، وتقييع 

األولى التخاذ القخار بتسػيل العسيل أو مشحه  األساسيةالعسيل وربسا كانت الخصػة 

االئتساف، ومغ الزخورؼ أف ال يقترخ التقييع عمى مخحمة ما قبل مشح العسيل 

التدهيل الحؼ يصمبه وإنسا يجب أف يدتسخ خبلؿ فتخة استخجامه لمتسػيل، ويجب رفج 

وهح   اإلدارة الستخررة في السرخؼ بديخ العسمية التي اشتخؾ السرخؼ بتسػيمها،

 . السعمػمات قج تؤشخ الحتساؿ التعخض لسخاشخ أثشاء العسمية وقبل ترشيفها

  :بيشة وإدارة ومتابعة قانػنية مشاسبة .3
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اإلسبلمي عمى عجة عقػد كأساس لعسميات االستمسار  تعجد العقػد واعتساد السرخؼ

ية والتسػيل تتصمب دقة في صياغة هح  العقػد بسا يتػافق مع الستصمبات الذخع

 .وشبيعة العسميات والطخوؼ القانػنية والػضع القانػني الدارؼ في مػشغ السرخؼ

  :احتياشات ومخررات كافية لسجابية السخاشخ السحتسمة .4

ورغع أف السرارؼ السخكدية تفخض ندبًا معيشة عمى البشػؾ االحتفاظ بها كديػلة 

السرارؼ اإلسبلمية دراسة لسجابهة بعس السخاشخ السحتسمة، نخػ أنه يتػجب عمى 

احتياجاتها مغ السخررات بجقة عالية شبقًا لطخوفها وضخوؼ عسمياتها والػدائع 

التي لجيها كػدائع جارية أو ودائع استمسارية آخحة بعيغ االعتبار حجع وندبة كل 

مشها إلى األخخػ، وآجاؿ االستحقاقات لمػدائع التي لجيها مغ جهة أخخػ، ومصالبتها 

ئها مغ جهة أخخػ، وذلظ لسجابهة مخاشخ الديػلة وكحلظ المتراص لجػ عسبل

 .الخدائخ السحتسمة

ويعتسج قخار السرخؼ بخرػص حجع االحتياشات الػقائية عمى تقييع إدارة السرخؼ 

لسخاشخ الديػلة، ويجب مخاجعة القخارات الستعمقة باحتياجات الديػلة باستسخار وذلظ 

وتمجأ عادة السرارؼ لعجة شخؽ لتقجيخ  لتجشب فائس الديػلة أو نقرانها،

احتياجاتها مغ الديػلة مغ ذلظ دراسة ومخاقبة مرادر واستخجامات األمػاؿ، وشخيقة 

 مؤشخ الديػلة إلخ ... 
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ومػضػع مخاشخ الديػلة وإدارة الديػلة له أهسية كبخػ في السرارؼ بذكل عاـ 

لمػدائع الجارية تحت وفي السرارؼ اإلسبلمية بذكل خاص نطخًا لمشدبة الكبيخة 

الصمب والتي تعتبخ قخضًا مغ السػدع لمسرخؼ يدتحق األداء عشج الصمب، وكحلظ 

نطخًا لعجـ قياـ البشػؾ السخكدية في الغالب بػضيفة السقخض األخيخ مع السرارؼ 

 .اإلسبلمية

والسرارؼ اإلسبلمية عميها أف تمجأ لعجة وسائل إلدارة الديػلة لجيها إدارة فعالة، 

شذأ عادة مذكمة الديػلة مغ تبايغ العخض والصمب عمى األصػؿ الدائمة، والحؼ وت

قج يكػف عائجًا ألسباب عجيجة مشها يتعمق بالسرخؼ ذاته وبعزها لطخوؼ عامة 

سياسية أو اقترادية أو اجتساعية، وإذا كاف السرخؼ ال يدتصيع الديصخة عمى 

خة عمى استخجامات هح  األمػاؿ مرادر أمػاله مغ الػدائع، إال أنه يدتصيع الديص

مغ خبلؿ إعصاء األولػية ممبًل لسػقف الديػلة عغ تػضيفه لهح  األمػاؿ، وبكل 

األحػاؿ مغ السفيج ججًا أيزًا إف لع يكغ مغ الزخورؼ أف يكػف لجػ السرخؼ 

 .خصصًا لسقابمة الحاالت الصارئة لشقز الديػلة ونطاـ تحكع داخمي مشاسب

 

 

  :خبخة فشية وإداريةإدارة أو جية  .5
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شبيعة العسميات السرخفية اإلسبلمية التي يكػف السرخؼ فيها بائعًا أو مذتخيٌا أو 

مؤجخًا أو شخيكًا، وضخورة تسمظ البشظ لمدمع قبل بيعها وبالتالي مدؤوليته عشها وعغ 

مػاصفاتها وعغ العيػب الخفية التي قج تػجج فيها، حيث أف السرارؼ اإلسبلمية 

بًل حقيقيًا وال يقترخ عمى الساؿ والسدتشجات كسا هػ الحاؿ في السرارؼ تسارس عس

التقميجية، كل ذلظ يتصمب خبخات جيجة لجػ السرخؼ اإلسبلمي في مختمف نػاحي 

 .الشذاط االقتراد

يعتبخ التأميغ أو التكافل بريغة السػائسة لمذخيعة اإلسبلمية  :التأميغ التكافمي .6

في عسمية إدارة السخاشخ، وهػ في حقيقته تحػيل لبعس  وسيمة مغ الػسائل السهسة

 .السخاشخ أو لجدء مشها لذخكة التأميغ أو التكافل وفي حجود ما تبيحه الذخيعة

التأميغ التكافمي يأخح نفقات إدارية وليذ أرباح، والديادة في الرشجوؽ تّػزع عمى 

 .السؤمشيغ لهع، في هحا تفخؽ بيغ التأميغ العادؼ والتكافمي

تعتسج السرارؼ عمى ضسانات أو رهػنات مغ الستعامميغ  :الزسانات والخىػنات .7

)الستعامل( ومخاشخ عجـ  وذلظ في محاولة مشها لتغصية وإدارة مخاشخ الصخؼ األخخ

أف يكػف الحرػؿ عمى هح  الزسانات  األحػاؿالتدامه بتشفيح التداماته، ويجب بكل 

اـ الذخيعة وشبقًا لسا تقخر  الهيئات واستخجامها عشج الحاجة متصابق مع أحك

 .الذخعية
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ومغ السشاسب أف نحكخ أنه عمى السرارؼ اإلسبلمية األخح بعيغ االعتبار في مجاؿ 

 :عجة اعتبارات مغ أىسياقبػلها أو حرػله عمى الزساف 

_ قيسة الزساف حاليًا والقيسة السدتقبمية له عشج استحقاؽ االلتداـ وقيسة البيع الجبخؼ 

 . الة الزخورةفي ح

كسا ، _ سهػلة تدييل الزساف والسجة التي قج يدتغخقها تحػيل الزساف إلى سيػلة

يتػجب عمى السرارؼ القياـ بسخاجعة دورية لمزسانات التي بحػزتها لسعخفة أسعارها 

 .اآلنية وفعاليتها

 : السذتقات والبجائل .8

والسذتقات هي أدوات تعتسج قيستها عمى قيسة شيء أخخ، وتعتبخ في السرارؼ 

ويسكغ التقميجية وسيمة إلدارة السخاشخ بالتخفيف مغ آثارها وكحلظ مرجرًا لمجخل، 

 :ترشيفيا في ثالث مجسػعات

وهي عقػد تدميع كسيات محجدة معيارية مغ سمع يتع االتجار بها  :أواًل: السدتقبميات

 .مشطسة، في زمغ مدتقبمي متفق عميهفي أسػاؽ 

وهي إعصاء الحق بالبيع أو الذخاء بدعخ محجد ألحج شخفي العقج  :ثانيًا: الخيارات

 .دوف إلدامه بالتشفيح
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وهي اتفاؽ لتبادؿ مجسػعة تجفقات نقجية في السدتقبل وفق شخوط  :ثالثًا: السقايزة

محجدة، ومغ ذلظ مقايزة أسعار الفائجة وتبادؿ السذتقات االئتسانية أو ما يجعى 

 .أيزًا بتبادؿ السخاشخ االئتسانية

والػاقع أف السذتقات السالية تع االتفاؽ عمى عجـ شخعيتها وعجـ جػاز قياـ  *

وقج بها، وقج أوججت السرارؼ اإلسبلمية عقػد ووسائل شخعية السرارؼ اإلسبلمية 

 :تذكل بجائل مقبػلة إلى حج ما مغ ذلظ

a) عقػد الخصػتيغ 

b) عقػد معجؿ العائج الستغيخ 

c) عقػد بيع التػريج مع شخط الخيار لكل مغ الستعاقجيغ 

d)  بيع العخبػف 

e) التحريغ 

 :. معالجات لمسخاشخ التعاقجية9

"أف العقج شخيعة الستعاقجيغ"،  معامبلت السرخفية فالقاعجةلمعقج أهسية كبيخة في 

شبعًا فيسا ال يخالف السبادغ الذخعية الُسمدمة، ولهحا كاف عمى السرارؼ صياغة 

عقػدها مع الستعامميغ معها بجقة وروية واحتخاؼ، باإلضافة إلى أف اختيار صيغة 

شخ التي يسكغ أف تشجع عغ التعاقج لعسمية ما يؤثخ تأثيخًا فعااًل عمى إدارة السخا

 .العسمية السحكػرة
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 :التركيظ .10

ويسكششا اعتبار التركيظ مغ السبتكخات الهامة الستقصاب مػارد ججيجة في السرارؼ 

 .اإلسبلمية وتخفيس احتساالت التعخض لمسخاشخ

: هػ حرخ وتجسيع لسجسػعة مغ األصػؿ الستذابهة وإنذاء سشجات مقابل والتركيظ

فبػاسصة التركيظ يتع تحػيل أصػؿ غيخ سائمة  يعها في الدػؽ،هح  األصػؿ وب

 .األصػؿإلى سشجات متجاولة تقـػ عمى هح  

 :الذخكات التابعة .11

وتقـػ السرارؼ بإنذاء شخكات متخررة لمقياـ بسذاريع كبيخة تقخر السرارؼ 

كتأجيخ السذاركة فيها أو تسػيمها أو تقـػ بإنذاء شخكات لمقياـ بسشتج معيغ متكخر 

 .الديارات والتأجيخ السشتهي بالتسمظ ممبلً 

 :والخالصة: مالحطات ىامة

إف إدارة السخاشخ عسمية أساسية وضخورية لمسرارؼ اإلسبلمية، وهي عسمية * 

 متكاممة وشاممة، ولتكػف فعالة ال بج أف تذسل:

a.  تهيئة البيئة السشاسبة في السرخؼ مغ خبلؿ الدياسات واإلجخاءات

 .السشاسبة، ونذخ ثقافة إدارة السخاشخ لجػ العامميغوالتعميسات 

b.  تػفخ أدوات لتػقع السخاشخ وقياسها، وقياس أثارها عمى أعساؿ السرخؼ

 .ومػجػداته
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c. تػفخ أدوات مشاسبة لمكذف السبكخ عغ السخاشخ حاؿ حجوثها. 

d.  تػفخ الخصط السشاسبة واألدوات والسخررات والبجائل واالحتياشات لتجارؾ

 .والتخفيف مغ آثارها هح  السخاشخ

e.  يجب أف ال نغفل أهسية تػافخ الغيػريغ الستحسديغ السؤمشيغ بخسالة

السرخؼ اإلسبلمي، والستسخسيغ عمى أعساله وأنذصته السختمفة، وبالتالي ال 

 .بج مغ تػفخ جػ عسل مخيح ومشاسب وحػافد لمسجيجيغ وعقػبات لمسديئيغ

f. مغ التصػر واالبتكار، فعمى  إف إدارة السخاشخ في شبيعتها عسمية مدتسخة

اإلدارات أف تكػف لجيها األهمية والخبخة العسمية لتػقع السخاشخ السحتسمة 

والسدتججة وابتكار الػسائل السشاسبة لعسمية الكذف السبكخ عغ السخاشخ 

وأدوات القياس والستابعة الػاعية السدتسخة مغ خبلؿ التقاريخ الشسصية وأف 

 .حمػؿ السشاسبة لمسذاكل التي تعتخض السرخؼتكػف قارة عمى ابتكار ال

 :عشاصخ رئيدية في إدارة فعالة لمسخاشخ

a) بياف الخسالة والقيع الجػهخية لمسرخؼ اإلسبلمي 

b) وجػد العاممػف الستحسدػف السؤمشػف بأهجاؼ السرخؼ اإلسبلمي 

c) وجػد استخاتيجيات وسياسات وإجخاءات واضحة وشاممة 

d)  ومشطع لئلدارةتػافخ السعمػمات بذكل دائع 

e) تػزيع وتفػيس واضح لمسدؤوليات وعجـ تجاخل الػاجبات 
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f) تػافخ سجبلت محاسبية ومدتشجيه مشاسبة 

g) وجػد أنطسة رقابة داخمية وخارجية وتحقق مدتػػ األداء 

h) وجػد إدارة مدتقمة إلدارة السخاشخ 

i) دور فعاؿ لمسرارؼ السخكدية 

j) قانػنية وإدارية لتدهيل عسل السرارؼ إصبلحات 

k) يخ مػحجة لعسل السرارؼ اإلسبلميةمعاي 

l) الدعخ السخجعي 

 

 

***************** 

^-^ 

 


