رؾهٛم انمٕائى انًبنٛخ
عجزًجش  2006 ,3ف am · Filed under 11:46 ٙػهى اإلداسح
كيف َميى أداء شزكح يانيا؟
ثؼذ أٌ رفًُٓب األسلبو األعبعٛخ ف ٙانمٕائى انًبنٛخ ٔيب رؼُ ّٛفئَُب َغذ أَفغُب َزغبءل ػٍ كٛفٛخ اعزخذاو ْزِ األسلبو.
يبرا ٚؼُ ٙأٌ صبف ٙانشثؼ نششكخ يب ْٕ  10يه ٌٕٛعُْ ّٛزا انؼبو ٔيبرا ٚؼُ ٙأٌ ششكخ أخشٖ أسثبؽٓب  5يهٌٕٛ
عُ ّٛفمػ؟ ْم انششكخ األٔنٗ أفعم يٍ انضبَٛخ؟ ْم انششكزبٌ ششكزبٌ َبعؾزبٌ؟ ْم انششكزبٌ يغزمجهًٓب
يضدْش؟ ف ٙانؾمٛمٛخ كم يب ػشفُبِ يٍ ْز ٍٚانشلً ٍٛأٌ كال يٍ انششكز ٍٛؽممذ أسثبؽب ْزا انؼبو ٔال ًٚكُُب
اإلعبثخ ػهٗ أ٘ يٍ األعئهخ انًطشٔؽخ .نًبرا؟ ألَُب ال َؼشف لًٛخ اعزضًبساد كال يٍ انششكز ٍٛؽزٗ َمبسٌ
ثًُٓٛبٔ ,ال َؼشف أسثبؽًٓب ف ٙاألػٕاو انغبثمخ ؽزٗ َؼشف إٌ كبَذ أسثبؽًٓب ف ٙاصدٚبد أو ال ,كزنك ال َؼشف
أسثبػ انششكبد انًضٛهخ نكم يًُٓب ؽزٗ َغزطٛغ أٌ َمٛى أداءًْب يمبسَخ ثبنششكبد انًضٛهخْ .زا ٚمٕدَب إنٗ انطشق
انًخزهفخ العزخذاو انمٕائى انًبنٛخ نزمٛٛى أداء انششكبد ٔنكٍ َؾزبط لجم رنك إنٗ انزؼشف ػهٗ انُغت انًبنٛخ نًب نٓب
يٍ لًٛخ ػظًٛخ ف ٙرؾهٛم انمٕائى انًبنٛخ
انُسة انًانيح
افزشض أٌ ششكخ يب ؽممذ يجٛؼبد ة  10يهٔ ٌٕٛصبف ٙسثؼ يهٔ ٌٕٛاؽذ ,صى ف ٙانؼبو انزبن ٙأصجؾذ انًجٛؼبد
 20يهٔ ٌٕٛاألسثبػ  1.2يه .ٌٕٛكٛف رشٖ أداء انششكخ؟ إٌ انششكخ َغؾذ ف ٙصٚبدح انًجٛؼبد َٔغؾذ ف ٙصٚبدح
األسثبػ ٔنكٍ انًشكهخ أٌ انضٚبدح ف ٙاألسثبػ ال ركبفئ انضٚبدح ف ٙانًجٛؼبد يًب ٕٚظؼ صٚبدح ف ٙانزكهفخٔ .كزنك
انؾبل إرا صادد االنزضايبد انًزذأنخ نهعؼف ٔصادد األصٕل انًزذأنخ ثًمذاس ٔ ,%10كزنك نٕ صادد األسثبػ
إنٗ انعؼف ٔصادد األصٕل انضبثزخ أسثؼخ أظؼبف .نزنك فمذ اعزؾذس انًؾههٌٕ ثؼط انُغت انز ٙرغبػذَب ػهٗ
سثػ ْزِ انًؤششاد ثجؼعٓب .يٍ انُغت انشٓٛشح ٔانٓبيخ
َسة لياص انزتذيح
Profitability Ratios

َغت لٛبط انشثؾٛخ
يغًم انشثؼ
انشثؼ ْبيش يغًم
صبف ٙانًجٛؼبد
صبف ٙانشثؼ
انشثؼ ْبيش صبفٙ
صبف ٙانًجٛؼبد
صبف ٙانشثؼ
انًغبًْ ٍٛيؼذل انؼبئذ ػهٗ ؽمٕق
يزٕعػ ؽمٕق انًغبًٍْٛ
صبف ٙانشثؼ

األصٕل يؼذل انؼبئذ ػهٗ

يزٕعػ إعًبن ٙاألصٕل
أ -هايش يجًم انزتخ
Gross Profit Margin
ْٕٔ َغجخ يغًم انشثؼ إنٗ صبف ٙانًجٛؼبد .كهًب صادد ْزِ انُغجخ يمبسَخ ثبنًُبفغ ٍٛفئٌ رنك ٚؼُ ٙكفبءح
ػًهٛبد انزشغٛم ألٌ َغجخ ركهفخ انًجٛؼبد إنٗ صبف ٙانًجٛؼبد ألم يٍ انًُبفغٍٛ
يضبل :افزشض أَك رصُغ ؽمبئت يذسعٛخ ٔٔعذد فَٓ ٙبٚخ انؼبو أَك لذ ثؼذ  100ؽمٛجخ ثغؼش خًغخ عُٓٛبد
ثًُٛب ركهفخ إَزبط انؾمٛجخ انٕاؽذح ْ ٙأسثؼخ عُٓٛبد يؼُٗ رنك أٌ
صبف ٙانًجٛؼبد

 500عُّٛ

ركهفخ انًجٛؼبد

 400عُّٛ

يغًم انشثؼ

 100عُّٛ

ْبيش انشثؼ انًغًم

%20

يبرا نٕ كبٌ يُبفغك ٚؾمك ْبيش سثؼ يغًم ٚغبٔ٘  ,%25يؼُٗ ْزا أَّ لبدس ػهٗ صٚبدح انفبسق ث ٍٛركهفخ
انؾمٛجخ ٔعؼش انؾمٛجخ ْٔزا ٚؼُ ٙلذسح أكجش ػهٗ رمهٛم ركهفخ انًُزظ
ب -هايش صافي انزتخ
Net Profit Margin
ْٕٔ َغجخ صبف ٙانشثؼ إنٗ صبف ٙانًجٛؼبدْ .زِ انُغجخ رج ٍٛلذسح انششكخ ػهٗ رؾمٛك سثؼ َزٛغخ نهًجٛؼبد.
الؽع ْبيش انشثؼ انًؾًم لذ ٚكٌٕ ػبنٛب ثًُٛب ْبيش صبف ٙانشثؼ يُخفعب ٔرنك ألٌ ركهفخ انًجٛؼبد ال رشًم
انزكبنٛف اإلظبفٛخ يٍ رغٕٚك ٔيصبسٚف إداسٚخ ٔفٕائذ لشٔضٔ .فْ ٙزِ انؾبنخ ٚكٌٕ ْزا يؤششا ػهٗ َغبػ
انؼًهٛخ األعبعٛخ ثًُٛب فشم انششكخ ف ٙانُٕاؽ ٙاألخشٖ ثًؼُٗ ٔعٕد ركهفخ إظبفٛخ يؾًهخ ػهٗ يصبسٚف
انششكخ ال ػاللخ نٓب ثزكهفخ انًُزظ األعبعٛخ
يضبل :افزشض ف ٙانًضبل انغبثك أٌ ْبيش صبف ٙانشثؼ انز٘ ؽممزّ خالل انؼبو انًبظ %10 ْٕ ٙثًُٛب يُبفغك
ؽمك  %8فمػْ .زا ٚؼُ ٙأَّ ػهٗ انشغى يٍ لذسح يُبفغك ػهٗ رؼظٛى ْبيش انشثؼ انًغًم فئٌ يصبسٚفّ
اإلظبفٛخ كبَذ أكضش يٍ يضٛهزٓب ثبنُغجخ نكْ .زا لذ ٚكٌٕ يشعؼّ إنٗ يصبسٚفّ انزغٕٚمٛخ انضائذح أٔ انؼًهٛبد
اإلششافٛخ انًكهفخ أٔ فٕائذ د ٌٕٚكضٛشح ْٔكزا
خ -يؼذل انؼائذ ػهً دمىق انًساهًيٍ (أو دمىق انًهكيح)
Return On Equity ROE
ْٕٔ َغجخ صبف ٙانشثؼ إنٗ يزٕعػ ؽمٕق انًغبًَْ .ٍٛظشا ألٌ ؽمٕق انًغبًْ ٍٛف ٙثذاٚخ انؼبو رخزهف ػُٓب فٙ
َٓبٚخ انؼبو ,فئَُب َغزخذو يزٕعػ ؽمٕق انًغبًٍْٛ
يزٕعػ ؽمٕق انًغبًْ( * 0.5 = ٍٛيزٕعػ ؽمٕق انًغبًْ ٍٛف ٙثذاٚخ انؼبو  +يزٕعػ ؽمٕق انًغبًْ ٍٛفٙ
َٓبٚخ انؼبو)
انجؼط ٚغزخذو يزٕعػ ؽمٕق انًغبًْ ٍٛكًب ْٕ يٕظؼ أػالِ ٔانجؼط ٚغزخذو ؽمٕق انًغبًْ ٍٛفَٓ ٙبٚخ
انؼبؤْ ,زا ٚزكشس فَ ٙغت أخشٖ

ْزا يؤشش ْبو عذا ألَّ ٚجَ ٍٛغجخ انؼبئذ ػهٗ االعزضًبس انًزًضم ف ٙؽمٕق انًغبًْ .ٍٛفكهًب لهذ لًٛخ ْزِ انُغجخ
كهًب كبٌ رنك يؤششا عٛئب ػٍ أداء انششكخ
يضبل :اشزشكذ أَذ ٔصذٚمك ف ٙيؾم أدٔاد يكزجٛخ ٔدفغ كم يُكى َصف سأط انًبل ْٕٔ ػششٌٔ أنف دُٚبس,
صى ؽممزى أسثبػ ف ٙانؼبو األٔل ثهغذ أنف دُٚبس ٔرى اؽزغبصْب صى ف ٙانؼبو انضبَ ٙثهغذ أسثؼخ آالف دُٚبس .يب ْٕ
يؼذل انؼبئذ ػهٗ ؽمٕق انًغبًْ ٍٛف ٙانؼبو انضبَٙ؟
يزٕعػ ؽمٕق انًغبًْ 20,500 =) 21,000 + 20,000( *0.5= ٍٛدُٚبس
انؼبئذ =  4,000دُٚبس
يؼذل انؼبئذ ػهٗ ؽمٕق انًغبًْ% 1..5 =20,500 / 4,000 = ٍٛ
ْم ْزِ انُغجخ عٛذح؟ ثبنُغجخ نؼبئذ انجُك رؼزجش َغجخ عٛذح ألٌ انجُك ػبدح ال ٚؼط ٙػبئذ ٚمبسة ْزِ انُغجخ .الؽع
أٌ انؼبئذ ف ٙأٔل ػبو كبٌ يُخفعب عذا ٔنكٍ ْزا ال ٚؼزجش يؤشش عٙء ألَّ يٍ انطجٛؼ ٙأٌ ركٌٕ أسثبػ أٔل ػبو
ألم يٍ أسثبػ األػٕاو انزبنٛخ َظشا نؼذو ٔعٕد ػهى نذٖ انؼًالء ثبنششكخ ٔثبنزبن ٙظشٔسح رؾًم يصبسٚف دػبٚخ
ػبنٛخ ٔكزنك ثؼط انًصبسٚف األخشْٖ .زا ٚج ٍٛأٌ األسلبو انًبنٛخ ال ٚزى رؾهٛهٓب ثًؼضل ػٍ ثبل ٙيؼهٕيبرُب ػٍ
انششكخ
ز -يؼذل انؼائذ ػهً األصىل
Return On Assets
ْٕٔ َغجخ صبف ٙانشثؼ إنٗ إعًبن ٙاألصٕل (أ٘ يغًٕع األصٕل انًزذأنخ ٔانضبثزخ)ًٚ .كٍ اعزخذاو إعًبنٙ
األصٕل أٔ يزٕعػ إعًبن ٙاألصٕل
ْزِ انُغجخ يشبثٓخ نًؼذل انؼبئذ ػهٗ ؽمٕق انًغبًْ ٍٛؽٛش أٌ كال يًُٓب ٚمٛظ انؼبئذ ػهٗ االعزضًبس ثصٕسح أٔ
ثؤخشٖ .يؼذل انؼبئذ ػهٗ األصٕل ٚمٛظ لذسح انششكخ ػهٗ اعزضًبس األصٕل انز ٙرًزهكٓب يٍ يؼذاد ٔيجبَٙ
ٔأساظٔ ٙيخضٌٔ .سثًب رجبدس إنٗ رُْك أٌ ثؼط األَشطخ رؾزبط أصٕال أكجش يٍ غٛشْبْ ,زا صؾٛؼ ٔنزنك
فئٌ يمبسَخ ْزِ انُغجخ ث ٍٛششكزٚ ٍٛؼًالٌ ف ٙيغبن ٍٛيخزهف ٍٛال ٚؼطُٛب يؤشش ػٍ فشم ْزِ أٔ َغبػ رهكٔ .نكٍ
ًٚكُُب يمبسَخ لًٛخ ْزا انًؤشش نُفظ انششكخ ػبيب ثؼذ ػبو أٔ أٌ َمبسَّ ثبنششكبد انًًبصهخ يٍ ؽٛش غجٛؼخ
انُشبغ
َسة لياص كفاءج انُشاط أو َسة لياص إدارج األصىل
Efficiency Ratios or Asset Management Ratios or Activity Ratios

َغت لٛبط كفبءح انُشبغ
ركهفخ انًجٛؼبد
انًخضٌٔ يؼذل دٔساٌ
يزٕعػ انًخضٌٔ
صبف ٙانًجٛؼبد
رؾذ انزؾصٛم يؼذل دٔساٌ انًجبنغ
يزٕعػ انؾغبثبد انًذُٚخ
صبف ٙانًجٛؼبد

األصٕل يؼذل دٔساٌ إعًبنٙ

يزٕعػ إعًبن ٙاألصٕل
أ -يؼذل دوراٌ انًخشوٌ
Inventory Turnover
ْٕٔ ؽبصم لغًخ ركهفخ انًجٛؼبد ػهٗ يزٕعػ انًخضٌٔ (أٔ انًخضٌٔ)
ْزا انًؤشش ٚج ٍٛػذد يشاد دٔساٌ انًخضٌٔ خالل انفزشح (ػبو يضال)ْٔ .زِ انُغجخ رًكُُب يٍ ؽغبة يزٕعػ فزشح
ثمبء انًُزظ ف ٙانًخضٌٔ ْٔٙ
يزٕعػ ثمبء انًُزظ ف ٙانًخضٌٔ ثبألٚبو = ػذد أٚبو انفزشح ( 365ف ٙؽبنخ ػبو كبيم)  /يؼذل دٔساٌ انًخضٌٔ
ْزِ انُغجخ رٕظؼ عشػخ ثٛغ انًُزغبد
ب -يؼذل دوراٌ انًثانغ ذذد انرذصيم
Receivables Turnover
ْٕٔ ؽبصم لغًخ صبف ٙانًجٛؼبد ػهٗ يزٕعػ انؾغبثبد انًذُٚخ (أٔ انؾغبثبد انًذُٚخ فَٓ ٙبٚخ انفزشح)ٔ .ثبنزبنٙ
ًٚكُُب ؽغبة يزٕعػ فزشح انزؾصٛم ثبألٚبو = ػذد أٚبو انفزشح ( 365ف ٙؽبنخ ػبو كبيم)  /يؼذل دٔساٌ انًجبنغ
رؾذ انزؾصٛم
ْزِ انُغجخ رج ٍٛلصش أٔ غٕل فزشح انزؾصٛم .الؽع أٌ غٕل فزشح انزؾصٛم ال ُٚى ثبنعشٔسح ػٍ فشم إداس٘
ألٌ ثؼط انششكبد رغًؼ نهؼًالء ثغذاد لًٛخ انًُزظ ثؼذ شٓش أٔ اصُ ٍٛأٔ ػهٗ ألغبغ ٔرنك ٚؼزجش رشغٛغ نهؼًالء
ػهٗ انششاء
خ -يؼذل دوراٌ إجًاني األصىل
Total Assets Turnover
ْٕٔ ؽبصم لغًخ صبف ٙانًجٛؼبد ػهٗ يزٕعػ إعًبن ٙاألصٕل انًزذأنخ ٔانضبثزخ (أٔ إعًبن ٙاألصٕل ؽغت
َٓبٚخ انفزشح) .كهًب صادد ْزِ انُغجخ كهًب كبٌ أفعم ٔنكٍ ٚغت أٌ ٚشاػٗ أٌ ْزِ انُغجخ رخزهف يٍ لطبع ٜخش
ألٌ ثؼط األَشطخ رؾزبط أصٕل صبثزخ كجٛشح ثًُٛب أَشطخ أخشٖ لذ ال رؾزبط أصٕل صبثزخ كجٛشح
َسة لياص انسيىنح أو َسة لياص انمىج انًانيح
Liquidity Ratios or Financial Strength Ratios

َغت لٛبط انغٕٛنخ
األصٕل انًزذأنخ
انزذأل يؼذل
االنزضايبد انًزذأنخ
األصٕل انًزذأنخ انغشٚؼخ
انغشٚغ يؼذل انزذأل
االنزضايبد انًزذأنخ

أ -يؼذل انرذاول
Current Ratio
ْٕٔ َغجخ األصٕل انًزذأنخ إنٗ يغًٕع االنزضايبد انًزذأنخ .إرا كبَذ األصٕل انًزذأنخ ألم ثكضٛش يٍ
االنزضايبد انًزذأنخ فئٌ ْزا ٚج ٍٛأٌ ْزِ انششكخ عزٕاعّ يشبكم ف ٙعذاد انزضايبرٓب.
يضبل :أَذ سعم صش٘ ٔعبء شخص صبؽت يششٔع اعزضًبس٘ نٛمزشض يُك ألَّ ٚؼبَ ٙيٍ َمص ف ٙانُمذ
ٔٚؾبٔل ْزا انشخص إلُبػك ثمذسرّ ػهٗ انغذاد ٔرخٛم ْزا انؾٕاس
انضش٘ :ال أيبَغ ف ٙأٌ ألشظك ٔنكُُ ٙأسٖ أٌ ػًهك يزؼضش ٔنٍ رمذس ػهٗ انغذاد
انًمزشض :ف ٙانٕالغ إٌ أػًبن ٙرغٛش ػهٗ يب ٚشاو ٔلذ ؽممُب أسثبؽب ْزا انؼبو نى َؾممٓب يٍ لجم
انضش٘ٔ :نكٍ ْزا نٛظ دنٛال ػهٗ يمذسرك ػهٗ انغذاد
انًمزشض :صؾٛؼ أَُ ٙثؾبعخ إنٗ االلزشاض أ ٌٜنكُُ ٙأيزهك انكضٛش يٍ األشٛبء انز ٙعزغبػذَ ٙػهٗ انغذاد
خالل ثعؼخ أشٓش ,فكضٛش يٍ انؼًالء عٛغذدٌٔ صًٍ انجعبػخ انشٓش ٍٚانمبدئ ,ٍٛكزنك نذ٘ يخضٌٔ ٚمذس ثؾغى
يجٛؼبد شٓشٔ ٍٚعٕف ٚزى ثٛؼّ لشٚجبٔ ,كزنك نذ٘ انؼذٚذ يٍ األعٓى انز ٙعٕف أثٛؼٓب ْزا انشٓش
انضش٘ :كالو عٛذٔ .نكُُ ٙأػهى أَك يذٜ ٍٚخش ٍٚفكٛف ًٚكُك عذاد كم ْزا؟ ال أظٍ اَك رمذس ػهٗ رنك؟
انًمزشضَ :ؼى أَب يمزشض يٍ خبنٔ ٙصذٚك نٔ ٙػه ٙثؼط انًزؤخشاد نهًٕسدٔ ٍٚنكٍ عًٛغ ْزِ انًغزؾمبد
رغبٔ٘ َصف يب أيهكّ يٍ يخضٌٔ ٔ يٍ يغزؾمبد نذٖ انؼًالء ٔيٍ لًٛخ األعٓى انز ٙأيهكٓب ٔثبنزبن ٙفهٛظ نذ٘
يشكهخ ف ٙانغذاد
أال رشٖ أًَٓب ٚزؾبٔساٌ ؽٕل لًٛخ يؼذل انزذأل .كهًب كبَذ ْزِ انُغجخ أكجش يٍ ٔاؽذ دل رنك ػهٗ ٔعٕد أصٕل
يزذأنخ نذٖ انششكخ رًكُٓب يٍ عذاد االنزضايبد يٍ دٔ ٌٕٚيغزؾمبد يزؤخشح ػهٗ انششكخ
ب -يؼذل انرذاول انسزيغ
Quick ratio
ْٕٔ َغجخ األصٕل انًزذأنخ انغشٚؼخ (ْٔ ٙيغًٕع األصٕل انًزذأنخ يطشٔؽب يُٓب انًخضٌٔ) إنٗ يغًٕع
االنزضايبد انًزذأنخْ .زِ انُغجخ يشبثٓخ نًؼذل انزذأل غٛش أَٓب رغزضُ ٙانًخضٌٔ ػهٗ أعبط أَّ ٚؾزبط ٔلزب
نزؾٕٚهّ إنٗ َمذ
ف ٙانًضبل انغبثك كبٌ ًٚكٍ نهضش٘ أٌ ٚشد ػهٗ انًمزشض ؽ ٍٛرؾذس ػٍ ٔعٕد يخضٌٔ نذ ّٚلبئال
انضش٘ :أَب ال ٚؼُٔ ُٙٛعٕد يخضٌٔ نذٚك ألَّ يب أدساَب أَك عزغذ يٍ ٚشزش ّٚأٔ اَّ نٍ ٚزهف ف ٙانًخبصٌ
يٍ ُْب ظٓشد أًْٛخ يؼذل انزذأل انغشٚغ ألَّ ال ٚؤخز ف ٙاالػزجبس انًخضٌٔ ٔثبنزبنٚ ٙؼط ٙظًبَب أكجش ػهٗ
لذسح انششكخ ػهٗ انٕفبء ثبنزضايبرٓب
َسة لياص االلرزاض (أو لياص انزافؼح انًانيح)
Financial Leverage ratios or debt ratios

َغت لٛبط االلزشاض
إعًبن ٙاالنزضايبد

االلزشاض عجخ

إعًبن ٙاألصٕل
إعًبن ٙاالنزضايبد
ؽمٕق انًغبًَْ ٍٛغجخ االلزشاض إنٗ
ؽمٕق انًغبًٍْٛ
أَ -سثح االلرزاض
Debt Ratio
َْٔ ٙغجخ يغًٕع االنزضايبد إنٗ يغًٕع األصٕلْ .زِ انُغجخ رج ٍٛلذسح انششكخ ػهٗ انٕفبء ثبنزضايبرٓب لصٛشح
ٔغٕٚهخ األعم.
بَ -سثح االلرزاض إنً دمىق انًساهًيٍ (أو انزافؼح انًانيح)
Debt to equity Ratio
َْٔ ٙغجخ إعًبن ٙاالنزضايبد إنٗ ؽمٕق انًغبًْْ .ٍٛزِ انُغجخ رج ٍٛيذٖ اػزًبد انششكخ ػهٗ االلزشاض نزًٕٚم
االعزضًبساد
َسة خاصح ترىسيغ األرتاح
أ -يؼذل انزتخ انًىسع نهسهى
Dividend Yield

َغت خبصخ ثزٕصٚغ األسثبػ
األسثبػ انًٕصػخ نهغٓى
نهغٓى يؼذل انشثؼ انًٕصع
عؼش انغٓى ف ٙانغٕق
األسثبػ انًٕصػخ
انزٕصٚغ َغجخ
صبف ٙانشثؼ
َْٔ ٙغجخ األسثبػ انغُٕٚخ انًٕصػخ نكم عٓى إنٗ لًٛخ انغٓى انغٕلٛخْ .زِ انُغجخ ْبيخ ثبنُغجخ نهًغزضًش انز٘
ٓٚزى ثبنؼبئذ انُمذ٘ انذٔس٘ .افزشض أٌ شخصب ٚشٚذ أٌ ٚشزش٘ أعًٓب نكٚ ٙؾصم ػهٗ ػبئذ عُٕ٘ ال ٚمم ػٍ
لًٛخ يؼُٛخ ,فْ ٙزِ انؾبنخ فئٌ يؼشفخ ْزِ انُغجخ ٚؤصش ػهٗ لشاسِ ثششاء انغٓى أٔ ػذو ششائّ
بَ -سثح انرىسيغ
Payout Ratio
َْٔ ٙغجخ األسثبػ انًٕصػخ إنٗ صبف ٙانشثؼْ .زِ انُغجخ رٕظؼ عٛبعخ انششكخ ف ٙرٕصٚغ األسثبػ
َسة لياص انميًح انسىليح
Market Value Ratios

َغت لٛبط انمًٛخ انغٕلٛخ
عؼش انغٓى ف ٙانغٕق
ػبئذِ يؼبيم عؼش انغٓى إنٗ
انؼبئذ انغُٕ٘ نهغٓى
عؼش انغٓى ف ٙانغٕق
انمًٛخ انذفزشٚخ َغجخ عؼش انغٓى إنٗ
لًٛخ انغٓى انذفزشٚخ
أ -يؼايم سؼز انسهى إنً ػائذِ (أو يضاػف انسؼز نهؼائذ)
Price to Earnings Ratio P/E
ْٔ ٙكًب ٚجذٔ يٍ االعى َغجخ عؼش انغٓى ف ٙانغٕق إنٗ انؼبئذ (انًٕصع ٔانًؾزغض) ػهٗ انغٓى  .كهًب كبٌ
انًغزضًش ٍٚف ٙانجٕسصخ ٚزٕلؼٌٕ صٚبدح أسثبػ انششكخ ػبيب ثؼذ ػبو كهًب اصدادد ْزِ انُغجخ
يضبلْ :م رمجم ششاء عٓى سثؾٛزّ انغُٕٚخ ْ 100 ٙلاير عُٕٚب (ْٔ ٙصبثزخ يُز ػذح أػٕاو ٔٚزٕلغ صجٕرٓب ألػٕاو
لبديخ) ثًجهغ  2000لاير؟
ف ٙاألغهت نٍ رٕافك ألٌ انؼبئذ فْ ٙزِ انؾبنخ ٚصم إنٗ  %5عُٕٚب ْٕٔ ػبئذ ظئٛم .يبرا نٕ كُذ رزٕلغ اسرفبع
األسثبػ أكضش يٍ انعؼف ف ٙانؼبو انًمجم؟ إرا اسرفؼذ األسثبػ إنٗ انعؼف فئٌ انؼبئذ عًٛضم  %10عُٕٚب ٔنزنك
فمذ ركٌٕ ػهٗ اعزؼذاد ألٌ رذفغ  2000لاير فْ ٙزا انغٓى اٌٜ
بَ -سثح سؼز انسىق إنً انميًح انذفرزيح
Market to Book Value
ْٔ ٙلًٛخ انغٓى ف ٙانغٕق إنٗ لًٛزّ انذفزشٚخ
لًٛخ انغٓى انذفزشٚخ = ؽمٕق انًغبًْ / ٍٛػذد األعٓى
ْزِ انُغجخ رج ٍٛيب إرا كبَذ لًٛخ انغٓى ف ٙانغٕق يزذَٛخ أٔ يشرفؼخ ػٍ لًٛزّ انؾغبثٛخ ثُبء ػهٗ يب ًٚهكّ ْزا
انغٓى يٍ ؽمٕق نذٖ انششكخٔ .ثبنزبن ٙفٕٓ ٕٚظؼ يب إرا كبٌ انًغزضًشٌٔ ف ٙعٕق انًبل ٚزٕلؼٌٕ صٚبدح سثؾٛخ
انششكخ يغزمجال أو ال
يثال
َشٚذ ؽغبة عًٛغ انُغت انًبنٛخ نششكخ يب ػهًب ثؤٌ األسلبو انًبنٛخ نؼبي ٍٛيززبن ٍٛٛكبٜرٙ
انزئيسيح األرلاو انًانيح

ثآالف انغُٓٛبد
ػبو 2004
1,410,000
685,000
725,000

ػبو 2005
1,500,000
780,000
820,000

انًجٛؼبد صبفٙ
انًجٛؼبد ركهفخ
انشثؼ يغًم

420,000
1,500,000
2,700,000
1,330,000
1,400,000
1,300,000
380,000
260,000
112
31,500,000
390,000

546,000
1,820,000
3,300,000
1,550,000
1,910,000
1,390,000
350,000
310,000
127
31,500,000
455,000

انشثؼ صبفٙ
انًزذأنخ األصٕل
األصٕل إعًبنٙ
انًزذأنخ اإلنزضايبد
إعًبن ٙاإلنزضايبد
يغًٕع ؽمٕق انًغبًٍْٛ
انًخضٌٔ
انؾغبثبد انًذُٚخ
ثبنغُ ّٛعؼش انغٓى ف ٙانغٕق
ػذد األعٓى
انًٕصػخ األسثبػ

َجذأ أٔال ثؾغبة ثؼط انمٛى انز ٙعُؾزبعٓب نؾغبة انُغت انًبنٛخ

انًبنٛخ ثؼط األسلبو انالصيخ نؾغبة انُغت
انغُٓٛبد ثآالف
1,345,350
365,000
285,000
3,000,000
17.3
14.4
44.1

انًغبًْ ٍٛيزٕعػ ؽمٕق
انًخضٌٔ يزٕعػ
انًذُٚخ يزٕعػ انؾغبثبد
األصٕل يزٕعػ إعًبنٙ
انًصش٘ ػبئذ انغٓى ثبنغُّٛ
انًصش٘ انشثؾٛخ انًٕصػخ نهغٓى ثبنغُّٛ
انًصش٘ لًٛخ انغٓى انذفزشٚخ ثبنغُّٛ

صى َؾغت انُغت انًبنٛخ فُؾصم ػهٗ انُغت اٜرٛخ
 2005انُسة انًانيح نشزكح…………………ػاو

54.7%
36.4%
40.6%
18.2%
12.14
5.26
0.5
1.17
0.95

انشثؼ ْبيش يغًم
انشثؼ ْبيش صبفٙ
انًغبًْ ٍٛيؼذل انؼبئذ ػهٗ ؽمٕق
األصٕل يؼذل انؼبئذ ػهٗ
انًخضٌٔ يؼذل دٔساٌ
انزؾصٛم يؼذل دٔساٌ انًجبنغ رؾذ
األصٕل يؼذل دٔساٌ إعًبنٙ
يؼذل انزذأل
انغشٚغ يؼذل انزذأل

Gross Profit Margin
Net Profit Margin
)Return On Equity (ROE
)Return On Assets (ROA
Inventory Turnover
Accounts Receivable Turnover
Total Assets Turnover
Current Ratio
Quick Ratio

0.58
137.4%
11.4%
83.3%
7.3
2.9

االلزشاض َغجخ
انًغبًَْ ٍٛغجخ االلزشاض إنٗ ؽمٕق
نهغٓى يؼذل انشثؼ انًٕصع
َغجخ انزٕصٚغ
ػبئذِ يؼبيم عؼش انغٓى إنٗ
انذفزشٚخ َغجخ عؼش انغٕق إنٗ انمًٛخ

Debt Ratio
Debt to Equity Ratio
Dividend Yield
Payout Ratio
Price to Earning Ratio
Market to Book value

أسانية انرذهيم انًخرهفح
ػُذيب ٚمٕو انطجٛت ثزمٛٛى ؽبنخ يشٚط فئَّ ٚجذأ ثزمذٚش إٌ كبٌ ْزا انشخص يشٚعب فؼال أو ال صى ٚمبسٌ ثَ ٍٛزبئظ
رؾبنٛم انًشٚط َٔزبئظ أيضبنّ أ٘ األسلبو انًؼزبدح نهشخص انطجٛؼٔ ٙاألسلبو انًؼزبدح نًٍ ْى ف ٙيضم عُّٔ ,كزنك
لذ ٚطهت يُّ إعشاء رؾبنٛم ػهٗ فزشاد يزجبػذح نكٚ ٙشٖ إٌ كبَذ ؽبنزّ رزؾغٍ أو الْ .زا ْٕ يب ًٚكٍ أٌ َفؼهّ
نزمٛٛى أداء انششكبد ثبعزخذاو انمٕائى انًبنٛخ ٔانُغت انًغزُزغخ يُٓب
أ -انرذهيم انًطهك:
ْزا انزؾهٛم ٚؼُ ٙرمٛٛى أداء انششكخ ف ٙانٕلذ انؾبن .ٙإٌ كبَذ انششكخ رؾمك خغبئش فٓزا يؤشش عٙء ,إٌ كبَذ
لًٛخ االنزضايبد انًزذأنخ رفٕق األصٕل انًزذأنخ فٓزا يؤشش عٙء ,إٌ كبٌ انؼبئذ ػهٗ االعزضًبس ألم يٍ ػبئذ
انجُك فٓزا يؤشش عٙء عذا ْٔكزا
يضبل :اَظش إنٗ ْزِ األسلبو ٔانُغت انًبنٛخ ٔؽبٔل اٌ رغزُزظ يؼهٕيبد ػٍ اداء انششكخ
يغًم انشثؼ يه ٌٕٛعُّٛ
صبف ٙاألسثبػ يه ٌٕٛعُّٛ
يؼذل انؼبئذ ػهٗ ؽمٕق انًغبًْ%2 ٍٛ
يؼبيم عؼش انغٓى إنٗ سثؾٛزّ 5
يؼذل انزذأل انغشٚغ 0.4
يبرا َغزُزظ يٍ ْزِ األسلبو؟
ٔاظؼ أٌ انششكخ ؽممذ أسثبؽب ْزا انؼبو ٔنكٍ كضٛش يٍ األسلبو ٔانُغت ال رجشش ثخٛش .فًؼذل انؼبئذ ػهٗ ؽمٕق
انًغبًْ ٍٛيزذَ ٙعذأ ,يؼذل انزذأل انغشٚغ ُٚى ػٍ َمص ف ٙانغٕٛنخٔ ,يؼبيم عؼش انغٓى إنٗ سثؾٛزّ ٚظٓش
رخٕف انًغزضًش ٍٚف ٙعٕق انًبل يٍ يغزمجم ْزِ انششكخ
ْزا انزؾهٛم ٚؼطُٛب فكشح يجغطخ ػٍ أداء انششكخ ٔنكُّ ال ٚؤخز ف ٙاالػزجبس رطٕس أداء انششكخ يغ انضيٍ ٔ
أداءْب يمبسَخ ثبنًُبفغٔ ٍٛرؤصٛش غجٛؼخ انُشبغ ػهٗ ثؼط انُغت انًبنٛخ
ب -انرذهيم انراريخي
ْزا األعهٕة ٚؼُ ٙرؾهٛم رطٕس أٔ رذْٕس أداء انششكخ يغ انضيٍ .فًضال إٌ كبَذ األسثبػ رضداد يغ انضيٍ فٓزا
يؤشش عٛذ ٔانؼكظ صؾٛؼ .فمذ رؾمك انششكخ أسثبؽب ػبنٛخ ٔنكُٓب رمم كضٛشا ػٍ انؼبو انًبظ ٙأٔ ركٌٕ َغجخ
انؼبئذ ػهٗ ؽمٕق انًغبًْ ٍٛػبنٛخ ٔنكُٓب ألم يٍ انؼبو انًبظ ٙأ انؼكظ فزؾهٛم األسلبو ٔانُغت انًبنهٛخ نُفظ
انششكخ نؼذح اػٕاو يززبنٛخ ًٚكُُب يٍ يؼشفخ يب إرا كبَذ ْزِ انششكخ ف ٙرؾغٍ أو ف ٙاَؾذاس

يضبل :اَظش إنٗ انشعى انجٛبَ ٙانزبن ٙانز٘ ٚج ٍٛرغٛش أسثبػ ششكخ يب يٍ ػبو  2002إنٗ ػبو  .2005يبرا رالؽع؟

إٌ أسثبػ انششكخ ف ٙرضاٚذ يغزًش يًب ٚذل ػهٗ رؾغٍ األداء يٍ ػبو ٜخش ٔٚجشش ثًغزمجم أفعم نٓزِ انششكخ
يضبل آخش :اَظش إنٗ رغٛش لًٛخ صبف ٙيجٛؼبد ششكخ أخشٖ يٍ ػبو ٜخش .يبرا رالؽع

إٌ صبف ٙانًجٛؼبد ٚمم يٍ ػبو ٜخش ثشكم يهؾٕظ يًب ٚذل ػهٗ اَؾذاس أداء انششكخ يٍ ػبو ٜخش نًذح أسثؼخ
أٚبو يززبنٛخ .الؽع أٌ انًجٛؼبد رصم ف ٙآخش ػبو إنٗ  60يه ٌٕٛعُ ْٕٔ ّٛسلى كجٛش ثبنُغجخ نششكبد أخشٖ
صغٛشح ٔنكُّ ال ٚؼجش ػٍ أٌ أداء انششكخ سائؼب نًب الؽظُبِ يٍ اَخفبض صبف ٙانًجٛؼبد ػبيب ثؼذ آخش
ج  -انرذهيم انُسثي

كًب ٚمبسٌ انطجٛت ثَ ٍٛزبئظ رؾبنٛم انًشٚط ٔانُزبئظ انًؼزبدح نهشخص انطجٛؼ ٙف ٙانؼبنى ٔكزنك انُزبئظ انًؼزبدح
نًٍ ْٕ فَ ٙفظ عٍ انًشٚط ٔفَ ٙفظ انجهذ انز٘ ٚؼٛش ف ,ّٛفئَّ يٍ انطجٛؼ ٙأٌ َمبسٌ ثَ ٍٛزبئظ انششكخ
ٔانششكبد انًضٛهخ ف ٙانؼبنىٔ ,كزنك انششكبد انًضٛهخ فَ ٙفظ انًُطمخ َٔفظ انجهذ .نًبرا؟ ألَّ لذ ٚكٌٕ َغبػ
انششكخ ساعغ إنٗ اصدْبس انغٕق انؼبو انًبظ ٙأٔ انؼكظ ٔكزنك لذ ركٌٕ ثؼط انُغت يزذَٛخ َظشا نطجٛؼخ
انُشبغ فكًب ركشَب ثؼط انصُبػبد رؾزبط اظٕل صبثزخ ْبئهخ ثًُٛب صُبػبد أخشٖ أٔ ثؼط انخذيبد ال رؾزبط
ْزا انكى يٍ األصٕل انضبثزخ .نزنك فئٌ يمبسَخ أداء انششكخ ثبنششكبد انًُبفغخ أٔ انؼبيهخ فَ ٙفظ انًغبل ٚؼطٙ
صٕسح أدق
يضبل :انغذٔل انزبنٕٚ ٙظؼ انُغت انًبنٛخ نششكخ يب ٔيضٛالرٓب نهششكبد انًُبفغخ .كٛف رؼهك ػهٗ أداء انششكخ
ثُبء ػهٗ انًؼهٕيبد انًزبؽخ
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ششكزُب
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يٍ انٕاظؼ أٌ أداء انششكخ ثصفخ ػبيخ ألم يٍ انًُبفغ .ٍٛيؼذل انؼبئذ ػهٗ األصٕل ٔيؼذل انؼبئذ ػهٗ ؽمٕق
انًغبًْ ٍٛألم يٍ ْز ٍٚانًؼذن ٍٛنهششكز ٍٛانًُبفغز .ٍٛيؼذل دٔساٌ انًخضٌٔ ألم ثكضٛش يٍ ا نششكبد انًُبفغخ
يًب ٚؼُ ٙثمبء انًخضٌٔ يذح غٕٚهخ داخم انششكخ يمبسَخ ثبنًُبفغْ .ٍٛبيش صبف ٙانشثؼ أػهٗ يٍ إؽذٖ
انششكز ٍٛانًُبفغزٔ ٍٛنكُّ ألم يٍ األخشٖ .يؼذل انزذأل َٔغت انزٕصٚغ يمبسثز ٍٛنهششكبد انًُبفغخٚ .جذٔ أٌ
ْزِ انششكخ ثؾبعخ نذساعخ عجم صٚبدح انًجٛؼبد ؽزٗ رزؾغٍ َغت انؼبئذ ػهٗ األصٕل ٔػهٗ ؽمٕق انًغبًٍْٛ
ْٔزا لذ ٚؾزبط نًشاعؼخ أعبنٛت انزغٕٚك أٔ يشاعؼخ انًُزظ َفغّ
رمٕو ثؼط انًٕالغ ٔانٓٛئبد ثؾغبة يزٕعػ انُغت انًبنٛخ نكم لطبع ,فزًكُُب ْزِ انًٕالغ ٔانٓٛئبد يٍ يمبسَخ
أدائُب ثًزٕعػ انمطبع .إٌ رٕفشد ْزِ انًؼهٕيبد فئٌ اعزخذايٓب ًٚكُُب يٍ يمبسَخ أدائُب ثبألداء انًزٕعػ فٙ
انمطبع انز٘ َؼًم فّٛ
يضبل
ششكخ رؼًم ف ٙيغبل صُبػخ األصبس ٔكبَذ ثؼط انُغت انًبنٛخ نٓزِ انششكخ ٔنًزٕعػ انششكبد انؼبيهخ فٙ
يغبل صُبػخ األصبس كبنزبنٙ
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انزذأل يؼذل
1.1

40%

70%

انزٕصٚغ َغجخ

يمبسَخ انُغت انًبنٛخ نٓزِ انششكخ ثًزٕعػ انصُبػخ ٕٚظؼ أٌ أداء انششكخ ثبنُغجخ نًزٕعػ انصُبػخ ٚؼزجش عٛذا,
فًؼذل انؼبئذ ػهٗ ؽمٕق انًغبًْ ٍٛأػهٗ يٍ يزٕعػ انصُبػخ ٔكزنك ْبيش صبف ٙانشثؼ .أيب يؼذل انؼبئذ ػهٗ
األصٕل فئَّ يمبسة نًزٕعػ انصُبػخٚ .الؽع أٌ انششكخ رؾزبط نزؾغ ٍٛيؼذل دٔساٌ انًخضٌٔ ٔانز٘ ٚمم ػٍ
يزٕعػ انصُبػخَ .غجخ انزذأل نهششكخ ألم يٍ انصُبػخ ٔنكُٓب نٛغذ عٛئخ ألَٓب أكجش يٍ ٔاؽذَ .غجخ انزٕصٚغ
رج ٍٛأٌ ْزِ انششكخ رمٕو ثزٕصٚغ َغجخ أكجش يٍ األسثبػ يمبسَخ ثًزٕعػ انصُبػخ يًب ٚؼُ ٙأَٓب رؾزغض َغجخ ألم
يًب رؾزغضِ انششكبد انًُبفغخ
الؽع اَّ ف ٙانزؾهٛم انًطهك ٔانزبسٚخًٚ ٙكُُب اعزخذاو كال يٍ األسلبو انًٕعٕدح ثبنمٕائى انًبنٛخ ٔ كزنك انُغت
انًبن ٛخ .أيب ف ٙؽبنخ انزؾهٛم انُغج ٙفال ًٚكُُب اعزخذاو عٕٖ انُغت انًبنٛخ إر ال يؼُٗ نًمبسَخ أنزضايبد ششكخ
ثششكخ أخشٖ أٔ أسثبػ ششكخ ثششكخ أخشٖ ٔنكٍ يمبسَخ ْبيش صبف ٙانشثؼ أٔ يؼذل انؼبئذ أٔ غٛشًْب يٍ
انُغت ًٚكُُب يٍ يمبسَخ أداء ششكخ ثبنُغجخ نهششكبد األخشٖ
د  -انًمارَح تاألهذاف انًذذدج ساتما
لجم ثذاٚخ كم ػبو رمٕو إداسح انششكخ ثٕظغ أْذاف انششكخ ف ٙانؼبو انزبنٔ ٙيٍ ظًُٓب ثؼط األسلبو انًبنٛخ.
ثؼذ َٓبٚخ انؼبو فئٌ إداسح انششكخ رمٕو ثًمبسَخ يب رؾمك يغ يب كبٌ يخططب نزؾذٚذ يُبغك انعؼف ٔرؾذٚذ أعجبة
ػذو رؾمٛك ثؼط األْذافْ .زا انزؾهٛم ٓٚزى ثّ انؼبيهٌٕ ف ٙانششكخ فمػ
يالدظاخ ػايح
نٍ ذجذ كم انًؼهىياخ في انمىائى انًانيح
انمٕائى انًبنٛخ ثٓب أسلبو ْبيخ عذا ٔنكُُب َؾزبط أٌ َؾههٓب ف ٙظٕء يزغٛشاد كضٛشح يضم رمهجبد انغٕق ٔدخٕل
يُبفغ ٍٛعذد ٔانجذء ف ٙاالعزضًبس ف ٙيشبسٚغ عذٚذح ٔٔعٕد أػجبء يبنٛخ يؤلزخ ٔغٛشْب .فًضال لذ رؾمك ششكخ
َبعؾخ خغبئش ثؼذ أٌ كبَذ رؾمك أسثبؽب َظشا ألَٓب ثذأد يششٔػب عذٚذا عٕف ٚؤر ٙصًبسِ ف ٙاألػٕاو انمبديخ.
كزنك لذ رؾمك ششكخ أسثبؽب َزٛغخ نؾذٔس غفشح ف ٙانطهت ػهٗ يُزغٓبٔ ,انزٕلؼبد العزًشاس أٔ آَٛبس ْزا
انطهت رؾذد َظشَب نألداء انًزٕلغ نهششكخ ف ٙاألػٕاو انمبديخ.
يىجذ انؼذيذ يٍ انُسة األخزي
الزصشَب ف ٙششػ انُغت انًبنٛخ ػهٗ انُغت انًبنٛخ األكضش اعزخذايب ٔنكٍ ٕٚعذ انؼذٚذ يٍ انُغت األخشٖ ٔانزٙ
لذ رصبدفٓب .ف ٙظٕء فٓى انُغت انًبنٛخ انًزكٕسح ُْب ًٚكُُب فٓى فبئذح أ٘ َغت يبنٛخ .كزنك فئَُب لذ َغزؾذس
َغت يبنٛخ رٕظؼ أداء انششكخ ف ٙعضئٛخ يؾذدح .فًضال نًؼشفخ يب إرا كبَذ ششكخ يب رُفك ػهٗ انجؾٕس يضم
انششكبد األخشٖ فئَُب َمٛظ رنك ثُغجخ يصبسٚف انجؾٕس إنٗ صبف ٙانًجٛؼبدٔ .إرا أسدَب كزنك يؼشفخ يب إرا
كبٌ اإلَفبق ػهٗ انزغٕٚك يجبنغب ف ّٛفئَُب َمبسٌ ثَ ٍٛغجخ يصبسٚف انزغٕٚك إنٗ صبف ٙانًجٛؼبد يمبسَخ
ثبنششكبد انًُبفغخ
اسرخذو أكثز يٍ أسهىب نرذهيم اداء انشزكاخ
ف ٙاألغهت ٚزى اعزخذاو انزؾهٛم انًطهك ٔانزبسٚخٔ ٙانُغجٔ ٙال ٚزى االعزغُبء ثؤؽذًْب ػٍ اٜخش .فًضال لذ ركٌٕ
ششكخ رؼًم ف ٙلطبع يزؼضش عذا ٔنكُٓب يٍ أفعم انششكبد ٔرؾمك ألم خغبئش ,فْ ٙزِ انؾبنخ ال ًٚكُُب أٌ َغفم
ػٍ أداء انششكخ عٙء ٔأَٓب رؾمك خغبئش ألٌ انمطبع كهّ يزؼضش ٔلذ َفكش ف ٙرغٛٛش َشبغ انششكخ أٔ رصفٛزٓب أٔ
ػذو االعزضًبس فٓٛبٔ .كًب ركشد عبنفب فئٌ رؾمٛك انششكخ نُغت يبنٛخ عٛذح ٔنكُٓب رمم كضٛشا ػٍ يزٕعػ
انششكبد انًُبفغخ ٚؼُ ٙأٌ أداء انششكخ عٙء .نزنك فئٌ اعزخذاو األعبنٛت انضالصخ ٚؼطُٛب صٕسح أكضش ركبيال .أيب
أعهٕة يمبسَخ انُزبئظ ثًب كبٌ يخططب فٕٓ ايش ٚخزص ثئداسح انششكخ ٔال ٚزًكٍ انًغزضًش ٍٚيٍ يؼشفخ ْزِ
انخطػ ٔال ٓٚزًٌٕ أعبعب ثٓب
اسرخذو األرلاو وانُسة انًانيح انري ذؤثز ػهً لزارن
ثؾغت انٓذف يٍ انزؾهٛم انًبن ٙركٌٕ ثؼط األسلبو ٔانُغت انًبنٛخ أكضش أًْٛخ .إٌ كُذ عزمشض ْزِ انششكخ
فئَك رٓزى ثُغت انغٕٛنخٔ ,إٌ كُذ رفكش ف ٙششاء أعٓى فٓٛب فئَك رٓزى ثُغت انشثؾٛخ َٔغت انمًٛخ انغٕلٛخ أكضش

يٍ انُغت األخشٖٔ ,إٌ كُذ رمٕو ثًمبسَخ ششكزك ثبنًُبفغ ٍٛفئَك رٓزى ثًؼظى انُغتٔ ,إٌ كُذ رٓزى ثًمبسَخ
أداء انششكخ ف ٙانؼًهٛبد األعبعٛخ يضم انزصُٛغ فئَك رٓزى ثُغجخ ْبيش يغًم انشثؼ ْٔكزا .نزنك فئٌ ال ٚهضو
رؾهٛم عًٛغ األسلبو ٔعًٛغ انُغت ف ٙكم رؾهٛم يبنٔ ٙإًَب ٚزى رؾهٛم األسلبو ٔانُغت راد انؼاللخ ثٓذف انزؾهٛم
انًبنٙ
ادذر اخرالف ذؼزيف انُسة انًانيح
ٕٚعذ ثؼط االخزالفبد ف ٙرؼشٚف انُغت انًبنٛخ يضم اعزخذاو يزٕعػ إعًبن ٙاألصٕل أٔ إعًبن ٙاألصٕل
ؽغت لًٛزٓب ف ٙيٛضاَٛخ ْزا انؼبو ػُذ ؽغبة انؼبئذ ػهٗ األصٕل .ػُذ اعزخذاو َغت يبنٛخ يٍ يٕلغ أٔ
يطجٕػبد ٔيمبسَزٓب ثُغت يبنٛخ يٍ يصذس آخش فُٛجغ ٙانزؤكذ يٍ أٌ انُغت انًبنٛخ يؾغٕثخ ف ٙكهزب انؾبنزٍٛ
ثُفظ األعهٕة
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