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قبل مفتذي الجيااز  ؽاألداء مجفت ىحه الجراسة إلى التعخف على مجى إمكانية تظبيق إجخاءات رقابة ى
 متابعاة أداء  لتحقياق رقاباة فعالاة علاى أماؾال الج لاةدية االسخكدي للخقابة السالية فاي السسسداات اتقترا

 نقاال الزاعن ماؽ ا لسداس لياتيا لشذان نقاال القاؾة بتياة تعديدىااإلدارية  اتقتراادية األجيدة التشفيحية 
 أجل معالجتيا.

 فاي عاجة رساا ل  أحاجى الاؾزاراتة فاي تذاكي ت حيث حا لت الباحثة تظبيق مسشخات األداء السدتخجم
لعاام  362ماجدتيخ سابقة  باتعتساد على دليل مسشاخات تقيايؼ األداء الراادر بقاخار  زياخ السالياة رقاؼ 

قاااؾا ؼ علاااى ال3442لعاااام  084لسخساااؾم الاااحي كاااان معتساااجاو لحااايؽ ااااج ر الشغاااام السحاسااابي با   8811
 3481 لغايااااة عااااام  3482سااااشؾات مااااؽ عااااام  عألرباااا اتقتراااااديةالسسسدااااات  إلحااااجىالعا ااااجة  الساليااااة

إمكانيااة تظبياق مسشااخات الشدال الساليااة لتقيايؼ األداء فااي السسسداات اتقترااادية   تؾاالت الجراسااة إلاى
ة جاؾ خ ألىاجاف السعلاق بسؾايايع كفااءة اإلدارة فاي اساتخجام الساؾارد الستاحاة  فعاليتياا فاي تحقياق افيسا يت
ؾيخ  تحدايؽ أداء الجيااز ماؽ الجاؾدة  فاي الؾقات السحاجد مساا ياسدي إلاى تظانذال عسلياا بسداتؾى مؽ 

بقلاة ماؾارد  السالياة متسثلاةمع  جؾد اعؾبات في التشفيح مؾجؾدة في الجياز السخكدي للخقابة  .الحكؾمي
قتراادي فاي تبؾياال زاعن السؾجاؾد فاي مسسدااات القظاا  اإلالجيااز  عاجم تاؾفخ دليال لخقابااة األداء  ال

  يااعن الشااادر فااي3442لعااام  084ج للشغااام السحاساابي رقااؼيااججبشاااءو علااى السخسااؾم ال الساليااةالقااؾا ؼ 
لسعالجاة السذاا ل  األرااجة الساج رة  ,  التعاا ن ماع الجياات الؾااا يةإنجاز األعسال السحاسبية عسؾماو 

ستابعاة األداء  الشتاا    الستخا سة ليتؼ إدراج تحليل الشدل السالية في إفرااحات القاؾا ؼ السالياة الداشؾية ل
 الرادرة 
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 مهيدت

تحخص األجيدة الخقابية في الجسيؾرية العخبية الدؾرية على تظؾيخ العسل الخقابي السشال بيا بذكل 
التدام  رقابة مالية إلى  مؽ رقابةمدتسخ لحلػ تدعى إلى تؾسيع اإلطار الخقابي لخقابة القظا  العام 

 رقابة أداء.

جدة تحجد مدس ليات الجياز السخكدي فخقابة القظا  العام ليدت مؾحجة بل لجييا تظبيقات متشؾعة  متع
 للخقابة السالية لتشفيح الخقابة على القظا  العام.

جسيع السدتؾيات  الرفقات السالية  السعلؾمات على  فعشجما يتعلق األمخ بالتأ ج مؽ أن الشذاطات
 لتدام.شؾن برجد ما يعخف بخقابة اتتي تحكؼ الييئة الخايعة للخقابة نالسادية تلتدم بالسخجعيات ال

مخ بالتخكيد على ما إذا كانت السعلؾمات السالية الخااة بالييئة مسثلة بسا يتساشى  عشجما يتعلق األ
مع إطار إعجاد التقاريخ السالية السظبق  اإلطار التشغيسي مؽ خ ل الحرؾل على أدلة كافية  مشاسبة 

ء جؾىخية في السعلؾمات السالية عؽ الخقابة لتسكيؽ السجقق مؽ التعبيخ عؽ رأيو حؾل عجم  جؾد أخظا
 نشؾن برجد ما يعخف بالخقابة السالية.

لسبادئ  اتقؾم بأدا ي البخام   السسسدات  ,أما رقابة األداء فتخكد على ما إذا كانت التجخ ت  فقا و
تفقج األداء مقابل معاييخ اتقتراد  الشفاءة  الفعالية  إذا كان السجال يدسح للتحديؽ يتؼ ذلػ عبخ 

 .ف عؽ السعاييخ تحليل أسباب اتنحخا سةم 
يكسؽ اليجف لتظؾيخ األداء  الخجمات بذكل  ايح  الشفاءة في إنجاز األعسال  الفعالية في تحقيق   

 .األىجاف السدتيجفة  فق ما ىؾ مخظط لو
خبخة كبيخة  معاييخ متجحرة في مجال الخقابة على األداء  إن للسعيار  تستلػ مشغسة اإلنتؾساي 

  متظلباتو أىسية كبيخة في عسلية الخقابة على األداء.

لسخاقبة األعسال في  ISSAI300-ISSAI3100-ISSAI3000أقخت مشغسة اإلنتؾساي السعيار 
 .ة  فاعليةبظخيقة اقترادية  بكفاء القظا  العام  التحقق مؽ استخجام السؾارد
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 انظ قاو مؽ حخص الجياز السخكدي للخقابة السالية في تظؾيخ الج ر الخقابي الحي يقؾم بو مدتفيجاو مؽ 
 0خ الج لية الرادرة عؽ مشغسة اإلنتؾساي  لزسان السحافغة على السال العام  تظبيقاو للسادة يالسعاي

ياز السخكدي في مجال الخقابة قانؾن الج"الستزسؽ  3442لعام  60مؽ السخسؾم التذخيعي رقؼ 
سالية قج تؼ بأعلى درجة مؽ ة  األداء  التحقق مؽ أن استخجام السؾارد ال رقابة الشفاي  اختراااتيا

 الشفاية د ن إسخاف أ  ييا ".

 ان ت بج مؽ إبجاء اتىتسام الشبيخ بالخقابة على األداء في مسسدات القظا  اتقترادي لتحقيق 
 .عسلية الخقابية  تعديد جؾدة التقاريخ الرادرةالسشفعة  الكيسة لل

 مذكلة الدراسة:
رقابة األداء على أداء مسسدات القظا  اتقترادي  قيظب   ؼالسالية لللخقابة  ي السخكد  الجياز تتسثل بأن  

للتأ ج مؽ أن استخجام السؾارد  3442لعام  084مشح بجء تظبيق السخسؾم رقؼ  العامة الخايعة لخقابتو
 ة  اتقتراد  الفعالية الشفاي قج تؼ بأعلى درجة مؽ

الدلظة التشفيحية( في اتخاذ القخارات لتحديؽ األداء  –)الدلظة التذخيعية  لسداعجة الجيات الؾاا ية
 ة على الشحؾ التالي:تداؤتت الجراسقال الزعن  بالتالي يسكؽ اياغة الحكؾمي  معالجة ن

ما مجى إمكانية تظبيق إجخاءات رقابة األداء مؽ قبل مفتذي الجياز السخكدي للخقابة السالية عشج   -8
 في مسسدات القظا  اتقترادي؟ ؼقياميؼ بسيام السخاجعة  التجقيق للجيات الخايعة لخقابتي

 ماىي الرعؾبات التي قج تؾاجو مفتذي الجياز عشج تظبيق رقابة األداء؟  -3

 أهداف الدراسة:

العخبية الدؾرية كان ي يؾء تظؾيخ العسل الخقابي في الجياز السخكدي للخقابة السالية في الجسيؾرية ف
يل رقابة األداء على عسل مسسدات القظا  اتقترادي لسعخفة  يع األداء الحكؾمي في عمؽ تفت بج 

 ىحه السسسدات.

  بحلػ تشؾن أىجاف الجراسة:
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 4داء في مسسدات القظا  اتقترادي إمكانية  يع مسشخات لخقابة األ  -8
 التعخف على الرعؾبات التي قج تؾاجو السفتذيؽ أثشاء تظبيق رقابة األداء.  -3

 أهمية الدراسة:

تعؾد أىسية ىحا البحث لتدليط الزؾء على ىحا الشؾ  مؽ الخقابة)رقابة األداء(  التي أابحت مظلباو ت 
سؾارد  اتستخجام األمثل للؾاؾل قظا  اتقترادي لليدتغشى عشو لبيان مجى استخجام السسسدات في ال

 مؽ أي عسل تقؾم بو ىحه السسسدات.لى األىجاف السخاد تحكيقيا إ

 تحجيج السسشخات لتربح دليل عسل لسفتذي الجياز السخكدي يتؼ اتعتساد علييا عشج إعجاد تقخيخ 
 يع مسسدات القظا  اتقترادي رقابة األداء لتشؾن قاعجة ألاحاب القخار في اتخاذ قخاراتيؼ حؾل 

ل القؾة  الزعن في كل  عيفة مؽ  عا فيا لتحديؽ أدا يا كسا تسكشيا مؽ امؽ خ ل معخفة نق "العام"
تاحة لجييا سؾاء مادية أ  معخفة مجى تساشييا  التغيخات الحاالة في بيئتيا في عل اإلمكانات الس

 بذخية.

 منهجية الدراسة:
السشي  الؾافي التحليلي لتؾايف السذكلة  ا تذاف  إنجاز البحث علىجت الباحثة مؽ أجل اعتس

 الحقا ق السختبظة بالجراسة  فق عجد مؽ الخظؾات للؾاؾل إلى أىجاف الجراسة:

اختبار عشااخ رقابة األداء الستسثلة باتقتراد  الشفاءة  الفعالية مؽ خ ل تظبيق بعض   -8
 .أحجى الؾزارات مسشخات تقييؼ األداء السدتخجمة في تذكي ت

 ما  رد في دليل مسشخات تقييؼ األداء في جيات القظا  اتقترادي الرادر بقخار  زيخ 
 .8811لعام 362السالية رقؼ 

 جسع البيانات مؽ خ ل السقاب ت الذخرية  تحليليا.  -3
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 المبحث األول:

 طبيعة الرقابة على األداء

 المبحث الثاني:

 األداءفعالية الرقابة على 

 أواًل:

 مفههم الرقابة على األداء

 ثالثًا:

 األداءأدوات ومؤشرات الرقابة على 

 ثانيًا:

شروط ممارسة الرقابة على 
 األداء

 أواًل:

 األداءأهمية الرقابة على 

 ثانيًا:

عناصر ومنهجيات الرقابة على 
 األداء

 ثالثًا:

 أهداف الرقابة على األداء

 الفرل األول:

 الرقابة على األداء
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 الرقابة على األداءطبيعة المبحث األول: 

 أواًل: مفههم الرقابة على األداء

الخقابة تعشي التحقق مؽ أن التشفيح يتؼ طبقاو للخظط السقخرة  التعليسات الرادرة  -

  السبادئ السعتسجة لشذن نقال الزعن  ع جيا.

ستخجام الحي يعبخ عؽ مجى كفاءتيا في ا ,دالة لشل أنذظة السسسدةاألداء ىؾ  -

 يختلن  ,التي تسكشيا مؽ بلؾغ أىجافيا السشذؾدةال زمة  مؾاردىا الستاحة بالفعالية

مجلؾل األداء باخت ف الجساعات أ  األفخاد الحيؽ يدتخجمؾنو فبالشدبة لسالشي 

 السخد دية  القجرةإلداري فقج يعشي قا ج االسسسدة قج يعشي األرباح أما بالشدبة لل

التشافدية أما بالشدبة للفخد العامل فقج يعشي األجؾر الجيجة أ  مشاخ العسل في حيؽ 

 قج يعشي بالشدبة للدبؾن نؾعية الخجمات  السشتجات التي تؾفخىا لو السسسدة.

سلية عبج ليا مؽ الكيام ب  حتى تتسكؽ السسسدة مؽ بلؾغ أعلى السدتؾيات بأدا يا ت

األداء  يعج جؾىخ عسلية الخقابة على تقؾيسو مؽ خ ل ما يدسى بالخقابة على 

األداء في استعسال األدلة الستؾفخة  الستاحة مؽ أجل تشؾيؽ  إبجاء الخأي عؽ مجى 

باتقترادية  استغ ل السؾارد الستاحة مؽ قبل الؾحجة اتقترادية بظخيقة تتدؼ

  الشفاءة  الفاعلية.

 .األداء بتؾفيخ مجال  اسع إليافة قيسة حكيكية إلدارة السؾارد العامةتقؾم رقابة 

 رقابة األداء منها:وهناك عدة تعاريف ل

ة ليعا الف بأنيا تقؾيؼ للشفاءة اتقترادية :الخقابة على األداء ف جياز الخقابة في إنشلتخاخ  ع  -8
 ل السرادر البذخية  السالية  أنغسة السعلؾمات  مقاييذ لإلدارات الحكؾمية مؽ خ ل استغ
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ذا ل السختلفة في السخاقبيؽ في إيجاد الحلؾل للس قبلاألداء  متابعة اإلجخاءات الستبعة مؽ 
 .(30, ص3481طالل حسيج, ).  معالجتوالعسل 

"رقابة األداء كسا تشفحىا األجيدة العليا للخقابة السالية  السحاسبة ىي  عخفتيا مشغسة اإلنتؾساي -3
 مؾثؾق بو لسا إذا كانت تعيجات الحكؾمة أ  نغسيا أ   ؾعيعبارة عؽ فحص مدتقل  مؾي

لسبادئ اتقتراد  الشفاءة  الفاعلية  او عسلياتيا أ  بخامجيا أ  أنذظتيا أ  مسسداتيا تعسل  فق
 (.ISSAI300:9) ل للتحديؽ" ما إذا كان ىشاك مجا

خ رقابة األداء الحاجة إلى السخ نة في ترسيؼ ينغخاو إلى طبيعة رقابة األداء "تعكذ معاي
 إلى أن يكؾن السجققؾن متقبليؽ األداء  مبجعيؽ في عسليؼ  لجييؼ  ,ميسات الخقابة الفخدية

 (.ISSAI300:5) التقجيخ السيشي في جسيع مخاحل عسلية الخقابة"
 اعي كافة أ جو نذال القظا  العام.خ رقابة مذتخكة  مفرلة تخ يؽ السسكؽ اقتخاح معايفليذ م -
يجل أن يسخح في اتعتبار أن رقابة األداء تخكد على الشذال  الشتا   بجتو مؽ التقاريخ أ    -

الحدابات  أن ىجفيا الخ يدي ىؾ تعديد اتقتراد  الشفاءة  الفعالية  ليذ إعجاد التقاريخ عؽ 
 (.(ISSAI300:14تدام.اتل

 ثانيًا: عناصر ومنهجيات الرقابة على األداء:

 عليياتعخيف رقابة األداء  يخكد  ر يدية يتزسشيااتقتراد  الشفاءة  الفعالية ث ثة مغاىخ  
األداء ىي مجسؾعة اإلجخاءات التي تسكؽ األجيدة الخقابية مؽ التأ ج  إن رقابة بحلػ ندتظيع أن نقؾل 

استخجام  بأعلى درجات الفعالية  الشفاءة  أن   تشفيح األعسال لجى الجيات الخايعة لخقابتيا قج تؼ   أن  ب
 بأعلى درجات اتقتراد  التؾفيخ. السؾارد الستاحة قج تؼ  

  فق إحجى السشيجيات التالية: مسسدة ماأداء  فحص تسدى رقابة األداء بذكل عام عشج 

يث يكيًّؼ السجقق ما إذا تحققت األىجاف السحجدة حالمنهجية المدتندة إلى النتائج:-1

 سلفاو سا كان مدتيجفاو أم ت.
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حيث يقؾم السجقق بفحص أسباب السذكلة المنهجية المدتندة إلى المذكالت:-0

  تحليليا.

حيث يقؾم السجقق بفحص األداء الدليؼ للشغؼ المنهجية المدتندة إلى النظام:-3

 .اإلدارية
الشتيجة أ  السذكلة أ  الشغام أ  مدي  مشيا,  لىإيجل على السجقق اختيار ني  يدتشج 

 الخقابة بذكل سليؼ. ترسيؼ ذلػ لتدييل 
 يعج الشي  العام للخقابة عشرخاو ر يدياو في أي عسل رقابي حيث يحجد طبيعة الفحؾاات 

ءات الخقابة الزخ رية السظلؾبة كسا يحجد السعخفة ال زمة  السعلؾمات  البيانات  إجخا
ستظلبات رقابة األداء, يعتبخ السدج بيشالشي  بلجسع كل ذلػ  تحليلو  مؽ أجل الؾفاء 

 .مشاسباو السدتشج على الشغام  على السذكلة أسلؾباو 

 

 أهداف الرقابة على األداء:ثالثًا:

للخقابة تسدي الخقابة على األداء إلى إدراك طخيقة عسل اإلدارة العامة للجية الخايعة 
بذكل أفزل مسا يداعج في تحجيج أ جو القرؾر في الشغام  مؽ خ ل اتط   على 

 يلي:  سا بأىجاف تقييؼ األداء تشجرج  ل أن  العجيج مؽ الجراسات يسكؽ القؾ 
      (                            88:ص3482)أبؾمايي:                                                            

 التحقق مؽ مجى قجرة السسسدة على تحقيق أىجافيا -8
تدليط الزؾء على مجى كفاءة استغ ل السسسدة لسؾاردىا الستاحة للؾاؾل إلى   -3

 اتستثسار األفزل ليحه السؾارد.
مداعجة أاحاب القخار في اتخاذ قخاراتيؼ لتحديؽ األداء برؾرة علسية  سليسة   -2

 تؾال إلى جؾدة أفزل في األداء.
ظؾيخ السسسدة الذامل  التعخف على مذا ليا التي تعاني مشيا  حل ىحه ت -0

 السذا ل.
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 تؾفيخ جؾ مؽ التشافذ بيؽ  حجات السسسدة الجاخلية  -2
 تحقيق مدتؾى أفزل مؽ الخيابيؽ السدتفيجيؽ. -6
تخشيج التشلفة  ذلػ مؽ خ ل تظؾيخ العسل  الؾاؾل إلى طخق أفزل لإلنجاز  -2

  بتشلفة أقل.
مع الستغيخات البيئية سؾاء كانت داخلية أم خارجية  يذسل ذلػ  تحقيق التؾافق -1

 الستغيخات التشغيسية.
 تؾحيج الترخفات ال زمة لؾيع الخظط  تشفيحىا  إعادة التخظيط. -8
تخفيض مخاطخ األخظاء مؽ خ ل  يع الخظط  تقييؼ األداء ) التغحية  -84

 الخاجعة(.
داخل السسسدة لتخشيج نغؼ تحجيج مخاحل التشفيح  متابعة التقجم في العسل  -88

  إجخاءات الخقابة السالية الجاخلية  سيخ العسليات التذغيلية.

 .تحقيق التعارف بيؽ الؾحجات  األقدام التي تذارك في التشفيح -83
  السالي معالجة عاىخة الفداد اإلداري  -82

مؽ السكؾنات الخ يدية للخقابة  او ىام عسلية تقييؼ األداء تعتبخ مكؾناو   عليو فإن  
حيث تتؼ مقارنة األداء الفعلي لشل نذال مؽ أنذظة السسسدة بسا ىؾ مظلؾب 

 حدل الخظة  تحجيج اتنحخاف إن  جج  معالجتو.
الخظط القا سة لتخجم   تعجيلحيث تداعج ىحه العسلية لؾيع أىجاف ججيجة 

 مدتؾى مؽ اإلنجاز السسكؽ. أفزل 

 ية رقابة األداءلاعالمبحث الثاني: ف

 أواًل: أهمية رقابة األداء:
قياس األداء ىؾ عسلية مدتسخة يتؼ مؽ خ ليا تحجيج األداء  التتبع السدتسخ لسدتؾى  إن  

 تظؾره على مدتؾى كل  حجة مؽ  حجات الشذال.
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ستخاتيجية تا ربط ذلػ باألىجاف  مختجة التأ ج مؽ فاعلية  كفاءة التشفيح  إعظاء معلؾمات 
جياز الحكؾمي, فكياس األداء في القظا  الحكؾمي يعخف بأنو تفاعل مذتخك في إطار لل

ء تشغيسي للسجخ ت  العسليات  السخخجات لتحقيق أىجاف مذتخكة  ذلػ مؽ خ ل بشا
لكياس األداء, بذكل عام تبخز أىسية قياس عسلية آلية نساذج   يع مسشخات  تحجيج 

 .فيوقياسو تدتظيع تعجيلو  تظؾيخه  تحديشو  التحكؼ األداء مؽ خ ل فشخة أنسا تدتظيع 
 (ISSAI:300)رالسعيا األداء.في رقابة   يتؼ تشفيح ذلػ مؽ خ ل األطخاف الث ثة

يتسثل في ر يذ الجياز األعلى للخقابة السالية  األشخاص السفؾض ليؼ بإجخاء المدقق: -

 السيسات الخقابية.

بحيث  يذتخك عجد مؽ األفخاد أ  الييئات في د ر الظخف السدس ل قجالطرف المدؤول: -

 .جانل مختلن مؽ جؾانل مؾيؾ  الخقابة مدس ليتويتحسل كل مشيؼ 

 المدتخدمهن المدتهدفهن: -
 ىؼ األشخاص الحيؽ يعج السجقق تقخيخ رقابة األداء ليؼ.

 :ثانيا: شروط ممارسة رقابة األداء

مجسؾعة مؽ الذخ ل ليكؾن تظبيقيا على أداء األعسال فعاتو يجل أن تتؾفخ في رقابة األداء 
 مشيا ما يتعلق بالجية الخقابية  مشيا ما يتعلق الجية الخايعة للخقابة.  سليساو 

عؽ مشغسة ية  ىي أسذ رقابة األداء الرادرةشخ ل تتعلق بالجياز األعلى للخقابة السال 3-8
 ISSAI300-ISSAI30-ISSAI40مؽ خ ل السعاييخ  اإلرشادات الؾاردة في  اإلنتؾساي

  الستزسشة ما يلي:

ليزسؽ امتثال مجقكيو على مدتؾى اتلتدام بالخقابة,  يعتسج الجياز األعلى للخقابة السالية نغاماو  -
 ذخ ل  أخ قيات السيشة  ىي:لل

 النزاهة0-1-1
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 يةالستقاللا 0-1-0

 الدرية المهنية-0-1-3

 الكفاءة-0-1-4

 ضبط الجهدة في رقابة األداء 0-1-5

    إدارة فريق الرقابة ومهارته 0-1-6

 القدرات الذخرية0-1-7

 هدف الرقابة0-1-8

 نهج الرقابة0-1-9

 المعايير:0-1-12

 مخاطر الرقابة: 0-1-11

 دليمالال و فع  التهاصل ال0-1-10

 األهمية الندبية0-1-13

 التهثيق: 0-1-14

 المهضهع0-1-15

اإلنتؾساي للجية الخقابية أما السبادئ الستعلقة بعسلية الخقابة فتتألن ىحه السبادئ العامة حدل معاييخ 
 : ISSAI300مؽ الخظؾات الخ يدية التالية

 
 
 
 

 

 التخطيط

 المتابعة إعداد التقرير التنفيذ
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 0-ةلجهة الخاضعة للرقابالمتعلقة با الذروط 
الخقابة -اخىا السعخ فة )التخظيط  التشغيؼالؾعيفة اإلدارية بعشاتذكل س مة أداء 

م أداؤىا أىؼ السدتلدمات السظلؾب تؾفخىا فييا لتحقيق رقابة ؾ  قفي الجية التي سي   الجاخلية(
 أداء فعالة.
أىجاف الجية محل التقؾيؼ  إمكانية التعبيخ عؽ تلػ األىجاف بذكل رقسي محج د  فؾيؾح

ريلية للعسل بسختلن مجاتتو يشبثق عشيا نغام للسيدانيات التقجيخية   جؾد خظة سليسة تف
 فق أسلؾب البخام   األداء يداعج في معخفة أىجاف العسل  يؾيح الخظط مرسؼ 

السؾيؾعة لتحقيق تلػ األىجاف  م ءمة البيئة التشغيسية مؽ األمؾر اليامة في إرساء 
مؽ  ات السالية  السحاسبية يعتبخ شخطاو تقؾيؼ سليؼ لألداء باإليافة إلى س مة البيان

 (3482/26)الشخيان:جؾانل الد مة في عسلية التقؾيؼ الذخ ل الحي يجل تؾفخىا لزسان
 الرقابة على األداء:  أدوات-ثالثاً 

 (62:ص3482)الشخيان: أد ات الخقابة على األداء في السسسدات  تعجادفيسا يلي سيتؼ 
 قائمة المركز المالي3-1-1

 قائمة الدخل3-1-0  

 المعدالت والندب 3-1-3

 التقارير الخاصة 3-1-4
 مقاييس الكفايةاإلنتاجية وفعالية األداء 3-1-5

 الطرق اإلحرائية 3-1-6
 والتخطيطية التقديرية هازناتالم3-1-7

 الرقابة على األداء في مؤسدات القطاع االقترادي:  مؤشرات-3
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قياس نتا   السسسدة باستخجام مجسؾعة مؽ مؽ عسلية الخقابة فيؾ يعسل على  تقييؼ األداء ىؾ جدء
في عسلية التخظيط,  مؽ ثؼ إاجار أحكام  مسشخات الشفاءة  الفعالية  مقارنتيا بالسعاييخ السحجدة سلفاو 

 تقييسية تداعج على اتخاذ القخارات.

تقييؼ األداء تختلن باخت ف طبيعة عسل السشغسات  أىجافيا, نذاطيا, د رة حياتيا, مجة  شخاتمس  إن  
 خ السشذأة بعؾامل البيئة اقترادية كانت أم اجتساعية أم سياسية.تأث  

 حجدت عجة مشيجيات للتقييؼ  ىي:  3446مؽ خ ل دليل  بخنام  تقييؼ األداء لعام 

مشي  -السشي  اتستقخا ي-مشي  التحليل البخامجي-ل التشغيسيمشي  التحلي-مشي  التحليل اتقترادي
-مشي  تحليل الكيسة )مجخل ىشجسي( -مشي  التحليل السالي-مشي  محاسبة األداء–الخقابة اإلدارية 

 مشي  تجقيق العسليات.-مشي  الؾعا ن اإلدارية-مشي   عا ن السشذأة-مشي  محاسبة السدس لية

 شي  التحليل السالي: سؾف نعتسج في دراستشا على م

تحجيج مدتؾى األداء الشلي في مؽ في استخجاميا  يتسيؽؽ السخ استخاتيجية ميسة تسك  الحي يعتب
فيسا يتعلق بعؾامل البيئة  يتويافة إلى أىسيسشخه مؽ نقال قؾة داخلية باإلؽ ما عالسسسدة, فز و 

على اتستجابة في تعامليا مع  السسسدة ذات األداء السالي العالي, تشؾن أ ثخ قجرةو  ن  إالخارجية, إذ
لزغط أقل  مؽ أاحاب السرالح  الحقؾق, تتعخض الفخص,  تيجيجات البيئة الججيجة, كسا أنيا 
 4مؽ األداء السالي الزعيفمقارنة بغيخىا مؽ السسسدات التي تعاني 

حليل السالي كالتحليل العامؾدي  األفقي لفقخات القؾا ؼ السالية, إت لتلبالخغؼ مؽ  جؾد أساليل متعجدة 
قؾة األداء السالي  تقييؼ أن التقشية األساسية السدتخجمة ىي تحليل الشدل السالية, التي تدتخجم في

 باإليافة إلى األداء الشلي بذكل عام  تعج مجخ و ذا معشى لتحجيج نقال القؾة  الزعن في السسسدة.

 وتذمل:

 :تعظي مسشخات دقيقة حؾل الؾيع السالي للسسسدة على السجى الظؾيل كسا ندب المديهنية

 يسكؽ تبييؽ قجرة السسسدة على تدجيج ديؾنيا طؾيلة األجل.
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  :تدتخجم كأد ات لتقؾيؼ السخكد ات تساني للسسسدة  الحي يعبخ عؽ مجى ندب الديهلة

 ليتؼ تحديشيا باستسخار. قجرتيا في الؾفاء بالتداماتيا قريخة األجل

  :تدتخجم ىحه الشدل لتقؾيؼ مجى نجاح السسسدة في إدارة  األاؾلأ  إدارة ندب النذاط

 األاؾل  الخرؾم,  تقؾم مجى كفاءتيا في استخجام السؾارد الستاحة.

  :تذيخ إلى كفاءة السسسدة في تحقيق األرباح  الغخض مؽ تقييؼ الخبحية ندب الربحية

 يؼ قيسة الذخكة  ثخ ة السداىؼ.تعغىؾ  تحديشيا 

استعخاض  لاحتياجاتيا.  قبندل السجيؾنية تكيذ مجى اعتساد السشذأة على أمؾال الغيخ في تسؾيل إذاو 
ة تشؾن عادةو أ ثخ تأثخاو عالسشذآت ذات السجيؾنية السختف أن  إلى ندل السجيؾنية ت بج مؽ التشبيو 

ا كانت نذاطيا مؽ تلػ السشذآت ذات السجيؾنية السشخفزة  لس  بالتظؾرات الدلبية التي قج تظخأ على 
لى اتخت ف الؾاسع إأثخ فقج كان مؽ الؾاجل اتنتباه ندل السجيؾنية تداعج على قياس مجى ىحا الت

 (02: ص0215)األغهات:بيؽ ىحه الشدل باخت ف األنذظة التي تسارسيا السشذآت.

 وتنقدم إلى:

 أاؾلتداعج على التعخف على مرادر التسؾيل السعتسجة لتسؾيل  التيالرفع المالي: ندب - أ

 السشذأة مؽ أىسيا:

ندبة إجسالي الجيؾن إلى حقؾق السلشية =-1-أ
ديؾن  قريخة األجل  ديؾن  طؾيلة األجل

 حقؾق  السلشية  
 

ديؾن  قريخة األجل  ديؾن  طؾيلة األجل= األصهلإجمالي الديهن إلى  ندبة-0-أ
اافي األاؾل

 

=قريرة األجل/حقهق الملكية الديهن  ندبة-3-أ
ديؾن  قريخة األجل
حقؾق  السلشية
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مجسؾ  ديؾن  طؾيلة األجلهيكل رأس المال= ندبة-4-أ
ديؾن  طؾلة األجل حقؾق  السلشية
 

حقؾق  السلشية=    الثابتة األصهللكية / صافي حقهق الم -5-أ
اافي الثابتةاألاؾل
 

  مؽ أىسيا:  ب* ندبة التغطية

تكيذ قجرة السشذأة على دفع فؾا ج قخ ييا مؽ األرباح السحققة فإذا عدد مرات تغطية الفائدة: 
 ( ىحا يعشي أن الذخكة قادرة على دفع فؾا ج قخ ييا  العكذ بالعكذ.8:8 انت أ ثخ مؽ )

  كلسا كانت مختفعة كان ىشاك ثقة أ بخ في قجرة السشذأة على الؾفاء بالفؾا ج  تحدل.

الجخل قبل الفؾا ج   الزخا لغطية الفائدة=مرات ت عدد
الفؾا ج الدشؾية السجفؾعة

 

 :لىإتذيخ  ثانيًا: ندب الديهلة:

استحقاقيا, بسعشى أن األاؾل ميعاد قجرة السشذأة على مقابلة التداماتيا الجارية عشجما يحيؽ  
لتدامات قريخة لى نقجية  التي بج رىا تدتخجم في سجاد تلػ اتإن رأس السال  تتحؾل التي تشؾ  

 األجل,  قج تشؾن الذخكة رابحة إت أنيا ت تستلػ الديؾلة الشافية لسؾاجية التداماتيا قريخة
أجل معخفة أن ا لة  العشااخ األقخب الى الديؾلة  مؽ داألجل كسا أنيا تكيذ العشااخ ال

 السذخ   ت يعاني مؽ عدخ مالي في مجال سجاد التداماتو  أىؼ ىحه الشدل 

مجسؾ  الستجا لةاألاؾلندبة التداول =0-1
خرؾمالالستجا لة مجسؾ   

 

 ( 8:3 السعيار السقبؾل ليحا السسشخ )

بقدسة   :  تحتدلالديهلة الدريعة ندبة-0-0
األاؾلالستجا لة السخد ن    مجسؾ  

مجسؾ   الستجا لةالخرؾم
 

 ( 8:8)السعيارية ىي  ة الشدب سيؾلةأي على األاؾل األ ثخ 
 متجا لة. خرؾم -متجا لة أاؾل=  العامل المال رأس صافي-0-3
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=   ندبة رأس السال العامل-0-4
   أاؾل متجا لة  خرؾم متجا لة 

 اافي السبيعات
 . 

الشقجية  شبو الشقجية= بة األ ثخ سيؾلة  تحدل  ىي الشد ندبة النقد: -0-5
 الخرؾم الستجا لة

 

تؾزيع مؾاردىا السالية على مختلن  يالذخكة ف إدارة تكيذ مجى كفاءةالنذاط :  ندب -ثالثاً 

 استخجام األاؾل في  بشؾد األاؾل الستجا لة  الثابتة,  في نفذ الدياق مجى كفاءتيا في
إنتاج أ بخ قجر مسكؽ مؽ الدلع  الخجمات,  بالتالي تحقيق أ بخ قجر مسكؽ مؽ السبيعات 

 السؾجؾدات. األرباح, لحلػ يظلق علييا البعض ندل إدارة األاؾل أ  
 أىؼ ندل الشذال في:

 اافي السبيعات = مم المدينةمعدل دوران الذ -3-1

متؾسط رايج الحمؼ السجيشة 
 

 معدل فترة التحريل -3-0

   : معجل فتخة التحريل=على الشحؾ التالي ل تحتد

معجل د ران الحدابات السجيشة
 

اافي السبيعاتالثابتة = صهلمعدل دوران األ -3-3
متؾسط اافي  األاؾل الثابتة
 

 الثابتة ألجل تحقيق السبيعات.أاؾليا ءة السشذأة في استخجام تدتعسل كسكياس لسجى كفا

اافي السبيعات= صهلدوران األ معدل-3-4
متؾسط  األاؾل
 

 لتحقيق ىجفيا في السبيعات  اؾلاأل تذيخ على مجى كفاءة اإلدارة في استعسال جسيع

= دوران المخزون  معدل-3-5
تشلفة السبيعات

متؾسط رايج السخد ن 
 

 خ ل الدشة.السخات التي تؼ فييا بيع السخد ن تكيذ عجد 
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   فترة التخزين= متهسط-3-6

معجل د ران السخد ن 
 

 تبيؽ عجد األيام التي احتفغت بيا الذخكة بالسخد ن قبل مبيعو.

اافي السذتخياتدوران الذمم الدائنة=  معدل-3-7
 متؾسط رايج الجا شيؽ

 

تغيخ ىحه الشدبة معجل د ران الجا شيؽ  يربح ليا دتلة أ بخ مؽ خ ل حداب متؾسط فتخة 
 التدجيج التي يتؼ احتدابيا على الشحؾ التالي:

   متؾسط فتخة التدجيج=

معجل د ران الحمؼ الجا شة
 

يعج تحليل األرباح في غاية الجخل,   تسثل الخبحية مقجرة السشذأة على تؾليج الربحية:  ندب-رابعاً 

األىسية للسداىسيؽ  الجا شيؽ كسا ىي مسشخ لسعخفة األداء السالي للذخكة,  مؽ خ ل تحليل 
 الخبحية يسكؽ اإلجابة على عجة تداؤتت.

 ىل تحقق السشذأة ربحاو كافياو؟؟؟

 ماىي معجتت الخبح الستحققة مؽ مختلن األنذظة؟؟

 يل مؾجؾداتيا بكفاءة لتحقيق األرباح؟؟ىل استظاعت اإلدارة تذغ

  مؽ أىؼ الشدل الخبحية:

نذاطيا الخ يدي  ىؾ  ؽم ة على تحقيق أرباحأتكيذ قجرة السشذ: مجمل الربح  ندبة-4-1
 السبيعات  يتؼ احتدابيا: 

ندبة مجسل الخبح = 
مجسل الخبح

اافي السبيعات
. 

 تكيذ ىحه الشدبة ربحية السشذأة بعج  :ربح العمليات إلى صافي المبيعات ندبة صافي -4-0
 أخح مرخ فات التذغيل بعيؽ اتعتبار  يتؼ احتدابيا:
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ندبة اافي ربح العسليات = 
اافي الخبح قبل الفا جة   الزخيبة

اافي السبيعات
. 

 مؽ الزخ ري مقارنة السسشخيؽ لسعخفة مجى تأثيخ السراريف اإلدارية  السالية على ندبة الخبحية.

تكيذ ربحية السشذأة بعج األخح بعيؽ اتعتبار السرخ فات األخخى  :الربح افي ص ندبة-4-3

  الزخا ل السجفؾعة  فق السعادلة:

ندبة اافي الخبح =
اافي الخبح بعج الزخيبة

اافي السبيعات
. 

اافي الخبح بعج الزخيبةعلى االستثمار = العائد-4-4
إجسالي األاؾل

. 

سا كان السعجل مختفعاو غ ل أاؾليا في تؾليج األرباح كلاستتكيذ ىحه الشدبة قجرة السشذأة على 
 ة كلسا كان األداء أفزل  تحقق أرباح جيجة.أبالشدبة لدشؾات سابقة لشفذ السشذ

اافي الخبح بعج الزخيبةعلى حقهق الملكية = العائد-4-5
حقؾق  السلشية

. 

ظظيا في ىحا الجانل إذا انخفض السعجل ىحا يعشي على إدارة السشذأة مخاجعة سياساتيا  خ
  ترحيحيا.

ىحه أىؼ السسشخات السالية الخااة بالقؾا ؼ السالية الستسثلة بقا ستي الجخل  السخكد السالي, إت أن 
عخبية الدؾرية الستزسؽ الشغام السحاسبي في الجسيؾرية ال 3442لعام  084السخسؾم التشغيسي رقؼ 
ة السخكد السالي  الجخل, إن ىحه القؾا ؼ إيافة إلى قا سة التجفقات الشقجية بقا س تزسؽ تشغيؼ ما يدسى

 بسا تحؾيو مؽ معلؾمات تذكل السخآة التي تعكذ نتا   الغؾاىخ اتقترادية الشاتجة عؽ نذال الؾحجة 
اتقترادية على مجار السجد الدمشية السالية لتعظي بحلػ اؾرة  ايحة عؽ أدا يا  بالذكل الحي يسكؽ 

ل القؾة  الزعن فييا  سشؾرد اآلن مسشخات التحليل السالي السبشية على مؽ خ لو تذخيص جؾان
التجفقات الشقجية مؽ خ ل مسشخات جؾدة الخبحية  السحجدة مؽ قبل  زارة السالية  الغيخ معسسة بعج 

 على مسسدات القظا  اتقترادي الحكؾمي.
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 الخبحية: السالية السسشخات التالية لتقييؼ جؾدة حيث حجدت  زارة

للؾحجة تحرلة مؽ األنذظة التذغيلية أىسية ارتفا  الشقجية الس يح مجىإن ىحه السسشخات تؾ 
بالزخ رة أنيا حققت تجفقاو نقجياو مختفعاو  العكذ  يت يعشاتقترادية, إذ أن ارتفا  رقؼ اافي الجخل 

ا ارتفعت نؾعية بالعكذ, إت أنو مؽ السعخ ف أنو كلسا ارتفع رقؼ اافي التجفق الشقجي التذغيلي كلس
  جؾدة أرباح الؾحجة اتقترادية  العكذ بالعكذ  أىؼ ىحه السسشخات لكياس جؾدة األرباح ىي:

 اافي التجفق الشقجي أنذظة التذغيلالتذغيلية = األنذطةقدي من نالتدفق ال مؤشر-8

ةالستجا ل الخرؾم 
   

اافي التجفقات الشقجية مؽ أنذظة التذغيلمؤشر النقدية التذغيلية=-0
اافي الجخل

 

 يقيس المؤشر مدى قدرة أرباح الهحدة على تهليد تدفق نقدي تذغيلي صافي.

اافي التجفقات مؽ األنذظة التذغيليةالتدفق النقدي التذغيلي =  مؤشر-3
اافي السبيعات

 

 .تحريل النقدية من زبائنهايهضح مدى كفاءة سياسة االئتمان المتبعة من قبل المنذأة في 

 اافي التجفق الشقجي مؽ التذغيل   اتستثسار   التسؾيل=  التدفق النقدي إلى الخرهم المتداولة  ندبة-4

 الخرؾم الستجا لة
 

 أواًل: النتائج:

 :مجسؾعة تؾايات لتظبيق األداء  الشفاية مؽ خ ل الجراسة تؾالت الباحثة إلى 

السسسدة بعشااخ كفسة  إدخالو في الج رات التجريبية السدتسخة لديادة *تعديد الشادر السحاسبي في 
 فاعليتو.

إفراحاتيا السالية الدشؾية  تفعيل نغام الخقابة الجاخلية في  ي*يخ رة إدراج تحليل الشدل السالية ف
 السسسدات لستابعة األداء  الشتا   الرادرة. 

 *تحجيج األىجاف بجقة بسا يتشاسل مع خظط الج لة  عسل السسسدات اتقترادية. 
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*إعجاد القؾا ؼ  فق السعاييخ الدليسة  تبؾيبيا بسا يخجم مؾيؾ  التحليل السالي  التعا ن مع الجيات 
 الؾاا ية لسعالجة السذا ل  األراجة السج رة الستخا سة إلعيار نتا   دقيقة يعتسج علييا.

*يخ رة تفديخ نتا   التحليل السالي باستخجام السسشخات بذكل شسؾلي  في عل فيؼ عسيق لؾاقع 
,  تسيسا  أن  الحكيقة ندبية  لؽ تشفع اؾرتيا بذكل جلي  مفيؾم إت بعج السسسدة طبيعة عسل 

 قخاءتيا في سياق الغخ ف  الستغيخات الجاخلية  الخارجية السحيظة بالسسسدة اتقترادية. 


