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 عرفانو رشك
 اننيب قال كًا و انصاحلاث، حخى هلل بفضم أال املنت، و احلًد فهه وأخريا، أوال هلل انشكس

 "انناس ٌشكس ال يٍ اهلل ٌشكس ال: " سهى و عهٍه اهلل صهى

 اندكخىز: اجلدٌس األسخاذ إىل اجلًٍم انعسفاٌ و انكبري انخقدٌس و اجلزٌم بانشكس أحقدو

 وَصائحه انقًٍت حىجٍهاحه عهى و انبحث هرا عهى باإلشساف حفضم انري بهقاسى خهٍفت بٍ

 .جهد و وقج يٍ نايع برنه ملا و انبناءة

 عهى املناقشت جلنت أعضاء األعزاء ناأساحرح إىل انخقدٌس و انشكس خبانص أحىجه كًا

 فههى حقًٍٍه، و نقساءحه انىقج مثني أَفسهى كهفىا و انبحث هرا يناقشت بقبىل حفضههى

 .انعهًً دزبنا سخنري انيت وحىجٍهاهتى َصائحهى جمًم عهى وانعسفاٌ انشكس

 انحىجٍه و مبساعدحنا قايىا انرٌٍ األسخاذة كم اىل انعسفاٌ و انشكس بعًٍق أحقدو كًا

 .بعٍد او قسٌب يٍ

 خري كم عنا اهلل جزاكى

 " 

 



 

  اإلهداء
 ن"فاى مل حسخطع فال حبغعي ,العلواءمي عاملا.. فاى مل حسخطع فني هخعلوا، فاى مل حسخطع فأدب "

علْنا، إىل هي بلغ الشسالت ًأدٍ االهاًت ًًصخ االهت إىل ًيب الشمحت  وفعللٌال "احلوذ هلل  الزُ ًفقنا هلزا ًمل ًني لنصل إلْو 

 ًًٌس العاملني  سْذًا حموذ صل اهلل علْو ًسلن ...

إلْل ّا هي أًج أغلَ هي ًفسِ اليت بي جٌاحنِ ًأدب إىل هي سًدِ اليت حسشُ يف جسذُ ّا هي أجذ عنذه سعت الصذس 

 شسين بعًٌْل ًحتوْين هي ًٌائب الذىش ًأًجاعو.... بابا حاج ساسِ.حغوشًِ حبناًل فخزسعين  يف دذائق قلبل حت

اليت أسٍ هبا ًقليب الزُ ّنبط ّاهي جسذحِ أّاهِ اجلوْلت اليت ال ّعٌظين عنيا أدذ ًجٌدىا ًعوت ًشنش اهلل  إىل عْين

 علْيا دعٌاهتا جناة  ًسظاىا سمحت ىِ جنت ًهلنيت... أهِ ًبط قليب.

ش بالْأس، ًسعادحِ ًقج دزًِ، جنادِ عٌض الفشل، ًطين دني أشعش بالغشبت سحياًت قليب اليت إىل هي ىِ أهلِ دني أشع

 ال أقٌٍ علَ العْش بذًهنا.. أخيت هثلِ ًقذًحِ.

إىل رلل اجلبل الزُ أسنذ علْو ًفسِ عنذ الشذائذ الششّاى املٌصل الذم لقليب، الشًح ًالشادت هع "سنشذ ععذك 

 بأخْل"... إخٌحِ عزًحِ.

 ني صذّقاحِ،إخٌحِ، سعادحِ الالحِ ال أسٍ لني شبْيا ًلْسج أسغب عنني بذّال...إلْ

 خخاها أسجٌ هي اهلل أى حنٌى ىزه املزمشة سهز فخش لنل هي رمشث ًإى حنٌى ًخْجت مفْلت لشد اجلوْل.

 عبري
 
 



 اإلهداء
 احلوذ هلل الزي هذاًب هلزا وهب كنب لنهزذي لىال هذاًب اهلل""

 احلوذ هلل الزي أػبًين ػلى إمتبم هزا الؼول وثؼذ؛

كٍف ميكي أى أػرب ػي إحسبسً  ثبالهزنبى لىالذي اللزٌي فؼال الكثري هي أجلً هنز صغشي وحزى 

 كربد وهبصاال ٌضحٍبى هي أجلً.

 هي جتشع الكأط فبسغب لٍسقٍين قطشح حت إىلهي أمحل امسه ثكل فخش  إىل

 نب حلظخ سؼبدحلهي كلذ أًبهله لٍقذم  إىل

 هي حصذ األشىاك ػي دسثً لٍوهذ يل طشٌق الؼلن إىل

 ضأثً الؼضٌالقلت الكجري  إىل

يف احلٍبح، هي سهشد اللٍبيل، وهي ضحذ ثبلكثري هي أجلً ومحلذ مهىهً، اليت غوشرين سنذي  إىل

  لى  وصتزهب امب أًصتزهبثذػبئهب  إىل اليت

 أهً الغبلٍخالقلت النبصغ ثبلجٍبض  إىل

 أهذٌكوب هزا الؼول فهى هنكوب قجل أى ٌكىى هين.

 ًوأخىار إخىرًسٌبحني حٍبرً  إىلالقلىة الطبهشح الشقٍقخ والنتىط الربٌئخ  إىل

 أسبرزرً  إىل هي سافقين طٍلخ  اامشىاس الذساسً

اَى رتزح األششػخ ورشفغ اامشسبح لزنطلق الستٍنخ يف ػشض حبش واسغ هظلن هى حبش احلٍبح يف ظلوخ ال 

      صذٌقبرًالزٌي أحججزهن وأحجىًً  إىلقنذٌل الزكشٌبد ركشٌبد األخىح الجؼٍذح  إالٌضًء فٍهب 

                                                                                                                 

 سـلوـخ                                                                                                                                                        



 

  اإلهداء
 

 أهدي هرا انعمم ومثسة جهدي إىل انيت سهسث مه أجهي انهيايل

 إىل انيت زمسج طسيقي بانىزود وعبدحه يل وحتمهج وىائب اندهس واألهىان

 بدعىاهتا يف انسجىد أمي انغانيت زمص األمان ووبع احلنان أطال اهلل يف عمسها

 إىل زوح واندي انطاهسة زمحه اهلل بسمحخه انىاسعت

 إىل مه شازكىوي حلظاث فسحيت شوجيت انغانيت وبناحي قسة عيين شبيدة وأمرية

ضياءا مه أجم  كانشمعتإىل كم مه حيرتق  ,إىل كم وفس أبيت وإىل كم يد كسميت 

 انعمم

 ك انبحس انفساث أساحرحي انكساو .واملعسفت وإىل كم مه ينهم مه ذن

وخاصت إىل زفقائي يف  بامسهوإىل كم أقازبي وأصدقائي وشمالئي كم واحد 

 املركسة

 .إىل كم هؤالء أهدي بصماث عمهي وجهدي

                 

 عبد انفخاح                                                                                                                                               
 



 

 

   ملخص الدراسة:
 لنست   اللةت  ؤشر تت لمحستد   د ا  اتل     دور موضتو  در ست   لبحت  ىتا  ختل  مت  تتم    
 ونقتل   لقتو  نقتل   ؤمشتل  إىل ةهتف  و لتاي بتللو دي ذ.م.م ستتمبةل  شتتؤ ل القمصتلدة   ارسست  

  اللةت  قت ر هتتل مجةتع  ختتلذ  لشتؤ  تسمطةع  لنمةج  وهباه تسةريىل عشلة  أثنلا  لشتؤ  تو جههل  ليت  لضعف
 . اطتوح   إل كللة  على  إلجلب  وؤالك و لطوةل  اموسط  لقصري  افى على علشة  أسس على
  جللنت   لنرتتي للشوضتو     وصتي  اتنه ولنعتل   اوضتو  و خمبتلر  ليتضتةلا ع  العمشتلد علتى     

  لوصتي   اتنه  إتبتل  ع فقتف  لمطبةقت   جللنت  أمتل  اخمليت    ات جتع مت  عفةتف ل علتى ذلتك   معمشتفة 
 مت   لفر ست  وخلصت    لشتتؤ  مت  علةهتل حملصتل  لبةلنتلا لمحلةتل در ستمنل  وع مت  خللتو   لمحلةلت  

 . لفر س  حمل للشرسس   ال    د ادور فعل  للنس   اللة    حتسد  وجود إىل ليصو   خل 
 :المفتاحية الكلمات

 قمصلدة . الرسس   ال    اد ا   مقةة   لد ا  ال     د ا    للة    ا نس  ل    
: Résumé de l'étude 

       Cette étude examine le rôle des ratios financiers en tant qu’indicateur 
d’amélioration des performances financières de l’institution dans le cadre de 
l’étude de cas économique de la SARL CERAM- BELLE gloogd, pour 
objectif de découvrir les forces et les faiblesses de la société lors du processus 
de gestion de ce résultat. Sur des Fondements scientifiques à court et 
moyen et long  terme et qui réponse au problème posé. 

       Afin de traiter le sujet et vérifier les hypothèses, on a utilisé l'approche 
descriptive dans l'aspect théorique du sujet, en s'appuyant sur de 
nombreuses références différentes, suivi de l'approche descriptive 
analytique, dans laquelle nous avons analysé les données obtenues de la 
société, rôle efficace des ratios financiers dans l'amélioration de la 
performance financière de la société à étudiée. 
les mots clés: 
    Ratios financiers, performance, performance financière, évaluation de la 
performance financière, l'entreprise économique. 
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 مقدمة عامة
 



عامةالمقدمة ال  
 

 
 أ

أصبح من املعروف أن املؤسسات االقتصادية يف حالة سباق حنو املستقبل ملا هلا من حتدييات وددية املفاةسدة        
واالزتعا يددددة والسياسددددية بددددي ااددددي  اذددددايز  الددددري يتعيدددد  بتاددددوي سددددري  و عيدددد  يف ددددد  ا دددداالت االقتصددددادية 

 والتكفولوزية واليت تفوق قيية املؤسسة و يم قيية التكيف م  الوض  اجلييي الري يتعي  مبعايات زييية.
وبعددي أن نددان ادديف املؤسسددة اددو حتقيدد  تقدديمصا واهدااياددا أصددبح  صددا الوحيددي اددو   دداد ح ددول تسددعح هلددا       

تفصدي ية لفتدائا ااداا املدات لتفسدحتد وحتييدي مدواعن ال دعف  ببقائصا دما أدى هبا  ىل السع  حنو البحد   دن دياسدة
 ا ما حيققه اال تعاد   ى الفسب املالية .روالقوة يف السياسات املالية املتبعة باملفشأة وا

 -وتعتددا الفسددب املاليددة مددن أدوات التح يددل املددات واسددعة االمتشددايت وادد  أقدديم أداة تعددرف   يصددا الفكددر املددات       
سددا املعاصددرت يف   دداد العنيقددات بددي البيامددات واملع ومددات االقتصددادية الدديت يددتد ااصددول   يصددا مددن مصددادياا ااا

املخت فة وأساس استخيامصا قدائد   دى ةكدرة مفادادا أن أي يقدد مدن اايقدام ال يديل   دى دد ا مصدد يف حدي  اتدهت 
   .وال يقيم مع ومات مفيية  ال   ا مت مقايمته بغحتد من اايقام

ةعفددي اسددتخيام الفسددب املاليددة بشددكل زيددي ومفاسددب تسددتاي  املؤسسددة تقيدديد أداااددا و اصددة املدداتت ةددااداا        
املات يعتا من أاد الوسائل الري يستخيمه   د اإلداية والري يعا  دن قديية املؤسسدة   دى حتقيد  أادياةصا عوي دة 

اياف املفشودة ةصو املرةة اليت تعك  وضد  املؤسسدة مدن اازل وميى قييهتا   ى استغنيل موايداا حنو حتقي  اا
 .خمت ف زوامبه وتسعى ناةة ااعراف يف املفظعة  ىل تقرير ااداا اامثل

ويعتددا ااداا املددات ل عؤسسددة مددن أاددد العوامددل الدديت هتددتد ناةددة ااعددراف املرتباددة باملؤسسددة ةددااداا الفددازح يعددود    
املصد حةت وحتسدي ااداا املدات وتادوير و ييدي املؤسسدات أ يعدي أمدرا ا تياييدات  بالفائية   ى مجيد  ااعدراف  ات

 :ولكفه أصبح درعا زواريا ل بقاا واالستعراييةت ويف ارا االعاي ومن  نيل ما سب  ديكن عرح االدكالية التالية
 إشكالية الدراسة: .1
 ؤسسات االقتصادية؟"دور مؤشرات النسب المالية في تحسين األداء المالي للم "ما هو
  ويشت  من صعيد ارا السؤال الرئيس  أسئ ة ةر ية تيوي وتتعحوي اليياسة لإلزابة   يصا وا :      
 ما املقصود بالفسب املالية يف املؤسسة؟  -
 حتسي ااداا املات يف املؤسسة؟  ىلال تؤدي الفسب املالية  -
   ى الفسب املالية؟ال يتا ب حتسي ااداا املات ل عؤسسة اال تعاد  -
 ( يف حتسي أداااا   ى الفسب املالية؟  .م.م سرمبالال تعتعي املؤسسات اجل ائرية ) مؤسسة  -
 ؟ .م.م  فسب املالية تأثحت   ى الوضعية املالية ل عؤسسة سرمباللال  -
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 فرضيات  .2
  نيقة ما بي متغحتين أو بفيين من بفود القوائد املالية.ا  الفسب املالية  -1
 تؤدي الفسب املالية  ىل حتسي ااداا املات يف املؤسسة.قي    -2
 ات ل عؤسسة اال تعاد   ى الفسب املالية.امليتا ب حتسي ااداا قي  -3
 .فسب املاليةالعكن أن تعتعي درنة سرمبال يف حتسي أدائصا   ى املمن  -4
 سرمبال. لشرنة  ى الوضعية املالية  حمتعل  فسب املالية تأثحتل -5
 اختيار الموضوع:أسباب  .3
 املوضوع  ىل أسباب  اتية وأ رى موضو ية ا تيايديكن تقسيد أسباب    
 :أسباب ذاتية- أ
 يغبة الا بة يف توسي  املعايف ةيعا خيص الفسب املالية ودوياا يف تقييد ااداا املات؛ -
 ايتباط املوضوع بتخصص اليياسة "اااسبة". -
 أسباب موضوعية: - ب
   ؛املواضي  اجلييية واليت أ يتارق اليصا نثحتا و اصة م  حتول  ىل الفظام املاتنون املوضوع من بي  -
 ؛وميى قييهتا   ى حتسي ااداامن ماحية العع ية معرةة نيفية استخيام الفسب املالية يف املؤسسة  -
 ؛عج  املاتالبالفقص يف السيولة و االقتصادية اليت أصبحت تتسد وضعية املؤسسات  -
 املوضوع وأ يته بالفسبة ل عؤسسة با تبايد مبثابة اارك أو العج ة اليت تقود املؤسسة؛عبيعة  -
مدددددا يكتسدددددبه مدددددن أ يدددددة بالغدددددة يف زامدددددب املدددددات و ؤسسدددددة املتادددددوير البحددددد  يف موضدددددوع ااداا املدددددات يف  -

 .واالقتصادي
 :لدراسةأهداف ا .4
املاليددة  عومددا وتوضددحه مظددرا ا يددة الكدداى الدديت وضددوع الفسددب هتدديف مددن  ددنيل اددرد اليياسددة اىل التعريددف مب   

اجليددديت ومؤددددرا   دددى الفيدددة ااسدددفة يف ضدددعان الفعدددو  يكتسدددبصات حيددد  يعدددي تابيقددده مدددن ضدددروييات االداية والتسددديحت
 ت يددي و اىل معرةددة دويأن دياسددة يف مؤسسددة سددرمبال نفعددو  والتاددويت وحماةظددة   ددى حقددوق مجيدد  ااعددرافت نعددا 

ا ي   ى توسي  مااق مشراا وتبفيصا من عرف املؤسسات اا درىت وديكدن حتييدياا يف الفقداط الفسب املاليةت ويس
 التالية:
 ابراه أ ية الفسب املالية نوهنا تقفية من تقفيات اختا  القراي؛ -
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  براه ميى ةعالية وأ ية ارد التقفية؛ -
  ؛ رض أاد الفسب املالية املستخيمة يف املؤسسات -
 املالية نأداة لتقييد ااداا املات؛ براه أ ية الفسب  -
ؤدددرات االداا املددات يف م  دداد يابدد  بددي الفسددب املاليددة وحتسددي ااداا املددات ل عؤسسددة ونيفيددة التعامددل مدد   -

 املؤسسة؛
 ؛  ى ااالة التابيقية و سقاعصاااصول   ى أنا قيي دمكن من املعايف الفظرية املكتسبة  -
 املات ل عؤسسة حمل اليياسة.التعرف   ى حقيقة الوض   -
 لدراسة:أهمية ا .5
يعتددا مددن أاددد الوسددائل الدديت يددتد مبوزبصددا هتددتد اددرد اليياسددة مبعرةددة دوي الفسددب املاليددة يف حتسددي ااداا املددات و    

با تباياددا قا ددية مع وماتيددة تسددا ي   ددى تقيدديد  ددن عريدد  حت يددل القددوائد املاليددةت  حت يددل متددائا املؤسسددات االقتصددادية
ؤسسدات ييد  تظصدر الفسدب املاليدة ت دو املع ومدات بفقداط ضدعف املؤسسدة ومديى سدنيمة أوضدا صا ل ع املات أداا

 املالية من  نيل دمايستصا لفشاعصا وتكون  ون هلا يف ترديي قراياهتا.
 :الدراسة حدود .6
 .وديكن حصراا يف:     

 . م م   سرمبال درنة مستوى   ى تابيقية دياسة  زراا مت: المكانية الحدود
 دصر حوات استغرقت ولقي ةيهت أزريت الري بال من التابيقية اليياسة ومتائا م عون يرتب : الزمنية الحدود

 .2112لأةري يف و لو
 منهج البحث .7
ا   دددى املدددفصا الوصدددف  والتح ي ددد  حيددد  اسدددتعع فا املدددفصا الوصدددف  يف اجلامدددب الفظدددري را تعددديما يف يثفدددا اددد      

خمت ف املفاايد أما املفصا التح ي   ةقدي اسدتخيمفاد يف اجلامدب التابيقد  ودالدو لتح يدل املع ومدات لو لتوضيح  و 
 والوثائ  ولقي مت اال تعاد يف ايد اليياسة   ى خمت ف املراز  املتع قة مبوضوع اليياسة.

 صعوبات البحث: .8
  ياد اليياسة مج ة من الصعوبات ديكن حصراا يف: وازصتفا  نيل     

 يف اليياسة؛ ةااصول   ى بعض املراز  املصع صعوبة -
 .ضي  الوقت بالفظر اجد املوضوع وأ يته -
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 اليياسات السابقة املشاهبة ل عوضوع. ق ة  -
 هيكل البحث .9
 تسبقصعا مقيمة وتتبعصعا  ادتة. ثنيثة ةصول ا البح  من ريتكون ا    
بيايددة الفصددل ااول الددري تفدداول أساسدديات حددول ةتفاولفددا يف اجلامددب الفظددري  واآل ددر تابيقدد ت ييمظددر  يةصدد     

تفدداول املبحدد  و  حدد  يشددتعل املبحدد  ااول   ددى ماايددة الفسددب املاليددةتامبثنيثددة  قسددعفاد  ىلوقددي  الفسددب املاليددةت
 دروط وحميدات الفسب املالية. ىل  ةتارق املبح  الثال  أماأمواع الفسب املاليةت  الثاين
مباحدد ت اددتعل املبحدد   أيبعدة ت وزداا يفاالقتصددادية املؤسسدة  يف ااداا املددات أمدا الفصدل الثدداين مت ةيده تفداول     

ماايددة حيتددوي   ددى ااداا املدداتت أمددا املبحدد  الثالدد   مددي ل حددولت واملبحدد  الثدداين  عوميددات حولددة اادااااول 
 دوي الفسب املالية يف حتسي ااداا املات.ةيه الراب  تفاولفا  تقييد ااداا املات يف املؤسسة االقتصاديةت أما املبح 

بإسدقاط اليياسدة الفظريدة   دى  حاولفداحيد  سدرمبالت  ددرنةدياسدة حالدة حدول   ىل تارقفافصل الثال  الأما يف     
 زامب التابيق  ويف اا حت اذادتة ادتع ت   ى متائا واا ول.
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 :تمهيد
،لحنربربظلرتربرب اليل بتلربربنلنس ربرب  لتعتربربالنسب ربربالندل سنربربهل ربربولت ربربتلتيلنالنستيف نربربولندلربرب اليلنس ربرب ن تلندل سنربربه   

لؽلكربولنس رب  لنست سعلعش لعبربم  لارب  لت ربتعيلانترب لك ربملنتلندل ربتأم   لتلربيف  لنسلرب هلرارب .ل رب ن ن ت ل
ت لنسب الندل سنهلنسيتلت ربتأم ليلنستيف نربولندلرب ا،لل ظلرب ل ربلليلنس ن ربعلتينملت ربتعجول ربولتلربولنس لرب  ل  ل
 تربربرب  علتعاربربربربللنملل لربربربربهلندلتع  ربربربهللربربربرب دل ادلندلربربربرب اللندل اربربربدلنسب ربربربربممللنوينا،للت نربربربربنتل ربربرب ن نالنرسربربربربت ج  لل ربربربرب ن نال

 نستج تو 
ممللعربربربربملت لتلربربربرب يفال ربربربربولندل اربربربرب نالندل سنربربربربهلنذل  ربربربربهلنسربربربربيتلتربربربربتتلل ربربربربملنات ربربربرب النسب ربربربربالندل سنربربربربهلتعلنربربربربهل تدنتربربربربللل

نسربربتأمن ت ل ربربول  ربربولنمل  ربربيلندلربرب سنيليلرلربرب  لنستب ربرب ليلربرب رالنستشربربولندلربرب الس ج س ربرب ا،لل ربربولندلعربرب ل لت ل
 ملهلنسب الا ريمللعمتمم،لحنظلتضعلنمل  يللندل ريتولندل سنيلت   لنو رب لنس ن ربعليلانتنربهلنستع  ربول عترب ل

 لنحل سنربربربربربهليلرربربربربربولنستةربربربربربرينالنحل لربربربربرب هليلنسعربربربربرب دل ربربربربربولنو  ربربربربرب اللنر نربربربربرب  نالنسعمتربربربربربمملسربربربربرب ع لل ربربربربربعلنس ربربربربرب لل
لندل س  ا،للع نهل جب للت  نتل ملنلنستلول  لثالثل   حظل للع ىلنسبيف لنست ا:

لندل يفظلنول :ل   نهلنسب الندل سنه؛
لندل يفظلنس  ين:لت  نعلنسب الندل سنه؛

لالندل سنه ندل يفظلنس  سظ:لا لطللزلمينالنسب 
ل
ل
ل
ل
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 المبحث األول: ماىية النسب المالية
اجرب ل ربرب لنحلرب  ليلت نربربنتلنويناللتتجتربعلنسب ربربالندل سنربهللعربربمملشلنربدنا،ل ربرب لغلعربولرلربرب  لنسربتعج ذل للنسربربع ،لللللل
تارب  للل ربملنلندل يفربظلع حرب لحرب  ا ملع االنويلن لنسيتلت رب  لارب لعربمملتارب  نا،لسربملسدلسربب م ليلل،ندل ا

لسربربربن لللتخربربربرينلعنربرب  لنسربربربتأمن ت للتعلنتتربربرب للاربربربملسدللت ربربربمنات تع تتتربرب لل  نسب ربربالندل سنربربربه،لل ربربربول لنستاربربرب  ل
ل سلت نلت  نعت لنستا  ل  كخ نل

 المطلب األول: نبذة تاريخية عن النسب المالية
 ندل ا تتتقلندل ست  لع ىلت لنسب الندل سنهل مل  اللعممل  نحولل عت     لتينملس تيف نوللللل

لل1ل ملهلندل نحول  لد  لانج لت ل:
 م (: 1000المرحلة األولى  )حتى قبل سنة  أ_
ن تربربرب سلنسربربربتأمن لنسب ربربربالندل سنربربربهليل ربربربملهلنحل  ربربربهلنست  ؼلنربربربهلللعربربرب   يلعلربربرب لنملين ملنسع جنربربربهلللتاربربرب  لنستيف نربربربولللل

التربربربوث لتاربربرباليل ربربربملنلندلربربرب ا،لحنربربربظلاربربرب  لذلربربرب لنستربربربوثريلنس نحربربربلليلتاربربرب  لنسب ربربربالندل سنربربربه،للاربربرب  لس تيف نربربربولندلربربرب 
لنسشو  

 للا ربربالنس ربرب ن تلندل سنربربهل ربربوللندل محربربيل  ربربول ربرببيفتتلل0871ليلنس رتربرب الندلتيفربربممللربربمتالنس بربرب تلسربرببهلللل
نس ربربرب لو،لللعربربربملعشربربرب ل لسربربرببه،للتلربربرب يفالنس ربربرب ن تلندل سنربربربهل ربربربولحربربربجولندل ا ربربرب الندلا  لربربربهلومل ربربرب ولسربربرببهل

لا  ربربربربال ربربربربملهلزللربربربرب هلسم نسربربربرب الل لنسربربربربتأم ال  ربربربرب هلنستربربربربمنل لاربربربربول ل ربربربرب م،ل0890  لليلعربربربرب  لل0891
ل تعميملس عال  الليلعب ل لنول  لندلتمنلسهللعب ل لنخلل  لندلتمنلسهلس ش ا الندل محه 

ل(:م 1010م وحتى  1000ب_ المرحلة الثانية )ابتداء من 
ليل ملهلندل ح ه،لرت الرلج عهل ولنستا  نالتعلت :لللل
لن ت ليلرل رالسلت تهليلنستيف نولندل ا  ،للمتلنستأمل0915_لمتل ش ل  نلهلعش ل  السبهل0
ليلرل  ل   هلنستمنل  ل0:2_لمتلنستأمن للع لندلع تريلنس  ن نه،للتعلت ل عن  ل2
 لرتربربربربرب الت ربربربربربتلي نسربربربربربتيل تع  تربربربربربيلل سربربربربربتأمن لنسب ربربربربربالندل سنربربربربربهليلنستيف نربربربربربولندلربربربربرب الل0909_ليلسربربربربرببهل3

للنوغ نولنملين تهلنوخ ى 
لارب اه،ل980لنا(للم نسربهلب ربقلانترب لسرب عل  ربال  سنربهلسلت تربهلع ربىل  نلربهلل_ل   لنمل ولندل ال)نسك بم 4

لترترب النسم نسربهلللرب يلنختالارب اللنحربيفهللربيلنسب ربالندلتع  ربهلللربب عهلزلربميم،لللع ىلاربممل  بنربهلب ت ربه،
                                                           

للتل   ل024-020ص:ل-،لص2117،ل ول بش  نالنوا يؽلنهلنسع لنهلندلتت حه،لنسمظل  ت،لالتحليل الماليلسنمل  لللنحلن ا،لل-1
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تلليل با ربربهللة نانربربهللنحربربمم،لعربربول  نال ربرب ليللربربب ع التخربرب ى،لليل بربرب بقللة نانربربهلتخربرب ى للاربرب  لذلربربملهل
هل   ه،ل   نلو  ل ادالع ىل  ربالندل سنربهلل عت    رب ل  ارب نالع ربىلللرب يلنختالارب الزلربميملنسم نسهل ك  

لليلرلج عهلنسش ا الزلولنسم نسه 
_لل   ربربالنسشربرب اهلندل ربربج مل)يللربرب  (لل سربربتأمن لرلج عربربهل ربربولنسب ربربالندل سنربربهلسرغربرب نولنملين تربربهللترت  ربرب ل5

شلربربرب لتربربربملا لت لنسب ربربرب هلنسع  ربربربملع ربربربىل ت ل ربربرب  لع ربربربىلاربربربكول ربربرب  لستيف نربربربولنسبتربربرب  علنسعج نربربرب النسربربربيتلت ربربرب  لاربربرب ،للل
ندل ت ج لا  اليل جهل ملنلنذل  ،للنبج لا  ال  عمملنذل  لرلج عهل ولنسب الندل سنربهل بترب ل عربم لنسربمل ن ،ل
ل  النس لللن لندل نع ا،للتالحظلت هلع ىل غتل ولتعلنهل ملهلنسم نسهلنرلت لنر تج  لا لا  لت ربول ربول

لس ل ت  
 م(:1020م وحتى 1020لثة )ابتداء من ج_  المرحلة الثا

للمتندال ملهلندل ح هلمب لت ل:لللللل
_ل   النجل  ع الللنذلنئ الندلتأللهلل سشرب ل لندل سنربهللنستر  تربهللترجنربعلنس ن  رب النخل لربهلسك ربريل ربول0

لنسش ا ا،لام ل عمنيلنسب الندل سنه،لل   اللإعمنيلندلت سسلنحل  يبلجملج عهل ولنسب الندل سنه 
ل)ت لعيل(ل   هل  سنه ل41 ،ل ش لتحملنسكت  لي نسهلعول عمنيللنستأمن ل0925يلسبهل_ل2
_ل ربرب  لكخربرب ل للإعربربمنيل  اربرب لتتكربرب  ل ربربولندلت سربربسلنحل ربرب يبلندلربرب لللسعربربميل ربربولنسب ربربالعبربربملت نربربنتلندل اربربدل3

ذلربربملهلللمتلنسربربتأمن ل)نست ربربمت لنسشألربربلل(لاجع  ربربولس ملربربنلللنسربربململتربرب نهلنمل ربربولندلربرب ال   ربرب لندلربرب الس شربرب ا ا،
لنسب  ه 
نست لربربهلنس نحربربللل  لمتنربربدال ربربملهلندل ح ربربهلل لربرب يل شربرب طل تجنربربدليلرلربرب  لتاربرب  لنسب ربربالندل سنربربه،ل حربرب اهللللللل
لنسع جنهليلرل  لتا نقلنستيف نولندل ا لنوس سناضل ل

 م(:1030م وحتى 1030د_ المرحلة الرابعة )ابتداء من م
 ربربربملهلنستربربربمم،لع ربربربىلن تشربربرب  لنسم نسربربرب النسع جنربربربهلندلتع  ربربربهللسربربرب عمل  شربربرب ال نئربربربهلنس   لربربربهلندل سنربربربهلنو  تكنربربربهليللل

ل سب الندل سنه،لخ لهللت ل ملهلنذلنئهل   الجبجعلل شرب لا ربريل ربولنسب ربالندلتع  ربهللشرب ا السلت تربهلتبتجربلل
ن للب ع السلت تربه للارب  لذلربملهلنذلنئربهليل ليلو ربيللتارب  ل  عنربهلنس ن  رب الندلبشرب  م،لشلرب لتيىلن لتارب ت ل

لعلنستيف نولندل الل سب الندل سنه لو يليل ت  
للت تلنس  ن  ليل ملهلندل ح هل  لت ل:لللللل



 الفصل األول:                                    أساسيات حول النسب المالية في المؤسسة
 

 8 

)ت لعهلعش (ل   هل  سنه،لل ملتعربم  للبرب الع ربىلخاتربهلنسا ت ربهليل ربملنلل04_ل ش لنمل ولندل ال)ا سد(ل0
لنجمل  ل،للنات  النجملج عهلات ملع سنه 

ت  ربربربعلنسلربربربع ل اللندلع  ربربرب الندل سنربربربهلنسربربربيتل ربربربملل_لمتل شربربرب لي نسربربرب ال تعربربربميملحربربرب  ليل لنسب ربربربالندل سنربربربهلي2
تل ي لنسش ا ا،للا  ال ت  عل ملهلنسم نسرب ال  ك  نربهلنسربتأمن لنسب ربالندل سنربهللكترب امليلرلرب  لنستع رب ل
ندل ا،لحنظلنتضللت لنسب الندل سنهليلا ا الندلتع  مل ت  تبه،لعبربمل     تترب لل سب ربالندلتع  ربهلل سشرب ا ال

لندل ت  م 
لنسم نس النسع جنهلس ب الندل سنه لتس  تل ملهلنسم نس الل عت     لل ملمتلت ننللل

 م(: 1045م وحتى 1040ه_ المرحلة الخامسة ) ابتداء من 
اربربربربربتملنسبلربربربربربنلنول ل ربربربربربولنو لعنبربربربربرب الخاربربربربرب نال   ربربربربربهليلرلربربربربرب  لنستيف نربربربربربولنسع جربربربربربللس ب ربربربربربالندل سنربربربربربهللللللل

 تربولنسشرب ا النسلربةريمليلأ ربهلت شرباهلنسم نسهلنسربيتلتصلد رب ل) ربريلتو(لحرب  لمتلا  متهلتا ت    للت تل  ل
ل ربولندلعرب ل لت لللب عنهلسلت ته،للا  المب  لهلنسم نسهلنسع جنربهلنول ليلرلرب  ل ربم ملنستب رب لس ب ربالندل سنربه 

نسب ربربربربالندل سنربربربربهلسن ربربربربال رلن عك سربربربرب لدلربربربرب لت ربربربرب يلندلبشربربربربوم،للل ستربربربرب التعاربربربربللنمل ربربربربولندلربربربرب النس ربربربربم ملع ربربربربىلنستب ربربربرب ل
لشومل  ت  الللسعمملسب نال  ي ه ل دلش اولندلت  عهليلندلب

 م وحتى تاريخو(:1046و_ المرحلة السادسة )ابتداء من 
ؽلكربربربربربولللربربربربربنل ربربربربربربملهلندل ح ربربربربربهللو ربربربربرب لندل ح ربربربربربربهلندلع لربربربربرب م،للنسربربربربربيتلح نربربربربربرباللو ربربربربربلللربربربربرب ستا  لنسك ربربربربربربريليللللللل

لنستأمن  النسب الندل سنهليلرل رالعمملتعلت :
نر تجربرب  ل  لنسربربتأمن للتعنربربمينملخلم ربربهلنملين م،لللبربرب الع نربربهل_ل تربرب يملنر تجربرب  لل ستيف نربربولندلربرب الل عت ربرب  هلت0

نسع  ربربملع ربربىل ت لندلربربرب  لليل هليلت نربربنتلتينالنسشربربرب ا ا،للتت ربربريل تربرب  عل شربربرب بت للم نسربربهلنسب ربربربالنسربربيتلتربربرب ث ل
لع ىل عم لنسع  ملع ىل ت لندل  لندل ت ج  

 لندل ربربربربت ج ،للانتنربربربربهلنسربربربربيتل ربربربربم ل  لنست  ربربربربعلس ع  ربربربربملع ربربربربىل ت لندلربربربرب _لرتربربربرب الرلج عربربربربهل ربربربربولنسم نسربربربرب ال2
نعتجربربرب ينلع ربربربىلنستأاربربربنسلل سربربربتلنس ن سربربرب اللنسربربربتأمن هلل عت ربربرب  هلتينملسماربربربنملنوينالندل ربربربت   للس شربربرب ا ا،

لنا .لنملل نانالنسكتن هلستيف نقلع  ملزلميلع ىل ت لندل  لندل ت ج ليل ملهلنسش ا ا لنملين ته،
_لمتلنسربربتأمن لنحل سربرب  ،للنوسربرب سنالنملحلربرب  نهليلنخت ربرب  ل ربربم ملنسب ربربالندل سنربربهلع ربربىلنستب ربرب ،لس تعربرب  ل3

ع ىلنرختالا الليلنسب الندل سنربهلندل ربتأم هل ربوللترب السلت تربهلتبتجربللسلربب عهللنحربممل،تللخربال لاربممل
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يمل  حربربرب علنسم نسربربربهلع ربربربىلتللنستربربربمملنسد بنربربربهلنملربربربمل  بنربربهلزلربربربميم،لاربربربم لنس لربربرب  ل  لتثربربرب لنسلربربربب عهللنملربربربميم،
لنسب الندل سنه 

_لجتربرب ل النسب ربربربالندل سنربربربهلت ربربربدلندل ربربربتأ لهل ربربربول   جربربربهلندل اربربربدلندلربربرب ا،لل   جربربربهلنسربربربمخو،ل  لنسب ربربربالندل سنربربربهل4
لندل تأ لهل ول  ن تلنستماقلنسب مم،لللتخ ىل  تأ لهل ولنس ن   الندلت ا مليلس  لنول ن لندل سنه 

ندل ربرب يالنمل سربرب نهلندلتعربرب   لع نتربرب لع ربربىلنسب ربربالندل سنربربهلا ربربملت ربربيلع ربربىللمتليل ربربملهلندل ح ربربه،لي نسربربهلتربربوث ل-5
سربربرب نولندل ربربرب  لت لنسب ربربربالندل سنربربربهلندلتع  ربربربهلمبعربربربمراليل ن لندلأربربربدل لات ربربربنلع جنربربرب للربربرب ختال لب ت ربربربهلت نربربربنتل

لندلأدل ،لل.سدلنعتج ًينلع ىلنس ن س النمل س نهلندل تأم ه 
 لمطلب الثاني: تعريف النسب الماليةا

لعمملتع  تنل وللنبت :ل ب تلللل
ل 1 للع   ملعولعال هلليل  ا تولتس سنيل.نال عىنلع ىلنذلنكولندل التللنرستةالال-لللل
ومل بشربومللسرب  ولنستيف نربولل ربولنس سرب  ولندلتجربهللندل ارب نالس تع تربنلع ربىلندل اربدلندلرب الل حمى للل-لللل

ل 2ن تل يته
ل 3تا  ل وللب يلنس  ن تلندل سنهلتع  للو  لعال هلت لسللليللبمتولتللل-لللل
تكشربربربنلعربربربول  ربربرب طلنس ربربرب مللنسضربربربعنليلنجل ن ربربربالندل سنربربربهلس ج س ربربربهلع ربربرب  ملعربربربول عربربربم لتلل  اربربرب لل ربربربلل-لللل

لعج نربربهل عربربمنيل ربربملهلنسب ربربالرلت ربربم ل ع   ربرب الا انربربهلس جيف ربربولندلربرب ال رل .نلمتربربال     تتربرب للب ربربالتخربرب ى،ل
 ربربعل  نعربرب مل لربربسلتاربربالعربربميلشلكربربول بتربرب ل ربربعللعضربربت لنسربرب ع لراربرب .لنس ربرب ن لندلب سربربالاجربرب لت لي لربربهلنرعتجربرب يل

ل 4 ىلنجلتهلنسيتلت   للت دلنسم نسهلع ىلت دلنسب التت  نلع
ع ربرب  ملعربربولعال ربرب اللربربيلنس ربربنتلنمل سربرب نهلنسربرب ن يمليلنسكشربرب ا الندل سنربربهل  ت ربربهلل ب جربربهلستكربرب  لينسربربهلل-لللللل

ل 5ست ننتلتينال ش طل عيلعبمل  اهل  بنهل عنبه
النخلت  نربهللل ل عال هلح  لنهلليلل سلل    لؽل ولاربول بترب لا رب ملتللرلج عربهل ربولنحل ربل غل ي للل-للللللل

ندلندن نربربهلنسعج  نربربهللل   جربربهلنسربربمخو(،لا و  ربرب  لندلا  ربربهلنسربربيتلتربرب يليلنحل ربرب ل النخلت  نربربهل ربربملرلتعربرب لاربربنئ للرل)

                                                           
1
ل 52،لص:ل0999ل،لين لنملجمتهلنسع  ه،لنجلدن  ،"تقنيات مراقبة التسييرل:التحليل المالي"  ل لينيملعمل ،ل - 
  57،لص:ل2111،لين لندل ريم،لنو ي ،ل"التحليل المالي للقوائم المالية واإلفصاح المحاسبي "،خ سملل نالنس نلمل-ل2
ل 026،ص:ل2104،لين لنستر لس بش للنست  تع،ل ل ،التحليل المالي: وجهة نظر محاسبيةزلجملنسلريي،لل-ل3
لربربولدربرب يمللربربايللربرب ع ت تع،ل ربربملا مل  م ربربهلحربربجول تا  ربرب ال نربربولاربربت يملندل سربربم،ل،لي نسربربهلح سربربهل  س ربربهل اربرب حول، قياااا األداء المااالي والتنبااش بال  االت تكربربللسن ربربىل-ل4

  45،لص:2104/2105الص:لزل س هللتم نق،لا نهلنسع   لنر تل يتهللنستر  تهللع   لنست نري،ل  ت:لع   لجت  ته،لل  عهلزلجملل حن  ،لندل ن ه،ل
  65،لص:ل2118،لنو ي ،لل ملنسع جنهلس بش للنست  تعين لنسن  لل،"اتجاىات معاصرة والتخطيط المالي:التحليل "ستجنجل،لت املا نيلن،لعم   لت تهلنسبعنجلل-ل5
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تتلللل ح حلعربولنس حربعلندلرب اللاربكولنويناليلندل س ربه،لشلرب لت ربتمعلل لربسللعضربت ل ربعلنسرب ع لن خرب ل
عج نربهلت نربنتلنوينالل ربملتت رب لح سربهل ربولللشكول  يب،لس يفل  لع ىل ت  عل.نال ضربج  لزلربميلتتنربملي

ل 1ح رالنس  ن لندلتأملليلندل س ه
 للع   ملعولعال  الليلعب ل لسلترب  مل ربولندلندن نرب الندل سنربه،لحنربظلت لايفربصلتملعبلرب ل ربولل-للللللل

عب لربرب لندلندن نربربهلرلتربربم ليلحربربمل.نتربربهلع ربربىلاربربلال تربربت،للرلت ربربم لسبربرب ل ع   ربرب ال تنربربمم،للسكربربولت تربرب لتعلنربربهل
ل 2 سنه    للةريهل ولنسعب ل لتلل  الل .نسعبل ل ملنلن
لتع تنل  حملس ب الندل سنهلل ملنلع ىلنسبيف لنست ا:ل عا اؽلكولللعمل ملنلنسع ولل،لع نه
" للع   ملعولعال ربهللربيل  جربيل ربولت  رب  لنس رب ن تلندل سنربهلتحربمعل لنس  ربسللن خرب ليلندل رب  للتشربكولللللللل

لت تعجولست ننتلنوينا "،لت تعجولراتش  ل  نبولنس  مللنسضعنللل ست النسعال هللنبتج ل مس رل عنب 
 المطلب الثالث: أىمية وأىداف النسب المالية

لؽلكولت  نتل ملنلندلا ال  لا عيلعل :لتعلنهلنسب الندل سنهللت من ل ملهلنسب ا لللللللل
 ال رع األول: أىمية النسب المالية

نسربتعج  للنسربعهللربمن،للللربتهلع  ربهلارب  لنسربتأمن لنسب ربالندل سنربهلل  ك  نهتعاللرل  لتا نقلنسب الللللل
تب ةربربللت لتعكربرب لل حربرب حل ربربمىلنسبرربرب حلنسربربململح  تربربهلندل س ربربهلعربربال ربربممل  بنربربهل  حربربنه،لاجربرب لت لنسربربتأمن ل

لت مميل ع    التب  تهل  ت   نهللتتج ولتعلنتت لانج لت ل:ل  نسب الندل سنهلت يمل
  هلستمنال تعميم؛متكول ول ت لعهلتا  نالندل س" -
ل؛3" ت لعهلنس حعنهلندل سنهلس ج س هللنس ج حلس ج ريتولل ا .ل  ن نالنست نري -
 ومتمل مىل م ملندل س  الع ىل  نلتهلنستدن    ل لريملنولو؛" -
  ن  لي لهلظل لندل س هللنسكشنلعول  نبولنس  مللنسضعن؛ -
  ن  لنستع سنهلنسك نهلس ج س هلل  ت ىلتين ت ؛ -
  4"نستع سنهلنسيتلولولع نت لندل س هلل ستةالذل لدلأت نلتل ذل لستيف نقلنس يلنه ن  ل -

                                                           
1
ل 63،لص:ل2111،لنو ي ،ل  س هلنس  ن لس بش للنست  تع،ل"التحليل المالي: تقييم األداء والتنبش بال  ل"ددملزلج يلنسدلنمم،لل- 
ل 230ص:لل،2104نو ي ،لا يؽلن  لس بش للنست  تع،ين لنو، واإلدارة -: الوظائفالمعاصرةمنظمات األعمال تدملت سنليليتو،لل-ل2
3
،لي نسهلح سهليت ن لنسم نهللنست نريلنسع   ملس رتربهلنس رب ت م،ل ربملا مل  م ربهلسبنربولاربت يملندل سربم،لأىمية التحليل المالي في رسم استراتيجية المشسسة لن لخمغله،ل  - 

  82،لص:ل2104/2105الص:ل  سنهل  س ه،لا نهلنسع   لنر تل يتهللنستر  تهللع   لنست نري،ل  ت:لع   لجت  ته،لل  عهلتا للزلبملتلنحل ي،لنس  ت م،ل
4
،لي نسربهل نمن نربهلسعنبربهل ربولندل س رب النسعج  نربهلنر تلرب يتهلل رتربهلسربكنكمم،لتب لحربهل  م ربهلسبنربولاربت يملماة واألداء الماالي للمشسسااتالحوكزلجملنسل حللا ل ،ل - 

  038،لص:ل2106/2107،لالص:ل  سنه،لا نهلنسع   لنر تل يتهللع   لنست نري،ل  ت:لع   ل  سنه،لل  عهلل لللسلت  ،لعب له،لنسمات  نه



 الفصل األول:                                    أساسيات حول النسب المالية في المؤسسة
 

 01 

تتتربرب لالتعلنربربربهلنسب ربربربالندل سنربربربهل ربربولللتربربربهل  ربربرب ل  ربربربتأم للنس ن  ربربرب الندل سنربربهلل.سربربربدللاربربربقلنسةربربرب ول ربربربولللللللل
تتتجرب  لل الثربهلت رب نعل ربولنسب ربالندل سنربه،لل ربللل سمتنرباللاربإ تنستأمن ل ربملهلنسب ربا،لا  سب رب هلس ج  حربيل

  ربرب هلنسبشربرب طل ل  ربرب هلنس ربربن سهلل ربربول ل  ربربالنس يلنربربه،لاضربرباللعربربول  ربربالندلمت  نربربه،لت ربرب لندل ربربت ج ل لان سربرب  ل
 ل  ربربالنس ربربن سه،ليلحربربيلت اربربدلنمل  ربرب  لندلربرب سن  لنوعلنربربهلنس لربرب ىلسب ربربالنس يلنربربهل ل  ربربالنس نجربربهلنس ربرب  نهل

 لع ىلح   لغري  ل ل  النسبش طل ل  النس ن سه لع ىل  النس يلنه
 ال رع الثاني: أىداف النسب المالية

لح   لنسب الندل سنهلل  نسململتماعلنس   تللعج نهلت ننتلنوينالندل الع يمللنس  ن لنذلم لل  لللل
ع ربربىلل غل لربرب تتج ربربوللشربربكولتس سربربلليلتشربربأنصلسلت ربربنلنسع ن ربربو؛للندلتةربربرينالنسربربيتلتثربرب السربرب   لتللل ظلربرب 

نس حربربعنهلندل سنربربهلس ج س ربرب ا،لاجربرب لمت ربربول ربربملهلنسب ربربالتتضربرب لتيلنال   ربربهلستيف نربربقلعربربمملت ربربمن لتخربرب ىل
ل:1 ملا ل بت 

ندل سنهلنسال  هلستيف نقل  لت غالانهل  ربت  ال،للاربملنلنستب رب للل مل ك  ن ات مت ل مىلمتتعلندل س هل -
النحل لربرب هليلنسب ربرب هل ربربولسربرببهلنستةربربرينل  ل سبتربرب  علندل سنربربهلندلجكربربولو ن تربرب ليلندل ربربت  ولل رسربربتب يل

 تخ ى؛ل  
ندللربربرب ي لنستج ت نربربربهلندلت حربربربهلستج تربربربولل ال جربربربهت نربربربنتل ربربربم ملندل س ربربربهلع ربربربىلنرسربربربتمن هللومتربربربمل ربربربمىل -

 عج ن   لنست سعنه؛
ت مت ل مىل م ملندل س هلع ربىلو نربقلظلرب ل رب للليلنسبشرب طللتضربوليل  رب ليلت لنربهلندلرب ن يلندل سنربهل -

 نجمل رالنسيتلت تتلتا  ل ولغري  ليلتع نتلنس يلنه؛ل  
تربرب اريل  ربرب ملعربربولانتنربربهلتشربربأنصل ربرب نبولنخل ربربولنسربربيتلتعربرب ينل بتربرب لندل س ربربهللتربربمعنتل  ربرب طلنس ربرب ملنسربربيتل -

 تتجتعلا لام لتا ت لنوينال  ت  ال؛
 نربنتل ربمىلت ننتل مىلت ن  لنذلنكربولندلرب ا،للاربملنلومتربملنستدن   رب للح   ترب لندلأت تربهلسربمىلنسةربريلست -

 سل ب لعم لنس م ملع ىلنس مني؛ م   لع ىل  نلتهل
ت ربربمت ل ربربمىلنلتعربرب يلندل س ربربهلعربربولسلربرب ب لنستشربربولندلربرب اللندل ربرب علهللربربملسدليلولربربيل   ربربعلندل س ربربهل -

لحملسلت نلندلأ ب لندل سنهلنسيتل ملت علانت ليلندل ت  و 

                                                           
،ل2116لنسا عربهلنول ،ل،لنو ي ،ين لتلبرب يتولس بشرب للنست  تربعس بشرب للنست  تربع،ل كت هلنجملتجربعلنسعرب يبل،ل، مقدمة في اإلدارة المالية والتحليل الماليع و ت للزلجملل-1

ل 313ص:ل
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 عيوب استخدام النسب المالية.:لالمطلب الرابع
ل:1تتج وليس ل  ليلنسب الندل سنهلؽلكولت لتت مل ملهلنسب ال    لت لمللع ل   طلنللل

ل  لنسب الندل سنهلتعتجملع ىل مىلسال هلنو    لنس ن يمليلنس  ن تلندل سنهللنست   ت لندل سنه  -
 لع لهلومتملنوس لنسيتلتتتلع نت ل     هلنسب الندل سنه؛ل -
نسعج  نربربهلل   جربربهلنسربربمخول ربربولاربرب اهلوخربرب ىلشلربرب لغلعربربولنخربربتال لنستع تتربرب النخل لربربهلل بربرب يلندلندن نربربهل -

 تت رينالنسب الندل سنهليلا ريل ولنحل رالغريللنحيفه؛
   لنسب الندل سنهلو ال وللن   ال  سنهلس ل هلشل لغلع ت لسن ال.ناليرسهليل  ت  و  -
يلنستيف نربولل  ل عمنيلنس  ن تلندل سنهلتتتلع ىلتس  لنس نجهلنست  ؼلنهلسرل  لل ملنلنوس  لتكرب   -

  ض الليلا ريل ولنحل را؛
تعتال   جهلندل ادلندل العولنو لمملنسب متهليلترب  ت ل عربيللنبجرب لنحل اربهلنسب متربهلتت ربتلل حل اربهلرل -

 ل س ك   
 بربربرب تلع ن ربربربولتخربربرب ىلغربربربريل  ج سربربربهلتربربرب ث لع ربربربىلح سربربربهلندل سنربربربهلس شربربرب ا ال  ربربربولاتربربرب املنملين مللندلشربربرب اولنستبنربربربهل

ل   للنس  ن تلندل سنه لنست  ت نهلنسيتلرلت ت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

  57ص:،2119ل،،لين لنحل  ملس بش للنست  تعل،لنو ي األداء المالي وأثره على عوائد أسهم ال ركاتزلجملزلج يلنخلانا،لل-1
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 المبحث الثاني: أنواع النسب المالية
تتتقلتغ الندلأتليليلنجل  الندل الس ج س هلت لنسب الندل سنربهلندل ربتعج هليلت نربنتلنوينالندلرب اللل

لرلج ع ال  ن نهلتعتالنوا  لان ع للنستعج ر،لل ل:للأ ل  س ج س  الؽلكولت  نجت ل
 نس ن سه؛  ال -
ل  النستج تو؛لل -
ل  الندل يليته؛ -
ل  الندلمت  نه؛ -
   النسبش ط  -

لالمطلب األول: نسب السيولة
عبربم  لػلربيللسربمن بنت ت ن ل  النس ن سهل  م ملنسش اهلع ىل  نلتربهلنستدن   رب ل لربريملنولربولنجترب هللللللل

تلربربربولنسربربربتيف   ل ربربربملهلنرستدن ربربرب ا للتربربرب ت سل ربربربملهلنسب ربربربالل لربربرب يلنولربربرب  لنس ربربرب   هلنسربربربيتلؽلكربربربولتربربربمنلذل ليل
  متربربهلل ربربت سهللسربرب عهلعبربربملسربربع لنس ربرب   للت عربرب لدلعنربرب  ل ربربم ملنسشربرب اهلع ربربىلنسربربتنت الل  نوسربرب ن للو ت تربرب ل

ل 1نستدن    ل لريملنولو
لنملين ملو ن تربربرب لس ن ربربرب لندلربربرب الؽل ربربربولتعلنربربربهلخ لربربربهلسكربربربول ربربربوللتربربرب ا لندل س ربربربهلع ربربربىلنس ربربربن سهلندل سنربربربهل  للللل

ومتربربملتثربرب ل  ربربت ىلنس ربربن سهلل  ل حربرب اهنسمنخ نربربهللاربربملنلنوبربرب ن لنخل  لنربربهل  ربربولندل  حربربيللد ربربهلنوسربربتت،ل
ع ربربىلنخلاربرب لنر تلربرب يمللنخلاربرب لندلربرب النسربربململت نلتربربهلندل س ربربه،لحنربربظلصلربربملنسك ربربريل ربربولندل س ربرب الو ربربقل

ل  ع ربرب ل ربرب الحنربربظلرلت ربربتانعلنس اربرب الل ستدن   ربرب لا   ربربهليل  نعنربربملنسربربتيف   ت ،لت ربرب لتعربرب ل ربربول رلت لربرب حل
نختتربرب ال ربربملهلندل س ربرب ال ربربولي نربرب لنوعجربرب  ،لذلربربملنلاربرب  لنذلربربم لل  نسربربتج ن ل ربربملنلنس حربربعلؽلكربربولت لتربرب يمل

ل ين منس  ن للس  ن سهل  لحج  لل  اللنستج ن لندل س ربه،لل ربول برب لت ترب لنس ربن سهلاجتةربريلنسربمنتنرلليل
ل 2 س  اندل

للؽلكولت ل ملا للع ل  النس ن سهلانج لت ل:
 
 

                                                           
1
  88،لص:2118،ل ل ،ل،لين لنستك لنجل  علالمالية للمشسسات واإلدارةالتمويل ع بنللسنتلت م لن ،لل- 
  099،لص:ل2111نس ع يته،ل،ل،لين لندل ت لس بش األداء المالي لمنظمات األعمال: التحديات الراىنةنس عنملا ح المجعه،لل-ل2
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 :لت جىل ملهلنسب  هلاملسدللب  هلنس ن سهلنسع  هللو الاج لت ل:لنسبة التداول 

 
ل
لتعربربال ربربملهلنسب ربرب هلعربربولعربربميلندلربرب نالنسربربيتلت ربربتانعلانتربرب لنولربرب  لندلتمنلسربربهلتةانربربهلنخللربرب  لندلتمنلسربربه،لللللللل

لا جربرب ل نيال ربربملهلنسب ربرب هلي ل.سربربدلع ربربىل  ربربم ملنسشربرب اهلع ربربىل  نلتربربهلتخاربرب  لسربربمنيلنرستدن ربرب الندلتمنلسربربهل
ل  لسإلارب  مت برب ل عرب يلل رندلت لئليل لنحل لهلست ننولتملتلرب  لث لتربهلتللنحللرب  لع ربىلن ربمنوللمتربم،ل

ل  ت لنسب رب هلرلؽلكربربولت لت رب تللربربج الادترب يملنسب ربرب هل رب لت ربرب للنربم،للسكربربولنسدترب يملؽلكربربولت لتكرب  ل    سربربهل
ا ربربملتكربرب  لن تتربرب علنسب ربرب هل تنرربربهل تربرب يمللبربربملنولربرب  لندلتمنلسربربه،لل ربرب التربرب ناتلندلأربربدل للعربربم لي لربربهل عنبربربهل

 ال ترب يمللبربملنسب متربهلللرب  مل  رب سالانترب لشلرب لتربم لتل تتهلل رب لت رب لغربريللنربملل ربملتكرب  ل ترب يملنسب رب هلل رب
ع ربىلعربم لنسربتأمن لنسشرب اهلنجلنربملس  ربن سهلسربمتت للت  نربربولنس يلنربهل تنرربهل.سربد،لتلل مبرب لل رب ال ترب يملتربرب ناتل
لبربربربملنسعجربربربالاللتضربربربأجهل تنرربربربهلعربربربم لنسربربربتأمن لسن سربربرب اللنربربربممليلنستيفلربربربنولل ت لعربربربهلنسعجربربربالالندلربربربمتبي،ل

 ،لاجربربرب لتاربربرب   لمبت سربربربسلنسب ربربربالنمل  ربربربهلس شربربرب ا النسب ليفربربربهليل تربربرب لسربربربملسدلغلربربربال ربربرب ناملنسب ربربرب هلل     تتربربرب
نسبش ط،للاملسدل  نع ملسلت نلنجل ن النوخ ىلنسيتلؽلكولنستب  بت ل ولخال لنسب  هللعال تترب للرب س ب يل

 1 نوخ ى
 للو الاج لت ل:نسبة السيولة السريعة: 

   
       
 ملهلنسب  هلت ن ل مىل م ملندل س هلع ىلنس ا الل ستدن    ليلنولولنس لريلل.سربدليل لنس ررب ال        

تخا  لعم ليل ن ربهلسربملسدلتربتتلنستواربملل   ولنول  لندلتمنلسهللت لعلنست ع يلندلأدل ل ،2لنعلندلأدل ل  
ا  ل عم ليل ن لندلأربدل للنربمنلرلتكرب  ل برب تلينعلرسربت ع يل ربملنلللاإ.ن وليل ن لندلأدل ل  ولنست ع يه،ل

ل 3نسعبل لندلتتل ولعب ل لنول  لندلتمنلسه
 

                                                           
1
لل 207،لص:ل2104،لنو ي ،لنسا عهلنول ،س بش للنست  تعلنوا يؽلن  ،لين لالمالية العامة اإلدارة، ح ولزلجملنس  حل - 
ل 92،لص:ل2104،لنو ي ،لين لغنمنالس بش للنست  تع،لااللكترونيةالمحاسبة الدولية وعالقتها بالتجارة ل ل ،لل ل ن نتل-ل2
  631،لص:ل2103ل،نس ع يتهل،  لس بش للنست  تع كت هلنسع نكل،مبادئ المحاسبة والتقرير الماليلسنمللولزلجملنسش  ين،لل-ل3

 (20)           ندلتمنلسهلندلأدل /لنخلل  ل-   هلنس ن سهلنس  تعهل=لنول  لندلتمنلسه

ل(20)ل            لنخلل  لندلتمنلسهندلتمنلسه/لل   هلنستمنل ل=لنول  
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 لو الاج لت ل: :)السيولة الحالية( النقدية ةنسب 
 

 
سربربمنيلنرستدن ربرب ال لربربريملنولربربوللتعتربربالنولربرب  لاربرب هلنسب متربربهلل  ك  نربربهلت حربربلل ربربملهلنسب ربرب هل ربربمىلللللللل

ل 1  متهلخال لامملللندمل  ولنول ن لندل سنهلنس  ل هلس تمنل ليلنس   لهل   للاول  لؽلكولو ت هل
 التمويلالمطلب الثاني: نسب 

لتكت ربربال  ربرباللتت ن ل  ربربالنستج تربربولي لربهلنعتجربرب يلندل س ربربهلع ربىلت ربرب ن لنسةربربريليلمت تربولت شربربات ربللللل
 ترب يملل  ن تت عت ل ربملترب يملل  نستج تولتعلنهلسكولنوب ن لندلعبنهلل دل س ه،لاتلل تلندلالتل ولحنظل

ت لربرب حتت،لغربربريلت لتدنتربربم  للشربربكولغربربريلب نعربربلل ربربملت ربرب الس جربربالتل   ربرب ل تنرربربهلس جأربرب ب لنسربربيتلتلربربرب حال
عج نهلنر منو،لل ربول  حنربهلتخرب ىلتتربتتل   حرب   لاربملهلنسب ربالو رب لتعاربللذلربتلير ربول  تربهلع ربىل ربم مل

ل 2هل ولعم هندل س ل   نوندل س هلع ىلسمنيليت   ليلكل ذل لنملميم،للع ىلح ال.سدلت   ل ل
للؽلكولت ل ملا للع ل  النستج تو:

 :3 ملهلنسب  هلل سعال هلنست سنهلو النسبة التمويل الدائم: 
ل

ل
ا  ال ربملهلنسب رب هلللاإ.ن  ت ىلتةانهلنول  لنسةريلل  تهلل و  ن لنسمن جه،لل  لتشريل ملهلنسب  هلللللللل

 ت لندل  لنسع  ولتك  لس س  ،لل ملنلتربم لع ربىلت للربدنانل ربولنولرب  لنسةربريللت ول ولنس نحملنسليفنل،لا  
ا  ربال ربملهلنسب رب هلتاربال ربولنس نحربملاتربملنلتربم لع ربىللل .نل  تهلشل  لعولب تقلنس  لول لريملنولربو،لت رب ل

  لنول  لنس  لتهلشل سهلل و  ن لنسمن جه ت
ل
 

                                                           
ل 207-206ص:لل-،لص2102،لنو ي س بش للنست  تع،للين لنسن  ل ملنسع جنهللاألعمال الحديثة" وظائف المنظمة"، "إدارة،تدملت سنليليتول-ل1
2
 لت ه،للNCA،لي نسهلح سهلندلعجولنجلدن  ملنجلمتملس جلانا:لفي البورصة التحليل المالي ألغراض تقييم األداء وترشيد قرار االستثمارليفبيلا ؽله،ل - 

ري،ل  ت:لع   لنست نري،ل ملا مل  م هلحجول تا   ال نولات يملندل سم،لالص:لنملين ملندل سنهلس ج س  ا،لا نهلنسع   لنر تل يتهللنسع   لنستر  تهللع   لنس ن
ل 079ل-078ص:ل-،لص2103/2104،ل3ل  عهلنجلدن  

  079  لق،لص:نسل ت لندل لعلل-ل3

 (20) .........    هلنستج تولنسمن تل=ل)نو  ن لنسمن جه/لنول  لنسةريلنجل  ته(

 (20) ........ نسب مته/لنرستدن  الندلتمنلسه   هلنسب متهل=لنسب متهللنول  لا هل
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 :و الل سعال هلنست سنه:لنسبة التمويل الخاص 
 
ل
تمل ربربم ملت ربرب ن لت ربربن ل ربربملهلنسب ربرب هل ربربمىلتةانربربهلندل س ربربهلولربرب ذل لنسةربربريلنجل  تربربهللو  نذلربرب لنخل لربربه،لل

لا جرب ل ربولنس نحربملندل  عليلل  لت يفقلا لع ىلتةانهلنول  لنسةريلنجل  ته،للا ج لا  ال ملهلنسب  هلتاا
 ج س ربربربهلي ل.سربربربدلع ربربربىلت لندل س ربربربهلنسربربربتا عالمت تربربربولتلربربرب ذل للو  نذلربربرب لنخل لربربربه،لل ربربربملهلنس حربربربعنهلت ربربربجللس

 ليفنل ا ج لت نيال.سد،للنسعك ل ت سهللللل ح انهل حلل  لع ىل  لول
  :نسبة التمويل الخارجي 
ندل س ربربربهليلمت تربربولتلربرب ذل ل ربربولت ربرب ن لنسةربربري،لاجربربعلل ربربرب الل سنربربهت ربربيل ربربملهلنسب ربرب هلندلربربمىلنسربربململ.  ربربالللللل

نوان النوخ ىلع ىلح ذل لتمتالع ىلنطلت ول ربملهلنسب رب هلنطلترب ولندلأرب ب لنسربيتلتتعرب ولذلرب لندل  حرب  ل
ع ل اليلسربمنيل نجربهلنس رب وللنست ن ربملعبربم  لػلربيل  عربمل ولندلت  علت لرلت نلهلندل س هللل .لندلالت،ل

ل:1لع ل الستتع ولذل لندل س هل بت ل  نستيف   ت ،لت  لن تت عل ملهلنسب  هلانشريل
،لحنربربظلت لندل  حربربيلسربرب  لؽلتبعربرب  لعربربولت ربربمميل حربرب انهلربربع لهلنحللربرب  لع ربربىلت ربرب ن ل  محربربهل -

 س ج س ه؛ل ح انه  لول
لربربربع ل ال  اربربربئهلعربربربولنحتجربربرب رالعربربربم لنس ربربربم ملع ربربربىلت ربربربمتملنس ربربرب لوللا ن ربربربم  ،لشلربربرب لتعربربرب ول -

 نحتج رالنسع  لندل ا؛ل  ندل س هل
 لع ل ال  ت اهللدت يملندلأ ب لنسيتلتتع ولذل لندلالت  -

لتتتلح   ل   هلنر منوللاقلنسلنةهلنست سنه:
ل

ل
ل
ل
ل

                                                           
1
  094،لص:ل2114،لنو ي ،ل  س هلنس  ن ،لالمالية المتقدمة اإلدارةددملزلج يلنسدلنمم،ل - 

ل(50........ ) موال الخاصة/األصول الغير الجاريةنسبة التمويل الخاص = )األ
ل011×نرجل  ته(××*

 

 (16)ل        ل   هلنر منول=لرلج علنسمت  /لرلج علنول  
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 : نسب المردوديةلثالمطلب الثال
ح ربرب  لندل يليتربربهلت ربربجللسبربرب ليل ربرب  لنسربرب لللع ربربىل ت لندلربرب  للاربربملنل ربربمىلا ع نربربهلنسربربتأمن لندلربرب ن يلل  للللل

ت يلسب لنسعال ربهلندل لرب يمللربيلنسبتنرربهلنسربيتلولرب الع نترب لندل س ربهللا دل يليتهندلت حهل ولب  لندل س ه،ل
ل 1لسلت نلنس س  وللندل ن يلندل تعج هل ولتلولنحلل  لع ىل ملهلنسبتنره

تعربربربال ربربربملهلنسب ربربربالع ربربربىل ربربربم مل  ربربربريملندل س ربربربهلع ربربربىلنرسربربربتأمن لنو  ربربربولدل ن ي ربربرب لندلت حربربربهللت ع نربربربهلللللل
ل:2نسب الصلمللات املس يفل  لع ىلنسع  م،لل ولت تل مله

 :مت ربربربول ربربربملهلنسب ربربرب هلنسربربرب لللندلتيفلربربربولع نربربربهل   لربربربولاربربربوللحربربربممل  متربربربهل ربربربولنو ربربرب ن للالمردودياااة المالياااة
 نخل لهلندل تعج ه،للو الل سعال هلنست سنه:

ل
  ل

رلت نلربربهلندل س ربربهللربربع ل اليللربربمل ل  ربرب عليللحربربى ربربولنوح ربربولت لتكربرب  ل ربربملهلنسب ربرب هل  تتعربربهلللللللل
لا  اليل لهلسملسد لل .نلميل
  س ربربربهليلنسربربربتأمن ل  ن ي ربربرب لستيف نربربربربقلتعربربربال ربربربملهلنسب ربربرب هلعربربربربولاتربربرب املندلل:قتصااااديةاال دودياااةالمر 

 نو ل ح،للو الل سعال هلنست سنه:
ل

 

 :)تعربربربال ربربربملهلنسب ربربرب هلعربربربول ربربربمىلو نربربربقلندل س ربربربهللالمردودياااة التجارياااة ) نسااابة الربحياااة الصاااافية
 سبتنرهلل انهلتملل ست ع يلنسض ن الندلما عهلعول  تلنوعج  ،للو الل سعال هلنست سنه:

ل

 

                                                           
1
  012،لص:2108ل،،ل ل ،لين لدن  نلس بش للنست  تع، دراسات في المالية والمحاسبةس  ناللنوخض  - 
،لي نسربربربربربربهلح سربربربربربهلندل س ربربربربربربهلنس ببنربربربربربربهلرصلربربربربربرب  لنس بربربربربربرب نالتقياااااايم األداء المااااااالي للمشسسااااااة واتخااااااا  القااااااراراتدور المعلومااااااات الماليااااااة فااااااي لربربربربربولخربربربربربرب ل لل ن ربربربربربربه،لل-ل2

KANGHAZلالربص:ل  سنربهل  س ربه،لا نربهلنسع رب  لنر تلرب يتهللع رب  لنستر  تربهللع رب  لنست ربنري،ل  ربت:لع رب  لندل ل تري،ل ملا مل  م هلحجول تا   ال نولات يمل،
ل 87،لص:ل2118/2119ل   ين ،لنست نري،لل  عهلتزلجملل   م،ل

 (20)  ل      لندل يليتهلندل سنهل=لنسبتنرهلنسل انه/لنو  ن لنخل لهلل

 (20)  ل      لنو  ن لنسمن جه=لنسبتنرهلنسل انه/للندل يليتهلنر تل يتهلل

 (20) ل      لنسل انه/ل  تلنوعج  لخ  يلنسض ت هندل يليتهلنستر  تهل=لنسبتنرهللل
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حربمل     تترب ل ربعلل  تت ربعلل ظلرب نسربتعج  ل ربملهلنسب رب هلع ربىلي نسربهلندل س ربهللربملن  لا ربس،لرلتت  نلللللللل
  ربربالندل س ربرب النسربربيتلتبشربربسليل تربرب لنس اربرب ع،لو لحربربعنل ربربملهلنسب ربرب هلت ربرب  ل  ربربالندل س ربرب النوخربرب ىل

لتع لحعنللحعت لنستب ا لليل ا عل ش بت  
  نس ربم نالنستر  تربهللل اتشرب  ت ربجلل ربملهلنسب رب هلل(:اإلجمااليمردودية الن اط ) نسبة الهامش

س ج س ه،لسملسدلاتللت تعجولا سل ولبرب  لندل س رب النستر  تربهلاتربللت حربللنس يلنربهلنستر  تربهل
 :1نس نع،للو الل سعال هلنست سنهل ع يمدلأت نلعج ن النسش ناللة ول

ل

ل

ل ت لتك  ل ملهلنسب  هل  تتعه ولنوح وللللللللل
 :ت ربجلل ربملهلنسب رب هلمبع اربهل ربمىلمتكربولندل س ربهل ربولو نربقلارب   ل ربرب اللنسابة ربحياة االساتغالل

 يل ش بت ،للو الل سعال هلنست سنه:
ل
 

 :)ت ربربربربتعجول ربربربربملهلنسب ربربربرب هلس نربربربرب  ل  يليتربربربربهلنساااابة التكاماااال العمااااودم )نساااابة القيمااااة الم ااااافة
لتك سنتربربه،للنمل تربرب يو لنس نجربربهلندلضربرب اهلتوخربربملللعربربيلنرعت ربرب  ل عانربرب الع ن ربربمللنمل ت لنربربهندل س ربرب ال

 لو الل سعال هلنست سنه:

ل

ل

ل

ل

ل

                                                           
1
ل 88س لق،لص:للولخ ل لل ن ه،ل  لعل - 

 (02) ل      ل/ل  تلنوعج  لخ  يلنسض ت هنملمج ا  يليتهلنسبش طل=لنذل  شل

 (00)ل      ل   هل يلنهلنرستةال =ل تنرهلنرستةال /ل  تلنوعج  لخ  يلنسض ت ه

 (02ندلض اه/ل  تلنوعج  لخ  يلنسض ت هل     ل)ل   هلنستك  ولنسعج يمل=لنس نجه
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 المديونية. المطلب الرابع: نسب
  الندلمت  نهل للنس ن  لسم لربهلنسربتعج  لنسشرب اهلس ت ربتنالالندل سنربهلندلترب ا لسربمتت  ل  ربولندلترب لولت لللل

ل،لليلح سهلنسدت يملاإ لنسمن بيلسنك  ليل   نلح ي %011رلتك  ل ملهلتا  ل ول
ل:1لؽلكول.ا لعممل ض  يلسب الندلمت  نه

تللمبعربربىنلكخربرب لنر ربرب ن لنسربربيتللا  ربرب لندل ربرب عليلس شربرب اه،لع ربربهللتعتربربالنسربربمن ب  ل نجربربهلح ربرب  لندل ربرب علي، -
 ت  ل   شلت   لحل   تت 

ػلربربتتظلتلربربيف  لندلشربرب لعلمبنربربدمل ين ملندلشربرب لعللنس ربربنا ملع نربربهلل نسربرباهلنر ربربمنو،ليل لت لتضربربا ل -
 سنيفض لنلا ا التلل   عليللمي 

لع  ربملتدتربملعربولنست ن ربملتدتملتليف  لندلش لعل ولا صلت ل حتتل .نلنستا ع نلنسربت ج  لنس رب لول -
 ندلما عهلع ىلت  دلنس  لو،لل ملنل  لتمعىلل دلت ل ملع ىلندل كنه 

للتشجول  الندلمت  نهلنسب النست سنه:لل
ت ن ل مىل   علهلندل محيليلمت تولنست ج  نالنسشرب اه،لل .نلبرب حل ربوللنسبة قابلية السداد:  0

 نس نحملضللولع ىل   هل   علهلندل سكيليلنستج تو 
ل
 

للت    ل ملهلنسب  هل عل  النس ب نالندل حنهلسنالحظلتملنختال ل  تالس ب  لل ت لعهلتس  له 
ت نربربن ل ربربملهلنسب ربرب هل ربربم ملنسشربرب اهلع ربربىلو نربربقلت لربرب حلستةانربربهلنست  ربربممللنساابة االسااتقاللية الماليااة :  2

 ع ىل  لو،للت   لل دلع يسهلنست سنه:
ل
ل
ل
ل
 

                                                           
 ربربربملا ملاربرب يلتربربربمخولحربربجول تا  ربربرب ال نربربربولل-  ربربالندل سنربربربهلل سربربربتأمن ل-ليل  ربربرب ليلسربربربال هلنوينالندلربرب الس ج س ربربربهلنر تلربرب يتهلنستيف ن نربربهل تربرب ل لربربرب ا،للكخربرب ل ،لندل نلعربربربهلل-1

  57-56ص:ل-،ص2119/2101لسبه عتملنسع   لنر تل يتهللنستر  تهللع   لنست نري،لندل ادلنجل  عللل س نيم،لندل سنه،ليلع  لنست نري،للا عللنس ن    ات يمل

 (03     ) مج النول  ل/=ل مج النرستدن  ال  ل نهلنس مني   هل

 (04    )نو  ن لنخل له/لرلج علنسمت  =ل   هلنرست السنهلندل سنه
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 المطلب الخامس: نسب الن اط
تلرب ذل ،للوربميل ربمىلاترب املنملين مليلت تأم ل ملهلنسب الست نربنتل ربمىلصلرب حل ين ملندل س ربهليل ين مل   

ت سنربربربملندل نعربربرب ال ربربربولنرلربربرب  ،لتملت نربربربن ل ربربربمىلا ع نربربربهلندل س ربربربهليلنرسربربربتأمن لنر  ربربربولس جربربرب ن يلندلتربربرب ا مل
  1سمتت ،لستيف نقلتاالحرتلشلكول ولندل نع ا للانج لت للت تل ملهلنسب ا

 نربهلندلتجربهلدلع اربهل ربمىلنسعال ربهل:لتعتال ملهلنسب  هل ربولنسب ربالنستيف نأوال: معدل دوران مجموع األصول
لربربيلندل نعربرب النسلربرب انهللحرربربتلنرلربرب  لندل ربربتأم هليلت سنربربم  لينخربربولندل س ربربه للتربربتتلح ربرب  ل ربربملنلندلعربربم ل

لل سعال هلنست سنه:ل
ل
ل

يلت نربربربنتلنوينال ندل اربرب نالنستيف ن نربربربهلندلتجربربهتعتربربال ربربربملنلندل اربرب ل ربربربولثانيااا: معااادل دوران األصااول الثابتاااة: 
نستشةن ل،للوميل ملهلنسب  هل ربمىل ربم ملندل س ربهلع ربىلو نربقلنرسربتت يملندل  ربىل ربولنولرب  لنس  لتربهلسربمتت ل

    يلو نقلنو ل ح للتتتلح   ل ملنلندلعم للاقلنسعال هلنست سنه:
 
 

 ربولندلشرب اولنسربيتلتلرب ي لندل ربريتول رب للربسالح اربهلندلأدل رب ا،لثالثا: معدل دوران األصول المتداولاة: 
لخال لامملنستأدتولرلو قلندل س هل يل ،لسربملسدلت ربجىلل رسربت ج  لنجل  ربم،للا جرب لب سربال ربمملنستأربدتول

يملسربربرب عهلنسربربربمل ن ،للات ربربربنلب نعربربربهليل ن لوج ربربربالندل س ربربربهلتع ربربرب التاربربربا،للل ستربربرب التعجربربربولنملين ملع ربربربىل تربربرب 
     ندلأدل  الح النختال لب نعهل ش طلندل س ه)لجت  م،للب عل،لخم ل( 

 
 
 
 
 

                                                           
ع ربربرب  لليلياتربربرب  نهتب لحربربربهللسبنربربربولاربربربت يملل-ي نسربربربهلح سربربربهلرلجربربربعللربربربنمن ل-يل لح اجربربربهلنسشربربرب ا اليلو نربربربقللربربرب يملنست ربربرب  ت لندل سنربربربهللو ربربربيلنوينالندلربربرب ال لنربربربممللشربربربري،ل-1

 ،للتل   049/051،ص:2106/2107هلزلجملل حن  لل دل ن ه،نستر  ته،لل  ع

 (05     )رلج علنول  ل/=ل  تلنوعج  للنول  ل عم لنسمل ن 

 (06س  لته     )ننرل  لل/=ل  تلنوعج  للنس  لته عم ليل ن لنول  ل

 (07     )/لنول  ل تمنلسهل:ل  تلنوعج  ندلتمنلسهل عم ليل ن لنول  
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ولربربربنول:للت ربربربتأم ل ربربربملهلنسب ربربرب هلاج اربربرب لس يفكربربربتلع ربربربىلاتربربرب املندل س ربربربهليلرابعاااا: معااادل دوران ال باااائن
يت  ربرب ،لاك جربرب لنتتربربعلندلعربربم ل     ربربهلل س ربربب نالنس ربرب ل هلتللعربربولندل س ربربهلندلج ث ربربه،لاتربربملنلتعربرب لو ربربولغربربمن مل

لندل س هليلولنوليت    للتتتل ملنلندلعم لل سعال هلنست سنه:
ل
ل

:لت ربربتأم ل ربربملنلندلعربربم لاج اربرب لس يفكربربتلع ربربىلسربرب عهلندل س ربربهليلومتربربملن المااوردونخامسااا: معاادل دورا
نستدن   ربربرب لنس لربربربريملنولربربربو،للتربربرب ت سل.سربربربدللعربربربميل ربربرب نالنست ربربربمتملخربربربال لاربربربممل عنبربربربه،للغلربربربالت لتكربربرب  ل ربربربملنل
ندلعربربربم ل  ت ربربرب ل ربربربول عربربربم ليل ن لنسدلربربرب  ولنوخربربربملليلنحل ربربرب   لنخربربربتال ل نجربربربهلندل نعربربرب العربربربول نجربربربهلندلشربربربمت ال

ل حللندل س هل ت يمل عم ليل ن لنسدل  ولعربول عربم ليل ن لندلرب  يتو للتربتتلح رب  ل ربملنلندلعربم لللتك  لي
لل سعال هلنست سنه:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (08     ))لنسدل  ول+تل ن لنس   (ل/ عم ليل ن لنسدل  ول=ل  تلنوعج  لنس ب مل

 (09    ))لندل  يتول+لتل ن لنسماع(لل/ عم ليل ن لندل  يتول=لندلشمت النس ب تهل
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 المبحث الثالث: شروط ومحددات النسب المالية.
  لنرسربربتت يمل ربربربولنسب ربربربالندل سنربربربهللح ربربربولنسربربربتأمن ت لتعتربربربال ربربربم لس جيف ربربربولندلربربرب ا،للحربربربىلتربربربتجكول ربربربولللل

و نقل ملهلنرستت يمل ب تلرلج عربهل ربولنسشرب لطللنملربمينالنسربيتلغلربالت ا  رب للتخربمل  للعربيلنرعت رب  لعبربمل
لنستيف نولل ستأمن لنسب الندل سنه 

 مطلب األول: شروط النسب المالية.
  لنرسربربتت يمل ربربولنسبتربرب  علنسربربيتلت ربربم ت لنسب ربربالندل سنربربهلت  ربربىل  بربرب للربرب ستتتلنجلنربربمللنرختنربرب  لنس ربرب نتلذلربربملهلللل

نسب ال ولتلولنست لول  لتاضولنحل   ل،للانجرب لت ربللت ربتلنسشرب لطلنسربيتلتتعربيلنحمن ترب لتثبرب النسربتعج  ل
للل1:نستشأنصلل سب الندل سنه

لنسيتلتماال بت لل سلل    لنسب ا ت لتك  ل ب تلعال هل با نهلليلنسعب ل ل -
لنختن  لنسب النسيتلتتتقل علنو من لنسيتل م لذل لعج نهلنستشأنصلندل ا  -
ت لتكربرب  ل بربرب تلت  ربرب  ل  لعنربربهلس ج    ربربهلسربرب نالسربرببت لندل س ربربهلخربربال ليل نالسربرب ل هلتللدل س ربرب ال -

ل ب ا هلتللحىل ولخال ل  ال عن  تهل تتقلع نت ليلح ولنستيف نولندل ا 
لنرعتج يلع ىل   هللنحمملس يفكتلع ىللحعنهللتينالندل س هعم ل -

 المطلب الثاني: محددات النسب المالية.
تربربربربتتلنسربربربربتأمن لنسب ربربربربالندل سنربربربربهلل نسربربربرباهلندلربربربربمت تولنسربربربربملتولتتربربربربما  ل  لو نربربربربولل ت لعربربربربهللتاربربربرب ت لنويناليلل   

تربربملي لربربهلنس ربرببمنالنسربربملتولنسشربرب ا النسربربيتلتعج ربرب  لاربرب ،للاربربملنلل نسربرباهلنسربربمن ب  للنس بربرب تللخربربانالت تنربرباللوم
تتربربما  لتس سربرب ل  لومتربربمل ربربمىل ربربم ملنسشربرب اهلع ربربىلسربربمنيلنستدن   ربرب لندل سنربربه،للتخربربرينلتربربتتلنسربربتأمن لنسب ربربال
ل نسربرباهلندل ربربت ج توليلنوسربربربتتلنسربربملتولتتربربربما  ل  لومتربربملي لربربربهلاتربرب املنسشربربرب اهليلتينالتعج ذلربرب للندلأربربرب ب ل

 يلنسش اه لنستشةن نهللندل سنهلندلل ح هلسملسدلل ع يرالنسبج 
ل غربربتلصلربرب حلنسب ربربالندل سنربربهليلتربرب اريلندلع   ربرب الندلا  لربربهل  لحربربمنًلا ربربريلسكربربولا تربربقل ربربولنست ل ربرب النس الثربربهلللل

نس  ل ه،ل رلت  لذلرب للعرب لنملربميناليلنسربتأمن ت ،لنو رب لنسربململت تضربلل  نعرب ملنحلربمل ،لاجرب لت لنس لرب  ل

                                                           
،لنس ربرببهلنول ل  سربربم،لالربربصل  سنربربهللح اجنربربهلندل س ربربهلل  سنربربهللن تلربرب يليلا،ل  ربربتلنسع ربرب  لنر تلربرب يته،لا نربربهلنسع ربرب  ل) ا  عربربهليلنستشربربأنصلندلربرب ال(ي يل ملحل ربربو،ل-1

ل 2104/2105لنر تل يتهللنستر  تهللع   لنست نري،لل  عهلزلجملخنض لل ك م،
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نربربولنو ربرب لنسربربململتربرب يمل  لنخربربتال ل تربرب  عل  ل تربرب  علزلربربميملتت  ربربنلع ربربىلت ربربمت لنسشألربربللس  ربرب  تلل ستيف 
ل:1نستيف نول ولاأصل  لكخ  للؽلكوللن  لت تلزلمينالنستأمن لنسب الانج لت ى

تعجولا ريل ولنسش تك النسك ريمليلعمملرل رالسلت ته،لنو  لنسربململتلربعال عربهل     ربهل ترب  عل -
ت تلربرب ل  ك  نربربهل لربرب ناللنسشربرب اهلل سشربرب ا النوخربرب ىلتللل دلت سربرباهلنخلربرب صلللربربب عهل عنبربربه للل ستربرب ا

  ملهلندل     الع ىلنسش ا النسلةريمللنسيتلتبتجللمجنعلت شاتت ل  للب عهلزلميم 
 ربم لا ربربريل ربربولنسشرب ا اليلو نربربقلتينال تجنربربدللسربملنلاربربإ ل     ربربهل  رب ت لندل سنربربهلل سب ربربالندلت سربرباهل -

ال ربربعلنسشربرب ا اليلنسلربربب عهل ربربملرلػل ربربقلنذلربربم لندلبشربرب ي،ل .لغلربرباليل ربربملهلنحل سربربهل لربرب نالندل    ربرب 
 .Benchmarkingندلتجندمل

ت يمل عم لنستضأتل  لعم لي هلا ريل ولنس ن   الندلبش  ملخ لربهلل سب رب هلدلعربمرالنسربتتالتل -
نول  لنس  لتهلتللتك تهلنس ض عهلندلأدل هلنر  لنسململت تضلللل يل م ل ربولنست ربمت لنسشألربلل

 س  ل  ل  ل ت  عل ع  سه 
ل ندلبشربرب  ملل سع ن ربربولندل إنربربهل .لات ربربنلنس ن  ربرب الندلبشربرب  مليلاربربت لت  نربربلاجربرب لتتربربوث لنس ن  ربرب الندل سنربربه -

عربربولت ربربدلنخل لربربهللشربربت لسربرب تجا،للسربربملنلاربربإ لنسربربتأمن لندلت سربربسلنسشربربت ملس  ن  ربرب ال ربربملتربرب يمل  ل
  ت  علتا  لي ه 

ت   للعرب لنسشرب ا الل ارب .ل لرب نانال ربولاربو  للن  رب اللشربكولتمجربولرلتعربالعربولنس ن ربعلنستع ربلل -
اربو لت رب  لنسشرب اهللرب ر منولنسا تربولللTechniques Window Dressingللت ربجىل.سربد

نولوليلنوس  علنوخريل وليت ربجاللربمرل ربولنوسرب  علنول ليللمنتربهلنسعرب  لنجلمتربمل ربعل تربمنعل
 نجهلنس  ول  منًل  لت لتتتلت لنهلنس رب ولنسةرب ولنخلرب صللربهللعربمل عربمنيلندلندن نربهليل  تربهلنسعرب  ،ل

 ل رت  لسن سهلندلش لعللشكولتاضربوللك ربريل ربولح ن ربهلنو رب ليلارب اهلزلربولنو  لنسململت يمل 
 نسم نسه 

اجربرب لتربرب يملنخربربتال لنوسربرب سنالنمل سربرب نهلااربرب  لنرسربربتتالتلتللبربرب  لت ربربعريلندلأربربدل ل  لنستربربوث ل -
ع ربربىل تربرب  علتعجربرب  لنسشربرب اه،للل ستربرب اللربربع لهل     ربربهل تربرب  علنسشربرب اهللبتربرب  علنسشربرب ا النوخربرب ىلنسربربيتل

  س نهلسلت ته تت علتس سنالزل

                                                           
ل 028-026ص:ل-صل،2115نهلس بش للنست  تع،لب عهلنول ،ل ل ،ؽلي ح يلعا لغبنت،لي نس اليلمت تو،لندلكت هلنوال-1
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 ملتلعالنس ل  ل  ل ت  علزلربميمل ربولي نسربهلنسب ربالندل سنربه،لاتيف ربول  رب هلنستربمنل ل ربملتت رب ل -
 لواك  لسلت تهلت يمل  لنس ل  ل  ل ت  علسلت تهل ولل نال ملنلنستيف نو 
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ل:خالصة ال صل
ندل سنربربهلتعتربربال ربربولتيلنالنستيف نربربولندلربرب اللنسربربعهل ربربولخربربال لي نسربربتب لذلربربملنلنستلربربولتربرب للربرب ب ل  لت لنسب ربربالللل

نر تشربربرب  لل ربربربللت ربربربم لتينملتعربربرب  لع نتربربرب لنستكربربرب لندلربربرب النمل سربربربيبلندلع لربربرب ليل غلربربرب يلنسعال ربربرب اللربربربيلندلع   ربربرب ال
نر تل يته،لل جب للإل ن لتعلنهلنسب الندل سنهللإح اهلن لت منات للت  نعترب ،لل جبرب لنتضرب لل رسربتأالصلت ربتل

لنهللزلمينالنستأمن ت للعن ا  ا لطلنسب الندل س
لت ل ب ل ولخال لي نسهلنسب الندل سنهلع   ملعولعال هللربيل  ارب تولتس سربيل.نال عربىنلع ربىل نكربولللل

ندل الل ربم ل  لتمتربمل  رب طلنسضربعنلتللنس رب ملس ج س ربه،لاجرب ل جبرب لل سربتع نوللعرب لنسب رب هلندل ربتأم هل
ندل يلتربربه،ل  ربرب هلندلمت  نربربه،ل  ربرب هلنسبشربرب ط،لاجربرب ل جبربرب ليل  س ربربهل ربربل:ل  ربرب هلنس ربربن سه،ل  ربرب هلنستج تربربو،ل  ربرب هل

للعم لنعتج يلع ىل   هللنحمملس يفكتلع ىللحعنهلندل س ه 
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 تمهيد:
تلجأأاملؤسسة أأ ملسذلملؤةأأالنؤمملؤملا أأ ملؤسسمل أأ ملءملا أأُتملؤكدؤهملؤسأأسرلملململعملأأتملمرل أأ مل أأ ملمرل أأس مل  ؤ  أأ مل   

ؤال اصأأأأسد ملو  ؤجعأأأأ ملة سةأأأأ ملؤسسة أأأأ حتملوقعاهأأأأسمل أأأأ ملاق أأأأ ململالأأأأنؤضهسملوؤ أأأأسذملؤملقأأأأ ؤرؤ ملؤس  رأأأأ ململم أأأأعهسمل
 ودرؤة مل  كزالسملؤسسرل.

يعاأأممل وهأأممملؤكدؤهمل أأ ملؤسوأأسال ةملؤملمؤةأأع ملؤاللالأأسرملءملكأأحيملؤملعلأأممحتملى أأتمليريأأ مل ا  أأ ملكأأم ملءملت أأ َتململململ
ؤسسة أأس ملو اريرأأس ملؤكمرأأسلحتملؤملأأه ململقأأتملؤالارأأسممل ازؤيأأنمل أأ ملكأأ  ملؤمل أأسىجُتملوؤسوعأأ ي ملوؤسرسرةأأُتملءمل

ضعملؤحلق قأتملوؤمل    أتململمجأمدململ مل سة أ حتملكرأسمليعاأمململىأنملؤملعمؤ أحيملجمسلملؤإلدؤرةملوؤملا  َتحتملوؤكدؤهملقجأحيملؤملأنؤ
ملؤككج ملسةهس سملءملاق  ململؤكالنؤ ملؤمل      ململلرسة  مل  ململجحيمل قس هسملوؤةار ؤرياهس.

سنملتق أأ ةملؤكدؤهملؤسأأسرلملماأأن سمليو أأ مل صأأمرةملج أأنةملوةأأل ر حتملضسلأأتملالمليم أأ مل  أأام ملؤكدؤهملؤحلأأسرلملضقأأ حتململململ
مل   ململ ملؤكدؤهملؤس اق لتملوؤسام ع.وسمنسمليعمنململتملؤلععسةس ملؤجيس

كرأأسمليهأأن ملتق أأ ةملؤكدؤهملؤسأأسرلملءملؤسسة أأ ملسذلملؤمل ضأأعمل أأ مل  أأام ملؤمل حأأتملمأأ ملؤك وأأسهملوتصأأح حهسململململ
وس أأأنؤهملؤس ىريأأأس مل لأأأاإسحتمل أأأ ملرملسذلمل  أأأام ملدرؤةأأأ ملؤملالأأأسقملكعأأأحيملسع ضأأأ مل  أأأام ملاق قأأأتململ الأأأنؤ حتمل

ااري ةملوؤملالغ حيملوصأمالملسذلملؤملااأس املؤس أاهنض مل أ مل  أحيملو ن ملتو  قتململقمؤمنملؤملعوسهةملوؤملوعسمل  مل  ملى تملؤمل
ملؤسسة  .

ملومل تمل راسمل اق  ةملالهؤملؤملوصحيملسذلملث ثمل  سىتململ ملؤملاحمملؤملاسرل:ململململ
ملؤس حتملؤكول:ملمرم  س ملىململؤكدؤه؛ملململململململ
ملؤس حتملؤملجسين:مل ن حيملىململؤكدؤهملؤسسرل؛ململململململ
ملؤس حتملؤملجسملت:مل سال  ملتق  ةملؤكدؤهملؤسسرلملءملؤسسة  ملؤال اصسدي .ململململململ
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 المبحث األول: عموميات حول األداء  
سنملسموسهملؤمل سىجُتملومل ملؤ أا  مل صصأس ةملءملؤالأسال ملؤال اصأسدي ملى أزملك أَتمل أ ملؤالالارأسمململأ دؤهملململململ

ؤسرسرةأ ملؤإلدؤريأ حتمل أحيملوءملؤحل أسةملؤال اصأسدي مل اةأ السحتملوؤنملدلململ ملشتهحتملضإمنسملينلململ ململ  اتملؤملع َتةملءمل
ذملأأأنململلأأأتملمأأأس  ملجمال يأأأسمليغوأأأتملخمالأأألململللأأأو ملؤسسة أأأ .ملكأأأهملنملقجأأأحيملجمأأأسالملالس أأأسمل أأأ ملجمأأأسال ملؤمل حأأأتمل
ؤسرعأأأأ ملتومي الأأأأسمل أأأأسملاري ملال ًتؤلأأأأتمل أأأأسملعجَتمل أأأأ ملؤساغأأأأَتؤ حتملوتوسملأأأأتمل أأأأعملخمالأأأألملؤس أأأأاجنؤ ملؤال اصأأأأسدي حتمل

تملسذلملمنةمل وسمل حتملى تملتو قملؤمل سىأتملسذلمل وهأممملؤكدؤهملومللمؤمأتملوؤك عأسدملو سملاسرلملمتتملجتز  ملالهؤملؤس ح
ملوؤسعملس ملوكهملنملسذلملحمندؤ ملوؤملعمؤ حيملؤسسث ةململ ملؤكدؤهملءملؤسسة  .

ملالمطلب األول: مفهوم األداء وأنواعه 
 أأأ مل أأأأ لمل أأأأسملةأأأأ  ملقعأأأ ملؤملاوأأأأ قملءملالأأأأهؤملؤسولأأأأ ملسذلمل وهأأأممملؤكدؤهمل لأأأأعحيمل أأأأ ملؤملاوصأأأأ حيملو أأأأ ملرململململ
مللاقسلملسذلملؤكلمؤ ملوالهؤملءملؤملو مُتملؤملاسمل ُت:ؤال
ملالفرع األول: مفهوم األداء 
يعنملؤكدؤهمل وهم سملمشممل أسملمر أعململلأمؤ ملؤسسة أس مل لأعحيملمأسمحتملى أتمليعاقأنملؤملأ ع ململنملؤ أ  ملىأملململململ

الأأهؤملؤسوهأأمممليا أأعمل أأ ملؤ أأا  ملؤسعأأسيَتملوؤسقأأسي املؤسعارأأنةملءملدرؤةأأاتملوتق  رأأتحتملوذملأأنمل أأس ا  ملوجهأأس مل
مل ملؤمل سىجُتملوؤسوع ي ملوؤال اصسديُتحتملوالتملكسآليت:لري

يع  ملؤكدؤهململ ململلتمل"ملؤسل جس ململوملؤكالنؤ ملؤمليتملي ع ملؤملاريسمملسذلملاق قهأسملوالأممليععأاملكأحيمل -
  ملؤكالنؤ ملوؤملمةس حيملؤمل ز  ململاحق قتحتململ ململلتمل وهممملي   مل أُتململوجأتملؤملالأسقملو أُتملؤكالأنؤ مل

مل.1ؤمليتملت ع ملؤسسة  ملسذلملاق قهس"
مل.2م ملؤملو يق ملؤمليتملتاجزملهبسملؤكمرسلملؤحملندةململاحق  ململمرسلملؤسارير المملم سرةمل -
كرأسململنملؤكدؤهمليلأأَتملسذلملؤملقأنرةململأأ ملؤال أًتؤهمل أأ ملؤكالأنؤ مل سةأأالنؤمملؤسأمؤردملؤساسىأأ مل اةأألمهمل -

مل.3يا ةمل سملعوسهةملوؤملوعسمل  

                                                           
حتململك وىأأ ملتأأن حيمل أأر مل اول أأس ملل أأحيملشأأهسدةمل، تحليللا الومللو والللم الييمللؤ سللا الماديللؤ اره فللاديؤ ودورا سللا تييلليا وهيللادة األداء المللالامنأأ  مللصأأ ملؤملأأني مل-1

 أأأم  دؤسحتملؤمزؤ أأأ حتملؤمل أأأا ملؤمس ع أأأ مل-ةململأأأممملؤملا أأأ َتحتملجس عأأأ ملؤحمرأأأنمل أأأم  ةحتؤملأأأنكامرؤختحتمل صأأأي:مل سمل أأأ مل سة أأأ حتملكل أأأ ملؤملعلأأأممملؤال اصأأأسدي ملوؤملاجسريأأأ ملوملأأأممملؤملا أأأ َتحتمل  أأأ
 .03حتملص:مل2014/2015

"حتملؤسأسمت ملؤملعلرأتملؤملأنورلملىأململؤكدؤهملؤسار أزململلراريرأس ملوؤحلعم أس حتملجس عأأ ملتجربلؤ ممهوريلؤ اليلودان -نحلو أداء م ميلل للحموملاتىأس ملمجرأسنملحمرأنمل أَتحت"ململ-مل2
مل.مل02ص:ململحت2005 سرسململ09-08ور ل حتمليم تمل

حتمل أأهك ةمل قن أأ مل أأر مل اول أأس ملؤحلصأأملململأأ ملشأأهسدةملؤسسج أأاَتملءململأأممملأهميللؤ ال يطلليم المللالا سللا تييلليا األداء المللالا للماديللؤ اره فللاديؤ ا أأ ملى زيأأ حتململ-مل3
 .63حتملص:مل2010/2011ؤملا  َتحتملجس ع ملؤسني حتملؤملا  َتحتمل صي:ملؤال اصسدملؤملاو  قتملءملسدؤرةملؤكمرسلملوؤسسمل  حتملكل  ملؤملعلممملؤال اصسدي ملوؤملعلممملؤملاجسري ملوملمممل
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ااأس املالممللاسجملؤمل لمكحتملضسمل لمكملالمملؤملالسقملؤمله مليقمممل تملؤكض ؤدحتململ سمللاسجس ملؤمل لمكملضهتملؤمل -
 .1ؤمليتملمتلضتملم ملذملنملؤمل لمك

 2الممللا ج ملؤملاجسححتملمبعٌتململنمل  سسملؤكدؤهملالمملتقني ململلااس املؤحملصل .مل -
 .3المملؤمهمدملؤمليتملت هلمل  مل  حيملؤكض ؤدملؤملعس لمنملءملؤسارير ملؤمليتمليعرلمنملهبس -
"ملؤملأأيتملتعوأأتملكل أأ ملؤمللأأعحيململلأأتهمل أأسحتملوؤملأأيتملperformareؤكدؤهململغأأ مليقس أأحيملؤمللوريأأ ملؤمل ت ا أأ "ململ -

"ملؤملأيتملتعأأٍتملؤذمأسزملؤملعرأأحيململوملؤملع و أ ملؤملأأيتملي لأأ ملperformanceؤشأاقتمل اهأأسملؤمللوريأ ملؤالذمل زيأأ "مل
 .petit Larousse"4هبسملؤملااري ةململالنؤضتحتملوالممللواملؤسعٌتملؤمله ملذال ملسمل تمل س مس"مل

ؤكدؤهملالأأأمملؤلععأأأسسململع و أأأ ملؤةأأأالنؤمملؤسسة أأأ ململلرأأأمؤردملؤسسديأأأ ملوؤمل لأأأ ي حتملوؤةأأأاغ  سمل عوأأأسهةملململ -
 .5ملصمرةملؤمليتملجتعلهسمل سدرةململ ملاق  ململالنؤضهسوضسمل  مل س

 .6المملؤملع   مل ُتملؤملااس املؤسلصص ملوؤملااس املؤحملقق  -
ؤكدؤهملالأأمملللأأسقملقعأأ ملؤملوأأ دمل أأ ملؤذمأأسزملؤسهرأأ ململوملؤ أأن ملؤسلصأأيململأأتمل اجأأسححتملويام أألملذملأأنململ -

 .7مل ملؤملق مدملؤملعسدي ململ ةالنؤمملؤسعقملململلرمؤردملؤساسى 
ملأأ ململلأأتمل أأنرةملؤسسة أأ ململأأ ملؤالةأأار ؤرملوؤمل قأأسهملحمققأأ ملؤملاأأمؤزنململdrukerيعأأ  ملؤكدؤهملى أأ ململ -

يع ضأأأتململأأأ ململلأأأتملؤملاوسمأأأحيمل أأأُتملؤمل أأألمكململthomas gillert أأأُتملر أأأسملؤس أأأس ُتملوؤملعرأأأسل.ململ أأأسمل
وؤالذمأأأسزململ ململلأأأتملجمرأأأم ملؤمل أأألمكملوؤملااأأأس املؤملأأأيتملاققأأأتمل عأأأسململأأأ ململنملتعأأأمنملالأأأهختملؤملااأأأس امل س لأأأ مل

 مللق سس.مل
مل
مل

                                                           
 .15حتملص:مل2003 ص حتململؤإلدؤري حتمل المرؤ ملؤسارير ملؤملع    ململلاار  تموولوميا األداء البشري سا الموظمات، م نملؤمل سر ملس  ؤال ةملدرةحتململ-1
نورلملىأململؤكدؤهملؤسار أزململلراريرأس ملوؤحلعم أس حتملجس عأ ملور لأ حتملحتململؤسسمت ملؤملعلرأتملؤملأ"إعادة الهوددؤ مداال لألداء الم ميل" ص وو ملم نملؤمللو لحتملحتمل لعمرملةل رسن-2

 .471حتملص:مل2005 سرسململ09-08يم تمل
ملكل أأأ ملؤإلدؤرةملوؤال اصأأأسدحتملجس عأأأ مل غأأأنؤدحتململ"حتملجملأأأ ملؤملعلأأأممملؤال اصأأأسدي ملوؤإلدؤريأأأ حتافوصللليؤ عملللا المراهلللب الملللالا وأءرهلللا سلللا األداءم أأأنملؤمل أأأ مململواأأأتملةأأأع نحتمل"ململ-3

مل.07حتملص:مل2017حتمل97حتملؤملعندمل23ؤاللن
حتملص:مل2001حتمل  أأع ةحتمل01"حتملجملأأ ملؤملعلأأممملؤإلل أأسل  حتمل الأأمرؤ ملجس عأأ ملحمرأأنمل  ضأأ حتملؤملعأأندملاألداء بلليا المفللاءة والفةاليللؤ مفهللوم وتييلليام أأنملؤسل أأنمل زالأأمدةحت"ململ-4

مل.86
مل.231حتملص:مل2000حتملؤكردنحت ع ملؤكوذلحتملدؤرملوؤ حيململلال حتملؤملوارد راتيجيؤاإلدارة منؤ ملؤحل  ٍتملض حملى  حتململ-5
 .87م نملؤسل نمل زالمدةحتمل  جعملة  ملذك ختحتملص:ململ-6
حتملدرؤةأأ مل  نؤل أأ مل سسسة أأ ملؤملمكا أأ ململلأأنال ململمىأأنةملوالأأ ؤنحتملجملأأ ملؤ اصأأسديس ملمشأأسلملسض يق أأسحتمل"عالهللؤ ال حفيللل بميلل و  أداء الةللامليا"و أأمر ملشأأم تحتملحتمل لقسيأأنمل أأ ؤال ةمل-7

 .259حتملص:2017مل نؤةتملؤملجسينملحتملؤمزؤ  حتملؤ2جس ع ملوال ؤنملؤملعندملؤمل س عململ حت
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 ململلتملدرج مل لمغملؤملو دململوملؤملو يأ ململوملؤساريرأ ململ الأنؤ ملؤسلووأ مل عوأسهةملململمفطفى أحمد ديدوي  ململململ
مل.1وضعسمل  
 2وي  ملؤمل ع مل الت:مل"ملؤذمسزملؤكمرسلملكرسملجي ململنملتاجز" -
و  مل  لمل سمل ملؤةاع ؤ تمل  ملتعسريلحتملذمنململنملؤملقسةةملؤسلًتكمل  اهسملالأممللضأ  سململعرل أ ملتق أ ةملؤكدؤهملململململ

ؤملأأأيتملالمل أأأ جملمأأأ مل اوأأأ ملتق أأأ ةمل أأأن ملسةأأأهس تملءملاق أأأ ململالأأأنؤ مل ع اأأأ حتملكرأأأسملمتجأأأحيملالأأأهختملؤكالأأأنؤ ملدؤضأأأعمل
ململ ملؤملاحمملؤملاسرل:ملؤسسة  ململالص يملؤسمؤردحتملو  ملرملو اسهؤململ مل سملة  ملذك ختملقع ملتع يلملؤكدؤهمل

ؤكدؤهملالأأمملم أأسرةملمأأ ملجمرممأأ مل أأ ملؤإلجأأ ؤهؤ ملوؤكللأأو ملوؤسهأأسمملؤملأأيتملمتسرةأأهسملؤسسة أأ حتملوؤملأأيتملت أأع مل أأ ململ"
   أسملسذلملت شأ نملمرل أ ملؤةأالنؤمملؤسأمؤردملؤسسديأ حتملؤمل لأ ي ملوؤسسمل أ مل غأ دملاق أ ململالأنؤ ملحمأندةمل أ لملضأًتةمل

مل"ز ا  مل ع ا .
ملالفرع الثانا: أنواع األداء

ملعأأتمليأأأاةملانيأأنملخمالأأألململلأأأمؤ ملؤكدؤهملقعأأ ملؤالمارأأأسدململأأ ململر عأأأ مل عأأأسيَتملالأأت:مل ع أأأسرمل صأأأنرملؤكدؤهحتململململململ
مل ع سرملؤمللرممل  حتملؤسع سرملؤملمظ وتملو ع سرملؤملو  ع حتملكحيمل ع سرمليقنمملجمرمم مل  ملؤكدؤهملءملؤسسة  .

دؤ لأأأتملوملدؤهململوضقأأأسمل أأأهؤملؤسع أأأسرملقعأأأ ملتق أأأ ةململؤسسة أأأ ملسذلمللأأأممُت:ململدؤهملأور: حيلللب مةيلللار المفلللدر:
مل:3 سرجت
يااامل وضحيمل سملمتلعتملؤملمىنةململوملؤسسة أ مل أ مل أمؤردحتملضهأمملياأااململةسةأسمل أ ململاألداء الداالا: - (1

 ؤملاممل و ملؤملاسمل  :
 مل ململدؤهململض ؤدملؤسسة  ؛ملاألداء البشري: -ململ

 يارجحيملءمل نرةملؤسسة  ململ ملؤةاعرسلملؤةاجرسرؤ سمل و يق ملضعسمل ؛ملاألداء ال يوا: -مله
 ضعسمل  ملؤةالنؤمملؤملمةس حيملؤسسمل  ملؤسامض ة.مل ملاألداء المالا:  -مل 

                                                           
حتملجملأ ملؤمل سىأتحتملؤملعأندملاد يدام ال حليا سا مركبات أداديؤ وال حليا ال فويفا ل حديد مي و  إدارة المةرسؤ وأءلرا عللى األداء""مل  رمنملكسءحتحتململ  ا مل مال مل-1

مل.71حتملص:مل2015ةع نةحتملؤمزؤ  حتملكل  ملؤملعلممملؤال اصسدي ملوؤملاجسري ملوملممملؤملا  َتحتملجس ع ملد.مل مال ملؤملوسال حتملململؤ س اململ حت
"حتملؤسأسمت ملؤملعلرأتملؤملأنورلملىأململؤكدؤهملؤسار أزململلراريرأس ملوؤحلعم أس حتملجس عأ ملور لأ حتمليأم تملوالميللة ال واسيليؤ اردل راتيجيؤمظلاهر األداء ةاسهملم نملؤملع ميملؤ اأسقحت"ململ-2

مل.35حتملص:مل2005 سرسململ08-09
كل أأ ملؤملعلأأممملؤال اصأأسدي ملململ"حتملؤاللأأ ملؤمزؤ  يأأ ململلاار أأ ملؤال اصأأسدي حتملؤملعأأندملؤكولحتاألداء سللا الماديللؤ اره فللاديؤ أءللر إدارة المةرسللؤ علللىؤحلأأسجملم ؤ أأ حتمل"ملحتملحمرأأنملزر أأمنمل3

 .125حتملص:مل2014ور ل حتملؤمزؤ  حتململوؤملاجسري ملوملممملؤملا  َتحتملجس ع 
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المملؤكدؤهملؤملاستاملم ملؤملاغَتؤ ملؤملأيتملاأنثملءملؤحملأ  ملؤ أسرجتململلرسة أ .ملاألداء اليارما:   -2
ضهأأأممليامملأأأنملمأأأ ملؤحملأأأ  ملؤ أأأسرجتململلرسة أأأ حتملوقعأأأ ململنمليريهأأأ ملالأأأهؤملؤكدؤهملءملؤملااأأأس املؤم أأأنةملؤملأأأيتمل

 تاحصحيمل
ؤسسة أ ململوململجؤملولأ ململأ مل ااأمململسزديأسدملمرس أسملءملظأ و مل ع اأ حتملكمل هسملؤسسة  مللا ج حتمل ج ملؤرتوس ملر أةمل

وملأ ملؤسسة أ ململنملت أع مل  وجململىنملؤساسض ُت.ملضعأحيملالأهختملؤملاغأَتؤ ملتأاععاململأ ملؤكدؤهملسجيس أسململوملةأل سحتمل
تأأاحعةملض أأتململومليصأأع ململ هأأسملحملسوملأأ مل  أأسسملوال أأحيملالأأهؤملؤالدؤهحتملكلأأتملقعأأ ململنمليلأأعحيمل نيأأنمل أأس.ملضهأأتملالمل

 ؤحلسلمل سملا   ململ دؤهملؤملنؤ لت.ذملنملكرسملالممل
 ءانيا: حيب مةيار الشموليؤ:

 .ى  ملالهؤملؤسع سرملقع ملتصا لملؤكدؤهملسذلململدؤهملكلتملوملدؤهملجز تململململ
ياريأأ ملؤكدؤهملؤملعلأأتملسذلملؤسسة أأ مللريأأ ةملكل أأ ملوشأأس ل حتملوالأأممليعأأٍتمل أأنر سململأأ ملاألداء الملللا:  -1

وياج أأأأنمل سإلذمأأأأسزؤ ملؤملأأأأيتململاق أأأأ ململالأأأأنؤضهسمل أأأأعملت شأأأأ نملؤةأأأأالنؤ هسململلرأأأأمؤردملؤساسىأأأأ ململأأأأنيهسحت
ةأأس تملع أأعملؤملعاسصأأ ملوؤملمظأأس لململوملؤكلريرأأ ملؤملو م أأ ملءملاق قهأأسحتملضهأأمملي حأأتملمأأ مل أأرسنمل
تأأمؤزنملوتضأأسض ملوتعس أأحيمل  أأس س ملكأأحيمل عملأأس ملؤسسة أأ ململضأأ ؤدؤملوجمرممأأس مل أأ ململجأأحيملاق أأ مل

 .1ملالنؤ ملؤسسة  
ملياق أةمل أنورختوململياحقأ ململأ مل  أام ملؤكلريرأ ملؤملو م أ ململلرسة أ ملوالأمملؤملأه األداء الجلئا:  -2

مل.2ؤسعارنململاق  ةملماسص ملؤسسة  ملى  ملؤسع سرملسذلملمنةململلمؤ 
ملوقع ملتق  ةملؤكدؤهملؤمز تملسذلملؤكدؤهملؤسسرلحتملؤكدؤهملؤمل ل  حتملؤكدؤهملؤملا ميقتمل...ؤخلملململ
وقع ملؤما سرملؤكدؤهملؤسسرلملالأمملؤملاأم ملؤكالأةمل سصأ ملءملؤسسة أس ملؤ سصأ ملوكأهؤملؤلععأسسملخمالألملؤكدؤهؤ ململ

ملأأأ ملؤكدؤهملؤسأأأسرلملويعاأأأمملكأأأهملنملؤكالأأأةململ أأأ  مل  أأأ ملوالأأأمململنمل سملأأأنململومل أأأ كملؤسسة أأأ مل سمل أأأسمل أأأسململؤمز  أأأ 
مليهارمنمل سكدؤهملؤسسرلململ ملى سهملخماللملؤكدؤهؤ ملوالهؤملكلتمليعٍتمل ةملءملؤملاهسي ملتعري ةملؤملج وة.

 
 

                                                           
حتمل أهك ةمل قن أ مل أر مل اول أس ملل أحيملشأهسدةملؤسسج أاَتملاره فلاديؤال حليا المالا ودورا سا تيييا األداء وال وبا بالفشا المالا للماديلات   خيتملم نملؤمل زؤقحتململ-1

حتملؤمل أأأأا ملؤمس ع أأأأ مل03مزؤ أأأأ ءملؤملعلأأأممملؤملاجسريأأأأ حتمل صأأأأي:ملحمسةأأأأ  ملوتأأأأن   حتملكل أأأأ ملؤملعلأأأأممملؤال اصأأأأسدي ملوؤملعلأأأأممملؤملاجسريأأأ ملوملأأأأممملؤملا أأأأ َتحتمل  أأأأة:ملؤملعلأأأأممملؤملاجسريأأأأ حتملجس عأأأأ ملؤ
مل.45حتملص:مل2010/2011

حتململك وىأ مل قن أأ مل أر مل اول أس ملل أأحيملشأهسدةملدوكأأًتؤختملحتمل صأي:مل سمل أ ملؤسسة أأس حتملكل أ ملؤملعلأأممملاليللؤ علللى األداء الملالا للماديللؤأءللر اليلرارات المحمرأنمل مالأسرلحتململ-2
مل.101حتملص:مل2017/2018حتمل03ؤال اصسدي ملوؤملعلممملؤملاجسري ملوملممملؤملا  َتحتمل  ة:ململممملؤملا  َتحتملجس ع ملؤمزؤ  



 الفصل الثاني:                                      األداء المالي  في المؤسسة االقتصادية
 

 00 

 :ءالثا: حيب المةيار الوظيفا
دؤ أأأأحيملؤسسة أأأ .ملو اأأأأسهململأأأ ملؤملمظأأأأس لململ)ال علاهأأأس مليأأأ ت  ململةسةأأأسمل عاصأأأأ ملؤملااريأأأ ةملوتق أأأأ ةملؤملمظأأأس لملململ

 ؤسع وض حتملياةملتق  ةملؤكدؤهملسذلملمنةململلمؤ مل اهس:
يارجحيملءمل نرةملؤسسة  ململ ملاق  ملتمؤزنمل سرلمل ق ملحتملو اأسهملال عأحيمل أسرلململأداء الوظيفؤ الماليؤ: .1

 ضعسل.
ملياحقأأأأ ملؤكدؤهملؤإللاأأأأسجتملماأأأأن سملاقأأأأ ملؤسسة أأأأ ملسلاسج أأأأ مل  توعأأأأ مل قسرلأأأأ ملأداء وظيفللللؤ اإلن للللا : .2

 سسسة أأأأس ملؤك أأأأ  حتمل أأأأعملسلاأأأأسجمل اامجأأأأس ملمسمل أأأأ ملؤمأأأأمدةملو اعأأأأسمل لمل الوضأأأأ حتملت أأأأر مل أأأأسمل
  سساسض  ملو و  ملل   ملتم لملؤآلال ملوؤملام لملءملتل   ملؤملول س .

يلعأأ ملؤسأأمردملؤمل لأأ  ملدورؤملالس أأسملءملا يأأنملؤسأأمؤردملؤك أأ  ملوتمج ههأأسملرمأأمململأداء وظيفللؤ األسللراد: .3
الن ملؤسسة  ملؤملعسمحتملض قسهملؤسسة  ملوذمسىهسمل  ت  ملالشأنملؤرت سكأسملوث قأسمل أادؤهملؤملعس أحيملؤمل لأ  مل
ض هسحتملالهؤملؤكدؤهملؤملأه ملجيأ ململنملي أٌتململأ ملؤملعوأسهؤ ملوؤ ا أسرملوذو ملؤسهأسرؤ ملؤملعسمل أ ملوت أ َتالةمل

ق أأ ملضعسمل أأ ملؤسأأمردملؤمل لأأ  ملالملتعأأمنملسالملسذؤملكأأسنملؤمللأأليملؤساسةأأ ملءملؤسعأأسنملت أأ َتؤملضعأأسال.ملوا
 وءملؤملم تملؤساسة ملإلذمسزملمرلت.

:مليارجأأأحيملءملؤملقأأأنرةملمأأأأ ملؤالةأأأاق لملمأأأأ ملؤسأأأمردي حتملوؤحلصأأأأململمأأأ ملؤسأأأأمؤردملأداء وظيفلللؤ ال مللللويا .4
 ؤساسة  ملءملؤكو س ملؤساسة  ملو اةعسرمل اسة  .

  ملدرؤة ملالهؤملؤكدؤهمل  مل  لملؤسسش ؤ ملؤملاسمل  :قعملأداء وظيفؤ البحث وال طوير: .5
 تمض ملجممل   ةململل حتملوؤال اعسرملوؤملاومي ؛مل -
 ؤملاام ملءملؤساامجس ؛مل -
 درج ملانيتملؤآلال ملو مؤك  ملؤملاومر.مل -
ياحأأأندملالأأأهؤملؤكدؤهمل أأأ مل أأأ لملجمرممأأأ مل أأأ ملؤسسشأأأ ؤ ملؤساعلقأأأ مل مظ وأأأ ململأداء وظيفلللؤ ال يلللويم: .6

ملعرأ ه)مل أ مل أ لمل ع ضأ ملمأندملولأم ملشأعسو ملؤملعرأ هحتملؤملا مي ملو اهس:ملىص ملؤمل مقحتملسر أسهملؤ
 قأأنؤرملؤسأأ دودؤ مل أأ ملؤس  عأأس ... ملوكأأهملنملؤمل أأرع ملؤملأأيتملتقأأ املىضأأمرململوملتمؤجأأنملؤةأأةملؤملع  أأ مل

مل.1ؤملاجسري ملءملذال ملؤكض ؤدحتملوقع مل ع ضاهسمل  مل  دودي ملكحيمل اامج

                                                           
 .126حتملص:ملس  ؤحلسجملم ؤ  حتمل  جعملةحتملحمرنملزر منمل-1
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ءمل أأنرةملؤسسة أأ ملسنململدؤهملوظ وأأ ملؤملع  أأس ملؤملعرم  أأ ملياج أأنململأداء وظيفللؤ الةالهللات الةموميللؤ: .7
ملأأ ملى أأ ملت أأ َتملم  أأس ملؤسسة أأ ملؤال اصأأسدي مل أأعملخمالأألملؤككأأ ؤ ملؤملوسملأأ مل عهأأسملوسر أأس هةململ

مل.1كسس س ُتحتملؤسمظوُتحتملؤملعر هحتملؤسمردي ململ َتؤملؤملنومل 
 رابةا: حيب مةيار الطبيةؤ

 ياق ةملؤكدؤهملءملالهؤملؤسع سرمل  مل  لملتق  ةملؤسسة  ملكالنؤضهسملكسملاسرل:ملململ
ويارجأحيملءملؤملوأمؤ  ملؤال اصأسدي ملؤملأأيتملجتا هأسملؤسسة أ مل أ ملورؤهملتعريأ ةمللمؤجتهأأسململاره فلادي:األداء  .1

 )ملؤإللاسجحتملؤمل   حتملؤملق ر ملؤسضسض حتملر ةملؤكمرسلحتملىص ملؤمل مقحتملؤس دودي ... .
:مليعاأأأأمملؤكدؤهملءملالأأأأهؤملؤسع أأأأسرمل لأأأأمرةملالرممأأأأ مل أأأأ ملؤكالأأأأنؤ ملمبأأأأسملض هأأأأسملؤكدؤهملاألداء ارم مللللاعا .2

ضسكالنؤ ملؤالجارسم  ملؤمليتملت مسهأسملؤسسة أ ململثاأسهملمرل أ ملؤملالوأ  ملكسلأتمل  أحيملذملأنملؤالجارسمتحتمل
  أأأأمدململوملشأأأأ وقملض  أأأأهسململ هأأأأسململضأأأأ ؤدملؤسسة أأأأ ململوالملوملضأأأأ ؤدملؤالارأأأأعملؤ أأأأسرجتملثسل أأأأسحتملواق أأأأ ملالأأأأهختمل
ؤكالنؤ ملجي ململنمليازؤ  مل عملاق  ملؤكالنؤ ملؤك   ملو سص مل اهسملؤال اصسدي حتملكرسمليقأملململىأنمل

س مل لأأأ وقمل سال اصأأأسد"ملوءمل عأأأ ملؤحلأأأسال ملالملياحقأأأ ملؤكدؤهملؤال اصأأأسد ملسالملؤمل أأأسىجُتمل"ؤالجارأأأ
  احق ملؤكدؤهملؤالجارسمت.

يعمنململلرسة  ململدؤهملتعامملمجتملمان سملاأندململالأنؤضسملتعامملمج أ ململثاأسهملمرل أ ململاألداء ال موولوما: .3
 ملؤملالو  ملكسمل  و ةململ ملجمسلملتعامملمجتمل عُتملوءململ ل ملؤكى سنملتعمنملؤكالأنؤ ملؤملاعامملمج أ

 ؤمليتملت مسهسملؤسسة  ململالنؤضسملؤةًتؤت ج  مللري ؤملك   ملؤملاعامملمج س.
:ملياج نملؤكدؤهملؤمل  سةتملءمل لمغملؤسسة  ململالنؤضهسملؤمل  سة  حتملوقعأ ململلرسة أ ملاألداء الييادا .4

ملنملتاحصأأحيململأأ مل زؤيأأسمل أأ مل أأ لملاق أأ ململالأأنؤضهسملؤمل  سةأأ  ملؤملأأيتملتعاأأمملكمةأأس حيململاحق أأ ململالأأنؤضهسمل
ميحيملؤحلر  ملؤاللالس   مل  ململجحيملسيصأسلململشألسصمل ع اأُتملسذلملؤحلعأةملؤك   ملو  ململ جل ملذملنملمت

 .2ملومل اسص ملةس   ملالةاغ  ةملض رسمل عنململصسحلملؤسسة  
مل
مل

                                                           
حتملرةأسمل مل قن أ ململا أحيملشأهسدةملؤملأنكامرؤختحتمل صأي:ملحمسةأ  حتملكل أ ملاد يدام أدوات المحادبؤ اإلداريؤ سا تحييا األداء المالا للماديلؤ اره فلاديؤلم لتملذم هحتململ-1

مل.74حتملص:مل2014/2015ؤملعلممملؤال اصسدي ملوؤملاجسري ملوملممملؤملا  َتحتمل  ةمل:ململممملجتسري حتملجس ع ملحمرنمل  ض حتمل  ع ةحتملؤمزؤ  حتمل
حتمل أهك ةمل عرلأ مل أر مل اول أس ملل أحيملشأهسدةمل سةأًتحتململ، مياهمؤ محادلبؤ الميلاوليؤ ارم ماعيلؤ سلا تحيليا األداء الملالا للماديلؤ اره فلاديؤىاسنملصأسحلتمل-2

 .39حتملص:مل2015/2016 صي:ملحمسة  ملو سمل  حتملكل  ملؤملعلممملؤال اصسدي ملوؤملعلممملؤملاجسري ملوملممملؤملا  َتحتمل  ة:ململممملجتسري حتملجس ع ململمملؤمل مؤ تحتملؤمزؤ  حت
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 المطلب الثانا: أبةاد وممونات األداء
يعاممل وهممملؤكدؤهملمبوهم تملؤملمؤةعملوؤمللس حيملومبلالألململلمؤمأتحتملى أتمليأاةملض أتملؤك أهمل عأُتملؤالما أسرملكأحيململململ

ؤسعملأأس ملؤملأأيتملي تعأأزململ هأأسمل أأ ملع أأعملجمؤل أأتملؤسلالوأأ ملءملؤسسة أأ حتملويارحأأمرملالأأهؤملؤسولأأ مل أأ ملؤك عأأسدملومل
 .مل ملدرؤة ململ عسدملو عملس ملؤكدؤهملءملؤسسة  

 الفرع األول: أبةاد األداء
ملوتارجحيملالهختملؤك عسدملض رسمليلت:ململململ

 أور: البةد ال وظيما لألداء
يقصأأأنمل أأأسكدؤهملؤملااري رأأأتملؤملوأأأ قملوؤملع و أأأس ملؤملأأأيتملتعارأأأنالسملؤسسة أأأ ملءملؤالأأأسلملؤملااري رأأأتمل غ أأأ ملاق أأأ ململململململ

ملالنؤضهسحتملو  ملرمليعمنململن مل  َت ملؤسسة  مل عسيَتمليأاةململأ ململةسةأهسمل  أسسملضعسمل أ ملؤإلجأ ؤهؤ ملؤملااري ر أ مل
  علأأ ملؤملااري ر أأ ملوملأأ امل سملااأأس املؤسعارأأنةملوملث الأأسململأأ ملؤكدؤهحتمل أأعملؤإلشأأسرةملسذلملالأأهؤملؤملق أأسسملياعلأأ مل  سشأأ ةمل س

ؤسام ع ملذؤ ملؤملو  ع ملؤالجارسم  ملؤال اصسدي حتملوالهؤمليعٍتململلتمل إ عأسنملؤسسة أ ململنملتصأحيملسذلمل  أام ملضعسمل أ مل
ململ   مللسجت ملم ملؤسعسيَتملؤالجارسم  ملوؤال اصسدي ملخياللملم ملذؤكملؤساعل مل سملوعسمل  ملؤملااري ر  .

عارأأنةملءمل  أأسسملؤملوعسمل أأ ملؤملااري ر أأ ملتلعأأ ملدورؤملالس أأسملءملتقأأمميملومل أأتملل أأااااملدمأأسملةأأ  حتململنملالأأهختملؤسعأأسيَتملؤس
ؤكدؤهحتملى أأتملتاأأ  ململلرسة أأ ملسدرؤكملؤملصأأعم س ملؤملااري ر أأ ملءملؤملم أأتملؤس  أأةمل أأ مل أأ لمل ريسال الأأسملؤكوذلحتمل

مل.1  حيململنملياةملسدرؤكهسمل  مل  لملتاثَتؤ سملؤال اصسدي 
 ءانيا: البةد ارم ماعا لألداء

دؤهملسذلمل أأن ملاق أأ ملؤمل  أأسملماأأنململضأأ ؤدملؤسسة أأ ململأأ ملؤ أأا  مل  أأاميس ةحتمليلأأَتملؤمل عأأنملؤالجارأأسمتململأأ ملململ
كنمل  ام ملر سملؤملعأس لُتمليعاأممل سشأ ؤململأ ملوضأسهملؤكضأ ؤدملسسة أاهةحتملوتاجلأ ململ  أ ملودورملالأهؤملؤمسلأ ملءململ
كأأأمنململنملؤكدؤهملؤملعلأأأتململلرسة أأأ مل أأأنملياأأأاث ملةأأأل سململأأأ ملؤسأأأن ملؤمل ع أأأنملسذؤملؤ اصأأأ  ملؤسسة أأأ ململأأأ ملاق أأأ مل

 اصأأأسد حتملومل لأأأتملؤمسلأأأ ملؤالجارأأأسمتملسمؤردالأأأسملؤالجارسم أأأ حتملضعرأأأسملالأأأممل عأأأ و ملءململد  أأأس ملؤمسلأأأ ملؤال
ؤملا أأ َتملءملؤسسة أأ ملتأأ ت  ملمبأأن ملتأأ زمملؤملوعسمل أأ ملؤال اصأأسدي مل أأعملؤملوعسمل أأ ملؤالجارسم أأ ؛ململأأهؤملياصأأ مل إموأأسهمل

ؤالجارسم أ ملململ   مل عامةململلراسخملؤالجارسمتملؤمل س نملدؤ حيملؤسسة  حتململ ململعحيمل سململتملصأل مل و  عأ ملؤملع  أس 
 .2دؤ حيملؤسسة  )ملص ؤمس حتململز س حت...ؤخل 

                                                           
عرأأ مللصأألملةأأامي ملصأأسدرةملمأأ ملكل أأ ملؤملعلأأممملؤال اصأأسدي ملوملأأممملؤملاجسريأأ ملوملأأمممل"حتملجملأأ ملؤمل سىأأتحتملدوريأأ ملحمتحليللا األدللن الوظريللؤ لمفهللوم األداءؤملأأنؤو ملؤمللأأ  حت"ململ-1

مل.219حتملص:مل2009/2010ؤملعندملؤمل س عحتململجس ع ملؤمزؤ  حتململؤملا  َتحت
مل.219حتملص:مللواملؤس جعملؤمل س  مل-2
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 ءالثا: البةد اره فادي
وؤملأأأه مل مؤةأأأواتملتلأأأ عملؤسسة أأأ ملر  أأأس ملؤس أأأس ُتملوؤملز أأأس  ملوؤسأأأمردي ملوتعا أأأ ملثقأأأاهة.ملويقأأأسسملالأأأهؤململململ

 .1ؤكدؤهمل سالةاعسل مل سملقمؤ ةملؤسسمل  
 مللرسة  ملءملتار  ملوتومي مل  ئاهس.المملؤمله ملي تعزململ ملؤس س  ملؤملوسمل ململ:رابةا: البةد البيئا

 الفرع الثانا: ممونات األداء
 : تارجحيمل عملس ملؤكدؤهملءملؤسسة  مل  ملؤملعاسص ملؤ ر  ملؤملاسمل  ململململ

 أور: كميؤ الةما.
يعمملمأ مل قأنؤرملؤملوس أ ملؤملعقل أ ملوؤملاو أ  ملوؤم أر  ملؤملأيتملي أه سملؤملوأ دملءملؤملعرأحيمل أ لملضأًتةملز ا أ ملحمأندةحتململململ

ؤملأأأأيتملتقأأأأ املةأأأأ م ملؤكدؤهململوملؤملعر أأأأ مل أأأأ لملضأأأأًتةملز ا أأأأ ملحمأأأأندةملمأأأأ ملؤمل عأأأأنملؤملعرأأأأتململلوس أأأأ ملتعأأأأمملؤسقأأأأسي امل
ملؤس هومل .

ملءانيا: نوعيؤ الةما
تعأأأٍتمل  أأأام ملؤملن أأأ حتملؤمأأأمدةحتملو أأأسمل أأأن مل وس قاهأأأسمل)ملؤمهأأأنملؤس أأأهولململلرمؤصأأأوس  ملضوأأأتمل عأأأ ململلأأأمؤ ملململململ

هأأنملؤس أأهولحتملوؤملعجأأَتمل أأ ملؤسقأأسي املؤكمرأأسلمل أأنملالمليهأأةملكجأأَتؤملةأأ م ملؤكدؤهملؤملأأيتملتعأأمملمأأ مللمم أأ ملوجأأمدةملؤم
ملؤمليتملتق املدرج مل وس ق ملؤإللاسجململلرمؤصوس ملوؤمليتملتق املدرج ملؤإل نؤ ملوؤال اعسرملءملؤكدؤه.

ملءالثا: نمم انجاز الةما
يقصنمل تملؤملو يق ملؤمليتمليأسد ملهبأسملؤملوأ دملمرلأتملو  سةأتمل أ ع ملؤحل كأس ملوؤملمةأس حيملوؤملوأ قملؤملأيتمل أسمملهبأسملءملململململ

ةأأسسملمنأأ ملؤالذمأأسزملقعأأ مل  أأسسملؤملًتت أأ ملؤملأأه ملقسرةأأتملؤملوأأ دملءململدؤهملى كأأس ململوململللأأو ململدؤهختململعرلأأتملضعلأأ ململ
مل ع ا ملو زياملالهختملؤحل كس ململوملؤكللو ملسذؤملكسنملؤملعرحيملج رسينمل سملنرج ملؤكوذل.

ملرابةا: المثابرة والوءوق
مرأأسلملءملوتلأارحيململأ ملؤمنيأأ ملوؤملاوأسينملءملؤملعرأحيملو أأنرةملؤسمظألململأأ ملارأحيمل  أسومل  ملؤملعرأأحيملوؤذمأسزملؤكملململ

مل.2ملو س سملؤحملندةحتملو ن ملىسج ملالهؤملؤسمظلململإلرشسدملوؤملامج تمل  مل  حيملؤسل ضُت
مل
مل

                                                           
حتمل أهك ةمل قن أ ملكجأزهمل أ مل اول أسنملل أحيملشأهسدةملؤسسج أاَتحتمل صأي:ملؤإلدؤرةملدور اإلدارة بالةمليات سا تحييا األداء للماديلؤ اره فلاديؤ م  ملش  ملؤملني حتململ-مل1

مل.52مل-51ص:ململ-حتملص2011/2012ؤإلةًتؤت ج  حتملكل  ملؤملعلممملؤال اصسدي ملوؤملعلممملؤملاجسري ملوملممملؤملا  َتحتمل  ة:ململممملجتسري حتملجس ع ملض ىس ملم سسحتملةو لحتمل
مل.219حتملص:مل2003 ص حتململ ع  ملؤمنينةحتؤرملؤمسحتملؤملناليلوك ال وظيماحمرنملؤمل ع نململلمرملةلوسنحتململ-مل2
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 ااميا: المةرسؤ بم طلبات الوظيفؤ:
 .1وتلرحيملؤسعسر ملؤملعس  حتملوؤسهسرؤ ملؤملوا  حتملوؤسها  ملوؤ لو  ملؤملعس  ملم ملؤملمظ و ملوؤالسال ملؤس ت و ملهبسململململ

 المطلب الثالث: محددات والةواما الماءرة سا األداء 
ياحأأأندملؤكدؤهملءملؤسسة أأأ مل أأأ مل أأأ لمل  س هأأأسمل سكللأأأو ملوؤسهأأأسمملؤسلالوأأأ ملؤملأأأيتملتاعأأأمنمل اهأأأسملؤملمظأأأس لململململ

ؤكةسةأأ  ملوتق  رهأأسحتمل أأ ملشأأاإسململنملتأأسث ململأأ ملالأأهؤملؤكدؤهملةأأل  سململوملؤجيس  أأسحتملوضأأ ملحمأأندؤ ملكجأأَتةمل اهأأسململأأ مل
مظ وأأأأ ململ مل اول أأأأس ملؤملعرأأأأحيملةأأأأ  حيملؤسجأأأأسل:ملؤمهأأأأنملوؤملقأأأأنرؤ ملوؤإلدرؤكملؤسهرأأأأ ململوملؤملأأأأنورحتمل سإل أأأأسض ملسذلملؤمل

وؤسم أأألململ مل  ئأأأأ ملؤملااريأأأأ ةملؤملنؤ ل أأأأ حتملوالملخيلأأأأمملؤكدؤهملءملؤسسة أأأأ مل أأأأ مل عأأأأ ملؤملعمؤ أأأأحيملؤسأأأأسث ةململ أأأأتمل جأأأأحي:مل
ملؤملعمؤ حيملؤملنؤ ل  ملوؤملعمؤ حيملؤ سرج  حتملوءملالهؤملؤمل  سقملةاحسولملؤملاو قملسمل هسمل لعحيمل  ملؤملاوص حي.

 الفرع األول: محددات األداء
 هملءملؤسسة  ملقع ملسالهملؤملق ؤرملؤالمارسدملماهسحتمللهك مل اهس:الاسكملمنةملحمندؤ ململ دؤ    
سنملؤ أأأن ملؤكةسةأأأتملك مل اريرأأأ ملالأأأمملزيأأأسدةملسلاسجهأأأسملوتوأأأمي ختحتملوالأأأهؤملالملياحقأأأ ملسالمل أأأسكدؤهملؤكضضأأأحيمل   

وؤك جأأأحيململلر أأأالن ُتحتملضهاأأأسكمل أأأ مليأأأ  ململنملؤكدؤهملؤملأأأمظ وتملالأأأمملؤكثأأأ ملؤملصأأأسءملمهأأأمدملؤكضأأأ ؤدملؤملأأأيتملت أأأنململ
 :2ورملوؤسهسم.ملضسكدؤهملالممللاسجملؤملع   ملؤسانؤ ل مل ُتملكحيمل   سملقنرؤ ملوسدرؤكملؤملن

والمملكر  ملؤملوس  ملوؤمهنملؤمله ملي هملتملؤس أالنمملكدؤهملمرلأتحتملوتعأمنملالأهختملؤملوس أ مللسجتأ ملمأ ململالجهد:أور: 
دوؤضأأعملتأأسث ملءملؤس أأالنمململ  أأهلملجهأأنؤملحمأأندؤحتملضسملنؤضع أأ ملالأأتملؤملقأأمةملؤملأأيتملاأأ كملوتجأأَتملؤس أأالنمملكأأتمليأأسد مل

مةملؤحلرأأسسملوؤمل   أأ ململلق أأسمملمبهأأسمملؤملعرأأحيحتملوالأأهختملؤملقأأمةملتأأاععاملءملدرجأأ ملؤملأأه ملي هملأأتملو جس  تأأتملؤملعرأأحيحتململ مل أأ
 وؤةار ؤرختملءملؤكدؤه.

 تعٍتملؤ صس يملؤملللص  ملؤس الن  ملكدؤهملؤملمظ و .ملاليدرات:ءانيا: 
المملمرل  ملذالا  ملتقمممل ساللاقسهملوؤملااري ةملوتعنيحيململوملتغ َتملوتو َتملؤسعلم أس ملؤملأيتملتأايتملمأ ململاإلدراك:ءالثا: 

 ك ي ملؤحلمؤسملوذملنملى  ملؤاللو سمس ملوؤسعسيَت.

                                                           
حتمل هك ةمل قن  ململا أحيملشأهسدةملؤسسج أاَتحتمل صأي:ملسدؤرةململمرأسلحتملكل أ ملؤملاجأسرةحتمل  أة:ملأءر الثياسؤ ال وظيميؤ على مي و  األداء الوظيفاملةعنململمحنملحمرنملمعسش حتململ-مل1

مل.34حتملص:مل2008سدؤرةململمرسلحتملؤمس ع ملؤإلة    مل غزةحتمل
حتمل أهك ةمل قن أ ملالةأاعرسلمل اول أس ملشأهسدةملال ملفؤ المي هدسؤ سا تييليا األداء درادلؤ حاللؤ ماديلؤ اللرواد للفلواعؤ واليلدماتدور ةل ر مليتملو  أ ونحتململ-مل-مل2

حتملص:مل2017/2018ملأأمؤد حتملؤملؤمللأأه نملمحأأتمل ضأأ مل سةأأًتحتمل صأأي:ملحمسةأأ  حتملكل أأ ملؤملعلأأممملؤال اصأأسدي ملوؤملاجسريأأ ملوملأأممملؤملا أأ َتحتمل  أأة:ملؤملعلأأممملؤسسمل أأ ملوؤحملسةأأ   حتملجس عأأ 
43. 
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والأمملكأحيمل أسملياعلأ مل سس أسومل س ملوؤملمؤج أس ملؤملأيتملااميهأسملؤملمظ وأ حتملو أسمليااريأ مل أ ملؤسمظألململالوظيفؤ:رابةا: 
 أأأأ ملس أأأأسضس ملءملالأأأأهختملؤملمظ وأأأأ ملت عأأأأسململقنرؤتأأأأتملوس عسل ستأأأأتملؤملعلر أأأأ ملوؤم أأأأر  حتمل سإل أأأأسض ملسذلمل أأأأسملتاأأأأمض ملءمل

 ؤملمظ و مل  ململدوؤ ملو عنؤ ملوك قملوململةسمل  ملت الن هسملءملمرل س سملؤإللاسج  .
والأأتملكأأحيمل أأسملياأأمض ملءملؤساريرأأ مل أأ ملتاري رأأس ملت أأهحيملوتأأاريةملؤملعرل أأ ململال وظيميللؤ الدااليللؤ: البيئللؤااميللا: 

ؤإللاسج  ملءملؤسارير مل  مل ال ملوك قملؤملااريأ ةملؤإلدؤر مل أ ملكأ قملؤملق أسدةملولريأةملؤملاحو أزملوؤملأ د ملومليضأسمللريأةمل
 ؤالتصسلملؤملنؤ لت.

عس أحيمل جأحيملؤمل وؤتأ ملؤملأيتملتأنضعملؤحملأ  ملؤ أسرجتململلراريرأ ململأتملتأاثَتململأ ململدؤهملؤململالمحيم اليلارما:داددا: 
ءملؤسسة س ملؤك   حتملومليضسمل عسلأ ملؤسسة أ ملومسعاهأسملو أنر سململأ ملؤساسض أ ملو مؤجهأ ملؤملاحأنيس حتملوالأهختمل

 ؤملعاسص ملتسث ململ ململدؤهملؤملعس حي.
ملالفرع الثانا: الةواما الماءرة سا األداء

هأأأسملدؤ أأأحيملؤسسة أأأ ملوؤملأأأ ع ملالاأأأسكملؤملعنيأأأنمل أأأ ملؤملعمؤ أأأحيملؤسأأأسث ةملءململدؤهملؤسسة أأأ حتمل أأأنمليعأأأمنملؤملأأأ ع مل املململ
ملؤآل  مليعمنمل سرجهس.

 أور: الةواما الدااليؤ
تارجأأحيملؤملعمؤ أأحيملؤملنؤ ل أأ ملءملخمالأألملؤساغأأَتؤ ملؤملاسجتأأ ملمأأ ملتوسمأأحيملماسصأأ ملؤسسة أأ ملؤملنؤ ل أأ ملوؤملأأيتملتأأسث مل    

ؤملاقل أحيململ ململدؤهالسحتملوقع ململلر َتململنملياحعةملض هسملوينثملض هسملتغَتؤ ملت ر مل زيسدةمل ثسرالأسملؤالجيس  أ ململومل
  ململثسرالسملؤمل ل   حتملتار زملالهختملؤملعمؤ حيمل عج  سملو سملاسرلملصعم  ملىصأ السحتملؤملاأنؤ حيملض رأسمل  اهأسحتملؤملاوأسو مل أ مل

 :1ى تملدرج ملتاثَتالسملوؤملاحعةملض هسحتملولا ج ململهملنمل ملجتر عهسملءملجمرمماُتملر    اُتمل س
 الةواما ال يويؤ:  -1
 لم ملؤملاعامملمج س؛ -
 ندملؤملعرسل؛ل   ملؤالمارسدململ ملؤآلال مل قسرل مل ع -
ؤسم أأأأأعملؤمغأأأأأ ؤءململلرسة أأأأأ ملوتصأأأأأر رهسململلرسة أأأأأ مل أأأأأ ملى أأأأأتملؤسلأأأأأسزنحتملؤملمرشأأأأأس حتملؤملاجه أأأأأزؤ مل -

 وؤآلال ؛
 تمم  ملؤساامجحتملشعلتحتملؤملغ  ؛ -

                                                           
حتمل أأهك ةمل قن أ ملكجأأزهمل أ مل اول أأس ملل أحيملشأأهسدةملؤسسج أاَتحتمل صأأي:ملحمسةأأ  حتململدور هائمللؤ ال للدسيات الويديلؤ سللا تييلليا األداء المللالا للماديلؤ أ مل ل وأأ ملمحأزةحتململ-مل1

مل.53-52ص:ململ-حتملص2012/2013كل  ملؤملعلممملؤال اصسدي ملوؤملاجسري ملوملممملؤملا  َتحتمل  ة:ململممملت  َتحتملجس ع ملحمرنمل  ض حتمل  ع ةحتمل
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  ن ملتمؤض مل ااجس ملؤسسة  مل عملر  س ملؤس اهلعُت؛ -
 ؤملااسة مل ُتملكس يتملؤإللاسجملوؤملالزي ملءملؤسسة  ؛ -
 ؤإللاسج.لمم  ملؤسمؤدملؤس اعرل ملءملمرل  مل -
 الةواما البشريؤ: -2
 ؤملًتك   ملؤمل ل ي مل  ملى تملؤمل  ملوؤماا؛ -
  أأأأام ملتاال أأأأحيململضأأأأ ؤدملؤسسة أأأأ ملو أأأأن ملؤملامؤضأأأأ مل أأأأُتمل أأأأسال  ملؤملعرأأأأسلملوؤساسصأأأأ ملؤملأأأأيتمليلأأأأغلمإسمل -

 وؤملاعامملمج سملؤس الن  ؛
 مللرير ملؤسعسضآ ملوؤحلمؤضز؛ -
 ؤملع   مل ُتملؤملعرسلملوؤإلدؤرة؛ -
 لمم  ملؤسعلم س . -
ؤملعمؤ حيملؤسو أ ةململأ دؤهملوؤةأعسملجأنؤملوالملقعأ ملانيأنختملو أ وتحتمل أَتململنملؤملنرؤةأس مل  اأتململنملوي ق ملجمسلململململ

ململالةملؤملعمؤ حيملؤمليتملاق ملؤكدؤهملؤس توعملتايتمل  ملؤسسة  مللو هسمل  حيملحم وهس) مؤردالس .
 ءانيا: الةواما اليارميؤ: 

 صأأأنرالسمل أأ ملؤحملأأأ  ملؤ أأأسرجتململتارجأأحيملؤملعمؤ أأأحيملؤ سرج أأأ ملؤسأأسث ةملءملؤكدؤهحتملءملجمرأأأحيملؤملعمؤ أأأحيملؤملأأيتمليعأأأمنملململ
مللرسة أأ ملو سملاأأسرلملالملت أأاو عملؤسسة أأ ملؤملأأاحعةملض هأأسملوسمنأأسمليا غأأتململ هأأسمل  أأسي  سملوحمسوملأأ ملؤملاأأا لةمل عهأأسحتمل

 :1و  مل ُتملالهختملؤملعمؤ حيمل سمليلت
تلأأعحيملالأأأهختملؤك أأَتةململكجأأ ملؤملعمؤ أأحيملتأأأاثَتؤململأأ ملؤسسة أأ ملؤال اصأأأسدي ململالةوامللا اره فللاديؤ: -1

ملو  عأ ملللأأسقملؤسسة أ مل أ ملجهأأ ملو أ ملجهأ ملثسل أأ ململعأمنملؤحملأأ  ملو سصأ ملؤملصأاسم  مل اهأأسمللريأ ؤمل
ؤال اصأسد ملالأأمملؤسصأأنرملسلالألمل أأمؤردملؤسسة أأ ملوؤس أأاق حيملسلالألمل ااجس أأسملوتأأاععامل ثأأسرململ
الهختملؤملعمؤ حيململ ململدؤهملؤسسة  ملءملؤسن ملؤملقصَت)ملكسسمؤردحتملؤملوس أ حتملؤساسض أ  ملكرأسمل أسمل ثسرالأسمل

 مل ملؤسن ملؤملوميحي.
الملتقأأحيملالأأهختملؤك أأَتةململ  أأ مل أأ ملةأأس قاهسحتمللريأأ ؤملالنملؤمل عأأنملؤالجارأأسمتململارم ماعيللؤ:الةوامللا  -2

ءملحمأأ  ملؤسسة أأ ملو  أأس اتملءملكجأأَتمل أأ ملؤكى أأسنملءملؤملاأأاثَتململأأ ملؤملعمؤ أأحيملؤك أأ  ملوتاضأأر مل
ؤملعمؤ أأأحيملؤالجارسم أأأ ملوؤملجقسض أأأ ملمنأأأسذجملؤحل أأأسةملوؤملقأأأ ةملؤك    أأأ ملوؤملا أأأسرؤ ملؤملوع يأأأ ململلرجارأأأعمل

                                                           
مل.107-106ص:ململ-حتملصس  حمرنمل مالسرلحتمل  جعملةمل-مل1
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سة أأ حتملو أأنملتقأألملالأأهختملؤملعمؤ أأحيملءملكجأأَتمل أأ ملؤكى أأسنملمس قأأسململ أأسمملا أأُتملؤملأأه ملتمجأأنملض أأتملؤس
 ملدؤهملؤسسة  .

و سما أأسرملؤسسة أأ مللريأأسممل واأأمحمليأأسث ملوياأأاث مل أأسحمل  ملضأأسنملؤملعمؤ أأحيملؤالجارسم أأ ملكسملعأأسدؤ ملوؤملاقسمل أأنملوؤملقأأ ةململململ
ىارأأسلملك أأَتملسذلمل أأسملدورملك أأَتملءململدؤهملؤسسة أأ حتملضأأإذؤملتق أأحيملؤالارأأعمل ااجأأس ملؤسسة أأ ملضهأأهؤمل أأنمليأأسد ملو س

ملا  ملءململدؤهملؤسسة  .
تاضأأأر ململأأأ ملةأأأ  حيملؤسجأأأسلملؤمل  سةأأأ ملؤملنؤ ل أأأ ملوؤ سرج أأأ ململالةواملللا الييادللليؤ واليانونيلللؤ:  -3

مللنوملأأ حتملؤملقأأمؤلُتملؤساريرأأ ململلرسة أأس ملوؤكةأأمؤقحتملؤالةأأاق ؤرملؤمل  سةأأتملوؤك أأٍتململلأأ  دحتملو أأهختمل
ض صأأ ململاح أأُتملؤكدؤهململوملةأأل  سملؤملاغأأَتؤ ململث الأأسململأأ ملؤكدؤهمل أأنمليعأأمنملؤجيس  أأسملو سملاأأسرلمليلأأعحيمل

 قجحيمل و ؤملجي ملؤملالو لمل  ملىنتت.
كرأأأأأسململنململقأأأأأمؤلُتملؤالةأأأأأاجرسرملوؤملضأأأأأ ؤ  مل ثأأأأأسرمل سملغأأأأأ ململأأأأأ ململدؤهملؤسسة أأأأأ ملمرم أأأأأسملوملأأأأأ ملؤكدؤهملؤسأأأأأسرلململململ

 صمصأأأأسحتملضعرأأأأسملكسلأأأأتملالاأأأأسكملاو أأأأزؤ ملءملجمأأأأسلملؤالةأأأأاجرسرملوسموأأأأسهؤ ملوملأأأأممل س اأأأأ ملءمل أأأأسلمنملؤملضأأأأ ؤ  مل
مل ملؤكدؤهملؤسسرلململلرسة  ملو  ملرملؤكدؤهملؤملعلتململلرسة  .ة ًتجةملالملحمسمل ململ ملا 

تارجأأأأحيملءملؤسعأأأأسر ملؤملعلر أأأأ حتملؤمل حأأأأتملؤملعلرأأأأتحتمل أأأأ ؤهؤ ملؤال أأأأًتؤ حتملالةوامللللا ال موولوميللللؤ:  -4
ؤإل أأأأأنؤ ملوؤال اعأأأأأسرحتملوت أأأأأسالةملالأأأأأهختملؤملعمؤ أأأأأحيملسذلملىأأأأأنمل ع أأأأأنملءمل وأأأأأ  ملؤملاعأأأأأسمل لحتملجأأأأأمدةمل

ململ ملؤس أَتي ململنمليلأجعمؤململمرأسلملؤسااجس ملو سملاسرلمل  اميس ملؤكدؤهحتملوملاح ُتملالهؤملؤك َت
ملؤمل حتملوؤملاومي ملوؤمليتملتاععاملسجيس سململ ململللو ملؤسسة  ملو سملاسرلململ ململدؤهالس.

 
مل
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 المبحث الثانا: مداا حول األداء المالا.
يعأأأنملؤكدؤهملؤسأأأأسرلملمشممل أأأسملوالس أأأأسملو أأأ وريسملك ملشأأأأ ك ملوالأأأهؤمليععأأأأامل أأأن ملذمسىهأأأأسململوملضلأأألهسململ ملالأأأأهؤململململ

 .الرت سقمل سمسل ملؤسسرلحتملؤمله مليعاممل  ململكج ملؤممؤل ملؤحل سة ملدؤ حيملؤملل ك 
مل.المطلب األول: مفهوم األداء المالا

ملقنملؤععمل عريةملؤمل سىجُتململ ململنملؤكدؤهملؤسسرلمليعارنملكروهممململ ملمرل أ ملؤملاحل أحيملؤسأسرلحتملوؤملأيتملتعأ  ملململململ
ملأأ ململإأأأسمل أأأ ملؤالةأأأسمل  ملؤملأأأيتململقعأأأ ملؤةأأأالنؤ هسمل أأأ ململجأأأحيملانيأأأنمل أأأمةملؤسسة أأأ ململومل أأأعوهسملحتملوت أأأالنمململ

سكدؤهملؤحلسرلملوؤسام أعحتملو ع ضأ ملؤملا  ملؤسسمل  مل صمرةملر     ملءملالهؤملؤملاحل حيمل  ململجحيمل قسرل ملؤكدؤهملؤسس تمل 
لأأأأأمؤىتملؤال أأأأأا  مل  اهرأأأأأسملومليأأأأأسد ملؤكدؤهملؤسأأأأأسرلملؤم أأأأأنملسذلملتعريأأأأأ ةمل  رأأأأأ ملؤسسة أأأأأ مل أأأأأ مل أأأأأ لمل  س هأأأأأسمل

مل.1 سملالل يملؤإلجيسيبملوؤمل ليبملكدؤ هسملؤسسرل
وقجأأحيململيضأأسملؤسوهأأممملؤملضأأ  ملكدؤهملؤسسة أأس ملى أأتملي كأأزململأأ ملؤةأأالنؤممل سشأأ ؤ مل سمل أأ ململق أأسسمل أأن ململململ

الأأنؤ حتملويعأأمملؤكدؤهملؤسأأسرلملمأأ ملؤكدؤهملؤسسة أأس ملى أأتململإأأسملؤملأأنؤمةملؤكةسةأأتملكمرأأسلملؤسلالوأأ ملسذمأأسزملؤك
ؤمليتملمتسرةهسملؤسسة أ .ملوي أسالةملءملستسىأ ملؤسأمؤردملؤسسمل أ ملوتزويأنملؤسسة أ مل وأ صملؤةأاجرسري ملءمل  أسدي ملؤكدؤهمل

مل.ململ2ؤسلالو ملوؤمليتملتل   ملؤىا سجس ململصحسهملؤسصسحلملواق  ململالنؤضهة
 ململيضأأأأأأسململأأأأأأ ململلأأأأأأت"مل أأأأأأن مل أأأأأأنرةملؤسسة أأأأأأس ململأأأأأأ ملؤةأأأأأأاغ لملؤك جأأأأأأحيملسمؤردالأأأأأأسملو صأأأأأأسدرالسملءملويعأأأأأأ ململململ

مل3ؤةالنؤ س ملذؤ ملؤكجحيملؤملوميحيملوذؤ ملؤكجحيملؤملقصَتمل  ململجحيملتلع حيملث وة"
ويع  ملؤكدؤهملؤسسرلملكهملنململ ململلت"ملتلأل يملؤملصأح ملؤسسمل أ ململلرسة أ ملسع ضأ مل أن مل أنر سململأ ملسللأسهململململ

 أأ لملؤالمارأأسدململأأ ملؤس زؤل أأس حتملجأأنولملى أأس س ملؤملااأأس املوؤمأأنؤولملؤمل ىقأأ ململ  رأأ ملوجمس لأأ ملؤس أأاق حيمل أأ 
وملعأ ملالملجأنو مل أ ملذملأنملسذؤملدلمليس أهملؤملريأ  ملؤال اصأسد ملوؤملقوأس ملؤملصأاسمتملؤملأه ملتاارأتملسمل أتملؤسسة أأ مل
ؤملالأأو ملءملؤملنرؤةأأ حتملوملأأ ملالأأهؤملؤالةأأسسملضأأإنملتلأأل يملؤكدؤهمليأأاةملمبعسياأأ ملؤس دوديأأ ملؤال اصأأسدي ململلرسة أأ مل

مل.4مملؤكر سح"و عنلملمن

                                                           
 .222حتملدؤرملوؤ حيململلال حتملؤكردنحتملص:ملادارة البووك كمداا كما واد راتيجا مةاصرض حملى  ملؤحل ٍتحتمل سينملم نملؤمل محسنحتململ-1
 .45ص:مل  جعملؤمل س  حتملؤ و  حتململحمرمدملحمرنمل-2
 أهك ةمل قن أ مل أر ململ-ؤةأا  سنمل-حتملدرؤةأ مل  نؤل أ سا تيييا األداء المالا سا ماديات الفغيرة والم ودطؤأءر مودة المةلومؤ الماليؤ  لتملم نملؤال نحتملومل أ ونحتململ-3

مل.65ص:ملحت2016/2017ةا ملؤملعلممملؤال اصسدي ملوؤملاجسري ملوملممملؤملا  َتحتملجس ع ملشه نملمحتمل ض ملؤملمؤد ملحتملكل  حتملململ صيملحمسة   اول س ململا حيملشهسدةململؤسسةًتحتمل
 .68حتملدؤرملصوسهململلال ملوؤملامزيعحتملكردنحتملص:رفاكمؤ الماديؤ واألداء المالا ارد راتيجا للمف، الحو م هملض ىسنملكسمل مل-4
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ودمأأأسملةأأأ  ملل أأأالليململنملؤكدؤهملؤسأأأسرلملالأأأم"ملتلأأأل يململم أأأعملؤسسة أأأ ملسع ضأأأ مل أأأن ملؤةأأأاغ  سملسمؤردالأأأسململململ
ؤساسىأأ حتملوؤكالأأس ملؤملجغأأ ؤ ملوتأأنؤركهسملويأأاةملذملأأنمل سةأأالنؤممل سشأأ ؤ مل سمل أأ ململق أأسسمل أأن ملسذمأأسزملؤكالأأنؤ مل

ملؤس و ةملو قسرلاهسملمبسملىق ملضع ".
مل.داء المالاالمطلب الثانا: أهميؤ وأهداف األ

مل.الفرع األول: أهميؤ األداء المالا   
تارجأأأحيململ  أأأ ملؤكدؤهملؤسأأأسرلملءملتق أأأ ةململدؤهملؤسسة أأأس مل أأأ ملمأأأنةملزوؤيأأأسملو و يقأأأ مل أأأنممل  أأأالن تملؤملاقأأأسري ململململ

ؤسسمل  حتملوؤملهي مل ةمل صسحلمل سمل  ملءملؤسسة  ململاحنيأنملجمؤلأ ملؤملقأمةملوؤملضأعلملوؤالةأاوسدةمل أ ملؤمل  سلأس ملؤملأيتمل
سأأسرلحتمل أأ ململجأأحيملؤ أأسذملؤملقأأ ؤرؤ ملؤمل شأأ نةحتملوتا أأعململ  أأ ملؤكدؤهملؤسأأسرلململيضأأسمل سصأأ ملماأأنمل اس عأأ مليمض الأأسملؤكدؤهملؤ

ملمرسلملؤسسة س ملو  ؤ   ململو سمهسملوتق  ةمل  أاميس ململدؤهالأسملوتمج هأتملرمأمملؤالجتأسختملؤملصأح  حتملوؤةأال صمل
سة أأ حتملؤسعم أأس ملوؤ أأًتؤحملسجأأ ؤهؤ ملتصأأح ح  ملوت شأأ نمل أأ ؤرؤ ملؤالةأأاجرسرؤ ملى أأ ملؤكالأأنؤ ملؤملعس أأ ململلر

ململلحوسظململ ملؤالةار ؤري ملوؤمل قسهملوؤساسض  .
مل:1و سملاسرلملضإنملؤكدؤهملؤسسرلملقع ململنمليق ململلر اجر ي مل سمليلتملململ

ي أأأاو عملؤس أأأاجر مل اس عأأأ ملللأأأسقملؤمللأأأ ك ملوك  عاأأأتحتملو اس عأأأ ملؤملريأأأ و ملؤال اصأأأسدي ملوؤسسمل أأأ حتمل -
 وتقني مل ن ملتاثَتململدوؤ ملؤكدؤهملؤسسرلمل  ملرحب  ملوة ممل ملو نيمل  ...

قعأأأأ ملؤس أأأأاجر مل سملق أأأأسممل عرل أأأأ ملؤملاحل أأأأحيملوؤسقسرلأأأأ ملوتو أأأأَتملؤمل  سلأأأأس ملؤسسمل أأأأ ملال أأأأسذملؤملقأأأأ ؤرمل -
 ؤس  ة.ململململململململململململ

وؤملأأنورملؤكةسةأأتململأأ دؤهملؤسأأسرلملالأأمملتأأمضَتمل علم أأس ملت أأالنمملك أأ ؤدملؤملاحل أأحيملؤساسةأأ  ململصأأاعملؤملقأأ ؤرؤ ململململ
مل .وؤ ا سرملؤمل هةملؤكضضحيمل  مل  لمل سش ؤ ملؤكدؤهملؤسسرلململلرسة 

مل:مل2وقع ملىص ململ   ملؤكدؤهملؤسسرلملءململلتمليلقتملؤملضمهململ ملؤممؤل ملؤملاسمل  ملململ
ملتق  ةملرحب  ملؤسسة  ؛ململ-
ملتق  ةملة ممل ملؤسسة  ؛ملململململ-
ملتق  ةملتومرملؤسسة  ؛ململململ-
ملتق  ةمل نيمل  ملؤسسة  ؛ململ-

                                                           
 مل.46حتملص:  جعملؤمل س  حمرنملحمرمدملؤ و  حتململ-1
ؤكدؤهملءملا أأُتملؤكدؤهململحتمل نؤ لأأ مل أأر ملضسمل أأس ملؤسلاقأأ ملؤملأأنورلملؤ أأس املىأأمل:ملدورملؤحلمكرأأ ساعليللؤ تطبيللم الحوكمللؤ سللا تحيلليا األداء المللالاز  أأن ملؤمل لأأَتحتململ-2

مل.ململ10حتملص:2014دي رمململ08-07ؤسسرلململلرسة س مل ُتملتو   ملؤسعسيَتملؤحملسة  ملؤملنومل  ملوؤسعسيَتملؤحملسة  ملؤإلة    حتملجس ع ملؤملله نملمحتمل ض مل سملمؤد حتمليم تمل
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ملتق  ةملتومرملتمزيعس ملؤسسة  ؛ملململ-
ملتق  ةملتومرملىجةملؤسسة  .ململململململ-

ملأهداف األداء المالا. الفرع الثانا: 
مل:ملململململ1قع ملىص ملسذلململالنؤ ملؤكدؤهملؤسسرلملءملؤسسة  مل  ملؤملعاسص ملؤملاسمل  ملململ

ملالييولؤ وتوازن الهيما المالا:ملأور
تقأأ املؤمل أأ ممل مل أأنرةملؤسسة أأ ململأأ مل مؤجهأأ ملؤملازؤ س أأسملؤملقصأأَتةملؤكجأأحيحتململ مل أأنر سململأأ ملاميأأحيملؤكصأأملململململ

اقيملؤمل أأ ممل ململوملمأأنمملكوسياهأأسمليقأأمدملؤسسة أأ ملسذلملمأأنمملؤسقأأنرةململأأ ملؤسانؤوملأأ ملسذلململ أأمؤلمل اسىأأ مل  أأ م حتملضأأ
ؤملمضسهململومل مؤجه ملؤملازؤ س سملوتادي مل ع ملؤسنضممس حتملويق املالهؤملؤساغَتمل نرةململصململؤسسة  ملؤسانؤومل ململأ مل

ملتغو  ملؤ صممملؤسانؤومل .
مل أأأسملتأأأمؤزنملؤ  عأأأحيملؤسأأأسرلململلرسة أأأ ملض عأأأٍتململنملؤسأأأمؤردملؤملنؤ رأأأ ملتغوأأأتملؤالةأأأالنؤ س ملؤملجس اأأأ ملوؤكصأأأململململململ

ؤسانؤوملأأ ملتغوأأتملؤسأأمؤردمل صأأَتةملؤكجأأحيحتملوذملأأنمل أأ ململجأأحيمل أأرسنملىقأأمقملؤسق  أأُتملومأأنمملو أأم ملؤسسة أأ ملءمل
سذلملؤك أ ؤرمل أج ثملىسمل ملم أ مل أسرلحتملو صأو ملمس أ ملمأنممل أنرةملؤسسة أ ململأ ملتأمضَتملؤمل أ ممل ملؤملعسض أ مليأسد مل

مل صسحلملالت:ملؤسسة  ملحتململصحسهملؤحلقمقملوملمر هملؤسسة  .
ملءانيا: ال وازن المالا 

يعاأأمملؤملاأأمؤزنملؤسأأسرلملالأأنضسمل سمل أأسملت أأع ملؤملمظ وأأ ملؤسسمل أأ ململ لم أأتملكلأأتملقأأاملؤالةأأاق ؤرملؤسأأسرلململلرسة أأ حتملوالأأمململململ
قجحيملءملحلري مل ع اأ ملؤملاأمؤزنمل أُتملرملسملؤسأسلملؤملجس أتملوؤك أمؤلملؤملنؤ رأ ملؤملأيتملت أر مل سالىاوأسظمل أتملومأمملؤملوأًتةمل

 2.ؤسسمل  
ملءالثا: الربحيؤ والمردوديؤ

اس املمأندملك أَتمل أ ملؤمل  سةأس ملوؤملقأ ؤرؤ ملوتقأ امل أن ملكوأسهةملوضسمل أ ملسدؤرةملؤسسة أ ملءملضارجحيملؤمل حب  مللملململ
ملتممل نملؤكر سححتملوالتمل هملنملتعمملم ملؤملع   ملؤمليتملت   ملؤكر سحمل   ةملؤكمرسلملءملؤسسة  ملؤال اصسدي 

مل

                                                           
حتمل نؤ لأ مل قن أ ملؤسلاقأ ملى األنظملؤ الماليلؤ والمحادلبيؤمراهبلؤ األداء الملالا لشلركات الميلاهمؤ ملا الالل تطبيلم هواعلد الحموملؤ علل  لملش لتملو  أ ونحتململ1-

حتملجس عأ ملؤمللأه نملمحأتمل ضأ ملؤملأمؤد ملؤملنورلملؤ س املىململدورملؤحلعم  ملءملا ُتملؤكدؤهملؤسأسرلململلرسة أس مل أُتملتو  أ ملؤسعأسيَتملؤحملسةأ   ملؤملنومل أ ملو عأسيَتملؤحملسةأ  ملؤإلةأ    
مل.4حتملص2014دي رممل08-07مل:يم ت

حتمل أهك ةمل أ جمل قن أ مل أر مل اول أس ملل أحيملشأهسدةمل  أع ةحتملدرؤة ملىسمل مل سة  ملصأاسمس ملؤملعمؤ أحيملالمالا للماديؤ اره فاديؤ :لليياس وتييياأداء مسدلململتحتململ-2
مل.ملململململململململململململململململململململململململململململململململململململململ23حتص:2001/2000ؤسسج اَتملءململممملؤملا  َتمل صيملت  َتملؤسسة س ملؤملصاسم  حتملجس ع ملحمرنمل  ضأ مل  ع ةحتمل
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 ملو أأأن ملؤسسة أأأ مل أأأ مل  أأأسسملؤمل حب أأأ ملسذلملتقأأأني مل أأأنرةملؤسلأأأ و ململأأأ ملؤملع أأأ ملو أأأن ملكوسياأأأتملءملاق أأأملململ
مل1ؤكر سحملؤملصسض  مل  ملؤملالسقملؤملعسد ملؤمله ملمتسرةت.

مل:رابةا: إنشاء الييمؤ
سللسهملؤملق ر ململلر س ُتملتعٍتملؤملقنرةململ ملاق  مل  دملودي مل  اق ل  ملكسض أ مل أ ملؤك أمؤلملؤس أاجر ةملىسمل أسحتململململ

ءململوملؤس دوديأأأأ ملؤملعسض أأأأ ملالأأأأتملتلأأأأأنملؤملأأأأيتملالملتقأأأأحيملمأأأأأ ملؤس دوديأأأأ ملؤملأأأأيتمل إ عأأأأأسنملؤس أأأأس ُتملؤحلصأأأأملململ هأأأأأس
ؤةأأأأاجرسرؤ ململ أأأأ  ملذؤ مل  أأأأام مل وأأأأ ملدمسثأأأأحيحتملضأأأأإذؤملدلمليأأأأارع ملض يأأأأ ملؤس أأأأَتي مل أأأأ ملسللأأأأسهملؤملق رأأأأ ملضأأأأإنمل

مل2ؤس اجر ي مليامجهمنملسذلملتمظ وس ململ   ململكج مل  دودي .
 المطلب الثالث: مراحا ارداء المالا والةواما الماءرة سيه.

 الفرع األول: مراحا األداء المالا
 مت ملمرل  ملتق  ةملؤكدؤهملؤسسرلمل عنةمل  ؤىحيململ هسمل سمليلتمل:مل    

 أور: ومود أهداف محددة ميبيا 
 أ ملؤسسكأأنململنملمرل أأ ملتق أ ةملؤكدؤهملؤسأأسرلملالمليعأأمنملسالملسذؤملوجأن ململالأأنؤ ملحمأأندةمل  أ قسحتملو أأنملتعأأمنملءململململ

 ملؤسمؤزلأأ ملو أأسملتاضأأراتملصأأمرةمل وأأ ململوملة سةأأ ململومل ع أأسرململوملمنأأ ململومل أأ ؤرملىأأسكةحتملضأأسمللمؤ  ملؤسسمل أأ ملو أأمؤلُتملر أأ
  مل مؤمنملو مؤ  حتملوكهملنملؤملاعسمل لملؤملارو  ملو عنال ملؤكدؤهملؤسع سري حتململالأنؤ ملحمأندةمل  أ قسمليأاةململأ مل

مل3ملةسةهسملمرل  ملتق  ةملؤكدؤهملءملؤسسة  .
 ءانيا: الحفول على البيانات والمةلومات اإلحفائيؤ

جأأنولملى أأسهملؤملااأأس احتمل س رأأ ملؤملاأأنضقس ملؤملاقنيأأ حتملوذملأأنمل أأ مل أأ لملؤملقأأمؤ ةملؤسسمل أأ ملؤسارجلأأ ملءملؤس زؤل أأ حتململململ
 س رأأ ملؤملاغأأَتؤ ملءملراوسملؤك أأمؤلملؤ سصأأ ملوؤس ىأأ ملؤس ضقأأ مل سملاقأأسري ملؤسسمل أأ حتملس أأسض ملسذلملؤسعلم أأس ملؤساعلقأأ مل

مل4 سمل امؤ ملؤمل س ق ملوؤمل  سلس ملؤساعلق مل اللو ملؤملل كس ملؤسلسهب .
مل
مل

                                                           
مل.46حتملص:  جعملةس   لتملم نملؤال نملو   ونحتملململ-1

مل.5ص:مل  جعملؤمل س  حتمل  لملش لتملو   ونحت2- 
درؤةأأ ملىسملأأ ملؤالرأعملؤملصأأاسمتملصأأ نؤلحتململك وىأأ ململدور حوكمللؤ الماديللات سللا ترقلليد اليللرارات الماليللؤ ل حيلليا األداء المللالا للماديللؤ،حمرأنملؤمل لأأَتمل أأ ملمرأ حتململ3-

مل..216حتملص:مل2016/2017ؤملا  َتحتملجس ع مل سصن مل   سححتملور ل حتململا حيملشهسدةملدكامرؤختململممملءململمممل
مل.5صملحتملم خت  جعململ  لملش لتملو   ونحتمل4-
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  ءالثا: هياس األداء الفةلا
تقني ملؤكدؤهملؤملوعلتملمسدةمل سالمارأسدململأ مل أسملتأمض ختملؤملأاريةملؤحملسةأ   ملوؤكةأسمل  ملؤإلىصأس   ملياةمل  سسململومل   

 أأأأ مل  سلأأأأس ملومل علم أأأأس حتملوجيأأأأ ملتأأأأمض ملمأأأأأس لُتمل أأأأنر ُتململلق أأأأسمملهبأأأأهختملؤكمرأأأأسلحتمل أأأأعملؤةأأأأأالنؤمملؤآلال مل
 هبس.ؤس احنث مل ىتملكسنملذملنمل اسة سحتململ  م ملم دمللاس املؤملق سسململوملؤملاقني حتملوؤ سذملؤملق ؤرؤ ملؤ سص مل

 رابةا: اتياذ اليرارات الموادبؤ ل فحيح ارنحراسات
وذملأأنمليام أألململأأ ملؤمل  سلأأس ملوؤسعلم أأس ملؤساسىأأ ملمأأ ملؤكالأأنؤ ملؤحملأأندةمل  أأ قسملو  أأسسملؤكدؤهملؤملوعلأأتحتململململ

و قسرلأأ ملذملأأنملؤكدؤهملؤحملقأأ مل س أأن ملؤسلوأأ حتململأأهملنملضأأإنملال أأحيملؤالرمأأ ؤ ملو  أأسنململةأأ س تملي أأسمنؤنملتقأأني مل
ؤرملؤساسةأ ملؤملأه ملجيأ ململنمليعأمنملءملؤملم أتملؤساسةأ حتملكرأسملي أسمنؤنململيضأسململأ ملانيأنملؤسم لملوؤ سذملؤملقأ مل

 ؤملاصح  ملؤسولمهمل م مح.
 ااميا: ميارنؤ األداء الفةلا بالمةايير وتحديد ارنحراسات 

ياةمل قسرل ملؤكدؤهملؤملوعلأتمل سسعأسيَتململاحنيأنملؤالرم ؤضأس ملةأمؤهملكسلأتملسجيس  أ ململوملةأل   حتملوملارعأُتملؤإلدؤرةمل     
هأ ملؤك وأسهمل  أحيملو ممهأسمل أ ململجأحيملؤ أسذملؤإلجأ ؤهؤ ملجؤممل  ملؤملاا سمل سملااس املؤس اق ل  ملوجعلهسمل أسدرةململأ مل 

ؤمل ز  ملؤمليتملاململدونملو ممهس.ملوجي ململنملت كأزملؤمل  س أ ململأ ملؤالرم ؤضأس ملؤ س أ حتملوكلرأسملكسلأتملؤمل  س أ ملحمعرأ مل
 مل ملؤملاريةملؤسسمل  ملوملؤحملسة   حتملكلرسملكسنملكللملؤالرم ؤضس ململة  .

 داددا: تحليا ودرادؤ البيانات والمةلومات الم ةليؤ بالوشاط  
ى تملياعُتملتمضَتمل  ام مل  ملؤسمثم   ملوؤالمارسدي ملءملالهختملؤمل  سلس حتملو نمليأاةملؤالةأاعسل مل أ ع ملؤملوأ قمل   

 1ؤإلىصس   ملؤسع وض ململاحنينمل ن ملؤسمثم   ملهبهختملؤمل  سلس .
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
مل.216ص:ململحمرنملؤمل لَتمل  ملمر حتمل  جعملؤمل س  حتمل1- 
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 المالا. الفرع الثانا: الةواما الماءرة على األداء
ت أأأع ململ مل سة أأأ ملسذلملاق أأأ ململالأأأنؤضهسحتملويعاأأأمملؤكدؤهملؤسأأأسرلملؤملو يقأأأ ململاحق أأأ ملالأأأهختملؤكالأأأنؤ حتملوتمجأأأنمل   

 منةملممؤ حيملتسث ملض تحتملتاق ةملسذلملممؤ حيملدؤ ل  ملو سرج  .
مل.أور: الةواما الدااليؤ الماءرة سا أداء المالا

تمؤجتملؤسسة  ملجمرممأ مل أ ملممؤ أحيملؤملنؤ ل أ ملؤملأيتملتأسث ململأ ململدؤ هأسملؤسأسرلملوملرحب اهأسملوالأهختملؤملعمؤ أحيملقعأ ململململ
إلدؤرةملؤسسة  ململنملتأاحعةملض هأسملوؤمل أ و ةململ هأسمل لأعحيملؤملأه ملي أسمنململأ ملتعريأ ةملؤملعس أنملؤسام أعحتملوتقل أحيمل

مل:1ؤملاعسمل لملوؤسص وضس حتملوملالةملالهختملؤملعمؤ حي
 لململ ملؤك مؤل؛ؤمل  س  ململ ملتعلو ملؤحلصمململ-
 ؤمل  س  ململ ملتعسمل ل؛مل-
 ؤمل  س  ململ ملكوسهةملؤةالنؤمململ مؤلملؤساسى ؛مل-
 سدؤرةملؤمل  ممل ؛مل-
ملؤسسش ؤ ملؤ سص مل  حب  .مل-

مل.ءانيا: الةواما اليارميؤ الماءرة سا أداء المالا
يصأع ململأ ملسدؤرةملتمؤجتملؤسسة  ملجمرمم مل  ملؤملاغَتؤ ملؤ سرج  ملؤمليتملتاث ململ ململدؤ هسملؤسسرلملوملرحب اهسملوملململململ

مل:2ؤسسة  ملؤمليتملاعةملوت  و ململ ملالنختملؤملاغَتؤ حتملوملالةملالهختملؤملاغَتؤ ملالت
 ؤساسض  ملؤسسة س ملؤك   ملؤملعس ل ملءمللم ملؤملالسق؛مل-
ملؤملقمؤلُتملوؤملقمؤمنملوؤمل  سةس ملؤمر ك  ملوؤملض ي  ملؤمليتملتو  ململ ملؤسسة س ؛مل-
 ؤحلسمل ملؤال اصسدي ملوؤمل  سةس ملؤسسمل  مل سملنومل ؛مل-
مل ةملؤملاومرملؤملاعامملمجت.  سيمل-
مل
مل
مل
مل

                                                           
جس عأأ ملرةأأسمل مل سج أأاَتملءململأأممملؤملا أأ َتحتملضأأ  مل سمل أأ مل سة أأ حتملحتملدور المرامةللؤ الدااليللؤ الماليللؤ سللا تييلليا األداء سللا الماديللؤ اره فللاديؤشأأنر مل عرأأ ملةأأعسدحتململ-1

مل.133حتص:2008/2009 م  دؤسحتمل
مل.155ص:ململحتملكا ملم    حتاإلدارة الماليؤملةس  ملم نملؤ سمل ملؤكلصسر حتململ-2
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 المطلب الرابع: مةايير وماقرات األداء المالا.
ؤكدؤهملؤسأأسرلملءملؤسسة أأ ملس أأسملسجيس  أأسململوملةأأل  سحتملى أأتململالاأأسكملؤملعنيأأنمل أأ ملؤسعأأسيَتملؤملأأيتملتعأأمململأأ مل  أأام    

تعارنملالهختملؤك َتةململأ مل سشأ ؤ مل سمل أ ملكجأَتةملتأن حيملءملمرل أ ملتق أ ةململدؤ هأسحتملوالأهؤمل أ ململجأحيملؤحلعأةململأ مل
ؤملم أأع  ملؤسسمل أأ مل أأسحتملو سملاأأسرلملضأأإنململ مل سة أأ ملالمل لأأممل أأ ملؤملعمؤ أأحيملؤسأأسث ةململأأ ململدؤ هأأسملو سصأأ مل أأ ملؤملاسى أأ مل

 ملؤملاق  ر  .
ملرع األول: مةايير األداء المالا.الف
مل:1تارجحيمل عسيَتملؤكدؤهملؤسسرلملءملؤملعاسص ملؤملاسمل  ململ

 أور: المةايير الفواعيؤ
والأأتملم أأسرةملمأأ مل عأأسيَتمل م أأمم ململأأ مل أأمهملؤملريأأ و ملؤملو  ع أأ ملؤم أأنةملوؤسق مملأأ ململالأأسقملؤسسة أأ حتملو أأنمل   

دومل أسحتملى أتملتعأممل أأ مل أ لمل قسرلاهأسمل أأعملتعأمنملالأهختملؤسعأسيَتمل أأر ملؤملصأاسم ملؤملمؤىأنةملحمل أسململوملس ل ر أأسململومل
 أأسملاقأأ ملض هأأسملكدؤهملؤسأأسرلملؤسق أأملململلرسة أأ ملةأأمؤهملكأأسنملحمل أأسململوملس ل ر أأسململوملدومل أأسحتملوالأأهؤمل أأ ململجأأحيملو أأعمل

 . عسيَتملحمندةملو سش ؤ ملوؤ ح 
 ءانيا: المةايير ال اريييؤ. 
همل أ مل  أحيملؤإلدؤرةملؤسسمل أ ملا  ملالهختملؤملا  مل  ملؤملعلأمضس ملؤسسمل أ ململل أامؤ ملؤمل أس ق ململغأ دملر س أ ملؤكدؤملململ

 .وملؤالةاوسدةمل اهسملءملو عملؤ و ملؤس اق ل  
 ءالثا: المةايير اليطاعيؤ.

ي او نملؤحمللحيملؤسسرلمل نرج ملك َتةمل  ملؤسعسيَتملؤسسمل  ملءملؤمل  س  ململ ملؤكدؤهحتملوالتمل عأسيَتملمتجأحيمل امةأ ململدؤهململململ
ملءملؤملعنينمل  ملؤملصوس ملوؤ صس ي.ؤملقوس ملؤمله ملتاارتملسمل تملؤسسة  حتمل سص ملوملنملؤسسة س ملتالس تمل

 رابةا: المةايير المي هدسؤ.
التملل  ملت أاهن ملسدؤرةملؤسسة أ ملاق قهأسمل أ مل أ لملتاو أهملؤسمؤزلأس مل)ؤ وأ  حتملو سملاأسرلملضأإنمل قسرلأ ململململ

ملؤملا  ملؤساحقق مل  ملتلنملؤس اهنض ملتمزملؤالرم ؤضس حتملو سملاسرلملتا هملؤالج ؤهؤ ملؤملاصح ح  ملؤمل ز  .
مل
مل

                                                           
حتمل نؤ لأأ مل قن أ ملءمل لاقأ ملؤملأنورلملؤ أس املىأمل:ملدورملؤحلمكرأأ ملءملدور نظلام المةلومللات سلا تييليا األداء للماديلات اره فلاديؤؤ أسمشتملكر شأمحتململحتكرأسلملديأنةململ-1

 .12حتملص:2014دي رمململ07/08مح مل ض ملؤملمؤد مليم ت:ململؤملله نملجس ع ملا ُتملؤكدؤهملؤسسرلململلرسة س مل ُتملتو   ملؤسعسيَتملؤملنومل  ملو عسيَتملؤحملسة   ملؤالة    حت
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 المةايير المطليؤ.ااميا: 
وتا أأهملالأأهختملؤسعأأسيَتملشأأعحيمل  رأأ ملثس اأأ ململا أأ مل ع اأأ مل لأأًتك مل أأُتملع أأعملؤسسة أأس حتملتقأأسسملهبأأسملؤملا أأ  ململململ

 ذؤ ملؤملع   ملءمل سة  مل ع ا .
 الفرع الثانا: ماقرات األداء المالا.

حتملوالأتملءملسنملؤسسش ؤ ملؤمليتملة اةملؤملاو قملسمل هسملءملالهؤملؤملو  ملالتمل سش ؤ ملكر  ملت أه حيملمرل أ ملى أسهبسملململ
مل:1جمرلهسمل سش ؤ مل سمل  ململومللقني ملوالهؤمليعمدملسذلملك  ع ملؤسعلم س ململ هسملءملتق  ةملؤكدؤهملؤسسرلملوالت

مل" أور: ال وازن المالا.
ملياةملدرؤة ملؤملامؤزنملؤسسرلمل  مل اهجُتململةسة ُتملءملؤسسة  مل س:ململململ

  الدرادؤ ال حليليؤ الياكوؤ .1
ؤملاأأأمؤزنملؤسأأأسرلملؤلو  أأأسمل أأ ملؤس زؤل أأأ ملؤحملسةأأأ   ملالملقعأأأ ملسموأأأسهملسنملى أأسهملخمالأأألملؤسسشأأأ ؤ ملؤملأأأيتملتأأنرسمل   

تو أأَتؤ ملد  قأأ ملووؤض أأ حتملكنملؤس زؤل أأ ملؤحملسةأأ   ملالملتعوأأتململوملتععأأاملؤحلسملأأ ملؤسسمل أأ ملوؤملوعل أأ ململلرسة أأ حتملو أأ مل
ململجحيمل وتملالهؤملؤإلشعسلملال نمل  ملؤمللجمهملسذلمل صنرمل  أ ململلرعلم أس ملؤسسمل أ ملوالأمملؤس زؤل أ ملؤسسمل أ ملؤملأيتمليأاة

 سمنؤدالسملؤلو  سمل  ملؤس زؤل  ملؤحملسة   ملو ع ملؤسعلم س ملؤسلحق ملؤمليتمل يملماسص ملؤس زؤل  ملؤحملسة   .
 الدرادؤ الديواميميؤ لل وازن المالا .2

سنملؤس زؤل  ملؤسسمل  ملورملسملؤسأسلملؤملعس أحيملوؤالىا أسجمل اأتملوؤ زياأ ملالأتمل سشأ ؤ ململاحل أحيملةأسك حتململ ململإأسملتقأنمملململ
 مل ع اأ ملومل  أتملمأ ملضأًتةمل ع اأ حتملضاق أ ةملؤملاأمؤزنملؤلو  أسمل أ ملالأهختملؤسسشأ ؤ ملالأمملصمرةملم ملؤسسة  ملءملحلري

تق أأ ةملةأأسك مل أأَتملكأأسءحتمل أأحيملال أأنململأأ ملؤسقأأ ةململنمليأأنرسملؤملاأأمؤزنملدرؤةأأ ملدياس  ع أأ حتململ ملي حأأتملمأأ مل أأسمل مل
رلمل أأأ لملضأأأًتةملز ا أأأ مل ع اأأأ ملوؤكةأأأ سهملؤسسديأأأ ملسذلملذملأأأنحتملو أأأ ملؤكدوؤ ملؤسسمل أأأ ملؤسو أأأنةململنرؤةأأأ ملؤملاأأأمؤزنملؤسأأأس

مللرسة أأأأأأ ملدرؤةأأأأأأ ملى ك أأأأأأ حتملذمأأأأأأنمل أأأأأأسملي أأأأأأر ملاأأأأأأنولملؤملارميأأأأأأحيململومل أأأأأأسملي أأأأأأر تملؤملأأأأأأ ع ملاأأأأأأنولملؤسأأأأأأمؤردمل
ملوؤالةالنؤ س ململوملجنولملؤملانضقس .

 ءانيا: تحليا الويب الماليؤ.
يهأأن ملالأأهؤملؤملاحل أأحيملسذلمل  أأسسمل أأن ملذمأأسحملؤسسة أأ ملءملاق أأ ململالأأنؤضهسمل أأ مل أأ لملؤالةأأاغ لملؤك جأأحيمل   

مللرأأمؤردملوؤإل عسل أأس ملؤساسىأأ مل أأسحتملوذملأأنمل أأ مل أأ لملؤالمارأأسدململأأ ملال أأحيملؤملا أأ ملؤسسمل أأ ملؤملأأيتمليأأاةملمبمج هأأسمل

                                                           
ملص  .حتمل ا226مل-220ص:مل-صحتمل  جعملؤمل س  ملحمرنملؤمل لَتمل  ملمر حتمل-1
مل
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 هأسحتملو أ ملؤسعأ و ململنملؤملاع  ململ ملؤملمؤ أعملؤحلق قأتملسلالألململوجأتملؤملالأسقملءملؤسسة أ ملوؤملااأس املؤسامصأحيملسمل
الهختملؤملا  ملكجَتةملومنينةحتملى تملتضعملؤحملللُتملوؤس َتي ملؤسسمل ُتململ سمملؤك أ ملؤملمؤ أعملءملك و أ ملؤملاعس أحيمل عهأسمل
و أأأأأعملؤملريأأأأأ و ملؤحلسمل أأأأأ ملءملظأأأأأحيملؤملاغأأأأأَتؤ ملؤحلسصأأأأأل ملءملؤملعأأأأأسدلمل أأأأأ ملؤكز أأأأأس ملوؤالإ أأأأأسرؤ ملؤملعنيأأأأأنةململأأأأأ ع مل

 ؤسسة س .
 ءالثا: تحليا المردوديات.

وديأأ مل صأأو ملمس أأ ململأأ ململإأأسملذملأأنملؤالرت أأسقمل أأُتملؤملااأأس املوؤملمةأأس حيملؤملأأيتملةأأس تملءملاق قهأأسحتملتعأأ  ملؤس د   
ى أأأأأتملاأأأأأندمل أأأأأن مل  أأأأأس  ملرملسملؤسأأأأأسلملؤس أأأأأاجر ملءملاق أأأأأ ملؤملااأأأأأس املؤسسمل أأأأأ ملوالأأأأأتمل ارجلأأأأأ ملءمل أأأأأ دودياُتمل

 ."ؤال اصسدي ملوؤسسمل  
مل

مل

مل

مل

مل

مل

مل

مل

مل

مل

مل

مل
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 اره فاديؤ.المبحث الثالث: ماهيؤ تيييا ارداء المالا سا الماديات 
 المطلب األول: مفهوم تيييا األداء المالا.

يعأأأأ  ملؤكدؤهملؤسأأأأسرلمل"قجأأأأحيملؤكدؤهملؤسأأأأسرلملؤسوهأأأأممملؤملضأأأأ  ملكدؤهملؤمللأأأأ كس ملى أأأأتملت تعأأأأزململأأأأ ملؤةأأأأالنؤممل   
 سشأأأأ ؤ مل سمل أأأأ ململق أأأأسسمل أأأأن ملسذمأأأأسزملؤكالأأأأنؤ ملويعأأأأمململأأأأ ململدؤهملؤمللأأأأ كس ملى أأأأتململلأأأأتملؤملأأأأنمةملؤكةسةأأأأتمل

ؤمللأ ك ملوي أسالةملءملستسىأ ملؤسأمؤردملؤسسمل أ ملوتزويأنملؤمللأ ك مل وأ صملؤةأاجرسري ملءملململ مرسلملؤسلالوأ ملؤملأيتملمتسرةأهس
ملململ1  سدي ملؤكدؤهملؤسلالو ملوؤمليتملت سمنململ ملتل   ملؤىا سجس ململصحسهملؤسصسحلملواق  ململالنؤضهة."

مليعأأأ  ملمرل أأأ ملؤملاق أأأ ةملؤكدؤهملؤسأأأسرلململأأأ ململلأأأتملتقأأأنميملىعأأأةملذومل  رأأأ ملىأأأململسدؤرةملؤسأأأمؤردملؤملو  ع أأأ ملوؤسسديأأأ ملململ
وؤسسمل  ملؤساحأنةملسدؤرةملؤمللأ ك ملو أن ملسشأ س مل اأسضعملور  أس ململك ؤضهأسململؤسلالوأ حتملململ مليعاأمملتق أ ةملؤكدؤهملؤسأسرلمل

 .2مللرسة  مل  سةسململلااس املؤحملقق ململوملؤسااري ةملءمل مهمل عسيَتملحمندةمل   قس
يأ ملو أ ملرملىصأ ملويع  ململيضس"مل الأتملمرل أ مل قسرلأ مل أُتملؤالذمأسزؤ ملؤملوعل أ ملوؤكالأنؤ ملؤسلووأ ململوملؤسع سرمل   

ؤالرم ؤضأأأس ملؤملعر أأأ ملوؤملامم أأأ مل  اهرأأأسملسنملوجأأأن ملو سملاأأأسرلملؤملعرأأأحيململأأأ ملتعزيأأأزملؤالرم ؤضأأأس ملؤإلجيس  أأأ ملو عسمأأأ مل
 ."3ؤالرم ؤضس ملؤمل ل   

ودمسملة  ملقع ململنملل اااامل انمل وهممملتق  ةملؤكدؤهملؤسسرلملالممل  سسململدؤهملش ك مل  ملجسلأ ملؤسأسرلحتملو أن ململململ
ململوسمل  ملوتق  ةملؤدؤرةملؤسمؤرد.اق  ملؤالالنؤ ملسع ض مل  ام ملؤ

 المطلب الثانا: أهميؤ وأهداف تيييا األداء المالا.
 الفرع األول: أهميؤ  تيييا ارداء المالا

مل:4تارجحيململ   ملتق  ةملؤالدؤهملؤسسرلملءملململ
اق أ ملضأس  مل أ ململللأواهسمل أ ململجأحيمل عسضئأ ململ ؤملعللملمأ مل أن ملاق أ مل أنرةملؤمللأ ك ململأ -

 ممؤ حيملؤإللاسج؛
ملأأأإلدؤرةملخمالأأألملؤسعلم أأأس ملؤسسمل أأأ حتملؤملأأأيتمل أأأ ملشأأأاإسململنملت أأأسمنالسملءملؤ أأأسذملؤملقأأأ ؤرؤ ملتأأأمضَتمل -

 ؤساسة  حتملةمؤهملكسلتمل  ؤرؤ ملؤةاجرسري حتململوملتومي ي حتململومل اعلق مل اغ َتملؤمل  سةس ؛

                                                           
مل.48حمرنملحمرمدملؤ و  حتمل  جعملةس  ملصمل1-

حتملكل أ ملؤملعلأممملؤال اصأسدي ملوؤملاجسريأ حتمل04حتملجملأ ملؤمل سىأتحتملؤملعأندملهراءة سا األداء المالا والييملؤ سلا الماديلؤ الماليلؤ سلا الماديلؤ اره فلاديؤدؤدنملم نملؤملغأٍتحتململ-2
 .41حتملص:مل2006جس ع ملور ل ملحت

مل-ؤملأأمؤد مل-درؤةأأ ملىسملأأ ملشأأ ك ملؤملأأ وؤدململلصأأاسم ملوؤ أأن س ململ-ملاليللوائا الماليللؤ  سللا تييلليا األداء المللالا للماديللؤ اره فللاديؤدور مللودة ل  أأحيمل أأ ململأأتملومل أأ ونحتململ-3
مل.18حتملص:مل2016/2017 هك ةململ قن  ململا حيملشهسدةملؤسسةًتملءملؤملعلممملؤسسمل  ملوؤحملسة   حتمل صيملحمسة  حتملجس ع ملؤملله نملمح مل ض ملؤملمؤد حت

مل.18حتملصمللواملؤس جعملؤمل س  حتملل  حيمل  ململتملومل  ونمل-4
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يمض ملتق  ةملؤكدؤهملؤسسرلململلرسة  مل ق سسملسن ملذمسحملؤملل ك مل  لملةع هسملسمؤصل ملللأسكهسمل -
 نملؤملاجسحمل ق سسملجيارعمل ُتملؤملوسمل  ملوؤملعوسهة؛واق  ململالنؤضهسملوذملنململ

ي أأأسمنململأأأ ملسجيأأأسدمللأأأم مل أأأ ملؤساسض أأأ مل أأأُتملؤك  أأأسمملوؤإلدؤرؤ ملوؤسسة أأأس ملؤسلالوأأأ ملوالأأأهؤمل -
  نورختملينضعملسذلملا ُتمل  ام ململدؤ هس؛

يأأسد ملسذلملؤملعلأألملمأأ ملؤملعاسصأأ ملذؤ ملؤملعوأأسهةملانيأأنملؤملعاسصأأ ملذؤ ملؤالىا أأسجمل أأ ململجأأحيمل -
 ؤملاهمدمل ادؤ هس.

 ا: أهداف تيييا األداء مالا.الفرع الثان
 :1  ململالةملؤكالنؤ ملؤس جمةمل  ملتق  ةملؤكدؤهملؤسسرلملءملؤسسة  ملؤال اصسدي مل سمليلت    

ؤملم أأأأم ململأأأأ مل  أأأأام ملسذمأأأأسزملؤملمىأأأأنةملؤال اصأأأأسدي مل قسرلأأأأ مل سكالأأأأنؤ ملؤسنرجأأأأ ملءمل واهأأأأسمل -
 ؤإللاسج  ؛

ال أأحيملشأأس حيملؤملعلأألملمأأ مل مؤصأأل ملؤ لأأحيملوؤملضأأعلملءملللأأسقملؤملمىأأنةملؤال اصأأسدي ملوسجأأ ؤهمل -
 سملو  سنمل    س سملوذملنملهبن ملو عملؤحللأململؤمل ز أ مل أسملوتصأح حهسملوسرشأسدملؤساوأهي ملسذلمل

 وةس حيملت  هسمل  اق  ؛
انيأأنمل  أأسومل  ملكأأحيمل  كأأزململومل  أأةملءملؤملمىأأنةملؤال اصأأسدي ملمأأ مل أأمؤك ملؤ لأأحيملوؤملضأأعلملءمل -

ل أأ ملؤملالأأسقملؤملأأه مليضأأولعمل أأتملوذملأأنمل أأ مل أأ لمل  أأسسملسلاسج أأ ملكأأحيمل  أأةمل أأ ململ  أأسمملؤملعر
ؤإللاسج أ ملوانيأأنملؤذمسزؤتأأتملةأأل سململوملسجيس أأسملؤك أأ ملؤملأه مل أأ ملشأأالتمل لأأ ملؤساسض أأ مل أأُتملؤك  أأسممل

  سجتسختملرضعمل  ام ململدؤهملؤملمىنة؛
ؤملم أأأأم ململأأأأ مل أأأأن ملكوأأأأسهةملؤةأأأأالنؤمملؤسأأأأمؤردملؤساسىأأأأ مل و يقأأأأ ملرشأأأأ نةملاقأأأأ ملمس أأأأنؤململكأأأأممل -

 و اعسمل لململ حيملو امم  ململضضحي؛
ام ملؤال اصأأسدملؤملأمكٍتحتملوذملأأنمل سالمارأسدململأأ ملت أه حيملاق أأ ملتق أ ةملشأأس حيململأ دؤهململأأ مل  أ -

 لاس املتق  ةملؤكدؤهململعحيمل ل و ملوصمالململلاق  ةملؤمللس حي؛
تصأأح  ملؤسمؤزلأأس ملؤملالو و أأ ملوو أأعمل سشأأ ؤ سملءملؤس أأسرملؤملصأأح  ملمبأأسمليأأمؤزنمل أأُتملؤملورأأمحمل -

 وؤإل عسل س ملؤساسى مل ع نؤملم ملؤسزؤج  ملوؤملاقني ؤ مل َتملؤملمؤ ع  .
                                                           

حتملCIARوململCAARحتملدرؤةأأ مل قسرلأأ مل أأُتملشأأ كيتملؤملاأأا ُتملالويللب الماليللؤ بادلل ةمالتييلليا األداء المللالا لشللركات ال لل ميا ةأأعنؤينملسقأأسنملو غأأ ؤو مل نجيأأ حتملململ-1
حتملص:مل2014/2015ت أأ َتملحتملجس عأأ مليأأتملضأأسرسمل سسنيأأ ملحت أأهك ةملتأأن حيمل أأر ملل أأحيملشأأهسدةملؤسسةأأًتحتململ صأأي:ملململأأمممل سمل أأ حتململكل أأ ملؤملعلأأممملؤال اصأأسدي ملوؤملاجسريأأ ملوملأأمممل

مل.74
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 تيييا األداء المالا.المطلب الثالث: مراحا 
مل1وتارجحيمل  ؤىحيملتق  ةملؤالدؤهملؤسسرلملء:ملململ

ؤحلصأأأأملململأأأأ ملجمرممأأأأ ملؤملقأأأأمؤ ةملؤسسمل أأأأ ملؤمل أأأأامي حتملى أأأأتململنمل وأأأأمؤ ملؤكدؤهملؤسأأأأسرلحتملسمأأأأنؤدمل -
ؤسمؤزلأأأس حتملوؤملقأأأمؤ ةملؤسسمل أأأ حتملوؤملاقأأأسري ملؤمل أأأامي ملؤساعلقأأأ مل أأأادؤهملؤمللأأأ كس حتمل أأأ لملضأأأًتةملز ا أأأ مل

  ع ا ؛
ق أأأ ةملؤكدؤهملؤسأأأأسرلحتمل جأأأأحيملل أأأ ملؤمل حب أأأأ ملوؤمل أأأأ ممل حتملوؤملالأأأأسقحتملؤىا أأأسهمل قأأأأسي املخمالوأأأأ ململا -

وؤمل ضأأعملؤسأأسرلحتملوؤملامزيعأأس حتملوتأأاةمل إمأأنؤدملوؤ ا أأسرملؤكدوؤ ملؤسسمل أأ حتملؤملأأيتملت أأالنمملءملمرل أأ مل
 تق  ةملؤكدؤهملؤسسرل؛

و أأعملؤملامصأأ س ملؤس  رأأ حتمل عارأأني ململأأ ملمرل أأ ملتقأأمميملؤكدؤهملؤسأأسرلحتمل أأ مل أأ لملؤملا أأ حتمل -
 ختملؤملو وقملوملث السململ ملش كس حتململلاعس حيمل عهسملو عسماهس؛ عنمل ع ض ململة سهملاله

درؤة ملوتق  ةملؤملا  حتملو عنملؤةال ؤجملؤملااس احتملياةمل ع ض ملؤالرم ؤضأس حتملوؤملو و أس حتملو أمؤك مل -
 ؤملضعلحتملوؤملقمةمل سكدؤهملؤسسرلملضعلت.

 المطلب الرابع: ميومات تيييا األداء المالا.
 2مل هس:سنململعرل  ملتق  ةملؤكدؤهملؤسسرلملمنةمل قم س مل    

ملململالفرع األول: اإلدارة ارد راتيجيؤ:
الأأتملسكأأسرملمأأسممل  شأأنململلاوعأأَتملوؤملاصأأ  حتملتالأأهالسملؤإلدؤرةملؤملعل أأسحتمليعأأمنمل  أأارنؤمل أأ ملؤكالأأنؤ ملؤملعل أأسململململ

مللل ك حتململ ص  ملوة ل ملتلنملؤكالأنؤ حتملو مجهأسململلقأ ؤرؤ ملؤسصأَتي ملؤس أاق ل  ملؤملأيتملتالأهالسملتلأنملؤإلدؤرةملءمل
ؤس أأار ملسم وهأسملؤملااسض أأتحتملوالأأتململيضأأسملمبجس أأ مل وأ مل ع أأنةملؤسأأن ملت تعأأزململأأ ململتع ئأ مل مؤردالأأسحتملوىأأململؤملاوأأمر

ملال حيملو عملؤملل ك مل  ملى تملك  ع ملؤملعرحيملوؤسم لملؤملااسض تملوؤسم عمل سمل مقملوانينململالنؤضهسملؤس اق ل  .
ملالفرع ءانا: الشفاسيؤ

مرسلملؤحلسمل أ حتمل اسىأ ملو اريأمرةحتملوالتملؤمل  ئ ملؤمليتملتعمنملض هسملؤسعلم س ملؤساعلق مل سملري و حتملوؤملق ؤرؤ حتملوؤكملململ
ململململو وهم أأ حتملو لأأعحيململكجأأ ملانيأأنؤحتملوجعأأحيملؤملقأأ ؤرؤ ملؤساصأأل مل سمل  سةأأ ملؤساعلقأأ مل أأسالارعمل علم أأ حتملوذملأأنمل أأ مل

                                                           
ؤملأأمؤد  حتمل أأهك ةململ-حتملدرؤةأأ مل  نؤل أأ مل)شأأ ك ملةأأمللغسز، انةمللاس حوكمللؤ الشللركات علللى األداء المللالا سللا الماديللات اره فللاديؤ الجلائريللؤةأأعنمل أأني  ملوؤ أأ ونمل-1

ملص:حتمل2017/2018ؤال اصأسدي ملوؤملاجسريأ ملوملأممملت أ َتحتملجس عأ ملشأه نملمحأتمل ضأ حتملكل أ ململأممملحتمل صأيملحمسةأ  ملوتأن    قن  مل ر مل اول س ململا حيملشهسدةملؤسسةأًتحتمل
مل.33

مل.74حتملص:مل2017  مل مململتحتملشللحتملى    حتملجس ع ملدكامرؤختحتململك وى ملدور مبادئ الحوكمؤ سا تفةيا األداء المالا لشركات ال  ميال  حيمل  لتحتململ-2
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 أ لملؤملالأ ملءملو أتملؤساسةأ حتملوؤاللواأأسحململعأحيملؤككأ ؤ ملذو ملؤملع  أ حتملوتعأأٍتملتقأنميملصأمرةملىق ق أ ململعأأحيمل
ملعأنلحتملوملنملياحلأ ملماأنمل  س أتمل عرلأتحتمل سملازؤالأ ملوؤملعوأ ملوؤملصأنقمل سملينثحتملوملنملياصلملؤسقأ ةحتململوملؤحمللأحيحتمل س

وؤسم أأمم  ملوؤك سلأأ ملوؤالةأأاقس  ملءململدؤ أأتململمؤج ستأأتحتملوملنملياجأأ دمل أأ مل صأأسحلملؤملللصأأ  حتملوملالملخيضأأعملىعرأأتمل
آلرؤهملؤآل أأأ ي حتملوملالمليقأأأممملمأأأ ململأأأةمل اقأأأنميملؤسعلم أأأس ململأأأ مل أأأَتملىق قاهأأأسحتملكرأأأسمليا غأأأتململأأأ ملؤسقأأأ ةململنملالمل

ملمؤ لملتسث ململ ملى سدختململوملجيعلتملاتملتاثَتملؤملغَتحتملدمسمليهندمل م مم ملمرلت.يض عمللو تملءمل 
ملالفرع ءالث: إهرار مبدأ المياءلؤ الفةالؤ:

وتعأأٍتملس عسل أأ ملتق أأ ةملوتقأأني ململمرأأسلملؤإلدؤرةملؤملااو هيأأ حتملوؤملااكأأنمل أأ مل  س هأأسمل ااو أأهملؤسهرأأس حتملؤملأأيتمل أأ ملململململ
وُتمل سسسة  حتملوذملنمل اقنميملتقسري ملدوريأ ملمأ مللاأس املشاإسمل رسنملؤملق سممل سكمرسلمل ن  مل  مل  حيمل ق  ملؤسمظ

ملؤكمرسلحتملو ن ملذمسماهةملءملتاو هالس.
ملململالفرع رابع: ومود الوظا المحادبيؤ:

ؤملاريأأأسمملؤحملسةأأأيبملالأأأمملم أأأسرةملمأأأ ملؤالرممأأأ مل أأأ ملؤملعاسصأأأ ملؤسسديأأأ حتملوؤسعاميأأأ حتملؤس أأأالن  ملءملتاو أأأهملؤملعرأأأحيململململ
عس لأأأأ حتملوالأأأأممللريأأأأسممليهأأأأاةمل عسضأأأأ ململمرأأأأسلملعأأأأعحتملوت أأأأج حيحتملؤحملسةأأأأيبحتملوتاريأأأأ ةملوسذمأأأأسزملؤملأأأأنورةملؤحملسةأأأأ   ملؤمل

وتصأأأا لحتملوت ت أأأ حتملو عسمأأأ حتملو أأأزي حتملوتمصأأأ حيملؤسعلم أأأس ملؤملق رأأأ ملءملشأأأعحيمل أأأمؤ ةمل سمل أأأ حتملسذلململصأأأحسهمل
ؤسصأأسحلحتمل غ أأ ملؤ أأسذملؤملقأأ ؤرؤ ملؤساسةأأ  حتملىأأململؤكىأأنؤثملؤال اصأأسدي ملءملؤسس أأتحتملوؤحلس أأ حتملوؤس أأاق حيحتملؤذلمل

مل.1ملجحيمل  سمن ةملءملؤ سذملؤملق ؤرملؤكك ؤ ملؤس او نةمل اهسحتمل  
 
مل

 
 
 
 
 
مل

                                                           
مل.74ل  حيمل  لتحتمل  جعملةس  حتملص:ململ-1
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 : دور الويب الماليؤ سا تحييا األداء المالاالرابعالمبحث 
 :تاعندململدوؤرملؤملا  ملؤسسمل  ملءملا ُتملؤكدؤهملؤسسرلحتملومل مل مهملدرؤةااسملقع ملىص السملء   

 المطلب األول: هياس األداء المالا عا طريم الويب الماليؤ
 ؤسسمل أ حت ؤملقأمؤ ة ال أحي ء ؤس أاعرل  ؤكدوؤ  ملكجأ   أ  ؤسسمل أ حت ؤملا أ   سةأالنؤم ؤسأسرل ؤملاحل أحي يعاأم   

 ؤساعلق  ؤملعاسص   ع  ودرؤة  مللرسة  حت ؤسسمل   ؤملم ع   درؤة  ء ؤسسمل  حت ؤملا   ؤةاعرسلملي ر  ى ت
 ؤملارميحي؛ و  ؤرؤ  ؤالةاجرسر   ؤرؤ  وتق  ة وؤكدؤهحت ؤملاقن ملوؤس كز ؤسسرلحت  سس كز
 ؤسسة أ حت توأمر مباس عأ  ؤسأسرلحت مللر أسول ت أر  ؤسأسرلحت ؤملاحل حي مرل   ء ؤملا   مل  ؤالمارسد مل    سن

 ؤملز أس  حت ؤسصأ ض  حت ؤسسة أس  ؤس أس ُتحت) مللرعا أُت  سملا أ   ؤسسمل أ  و أع اهس مأ  وؤ ع أ  صأمرةملوسموأسه
مل .ؤخل … ؤسمردون

 المطلب الثانا: أهميؤ أدلوب الويب الماليؤ سا تيييا األداء المالا 
 ؤسسمل    سملقمؤ ة ؤسنول  ؤملاسرخي   ؤسسمل   ؤمل  سلس     ؤ س حي ؤملعة اميحي مرل    الت ؤسسرل ؤملاحل حي سذل يُارَي    
 ؤ أسم ؤمسلأ  ؤسسمل أ  ؤملا أ  وتلأعحي ؤملق ؤر ؤ سذ ملعرل   ضس نة ملكج  تعمن ؤمليت ؤسعلم س     مل حيملكة سذل
 ء ؤةأالنؤ ت ماأن َتة أك  ن أ  وياصأل ؤك  أ   سيأ  ء ملةألمه ؤسأسرل وؤملاحل أحي " حت"ؤملاحل أحيملمرل أ  ء

 مللاأس حب أت ؤسسة أ حت ء ؤسأسرل ؤكدؤه و سملهؤ  ؤكدؤه ملاق  ة  هر  وة ل  تعن دمسرةاتململن  حي ؤكدؤهحت تق  ة
  أ  مللرسة أ  ؤسسمل أ  ؤملم أع   ملأ  ؤمل أل ة ؤحلعأة تقأنمي ملأ  يعرأحي ؤسأسرل ؤملاحل أحيململن الىرياأس وملن ةأ  
 ء متأت ؤمليت ؤملعرل س  خمالل مل  تعم ؤمليت ؤك َتة الهخت ؤسسمل  حت ؤملقمؤ ةملء ؤسامض ة ؤمل  سلس  درؤة    ل

 الأهخت ضاحل أحي سذن ز ا أ حت ضأًتة  أ ل ؤسسة أ  كللأو  وسًتؤكرأ  ؤساجرعأ  ؤآلثأسر تععأا ضهأت ؤسسة أ حت
  اق أ ة ؤ سصأ  ؤككأ  والأت ؤسسة أ  ء ؤملضأعل  اأسك ملانيأن و ؤملقأمة جمؤلأ  تق أ ة سذل يقأمد ؤمل  سلأس 
 .ؤسسرل ؤكدؤه

 ؤملاسمل  : ؤملاقسق تريه خت كرس ؤسسرل ؤكدؤه تق  ة ملعرل    هة ؤسسمل   ؤملا   ملةلمه ملن كرس    
 ؤسأسرل ؤكدؤه تق أ ة ء ؤملعر أ  ؤسقأسي ا ؤةأالنؤم مرل أ   الأت مس    صمرة ؤملا   ال حي ؤمل ع  مّ     "

  أان ؤملقأمل قعأ  مل أت و ؤسسمل أ  ؤملقأمؤ ة  أُت ؤملع  أس  ملاحل أحي ملةألمه  الأت    ون م ضت   ارس مللرسة  حت
  أ  ذملأن و حت مللرسة أ  ؤسأسرل ؤكدؤه ملاق أ ة ؤملعر أ  ؤسقأسي ا ؤةأالنؤم مرل أ  سذلمليلأَت ؤملا أ  ال أحي
مل."ؤسسمل    مؤ رهسمل امد  ُت ؤملع  س  سجيسد   ل
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  أُت ؤملع  أ  سجيأسد ك يأ  مأ   عأُتحت ماصأ  ملو للأسق ملدؤه انيأن ء " ؤملا أ  ملةألمه ملأ  يعارأنململململ
 ؤملا أ  ال أحي  أ  وؤ أن   عأُت  عأنل ملو ل أ   شعحي تا ه  ع ا  ملر س س مات يااا دمس ملوململكج حت  اغَتي 
   أام  ملأ  مللرقسرلأ  وكأهملن ؤسلالوأ  ملللأواهس سذمأسز ء مللرسة أ  ؤملنؤ ل أ  ملأ ملؤملقأم  ؤملاعأ   الأم

 وؤملاعأ   ؤملاق أ ة مرل أ  تقميأ  ء ت أسمن ؤملعرل أس  مبلالأل  اعلقأ  ؤملعرأمممل سشأ ؤ  ء والأت ؤملصأاسم حت
مل ."ؤسسة   ء وؤملضعل ؤملقمةملجمؤل  مل  ؤلععسةهس  ن  مل 
 ؤملأيت ؤملا أ  خياأسر ملن ء مللرسة أ  ؤسأسرل ؤكدؤه  اق أ ة مللرهأاة كسض أ    ولأ  ؤملا أ  ملةألمه قأا  3-

 .مللق سس كرعسيَت ويعامالس لري ختملوجه  تاسة 
 كرأس يلأعلت ؤملأيت ؤسسشأ ؤ  تو أَت ء ؤسأسرل ؤحمللأحي وكوسهة  مة ملامظ ل ؤالسل ؤملا   ملةلمه يوا  4-
 ك أ ؤد  سملا أ  ؤملاحل أحي س عسل أ  سذل س أسض  وسىصأس  سحت ريس أ س ؤكةألمه الأهؤ  أع ي أهحيملؤملاعس أحي مللأت

 .ؤكجحيملكميل  ملو ؤكجحي  صَتة
 ء تع أاهة وؤملأيت ؤملقأ ؤرحت  الأه   مؤةأو  ؤةأالنؤ هس قعأ   سمل أ   سشأ ؤ  ؤسسمل أ  ؤملا أ  "تعاأم 5-
 الأم ؤملا أ  الهخت ى سه    ؤكالة  ان ؤملعلة  ع ؤس اق حيحت ء ؤكدؤه وتم ع ؤسسة س ململدؤه مل  ؤحلعة
 وؤملأه  ( ؤسأسرل مللرحلأحي ي أر  سمنأس ؤسسمل أ  ؤملا   تق  ة ضإن ذملن سذل س سض  ؤملا  حتملالهخت وتعل حي تو َت
 ."ؤملاحل حي     زين سذل ياسج ؤملالسق ملجزؤه    مل   احنين )ؤسسرل .ؤكدؤه  اق  ة ؤملقس ة ؤماملسخت
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مل
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مل
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مل
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مل
مل
مل
مل
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 الففا: ؤاالص
 أانملؤكدؤهملالأمملم أسرةملمأ ملؤإلجأ ؤهؤ ملوؤكللأو ملوؤسهأسمململؤملقأململقعأ ءملالأهؤملؤملوصأحيملدرؤةأااسمل  أ ل  أ ملململ

 الس س دورؤ ؤسسمل   ؤملا   ؤمليتملمتسرةهسملؤسسة  مل غ دملاق  ململالنؤ ملحمندةمل  لملضًتةملز ا  حتملحب تملتلع 
  أ ل  أ  وذملأن  سصأ حت  صأو ملؤسأسرل وملدؤ هأس مس    صو  ؤال اصسدي  ؤسسة س  ملدؤه وا ُت تومي  ء

  أس والأم مللرسة أ  ؤملوعلأتملؤملمؤ أعملؤملأه مليعلألمللقأسقملؤملقأمةملوؤملضأعلملوتع َتالأسملمأ تق أ ةملؤكدؤهملؤسأسرلمل
 .ؤس جمةململالنؤضهس سذل وؤملمصمل ؤسسرل ملدؤ هس  اح ُت  س ي ر  دمس ؤساسة   ؤملق ؤرؤ   س سذ ي ر 

مل
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 د:تمهي
بعددا ت رقنا ددت ف لني ادداب لنيإددتبسب إذل لريددل لني  نملددي نيا إددء لدلتني ددي اللرعلض لدلددترل  دد   دد    ددن     

 أنولع لني إء لدلتني ي لركثن ليتخال ت الش و ت ف رس  م أعلض لدلؤيإي.
لادد و الاددا الادد  ل ت ت نددت  ادد   ؤيإددي لني اددإ إيددستد لنيا ليددي لني  نملددي  ادد  أ   لنيو يدد وتال  ف ادد ل    

و بت تات اددت  ؤيإدي       زلدتالنيب لنيتعددنح  اد  لس سدي لنيوهلدد  لدلدترل ذلددت اللنيتقدو ل  لنيددر  دن   دتيدن ات  
لض ال نيددب بتيددتخال   ؤشددنل  لني إددء لدلتني ددي لدلإددت تيي  دد  لدل الن ددي الادداال  لإددتبت  لني تددت   نيتس دد م لرع

 لدلترل نيامؤيإيو ال   أاإ لنيوصو  إذل ا ل لذلاح ام ت بتسإ م ا ل لني اإ إذل ث ث  اتلث كتنيتترل: 
 . . . لدلاوث لرال : لنيا ليي لني  نملي لو   ؤيإي ين ات         

 . . .  بتيتخال  لني إء لدلتني ي  لدلاوث لنيثتين: حتإب لرعلض لدلترل نيشنكي ين ات        
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 المبحث األول: تعريف بالمؤسسة 
يددد تقن  ف اددد ل لنياودددث إذل  دددي رت   دددي الا ددداه  ددد  لنيشدددنكي نادددب ا يتدددت ك   دددي نشددد  ت اللنيتقدددو ل  لنيدددر    

شدددديتا ت بتةهلددددتاي إذل ع ليددددي حتا ا ددددي نيا شددددتد لنيدددد ا دتت يددددألو الع ليددددي ا  اتيتددددت لنيت   مدددد  لر دددد   كددددن 
 ذل حتس سيتت.لراالح لدلإتساا ي لنير رااو إعل ه لنيشنكي إ
 المطلب االول: لمحة عامة حولة الشركة

ال   لني تل ي لنيعت دي يدوح نتقدن  إذل نشد ه لنيشدنكي ال واعيتدت الزلتولادت الكد نيب لنينك دء لنياد ت   اللدلدولع    
 لدلإتعماي الصوال إذل لةنتتج.

 .الفرع األول: نشأة الشركة وموقعها ومحتواها
 أوال: نشأة الشركة 

و ل ددث كددتن لالنقدد   لني عادد  ني صلددت  1987يدد ي  CEREM-BELLEبدداأ  ا ددنه إصلددت  شددنكي    
-CERAMال نيدددب  ددد  كدددنح شدددنكي ليددداتن ي الأدلتن دددي لنيدددر كا تدددت بنك دددء لدلاددد     1989ف يددداتم  

BELLE  و الاددددد  شدددددنكي  ل  1991الادددددا ت لالنتيتدددددتض  ددددد  اددددد ل لدلشدددددنالعو البالملدددددي لةنتدددددتج ف ا  دددددنا
عجو النشددددتكيتت لنين  إدددد  صدددد ت ي لدلنبعددددت   45,000,000.00 أس  تذلددددت ملسددددا  بددددد إددددؤالني ي زلدددداالعه   

 لخلاا ي.
 ثانيا: موقعها ومحتواها 

ةنتدددتج لدلنبعدددت  لخلاا دددي ف ةمدددنه عل دددنه امدددت  الالملدددي لنيدددولعاو أ دددت  CERAM-BELLEرسددد  شدددنكي    
 زلتولات ايت  حتتوا  ا  آال  ني نتتج...لخل.

  ن  نب . 20000الرشغإ لنيشنكي  إتلي رسا  بد 
 .الفرع الثاني: التركيب الصناعي والمواد األولية المستعملة ومنتجات الشركة

 أوال: التركيب الصناعي 
 حتتوا لدلؤيإي  ا  جتيت ال  ص ت  ي  إتو عه    لخلت ج نو عات ا مت ملا :    

 آال  خلاط لنيقب؛ -

  النت ؛ -

 آال  يوء  قتك ي؛ -
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 لخلاا ي ة  صتحلي؛آال  ر ت ت لنيقب اللدلنبعت   -

  قو ي نيقو  لنيقب؛ -

 اننب نياقيت ؛ -

 لنيغناي لنيإوعلض. -
 ثانيا: المواد المستعملة

 رإتعمإ لنيشنكي ف إنتتج لدلنبعت  لخلاا ي أ بعي أنولع    لدلولع لرالني ي:   

 كب   تعا  اا ه الالملي بتر ي؛ -

 كب أص ن  اا ه عل نه رسن ؛ -

 لدلنبعت  لخلاا ي ة  لنياتحلي؛ -

 الرسو  لدلؤيإي بتيت لعه    لخلت ج. لنياا : -
 ثالثا: منتجات المؤسسة

 الرسو  لدلؤيإي بإنتتج نو ب    لدلنبعت  لخلاا ي:   

 يم؛15× يم 15لدلنبعت  لخلاا ي  ستس  -

 يم؛30× يم 20لدلنبعت  لخلاا ي  ستس  -
 المطلب الثاني: مراحل اإلنتاج.

 للإ أيتي ي:دتن  ما ي إنتتج لدلنبعت  لخلاا ي    ث ث  ن    
 .  الفرع األول: مرحلة تحضير الطين لإلنتاج

كددب أصدد ن  %40كددب   ددتعا ال %40ملددتم ف ادد ه لدلنلاددي  اددط لنيقددب  ادد  أ هلدد ي ال نيددب ب إدداي    
 (.chomatte نبعت   اا ي ة  صتحلي   %20ال

 (: رسو  ا ه لآلنيي ب سإ لنيقب إذل لدلو ع.1لآلنيي  
 لنيقب  ا  يقح  قتك  ني تم نساأل إذل لدل تت.(: رسو  ا ه لآلنيي بت نملغ 2لآلنيي  
( لدل تت: رسو  ا ه لآلنيي ا ه لآلنيي بعما ي  ل  لنيقب الحتوملاأل إذل لدلقو ي  د  لنيإدقح لدلقدتك  3لآلنيي  
 لنيثتين.
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( لدلقو ي: ملتم ف اد ه لآلنيدي كود  لنيقدب الحتوملادأل إذل  إدوو  إ  دو  إذل لخلدالن المل دتح إني دأل 4لآلنيي  
 يت ي نيعما ي لنيتيتنل اللنيتخمن. 24   ال نأل إ ملنك دلاه  %8لدلتض ب إاي 

 لني نع لنيثتين:  نلاي لنيتا    
( آنيددي لني ددغط: الرسددو  بتيددتسات  لنيقددب الهلددغقأل نيتووملاددأل إذل  نبعددت   اا ددي ةدد   اونددي  س ددتس 6لآلنيددي     
 يم.15× يم 15يم أال 30× يم 20

دلدداه ° 1030  لخلاا ددي با اددي لددنل ه رسددا  بددد ( لني ددنن لرال : العال  ادد ه لآلنيددي اددو كيتدد  لدلنبعددت7لآلنيددي  
 عا سي نياواو   ا   نبعت   اا ي  قيت ي ة   اوني. 45

 الفرع الثالث: عملية الدهن
ملتم حت   لنياا   ا   إتوى لدلا   بعا ليت لع لدلولع لرالني ي    لخلت ج الملشنح  اد  اد ه لنيعما دي     

 يو اللنينكوبيو لنيااالاي(.سلتابو رهنت رتقاء ا تيت  ا املت  ي  لني ثتا
(: ملتم  ا   إتوى ا ه لآلنيي عا  لدلنبعدت  لخلاا دي بوليدقي  دتعرب  دتعه ب  دتض أال  دتعه شد تاي 8لآلنيي  

 العا  اترأل لر  ه  تعه  اوني.

لرشدد ت  لنيا نا ددي الادد   إددتو عه ال ما ددي لنيقادد  رددتم بوليددقي آنيددي  تصددي بددتنيقا و الحت ددن نإددخي  -
 نيإوعلض. ا   إتوى لدلا   بتنيغناي ل

( لني ددنن لنيثددتين: البعددا  ما ددي لنيدداا  حتددو  لدلنبعددت  لخلاا ددي إذل لني ددنن ةاددنلض  ما ددي لنيقيتدد  لنيثددتين 9لآلنيددي  
 ني ااح لدل توج اتاال.° 1040إذل ° 1035عا سي با اي لنل ه رنلالح بب  40ال  35دلاه رنلالح بب 

 المطلب الثالث: الهيكل التنظيمي واألهداف المستقبلية.
 ألول: الهيكل التنظيميالفرع ا

مل سإددم ا  دددإ لنيشدددنكي رسإددد مت ال    دددت  ادددتةت ف شددد إ ر  ددد م  ددداع لنيو دددت   اللدلإدددؤالني ت  الادددو  دددت    
مل ددم  رو ملدد  لدليتددت  باددو ه ن ت  ددي  دد  شدد هنت ل تا ددي  ادد   ددا  لنيتددال إ ف لنيو ددت   اللدليتددت  اللنيشدد إ 

 لنيتترل ملوهلح لذل  إ لنيعت  نياشنكي:
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 للشركة التنظيمي الهيكل (:10م)رق الشكل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             
 
 

 : مستخرج من إدارة الشركة المصدر
 
 

 لدلإ 

  ااوي لنيتمومل    ااوي لنيتيت ه لدلااوي لنيتس  ي 

 لةنتتج

 العمال

 مصلحة الصيانة

 المخبر

 لنيعت  لدلاملن
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 أوال: المدير العام 
ملسدددو  بتإددد   لنيشدددنكي ل دددث ملسدددو  بتدلتتبعدددي اللدلنلاادددي الإ  دددتض لنيوثدددت ب لةعل ملدددي الكددد نيب  اددد   سدددوع لنيا ددد     

 اللنيشنلض الروا   لنيا وك لخلتصي ب  ول  لنيشنكي.
 ثانيا: المسير 

 ه   يتدتو الادو المل وب  ا  لدلاملن لنيعت  ف بعض لدليتت   ثإ لنيتوا    ا  بعض  سوع لنيا   ال تصي لنياغ   
 لدل ا  بإعل ه لنيشنكي ف لتنيي ة تب لدلاملن لنيعت .

 ثالثا: المصلحة التقنية 
 الا  لدلااوي لدلإؤالنيي    لدلاتحل لني ن  ي لنيتتني ي:  
الادد  لدلادداوي لنيددر رسددو  بعما ددي لنيتادد    ل ددث ملددتم ا يتددت حتوملددإ لدلددولع لرالني ددي إذل   تيددت   اإلنتاااج: -1

 ددددت    سإددددمي  ادددد  أ بعددددي  60اا ددددي  دددد   دددداه  نللددددإو الر ددددم ادددد ه لدلادددداوي اللدلتمثاددددي ف لدلنبعددددت  لخل
 يت ت  ني إ اوج. 8رلمو ت  رعمإ بتنيت تالب 

لني يتنبت  ددي اللدل  تن   دديو رشددو م  لنيتعقدد    يتمتيتددت لنيتددا إ لنيإددنمل  اللني ددو ا نياوددا  دد   الصاايانة: -2
اللذل تكدإ ف ال شدي لنياد تني الملعمدإ لنيعتتعو ص تني لرايتداه بتغ د  اقد  لنيغ دت  لني   دي الصد ت ي بعدض لنيسقد  

  مت . 8ف ا ه لدلااوي 
الحتتوا لنيشنكي  ا  سل   يتمتأل ر م  ف حتا إ ال نلااي لدلتعه لرالني دي الكد نيب ادوعه لدل تدوج  المخبر: -3

 لني يتت  .
 :  إؤالنيي    ب   الرو مل    تيت  لنيشنكي  ا  لنيابت   الرتمثإ  يتت يتت ا مت ملا : مصلحة التجارة -4

 لدل تيت  لنيتت ي؛ ليتسات  -
 ليتسات  كاا ت  لنيابت   الإ يتذلت إذل اإم لةنتتج؛ -

 .رإا م لدل تيت  إذل لنيابت   لإء لنيقاا ت  -
: الاددو اإددم لنيدد ا ملددوان لدلددتعه لرالني ددي لني   ددي ني نتددتج ل ددث ملددتم ااايتددت  دد  عل ددإ مصاالحة التمااوين -5

 لنيوك  أال  ت األ  لنياا (.
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 للشركةالفرع الثاني: األهداف المستقبلية 
أادالح كثد ه راداول إذل حتس سيتدت   يتدت  دت ادو  اد  لدلداى لنيساد  ال  يتدت  دت  اد    . .  نيشدنكي يدن ات    

 لدلاى لنيقوملإ:
 أوال: على المدى القصير

   ت  ي لنيسا ل  لةنتتا ي نياشنكي؛ -

 لإب نو  ي لدل تيت ؛ -

 إنتتج أنولع أ نى    لدلنبعت  لخلاا ي؛ -

 .لاتيتت ف لنيإو روي     قسي لنيا   ال ملتعه  -
 ثانيا: على المدى الطويل

 ملددتعه  أس  ددت  لنيشددنكي  دد   دد   لنيايددوض إذل لالع ددت  اللاليددت تعه  دد    ددال  لدلاددتع  لنيتموملا ددي  -
 لر نى؛

 .إجيتع   تكب ب    ت ج لنيوك  -
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 المالي باستخدام النسب المالية األداءالمبحث الثاني: تحسين 
لدلتني دددي  ددد  أادددم لرعالل  لدلإدددتخا ي نيتس ددد م لرعلض لدلدددترل نيامؤيإدددي اللدلإدددت اه  اددد  لني إدددء رعتددد         

توا دإ سلتاد  لني إدء لدلتني دي     ا ل لدلاودث ب   ال ا أل ي سو   لختت  لنيسنل ل  ال تصي لنيتموملا ي   يتت.
كدددد ل ال  2018ال 2017 و ددددت  نيتوا ايتددددت  لدل الن ددددي نيإدددد رلنيددددر رددددوان  لوذلددددت لدلعا  .  . يددددن ات  نيشددددنكي 

 ااال  لإتبت  لني تت  (.
 السيولة نسبتحسين األداء المالي باستخدام المطلب األول: 

رإمح ا ه لني إدء بس دتس ادا ه لدلؤيإدي  اد  لنيوادتض بتنيتال ت دت لبت ملدي البتيدتخال  رلمدوع لرصدو        
 حبإتب أبن  ا ه لني إء لدلتني ي كمت ملا :  لنياتلثونتالالنيي ف رغق تيتت . الملسو  لدل

 2017/2018نيإ ي لنيإ ونيي  نإء لإتب(: 10الجدول رقم )
 نسب السيولة

 7102 7102 السنة                   النسبة  
 0.94 0.61 نإاي لنيإ ونيي لنيعت ي
 0.46 0.43 نإاي لنيإ ونيي لنيإنملعي

 0.15 0.24 نإاي لني ساملي
 الثت ب لنيشنكي بتال تمتع  ا لنيقااي     إ العالمصدر: 

 :نسبة السيولة العامةالتعليق على  -
 2017أاإ    لنيوللدا ل دث ردنلالح  د   يد ر  ن لظ    لباال  أ  ه أن نإاي لنيإ ونيي لنيعت ي     
ف  دددا   تني دددي رتمثدددإ الاددد ل ملعدددمل أن لدلؤيإدددي رولادددأل  شدددتكإ  اددد  لنيتدددولرل  0.94ال 0.61 بدددددددددد 2018ال 

لراددإ  اادد هملعددمل أن لدلؤيإددي دل رإددتق  أن رغقدد  عملددون مت د دد لنيسددا ه  ادد  لنيإددالع  ادد  لدلدداى لنيسادد 
 بتيتعمت  أصوذلت لدلتالالنيي.

 التعليق على نسبة السيولة السريعة: -
 0.46ال0.43ل دث ادا   بدد  2018 و 2017 إاي أاإ  د  لنيوللدا  د   لنيإد تب لنين لظ أن       

ليددتخال   إذلالادد ل ملعددمل أنددأل  دد  ةدد  لدلم دد  نيامؤيإددي لنيواددتض بتنيتال ت ددت لبت ملددي عالن لنيايددوض  ادد  لنيتددولرل 
 لدلخاالن. لرصو  لدلتالالنيي لراإ ي ونيي  ثإ  ان 
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 التعليق على نسبة النقدية: -
اددد ل ملعدددمل أن  اددد  لنيتدددولرل  0.15ال 0.24 بددددد 2018ال  2017نإددداي لني ساملدددي ردددنلالح  ددد   يددد ر       

  ا  يالع لالنيتال ت  اا ه لراإ        لنيإ ونيي لني ساملي لدلتوانه.لدلؤيإي ني ل نيامليتت لنيسا ه 
 التمويل نسبتحسين األداء المالي باستخدام المطلب الثاني: 

رسددددد ل نإدددددء لنيتموملدددددإ ع ادددددي ل تمدددددتع لدلؤيإدددددي  اددددد  أ دددددول  لنيغددددد  ف دتوملدددددإ أنشدددددقتيتت      
الملددتم لإددتب أبددن  ادد ه لني إددء   . ددي ني ددإ لركددنلح لدلع  ددي بتدلؤيإدديالر تإددء نإددء لنيتموملددإ أم

 كمت ملا :
 2017/2018نيإ ي لنيتموملإ نإء : لإتب (10جدول رقم )ال

 نسب التمويل
 7102 7102 النسبة                   السنة

 0.95 0.75 نإاي لنيتموملإ لنيال م
 0.95 0.75 نإاي لنيتموملإ لخلتص

 0.47 0.45 نيتموملإ لخلت ا نإاي ل
 لنيشنكيالثت ب   ا  بتال تمتعلنيقااي  إ الع:    المصدر

 التعليق على نسبة التمويل الدائم: -
 2017  د   يد رالردنلالح   د   د   لبداال  أن نإداي لنيتموملدإ لنيدال م أصدغن  د  لنيوللدا ن لظ      

لنيثتبتدددي ب  ولذلدددت لدلؤيإدددي ال رإدددتق   دتوملدددإ أصدددوذلت  ددددمت ملعدددمل أن   اددد  لنيتدددولرل 0.95ال 0.7دددددد: بد 2018ال
 لخلاو  لبت ملي. إذلدتوملإ ااض    أصوذلت لنيثتبتي        لنيايوض  إذللنيال مي الاا ب   

 التعليق على نسبة التمويل الخاص: -
 0.95ال0.75بدددددد:  الاددا   2018ال 2017 موملددإ لخلددتص أصددغن  دد  لنيوللددا  دد   يدد رنإدداي لنيت       

 إذلت ملدددا  أن لدلؤيإدددي ال رإدددتق   دتوملدددإ أصدددوذلت لنيثتبتدددي ب  ولذلدددت لخلتصدددي  دددت جيعايتدددت رايددد   اددد  لنيتدددولرل  ددد
لنيسددنال  كوملاددي لراددإ ني دد  ف لتنيددي لنيشددنكي زلددإ لنيا ليددي نيدددي   إذل لخلاددو  لبت ملددي  ادد  ل تاددت   ددا  

 الاوع  او  ة  ات ملي.
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 :التعليق على نسبة التمويل الخارجي -
نإدداي لالادنل   دداى ل تمدتع لدلؤيإددي  ادد  أ دول  لنيغدد  ف دتوملدإ أصددوذلتو الرسدا  ادد ه لني إدداي رادب        
و الادد ل  ددت ملعددمل ل ر ددتع لدلخددتكن 2018ف يدد ي  0.47 إذلنينر دد  ادد ه لني إدداي  2017ف يدد ي  0.45 دددددد:ب

لب ملادإ  و دا بي ف يالع ا مي لنياملون    لدلتوا  أن رولاأل لدلؤيإي صعو  إ لنير رتعن  ذلت لدلؤيإيو 
 ليتوستايتت.

 المردودية نسبحسين األداء المالي باستخدام المطلب الثالث: ت
ايتددد   دددد  أاددددم  ددد  بددددب لنيعول دددإ ل دددداعه دلإددددتوى لرعلض لدلدددترل نيامؤيإدددديو ادددو حتا ددددإ لدلنعالعملددددت         

نيإ تيددددت  لدلوهلددددو ت  لنيددددر  ددددم لةعل ه  رن حتس سيتددددت ملعددددمل لنيتوإدددد  ف لرعلض لدلددددترلو الملع ددددل ك ددددتضه ل
 اللةانلضل  اللنيسنل ل  لنير لخت  ت لةعل هو لدلتني ي الحتإء أام ا ه لني إء كمت ملا :

 2017/2018لإتب لدلنعالعملي نيإ ي  (:10جدول رقم )
 نسب المردودية

 7102 7102 النسبة                  السنة
 0.22 0.15 لدلنعالعملي لدلتني ي

 0.22 0.15 لدلنعالعملي لالاتاتعملي
 0.09 0.05 لدلنعالعملي لنيتيت ملي

 0.29 0.09 عالعملي لني شتدن  
 0.26 0.09 نيعموعا نعالعملي لنيت ت إ ل

 0.09 0.05 نإاي  حب ي لاليتغ  
 لنيشنكيالثت ب   ا  بتال تمتعلنيقااي  إ الع   المصدر: 

 التعليق على نسبة المردودية المالية: -
 2017 دد   دد   لبدداال  أ دد ه ن لددظ لنياملددتعه ف نإدداي لدلنعالعملددي لدلتني ددي نيشددنكي يددن ات   دد  يدد ي        
: دددددددب اللنيددر اددا   2017 ست نددي بإدد ي  0.22: دددددددب 2018و ل ددث باغددت ا متيتددت ف يدد ي 2018يدد ي  إذل

لدلؤيإددي  ادد   إددتمي لر ددول  لخلتصددي ف ر ددومل  لنيددنبح لنياددتف نياشددنكيو أا اددا ه  إذلو ادد ل  لادد  0.15
 دتوملإ للت تات ت ال نيب بتال تمتع  ا  أ ولذلت لخلتصي اسط.
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 التعليق على نسبة المردودية االقتصادية: -
 2018يدد ي  إذل 2017 دد   دد   لبدداال  ن لددظ لنياملددتعه ف نإدداي لدلنعالعملددي لالاتاددتعملي  دد  يدد ي       

الاد ل  0.15: دددددنإداتيتت ب اللنيدر ادا   2017 ست ني بإد ي  0.22 بددددد: 2018ل ث باغت لني إاي ف ي ي 
ملعدددمل أن  ؤالس لر دددول  لدلإدددتثمنه أ قدددت  دددنعالعل لجيتب دددتو ا دددإ عمل دددت   إدددتثمن يددد وسب  حبدددت ملسدددا  بدددددددد: 

 عج.0.22
 التعليق على نسبة المردودية التجارية: -
 0.09ال0.05بدددددد:  2018ال2017 د   يد ر  لدلنعالعملدي لنيتيت ملدي لبداال  أ د ه ادا    د   د        

اددتن لدلنعالعملددي  2018يدد ي  إذل 2017ن لددظ أنددأل  دد  لال ر ددتع ف  اددم لر مددت   دد  يدد ي  ادد  لنيتددولرل ال 
ت ملدا  أن لال ر دتع لنيإدتبب ف كدإ  د  لدلنعالعملدي لدلتني دي اللالاتادتعملي نيتيت ملي ل ر عدت اد  لر دنى و الادو  دل

ل ر تع نإاي لذلت ش لنياتف  ت ثنل بتالخن دت  لني إديف ف لنيت دتني   اللر ادتض لنيدر  إذلملنا  بش إ أيتي  
 حتماتيتت لنيشنكي.

 التعليق على نسبة مردودية النشاط: -
 إذل 2017 دد   دد   لبدداال  ن لددظ لنياملددتعه ف نإدداي  نعالعملددي لني شددتد نيشددنكي يددن ات   دد  يدد ي        
  0.09: دددددددداللنيدددر رسدددا  ب 2017 ست ندددي بإددد ي  0.29: 2018ول دددث باغدددت ا متيتدددت ف يددد ي 2018يددد ي 
لنيددر  2017عج الادد  نإدداي لجيتب ددي  ست نددي بإدد ي 0.29مت ملعددمل أن كددإ عمل ددت   دد   اددم لر مددت  ملعقدد  د دد

ل ر ددتع ادد ه لني إدداي ملعددا عني ددإ اددتك   ادد  ك ددتضه  إنعج ني ددإ عمل ددت   دد   اددم لر مددت .  0.09:دددددددددب اددا  
  ام لر مت  اللنيت تني   لني ا ي نيامؤيإي. إعل هلدلإ مل  ف 

 التعليق على نسبة القيمة المضافة: -
 إذل 2017ن لددظ  دد   دد   لبدداال  أن نإدداي لنيس مددي لدل ددتاي نيشددنكي يددن ات  ل ر عددت  دد  يدد ي        
 0.26: دددددب اللنير ادا   2017 ست ني بإ ي  0.09: بدددد 2018ي ي  و ل ث باغت ا متيتت ف2018ي ي 
و كمددت دت  ددت  دد  حتس ددب 2017مت ملعددمل أن لدلؤيإددي دت  ددت  دد  حتإددب لنيس مددي لدل ددتاي  ست نددي بإدد ي د دد

 ف لنينا     لنيس مي لدل تاي الف لنيتخ  ض    لنيت تني  . لةنتتج ؤشنل  لجيتب ي  ا   إتمي 
 التعليق على نسبة ربحية االستغالل: -
 2017ن لدددظ  ددد   ددد   لبددداال  أن لدلؤيإدددي دت  دددت  ددد   اددد   حب دددي لاليدددتغ   بدددب لنيإددد تب       
 الا ل    لدلؤشنل  لالجيتب ي  ا  أعلض لدلؤيإي. ا  لنيتولرل  0.09ال0.05ل ث اا   بدددد:  2018ال
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 المبحث الثالث: تحسين األداء المالي لشركة سيرمبال باستخدام النسب المالية.
 تحسين األداء المالي باستخدام نسبة المديونية.المطلب الرابع: 

ر مددددد  أم دددددي لإدددددتب اددددد ه لني إددددداي ف كوهندددددت أعله رس ددددد ل  ددددداى  إدددددتمي لدلسنهلدددددب ف دتوملدددددإ    
 ليتثمت ل  لنيشنكي الاا  ت  ا  حتس ب أ بتح نيتغق ي لني ت اه  ا  انال . 

 .2017/2018ملوهلح نإاي لدلاملون ي نيإ تب  (:14جدول رقم )
 المديونيةنسب 

 7102   7102 لنيإ ول                   لني إاي
 0.47 0.45 نإاي اتبا ي لنيإالع

 1.10 1.19 نإاي لاليتس ني ي لدلتني ي
    إ الع لنيقااي بتال تمتع  ا  الثت ب لدلؤيإي المصدر:

 :تحليل نسبة قابيليه السداد -
اددد ل ملعدددمل أن  0.47رسدددا  ب 2018الف يددد ي  0.45 ب 2017رسدددا  نإددداي اتبا دددي لنيإدددالع ف يددد ي    

لدلؤيإي مي  يتت لحلاو   ا  عملون أ نى ف لتنيي كاايتتو رهنت كامدت لخن  دت نإداي اتبا دي لنيإدالع كامدت  
 كتن هلمتن أكثن.

  تحليل نسبة االستقاللية المالية: -
و ادد ل ملدا   ادد  1.10ب  2018و الف يد ي 1.19ب  2017رسدا  نإداي لاليددتس ني ي لدلتني دي ف يدد ي    

 .ا اهأن لدلؤيإي ةقت مج   عملوهنتو الأصاح نيامليتت لاليتس ني ي  تني ي 
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 المطلب الخامس: تحليل األداء المالي باستخدام  نسبة النشاط
ر مددد  أم دددي لإدددتب اددد ه لني إدددء ف كوهندددت أعله نيس دددتس ات ا دددي إعل ه لدلؤيإدددي ف ليدددتغ    ول عادددت    

الإعل ه  واوعل ددتو ل ددث حتدداع  سددال   إددتمي كددإ   اددن  إددتثمن هلددم  أصددو  لدلؤيإددي ف حتس ددب  اددم 
 لر مت و الملتم حتاملا سلتا  ا ه لني إء ف لباال  لنيتترل:

 .2017/2018ملوهلح نإاي لني شتد نيإ تب  (:15جدول رقم )

 النشاطنسب 
 7102 7102 لنيإ ول                           لني إاي

 1.25 1.52  عا  عال لن إمجترل لرصو 
 2.27 2.11  عا  عال لن لرصو  لنيثتبتي 
 2.78 5.41  عا  عال لن لرصو  لدلتالالنيي

 15.22 76.14  عا  عال لن لنيابت   
 6.65 6.19 لدلو عمل  عا  عال لن 

 لدلؤيإي :    ل الع لنيقااي بتال تمتع  ا  الثت بالمصدر 

 :تحليل معدل دوران إجمالي األصول -
روهلدددح اددد ه لني إددداي  ددداى نشدددتد لرصدددو  الادددا  ت  اددد  روني دددا لدلا عدددت   ددد   ددد   ليدددتخال  إمجدددترل    

 سددب  ا عددت   2017عج  دد  لرصددو  ف يدد ي 1أصددو  لدلؤيإدديو الن لددظ  دد   دد   لبدداال  أن كددإ 
أا ددإ  دد  يدد ي  2017و أا يدد ي 1.25عج  سددب  ا عددت  اددا ات 1اددإن  2017و أ ددت يدد ي 1.52اددا ات 
 أا كامت لخن ض ا ل لدلعا  ملا   ا  الاوع أصو  ة   إتغاي.و 2018

 تحليل معدل دوران األصول الثابتة: -
ملسدا   2017عدت و ااتني إداي نيإد ي بتني إاي ذل  لدلعدا  ملسد ل ادا ه لرصدو  لنيدنأس  تني دي  اد   ادب لدلا    

عمل ت   د  لدلا عدت   1.11الا ل ملعمل أن كإ عمل ت   إتثمن    لرصو  لنيثتبتي ملونيا  2.11ا ل لدلعا  ب 
ل دث  2018الا ل ملا  ك تضه لالعل ه ف ليتغ   أصدوذلت لنيثتبتدي ب  مدت ل علع  اد ه لني  دتضه  د   يد ي 

   نيامؤيإي  نر  .الا ل  ت ملعمل لن لرعلض لنيتشغ ا 1.27ملسا  ب 
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 :تحليل معدل دوران األصول المتداولة -
ملعدد   عددا  عال لن لرصددو  لدلتالالنيددي  ادد   دداع لنيددداال ل  لنيددر عل اددت عمل ددت  الللددا  إددتثمن ف لرصدددو     

عال ه  د   يد ي  5.41لدلتالالنيي نيشنكي ين ات      ي ي الللاهو ن لظ أن كإ الللا  إتثمن ادا عل  
عال هو أال بعادددددت ه ل دددددنى أن كدددددإ الللدددددا  4.09و أا  تويدددددط 2018عال ه  ددددد   يددددد ي  2.78و ال 2017

 .4.09 إتثمن ف أصو  شنكي اا لسب  ا عت  صتا ي اا ات 

 :تحليل معدل دوران الزبائن -
إذل  2017    د   لبداال  أ د ه ن لدظ لخن دت  ف نإداي عال لن لنيابدت   نيشدنكي يدن ات   د  يد ي     
اللنيدددددر رسدددددا  ب  2017 ست ندددددي ب إددددداي  29.98ب 2017و ل دددددث باغدددددت ا متيتدددددت ف يددددد ي 2018يددددد ي 

شلدددت ملعدددمل أن لدلؤيإدددي دل ردددتم    ددد  حتإدددب ادددا  ت ف حتاددد إ عملوهندددتو أا  ددد  شل ددد  أندددأل نيددد ل  15.22
 نيامليتت لنيسا ه  ا  لنيت تال      بت  يتت.

 تحليل معدل دوران الموردين: -
ب  2017ك  د  ف نإداي عال ل  لدلدو عمل و إ  ادا   يد ي  ل ر دتعبتنيناوع لذل لباال  أ د ه ن لدظ    

إ تيدددي لنيدددر رتاعيتدددت لدلؤيإدددي ف لنيتإددداملاو  ددد   ددد    نيدددب لنيو 2018 ددد   يددد ي  6.65 ستبدددإ  6.19
ف رإددداملاو  ددد اله  اددد  رإددديت    لدلم ولدددي  لنيابدددت  بعدددض  دتتكدددإ الادد  لنيتواددد إ اادددإ لنيتإددداملا ف  دددإ
 ب بتنيتإاملا.نيامؤيإي    كنح لدلو عمل  ا مت ملتعا
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 خالصة الفصل:
نيسدددا أصددداح لنيتإددد   ف لدلؤيإدددي بشددد إ  دددت  ال لنيتإددد   لدلدددترل بشددد إ  دددتص  ددد  أادددم لنيو دددت          

لنين  إددد ي نيامؤيإددديو إ  بوليدددقتأل رإدددتق   لدلؤيإدددي أن حتسدددب لدلؤيإدددي أادددالايتت لنيعت دددي الليدددتسنل ات بددد كثن 
كاات لدلدترل نيتوإدب اعتني ي ال   أاالح ا ل لنيتإ   حتإب لرعلض لدلترلو ل ث راي  لدلؤيإي إذل  عناي  ن 

أعلضاددت لدلددترل ال دد  أاددإ حتس ددب ادد ه لراددالح جيددء  ادد  لدلؤيإددي أن رإددتخا  لني إددء لدلتني ددي لنيددر راعددء 
 .شنكي ين ات   . . ف لتنيي  هعال ل كا ل ف حتإب لرعلض لدلترل الا ل  ت عل ي ت
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 تح ننننننء وملاو  واننننننث   منننننند اننننننذا املوضننننننتمث  ننننننبو واليننننننل   وات  نننننن    و م نننننن  واث  نننننن      نننننن       
وا نثة  و ععث ن   و ن  مل و نبع هلع ن      إبن و والقتصثاي ، حث  مث و تعن   للنا و م ن  واث  ن   ثت ل  ض 

صننلملو  وينح  لم ننث، بث م نن  واث  ن  هعتنن  ه م نن   بإلطنث حت نء وملاو  واننث   ل  ض ن  والقتصننثاي ،   ننبو 
  ضنن ل  جثةعنن   ت  نن ء وملاو  واننث   د ننمل  تعننثاع واقننثس  و ننس هع قنن  م ننثمل وا ض نن  بثلت ثمل ننث م  نن وت 

  ننن  و نننس دتثملضننن ث وا ض ننن   ومل ننن و  واماننننو انننذا بننن و مننند و ننننمد  ه  ننن ء ه نننتق ت  ت  ننن ء وملجانننط  واث
وملاو  وانننث  ي نننء   ع ننن  هط  نننت  نننبر وا  ننن وت للنننا رمليننن   و لوقنننر   نننبو منننث ملريمنننثر مننند انننذا و  ملوضننن  

 ، مث لانن   ثئج هاننق ا و ليننع   و ععل نن  جتنن إىلو تط    نن  للننا  نن    ضنن م ثا دأتأت منند رةنن  و لصننلا 
 ننثا و  ننلو  و ع نن  للننا ويثب نن  لل  ننث  و  ننعا  تح نن م ث  ج ننثا و جلننع   و ع نن  للننا معث ت ننث حت ينن  ج

ري لل نن  وا ض نن    وختنننثد ق وملو ننث   ننبو بمننث و للننا املوضنن   حتل نن  و لينننع   ه ننب جننثمج م ننت  لا  إسننثمل  
 واث     ل  ض  أ

 نتائج اختبار الفرضيات: -10
ولت نن جث لل  نث  و نس بعننل بنء و  ملوضن  و م  ينن  مند ة ن   و  ملوضنن  وجطذقنث مند س ي نن  واعث ن  و نس       

 و ع ل   مد ة   را ى، مت و تلص  رثمث  وات ثمل و ع ي ثت إىل و متثئج و تث   :
ر  بمننن  مننند بمنننلا  صنننح ح   و  ثئلننن  بنننامل و م ننن  واث  ننن   نننا لذقننن  بنننء مت نننرييد :الفرضييييأل اى لييي  -

 أ د مل مد اذا و تع   للا واع لت و اثم   لم   واث    و  لوئء واث   
ح نن   ةننث ت صننح ح   قثئلنن  رمل و م نن  واث  نن  هنن اع إىل حت ننء وملاو  واننث  :الفرضيييأل النانيييأل  -

   أ ل  ض    مث هعك   للا راو  ث يكا  لد و ليع   واث   حتل   و م   ه ء رمل 
 نننء وملاو  وانننث  يتطلننن  واللت نننثا للنننا و م ننن  ةنننث ت صنننح ح   قثئلننن  رمل حت: الفرضييييأل النالنيييأل -

 أ  هعكس  وقع ث واث  هكا  لد ج ثا و  لو  و جلع   ل  ض   لهنث  واث   
و  ثئلنن  رجنن  منند وا كنند رمل هعت نن   نن    ضنن م ثا   حت ننء راو  ننث للننا و م نن   :الفرضيييأل الراة ييأل -

ق نث      املوضن  لمثصن  و  نلوئء واث  ن    نب مل مند انذا ولت ثا نث لل  نث  د مل  واث    صح ح 
 أ م ى وجنث  ومل  و 

صنننح ح   و  ثئلننن  بنننامل  لم ننن  واث  ننن  هننناثري ملت ننن  للنننا و لينننع   واث  ننن   اننن     :الفرضييييأل السا  يييأل -
 د نمل بكانع ث لند ج نثا و  نلو  تن ل   ث  ج نثا و جلنع   تح ن م ث  وا نثل و للنا  ض م ثا دأتأت
 أوختثد و   وملوت
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 نتائج الدراسأل -10
 ل و جتثئج م     إىل ج  ي   هط      مد اذا و تث : إىل مد اذا و  ملوض  هلصلمث     
 :ألالنظري نتائج الدراسأل - أ

 لتحل نن  قصنن  وختننثد و  نن وملوت،  هاننك  واعننثيري و ننس ي ننث   ننث  راوو م  نن   بعث نن و م نن  واث  نن   -
 مصثامل م ثملج    ه   ء وملاو  واث أ

 ت  ننن ء عت ننن و واا وت وملر نننء  و  ننن ل  ، وا ا ايننن ، و ت ليننن    نننبو وا يلج نن   و مانننثا  نننام  نن وت  -
 للا والجتثر وا ت  لا ملاو  وا ض  أوملاو  واث   هعطا جتثئا ث االالت 

هت  نن  ل ل نن  ه  نن ء وملاو  واننث   ل  ض نن  والقتصننثاي    ه  نن ء رجاننطت ث   يننل  مننث هلصننلل و  نن  -
 مد جتثئج

 وملضنننلر  ه  ننن ء وملاو  وانننث  و تطنننلمل و نننبع ح  تننن  وا ض ننن    م نننري ث  نننل وملبجلننن  ر   نننل ي  ننن -
 د ننمل لنند س يننت جتننثئج و تمع ننب و ععلننا  ننااو  واننث   مم ننث   وا ض نن  منند منن و ملانن ى  مكثج ننث بث م نن   

   ثثل أن ل  ض ثت و 
 :ألالتطبيقي نتائج الدراسأل  -ب

ب نننن  ه ننننء رمل وا ض نننن  ال  7102 7102وا ض نننن  ال هت تننننر ب نننن ل   ة نننن و منننند اننننذا ضننننمس  -
 ه تط ر ملوة   و تنومث ث قصريو وملة أ

مند  ملو  وملمنلوا رع لثئن  ة ن   7102و7102ح  ل وا ض   م ا اين   ثب ن  انذا و  نمتء  -
 وخلثص أ

  ا  ينع   ال ه ن ل  لان    مد اذا ح ثب ج   و ت لي  ه ء رمل و ا    م  ل  بث  يلمل،  -
مد ض وا و تنومث ث وجتثر و  ري،   بو ي ا  ب مل للا ل ت قن ملو وا ض ن  للنا دتلين  وضنت  ثملو ث 

 مد اذا مث دتلك  مد رملواأ
 بثمل وا ض   هت تر بثضت ذ    مث    ة  وأج   وا يلج   مد اذا  -
،   ننبو منننث 7102اننذا ضننم    منننث  ه وةننر   راو  ننثج نن  و ماننثا  ل  ض نن  ه ننء رمل  مننث   -

 ي ا للا رمل وا ض   غري م ت ل   ك  رصل ث، ر  رهنث حتتعظ باصلا  وئ و لد حثةت ثأ
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 التوصيات -10
 ميكد ه  مي بعض والق وحثت   ا: ع  ه   ء وملاو  واث   ا    ض م ثا دأتأتب        

 أواث   ي  ملو متثبع  و ليع   واث     ل  ض   بثاللت ثا للا و م    -
ختتنننثمل ع للننن  مننند وا  ننن وت و ك  ننن   و ملل ننن  و نننس هعننن  للنننا راو  وا ض نننثت  رملميكننند  ل  ض ننن   -

 وا  ل   ث  ه ثململ  ثأ
رمل هننل  و ت ثمننث  ع ل نن  ه  نن ء وملاو  واننث    ننبو ال تاننث  ج ننثا و  ننلو  ج ننثا و جلننع    م  ن ننث  -

    تصح ح ثأواث   تح  م ث  ملوة ت ث  وختثد وإلة و وت و ذ م
 آفاق الدراسأل -10

  وملاننري ميكنند و  ننلا رمل ذ مننث  ننبو والننء و  ننر و لوجنن   و تعثصنن   واتعل نن  بثاليننل ، إد ي  ننا        
 ع ا ملث    هال ث حت ث ع لل  مد و م ثئا  عل ث هكلمل ممطل ث   حلث را ى   واليل أ

هكلمل   حنلث   وا نت    جتطن ا  نث   و م نثا   ث رملاجث و تح  س باة   بعض و لوج  و س ميكد رمل 
 :و تث   

  و م   واث           لتم   بث عا  واث أ -
 أوختثد و   وملوت واث    مد اذا وا ثملب  بء و م   واث    -

 

 

 

 

 

مننخاللننراالتنا ننختلال ملخننناالمواتنن الا مواننوى الو تننل اال ننن ال 
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 :كتب باللغة العربية
 يمددددشيماتدددداد يي اليلردييددددفي لة، يددددفي    ا ددددف ي لددددج يلد  يالتحليللللم ال للللال وليددددجي دددديل، ي  يدددديل  ي .1

ي2007
 ير دي حملمجيددفي لةيلمددف ي ر،  دد، يتقنيللام اراة للة الت"لليير :يالتحليللم ال للال  يلصد،ير ر يدددجو" ي  .2

ي1999
  ير دي  سدد،  يواإلفصللاا ال حايلل  ،  التحليللم ال للال  للقلللاال ال اليللة خيللددجيوبيددري لدد، و  .3

 .2000 ادر" ي
 ير دي ل جددددددد،يللاتددددددد،يو ل ا يددددددد  يالتحليلللللللم ال لللللللال س وة لللللللة   لللللللر احايللللللل يةمحدددددددجي ل ددددددد،  ي .4

ي2014م ، 
  يالتحليلم والتطيليا ال لال س اتاا لام اعا لر دج يل"يتيليد ي لاةيمد  يشد دجيددا ري ل ميمد  ي  .5

ي2008ر دي لييل ود ي لةلميفيللات،يو ل ا ي  ي ادر" ي
  يماسسدفي لداد ليللاتد،يالتحليلم ال لال س تقيليل اء اا والتن لل بال  لممح، يحممداري ل، يدج  ي  .6

 .2000و ل ا ي  ي ادر" ي
ر دي الددديلردييا"يواإل ار ،  -ان  لللام اءل لللاا ال عا لللر س الل لللاا شمحدددجيياسدددنيروريدددش يي .7

 .2014للات،يو ل ا ي  ي ادر" 
  يلليدفيو ل لليدلي  ديل  يمة ادفي   مد ي لةد،ريللاتد،يو ل ا يد  ييم لحيحممجيدقل يمقجمفي ي إلر د ي.8

ي.2006ر ديش،ايلريشيللات،يو ل ا ي  ي ادر" ي لطاةفي اوىل ي
حممجيحمماري خلطير ي ار ءي  يل يوشث،هيدلىيدا  جيشسهمي لت،ليلي ير دي  يلمجيللاتد،يو ل ا يد  يي.9

ي.2009 ادر" ي
 ير دي ل ةددد،ي رددديلمة  يم ددد، يم واإل ار  ال اليلللة لل لي"لللامالت ليلللددديل نيولددديميش دددجدو   ي.ي10

ي.2008
 ير دي الديلردييا"يللاتد،يو ل ا يد  ي ادر" ي لطاةدفي، اإل ار  ال اليلة العاالة سشيحممجي لقيلض .ي11

ي.2014 اوىل 
 ير ديغيدج ءيللاتد،يو ل ا يد  يال حايل ة الووليلة ولتةت لا بالتالار  ارلنترو يلةإ ، بيمي،ديل ، ي.ي12

ي.2014 ادر" ي
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 يمة اددفي لةايةدديل"يللاتدد،يو ل ا يدد  يا للا ا ال حايلل ة والتقريللر ال للال وليددجي ددشيحممددجي لتددايل  ي.ي13
ي.2013 لسةاريف ي

ر دي ليددديل ود ي لةلميدددفييي،  إ ار  اءل لللاا الحوي لللة  و لللاا  ال ن  لللة ،شمحدددجيياسدددنيروريدددش.ي14
 يماسسددفي لدداد ل ياإل ار  ال اليللة ال تقواللة.يمحدد، يحممدداري ل، يددج  ي2012للاتدد،يو ل ا يدد  ي ادر" ي

ي.2014 ادر" 
 ير ديمحيثدددد، يللاتدددد،يو ل ا يدددد  يم دددد، ي،  رايللللام فلللل  ال اليللللة وال حايلللل ةلقليطدددد ي اخ دددد،.ي15

ي.2018
 سد يدطدديليغادديم يرد سدديليي يملايددل ي  ة ادفي اليلردييددفيللاتدد،يو ل ا يدد  ي اةددفي اوىل يم دد، ي.ي16

ي.2005
ماتداد يي  اممدفي لة، يدفيتننلللةيا اء اا ال  لر  فل  ال ن  لام، رد  ييداجي لايلد يإ ، بيم.ي17

ي.2003لل اميفي إلر ديف يم ،
ي ي لطاةددفي اوىل ير ديو  ددليللاتدد، ي ادر" اإل ار  اريللتراتيايةدددج  ي  سدديحيددد، ي سددش ي.ي18

ي.2000
ي.2003يم ، ي ي لج دي ريلمةيفي رجيج  ال"للك التن ي  حممجي لسةيجيش اديسلطيل" ي.ي19
 يا ار  ال نلللك ك للومم ك لل  وايللتراتيا  اعا للرددد، ي سددشي  سددح يمايددجيداددجي ل،محدديل" ي.ي20

ير ديو  ليللات، ي ادر".
 ير ديصد يلءي، الحلك ة ال لي"ة واء اا ال ال  اريلتراتيا  لل صلار د،ءيد، يل"ي يللر.ي21

ي.للات،يو ل ا ي  يادر"
ي يل ريد، يف.اإل ار  ال اليةشسيلمفيداجي خليللقي ا  يلد  ي.ي22
ي
ي
ي
 
ي

ي
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 الرياام واءطروحامس
ت،يةدد يليلددى ي يدديل ي ار ءي  دديل يو ل اادداي يلل تددل يرد سددفي يللددفيماسسددفيمطدديل شي ددشيمحدديلر ي .1

 ددددوعي دددداد،ي،ي  يمددددمل، يمقجمددددفيضددددمشيم طلادددديليي يددددلي ددددهيلر ي  يلسدددد  ي  دددد :يحميلسددددافي
 ل سدي، ي سدم:يدلداميييلديدف ي،يلمةدفيحممدجيوتج يق يلليفي لةلامي ال   ديلريفيو ل جيلديدفيودلدامي

 .2014/2015 اضييلف ي  سيلف ي
دو "يخججيددف يشةيددفي ل لليددلي  دديل ي يدسددمي سدد  تيجيفي  اسسددف يرد سددفي يللددفيريددا "ي ل  يددفي .2

و ل سي،ي لةقيلد يلااليفي لااي،  يممل، يمقجمفيلايدلي دهيلر ي  يلسد  ي  د :يميلليدفيماسسدف يي
فيو ل جيلديدفيودلدامي ل سدي، ي سدم:يدلداميييلديدف ي،يلمةدفيشللد يحمادجيشويلليفي لةلامي ال   يلري

ي.2014/2015  يلع ي لااي،  ي
حممجي ل يلحليد،وم ي  المفيو ار ءي  يل يللماسسيلي يرد سفيميج  يدفيلةيادفيمدشي  اسسديلييي .3

 لةماميدددفي ال   ددديلريفي االيدددفيسدددةيةج  يش ،و دددفيمقجمدددفيلايدددلي دددهيلر ي لدددجل اد ه ي  ددد :ي
 يلليفي لةلامي ال   يلريفيودلامي ل سي، ي سم:يدلاميميلليف ي،يلمةفي يل، يخم ديلد يدايل دف يميلليف

2017. 
،لاددد يل،ديدددف ي ل لليدددلي  ددديل ياغددد، تيتقيددديمي ار ءيوت، ددديجي ددد، دي السددد ثميلدي ي لاادصدددف ي .4

دوياددددف يمددددمل، يمقجمددددفيضددددمشييNCAرد سددددفي يللددددفي  ةمددددلي ر،  دددد، ي رجيددددجيللم ددددو ي:ي
ر ي  يلسدد  ي  دد :ي إلر د ي  يلليددفيللماسسدديلي يلليددفي لةلددامي ال   دديلريفيم طلادديليي يددلي ددهيل

 .2013/2014 ي3و لةلامي ل جيلديفيودلامي ل سي، ي سم:يدلامي ل سي، ي،يلمةفي ر،  ،
 ور ال عللاللام ال اليللة فلل  تقيلليل اء اا ال للال  لل لي"للة واتطللا   ددشيخدد،وفي،ليلددف يي .5

مددمل، يمقجمددفيي،KANGHAZفيإلجندديل ي لقاددا يي يرد سددفي يللددفي  اسسددفي لا ايددالقللرارام
ضدددمشيم طلاددديليي يدددلي دددهيلر ي  يل،سددد ، ي  ددد :يميلليدددفيماسسدددف يلليدددفي لةلدددامي ال   ددديلريفي
ودلددددامي ل جيلديددددفيودلددددامي ل سددددي، ي سددددم:يدلددددامي ل سددددي، ي،يلمةددددفيشحممددددجي ددددا ،  ي ددددام،ر   ي

2008/2009. 
ار ءي  ددددددديل يللماسسدددددددفي ،يددددددد،يد،ددددددديلء يو خددددددد،و" ي  ، ،ةدددددددفي ل لليليدددددددفيورودبددددددديلي يسددددددد،مفي  .6

مدددمل، ي ددد،عيتدددجخليضدددمشيم طلاددديليي يدددلي دددهيلر يي- يلسددد مج مي سدددري  يلليدددفي- ال   ددديلريف
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 لليسدديل يفي يدددامي ل سددي، ييددد،،ي  يلليددف يمةهددجي لةلددامي ال   دديلريفيو ل جيلديددفيودلددامي ل سددي، ي
   ،ل،ي ريلمة ي يللا ر .

ي-  يلليددفيوةسدد ي ار ءي  دديل ي  يددج ي تدد، يرودي المددفي لتدد،ليليي يةقيددقي،ددار ي ل قدديلدي، .7
ش ،و ددفييلايددلي ددهيلر يرل دداد هي يدلددامي ل جيلديددف ي،يلمةددفيحممددجيي-رد سددفي يللددفيصمدد يصدديج  

 .2016/2017 اضييلفي يل سيلف ي
 ي لسددددددافي اوىليميلسدددددد  ي  دددددد يميلليددددددفي)مطاادددددددفي ي ل تددددددمي ي  دددددديل ي(ردرود ي سددددددش  .8

 لةلددامي ال   دديلريف يلليددفي لةلددامي ال   دديلريفيو يللميدد ي  اسسددفيوميلليددفيو    دديلريرو  ي سددمي
 .2014/2015و ل جيلديفيودلامي ل سي، ي،يلمةفيحممجيخي ،ي سة،  ي

 دد، ي  دد،ي لددجيش يةليددلي لامددايوخلددقي لقيمددفي ي  اسسددفي ال   دديلريفيورودهي يتقيدديميو يدديلر ي .9
ي ار ءي  ددددديل  يش ،و دددددفيتدددددجخليضدددددمشيم طلاددددديليي يدددددلي دددددهيلر ي لدددددجل اد ه ي  ددددد :يميلليدددددف
ماسسف يلليفي لةلامي ال   يلريفيو ل جيلديفيودلامي ل سي، ي سميدلامي ل سي، ي،يلمةدفي حممدجي

 .2014/2015 ام،ر   ي ر،  ، ي لسافي ريلمةيفي- ا ،  
 ايددفي ي،يددف يشةيددفي ل مطددي ي  دديل ي يتقيدديمي ار ءي  دديل يللماسسددفي ال   دديلريف يمددمل، ي .10

يل،سددددد ،ي يدلدددددامي ل سدددددي، ي  ددددد :يمقجمدددددفيضدددددمشيم طلاددددديليي   دددددا يدلدددددىي دددددهيلر ي  
 ال   يلري ل طايق ي يإر د ي ادميل يو  يلليدف يلليدفي لةلدامي ال   ديلريفيو لةلدامي ل جيلديدفيودلدامي

 .2010/2011 ل سي، ي،يلمةفي  جيف ي
م،خيدددددد يداددددددجي لددددددد،  ل ي ل لليددددددلي  دددددديل يورودهي يتقيددددددديمي ار ءيو ل اادددددداي يلل تددددددلي  ددددددديل ي .11

ل، يمقجمدددفيضدددمشيم طلاددديليي يدددلي دددهيلر ي  يل،سددد ،ي ي لةلددداميللماسسددديليي ال   ددديلريف يمدددمي
 ل جيلديف ي   :يحميلسافيوتج يق يلليفي لةلدامي ال   ديلريفيو لةلدامي ل جيلديدفيودلدامي ل سدي، ي

ي.2010/2011 ي لسافي ريلمةيفي03 سم:ي لةلامي ل جيلديف ي،يلمةفي ر،  ،
لماسسددف يش ،و ددفيمقجمددفيضددمشيحممددجي ابدديل  يشثدد،ي لقدد، د يي  يلليددفيدلددىي ار ءي  دديل يل .12

م طلاديليي يدلي ددهيلر يرل داد هي ي  د :يميلليددفي  اسسديلي يلليدفي لةلددامي ال   ديلريفيو لةلددامي
 .2017/2018 ي03 ل جيلديفيودلامي ل سي، ي سم:يدلامي ل سي، ي،يلمةفي ر،  ،

 دددددا ل يجنددددد،ء ي سددددد مج ميشرو يي حمليلسدددددافي إلر ديدددددفي يةسددددد ي ار ءي  ددددديل يللماسسدددددفي .13
   يلريف يدسيللفيمقجمدفيلايدلي دهيلر ي لدجل اد ه ي  د :يحميلسداف يلليدفي لةلدامي ال   ديلريفي ال
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و ل جيلديددددفيودلددددامي ل سددددي، ي سددددمي:يدلدددداميييلديددددف ي،يلمةددددفيحممددددجيخي دددد، ي سددددة،  ي ر،  دددد، ي
ي.2014/2015

 ادديل"يصدديل   يمسدديلةفيحميلسددافي  سدداوليفي ال، ميلديددفي يةسدد ي ار ءي  دديل يللماسسددفي .14
 يمددمل، يمةملددفيضددمشيم طلادديليي يددلي ددهيلر يميلسدد  ي  دد :يحميلسددافيوميلليددف ييي ال   دديلريف

لليدددفي لةلدددامي ال   ددديلريفيو لةلدددامي ل جيلديدددفيودلدددامي ل سدددي، ي سدددم:يدلددداميييلديدددف ي،يلمةدددفيشمي
 .2015/2016 لاا    ي ر،  ، ي

مدددامشي ددد،في لددددجيش يرودي إلر د ي يللةمليددديليي يةسدددد ي ار ءيللماسسدددفي ال   دددديلريف ي .15
 يي السددد  تيجيفمقجمدددفيلجددد،ءيمدددشيم طلاددديل"ي يدددلي دددهيلر ي  يل،سددد ، ي  ددد :ي إلر د يمدددمل، ي

لليفي لةلامي ال   يلريفيو لةلامي ل جيلديفيودلدامي ل سدي، ي سدم:يدلداميييلديدف ي،يلمةدفيد، ديليي
 .2011/2012دايل  يسطين ي

 لدد،و ريسدليمفي يو خد،و" يرودي ل ةل دفي  سد هجدفي يتقيدديمي ار ءيرد سدفي يللدفيماسسدفي .16
لل دايلدفيو خلدجميلي يمدمل، يمقجمددفيالسد ةميل يم طلاديليي ددهيلر يميلسد  ي  د :يحميلسدداف ي
لليدددفي لةلدددامي ال   ددديلريفيو ل جيلديدددفيودلدددامي ل سدددي، ي سدددم:ي لةلدددامي  يلليدددفيو حمليلسدددايف ي،يلمةدددفي

 .2017/2018 لتهيجيمح يخل ،ي لا ر  ي
ر ءي  دديل يللماسسددف يمددمل، ي ددشيخلي ددفيمحدد،  يرودي يل مددفي ل ددجدقيليي لاقجيددفي يتقيدديمي ا .17

مقجمفيلج،ءيمشيم طلايليي يلي هيلر ي  يل،س ، ي   :يحميلساف يلليفي لةلدامي ال   ديلريفي
و ل جيلديددددددددفيودلددددددددامي ل سددددددددي، ي سددددددددم:يدلدددددددداميتسددددددددي، ي،يلمةددددددددفيحممددددددددجيخي دددددددد، ي سددددددددة،  ي

2012/2013. 
 يماسسديليي ت يدادجي  يدج يوشخد،و" يشثد،ي،دار ي  ةلامدفي  يلليدفي يتقيديمي ار ءي  ديل ي .18

مددمل، يمقجمددفيضددمشيم طلادديلييلايددلي ددهيلر ييي- سدد اييل"ي- ل ددة، يو   اسددطف يرد سددفيميج  يددف
  يلسدد  ي  دد يحميلسدداف ييلليددفي لةلددامي ال   دديلريفيو ل جيلديددفيودلددامي ل سددي، ي،يلمةددفي ددهيجي

 .2016/2017مح يخل ،ي لا ر  يسافي
يم يرد سددفي يللددفيماسسددفيددديلر يدتدد  يشر ءي  دديل يللماسسددفي ال   دديلريفي:للقيدديل يوتقيدد .19

 يمددمل، ي دد،عيمقجمددفيضددمشيم طلادديليي يددلي ددهيلر ي  يل،سدد ،ي ي سددة، صددايلديليي لةا  ددلي
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دلددددددامي ل سددددددي،ي  دددددد يتسددددددي،ي  اسسدددددديليي ل ددددددايلديف ي،يلمةددددددفيحممددددددجيخي ددددددد،ي سددددددة،  ي
2001/2000. 

حممجي لات،ي شيدم، يرودي المفي  اسسيليي يت، يجي لق، د يي  يلليدفيل لسد ي ار ءي .20
 يللماسسددف يرد سددفي يللددفي  مدد ي ل ددايلد يصدديج   يش ،و ددفيلايددلي ددهيلر يرل دداد هيدلددامي  دديل

 .2016/2017 يدلامي ل سي، ي،يلمةفي يلصج يم، يل  يود لف ي
 دددددددجد يمةمددددددد،يسدددددددةيلر يرودي  ، ،ةدددددددفي لج خليدددددددفي  يلليدددددددفي يتقيددددددديمي ار ءي ي  اسسدددددددفي .21

ماسسدددددف ي،يلمةدددددفي دددددام،ر   ي ال   ددددديلريف يدسددددديللفيميل،سددددد ،ي يدلدددددامي ل سدددددي، يدددددد،،يميلليدددددفي
2008/2009. 

 ايددددلي ددددشيدلدددد يوشخدددد،و" يرودي،ددددار ي لقددددا  مي  يلليددددفيي يتقيدددديمي ار ءي  دددديل يللماسسددددفي .22
مدمل، ييمقجمدفيلايدليي- لدا ر ي-رد سفي يللفي د،لفي لد،و ريلل دايلدفيو خلدجميلييي- ال   يلريفي

تدددهيجيمحدددىيخل ددد،ي دددهيلر ي  يلسددد ي ي لةلدددامي  يلليدددفيو حمليلسدددايف ي  ددد يحميلسددداف ي،يلمةدددفي ل
 .2016/2017 لا ر  ي

سددةج  يإديدديل"يومةدد، و يخججيددف يتقيدديمي ار ءي  دديل يلتدد،ليليي ل ددسم ي يلسدد ةميل ي لاسددري .23
 يمدددمل، يتدددجخليضدددمشي يدددليCIARوييCAAR  يلليددف يرد سدددفيمقيلد دددفي ددد ي ددد،ل ي ل ددسم ي

تسدددي، يي دددهيلر ي  يلسددد  يي  ددد :ييدلددداميميلليدددف يلليدددفي لةلدددامي ال   ددديلريفيو ل جيلديدددفيودلدددام
 .2014/2015،يلمةفيحي يديلد ي يل جيف ي

سددددةجي ددددجي، يو خدددد،و" ي  ةةدددديل ي المددددفي لتدددد،ليلييدلددددىي ار ءي  دددديل ي ي  اسسدددديليي .24
 لدددددا ر ك يمدددددمل، يمقجمدددددفيضدددددمشيي- ال   ددددديلريفي ر،  ،يدددددف يرد سدددددفيميج  يدددددفي  ددددد،لفيسدددددا لةيل 

و ل جيلديدددفييم طلادديلييلايدددلي ددهيلر ي  يلسددد  ي  ددد يحميلسددافيوتدددج يق يلليدددفيدلددامي ال   ددديلريف
 .2017/2018ودلاميتسي، ي،يلمةفي هيجيمح يخل ، ي

 ايددددلي الددددد  يروديماددددديلريي  المدددددفي يت ةيدددددلي ار ءي  ددددديل يلتددددد،ليليي ل دددددسم  يش ،و دددددفي .25
 .2017رل اد ه ي،يلمةفي سيافي شي ايدل  ي لن 

ي
ي
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 ال اتمس
صلدفي لةلدامي ال   ديلريفيداجي لس،ميل   يسةيج ي خ اصيفيدملي  ،  ري  ديل يوشث،بديلي ي ار ء  ي .1

 .2017 ي97 ي لةجري23و إلر ديف يلليفي إلر د يو ال   يلر ي،يلمةفي ةج ر يي  لج
داددددجي  ليدددد،يم،بددددار  ي ي ار ءي دددد ي لة دددديلء يو ل ةيلليددددفيم هدددداميوتقيدددديم  يصلددددفي لةلددددامي إل سدددديل يف ي .2

 .2001 ي سة،  ي01ماتاد يي،يلمةفيحممجيخي ، ي لةجري
ف ي يشثد،يإر د ي  ة،ددفيدلدىي ار ءي ي  اسسدفي ال   ديلريف  ي  لدفي ر،  ،يدفيحممجي د دا" ي  ديلعيد،  د .3

لل اميفي ال   يلريف ي لةجري او  يلليفي لةلدامي ال   ديلريفيو ل جيلديدفيودلدامي ل سدي، ي،يلمةدفيود لدف ي
 .2014 ر،  ، ي

ةمدفي  دنيسداايفي لج و ي لتيخ  يةليلي اسيفي لام،يفي  هامي ار ء  يصلفي لايل د، يروديدفيحم .4
صيلرد يدشيلليفي لةلامي ال   يلريفيودلامي ل جيلديفيودلامي ل سدي، ي،يلمةدفي ر،  د، يي لةدجري لسديل   ي

2009/2010. 
ر ر"يداددجي لةدددح ي ددد، ء ي ي ار ءي  ددديل يو لقيمدددفي ي  اسسددفي  يلليدددفي ي  اسسدددفي ال   ددديلريف يصلدددفي .5

ي.2006جيلديف ي،يلمةفيود لفي  يلليفي لةلامي ال   يلريفيو ل 04 لايل ، ي لةجري

 ال لتقيامس
ي، دفيههاديدفي لسدار "  ي  دامل،ي لةلمد يي- يلمتيدثميل"يحممجيخ،  يحنايشر ءيم مي،يلللةاميلي .1

مدددديلد يي09-08 لددددجو ي ددددا ي ار ءي   ميدددد،يللماممدددديلييو  ةامدددديلي ي،يلمةددددفيود لددددف ييددددام ي
2005. 

 يي  ددامل،ي لللء اا ال ت يلل   إلللا   ال نويللة اللومت لةدداديسددليميل" يم دديط ىيداددجي للطيددن ي .2
ي09-08 لةلمددد ي لدددجو ي دددا ي ار ءي   ميددد،يللماممدددديلييو  ةامددديلي ي،يلمةدددفيود لدددف ييددددام ي

 .2005ميلد ي
و  يدد، ي ل ايلدسدديف  ي  ددامل،ي لةلمدد ي لددجو ييسددايلءيداددجي لةدد،قي خلادديلل  يممدديلب،ي ار ءي إلسدد  تيجيف .3

 .2005ميلد يي09-08 ا ي ار ءي   مي،يللمامميلييو  ةاميلي ي،يلمةفيود لف ييام ي
  يددج ي لاتدد، يديلدليددفيتطايددقي  المددفي يةسدد ي ار ءي  دديل  يمج خلددفيضددمشيديلدليدديليي  ل قددىي .4

ي  دددديل يللماسسدددديليي دددد يتطايددددقي لددددجو ي خلدددديلميفي ددددا :يرودي  المددددفي ار ءي يةسدددد ي ار ء
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  ةدديلي،ي حمليلسددافي لجوليددفيو  ةدديلي،ي حمليلسددافي إلسدد،ميف ي،يلمةددفي لتددهيجيمحدد يخل دد،ي دديللا ر  ييددام ي
 .2014ريسمويي07-08

 دد، ي دديم يو خدد،و" يم،  اددفي ار ءي  دديل يلتدد،ليليي  سدديلةفيمددشيخدد، يتطايددقي ا دددجي  ةامددفي .5
خلددفيمقجمددفي  ل قددىي لددجو ي خلدديلميفي ددا يرودي  ةامددفي يدلددىي ا ممددفي  يلليددفيو حمليلسددايف يمج 

ةس ي ار ءي  يل يللماسسيليي  يتطايقي  ةديلي،ي حمليلسدايفي لجوليدفيومةديلي،ي حمليلسدافي إلسد،ميف ي
 .2014ريسموي08-07،يلمةفي لتهيجيمح يخل ،ي لا ر ييام :ي

 ءيللماسسدديليي ال   دديلريف يلمدديل يريددج  ي  دديلش يلم، ددا يرودي مدديلمي  ةلامدديليي يتقيدديمي ار .6
مج خلدددددددفيمقجمدددددددفي يمل قدددددددىي لدددددددجو ي خلددددددديلميفي دددددددا :يرودي  المدددددددفي يةسددددددد ي ار ءي  ددددددديل ي
للماسسديليي د يتطايدقي  ةدديلي،ي لجوليدفيومةديلي،ي حمليلسدايفي السدد،ميف ي،يلمةدفي لتدهيجيمحدفيخل دد،ي

 .2014ريسمويي07/08 لا ر ييام :ي
ي
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