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عالة في االتعليیم االعاليفاالماليیة االددااررةة ااإلددليیل   
 
 

  
 االملخص االعامم

 
 االهھدفف

 
1. دعم ووهھھھي مصممة ل .ااالسترااتيیجيیة االماليیةوضع ووتنفيیذ لاالنهھج االممكنة االمباددئئ وو هھھھذاا االدليیل يیناقش  

في  االمستقبل االماليإلددااررةة ااستباقيیة  نهھج ااسترااتيیجيیة أأكثر في ااتخاذذكبارر االمدررااء االمحافظيین وو
  .وواالمالي ااألكادديیمي االنجاحح من أأجل تحقيیق مؤسساتهھم٬،

 
االنقاطط االرئيیسيیة  

 
2. هھھھذهه  ريیتطواالثاني يیقومم بلمحة عامة عن االقضايیا وواالمباددئئ االرئيیسيیة٬، وواالجزء  ااألوولل عباررةة عناالجزء  

مزيید من االمعلوماتت.لااقترااحاتت وومصاددرر تقديیم على أأنهھا مجموعة من أأسئلة االتحديي االذااتي مع  االقضايیا  
3. دليیل بحيیث اال قد تم تنظيیم هھھھذاا . ووعن ااألخرىى مؤسسة مختلفةصحيیح ٬، حيیث أأنن كل  ووااحد ال يیوجد نهھج 

ووأأوولويیاتهھا. هھاظرووفب مؤسساتت االتركيیز على االقضايیا االتي لهھا صلةلليیمكن   
 
 

 ااالجرااءااتت االمطلوبة
 

هھھھذاا االتقريیر هھھھو للحصولل على االمعلوماتت وو االتوجيیهھاتت .4  
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 االجزء ااألوولل :االمقدمة وو االمباددئئ
 

 
  االمقدمة

 
5. ضمانن : "كيیف يیمكننا تحقيیق وويماليیة ااألساسيیة لمعظم مؤسساتت االتعليیم االعالي هھھھاالجيیة سترااتيیالقضيیة اااال 

؟ةلحاليیاالبيیئة االماليیة االتمويیليیة اا فيووضعهھا  وو  مميیزةةوو ررسالتنا االااستداامة مهھمتنا   
6.  صحيیحةال توجد ووسيیلة ووااحدةة وو شاملة 'حولل كيیفيیة االقيیامم بذلك ". االال يیحاوولل هھھھذاا االدليیل تقديیم االمشوررةة  

هھھھذاا  تقومم بتحقيیق٬، ووسوفف عن ااألخرىى ماليیة؛ كل مؤسسة مختلفةاالسترااتيیجيیة الضع أأوو تنفيیذ اافي وو
وو  مرااجعة ااألهھھھداافف يیتم فيیهھانطويي على عمليیة تكراارريیة يیاالموضوعع بطريیقتهھا االخاصة. ووهھھھذاا غالبا ما 

 يیقلتطويیر وو ووتحقاالماليیة إإلى جانب ااالسترااتيیجيیاتت ااألكادديیميیة ووغيیرهھھھا من االمواارردد٬،  ااالعتباررااتت
االتوااززنن االعامم االذيي يیلبي ااحتيیاجاتت االمؤسسة.  

7. مؤسساتت ووجهھاتت نظر مختلفة حولل ما سيیكونن لل ختلف محورر هھھھذهه ااالعتباررااتت مع تغيیر االظرووفف. وويیقد  
. عن حولل كيیفيیة ااستخالصص وو ووضع نطاقق ووااسع لالسترااتيیجيیة االماليیة ٬، وواهھھھو االتوااززنن االمناسب لهھ

ستويیاتت االحاجة في ددليیل ووااحد٬، بدال من ذذلك حاوولنا تحديید ووبالتالي فإنهھ ليیس من االممكن تلبيیة جميیع م
مواادد االتي يیمكن ااستخداامهھا بمروونة.االاالمباددئئ ووإإنتاجج   

8. ماليیة٬، وواالقضايیا االرئيیسيیة االسترااتيیجيیة الووتنفيیذ اا تطويیرلمحة عامة عن مباددئئ  ااألوولل عباررةة عناالجزء  
على أأنهھا مجموعة من أأسئلة االتحديي  ئئاالمبادد ر هھھھذههيیتطويیقومم ب االثانياالجزء وو االتي يیتعيین االنظر فيیهھا. 

معلوماتت أأخرىى لمساعدةة االمؤسساتت في االتفكيیر من خاللل هھھھذهه لاالذااتي٬، مع ااقترااحاتت وومصاددرر 
االقضايیا.  

9. ال تهھدفف إإلى تغطيیة االقضايیا االماليیة االتشغيیليیة٬، أأوو  وو هھھھوااالسترااتيیجيیة. يینصب حولل دليیل هھھھذاا اال تركيیز 
شرفف على إإعداادد هھھھذاا االدليیل من قبل تم ااال ووقد ,مخاططراالتحليیل ااالسترااتيیجي ووتقيیيیم اال مثلمسائل 

أأوونامم شبكة من ممثلي توجيیهھيیةمجموعة  تمبوسس  -  
 

 لما االحاجة االى هھھھذاا االدليیل؟
 

10. وومتكامل  نهھج منظم في االماضي تم تنظيیمهھا ددوونن االحاجة لوجودد مؤسساتت االتعليیم االعالي معظم 
٬، ووحقيیقة أأنن لل بالدررجة ااألوولى من االجمهھورراالممو هھھھذاا االقطاعع تارريیخ يیعكس هھھھذاا .سترااتيیجيیة االماليیةلال

وواالخيیاررااتت لديیهھا محدووددةة)٬، وو أأنهھا كانت توااجهھ ( أأقل متطلباتت االتمويیل لديیهھا كانت  االمؤسساتتهھھھذهه 
االمؤسساتت بشكل متزاايید أأنن تحقيیق االنجاحح ااألكادديیمي وو االمالي في  وومن االوااضح .أأقل حدةة مخاططر ماليیة

 إإلى هھھھذاا االدليیل وويیهھدفف .مستقبلهھا االماليترااتيیجيیة إلددااررةة ااسااستباقيیة وو نهھج أأكثر بحاجة إإلى ااتخاذذ
.عدةة سنوااتت على مدىى معظم االحاالتت فيوو  هھھھذاا االنهھج٬، تطويیر مساعدةة االمؤسساتت في  

 
؟٬، وو أأيین تصلح أأنن تكونناالماليیة هھھھي ااالسترااتيیجيیة ما  

 
 ةة ااسترااتيیجيیاتتعد ووهھھھي ووااحدةة من .للمؤسسة االمشتركة معنيیة بتمويیل االخطة االماليیة سترااتيیجيیةالاا . 11 
 خطةلل مماثلة إإلىيینبغي أأنن تكونن مدةة حيیاتهھا وو مهھمتهھا٬، تسهھم في تحقيیقمؤسساتت االتعليیم االعالي٬، وواالتي ل

االشكل ٬، كما في في شكل مبسط٬، هھھھذهه ااالسترااتيیجيیاتت أأنن تظهھر يیمكن .ثالثث إإلى خمس سنوااتت) (عاددةة االمشتركة
1.  
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12. االمخرجاتت ااألكاددميیة للتدرريیس وواالتعليیم٬، ووتوسيیع وو في هھھھذاا ااالططارر٬، يینبغي أأنن تكونن ااسترااتيیجيیة  
االمشارركة٬، وواالبحوثث٬، وونشاططاتت االشركاتت هھھھي االدوواافع االرئيیسيیة لتحقيیق أأهھھھداافف وو خطط االمؤسساتت 

(االشركاتت). االمواارردد ااالسترااتيیجيیة ٬، بما في ذذلك االتمويیل٬، لهھا ددوورر تمكيیني لضمانن أأنن االمواارردد االمناسبة 
ة.يیتم تزوويیدهھھھا لدعم ااألهھھھداافف ااألكادديیميی  

 
13. ٬، فإنن عددداا وومع ذذلك .هھھھذاا االدليیل هھھھذاا االنهھج خاللل إإنتاجج ااستشاررتهھا االمؤسساتت االتي تم ااعتمدتت بعض 

ااالسترااتيیجيیاتت  ال يینفصل عن سائر متشابكبشكل  ااالسترااتيیجيیة االماليیةكبيیراا من االمؤسساتت ترىى 
االغرااء أأوو ' باسم االماليیة ااالسترااتيیجيیة ووقامت بوصف .للمؤسسة ااألكادديیميیة ووغيیر ااألكادديیميیة)( ااألخرىى

وويیمكن  .االمؤسسة ااستداامة االوصي على "أأنهھاوو٬، " ااسترااتيیجيیاتت أأخرىى حمل معهھااالماددةة ااالصقة االتي ت
ليیس ووكلهھ بشكل مبسط٬،  .مرةة أأخرىى هھھھذاا 2 كما في االشكل وو االوصف بشكل أأووسع هھھھذاا االتفسيیر توضيیح

.سترااتيیجيیاتتغيیرهھھھا من ااال أأوو االمواارردد االبشريیة نقلل من أأهھھھميیةاالمقصودد بهھ أأنن نفصل وو   
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 .ااألضيیق االتفسيیر يیستبعد ال وولكنهھ ٬،)2 االشكل إإلى أأقربب( شموليیة كثرووااأل نطاقا ااألووسع نهھجاال يیأخذ االدليیل هھھھذاا
 تتضمن أأنهھاوو االمؤسساتت٬، ااسترااتيیجيیاتت جميیع من كمكونن االماليیة ااالسترااتيیجيیة حولل يیدوورر االدليیل هھھھذاا فإنن ووبالتالي
 للمواارردد االتي تلك مثل ااألخرىى ااالسترااتيیجيیاتت ضمن ااألوولى بالدررجة تعالج أأنن شأنهھا من االتي االقضايیا بعض
 االمؤسساتت أأنن حيیث مناسب يیكونن االشمولي نهھجاال هھھھذاا أأنن نعتقد وونحن .االتعليیم مصاددرروو وواالبحوثث٬، ٬،االبشريیة
 ووجهھاتت كل في االنظر إإلى تحتاجج سوفف ووبالتالي االطويیل٬، االمدىى على ااسترااتيیجيیاتهھا جميیع ددمج إإلى تضطر سوفف
 وضعل مساعدةة كوسيیلة االبداايیة في  ااستخداامهھا يیمكن االدليیل هھھھذاا في االصلة ذذااتت ااألجزااء فإنن ذذلك٬، وومع .االنظر

.بهھ بالبداا مؤسساتتاال ترغب االذيي االسبيیل هھھھو هھھھذاا كانن إإذذااوو االمشتركة٬، االخطة لتمويیل ااسترااتيیجيیة  
 
االمؤسساتت؟ ووااآلثارر االمترتبة على هھھھي االفواائد ما  

 
14. توااززنن) االتماسك (أأوو االسالمة وواالمتكاملة لضمانن  ماليیة جيیةيیتعيین على االمؤسساتت ووضع ااسترااتيی 

:سوفف تساعدهھھھم علىووعلى ووجهھ االخصوصص٬، وو. األنشطتهھ  
 

قدررتهھا على توليید  االتي قد تحد منوواالقيیودد  االظرووفف االماليیة تحديیدأأ. تحديید ااألوولويیاتت ووإإددااررةة االعمليیاتت٬، وو
االفواائض.  

.االمستقبليیةي ذذلك االحاجة لالستثمارر لحمايیة ااإلنتاجيیة ٬، بما فاالمستقبليیةبب. تحديید ووقيیاسس ااحتيیاجاتت االمواارردد   
جج. تقيیيیم االفرصص ااالسترااتيیجيیة مثل االتعاوونن٬، وواالتعلم ااإللكترووني ووططرقق االتدرريیس االجديیدةة٬، ووتطويیر ااألعمالل.  

ااألجل. ااثارراالتمويیل ططويیلة االتي تخلق وواالفرصص االمتاحةمباددررااتت االتمويیل متكامل ل اانطباعع تقديیمدد.   
ثقافة االمؤسسة.االحاقق االضررر ببطريیقة ترضي أأصحابب االمصلحة االخاررجيیيین ددوونن وو بفعاليیة  هه. إإددااررةة االمواارردد  

تخفيیف االمخاططر االماليیة.وو.  
 

15. تتلقى معظم االمؤسساتت االدخل لألنشطة على االمستويیاتت االتي هھھھي أأقل من االتكلفة ااالقتصادديیة االكاملة  
وو ن غيیر االمرجح أأنن تغطي تكاليیفهھا. لهھذهه االخدماتت. كما أأنهھا تعمل ألسبابب ااجتماعيیة ووأأكادديیميیة االتي م

مختلط يیتم فيیهھا تشجيیع رريیاددةة ااألعمالل االتجارريیة٬، وولكن االضغوطط على  ييااقتصادد االتشغيیل يیكونن في جو
من االمروونة٬، ووتمنع ااالستثمارر على االمدىى  حدتاالتكاليیف٬، وو زيید منتيیمكن أأنن  االمحاسبةاالتمويیل االعامم وو

هھھھا ال تستثمر االتيمخاططر للض "في االتعليیم االعالي٬، ثقافة االسعر االمنخف' تم ووضع وو تطويیراالطويیل. 
سمعة االتي االبقاء على االموظظفيین وولإلبشكل كافف للحفاظظ على مركزهھھھا االتنافسي٬، أأوو  االمؤسساتت

ررصد ااعتماددااتت إإضافيیة٬، يیمكن أأنن على هھھھيیئة االمباددررااتت االحكوميیة٬، وو يیحتاجونهھا للنجاحح في االمستقبل. 
ةة ما تكونن قصيیرةة ااألجل ووموجهھة ألوولويیاتت االحكومة. كما أأنهھا تساعد على تمويیل ااالستثمارر٬، لكنهھا عادد
.غالبا ما تتطلب مساهھھھماتت من االمؤسسة  
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16. خيیاررااتت  للبحث عن تحقيیق توااززنن مناسب وومستداامم أأمر بالغ ااألهھھھميیة في هھھھذهه االبيیئة. فضال عن االسعي 

شاطط وواالمواارردد لجلب االن تغيیر ووضعيیتهھالتمويیل ااالستثمارر٬، قد تحتاجج االمؤسساتت إإلى االنظر في كيیفيیة 
من االمواارردد معطى يي مزيیج أل مع ااالستفاددةة االمثلى من االمخرجاتتوواالبنيیة االتحتيیة في االتوااززنن االمستداامم٬، 

سترااتيیجيیة لالووسع ااألقلب تعريیفنا في  لكنهھاتطلب خيیاررااتت صعبة٬، ووتمعاددلة معقدةة وو هھھھذههوواالفرصص. 
 ررااءررؤؤساء االمؤسساتت ووكبارر االمد قتقع على عاترئيیسيیة االمسؤووليیة االمتكاملة. ووبالتالي فإنن االماليیة اال

وومجالس ااإلددااررةة.  
 

17. ااالسترااتيیجيیة٬،  ووضعيیةاالعناصر االالززمة لتحقيیق توااززنن أأكثر ااستداامة تشمل تطويیر ااألعمالل٬، ووااعاددةة  
ووتداابيیر االكفاءةة٬، ووجمع ااألمواالل ووتوليید االدخل٬، ووااالقترااضض وو مصاددرراالتمويیل االخاررجي ااألخرىى٬، 

جج. كل من ااالنفة االذكر لهھا تكاليیف ووفواائد٬، وو سوفف تكونن مناسبة في وواالتعاوونن٬، ووإإعاددةة االهھيیكلة٬، ووااالندما
ظظرووفف مختلفة. ااالسترااتيیجيیة االمتكاملة تساعد االمؤسساتت على تحديید ااألوولويیاتت ووااستخداامم هھھھذهه 

االخيیاررااتت إلنشاء 'االمساحة ماليیة " االتي يیحتاجونهھا لتحقيیق ااالززددهھھھارر.  
 

؟للمشارركةمن االذيي يیحتاجج   
 

على مجموعة  يیشتملماليیة على االنحو االمحددد أأعالهه يیمس كل جزء من االمؤسسة وويیجب أأنن ااالسترااتيیجيیة اال .18
أأددناهه لهھا أأددوواارر خاصة في ووضع ووتنفيیذ هھھھذهه ااالسترااتيیجيیة٬، وولكن سيیكونن  االمدوونة ووااسعة من االناسس. االمجموعاتت

بب٬، وواالهھيیئاتت من االمهھم أأيیضا إإشرااكك وواالتوااصل مع أأصحابب االمصلحة ااآلخريین٬، االذيین يیضمونن االموظظفيین٬، وواالطال
.االخاررجيیة االتي لهھا مصلحة في االمؤسسة  

 
أأ. االحكوميیونن هھھھم في االنهھايیة االمسؤوولونن عن سالمة االمؤسسة ٬، ووبالتالي عليیهھم ووااجب تحديید ااالتجاهه ااالسترااتيیجي 

بشكل صحيیح مع جميیع ااالسترااتيیجيیاتت وو ااألهھھھداافف  موااززااتهھاااسترااتيیجيیة ماليیة قويیة ووفعالة٬، وو يیتم  ووجودد ووضمانن
لجنة االماليیة ( أأوو ما يیعاددلهھا ) سوفف تشارركك مباشرةة في ووضع ااسترااتيیجيیة اال. على ووجهھ االخصوصص٬،  ااألخرىى

.ماليیة فعالة وومتكاملة  
 

بب.  ررئيیس االمؤسسة  يیجب أأنن يیقومم بتوفيیر االقيیاددةة ااالسترااتيیجيیة ووإإددااررةة االمنظمة ووذذلك لتقديیم ااألهھھھداافف وو االخطط 
.االمتفق عليیهھا   

 
جج . أأعضاء فريیق ااإلددااررةة االعليیا عليیهھم مسؤووليیة جماعيیة في توفيیر االتوجيیهھ ااالسترااتيیجي وو ددمج االعناصر االمختلفة 

.ااألهھھھداافف حقيیق٬، وو االمسؤووليیة االفردديیة وواالجماعيیة لتاالمشتركةسترااتيیجيیة الفي اا   
 

  دد . مديیر االشؤوونن االماليیة عاددةة مايیقومم بقيیاددةة عمليیة تطويیر ااالسترااتيیجيیة وو تقديیم االمشوررةة بشأنن االمسائل االماليیة.
 

هه . ررؤؤساء االوحدااتت ااألكادديیميیة ووغيیرهھھھا تحتاجج إإلى ااتخاذذ ملكيیتهھا في االقضايیا االماليیة ااالسترااتيیجيیة ألنهھا تخطط وو 
.للمؤسسة االجوهھھھريیة ااألنشطة ااألساسيیة تديیر  

 
ااالسترااتيیجيیة االماليیة هھا فيفيی االرئيیسيیة االتي يیتعيین االنظر االقضايیا  

 
أأددناهه٬، مع  ذذكرهھھھا وو قد تماالمواارردد ااالسترااتيیجيیة. ااددااررةة ماليیة ووددااررةة االلالاالدليیل على خمسة مباددئئ  هھھھذاا يیركز . 19

كل  ةتغطيیتم  بعض ااألسئلة االتي قد تساعد االمؤسساتت على تقيیيیم مدىى كفايیة ووااكتمالل ااالسترااتيیجيیة االماليیة. وو
  االثاني من هھھھذاا االدليیل. سؤاالل بمزيید من االتفصيیل في االجزء

 
لمواارردد مع أأهھھھدااففاالجدووىى على االمدىى االطويیل وومطابقة اا: 1االمبدأأ   

 
 من االنشاططاتت من االنشاطط ااألكادديیمي ووغيیرهه للتطبيیق مستوىى قابلبأأهھھھداافف ااألددااء االمالي  تحديیديینبغي لالسترااتيیجيیة 

االمؤسسة  في االموضعيیة ااالسترااتيیجيیةوواالمشتركة تماشيیا مع خطتهھا  - مطابقة االمواارردد مع ااألهھھھداافف على  أأثناء -
.االمدىى االطويیل  
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؟قابلة للتطبيیقااسترااتيیجيیة االشركة نعرفف إإذذاا كانت  كيیف 1.1  
؟االحاليیة ةاالمترتبة على االوضعيیة ااألكادديیميی هھھھي ااآلثارر االماليیة ما 1.2  
؟في االميیزاانن االصحيیح االتحتيیة موجوددةةموااررددنا وو بنيیتنا  أأهھھھداافنا وو هھھھل 1.3  
؟اانتاجهھيیمكننا االتأكد من ووجودد فائض كافف يیتم  كيیف 1.4  
؟قابلة للتطبيیقة االتدرريیس لديینا كيیف يیمكننا االتأكد من أأنن ااسترااتيیجيی 1.5   
لبحوثث؟لاالمساهھھھمة االماليیة  نديیركيیف  1.6   
كيیف نحددد ااألهھھھداافف االماليیة لتوليید االدخل؟ 1.7   
هھھھداافف ااألكادديیميیة؟باألموجودد ددوونن ااإلضراارر االنشاطط لتحسيین ااألددااء االمالي ل هھاتداابيیر االكفاءةة يیمكنهھھھل  1.8   
ااتيیجيیة؟سترالدعم ااتاالماليیة  عمليیاتناوو سيیاستنا هھھھل 1.9  
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 االمبدأأ 2 االحفاظظ على االقدررةة ااإلنتاجيیة لتحقيیق ااألهھھھداافف االحاليیة
 

يینبغي لالسترااتيیجيیة تلبيیة ااالحتيیاجاتت ااالستثمارريیة للمؤسسة للحفاظظ على قيیمة وومساهھھھمة االمواارردد االبشريیة٬، وو 
االتي تدعم  ةيیسترااتيیجالاا مختلف االمواارردد ااألصولل االمادديیة ٬، ووااألصولل االفكريیة وو االمعلوماتت وو االنظم٬، وو تقديیم

. ةاالحاليی ةااألكادديیميیررسالتهھا ووأأهھھھداافهھا   
 

من االقدررةة ااإلنتاجيیة في كل من االمواارردد االرئيیسيیة؟ االمناسب مستوىىاالهھھھل لديینا   2.1  
كافف للحفاظظ على االقدررااتت االمادديیة ؟االمستوىى نقومم باالستثمارر بالهھھھل   2.2  
من االوصولل االى االحد ااألقصى تمكن االموظظفيین االتي االصحيیحة  هھھھل لديینا االموظظفيین االمناسبيین ٬، وواالسيیاساتت   2.3
؟ ةمساهھھھممن اال  
االموظظفيین ؟ وو ددعم وو تنظيیم وو تطويیر هھھھل نحن تستثمر بما يیكفي في تعيیيین  2.4  
استغاللل ووإإددااررةة ااألصولل االمادديیة وو االفكريیة بشكل مناسب ؟نقومم بهھھھل   2.5  
واارردد كافيیة ؟االموجوددااتت وو االمساهھھھماتت للم من واائدكيیف يیمكننا االتأكد من أأنن االع  2.6  

 
 

 االمبدأأ 3  تمويیل االتطويیر ووااالستثمارر
 

سترااتيیجيیة لمستويیاتت مناسبة من االتمويیل لتنميیة ررأأسس االمالل وو ااالستثماررااتت ااألخرىى ٬، بما في اليینبغي أأنن توفر اا
للتمويیل. وويینبغي ددعم هھھھذهه االتطوررااتت من خاللل االقضايیا   خاررجيیةاالمصاددرر االذذلك ااستخداامم ااالقترااضض وو غيیرهھھھا من 

   .مجموعة من االخيیاررااتت ااخذيین بعيین ااالعتبارررريیة ٬، االتجا
 

كيیف نقيیم االقاعدةة االماليیة للمؤسسة ؟  3.1  
لمؤسسة ؟ررأأسس االمالل ل ااحتيیاجاتتمقداارر االخزيینة ووكيیف نعرفف   3.2  
من االمواارردد االخاصة بنا ؟كن وو يینبغي أأنن تتحقق مماالتي من االهھھھذهه ااالحتيیاجاتت  نسبةما هھھھي  3.3  

خاررجيیة ؟االمصاددرر قيیمة اال نرفع من اانن كم يیجب  3.4  
يینبغي لنا أأنن تقترضض ؟ مقداارر ماكيیف نقررر  3.5   
من االتمويیل االخاررجي؟ االمناسبة  ةةنقومم باالستفاددهھھھل   3.6  
عطاءااتت للمباددررااتت وواالمشارريیع االخاصة االممولة من االقطاعع االعامم ؟لللتقديیم باإلمكانن اا كيیف نقررر ما إإذذاا كانن 3.7  
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 االمبدأأ 4 تقيیيیم االبداائل ااالسترااتيیجيیة ووإإددااررةة االمخاططر
 

تقيیيیم ااآلثارر وو االنتائج االمترتبة على االتطوررااتت وو االقرااررااتت لمؤسسة االيینبغي أأنن توفر ااالسترااتيیجيیة إإططارراا لمساعدةة 
.ااالسترااتيیجيیة االمحتملة٬، ووتقيیيیم ووإإددااررةة االمخاططر االتي تهھددد تنفيیذ ااالسترااتيیجيیة االمؤسسيیة  

 
أأوولويیاتت االفرصص ااالسترااتيیجيیة ؟ تحقيیق وو ةة لدعماالمساعد لالسترااتيیجيیة االماليیةكيیف يیمكن  4.1   
لنمو وو االتغيیيیر؟لزيیاددةة ااهھھھل قدمنا ما يیكفي  4.2   
كيیف يیمكننا إإددااررةة االمخاططر االماليیة االرئيیسيیة ؟  4.3  
متوقع ؟االكيیف يیمكننا االحد من تأثيیر االركودد غيیر   4.4  
؟االى أأقصى حد تعاوونن االمساهھھھمة االمحتملة من االتحالفاتت ااالسترااتيیجيیة وواال نقومم بزيیاددةةهھھھل  4.5  

 
 االمبدأأ 5 ددمج ااالسترااتيیجيیاتت وو غيیرهھھھا من االشرااكاتت االماليیة 

 
وو االمملوكة من قبل االمعنيیيین  االمفهھومةوو ااسترااتيیجيیاتت االمواارردد ااألخرىى  لمخرجاتتسترااتيیجيیة مع ااالاا ددمجيینبغي 

من عمليیة االرصد وو  ةاالمدعوم٬، وو يوااقعاالفي إإددااررةة ااألنشطة وواالمواارردد ٬، ااستنادداا إإلى االتحليیل ااالسترااتيیجي 
.ااالستعرااضض  

 
موضوعي ؟االدقيیق وواالتحليیل االعلى  تعتمد ااالسترااتيیجيیةهھھھل   5.1  
(  ااألخرىى سترااتيیجيیاتتالتكامل بشكل صحيیح مع ااتماليیة االسترااتيیجيیة الكيیف يیمكننا االتأكد من أأنن اا  5.2

ة) وو ااسترااتيیجيیاتت االمواارردد ااألخرىى للمؤسسة ؟يیااألكادديیميیة وو االمؤسس  
ماليیة ؟االسترااتيیجيیة الاالنتائج االمترتبة على اا فهھمونن وو يیقبلوننتيی مووغيیرهھھھ يینااألكادديیميی ررااءاالمد هھھھل كبارر  5.3  
يیتم االكشف عنهھا في  االمتغيیرااتتتنفيیذهھھھا وومرااجعتهھا ٬، وو  يیتم كيیف يیمكننا االتأكد من أأنن ااالسترااتيیجيیة  5.4

مرحلة مبكرةة ؟  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                  

 

اليیةاالنهھج االمتبعة في ااالسترااتيیجيیة االم  
 

تم تصميیم هھھھذاا االقسم كمرجع للذيین يیطورروونن ااالسترااتيیجيیاتت االماليیة في االمؤسساتت.  
 

معلوماتت االإإعطاء مصاددرر وومن االتوجيیهھاتت تتناوولل االمباددئئ االخمسة االمذكوررةة أأعالهه. وويیتم عرضهھ كسلسلة من 
) . ووتستخدمم  ٬3،  ٬2،  1مؤشرااتت لألددااء االمالي ( مبدأأ  2عند االضرووررةة ٬، يیشمل االجزء  .ضافيیة عن كل مبدأأااإل

هھھھذهه االمباددئئ للتحفيیز االفكريي ووال يیجب ااعتباررهھھھا بالضرووررةة كمماررساتت سليیمة ووجيیدةة حتى ال ترغب جميیع 
االمؤسساتت باتباعهھا.  

ووإإننا ندرركك حجم جدوولل ااألعمالل االكبيیر وواانن بعض االمؤسساتت سوفف تجدهه متعبا ووشاقا. وومع ذذلك ٬، ليیس كل 
وويیستند مؤسسة ٬، ووحتى لو كانت ٬، فانن ااألوولويیاتت تكونن مختلفة. االقضايیا وواالمسائل مرتبطة مع بعضهھا في كل 

االدليیل على اافترااضض أأنن االمؤسساتت سوفف تقررر لنفسهھا ما هھھھي االقضايیا ااألكثر أأهھھھميیة في أأيي ووقت معيین٬، ووسوفف 
.االمدىى االطويیلقل إإلحاحا يیمكن معالجتهھا على ااألاالمسائل أأنن ااسترااتيیجيیة ماليیة ٬، بحيیث  تضع خطة  
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دىى االطويیل وو مطابقة االمصاددرر مع ااألهھھھدااففجدووىى االم 1مبدأأ   

يینبغي على ااالسترااتيیجيیة تحديید أأهھھھداافف ااألددااء االمالي ووذذلك لتقويیة ووااستمراارر االنشاطط ااألكادديیمي ووغيیرهه من 
تماشيیا مع ااسترااتيیجيیة ووخطة االشركاتت  –نشاططاتت االمؤسسة  في حيین مطابقة االمصاددرر ووااألهھھھداافف على  -

االمدىى االطويیل.  

قابلة للتطبيیق؟كانت ااسترااتيیجيیة االشركاتت كيیف نعرفف إإذذاا     1.1  

أأنن تندمج ااسترااتيیجيیة االشركة مع ااالسترااتيیجيیاتت االرئيیسيیة للمؤسسة ووأأنن تكونن على ااططالعع كامل من  •
) 5وو االمبدأأ  2وو  1خاللل االتحليیل ووااألهھھھداافف االماليیة. ( أأنظر االشكليین   

زااماتت وومتطلباتت ررأأسس االمالل أأنن تأخذ بعيین ااالعتبارر االتوقعاتت االمسبقة لإليیرااددااتت وواالنفقاتت ووااإللت •
ووااألمورر االنقديیة ( ووتشمل مخصصاتت تجديید ووتطويیر ااألصولل وواالقدررااتت ) على أأساسس االمدىى االطويیل ( 

). 3أأنظر االمبدأأ   

أأنن تكونن االتوقعاتت االماليیة وواالفواائض االمتوقعة كافيیة لتلبيیة ااحتيیاجاتت االمؤسسة ووقد تم مرااجعتهھا  •
ترااتيیجيیة.ووااستعرااضهھا بالمقاررنة مع ااألهھھھداافف في ااالس  

أأنن   تضمن ااالسترااتيیجيیة االماليیة تقديیراا للبداائل وواالمخاططر االتي يیمكن أأنن تؤثر على ااألددااء االمالي  •
) 4للمؤسسة ( أأنظر االمبدأأ   

 
ما هھھھي ااالثارر االماليیة االمترتبة على االوضع ااألكادديیمي االحالي؟    2.1  

• تت ااألبحاثث وواالخ.. ) أأنن تضمن خطة االشركاتت توقعاتت لمستوىى ااألنشطة ( عددد االطالبب وو إإيیراادداا 
لجميیع االوحدااتت ااألكادديیميیة.  

• أأنن تشمل االتوقعاتت تحليیل ووضع االسوقق ووااألددااء ااألخيیر للوحدااتت االمعنيیة وو قد تم ددررااست مدىى  
ووااقعيیتهھا ووتحقيیقهھا للتوااززنن قابليیتهھا للتطبيیق.  

• ثل : أأنن تضمن االخطة االتغيیيیرااتت االحاصلة على االتوقعاتت ووما يینتج عن ذذلك من تغيیرااتت في االتكلفة ( م 
ااالستثمارر في مجالل االتسويیق أأوو ااألبنيیة االجديیدةة)      

 
هھھھل هھھھناكك توااززنن بيین ااألهھھھداافف وواالمواارردد وواالبنيیة االتحتيیة؟      3.1  

من االمغريي اافترااضض أأنن االمؤسسة تحتاجج االى االمزيید من االتمويیل لتتمكن من ااالستثمارر بنشاطط جديید. وولكن٬، قد 
ووعدمم ااستغاللهھا بشكل جيید أأوو يیتم ااستخداامم االمواارردد االشحيیحة  يیرجع ذذلك االى االتعامل مع ااألصولل بطريیقة سيیئة

بنشاططاتت ذذااتت أأوولويیة منخفضة. باختصارر٬، ليیت هھھھناكك مؤسساتت تستطيیع االحفاظظ على االقدررةة ااالنتاجيیة في كل 
منطقة. اانن أأحد ااألهھھھداافف االرئيیسيیة في ااالسترااتيیجيیة االماليیة هھھھو توفيیر " االتدقيیق االوااقعي " للوضع االعامم لهھذهه 

ة وونفقاتهھا بالمقاررنة مع االمدخالتت من اانتاجهھا وو باالضافة االى ووضعهھا ووفرصهھا في االسوقق.   االمؤسس  

 االمحافظيین ووكبارر االمديیريین االتوااززنن االعامم لألنشطة ووأأوولويیاتت االمؤسسة٬، مما يیعكس االموقع ااستعرضض •
ااالسترااتيیجي االحالي. وواالوضع  

سسة ووااررتباططهھ بالمواارردد وواالبنيیة االتحتيیة ووقد أأخذوواا بعيین ااالعتبارر االوضع ااالسترااتيیجي االمستقبلي للمؤ •
ووااألسوااقق وواالمنافسة وو أأددااء االمؤسسة بالماضي ووااجرااء تقيیيیم ووااقعي لإلمكانيیاتت االمتوفرةة في االمستقبل.  
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كيیف يیمكننا االتأكد من اانتاجج فائض مناسب ؟     4.1  

ا يیعطي مروونة للتعامل مع كما أأنهھا توفر االسيیولة مماانن االفواائض هھھھي مؤشر على ااستمراارر االعمليیة االماليیة . 
الستثمارر ووااالستجابة للفرصص. وويینبغي للمؤسساتت تقيیيیم مستوىى ااألررصدةة االنقديیة االقدررةة على اا وو االحاالتت االطاررئة٬،

1 في مدىى ااإلنفاققسيیعتبر ٬، وولكن االعديید حصل عليیهھا االتي ست ووهھھھذهه االعمليیة هھھھي أأساسيیة في معقولة.  مدةةأأشهھر  3-
بانتظامم.مرااجعتهھا  وو ااستعرااضهھا االسيیولةى توقعاتت قويیة من للحفاظظ عل عند االتشغيیلااالنضباطط   

 
اانن االمهھم االتميیيیز بيین االفائض االتجارريي ووفائض ااجمالي االتشغيیل وو فهھم تأثيیر سيیاساتت االحساباتت على هھھھذهه 

بقدررتهھا على ااستردداادد االتكاليیف االتشغيیليیة  ااررتباططا ووثيیقااالفواائض. اانن قدررةة االمؤسساتت على اانتاجج فائض مرتبطة 
ااألنشطة.بيین  توااززنناالمزيیج وواالاالتأكيید على أأهھھھميیة إإددااررةة ة لألنشطة. ووهھھھذاا يیختلف ووفقا لنوعع االنشاطط مع االكامل  

 
وونحن ال ننصح بتحديید مستوىى محددد للفائض حيیث أأنن كل مؤسسة تحتاجج االى تحديید ذذلك على ضوء ااحتيیاجاتهھا 

يید من االمؤسساتت تعتبر وواالظرووفف ( أأنظر أأددناهه). ووفي ظظل غيیابب أأيي ظظرفف من االظرووفف االخاصة فإنن االعد
3فائض بقيیمة  بالمئة سيیكونن مناسبا للحفاظظ على ااألصولل االمادديیة ووتوفيیر مساحة كافيیة من أأجل االتنميیة. اانن  5-

االمستويیاتت ااألددنى ستكونن مناسبة ااذذاا لم تكن هھھھناكك ترااكماتت أأوو ااذذاا توفر ددعم لرأأسس االمالل من جهھهھ خاررجيیة.  

ة سنويیا بناء على : تحددد االمؤسسة مستوىى االفائض االذيي يیجب تحقيیق •  

− لتمويیل اا وو بداائل٬، ووااالستثماررااتت االرأأسماليیة٬، ااألعمالل االمتأخرةةاالنقديیة االالززمة للعمليیاتت االعادديیة٬، االمبالغ  
.)4(اانظر االمبدأأ  ةممكنة أأوو االمستحسناال  

− .مدىى تواافر تمويیل ررأأسس االمالل فيیما يیتعلق باحتيیاجاتت ااالستثمارر   
− لباتت في ااألددااء االمالي باالضافة االى ااستيیعابب االمخاططر.بعض االحاالتت االطاررئة االتي قد تؤدديي االى تق   
− االتأثيیرااتت على االفائض من خاللل االنفقاتت االسنويیة االخفيیفة ااوو االتي يیتم االتقيید بهھا وواالتي يیطلق عليیهھا ااسم "  

االمناططق االناعمة سوفت"  مكتبة ووفريیق االمثل االصيیانة٬، وواالتدرريیب٬، ووااستبداالل االمعدااتت ووميیزاانيیاتت  -
.ووملء االشوااغر عمل بدوواامم جزئي٬،اال  

− فف قدررةة االمؤسسة على كسب االدخل في اضعاا يیؤدديي االىتأثيیر االتأجيیل االمتكررر لإلنفاقق في هھھھذهه االمناططق  
.االمستقبل  

− االتأثيیر على أأصحابب االمصلحة االخاررجيیيین بما في ذذلك االبنوكك ووغيیرهھھھا من جهھاتت ااالقرااضض.    
 

ليیة:تضمن االمؤسسة تحقيیق االفائض في االميیزاانيیة من خاللل االمماررساتت االتا •  

أأنن تتأكد من فهھم مديیريي االميیزاانيیاتت االى االحاجة من فواائض االمؤسساتت وومدىى قبولهھم للميیزاانيیاتت  −
وومسؤووليیاتهھم باالضافة االى توفيیر االتدرريیب وواالدعم االمناسبيین.  

أأوو تلك  "ااتخاذذ االخطوااتت االالززمة الستردداادد االتكاليیف االكاملة حيیثما أأمكن (ووليیس ددعم "ااألنشطة االتجارريیة −
.)لهھار يیيیهھا فواائد أأكادديیميیة ال تبرتكونن فال االتي   

اانشاء بنودد ططوااررئئ في االميیزاانيیة منذ االبداايیة ٬، بحيیث أأنن حاالتت االركودد غيیر االمتوقعة في ااألددااء ال تؤثر  −
بالضرووررةة على االفائض.  

بانتظامم في االسنة٬، ووااتخاذذ ااإلجرااءااتت االتصحيیحيیة في ووقت مبكر إإذذاا كانن هھھھناكك  االتي تظهھرتوقعاتت االررصد  −
بقى االميیزاانيیة ضمن حدووددهھھھا.لت ووذذلك حاجة  
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كيیف يیمكننا االتأكد من أأنن ااسترااتيیجيیاتت االتدرريیس تعطي رربحا ماليیا ؟     5.1  
 

يیتم تقيیيیم اامكاناتت كل ووحدةة تركيیز ررئيیسيیة في مجالل ااألعمالل بما في ذذلك ااستعرااضض ااألسوااقق وو فرصص  •
االتنميیة وواالتنويیع ووددررااسة ااالثارر االماليیة.  

لفهھم االمساهھھھماتت االماليیة من مختلف ططرقق االتدرريیس في ااألقسامم االمختلفة مع تحليیل ووتستخدمم بيیاناتت االتكلفة  •
للمعلوماتت أأكثر تفصيیال ٬، مثل ااالستخداامم لنهھج االتكلفة أأوو االمقاررنة االقيیاسيیة بشكل ددوورريي حسب االحاجة االيیهھا.  

ناء على يیتم تقيیيیم عقودد االتدرريیس االرئيیسيیة ( كما في االتمريیض وواالمهھن ااألخرىى ذذااتت االعالقة بالطب) ب •
ووليیس فقط االمساهھھھمة).ااستردداادد االتكاليیف ااإلجماليیة (  

ألدداائهھا ا أأهھھھداافاالمؤسسة تحددد  • توظظيیف٬، ووتقيیيیم اال اتتووإإمكانيی ااالنجازز من حيیث االتوظظيیف ووااالستبقاء وومعدالتت -
: نسب االموظظفيین٬، أأوو االتكلفة لكل ططالب.الببطاالاالجوددةة٬،   

دمة٬، ووااختالفف أأنوااعع االطالبب ووااليیاتت االتنفيیذ ( على تأخذ االمؤسسة بعيین ااالعتبارر االتغيیرااتت في االبراامج االمق •
سبيیل االمثالل٬، ااعتمادد تكنولوجيیا االمعلوماتت بالتدرريیس)  

 
كيیف نديیر االمساهھھھمة االماليیة في ااألبحاثث ؟     6.1  

 
أأقل من االتكلفة ااالقتصادديیة االكاملة للعمل ووااستردداادد االتكاليیف بسعر معظم ااألبحاثث االممولة خاررجيیا  يیتم تسعيیر

ة).يیصناعجهھاتت خيیريیة٬، دداائرةة حكوميیة٬، جهھاتت  ٬، (بحوثث ااوو االكفيیل نوعع االرااعيباختالفف كبيیراا  كلبشيیختلف وو  
 

ألسبابب كثيیرةة غيیر ماليیة٬، وولكن  االقيیامم بهھاالبحث هھھھو مهھمة أأساسيیة لكثيیر من مؤسساتت االتعليیم االعالي٬، وويیتم 
مختلفة من االبحوثث فيیما االنوااعع ااأللبحوثث كبيیر تحتاجج إإلى فهھم ووإإددااررةة االتكاليیف من لاالمؤسساتت االتي لديیهھا ددخل 

الدخل وواالفواائد ااألكادديیميیة.بيیتعلق   
 

تستعرضض االمؤسسة ااألددااء االمالي االعامم لألبحاثث٬، ووإإمكانيیة االتحسن في االدخل ووااستردداادد االتكاليیف. •  
نظراائهھم ذذااتت االصلة٬، على سبيیل االمثالل  بالمقاررنة معاستردداادد تكاليیف االبحوثث ب يیتم قيیاسس ااألددااء االمتعلق •

مؤسساتت االتعليیم االعالي.غيیرهھھھا من   
تأخذ االمؤسسة بعيین ااالعتبارر ااستخداامم كفالء مختلفيین وومستوىى ااستردداادد االتكاليیف االذيي يیمكن تحقيیقهھ٬،  •

باالضافة االى ااالشترااطط على االمؤسسة بالمساهھھھمة بالتكاليیف غيیر االمباشرةة  
تقررر االمؤسسة مستوىى ااالستثمارر بما يیتناسب مع االقيیمة ااألكادديیميیة للبحث. •  
مديیر ااألكادديیمي على علم بالتكلفة االكليیة وواالتكلفة االمسترددةة في ااألنوااعع االمختلفة من االمشارريیع.يیكونن اال •  
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كيیف نحددد ااألهھھھداافف االماليیة للدخل االمتوفر ؟      7.1  

يیتزاايید ااعتبارر االنشاططاتت االتجارريیة وونشاططاتت اانتاجج االدخل ( تسمى في بعض ااالحيیانن االمشارريیع) كنشاطط ررئيیسي من 
بل االكثيیر من االمؤسساتت. وواالتي يیمكن تقسيیمهھا االى نوعيین باختالفف ااالسترااتيیجيیاتت االمناسبة لكل من:ق  

− االمعرفة (مثل ااالستشاررااتت ووااستغاللل االملكيیة االفكريیة) أأساسس على   
− )  ستخداامم االعامم من االمراافق االمؤسسيیةااالاالمؤتمرااتت وواالمساكن وو أأخرىى ( على سبيیل االمثالل٬،   

عاددةة ليیس بالخيیارر االسهھل ووااحيیانا يیتطلب ززيیاددةة ااالستثمارر باالضافة االى ااحدااثث تغيیيیرااتت اانن تنميیة االدخل االتجارريي 
بحاثث االممولة من االقطاعع االعامم.ااألنظمة وواالثقافة االتي تم تطويیرهھھھا لخدمة االتعليیم ووااألعلى   

 
ارريیة كجزء من ااسترااتيیجيیة االمؤسسة٬، فانن مؤسسة االتعليیم االعالي على علم باألسبابب للقيیامم باألنشطة االتج •

االمختلفة ووتأثيیرهھھھا االعامم على االمؤسسة.  
 عن ططريیق معرفة كامل االتكاليیف وواالقيیمة االتي يیجريي تسليیمهھا وواالذيي يیتم تحديیدههاالتسعيیر هھھھو أأساسس االسوقق٬،  •

على االرغم من تمويیلة بشكل علني لألبحاثث.إإلى االعميیل. ال يیتم تسعيیر االنشاطط االتجارريي  بهھا  
االمشارريیع ااألكثر خطوررةة ( أأقل أأهھھھميیة أأكادديیميیا).من االمتوقع ااسترجاعع عائد مالي كبيیر من  •  
من االمتوقع أأنن تغطي ااألنشطة االتجارريیة تكاليیفهھا على ااألقل. •  
بتغيیر االثقافة ووتدرريیب االموظظفيین٬، ووااحتيیاجاتت ااالستثمارر٬، يیمكن اانن االمؤسسة على علم بأنن االتكلفة االمرتبطة  •

  االعواائد.من أأنن تقلل إإلى حد كبيیر 
فانهھ يیتم مرااجعتهھا ٬، لجهھاتت جارريي من خاللل شركاتت فرعيیة أأوو غيیرهھھھا من اايیتم تسيیيیر االدخل االتحيیث  وو •

كجزء من ااالسترااتيیجيیة االماليیة٬، وواالذيي يیتناوولل موقف موحد للمؤسسة ككل.  
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هھھھل يیمكن لمقايیيیس االكفاءةة تطويیر ااألددااء االمالي للنشاطط االحالي ددوونن ااإلضراارر باألهھھھداافف ااألكادديیميیة ؟      8.1  

لمخرجاتت اا للمؤسسة ووبيین ووااإلمدااددااتت) مساحةاالكفاءةة هھھھي االعالقة بيین االمدخالتت (مثل ووقت االموظظفيین٬، وواالاانن 
مثل تطورر االطالب وونتائج االبحوثث.  

أأفضل  توااززنن مالي ووتحقيیقووضع االمؤسسة لتغيیيیر  ةخاررجيیا٬، تعتبر فرص • على سبيیل االمثالل من خاللل  -
أأوو تقاسم االمواارردد أأوو   سترااتيیجي وواالتعاووننااالتحالف اال داابيیرووتوواال ااالستحوااذذ وو ااالندماجج وو ترشيیداالاالنمو وو
االخدماتت.  

؛ ااستبداالل ااألقسامم معوقاتت االتشغيیلإإعاددةة االهھيیكلة االدااخليیة٬، مثل  ااإلصدااررااتتوويیمكن أأنن تشمل ددااخليیا٬،  •
٬، االدااعميین حدااتت ااألعمالل االكبيیرةة (االمدااررسس) مع االمزيید من االموظظفيینمن ووأأقل بعددد صغيیرةة االااألكادديیميیة 

يیرااتت في االبراامج االمقدمة؛ عالقاتت مختلفة بيین االوحدااتت ااألكادديیميیة وواالمركز٬، ووتخصيیص مواارردد جديیدةة وو تغ
لميیزاانيیة.لنماذذجج   

تأخذ االمؤسسة بعيین ااالعتبارر االخيیاررااتت االتاليیة: •  

− ااالعتمادد في االتخطيیط االمالي على ااألساسس االصفريي أأوو ااألوولويیاتت بدال من االتخطيیط االترااكمي االمتزاايید.   
− االعمليیاتت ووااالنظمة ااألساسيیة االمماثلة. ة إإعاددةة هھھھندسة ااألعمالل أأوو غيیرهھھھا منعمليی مجالل   
− .في إإططارر ااسترااتيیجيیة االشرااء ططرقق االتسليیم االبديیلة٬، مثل ااالستعانة بمصاددرر خاررجيیة٬، ووااختبارر االسوقق   
− هھھھيیئة  كم من االزمن يیمضي أأعضاءاالتكاليیف االمباشرةة ووغيیر االمباشرةة٬، على سبيیل االمثالل٬،  بيین االموااززنة 

على أأنشطة االدعم. درريیساالت  
أأنن تشارركك االمؤسسة معايیيیرهھھھا االمرجعيیة مع نظراائهھا االمناسبيین من االمؤسساتت يیعتبر من االمماررساتت االجيیدةة. •  

 
سترااتيیجيیة؟لالهھھھل االسيیاساتت وواالعمليیاتت االماليیة لديینا مساندةة       9.1  

 
كيیف تدعم االسيیاساتت وواالعمليیاتت وواالثقافة ااالسترااتيیجيیة بشكل جيید من حيیث: •  

− ااإلددااررةة٬، وواالثقافة٬، وواالحواافز وواالمكافآتت هھھھيیكل   
− سيیاساتت تخصيیص االمواارردد   
− االوفودد٬، ووحدوودد االتفويیض   
− فواائض ووااالستثماررالاالقدررةة على ااالحتفاظظ ب   
− نظم االمعلوماتت ااإلدداارريیة   
− الموااززنةباالدعم وواالتدرريیب لجميیع االمكلفيین    
− االخيیاررااتت ووتقيیيیم ااالستثمارر لدعم ااتخاذذ االقراارر.   

االتكلفة ااالسترااتيیجيیة ؟كيیف تدعم ااجرااءااتت االتسعيیر وو •  

− هھھھناكك ااسترااتيیجيیة للتكاليیف وواالتسعيیر.   
− لدعم ااتخاذذ  (TRAC)اانن االمؤسساتت تستخدمم االمعلوماتت االناتجة من خاللل ااتباعع االشفافيیة بالتكاليیف  

االقرااررااتت ااالدداارريیة.  
−  يینرؤؤساء ااألكادديیميیمن قبل اال ووقد ااتخذتت خطوااتت لضمانن فهھم ووتطبيیق مباددئئ حسابب االتكاليیف وواالتسعيیر 

  لهھذاا االغرضض.ووضعت   ااسترااتيیجيیة االمؤسسةاانن االوحدااتت ٬، من يیرهھھھا ووغ
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).صف االمماررسة االجيیدةةتليیس االغرضض منهھا أأنن  وو توضيیحيیة االخطوااتت(ووهھھھذهه  ااإلجرااءااتت االماليیة للبقاءااسترااتيیجيیة   

 
/ ااألصولل االسائلة يیةاالنقداالسيیولة االفائض وو  

مئويیة من االدخل االفائض االتجارريي أأوو االعجز٬، وواالفائض االكلي أأوو االعجز كنسبة  
االفواائض االمترااكمة (ااالحتيیاططي االعامم)  
االمتدااوولة (االنسبة االحاليیة) ميیاتتنسبة ااألصولل االمتدااوولة إإلى االخص  

المواارردد االسائلةب االتي يیتم تغطيیتهھايیامم ااألعددد   

االنشاططاتت ( مثل االتعليیم ووااجرااء ااألبحاثث)  

.االفائض أأوو االعجز في كل نشاطط للمؤسسة ووبحسب االداائرةة  
جهھاتت خاصة.خل من مصاددرر االتدرريیس االممولة من نسبة االد  
.تحت االحد ااألددنى لحجم 'ااالقتصادد' وونماذذجج ووحدااتت  

ذذلك للمؤسسة وو االقطاعع االخاصصعجز في مجالل االبحوثث االممولة من االقطاعع االعامم وواالبحوثث االممولة من االفائض أأوو اال
.لبحوثثلحسب االداائرةة وونوعع االرااعي االرئيیسي   

.االمؤسساتت نظراائهھم من أأعالهه مع مقاررناتت بيین االنتائج االمذكوررةة  
.مزيیج من تمويیل االبحوثث عن ططريیق نوعع االرااعي  

.حسب نوعع االنشاطط ووذذلك االفائض أأوو االعجز في أأنشطة "أأخرىى"  

االكفاءةة  

.)ووغيیر ذذلكاالتدرريیس خدمة ٬، ووبدوواامم جزئينسب االطالب (مع مرااعاةة االموظظفيین :االموظظفيین   
.وواالمراافق مساحاتتااستخداامم اال  

.وقت ااألكادديیمياالاالدعم كنسبة مئويیة من إإجمالي مدةة ووووقت تقديیم مئويیة من إإجمالي االتكاليیف٬، وو تكاليیف االدعم كنسبة  
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  االحفاظظ على االقدررةة ااإلنتاجيیة لتحقيیق ااألهھھھداافف االحاليیة 2االمبدأأ 

يینبغي لالسترااتيیجيیة تلبيیة ااالحتيیاجاتت ااالستثمارريیة للمؤسسة للحفاظظ على قيیمة وومساهھھھمة االمواارردد االبشريیة٬، 
صولل االمادديیة٬، ووااألصولل االفكريیة وواالمعلوماتت وواالنظم٬، ووتقديیم ااسترااتيیجيیاتت االمواارردد االمختلفة االتي تدعم ووااأل

كادديیميیة االحاليیة.ررسالتهھا ووأأهھھھداافهھا ااأل  
 

؟هھھھل لديینا االمستوىى االمناسب من االقدررةة ااإلنتاجيیة في كل من االمواارردد االرئيیسيیة      1.2  
 

إلجماليیة للموظظفيین ووددووررهھھھم في تقديیم خطة للشركاتت (اانظر تعتبر ااسترااتيیجيیة االمواارردد االبشريیة االتكلفة اا •
أأددناهه).  

تقومم  كميیة وونوعع االبنيیة ااألساسيیة االمادديیة وواالمواارردد االمناسبة لتحقيیق أأقصى قدرر من االفرصص ووااألددااء: •
تحديید مدىى االحاجة للمباني وواالمنشآتت وواالمعدااتت وواالمكتباتت ووشبكاتت تكنولوجيیا بااالسترااتيیجيیاتت ااألكادديیميیة 

أأهھھھداافف االشركاتت. وضعل االمعلوماتت  

− ووذذلك  –االمعايیيیر في االعقاررااتت٬، وواالمكتباتت٬، وومناططق تقنيیة االمعلوماتت  يیدحدبتاالمؤسسة قامت  
وو ططاقة ااستيیعابيیة للشبكة  لقاررئئلوومساحاتت  جيیدةة  صيیانة وو ظظرووفف غرفف االتدرريیسفي لجوددةة لتوفيیراا

ووغيیر ذذلك.  
− ن ااألصولل االمادديیة ووااستخداامم ااألصولل.االتجديید وواالتخلص م بعيین ااالعتبارر ااسترااتيیجيیة االعقاررااتت أخذت   
− تكنولوجيیا االمعلوماتت تقيیيیم االقدررااتت ووااالحتيیاجاتت االتعلم / االمكتبة وومواارردد  تشمل ااسترااتيیجيیاتت 

ااالستثمارريیة.  

على مستوىى كافف للحفاظظ على االقدررااتت االمادديیة؟ ااتناهھھھل ااستثمارر       2.2  

االتوااززنن بيین  علىشمل تااألصولل. وو االحيیاةة ووأأددااء مدىىتكاليیف  بعيین ااالعتبارر سترااتيیجيیةااال أخذت •
مع ااإلنفاقق  خفضبالمقاررنة مع بنيیة تحتيیة حديیثة وومصانهھ جيیداا ووذذااتت كفاءةة ااالستثمارر للحفاظظ على 

ااألكادديیميیة. نتائجاالزمن وواالتي قد يیكونن لهھا آآثارر سلبيیة على االموظظفيین وواال مروورر  
لل في مجاالتت مثل االصيیانة٬، وواالتي ااستثمارر ررأأسس االمافي  توفيیر 'من أأجل االنفاقق ااالتعتبر ااسترااتيیجيیة " •

يیمكن أأنن تخلق معدالتت مرتفعة من االعائدااتت االماليیة مع ززيیاددةة ااألددااء ووتخفيیض تكاليیف االتشغيیل االسنويیة.  
القدررةة على تحمل ب ةاالمتعلق قرااررااتتتم مرااجعة ااآلثارر االماليیة ططويیلة ااألجل للمؤسسة كجزء من االيی •

االتكاليیف.  
تجديید أأوو ااستبداالل ااألصولل بعد لغطيیة االتكاليیف االتشغيیليیة لالستثمارروولتوليید ددخل كافف لت فعالةهھھھناكك خطة  •

سنة للمباني٬، ووأأقل بالنسبة للمعدااتت). 20إإلى  15(عاددةة  فترةة مناسبة  
تقودد ااالسترااتيیجيیة إإلى بيیانن ووااضح من االمتطلباتت االماليیة من حيیث االتكاليیف االمتكرررةة ووررأأسس االمالل لكل  •

عيیة وومستداامة من ااإلنفاقق لدعم االقدررةة ااإلنتاجيیة االمطلوبة مصدرر أأوو مورردد٬، بما في ذذلك مستويیاتت ووااق
.ةيیلتحقيیق أأهھھھداافف االشركاتت االمؤسس  

 
تت؟امساهھھھممن االتحقيیق أأقصى قدرر  من هھھھل لديینا االموظظفيین االمناسبيین وواالسيیاساتت االتي تمكن االموظظفيین       3.2  

من خاللل ااسترااتيیجيیاتت أأخرىى.هھھھذهه أأحد االمجاالتت االرئيیسيیة االتي سيیتم تناوولهھا بالدررجة ااألوولى              
ررقامم وومزيیج االموظظفيین ووااالحتيیاجاتت وواالفرصص االمتاحة ااألوفر ااسترااتيیجيیة االمواارردد االبشريیة تقيیيیم ت •

من االموظظفيین. لمساهھھھماتتلتحقيیق أأقصى قدرر من اا  
ووتقاررنهھا من االموظظفيین االتي تتشكل تكاليیف االمجموعع  بيیننسبة اال ستعرضضتااسترااتيیجيیة االتمويیل اانن  •

االمؤسساتت االمماثلة. فيالمعايیيیر ب  
ااالستثمارر في االموظظفيین كجزء من ااسترااتيیجيیاتت االتمويیل وواالمواارردد االبشريیة. يیتم ااعتبارر •  
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وواالدعم ووااإلددااررةة وواالتنميیة؟ هھھھل نقومم باالستثمارر بما يیكفي في تعيیيیناتت االموظظفيین       4.2  

ي ااسترااتيیجيیة االمواارردد رئيیسيیة وواالتي يینبغي معالجتهھا على نطاقق ووااسع فاال تعتبر هھھھذهه االمسألة من االقضايیا
االبشريیة.  

 
هھھھل نقومم باستغاللل ووإإددااررةة ااألصولل االمادديیة وواالفكريیة بشكل مناسب؟       5.2  

االدخل أأوو ددعم االنشاطط ااألكادديیمي من خاللل تحسيین  اانتاججاالقدررةة على  بعيین ااالعتبارر سترااتيیجيیةااال أخذت •
ااستغاللل ااألصولل االمادديیة.  

لكيیة االفكريیة ووااالستشاررااتت.سيیاستهھا بشأنن إإددااررةة االمفي مؤسسة اال تنظر •  
 

ااألصولل وواالمساهھھھماتت للمواارردد كافيیة؟ منكيیف يیمكننا االتأكد من أأنن االعواائد        6.2  
 

تشمل استثماررااتت كبيیرةة جديیدةة٬، ووهھھھناكك خطة ااألعمالل االتي ب قبل االبدءمناسبة اال ااتتخيیاررلليیتم إإجرااء تقيیيیم  •
.ااألصوللحيیاةة فترةة االمنافع وواالتكاليیف على مدىى  على  

ووتكاليیف االتشغيیل االمرتبطة بهھا مع إإيیالء  احالتهھ وو ااستخداامهھا بما في ذذلك رااجعة ددوورريیة للموجوددااتتهھھھناكك م •
حيیثما كانن ذذلك مناسبا. ااستخداامهھ أأوو إإعاددةة منهھ االتخلصلما يیتم ااالهھھھتمامم   

في االمؤسسة. اتتلمساهھھھملمعرفة مدىى ااحاسمة بشكل يیتم فحص مجاالتت االتكلفة االعاليیة للبنيیة االتحتيیة  •  
.ماثلةاالمؤسساتت االم بالمقاررنة معااألصولل  اتت هھھھذههمستويیاتت ااألصولل وواالفواائض ووااستخداام يیتم قيیاسس •  
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لقدررةة ااإلنتاجيیةلااإلجرااءااتت االماليیة ااسترااتيیجيیة   
 

االعقاررااتت ووااألصولل االمادديیة  

اتت االمؤسس ووذذلك بمقاررنتهھا مع غرضضهھذاا االل تهھاطط االصيیانة وومالءمووشرمن  هھدففاالال تلبي اتت لكمتاالنسبة االمئويیة للم
االمماثلة  

 
تداابيیر ااالستعمالل ووااإلشغالل  

 
االرئيیسيیة أأوو ااستبداالل ااألصولل سنويیا كنسبة مئويیة من تكلفة ااالستبداالل االحاليیة أأوو  ااتتاالمبلغ االذيي أأنفق على االتجديید
من االتكاليیف االحاليیة سنويیا٬، وولكن هھھھذاا تختلف باختالفف نوعع  1/20يینبغي أأنن يینفق مبلغ قيیمة االتأميین. (في االمتوسط 

ولل٬، فعلى سبيیل االمثالل٬، يیجب أأنن تكونن أأكثر لتخصصاتت بحوثث االتكنولوجيیا االعاليیة.)ااألص  
 

ال يیوجد  عندماصيیانة سنويیا كنسبة مئويیة من تكلفة ااالستبداالل االحاليیة أأوو قيیمة االتأميین. (عاددةة٬، االاالمبلغ االذيي أأنفق على 
ووهھھھذهه االقيیم االمائة من قيیمة االتأميین في  1.8في االمائة وو  1.3ما بيین فانهھا تكونن نفاقق ااإلاالصيیانة ووفي  اتتترااكم
في ضوء االظرووفف االفردديیة.) هھ٬، على االرغم من أأنن االمؤسساتت بحاجة إإلى تقيیيیممناسبة  

 
ططاقم االعمل  

يیهھمهھاررااتت االموظظفيین االشخص  
ااالستثمارر في تنميیة قدررااتت االموظظفيین ووإإددااررةة أأدداائهھم  

هھيیئة االتدرريیسل بالنسبةعددد موظظفي االدعم   
يیة االذيي يیقضيیهھ في أأعمالل غيیر مهھنيیةنسبة ووقت االموظظفيین ااألكادديیم  

 
تكنولوجيیا االمعلوماتت وواالمكتباتت وواالمعدااتت  

ااإلنفاقق على تكنولوجيیا االمعلوماتت كنسبة مئويیة من االتكاليیف  
ااإلنفاقق على مواارردد االمكتباتت / االتعلم كنسبة مئويیة من االتكاليیف  
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االتمويیل ووااالستثمارر تطويیراالمبدأأ االثالث:   

 
 ذذلك في بما ااألخرىى٬، ووااالستثماررااتت االمالل ررأأسس لتنميیة االتمويیل من مناسبة لمستويیاتت ااسترااتيیجيیة وفيیرت يینبغي

االقضايیا  خاللل من االتطوررااتت هھھھذهه ددعم وويینبغي. للتمويیل خاررجيیة مصاددرر من ووغيیرهھھھا ااالقترااضض ااستخداامم
 االتجارريیة٬،أأخذيین بعيین ااالعتبارر مجموعة من االخيیاررااتت.

 
؟للمؤسسة اليیةاالم االقاعدةة نقيیم كيیف  3.1  

 
:نأخذ بعيین ااالعتبارر ما يیلي •  

-- يیمكن االتخلص منهھا. أأيیة موجوددااتتوو٬، االمؤسسة قاعدةة موجوددااتت    
--  االمؤسسة قدررةة إإظظهھارر االتي تساعد على٬، االتشغيیليیة االفواائض من وونمط٬، ااالحتيیاططيیاتت االعامة مستوىى 

على ااالددااررةة مع مروورر االزمن  
-- ووفقا  أأنن تنفق ال يیمكن على االرغم من أأنهھا .بوجهھ عامم االثرووااتت مقيیاسس٬، وواالتي هھھھي االهھباتت مستوىى 

مستوىى من االنشاطط من شأنهھ أأنن يیغطي مضمونن تمويیل٬، أأنهھا تمثل هھھھيیئة االتعليیم االعالي لتقديیر  
-- االقطاعع االمالي من قبلر إإليیهھا مع ااألقراانن٬، ووكيیفيیة االنظ االمؤسسة كيیفيیة مقاررنة   
--   مثل نسبيیا االمضمونة مصاددرر االدخل ذذلكبما في  - في االمستقبل مصاددرر االدخلططبيیعة مستوىى وو 

االتجارريیة وواالعقودد االمنح االبحثيیة٬، وومصاددرر االدخل االمتغيیرةة مثل سكن االطالبب مناالدخل   
--  من تقلل أأنن يیمكن االمقدمي( االرعاةة) من مجموعة ووهھھھناكك. االدخل ووضعف وواالتنوعع االمخاططر٬، 

 قد منطقة أأوو" االمربحة" سيیما ال االعقودد على ااالعتمادد أأنن حيین في ٬،)نسبيیا آآمنة كانت إإذذاا( ااالعتمادد
االضعف إإلى يیؤدديي  

 
للمؤسسة؟ االالززمم االمالل ووررأأسس االنقديي االمجموعع كيیفة معرفة 3.2  

 
٬، االدفع االنقديي يیحتاجج االى عنايیة في حاسمة للبقاء االكافيیة ااألررصدةة االنقديیة٬، 1االمبدأأ  في إإططارر كما لوحظ

 االمصدرر أأيیضا االدفع االنقديي يیكونن ووسوفف االمؤسساتت٬، من للعديید بالنسبة ااددااررتهھ لالغرااضض االتشغيیليیة .
 ررأأسس منح من ووغيیرهھھھا HEFCE مخططاتت في االمساهھھھماتت ذذلك في بما لالستثمارر٬، لألمواالل االرئيیسي
.االمالل  

 
متطلباتت ااالستثمارر تحددد ااسترااتيیجيیاتت االمواارردد جميیع •  
:وواالتي تشمل خطة هھھھناكك •  

 ااستبداالل من حيیث٬، سنوااتت االقاددمة 10-5 خالللااحتيیاجاتت ررأأسس االمالل وو االتوقعاتت _ووجهھة نظر من     
االتطوررااتت  أأوو االمهھمة٬، لتحقيیق ااالسترااتيیجيیةعمل٬، وواالتحركاتت مجاالتت جديیدةة لل في ووااالستثمارر وواالتجديید

االتشريیعيیة أأوو االتكنولوجيیة  
)ووااسعة وومرااحل أأوولويیاتت مع( االناتجة االمالل ررأأسس ااستثمارر _خطة     
_ مصاددرر االتمويیل .     

 
تطويیر  /اامكانيیة ززيیاددةة االدخل ٬،)االمستعجلة( االحاجة حيیث من االمتطلباتت ذهههھھھ جميیع أأوولويیاتت ترتيیب يیتم •

االمؤسسة ٬، ووضرووررتهھا _ ااذذاا لم يیتم ااالستثمارر يیسألل عما حدثث للمؤسسة على االمدىى االطويیل .  
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ما هھھھي نسبة هھھھذهه ااالحتيیاجاتت يیمكن وويینبغي أأنن تتحقق من االمواارردد االخاصة بنا؟ 3.3  

من  أأنن تتحقق إإلىتحديید االفجوةة االعمليیاتت وو أأنن تتولد من االمبالغ االمتوقع ددتحد االسيیولة االنقديیة توقعاتت •
.مصاددرر أأخرىى  

ستثمارر ال يیمكن توقعهھاالعائد االذيي االبديیلة وومصاددرر االنسبيیة لل وواالمخاططر االمساهھھھماتت قامت االمؤسسة بتقيیيیم •
االنشاطط االتجارريي أأوو في االتدرريیس وواالبحثمعيین   

كاليیف ( وواالتي يیمكن اانن تكونن مصدرر تمويیل منتج على حد ووفوررااتت في االت االنظر االى إإمكانيیة تحقيیق  •
سوااء) جنبا االى جنب مع االقدررةة على االتمويیل .  

 
؟االخاررجيیة االمصاددرر من نرفع أأنن يیجب كم  3.4  

 
 االتكاليیف لديیهھم جميیعا لكنهھم محدددةة٬، ألغرااضض قيیمة ذذااتت تكونن أأنن يیمكن للتمويیل االخاررجيیة االمصاددرر
 .االمستقبل في ااألررباحح مقابل االتمويیل تعمل على ززيیاددةة  لتجارريیةاا االشركاتت. بهھا االمرتبطة وواالمخاططر
 هھھھي وواالتي االمستقبل في االدخل مصاددرر ووجدتت٬،من إإنن قليیل٬، عددد لديیهھا االعالي االتعليیم مؤسساتت معظم

 من وواالدخل االطلبة٬، مساكن من االرسومم هھھھي شيیوعا ااألكثر ااألمثلة. االفائض في لتكونن نسبيیا من االمؤكد
.ااألخرىى اليیجاررااتتوواا االعلميیة االمجمعاتت  

ززيیاددةة  أأووااستعدااددهھھھا القترااضض وو قدررتهھا االمؤسسةحدددتت االمؤسسيیة  االظرووفف في ضوء •
.من االخاررجج االتمويیل  

 إإنن(للمؤسسة االتمويیل إإجمالي من كجزء االخاررجي االتمويیل هھھھذاا من مستوىى تحديید يیتم •
)ووجد  

 مماالشرااكة بيین االقطاعيین االعا مخططاتت فرصص االمؤسسةمشارريیع محدددةة٬، ترىى بالنسبة ل •
4االمبدأأ  بمقتضى هھھھذهه ووتقيیيیم جمع ااألمواالل٬، ووإإمكانيیة وواالخاصص  

 
 

كيیف نقررر مقداارر ما يینبغي لنا أأنن تقترضض؟ 3.5    
 االنظر وويیمكن) أأعالهه 3.1 اانظر( للمؤسسة ااإلجماليیة االماليیة االقاعدةة بتقيیيیم ااالسترااتيیجيیة  •

.ااإلجمالي ااالقترااضض قدررةة في  
 متطلباتت ررأأسس االمالل (اانظروواالفواائض وو للنقد االمستقبليیةخطط االماليیة اال ووتظهھر االتوقعاتت  •

) أأعالهه 2.2 وو 1.4 ٬،1.1  
االقيیودد تشيیر إإلى ووااإلقرااضض٬، وو ااالقترااضض من االمستويیاتت االحاليیة االتوقعاتت االماليیة ووتظهھر •

.االقائمةقرووضض لل تعهھدااتت ماليیة من خاللل االمفرووضة  
٬، القترااضضعلى اا االمؤسسة موقف حولل ووجهھة نظر قد ااتخذ وواالحكامم ااإلددااررةة االعليیا فريیق •

ااالعتبارر تتضمن ما  االتي تؤخذ فياالعواامل  .تصنيیفاتت اائتمانيیة ووتأثيیرهھھھا على االمديیونيیة
يیلي  

االموجوددااتتااالحتيیاططيیاتت وو من االمؤسسة مستوىى ---                   
االذيي سيیضيیفهھ االنشاطط االى االدخل في االمستقبل وواالمبلغااالقترااضض  االغرضض من  ---                   

مدىى ااألمن ااوو االخطر في هھھھذاا االدخل ااالضافي ---                   
      بسبب   االتي ستحدثث ااإلررتفاعع اانخفاضض تنجم عن قد عوااقب االسلبيیة االتياال ما هھھھي ---                                   

ااالضافي ااالقترااضض  
 منن لتيهھا مع غيیرهھھھا من االجهھاتت اامدىى ااهھھھميیة هھھھذهه االفرصة االخاصة  وومقاررنت ---                                   

عمرر االقررضض االمقتررحح على تنشأ أأنن االمررجح  
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 ووااضعة في ٬، االتي ترغب فيیهھا االنظريیة ااالقترااضيیة االقدررةة إإجمالي نسبة ما هھھھي مؤسسةاال ووترىى •

:ااالعتبارر  
االغرضض من ااالقترااضض ---  
االقدررةة على االسداادد من االفائض ---  
تسديید االديین ةة علىاالقدرر ---  
محتملة في االمستقبل مطالب ---  
لم يیتوفر االدفع االنقديي إإذذاا االمؤسسة أأهھھھداافف تأثيیر علىاال ---  

 
هھھھل نقومم باالستفاددةة االمالئمة من االتمويیل االخاررجي؟ 3.6  

 
.االمتاحة ااألددووااتت االماليیة مجموعة من تدرركك االمؤسسة •  
 من حيیث٬، ال سيیما تماما االمحدددةة لضمانن تلبيیة ااالحتيیاجاتت مشوررةة االخبرااء يیتم االحصولل على •

.االتوقيیتاالمخاططر وو  
 أأددااةة ماليیة ااختيیارر أأيي قبل ووغيیر االماليیة تيیم أأخذهھھھا بعيین ااالعتبارر االمعايیيیر االماليیة االمعرووفف أأنن كال من •

 تقلباتت أأسعارر مثل لمخاططر٬، اااالتعرضض وواالعهھودد ااألمن معايیيیر ووتشمل .معيین ااستثمارر الستخداامهھا في
االمروونةاالحفاظظ على وواالضراائب االمترتبة٬، وواالمحاسبة وو ااالستردداادد شرووطط٬، ووتقيیيیم٬، االفائدةة  

 وويیتم تحديید .ووأأسعارر االصرفف ااألووررااقق االماليیة٬، ووسوقق أأسعارر االنفط في تأثيیر االتغيیرااتت تعتبر •
ااسترااتيیجيیاتت ااالنسحابب مع٬، جنبا إإلى جنب االتشريیع االضريیبي االمحتملة في االتغيیيیرااتت  

لخيیارر ٬، االذيي:٬، يیجرىى تقيیيیما لخاررجي كبيیر أأيي تمويیل قبل •  
االبديیلة لألددووااتت االماليیة االتفصيیليیة االماليیة االنمذجة يیشمل ---  
حسابب وواالدخل وو االميیزاانيیة االعموميیة أأثرهھھھا علىيیرىى وو كل أأددااةة حيیاةة كاملة من ددووررةة يیغطي ---

االسيیولة االنقديیةوو االنفقاتت٬،  
  دقيیقاالتحليیل اال يیشمل ---

لماليیةااألددووااتت اا عند شرااء االعطاءااتت االتنافسيیة يیتم ااستخداامم •  
ااجرااء مرااجعهھ ددوورريیة لجميیع االقرووضض ٬، بما في ذذلك ااختبارر االسوقق. •  
 االحصولل علىنطاقق وو للمتطلباتت مالئمة ال تزاالل ااألددووااتت االمستخدمة ما إإذذاا كانت مرااجعةاال ووترىى •

.إإعاددةة االتمويیل أأوو االمروونة أأفضل من خاللل شرووطط  
 

رريیع االخاصة االممولة من االقطاعع كيیف نقررر ما ااذذاا كانن يیجب اانن نقدمم عطاءااتت للمباددررااتت وواالمشا 3.7
االعامم   

 
 أأوو٬، بشكل غيیر متوقع توفرتت االفرصة بحيیث إإذذاا ااألوولويیاتت ااالسترااتيیجيیة مجموعة متفق عليیهھا من هھھھناكك  •

لتقديیم عطاءااتت مستعدةة االمؤسسة٬، قصيیرةة فترةة ززمنيیة مع  
:ما يیلي االتي يیتعيین االنظر فيیهھا االنقاطط •  

--  يیمكن االحاليیة االخطط من االتحويیل( ااألوولويیاتت االقائمةوومالئمة اايي فرصة جديیدةة مع ااالسترااتيیجيیاتت  
)أأخرىى تكاليیف لهھا يیكونن أأنن  

-- االمحتمل االنجاححمعدلل وو االعطاءااتت تكلفة   
-- ااالستثمارر االرأأسمالي لخدمة االمتكررر أأوو االدخل ررأأسس االمالل تقديیم مساهھھھماتت االحاجة إإلى   
-- خرىى لالستثمارر تأثيیر االتزوويید باالمواالل االالززمة ( االتمويیل ) سيیكونن بمجاالتت اا   
-- .في االسنوااتت االمقبلة االتكاليیف االمتكرررةة تأثيیر ذذلك على   
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 االمبدأأ االراابع: تقيیيیم االبداائل ااإلسترااتيیجيیة ووإإددااررةة االمخاططر
 

تقيیيیم ااآلثارر وواالنتائج االمترتبة على االتطوررااتت ل  االمؤسسة يیجب أأنن توفر ااالسترااتيیجيیة إإططارراا لمساعدةة
رااررااتت ااالسترااتيیجيیة االمحتملة٬، ووتقيیيیم ووإإددااررةة االمخاططر االتي تهھددد تنفيیذ ااالسترااتيیجيیة االمؤسسيیةوواالق  

 
 4.1كيیفف يیمكنن لالستررااتيیجيیة االماليیة االمساعددةة لددعمم ااستررااتيیجيیة ووأأوولوويیاتت االفررصص ااالستررااتيیجيیة؟

 

د االمترتبة على ااألفكارر ) يیوفر إإططارراا يیمكن على أأساسهھا تقيیيیم االتكاليیف وواالفواائ3االخطة ااالستثمارريیة (االمبدأأ  •
.وواالفرصص االجديیدةة  

٬، كاملة حيیاتهھ تكاليیف وويیتم تحديید ووهھھھذاا هھھھو٬، :االمشارريیع االرأأسماليیة كما االتقنيیاتت باستخداامم نفس هھھھذهه يیتم تقيیيیم •
 وواالتكلفة ااإليیرااددااتت االمتوقعة تضميین٬، وويیتم ررأأسس االمالل ااألوولي أأوو تكاليیف االهھامشيیة االتكاليیف ووليیس فقط
االمخاططر٬، وو االوااقعيیة  

يیحاوولل تقيیيیم االمخاططر لتحديید االمخاططر ووتأثيیر االضواابط االتي قد تخفف من االمخاططر٬، وويیوفر إإططارراا للنظر • 
في مستويیاتت االتعرضض االمقبولة.  

 ااألددااء االرئيیسيیة مؤشرااتت٬، االذيي يیحددد "االمتوااززننبطاقة ااألددااء " نهھجا االتخطيیط ااالسترااتيیجي ووتشمل عمليیة •
االمؤسسي االنشاطط من عبر مجموعة كاملة  

هھھھذهه االقرااررااتت تنفيیذ االمتاحة لدعم ما يیكفي من االمواارردد يیجعل االمخطط ئضاالفا  •  
 

 
ما يیكفي من االمجالل للنمو وواالتغيیيیر؟هھھھل قدمنا  4.2  

 
سوفف تجد االعديید من االمؤسساتت أأنن االتركيیز االرئيیسي لالسترااتيیجيیة االماليیة تشعر بالقلق مع االحفاظظ على االقدررةة 

الجة مشاكل االماضي وواالحفاظظ على مركزهھھھا في ااألسوااقق االتنافسيیة في االمدىى االقصيیر٬، وومع ااستثمارر ضروورريي لمع
). ووبالتالي هھھھناكك خطر أأنن تصبح ااسترااتيیجيیة ددفاعيیة تماما. ووهھھھذاا قد يیكونن ال مفر منهھ 2على نحو متزاايید (االمبدأأ 

 في حالة ااالنتعاشش على االمدىى االقصيیر٬، وولكن يیمكن أأنن يیكونن لهھا آآثارر سلبيیة على االرووحح االمعنويیة ووااالبتكارر
 .وواالسمعة٬، وواالمؤسسة قد تفوتت االفرصص٬، وواالتي يیمكن أأنن يیكونن لهھا تأثيیر ضارر على االمدىى االطويیل

 
عن ططريیق ااإليیجابي وواالتنميیة من أأجل االتغيیيیر مجالل تخلق االمؤسسة •  

− ااستهھداافف مستوىى من االفائض االذيي يیتجاووزز ااالحتيیاجاتت االفورريیة (ووهھھھو ما قد يیعني ااتخاذذ قرااررااتت صعبة  
في ترااجع أأوو ال تنفذ بعض ااألنشطة)حولل ااألنشطة االتي هھھھي   

− االحفاظظ على ااحتيیاططي صغيیر٬، رربما في شكل االقرووضض غيیر االمستخدمة أأوو االموجوددااتت االقابل للتصرفف٬،  
في حالة حدووثث فرصة متميیزةة تستخدمموواالتي يیمكن أأنن   

− د من تحديید االمواارردد االالززمة للتنميیة (وواالتي قد تكونن االمساحة أأوو إإددااررةة االوقت٬، ووكذلك االتمويیل)٬، وواالتأك 
أأنن هھھھذهه ليیست عائقا لل وويیجريي تناوولهھا ووفقا ألوولويیاتت منخفضة نسبيیا  

− ااستثماررااتت قصيیرةة ااألجل (مثل ااستئجارر مساحة أأوو ااستخداامم االمشكلة٬، اانظر في  هھھھو إإذذاا كانن هھھھذاا 
ااالستشارريیيین) لتحريیر االمواارردد من أأجل االتطوررااتت ااالسترااتيیجيیة  

−  لالستفاددةة من٬، تهھديیداا تنافسيیا ليیس هھھھذاا حيیث قفي االمناطط االشركاء٬، أأوو االمؤسساتت ااألخرىى٬، االتعاوونن مع 
.وحدهھھھال ال يیمكن للمؤسسة ااددااررتهھا االتي االفرصص  

.  
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 4.3 كيیف يیمكننا إإددااررةة االمخاططر االماليیة االرئيیسيیة؟
يیتم تحديید االمخاططر االماليیة االرئيیسيیة كجزء من عمليیة االتخطيیط ااالسترااتيیجي (ووهھھھذهه سوفف تعتمد على ظظرووفف  

مروورر االوقت). االمؤسسة٬، ووسوفف تتغيیر مع  
االتي يیمكن ٬، ووااإلجرااءااتت االتأثيیر االمحتمل االمؤسسة٬، ووتحددد االماليیة االرئيیسيیة االمخاططر بالنسبة لكل •

وواالتي  االطاررئة وواالخطط٬، ووااإلنذاارر االمبكر٬، مقبوللاال االتعرضض٬، وومستوىى هھھھذاا ااألثر للتخفيیف من ااتخاذذهھھھا
.االتعرضض مستوىى إإذذاا تم تجاووزز يیمكن ااستخداامهھا  

هھھھا من االمجموعة االمناسبة ترصد االمخاططر االرئيیسيیة على أأساسس منتظم (رربما لجنة االماليیة أأوو غيیر •
مرتيین أأوو ثالثث مرااتت في االسنة)  

في كل مرةة يیتم إإنتاجج ااسترااتيیجيیة ماليیة جديیدةة٬، وومجموعة مناسبة من االمخاططر االماليیة االرئيیسيیة قد  •
تتغيیر. ثم يیتم إإعاددةة تعريیف هھھھذهه جنبا إإلى جنب مع ااإلجرااءااتت االمخففة.  

 
 

 4.4 كيیف يیمكننا االحد من تأثيیر االركودد غيیر متوقع؟
 

 
متوقعة٬، تتعهھد االمؤسسة تخطيیط االسيینارريیو٬، ووددررااسة مجموعة ووااسعة من ااآلثارر٬، ووقيیاسس هھھھذهه االلتقليیل غيیر  •

ضمن اافترااضاتت معقولة  
ووجودد ووتستخدمم ااإلنذاارر االمبكر أأوو االمؤشرااتت االرئيیسيیة٬، االمتعلقة باألهھھھداافف االماليیة ووغيیر االماليیة االرئيیسيیة٬، مع  •

  هھاخطط التخاذذ إإجرااءااتت تصحيیحيیة في االبوااددرر ااألوولى من االمشاكل٬، ووليیس بعد أأصبحت جزءاا ال يیتجزأأ من
 مما يیجعل عاليیة االتكلفةاالنشاططاتت وو االمساهھھھمة غيیر االنشاططاتت من ااالستعرااضاتت االنقديیة مؤسسةاال تتعهھد •

ال حدااثث خاررجيیة نسبيیا أل رضةمع أأوو٬، االمواارردد االشحيیحة مطالب كبيیرةة على لديیهھا منخفضة نسبيیا٬، مساهھھھمةاال
بدال من ااالنتظارر ٬، االصمودد يیمكن أأنن تحسن كثيیراا هھھھذهه االخسائر للحد من االعمل االمبكر .يیمكن االسيیطرةة عليیهھا

.االمؤسسيیة بقاء أأنهھا تهھددد حتى  
 

في االميیزاانيیاتت االنقديیة ووااإليیرااددااتت وواالفائض٬، بحيیث عندما  حيیثما كانن ذذلك ممكنا يیتم بناء االطوااررئئ االكافيیة •
ما ززاالل هھھھناكك فسحة ماليیة للسماحح لالنتعاشش يیكوننرركودد غيیر متوقع   يیحصل  
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 4.5هھھھل قمنا بتكبيیر االمساهھھھمة االمحتملة من االتحالفاتت ااالسترااتيیجيیة وواالتعاوونن؟

لقد كانن هھھھناكك دداائما أأسبابب قويیة للتعاوونن بيین ااألكادديیميیيین على عملهھم ااألكادديیمي٬، ووهھھھذاا على نطاقق ووااسع في جميیع 
لي. في بيیئة االتعليیم االعالي االحالي٬، ووهھھھناكك ااآلنن براامج تشغيیل قويیة أأيیضا إإلى تشجيیع االتعاوونن أأنحاء االتعليیم االعا

 بشكل عامم
 
:شاملة) ووال بشكل متباددلل حصريیةاالتي هھھھي ليیست ( ما يیلياالفواائد االمحتملة ل ووكبارر االمدررااء حكامماال لقد نظر •  

− وو االمباني٬، ووووضع ترتيیباتت لمرااجعة االتعاوونن في االخدماتت وواالبنيیة االتحتيیة(مثل إإمكانيیة تقاسم االمراافق أأ 
االحساباتت االدااخليیة)  

−  أأوو ترشيیدهه٬، توفيیر االمشتركة أأوو٬، االتحالفاتت ااالسترااتيیجيیة بيین مؤسساتت االتعليیم االعالي (على سبيیل االمثالل 
)االتسويیق االمشتركك  

− تحالفاتت ااسترااتيیجيیة مع مزيید من االمؤسساتت االتعليیميیة (مثل حقوقق ااالمتيیازز ووططرقق االتطورر االمضمونة)   
− الفاتت ااسترااتيیجيیة مع االمنظماتت االتجارريیة (على سبيیل االمثالل في إإددااررةة االمراافق)تح   
− .ااالندماججااالتحادديیة وو االعالقاتت االتي يیمكن أأنن تشمل٬، االمؤسساتت االهھيیكليیة بيین االعالقاتت   

.ددررااسة االجدووىى أأوو للخيیارر تقيیيیم إإجرااء يیتم٬، جديیرةة بالمتابعة خيیاررااتت في حالة ظظهھورر أأيي •  
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سترااتيیجيیاتت االماليیة ووغيیرهھھھا من االشركاتتددمج ااال 5االمبدأأ   

 من قبلاالمملوكة وو مفهھومةاال ااألخرىى٬،ااسترااتيیجيیاتت االمواارردد وو مع ااإلنتاجج أأنن تكونن ااالسترااتيیجيیة  متكاملة يیجب
عمليیة االمرااقبة ٬، ووبدعم من االوااقعي االتحليیل ااالسترااتيیجي٬، ااستنادداا إإلى ااألنشطة وواالمواارردد في إإددااررةة االمعنيیيین

.وواالمرااجعة . 

 
  

 5.1هھھھل ااالسترااتيیجيیة تعتمد على تحليیل ددقيیق ووموضوعي؟
 

مدررااء مسؤوولة مسؤووليیة مباشرةة عن االوحدااتت ااألكادديیميیة في االمناقشاتت ااالسترااتيیجيیة ووصنع االقراارر في اال •
االمؤسسة.  

 ووإإمكاناتت ااألددااء٬، ووااألسوااقق٬، للبيیئة تحليیل موضوعي يینطويي على ووضع االخطة ااالسترااتيیجيیة إإنن عمليیة •
 إلشرااكك٬، يیولى ااالعتبارر خاررجج االمؤسسة قليیلة لديیهھم خبرةة ااإلددااررةة االعليیا فريیق عضاءإإذذاا كانن أأ .للمؤسسة
.االميیسر خاررجي أأوو مستشارر  

 
 

مكننا االتأكد من أأنن ااالسترااتيیجيیة االماليیة متكاملة بشكل صحيیح مع ااسترااتيیجيیاتت ااإلخرااجج (ااألكادديیميیة كيیف يی  5.2
وواالمؤسسة) ووااسترااتيیجيیاتت االمواارردد ااألخرىى للمؤسسة؟  

 في تحقيیق أأهھھھداافف مساهھھھمتهھاااستداامة وو ااألصولل وواالمواارردد على صحة ااسترااتيیجيیاتت االمواارردد ظر فياالن •
ااألكادديیميیة  

يیتم مرااجعة ااسترااتيیجيیاتت مشرووعع ااألكادديیميیة٬، وواالتمويیل٬، وواالمواارردد كافة وواالتي وواافقت عليیهھا نفس االمجموعة  •
ةة٬، بل اانهھا  تحتاجج االى تكرااررعدةة االتي تضم ررؤؤساء ااألقسامم ااألكادديیميیة ووغيیرهھھھا. هھھھذهه ليیست عمليیة لمرةة ووااحد

مرااتت لتحقيیق كل هھھھذهه ااالسترااتيیجيیاتت في محاذذااةة ووضمن االمواارردد االمتاحة. هھھھذهه هھھھي عمليیة حاسمة لتحقيیق 
.Aنوقش في االجزء االتوااززنن بيین ااألهھھھداافف وواالمواارردد وواالبنيیة االتحتيیة للمؤسسة٬، كما   

 بحيیث للمؤسسة االمؤشرااتت االرئيیسيیة عة منمجموعة ووااس تعتبر٬، وواالتي "االمتوااززننبطاقة ااألددااء " نهھج يیتم أأخذ •
.ااالسترااتيیجيیاتت في جميیع وواالمواارردد ااالستثمارر يیمكن أأنن تكونن متوااززنة  

يیتيیح االفرصة وو٬، االمؤسسة ااسترااتيیجيیاتت ووررااء كل االماليیة ووغيیرهھھھا ااالفترااضاتت ااالسترااتيیجيیة االماليیة تلخص •
.بيینهھمالتحديید أأووجهھ االتضارربب   

ليیب) ووررااء خطط ووااسترااتيیجيیاتت ااألعماللهھھھناكك تناسق (في ااالفترااضاتت ووااألسا •  
 

 5.3 هھھھل فهھم ووقبل  كبارر االمدررااء ااألكادديیميیيین االنتائج االمترتبة على ااالسترااتيیجيیة االماليیة؟
 
 

في  ووصنع االقراارر االمناقشاتت ااالسترااتيیجيیة في االوحدااتت ااألكادديیميیة مباشرةة عن االمدررااء االمسؤووليین تشارركك •
االمؤسسة  

لتمكيینهھم االدعم االمناسب االتدرريیب وواالمعلوماتت ووغيیرهھھھا وو ااتت ااألكادديیميیةاالوحد االمسؤووليین عن مدررااءاال تلقى •
.ووحدااتهھمتخطيیط ووإإددااررةة ل ااالسترااتيیجيیة االماليیة ااآلثارر االمترتبة على فهھم من  

االتي تشمل االمحافظيین  اانن عمليیة ووضع االخطة ااالسترااتيیجيیة تتضمن ااسترااتيیجيیة بعيیدةة عن االدووررااتت االمماثلة٬، •
وويیتم إإبالغغ ااالسترااتيیجيیة ووااألهھھھداافف االرئيیسيیة بشكل فعالل ددااخل االمؤسسة.ووجميیع االمديیريین االمعنيیيین.   

االمعنيیيین. االمدررااءشمل جميیع تإإنن عمليیة االمرااقبة وواالمرااجعة  •  
 

تغيیرااتت في مرحلة  اايي االكشف عن تم وووومرااجعتهھا٬،  تم تنفيیذهھھھا كيیف يیمكننا االتأكد من أأنن ااالسترااتيیجيیة.45
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مبكرةة؟  
 

.محدددةة مسبقا على فترااتت االمؤسسيیة االرئيیسيیةجانن ل تقارريیر معرااجعة٬، وواالم عمليیة ررسميیة للمرااقبة هھھھناكك •  
االمدررااء مسؤووليین مسؤووليیة مباشرةة عن هھھھذهه االعمليیة •  

 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


