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 ادارة رأس المال العامل 

 المقدمة 

دات والمطلوبات وتتعلق إدارة رأس المال العامل ) المتداول ( بالسياسات والقرارات المرتبطة بإدارة الموج 

دات المتداولة مثل النقد والمتداولة في المنشاة . ويتألف رأس المال العامل من استثمارات المنشاة في الموج

والحسابات المدينة والمخزون واالوراق الماليه القصيرة األجل. اما صافي رأس المال العامل فهو عباره 

يله بمصادر تمويل طويلة لة او انه ذلك الجزء الذي تموعن الموجودات المتداولة ناقص المطلوبات المتداو

 األجل .

 

 اهمية إدارة رأس المال العامل

دات في المنشاة بالرغم من اختالف مستواه من ويشكل رأس المال العامل نسبة كبيره من مجموع الموج .1

 .داتومعظم قرارته إلدارة هذه الموجصناعة الى اخرى ذلك يكرس المدير المالي 

ذا النمو في العالقة المباشرة بين نمو مبيعات المنشاة والحاجة الى زيادة رأس المال العامل لدعم ه .2

 االنتاج والمبيعات .

التأثير المباشر لرأس المال العامل على السيولة والربحية ,فالمزيج المناسب من مكونات رأس المال   .3

نفس بل هذه المكونات الى نقد دون خسائر .والعامل يحافظ على سيولة المنشاة من حيث امكانية تحوي

شاة بتكاليف الوقت يؤثر في ربحية المنشاة حيث ان تمويل الزيادة في رأس المال العامل تحمل المن

 التمويل والفوائد .

مل المرونة التي تتميز بها الموجودات المتداولة والمطلوبات المتداولة اتوفر مكونات رأس المال الع  .4

يع التحكم في حجم االستثمارات في الموجدات المتداولة. بما يتالئم مع التغيرات الموسمية فالمنشاة تستط

 والتجارية . بينما اليمكن عمل ذلك في الموجودات الثابتة.

 

 

المتداولة المطلوبات -المتداولة  الموجوداتصافي رأس المال العامل =   
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 ابعاد إدارة رأس المال العامل

لمكونات رأس تحديد مدى االستثمار للموارد المالية في رأس المال العامل . أي تحديد االهمية النسبية  .1

المال العامل لمواجهة النمو في المبيعات وبما يضمن تعظيم العائد وهذا يتطلب التعديل المستمر 

لمكونات رأس المال العامل بما ينسجم مع التغيرات في مستوى المبيعات نتيجة للعوامل الموسمية 

كن المنشاة من االنتاج لمستوى والدورية فمن الناحية التشغيلية فان عدم توفر رأس المال العامل لم تتم

ى المنشاة مبيعات وارباح معين من المبيعات او زيادة االنتاج ليواكب النمو في المبيعات بما يفوت عل

 محتملة.

كيفية تمويل رأس المال العامل أي ماهية نسبة التمويل باالقتراض قصيرة األجل لمقابل التمويل طويل  .2

شاة وتجنبها الخسارة . ومن ناحية اخرى فانه اذ كان نقص في رأس األجل التي تتضمن تعظيم عائد المن

المال المتداول فانه يؤدي الى تلكؤ المنشاة في تسديد التزامتها المالية وهذا يؤثر سلبا على المالءمة 

 على تمويل اضافي ال بشروط صعبه .المالية وتراجعا في الترتيب االئتماني وصعوبة في الحصول 

: بين العائد والمخاطرة في اطار السياسات البديلة لالستثمار او التمويل لرأس  Trade offالمبادلة  .3

المال العامل . ان تحديد مستوى االستثمار االمثل يتضمن المبادلة بين الربحية والسيولة فزيادة رأس 

ألرباح. المال العامل يحسن سيولة المنشاة ويخفض المخاطرة ولكنه يزيد كلفة التمويل التي تضعف ا

 .فمسؤلية المدير المالي هي تدنية كلفة رأس المال العامل بدون تخفيض السيولة

  -وتتضمن عملية ادارة رأس المال العامل ثالث مراحل هي :

 . ادارة النقدية 

 .ادارة حسابات القبض 

 ادارة المخزون 

 إدارة النقدية

من الجوانب المهمة في إدارة رأس المال العامل هو الحاجة الى تمويل الزيادة في الموجودات المتداولة 

والتي تنتج عن الزيادة في المبيعات فاذا ازداد مستوى المبيعات فيجب زيادة االستثمار في الموجودات 

دى امكانية المنشاة على المتداولة وهذا ما يحتاج الى تمويل من مصادر خارج المنشاة اي فيما يتع

التمويل من تسليفات الموردين والتأخر في دفع المستحقات ان حجم التمويل الخارجي وتكراره يعتمد 

على الدورة النقدية في المنشاة وهي تعرف بالفترة الزمنية المنقضية ما بين عمل االستثمارات نقدية في 
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نقدا وهي تعتمد على دورة رأس المال العامل التي الموجودات المتداولة الى حين تحصيل ثمن المبيعات 

تحكمها عوامل اهمها : مستوى المبيعات وطول عملية االنتاج وسياسات البيع األجل وسياسات 

المخزون وشروط الشراء للمواد . اذ يحدد مستوى المبيعات المتوقع حجم االستثمار االولي في رأس 

حجم االستثمار االولي في الموجودات المتداولة اكبر وكان المال وكلما كان حجم المبيعات اكبر على 

كذلك طول فترة االنتاج والعمليات االنتاجية يؤثر على طول  مويل الذي تحتاجه المنشاة اكبر .مقدار الت

دورة رأس المال العامل وهي تختلف حسب طبيعة المنتجات . اما سياسات المخزون فانها تمدد الفترة 

لمخزون من مواد الى سلع ومن سلع الى نقد فاذا كانت المنشاة تتبع سياسة االحتفاظ الزمنية لتحويل ا

لمستويات عاليه من المخزون لمواجة التغير في الطلب فان ذلك يؤدي الى اطالة دورة المخزون 

يل وبالتالي اطالة دورة النقدية. كذلك تتأثر الدورة النقدية بسياسات البيع األجل فكلما طالت فترة تحص

الحسابات المدينة كلما طالت الدورة النقدية كما ان هنالك ما يقصر دورة النقد اال وهي شروط الشراء 

من الموردين وبفترات طويلة مسموح بها لتسديد قيمة المشتريات مما يقلل من الحاجة الى النقد ويساهم 

 في تسريع دورة النقد .

 ادارة حسابات القبض

من االهمية، حيث أنه من النادر ان توجد صناعه  عاليةعلى درجة  لقبضيعد موضوع إدارة حسابات ا

تعتمد إعتمادا كليا على البيع النقدي و ترجع اهمية ذلك الموضوع ايضا إلى ان االستثمار في حسابات 

. كما ترجع تلك األهمية أيضا إلى  الموجوداتالقبض يمثل جزءا ال يستهان به من جملة االستثمار في 

اسة االئتمانية التي تنتهجها الشركة تؤثر بشكل مباشر على حجم المبيعات و من ثم حجم األرباح أن السي

يرتبط به العديد من التكاليف التي يجب على إدارة المنشأة  والجدير بالذكر ان منح اإلئتمان.المتولدة عنها

لسداد في الوقت المتفق عليه العمل على إدارتها و تدنيتها إلى أقل حد ممكن، فعدم قدرة العمالء على ا

سياسة التحصيل إذا ما تميزت  ومن ناحية اخرى . يحمل المنشأة بالتكاليف الخاصة بالديون المعدومة

بالكفاءة بحيث مكنت الشركة من التحصيل في المواعيد المتفق عليها فإن ذلك يترتب عليه إزاله حاله 

التوازن بين   مراعاة تحقيق ويجب على اإلدارة ٠خلة عدم التاكد المرتبطة بشأن التدفقات النقدية الدا

عند إدارة حسابات القبض، ففتح الباب على مصرعية من خالل التوسع في فتح  العائد والمخاطرة

اإلئتمان للعمالء قد يؤدي إلى عدم قدرة المنشأة على متابعه و تحصيل مستحقاتها في الوقت المحدد لها 

المخاطر التي تتعرض لها المنشأه و الناتجه عن عدم قدرة الزبائن على مما يؤدي إلى زيادة حجم 

  .السداد
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 ادارة المخزون 

بالنسبة لمعظم المنشات .  الموجوداتجزءا مهما من االستثمار في  يمثل االستثمار في المخزون السلعي

نسبه لتجار التجزئة ، اما بالالموجودات % من اجمالي 15فالمخزون بالنسبة للمنشأت الصناعية يتجاوز 

وتنبع أهمية  .الموجودات% من اجمالي 25يصل حجم االستثمار في المخزون السلعي إلى حوالي 

إلى أن ارصدة المخزون تعد المصدر األساسي لمواجهه التقلبات التي تحدث في  االستثمار في المخزون

يسمح المخزون  ن ناحية اخرىو م الطلب و كذلك التقلبات التي تحدث في المعروض من المواد الخام.

بمزيد من المرونه والسيما عند إعداد جداول االنتاج إلى جانب أنه يمثل ميزة الحصول على 

 االقتصاديات المرتبطة بحجم طلب الشراء.

 انواع المخزون 

المجموعة األولي  في المنشاة الصناعية إلى ثالثة مجموعات أساسية. يمكن تصييف المخزون السلعي

المواد الخام وهي المواد التي تستخدمها المنشأة كنقطة بداية في عملياتها االنتاجية.الجموعة تضم  :

: تضم المخزون تحت التشغيل وهي المنتجات غير المنتهية الصنع ويتوقف حجم  الثانية من المخزون

من  فهي تضم المخزون أما المجموعة الثالثة المخزون تحت التشغيل على حجم عمليات اإلنتاج.

 ها و تعد جاهزة للشحن و البيع.المنتجات التامه الصنع وهي المنتجات التي قد تم االنتهاء من تصنيع

 تكاليف المخزون

المتداولة بشكل عام و المخزون بشكل  الموجوداتو التي تعد مرتبطة ب يوجد نوعبن اساسيين من التكلفة

وهنا تكلفة اإلحتفاظ باألصل تمثل جميع  هي تكلفة اإلحتفاظ باألصل النوع األول من التكلفة خاص

 التكاليف المباشرة و تكلفة الفرصة البديلة المتعلقة باالحتفاظ بالمخزون وتشمل البنود التالية

o تكاليف التخزين. 

o تكاليف التأمين و الضرائب. 

o الخسائر الناجمة عن االهمال و السرقة. 

o  المخزونتكلفة الفرصة البديلة لرأس المال المستثمر في. 

ة االجل ن قرارات التمويل طويلة االجل و قصير   العالقة بير

حتاج جميع المنشأت إلى رأس المال وهو الذي يتمثل في األموال المستثمرة في االالت، المخزون، ت

االخرى المطلوبة إلدارة المشروعات بكفاءة. وما يجب مالحظته أن  الموجوداتحسابات القبض وجميع 

 ال يتم شراؤها في وقت واحد و إنما يتم الحصول عليها تدريجيا على مدار فترات الموجوداتجميع هذه 
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ومن المالحظ ان رأس المال .زمنية متعاقبه وهو ما يمكن ان نطلق عليه متطلبات رأس المال المتراكم

التمويل  عتمد على مصادرتيمكن للمنشأة ان و المتراكم ينمو بشكل غير منتظم مع نمو الشركات نفسها

طويله االجل و كذلك مصادر التمويل قصيره االجل من اجل مواجهه متطلبات النمو في رأس المال 

التراكمي . فعندما ال نعطي مصادر التمويل طويل االجل متطلبات رأس المال التراكمي فإن المنشأة 

نقدي المتاح لدى يجب علبها ان تزيد رأس المال قصير االجل و الذي قد يتمثل في حجم الفائض ال

المنشأة لالستثمار قصير االجل .وبناء عليه تعد مصادر التمويل طويله االجل المحدد االساسي إذا ما 

ما هو المستوى االفضل لتمويل  هناو السؤال  . كانت المنشأة تعد مقرض ام مقترض في األجل القصير

إحتياجات رأس المال التراكمي ؟ إن اإلجابه على هذا التساؤل تتلخص في أن المدراء الماليين يجب 

األمر الذي يعني اإلعتماد على مصادر  المطلوباتو  للموجوداتآلجال المختلفة عليهم ان يطابقوا ا

جل )الثابته(. و كذلك اإلعتماد على مصادر تمويل طويلة اال الموجوداتتمويل طويلة األجل عند تمويل 

 قصيرة األجل. الموجوداتقصيرة األجل عند تمويل 

ي الموجودات المتداولة
ن
 االستثمار ف

المتداولة من  الموجوداتالتي تعيشها المنظمات حالياً اصبح قرار االستثمار في  في ظل حالة عدم التأكد

او وجود استثمار  الموجوداتالقرارات التي قد تدفع المنشأه إلى المعاناه من نقص اإلستثمار في تلك 

المتداولة  الموجوداتفي  إن المغاالة في االستثمار .زائد مما بعني وجود اموال معطلة او غير مستغله

ي إلى تخفيض معدل العائد المستحق على ، إأل انه يؤدالموجوداتقد يؤدي إلى تخفيض مخاطر نفاد تلك 

المتداولة يؤدي إلى ارتفاع  الموجوداتاالستثمار. ومن ناحية اخرى، النقص الشديد في االستثمار في 

و بشكل   .الموجوداتمعدل العائد على االستثمار إال انه قد يعرض المنشأت لمخاطر نفاذ رصيد تلك 

عائد و المخاطر ينبغي مراعاتها عند اتخاذ قرارات االستثمار أكثر تحديدا، توجد عالقة توازنية بين ال

المتداولة ينبغي  الموجوداتالمتداولة. األمر الذي يعني ان تقييم قرارات االستثمار في  الموجوداتفي 

و الجدير  . هايأن يعتمد على قياس العائد المتوقع من االستثمار و كذلك قياس المخاطر التي تنطوي عل

المتداولة يتم على ضوء تكلفة  الموجوداتتحديد الحجم المناسب لإلستثمار في أي اصل من ان  بالذكر

المخاطر المترتبة على نفاد رصيد االصل و كذلك على ضوء التكاليف التي تتحملها المنشأه لإلحتفاظ 

المنشأت  أن القاعدة المعمول بها هي ان وما يجدر االشارة إليه .معين في ذلك االصل بمستوى إستثمار

المتدولة طالما ان التكلفة اإلضافية لإلحتفاظ بهذا االستثمار  الموجوداتيجب أن تستثمر المزيد من 
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طالما ان  الموجودالمتوقع من ورائه.ومن ناحية اخرى ينبغي االستثمار في  اإلضافي تقل عن العائد

 .لم يتوافر ذلك االستثمارتكاليف اإلحتفاظ بهذا االستثمار يقل عن العائد المتوقع فقدانه إذا 

  المتداولة المطلوباتإستخدام 

غير المتداولة هي المصادر التي قد تعتمد عليها المنشأه  المطلوباتالمتداولة وكذلك  المطلوباتتعتبر  

المتداولة. وهنا يتبادر تساؤل هام وهو ماهي اسس المفاضلة بين مصادر التمويل  الموجوداتلتمويل 

 -:ةيجب مراعاه النقاط التاليالموجودات فالمختلفه ) متداولة او غير متداولة( في تمويل هذا النوع من 

  تحصل  غير المتداولة فقد المطلوباتبالمقارنة ب المتداولة تتمتع بقدر كبير من المرونه المطلوبات

المنشأه على قرضن قصير االجل لتمويل المخزون أو حسابات القبض وإذا اكتشفت المنشأه إحتياجها 

إلى استثمار إضافي فإنه يمكنها تجديد القرض أما إذا اكتشفت أنها كانت تحتاج ذلك القرض لفترة 

 .زمنية اقل فإنها تستطيع استثمار تلك األموال في إستثمارات مؤقته

  غير المتداولة تعد غير مرنه، فمن الصعب الحصول على مصدر تمويل طويل االجل و  المطلوبات

ينتهي استحقاقه مع تاريخ إنتهاء حاجة المنشأة إلى أموال اضافية. وعلى فرض احتياج المنشأة 

ألموال اضافية فإن المقرض قد يرفض على اعتبار انه يقدم قروض طويلة األجل، وفي حالة رغبة 

د القرض قبل موعد استحاقه قد يرفض المقرض إذا كانت اسعار الفائدة متجهة نحو المنشأة سدا

 .الهبوط

  من التمويل طويل االجل وذلك يرجع إلى إنخفاض حجم  يعد التمويل قصير األجل أقل تكلفة

 .المخاطر التي يتعرض لها مقدم القرض مثل مخاطر التضخم و تغير أسعار الفائدة في السوق

   قد يعرض المنشأة لدرجة أكبر من مخاطر العسر المالي وذلك  التمويل قصير االجل انهيعاب على

إذا لم يتوافر قدر كاف من النقدية للوفاء بالدين، وذلك على خالف القرض طويل األجل الذي يستحق 

إليه هو  و ما يجدر اإلشارة.بعد فترة طويلة االجل نسبيا مما يتيح للمنشأة تدبير إحتياجاتها من االموال

ً ما يعتمد  ضرورة أخذ المخاطر في الحسبان عند المفاضلة بين مصادر التمويل المختلفة، فغالبا

القرار النهائي في شأن مدى إعتماد المنشأه على مصادر التمويل على مدى ميل إدارة المنشأه لتحمل 

 .ةالمخاطر
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  هيكل رأس المال

دائمة و أصول  موجوداتالمتداولة ينقسم إلى  الموجوداتأشارت العديد من الدراسات أن رصيد 

المتداولة التي تتوقع المنشأة  الموجوداتذلك القدر من  المتداولة الدائمة الموجوداتمؤقته. ويقصد ب

المتداولة التي ينبغي اإلحتفاظ به  الموجوداتاإلحتفاظ به من عام ألخر. وهو يمثل الحد األدنى من 

فهو يعبر عن ذلك القدر من  المتداولة المؤقته الموجوداتلمواجهه اإلحتياجات غير الموسمية.أما 

المتداولة الذي تحتاجه المنشأة لفترة معينة من العام )احتياجات موسمية( و بتحويل هذا  الموجودات

على ضوء ما سبق  .ال تقوم بإحاللة بغيره في نفس العامإلى نقدية فإن المنشأة  الموجوداتالقدر من 

المتداولة إلى أصول دائمة و مؤقته يظهر تساؤل هام وهو كيف  الموجوداتاإلشارة من تصنيف 

المتداولة على في قرار المنشأة الخاص باختيار مصدر التمويل المالئم أي  الموجوداتيؤثر هيكل 

التمويل بعكس هذا التساؤل أهمية إلقاء الضوء على مبدأ  تأثيرة على قرار المفاضلة بين مصادر

 التغطية.

ي رأس المال
ن
 النقدية و صاف

المتداولة األخرى التي  الموجوداتالمتداولة من النقدية و  الموجوداتتتكون  كما تمت اإلشارة سابقا 

قائمة المركز  المتداولة في الموجوداتو يتم عرض  ٠من المتوقع ان تتحول إلى نقدية.خالل العام 

وفقا لدرجة سيولتها و مدى سهولة تحويلها إلى نقدية و الوقت المستغرق للتحول إلى نقدية من  المالي

ناحية اخرى تعتمد المنشأت على إستخدام أنواع متعددة من الديون قصيرة األجل و التي يطلق عليها 

من المتوقع ان تتطلب السداد النقدي  اإللتزامات التي المتداولة هي المطلوبات .المتداولة المطلوبات

خالل عام )أو فترة تشغيل واحدة إذا كانت اطول من عام(. وحيث أن الهدف األساسي من عرض 

هذا الجزء هو التركيز على التغيرات في النقدية فإننا نبدأ أوال بتعريف النقدية و تحديد تأثير النقدية 

 .على القرارات المالية و التشغيلية

  : ادلة األساسية المعبرة عن قائمة المركز المالي هيإن المع

 .+ حقوق الملكية الثابته = الديون طويلة األجل الموجودات+  صافي راس المال العامل

 

 المتداولة المطلوبات -المتداولة االخرى(  الموجودات+  صافي رأس المال العامل = ) النقدية

العامل في المعادلة األساسية للميزانية العمومية مع إعادة  بإحالل هده المعادلة لرأس المال إذا قمنا

 : الترتيب فإننا نحصل على األتي
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 المتداولة الموجودات -المتداولة  المطلوباتالنقدية = الديون طويلة األجل + حقوق الملكية + 

 .الثابته الموجودات -بخالف النقدية 

األنشطة التي تعمل على زيادة النقدية و انشطة اخرى يوجد بالمنشأة بعض  تؤكد المعادلة السابقة أنه

 .تعمل على تخفيض قيمة النقدية في المنشأة

ي تعمل عىل زيادة النقدية
 األنشطة الت 

 زيادة الديون طويلة األجل 

  زيادة حقوق الملكية. 

  زيادة الخصوم المتداولة 

  تخفيض الخصوم المتداولة 

  تخفيض األصول المتداولة بخالف النقدية 

  تخفيض االصول الثابته. 

ي تخفض قيمة النقدية
  األنشطة الت 

  تخفيض الديون طويلة األجل. 

  تخفيض حقوق الملكية 

  تخفيض اإللتزامات المتداولة. 

  زيادة األصول المتداولة بخالف النقدية. 

  زيادة األصول الثابته. 

 

تعكس إستخدامات النقدية الوضع المخالف لما سبق عرضه، إستخدام النقدية  من ناحية اخرى

من خالل الشراء  الموجوداتمن خالل سداد قيمة الديون أو زيادة  المطلوباتبعني تخفيض 

 .الموجوداتلبعض 

  دورة التشغيل و دورة النقدية

سلسلة من االحداث و تتضمن المنشأة الصناعيه مجموعة من األنشطة قصيرة األجل التي تتضمن 

 : القرارات التي من شأنها التأثير على النقدية في المنشأة وتتضمن تلك االنشطة ما يلي

 



 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .إن مجموعه األنشطة السابقة تخلق سلسلة من التدفقات النقدية الداخلة و الخارجة 

 المتداولة الموجوداتالسياسات البديلة لتمويل 

السياسة الوضع األمثل، فهي تلك السياسة التي تقوم على اإللتزام الحرفي تعكس هذه  - :المثلىالسياسة  .1

لمبدأ التغطية والذي يقضي بضرورة تمويل األصول الدائمة من مصادر طويلة األجل و األصول 

المؤقته من مصادر قصيرة األجل.و بالنسبه لتأثير سياسة التمويل المثاليه على مخاطر العسر المالي 

إستخدام صافي رأس المال العامل، و الذي يتمثل في ذلك الجزء من االصول المتداولة فيمكن قياسه ب

التي يتم تمويلها من مصادر طويلة األجل. و يشير البعض إلى أن هذه السياسة تعد غير مناسبة نظراً 

دم لحاجة المنشأة لإلحتفاظ بحجم كبير من االصول المتداولة في مقابل الخصوم المتداولة حتى تستخ

 .االصول المتداولة كهامش أمان ضد مخاطر عدم التأكد بشأن التدفقات النقدية الداخلة

في ظل هذه السياسة ال يقتصر األمر على إستخدام مصادر التمويل طويلة األجل  : - السياسه المحافظة .2

تلك  لتمويل األصول الدائمة بل ان جزءا من األصول المؤقته )قصيرة األجل( سوف يتم تمويله من

المصادر)الطويلة األجل(.فالزيادة الوقتية في رأس المال العامل يتم تمويلها عن طريق التمويل طويل 

االسهم  األجل و عندما تنخفض الحاجه إلى األصول المتداولة يتم إستخدام الفائض لإلستثمار في

ه من خالل حساب أما من حيث تاثير السياسه المحافظة على المخاطر فمن الممكن قياس .والسندات

صافي راس المال العامل وهو ذلك القدر من األصول المتداولة الذي تم تمويلة من مصادر طويلة 

 .األجل

 الحدث القرار

 ما هو حجم المخزون المطلوب ؟

اض أم الدفع النقدى؟  هل يتم االقي 

ما هو االسلوب التكنولوحي الذى سيتم 

 االعتماد عليه ؟

 ؟زبائنالهل سيتم البيع باألجل ألحد 

 كيف سيتم التحصيل؟

اء المواد الخام  شر

 دفع النقدية

 تصنيع المنتج

 

 ببع المنتج

 تحصيل النقدية
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و يقصد بها إعتماد المنشأة بشكل أساسي على إستخدام مصادر تمويل قصيرة   : -السياسه الهجومية .3

و ذلك على الرغم  عائد على االستثمارال  األجل لتمويل جزءا من األصول الدائمة و ذلك امالً في زيادة

من ارتفاع حجم المخاطر التي تتعرض لها المنشأة في ظل تلك السياسه الهجومية في التمويل وكما سبق 

القول فإنه يمكن قياس درجة مخاطر السياسات السابقة من خالل صافي راس المال العامل، فإن تاير 

ياسة من خالل حساب صافي رأس المال العامل الذي السياسة الهجومية على درجة المخاطر يمكن ق

 .يتمثل في ذلك القدر من األصول المتداولة الذي يتم تمويله من مصادر طويلة األجل

هذه السياسة توازن فيما بين العائد والمخاطرة بشكل يتسق مع إتجاهات اإلدارة  :- السياسة المتوازنة .4

األجل يستخدم لتدعيم األصول المتداولة الدائمة وجزءا  بشأن درجة تحملها للمخاطرة، فالتمويل طويل

 من االصول المتداولة المؤقته

 


