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امللخص العام

1.  يناقش هذا الدليل املبادئ والنهج املمكنة لوضع وتنفيذ االسرتاتيجية املالية. وهي مصممة لدعم املحافظني وكبار املدراء يف اتخاذ نهج 
اسرتاتيجية أكرث استباقية إلدارة املستقبل املايل يف مؤسساتهم، من أجل تحقيق النجاح األكادميي واملايل. 

2.  الجزء األول عبارة عن ملحة عامة عن القضايا واملبادئ الرئيسية، والجزء الثاين يقوم بتطوير هذه القضايا عىل أنها مجموعة من أسئلة 
التحدي الذايت مع تقديم اقرتاحات ومصادر ملزيد من املعلومات.

3.  ال يوجد نهج واحد صحيح ، حيث أن كل مؤسسة مختلفة عن األخرى. و قد تم تنظيم هذا الدليل بحيث ميكن للمؤسسات الرتكيز 
عىل القضايا التي لها صلة بظروفها وأولوياتها.

4.  هذا التقرير هو للحصول عىل املعلومات و التوجيهات

الهدف

النقاط الرئيسية

الجراءات املطلوبة

املحتويات

  

3 امللخص العام

4 الجزء األول:املقدمة و املبادئ

4 املقدمة

4 ملا الحاجة اىل هذا الدليل؟

4 ما هي االسرتاتيجية املالية وأين تصلح أن تكون؟

5 ما هي الفوائد و االثار املرتتبة عىل املؤسسات؟

6 من الذي يحتاج للمشاركة ؟

6 القضايا الرئيسية التي يتعني النظر فيها يف االسرتاتيجية املالية

8 الجزء الثاين: النهج املتبعة يف االسرتاتيجية املالية

8 املبدأ 1 الجدوى عىل املدى الطويل ومطابقة املوارد مع األهداف

12 املبدأ 2 الحفاظ عىل القدرة اإلنتاجية لتحقيق األهداف الحالية

14 املبدأ 3 تطوير التمويل واالستثامر

17 املبدأ 4 تقييم البدائل االسرتاتيجية وإدارة املخاطر

19 املبدأ 5 دمج االسرتاتيجيات املالية بغريها من االسرتاتيجيات املؤسسية



4 |  | 5دليل اإلدارة املالية الفعالة يف التعليم العايل

ونشاطات  والبحوث،  املشاركة،  وتوسيع  والتعليم،  للتدريس  األكادمية  املخرجات  اسرتاتيجية  تكون  أن  ينبغي  االطار،  هذا  يف  12.  او 
الرشكات هي الدوافع الرئيسية لتحقيق أهداف و خطط املؤسسات )الرشكات(. املوارد االسرتاتيجية ، مبا يف ذلك التمويل، لها دور 

متكيني لضامن أن املوارد املناسبة يتم تزويدها لدعم األهداف األكادميية.

املؤسسات ترى  النهج. ومع ذلك، فإن عددا كبريا من  الدليل هذا  إنتاج هذا  استشارتها خالل  التي تم  املؤسسات  13.  ااعتمدت بعض 
االسرتاتيجية املالية بشكل متشابك ال ينفصل عن سائر االسرتاتيجيات األخرى )األكادميية وغري األكادميية( للمؤسسة. وقامت بوصف 

التي تحمل معها اسرتاتيجيات أخرى »، وأنها« الويص عىل استدامة املؤسسة.  املادة االصقة  املالية باسم ›الغراء أو  االسرتاتيجية 

وميكن توضيح هذا التفسري و الوصف بشكل أوسع كام يف الشكل 2 .مرة أخرى هذا كله بشكل مبسط، وليس املقصود به أن نفصل 

و نقلل من أهمية املوارد البرشية أو غريها من االسرتاتيجيات.

هذا الدليل يأخذ النهج األوسع نطاقا واألكرث شمولية )أقرب إىل الشكل 2(، ولكنه ال يستبعد التفسري األضيق. وبالتايل فإن هذا الدليل 

يدور حول االسرتاتيجية املالية كمكون من جميع اسرتاتيجيات املؤسسات، وأنها تتضمن بعض القضايا التي من شأنها أن تعالج بالدرجة 

األوىل ضمن االسرتاتيجيات األخرى مثل تلك التي للموارد البرشية، والبحوث، ومصادر التعليم. ونحن نعتقد أن هذا النهج الشمويل يكون 

مناسب حيث أن املؤسسات سوف تضطر إىل دمج جميع اسرتاتيجياتها عىل املدى الطويل، وبالتايل سوف تحتاج إىل النظر يف كل وجهات 

البداية كوسيلة مساعدة لوضع اسرتاتيجية لتمويل الخطة  النظر. ومع ذلك، فإن األجزاء ذات الصلة يف هذا الدليل ميكن استخدامها  يف 

املشرتكة، وإذا كان هذا هو السبيل الذي ترغب املؤسسات بالبدا به.

14.  ايتعني عىل املؤسسات وضع اسرتاتيجية مالية متكاملة لضامن السالمة والتامسك )أو التوازن( ألنشطتها. وعىل وجه الخصوص، وسوف تساعدهم عىل:

أ. تحديد األولويات وإدارة العمليات، وتحديد الظروف املالية والقيود التي قد تحد من قدرتها عىل توليد الفوائض.
ب. تحديد وقياس احتياجات املوارد املستقبلية، مبا يف ذلك الحاجة لالستثامر لحامية اإلنتاجية املستقبلية.
ج. تقييم الفرص االسرتاتيجية مثل التعاون، والتعلم اإللكرتوين وطرق التدريس الجديدة، وتطوير األعامل.

د. تقديم انطباع متكامل ملبادرات التمويل والفرص املتاحة التي تخلق اثارالتمويل طويلة األجل.
ه. إدارة املوارد بفعالية و بطريقة تريض أصحاب املصلحة الخارجيني دون الحاق الرضر بثقافة املؤسسة.

و.تخفيف املخاطر املالية.
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ما هي الفوائد واآلثار املرتتبة عىل املؤسسات؟

الجزء األول :املقدمة و املبادئ

رسالتنا  و  مهمتنا  استدامة  تحقيق وضامن  العايل هي: “كيف ميكننا  التعليم  األساسية ملعظم مؤسسات  املالية  االسرتاتيجية  5.  القضية 
املميزة  و وضعها يف البيئة املالية التمويلية الحالية؟

تنفيذ  أو  وضع  يف  صحيحة  واحدة  وسيلة  توجد  ال  و  بذلك “.  القيام  كيفية  ‘حول  الشاملة  املشورة  تقديم  الدليل  هذا  يحاول  6.  اال 
االسرتاتيجية املالية؛ كل مؤسسة مختلفة عن األخرى، وسوف تقوم بتحقيق هذا املوضوع بطريقتها الخاصة. وهذا غالبا ما ينطوي عىل 

عملية تكرارية يتم فيها مراجعة األهداف و االعتبارات املالية إىل جانب االسرتاتيجيات األكادميية وغريها من املوارد، لتطوير و وتحقيق 

التوازن العام الذي يلبي احتياجات املؤسسة.

7.  اقد يختلف محور هذه االعتبارات مع تغري الظروف. و سيكون للمؤسسات وجهات نظر مختلفة حول ما هو التوازن املناسب لها، و 
عن حول كيفية استخالص و وضع نطاق واسع لالسرتاتيجية املالية. وبالتايل فإنه ليس من املمكن تلبية جميع مستويات الحاجة يف دليل 

واحد، بدال من ذلك حاولنا تحديد املبادئ وإنتاج املواد التي ميكن استخدامها مبرونة.

8.  االجزء األول عبارة عن ملحة عامة عن مبادئ تطوير وتنفيذ االسرتاتيجية املالية، والقضايا الرئيسية التي يتعني النظر فيها. و الجزء 
الثاين يقوم بتطوير هذه املبادئ عىل أنها مجموعة من أسئلة التحدي الذايت، مع اقرتاحات ومصادر ملعلومات أخرى ملساعدة املؤسسات 

يف التفكري من خالل هذه القضايا.

9.  اتركيز هذا الدليل ينصب حول االسرتاتيجية. و هو ال تهدف إىل تغطية القضايا املالية التشغيلية، أو مسائل مثل التحليل االسرتاتيجي 
وتقييم املخاطر, وقد تم االرشف عىل إعداد هذا الدليل من قبل مجموعة توجيهية من ممثيل شبكة أونام- متبوس 

10.  امعظم مؤسسات التعليم العايل يف املايض تم تنظيمها دون الحاجة لوجود نهج منظم ومتكامل لالسرتاتيجية املالية. هذا يعكس تاريخ 
هذا القطاع املمول بالدرجة األوىل من الجمهور، وحقيقة أن هذه املؤسسات كانت متطلبات التمويل لديها  أقل )والخيارات لديها 

محدودة(، و أنها كانت تواجه مخاطر مالية أقل حدة. ومن الواضح بشكل متزايد أن تحقيق النجاح األكادميي و املايل يف املؤسسات 

بحاجة إىل اتخاذ نهج أكرث استباقية واسرتاتيجية إلدارة مستقبلها املايل. ويهدف هذا الدليل إىل مساعدة املؤسسات يف تطوير هذا 

النهج، و يف معظم الحاالت عىل مدى عدة سنوات.

 11.  االسرتاتيجية املالية معنية بتمويل الخطة املشرتكة للمؤسسة. وهي واحدة من عدة اسرتاتيجيات ملؤسسات التعليم العايل، والتي 
تسهم يف تحقيق مهمتها، وينبغي أن تكون مدة حياتها مامثلة إىل للخطة املشرتكة )عادة ثالث إىل خمس سنوات(. ميكن أن تظهر 

هذه االسرتاتيجيات، يف شكل مبسط، كام يف الشكل 1.

املقدمة 

Figure 1

ملا الحاجة اىل هذا الدليل؟

ما هي االسرتاتيجية املالية، و أين تصلح أن تكون؟
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1.1 كيف نعرف إذا كانت اسرتاتيجية الرشكة قابلة للتطبيق؟

1.2 ما هي اآلثار املالية املرتتبة عىل الوضعية األكادميية الحالية؟

1.3 هل أهدافنا و مواردنا و بنيتنا التحتية موجودة يف امليزان الصحيح؟

1.4 كيف ميكننا التأكد من وجود فائض كاف يتم انتاجه؟

1.5 كيف ميكننا التأكد من أن اسرتاتيجية التدريس لدينا قابلة للتطبيق؟

1.6 كيف ندير املساهمة املالية للبحوث؟

1.7 كيف نحدد األهداف املالية لتوليد الدخل؟

1.8 هل تدابري الكفاءة ميكنها تحسني األداء املايل للنشاط املوجود دون اإلرضار باألهداف األكادميية؟

1.9 هل سياستنا وعملياتنا املالية تدعم االسرتاتيجية؟

ينبغي لالسرتاتيجية تلبية االحتياجات االستثامرية للمؤسسة للحفاظ عىل قيمة ومساهمة املوارد البرشية، و األصول املادية ، واألصول 

الفكرية و املعلومات و النظم، و تقديم مختلف املوارد االسرتاتيجية التي تدعم رسالتها وأهدافها األكادميية الحالية .

2.1 هل لدينا املستوى املناسب من القدرة اإلنتاجية يف كل من املوارد الرئيسية؟

2.2 هل نقوم باالستثامر باملستوى الكاف للحفاظ عىل القدرات املادية ؟

2.3 هل لدينا املوظفني املناسبني ، والسياسات الصحيحة التي متكن املوظفني من الوصول اىل الحد األقىص من املساهمة ؟

2.4 هل نحن تستثمر مبا يكفي يف تعيني و دعم و تنظيم و تطوير املوظفني ؟

2.5 هل نقوم باستغالل وإدارة األصول املادية و الفكرية بشكل مناسب ؟

2.6 كيف ميكننا التأكد من أن العوائد من املوجودات و املساهامت للموارد كافية ؟

ينبغي أن توفر االسرتاتيجية ملستويات مناسبة من التمويل لتنمية رأس املال و االستثامرات األخرى ، مبا يف ذلك استخدام االقرتاض و غريها 

من املصادر الخارجية للتمويل. وينبغي دعم هذه التطورات من خالل القضايا التجارية ، اخذين بعني االعتبار مجموعة من الخيارات. 

3.1 كيف نقيم القاعدة املالية للمؤسسة ؟

3.2 كيف نعرف مقدار الخزينة واحتياجات رأس املال للمؤسسة ؟

3.3 ما هي نسبة هذه االحتياجات التي من املمكن و ينبغي أن تتحقق من املوارد الخاصة بنا ؟

3.4 كم يجب ان نرفع من قيمة املصادر الخارجية ؟

3.5 كيف نقرر مقدار ما ينبغي لنا أن تقرتض ؟

3.6 هل نقوم باالستفادة املناسبة من التمويل الخارجي؟

3.7 كيف نقرر ما إذا كان باإلمكان التقديم للعطاءات للمبادرات واملشاريع الخاصة املمولة من القطاع العام ؟

ينبغي أن توفر االسرتاتيجية إطارا ملساعدة املؤسسة لتقييم اآلثار و النتائج املرتتبة عىل التطورات و القرارات االسرتاتيجية املحتملة، وتقييم 

وإدارة املخاطر التي تهدد تنفيذ االسرتاتيجية املؤسسية.

4.1 كيف ميكن لالسرتاتيجية املالية املساعدة لدعم و تحقيق أولويات الفرص االسرتاتيجية ؟

4.2 هل قدمنا ما يكفي لزيادة النمو و التغيري؟

4.3 كيف ميكننا إدارة املخاطر املالية الرئيسية ؟

4.4 كيف ميكننا الحد من تأثري الركود غري املتوقع ؟

4.5 هل نقوم بزيادة املساهمة املحتملة من التحالفات االسرتاتيجية والتعاون اىل أقىص حد؟

املبدأ 2 الحفاظ عىل القدرة اإلنتاجية لتحقيق األهداف الحالية

املبدأ 3 متويل التطوير واالستثامر

 املبدأ 4 تقييم البدائل االسرتاتيجية وإدارة املخاطر

أنها  الخدمات. كام  لهذه  الكاملة  االقتصادية  التكلفة  أقل من  التي هي  املستويات  لألنشطة عىل  الدخل  املؤسسات  15.  اتتلقى معظم 
تعمل ألسباب اجتامعية وأكادميية التي من غري املرجح أن تغطي تكاليفها. و التشغيل يكون يف جو اقتصادي مختلط يتم فيها تشجيع 

ريادة األعامل التجارية، ولكن الضغوط عىل التمويل العام واملحاسبة ميكن أن تزيد من التكاليف، وتحد من املرونة، ومتنع االستثامر 

عىل املدى الطويل. تم وضع و تطوير ›ثقافة السعر املنخفض “يف التعليم العايل، للمخاطر التي ال تستثمرها املؤسسات بشكل كاف 

للحفاظ عىل مركزها التنافيس، أو لإلبقاء عىل املوظفني والسمعة التي يحتاجونها للنجاح يف املستقبل. و املبادرات الحكومية، عىل 

هيئة رصد اعتامدات إضافية، ميكن أن تساعد عىل متويل االستثامر، لكنها عادة ما تكون قصرية األجل وموجهة ألولويات الحكومة. 

كام أنها غالبا ما تتطلب مساهامت من املؤسسة.

قد  االستثامر،  لتمويل  خيارات  عن  للبحث  السعي  عن  فضال  البيئة.  هذه  يف  األهمية  بالغ  أمر  ومستدام  مناسب  توازن  16.  اتحقيق 
تحتاج املؤسسات إىل النظر يف كيفية تغري وضعيتها لجلب النشاط واملوارد والبنية التحتية يف التوازن املستدام، مع االستفادة املثىل 

من املخرجات ألي مزيج معطى من املوارد والفرص. هذه معادلة معقدة وتتطلب خيارات صعبة، ولكنها يف قلب تعريفنا األوسع 

لالسرتاتيجية املالية املتكاملة. وبالتايل فإن املسؤولية الرئيسية تقع عىل عاتق رؤساء املؤسسات وكبار املدراء ومجالس اإلدارة.

الكفاءة، وجمع األموال  الالزمة لتحقيق توازن أكرث استدامة تشمل تطوير األعامل، واعادة وضعية االسرتاتيجية، وتدابري  17.  االعنارص 
وتوليد الدخل، واالقرتاض و مصادرالتمويل الخارجي األخرى، والتعاون، وإعادة الهيكلة، واالندماج. كل من االنفة الذكر لها تكاليف 

وفوائد، و سوف تكون مناسبة يف ظروف مختلفة. االسرتاتيجية املتكاملة تساعد املؤسسات عىل تحديد األولويات واستخدام هذه 

الخيارات إلنشاء ›املساحة مالية » التي يحتاجونها لتحقيق االزدهار.

الناس.  من  واسعة  مجموعة  عىل  يشتمل  أن  ويجب  املؤسسة  من  جزء  كل  ميس  أعاله  املحدد  النحو  عىل  املالية  18.  االسرتاتيجية 
والتواصل مع  أيضا إرشاك  املهم  االسرتاتيجية، ولكن سيكون من  وتنفيذ هذه  أدوار خاصة يف وضع  لها  أدناه  املدونة  املجموعات 

أصحاب املصلحة اآلخرين، الذين يضمون املوظفني، والطالب، والهيئات الخارجية التي لها مصلحة يف املؤسسة.

أ. الحكوميون هم يف النهاية املسؤولون عن سالمة املؤسسة ، وبالتايل عليهم واجب تحديد االتجاه االسرتاتيجي وضامن وجود 
اسرتاتيجية مالية قوية وفعالة، و يتم موازاتها بشكل صحيح مع جميع االسرتاتيجيات و األهداف األخرى . عىل وجه الخصوص، 

اللجنة املالية ) أو ما يعادلها ( سوف تشارك مبارشة يف وضع اسرتاتيجية مالية فعالة ومتكاملة.

ب. رئيس املؤسسة  يجب أن يقوم بتوفري القيادة االسرتاتيجية وإدارة املنظمة وذلك لتقديم األهداف و الخطط املتفق عليها. 

ج . أعضاء فريق اإلدارة العليا عليهم مسؤولية جامعية يف توفري التوجيه االسرتاتيجي و دمج العنارص املختلفة يف االسرتاتيجية 
املشرتكة، و املسؤولية الفردية والجامعية لتحقيق األهداف. 

د . مدير الشؤون املالية عادة مايقوم بقيادة عملية تطوير االسرتاتيجية و تقديم املشورة بشأن املسائل املالية. 

األنشطة  تدير  و  االسرتاتيجية ألنها تخطط  املالية  القضايا  ملكيتها يف  اتخاذ  إىل  تحتاج  األكادميية وغريها  ه . رؤساء الوحدات 
األساسية الجوهرية للمؤسسة.

األسئلة  بعض  مع  أدناه،  ذكرها  تم  قد  و  االسرتاتيجية.  املوارد  وادارة  املالية  لالدارة  مبادئ  خمسة  عىل  الدليل  هذا  يركز    .19
التفصيل يف  من  مبزيد  سؤال  كل  تغطية  تم  و  املالية.  االسرتاتيجية  واكتامل  كفاية  مدى  تقييم  عىل  املؤسسات  تساعد  قد  التي 

الدليل.  الجزء الثاين من هذا 

ينبغي لالسرتاتيجية تحديد أهداف األداء املايل مبستوى قابل للتطبيق من النشاط األكادميي وغريه من النشاطات يف املؤسسة - متاشيا مع 

خطتها املشرتكة واملوضعية االسرتاتيجية- أثناء مطابقة املوارد مع األهداف عىل املدى الطويل.

من الذي يحتاج للمشاركة؟

القضايا الرئيسية التي يتعني النظر فيها يف االسرتاتيجية املالية

املبدأ 1 :الجدوى عىل املدى الطويل ومطابقة املوارد مع أهداف
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من املغري افرتاض أن املؤسسة تحتاج اىل املزيد من التمويل لتتمكن من االستثامر بنشاط جديد. ولكن، قد يرجع ذلك اىل التعامل مع 

األصول بطريقة سيئة وعدم استغاللها بشكل جيد أو يتم استخدام املوارد الشحيحة بنشاطات ذات أولوية منخفضة. باختصار، ليت هناك 

مؤسسات تستطيع الحفاظ عىل القدرة االنتاجية يف كل منطقة. ان أحد األهداف الرئيسية يف االسرتاتيجية املالية هو توفري “ التدقيق 

الواقعي “ للوضع العام لهذه املؤسسة ونفقاتها باملقارنة مع املدخالت من انتاجها و باالضافة اىل وضعها وفرصها يف السوق.   

·  ااستعرض املحافظني وكبار املديرين التوازن العام لألنشطة وأولويات املؤسسة، مام يعكس املوقع والوضع االسرتاتيجي الحايل.
·  اوقد أخذوا بعني االعتبار الوضع االسرتاتيجي املستقبيل للمؤسسة وارتباطه باملوارد والبنية التحتية واألسواق واملنافسة و أداء 

املؤسسة باملايض واجراء تقييم واقعي لإلمكانيات املتوفرة يف املستقبل.

ان الفوائض هي مؤرش عىل استمرار العملية املالية . كام أنها توفر السيولة مام يعطي مرونة للتعامل مع الحاالت الطارئة، و القدرة عىل االستثامر 

واالستجابة للفرص. وينبغي للمؤسسات تقييم مستوى األرصدة النقدية التي ستحصل عليها ، ولكن العديد سيعترب اإلنفاق يف مدى 1-3 أشهر 

 مدة معقولة. وهذه العملية هي أساسية يف االنضباط عند التشغيل للحفاظ عىل توقعات قوية من السيولة و استعراضها مراجعتها بانتظام.

ان املهم التمييز بني الفائض التجاري وفائض اجاميل التشغيل و فهم تأثري سياسات الحسابات عىل هذه الفوائض. ان قدرة املؤسسات عىل 

انتاج فائض مرتبطة ارتباطا وثيقا بقدرتها عىل اسرتداد التكاليف التشغيلية الكاملة لألنشطة. وهذا يختلف وفقا لنوع النشاط مع التأكيد 

عىل أهمية إدارة املزيج والتوازن بني األنشطة.

ونحن ال ننصح بتحديد مستوى محدد للفائض حيث أن كل مؤسسة تحتاج اىل تحديد ذلك عىل ضوء احتياجاتها والظروف ) أنظر أدناه(. ويف ظل 

غياب أي ظرف من الظروف الخاصة فإن العديد من املؤسسات تعترب فائض بقيمة 3-5 باملئة سيكون مناسبا للحفاظ عىل األصول املادية وتوفري 

مساحة كافية من أجل التنمية. ان املستويات األدىن ستكون مناسبة اذا مل تكن هناك تراكامت أو اذا توفر دعم لرأس املال من جهه خارجية.

·  اتحدد املؤسسة مستوى الفائض الذي يجب تحقيقة سنويا بناء عىل : 

أو  املمكنة  التمويل  بدائل  و  الرأساملية،  واالستثامرات  املتأخرة،  األعامل  العادية،  للعمليات  الالزمة  النقدية  -  ااملبالغ 
املستحسنة )انظر املبدأ 4(.

-  امدى توافر متويل رأس املال فيام يتعلق باحتياجات االستثامر.
-  ابعض الحاالت الطارئة التي قد تؤدي اىل تقلبات يف األداء املايل باالضافة اىل استيعاب املخاطر.

-  االتأثريات عىل الفائض من خالل النفقات السنوية الخفيفة او التي يتم التقيد بها والتي يطلق عليها اسم “ املناطق الناعمة 
سوفت” - مثل الصيانة، والتدريب، واستبدال املعدات وميزانيات املكتبة وفريق العمل بدوام جزيئ، وملء الشواغر.

-  اتأثري التأجيل املتكرر لإلنفاق يف هذه املناطق يؤدي اىل اضعاف قدرة املؤسسة عىل كسب الدخل يف املستقبل.
-  االتأثري عىل أصحاب املصلحة الخارجيني مبا يف ذلك البنوك وغريها من جهات االقراض. 

·  اتضمن املؤسسة تحقيق الفائض يف امليزانية من خالل املامرسات التالية:

-  اأن تتأكد من فهم مديري امليزانيات اىل الحاجة من فوائض املؤسسات ومدى قبولهم للميزانيات ومسؤولياتهم باالضافة 
اىل توفري التدريب والدعم املناسبني.

-  ااتخاذ الخطوات الالزمة السرتداد التكاليف الكاملة حيثام أمكن )وليس دعم “األنشطة التجارية” أو تلك التي ال تكون 
فيها فوائد أكادميية ال تربير لها(.

-  اانشاء بنود طوارئ يف امليزانية منذ البداية ، بحيث أن حاالت الركود غري املتوقعة يف األداء ال تؤثر بالرضورة عىل الفائض.
التصحيحية يف وقت مبكر إذا كان هناك حاجة وذلك  بانتظام يف السنة، واتخاذ اإلجراءات  التي تظهر  التوقعات  -  ارصد 

لتبقى امليزانية ضمن حدودها.

1.3 هل هناك توازن بني األهداف واملوارد والبنية التحتية؟

1.4 كيف ميكننا التأكد من انتاج فائض مناسب ؟

ينبغي دمج االسرتاتيجية مع املخرجات و اسرتاتيجيات املوارد األخرى املفهومة و اململوكة من قبل املعنيني يف إدارة األنشطة واملوارد ، 

استنادا إىل التحليل االسرتاتيجي الواقعي ، واملدعومة من عملية الرصد و االستعراض.

5.1 هل تعتمد االسرتاتيجية عىل التحليل الدقيق واملوضوعي ؟

5.2  كيف ميكننا التأكد من أن االسرتاتيجية املالية تتكامل بشكل صحيح مع االسرتاتيجيات األخرى ) األكادميية و املؤسسية( 
و اسرتاتيجيات املوارد األخرى للمؤسسة ؟

5.3 هل كبار املدراء األكادمييني وغريهم يتفهمون و يقبلون النتائج املرتتبة عىل االسرتاتيجية املالية ؟

5.4  كيف ميكننا التأكد من أن االسرتاتيجية يتم تنفيذها ومراجعتها ، و املتغريات يتم الكشف عنها يف مرحلة مبكرة ؟

تم تصميم هذا القسم كمرجع للذين يطورون االسرتاتيجيات املالية يف املؤسسات.

ويتم عرضه كسلسلة من من التوجيهات تتناول املبادئ الخمسة املذكورة أعاله. وإعطاء مصادر املعلومات اإلضافية عن كل مبدأ. عند 

الرضورة ، يشمل الجزء 2 مؤرشات لألداء املايل ) مبدأ 1 ، 2 ، 3 ( . وتستخدم هذه املبادئ للتحفيز الفكري وال يجب اعتبارها بالرضورة 

كمامرسات سليمة وجيدة حتى ال ترغب جميع املؤسسات باتباعها.

وإننا ندرك حجم جدول األعامل الكبري وان بعض املؤسسات سوف تجده متعبا وشاقا. ومع ذلك ، ليس كل القضايا واملسائل مرتبطة مع بعضها يف كل 

مؤسسة ، وحتى لو كانت ، فان األولويات تكون مختلفة. ويستند الدليل عىل افرتاض أن املؤسسات سوف تقرر لنفسها ما هي القضايا األكرث أهمية 

يف أي وقت معني، وسوف تضع خطة اسرتاتيجية مالية ، بحيث أن املسائل األقل إلحاحا ميكن معالجتها عىل املدى الطويل.

ينبغي عىل االسرتاتيجية تحديد أهداف األداء املايل وذلك لتقوية واستمرار النشاط األكادميي وغريه من نشاطات املؤسسة – متاشيا مع 

اسرتاتيجية وخطة الرشكات - يف حني مطابقة املصادر واألهداف عىل املدى الطويل.

·  اأن تندمج اسرتاتيجية الرشكة مع االسرتاتيجيات الرئيسية للمؤسسة وأن تكون عىل اطالع كامل من خالل التحليل واألهداف 
املالية. ) أنظر الشكلني 1 و 2 و املبدأ 5 (

النقدية ) وتشمل  التوقعات املسبقة لإليرادات والنفقات واإللتزامات ومتطلبات رأس املال واألمور  ·  اأن تأخذ بعني االعتبار 
مخصصات تجديد وتطوير األصول والقدرات ( عىل أساس املدى الطويل ) أنظر املبدأ 3 (.

باملقارنة مع  لتلبية احتياجات املؤسسة وقد تم مراجعتها واستعراضها  املتوقعة كافية  املالية والفوائض  التوقعات  ·  اأن تكون 
األهداف يف االسرتاتيجية.

·  اأن   تضمن االسرتاتيجية املالية تقديرا للبدائل واملخاطر التي ميكن أن تؤثر عىل األداء املايل للمؤسسة ) أنظر املبدأ 4 (

·  اأن تضمن خطة الرشكات توقعات ملستوى األنشطة ) عدد الطالب و إيرادات األبحاث والخ.. ( لجميع الوحدات األكادميية.
·  اأن تشمل التوقعات تحليل وضع السوق واألداء األخري للوحدات املعنية و قد تم دراست مدى واقعيتها وتحقيقها للتوازن 

قابليتها للتطبيق.

التكلفة ) مثل : االستثامر يف مجال  ينتج عن ذلك من تغريات يف  التوقعات وما  الحاصلة عىل  التغيريات  الخطة  ·  اأن تضمن 
التسويق أو األبنية الجديدة(    

املبدأ 5 دمج االسرتاتيجيات و غريها من الرشاكات املالية

النهج املتبعة يف االسرتاتيجية املالية

مبدأ 1 جدوى املدى الطويل و مطابقة املصادر مع األهداف

1.1 كيف نعرف إذا كانت اسرتاتيجية الرشكات قابلة للتطبيق؟

1.2 ما هي االثار املالية املرتتبة عىل الوضع األكادميي الحايل؟
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·  او حيث يتم تسيري الدخل التجاري من خالل رشكات فرعية أو غريها من الجهات ، فانه يتم مراجعتها كجزء من االسرتاتيجية 
املالية، والذي يتناول موقف موحد للمؤسسة ككل.

ان الكفاءة هي العالقة بني املدخالت )مثل وقت املوظفني، واملساحة واإلمدادات( للمؤسسة وبني املخرجات مثل تطور الطالب ونتائج البحوث.

·  اخارجيا، تعترب فرصة لتغيري وضع املؤسسة وتحقيق توازن مايل أفضل - عىل سبيل املثال من خالل النمو والرتشيد و االندماج 
و االستحواذ والتدابريو التحالف االسرتاتيجي والتعاون  أو تقاسم املوارد أو الخدمات.

·  اداخليا، وميكن أن تشمل اإلصدارات إعادة الهيكلة الداخلية، مثل معوقات التشغيل؛ استبدال األقسام األكادميية الصغرية بعدد 
أقل من وحدات األعامل الكبرية )املدارس( مع املزيد من املوظفني الداعمني، تغريات يف الربامج املقدمة؛ عالقات مختلفة بني 

الوحدات األكادميية واملركز، وتخصيص موارد جديدة و مناذج للميزانية.

·  اتأخذ املؤسسة بعني االعتبار الخيارات التالية:
-  ااالعتامد يف التخطيط املايل عىل األساس الصفري أو األولويات بدال من التخطيط الرتاكمي املتزايد.

-  امجال عملية إعادة هندسة األعامل أو غريها من العمليات واالنظمة األساسية املامثلة.
-  اطرق التسليم البديلة، مثل االستعانة مبصادر خارجية، واختبار السوق يف إطار اسرتاتيجية الرشاء.

-  ااملوازنة بني التكاليف املبارشة وغري املبارشة، عىل سبيل املثال، كم من الزمن مييض أعضاء هيئة التدريس عىل أنشطة الدعم.
·  اأن تشارك املؤسسة معايريها املرجعية مع نظرائها املناسبني من املؤسسات يعترب من املامرسات الجيدة.

·  اكيف تدعم السياسات والعمليات والثقافة االسرتاتيجية بشكل جيد من حيث:
-  اهيكل اإلدارة، والثقافة، والحوافز واملكافآت

-  اسياسات تخصيص املوارد
-  االوفود، وحدود التفويض

-  االقدرة عىل االحتفاظ بالفوائض واالستثامر
-  انظم املعلومات اإلدارية

-  االدعم والتدريب لجميع املكلفني باملوازنة
-  االخيارات وتقييم االستثامر لدعم اتخاذ القرار.

·  اكيف تدعم اجراءات التسعري والتكلفة االسرتاتيجية ؟
-  اهناك اسرتاتيجية للتكاليف والتسعري.

-  اان املؤسسات تستخدم املعلومات الناتجة من خالل اتباع الشفافية بالتكاليف )CART( لدعم اتخاذ القرارات االدارية.
الرؤساء األكادمييني وغريها من  التكاليف والتسعري من قبل  اتخذت خطوات لضامن فهم وتطبيق مبادئ حساب  -  اوقد 

الوحدات ، ان اسرتاتيجية املؤسسة  وضعت لهذا الغرض. 

1.8 هل ميكن ملقاييس الكفاءة تطوير األداء املايل للنشاط الحايل دون اإلرضار باألهداف األكادميية ؟

1.9 هل السياسات والعمليات املالية لدينا مساندة لالسرتاتيجية؟

·  ايتم تقييم امكانات كل وحدة تركيز رئيسية يف مجال األعامل مبا يف ذلك استعراض األسواق و فرص التنمية والتنويع ودراسة 
االثار املالية.

·  اوتستخدم بيانات التكلفة لفهم املساهامت املالية من مختلف طرق التدريس يف األقسام املختلفة مع تحليل للمعلومات أكرث 
تفصيال ، مثل االستخدام لنهج التكلفة أو املقارنة القياسية بشكل دوري حسب الحاجة اليها.

التكاليف  اسرتداد  عىل  بناء  بالطب(  العالقة  ذات  األخرى  واملهن  التمريض  يف  كام   ( الرئيسية  التدريس  عقود  تقييم  ·  ايتم 
اإلجاملية )وليس فقط املساهمة(.

الجودة،  وتقييم  التوظيف،  وإمكانيات  االنجاز  ومعدالت  واالستبقاء  التوظيف  حيث  من   - ألدائها  أهدافا  املؤسسة  ·  اتحدد 
الطالب: نسب املوظفني، أو التكلفة لكل طالب.

الللطللالب  أنلللللواع  امللللقلللدملللة، واخلللتلللالف  اللللرباملللج  اللللتلللغلللريات يف  بللعللني االعلللتلللبلللار  املللؤسللسللة  ·  اتلللأخلللذ 
بالتدريس( امللللعلللللللوملللات  تللكللنللولللوجلليللا  اعلللتلللامد  املللللثللللال،  سللبلليللل  علللىل   ( الللتللنللفلليللذ   واللللليللللات 

التكاليف ويختلف بشكل كبريا  للعمل واسرتداد  الكاملة  االقتصادية  التكلفة  أقل من  املمولة خارجيا بسعر  األبحاث  يتم تسعري معظم 

باختالف نوع الراعي او الكفيل )بحوث ، جهات خريية، دائرة حكومية، جهات صناعية(.

البحث هو مهمة أساسية لكثري من مؤسسات التعليم العايل، ويتم القيام به ألسباب كثرية غري مالية، ولكن املؤسسات التي لديها دخل 

للبحوث كبري تحتاج إىل فهم وإدارة التكاليف من األنواع املختلفة من البحوث فيام يتعلق بالدخل والفوائد األكادميية.

·  اتستعرض املؤسسة األداء املايل العام لألبحاث، وإمكانية التحسن يف الدخل واسرتداد التكاليف.
·  ايتم قياس األداء املتعلق باسرتداد تكاليف البحوث باملقارنة مع نظرائهم ذات الصلة، عىل سبيل املثال غريها من مؤسسات التعليم العايل.

·  اتأخذ املؤسسة بعني االعتبار استخدام كفالء مختلفني ومستوى اسرتداد التكاليف الذي ميكن تحقيقه، باالضافة اىل االشرتاط 
عىل املؤسسة باملساهمة بالتكاليف غري املبارشة

·  اتقرر املؤسسة مستوى االستثامر مبا يتناسب مع القيمة األكادميية للبحث.
·  ايكون املدير األكادميي عىل علم بالتكلفة الكلية والتكلفة املسرتدة يف األنواع املختلفة من املشاريع.

يتزايد اعتبار النشاطات التجارية ونشاطات انتاج الدخل ) تسمى يف بعض االحيان املشاريع( كنشاط رئييس من قبل الكثري من املؤسسات. 

والتي ميكن تقسيمها اىل نوعني باختالف االسرتاتيجيات املناسبة لكل من:

-  اعىل أساس املعرفة )مثل االستشارات واستغالل امللكية الفكرية(
-  اأخرى ) عىل سبيل املثال، املؤمترات واملساكن واالستخدام العام من املرافق املؤسسية  (

ان تنمية الدخل التجاري عادة ليس بالخيار السهل واحيانا يتطلب زيادة االستثامر باالضافة اىل احداث تغيريات عىل األنظمة والثقافة التي 

تم تطويرها لخدمة التعليم واألبحاث املمولة من القطاع العام.

وتأثريها  املختلفة  التجارية  باألنشطة  للقيام  باألسباب  العايل عىل علم  التعليم  املؤسسة، فان مؤسسة  اسرتاتيجية  ·  اكجزء من 
العام عىل املؤسسة.

·  االتسعري هو أساس السوق، والذي يتم تحديده عن طريق معرفة كامل التكاليف والقيمة التي يجري تسليمها بها إىل العميل. 
ال يتم تسعري النشاط التجاري عىل الرغم من متويلة بشكل علني لألبحاث.

·  امن املتوقع اسرتجاع عائد مايل كبري من املشاريع األكرث خطورة ) أقل أهمية أكادمييا(.
·  امن املتوقع أن تغطي األنشطة التجارية تكاليفها عىل األقل.

·  اان املؤسسة عىل علم بأن التكلفة املرتبطة بتغري الثقافة وتدريب املوظفني، واحتياجات االستثامر، ميكن أن تقلل إىل حد كبري من العوائد. 

1.5 كيف ميكننا التأكد من أن اسرتاتيجيات التدريس تعطي ربحا ماليا ؟

1.6 كيف ندير املساهمة املالية يف األبحاث ؟

1.7 كيف نحدد األهداف املالية للدخل املتوفر ؟
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·  اتأخذ االسرتاتيجية بعني االعتبار تكاليف مدى الحياة وأداء األصول. وتشمل عىل التوازن بني االستثامر للحفاظ عىل بنية تحتية حديثة 
ومصانه جيدا وذات كفاءة باملقارنة مع خفض اإلنفاق مع مرور الزمن والتي قد يكون لها آثار سلبية عىل املوظفني والنتائج األكادميية.

·  اتعترب اسرتاتيجية “االنفاق من أجل التوفري ‘ يف استثامر رأس املال يف مجاالت مثل الصيانة، والتي ميكن أن تخلق معدالت 
مرتفعة من العائدات املالية مع زيادة األداء وتخفيض تكاليف التشغيل السنوية.

·  ايتم مراجعة اآلثار املالية طويلة األجل للمؤسسة كجزء من القرارات املتعلقة بالقدرة عىل تحمل التكاليف.
مناسبة  فرتة  بعد  األصول  استبدال  أو  لالستثامرولتجديد  التشغيلية  التكاليف  لتغطية  كاف  دخل  لتوليد  فعالة  خطة  ·  اهناك 

)عادة 51 إىل 02 سنة للمباين، وأقل بالنسبة للمعدات(.
·  اتقود االسرتاتيجية إىل بيان واضح من املتطلبات املالية من حيث التكاليف املتكررة ورأس املال لكل مصدر أو مورد، مبا يف 

ذلك مستويات واقعية ومستدامة من اإلنفاق لدعم القدرة اإلنتاجية املطلوبة لتحقيق أهداف الرشكات املؤسسية.

هذه أحد املجاالت الرئيسية التي سيتم تناولها بالدرجة األوىل من خالل اسرتاتيجيات أخرى.

من  قدر  أقىص  لتحقيق  املتاحة  والفرص  واالحتياجات  املوظفني  ومزيج  األرقام  تقييم  البرشية  املوارد  اسرتاتيجية  ·  اتوفر 
املساهامت من املوظفني.

املؤسسات  يف  باملعايري  وتقارنها  املوظفني  من  تتشكل  التي  التكاليف  مجموع  بني  النسبة  تستعرض  التمويل  اسرتاتيجية  ·  اان 
املامثلة.

·  ايتم اعتبار االستثامر يف املوظفني كجزء من اسرتاتيجيات التمويل واملوارد البرشية.

تعترب هذه املسألة من القضايا الرئيسية والتي ينبغي معالجتها عىل نطاق واسع يف اسرتاتيجية املوارد البرشية.

·  اتأخذ االسرتاتيجية بعني االعتبار القدرة عىل انتاج الدخل أو دعم النشاط األكادميي من خالل تحسني استغالل األصول املادية.
·  اتنظر املؤسسة يف سياستها بشأن إدارة امللكية الفكرية واالستشارات.

املنافع  عىل  تشمل  التي  األعامل  خطة  وهناك  جديدة،  كبرية  باستثامرات  البدء  قبل  املناسبة  للخيارات  تقييم  إجراء  ·  ايتم 
والتكاليف عىل مدى فرتة حياة األصول.

·  اهناك مراجعة دورية للموجودات مبا يف ذلك استخدامها و حالتها وتكاليف التشغيل املرتبطة بها مع إيالء االهتامم ملا يتم 
التخلص منه أو إعادة استخدامه حيثام كان ذلك مناسبا.

·  ايتم فحص مجاالت التكلفة العالية للبنية التحتية بشكل حاسمة ملعرفة مدى املساهامت يف املؤسسة.
·  ايتم قياس مستويات األصول والفوائض واستخدامات هذه األصول باملقارنة مع املؤسسات املامثلة.

2.2 هل استثامراتنا عىل مستوى كاف للحفاظ عىل القدرات املادية؟

2.3 هل لدينا املوظفني املناسبني والسياسات التي متكن املوظفني من تحقيق أقىص قدر من املساهامت؟

2.4 هل نقوم باالستثامر مبا يكفي يف تعيينات املوظفني والدعم واإلدارة والتنمية؟

2.5 هل نقوم باستغالل وإدارة األصول املادية والفكرية بشكل مناسب؟

2.6 كيف ميكننا التأكد من أن العوائد من األصول واملساهامت للموارد كافية؟

·  اتعترب اسرتاتيجية املوارد البرشية التكلفة اإلجاملية للموظفني ودورهم يف تقديم خطة للرشكات )انظر أدناه(.
األكادميية  االسرتاتيجيات  الفرص واألداء: تقوم  أقىص قدر من  لتحقيق  املناسبة  واملوارد  املادية  األساسية  البنية  ·  اكمية ونوع 

بتحديد مدى الحاجة للمباين واملنشآت واملعدات واملكتبات وشبكات تكنولوجيا املعلومات لوضع أهداف الرشكات.

غرف  يف  لتوفريالجودة  وذلك   – املعلومات  تقنية  ومناطق  واملكتبات،  العقارات،  يف  املعايري  بتحديد  املؤسسة  -  اقامت 
التدريس و ظروف صيانة جيدة  ومساحات للقارئ و طاقة استيعابية للشبكة وغري ذلك.

-  اتأخذ اسرتاتيجية العقارات بعني االعتبار التجديد والتخلص من األصول املادية واستخدام األصول.
-  اتشمل اسرتاتيجيات موارد التعلم / املكتبة وتكنولوجيا املعلومات تقييم القدرات واالحتياجات االستثامرية.

)وهذه الخطوات توضيحية و ليس الغرض منها أن تصف املامرسة الجيدة.(

الفائض والسيولة النقدية / األصول السائلة

الفائض التجاري أو العجز، والفائض الكيل أو العجز كنسبة مئوية من الدخل

الفوائض املرتاكمة )االحتياطي العام(

نسبة األصول املتداولة إىل الخصميات املتداولة )النسبة الحالية(

عدد األيام التي يتم تغطيتها باملوارد السائلة

النشاطات ) مثل التعليم واجراء األبحاث(

الفائض أو العجز يف كل نشاط للمؤسسة وبحسب الدائرة.

نسبة الدخل من مصادر التدريس املمولة من جهات خاصة.

وحدات ومناذج تحت الحد األدىن لحجم ‘االقتصاد’.

الفائض أو العجز يف مجال البحوث املمولة من القطاع العام والبحوث املمولة من القطاع الخاص للمؤسسة وذلك حسب الدائرة ونوع الراعي الرئييس للبحوث.

مقارنات بني النتائج املذكورة أعاله مع نظرائهم من املؤسسات.

مزيج من متويل البحوث عن طريق نوع الراعي.

الفائض أو العجز يف أنشطة “أخرى” وذلك حسب نوع النشاط.

الكفاءة

املوظفني :نسب الطالب )مع مراعاة املوظفني بدوام جزيئ، وخدمة التدريس وغري ذلك(.

استخدام املساحات واملرافق.

تكاليف الدعم كنسبة مئوية من إجاميل التكاليف، ومدة ووقت تقديم الدعم كنسبة مئوية من إجاميل الوقت األكادميي.

لتحقيق  اإلنتاجية  القدرة  عىل  الحفاظ   2 املبدأ 
األهداف الحالية

2.1 هل لدينا املستوى املناسب من القدرة اإلنتاجية يف كل من املوارد الرئيسية؟

املادية، واألصول  البرشية، واألصول  املوارد  قيمة ومساهمة  للحفاظ عىل  للمؤسسة  االستثامرية  االحتياجات  تلبية  لالسرتاتيجية  ينبغي 

الفكرية واملعلومات والنظم، وتقديم اسرتاتيجيات املوارد املختلفة التي تدعم رسالتها وأهدافها األكادميية الحالية.
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   مستوى وطبيعة مصادر الدخل يف املستقبل - مبا يف ذلك مصادر الدخل املضمونة نسبيا مثل  الدخل من سكن الطالب، 
ومصادر الدخل املتغرية مثل املنح البحثية والعقود التجارية

   املخاطر، والتنوع وضعف الدخل. وهناك مجموعة من املقدمي) الرعاة( ميكن أن تقلل من االعتامد )إذا كانت آمنة 
نسبيا(، يف حني أن االعتامد عىل العقود ال سيام “املربحة” أو منطقة قد يؤدي إىل الضعف

 . التشغيلية  لالغراض  ادارته  يف  عناية  اىل  يحتاج  النقدي  الدفع  للبقاء،  حاسمة  الكافية  النقدية  األرصدة  املبدأ 1،  إطار  يف  لوحظ  كام 

بالنسبة للعديد من املؤسسات، وسوف يكون الدفع النقدي أيضا املصدر الرئييس لألموال لالستثامر، مبا يف ذلك املساهامت يف مخططات 

ECFEH وغريها من منح رأس املال.

· جميع اسرتاتيجيات املوارد تحدد متطلبات االستثامر
· هناك خطة والتي تشمل:

     _وجهة نظر من التوقعات واحتياجات رأس املال خالل 10-5 سنوات القادمة، من حيث استبدال والتجديد واالستثامر يف 
مجاالت جديدة للعمل، والتحركات االسرتاتيجية لتحقيق املهمة، أو التطورات التكنولوجية أو الترشيعية

   _خطة استثامر رأس املال الناتجة )مع أولويات ومراحل واسعة(
   _ مصادر التمويل .

· يتم ترتيب أولويات جميع هذه املتطلبات من حيث الحاجة )املستعجلة(،امكانية زيادة الدخل / تطوير املؤسسة ، ورضورتها 
_ اذا مل يتم االستثامر يسأل عام حدث للمؤسسة عىل املدى الطويل .

·  اتوقعات السيولة النقدية تحدد املبالغ املتوقع أن تتولد من العمليات وتحديد الفجوة إىل أن تتحقق من مصادر أخرى.
بتقييم املساهامت واملخاطر النسبية للمصادر البديلة والعائد الذي ميكن توقعه الستثامر معني يف التدريس  املؤسسة  ·  اقامت 

والبحث أو النشاط التجاري

·  ا النظر اىل إمكانية تحقيق وفورات يف التكاليف ) والتي ميكن ان تكون مصدر متويل منتج عىل حد سواء( جنبا اىل جنب مع 
القدرة عىل التمويل .

املصادر الخارجية للتمويل ميكن أن تكون ذات قيمة ألغراض محددة، لكنهم جميعا لديهم التكاليف واملخاطر املرتبطة بها. الرشكات 

التجارية  تعمل عىل زيادة التمويل مقابل األرباح يف املستقبل. معظم مؤسسات التعليم العايل لديها عدد قليل، إن وجدت،من مصادر 

الطلبة، والدخل من  الرسوم من مساكن  األكرث شيوعا هي  الفائض. األمثلة  لتكون يف  نسبيا  املؤكد  والتي هي من  املستقبل  الدخل يف 

املجمعات العلمية وااليجارات األخرى.

·  ايف ضوء الظروف املؤسسية حددت املؤسسة قدرتها واستعدادها القرتاض أو زيادة التمويل من الخارج.
·  ايتم تحديد مستوى من هذا التمويل الخارجي كجزء من إجاميل التمويل للمؤسسة)إن وجد(

·  ابالنسبة ملشاريع محددة، ترى املؤسسة فرص مخططات الرشاكة بني القطاعني العام والخاص وإمكانية جمع األموال، وتقييم 
هذه مبقتىض املبدأ 4

·  ا االسرتاتيجية بتقييم القاعدة املالية اإلجاملية للمؤسسة )انظر 1.3 أعاله( وميكن النظر يف قدرة االقرتاض اإلجاميل.
·  ا وتظهر التوقعات املالية الخطط املستقبلية للنقد والفوائض ومتطلبات رأس املال )انظر 1.1، 4.1 و 2.2 أعاله( 

·  اوتظهر التوقعات املالية املستويات الحالية من االقرتاض واإلقراض، وتشري إىل القيود املفروضة من خالل تعهدات مالية للقروض القامئة.
·  افريق اإلدارة العليا والحكام قد اتخذ وجهة نظر حول موقف املؤسسة عىل االقرتاض، املديونية وتأثريها عىل تصنيفات ائتامنية. 

العوامل التي تؤخذ يف االعتبار تتضمن ما ييل

3.2 كيفة معرفة املجموع النقدي ورأس املال الالزم للمؤسسة؟

3.3 ما هي نسبة هذه االحتياجات ميكن وينبغي أن تتحقق من املوارد الخاصة بنا؟

3.4 كم يجب أن نرفع من املصادر الخارجية؟

 3.5 كيف نقرر مقدار ما ينبغي لنا أن تقرتض؟

ينبغي توفري اسرتاتيجية ملستويات مناسبة من التمويل لتنمية رأس املال واالستثامرات األخرى، مبا يف ذلك استخدام االقرتاض وغريها من 

مصادر خارجية للتمويل. وينبغي دعم هذه التطورات من خالل القضايا التجارية،أخذين بعني االعتبار مجموعة من الخيارات.

·  انأخذ بعني االعتبار ما ييل:
قاعدة موجودات املؤسسة، وأية موجودات ميكن التخلص منها.

مستوى االحتياطيات العامة، ومنط من الفوائض التشغيلية، التي تساعد عىل إظهار قدرة املؤسسة عىل االدارة مع مرور الزمن

   مستوى الهبات، والتي هي مقياس الرثوات بوجه عام. عىل الرغم من أنها ال ميكن أن تنفق وفقا لتقدير هيئة التعليم 
العايل، أنها متثل متويل مضمون من شأنه أن يغطي مستوى من النشاط

   كيفية مقارنة املؤسسة مع األقران، وكيفية النظر إليها من قبل القطاع املايل

اسرتاتيجية اإلجراءات املالية للقدرة اإلنتاجية

العقارات واألصول املادية

النسبة املئوية للممتلكات ال تلبي الهدف من رشوط الصيانة ومالءمتها لهذا الغرض وذلك مبقارنتها مع املؤسسات املامثلة

تدابري االستعامل واإلشغال

املبلغ الذي أنفق عىل التجديدات الرئيسية أو استبدال األصول سنويا كنسبة مئوية من تكلفة االستبدال الحالية أو قيمة التأمني. )يف املتوسط ينبغي أن ينفق مبلغ 

02/1 من التكاليف الحالية سنويا، ولكن هذا تختلف باختالف نوع األصول، فعىل سبيل املثال، يجب أن تكون أكرث لتخصصات بحوث التكنولوجيا العالية.(

املبلغ الذي أنفق عىل الصيانة سنويا كنسبة مئوية من تكلفة االستبدال الحالية أو قيمة التأمني. )عادة، عندما ال يوجد تراكامت يف الصيانة واإلنفاق فانها تكون 

ما بني 3.1 يف املائة و 8.1 يف املائة من قيمة التأمني وهذه القيم مناسبة، عىل الرغم من أن املؤسسات بحاجة إىل تقييمه يف ضوء الظروف الفردية.(

طاقم العمل

مهارات املوظفني الشخصيه

االستثامر يف تنمية قدرات املوظفني وإدارة أدائهم

عدد موظفي الدعم بالنسبة لهيئة التدريس

نسبة وقت املوظفني األكادميية الذي يقضيه يف أعامل غري مهنية

تكنولوجيا املعلومات واملكتبات واملعدات

اإلنفاق عىل تكنولوجيا املعلومات كنسبة مئوية من التكاليف

اإلنفاق عىل موارد املكتبات / التعلم كنسبة مئوية من التكاليف

املبدأ الثالث: تطوير التمويل واالستثامر

 3.1 كيف نقيم القاعدة املالية للمؤسسة؟
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يجب أن توفر االسرتاتيجية إطارا ملساعدة املؤسسة  لتقييم اآلثار والنتائج املرتتبة عىل التطورات والقرارات االسرتاتيجية املحتملة، وتقييم 

وإدارة املخاطر التي تهدد تنفيذ االسرتاتيجية املؤسسية

·  الخطة االستثامرية )املبدأ 3( يوفر إطارا ميكن عىل أساسها تقييم التكاليف والفوائد املرتتبة عىل األفكار والفرص الجديدة.
·  يتم تقييم هذه باستخدام نفس التقنيات كام املشاريع الرأساملية: وهذا هو، ويتم تحديد تكاليف حياته كاملة، وليس فقط 

التكاليف الهامشية أو تكاليف رأس املال األويل، ويتم تضمني اإليرادات املتوقعة والتكلفة الواقعية، و املخاطر

·  يحاول تقييم املخاطر لتحديد املخاطر وتأثري الضوابط التي قد تخفف من املخاطر، ويوفر إطارا للنظر يف مستويات التعرض 
املقبولة.

·  وتشمل عملية التخطيط االسرتاتيجي نهجا "بطاقة األداء املتوازن"، الذي يحدد مؤرشات األداء الرئيسية عرب مجموعة كاملة من 
النشاط املؤسيس

·   الفائض املخطط يجعل ما يكفي من املوارد املتاحة لدعم تنفيذ هذه القرارات

سوف تجد العديد من املؤسسات أن الرتكيز الرئييس لالسرتاتيجية املالية تشعر بالقلق مع الحفاظ عىل القدرة يف املدى القصري، ومع استثامر 

رضوري ملعالجة مشاكل املايض والحفاظ عىل مركزها يف األسواق التنافسية عىل نحو متزايد )املبدأ 2(. وبالتايل هناك خطر أن تصبح 

اسرتاتيجية دفاعية متاما. وهذا قد يكون ال مفر منه يف حالة االنتعاش عىل املدى القصري، ولكن ميكن أن يكون لها آثار سلبية عىل الروح 

املعنوية واالبتكار والسمعة، واملؤسسة قد تفوت الفرص، والتي ميكن أن يكون لها تأثري ضار عىل املدى الطويل.

· املؤسسة تخلق مجال من أجل التغيري اإليجايب والتنمية عن طريق
− استهداف مستوى من الفائض الذي يتجاوز االحتياجات الفورية )وهو ما قد يعني اتخاذ قرارات صعبة حول األنشطة 

التي هي يف تراجع أو ال تنفذ بعض األنشطة(

أن  ميكن  والتي  للترصف،  القابل  املوجودات  أو  املستخدمة  غري  القروض  شكل  يف  رمبا  صغري،  احتياطي  عىل  الحفاظ   −
تستخدم يف حالة حدوث فرصة متميزة

− تحديد املوارد الالزمة للتنمية )والتي قد تكون املساحة أو إدارة الوقت، وكذلك التمويل(، والتأكد من أن هذه ليست 
عائقا ل ويجري تناولها وفقا ألولويات منخفضة نسبيا

استخدام االستشاريني( لتحرير  أو  استئجار مساحة  استثامرات قصرية األجل )مثل  املشكلة، انظر يف  − إذا كان هذا هو 
املوارد من أجل التطورات االسرتاتيجية

− التعاون مع املؤسسات األخرى، أو الرشكاء، يف املناطق حيث هذا ليس تهديدا تنافسيا، لالستفادة من الفرص التي ال 
ميكن للمؤسسة ادارتها لوحدها.

املؤسسة،  ظروف  عىل  تعتمد  سوف  )وهذه  االسرتاتيجي  التخطيط  عملية  من  كجزء  الرئيسية  املالية  املخاطر  تحديد  يتم   
الوقت(. مرور  مع  تتغري  وسوف 

·  ابالنسبة لكل املخاطر املالية الرئيسية، وتحدد املؤسسة التأثري املحتمل، واإلجراءات التي ميكن اتخاذها للتخفيف من هذا األثر، 
ومستوى التعرض املقبول، واإلنذار املبكر، والخطط الطارئة والتي ميكن استخدامها إذا تم تجاوز مستوى التعرض.

·  الجنة املالية أو غريها من املجموعة املناسبة ترصد املخاطر الرئيسية عىل أساس منتظم )رمبا مرتني أو ثالث مرات يف السنة(
·  ايف كل مرة يتم إنتاج اسرتاتيجية مالية جديدة، ومجموعة مناسبة من املخاطر املالية الرئيسية قد تتغري. ثم يتم إعادة تعريف 

هذه جنبا إىل جنب مع اإلجراءات املخففة.

املبدأ الرابع: تقييم البدائل اإلسرتاتيجية وإدارة املخاطر

4.1 كيف ميكن لالسرتاتيجية املالية املساعدة لدعم اسرتاتيجية وأولويات الفرص االسرتاتيجية؟

4.2 هل قدمنا ما يكفي من املجال للنمو والتغيري؟

4.3 كيف ميكننا إدارة املخاطر املالية الرئيسية؟

مستوى املؤسسة من االحتياطيات واملوجودات

الغرض من االقرتاض واملبلغ الذي سيضيفه النشاط اىل الدخل يف املستقبل

 مدى األمن او الخطر يف هذا الدخل االضايف
ما هي العواقب السلبية التي قد تنجم عن انخفاض اإلرتفاع التي ستحدث  بسبب       االقرتاض االضايف

مدى اهمية هذه الفرصة الخاصة  ومقارنتها مع غريها من الجهات التي من املرجح أن تنشأ عىل عمر القرض املقرتح

·  اوترى املؤسسة ما هي نسبة إجاميل القدرة االقرتاضية النظرية التي ترغب فيها ، واضعة يف االعتبار:
الغرض من االقرتاض

القدرة عىل السداد من الفائض

القدرة عىل تسديد الدين

مطالب محتملة يف املستقبل

التأثري عىل أهداف املؤسسة إذا مل يتوفر الدفع النقدي

·  ااملؤسسة تدرك مجموعة من األدوات املالية املتاحة.
·  ايتم الحصول عىل مشورة الخرباء لضامن تلبية االحتياجات املحددة متاما، ال سيام من حيث املخاطر والتوقيت.

·  ااملعروف أن كال من املعايري املالية وغري املالية تيم أخذها بعني االعتبار قبل اختيار أي أداة مالية الستخدامها يف استثامر معني. 
الفائدة، وتقييم، رشوط االسرتداد واملحاسبة والرضائب  وتشمل معايري األمن والعهود، االتعرض ملخاطر مثل تقلبات أسعار 

املرتتبة، والحفاظ عىل املرونة

الترشيع  يف  املحتملة  التغيريات  تحديد  ويتم  الرصف.  وأسعار  املالية  األوراق  وسوق  النفط،  أسعار  يف  التغريات  تأثري  ·  اتعترب 
الرضيبي، جنبا إىل جنب مع اسرتاتيجيات االنسحاب

·  اقبل أي متويل خارجي كبري، يجرى تقييام للخيار ، الذي:
يشمل النمذجة املالية التفصيلية لألدوات املالية البديلة

يغطي دورة حياة كاملة من كل أداة ويرى أثرها عىل امليزانية العمومية والدخل وحساب النفقات، والسيولة النقدية

يشمل التحليل الدقيق 

·  ايتم استخدام العطاءات التنافسية عند رشاء األدوات املالية
·  ااجراء مراجعه دورية لجميع القروض ، مبا يف ذلك اختبار السوق.

·  اوترى املراجعة ما إذا كانت األدوات املستخدمة ال تزال مالمئة للمتطلبات ونطاق الحصول عىل رشوط أفضل من خالل املرونة 
أو إعادة التمويل.

·  ا هناك مجموعة متفق عليها من األولويات االسرتاتيجية بحيث إذا توفرت الفرصة بشكل غري متوقع، أو مع فرتة زمنية قصرية، 
املؤسسة مستعدة لتقديم عطاءات

·  االنقاط التي يتعني النظر فيها ما ييل:
مالمئة اي فرصة جديدة مع االسرتاتيجيات واألولويات القامئة )التحويل من الخطط الحالية ميكن أن يكون لها تكاليف أخرى(

تكلفة العطاءات ومعدل النجاح املحتمل

الحاجة إىل تقديم مساهامت رأس املال أو الدخل املتكرر لخدمة االستثامر الرأساميل

تأثري التزويد باالموال الالزمة ) التمويل ( سيكون مبجاالت اخرى لالستثامر 

تأثري ذلك عىل التكاليف املتكررة يف السنوات املقبلة.

3.6 هل نقوم باالستفادة املالمئة من التمويل الخارجي؟

3.7 كيف نقرر ما اذا كان يجب ان نقدم عطاءات للمبادرات واملشاريع الخاصة املمولة من القطاع العام 
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يجب أن تكون االسرتاتيجية  متكاملة مع اإلنتاج واسرتاتيجيات املوارد األخرى، املفهومة واململوكة من قبل املعنيني يف إدارة األنشطة 

واملوارد، استنادا إىل التحليل االسرتاتيجي الواقعي، وبدعم من عملية املراقبة واملراجعة.

·  ااملدراء مسؤولة مسؤولية مبارشة عن الوحدات األكادميية يف املناقشات االسرتاتيجية وصنع القرار يف املؤسسة.
·  اإن عملية وضع الخطة االسرتاتيجية ينطوي عىل تحليل موضوعي للبيئة، واألسواق، وإمكانات األداء للمؤسسة. إذا كان أعضاء 

فريق اإلدارة العليا لديهم خربة قليلة خارج املؤسسة، يوىل االعتبار إلرشاك مستشار خارجي أو امليرس.

·  االنظر يف اسرتاتيجيات املوارد عىل صحة األصول واملوارد واستدامة مساهمتها يف تحقيق أهداف األكادميية
·  ايتم مراجعة اسرتاتيجيات مرشوع األكادميية، والتمويل، واملوارد كافة والتي وافقت عليها نفس املجموعة التي تضم رؤساء 
األقسام األكادميية وغريها. هذه ليست عملية ملرة واحدة، بل انها  تحتاج اىل تكرارعدة مرات لتحقيق كل هذه االسرتاتيجيات 

يف محاذاة وضمن املوارد املتاحة. هذه هي عملية حاسمة لتحقيق التوازن بني األهداف واملوارد والبنية التحتية للمؤسسة، 

.A كام نوقش يف الجزء

·  ايتم أخذ نهج “بطاقة األداء املتوازن”، والتي تعترب مجموعة واسعة من املؤرشات الرئيسية للمؤسسة بحيث ميكن أن تكون 
متوازنة االستثامر واملوارد يف جميع االسرتاتيجيات.

·  اتلخص االسرتاتيجية املالية االفرتاضات املالية وغريها وراء كل اسرتاتيجيات املؤسسة، ويتيح الفرصة لتحديد أوجه التضارب بينهام.
· هناك تناسق )يف االفرتاضات واألساليب( وراء خطط واسرتاتيجيات األعامل

·  اتشارك املدراء املسؤولني مبارشة عن الوحدات األكادميية يف املناقشات االسرتاتيجية وصنع القرار يف املؤسسة
·  اتلقى املدراء املسؤولني عن الوحدات األكادميية وغريها التدريب واملعلومات والدعم املناسب لتمكينهم من فهم اآلثار املرتتبة 

عىل االسرتاتيجية املالية لتخطيط وإدارة وحداتهم.

·  اان عملية وضع الخطة االسرتاتيجية تتضمن اسرتاتيجية بعيدة عن الدورات املامثلة، التي تشمل املحافظني وجميع املديرين 
املعنيني. ويتم إبالغ االسرتاتيجية واألهداف الرئيسية بشكل فعال داخل املؤسسة.

·  اإن عملية املراقبة واملراجعة تشمل جميع املدراء املعنيني.

·  اهناك عملية رسمية للمراقبة واملراجعة، مع تقارير لجان املؤسسية الرئيسية عىل فرتات محددة مسبقا.
·  ااملدراء مسؤولني مسؤولية مبارشة عن هذه العملية

املبدأ 5 دمج االسرتاتيجيات املالية وغريها من الرشكات

5.1 هل االسرتاتيجية تعتمد عىل تحليل دقيق وموضوعي؟

5.3 هل فهم وقبل  كبار املدراء األكادمييني النتائج املرتتبة عىل االسرتاتيجية املالية؟

5.4 كيف ميكننا التأكد من أن االسرتاتيجية تم تنفيذها ومراجعتها، و تم الكشف عن اي تغريات يف مرحلة مبكرة؟

)األكادميية  اإلخراج  اسرتاتيجيات  مع  صحيح  بشكل  متكاملة  املالية  االسرتاتيجية  أن  من  التأكد  ميكننا  5.2  كيف 
واملؤسسة( واسرتاتيجيات املوارد األخرى للمؤسسة؟

·  التقليل غري املتوقعة، تتعهد املؤسسة تخطيط السيناريو، ودراسة مجموعة واسعة من اآلثار، وقياس هذه ضمن افرتاضات معقولة
التخاذ  خطط  وجود  مع  الرئيسية،  املالية  وغري  املالية  باألهداف  املتعلقة  الرئيسية،  املؤرشات  أو  املبكر  اإلنذار  ·  اوتستخدم 

إجراءات تصحيحية يف البوادر األوىل من املشاكل، وليس بعد أصبحت جزءا ال يتجزأ منها 

املساهمة  يجعل  مام  التكلفة  عالية  والنشاطات  املساهمة  غري  النشاطات  من  النقدية  االستعراضات  املؤسسة  ·  اتتعهد 
عليها.  السيطرة  ميكن  ال  خارجية  ألحداث  نسبيا  معرضة  أو  الشحيحة،  املوارد  عىل  كبرية  مطالب  لديها  نسبيا،  منخفضة 

املؤسسية. بقاء  تهدد  أنها  حتى  االنتظار  من  بدال  الصمود،  كثريا  تحسن  أن  ميكن  الخسائر  هذه  من  للحد  املبكر   العمل 

·  ايتم بناء الطوارئ الكافية حيثام كان ذلك ممكنا يف امليزانيات النقدية واإليرادات والفائض، بحيث عندما يحصل  ركود غري 
متوقع يكون ما زال هناك فسحة مالية للسامح لالنتعاش

أنحاء  جميع  يف  واسللع  نطاق  عىل  وهللذا  األكللادميللي،  عملهم  عىل  األكادمييني  بني  للتعاون  قوية  أسباب  دامئللا  هناك  كللان  لقد 

عام بشكل  التعاون  تشجيع  إىل  أيضا  قوية  تشغيل  برامج  اآلن  وهناك  الللحللايل،  العايل  التعليم  بيئة  يف  العايل.   التعليم 

·  القد نظر الحكام وكبار املدراء الفوائد املحتملة ملا ييل )التي هي ليست حرصية بشكل متبادل وال شاملة(:
-  االتعاون يف الخدمات والبنية التحتية)مثل إمكانية تقاسم املرافق أو املباين، ووضع ترتيبات ملراجعة الحسابات الداخلية(
-  االتحالفات االسرتاتيجية بني مؤسسات التعليم العايل )عىل سبيل املثال ،املشرتكة أو توفري ترشيده، أو التسويق املشرتك(

-  اتحالفات اسرتاتيجية مع مزيد من املؤسسات التعليمية )مثل حقوق االمتياز وطرق التطور املضمونة(
-  اتحالفات اسرتاتيجية مع املنظامت التجارية )عىل سبيل املثال يف إدارة املرافق(

-  االعالقات الهيكلية بني املؤسسات، التي ميكن أن تشمل العالقات االتحادية واالندماج.
·  ايف حالة ظهور أي خيارات جديرة باملتابعة، يتم إجراء تقييم للخيار أو دراسة الجدوى.

4.4 كيف ميكننا الحد من تأثري الركود غري متوقع؟

4.5 هل قمنا بتكبري املساهمة املحتملة من التحالفات االسرتاتيجية والتعاون؟
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