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 الموازنات التشغيمية في الفنادق .1

يمكن تقسيم الموازنات التشغيمية في الفنادق إلى نوعين من الموازنات ىما موازنات اإليرادات 
عة الموازنات التي تمثل مبيعات الفندق أو وموازنات التكاليف، وموازنات اإليرادات ىي مجمو 

)إيرادات المبيت/ الغرف الفندقية، إيرادات األنشطة التي يحقق من خالليا الفندق إيراداتو مثل 
يرادات الخدمات الفندقية األخرى(، أما موازنات التكاليف ىي مجموعة  األطعمة والمشروبات، وا 

الموازنات التي تمثل األنشطة الالزم عمى الفندق القيام بيا إلمكان تحقيق اإليرادات، سواء كانت ىذه 
 التكاليف مباشرة أو غير مباشرة.

 سم الموازنات التشغيمية في الفنادق إلى األنواع التالية:وتق
 أواًل: موازنات اإليرادات وتشمل:

 موازنة إيرادات المبيت/ الغرف الفندقية. -
 موازنة األطعمة والمشروبات. -
 موازنة إيرادات الخدمات الفندقية األخرى.  -

 ثانيًا: موازنة التكاليف المباشرة وتشمل:
 رة لممبيت.موازنة التكاليف المباش -
 موازنة التكاليف المباشرة لألطعمة والمشروبات. -
 موازنة التكاليف المباشرة لمخدمات الفندقية األخرى. -

 ثالثًا: موازنة التكاليف غير المباشرة وتشمل:
 موازنة المصروفات العمومية واإلدارية. -
 موازنة الوقود والقوى المحركة. -
 موازنة الصيانة واإلصالحات. -
 الموازنة النقدية.رابعًا: 

 :اإليرادات أواًل: موازنات
إعداد الموازنات التشغيمية يعتمد بشكل كبير عمى إيرادات المبيت/ الغرف الفندقية والتي تؤثر لحد  

 االعتبار بعيد عمى إيرادات األطعمة والمشروبات، والخدمات الفندقية األخرى، وكذلك يجب أخذ بعين
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وفيما ثر بشكل كبير عمى إيرادات الفندق، موسمية الفندق والعوامل االقتصادية، والمنافسة والتي تؤ  
  : اداتموازنات اإلير  يمي أمثمة لكل نوع من أنواع
 إعداد موازنة إيرادات المبيت

 مثال
 و التالي:الطاقة االستيعابية القصوى لفندق عشتار وأسعار اإلقامة لمدة ليمة واحدة كانت عمى النح

 سعر اإلقامة بالدينار العدد البيان
 10000 3 أجنحة خاصة
 8000 2 أجنحة عادية
 3000 250 غرف مفردة
 2500 50 غرف مزدوجة

يوم قادمة في ضوء  30وترغب إدارة الفندق في إعداد الموازنة التقديرية إليرادات المبيت لمدة 
 المعمومات التالية:

%، واألجنحة العادية يتوقع أن تكون نسبة 50األجنحة الخاصة  يتوقع أن تكون نسبة أشغال -
 %.60أشغاليا 

%، والغرف المزدوجة يتوقع أن تكون نسبة 70يتوقع أن تكون نسبة أشغال الغرف المفردة  -
 %.40أشغاليا 

 .2005لسنة  نيسانالمطموب/ أعداد الموازنة التقديرية إليرادات المبيت لشير 
 :الحل

 نسبة اإلشغال × يالي ملاعدد × سعر الميمة الواحدة × عدد الغرف 
 دينار 450000      % =50×  30×  10000×  3األجنحة الخاصة = 
 دينار 288000      %  =60×  30×   8000×  2األجنحة العادية  = 
 دينار 15750000  % =70×  30×  3000×  250الغرف المفردة    = 
 دينار 0001500    % =40×  30×  0250×  50= الغرف المزدوجة   

 دينار 17988000            إجمالي اإليرادات التقديرية                    
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 2005/ 30/4وحتى  2005/ 1/4موازنة إيرادات المبيت  لمفترة من                

نسبة اإلشغال  سعر اإلقامة/الميمة المدة العدد البيان
 المتوقعة

 اإليرادات المتوقعة

 450000 %50 10000 30 3 أجنحة خاصة
 288000 %60 8000 30 2 أجنحة عامة
 15750000 %70 3000 30 250 غرف مفردة
 1500000 %40 2500 30 50 غرف مزدوجة

 17988000  اإليرادات يإجمال
 

 إعداد موازنة إيرادات األطعمة والمشروبات

 مثال

 ( نزيل200المبيت السابقة، قدرت إدارة الفندق متوسط عدد النزالء يوميًا بـ)عمى ضوء تقديرات موازنة 
 .( يوم القادمة30)لـ لك خالل فترة الموازنة وذ

 وترغب اإلدارة في إعداد الموازنة التقديرية إليرادات األطعمة والمشروبات في ضوء المعمومات التالية:
 يوميًا يتوقع أن يكون عمى النحو التالي:نفاقية لمنزيل الواحد اال أن متوسط القوة

 دينار وجبة اإلفطار. 3500 -
 دينار وجبة الغداء. 7500 -
 دينار وجبة العشاء. 4000 -
 دينار. 1500ن متوسط القوة االنفاقية  لمنزيل الواحد بالكافتيريا ىو ا -
 % من النزالء يتناولون طعام اإلفطار في الفندق.95ن ا -
 طعام الغذاء في الفندق. % من النزالء يتناولون60ن ا -
 % من النزالء يتناولون طعام العشاء في الفندق.75ن ا -
 من النزالء يتناولون مشروبات مختمفة في الكافتيريا. %30ن ا -

 .2005لسنة  نيسانالمطموب: إعداد الموازنة التقديرية لألطعمة والمشروبات لشير 
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 الحل:

 = اإليراداتمتوسط معدل الطمب × عدد النزالء متوسط× الفترة الزمنية× لمنزيل متوسط القوة االنفاقية

 30/4/2005وحتى  2005/ 1/4موازنة إيرادات األطعمة والمشروبات لمفترة  من 

متوسط القوة  البيان
 االنفاقية

متوسط عدد  المدة
 النزالء

متوسط معدل 
 الطمب

اإليرادات 
 المتوقعة

 19950000 %95 200 30 3500 وجبة اإلفطار
 27000000 %60 200 30 7500 وجبة الغذاء
 18000000 %75 200 30 4000 وجبة العشاء

 2700000 %30 200 30 1500 الكافتيريا
 67650000  اإليرادات جماليإ
 

 إعداد موازنة إيرادات الخدمات الفندقية األخرى

 :مثال

( نزيل 200ضوء تقديرات موازنة المبيت، قدرت اإلدارة متوسط النزالء في الفندق يوميًا بعدد )في 
 .( يوم القادمة30) لـ فترة الموازنةوذلك خالل 

اإلدارة في إعداد الموازنة التقديرية إليرادات الخدمات الفندقية األخرى في ضوء المعمومات وترغب 
 التالية:

 االنفاقية لمنزيل الواحد من المتوقع أن تكون عمى النحو التالي:ان متوسط القوة 
 دينار غسيل وكي. 600 -
 .والفاكسدينار تميفون  800 -
 دينار تجميل وحالقة. 600 -
 ترجمة وأعمال نسخ. 1000 -
 دينار زىور وىدايا ومجالت. 300 -
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 دينار خدمات أنترنت. 2000 -
 % من النزالء يطمبون خدمات الغسيل والكي يوميًا.15 ان -
 .يومياً  والفاكس% من النزالء يطمبون خدمات التميفون 30ان   -
 .يومياً  % من النزالء يطمبون خدمات التجميل والحالقة40ان  -
 رجمة والنسخ يوميًا.ت% من النزالء يطمبون خدمات ال2أن  -
 الت يوميًا.% من النزالء يطمبون زىور وىدايا ومج10ان  -
 .% من النزالء يطمبون خدمات األنترنت70ان  -

 .2005لسنة  نيسانالمطموب: إعداد الموازنة التقديرية إليرادات الخدمات الفندقية األخرى لشير 

 الحل

 متوسط معدل الطمب=اإليرادات المتوقعة× متوسط عدد النزالء ×الفترة الزمنية× القوة االنفاقية متوسط
 30/4/2005وحتى  2005/ 1/4يرادات الخدمات الفندقية لمفترة من موازنة  إ           

متوسط القوة  البيان
 االنفاقية

متوسط عدد  المدة
 النزالء

متوسط معدل 
 الطمب

اإليرادات 
 المتوقعة

 540000 %15 200 30 600 غسيل وكي
 1440000 %30 200 30 800 والفاكستميفون 

 1440000 %40 200 30 600 تجميل وحالقة
 120000 %2 200 30 1000 ترجمة ونسخ

 180000 %10 200 30 300 زىور وىدايا ومجالت
 8400000 %70 200 30 2000 خدمات أنترنت

 12120000  اإليرادات جمـــاليإ
 وبالتالي تصبح إيرادات الفندق كما يمي:

 = الفندقية األخرىإيرادات المبيت + إيرادات األطعمة والمشروبات+ إيرادات الخدمات 
 دينار 97758000=  12120000+        67650000+          17988000 
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ىو الحال في موازنة اإليرادات، تتكون موازنة التكاليف  وكما ثانيًا: موازنة التكاليف المباشرة:
المباشرة من التكاليف المباشرة لممبيت، وموازنة التكاليف المباشرة لألطعمة والمشروبات، وموازنة 

 التكاليف المباشرة لمخدمات الفندقية األخرى.
، وكذلك بالنسبة لموازنة عادًة تبنى موازنة التكاليف المباشرة لممبيت عمى موازنة إيرادات المبيت

تكاليف األطعمة والمشروبات والخدمات الفندقية األخرى، ومن الناحية العممية فإن كل فندق يحدد 
معدالت نمطية لعناصر التكاليف المختمفة من خالل سجالتو وخبراتو السابقة، وىذه المعدالت 

 النمطية تكون بشكل نسب مئوية.
ية لعناصر التكاليف المختمفة من إيرادات كل نشاط ىي من ويالحظ بشكل عام إن النسب النمط

 % من إيرادات األطعمة والمشروبات،80% إلى 65ومن % من إيرادات المبيت، 25% إلى 15
 % من إيرادات الخدمات الفندقية األخرى.70% إلى 40ومن 
 مثال

 :المعمومات اآلتيةترغب إدارة الفندق في إعداد موازنة تقديرية لمتكاليف المباشرة في ضوء 
تقدر إدارة الفندق تكاليف المبيت باستخدام النسب النمطية  أواًل: بيانات خاصة بتكاليف المبيت:

 التالية:
 % من إيرادات األجنحة الخاصة.25
 % من إيرادات األجنحة العادية.22
 % من إيرادات الغرف المفردة.20
  % من إيرادات الغرف المزدوجة.15

إدارة الفندق تكاليف األطعمة والمشروبات  تقدر خاصة بتكاليف األطعمة والمشروبات: ثانيًا: بيانات
 باستخدام النسب النمطية التالية:

 % من إيرادات وجبة اإلفطار.70
 % من إيرادات وجية الغذاء.60
 % من إيرادات وجبة العشاء.75
 % من إيرادات الكافتيريا.85



64 
 

تقدر إدارة الفندق تكاليف الخدمات الفندقية  الخدمات الفندقية األخرى:ثالثًا: بيانات خاصة بتكاليف 
 األخرى باستخدام النسب النمطية األخرى:

 % من إيرادات الغسيل والكي.40
 % من إيرادات التميفون والفاكس.70

 % من إيرادات التجميل والحالقة.30 
 الترجمة والنسخ.% من إيرادات 50
 واليدايا والمجالت.% من إيرادات الزىور 45
 % من إيرادات األنترنت.30

فندق ، والخاصة ب2005ف المباشرة لشير نيسان لسنة المطموب: إعداد الموازنة التقديرية لمتكالي
 عشتار.

 :الحل

 ممبيت:المباشرة ل تكاليفالأواًل: 
 دينار 112500     % = 25×  450000تكاليف األجنحة الخاصة = 

 دينار 63360      % =22×  288000العادية =  تكاليف األجنحة 
 دينار 3150000% =   20×  15750000تكاليف الغرف المفردة  =  
 دينار 225000% =     15×  1500000تكاليف الغرف المزدوجة = 

 دينار 3550860  =                  مبيت لم المباشرة إجمالي تكاليف  
 :مة والمشروباتثانيًا: التكاليف المباشرة لألطع

 دينار 13965000% = 70×  19950000= تكاليف وجبة اإلفطار
 دينار 16200000% = 60×  27000000تكاليف وجبة الغداء  = 
 دينار 13500000%  = 75×  18000000تكاليف وجبة العشاء = 
 دينار  2295000%  = 85×    2700000تكاليف الكافتيريا     = 

 دينار 45960000 المباشرة لألطعمة والمشروبات   =إجمالي التكاليف 
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 ثالثًا: التكاليف المباشرة لمخدمات الفندقية األخرى:
 دينار 216000               % =40×  540000= تكاليف الغسيل والكي

 دينار 1008000        % = 70×  1440000تكاليف التميفون والفاكس = 
 دينار 432000         % =30×  1440000تكاليف التجميل والحالقة = 
 دينار 60000             % =50×  120000تكاليف الترجمة والنسخ = 

 دينار 81000    % =45×  180000تكاليف الزىور واليدايا والمجالت = 
 دينار 25200000   % =               30×  8400000تكاليف األنترنت = 

 دينار 4317000    =      مخدمات الفندقية األخرىإجمالي التكاليف المباشرة ل
 وتظير الموازنة التقديرية لمتكاليف المباشرة عمى النحو التالي
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 30/4/2005وحتى  1/4/2005الموازنة التقديرية لمتكاليف المباشرة لمفترة من       
 تكاليف المبيت                                          

 تكاليف األجنحة الخاصة             112500                    
 تكاليف األجنحة العادية              63360                    
 تكايف الغرف المفردة           3150000                    
 تكاليف الغرف المزدوجة            225000                    

 إجمالي تكاليف المبيت                        0883553     
 تكاليف األطعمة والمشروبات                                          

 تكاليف وجبات اإلفطار         13965000                    
 تكاليف وجبات الغداء         16200000                    

 تكاليف وجبات العشاء         13500000                    
 تكاليف الكافتيريا          2295000                    

 إجمالي تكاليف األطعمة والمشروبات                   08053333    
 تكاليف الخدمات الفندقية األخرى                                      

 تكاليف الغسيل والكي          216000                      
 تكاليف التميفون والفاكس        1008000                      
 تكاليف التجميل والحالقة          432000                      

 تكاليف الترجمة والنسخ           60000                      
 ف الزىور واليدايا والمجالتتكالي           81000                      
 تكاليف األنترنت        2520000                      

 إجمالي تكاليف الخدمات الفندقية األخرى                          0017333   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إجمالي التكاليف المباشرة لمفندق                          80577553 
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 ىذه الموازنة من ثالث موازنات فرعية وىي: وتتألف ثالثًا: موازنة التكاليف غير المباشرة:
وتشمل األجور والمرتبات، الورق واألدوات الكتابية،  موازنة المصروفات العمومية واإلدارية: -1

المصروفات اإلدارية المتنوعة، المصروفات العمومية، المصروفات النثرية، األجور اإلضافية 
 .واإلعالنوالمكافآت، العموالت لموكاالت السياحية، الدعاية 

 وتشمل قوى كيربائية، غاز ومياه. موازنة الوقود والقوى المحركة: -7
 وتشمل قطع غيار، مواد نظافة، زيوت وشحومات. موازنة الصيانة واإلصالحات: -0

 مثال
بفرض أن إدارة الفندق ترغب في إعداد موازنة تقديرية لمتكاليف غير المباشرة في ضوء المعطيات 

 التالية:
دينار المصروفات اإلدارية  500000دينار األجور والمرتبات األساسية واإلضافية،  1000000

دينار  250000، وتنشيط المبيعات دينار الدعاية واإلعالن 250000والعمومية والنثرية المتنوعة، 
دينار غاز ومياه،  100000دينار استيالك كيرباء،  200000العموالت لموكاالت السياحية، 

صالحات متنوعة.  500000دينار قطع غيار،  200000  دينار تكاليف وصيانة وا 
 المطموب: 

 .2005لسنة  نيسانالموازنة التقديرية لمتكاليف غير المباشرة لمفندق لشير  إعداد -1
 إيجاد الربح التشغيمي لمفندق. -2
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 :الحل

 30/4/2005وحتى  2005/ 1/4الموازنة التقديرية لمتكاليف غير المباشرة لمفترة من       
 التكاليف اإلدارية والعمومية                                         

 األجور والمرتبات األساسية واإلضافية   1000000                           
 المصروفات اإلدارية والعمومية والنثرية المتنوعة    500000                            
 تالدعاية واإلعالن وتنشيط المبيعا    250000                            
 العموالت لموكاالت السياحية    250000                            

 إجمالي التكاليف اإلدارية والعمومية                       7333333       
 تكاليف الوقود والقوى المحركة                                            

 استيالك كيرباء      200000                             
 غاز ومياه      100000                             

 إجمالي تكاليف الوقود والقوى المحركة                          033333        
 تكاليف الصيانة واإلصالحات                                              

 قطع غيار      200000                              
صالحات متنوعة      500000                                صيانة وا 
 إجمالي تكاليف الصيانة واإلصالحات                           733333        

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      
 إجمالي التكاليف غير المباشرة                           0333333       

 

 التكاليف غير المباشرة( +) التكاليف المباشرة  –الربح التشغيمي = اإليرادات 

                =97758000 –  (53827860  +3000000) 

 دينار 40930140=  56827860  – 97758000=                
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عن خطة رقمية لفترة زمنية مستقبمية تبين حركة التدفقات النقدية  وىي عبارة النقدية:رابعًا: الموازنة 
الداخمة ) المقبوضات النقدية ( والتدفقات النقدية الخارجة المتوقعة ) المدفوعات النقدية ( لمفندق 

 خالل فترة الموازنة.

لوضع التمويمي لمفندق ومركزه فيي تساعد إدارة الفندق عمى التعرف عمى أوضاع السيولة النقدية وا
النقدي خالل الفترة التي تغطييا الموازنة لتجنب أية أزمات أو اختناقات مالية أو نقص في استغالل 

   الموارد المالية المتاحة بالشكل األمثل.

 وتتضمن عممية إعداد الموازنة النقدية ما يمي:

الحصول عمييا من موازنات      ويتم(:  تقدير أرقام التدفقات النقدية الداخمة ) المقبوضات -1
اإليرادات ) المبيت، األطعمة والمشروبات، الخدمات الفندقية األخرى( وكذلك يدخل فييا المتحصالت 
النقدية من العمالء عن فترات سابقة،  والمتحصالت من االستثمارات والفوائد الدائنة، وما يحصل 

 ابتة.عميو الفندق من قروض وبيع بعض األصول الث

يتم الحصول عمييا من موازنات و تقدير أرقام التدفقات النقدية الخارجة ) المدفوعات (:  -7
التكاليف المباشرة، والتكاليف غير المباشرة، وتسديدات المبالغ المستحقة لمدائنين عن فترات سابقة، 

 واإلضافات لألصول الثابتة.

النقدية أول المدة مضافًا إليو المقبوضات  رصيد ان تحديد األرصدة النقدية في أول وآخر المدة: -0
ومطروحًا منو المدفوعات يعطينا ببساطة رصيد النقدية في نياية المدة. وتستمر العممية حيث أن 

لمفترة المالية الالحقة، وىكذا تصبح رصيد النقدية في نياية الفترة الحالية يعتبر رصيد أول المدة 
 -المعادلة كالتالي:
 لنقدية أول المدة*** رصيد ا

 *** )+( التدفقات النقدية الداخمة ) المقبوضات (
 ( التدفقات النقدية الخارجة ) المدفوعات (-*** )

 *** )=( رصيد النقدية آخر المدة
 وبناًء عمى ذلك فإن ىناك عدة أمور يجب أخذىا في االعتبار عند إعداد تمك الموازنة من أىميا:
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النقدية الذي ترغب إدارة الفندق االحتفاظ بو في نياية كل مدة بالصندوق ضرورة تحديد رصيد  -أ
 )الخزينة( .

ضرورة تحديد أرصدة المخزون من المؤن المستخدمة في الفندق ومعدالت دورانيا وفترة االنتظار  -ب
 بين طمب المؤن واألصناف وبين إتمام التوريد واالستالم.

 الفندق االحتفاظ بيا في صندوق المصروفات النثرية. األرصدة النقدية التي ترغب إدارة -ج
 شروط السداد لمموردين وشروط الدفع لمنزالء. -د
 شروط االقتراض من البنوك. -ه

 مثال
 30/4/2005إلى  1/1/2005البيانات التالية مستخرجة من الموازنات الفندقية خالل المدة من 

 -لفندق الشمس:
 نيسان آذار شباط كانون الثاني البيان/ الشير
 500000 400000 300000 200000 إيرادات المبيت

 250000 200000 150000 100000 إيرادات األطعمة والمشروبات
 300000 200000 125000 150000 إيرادات فندقية أخرى

 140000 180000 120000 100000 مشتريات مؤن
 160000 240000 180000 200000 مشتريات أثاث

 120000 80000 60000 50000 ترويجيةمصاريف 
 300000 300000 300000 300000 أجور ومرتبات

 
 -فإذا عممت أن:

 دينار. 600000يقدر بمبمغ  2005رصيد النقدية في أول كانون الثاني لعام  -1
 جميع المبيعات تتم نقدًا. -2
متساويين في األشير % من قيمة المشتريات في نفس الشير والباقي عمى قسطين 60يتم سداد  -3

 الالحقة.
 دينار في شير نيسان نقدًا. 400000سوف يتم شراء أجيزة تكييف لمفندق بقيمة  -4
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 دينار نقدًا. 100000سيقوم الفندق بشراء أجيزة وأثاث في شباط بقيمة  -5
 دينار. 60000في األوراق المالية يتم تحصيميا في شير آذار مقدارىا ىناك إيرادات استثمارات  -6
 دينار مستحقة السداد في شباط . 20000ىناك عموالت لوكاالت السياحة والسفر بقيمة  -7
 .    2005دينار شيريًا خالل عام  30000ىناك أقساط قروض مستحقة السداد عمى الفندق بمبمغ  -8
يد عن وال يز  300000نقدية في نياية كل شير ال يقل عنرصيد بترغب إدارة الفندق باالحتفاظ  -9

 دينار. 600000
 الحل

 دينار 300000=  200000+ 100000إجمالي مشتريات شير كانون الثاني =  
 دينار 300000=  180000+  120000إجمالي مشتريات شير شباط        = 
 دينار 420000=  240000+  180000 إجمالي مشتريات شير آذار         =
 دينار 300000= 160000 +  140000إجمالي مشتريات شير نيسان        = 
 وتصبح تسديدات المشتريات كما يمي:

 نيسان آذار شباط كانون الثاني البيان
300000×60% 180000    
300000×20%  60000   
300000×20%   60000  
300000×60%  180000   
300000×20%   60000  
300000×20%    60000 
420000×60%   252000  
420000×20%    84000 
300000×60%    180000 

 324000 372000 240000 180000 إجمالي التسديدات
 -إضافة لذلك ىناك مشتريات نقدية كالتالي:

 دينار في شير نيسان. 400000أجيزة تكييف بقيمة 
 دينار في شير شباط. 100000 أجيزة وأثاث بقيمة
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 30/4/2005إلى  1/1/2005الموازنة التقديرية النقدية عن المدة من       
 نيسان آذار شباط كانون الثاني البيان

 393000 315000 490000 600000 رصيد النقدية أول المدة
     المقبوضات

 500000 400000 300000 200000 إيرادات المبيت
 250000 200000 150000 100000 إيرادات األطعمة والمشروبات

 300000 200000 125000 150000 إيرادات الخدمات األخرى
  60000   إيرادات االستثمارات
 1050000 860000 575000 450000 إجمالي المقبوضات

     المدفوعات
 324000 372000 240000 180000 تسديدات لمموردين
 120000 80000 60000 50000 مصاريف ترويجية

 300000 300000 300000 300000 ومرتباتأجور 
 30000 30000 30000 30000 أقساط قروض

   20000  عموالت وكاالت سياحة وسفر
 400000    مشتريات أجيزة تكييف
   100000  مشتريات أجيزة وأثاث
 1174000 782000 750000 560000 إجمالي المدفوعات

 269000 393000 315000 490000 رصيد النقدية آخر المدة
 تذبذب، حيث يالحظ أن رصيدمن األشير األربعة بالحظ عمى رصيد النقدية في نياية كل شير يال

ضمن المدى المرغوب بو، أي  تقع وشير آذار ،وشير شباط ،شير كانون الثاني النقدية في نياية
أن كان قريب عمى و  نيسان أما رصيد شير ضمن الرصيد الواجب االحتفاظ بو في نياية كل شير،

يصالو إلى المستوى و الحد األدنى لمرصيد الواجب االحتفاظ بو، ولكن يجب أن يعاد النظر بو،  ا 
الحد  لمواجية أي طارئ يحدث في ىذا الشير، أما إذا حدث تجاوز في رصيد النقدية  المرغوب بو

الفائض من رصيد النقدية يعني أعادة النظر بكيفية استغالل  وىذافي أي شير، األعمى المسموح بو 
 ذلك الشير نياية في


