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 آحملاضرػـمآالوظبمم

ماالدارؼة احملادؾة وغطاق رؾقعة

 اإلداسٚخ نهًحبعجخ انؼهًٙ اإلعبس :أٔال

موهؾقؾماظؾقاغاتمظؿفؿقعمواألداظقبماألدواتمعـمذبؿقسةمؼؿضؿـمرباديبمصرعمػل:االدارؼة احملادؾة متعرؼػ

مماألداءموتؼققؿمواظرضابةماظؿكطقطميفمالدؿكداعفاماٌكؿؾػةمباٌـشلةماالدارؼفمظؾؿلؿقؼاتمعالئؿةمععؾقعاتمتؼارؼرمواسداد

م.اظؼراراتموادباذ

 :جقاغبمسدةمعـماالدارؼةماحملادؾةمأػؿقةمؼؿضحماظلابؼماظؿعرؼػمعـ-م

 م.وزبرجاتفموععاىاتفموأدواتفمعدخالتفمحقثمعـمخرىماألماحملادؾقةماظػروعمسـمطبؿؾػمجدؼدمرباديبمصرعممتعؿرب-1

.متقصريػاماظؿؽاظقػمربادؾةمأوماٌاظقةماحملادؾةمتلؿطعمملماٌـشلةمإلدارةماٌعؾقعاتمعـمجدؼدةماحؿقاجاتمظؿؾؾقةمزفرت-م2

م:اإلدارؼة احملادؾة خصائصم

 .داخؾقةمربادؾةمتعؿربماإلدارؼةماحملادؾة-م

 تػصقؾقةمهؾقؾقةمربادؾةمتعؿربماإلدارؼةماحملادؾة-م

 عقضػقةمربادؾةمتعؿربماإلدارؼةماحملادؾة-م

 اظؼرارمربادؾةمتعؿربماإلدارؼةماحملادؾة-م

 وتارطبقةموحاضرةمعلؿؼؾؾةمععؾقعاتمتقصرماإلدارؼةماحملادؾة-م

 عاظقةمشريموععؾقعاتمعاظقةمععؾقعاتمتقصرماإلدارؼةماحملادؾة-م

موأخرىمواإلؼراداتماظؿؽاظقػمسـمععؾقعاتمتقصرماإلدارؼةماحملادؾة-م

 م:اإلدارؼة احملادؾة أػداف

Aاظؿكطقطميفماإلدارةمٌلاسدةماٌالئؿةماٌعؾقعاتمتقصريم.م. 

Bاظؿشغقؾقةماألغشطةمسؾلماظرضابةميفماإلدارةمٌلاسدةماٌالئؿةماٌعؾقعاتمتقصري.م. 

Cاظػرسقةمواظقحداتمظألصرادماألداءمتؼققؿمميفماإلدارةمٌلاسدةماٌالئؿةمتقصرياٌعؾقعات.م. 

D.ماظؼراراتمادباذمسؿؾقةميفماإلدارةمظرتذقدماٌالئؿةماٌعؾقعاتمتقصري.
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م:اإلدارؼة احملادؾة وزائػم

 .اٌكؿؾػةمعصادرػامعـمواٌعؾقعاتماظؾقاغاتموؿقع.م1

 م.عؿفاغلةمذبؿقساتميفمموتصـقػفامواٌعؾقعاتماظؾقاغاتمهؾققؾ.م2

مثؿم)ماٌالئؿةمشريماٌعؾقعاتموهدؼدم،م(أػؿقؿفامترتقؾفامحلبمثؿم)عـفاماٌالئؿةماٌعؾقعاتموهدؼدماٌعؾقعاتمتؼققؿ.م3

 م(.ادؿؾعادػا

مواظرضابةماظؿكطقطميفمٌلاسدتفام(متؼارؼر)مباٌـشلةمماٌكؿؾػةماالدارؼةمظؾؿلؿقؼاتماٌالئؿةماٌعؾقعاتموتقصقؾمتقصري.م4

.ماظؼراراتمموادباذماألداءموتؼققؿ

 األخشٖ انًحبعجٛخ ٔانؼهٕو اإلداسٚخ انًحبعجخ ثٍٛ انؼاللخ:ثبَٛب

:ماٌاظقــــــــــــــــةمواحملادـــــــــــــــــؾةماالدارؼــــــــــــــــةماحملادــــــــــــــــؾة-مأ

ماإلدارؼة احملادؾةمممممممممممممممممماٌاظقةممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم مممممممماحملادؾة

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم.اٌـشلة جخار فأررا أدادلبشؽؾم مدبدمم. اٌـشلة إدارة أدادل مبشؽؾدبدممم

مممممبؼامظؾؼاغقنط مإظزاعقةمممممممممممممممممم. اٌـشلة إدارة رشؾة حلب اخؿقارؼةم

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم طؾك اٌـشلة سـ إعباظقة مععؾقعاتتقصرمممباٌـشلةماظقحداتماظػرسقةمسـمتػصقؾقفمععؾقعاتممتقصر

صؼطممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممععؾقعاتمتارطبقةممتقصرموعلؿؼؾؾقةموحاضرةمتارطبقةمععؾقعاتممتقصر

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم.صؼطمعاظقةمععؾقعاتممتقصرمعاظقةمشريموععؾقعاتمعاظقةمععؾقعاتممتقصر

ععاؼريممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممموضقائؿفامتؼارؼرػامإسدادممضبؽؿععاؼريموعؾادئمموضقائؿفامتؼارؼرػامإسدادمضبؽؿممال

مععقـةمربادؾقةممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم.سؾقفامعؿعارفموعؾادئمربادؾقة

غلؾقامممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممأسؾكمدضةمبدرجةمععؾقعاتفاممتؿؿقزععؾقعاتمممممممممممممممدضةمدرجةمبـػسمظقلتممععؾقعاتفا

محقثمتراجعمعـمعراجعمحلاباتماخرىممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماحملادؾفماٌاظقفمخاصةماٌلؿؼؾؾقةمعـفا

:ماظؿؽـــــــــــــــاظقػمربادـــــــــــــــــــــؾةموماالدارؼـــــــــــــــــــــــــةماحملادـــــــــــــؾة-مب

ماإلدارؼة احملادؾة                                                                                اظؿؽاظقػ ممممممربادؾة

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممصؼطمتارطبقةمععؾقعاتممتقصرموحاضرةموعلؿؼؾؾقةمتارطبقةمععؾقعاتممتقصر

ععؾقعاتمسـمسـاصرماظؿؽاظقػمصؼطممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممتقصرمععؾقعاتمسـمسـاصرماظؿؽاظقػمواإلؼراداتمموأخرىمممممممممممممممممممممممتقصر
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مترطزماالػؿؿاممسؾكمععؾقعاتمماظؿؽاظقػمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممتفؿؿممبعؾقعاتماظؿؽاظقػمضصريةموعؿقدطةمممممممممممممممممممم

م.ورقؼؾةماألجؾ.مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممضصريةماألجؾمصؼطم

 انًحبعجٛخ غٛش ٔانؼهٕو اإلداسٚخ انًحبعجخ ثٍٛ انؼاللخ :ثبنثب

م:االضؿصاد وسؾؿ االدارؼة احملادؾة -أ

متقصريميفمبدورػامظؾؼقامماحملادؾةماالدارؼةمواػؿؿاعاتمجملاالتماألػؿقةمذاتماٌػاػقؿمبعضماالضؿصادمسؾؿممؼقصر

ماعـؾةموعـماظؼرارات،موادباذماألداءموتؼققؿمواظرضابةماظؿكطقطميفمٌلاسدتفامماالدارؼةماٌكؿؾػةمظؾؿلؿقؼاتماظالئؿةماٌعؾقعات

.مايدؼةمواظؿؽؾػةماظؿػاضؾقة،ماظؿؽاظقػماظؾدؼؾة،ماظػرصةمتؽؾػة:ماٌػاػقؿمػذه

م:اظؽؿقة االداظقب وسؾؿ االدارؼة احملادؾة -ب

متقصريميفمبدورػامظؾؼقامماالدارؼةمعـفاماحملادؾةمتلؿػقدماظيتماظؽؿقةماألداظقبمعـمذبؿقسةماظعؿؾقاتمحبقثممتقصر

موعـماظؼرارات،موادباذموتؼققؿماألداءمواظرضابةماظؿكطقطميفمٌلاسدتفامماٌكؿؾػةماالدارؼةماٌالئؿةمظؾؿلؿقؼاتماٌعؾقعات

م.ماظؿعادلموهؾقؾماظرؼاضقة،ماالحؿؿاالت،ماٌعادالتمغظرؼة:ماٌػاػقؿمػذهماعـؾة

مم:اظلؾقطقة اظعؾقم و االدارؼة احملادؾة - ج

موزائػفامأداءميفماالدارةمظـفاحمرئقللماالغلاغلمطؿقددمباظعـصرمترتؾطماٌػاػقؿمعـمذبؿقسةماظلؾقطقةماظعؾقمممتقصر

مظؾؿلؿقؼاتماٌالئؿةمتقصريماٌعؾقعاتميفمبدورػامظؾؼقامماظلؾقطقةماٌػاػقؿمػذهمعـماالدارؼةموتلؿػقدماحملادؾةماٌكؿؾػة،

:ماظلؾقطقةمػذهماٌػاػقؿماعـؾةموعـماظؼرارات،موادباذماألداءموتؼققؿمواظرضابةميفماظؿكطقطمٌلاسدتفاماٌكؿؾػةماالدارؼة

.مايقاصزموعػفقمماٌشارطة،معػفقم

 اإلداسح ٔظبئف ٔ اإلداسٚخ انًحبعجخ :ساثؼب

 معقازغاتمذؽؾميفماٌـشلةموخططمأػدافماظالزعةمظرتعبةماٌعؾقعاتمتقصريميفماالدارؼةماحملادؾةممتلاسد: انزخغٛظمم

م.اظرحبقةمدبطقطمذباالتميفمظؾؿلاسدةماٌالئؿةماٌعؾقعاتمتقصريميفمتلاسدمطذامتؼدؼرؼة،

 م،م(اظؿؼدؼرؼةماٌقزغاتم)ماٌلؿفدفماألداءمسـمععؾقعاتمتقصريميفماالدارؼةماحملادؾةمتلاسدم:األداء ٔرمٛٛى انشلبثخ

ماألجراءاتمواضرتاحمأدؾابفامموهؾقؾمبقـفؿاماالسبراصاتم،وهدؼدم(ماظػعؾلماألداءمتؼارؼرم)ماألداءاظػعؾلمسـموععؾقعات

.ماٌـادؾةماظعالجقة

 مدرجةمزؼادةموباظؿاظلماظؼرارمبدائؾمسـماٌالئؿةماٌعؾقعاتمتقصريميفماالدارؼةماحملادؾةمتلاسدم: انمشاساد ارخبر

.ماظؼرارمادباذمسؿؾقةمترذقدماظؼرار،وباظؿاظلمعؿكذمظدىماظؿلطدمدرجةسدممودبػقضماٌعرصة

 ٔانحذٚثخ انزمهٛذٚخ اإلداسٚخ انًحبعجخ ٔأدٔاد أعبنٛت :خبيغب

ماظؿكطقطقة اٌقازغاتمأدؾقبم •
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مهؾقؾماظؿعادلممنقذج • 

مأدؾقبماظؿؽاظقػماٌعؿارؼة • 

مماٌلؽقظقة ربادؾةمممأدؾقب •

اٌاظلمأدؾقبماظؿقؾقؾم • 

ممأدؾقبماظؿقؾقؾماظؿػاضؾل •

سبراصاتمالامأدؾقبمهؾقؾم•

م(أدؾقبماالدارةماالدرتاتقفقةمظؾؿؽؾػةم،منقذجماظؼقاسماٌؿقازنمظألداءم:معـؾم)مماخرىمحدؼـةمأدوات• 

م

م×آغؿفتماحملاضرػـم×م

م

 آحملاضرػـمآظـاغقفمم

ماٌقازغاتماىارؼةمواظرأمساظقةم

انزؼشٚف ثبنًٕاصَخ انزخغٛغٛخ ٔخظبئظٓب :أٔال

 م:رؼشٚف انًٕاصَخ انزخغٛغٛخ

متغطلماألغشطةماٌكؿؾػةمظؾؿـشلمظػرتةمعلؿؼؾؾقةميفمصقرةمذاعؾةمومسؾارةمسـمترعبةمعاظقةمظألػدافمومظؾكططماظؽؿقةماظيت

م.عـلؼةمومتؿكذمطلداسمٌؿابعةماظؿـػقذماظػعؾلموتؼققؿماألداءمورضابؿفمواظؿـلقؼموادباذماظؼرارات

 م:خظبئض انًٕاصَخ انزخغٛغٛخ

م:عـماظؿعرؼػماظلابؼمتؿضحماًصائصماظؿاظقفمظؾؿقازغةماظؿكطقطقة-م

متعؿربماٌقازغةمتصقرامطؿقاموضقؿقامألػدافماٌـشلةمخاللمصرتةمععقـة-م1

متعدماٌقازغةمظػرتةمزعـقةمعؼؾؾةمأيمتؿعؾؼمباٌلؿؼؾؾ-م2

مضبؽؿماسدادموتـػقذماٌقازغةمذبؿقسةمعـماألدسمعـؾماظلقاداتماإلدرتاتقفقةمظؾؿـشلة-م3

مصببمانمتعدماٌقازغةموصؼامظإلعؽاغقاتماٌؿاحةمواظظروفماحملؿؿؾمأنمتلقدموضتمتـػقذماٌقازغة-م4
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مصببمأنمتعؿؿدماٌقازغةمعـماالدارةماظعؾقامحؿكمتصؾحمعؾزعةموضابؾةمظؾؿـػقذ-م5

متفدفماٌقازغةماظبمعلاسدةماالدارةميفمذباالتماظؿكطقطمواظرضابةموتؼققؿماألداءموادباذماظؼرارات-م6

: أْذاف انًٕاصَخ انزخغٛغٛخ: ثبَٛب 

م.مترعبةمأػدافموخططماٌـشلةميفمجداولمصرسقةمتؿضؿـمعؼاؼقسمطؿقةموضقؿقةمميؽـمتـػقذػا:اٌقازغةمأداةمظؾؿكطقط-م1

اٌؼارغةمبنيماألداءماٌلؿفدفمواألداءماظػعؾلموهدؼدماالسبراصاتمبقـفؿاموهؾقؾمم:اٌقازغةمأداةمظؾرضابةموتؼققؿماألداءم-م2

م.أدؾابفامواضرتاحماالجراءاتماظؿصققققةم

متقحقدمجفقدماالداراتمواألضلاممداخؾماٌـشلةموتـلقؼماظعؿؾمبقـفامحبقثمتعؿؾمععامبشؽؾم:اٌقازغةمأداةمظؾؿـلقؼم-م3

م.عؿؽاعؾموعرتابط

م.متقصريماٌعؾقعاتماٌالئؿةماظالزعةمٌلاسدةماالدارةميفمادباذماظؼراراتماظلؾقؿة:اٌقازغةمأداةمظرتذقدمادباذماظؼراراتم-م4

م.متمديمدورامصعاالمطلداةمظالتصالمواظؿغذؼةماظعؽلقةمظؾؿعؾقعاتمبنيماٌلؿقؼاتماالدارؼةماٌكؿؾػة:اٌقازغةمأداةمظالتصالم-م5

انًجبدئ انؼهًٛخ نهًٕاصَخ انزخغٛغٛخ :ثبنثب 

م.متؽقنماٌقازغةمذاعؾةمىؿقعماالداراتمواألضلاممواظعؿؾقاتموأوجفماظـشاطمباٌـشلة:عؾدأماظشؿقل-م1

متؿؿماظرتعبةمظؾكططمواٌقازغاتماظعقـقةميفمذؽؾمغؼديموذظؽمظؿقحقدمأداسماظؼقاسمبنيم:عؾدأماظؿعؾريماٌاظلم-م2

م.اٌقازغاتماٌكؿؾػة

متؼلقؿماظػرتةماظزعـقةماالعباظقةمظؾؿقازغةماظبمصرتاتمزعـقةمتػصقؾقةمتقضحمخالهلامتقضقتمتقضعم:عؾدأماظؿقزؼعماظزعين-م3

م.(عقازغةماظلـةماظؼادعةمتؼلؿمعـالماظبمصرتاتمربعمدـقؼةمأومذفرؼةم)حدوثماظعؿؾقاتماٌكؿؾػةمسؾلمعدارمصرتةماٌقازغةم

وؼرتؾطمبذظؽم.مماذرتاكمعبقعماٌلؿقؼاتماالدارؼةميفماسدادماٌقازغاتمظضؿانمسدممععارضةمتـػقذػا:عؾدأماٌشارطةم-م4

م.موػقمؼعينماضـاعماألصرادماٌشارطنيمبلػؿقةماٌقازغةموضرورةمناحفا«مبقعماٌقازغةم»عصطؾحمؼلؿكم

مبعـكمأنمطؾمجزءمعـمأجزاءماٌقازغةمؼؿلثرمبلجزاءم،ممتعؿربماٌقازغةموحدةمواحدةمالمتؿفزأ:عؾدأموحدةماٌقازغةم-م5

م.اٌقازغةماألخرىمغؿقفةماظعالضاتماظؿؾادظقةمبنيمزبؿؾػمأوجفماظـشاطميفماٌـشلة

: يشاحم اػذاد انًٕاصَخ انزخغٛغٛخ: ساثؼب

وتعؿربم،مؼؿؿمهدؼدماألػدافماظيتمتلعكماٌـشلةمظؿقؼقؼفامخاللماظػرتةماٌلؿؼؾؾقةماظؼادعة:معرحؾةمهدؼدماألػداف-م1

اٌقازغةمأداةمتلؿكدممظؾؿعؾريماظؽؿلمواٌاظلمسـمػذهماألػدافمواٌلاسدةميفمإسدادماًططماظػرسقةمظإلداراتمواألضلامم

م.اٌكؿؾػةمباٌـشلةمظؿقؼقؼمتؾؽماألػداف
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ؼؿؿماظؿـلقؼمبنيماًططمواٌقازغاتماظػرسقةمظإلداراتمواألضلامم:معرحؾةماظؿـلقؼمبنيماًططمواٌقازغاتماظػرسقة-م2

م.اٌكؿؾػةمباٌـشلةمحؿكمؼؿقؼؼماظؿؽاعؾمواظرتابطمبقـفاموعبعفاميفمعقازغةمذاعؾةمعؿؽاعؾةمعؿقازغةمواحدة

تؼدمماٌقازغةماظؿكطقطقةماظشاعؾةماظبماالدارةماظعؾقامظؾؿـشلةمالسؿؿادػامواٌقاصؼةمسؾقفام:معرحؾةماسؿؿادماٌقازغةماظشاعؾة-م3

م.حؿكمتصؾحمعؾزعةموؼؿؼقدمبفاماىؿقعموؼعؾؿقنمسؾكمهؼقؼماألػدافماظيتمترعلماظقفا

إَٔاع انًٕاصَبد  : خبيغب

م:-ممتؼلؿماٌقازغاتماظؿكطقطقةماظبميٍ حٛث انفزشح انضيُٛخم

م(دـةمعاظقةمواحدةم/متغطلمصرتةمربادؾقةمم)عقازغاتمضصريةماألجؾم-م1

م.عقازغاتمعؿقدطةمورقؼؾةماألجؾ-م2

م:-متؼلؿماٌقازغاتماظؿكطقطقةماظبم:يٍ حٛث يغزٕٚبد انُشبطم

مم(تعدمٌلؿقىمواحدمعـمعلؿقؼاتماظـشاطمم)عقازغةمثابؿةم-م1

مم.(تعدمظعدةمعلؿقؼاتمغشاطمم)عقازغةمعرغةم-م2

م:-تؼلؿماٌقازغاتماظؿكطقطقةماظبمم:يٍ حٛث عجٛؼخ انؼًهٛبدم

ماخل....معقازغةماٌؾقعاتم،عقازغةماالغؿاجم:عـؾم(اىارؼة)عقازغةماظعؿؾقاتماظؿشغقؾقةم-م1

م.عقازغةماظعؿؾقاتماظـؼدؼة-م2

م(ذراءموتؽقؼـمأصقلمثابؿةم)عقازغةماظعؿؾقاتماظرأمساظقةم-م3

اػذاد انًٕاصَخ انزخغٛغٛخ انشئٛغٛخ : عبدعب

مموتؿؽقن،متـؾماٌقازغةماظؿكطقطقةماظرئقلقةمخطةمتشغقؾقةموعاظقةمضصريةماألجؾ

م:عـمذبؿقسةمعـماٌقازغاتماٌؿكصصةماظيتمؼعدػاماٌلؽقظقنمبؽؾمضلؿمعـمأضلامماٌـشلةموتشؿؿؾمسؾكم

م
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اػذاد يٕاصَخ انًجٛؼبد : عبثؼب

حقثمأنمدرادةماظلققم،ػقماألداسمواًطقةماألوظبمإلسدادماٌقازغةماظشاعؾةمظؾؿـشلةمؼعؿربماسدادمعقازغةماٌؾقعات

موتؼدؼرمحفؿماٌؾقعاتماٌؿقضعمظؾػرتةماظؼادعةمؼعدمػقمغؼطةماظؾداؼةميفمبـاءمعقازغاتمتشغقؾقةمأخرى

م.معـؾمعقازغةماإلغؿاجموعقازغةماٌصروصاتماظؿلقؼؼقةموشريػا

مطؿقةماٌؾقعاتماظؿؼدؼرؼةمودعرماظؾقعماظؿؼدؼريموضقؿةماٌؾقعاتماظؿؼدؼرؼةمظؾؿـشلةمتقضحمعقازغةماٌؾقعات

م.وحلبماظػرتاتماظزعـقةماظؿػصقؾقةمظؾؿقازغة،موحلبمأغقاعماٌـؿفاتماٌكؿؾػة،ممعقزسةمحلبمعـارؼماظؾقع

ؼعؿؿدمإسدادمعقازغةماٌؾقعاتمسؾكماٌعادظةماآلتقةم: 

م

: يٕاصَـــــــخ انًجٛؼـــــــبد  -  (1)حـــبنخ ػًهٛــــخ 

وتدرسماظشرطةماسدادماٌقازغةماظؿكطقطقةم،م"ماالحلاءم"موتؼقممبؾقعفميفمعـطؼةمم(أمم)اٌـؿجم"مايؿدم"متـؿجمذرطةم

م:ممػـمموضدمتقاصرتمظدؼؽماظؾقاغاتماآلتقةم1435ظؾؿؾقعاتمسامم

مموحدةم68000يفماظلققممم(أمم)حفؿماظطؾبماظؽؾلماٌؿقضعمسؾكماٌـؿجم-م1

مم%25ايصةماظلقضقةمظؾشرطةمعـماظطؾبماظؽؾلممسؾكماٌـؿجمم-م2

مػـمسؾكم1435مخاللماظػرتاتماظربعمدـقؼةمعـماظعاممم4:5:6:2  عـماٌؿقضعمأنمتلققماظشرطةمحصؿفاماظلقضقةمبـلؾة-م3

م.اظؿقاظلم

ممرؼالم60مبؾؾغممم(أمم)ؼؼدرمدعرماظؾقعممظؾقحدةمعـماٌـؿجم-م4

مممػـ1435ماسدادماٌقازغةماظؿكطقطقةمظؾؿؾقعاتمظؾعامماظؼادمم:انًغهٕة

: رًٓٛذ اإلخبثخ 

مموحدة17000 = % 25  × 68000م=ظؾشرطةمم(اٌؾقعاتماظلـقؼةمم)ايصةماظلقضقةم

مموحدة2000 = 17 / 2 × 17000 =(م1 )طؿقةمعؾقعاتمتؼدؼرؼةماظربعم

مموحدة6000=  17 / 6 × 17000=م(م2 )طؿقةمعؾقعاتمتؼدؼرؼةماظربعم

مموحدة5000 = 17 / 5 × 17000=م(م3م)طؿقةمعؾقعاتمتؼدؼرؼةماظربعم

مموحدة4000 = 17 / 4 × 17000م=(م4م)طؿقةمعؾقعاتمتؼدؼرؼةماظربعم
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ششكخ انحًذ 

 ْـ 1435يٕاصَخ انًجٛؼبد نهؼبو 

م

يٕاصَـــــخ انًجٛؼـــــــبد –  ( 2 )حبنــــخ  ػًهٛـــــخ 

واظشرطةمبصددماسدادماٌقازغةماظؿكطقطقةمظؾؿؾقعاتمظػرتةماظـالثةم،م"ممم"مبنغؿاجموبقعماٌـؿجم"ماظققدػم"متؼقممذرطةم

م:موضدمتقاصرتمظدؼؽماظؾقاغاتماآلتقةم.ممػـم1435أذفرماألوظبمظؾعامم

وحدةمتقزعمخاللماظـالثةمأذفرماٌذطقرةمسؾكماظـققم  20000بؽؿقةمم"ممم"مضدرتماظشرطةمعؾقعاتفامعـماٌـؿجم-م1

م:اآلتل

مكمية المبيعات    ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم الشهر

موحدة 5000                                               1م

مموحدة8000                                               2م

موحدة 7000                                               3م

مسؾكماظؿقاظلمم%م40م،م%مم60يفمعـطؼيتماالحلاءمواظرؼاضمسؾكمأداسمغلبمبقعمم"ممم"متلققماظشرطةماٌـؿجم-م2

مرؼال 10ؼؼدرمدعرماظؾقعمظؾقحدةمعـماٌـؿجمممممبؾؾغمم-م3

مممػـ1435مظؾعامماظؼادممنهشثغ األٔلاسدادماٌقازغةماظؿكطقطقةمظؾؿؾقعاتمم:انًغهٕة

 : رًٓٛــــــــــذ اإلخبثــــــــــــــخ 

مموحدة5000م=م1طؿقةمعؾقعاتماظشفرم-م1

موحدة 3000=  % 60 × 5000 =طبصماالحلاءم

مموحدة2000 = % 40 × 5000م=طبصماظرؼاضم
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موحدةم 8000م=م2طؿقةمعؾقعاتماظشفرم-م2

مموحدةم4800 = % 60 × 8000م=طبصماالحلاءم

مموحدة3200 = % 40 × 8000م=طبصماظرؼاضم

موحدة 7000 م=3طؿقةمعؾقعاتماظشفرم-م3

مموحدة4200 = % 60 × 7000م=طبصماالحلاءم

مموحدة2800 = % 40 × 7000م=طبصماظرؼاضم

ششكخ انٕٛعف 

 ْـ 1435يٕاصَخ انًجٛؼبد نهشثغ األٔل نؼبو 

 

م×آغؿفتمآحملاضرػـم×م

م

 آحملاضرػـمآظـكظـفمم

ماىارؼة اظؿشغقؾقة اٌقازغات اسداد :تابع

م)اٌؾاذرة اٌقاد وعقازغة االغؿاج، عقازغة (

رؼشٚف ٔاػذاد يٕاصَخ االَزبج  :أٔال

ماٌؿقضعماالغؿاجمطؿقةمتؾنيموػلماظؼادعة،ماظػرتةمخاللمظؾؿـشلةماإلغؿاجقةماألغشطةمبؿكطقطماإلغؿاجمعقازغةمدبؿص

 ظؾؿقازغةماظؿػصقؾقةماظزعـقةماظػرتاتمسؾكموعقزسةماٌقازغةمصرتةماعباظلمخاللماغؿاجفا
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م:اآلتقةماٌعادظةمسؾكماإلغؿاجمعقازغةمإسدادمؼعؿؿد

م

: ٚالحظ ػهٗ يٕاصَخ االَزبج اٜرٙ

م:مسـمععؾقعاتمضقءميفماإلغؿاجمعقازغةمإسدادمؼؿؿ-م1

مظؾعؿالءماظؾقعمبطؾؾاتماظقصاءمؼضؿـمبشؽؾماٌلؿؼؾؾقةماإلغؿاجمطؿقاتمتؼدؼرمؼؿؿمم:اٌؾقعاتمعقازغة

مصرتةمغفاؼةمأومبداؼةميفمدقاءماظؿامماإلغؿاجمعـماٌطؾقبةماٌكزونممبلؿقؼاتماإلغؿاجمطؿقاتمتؼدؼرمؼؿلثرم:اٌكزونمدقادةم

مماٌقازغة

ممظؾشرطةماٌؿاحفماالغؿاجقةماظطاضةمعـمأضؾمأومعلاوؼةمتؽقنمأنمصببماالغؿاجمطؿقاتمانمم:اٌؿاحةماالغؿاجقةماظطاضةمحفؿم

ماالغؿاجقةماظؿؽاظقػمسـاصرمعقازغاتمػلمأخرىمتشغقؾقةمعقازغاتمواسدادمبـاءميفماظزاوؼةمحفرمػلماالغؿاجمعقازغةمتعؿرب-م2

مماٌؾاذرةمشريماالغؿاجقةماظؿؽاظقػموعقازغةماٌؾاذرةماألجقرموعقازغةماٌؾاذرةماٌقادمعقازغةموتشؿؾ

مصؼطماظصـاسقةماظشرطاتميفماالغؿاجمعقازغةمتعد-م3

يٕاصَـــــــــــــخ االَزــــــــــــــبج  - (3)حبنـــــــــــــخ ػًهٛــــــــخ 

مظدؼؽمتقاصرتموضدمػـ1435ماظؼادممظؾعامماإلغؿاجمعقازغةمإسدادمبصددمواظشرطةم،م"مكم"ماٌـؿجموتؾقعمتـؿج"مايؿدم"مذرطة

مم:اآلتقفماظؾقاغات

مسؾك 1435ماظعاممعـمدـقؼةماظربعماظػرتاتمخاللموحدةم4000 ، 5000 ، 6000 ،  2000ماظؿؼدؼرؼةماٌؾقعاتمطؿقات-م1

مماظؿقاظل

معؾقعاتمطؿقةمعـم%25مؼعادلممػـم1435ماظعاممعـمدـةمربعمطؾمغفاؼةميفمتامماغؿاجممبكزونماالحؿػازميفماظشرطةمترشب-م2

ممعؾاذرةمؼؾقفماظذيماظربع

مموحدةم2000مبؽؿقةممػـم1436مظؾعامماألولمظؾربعماٌؾقعاتمتؼدر-م3

م.موحدةم800مبؽؿقةممػـ1434مظؾعامماظؿامماإلغؿاجمعـماٌؿقضعماظػرتةمآخرمزبزونمؼؼدر-م4

: انًغهٕة 

مػـ 1435مظؾعامم“مايؿدم“مظشرطةمظإلغؿاجماظؿكطقطقةماٌقازغةمإسداد
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: رًٓٛذ االخبثخ 

م%25م×مؼؾقةماظذيماظربعمعؾقعاتمطؿقةم=مدـةمربعمأيمآخرمتامماغؿاجمزبزون-م1

مموحدةX25% = 1500  6000( = 1)زبزونماغؿاجمآخرماظربعم

مموحدةX25% = 1250  5000( = 2)زبزونماغؿاجمآخرماظربعم

مموحدةX25 % =1000  4000( = 3)زبزونماغؿاجمآخرماظربعم

مموحدةX25% = 500  2000( = 4)زبزونماغؿاجمآخرماظربعم

مموحدة500م=م1435ظؾعامم آخش انفزشح نهشثغ األخٛشزبزونم=مم1435آخش انفزشح الخًبنٙ انؼبو زبزونم-م2

مموحدةم800 = 1434زبزونمآخرماظػرتةمظؾعاممم=م1435ظؾعاممم(1)زبزونمأولماظػرتةمظؾربعم-م3

م........موػؽذام(1)زبزونمآخرماظػرتةمظؾربعمم=م(2 )زبزونمأولماظػرتةمظؾربع-م4

مموحدة800 = 1435مظؾعاممأٔل انفزشح نهشثغ األٔلزبزونمم=م1435أٔل انفزشح الخًبنٙ انؼبو زبزونم-م5

 ششكخ انحًذ
 ْـ 1435 نهؼبواإلَزبج  يٕاصَخ

م

انًجبشــــشح  انًــــٕاد يٕاصَــــخ اػـــذاد:أٔال

م،ماألوظقةماٌقادمعشرتؼاتمطؿقةم،ماألوظقةماٌقادمعـماٌكططماإلغؿاجمبرغاعجمماحؿقاجات:بؿؼدؼر اٌقازغة ػذه دبؿصم•

م.ماٌقازغةمصرتةمخاللموذظؽم،ماألوظقةماٌقادمعشرتؼاتمتؽؾػة

 م:خطقاتمظـالثموصؼاماٌؾاذرةماٌقادمعقازغةماسدادمؼؿؿ•

 ماظػرتةمخاللماٌؾاذرةماٌقادمعـماالغؿاجماحؿقاجاتمهدؼدمم:األوظبماًطقة

 ماظػرتةمخاللماٌطؾقبةماألوظقةماٌقادمعشرتؼاتمطؿقةمهدؼدمم:اظـاغقةماًطقة
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ماظػرتةمخاللماٌطؾقبةماألوظقةماٌقادمعشرتؼاتمتؽؾػةمهدؼدمم:اظـاظـةماًطقة

 :  ٚالحظ ػهٗ يٕاصَخ انًٕاد انًجبششح اٜرٙ •

 م:سـمععؾقعاتمضقءميفماألوظقةماٌقادمعقازغةمإسدادمؼؿؿ-م1

م(ماظؿؼدؼريماالغؿاجمطؿقاتم)ماإلغؿاجمممعقازغة

م(اظػرتةموآخرماظػرتةمأولم)ماألوظقةمظؾؿقادمباظـلؾةماٌكزونممدقادة 

م.هلاماظؿؼدؼريماظشراءمودعرماالغؿاجقةماظعؿؾقةميفماألوظقةماٌقادمادؿكدامممععدالت 

ماالغؿاجقةماظؿؽاظقػمسـاصرمأػؿمعـمؼعدماألوظقةماٌقادمسـصرمأنمحقثم،مغلؾقامطؾريةمأػؿقةمذاتماٌقازغةمػذهمتعؿرب-م2

مهلذاماىقدةمواظرضابةماظؿكطقطمصانمظذامماظصـاسات،مبعضميفماٌـؿجمتؽؾػةماعباظلمعـم %50معـممأطـرماظبمغلؾؿفمتصؾمصؼد

م.ماٌـؿجمتؽؾػةماعباظلمسؾكمصعالمبشؽؾمدقمثرماظعـصر

 يٕاصَــــخ انًــــٕاد انًجبشـــشح  - (4 )حبنــــخ ػًهٛــــخ 

مظعـاصرمدبطقطقةمعقازغاتماسدادمبصددماظيتماظصـاسقة"مايؿدم"مذرطةمسـماآلتقةماظؾقاغاتمظدؼؽمتقاصرت

 م:ػـم1435ماظؼادممظؾعامماالغؿاجقةماظؿؽاظقػ

موحدة 3500 ، 4750 ، 5750 ، 2700م:مػلم1435ماظؼادممظؾعاممدـقؼةماظربعماظػرتاتمخاللماظؿؼدؼريماالغؿاجمطؿقات-م1

 م.اظؿقاظلمسؾل

ماًامماٌقادمعـمجرممظؾؽقؾقماظؿؼدؼريماظشراءمدعرم،مجراممطقؾقم10مبماًامماٌقادمعـماٌـؿجموحدةماحؿقاجاتمتؼدر-م2

 مرؼالم1,6

مدـةمظؾربعماالغؿاجماحؿقاجاتمعـم%م50مؼعادلمدـةمربعمطؾمغفاؼةم(مأوظقةم)مخاممعقادممبكزونماالحؿػازميفماظشرطةمترشب-م3

 معؾاذرةمؼؾقفماظذي

 مجراممطقؾقم10500مبمؼؼدرمػـم1434ماظعاممآخرماًامماٌقادمزبزون-م4

 مجراممطقؾقم27000مبؽؿقةمتؼدرمػـم1436ماظعاممعـماألولمظؾربعماًامماٌقادمعـماالغؿاجماحؿقاجات-م5

 : انًغهٕة

 1435ماظؼادممظؾعام"مايؿدم"مظشرطةماٌؾاذرةماٌقادمتؽؾػةمعقازغةمإسداد-م1

 .اٌقازغةمصرتةمخاللماظقاحدةمظؾقحدةماظؿؼدؼرؼةماٌؾاذرةماٌقادمتؽؾػةمهدؼد-م2

: رًٓٛذ االخبثخ 
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مم%50مXاحؿقاجاتماظربعماظذيمؼؾقفمعـماٌقادماألوظقةم=مزبزونمعقادمأوظقةمآخرممأيمربعمدـفم-م1

ممطقؾقمجراممX50 % =28750  57500(م=م1)زبزونمعقادمآخرماظربعم

ممطقؾقمجراممX50% = 23750  47500(م=م2)زبزونمعقادمآخرماظربعم

مطقؾقمجرامم X% = 17500 50 35000(م=م3)زبزونمعقادمآخرماظربعم

مطقؾقمجرام X50% = 13500  27000 (م=4)زبزونمعقادمآخرماظربعم

ممطقؾقمجرام13500م=م1435آخش انفزشح نهشثغ األخٛش نهؼبو زبزونمم=م1435آخش انفزشح الخًبنٙ انؼبو زبزونم-م2

ممطقؾقمجرامم10500 = 1434زبزونمآخرماظػرتةمظؾعاممم=م1435ظؾعاممم(1)زبزونمأولماظػرتةمظؾربعم-م3

م........وػؽذامم(1)زبزونمآخرماظػرتةمظؾربعمم=م(2)زبزونمأولماظػرتةمظؾربعم-م4

ممطقؾقمجرامم10500 = 1435مظؾعاممأٔل انفزشح نهشثغ األٔلزبزونمم=م1435أٔل انفزشح الخًبنٙ انؼبو زبزونم-م5

 ششكخ انحًذ
 ْـ 1435 نهؼبو انًجبششح انًٕاد يٕاصَخ

م

  انٕاحذح نهٕحذح انًجبششح انزمذٚشٚخ انًٕاد ركهفخ  رحذٚذ(2)-

م:حقثمأنم،عـماٌقازغةماظلابؼةمظؾؿقادماٌؾاذرةمميؽـمحلابمتؽؾػةماٌقادماٌؾاذرةماظؿؼدؼرؼةمخاللمصرتةماٌقازغةم

ممدعرماظشراءماظؿؼدؼريم Xاحؿقاجاتماظقحدةمعـماٌقادماٌؾاذرةم=متؽؾػةماٌقادماٌؾاذرةماظؿؼدؼرؼةمظؾقحدةماظقاحدةم

ممرؼالم16 = 1,6مXمطقؾقمجراممظؾقحدةم10ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم=م

م

م×آغؿفتمآحملاضرػـم×مم
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م

 مآحملاضرػـمآظرآبعفممم

ماسدادماٌقازغاتماظؿشغقؾقةماىارؼة:متابع

م،عقازغةماظؿؽاظقػماالغؿاجقةمشريماٌؾاذرةم،عقازغةماألجقرماٌؾاذرةم)

م(وعقازغةماٌصروصاتماظؿلقؼؼقةموماالدارؼةم

رؼشٚف ٔ اػذاد يٕاصَخ األخٕس انًجبششح  :أٔاًل 

احؿقاجاتمبرغاعجماالغؿاجماٌكططمظؾؿـشلةمعـماظؼقىماظعاعؾةموذظؽمخاللمصرتةمم:مدبؿصمػذهماٌقازغةمبؿؼدؼرم•

م:وػلمتقضح.ماٌقازغة

متؼدؼراتمداساتماظعؿؾماٌؾاذرماظالزعةمظؾقصاءمبربغاعجماالغؿاجماٌكطط-

 خاللمصرتةماٌقازغةم(األجقرماٌؾاذرة)تؼدؼراتمتؽؾػةماظعؿؾماٌؾاذرم-

م:مؼالحظمسؾكمعقازغةماألجقرماٌؾاذرةماآلتلم•

متؼدؼراتمداساتماظعؿؾماٌؾاذرةماظالزعةمظربغاعجماالغؿاجماٌكطط-م1

ماحؿقاجماظقحدةمعـمداساتماظعؿؾماٌؾاذر×مطؿقاتماالغؿاجماظؿؼدؼرؼةممممم=م

م(األجقرماٌؾاذرة)تؼدؼراتمتؽؾػةماظعؿؾماٌؾاذر-2

مععدلماألجرماظؿؼدؼريمظؾلاسة×متؼدؼراتمداساتماظعؿؾماٌؾاذرممم=

م:ؼؿؿمإسدادمعقازغةماألجقرماٌؾاذرةميفمضقءمععؾقعاتمسـ-م3

م(طؿقاتماالغؿاجماظؿؼدؼري)معقازغةماإلغؿاجم

م.مععدلماألجرماظؿؼدؼريمظلاسةماظعؿؾماٌؾاذر،ممععدالتمادؿكدامماظعؿؾماٌؾاذرميفماظعؿؾقةماالغؿاجقةم

يٕاصَــــخ األخـــٕس انًجبشــشح - (5)حبنــخ ػًهٛـــخ 

اظصـاسقةماظيتمبصددماسدادمعقازغاتمدبطقطقةمظعـاصرماظؿؽاظقػم"مايؿد"تقاصرتمظدؼؽماظؾقاغاتماآلتقةمسـمذرطةم

م:مػـمم1435االغؿاجقةمظؾعامماظؼادمم
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م:مػل1435طؿقاتماالغؿاجماظؿؼدؼريمخاللماظػرتاتماظربعمدـقؼةمظؾعامماظؼادممم-م1

م.موحدةمسؾكماظؿقاظل3500،  4750 ،  5750 ،  2700

متؼدرماحؿقاجاتموحدةماٌـؿجمعـمداساتماظعؿؾماٌؾاذرمبلاسؿني-م2

ممرؼال6ععدلماألجرماظؿؼدؼريمظلاسةماظعؿؾماٌؾاذرم-م3

: انًغهٕة

م1435ظؾعامماظؼادممم"مايؿد"إسدادمعقازغةماألجقرماٌؾاذرةمظشرطةم-م1

مهدؼدماألجقرماٌؾاذرةماظؿؼدؼرؼةمظؾقحدةماظقاحدةمخاللمصرتةماٌقازغة-م2

م:االجابة

 ششكخ انحًذ

  ْـ1435يٕاصَخ األخٕس انًجبششح نهؼبو 

م

. رحذٚذ األخٕس انًجبششح انزمذٚشٚخ نهٕحذح- 2

م:حقثمأن،معـماٌقازغةماظلابؼةمظألجقرماٌؾاذرةمميؽـمحلابماألجقرماٌؾاذرةماظؿؼدؼرؼةمظؾقحدةمخاللمصرتةماٌقازغة

مععدلمأجرمتؼدؼريمظؾلاسة×مماحؿقاجاتماظقحدةمعـمداساتماظعؿؾماٌؾاذر=األجقرماٌؾاذرةماظؿؼدؼرؼةمظؾقحدةم

مممرؼالم12=مممممرؼالمظؾلاسةم 6×ممممداسةمسؿؾمعؾاذر2ممم=مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

رؼشٚف ٔ اػذاد يٕاصَخ انزكبنٛف االَزبخٛخ غٛش انًجبششح  :ثبَٛب

احؿقاجاتمبرغاعجماإلغؿاجماٌكططمظؾؿـشلةمعـمسـاصرماظؿؽاظقػماإلغؿاجقةماألخرىمم:دبؿصمػذهماٌقازغةمبؿؼدؼرم•

 اٌشرصنياظقضقدموضطعماظغقارمورواتبم:معـؾ،مخاللماظػرتةماظؼادعةم(خبالفمتؽؾػةماٌقادماٌؾاذرةمواألجقرماٌؾاذرة)

 وادؿفالكماٌعداتماالغؿاجقة
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 :ٚالحظ ػهٗ يٕاصَخ انزكبنٛف االَزبخٛخ غٛش انًجبششح اٜرٙ •

  :ؼؿؿمإسدادمعقازغةماظؿؽاظقػماالغؿاجقةمشريماٌؾاذرةميفمضقءمععؾقعاتمسـ-م1

م(طؿقاتماالغؿاجماظؿؼدؼري)معقازغةماإلغؿاجمم  

( مداساتماظعؿؾماٌؾاذرم)عقازغةماألجقرماٌؾاذرةم 

م.ععدالتماظؿقؿقؾماظؿؼدؼرؼةمظعـاصرماظؿؽاظقػماالغؿاجقةمشريماٌؾاذرةماٌؿغريةمواظـابؿةم

ضرورةماظػصؾمبنيمسـاصرماظؿؽاظقػماإلغؿاجقةمشريماٌؾاذرماٌؿغريةمممعـماٌػضؾمسـدمإسدادمػذهماٌقازغة-م2

واظعـاصرماظـابؿةمألشراضماسدادماٌقازغةمبشؽؾمهؾقؾلمتػصقؾلممبامؼضؿـمخدعةمأشراضماظؿكطقطمواظرضابةموادباذم

 .اظؼراراتمبشؽؾمأصضؾ

يٕاصَـــخ انزكــبنٛف االَزبخٛــخ غٛش انًجبشــشح - (6) حبنـــخ ػًهٛـــخ

اظصـاسقةماظيتمبصددماسدادمعقازغاتمدبطقطقةمظعـاصرم"مايؿد"تقاصرتمظدؼؽماظؾقاغاتماآلتقةمسـمذرطةم

م: هـ 1435اظؿؽاظقػماالغؿاجقةمظؾعامماظؼادممم

م:مػل1435طؿقاتماالغؿاجماظؿؼدؼريمخاللماظػرتاتماظرابعمدـقؼةمظؾعامماظؼادمم-م1

م.موحدةمسؾكماظؿقاظل3500، 4750، 5750، 2700

متؼدرماحؿقاجاتموحدةماٌـؿجمعـمداساتماظعؿؾماٌؾاذرمبلاسؿني-م2

ممرؼالمظؽؾمداسةمسؿؾمعؾاذر5ؼؼدرمععدلماظؿؽاظقػماإلغؿاجقةمشريماٌؾاذرةماٌؿغريةممبؾؾغم-م3

ممرؼال58912مػـممبؾؾغم1435تؼدرماظؿؽاظقػماإلغؿاجقةماظـابؿةمظؾػرتةماظربعمدـقؼةمعـماظعامماظؼادممم-م4

:  انًغهٕة

م1435ظؾعامماظؼادممم"مايؿد"إسدادمعقازغةماظؿؽاظقػماإلغؿاجقةمشريماٌؾاذرةمظشرطةم-م1

م.هدؼدمعؿقدطماظؿؽاظقػماالغؿاجقةمشريماٌؾاذرةماظؿؼدؼرؼةمظؾقحدةمخاللمصرتةماٌقازغة-م2

: رًٓٛذ اإلخبثخ

ظذظؽم،مداسةماظعؿؾماٌؾاذرمؼؼدرمسؾكمأداسمرحًٛم انزكبنٛف اإلَزبخٛخ غٛش انًجبششح انًزغٛشحالحظمأنمععدلم-م1

متؽاظقػماغؿاجقةمشريمعؾاذرةمعؿغريةمظؽؾمربعمدـةم:مصنن

مععدلمهؿقؾمتؽاظقػماغؿاجقةمشريمعؾاذرةمعؿغريةمظؾلاسة×داساتمسؿؾمعؾاذرةمظؾقحدة×مطؿقةماغؿاجمتؼدؼري=م
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وحقثمأغفامتؽؾػةمثابؿةمصفلمثابؿةمالم،ممرؼال58912عؾؾغم أٌ انزكبنٛف اإلَزبخٛخ انثبثزخ نهفزشح انشثغ عُٕٚخمالحظ-م2

متؿغريمعـمربعمدـةمإظبمربعمدـةمآخر

مذبؿقعمتؽاظقػماغؿاجقةمثابؿةمظألربعمصرتاتماظربعمدـقؼةم=م1435معبؾةماظؿؽاظقػماإلغؿاجقةماظـابؿةمظؾعامماظؼادمم:ٔركٌٕ

م

 ششكخ انحًذ

  ْـ1435يٕاصَخ انزكبنٛف اإلَزبخٛخ غٛش انًجبششح نهؼبو 

 

 .رحذٚذ يزٕعظ انزكبنٛف االَزبخٛخ غٛش انًجبششح انزمذٚشٚخ نهٕحذح - (2)

م:ةممشريماٌؾاذرماظؿؼدؼرؼةمظؾقحدعؿقدطماظؿؽؾػةماإلغؿاجقةمبمحلانمميؽةماٌقازغةماظلابؼةمظؾؿؽاظقػماالغؿاجقةمشريماٌؾاذرعـ

 ةتؼدؼرؼةمظؾقحدةماظقاحدمعؿقدطمتؽؾػةماغؿاجقةمشريمعؾاذرة

 مػـ1435ممطؿقةماالغؿاجماظؿؼدؼريمظؾعامم/مـمه1435ممعبؾةمتؽاظقػماغؿاجقةمشريمعؾاذرةمتؼدؼرؼةمظؾعام=م 

  ممرؼالموحدة24=   وحدة  16700 /  402648=م

رؼشٚف ٔاػذاد يٕاصَخ انًظشٔفبد انزغٕٚمٛخ ٔانًظشٔفبد االداسٚخ  : ثبنثًب

ماٌصروصاتمماظؿلقؼؼقفماٌؿغريةمواظـابؿةماظالزعةمظـشاطمأوماظؾقعمواظؿقزؼعمخاللماظػرتةمدبؿصمػذهماٌقازغةمبؿؼدؼرم•م

،موطذامتؿضؿـممتؼدؼراتمسـاصرماٌصروصاتماالدارؼةماٌؿغريةمواظـابؿةميفمزبؿؾػمغقاحلموأغشطةماٌـشلةماٌؼؾؾةمم

 .خبالفماالغؿاجمواظؿلقؼؼمخاللماظػرتةماٌؼؾؾةم
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   م:ؼالحظمسؾكمعقازغةماٌصروصاتماظؿلقؼؼقةمواالدارؼةماآلتلم•

م:مواظؿفارؼةميفمضقءمععؾقعاتمسـمتماظصـاسقةاؼؿؿمإسدادمعقازغةماٌصروصاتماظؿلقؼؼقةمواالدارؼةميفماٌـش-م1

(اظؿؼدؼرؼةمطؿقاتموضقؿةماٌؾقعاتم)عقازغةماٌؾقعاتمم 

واظـابؿةتغريةمععدالتماظؿقؿقؾماظؿؼدؼرؼةمظعـاصرماٌصروصاتماظؿلقؼؼقةمواالدارؼةماملم 

عقادماظؿعؾؽةمواظؿغؾقػم:معـؾم(اٌؾقعاتمم)ممبعضفامعؿغريمحلبمتغرياتمحفؿماظـشاطمسـاصرماٌصروصاتماظؿلقؼؼقة-م2

م.،موبعضفامثابتمالؼؿغريمععمتغرياتمحفؿماظـشاطمعـؾمرواتبمادراةماظؿلقؼؼموسؿقالتماظؾقعم

ععظؿفامتؽقنمثابؿةم،مأعامباضلماٌصروصاتماالدارؼةماٌؿغريةمصفلمبلقطةموأػؿقؿفامسـاصرماٌصروصاتماالدارؼةم-م3

 .اظـلؾقةمضؾقؾةمحبقثمميؽـماسؿؾارػامأؼضاممثابؿفم

يٕاصَــــــخ انًظــــشٔفبد انجٛؼٛــــــخ ٔاالداسٚــــــــخ  - (7)حبنـــــــخ ػًهٛـــــخ 

اظصـاسقةماظيتمبصددماسدادمعقازغةماٌصروصاتماظؿلقؼؼقةم"مايؿدم"متقاصرتمظدؼؽماظؾقاغاتماآلتقةمسـمذرطةم

م:مػـم1435واالدارؼةمظؾعامماظؼادممم

 

مموعبؾةماٌصروصاتماظؿلقؼؼقةماظـابؿةماظلـقؼة،معـمضقؿةماٌؾقعات%3تؼدرماٌصروصاتماظؿلقؼؼقةماٌؿغريةممبعدلم-م1 

م.مرؼالم8400ممبؾؾغممم

مرؼالم 16000تؼدرمعبؾةماٌصروصاتماالدارؼةماظلـقؼةمممبؾؾغمم-م2

:  انًغهٕة 

مم1435ظؾعامماظؼادممم"مايؿدم"مإسدادمعقازغةماٌصروصاتماظؿلقؼؼقةمواالدارؼةمظشرطةم-م1

م:معالحظةماالجابةم

مميفماظربعمدـةمعصروصاتمتلقؼؼقةمعؿغريةتؼدؼراتم-م1

مم%3×مماٌؾقعاتمظؾربعمدـةمباظرؼالممضقؿةمممممممممممممممممممممممممممممممممممممم=
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تقزعمباظؿلاويمسؾكماظػرتاتماظربعمدـقؼةمألغفامثابؿةمالم..........مرؼالم 8400=مدـقؼًامعصروصاتمتلقؼؼقةمثابؿةمم-م2

مدبؿؾػموالمتؿغريمعـمربعمدـةماظبمربعمدـةمآخرمم

ممرؼالم2100=ممصرتاتمربعمدـقؼةم4 / 8400=معصروصاتمتلقؼؼقةمظؾربعمدـةم

تقزعمباظؿلاويمسؾكماظػرتاتماظربعمدـقؼةمألغفامثابؿةمالمدبؿؾػم.......ممرؼالم16000=ممدـقؼًامعصروصاتمادارؼةمثابؿة-م3

موالمتؿغريمعـمربعمدـةماظبمربعمدـةمآخرم

ممرؼالم4000=ممصرتاتمربعمدـقؼةم4 / 16000=معصروصاتمادارؼةمظؾربعمدـةم

 ششكخ انحًذ

 ْـ 1435يٕاصَخ انًظشٔفبد انزغٕٚمٛخ ٔاالداسٚخ نهؼبو 

م

م×آغؿفتمآحملاضرػـمم×م

 مآحملاضرػـمآًاعلفمم

ماسدادماٌقازغاتماٌاظقف

م(اٌقازغةمماظـؼدؼةماظؿؼدؼرؼةمم)م

: انزمذٚشٚـــــخ انُمذٚــــخ انًٕاصَــــخ رؼشٚـــــف:أٔال

وهدؼدم،مبؿؼدؼرمسـاصرماٌؿقصالتماظـؼدؼةموسـاصرمماٌدصقساتماظـؼدؼةمخاللماظػرتةماٌؼؾؾةمدبؿصمػذهماٌقازغةمم•

مم.عدىموجقدمصائضمأومسفزمغؼديمخاللمصرتاتماٌقازغة
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،معؿقصالتمعـمسؿالءموعدؼينماٌؾقعاتماآلجؾةم،معؿقصالتماٌؾقعاتماظـؼدؼةم:مأػؿمسـاصرماٌؿقصالتماظـؼدؼةم•

م.عؿقصالتمغؼدؼةمأخرىم،معؿقصالتمعـمبقعمأصقلمرأمساظقةم،معؿقصالتمعـمأوراقماظؼؾضم

،معدصقساتمإظبمعقرديمودائينماٌشرتؼاتماآلجؾة،متلدؼداتماٌشرتؼاتماظـؼدؼةمم:مأػؿمسـاصرماٌدصقساتماظـؼدؼةم•

عدصقساتمسـمرواتبموأجقرمغؼدؼةموعصروصاتماغؿاجقةم،معدصقساتمظشراءمأصقلمرأمساظقةم،معدصقساتمسـمأوراقماظدصع

م.عدصقساتمغؼدؼةمأخرىم،موتلقؼؼقةموادارؼةمغؼدؼةم

 :انزمذٚشٚــــــخ انُمذٚـــــخ انًٕاصَـــــخ أًْٛــــخ:ثبَٛـــب

ماىارؼةمواألغشطةمظؾعؿؾقاتماٌكططماظربغاعجمهؼقؼماالدارةمتلؿطقعمحؿكمباٌـشلةماظـؼدؼةماظلققظةمطػاؼةمعـماظؿلطد-م1

 م.اٌؼؾؾةماظػرتةمخاللمواظرأمساظقة

مبدائؾمودبطقطمخارجلممتقؼؾماظبماياجةمعدىمهدؼدموباظؿاظلمغؼديمسفزموجقدمتقضقؿاتمسؾكمعلؾؼاماظؿعرف-م2

 .عـفاماٌـادبماظؾدؼؾموهدؼدماٌؿاحةماظؿؿقؼؾ

م.معـفاماٌـادبماظؾدؼؾموهدؼدماٌؿاحةمادؿـؿارهمبدائؾمدبطقطموباظؿاظلمغؼديمصائضموجقدمتقضقؿاتمسؾكمعلؾؼاماظؿعرف-م3

 :انزمذٚشٚــــخ انُمذٚــــخ انًٕاصَــــخ اػـــذاد:ثبنثــــًب

 م:ؼؿؿماظـؼدؼةماٌقازغةمإسدادمسـدم•

 ماٌقازغةمصرتةمخاللمظؾؿؾقعاتماظـؼدؼةماٌؿقصالتمتؼدؼراتمجدولمإسداد-مأ

 اٌقازغةمصرتةمخاللمظؾؿشرتؼاتماظـؼدؼةماٌدصقساتمتؼدؼراتمجدولمإسداد-مب

ماظؿؼدؼرؼةماظـؼدؼةماٌقازغةمإسداد-مج

: انُمذٚـــــــخ انًٕاصَـــــــخ(8)- ػًهٛــــــخ حبنــــــــخ

مظؾعامماظؿؼدؼرؼةماظـؼدؼةماٌقازغةمتؼقمماظيتماظصـاسقةم"مايؿدم"مذرطةمسـماآلتقةماظؾقاغاتمظدؼؽمتقاصرات

 م:ػـم1435

 مرؼال 50000معؾؾغمػـم1435- 01- 01ميفمواًزؼـةمباظؾـؽماٌؿقضعماظـؼديماظرصقد-م1

م:مطاآلتلم1435مظؾعاممدـقؼةماظربعماظػرتاتمخاللمواٌصروصاتمواظؿؽاظقػماٌؾقعاتمتؼدر-م2

م
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 معؾاذرةمؼؾقفماظذيماظربعميفماألخرىم%م50م،ماظربعمغػسميفمغؼدام%م50مأداسمسؾكماآلجؾةماٌؾقعاتمهصقؾمؼؿؿ-م3

مظؾعامماألولماظربعميفمطؾفامهصؾمرؼالم60000ممبؾؾغم1434مظؾعامماآلخريمظؾربعمآجؾةمعؾقعاتمسؿالءمأرصدةمتؼدر-م4

 ػـ1435

مؼؾقفماظذيماظربعميفماظؾاضقة%م40م،ماظربعمغػسميفمغؼدام%م60مأداسمسؾكماألوظقةماٌقادمعشرتؼاتمتؽاظقػمددادمؼؿؿ-م5

 معؾاذرة

ماظربعميفمطؾفامتدصعمرؼال 33000ممبؾؾغ 1434مظؾعامماآلخريمظؾربعمآجؾةماوظقةمعقادمعشرتؼاتمدائـقامأرصدةمتؼدر-م6

 ػـم1435مظؾعامماألول

ماظػرتةمغػسميفموإدارؼةمتلقؼؼقةموعصروصاتماظـؼدؼةماٌؾاذرةمشريمإغؿاجقةموعصروصاتمعؾاذرةماغؿاجقةمأجقرمددادمؼؿؿ-م7

 مبفاماًاصة

ماظربعموخاللمرؼالم15000ممبؾؾغم1435مظؾعامماظـاغلماظربعمخاللمإغؿاجقةموععداتماآلالتمظشراءماظشرطةمدبطط-م8

.ماظشراءمصرتةمغػسميفماظلدادموؼؿؿم،مرؼالم25000ممبؾؾغماظـاظث

 :انًغهٕة

 1435مظؾعامماظصـاسقةم"مايؿدم"مظشرطةمظؾؿؾقعاتماظـؼدؼةماٌؿقصالتمتؼدؼراتمجدول-مأ

  1435مظؾعامماظصـاسقةم"مايؿدم"مظشرطةماألوظقةماٌقادمٌشرتؼاتماظـؼدؼةماٌدصقساتمتؼدؼراتمجدول-مب

م .1435مظؾعامماظصـاسقةم"مايؿدم"مظشرطةماظؿؼدؼرؼةماظـؼدؼةماٌقازغةمإسداد-مج

 م:طاآلتلمدـةمربعمأىميفماٌؾقعاتمعـماٌؿقصالتمم:االجابةممتفقد

 رشًم  : 1435انشثغ األٔل نهؼبو 

 رؼالم48000م=ماظربعمظـػسمغؼدامعؾقعاتم-م1

 رؼال 36000 = 72000 % × 50م=ماظربعمظـػسماآلجؾةماٌؾقعاتممعـم %50م-م2

 رؼالم60000 = 1434ممظؾعامماألخريمظؾربعمدابؼةمآجؾةمعؾقعاتمسؿالءمعـمعؿقصالتم-م3

 رشًم  : 1435انشثغ انثبَٙ نهؼبو 

 رؼالم144000مم=ماظربعمظـػسمغؼدامعؾقعاتم-م1

 رؼالم108000 = 216000 % × 50م=ماظربعمظـػسماآلجؾةماٌؾقعاتمعـم %50م-م2

 رؼال 36000 =72000 % ×  50  = 1435مظؾعامماألولمظؾربعمدابؼةمآجؾةمعؾقعاتمسؿالءمعـمعؿقصالتم-م3
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 رشًم  : 1435انشثغ انثبنث نهؼبو 

 رؼال 120000م=ماظربعمظـػسمغؼدامعؾقعاتم-م1

 رؼالم90000 = 180000 % × 50م=ماظربعمظـػسماآلجؾةماٌؾقعاتمعـم %50م-م2

 رؼال 108000 = 216000 % × 50 = 1435مظؾعامماظـاغلممظؾربعمدابؼةمآجؾةمعؾقعاتمسؿالءمعـمعؿقصالتم-م3

 رشًم  : 1435انشثغ انشاثغ نهؼبو 

 رؼالم96000م=ماظربعمظـػسمغؼدامعؾقعاتم-م1

 رؼالم72000 = 144000 % × 50م=ماظربعمظـػسماآلجؾةماٌؾقعاتممعـم %50م-م2

مرؼالم90000 = 180000 % × 50 = 1435مظؾعامماظـاظثمظؾربعمدابؼةمآجؾةمعؾقعاتمسؿالءمعـمعؿقصالتم-م3

: ْـ 1435 نهؼبو انًجٛؼبد يٍ انُمذٚخ الدصانًزح رمذٚشاد خذٔل- أ

 

 م:طاآلتلمدـةمربعمأىميفماٌقادمعشرتؼاتمسـماٌدصقساتمم:االجابةممتفقد

 رشًم  : 1435انشثغ األٔل نهؼبو 

 رؼالم48000 = 80000 % × 60م=ماظربعمظـػسمآجؾةمعقادمعشرتؼاتمعـم 60% - 1

 رؼالم33000 = 1434مظؾعامماألخريمظؾربعمدابؼةمآجؾةمعقادمعشرتؼاتمظدائـقمعدصقساتم-م2

 رشًم  : 1435انشثغ انثبَٙ نهؼبو 

 رؼالم54000 = 90000 % × 60م=ماظربعمظـػسمآجؾةمعقادمعشرتؼاتمعـم 60% - 1

 رؼالم32000 = 80000 % × 40 = 1435مظؾعامماألولمظؾربعمدابؼةمآجؾةمعقادمعشرتؼاتمظدائـقمعدصقساتم-م2

 رشًم  : 1435انشثغ انثبنث نهؼبو 

 رؼالم102000 = 170000 % × 60م=ماظربعمظـػسمآجؾةمعقادمعشرتؼاتمعـم 60% - 1
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 رؼالم36000 = 90000 % × 40 = 1435مظؾعامماظـاغلمظؾربعمدابؼةمآجؾةمعقادمعشرتؼاتمظدائـقمعدصقساتم-م2

 رشًم  : 1435انشثغ انشاثغ نهؼبو 

 رؼالم72000 = 120000 % × 60م=ماظربعمظـػسمآجؾةمعقادمعشرتؼاتممعـم 60% - 1

مرؼالم68000 = 170000 % × 40 = 1435مظؾعامماظـاظثمظؾربعمدابؼةمآجؾةمعقادمعشرتؼاتمظدائـقمعدصقساتم-م2

ْـ  1435 نهؼبو انًشزشٚبد يٍ انُمذٚخ انًذفٕػبد رمذٚشاد خذٔل -ة

م

ششكخ انحًذ 

 ْـ 1435انًٕاصَخ انُمذٚخ انزمذٚشٚخ نهؼبو 

م

 :يالحظبد ْبيخ

 (أم)اىدولمعـمأخذتماٌؾقعاتمعـمغؼدؼةمعؿقصالتمتؼدؼرات

 (بم)اىدولمعـمأخذتمأوظقةمعقادمعشرتؼاتمعدصقساتمتؼدؼرات

دـةمربعمأيميفماظػرتةمآخرماظـؼديمماظرصقد 
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 اظربعمظـػسماظـؼدؼةماٌدصقساتمعبؾةم–ماظربعمظـػسماظػرتةمخاللماٌؿاحةماظـؼدؼة=م

عؾاذرةماظؿاظلماظربعمأولماظـؼديماظرصقدم=مدـةمربعمأيميفماظػرتةمآخرماظـؼديمماظرصقد 

ممػـ1435ماألولمظؾعاممظؾربعماظػرتةمأولماظـؼديماظرصقدم=م1435ماظعاممالعباظلماظػرتةمأولماظـؼديماظرصقدم

مرؼالم5000=مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

م

م×آغؿفتماحملاضرػـم×م

م

 مآحملاضرػـمآظلاددفمم

 اٌاظقة واٌقازغات اظؿشغقؾقة اٌقازغات اسداد:تابع

 اظؿؼدؼرؼة، اظدخؾ ضائؿة اٌؾاسة، اظؾضاسة ظؿؽاظقػ اظؿؼدؼرؼة اظؼائؿة (

م) اظرأمساظقة اٌقازغة اظؿؼدؼري، اٌاظل اٌرطز ضائؿة

م:اٌؾاساة اظؾضاسة ظؿؽاظقػ اظؿؼدؼرؼة اظؼائؿة : أوال

"مواحقاغامتلؿكم،ممبقعفاممخاللمصرتاتمماٌقزاغةماٌكططمظؾؾضاسةماالغؿاجقةماظؿؽؾػةمتؼدؼرماظبماظؼائؿةمػذهمتفدفم•

م"تؽؾػةماٌؾقعاتم

:ظمتلمموصؼا“اٌؾقعاتمممتؽؾػة“اٌؾاسةممظؾؾضاسةماظؿؼدؼرؼةماالغؿاجقةماظؿؽؾػةمهلبم•

م
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: انزمذٚشٚــــــــــخ خمدانـــــــ لبئًـــــــخ :ثبَٛـــــــًب

عـماظـشاطماظرئقللمواظعاديمظؾؿـشلةمخاللماظػرتةمماظـاتجماٌؿقضعماظدخؾمصايفمهدؼدماظبماظؼائؿةمػذهمتفدفم•

ماظؼادعةمواظذيمؼعؽسمطػاءةمذظؽماظـشاط

صفلم،ماظؼائؿةمعاػلماالموؿقعموتؾكقصمظؽؾمتؼدؼراتمسؿؾقاتماظؿشغقؾماىارؼةمظؾؿـشلةمخاللمصرتةماٌقازغةممػذا•

م.تؿضؿـمتؼدؼراتماٌؾقعاتموتؼدؼراتمسـاصرماظؿؽاظقػمواٌصروصاتماٌكؿؾػةماغؿاجقةموتلقؼؼقةموادارؼة

: ٕٚضح انشكم انزبنٙ لبئًخ انذخم انزمذٚشٚخ ٔيظبدس يؼهٕيبرٓب• 

م

: لبئًـــــــخ انًشكـــــــض انًــــــبنٙ انزمــــــــذٚش٘:ثبنثـــــًب

.ماٌقازغةمصرتةمغفاؼةميفماٌؾؽقةمظؾؿـشلةموحؼققمواالظؿزاعاتماألصقلمسـاصرمتؼدؼراتماظؼائؿةمػذهمتقضحم•

مواظرأمساظقةمواظـؼدؼةماىارؼةماٌـشلةماظؿشغقؾقةمأغشطةمٌكؿؾػماظشاعؾةم(اٌقازغةم)أثرماًطةممسـمتعربماظؼائؿةممػذا•

.ماٌقازغةمصرتةمغفاؼةميفموحؼققماٌؾؽقةمواالظؿزاعاتماألصقلمسؾك

: انًٕاصَـــــــخ انشأعـــًبنٛخ انزمذٚشٚـــــــــخ: ساثؼـــــــًب

األجؾمرقؼؾةماظرأمساظقةماظـػؼاتمبؿؼدؼرماٌقازغةمػذامدبؿصم. 

واألطـرمماألغلبماالدؿـؿاريماظؾدؼؾمهدؼدماألجؾمبغرضمرقؼؾةماظرأمساظقةماالدؿـاراتمظؿؼقؿمأداةماٌقازغةمػذهمتعؿرب

 .رحبقة

ماٌؿعؾؼةماألجؾمرقؼؾةماظؿكطقطقةماظرأمساظقةماظؼراراتمادباذمسـمسؾارةمػقماظرأمساظقةماٌقازغةماسدادممان

.مومتقؼؾفامباالدؿـؿارات

م:اآلتقة ظؾكطقات وصؼا اظرأمساظقة اٌقازغة اسداد مؼؿؿ

 اٌؿاحةماالدؿـؿارؼةماٌؼرتحاتمهدؼدم-م1

 ادؿـؿاريمعؼرتحمطؾموتؽاظقػمسقائدمتؼدؼرم-م2
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مععدلمررؼؼةماياظقة،ماظؼقؿةمصايفمررؼؼة:متؼققؿمعـؾمررقمذبؿقسةمبادؿكداممذظؽموؼؿؿماالدؿـؿارؼةماٌؼرتحاتمتؼققؿم-م3

 .االدرتدادمصرتةمررؼؼةماالدؿـؿار،مسؾكماظداخؾلماظعائد

مواخؿقارػامسؾقفاماٌقاصؼةممتتماظيتماالدؿـؿارؼةماٌؼرتحاتمعبقعمعـمتؿؽقنمحقث.موعؿابعؿفاماظرأمساظقةماٌقازغةماسدادم-م4

.ماٌقازغةمظػرتة

 :لبئًخ االدخم انزمذٚشٚخ + لبئًخ ركهفخ انًجٛؼبد- ( 9)حبنخ ػًهٛخ

ماظدخؾماٌؾقعاتموضائؿةمتؽؾػةمضائؿةمإسدادمبصددماظيت"مايؿادم"مذرطةمسـماآلتقةماظؾقاغاتمظدؼؽمتقاصرت

 م:ػـ 1435ماظؼادممظؾعامماظؿؼدؼرؼة

 .رؼالم60مظؾقحدةماظؾقعمدعرموحدة،م17000ممبؼدارمػـم1435مظؾعامماظؿؼدؼرؼةماٌؾقعاتمطؿقةمتؼدرم-م1

 رؼال 33600متؽؾػؿفم،موحدة 800مبؽؿقةمػـم1435ماظعاممأولماظؿامماإلغؿاجمزبزونمؼؼدرم-م2

 وحدةم16700مبؽؿقةمػـ 1435مظؾعامماظؿامماإلغؿاجمطؿقةمتؼدرم-م3

 وحدة 500مبؽؿقةمػـم1435ماظعاممآخرماظؿامماإلغؿاجمزبزونمؼؼدرم-م4

 م:باآلتلماإلغؿاجقةماظؿؽاظقػمسـاصرمعـماٌـؿجموحدةماحؿقاجاتمتؼدرم-م5

 10رؼالم1.6معـفامجراممظؾؽقؾقماظؿؼدؼريماظشراءمدعرم،(ماألوظقةم)اًامماٌقادمعـمجراممطقؾق 

رؼالم6 ظؾلاسةماظؿؼدؼريماألجرمععدلم،ماٌؾاذرماظعؿؾمعـممداسة2م 

عؾاذرةمسؿؾمداسةمظؽؾمرؼالم12مػقماٌؾاذرةمشريماالغؿاجقةمظؾؿصروصاتماظؿؼدؼريماٌعدلم 

 .رؼال 55000ممبؾؾغمػـمم1435ظؾعامممواالدارؼةماظؿلقؼؼقةماٌصروصاتمتؼدرم-م6

 :انًغهٕة 

 ػـم1435مظؾعام"ميؿدمم»مظشرطةماٌؾاسةمظؾؾضاسةماظؿؼدؼرؼةماظؿؽؾػةمضائؿةمإسداد-مأم

مػـ 1435مظؾعام"ميؿدمم»مظشرطةماظؿؼدؼرؼةماظدخؾمضائؿةمإسداد-مبم

 :رًٓٛذ االخبثخ 

 ظؾقحدةمرؼالم16م=م1.6م×مطقؾقم10=مظؾقحدةمعؾاذرةماغؿاجقةمعقادمتؽؾػةم-م1

 ظؾقحدةمرؼالم12 = 6م×مداسة 2=مظؾقحدةمعؾاذرةماغؿاجقةمأجقرم-م2

 ظؾقحدةمرؼالم24 = 12مم×مداسةم2=مظؾقحدةمعؾاذرةمشريماغؿاجقةمتؽاظقػم-م3



28  Tµ£!P 

 

 م(عؾاذرةمشريمتؽؾػة 24م+مأجقرم12م+معقادم16م×م)موحدةم500م=م1435ماظعاممآخرمتاممزبزونمتؽؾػةم-م4

مرؼالم26000م=مرؼالم52 × 500=م

 ْـ 1435 انمبدو نهؼبو انًجبػخ نهجضبػخ انزمذٚشٚخ انزكبنٛف لبئًخ -أ

 

مْـ 1435 انمبدو نهؼبو انزمذٚشٚخ انذخم لبئًخ - ة

م

م×آغؿفتماحملاضرػـم×م

 مآحملاضرػـمآظلابعفم 

ماٌرغةمواٌقازغةماظلاطـةماٌقازغة

: يفٓـــــٕو انًٕاصَــــــخ انغـــــبكُخ ٔػٕٛثٓـــــب: أٔال 

مأوم)اظلاطـةماٌقازغة:موػؿاماٌقازغةمأدادفمسؾكماظذىمتعدماظـشاطمٌلؿقىمرؾؼاماٌقازغاتمعـمغقوسنيمبنيماظؿؿققزممميؽـ•

.مواٌقازغةماٌرغةم(ماظـابؿة
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مغشاطمٌلؿقىماسدادػامؼؿؿمحقثماظـابؿة،مأوماٌقازغاتماظلاطـةمسؾقفامؼطؾؼماظلابؼماىزءميفمدردـاػاماظيتمماٌقازغات•

.معؿقضعمصؼطمواحد

مواحدمعقضػمأومحاظةماصرتاضمؼؿؿمحقثمصؼط،مغشاطمواحدمٌلؿقىمتعدمعقازغةمسـمسؾارةمم(م:اظـابؿةمأوم)اظلاطـةمماٌقازغة•

.مأدادفمسؾكماٌقازغاتمتؼدؼراتمتؾـكمثؿمحدوثفمعلؿؼؾالمؼؿقضعمععني

:مػؿامخباصقؿنيماظلاطـةماٌقازغةمتؿصػم•

معؿقضعمصؼطمواحدمغشاطمٌلؿقىمتعدممأغفا-أ

مباٌقازغةماٌكططماظـشاطمعلؿقىمسـدمرؾؼامظؾؿقازغةماٌكططةماظؿؼدؼرؼةمباظؿؽاظقػمسادةماظػعؾقةماظؿؽاظقػمتؼارنممأغفا-ب

.ماألصؾل

:مػلماظلاطـةماٌقازغةمسققبم•

A-محدوثفمؼؿقضعماظـشاطمٌلؿقىمصؼطمععنيمواحدمعقضػمأومحاظةمماصرتاضم

مخاللماظـشاطمعلؿقيميفمتؼؾؾاتمهدثمعامسادماألعرمحقثمواضعمععمؼؿـاضضمأدادفمسؾكماٌقازغةمتؼدؼراتموبـاءمعلؿؼؾال

.ماٌؼؾؾةماظػرتات

Bمزبططمغشاطمعلؿقىمسـدمزبططةمتؼدؼرؼةموبقـؿؽاظقػمصعؾلمغشاطمعلؿقىمسـدمصعؾقةمتؽاظقػمبنيماٌؼارغةمعـطؼقةمسدمم-م

.ماظػعؾلماظـشاطمعلؿقىمسـمضدمطبؿؾػمباٌقازغةمواحد

: أًْٛزٓــــب ٔ انًشَــــخ انًٕاصَــــخ يفٓــــٕو :ثبَٛــــب

م:اٌرغة اٌقازغةم•

معلؿقؼاتمسدةمأوم)ماظـشاطمعلؿقؼاتمعـمععنيمعدىمأداسمسؾكمتعدموامنامصؼطمواحدمغشاطمٌلؿقىمتعدمالمعقازغةممسـمسؾارة

ماٌقازغاتمتؼدؼراتمتؾـكمثؿمعلؿؼؾالمماظـشاطمعلؿقؼاتميفمحدوثفاماٌؿقضعماظؿؼؾؾاتمضقءميفمهدؼدػامؼؿؿمحقثم(م،مظؾـشاط

 م.اٌدىمػذامداخؾمظؾـشاطمعلؿقؼاتمسدةماداسمسؾك

 :ػؿامخباصقؿنيماٌرغةماٌقازغةمتؿصػم•

مواحدمصؼطممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممغشاطمعلؿقىمبدالعـماٌالئؿماٌدىمداخؾمغشاطمعلؿقؼاتمظعدةمأغفامتعد-مأ

محبقثم،ماٌالئؿماٌدىمداخؾمغشاطمعلؿقىمأيمسـدماٌرغةماٌقازغةمتعدمأنمميؽـمحقثم،ثابؿفموظقلتمدؼـاعقؽقةمأغفا-مب

مباسدادمعاؼلؿحماٌروغةمعـمػـاكمصان،مأصالمهلامزبططامطانمسؿامزبؿؾػمغشاطمعلؿقىمسـدماظػعؾقةماظؿؽاظقػمحدثتماذا

م.معـطؼقةمأطـرمبشؽؾماظػعؾقةمباظـؿائجمٌؼارغؿفاماياجةمحلبمجدؼدةمعقازغة
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مأطـرمغظاعامتقجدموأغفا،ماألداءموتؼققؿماظؿؽاظقػمسؾكمظؾرضابةمدضقؼامععقارامتؼدممأغفاميفماٌرغةماٌقازغةمأدؾقبمأػؿقفم•

م.ماٌزغةممباٌقازغةماٌكططةماظؿؼدؼرؼةمواظؿؽاظقػماظػعؾقةماظؿؽاظقػمبنيماالسبراصاتمظؿقؾقؾمعـطؼقة

 :انًشَـــــــــخ انًٕاصَـــــــــخ اػــــــذاد :ثبنثــــــــب

ماظؼادعةمظؾػرتةماظـشاطمعلؿقؼاتمخالظفمؼؿؼؾبمأنمؼؿقضعماظذىماٌالئؿماٌدىمهدؼدم-1

م(زبؿؾطفم،مثابؿفم،معؿغريةمم)اظؿؽاظقػممدؾقكمأمناطموهدؼدمماٌالئؿماٌدىمخاللمدؿقدثماظؿؽاظقػماظيتمهؾقؾم-م2

م(زبؿؾطةم،مثابؿةم،معؿغريةمم)اظؿؽاظقػممععادظةمهدؼدمثؿمدؾقطفامحلبماظؿؽاظقػمصصؾم-3

ظؽؾمماٌؼابؾةماظؿؽاظقػمتقضحماسدادمعقازغةمؼؿؿمثؿماٌؿغري،ماىزءمهدؼدمؼؿؿماٌؿغريمظؾفزءماظؿؽاظقػممععادظةمبادؿكدامم-م4

.ماٌؼؾؾةمظؾػرتةمظؾـشاطماٌالئؿمداخؾماٌدىماٌكؿؾػةماظـشاطمعلؿقىمعـمعلؿقؼات

: يالحظخ

م(اظػرقمبنيموحداتمأسؾكموأضؾمعلؿقىمغشاطمم)م÷م(اظػرقمبنيمتؽاظقػمأسؾكموأضؾمعلؿقىمغشاطمم)=مععدلماظؿغري

 :حبنـــــــــــــــــــــــــخ ػًهٛــــــــــــــــــــــــــخ 

(مأم)تؼدمماٌـؿجمواظيتماظصـاسقةم"مايؿدم"مظشرطةماٌؾاذرةمشريماالغؿاجقةماظؿؽاظقػمتؼدؼراتمبقاغاتمظدؼؽمتقاصرت

ماظػعؾقةمشريماٌؾاذرةماالغؿاجقةماظؿؽاظقػمسـمبقاغاتمموطذامزبؿؾػماغؿاجمعلؿقؼاتمزؾميفمػـم1433ماظعاممسـ

مم:ػـ 1433ماظعاممغفاؼةميفمحصرػامبعدموحدة 156000ماغؿاجمعلؿقىمسـد

م

 :انًغهٕة 

 ػـم1433مظؾعامماظػعؾلماالغؿاجمٌلؿقىماٌؾاذرةمشريماالغؿاجقةمظؾؿؽاظقػماٌرغةماٌقازغةمجدولماسداد-مأ

 ػـمم1433مظؾعامماٌرغةماٌقازغةمسـماظػعؾقةماظؿؽاظقػماسبراصاتمتؼرؼرماسداد-مب

  رًٓٛذ االخبثّ 

ثؿمتؽقؼـم،م(زبؿؾطفم،مثابؿفم،معؿغريةمم)ظالجابةمسؾكماالدؽؾفماظلابؼةمصببماظؿعرفمسؾكمغقسقةمطؾمسـصرمتؽؾػةم

:ععادالتماٌقازغةمماٌرغةموصؼامظمتلم   
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:ركهفخ انًٕاد غٛش انًجبششح   -(1) 

مرؼالمظؽؾموحدةم0.5( =150000- 180000( / )75000-90000)=ماظؿغريم  أ-مععدل 

وذظؽمبؿطؾقؼماٌعدلمسؾكمعلؿقؼاتماغؿاجمزبططفم،هدؼدماىزءماٌؿغريمواىزءماظـابتم-مب  

وحدةم150000مزبططماغؿاجمعلؿقىمسـد  

750000=150000× 0.5 =اٌؿغريماىزء  

اٌؿغريماىزءم-معؾاذرةمشريمعقادمعبؾةم=ماظـابتماىزء  

 0= 750000 - 750000 = 

 موحدة 180000مزبططماغؿاجمعلؿقىمسـد

 90000 = 180000 × 0.5م=ماٌؿغريماىزء

مماٌؿغريماىزءم-معؾاذرةمشريمعقادمعبؾةم=ماظـابتماىزء

 0 = 90000- 90000=م

ممثابتمجزءمأىمالمؼقجدمحقثمعؿغريمطؾفماٌؾاذرةمشريماٌقادمسـصرمأذن-

م

 سٚبل 60000= اْالن يؼذاد اَزبخٛخ - (2)

 ماٌؿاحةماظطاضةمحدودميفماالغؿاجمعلؿقؼاتمتغرياتمععمعؼدارهميفمتغرياتمأىموجقدمظعدممثابتمطؾفمػقمسـصر

معؿغريمجزءمأىمالؼقجدممحقثمثابتمطؾفماغؿاجقةمععداتماػالكمسـصرمأذن-م

م

 انًحشكخ ٔانمٕٖ انٕلٕد (3)-

 وحدةمظؽؾمرؼالم0.2 ( = 150000 - 180000 ( / ) 84000 - 90000) م=ماظؿغريمععدل-مأ

 زبططةماغؿاجمعلؿقؼاتمسؾكماٌعدلمبؿطؾقؼموذظؽماظـابت،مواىزءماٌؿغريماىزءمهدؼد-مب

 وحدةم150000مزبططماغؿاجمعلؿقىمسـد

 30000 = 150000 ×0.2ماٌؿغريماىزء

 اٌؿغريماىزم–معؾاذرةمشريمعقادمعبؾةم=ماظـابتماىزء

 54000 = 30000 - 84000مممم=ممممممممممممممممم

 وحدةم180000مزبططماغؿاجمعلؿقىمسـد

 36000 = 180000 × 0.2م=ماٌؿغريماىزء
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 اٌؿغريماىزءم–معؾاذرةمشريمعقادمعبؾةمم=ماىزءماظـابت

 54000 = 36000 - 90000م=مممممممممممممممممممممممم

مثابتموجزمعؿغريمجزمؼؿضؿـمزبؿؾطةمتؽؾػةمؼعؿربماحملرطةمواظؼقىماظقضقدمأذنمسـصر-

م

انظٛبَخ  يظشٔفبد ( 4 )-

 وحدةمظؽؾمرؼالم0.5 ( = 150000 - 180000 ( / ) 165000 - 180000) م=ماظؿغريمععدل-مأ

 زبططةماغؿاجمعلؿقؼاتمسؾكماٌعدلمبؿطؾقؼموذظؽماظـابت،مواىزءماٌؿغريماىزءمهدؼد-مب

 وحدةم150000مزبططماغؿاجمعلؿقىمسـد

 75000 = 150000 ×0.5ماٌؿغريماىزء

 اٌؿغريماىزم–معؾاذرةمشريمعقادمعبؾةم=ماظـابتماىزء

 90000 = 75000 - 165000مممممممممممممممم=م

 وحدة 180000مزبططماغؿاجمعلؿقىمسـد

 90000 = 180000 × 0.5م=ماٌؿغريماىزء

 اٌؿغريماىزءم–معؾاذرةمشريمعقادمعبؾةمم=ماظـابتماىزء

 =                180000 - 90000 = 90000 

مثابتموجزءمعؿغريمجزءمؼؿضؿـمزبؿؾطةمتؽؾػةمؼعؿربماظصقاغةمعصروصاتمأذنمسـصر-

م
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ْـ1433انًٕاصَخ انًشَخ نهزكبنٛف االَزبخٛخ غٛش انًجبششح نًغزٕٖ االَزبج انفؼهٙ نهؼبو - أ

م

 م(صعؾلماغؿاجموحدةم156000 × 0.5  = ) 78000*م

 م(صعؾلماغؿاجموحدةم156000 × 0.2 + )  54000 = 85200**م

م(مصعؾلماغؿاجموحدةم156000 × 0.5 + )  90000 = 168000**م*م

ثزمشٚش اَحشافبد - ة

 ْـ1433انزكبنٛف انفؼهٛخ ػٍ انًٕاصَخ انًشَخ نهؼبو 

م

 صعؾقةمتؽاظقػم-ماٌرغةماٌقازغةمتؼدؼراتم=ماالسبراصاتم*

 اٌرغةمباٌقازغةماظؿؼدؼرؼةماظؿؽؾػةمأكجش يٍماظػعؾقةماظؿؽؾػةمأنمحاظةميفمؼؽقنم:ماالدرافم**

ماٌرغةمباٌقازغةماظؿؼدؼرؼةماظؿؽؾػة ألم يٍماظػعؾقةماظؿؽؾػةمأنمحاظةميفمؼؽقنم:ماظقصر***م

م

م×آغؿفتماحملاضرػـم×م
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 مآحملاضرػـمآظـاعـفمم

ماظؼرار ادباذ ذبال يف االدارؼة احملادؾة دور

انمشاس  يفٕٓو : أٔال

مؼقاجفقنمصاٌدؼرونموزائػماالدارة،معـماألػؿماظقزقػةمبؾمأدادقةموزقػةماظؼرارمادباذمميـؾم

.مرذقدةمضراراتمادباذمعـفؿمضرارؼةمتلؿدسلموعقاضػمعشاطؾمبادؿؿرار

مأنماالدارةموسؾكماظقاحدة،مبدائؾمظؾؿشؽؾةمسدةموجقدمعـماظؼراراتمػذهمعـؾمادباذمصعقبةمتـؾعم

.ماٌـشلةمػدفمهؼقؼميفمأصضؾمبشؽؾمؼلاػؿماظذيماظؾدؼؾماٌؿاحةمودبؿارماظؾدائؾمبنيمتػاضؾ

ماظؾدائؾمذبؿقسةمبنيمعـماخؿقارمسـمسؾارةماظؼرارم.

مظدؼفماظؼرارمعؿكذمأنمذظؽموؼعين.مواظؾدائؾمواألػدافماالخؿقارمػلمسـاصرمثالثةمعـماظؼرارمؼؿؽقنم

مبنيمؼػاضؾمأنمعؿكذماظؼرارموسؾكماهلدف،مػذامهؼقؼماظبمتمديمبدائؾمسدةمهؼقؼف،وأعاعفمؼقدمػدف

.مأصضؾفامألخؿقارماظؾدائؾمػذه

مزؼادةموباظؿاظلماظؼرار،مبدائؾمسـماحملادؾقةماٌالئؿةماٌعؾقعاتمتقصريميفماإلدارؼةماحملادؾةمتلاسدم

مترذقدموأخريامباٌلؿؼؾؾمظدؼف،ماٌرتؾطماظؿلطدمسدممدرجةمودبػقضماظؼرارمظدىمعؿكذماٌعرصةمدرجة

م.ماظؼرارماٌـادبمإظلمواظؿقصؾماظؼرارمادباذمسؿؾقة

خغٕاد أٔ يشاحم ارخبر انمشاس :ثبَٛب 

م:مػلمعراحؾمأومخطقاتمبعدةماظؼرارمادباذمسؿؾقةممترم

ماٌشؽؾةمهدؼدم-م1

ماٌشؽؾةميؾماٌؼرتحةماظؾدائؾمهدؼدم-م2

مبقـفامواٌػاضؾةماٌؼرتحةماظؾدائؾمتؼققؿم-م3

ماظرذقدماظؼرارموادباذماٌـادبماظؾدؼؾماخؿقارم-م4

 انمشاساد إَٔاع :ثبنثب

م:-انٗ  انمشاساد رمغى : انضيُٛخ انفزشح حٛث يٍم



35  Tµ£!P 

 

م(مادرتاتقفقةمادؿـؿارؼة،)ماألجؾمرقؼؾةمضراراتم-م1

مم(تشغقؾقةمأومجارؼة)األجؾممضصريةمضراراتم-م2

م :-انٗ  انمشاساد رمغى :ركشاسْب يذٖ حٛث يٍمم
م(واظؾقعمماالغؿاجمعلؿؾزعاتمسؾكمايصقلمعـؾ)عؿؽررةممروتقـقةمضراراتم-م1

م(أجزاءممتصـقعمأومذراءمضرارمعـؾمم)معؿؽررةمشريمأىمروتقـقةمشريمضراراتم-م2

م:-رمغى انمشاساد انٗ م:يٍ حٛث اسرجبعٓب ثٕظبئف االداسحم

مدبطقطقةمضراراتم-م1

.مرضابقةمضراراتم-م2

متـػقذؼةمضراراتم-م3

 انمشاس الرخبر انًحبعجٛخ انًؼهٕيبد يالئًخ يذٖ :ساثؼب

مادباذه،ماٌرادماظؼرارمععمعالئؿةمأنمتؽقنمصببمخاصةماظؿؽاظقػموععؾقعاتماحملادؾقةماٌعؾقعاتمأنمتعينماٌالئؿةم

م.ذاتفماظؼرارمعؿكذمععمعالئؿةموطذا

م:ػؿاماظبمغقسنيماظؼرارمادباذمبعؿؾقةمسالضؿفامحقثمعـماحملادؾقةماٌعؾقعاتمتصـػم

مأىمتػاضؾقةمععؾقعاتموػلمآلخر،مبدؼؾمدبؿؾػمعـمعؿقضعةمعلؿؼؾؾقةمععؾقعاتمػلم.اظؼرارمالدباذمعالئؿةمععؾقعات-مأ

م.باظؼرارموتؿلثرماظؼرارميفمتمثرمععؾقعاتموػلماظؾدائؾماألخرى،مسـمبدؼؾمطؾممتقزمأغفا

متػاضؾقةمععؾقعاتمشريموػلمعاضقة،ميفمصرتاتمحدثتمتارطبقةمععؾقعاتمػلم.اظؼرارمالدباذمعالئؿةمشريمععؾقعات-مب

م.باظؼرارمتؿلثرموالماظؼرارميفمتمثرمالموػلماألخرى،مسـماظؾدائؾمبدؼؾمأىمالممتقزمأغفامأى

مأنمصببماألجؾمضصريةماظروتقـقةمشريمالدباذماظؼراراتماظؾدائؾمبنيمظؾؿػاضؾةمعالئؿةماظؿؽاظقػمععؾقعاتمتؽقنمحؿكم

م:اآلتقةمباظلؿاتمتؿصػ

م/ماظؿارطبقةماظؿؽؾػةمأيماٌلؿؼؾؾقةمشريمأعاماظؿؽؾػةماظؼرار،مالدباذمغؿقفةمالحؼامدؿقدثماظؿؽؾػةمأنم:علؿؼؾؾقةمتؽاظقػم-م1

م.اظؼرارمادباذمسـدمعالئؿةمشريمدابؼامتعؿربمحدثتماظيتماظغارضة

م.عالئؿةمشريمتعؿربماظؾدائؾمبنيمدبؿؾػمالماظؿؽؾػةماظيتمأعاماظؾدائؾ،مبنيمصقؿامدبؿؾػماظؿؽؾػةمأنمأىم:تػاضؾقةمتؽاظقػم-م2
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مأعا.ماظؼرارمادباذمبعدممادؿؾعادػاماظؼرار،وميؽـمادباذمحاظةمهؿؾفامؼؿؿماظؿؽؾػةمأنمأىمم:ظؾؿفـبمضابؾقةمتؽاظقػم-م3

م.اظؼرارمادباذمسـدمعالئؿةمشريمصفلمظذظؽمباظؼرارمعرتؾطةمػلمشريمظؾؿفـبماظؼابؾةمشريماظؿؽؾػة

 انمشاس ارخبر ألغشاع انزكبنٛف يفبْٛى :خبيغب

م:اظؿػاضؾقة اظؿؽاظقػ (1) 

مدقاءماظؾدائؾمبنيمدبؿؾػماظيتمبـقدماظؿؽاظقػمعبقعمسؾكمتشؿؿؾموػلمآلخر،مبدؼؾمعـمدبؿؾػماظيتماظؿؽاظقػمػلم

م.تؽؾػةمثابؿةمأممعؿغريةمتؽؾػةماظؾـقدمػذهمطاغت

أعامم.اظؾدائؾمبنيمواٌػاضةماٌؼارغةمحامسةمسـدمتؽقنمألغفاماظؼرار،مادباذمسـدمعالئؿةمتؽؾػةمتعؿربماظؿػاضؾقةماظؿؽاظقػم

ماٌػاضؾةمسـدموشريحامسةمعفؿؾةمشريمتؽؾػةمتعؿربمحقؾةماظؼرارمادباذمسـدمعالئؿةمشريمتعؿربمتؽاظقػماظؿػاضؾقةمشريماظؿؽاظقػ

.ماظؼرارموادباذ

مسـصرامطقغفمعدىموماظؾدائؾمبنيمصقؿامعؼدارماظعـصرماخؿالفمػقمتػاضؾقامشريمأممتػاضؾقاماظؿؽؾػةمسـصرماسؿؾارميفمماظعربة

.موادباذماظؼرارماٌػاضؾةمسـدمحامسا

 :انغبسلخ انزكبنٛف (2)

متؽؾػةمأغفامحقثمعلؿؼؾؾلمتصرفمأومضرارمأىمتغقريػاممبقجبمأومادرتدادػامميؽـموالمصعال،محدثتماظيتماظؿؽاظقػمػلم

م.عاضقةمصرتاتميفمباظػعؾمتارطبقةموضعت

أيممتػاضؾقةمشريموتؽقنمعلؿؼؾؾقة،مشريمأيمتارطبقةمالمتؽقنمألغفماظؼرار،مادباذمسـدمعالئؿةمشريمتؽؾػةمتعؿربماظغارضةماظؿؽاظقػم

م.اظؼرارمالدباذماظؾدائؾمبنيمواٌػاضؾةماظؿقؾقؾمسـدمسدممادؿكداعفاموصببماظؾدائؾ،مبنيمواٌػاضؾةماٌؼارغةمسـدمشريحامسة

 :انجذٚهخ انفشطخ  ركهفخ ( 3 )

م.اٌكؿارمظؾؾدؼؾمتاظلمبدؼؾمدبصمأصضؾمواظيتمبفاماٌضقكمأوماٌػؼقدةماألرباح/ماظعقائدميفمتؿؿـؾ

ماحملادؾقةمواظلفالتماظدصاترميفمتلفؾمالماظؿؽؾػةمػذه

م.باظؼرارمتؿلثرمومتمثرمباظؼرارمصفلمعرتؾطةمالمأغفامظةمحقثماظؼرارمالدباذمعالئؿةمتعؿربماظؿؽؾػةمػذه

 انمشاس ارخبر يدبل فٙ انزفبضهٙ انزحهٛم :عبدعب

مثؿموعـم،ماظؼرارؼةماٌشؽؾةمأوماظؼراريمععماٌقضػمظؾؿعاعؾماٌالئؿةماٌعؾقعاتمتقاصرمتؿطؾبماظؾدائؾمبنيماٌػاضؾةمانم

تػاضؾقةممواؼراداتمتػاضؾقةممتؽاظقػ»بدؼؾممبؽؾماٌرتؾطةمواالؼراداتمظؾؿؽاظقػمتػاضؾلمهؾقؾمباتؾاعاظؾدائؾممبنيماٌػاضؾة

.ماظؿؽاظقػمترذقدمأمماالؼراداتمتعظقؿمزاوؼةمعـمدقاءماهلدفمضبؼؼماظذيماظرذقدماظؼرارمادباذمؼؿؿموسؾقف،«
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اظؿؽاظقػ مبؼارغة وذظؽ بدؼؾ طؾ سؾكماٌرتتؾة اظـؿائج بؿقؾقؾ اظؼرار عؿكذ ؼؼقم اظؿػاضؾل اظؿقؾقؾ ألدؾقب وصؼام 

 باظؾدائؾ عؼارغةمععني بدؼؾ اخؿقار سؾك اٌرتتؾة» عضاصة اؼرادات «ععماالؼراداتمماظؿػاضؾقةم» عضاصة تؽاظقػ «ماظؿػاضؾقة

 اظؿؽاظقػ سـ اظؿػاضؾقة االؼرادات يف زؼادة اخؿقاره سؾكمؼرتتب اظذي اظؾدؼؾ اخؿقار ؼؿؿ اٌؿاحة،وباظؿاظل األخرى

م.اٌؿاحة األخرى باظؾدائؾمعؼارغة اظؿػاضؾقة

مهؾقؾمسـدماظؿاظقةمماًطقاتاتؾاعماالداريماحملادبمسؾكمصببماظؿػاضؾلماظؿقؾقؾمادؾقبمظؿطؾقؼم

م:اظؿؽاظقػمععؾقعات

ماٌؿاحةماظؾدائؾمعـمبدؼؾمبؽؾماظعالضةمذاتماظؿؽاظقػمسـاصرمعبقعمحصرم-1

ماظغارضةماظؿؽاظقػمادؿؾعادم-2

مآلخرمبدؼؾمعـمدبؿؾػمالماظيتمأيماظؿػاضؾقة،مشريماظؿؽاظقػمادؿؾعادم-3

ماظؼرارمالدباذماٌالئؿةماظؿػاضؾقةماظؿؽاظقػماٌؿؾؼقةماظؿؽاظقػمسـاصرممتـؾم-م4

ماظرذقدماظؼرارموادباذمظؾؿػاضؾةمادادامسؾقفامؼعؿؿدمواظيت

 األخم لظٛشح انمشاساد ارخبر فٙ انزفبضهٙ انزحهٛم اعزخذايبد :عبثؼب

 (1) ضرارمضؾقلمأومرصضممرؾؾقاتماظؾقعماًاصة

 (2) ضرارماظؿصـقعماظداخؾلمأمم اظشراءماًارجل

.مضرارمبقعماٌـؿفاتماٌشرتطةمسـدمغؼطةماالغػصالمأممبقعفامبعدمادؿؽؿالماظؿشغقؾماالضايفمسؾقفام (3) 

وضرارمإضاصةمأومسدممإضاصةمعـؿجمجدؼدمإظبمتشؽقؾة،ادؿؾعادمأوماإلبؼاءمسؾكمأحدماٌـؿفاتماظؼائؿةمحاظقامضرارم  (4) 

.اٌـؿفاتماظؼائؿةمحاظقام  

م

م×آغؿفتماحملاضرػـم×م

 مآحملاضرػـمآظؿادعفمم

ماظؼرارمادباذمذبالميفماالدارؼةماحملادؾةمدور:متابع

ماًاصةماظؾقعمرؾؾقاتمرصضمأومضؾقلمضرارم-م(م1)م

انمشاس  عجٛؼخ : أٔال

مبقعمبلعرماٌـؿجمعـمأضايفمععنيمحفؿماٌـشلةمإلغؿاجمأدارةمإظبمتؼدممبقعمرؾؾقاتمسـمسؾارةم:اًاصةماظؾقعمرؾؾقاتم

.مظقحدةماٌـؿجماظؽؾقةماظؿؽؾػةمسـمؼؼؾموطذاماظعاديماظؾقعمدعرمسـمؼؼؾمسادةم(عـكػض)خاص
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ماظؽؾقةماظؿؽؾػةمسـموعـكػضماظعاديماظؾقعمسـمدعرمعـكػضمبقعمبلعرمخاصةمبقعمرؾؾقةمضؾقلمأنماألوظبمظؾقػؾةمؼؾدومضدم

مباظضرورةمؼؽقنمالمذظؽمضدمانموايؼقؼةمطؽؾ،ماٌـشلةمرحبقةماظبمباظـلؾةمخلارةماحداثميفمؼلاػؿمصؼطمأنمميؽـمظؾقحدة

.مواألحقالماظظروفمعبقعميفمدؾقؿامهؾقال

ماٌـشلةمأرباحماظبمؼضقػمضدمضؾقهلامألنمغظراماظلعرماٌـكػضمذاتماًاصةماظطؾؾقة لجٕلمععقـةمزروفمزؾميفمميؽـمضدم

مدقاءم(اظـابؿةم)تؽاظقػفاماٌـشلةماظؼصريمواظيتمتؿقؿؾماألجؾميفماٌـشلةمظدىماظعارؾةماظطاضةمادؿغاللموذظؽمبػعؾماظصاصقة

.مالمأمماًاصةماظطؾؾقةمضؾؾت

م:مبدؼؾنيمبنيمباٌػاضؾةمؼؿعؾؼمضراريمعقضػماظؼرارمػذامؼؿـاولم

م.ماٌـكػضماظلعرمذاتماًاصةماظؾقعمرؾؾقةماٌـشلةمضؾقلم:انجذٚم األٔل 

م.ماٌـكػضماظلعرمذاتماًاصةماظؾقعمرؾؾقةماٌـشلةممرصض:انجذٚم انثبَٙ 

ششٔط لجٕل عهجٛبد انجٛغ انخبطخ :ثبَٛب 

م)تؽاظقػفاماٌـشلةمتؿقؿؾمحاظقامعلؿغؾةمشريمراضةموجقدمأى.ماظؼصقريماألجؾميفمسارؾةمراضةماٌـشلةمظدىمؼؽقنمأن-م(م1)م

حاظةمميفمذظؽمضبدثموسادةماًاصة،ماظؾقعمرؾؾقةمتـػقذميفمادؿغالهلامال،موميؽـمأمماًاصةماظطؾؾقةمضؾؾتمدقاءم(اظـابؿة

م.اٌمضؿةمأوماٌقمسقةماظطؾقعةمذاتماٌـشكت

مسـماًاصةماظطؾؾقةمدعرماشبػاضمسدمممأى.اًاصةمباظطؾؾقةماٌرتؾطةماظؿؽؾػةمسـماًاصةمظؾطؾؾقةماظؾقعمدعرمؼؼؾمأال-مم(2م)

اظطؾؾقةممضؾقلمبلؾبمهؿؾفامؼؿؿمباظطؾؾقةمخاصةمثابؿةمتؽؾػةمأممعؿغريةماظؿؽؾػةمطاغتمػذهمدقاءمباظطؾؾقةماٌرتؾطةماظؿؽؾػة

.ماًاصةماظطؾؾقةمرصضمحاظةموـؾفاموميؽـ

مذظؽمضبدثموسادةم.ظؾؿـشلةماحملؾلميفماظلققمظؾؿـؿجماظعاديماظؾقعمدعرمسؾلماًاصةمظؾطؾؾقةماظؾقعمدعرمؼقثرمأال-م(م3)م

ظلققمأجـيبمماًاصةماظطؾؾقةمتؾاعمطلنمظؾؿـشلةماٌعؿادةماٌؾقعاتمععمؼؿـاصسمالمظلققمصرسلماًاصةماظطؾؾقةمتؽقنمسـدعا

.ماٌـشلةمعـؿجمصقفمؼؾاعممالم(اظؿصدؼر)

 انًُبعت انمشاس ارخبر كٛفٛخ : ثبنثب

م.تػاضؾقةمخلائرمأومتػاضؾقةمألرباحماظطؾؾقةماًاصةمهؼقؼمعدىمػقماظؼرارمػذامبدائؾمبنيمواٌػاضؾةماظؿقؾقؾميفمماألداس 

ميفماظعاعةماظؼاسدةمصانماظؿقؾقؾماظؿػاضؾل،مأدؾقبمبادؿكدامماظؼرارمػذامبدائؾمبنيمواٌػاضؾةمواظؿؼققؿماظؿقؾقؾمسـدم

ماظؿػاضؾلماظؿقؾقؾمباتؾاعمذظؽموؼؿقددمظؾؿـشلة،ماظصاصقةماألرباحماًاصةماظبماظطؾؾقةمعاتضقػفمأداسمسؾكمتلؿـدماظؿؼققؿ

:مطاآلتل
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م

مطؿؾدأمتؿؿـؾمواظيتماٌالئؿةمشريماظؿؽاظقػماظضروريمادؿؾعادممعـاًاصةمظؾطؾؾقةماٌالئؿةماظؿػاضؾقةماظؿؽاظقػمهدؼدمسـدم

مأمماًاصةماظطؾؾقةمدقاءمضؾؾتماٌـشلةمتؿقؿؾفامواظيتماٌلؿغؾةمشريماظعارؾةمباظطاضةماٌرتؾطةماظـابؿةماياظقةماظؿؽاظقػميفمسام

.مشارضةمتؽؾػةممتـؾمألغفامال،

مؼؾلممبامتؿقددماًاصةمظؾطؾؾقةماٌالئؿةماظؿػاضؾقةمماظؿؽاظقػ:

ماٌؾاذرة،ماالغؿاجقةماألجقرماٌؾاذرة،ماٌقادماالغؿاجقةموتشؿؾماًاصة،مظؾطؾؾقةماظالزعةمواظؾقعماالغؿاجمعلؿؾزعاتمتؽؾػةم-م1

مسؿقظةمعؾقعاتمعـؾماًاصةمباظطؾؾقةمعرتؾطةمتلقؼؼقةمتؽاظقػمأومعصروصاتمأؼةماٌؾاذرةماٌؿغرية،مشريماالغؿاجقةمواظؿؽاظقػ

.مظؾطؾؾقةمخاصة

.م(وجدتمان)ماًاصةمظؾطؾؾقةماًاصة/ماالضاصقةماظـابؿةماظؿؽؾػةم-م2

ماظعقائدميفمتؿؿـؾمضدمواظيتماظطؾؾقةماًاصةمضؾقلمبدؼؾماخؿقارمغؿقفةمبفاماظؿضققةممتماظيتماظؾدؼؾةماظػرصةمتؽؾػةم-م3

.اًاصةماظطؾؾقةمبؼؾقلمادباذمضرارمغؿقفةمواٌػؼقدةمبفاماٌضقكمواألرباح

م

مظؾطؾؾقةماظؿػاضؾقةماالؼراداتمطاغتماذامذظؽمؼؿقؼؼم،مأرباحمتػاضؾقةمهؼؼماًاصةماظطؾؾقةمانمحاظةم.اًاصةماظطؾؾقةممتؼؾؾ

م.ماًاصةمظؾطؾؾقةماظؿػاضؾقةماظؿؽاظقػمأطربمعـ

مظؾطؾؾقةماظؿػاضؾقةماالؼراداتمطاغتماذامذظؽمؼؿقؼؼم،خلائرمتػاضؾقةمهؼؼماًاصةماظطؾؾقةمانمحاظة.اًاصةماظطؾؾقةمترصض

م.ماًاصةمظؾطؾؾقةماظؿػاضؾقةمعـماظؿؽاظقػمأضؾ

: حبنــــــــــــــــــــــــخ ػًهٛــــــــــــــــــــــــــــخ

موصقؿام،(ممم)ماٌـؿجمؼـموحدة 3000مإلغؿاجمتؽػلمراضةماظرجاظقةماٌالبسمإلغؿاجم"ماظرؼاض"مذرطةمظديمؼؿقاصر

م:مػـم1433مساممسـمواإلغؿاجماظؿؽاظقػمؼؾلمبقاغات

مرؼالم50ماياظلماظقحدةمبقعمدعرموحدة، 2500ماياظقةمواٌؾقعاتماإلغؿاجمطؿقة-م(م1)م
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ماٌصروصاتم،مرؼالم10مظؾقحدةماٌؾاذرةماإلغؿاجقةماألجقرم،مرؼالم20مظؾقحدةماٌؾاذرةماإلغؿاجقةماٌقادمتؽؾػة-م( 2)م

ماإلغؿاجقة

م.مرؼالم10000ماظلـقؼةماظـابؿةماٌؾاذرةمشريماإلغؿاجقةماٌصروصاتمعبؾةم،مرؼال 5.5مظؾقحدةماٌؿغريةماٌؾاذرةمشري

ماٌؾقعاتماؼرادمعـ%م 5مغلؾؿفاماٌؾقعاتمسؿقظة-م(م3)م

مرؼالم5000ماظلـقؼةماظـابؿةمواإلدارؼةماظؿلقؼؼقةماٌصروصات-م(م4)م

م500مطؿقؿفامبقعمرؾؾقفمسؾلماإلدارةمعقاصؼةميفمرشؾؿفمبشلنم"ماٌؾقعاتمعدؼرم"اظلم“سرضم”اظشرطةمعؾقعاتمعـدوبلمأحدمضدم

م%م 2.5مغلؾؿفامتؽقنمدقفماظطؾؾقةمهلذهماٌؾقعاتمسؿقظةمبلنمسؾؿامظؾقحدةمرؼالم38مبلعرماًارجقنيماظعؿالءمألحدموحدة

.ماًاصةماظطؾؾقةمػذهمبؼؾقلمؼؿلثرمظـمظؾؿـؿجماظعاديماظؾقعمدعرموأن،

ماظعاديماظؾقعمدعرمسـمؼؼؾماٌعروضماظلعرمأنمحبفةماظرصضمؼؿؿمأنم"ماٌؾقعاتمعدؼرم"اضرتحماٌؼدمماظعرضمػذامعـاضشةمسـد

.ماظقحدةمإلغؿاجماظؽؾقةماظؿؽؾػةمسـموؼؼؾ

: انًغهٕة 

.ماٌؾقعاتمعـدوبمعـماٌؼدمماظعرضمرصضمأومضؾقلمبشلنماظشرطةمإلدارةمواٌشقرةماظـصحمتؼدؼؿم(1)م

ممبؼدارمتـكػضمدقفمظؾشرطةماياظقةماٌؾقعاتموانموحدةم600مأصؾقتماًاصةماظؾقعمرؾؾقةمطؿقةمأنمبػرضم(م2)م

م.ماياظةمػذهميفماٌـادبماظؼرارمحددم،ماٌؼدمماظعرضمضؾقلممتمإذاموحدةم100

: االخبثخ رًٓٛذ

 :اٜرٙ ٚالحظ األٔل انًٕلف ْزا فٙ : انًمذو انؼشع ثشأٌ انُظح رمذٚى (1)

متؽاظقػمسـفاماٌـشلةموحدةموتؿقؿؾ 500=مصعؾلموحدة 2500م-مضصقىموحدة 3000م=معلؿغؾةمشريمراضةمتقجدم

ماظؾقعمرؾؾقةمتـػقذميفمادؿغالهلاموميؽـمال،مأمماًاصةمضؾؾتماظطؾؾقةمدقاءموادارؼةموتلقؼؼقةماغؿاجقةمحاظقةمثابؿةموعصروصات

.ماًاصة

مضؾؾتمدقاءماٌـشلةمبفامشارضةموتؿقؿؾمألغفاماظؼرارمػذامادباذمسـدمعالئؿةمشريماياظقةماظـابؿةمواٌصروصاتماظؿؽاظقػمماذن

م.جدؼدةمخاصةماضاصقةمثابؿةمتؽاظقػماظبمهؿاجمملماًاصةماظطؾؾقةمأنمطؿا.مالمأمماًاصةماظطؾؾقة

م(وحدةمم500م)اٌلؿغؾةممشريماظطاضةمحدودم=مم(وحدة 500م)ماًاصةماظطؾؾقةممطؿقة

م
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ماًاصةمظؾطؾؾقةماظؿؽاظقػماظؿػاضؾقةموماظؿػاضؾقةمظالؼراداتماظؿػاضؾلماظؿقؾقؾمبادؿكدامماٌـادبماظؼرارمادباذممؼؿؿ

م:طاآلتل

م

م

: ٚالحظ اٜرٙ.رحذٚذ انمشاس انًُبعت فٙ انحبنخ انثبَٛخ ( 2) 

ماظبمهؿاجمملماًاصةمأنماظطؾؾقةمطؿا.ماظؼرارمػذامادباذمسـدمعالئؿةمشريمالمتزمالماياظقةماظـابؿةمواٌصروصاتماظؿؽاظقػم

م.جدؼدةمخاصةماضاصقةمثابؿةمتؽاظقػ

م(وحدةمم100) مبؼدارمم(وحدة 500م)اٌلؿغؾةمشريماظطاضةمحدودمرضٚذ ػٍمم(وحدةم600م)ماًاصةماظطؾؾقةممطؿقة

100م)مػذهممبؼدارماياظقةماٌعؿادةماٌؾقعاتمدبػقضمحلابمسؾكمؼؽقنمدقفمواحدةمطدصعةماًاصةماظطؾؾقةممتـػقذ 

مػذهمهقؼؾمعـمبفامواٌضقلماٌػؼقدةماألرباح/اظعقائدميفمتؿؿـؾم“بدؼؾةمصرصةمتؽؾػة”مذظؽمسؾكموؼرتتبم،(وحدة

مسـدمايلؾانميفماظؾدؼؾةماظػرصةمتؽؾػةمأخذمصببمظذاماًاصة،ماظطؾؾقةماٌعؿادةماظبماٌؾقعاتمعـم(وحدةم100م)اظقحدات

.ماظؼرارمادباذ

م

م

م

م
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م

ماظػرصةمتؽؾػةمعؿضؿـة)اظؿػاضؾقةمماظؿؽاظقػموماظؿػاضؾقةمظالؼراداتماظؿػاضؾلماظؿقؾقؾميفماٌـادبماظؼرارمادباذممؼؿؿ

:مطاآلتلماًاصةمظؾطؾؾقةم(اظؾدؼؾة

م

م

 :كبٜرٙ انضائذح نهٕحذاد حغجذ انجذٚهخ انفشطخ ركهفخ * 

م

م

م×آغؿفتماحملاضرػـم×

م

م
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م

 مآحملاضرػـمآظعاذرهمم

ماظؼرار ادباذ ذبال يف االدارؼة احملادؾة دور :تابع

ماًارجل اظشراء أم اظداخؾل اظؿصـقع ضرار (2)- 

م:-اظؼرار رؾقعة : أوال

اظيتمماألجزاءمظؾعضماًارجلماظشراءمبنيمخاصمباٌػاضؾةمضرارمادباذمبضرورةماٌـشلةمادارةمتقاجفماألحقانمبعضمميف

م..األجزاءمهلذهماظداخؾلمباظؿصـقعماظؼقاممأممغشارفاميفمعزاوظةماظقفامهؿاج

ماظطاضةمحدودميفمؼؿؿماظداخؾلماظؿصـقعمػؾم:اسؿؾاراتمعـفامذبؿقسةمعراساةماظؼرارمصببمبدائؾمبنيمواٌػاضؾةماظؿؼققؿممسـد

مأطـرمأخرىمػـاكمادؿكداعاتمػؾ.مجدؼدة؟موععداتماآلتمذراءمررؼؼمسـماظطاضةمزؼادةمؼؿطؾبماألعرمأممظؾؿـشلةماٌؿاحة

.ماظداخؾل؟ميفماظؿصـقعمادؿكداعفاماٌؼررماٌؿاحةماظطاضةمظؿؾؽمرحبقة

مم:بدؼؾنيمبنيمباٌػاضؾةمؼؿعؾؼمضراريمعقضػماظؼرارمػذامؼؿـاولم

ماٌـؿجمأجزاءمألحدماظداخؾلمباظؿصـقعماٌـشلةمضقامم:انجذٚم األٔلممم•

مجاػزاماىزءمهلذاماًارجلمباظشراءماٌـشلةمضقامم:انجذٚم انثبَٙمم•

 انًُبعت انمشاس ارخبر كٛفٛخ : ثبَٛب

اظشراءممبدؼؾموماظداخؾلماظؿصـقعبدؼؾممعـمظؽالماظؿؽاظقػمععؾقعاتمػلماظؼرارمػذامبدائؾمبنيماٌػاضؾةميفمماألداس

م.اًارجل

ميفماظعاعةماظؼاسدةمصانماظؿقؾقؾماظؿػاضؾلمأدؾقبمبادؿكدامماظؼرارمػذامبدائؾمبنيمواٌػاضؾةمواظؿؼققؿماظؿقؾقؾممسـدم

 م.اًارجلماظشراءموتؽؾػةماظداخؾلمتؽؾػةماظؿصـقعمبنيماٌؼارغةمغؿقفةمسؾكمتعؿؿدماظؿؼققؿ

ميفمساممطؿؾؿدأمتؿؿـؾمواظيتمشريماٌالئؿةماظؿؽاظقػمادؿؾعادماظضروريممعـ.....اظداخؾلماظؿصـقعمتؽؾػةمهدؼدمسـدم

باظشراءممضاعتمأممظألجزاءماظداخؾلمباظؿصـقعمضاعتمدقاءماٌـشلةمتؿقؿؾفامظؾؿفـبمواظيتماظؼابؾةمشريماياظقةماظـابؿةماظؿؽاظقػ

.مظألجزاءماًارجل

مؼؾلممبامتؿقددماظداخؾلمظؾؿصـقعمئؿةماٌالماظؿػاضؾقةمماظؿؽاظقػ:
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ماالغؿاجقةماألجقر،اٌؾاذرةمماالغؿاجقةموتشؿؿؾماٌقادمماٌـشلةمداخؾماألجزاءمظؿصـقعماظالزعةماالغؿاجمعلؿؾزعاتمتؽؾػةم-م1

.ماٌؿغريةمشريماٌؾاذرةماالغؿاجقةمواظؿؽاظقػم،اٌؾاذرة

.ماظداخؾلمظؾؿصـقعمالزعةماضاصقةمآظقةموبشرؼةموفقزاتموتقصريماظطاضةمزؼادةمحاظةماًاصة/ماالضاصقةمماظـابؿةماظؿؽؾػةم-م2

مواألرباحماظعقائدميفمتؿؿـؾمضدمواظيتماظؿصـقعماظداخؾلمبدؼؾماخؿقارمغؿقفةمبفاماظؿضققةممتماظيتماظؾدؼؾفماظػرصةمتؽؾػةم-م3

.مظألجزاءماظداخؾلماظؿصـقعميفماغؿاجفامخطقطموادؿغاللماغؿاجفاماؼؼافمدقؿؿماٌـؿفاتماظيتمعـمواٌػؼقدةمبفاماٌضقل

م

معـؾماظشراءمعصروصاتماظقفمعضاصاماألدادلمظألجزاءماظشراءممثـميفمتؿؿـؾماٌالئؿةماظؿػاضؾقةماًارجلماظشراءمتؽؾػةم:

...ماظشراءموسؿقظةماظـؼؾمعصروصات

م

معـمأضؾمتؽقنماظداخؾلمظؾؿصـقعماظؿػاضؾقةماٌالئؿةماظؿؽاظقػمأنمحاظةميفم.ماٌـادبماظؼرارمػقمؼؽقنماظداخؾلمماظؿصـقع

م.ماًارجلماظشراءمتؽاظقػ

ماظؿػاضؾقةماظؿؽاظقػمعـمأضؾماًارجلمتؽقنماظشراءمتؽاظقػمأنمحاظةميفم.ماٌـادبماظؼرارمػقمؼؽقنماًارجلمماظشراء

.ماظداخؾلمظؾؿصـقعماٌالئؿة

مخطمترطقبمخدعةمعـال)محاظةماًدعاتميفمأؼضامؼـطؾؼمطؿا،م(ماٌـؿجمأجزء)ماٌـؿفاتمحاظةميفماظؼرارمػذاممؼـطؾؼ

م.م(مخارجقةمذرطةمبقادطةماظرتطقبمؼؿؿمأممغػلفامبقادطةماٌـشلةمداخؾقاماظرتطقبمؼؿؿمػؾمجدؼدمأغؿاجل

: حبنخ ػًهٛخ

مػذاماىزءمعـماٌـؿفةماظقحداتمسددمبؾغتم،مهلاماألدادلماٌـؿجمظؿصـقعماظالزمم(مأم)ماىزءمبؿصـقع"ماٌدؼـةم"ذرطةمتؼقم

م:م(أ)ماىزءمتصـقعمسـماآلتقةماظؿؽاظقػمبقاغاتمظدؼؽمتقاصرتموضدم،وحدة 30000مػـم1433ماظعاممخالل

معؾاذرةمإغؿاجقةمعقادمتؽؾػةم120000

معؾاذرةمإغؿاجقةمأجقر 480000

معؿغريةمعؾاذرةمشريمإغؿاجقةمعصروصاتم320000

مثابؿةمعؾاذرةمشريمإغؿاجقةمعصروصاتم350000
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موتؿقضعمرؼالمظؾقحدةم40مػقمذراءمدعرمأداسمسؾلم(أ)ماىزءمظؿقصريمادؿعدادهمؼؿضؿـماظشرطةمإظلمسرضاماٌقردؼـمأحدمضدم

مرؼال 25000مضدرػامأخرتمذراءمعصروصاتمددادماظشرطة

: انًغهٕة 

مبـػلفامسؾؿامداخؾقامتصـقعفميفم“اٌدؼـةم”ذرطةمادؿؿرارمأمم(أ)مظؾفزءماًارجلماظشراءمبشلنماٌـادبماظؼرارمهدؼدم:أٔاًل  

م.مآخرمشرضميفمادؿكداعفاموالمميؽـمظؾشرطةمعؿاحةمبؿففقزاتمتؿعؾؼماظـابؿةماظؿؽاظقػمبلن

مبـػلفامسؾؿامداخؾقامتصـقعفميفم“اٌدؼـةم”ذرطةمادؿؿرارمأمم(أ)مظؾفزءماًارجلماظشراءمبشلنماٌـادبماظؼرارمهدؼدم:ثبَٛب 

مرؼال 340000مضدرػاموأرباحمسقائدمضبؼؼمآخرمشرضميفمادؿكداعفامميؽـمظؾشرطةماٌؿاحةماظؿففقزاتمبلن

اظؼرارممحددم...اٌؿاحةمظؾؿففقزاتمخرمادؿكداممؼقجدموالموـؾفامالمميؽـماظـابؿةماظؿؽاظقػمعـم%م30مأنمبػرضم:ثبنثب 

م؟ماياظةمػذهميفماٌـادب

خبثخإلارًٓٛذ  :  
 األٔل انًٕلف – انًُبعت انمشاس رحذٚذ( 1) 

 :أٌ ٚالحظ :انذاخهٙ انزظُٛغ نجذٚم ثبنُغجخ

 معؿاحةمبؿففقزاتمارتؾارفامشارضةمبلؾبمألغفا’ماظؼرارمػذامادباذمسـدمعالئؿةمشريماياظقةماظـابؿةمواٌصروصاتماظؿؽاظقػ

.مباظؼرارموالمتؿلثرماظؼرارميفمتمثرمالمػلموباظؿاظلم،ظؾشرطةمحاظقا

موبشرؼةمآظقةموفقزاتمأومتقصريمزؼادةماظطاضةماظبمسبؿاجمالمحقتمخاصة/ماضاصقةمثابؿةموعصروصاتمتؽاظقػمتقجدمالمأغفممطؿا

.ماظداخؾلمظؾؿصـقعماضاصقة

ميفمادؿكداعفاماٌؿقضعمظؾؿففقزاتماٌؿاحةمآخرمادؿكداممؼقجدمالمحقتماٌقضػمػذاميفمبدؼؾةمصرصةمتؽؾػةمتقجدممال

.ماظداخؾلماظؿصـقع

مطاآلتلمظؾؾدؼؾنيمظؾؿؽاظقػماظؿػاضؾقةماظؿػاضؾلماظؿقؾقؾمبادؿكدامماٌـادبماظؼرارمادباذممؼؿؿ:

م
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م

م

انًٕلف انثبَٙ – رحذٚذ انمشاس انًُبعت  ( 2)

: حظ أٌال: ثبنُغجخ نجذٚم انزظُٛغ انذاخهٙ

مبؿففقزاتمارتؾارفامبلؾبمشارضةمألغفا،اظؼرارمػذامادباذمسـدمعالئؿةمشريمزاظتمعاماياظقةماظـابؿةمواٌصروصاتماظؿؽاظقػ

.مباظؼرارمتؿلثرموالميفماظؼرارمتمثرمالمػلموباظؿاظلم،ظؾشرطةمحاظقامعؿاحة

موبشرؼةمآظقةموفقزاتمأومتقصريمزؼادةماظطاضةماظبمسبؿاجمالمحقتمخاصة/ماضاصقةمثابؿةموعصروصاتمتؽاظقػمتقجدمالمأغفممطؿا

.ماظداخؾلمظؾؿصـقعماضاصقة

ميفمادؿكداعفاماٌؿاحةماٌؿقضعمظؾؿففقزاتمآخرمادؿكداممؼقجدمحقثماٌقضػمػذاميفمبدؼؾةمصرصةمتؽؾػةمتقجد

موؼؾزمماظداخؾلماظؿصـقعمبدؼؾماخؿقارمغؿقفةمبفاممتماظؿضققةماظيتمواألرباحماظعقائدميفمتؿؿـؾموػلم،اظداخؾلماظؿصـقع

.ماظداخؾلمظؾؿصـقعماٌالئؿةماظؿػاضؾقةماظؿؽاظقػمسـاصرمأحدماظؼرارمباسؿؾارػامادباذمسـدمايلؾانميفمأخذػا

مطاآلتلمظؾؾدؼؾنيمظؾؿؽاظقػماظؿػاضؾقةماظؿػاضؾلماظؿقؾقؾمبادؿكدامماٌـادبماظؼرارمادباذممؼؿؿ:

م

م
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م

انًٕلف انثبنث – رحذٚذ انمشاس انًُبعت  ( 3) م

: ٚالحظ أٌ: ثبنُغجخ نجذٚم انزظُٛغ انذاخهٙ

م:مجزءؼـمأصؾقتمرؼالم350000ماياظقةماظـابؿةمواٌصروصاتمماظؿؽاظقػ

مبلؾبمشارضةمألغفام،اظؼرارمػذامادباذمسـدمشريمعالئؿةمتعؿربمصفذهمرؼال105000م %=30 ×350000=مموـؾفامميؽـمالم%م30

مباظؼرارمتؿلثرموالماظؼرارميفمتمثرمالمػلموباظؿاظلم،حاظقامظؾشرطةمعؿاحةمبؿففقزاتمارتؾارفا

محقثمباظؼرارمعرتؾطةمألغفاماظؼرارمادباذمتعؿربمعالئؿةمسـدمػذهم،رؼالم245000% =70 × 350000=مموـؾفامميؽـم%م70

.ماظداخؾلماظؿصـقعمبدؼؾمشبؿارمملماذاموـؾفامميؽـمطؿاماظؿصـقعماظداخؾلمبدؼؾماخؿقارمسـدمهؿؾفامؼؿؿ

ميفمادؿكداعفاماٌؿقضعمظؾؿففقزاتماٌؿاحةمآخرمادؿكداممؼقجدمالمحقثماٌقضػمػؿذامصيتمبدؼؾةمصرصةمتؽؾػةمتقجدممال

.ماظداخؾلماظؿصـقع

م

م

م

م

م×آغؿفتماحملاضرػـم×م
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 مآحملاضرػـمآيادؼفمسشرمم

ماظؼرارمادباذمذبالميفماالدارؼةماحملادؾةمدور:متابع

م(ماٌـؿفاتمأحدم)االغؿاجممخطقطمألحدماالدؿؾعادمضرارممومضرارماالضاصةم(م3)م

انمشاساد  عجٛؼخ : أٔال

مضرارؼفمعقاضػماٌـشلةمادارةمتقاجفمعؿكصصة،مخطقطماغؿاجقةميفمؼؿؿمواظذيماٌؿعددماالغؿاجمذاتماظصـاسقةماٌـشكتمميف

:معـؾ

ماياظقةمتشؽقؾةماٌـؿفاتمعـمععنيمٌـؿجماالبؼاءمأمماالدؿؾعادمبنيماالخؿقارممعشؽؾة.

ماياظقةمظؿشؽقؾةماٌـؿفاتمجدؼدمٌـؿجماالضاصةمسدممأمماالضاصةمبنيماالخؿقارممعشؽؾة.

مػذهمادباذمسـدماالدارةمظرتذقدمعدخالمعـادؾامؼعدماظؼراراتمتؾؽمعـؾميفماظؿػاضؾلماظؿقؾقؾمأدؾقبمادؿكدامممان

.ماظؼرارات

 انًُزدبد أحذ ػهٗ االثمبء أو االعزجؼبد لشاس ارخبر كٛفٛخ : ثبَٛب

مأحدمسؾكماالبؼاءمأمماالدؿؾعادميفماالدارةمتػؽرمحاظقا،مثؿمضائؿةمعـؿفاتمتشؽقؾةمظدؼفاماٌـشلةمأنمحباظةماظؼرارمػذامطبؿصم

.مظؾؿـشلةمخلائرمضبؼؼماٌـؿجمػذاموجقدمأن-مغظرػاموجففمعـم–مضدمترىمألغفاماٌـؿفات

ماٌعنيماٌـؿجم«معلاػؿةمسائد»مممم«رحبقةمػاعش»مهؼقؼممعدىمػقماظؼرارمػذامبدائؾمبنيمواٌػاضؾةماظؿقؾقؾميفماألداسم

مضقءميفمذظؽموؼؿقدد.مأومظؾؿـشلةمحؼقؼقةم«مخلائرم»ماظصاصقةماظرحبقةمسؾكمذظؽمتلثريموعديمظالدؿؾعادمحؼقؼقة،ماٌرذح

مظالدؿؾعادمباٌـؿجماٌرذحماٌرتؾطةماٌالئؿةماظؿؽاظقػموبنيمظالدؿؾعادماٌرذحماٌرتؾطةمباٌـؿجماالؼراداتمبنيماٌؼارغة

.ماٌرذحمظالدؿؾعادماٌـؿجمادؿؾعادمحاظةمظؾؿفـبمواظؼابؾة

مشريماظؿؽاظقػمسؾكماذؿؿاهلامسدمماظضروريم،معـظالدؿؾعادماٌرذحمباٌـؿجماٌرتؾطةماٌالئؿةماظؿؽاظقػمهدؼدممسـد

ماظـابؿةماظؿؽاظقػمعـمغصقبماٌـؿجميفمساممطؿؾدأمتؿؿـؾمواظيتماٌعنيماٌـؿجمادؿؾعادمحاظةماظؼابؾةمظؾؿفـبموشريماٌالئؿة

مهدؼدماظؿؽاظقػمبغرضمربادبمبفمؼؼقممتؽاظقػلمطنجراءماظؼائؿةماٌـؿفاتمتقزعمبنيمواظيتماٌكصصة/اٌشرتطة/اظعاعة

مشريمعالئؿةمتعؿربماظؼرارمادباذمسـدمأغفامشريم،م(اظؿؽاظقػممربادؾةمشرضم)زعـقةممصرتةمطؾمغفاؼةميفمظؾؿـؿفاتماالعباظقةماظؿؽؾػة

موشريمظالدؿؾعادماٌرذحمباٌـؿجمترتؾطمالمصفلماٌعنيماالبؼاءمظؾؿـؿجمأمماالدؿؾعادممتمدقاءمبفاماظؿقؿؾمؼؿؿمشارضةمأغفامحقث

.مظالدؿؾعادماٌرذحماٌـؿجمادؿؾعادمحاظةمضابؾةمظؾؿفـب

م:مبمادؿؾعادهمحاظةمواظؼابؾةمظؾؿفـبمظالدؿؾعادماٌرذحمباٌـؿجماٌرتؾطةماٌالئؿةماظؿؽاظقػمتؿقدد

ماٌعنيمظؾؿـؿجماٌؾاذرةماالغؿاجقةماٌقادمتؽؾػة-م1



49  Tµ£!P 

 

ماٌعنيمظؾؿـؿجماٌؾاذرةماالغؿاجقةماألجقر-م2

ماٌعنيمظؾؿـؿجماٌؿغريةماٌؾاذرةمشريماالغؿاجقةماظؿؽؾػة-م3

ماٌعنيمباٌـؿجماًاصةماظـابؿةماالغؿاجقةماظؿؽؾػة-م4

مبدؼؾنيمبنيمباٌػاضؾةمؼؿعؾؼمضراريمعقضػماظؼرارمػذاممؼؿـاول:

 ماياظقةماظؿشؽقؾةمعـمظالدؿؾعادماٌرذحماٌعنيماٌـؿجمادؿؾعادم.انجذٚم األٔل

 َٙماظؿشؽقؾةماياظقةمضؿـمظالدؿؾعادماٌرذحماٌعنيماٌـؿجمسؾكماإلبؼاءم.انجذٚم انثب

متمديمحؼقؼقةمخغبسح عبنجخمضبؼؼماٌعنيمطانماٌـؿجماذا....ظالدؿؾعادماٌرذحماٌـؿجمادؿؾعادمػقماٌـادبماظؼرارمؼؽقنمم

ماظؿؽاظقػمتغطلمالمباٌـؿجماٌعنيماٌرتؾطةماالؼراداتمطاغتماذامذظؽموضبدثمظؾؿـشلة،ماظرحبقةماظصاصقةمدبػقضماظب

.مادؿؾعادهمحاظةمظؾؿفـبمظالدؿؾعادمواظؼابؾةماٌرذحمباٌـؿجماٌرتؾطةماٌالئؿة

ػبئذ يغبًْخ أٔ ْبيش مضبؼؼماٌعنيماٌـؿجمطاناذام....ظالدؿؾعادماٌرذحماٌـؿجمسؾكماالبؼاءمػقماٌـادبماظؼرارمؼؽقنم

متغطلماٌعنيمباٌـؿجماالؼراداتماٌرتؾطةمطاغتماذامذظؽموضبدثمظؾؿـشلة،ماظصاصقةماظرحبقةمزؼادةمتمديماظبمسثحٛخ يٕخجخ

.مادؿؾعادهمحاظةمظؾؿفـبمواظؼابؾةمظالدؿؾعادماٌرذحماٌرتؾطةمباٌـؿجماٌالئؿةماظؿؽاظقػمسـموتزؼد

كٛفٛخ ارخبر لشاس االضبفخ أو ػذو االضبفخ نًُزح خذٚذ : ثبنثب 

مٌـؿجماالضاصةمسدممأمماالضاصةميفماالدارةمتػؽرمحاظقا،مثؿمضائؿةمعـؿفاتمتشؽقؾةمظدؼفاماٌـشلةمأنمحباظةماظؼرارمػذامطبؿصم

.مظؾؿـشلةمأرباحمضبؼؼماٌـؿجمػذاموجقدمأن-مغظرػاموجففمعـم–ترىممضدمألغفامجدؼد

محؼقؼقة،متػاضؾقةمخلائرمأومأرباحماىدؼدمهؼقؼماٌـؿجمعدىمػقماظؼرارمػذامبدائؾمبنيمواٌػاضؾةماظؿقؾقؾميفماألداسم

مباٌـؿجماٌرتؾطةماظؿػاضؾقةمبنيماالؼراداتماٌؼارغةمضقءميفمذظؽموؼؿقدد.مظؾؿـشلةماظصاصقةمسؾكماظرحبقةمذظؽمتلثريموعدي

.ماىدؼدمباٌـؿجماٌرتؾطةماظؿػاضؾقةماٌالئؿةماظؿؽاظقػموبنيماىدؼد

مشريماظؿؽاظقػمسؾكماذؿؿاهلامسدممعـماظضروريم،اىدؼدمباٌـؿجماٌرتؾطةماٌالئؿةماظؿػاضؾقةماظؿؽاظقػمهدؼدمسـدم

متقزعمواظيتماٌكصصة/اٌشرتطة/اظـابؿةماظعاعةماظؿؽاظقػمعـماىدؼدماٌـؿجمغصقبميفمساممتؿؿـؾمطؿؾدأمواظيتماٌالئؿة

مربادؾةمشرضم)االعباظقةمظؾؿـؿفاتماظؿؽؾػةمهدؼدمبغرضماظؿؽاظقػمربادبمبفمؼؼقممطنجراءمتؽاظقػلماٌـؿفاتمبني

مأمماىدؼدماضاصةماٌـؿجممتمدقاءمبفاماظؿقؿؾمؼؿؿمشارضةمأغفامحقثمعالئؿةمشريماظؼرارمتعؿربمادباذمسـدمأغفامشريم،م(اظؿؽاظقػ

.ماىدؼدماٌـؿجماغؿاجمبعدممضرارمادباذمسـدموـؾفامميؽـموالمتؿعؾؼمباظؼرارمالمأغفامذظؽمتػاضؾقةمظقلتمصفلماضاصؿفمسدم

م:مبماىدؼدمظؾؿـؿجماٌالئؿةماظؿػاضؾقةماظؿؽاظقػممتؿقدد

ماىدؼدمظؾؿـؿجماٌؾاذرةماالغؿاجقةماٌقادمتؽؾػة-م1

ماىدؼدمظؾؿـؿجماٌؾاذرةماالغؿاجقةماألجقر-م2
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ماىدؼدمظؾؿـؿجماٌؿغريةماٌؾاذرةمشريماالغؿاجقةماظؿؽؾػة-م3

ماىدؼدمظؾؿـؿجماًاصةماظـابؿةماالغؿاجقةماظؿؽؾػة-م4

 .م(وجدتمانم)ماىدؼدماٌـؿجمبنغؿاجماٌرتؾطةماظؾدؼؾةماظػرصةمتؽؾػة-م5

: يالحظخ ْبيخ 

مضابؾةمأغفامطؿاماىدؼد،ماٌـؿجمحاظةماضاصةمهؿؾفاموؼؿؿمباٌـؿجمترتؾطمثابؿةمتؽؾػةمػلم:ظؾؿـؿجماًاصةماظـابؿةماظؿؽؾػةم

.ماىدؼدماٌـؿجماضاصةمسدممحاظةمظؾؿفـب

مصفلمطؽؾمظؾشرطةماٌكصصة/اٌشرتطة/اظـابؿةماظعاعةماظؿؽاظقػمعـماٌـؿجمغصقبمػلم:ظؾؿـؿجماٌكصصةماظـابؿةماظؿؽؾػةم

.ماىدؼدماٌـؿجماضاصةمبعدممضرارمادباذمسـدموـؾفامميؽـموالمتؿعؾؼمباظؼرارمالمأغفامذظؽمتػاضؾقةمظقلت

مبدؼؾنيمبنيمباٌػاضؾةمؼؿعؾؼمضراريمعقضػماظؼرارمػذاممؼؿـاول:

مظؾؿـؿفاتماياظقةماظؿشؽقؾةماظبماىدؼدماٌـؿجماضاصةم.انجذٚم األٔل

.مظؾؿـؿفاتماياظقةماظؿشؽقؾةماظبماىدؼدماٌـؿجماضاصةمسدمم.انجذٚم انثبَٙ

مزؼادةماظبمتمديمحؼقؼقةمتػاضؾقةمأرباحمضبؼؼماٌـؿجماىدؼدمطانماذا....اىدؼدماٌـؿجماضاصةمػقماٌـادبماظؼرارممؼؽقن

ماظؿػاضؾقةماظؿؽاظقػمتػققمباٌـؿجماىدؼدماٌرتؾطةماظؿػاضؾقةماالؼراداتمطاغتماذامذظؽموضبدثماظصاصقةمظؾؿـشلة،ماظرحبقة

.ماىدؼدمظؾؿـؿجماٌالئؿة

ماظبمتمديمحؼقؼقةمتػاضؾقةمخلائرمضبؼؼماٌـؿجماىدؼدمطانماذام....اىدؼدماٌـؿجماضاصةمسدممػقماٌـادبماظؼرارممؼؽقن

ماظؿؽاظقػمسـمتؼؾماىدؼدماٌرتؾطةمباٌـؿجماظؿػاضؾقةماالؼراداتمطاغتماذامذظؽموضبدثمظؾؿـشلة،ماظرحبقةماظصاصقةمدبػقض

.ماىدؼدمظؾؿـؿجماٌالئؿةماظؿػاضؾقة

م

م

م

م

م

م

م
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  ( 3 )حبنخ ػًهٛخ

موتػؽرمإدارةمسـفا،ماآلتقةماظؾقاغاتمظدؼؽمتقاصرتم(مدم،مجم،مبم،مأم)معـؿفاتم4موبقعمبنغؿاجماظشرطاتماحديمتؼقم

:مم(باظرؼالماظؼقؿم)مخلائرمهؼقؼفمبلؾبماظؼائؿةماٌـؿفاتمتشؽقؾةمعـم(مج)ماٌـؿجمادؿؾعادميفماظشرطة

 

م

رًٓٛذ االخبثخ 

اٌرتؾطةمماالؼراداتمبنيماٌؼارغةمسؾكمدقفمؼعؿؿدم(جم)ماٌـؿجمسؾكماإلبؼاءمأممادؿؾعادمبشلنماٌـادبماظؼرارمهدؼدممان

ماٌـؿجمحاظةمادؿؾعادمظؾؿفـبمواظؼابؾةمظالدؿؾعادماٌرذحمباٌـؿجماٌرتؾطةماٌالئؿةموبنيماظؿؽاظقػمظالدؿؾعادماٌرذحمباٌـؿج

:ؼؾلمطؿاموذظؽ.مظالدؿؾعادماٌرذح

م

: انمشاس انًُبعت

معقجؾةمرحبقةمػاعشمضبؼؼم(ج)اغؿاجماٌـؿجميفماالدؿؿرارمأنمحقثمادؿؾعاده،موسدمم(جم)ماٌـؿجمسؾكمباإلبؼاءممؼـصح

مدبػقضمسـفمؼـؿجمممام(ج)ماٌـؿجمعـمواٌلاػؿةماظرحبقةمػذهمؼػؼدماظشرطةماالدؿؾعادمصانمثؿموعـمرؼال،م5300=مظؾشرطة

مظديماألعرميفمحؼقؼةمألغفم(ج)ظؾؿـؿجمماالدؿؾعادمبعدممغقصلمظذا.مرؼالم1450ماظبمرؼالم6750معـماظصاصقةمظؾشرطةماظرحبقة

موثابؿةمعؿغريةمبفماٌرتؾطةماظؿؽاظقػمسدنموتزؼدماؼراداتمتغطلمضبؼؼمأغفماظؿػاضؾلماظؿقؾقؾمأوضحمحقثماًادر،مباٌـؿج

.مظؾشرطةماظصاصقةماظرحبقةمزؼادةميفمرحبقةمؼلاػؿمػاعشمؼرتكمثؿمخاصة
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ماظـابؿةمعـماظؿؽاظقػماٌـؿجمغصقبميفمواٌؿؿـؾةماظؼرارمالدباذماٌالئؿةمشريماظؿؽاظقػمواػؾممتمأغفممالحظ

مالمصفلم(جم)مظؾؿـؿجماالبؼاءمأمماالدؿؾعادممتمدقاءماظؿقؿؾمبفامؼؿؿمشارضةمأغفامحقثمرؼالم6000م=ماٌكصصة/اٌشرتطة/اظعاعة

.مادؿؾعادهمحاظةمظؾؿفـبمضابؾةموشريماٌرذحمظالدؿؾعادم(ممجم)مباٌـؿجمترتؾط

  م( :4 )حبنخ ػًهٛخ

مبقعماٌؿقضعمأغفمعـماظبماٌـؿجمذامبماًاصةماظدراداتموتشريم،م)صم(جدؼدمعـؿجموبقعمإغؿاجميفمظألظؾانماظعربقةماظشرطةمتػؽر

ماٌصـعمبؿشغقؾماظشرطةمتؼقمماٌـؿجمدقفمػذامتصـقعماجؾموعـمظؾقحدة،مرؼالم13مبلعرماظؼادعةماظػرتةمخاللموحدة50000

مهلذاماظؿصـقعمتؽؾػةمتؼدؼراتمأنمسؾؿتمصاذامرؼال، 40000 مبؼدارماظـابؿةماظؿؽاظقػمسؾقفامزؼادهميفمؼرتتبماضاصقةمسؿؾمصرتة

:م(باظرؼالماظؼقؿ)مػلماٌـؿج

م

م

 االخبثخ رًٓٛذ

مأرباحماىدؼدماٌـؿجمهؼقؼمعدىمسؾكمدقفمؼعؿؿدم(صم)ماٌـؿجماضاصةمسدممأمماضاصةمبشلنماٌـادبماظؼرارمهدؼدممان

وبنيمم(صمم)ماىدؼدمباٌـؿجماٌرتؾطةماظؿػاضؾقةماالؼراداتمبنيماٌؼارغةمضقءميفموؼؿقددمذظؽمحؼقؼقة،متػاضؾقةمخلائرمأو

م(باظرؼالمماظؼقؿم):مطاآلتلمبف،ماٌرتؾطةماٌالئؿةماظؿػاضؾقةماظؿؽاظقػ

م

م
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: انمشاس انًُبعت

مزؼادةمسـفمؼـؿجمرؼال،ممما600000م=ظؾشرطةمتػاضؾقةمأرباحمهؼؼماضاصؿفمأنمحقثم،م(صم)ماىدؼدماٌـؿجمبنضاصةممؼـصح

.ماٌؼدارمبفذامظؾشرطةماظصاصقةماظرحبقة

ماظـابؿةماظؿؽاظقػمعـم(ص)اٌـؿجماىدؼدمغصقبميفمواٌؿؿـؾةماظؼرارمالدباذماٌالئؿةمشريماظؿؽاظقػمواػؾممتمأغفممالحظ

ماىدؼدماٌـؿجماضاصةمسدممأمماضاصةممتمدقاءمبفاماظؿقؿؾمؼؿؿمأغفامشارضةمحقثمرؼال55000م=ماٌكصصة/اٌشرتطة/اظعاعة

.مبفمتؿلثرموالماظؼرارميفمتمثرموالم(صمم)ماىدؼدمباٌـؿجمالمترتؾطمصفلم(مص)

م×آغؿفتماحملاضرػـم×م

م

م

 مآحملاضرػـمآظـاغقفمسشرمم

ماظؼرارمادباذمذبالميفماالدارؼةماحملادؾةمدور:متابع

مسؾقفاماالضايفمادؿؽؿالماظؿشغقؾمبعدمبقعفامأمماالغػصالمغؼطةمسـدماٌشرتطةماٌـؿفاتمبقعمضرارم(م4)م

م

عجٛؼخ انمشاس : أٔال 

موؼـؿجمعشرتطة،ماغؿاجقةموسؿؾقاتمعشرتطةمواحدةمعادةمخاممبادؿكدامماظصـاسقةماٌـشكتمبعضميفماالغؿاجقةماظعؿؾقةمتؿلؿم

م.وشريػامتؽرؼرماظؾرتولموصـاسةماظغذائقةماظصـاساتمذظؽمعـال.مزبؿؾػةمسدةمعـؿفاتمذظؽمسـ

م.عشرتطةماغؿاجقةمسؿؾقاتمخاللموعـمخاممواحدةمعادةمعـماغؿاجفامؼؿؿماظيتماٌـؿفاتمػلم:اٌشرتطةماٌـؿفاتم

مغؼطةموحؿكماٌشرتطةماالغؿاجقةماظعؿؾقاتماٌشرتطةمخاللماٌـؿفاتمهلذهماظؿصـقعمتؽاظقػمػلم:اٌشرتطةماظؿؽاظقػم

ماظؽؾقةماظؿؽؾػةمهدؼدمبغرضمععقـةمأدسمتقزؼعمباتؾاعماٌشرتطةماٌـؿفاتمبنيمبؿقزؼعفاماظؿؽاظقػموؼؼقممربادب.ماالغػصال

م.م(تؽاظقػلمشرضم)ظؾؿـؿفات

ماألخرىماٌـؿفاتمسـمعـػصالمعـؿفامعـؿجمسـدػامطؾمؼعؿربماظيتماالغؿاجقةماظعؿؾقةميفماظـؼطةمػلم:االغػصالممغؼطة

.ماٌشرتطة
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ماٌـؿفاتمػذهمسؾكمإضايفمتشغقؾمسؿؾقاتميفمإجراءمتػؽرمضدماالدارةمأنميفماٌقضػمػذاميفماظؼرارؼفماٌشؽؾةممتؿؿـؾ

مهؼقؼمإظلمؼمديمضدماإلضايفمأنماظؿشغقؾمترىمأغفامحقثماالغػصالمغؼطةمسـدمعؾاذرةمبقعفامعـماالغػصالمبدالمغؼطةمبعد

م.مظؾؿـشلةمإضاصقةمأرباح

م:مبدؼؾنيمبنيمباٌػاضؾةمؼؿعؾؼمضراريمعقضػماظؼرارمػذامؼؿـاولم

م(اضايفمسؾقفاممتشغقؾماجراءمدون)االغػصالممغؼطةمسـدماٌـؿفاتمبقعم.انجذٚم األٔل 

م.مغؼطةماالغػصالمبعدمسؾقفامإضايفمتشغقؾمإجراءمبعدماٌـؿفاتممبقاعم.انجذٚم انثبَٙ 

كٛفٛخ ارخبر انمشاس انًُبعت : ثبَٛب 

مسؿؾقاتمعـمتػاضؾقةمخلارةمأومرحبقةمتػاضؾقةمهؼقؼمعدىمػقماظؼرارمػذامبدائؾمبنيمواٌػاضؾةماظؿقؾقؾميفمماألداس

.مظؾؿـشلةماظصاصقةماظرحبقةمسؾكمذظؽمتلثريموعديمغؼطةماالغػصال،مبعدمظؾؿـؿجماالضايفماظؿشغقؾ

ماالؼراداتمبنيماٌؼارغةمخاللمعـمغؼطةماالغػصالمبعدمظؾؿـؿجماالضايفماظؿشغقؾمسؿؾقاتمخلارةمأومرحبقةمعدىممتؿقدد

.مظؾؿـؿجماالضايفمظؾؿشغقؾماظؿػاضؾقةماظؿؽاظقػموبنيماالضايفمظؾؿـؿجماظؿشغقؾمعـماظؿػاضؾقة

مسؿؾقاتمأنمحاظةميفموذظؽمم،(ماضايفماجراءمتشغقؾمدونم)ماالغػصالمغؼطةمسـدماٌـؿفاتمبقعمػقماٌـادبماظؼرارممؼؽقن

م.مظؾؿـشلةماظصاصقةماظرحبقةمدبػقضمإظلمتمديمإضاصقةمخلائرهؼؼممظؾؿـؿجماإلضايفماظؿشغقؾ

مسؿؾقاتمأنمحاظةميفموذظؽماالغػصال،مبعدمغؼطةمسؾقفامإضايفمتشغقؾمإجراءمبعدماٌـؿفاتمبقعمػقماٌـادبماظؼرارممؼؽقن

م.مظؾؿـشلةماظصاصقةماظرحبقةمزؼادةمإظلمتمديمإضاصقةمأرباحهؼؼممظؾؿـؿجماإلضايفماظؿشغقؾ

مبقعفامودعرماالضايفماظؿشغقؾمبعدمظؾقحدةماظؾقعمبنيمدعرماظػرقميفمتؿؿـؾمظؾؿـؿجماالضايفماظؿشغقؾمعـماظؿػاضؾقةماالؼراداتم

.ماضاصقامتشغقؾفاماٌؿقضعماظقحداتمسددميفماالغػصالمعضروبامغؼطةمسـد

ميفمتؿؿـؾمظؾؿـؿجماالضايفمظؾؿشغقؾماظؿػاضؾقةماظؿؽاظقػم:

ماٌقادموتشؿؾمظؾؿـؿج،ماالضايفمظؾؿشغقؾماظالزعةماالغؿاجمعلؿؾزعاتمتؽؾػة-م1

.ماٌؿغريةمشريماٌؾاذرةماالغؿاجقةمواظؿؽاظقػماٌؾاذرة،ماالغؿاجقةماألجقرماٌؾاذرة،ماالغؿاجقة

.مظؾؿـؿجماالضايفمظؾؿشغقؾمالزعةماضاصقةموبشرؼةموفقزاتمآظقةموتقصريماظطاضةمزؼادةمحاظةماًاصة/ماالضاصقةماظـابؿةماظؿؽؾػة-م2

ماٌضقلمواألرباحماظعقائدميفمتؿؿـؾمواظيتماالضايفمظؾؿـؿجماظؿشغقؾمغؿقفةمبفاماظؿضققةمؼؿؿماظيتماظؾدؼؾةماظػرصةمتؽؾػة-م3

.مظؾؿـؿجماالضايفماظؿشغقؾميفماغؿاجفامادؿغاللمخطقطمعـمواٌػؼقدةمبفا



55  Tµ£!P 

 

ماجرامبعدمبقعفامأمماالغػصالمغؼطةمسـدمبقعماٌـؿفاتمبنيماٌػاضؾةمضرارمادباذمسـدمعالئؿةمشريمتعؿربماٌشرتطةمماظؿؽاظقػ

ممتمدقاءمبفاماظؿقؿؾمؼؿؿمحقثموالميؽـموـؾفامتػاضؾقةموشريمشارضةمتعؿربمأغفامحقثماالغػصال،مغؼطةمسؾقفامبعدماضايفمتشغقؾ

.متؿلثرمباظؼرارموالماظؼرارميفمتمثرمالمصفلمظذامسؾقف،ماضايفمتشغقؾماجراءمبعدممتمبقعفمأمماالغػصالمغؼطةمسـدماٌـؿجمبقع

م

  ( 5 ) :ػًهٛخ حبنخ

مادؿؿرارموميؽـم،ماألوظلماٌرحؾةمغفاؼةميفمم(صمم،مسم)معـؿفنيمبنغؿاجم"ماظرؼاضم"مذرطةمتؼقم

مػذؼـمبقعمبنيماظشرطةمإدارةمخاصةمتػاضؾمإغؿاجقةموفقزاتمأؼةمذظؽمؼؿطؾبموالماالغػصالمغؼطةمبعدمسؾقفؿاماظؿشغقؾ

ماظؾقاغاتمظدؼؽمتقاصرتموضدم،ماالغػصالمغؼطةمبعدمإضايفمسؾقفؿامتشغقؾمسؿؾقاتمإجراءموباؼـماالغػصالمغؼطةمسـدماٌـؿفني

م:مواإلؼراداتمواظؿؽاظقػماإلغؿاجمسـماآلتقة

مرؼال) 150000 االغػصالممضؾؾمعام)مماٌشرتطةماإلغؿاجقةماظؿؽاظقػ-م1

ماظؿقاظلمسؾلمموحدة25000م،100000م:مػلمصم،مسماٌـؿفنيمعـماإلغؿاجمطؿقات-م2

م(باظرؼالمماظؼقؿ):ممػلمظؾؿـؿفنيماظؾقعموأدعارماظؿؽاظقػمبقاغات-م3

م

م

:رًٓٛذ  االخبثخ 
مظؾؿقؾقؾموصؼامؼؿؿم،اضاصقامتشغقؾفامبعادمادؿؿرارمبقعفامأمماالغػصالمغؼطةمسـدماٌـؿفاتمبقعمبشلنماٌـادبماظؼرارمهدؼدمان

:اآلتلماظؿػاضؾل

م
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م

: الحظ أٌ

مبنيماٌػاضؾةمضرارمادباذمسـدمعالئؿةمتعؿربمشريمحقثمرؼال،150000=مم(االغػصالمضؾؾمعام)ماٌشرتطةماظؿؽاظقػمواػؾمممت

متػاضؾقةمشارضةموشريمأغفامحقثماالغػصال،مغؼطةمبعدمسؾقفاماضايفمتشغقؾماجراءمبعدمأممبقعفاماالغػصالمغؼطةمسـدماٌـؿفاتمبقع

مسؾقف،ماضايفمتشغقؾماجراءمبعدمبقعفممتمأمماالغػصالمسـدمغؼطةماٌـؿجمبقعممتمدقاءمبفاماظؿقؿؾمؼؿؿمحقثمظؾؿفـبمضابؾةموشري

م.باظؼرارمتؿلثرموالميفماظؼرارمتمثرمالمصفلمظذا

م

م×آغؿفتماحملاضرػـم×م

م

م

 مآحملاضرػـمآظـاظـفمسشرمم

ماألداءموادارةموتؼققؿماٌلؽقظقةمربادؾةمغظام

م

: رؼشٚف يحبعجخ انًغئٕنٛخ: أٔال

 ًٚكٍ رؼشٚف يحبعجخ انًغئٕنٛخ ػهٗ أَٓب:  

وإسدادمتؼارؼرمرضابقةم،ممغظاممرباديبمؼعؿؿدمسؾكموؿقعمموهؾقؾمبقاغاتمماإلؼراداتممواظؿؽاظقػمواظرحبقةممواالدؿـؿارم»

بغرضمعلاءظةممطؾمعدؼرمعرطزمعلؽقظقةمسـماظعـاصرماظيتم،مم(عراطزماٌلؽقظقةمم)وعؿابعةمسؾكمأداسماظقحداتماظؿـظقؿقةمظؾؿـشلةمم

«موربادؾؿفمسـماالسبراصاتموتؼقؼؿمطػاءهمأدائفمعـمخاللمعاممؼؿقؼؼمعـمغؿائجم،متدخؾميفمغطاقمرضابؿفموهؽؿف

عجٛؼخ ٔأْذاف يحبعجخ انًغئٕنٛخ : ثبَٛب

اآلتلميفمتؿؿـؾمربادؾةماٌلؽقظقةموأػدافمبطؾقعةماٌؿعؾؼةماظـؼاطمأػؿمأنماظلابؼماظؿعرؼػمعـممؼؿضح: 
 :وػلمتفدفمعـمخاللماظـظاممماظرضابلماظبم،ممأنمربادؾةمماٌلؽقظقةمغظامممرضابلممؼلؿؾزعفمماالواهمماظالعرطزيمظإلدارة 1-

 مععقـةمزعـقةمصرتةممخاللمظؾؿـشلةماٌؿاحةمظؾؿقاردماألعـؾماالدؿكداممعـماظؿقؼؼ.أ
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 األػدافمهؼقؼمسؾكمؼلاسدممباماٌـشلةموأضلامماداراتمبنيماظداخؾلماظؿؽاعؾمعـماظؿقؼؼ.مب

 األػدافمسـماالسبراصاتمٌعاجؾةماٌـادؾةماظقدائؾماضرتاح.مج

 م"اٌلؽقظقةمعراطزم"متلؿكمصغريةمتـظقؿقةموحداتماظبماٌـشلةمتؼلقؿمؼؿطؾبماٌلؽقظقةمربادؾةمتطؾقؼمأنم-2

ميفماٌكرجاتموأؼضاماٌدخالتمسـاصرمسؾكمتلثريمضقةمظؼراراتفمتؽقنمععنيمذكصمأعرةمهتماٌلؽقظقةمعرطزمؼؽقنم-3

 م.ظفماٌؿـقحةماظلؾطانمحدودميفماٌلؽقظقةمأػدافمعرطزمهؼقؼمسـمعلؽقالمؼؽقنماظشكصمػذامأنمأي،مععقـةمحدود

معراطزموبنيماظؿكطقطقةماٌقازغاتمبنيمباظربطموذظؽم«،مباألػدافماالدارةم»متطؾقؼميفماٌلؽقظقةمربادؾةمتلاػؿم-4

ماٌعدالتمسؾكمتشؿؿؾمصفلم،مهؼقؼفماظبماٌرطزمؼلعكمػدصاماٌلؽقظقةمٌرطزماظؿكطقطقةماٌقازغةمتعدمحقث،ماٌلؽقظقة

ماالجراءاتموادباذممعلؾؾاتفاموهؾقؾماالسبراصاتموهدؼدماظػعؾلماألداءمبـؿائجمعؼارغؿفامؼؿؿمحقث،مألغشطؿفماٌعقارؼة

 ماٌـادؾةماظؿصققققة

والمممالمميارسمإداريمعلؿقىمأومعلؽقظقةمعرطزمصليم«،مباالدؿــاءماالدارةم»معػفقممتػعقؾميفماٌلؽقظقةمربادؾةمتلاػؿم-5

ماالماألسؾكماالدارةمتؾؾقغمسدممؼعينمباالدؿــاءماالدارةمعؾدأموانم.مظذظؽماظؿـظقؿلمعقضعفمعامؼمػؾفماالماظعؿؾقاتمعـمؼراضب

م.ماالسبرافمظؿصققحمماالمسؾكماالدارةمتدخؾمؼلؿدسلماسبرافمأومخطرموجقدمسـدمأي،ماظضرورةمسـد

يمٕيبد َظبو يحبعجخ انًغئٕنٛخ :ثبنثب

م:معـماظضروريمأنمؼلؿـدماظبمذبؿقسةمعـماٌؼقعاتمػل،مبـفاحممأػداصفماٌلؽقظقةمغظاممربادؾةمضبؼؼمحؿك

مهدؼدمعراطزماٌلؽقظقةم-م(1)

مهدؼدمععاؼرياألداء-م(2)

ماسدادماظؿؼارؼرماظرضابقةم-م(3)

: رحذٚذ يشاكض انًغئٕنٛخ- ( 1)

متؼعمهتماذرافموعلؽقظقفمذكصماداريمعلؽقلم،معراطزماٌلؽقظقةمػلموحداتمادارؼةمصرسقةمشاظؾامالمعرطزؼفميفماظؿـظقؿم

ماخل....معرطزماٌلؽقظقفمضدمؼؽقنمصرسامعلؿؼالماومادارهمصرسقفماومعصـعاماومضلؿاماومعرطزمتؽؾػفماغؿاجقفماومخدعقف

م:مميؽـمتصـقػمعراطزماٌلؽقظقفماظبمثالثفماغقاعممػلم

:يشكض ركهفّ:انُٕع االٔل

معرطزماظؿؽؾػفمسؾارةمسـمدائرةمغشاطمؼؽقنمعدؼرػامعلؽقالمادادامسؿامضبدثمبفامعـمسـاصرمتؽاظقػمصؼطمخاضعفمظرضابؿفم

اعاماالؼراداتموماالدؿـؿاراتمصالمتدخؾميفمغطاقمعلؽقظقؿفموم،موؼؽقنمػدصفمدبػقضماظؿؽؾػفماظبمادغكمحدمممؽـ،موهؽؿف

م..علاءظؿف

م
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وؼؽقنماٌدؼرمعلؽقالمسـفام،ممخاضعفمظؿقؽؿمورضابفمعدؼرماٌرطز–طؾفاماومبعضفام-ميفمعرطزماظؿؽؾػفمتؽقنمسـاصرماظؿؽؾػف

.محقثمؼلؿطقعمبؼراراتفمومتصرصاتفمانمؼمثرمصقفا

وؼؼارنمبنيماظؿؽاظقػماٌعقارؼفماٌكططفموبنيم،ممؼرطزمتؼرؼرماالداءميفمعراطزماظؿؽؾػفمسؾكماظؿؽاظقػماظؼابؾفمظؾرضابف

ماظؿؽاظقػماظػعؾقفمبفدفمهدؼدماالسبراصاتمومهؾقؾمعلؾؾاتفامومربادؾفماٌلؽقظنيمسـفا

صؽـريمعـمدوائرماظـشاطماالغؿاجلموم،ممتعدمعراطزماظؿؽؾػفماطـرمعراطزماٌلؽقظقفمذققساموادؿكداعاميفمايقاةمماظعؿؾقف

.اًدعلميفماظؿـظقؿمميؽـماسؿؾارػامعراطزمتؽؾػفمحقثمميؽـمحصرممتؽاظقػفامومضقادفام

عـمم(عرطزمصقاغفماالالتمواٌعداتمباٌصـع)ومعراطزماًدعاتماالغؿاجقفممم(خطماغؿاجلمععنيمعـالمم)متعدمعراطزماالغؿاجم

م.اعـؾفمعراطزماظؿؽؾػف

يشكض سثحّٛ:انُٕع انثبَٙ

معرطزماظرحبقفمسؾارهمسـمدائرةمغشاطمؼؽقنمعدؼرػامعلؽقالمادادامسؿامضبؼؼفمعـماؼراداتموسؿامضبدثفمعـمسـاصرمتؽاظقػم

وؼؽقنمػدصفماظرئقللمػقمتعظقؿمارباحمعرطزهماظـاعبفمسـماظػرقمبنيماالؼراداتماحملؼؼفمومبنيماظؿؽاظقػم،موعصروصات

بؾمدبصماالدارهماظعؾقاماظيتم،ماعاماالدؿـؿاراتمصالمتدخؾميفمغطاقمعلؽقظقفموعلاءظفمعدؼرماٌرطز.مواٌصروصاتماٌلؿـػذه

م.تؿكذماظؼراراتماالدؿـؿارؼف

مؼرطزمتؼرؼرماالداءميفمعراطزماظرحبقفمسؾكمغاتجماٌؼابؾفمبنيماؼراداتماٌرطزموبنيمتؽاظقػموعصروصاتفمأيمسؾكماظربحم

وؼؼارنمبنيماظربحماٌكططموصؼماٌقازغفموبنيماظربحماظػعؾلماحملؼؼمبفدفمهدؼدم،مطؿمذرمظؿؼققؿماداءماٌلؽقظني

االسبرافموهؾقؾمعلؾؾاتفموربادؾفماٌلؽقظنيمسـمذظؽم

مضلؿمادواتمعـزظقفم)وتعدماالضلامماٌكؿؾػفميفماٌـشكتمذاتماالضلامم،ممتعدماظػروعماٌلؿؼؾفميفماٌـشكتمذاتماظػروعم،

.معـماعـؾفمعراطزماظرحبقفمم(ضلؿمادواتمطفربائقف

 يشكض اعزثًبس:انُٕع انثبنث

معرطزماالدؿـؿارمسؾارهمسـمدائرةمغشاطمؼؽقنمعدؼرػامعلؽقالمادادامسؿامضبؼؼفمعـماؼراداتموسؿامضبدثفمعـمسـاصرم

اضاصفماظبمعاممتمادؿـؿارهمعـمعقاردمواصقلميفمعرطزماٌلؽقظقفموؼؽقنمػدصفماظرئقللمػقمتعظقؿم،متؽاظقػموعصروصات

االصقلماٌلؿـؿرهم÷مرحبقفماٌرطزم)=مععدالتماظعائدمسؾكماالدؿـؿارميفمعرطزماٌلؽقظقفممععدلماظعائدمسؾكماالدؿـؿارم

100×م(باٌرطز

ماالؼرادات:ممؼرطزمتؼرؼرماالداءميفمعرطزماالدؿـؿارمسؾكمعمذرمععدلماظعائدمسؾكماالدؿـؿارماظذيمؼراسلماٌؿغرياتماظـالثفم،

وؼؼارنمبنيمععدلماظعائدمسؾكماالدؿـؿارماٌكططم،موذظؽمبغرضمتؼققؿماداءماٌلؽقظني.ماالدؿـؿارات،ماظؿؽاظقػموماٌصروصات

موبنيمععدلماظعائدمسؾكماالدؿـؿارماحملؼؼمبفدفمهدؼدماالسبرافموهؾقؾمعلؾؾاتفموربادؾفماٌلؽقظنيمسـمذظؽم

واظػروعماًارجقفمظؾشرطاتمعؿعددةم،ممتعدماظػروعماٌلؿؼؾفمواًارجقفمظؾؿـشكتماٌاظقفمعـمبـقكموذرطاتمتلعني

م.اىـلقاتمعـماعـؾةمعراطزماالدؿـؿار

 رحذٚذ يؼبٚٛش االداء- (2)

وؼؿؿماغشاؤػاموصؼماألدؾقبماظعؾؿلمظؾؿعاؼرةموتعؿؿدم،مسؾارةمسـمأدواتمضقاسمربددةمعؼدعامضؾؾمبدءماظؿـػقذ:ممععاؼريماألداءم
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.ممػذهماٌعاؼريمظؾقؽؿمسؾكمطػاؼةمغؿائجماظؿـػقذميفمعراطزماٌلؽقظقفماٌكؿؾػفمألغفامأداسمعؼارغةماألداءماظػعؾلمباٌكططمظفم

ممتؿؿـؾمععاؼريمأومعمذراتماألداءميفمعراطزماٌلؽقظقفماٌكؿؾػفميفماآلتل:

م.يؼبٚٛش االداء فٙ يشاكض انزكهفّ: انُٕع االٔل

أعامعؼقاسماألداءمصفقماظؿؽاظقػماٌعقارؼفموماٌقازغاتم،ممتعؿربماظؿؽاظقػمأدادامظؿؼققؿممأداءماٌلؽقلمسـمعرطزماظؿؽؾػف

ماظؿكطقطقفماظؿؽاظقػقفماٌؾـقفمسؾكماٌعاؼريماظؿؽاظقػقفماظيتمتعدمعؼقادامظؾقؽؿمسؾكماالداءماظػعؾلمأيمسؾكماظؿؽاظقػمماظػعؾقفم

وؼؿؿمهدؼدموهؾقؾم،ممؼؿقددماسبرافماظؿؽاظقػمباٌؼارغفمبنيماظؿؽاظقػماٌكططفماٌعقارؼفموبنيماظؿؽاظقػماظػعؾقف

م.مماالدؾابماٌػلرةمظالسبرافموربادؾفماٌلؽقظنيموهدؼدماالجراءاتماظؿصققققفماٌـادؾف

 .يؼبٚٛش االداء فٙ يشاكض انشثحّٛ: انُٕع انثبَٙ

أعامعؼقاسماألداءمصفقماظؿؽاظقػماٌعقارؼفماٌكططفم،ممؼعؿربماظربحمادادامظؿؼققؿمأداءماٌلؽقلمسـمعرطزماظرحبقف

م.واالؼراداتماٌكططفمصقـؿجماظربحماٌكططماظذيمؼعدمعؼقادامظؾقؽؿمسؾكماألداءماظػعؾلمأيمسؾكماظربحماظػعؾلم

وؼؿؿمهدؼدموهؾقؾماالدؾابماٌػلرةمظالسبرافم،ممؼؿقددماسبرافماظربحمباٌؼارغفمبنيماظربحماٌكططمواظربحماظػعؾل

م.وربادؾفماٌلؽقظنيموهدؼدماالجراءاتماظصقققفماٌـادؾف

م.يؼبٚٛش االداء فٙ يشكض االعزثًبس: انُٕع انثبنث

اعامعؼقاسماالداءمصفقمععدلماظعائدم،ممؼعؿربمععدلماظعائدمسؾكماالدؿـؿارمادادامظؿؼققؿماداءماٌلؽقلمسـمعرطزماالدؿـؿار

.مسؾكماالدؿـؿارماٌكططموماظذيمؼعدمعؼقادامظؾقؽؿمسؾكماالداءماظػعؾلمأيمسؾكمععدلماظعائدمسؾكماالدؿـؿارمماحملؼؼ

وؼؿؿمهدؼدم،ممؼؿقددماسبرافمععدلماظعائدمؼاٌؼارغفمبنيمععدلماظعائدماٌكططموبنيمععدلماظعائدماظػعؾلماحملؼؼ

.موهؾقؾماالدؾابماٌػلرهموربادؾفماٌلؽقظنيموهدؼدماالجراءاتماظؿصققققفماٌـادؾفم

م 100×مم(االصقلماٌلؿـؿرهمباٌرطزم÷مرحبقةماٌرطزمم)=ممععدلماظعائدمسؾكماالدؿـؿارم

م:اػذاد انزمبسٚش انشلبثّٛ- (3)

  وػلم،ممػلمودقؾةماتصالمظـؼؾماٌعؾقعاتمبنيماٌلؿقؼاتماالدارؼفماٌكؿؾػفمداخؾماٌـشله:انشلبثّٛ/ رمبسٚش االداء

.متعدمظؽؾمعرطزمعلؽقظقفمسؾكماداسمعؼارغفمخطؿفمبلدائفماظػعؾلموهدؼدماالسبراصاتمبقـفؿام

 اٌعينمبفدفمعلاسدتفاميفماظؿعرفمسؾكم سـماٌرطزم ِرشفغ ْزِ انزمبسٚش دٔسٚب انٗ اندّٓ االداسّٚ انًغئٕل

 .اٌشاطؾماظرئقلقفمواالسبراصاتماىقػرؼفميفمعرطزماٌلؽقظقفمالدباذماظؼراراتماظؿصققققفماٌـادؾفماظالزعفم

  :رزًثم اْى لٕاػذ اػذاد ٔرمذٚى انزمبسٚش اناللبثّٛ فٙ اٜرٙ

متؿصاسدماظؿؼارؼرموصؼامًطقطماظلؾطفمعـماألدغكماظبماألسؾك.مماظؿؼرؼرموصؼماٌلؿقؼاتماالدارؼف.

عـادؾةمعضؿقنماظؿؼارؼرمودرجةماعباظقفمأومتػاصقؾمبقاغاتفامظؾؿلؿقىماألداريماظذيم.ممعالئؿةماظؿؼرؼرمٌلؿقىماألداري

 .ترصعماظقفم

ضرورةماذؿؿالماظؿؼارؼرمسؾكماظعـاصرماظؼابؾفمظؾرضابفمواظؿقؽؿمصؼطمعـمضؾؾم.مماذؿؿاهلامسؾكماظعـاصرماظؼابؾفمظؾرضابفمواهؽؿ

.ماظشكصماٌلؽقلمسـمعرطزماٌلؽقظقفمحؿكمتؽقنمربادؾةمعدؼرماٌرطزماٌلؽقلمعقضقسقفم

واٌؼارغفمبقـفؿاموهدؼدم،مضرورةمانمتشؿؾماظؿؼارؼرمسؾكماالرضامماٌلؿفدصفمواالرضامماظػعؾقفم.مماٌؼارغاتمواٌعاؼري
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.ماالسبراصاتموهدؼدمادؾابفاموهؾقؾفاموهدؼدماالجراءاتماظؿصققققفماٌـادؾف

م.حؿكمتؽقنماظؾقاغاتمضابؾفمظؾؿؼارغفمواٌؿابعفماظػعاظفمواظؿؼققؿماظلؾقؿمعـمصرتهمالخرىم:ممثؾاتمذؽؾموسـاصرماظؿؼرؼر

حبقثمميؽـمايصقلمسؾكماظؾقاغاتمبدرجفمعؼؾقظفمعـماظدضفميفمادرعموضتمممؽـم.مماظلرسفمواظدضفميفمتؼدؼؿماظؿؼرؼر

.مظقلؿػقدمعـفامعؿكذماظؼرارم

مَٕاع يمبٚٛظ األداء ٔثغبلبد انمٛبط انًزٕاصٌ نألداءأ: ساثؼب

  ممعـمعؼاؼقسمتعؿؿدمسؾكمععقارمصرديمظالداءماظبمعؼاؼقسمعرطؾفموذظؽمعروراماألداء (يؼبٚٛش  )رزذسج يمبٚٛظ

.مباٌؼاؼقسماظيتمتعؿؿدمسؾكمسددمعـمععاؼريماالداءم

  ٙمم:رزًثم إَاع يمبٚٛظ االداء فٙ اٜر

وعـم،ماٌعاؼريماظيتمترتؽزمسؾكمخاصقةمواحدةمتعربمسـماألداء/مػلماٌؼاؼقسمم.يمبٚٛظ االداء راد انًؼٛبس انٕاحذ- 1

م.عؼقاسمععدلماظعائدمسؾكماالدؿـؿار،معؼقاسماظرحبقف،معؼقاسماظؿؽؾػف،ماعـؾةمػذهماٌؼاؼقس

اٌعاؼريماظيتمترتؽزمسؾكمسدةمخصائصمزبؿؾػفممتعربمسـم/ممػلماٌؼاؼقسم. يمبٚٛظ االداء راد انًؼبٚٛش انًزؼذدِ - 2

وعـماعـؾةمػذهماٌؼاؼقسمعؼقاسماداءمعرطزمعلمظقفممؼشؿؿؾمسؾكمرحبقفماٌرطزممواغؿاجقؿفموعلؽقظقؿفماالجؿؿاسقفم،ماالداء

.موعدىماظؿعاونمععماالضلامماالخرىم

اٌعاؼريماظيتمترتؽزمسؾكمسدةمخصائصمزبؿؾػفمتعربمنماالداءمووضعماوزانم/ػلماٌؼاؼقس .يمبٚٛظ االداء انًشكجّ- 3

.مترجقحمظؽؾمخاصقفمعـمخصائصماداءمعرطزماٌلؽقظقفماٌعنيمووؿقعمػذهماًصائصمبعدمترجققفام

ػلمبطاضاتمتؿضؿـمعؼاؼقسماالداءماٌاظقفموشريماٌاظقفمٌراطزماٌلؽقظقفميفمتؼرؼرمم.ثغبلّ انمٛبط انًزٕاصٌ نالداء – 4

متؿضؿـمععضؿمبطاضاتماظؼقاسماٌؿقازنمظألداءم،مواحد

 :يدًٕػّ انًمبٚٛظ اٜرّٛ 

 .سددماٌـؿفاتماىدؼدهم،ممسددمبراءاتماالخرتاعماىدؼده:يمبٚٛظ االثزكبس ٔاالثذاع - أ 

.ماظؽػاءهماالغؿاجقفم،ماىقده،مموضتمدورةماظؿصـقع:يمبٚٛظ انؼًهٛبد انذاخهّٛ - ة 

 .درسفماالدؿفابفمظطؾؾاتماظعؿالءم،مماظقصاءمباحؿقاجاتماظعؿالء:يمبٚٛظ انؼًالء - ج 

 .ممنقمدخؾماظؿشغقؾمواالؼراداتم:يمبٚٛظ االداء انًبنٙ - د 

حقثمؼلفؿماظؿقلـميفمعلؿقىم،متقجدمسالضفمدؾؾقفمبنيمػذهماحملاورماالربعفماالدادقفمٌؼاؼقسماظؿؼققؿمهلذهماظؾطاضات

وتمديماالخريهماظبمزؼادهماظرضامعـمجاغبم،ماظؿعؾؿمواالبؿؽارماظبمزؼادهمطػاءةماالداءمباظـلؾفمظؾعؿؾقاتماظداخؾقفمواظػـقف

 .بقؿامؼمديميفماظـفاؼفماظبموجقدماغعؽاداتماصبابقفمٌلاػؿنيم،ماظعؿالء

 رغؼٛش انزحٕٚالد انذاخهّٛ ٔػاللزٓب ثزمٛٛى األداء: خبيغب

  :يفٕٓو عؼش انزحٕٚم

باٌـشلهمم(اظقحداتماظػرسقفم)ػقماظؼقؿفماظيتمؼؿؿمسؾكمادادفامهقؼؾموتؾادلمدؾعماومخدعاتمبنيمعراطزماٌلؽقظقفم

 .وبعضفاماظؾعضم

ّٛبنيمعراطزماٌلؽقظقفماظبمتلثريمذظؽمسؾكمضراراتم رشخغ اًّْٛ انزحذٚذ انذلٛك العؼبس انزحٕٚم نهزحٕٚالد انذاخه

.متؼققؿمأداءمعراطزماٌلؽقظقفمداخؾماٌـشلهموحؿكمميؽـمتؼققؿمأداءماٌراطزمبشؽؾمعقضقسلم
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م:عشق رحذٚذ عؼش انزحٕٚم 

ماداسمدعرماظلققم-م1

مم(اظقصرمميفمعصروصاتماظؿلقؼؼم-ممدعرماظلققممم)اداسمدعرماظلققماٌعدلمم-مم2

ممماداسماظؿؽؾػفماظػعؾقفم–م3

مم(اٌعقارؼفمم)ماداسماظؿؽؾػفماظؿؼدؼرؼفم–م4

اومضدمتؽقنماظؿؽؾػفمعضاصاممتـؾمايدماالدغكمظلعرماظؿققؼؾم:مضدمتؽقنماظؿؽؾػفماٌؿغريهمصؼطمم)ماداسماظؿؽؾػفماٌعدظفم–م5

(ممماظقفامغلؾفمععقـف

ماظلعرماظؿػاوضلمم-مم6

 (1) ػًهّٛ  حبنخ

البياناث االتيت مستخرجت من سجالث احدى الشركاث الصناعيت عن عنصر تكلفت العمل بمركز 

 :هـ 5/1433لشهر  (ك)االنتاج 

 

 

 

 االخبثّ

متؼرؼرماسبراصاتماألجقرماٌؾاذرة

م
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: انزؼهٛك ػهٗ انزمبسٚش 
 :ٔلذ ركٌٕ أعجبثّ ، ٚزضح يٍ انزمشٚش أٌ اَحشاف يؼذل األخش غٛش يالئى1-

 ماألجقرمبشؽؾمساممارتػاعمععدالت 

 ٖػذو رؼذٚم يؼبٚٛش األخٕس يٍ فزشح ألخش 

م(عـمصؽةمأمعـالمم)مادؿكداممسؿاظةمذاتمعفارةمساظقةمجدام

ممسدمماظدضةميفموضعماٌعاؼريم

مأؼضامؼؿضحمعـماظؿؼرؼرمأنماسبرافماظقضتمعالئؿم2-

م:أعاميفمحاالتماذامطانماسبرافماظقضتمشريمعالئؿمصؼدمؼرجعمذظؽمألدؾابمعـفام

ممسدممطػاءةماظعاعؾنيمممامؼمديماظبمزؼادةموضتماظؿـػقذم

ممتقضػمسؿؾقاتماالغؿاجمبلؾبمأسطالمعػاجؽةم

ممادؿكداممسؿاظةمذاتمعفارةمعـكػظةمجدا

ممسدمماظدضةميفموضعماٌعاؼريم

ألنمػذاماظعـصرمؼدخؾميفمم،ؼعؿربمعدؼرماالغؿاجمػقماٌلؽقلمسـمتؾؽماالسبراصاتميفمسـصرماألجقرماٌؾاذرةم3-

م.غطاقمرضابؿفموهؽؿفم

 : (2) ػًهٛخ حبنخ

وؼؼقممضلؿماظرباوؼزمبؿصـقعماظرباوؼزموهقؼؾفامداخؾقام،متؿكصصميفمتصـقعماٌـؿفاتماظزجاجقة"ماظلالمم"مذرطةم

(اظؼقؿمباظرؼالمم):موضدمبؾغتمتؽؾػةماظؿصـقعمظدؼفمطؿامؼؾل،ماظبمضلؿماظزجاجم
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االخبثخ 

 :رحذٚذ عؼش انزحٕٚم نهٕحذح ػهٗ أعبط : أٔال

م(دعرماظلققمزبصقعامعـفمتؽاظقػموعصروصاتمتلقؼؼقةمم)دعرماظلققماٌعدلم-مأ

مدعرماظلققماٌعدل=مدعرماظؿققؼؾم

مرؼالم 72%(=10×م80-م)80مممممممممممممممممممم=م

معـفا%م10اظؿؽؾػةماٌعقارؼةمعضاصاماظقفامربحمعلؿفدفمظؼلؿماظرباوؼزمغلؾؿفم-مب

ممرؼال 60.5(= 55%×10م+م)م55=

 انغجت فٙ رفضٛم اعزخذاو انزكبنٛف انًؼٛبسٚخ ػهٗ انزكبنٛف انفؼهٛخ ػُذ رحذٚذ أعؼبس انزحٕٚم:  ثبَٛب•

مماظؿؽؾػةماٌعقارؼةممتـؾمعاصببمأنمتؽقنمسؾقفماظؿؽؾػةموظقسمعاػقمطائـمصعال1-

ماظؿؽؾػةماٌعقارؼةمتؿضؿـماٌلؿقحاتمايؿؿقةمصؼطموالمتلؿحمبرتحقؾماالخطاءمأوماالسبراصاتمبنيماألضلاممسـدماظؿققؼؾم2-

م.اظداخؾلمبقـفؿم

م×آغؿفتماحملاضرػـم×م

م

م

 مآحملاضرػـمآظرابعفمسشرمم

ماالدارؼةماحملادؾةميفمايدؼـةماالواػات

انزغٕساد ٔانزغٛشاد فٙ ثٛئخ انزظُٛغ انحذٚثخ :أٔال

ضرورةممادؿؾزعتمصؼدماالدارؼة،ماظعظقؿمسؾكمغظؿماحملادؾةمهلاماألثرمطانمطؾريةموتطقراتمتغرياتماألسؿالمبقؽةميفمحدثت-م

مبقؽةمأسؿالميفماالدؿؿرارمسؾكماٌـشكتمضدرةموزؼادةماظؿطقراتمتؾؽمٌقاطؾةماحملادؾةماالدارؼةموأداظقبمأدواتمتطقؼر

  .واظؿغريماظؿطقرمذدؼدة

:ماآلتلمايدؼـةماظؿصـقعمبقؽةميفمايدؼـةمواظؿغرياتماظؿطقراتمأػؿمعـ-م
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وعـمم.ماٌصـعميفمصـقةمتغرياتمغظؿموررقموتصـقعمجدؼدةمتؿطؾبماظشرطاتمادؿكدعت:ماالغؿاجمتؼـقةميفمتغريات-م(م1)

اظـظؿمايدؼـفماظشررطاتمسؾكممتؾؽمداسدتموضد.م(TQMم)غظؿمأدارةماىقدةماظؽؾقةم،م(مJITم)أعـؾةمذظؽماالغؿاجماظػقريم

م.ماظعـصرماظؾشريموتضاؤلماٌكزونمواشباضمعـؿفاتمعؿـقسةمتشؽؾقةماغؿاجميفمعلاسدتفامغؿقفةمطؾريةمعقزةمتـاصلقةمهؼقؼ

ماٌلؿؿرماظؿقلنيمبنيماظؿقازنمطقػقةمهؼقؼميفمتؿؿـؾمهدؼاتماظشرطاتمواجفتم:اٌـؿجمجبقدةماٌؿزاؼدماالػؿؿام-م(2)

اٌػاػقؿممأعؾـةموعـ.ماظؿـاصلقةماٌزاؼامبعضمظؾشرطةمضبؼؼمومبام،ماظعؿالءمؼمديماظبماظقصاءممبؿطؾؾاتممباماٌـؿفاتمىقدة

م.مظؾفقدةماٌلؿؿرماظؿقلنيماظشاعؾة،ماىقدةمرضابةماالواهمػذاميفماٌلؿقدثة

ماألسؿالمبقؽةمأصؾقتماظؿطقراتماظؿؽـقظقجقةمايدؼـةمبقؽةمزؾميفم:اٌـاصلةمحدةموازدؼادماظؿؽـقظقجقةماظؿطقرات-مم((3

ماظبمماضػ.اظؾقاغاتموضقاسدماالغرتغتموخاصةماالتصاالتمذبالميفمذظؽماظؿطقراتماظؿؽـقظقجقةموعـالماظلرؼع،مباظؿغريمتؿصػ

ماألدرتاتقفقةمباألػدافمأطربماػؿؿاممسـفمغؿجمواظقاباغقة،مممامطاألعرؼؽقةماظعاٌقةماظشرطاتمبنيماٌـاصلةمحدةمازدؼادمذظؽ

.ماألداءمظؿؼققؿمحدؼـةمأداظقبموزفقر

مػقمباتماظعؿالءمرشؾاتموأنماذؾاعمباٌلؿفؾؽماظعاٌقةمظالػؿؿامماالواػاتمتزاؼدتم:اظعؿالءمرشؾاتماذؾاعمسؾكماظرتطقز-م(4)

مظـفاحماألدادقةماٌؼاؼقسمأػؿمعـماظعؿقؾمرضامعلؿقىم،وأصؾحماظشدؼدماٌـاصلةمزؾميفماظعاعؾةمظؾشرطاتماألولماٌطؾب

تـاصلقةممعقزةمهؼقؼماظبمؼمديممماماًدعةماظلؾعةمأومتطقؼرميفماظشرطةمادارةمماظعؿقؾموضقاسمرضامصفؿموؼلاسد.ماظشرطات

.مظؾشرطةمطؾرية

ماٌقاصػاتمذفاداتمسؾكمايصقلميفمرشؾتماظشرطاتمحقثم:اظؼقادقةماٌقاصػاتمذفاداتمسؾكمايصقلميفماظرشؾة-م(5)

ماظشرطةمتـؿففاماًدعاتماظيتمأوماٌـؿفاتميفماظعاٌقةماظؼقادقةماٌقاصػاتموجقدمضؿانموذظؽمطشفادةم،(مISOم)ماظؼقادقة

ماظشرطاتمترطقزمأصؾح.مععفامظؾؿعاعؾماظشفاداتمػذهمسؾكمذرطمايصقلموضعتموايؽقعاتماظشرطاتمعـمطـريمألنمغظرا

مذفاداتمسؾكمايصقلمطؾمعؿطؾؾاتمادؿقػاءمورباوظةماظؿؽؾػة،مدبػقضمعـمبدالماىقدةمهلنيمسؾكماظصـاسقةمواًدعقة

.ماظؼقادقةماٌقاصػات

ماىاتماتػاضقةمعـؾمطـريةموارؼةمجدؼدةمواتػاضقاتماضؿصادؼةمعـظؿاتمغشلت:مساٌقةمواتػاضقاتمتـظقؿاتمزفقرم-م((6

موتطقؼرماظبمتطقؼرمصـاسؿفامماالتػاضقاتمػذهمعـؾماظبماالغضؿامميفمترشبماظيتماظدولموضدمدعت.ماألوروبقةماظدولموعـضؿة

.ماظعاٌقةماٌـاصلةموجفميفمواظصؿقدماظؿطقرمجدؼدةمٌقاطؾةموربادؾقةمادارؼةمأدواتمبادؿقداثماغؿاجفامأداظقب

أثش انزغٕساد ٔانزغٛشاد انحذٚثخ ػهٗ انًحبعجخ االداسٚخ : ثبَٛب

:ماالدارؼةماحملادؾةمغظؿمسؾكمايدؼـةمواظؿغرياتمظؾؿطقراتماظؿلثرياتمأػؿمعـ-م

مغلؾةموتزاؼدماظعـصرماظؾشريمتضاؤلمتؽاظقػماظبمأدىمايدؼـةماظؿصـقعمتؽـقظقجقامادؿكدامم:اٌـؿجمتؽاظقػمهدؼد-م(1)

ماحملادؾةمتؿؿمعلؿؼؾ،مبؾمطعـصرماٌؾاذرماظعؿؾمتؽؾػةمسـصرمتؿؾعمسدممعـماٌػضؾمأصؾحمثؿموعـم،ماٌؾاذرةمشريماظؿؽاظقػ

م.ماٌؾاذرةمشريماظؿؽاظقػمععمبادعاجفامسـفا
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ماالػؿؿاممربقرمػلمواالدؿـؿارماًاصةمباٌكزونماالدارؼةماظؼراراتمأصؾقتم:األداءموتؼققؿماظؿؽاظقػمسؾكماظرضابة-م(2)

مهلنيماىقدةممبؼاؼقسمعؿزاؼدماالػؿؿامموأصؾح.مأػؿقةمأضؾمأصؾقتمواظعؿاظةمتؽاظقػماظؿشغقؾمرضابةمبقـؿاماظرضابة،مظـظؿ

.ماظعؿقؾمرضاءموزؼادةممواالغؿاجقةمواٌكزون

يفممتلخذمايدؼـةماالدؿـؿاراتمطػاءةماظؿؼققؿمأطـرمعؼاؼقسمسـماظؾقثماظضروريمعـمأصؾحم:االدؿـؿاراتمتؼققؿ-م(3)

.ماظلققمغصقبماشبػاضمعـؾمػذهماظؾقؽةميفماظلرؼعةمواظؿؼؾؾاتماظؿغرياتمايلؾان

مايادبمتؽـقظقجقامادؿكدامماالدارؼةمسبقماحملادؾةمضدراتمزادت:ماظؼرارمعؿكذمظدىماٌعؾقعاتمراضةماتلاعم-م((4

ظؾؿقاضػمماالدارؼةماحملادؾةمادؿفابةموهلـت.موصعاظقةموعالئؿةمدضةمبشؽؾمأطـرماظرضابةموغظؿمظؾؿؼرؼرمطقدقؾةماٌؿؼدعة

.مصـعماظؼرارمعـمهلـماظيتماٌعؾقعاتمتقصريميفماظلرسةمعـفامتؿطؾبماظيتماظطارئة

األعبنٛت ٔاألدٔاد انحذٚثخ نزذػٛى َظى انًحبعجخ االداسٚخ : ثبنثب

م:اآلتلماالدارؼةماحملادؾةمايدؼـةمواألداظقبماألدواتمعـمأػؿمم

( ABC) َظبو انزكبنٛف ػهٗ انُشبط - (1)

مظؾؿعداتماظعاٌقةماظؿؼـقةمدرجةماظؿصـقعموارتػاعمسؿؾقاتميفماظؽؾريةمظؾؿطقراتممادؿفابةمطانماظـظاممػذامزفقرمان-م

م.ماٌلؿكدعةمواآلالت

معراطزمسؾكماظؿؽاظقػمودبصقصمأداسمتقزؼعمسؾكماٌـؿفاتمتؽاظقػمهدؼدماظؿؼؾقدؼةماظؿؽاظقػمغظؿميفمؼؿؿمحنيميف-م

مسؾكمعراطزماالغؿاجمتؽاظقػمتقزؼعمواخرياماالغؿاج،معراطزمسؾكماًدعاتمعراطزمتقزؼعمتؽاظقػمثؿماًدعات،موعراطزماالغؿاج

ماٌؾاذرةمشريمظؾؿؽاظقػمسادلمتقزؼعماظبمتمديمالمألدسمهؽؿقةموصؼامهلبمزبؿؾػةمهؿقؾمععدالتمبادؿكدامماٌـؿفات

.ماٌـؿجموحدمظؿؽؾػةمدضقؼمشريمضقاسماظقصقلماظبمثؿموعـ

معلؿقدثة،مررؼؼةمباتؾاعمشريماٌؾاذرةماظؿؽاظقػمدبصقصمررؼؼةمتعدؼؾمؼؿؿماظـشاطمأداسمسؾكماظؿؽؾػةمظـظامموصؼامبقـؿا-م

مسؾكماظطؾبمدبؾؼماظيتمػلماظـشاطموحدةمصانم(اظؿؽؾػةمسـاصر)اٌقاردمموبنيماظـشاطموحدةمبنيماظعالضةمهدؼدموسـد

ماظـشاطمأداسماٌؾاذرةمسؾكمشريماظؿؽاظقػمدبصقصمؼؿؿم،ثؿ(اظؿؽؾػةمسـاصر)اٌقاردمسؾكماظطؾبمواألغشطةمدبؾؼماألغشطة،

ماٌـؿفاتمػذهمادؿـػذتفاماظيتماألغشطةمأداسمسؾكمشريماٌؾاذرةمبااظؿؽاظقػماٌـؿفاتمهؿقؾمصانموظذظؽمظؾؿؽؾػة،ماٌلؾب

.مأرضامماظؿؽؾػةمدضةمزؼادةماظبمدقمدي

(: TC) انزكهفخ انًغزٓذفخ - (2)

مزؾميفماظؿلعريمذبالميفمادباذماظؼراراتمسؿؾقةمطػاءةمظرصعماٌلؿقدثةماألداظقبمأحدماٌلؿفدصةماظؿؽؾػةمعدخؾمؼعؿرب-م

.محدةماٌـاصلةموزؼادةماٌعاصرةماظدؼـاعقؽقةماظؾقؽةمزروف

مماٌطؾقبةماظرحبقةمتقظقدماظبمؼمديماغؿاجفمواظذيماٌؼرتحماٌـؿجمتؽؾػةموهدؼدمضؾطمسؿؾقةمسـمسؾارةماٌلؿفدصةماظؿؽؾػة-م

.ماٌلؿؼؾؾميفمبفماظؾقعمؼؿقضعماظلعرماظذيمسـد
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مظقؿؿماٌـادبماظربحمػاعشمثؿماضاصةمأوالماظؿؽؾػةمهدؼدمأداسمسؾكماظؾقعمظؾؿـؿفاتمدعرمهدؼدمؼؿؿماظؿؼؾقدؼةماظـظؿميف-م

مصقؿؿماظلعر،مبفذاماظؾقعمتلؿطقعمالماظشرطةمانمأومماظلققمعـمأسؾكمطاغاظلعرمصاذا.مظؾؿـؿجماٌؼرتحماظؾقعمدعرماظبماظقصقل

.ماظؿشغقؾمأثـاءماظؿؼؾقدؼةمباظطرقماظؿؽؾػةمدبػقضمورباوظةمممؽـمضدرمأضؾماظبمدعرماظؾقعمدبػقض

مواظػرقمهؼقؼف،ماٌكططمػاعشماظربحمهدؼدمؼؿؿمثؿمأوالماظلققمدعرمهدؼدمؼؿؿماٌلؿفدصةماظؿؽؾػةمألدؾقبموصؼامبقـؿا-م

ماظؿصؿقؿاتماجراءمؼؿؿمذظؽموسؾكماٌلؿفدصة،ماظؿؽؾػةمأىمبفاماظؿؽؾػةماٌلؿقحمميـؾماٌكططمواظربحماظلققمدعرمبني

معراحؾمأثـاءمدبػقضماظؿؽؾػةمورباوظةم،(بفاماٌلؿقحم)صؼطماٌلؿفدصةماظؿؽؾػةماظبماظقصقلمأجؾمعـمواالخؿؾاراتمظؾؿـؿج

.ماالغؿاجمواظؿشغقؾمواالسدادماظؿكطقط

مصقفماٌرشقبماظربحم–ماٌؿقضعماظؾقعمدعر=مبفامماٌلؿقحماظؿؽؾػةماٌلؿفدصةمأوماظؿؽؾػة-م

مضقءميفمماظؿؽؾػةمهددمبفا،موامناماالغؿاجممظؾؿـشلةمميؽـماظيتماظؿؽؾػةمهدؼدمسؾكمؼعؿؿدمالماٌلؿفدصةماظؿؽؾػةمعدخؾ-م

م.ماٌـاصلنيموتؽؾػةماٌـشلةمتؽؾػةماظؿؽؾػةمواظعالضةمبنيمظؿؾؽماظلققمتؼؾؾموعدىماٌـشلةماعؽاغقات

مماظؿـاصللماٌقضػمهلنيمؼمديماظبماألدؾقبمػذاموتطؾقؼماظلقق،موعؿغرياتمسقاعؾمسؾكمتعؿؿدماٌلؿفدصةماظؿؽؾػة-م

موضعميفماظشرطةمصبعؾموػذا.مظؾلققماٌـؿجمبؿؼدؼؿماظؿؽؾػةمواالدراعموخػضماىقدةمهلنيمأػدافموهؼقؼمظؾشرطة

م.ظؾؿؽؾػةموصؼاموظقسمظؾؿـاصلةموصؼامخاللماظؿلعريمعـمأصضؾمتـاصلل

(: SCM) اداسح انزكهفخ االعزشرٛدٛخ - ( 3)

متعقدمظؾؿقؾقؾمأغقاعمثالثةمعـمعزؼجمأومخؾقطماالمػلمعاماالدرتاتقفقةماظؿؽؾػةمادارة-م

:مػلماظـالثةماألغقاعموػذهماالدرتاتقفقة،ماالدارةمسؾؿماظبمجذورػا

ماظؼقؿةمدؾلؾةمهؾقؾ-مأ

ماالدرتاتقفلماٌقضػمهؾقؾ-مب

ماظؿؽؾػةمعلؾؾاتمهؾقؾ-مج

.ماًارجقةماىقاغبمسؾكمععماظرتطقزمظلؾلؾةماظؼقؿةماٌكؿؾػةماٌراحؾمأداسمسؾكمظؾؿؽاظقػمهؾقؾفماٌدخؾمػذامؼؾين-م

(: (Benchmarkingانًمبٚٛظ انًشخؼٛخ  - (4)

مأداءمأومعلؿقؼاتماٌؿارداتمحملاطاةمأصضؾمعلؿؿرةمسؿؾقةموػلماألداءمظؿؼققؿمػاعةمطلداةماٌرجعقةماٌؼاؼقسمبرزت-م

.ماٌكؿؾػةماظصـاساتمبنيمأوماظصـاسةمداخؾ

مؼؿؿمحبقثمهلا،ماظؿابعماظؼطاعمأوميفمصـاسؿفام(اٌـاصلةمأو)ماظرائدةماٌـشكتمبلداءماالدؿداللمسؾكمتؼقمماٌرجعقةماٌؼاؼقس-م

اٌـشلةمميفماظعاعؾنيمهػقزماظبماألدؾقبمػذامادؿكدامموؼمديم.مظؾؿـشلةماظرائدةمطؿعاؼريماٌـشكتمتؾؽمأداءمععاؼريماسؿؿاد

م.وباظؿاظلمهؼقؼمعلؿقؼاتمجقدةميفماألداء،مظؾقصقلماظبمغػسمعلؿقىماٌـشكتماظرائدةم
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موأوضقتماالدارؼة،ممظؾؿقادؾةمظألداظقبمايدؼـةماظعؾؿلماالدؿكداممعدىمسؾكمظؾؿعرفماظدراداتمعـماظعدؼدماجرؼت

ؼؾقفممايدؼـة،ماالدارؼةماحملادؾةمأداظقبمعبقعمبنيمعـمعؿزاؼداماػؿؿاعاماظـشاطماطؿلبمحلبماظؿؽؾػةمغظاممأنماظـؿائج

.ماٌرجعقةماٌؼاؼقسمأدؾقبمؼؾقفؿمثؿماٌلؿفدصة،ماظؿؽؾػةمأدؾقب

م(اظؿكطقطقةماٌقازغاتمعـؾ)مماألداظقبماظؿؼؾقدؼةمتلؿكدممالزاظتماظـاجقةماظشرطاتمعـماظعدؼدمأنمسؾكماظدراداتممأطدت

.موادعمبشؽؾ

أداظقبمموادؿقداثمشريػامسـمعـماظؾقثمبدالماظؿؼؾقدؼةماالدارؼةماحملادؾةمأداظقبموهلنيمظؿطقؼرماواهمػـاكممأن

.ماٌرغةماٌقازغاتمتطقؼرمعـؾمجدؼدة

 مبنيماظربطمعـؾمبقـفامصقؿاماظؿؽاعؾمايدؼـةموضرورةمباألداظقبماظؿؼؾقدؼةماالدارؼةماحملادؾةمأداظقبمظربطماواهمػـاكممأؼضا

.ماٌعقارؼةموبنيماظؿؽاظقػماظـشاطمحلبماظؿؽاظقػمغظام

محفؿماٌـاصلة،مدرجة:معـؾمواظؿؼؾقدؼةماالدارؼةمايدؼـةماحملادؾةمأداظقبمادؿكداممعدىميفمعمثرةمسقاعؾمسدةمػـاكمأن

.مسقاعؾمثؼاصقةماظصـاسة،مغقعم،ماٌـشلة

ماٌقازغاتمأدؾقبموخاصةماظؿؼؾقدؼةماحملادؾةماالدارؼةمأداظقبمطؾريموبشؽؾمتلؿكدمماظلعقدؼةماظصـاسقةماظشرطاتمأن

.ماٌعقارؼةماظؿعادل،اظؿؽاظقػمهؾقؾماظؿكطقطقة،

مبشؽؾموظؽـم،(اٌلؿفدصةماظؿؽؾػةمعـؾ)ماالدارؼةمايدؼـةماحملادؾةمأداظقبمبعضمتلؿكدمماظلعقدؼةماظصـاسقةماظشرطاتمأن

:ممألدؾابمعـفامؼؽقنمذظؽموضدمضعقػ

ماالدارؼةماحملادؾةمايدؼـةمباألداظقبماظؽاصقةماٌعرصةمسدم-م

معمػؾنيمعقزػنيموجقدموسدممباظؿغقريماالدارةمرشؾةمسدم-م

ممنطقةماالغؿاجمبقؽةمألنمحدؼـةمأداظقبمادؿكدامماظبماياجةمسدم-م
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م..ععممتـقاتلمظؽؿمباظؿقصقؼمواظـفاحم


