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 :مقدمة
 .تعتبر إدارة محفظة األصول من أهم وأصعب املشاكل التي تواجه اإلدارة العليا ألي بنك تجاري بشكل مستمر •

تؤثر هذه القرارات املتعلقة بإدارة هذه املحافظ بشكل مباشر على  الدخل واألرباح الحالية كما في الفترة •
 .املستقبلية

ما يزيد من صعوبة هذه القرارات أيضًا أن البدائل املتاحة تتضمن تقييم معقد و مستمر للمفاضلة بين العناصر •
 :الثالث

 .الخطر -الربحية  –السيولة  •

 



 :مقدمة
وقد تفاقمت هذه الصعوبات خالل السنوات األخيرة بسبب الضغط على البنوك التجارية للحفاظ على األرباح الكافية •

في مواجهة املنافسة املتزايدة على األموال من املؤسسات املالية غير املصرفية ومن التنوع الكبير في األدوات املختلفة في 
 .سوق املال

.  نتيجة لهذا الضغط املتزايد، بدأت الصناعة املصرفية التجارية في البحث عن أساليب أكثر تطورًا إلدارة املحافظ•
 .وتعتبر البرمجة الخطية واحدة من هذه األساليب

كما رأينا في الفصول السابقة تتمثل البرمجة الخطية في إجراء تحليل يعتمد بشكل أساس ي على تقنيات الرياضيات •
املتقدمة، ولكن في نفس الوقت يتضمن مفاهيم بسيطة من السهل فهمها من قبل موظفي اإلدارة الذين لديهم الحد 

 .األدنى من التدريب في الرياضيات

 



 :مقدمة
الهدف من هذا الفصل هو تناول البرمجة الخطية بشكل غير رياض ي وتطبيقاتها في أنشطة إدارة محفظة األصول في •

 .املصرف

 .  لذلك سنتطرق أواًل إلى بعض النماذج البسيطة الشائعة في إدارة األصول مع اإلشارة إلى بعض أوجه القصور بها•

بينما سنحلل ثانيا نموذج البرمجة الخطية باستخدام مثااًل عددًيا مبسًطا لإلشارة إلى قابلية تطبيق النموذج في قرارات •
 .محفظة املصارف

يناقش املبحث الثالث كيف يمكن للبنوك استخدام النموذج في املمارسة العملية ومحاولة اقتراح الدور املناسب •
 .  للنموذج في عملية اتخاذ القرارات الشاملة للمحفظة

 



 :النماذج الشائعة في إدارة األصول 
تعتبر االلتزامات، مثل الودائع تحت الطلب . توضح امليزانية العادية للبنك مجموعة متنوعة من األصول والخصوم •

بينما تمثل األصول، مثل القروض التجارية ، وقروض أقساط . والودائع االدخارية ، مصادر لألموال املصرفية
 .املستهلكين، واألوراق املالية الحكومية، هي استخدامات لألموال املصرفية

 :كما قلنا جوهر مشكلة إدارة األصول هو الحاجة إلى تحقيق توازن مناسب بين •

سيولة كافية ملواجهة حاالت الطوارئ مثل الطلب على القروض وسحب الودائع غير املتوقعة، و ( 2)الدخل ، ( 1)بين •

 خطر التخلف عن السداد( 3)

تنشأ املشكلة ألن األصول التي تحمل عوائد مرتفعة نسبًيا، مثل القروض االستهالكية، تكون أقل سيولة و تتضمن •

 .مخاطر أعلى من ذات العوائد املنخفضة نسبًيا، مثل األوراق املالية الحكومية قصيرة األجل

 



 :النماذج الشائعة في إدارة األصول 
   «Pooled Fundsاألموال املجمعة »طريقة : أولا •

بتكلفة و  كبيرة  بكمياتكانت األموال متاحة عموًما للبنوك حيث  ، العاملية الثانية فترة ما بعد الحربيعود هذا األسلوب إلى •
بدائل في تقرير كيفية تخصيص األموال بين " األموال املجمعة"وبالتالي، اتبعت معظم البنوك ما أطلق عليه نهج . منخفضة
عيار سيولة ثابت، والذي عادة ما يكون نسبة وفقًا ملوفًقا ملفهوم األموال املجمعة، يبدأ البنك في إجراء اختيار األصول . األصول 

 .  الثانوية إلى إجمالي الودائع اتاالحتياطياألولية و  مستهدفة من االحتياطيات

بين مختلف محددة من أي مصدر، بنسب متأتي كل دوالر  (تقسيم) باستخدام هذا املعيار، يقوم البنك بعد ذلك بتخصيص•
 .فئات األصول 

يتمثل أحد أوجه القصور الرئيسية في هذا اإلجراء في عدم مراعاة االختالفات في احتياجات السيولة التي تنشأ عن التغيرات في •
 .هيكل الخصوم وحسابات القروض

 

 



 :طريقة توزيع األصول  –النماذج الشائعة في إدارة األصول 
   Assets Allocation«توزيع األصول »طريقة •

 1940خالل أواخر عام كبير معظم البنوك بشكل في  Pooled Funds «األموال املجمعة» كما قلنا استخدمت طريقة •
بدون معدل املصرفية ودائع تحت الطلب االلتزامات عندما كانت األموال وفيرة نسبيا وكانت غالبية  1950وأوائل 
 .فائدة

بدأت املؤسسات املالية غير املصرفية، . منذ ذلك الوقت، تغيرت البيئة املالية التي تعمل فيها البنوك بشكل كبير•
تنافس بقوة مع البنوك التجارية الفردية للحصول على الودائع تاالدخار والقروض وبنوك االدخار مؤسسات وخاصة 

 .  1950 سنوات الخمسينات خالل



 :طريقة توزيع األصول  –النماذج الشائعة في إدارة األصول 
واالوراق سندات الخزانة أثر ارتفاع العوائد على االوراق املالية قصيرة األجل مثل    باإلضافة إلى ذلك،•

املحتفظ بها في ودائع الطلب لدى البنوك التجارية إلى أدنى األرصدة ، في تقليص مرتفعة التصنيف ةالتجاري
 .حد ممكن

شهادات مثل  ،تمويل جديدةخالل تطوير مصادر املصارف التجارية لهذه املستجدات من استجابت •
 .، والقروض باليورو دوالرفروعها، واألوراق التجارية الصادرة عن CD اإليداع القابلة للتداول 

 . Asset Allcoation  توزيع األصول وهذا ما استدعى إلى الحاجة إلى نموذج إدارة جديد لألصول وهو طريقة •

تكمن ميزة هذه الطريقة في أنها تأخذ في الحسبان بشكل واضح دور هيكل التزامات املصرف في توجيه •
 .  االختيار بين بدائل األصول 

 

 



 طريقة توزيع األصول  –النماذج الشائعة في إدارة األصول 
هنا يتم األخذ باالعتبار أن استقرارية  مصادر التمويل تختلف حسب نوع املصدر لذلك أن األموال التي تم الحصول •

يجب أن تستثمر بكثافة نسبية في األصول ( مثل الودائع تحت الطلب)عليها من االلتزامات ذات معدالت دوران سريعة 
 .  ذات االستحقاق القصير

مثل )وعلى العكس من ذلك ، يجب استثمار األموال التي تم الحصول عليها من االلتزامات ذات السرعة املنخفضة •
 (.  القروض العقارية)بشكل كبير نسبيا في األصول طويلة األجل ( شهادات اإليداع

من أهم اوجه النقص التي يعاني منها هذا األسلوب في إدارة األصول أن مفهوم استقرارية مصادر التمويل ليس مفهوم •
مطلق وإنما هو مفهوم نسبي خاصة مع التطور الهائل في وسائل الدفع فمثال نرى حاليا أن مصادر التمويل األكثر 

استقرار هي الودائع الجارية نظرا لعدم الحاجة لخروجها من املصرف عند استخدامها من قبل صاحب الوديعة إنما 
 يكفي تحويل الوديعة من حساب إلى حساب آخر في نفس املصرف

 



 :البرمجة الخطية 
.  بسيًطا مصمًما لتوضيح كيفية استخدام النموذج من ِقبل مديري محفظة البنوكرقميا ً مثااًل سنقدم في هذا املبحث •

يستخدم املثال مجموعة من الرسوم البيانية ملساعدة القراء الذين ليس لديهم دراية بالنموذج في فهم جوهر املحتوى 
 .لعملية اتخاذ القرار الفعلي للمحفظةافتراض ي وبالتالي ، فإن املثال هو تمثيل للنموذج األساس ي 

على قرارات امليزانية العمومية يقدم فهمًا ملدى إمكانية تطبيق نموذج البرمجة الخطية الرسم التوضيحي أيضًا،  •
 .للمصرف



 :البرمجة الخطية 
يمكن أن والذي  ،(TD)والودائع ألجل  ( DD)من االلتزامات، الودائع تحت الطلب نوعين بنك افتراض ي لديه ليكن لدينا •

 :وبالتالي، فإن امليزانية العمومية للبنك تأخذ الشكل التالي (S)واألوراق املالية( L)بين فئتين من األصول، القروض يختار 

 
Liabilities ASSET 

DD L 
TD S 

Capital Accounts 



 :البرمجة الخطية 
ولكن ال يوجد أي استحقاق للقرض وال خالل فترة اتخاذ القرار، %  10أن معدل العائد على القروض هو لنفترض •

 .يمكن بيع أي قرض خالل هذه الفترة

في أي وقت دون التعرض لخطر بيعها ٪ خالل الفترة ويمكن 5كذلك أن األوراق املالية تحقق عائًدا بنسبة نفترض •
 .  خسارة رأس املال

 :مليون دوالر ، موزعة على النحو التالي 100يتم تحديد إجمالي األموال املتاحة للبنك، على سبيل املثال، بمبلغ •



 : البرمجة الخطية
ماليين دوالر في  10مليون دوالر في حسابات الودائع ألجل، و  45مليون دوالر في حسابات الودائع تحت الطلب، و  45•

 .  رأس املال

 .أن البنك ال يتحمل أي تكاليف في جذب الودائع والحفاظ عليهانفترض للتبسيط •

 توجيه جميع األموال املتاحة إلىلذلك سيختار املصرف . من العائد الكليالبنك سيختار محفظة األصول التي تزيد •
 .قروضاألصل الذي يحقق أعلى عائد وهو ال



 : القيود -البرمجة الخطية 
 :أن هناك قيودا يجب أخذها بعين االعتبار أثناء سعيه في تحقيق هدفه في تعظيم األرباح ومع ذلك ، يدرك البنك•

 :سنأخذ باالعتبار ثالثة قيوداملثال الحالي  في•

 :قيد إجمالي األموال املتاحة: أولا •

وبالتالي ، ال يمكن أن . مليون دوالر لتخصيصها بين القروض واألوراق املالية 100كما هو مبين أعاله ، لدى البنك •
 :يمكن التعبير عن هذا القيد رياضيا على النحو التالي. مليون دوالر 100يتجاوز مجموع أرصدة القروض واألوراق املالية 

•L + S <= 100 million                 (1)    

 

 



 : القيود -البرمجة الخطية 
على . أي نقطة على الرسم البياني تمثل مزيج من القروض واألوراق املالية .ًيوضح هذا القيد بيانيا 1الرسم البياني •

 .مليون دوالر 70مليون دوالر ورصيد األوراق مالية  60تقابل رصيد قرض قدره  Xسبيل املثال ، النقطة 

هو موضع النقاط التي يبلغ مجموع القروض واألوراق املالية   L+ S = 100للمعادلة البياني  التمثيل ' A Aالخط املائل  •
 .مليون دوالر 100فيها 



 : البرمجة الخطية
 



 :القيود - البرمجة الخطية
مليون دوالر ،  50مليون دوالر ، ويبلغ رصيد األوراق املالية  50على سبيل املثال ، يبلغ رصيد القرض  ، Yعند النقطة •

يتجاوز إجمالي  ، Xمثل  ،' AAفي أي نقطة أعلى وعلى يمين السطر . مليون دوالر 100وبالتالي يبلغ إجمالي األصول 
.  مليون دوالر 100إجمالي األصول أقل من  ، Zمثل  ،' AAفي أي نقطة أدناه وعلى يسار . مليون دوالر 100األصول 

أو داخل املنطقة املظللة أدناه  ‘ AAيتطلب إجمالي قيود األموال أن تقع النقطة التي تمثل محفظة أصول البنك إما على 
 ' AAوعلى يسار 



 :القيود - البرمجة الخطية
 :قيد السيولة: ثانياا •

يجب االحتفاظ ببعض األوراق املالية و ، قصيرة فترة زمنيةيدرك البنك أنه نظًرا ألنه ال يمكن تسييل القروض خالل •
على الحد األدنى بقيد الحفاظ دائما يلتزم لذلك، فإن البنك . القابلة للتداول للوفاء بسحوبات الودائع غير املتوقعة

مليون  45مليون دوالر من الودائع تحت الطلب و  45لنفترض أنه مع وجود  .لنسبة األوراق املالية إلى إجمالي األصول 
.  باملائة من إجمالي األصول  25دوالر من الودائع ألجل، يحتفظ البنك دائًما برصيد أوراق مالية يساوي أو يزيد عن 

 :التعبير الرياض ي لهذا القيد هو



 : القيود -البرمجة الخطية 
•S => 0. 2 5 ( L + S )          (2) 

 :ويمكن صياغة هذا القيد بطريقة أفضل•

•S > 0.3 3 ( L )        (3) 

أو عند  OB ويتطلب ذلك أن تقع محفظة أصول البنك على الخط . 2بيانيًا على الرسم البياني ( 3)يتم توضيح القيد •
 نقطة ما في املنطقة املظللة فوق الخط



 : البرمجة الخطية
•S => 0. 2 5 ( L + S ) 

 :ويمكن صياغة هذا القيد بطريقة أفضل•

•S > 0.3 3 ( L ) 

ويتطلب ذلك أن تقع محفظة أصول البنك على الخط . 2بيانياً على الرسم البياني ( 3)يتم توضيح القيد •
OB أو عند نقطة ما في المنطقة المظللة فوق الخط 



 : القيود -البرمجة الخطية 
على افتراض أن الودائع ألجل أكثر استقراًرا بشكل عام من الودائع تحت الطلب، فإن إدارة البنك تغير نسبة السيولة •

 بالتالي،. الودائع اآلجلة إلى إجمالي الودائعلديها بشكل عكس ي مع التحوالت في نسبة 

وعلى . إلى األسفل ، وبالتالي توسيع املنطقة املظللة للمحفظة املقبولة OB خط تحرك النسبة إلى هذه تؤدي الزيادة في •
 .قبولةاملمن املحافظ  ألعلى، مما يقلل املنطقة  OBسيحرك  العكس من ذلك ، فإن انخفاض النسبة 



 : القيود -البرمجة الخطية 
 :قيد القروض: ثالثاا •

على وجه التحديد ، يحاول . ، فإنه يفرض قيوًدا معينة على رصيد القرضاالقراض يشكل النشاط الرئيس ي للبنكألن •
 30افترض أن إجمالي الطلب على هؤالء العمالء يبلغ . البنك تلبية جميع طلبات القروض املقدمة من عمالئه الرئيسيين

يتطلب التقييد أن تقع محفظة البنك على خط . 3يظهر هذا القيد على الرسم البياني . مليون دوالر خالل هذه الفترة
CC 'البيان الرياض ي للقيد. أو على يمينه: 

•L => 30 million.            (4) 



 : البرمجة الخطية
 :قيد الميزانية•

على . ألن البنك يفكر في إقراض نشاطه األكثر أهمية ، فإنه يفرض قيوًدا معينة على رصيد القرض•
افترض أن . وجه التحديد ، يحاول البنك تلبية جميع طلبات القروض المقدمة من عمالئه الرئيسيين

يظهر هذا القيد على الرسم . مليون دوالر خالل هذه الفترة 30إجمالي الطلب على هؤالء العمالء يبلغ 
 :البيان الرياضي للقيد. أو على يمينه' CCيتطلب التقييد أن تقع محفظة البنك على خط . 3البياني 

•L => 30 million. 



 : منطقة الحلول –البرمجة الخطية 
 :منطقة الحلول •

عندما تجتمع إدارة البنك لتخصيص األموال املتاحة بين يجب أن تؤخذ بعين االعتبار جميع القيود الثالثة املحددة •
 EFG أي محفظة أصول ممثلة بنقطة خارج املنطقة املظللة  .ذلك 4يوضح الرسم البياني . القروض واألوراق املالية

على العكس من ذلك ، فإن أي محفظة تمثل نقطة داخل أو على أحد حدود هذه . تنتهك واحدة أو أكثر من القيود
لهذا السبب ، . املختارة داخل املنطقة أو على أحد حدودهااملحفظة لذلك ، يجب أن تقع . املنطقة تلبي جميع القيود

 "املنطقة املمكنة"تسمى املنطقة 



 : إدارة المحفظة المصرفية –البرمجة الخطية 
على نقاط داخل المنطقة الممكنة ولكن  ، 'MMمثل  ،' NNقد تحتوي الخطوط الموجودة على يسار •

يتم توفير حل المشكلة عن طريق النقطة  .' NNتتوافق مع مستويات الدخل أقل من تلك التي تمثلها 
يمكن للبنك زيادة دخله ، مع مراعاة جميع القيود ، عن طريق اختيار مزيج من القروض . زاي

مليون دوالر  25مليون دوالر للقروض و  75أي بتخصيص : واألوراق المالية الممثلة بالنقطة زاي
لقد . مليون دوالر من الدخل خالل هذه الفترة 8.75سوف تحقق هذه المحفظة  12.لألوراق المالية 

 وفر نموذج البرمجة الخطية



 : البرمجة الخطية
 :دالة الهدف•

خالل %  5األوراق املالية أيضًا عائده من و  على القروض التي يعطيها % 10لنفرض أن املصرف يكسب معدل فائدة •
في املائة من رصيد القرض باإلضافة  10وبالتالي، فإن إجمالي دخل البنك خالل هذه الفترة يعادل . لزمنية املعنيةالفترة ا

 :رياضياً لذلك يعبر عن دالة الهدف . في املائة من رصيد األوراق املالية 5إلى 

• Income = 0.10(L) +0.05(S)           (5) 


