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دارتها:  مخاطر سعر الفائدة وا 
 كيف أقيس مخاطر سعر الفائدة؟

  :والمعروف أيضًا باسم نموذج فجوة التمويل(  نموذج إعادة التسعير( 

لقياس مخاطر سعر فائدة ولكن التقدم التقني وتطور تقنية الحاسبات والقدرة عمى القيام بحسابات 
تعقيدًا وبسيولة نسبية، أصبح نموذج )حساسية الفجوة( ىو النموذج القياسي في قياس أكثر 

 مخاطر سعر الفائدة.
لكن نموذج فجوة إعادة التسعير يعد أسيل فيما وتطبيقًا بالنسبة لممصرفيين والطالب بينما 

التسعير فال  نموذج حساسية الفجوة يتطمب فيم معمق لمحسابات المالية الدقيقة، أما نموذج إعادة
 يحتاج إلى مثل ىذا الفيم.

 مالحظة:
المؤسسات المالية التي تركز في تمويل قروضيا طويمة األجل من خالل ودائع قصيرة األجل 

 تواجو مخاطر سعر فائدة متعاظمة.
عالنيا،  مؤسسات الودائع بشكل خاص ممزمة بالقانون بقياس درجة مخاطر سعر الفائدة وا 

السمطات المسؤولة تمزم ىذه المؤسسات بإعالن حجم رأس المال المعرض  باإلضافة إلى ذلك فإن
 لمخسارة نتيجة مخاطر سعر الفائدة.

 
 

 :نموذج إعادة التسعير 
وظيفتو قياس التغيير في الدخل المتولد من الفائدة نسبة إلى تكمفة التمويل الناجم عن تغير سعر 

 3ة قد تكون يوم واحد وىي الفترة النموذجية، الفائدة في فترة زمنية محددة، ىذه الفترة الزمني
 سنوات. 5سنوات، وأكثر من  5أشير، سنة واحدة،  6أشير، 

  يقوم ىذا النموذج بتصنيف أصول المؤسسة ومطاليبيا حسب درجة ثبات معدل الفائدة إلى
 فائدة ثابتة وفائدة متغيرة وذلك وفقًا لدرجة تغير العائد أو التكمفة.

 لحساسة؟ما هي الحسابات ا
ىي تمك التي تتغير عوائدىا أو التدفقات النقدية الداخمة المتولدة عنيا أو تكمفتيا أي التدفقات 

 النقدية الخارجة الناجمة عنيا نتيجة لتغير سعر الفائدة.
 ىي حسابات لم تتأثر عوائدىا أو تكاليفيا بتغير معدل الفائدة. الحسابات الثابتةأما 
 مقارنة حساسية جانبي الميزانية لممؤسسة المالية وتقدير صافي  بعد تصنيف الحسابات يمكن

 الدخل أو التكمفة الناجمة عن حساسية مختمف الحسابات لتغير معدل الفائدة.

 سؤال: 
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 األوراق النقدية المتداولة في سوق النقد هل تتأثر في تغيرات سعر الفائدة؟
 تتأثر قيمتها وليس عائدها.
التالي يبين ميزانية مبسطة إلحدى المصارف وقد تم تصنيف عمى سبيل المثال الجدول 

 أشير: 6الحسابات فييا وفق حساسيتيا واستحقاقيا الذي يبمغ 
 المطاليب أصول

 أصول حساسية لمعدل الفائدة
 "قروض بمعدل فائدة متغير"

مطاليب حساسة لمعدل الفائدة "ودائع  100
 بمعدل فائدة متغير"

50 

 256 مطاليب ذات معدل فائدة ثابت 206 ثابتأصول ذات معدل فائدة 

 34 حقوق الممكية "ال تتأثر بسعر الفائدة" 34 أصول ليس ليا عوائد

 340 المجموع 340 المجموع

"الحالة المثمى: ىي تساوي كل بند من األصول مع البند المماثل لو بالمطاليب" بيذه الحالة تكون 
 مخاطر سعر الفائدة يساوي الصفر.

من الجدول السابق يمكن القول بعدم وجود مخاطر بتمويل األصول التي ال تولد دخاًل من خالل 
حقوق الممكية، عمى نفس النمط ىناك القميل من الخطر في تمويل األصول ذات معدل الفائدة 

مميون وذلك كون الدخل  206الثابت من خالل المطاليب ذات الفائدة الثابتة وحجميا في مثالنا 
تولد من ىذا النوع من األصول ال يتأثر بتغير سعر الفائدة وكذلك ىي حال المطاليب التي الم

 تمول ىذه األصول.
كذلك األمر فإن األصول ذات العائد المتغير والتي يمكن اعتبارىا ممولة بالمطاليب ذات التكمفة 

ى ارتفاع تكاليفيا المتغيرة ال تشكل مصدر مخاطر عمى اعتبار أن تغيير سعر الفائدة سيؤدي إل
 وبنفس الوقت إلى ارتفاع الدخل المتولد عنيا وبالتالي فإن ىامش الربح المتحقق سيبقى ثابتًا.

المخاطر ستنجم من وجود أصول حساسة لتغيرات معدل الفائدة ممولة بمطاليب ذات عائد ثابت، 
ير سعر الفائدة ( في األصول الحساسة لتغ100)المتبقي من $ 50في مثالنا نالحظ أن ىناك $

قد مولت من خالل مطاليب ذات فائدة ثابتة، ىذا النوع من األصول يعد مصدر رئيسي من 
مصادر مخاطر سعر الفائدة ألن الجانب األول )األصول( حساس لتغيرات سعر الفائدة أما 
الجانب اآلخر )المطاليب( فيو غير حساس ليذه التغيرات فتكمفتو ثابتة، الفرق بين األصول 

 .فجوة إعادة التسعير المطاليب الحساسة لسعر الفائدة يدعىو 
نموذج إعادة التسعير يقيس ىذه الفجوة أو االختالفات في حساسية الدخل الناجم عن الفائدة 

 وكمفة ىذه الفائدة في إطار تاريخ االستحقاق المعطى.
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الناجم عن تغير  ΔNIIىو سعر الفائدة، من الممكن التنبؤ بتغير صافي الفائدة  Rبفرض أن 
 عمى النحو التالي: ΔRسعر الفائدة بمقدار 

(       )               صافي الفائدة      

 تمثل حجم األصول الحساسة لتغيرات معدل الفائدة. RSAحيث أن 

 تمثل حجم المطاليب الحساسة لتغيرات معدل الفائدة. RSLو 
تبين أن التغيير في صافي الدخل المتولد من الفائدة يتعمق بحجم ونوع الفجوة  المعادلة السابقة

ومقدار ونوع التغيير في معدل الفائدة، إذا كانت موجبة بمعنى كانت األصول الحساسة أكبر من 
المطاليب الحساسة لتغيير معدل الفائدة وحدث تغيير في سعر الفائدة فإن التغيير في صافي 

عن الفائدة سيكون من نفس طبيعة التغير في سعر الفائدة أي أن زيادة ىذا األخير الدخل المتولد 
 ستولد زيادة في الدخل والعكس بالعكس.

 مالحظة هاااامة:
يجب االنتباه إلى أنو عند مقارنة حساسية مؤسستين ماليتين من حجمين مختمفين لتغير سعر 

يير العامة فإن استخدام نسب الفجوة أفضل من الفائدة أو عند مقارنة معايير مؤسسة واحدة بالمعا
( يعطي األصول /)معدل الفجوة إلى األصول = مقدار الفجوة استخدام القيم المطمقة، مثاًل 

 صورة أوضح من القيمة المطمقة لمفجوة.
النموذج التالي يمكن أن يبين كيفية قياس فجوة إعادة التسعير وفق لتاريخ استحقاق معين وبنفس 

 يفية تحميل الربحية، حسب الخطوات التالية:الوقت ك
 ىي تصنيف األصول في الميزانية حسب حساسيتيا لمعدل الفائدة إلى: الخطوة األولى  -1

وأصول ليس ليا عوائد  FRA، أصول ذات معدل فائدة ثابت RSAأصول حساسة لمعدل الفائدة 
NRA. 

 ىي تصنيف المطاليب في الميزانية حسب حساسيتيا لمعدل الفائدة إلى: الخطوة الثانية  -2

 .Equityوحقوق ممكية  FRL، مطاليب ذات معدل ثابت RSLمطاليب حساسة لمعدل الفائدة 
 نصنف األصول والمطاليب في مجموعات عمى الشكل التالي:  -3

  أصول حساسة لمعدل الفائدةRSA  ممولة بمطاليب حساسة لمعدل الفائدةRSL. 

  أصول ذات معدل فائدة ثابتFRA  ممولة بمطاليب حساسة لمعدل الفائدةRSL. 

 .أصول غير ممولة لفوائد ممولة بحقوق الممكية 
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وىنا نالحظ بأن وجود فجوة موجبة يعني أن أصواًل ذات معدل فائدة متغير قد مولت بمطاليب 
واًل ذات معدل فائدة ثابت قد ذات معدل فائدة ثابت أما إذا كانت الفجوة سالبة فيعني أن أص

 مولت بمطاليب ذات معدل فائدة متحرك.

نحسب متوسط معدل العائد السنوي عمى كل صنف من أصناف األصول وكذلك متوسط   -4
، أي الفرق بين الهامشالتكمفة السنوية لكل صنف من المطاليب وبعد ذلك نقوم بحساب 

 في كل صنف.نسبة العائد نسبة التكمفة لكل وحدة نقدية موظفة 

 نحسب مساىمة كل وحدة نقدية في أرباح كل صنف كنتيجة جداء حجم الصنف باليامش.  -5

بعد القيام بيذه العممية يستطيع المصرفي فيم المصادر الرئيسية لمربحية وكذلك مقارنة وضع 
مؤسستو بالمؤسسات األخرى، كما أن التنبؤ بتغيرات الربحية الناجمة عن تغير معدل الفائدة 

 بح أكثر سيولة.تص
تقاس بالفرق بين حجم األصول ذات المعدل المتغير وحجم المطاليب ذات  فجوة إعادة التسعير
( تحسب بإضافة الفجوات المحسوبة لتواريخ CGAP) )الفجوة المتراكمة(التكمفة المتغيرة، 

 استحقاق الحقة، وىنا نشير إلى أن:
  الفائدة ستؤدي إلى زيادة الربحية، مع بقاء كل فجوة تراكمية موجبة مترافقة بارتفاع أسعار

العوامل األخرى ثابتة، الربحية ستتناقص في انخفاض معدل الفائدة، بكممة أخرى تتحرك 
 الربحية بنفس اتجاه حركة معدل الفائدة.

 .المطاليب الحساسة" >"األصول الحساسة      

 ي إلى نقص الربحية، مع بقاء كل فجوة تراكمية سالبة مترافقة بارتفاع أسعار الفائدة ستؤد
العوامل األخرى ثابتة، انخفاض معدل الفائدة سيؤدي إلى زيادة الربحية، أي في حال ثبات 

 العوامل األخرى في حال فجوة تراكمية سالبة تتحرك الربحية عكس حركة معدل الفائدة.

 .األصول الحساسة" >"مطاليب حساسة      

  التراكمية.ىذه اآلثار تسمى آثار الفجوة 

الجدول التالي يقدم مثال تفصياًل لحساب نموذج إعادة التسعير لفترة استحقاق سنة: "المبالغ 
 بالماليين"
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 المطاليب األصول
 5%استثمارات أقل من سنة بمعدل  100

 7%سنة بمعدل  <قروض  350
أشير( بمعدل  6قروض بمعدل متغير )باقي  300

%6.5 
 8%سنة بمعدل ثابت  >أصول ثابتة  850

 4%سنة بمعدل  <ودائع  900
إجمالي المطاليب طويمة األجل الباقية  500

 7%بمعدل 
 حقوق الممكية 200

 اإلجمالي   1600 اإلجمالي       1600
 "بما أن فترة االستحقاق سنة فكل شيء أقل من االستحقاق متغير"

 المدفوع عمى الحساب المعطى.إن النسب المئوية ىي متوسط سعر الفائدة المكتسب أو 
كل األصول والمطاليب التي تستحق في أقل من سنة واحدة أو ليا سعر فائدة لفترة تقل عن سنة 

 واحدة تعتبر حساسة لتغير معدل الفائدة ألن دخميا أو تكمفتيا قد تتغير بتغيره.
ي ظل تاريخ إعادة ترتيب األصول والمطاليب وفق درجة حساسيتيا لتغيرات معدل الفائدة ف

 استحقاقيا والدخل أو التكمفة المتولدين عنيا سيأخذ الشكل التالي:
Rate Sensitive Assets Rate Sensitive Liabilities 

  المبمغ التكمفة  المبمغ الدخل
5 

"100 × 5%" 

 900 36 (5%سنة ) <استثمارات  100
"%4 ×900" 

 4%سنة ) <ودائع 

    (7%سنة ) <قروض  350 24.5
 قروض بمعدل متغير 300 19.5

 (6.5%أشير( )6)
   

 المجموع 900  المجموع 750 
 التكمفة اإلجمالية 36 الدخل اإلجمالي 49
 صافي دخل الفائدة عمى ىذا الصنف 13

 التكمفة" –"الدخل 
  

 متوسط التكمفة 4% متوسط معدل العائد %6.53
 
 

 التكمفة عمى حجم المطاليبالعائد عمى حجم األصول                                 
وعميو فإن ىامش ربح األصول الحساسة لتغيير سعر الفائدة والممولة بمطاليب حساسة أيضًا 

، ىذا اليامش يشير إلى حجم %2.533) =(%4 - %6.533) يسمى هامش "قمق"يساوي )
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ن كل وحدة نقد موظفة في ىذا الصنف من األصول بعد إىمال مساىمة األرباح الناجمة ع
 الدخل والتكمفة غير المتولدة عن الفائدة.

كما نالحظ وجود جزء من المطاليب ذات الحساسية مستخدمة لتمويل أصول أو أشياء أخرى 
فقط من ىذه األصول مقابل  750غير األصول الحساسة لتغير معدل الفائدة وذلك كون لدينا 

 من المطاليب من ىذا الصنف. 900
 ما نوع الفجوة؟

 750 – 900 = - 150إذا حجم الفجوة يصل إلى 

مقدار الفجوة السالب يشير إلى أن )بعض األصول ذات العائد الثابت ممولة بمطاليب ذات تكمفة 
 متغيرة(، األمر الذي يعني وجود عدم توازن في حساسية المطاليب مقارنة باألصول الممولة بيا.

  150- /  1,600 = %9.375-نسبة الفجوة إلى إجمالي األصول = 
 "يفيدني إذا بدي قارن مع غير شركة أو مصرف".         

 750 / 900 = 83.3%معدل الفجوة = 

 :األصول والمطاليب ذات العائد الثابت 
Fixed Rate Assets Fixes Rate Liabilities 

  المبمغ التكمفة  المبمغ الدخل
 7%مطاليب طويمة األجل ) 500 35 8%سنة  >أصول ثابتة بمعدل ثابت 850 68
 المجموع 500  المجموع 850 
 التكمفة اإلجمالية 35 الدخل اإلجمالي 68
   صافي دخل الفائدة عمى ىذا الصنف 33
 متوسط التكمفة 7% متوسط معدل العائد %8

اليامش بين العائد عمى األصول ذات المعدل الثابت والممولة بمطاليب ذات تكمفة ثابتة = 
%1=%7 - %8  . 

ىذا اليامش يشير إلى مساىمة وحدة نقدية واحدة موظفة في ىذا النوع من األصول بعد إىمال 
 الدخل والتكمفة غير المتولدة عن الفائدة.

فقط من األصول ذات العائد الثابت ممولة بمطاليب من نفس الصنف،  500أيضًا أن  نالحظ
المتبقية تم تمويميا بمطاليب ذات تكمفة  150والـ  حقوق الممكيةمنيا ممولة من خالل  200

 متغيرة.
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 الفجوة ال تساوي الفرق بين األصول ذات العائد الثابت والمطاليب ذات التكمفة الثابتة.مالحظة: 

 قوق الممكية تكمفتيا تساوي الصفر.ح مالحظة هامة:

 يمكن حساب الربح لكل صنف من خالل جداء مبمغو باليامش الخاص بو.

 الربح الهامش المبمغ الصنف
RSA  ممولة بـRSL 

 "األصول الحساسة الممولة بمطاليب حساسة"
750 %2.533 19 

FRA  ممولة بـFRL 
 "األصول الثابتة الممولة بمطاليب ثابتة"

500 %1 5 

FRA  ممولة بحقوق الممكية "األصول الثابتة ممولة
 بحقوق الممكية"

200 %8 16 

"األصول الثابتة الممولة RSLممولة بـ  FRAالفجوة: 
 بمطاليب حساسة"

150 %4 6 

 46   صافي الدخل من الفائدة

 2.875%   متوسط معدل العائد عمى الوحدة النقدية المستثمرة

 مجموع المبالغ /متوسط معدل العائد = صافي الدخل من العائد 
 RSLممولة بـ  RSA( أي 4و 1الصنفين المعرضين لمخاطر سعر الفائدة ىما األول والرابع )

 ".هنا توجد المخاطر األكثر" RSLممولة بـ  FRAوالفجوة وفي مثالنا ىي 
ول مطروحًا منو متوسط تكمفة اليامش تم احتسابو عمى أنو متوسط معدل العائد عمى األص

المطاليب المستخدمة لتمويمو، نالحظ مثاًل أن اليامش عمى األصول ذات المعدل الثابت 
 .حقوق الممكية ليس لها تكاليفوالممولة بحقوق الممكية يساوي العائد عمى األصول كون 

( الممولة بمطاليب ذات تكمفة 8%اليامش عمى الفجوة ىو عائد األصول ذات العائد الثابت )
، ونشير إلى أنو لو كانت 4%( أي 4%( مطروحًا منو تكمفة ىذه المطاليب )150متغيرة )أي 

الفجوة موجبة لحسب اليامش بطريقة مختمفة )معدل العائد عمى األصول ذات المعدل المتغير 
 ناقص تكمفة المطاليب ذات المعدل الثابت(.

لممكية يمكن حسابو بقسمة صافي دخل الفائدة عمى حقوق الممكية العائد عمى حقوق ا ،أخيرا  
 ( بشرط إىمال الدخل والتكمفة الغير مرتبطة بالفائدة.46 / 200 = %23)

"إذا كانت الفجوة موجبة هل تختمف طريقة الحساب؟ عندما تكون الفجوة موجبة ستختمف آلية 
 العمل والحل".
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 :عيوب نموذج إعادة التسعير 
 يقيس تغييرات الربح عمى المدى القصير فقط، وليس لمغير في ثروة حممة األسيم.  -1

 يعاني من نفس مشاكل ىدف تعظيم األرباح.  -2

 ييمل أثر تغييرات التدفقات النقدية التي تحدث خارج فترة االستحقاق.  -3

 الفائدة. يهمل التغيير في القيمة الحالية لمتدفقات النقدية المستقبمية في حال تغير أسعار  -4

عند فترة استحقاق لثالثة أشير وآخر سالبة عند ستة أشير وىكذا، ىذا  نالحظ فجوة موجبة
يجعل من الصعب بمكان عممية اإلدارة فيي تتطمب توقع تفصيمي ودقيق لحركة معدل الفائدة 

 خالل الفترات المختمف لالستحقاق.
أن ليا نفس درجة الحساسية كل األصول والديون التي تستحق في نفس الفترة تعامل وك  -5

 لتغيرات معدل الفائدة ىذا االستنتاج ليس واقعيًا في حال وجود أثر ىامش.
وىي دفعات السداد المسددة عمى األصول ذات العائد  runoffsييمل الدفعات المسماة   -6

 الثابت والدفعات المستحقة عمى المطاليب ذات العائد الثابت.

مقدمة، حيث تتأثر بتغير أسعار الفائدة وتكون صعبة التوقع، ييمل ىذا النموذج الدفعات ال  -7
تزيد الدفعات المقدمة بيبوط الفائدة لذا األصول التي سبق واعتبرت ذات معدالت ثابتة قد 

 تصبح حساسة لسعر الفائدة كونيا ستدفع خالل فترة الدراسة.

 مالحظة هامة:
الميزانية تتأثر بمعدالت الفائدة، أيضًا العديد من التدفقات النقدية التي تولدىا العمميات من خارج 

الحسابات ليس ليا تاريخ استحقاق محدد وثابت وعميو فإن تصنيفيا حسب حساسيتيا لتغير سعر 
الفائدة إنما يتم بناًء عمى تاريخ المعامالت وعمى تقديرات المسؤولين، ولكن رغبة وتفضيل األفراد 

التالي فإن المبالغ التي سبق احتسابيا بين الحسابات ثابتة العائد لمسيولة يتأثران بمعدل الفائدة وب
 أو التكمفة قد تتحول وتصبح حساسة لمعدل الفائدة.


