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العمالت األجنبية؟  أسعار كيف يجب عليك التحوط من مخاطر   

  
 معاذ الحسين 

2021 نوفمب   4                

 

ي األسواق الماليةحالة  من    بسيطةلمحة  
ن
ن ف كات تحاول جاهدة ال  عدم اليقي  تعرضاتها المالية  تحوط من  كفيلة لجعل كثي  من الشر

 لماذا وماذا ومتى وكيف؟ : تتبادر إىل األذهان أسئلة أساسية ومحتومة عندها  . المختلفة

 

ي بكلمة "اإلدارة"ةاألجنبي   العمالت  أسعار   جزء من الهدف الشامل إلدارة المخاطر المالية هو إدارة مخاطر  
إجراء  هو    هنا   . ونعتن

كة )والسوق  معطيات التحليل  و   العناية الواجبة اتيجية التحوط األكير مالءمة وقابلكذلك  المختلفة داخل الشر ة  ي ( إلنشاء إسيى

ح هذه المقالة األساسيات  ي سوق العمالت األجنبية. تشر
ن
 . المتعلقة بهذا الجانب للتنفيذ ف

 

 يجب علينا أن نتحوط؟  لماذا 

  ، كات  الشر التحوط كردة فعلبالنسبة لبعض  ي  . عىل  تؤخذ قرارات  أن  المثال، يمكن  كات )كجزء من  سبيل  الشر البنك بعض  لزم 

ن من تعرضها  التعهدات المالية(   كاتعمالت األجنبية. بالنسبة لل للبالتحوط لجزء معي  القرارات استباقية  ، تكون  بعض اآلخر من الشر

  ل  -
ً
كات  عىل المدى الطويل عادة ما تتخ.  عىل سبيل المثالتفادي عدم تحقيق اهداف محددة مسبقا مزي    ج من القرارات    ذ الشر

 .االستباقية والتفاعلية

 ما يت
ً
كة من التأثي  المحتمل لتقلبات أسعار العن مدى    سؤالنا هنا   محور عادة عىل األرباح    عمالت األجنبيةالحاجة إىل حماية الشر

، فإن   ى والخسائر. وبالتاىلي ي المخاطرة    بنود   إىل  إعطاء أهمية كير
عد  والقدرة  وحدودها  الرغبة فن أمر حيوي لإلجابة عىل هذا  عليها ي 

ي أهداف التحوطالسؤال. ثم 
ي يجب حمايتها.   يجب التعمق فن

 لتحديد المقاييس التى

  بعد ذلك؟ ماذا 
 سيأت 

ي أي نشاط تحوط )   يتم التفكي  والتحليليجب أن   
خالل عملنا فإننا  عىل سبيل المثال،  أو غي  ذلك( بشكل شامل.    عمالت أجنبيةفن

االستثمار  شهدنا   فيها قسم  ما  حاالت يقوم  كة  التعرض  بشر ي 
النظر فن األجنبية دون  للعمالت  قسم  ل  القائمبالتحوط من تعرضه 

 . بالجوار   ينةالخز 

عمالت األجنبية يقابله تعرض معاكس يلغيه أو يخفف  لسعر ال   ات بعض التعرض

كة ذمم ومبالغ مستحقة  عىل سبيل المثال  ؛  من مخاطره يمكن أن يكون لدى الشر

ت  األجنبية  البعضلبالعمالت  بعضها  ي 
المخاطر   من   غن األمر  ف.  منظور  إذا كان 

التعر  ي 
ة بسبب صافن ي    ضكذلك، فإن اإلجابة عىل سؤال "ماذا" تصبح مباشر

فن

  هذه الحالة 
ً
 .والذي قد يكون صفرا

ي التعرضات بمجرد تحديد  
  المخاطر  للعمالت األجنبية، يمكن التحوط منصافن

فهم   خالل  من  مناسب  أساسيةبشكل  شهياألهداف)  عوامل    ، المخاطرة  ة، 

، وما إىل ذلك(. ما هي نسبة التحوط األمثل؟ ال توجد  المخاطر   عىل تحمل  القدرة

   سيساعد   للتحوط  إجابة واحدة لذلك ولكن فهم األسباب
ً
ا عىل تحديد نسبة    كثي 

 .الئمةالتحوط المناسبة وحل التغطية الم 

كة أن تجيب   ا، يجب عىل كل شر ً وىص باستخدام ما هو منتج التحوط المناسب؟ بشكل عام،  بشكل رصي    ح عىل تساؤل هام: أخي    ي 

تعتمد عملية اختيار المنتج عىل وضع السوق  اآلجلة أو الخيارات(. ومع ذلك،    العقود )مثل  البسيطة غي  المعقدة  منتجات التحوط  

ي يقدمها. لذلك، يعد تحليل عمق ونضج  نفسه للعملة المراد التحوط منها  
  أو زوج العمالت   السوق للعملةوعىل أدوات التحوط التى

 قيد الدراسة أمًرا بالغ األهمية. 

 

 
 

ي التعرضات 
بمجرد تحديد صافن

للعمالت األجنبية، يمكنك التحوط 

من المخاطر بشكل مناسب من 

خالل فهم عوامل أساسية 

شهيتك للمخاطر، قدرتك )أهدافك، 

 عىل التحمل، وما إىل ذلك(
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 يجب تنفيذ وتوقيت عملية التحوط؟ ن  م

ن يجب أال التنفيذ عىل  السوق أو    توقيتن محاولة إ   عند القيام باتخاذ قرار التحوط  سعر معي 
ً
 من  يكون الهدف المنشود أبدا

ً
. بدال

ي التحوط  إدارة المخاطر الفعالة  أساسياتذلك،  
ا تفعيل المعايي  والمقاييس   بمجرد تقتضن

ً
 .المحددة مسبق

ي اعتبارك مخاطر  
ن
اتيجية المناسبة ألهدافك. عىل سبيل المثال، ضع ف ا عىل االسيى

ً
 اعتماد

ً
التقويم أو  يمكن أن يكون التوقيت عامال

ب    يعرف  أجنبية ما  ترجمة عمالت  المحاسبية    ( Translation Risk)  فروقات  القيمة  عىل  تؤثر  ي 
التى الرصف  ي سعر 

ن
ف ات  )التغيي 

اتيجية تجاه  عىل سبيل المثال  تقويمعمالت األجنبية(. إذا كنا نتحوط من مخاطر الللموجودات والمطلوبات بال ، فقد تكون اإلسيى

اتيجيات األخرى.   ي    كذلكالتحوط من العمالت األجنبية أقل ديناميكية من االسيى
ن
ر اتباع نهج تحوط أكير ديناميكية ف هناك ما يير

هي مصدر القلق. تتمثل مخاطر المعامالت    Transaction Riskو ما يعرف ب   أ  سوق العمالت األجنبية إذا كانت مخاطر المعامالت

ي تأثي  
ن
ن أثناء سي  العمل ال  أسعار  ف ي العمالت األجنبية عىل الذمم الدائنة والمديني 

 . روتيتن

  التفاصيل!  الكيف
 
 تكمن ف

كات التحوط من مخاطر العمالت األجنبية من خالل   انية  تختار بعض الشر ن وبالتاىلي  العمومية )استعمال نهج التحوط عن طريق المي 

ي الحاجة للتحوط باستخدام المشتقات المالية
بدين مقوم بالعملة    واألعمال الخارجية   ، قد يؤدي تمويل العمليات ومن ذلك (.  تنتفن

ي هذا النهج عندما تكون  ولكن.  مخاطر التعرض بالعمالت األجنبيةخفيف  األجنبية نفسها إىل ت
الذمم    أرقام  يبفى الخطر األكير فن

ة.  سداد الديون غي  متوازنة و المدينة بالعمالت األجنبية   ومتغي 

ذلك من   
ً
(    بدال

ً
شيوعا االكير  األمر  المشتقات  )وهو  استخدام  كة  للشر يمكن 

ة  المالية   ن بمي  األسلوب  هذا  يتمتع  األجنبية.  للعمالت  تعرضها  من  للتحوط 

  التحوط  هيكلة منتج  جوهرية وهي 
ً
 االحتياجات الفعلية.  بشكل يطابق تماما

   اختيار برنامج التحوط المناسب
ً
 جوهريا

ً
. يمكن أن تكون برامج التحوط  يعد أمرا

ي  
فن واحدة  مرة  تنفيذها  )يتم  ثابتة  طبيعة  ذات  األجنبية  العمالت  السنة  من 

امج الثابتة  المالية ن أن الير ي حي 
( ، أو تتم إدارتها بشكل ديناميكي عىل مدار العام. فن

ة األجل تعمل بشكل ج ي طالما ترتبط بيد للتعرضات قصي 
درجة عالية من  والتى

امج الديناميكية   ن ، فإن الير عىل مدار السنة المالية لتخفيف  يتم تنفيذها  اليقي 

 . أرباح المنشأةتأثي  تقلب أسعار الرصف عىل 

ي تنفيذ التحوط من  المتعلقة ب  هي أال و   أخرى ال تقل أهمية  هناك "كيف"
العمالت األجنبية بأشكال  مخاطر أسعار  تنفيذ التحوط. يأتى

اتيجية عادلة وشفافة. يضمنال حرص لها   مختلفة وري وضع بروتوكول تحوط فعال لتنفيذ اسيى وتوكول    هذا   ، ولكن من الرصن الير

باء اإلضافية المتعلقة بحركة سعر السوق السلبية  إبقاء جميع التكاليف اإلضافية إىل حدها األدتن أو الغاءها مثل األعالحفاظ عىل  

 تنفيذ العمليات بهوامش أرباح ورسوم غي  متفق عليها مع مقدمي منتجات التحوط.   تفادي  وكذلك، إبان تنفيذ عملية التحوط

 
 

 على   المالية،  إحاطة  شركة  في  التنفيذي  الشريك  الحسيني،  معاذ  األستاذ  مع  التواصل  يرجى  المعلومات،  من  لمزيد
Muadh.alhusaini@ehata.com.sa ،هنا.  بالنقر موقعنا على المقال زيارة يمكنكم كما 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ي تنفيذ التحوط من مخاطر أسعار 
يأتى

العمالت األجنبية بأشكال مختلفة ال 

وري وضع  حرص لها، ولكن من الرصن

بروتوكول تحوط فعال لتنفيذ 

اتيجية عادلة وشفافة  . اسيى

mailto:Muadh.alhusaini@ehata.com.sa
https://ehata.com.sa/ar/how-should-you-hedge-your-foreign-exchange-risk/?preview_id=8892&preview_nonce=33548abb88&_thumbnail_id=8154
https://ehata.com.sa/ar/how-should-you-hedge-your-foreign-exchange-risk/?preview_id=8892&preview_nonce=33548abb88&_thumbnail_id=8154
https://ehata.com.sa/ar/how-should-you-hedge-your-foreign-exchange-risk/?preview_id=8892&preview_nonce=33548abb88&_thumbnail_id=8154
https://ehata.com.sa/ar/how-should-you-hedge-your-foreign-exchange-risk/?preview_id=8892&preview_nonce=33548abb88&_thumbnail_id=8154
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 نبذة عن شركة إحاطة 
(.   20-17183مرخصة من قبل هيئة السوق المالية )ترخيص رقم  و ،  السوق إحاطة هي شركة استشارية متخصصة في إدارة مخاطر  

. نحن نستفيد من قدراتنا الفنية المالية  ممارسون مستقلون يتمتعون بخبرة تغطي أسعار الفائدة والعمالت األجنبية والسلع والمشتقاتنحن  
 ومعرفتنا بالسوق لضمان حصول عمالئنا على امتياز المشورة والرضا الذي يأتي معها. 

 

 إخالء المسئولية 
(. يجوز لشركة إحاطة المالية فقط القيام بأنشطة  20-17183مالية )ترخيص رقم  إحاطة هي شركة مرخصة من قبل هيئة السوق ال

الخدمات المالية التي تقع ضمن نطاق ترخيص هيئة السوق المالية. مقر العمل الرئيسي في المملكة العربية السعودية: طريق الملك فهد،  
ة إحاطة المالية المعلومات الواردة في هذا المقال. . أعدت شرك11322، الرياض  241106مبنى أفينيو، الطابق الخامس ص.ب.  

د على  وعلى الرغم من أنه ُيعتقد أن المعلومات الواردة هنا موثوقة، فإن شركة إحاطة ال ُتقدم أي إقرار بدقتها أو اكتمالها. ينبغي أال تعتم
المالية والتحوط   لم تكن تمتلك الخبرة في المشتقاتمن عدمه. إذا    أو استثمار  عند اتخاذ قرار بشأن إبرام معاملة مشتقات  المقالةهذه  

الشروط والمخاطر المتعلقة بمعامالت المشتقات، فيجب عليك االمتناع عن الدخول في هذه  فهم  ، أو إذا لم تكن قادًرا على  واالستثمار
االستشاريين في القانون والضرائب والمحاسبة فيما يتعلق بأي معاملة. وال نتحمل، تحت أي ظرف    الخبراءالمعامالت. ينبغي لك استشارة  

من الظروف، نحن أو أي من شركائنا أو أي من المديرين أو المسؤولين أو الموظفين أو الوكالء التابعين لشركائنا اللمسؤولية عن  
أو غير ذلك. ال ينبغي إعادة إنتاج المعلومات الواردة في هذه   مزايا أو فرص  ، بما في ذلك عدم تحقيق أي أرباح أوباشرةالمالخسائر  

المقالة بأي شكل من األشكال دون الحصول على موافقة صريحة من شركة إحاطة المالية. ال تعتبر المعلومات الواردة في هذه المقالة  
 من المرسل نصيحة أو التماس لشراء أو بيع أي أوراق مالية.


