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ــةمقتطفــــــــــــــــات تنمويــــــــــــــ

ما معني عملية التوريق؟

"التوريــق"(Securitization)  المُصــدِّر"هــو عمليــة يقــوم فيهــا"(Issuer)  بتصــميم مجموعــة مــن
ة فـي األدوات المالية القابلة للتسويق، ويتم ذلك إما عن طريق دمج أو جمـع أصـول ماليـة متعـدد

.  مجموعة واحدة

 ـــى" المُصـــدر"يقـــوم ـــة المعـــاد تعبئتهـــا إل ـــك ببيـــع تلـــك المجموعـــات مـــن األصـــول المالي بعـــد ذل
ــ. المســتثمرين ــا لتحقيــق عائــد للمســتثمرين، باإلضــافة إل ــر رأس وتــوفر تلــك العمليــة فرصً ى تحري
.؛ مما يعزز من السيولة في األسواق)(Originator" للمُنشِئ"المال الالزم 

ا، يمكن ألي أصل مالي أن يتم توريقه، بمعنى تحويله إلى عنصر آخر ذي قيمة مالية، متـداول ونظري
.وقابل لالستبدال، وهو الشكل الذي تكون عليه كل األوراق المالية

خ وبــالرغم مــن أن التوريــق علــى األغلــب يكــون بخصــوص القــروض أو غيرهــا مــن األصــول التــي تضــ

 Contractual)"قـروض تعاقديـة"تدفقًا ماليا بصورة دورية، فإن العمليـة يمكـن أن تشـمل جمـع 

Loans) كقروض السيارات، والتزامات الدين الخاص بكروت االئتمان.

التوريق
، وهــو عمليـة دمـج مجموعــة مـن الــديون (Securitization)" التوريـق"يتنـاول العـرض التــالي مفهـوم 

ــى شــرائح وبيعــه للمســتثم ــمَّ تقســيمه إل ــب واحــد، ومــن ث ــة فــي قال . رينالمدعومــة بأصــول معين
ــ افع، يســهِّل ذلــك مــن ضــخ الســيولة الســوقية، وقــد ســاهمت تلــك العمليــة فــي الكثيــر مــن المن

.واألزمات أيضًا
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مـركـز الـمـعـلـومات ودعـم اتـخـاذ الـقـرار الـتـابـع لـمـجـلـس الـوزراء الـمـصـري

كيف تسير عملية التوريق؟

التـي تريـد تقوم الشركة المالكة لألصول، والتي تدعى المنشأ، بجمـع البيانـات الالزمـة عـن األصـول
لتخلص مـن تحفيزها من ميزانيتها المالية، مثالًا على ذلك، رغبة مؤسسة مالية، مثل البنوك، في ا

ـــا الـــديون المرهونـــة بأصـــل ثابـــت  " يـــةكـــالرهون العقار"بعـــض الـــديون التـــي يمتلكونهـــا، وخصوصً
Mortgages) .(

 محفظـــة مرجعيـــة"وعـــن طريـــق تجميـــع تلـــك األصـــول، يـــتم إنشـــاء مـــا يســـمى بــــ“(Reference 

Portfolio)،ــئ ــمَّ يقــوم المُنشِ ــى أوومــن ثَ ــذي يقســمها إل ــى المصــدر، وال راق بعــد ذلــك ببيعهــا إل

ة، متداولــة، كــل مــن تلــك األوراق يمثــل حصــة معينــة فــي األصــول المشــمولة فــي تلــك المحفظــ
.ويشتري المستثمرون فيما بعد تلك األوراق مقابل نسبة عائد محددة

 الشـرائحب"إلـى أقسـام مختلفـة، تسـمى " المحفظـة المرجعيـة"وفي كثير من األحيان، يتم تقسـيم "
(Tranches)،قـرض، وتختلف تلك الشرائح عن بعضها البعض باختالف عوامـل كثيـرة مثـل نـوع ال

.وتاريخ االستحقاق، ومعدل الفائدة، وقيمة األصل المتبقية

 ة وتتوقــف درجــ. درجــة معينــة مــن المخــاطر مــع أربــاح مختلفــة" شــريحة"ونتيجــةً لــذلك، تحمــل كــل
يد المخــاطر علــى مــدى ارتفــاع معــدل الفائــدة التــي يتحملهــا أقــل المــدينين كفــاءة فــي إعــادة تســد

.وبزيادة معدل المخاطر، تزداد معدالت العائد المتوقعة. القرض محل التوريق

 ســندات الــرهن العقــاري"وتمثــل"(Mortgage-Backed Securities, MBS)  أكثــر األمثلــة وضــوحًا
مـن " درالمُصـ"في مجموعة واحـدة كبيـرة، يـتمكن " الرهون العقارية"لعملية التوريق، فبعد تجميع 

وهـى مخـاطر ، (Default Risk)"مخـاطر اإلعسـار"تقسيم تلك المجموعـة إلـى قطـع أصـغر وفقًـا لــ 
رين فــي التخلــف عــن الســداد، الخاصــة بكــل رهــن عقــاري، ثــم يــتم بيــع تلــك القطــع الحقًــا للمســتثم

.صورة سندات

ي حــذف وبمجـرد شــراء تلـك األوراق، يأخــذ المسـتثمرون مكــان الــدائن، بحيـث يتســنى للـدائن األصــل
يزانيتـه، تلك األصول من ميزانيته والحصول علـى المـال فـي المقابـل، فبوجـود التزامـات أقـل فـي م

.  يستطيع أن يتمكن من اإلقراض بشكل أكبر

المنافع التي تحققها عملية التوريق

 لمستثمري التجزئـة"تخلق عملية التوريق السيولة في األسواق، بحيث تمكن "(Retail Investors) 
" ةســندات الرهـون العقاريــ"فبفضـل . شـراء حصـص فــي أدوات ماليـة تكــون عـادةً غيــر متاحـة لهــم

عائــد واســتقبال" الرهــون العقاريــة"علــى ســبيل المثــال، يتــاح لصــغار المســتثمرين شــراء جــزء مــن 
.منتظم يتكون من دفعات أصل الدين، عالوة على الفائدة التي يسددها المدين

source: Chen, J., “Securitization”, Investopedia, Nov 7, 2020 
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