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  سمخصال
الجراسة التعخؼ عمى مجى فاعمضة تقاريخ مخاجعة االداء عمى اقترادية وكفاءة  أستيجفت    

وفعالضة أداء شخكات التأمضغ . مغ خالؿ صضاغة واختبار الفخض الخئضذ ال تػجج عالقة ذات داللة 
احرائضة بضغ مجى فاعمضة تقاريخ مخاجعة ديػاف الخقابة السالضة االتحادي وأداء شخكات التأمضغ 

وتػصمت الجراسة إلى عجد مغ الشتائج أىسيا تػجج عالقة ذات داللة معشػية بضغ العامة " .  العخاقضة
شخكات التأمضغ ، والتػجج عالقة ذات داللة معشػية بضغ التقاريخ  في تقاريخ السخاجعة واألداء

أداء شخكات وتعتبخ تقاريخ األداء أداة ميسة لتقضضع واقترادية وكفاءة وفعالضة أداء شخكات التأمضغ . 
                                                                                   . التأمضغ وإعادة التأمضغ

داة تخشضج تبخ أتعو تعتبخ تقاريخ األداء وسضمة ميسة وفعالة لتصػيخ أداء شخكات التأمضغ             
راسة بزخورة قضاـ ديػاف الخقابة السالضة إعادة ومداعجة يعتسج عمضيا صانعي القخار . وأوصت الج

الشطخ في عسمضة مخاجعة األداء واتباع اسالضب تشدجع مع مبادئ مخاجعة األداء ) االقترادية 
والكفاءة والفعالضة ( لكي تحقق مخاجعة األداء اليجؼ السشذػد مشيا والستسثل بتحدضغ أداء األنذصة 

                                                                  لمػحجات الحكػمضة . 
Abstrac                                                                                       

        The study aimed to identify the effectiveness of performance audit 
reports on the economic, efficiency and effectiveness of insurance 
companies ’performance. Through formulating and testing the main 
hypothesis, there is no statistically significant relationship between the 
effectiveness of the reports of the Federal Financial Supervision Bureau 
review and the performance of general Iraqi insurance companies.    
The study reached a number of results, the most important of which is a 
significant relationship between audit reports and performance in insurance 
companies, and there is no significant relationship between reports and 
economic, efficiency and effectiveness of the performance of insurance 
companies. Performance reports are an important tool for evaluating the 
performance of insurance and reinsurance companies. Performance reports 
are an important and effective way to improve the performance of insurance 
companies and are a tool for rationalization and assistance that decision 
makers rely on .The study recommended that the Financial Supervision 
Bureau should review the performance review process and adopt methods 
consistent with the principles of performance review (economic, efficiency 
and effectiveness) in order for the performance review to achieve the desired 
goal of improving the performance of activities for government units. 
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 قجمةالس -1
أف تقضضع أداء السؤسدات العامة وبخامجيا قج أصبح جدءا ال يتجدأ مغ السخاجعة  الحجيثة ، 
فالسخاجعة التقمضجية تيجؼ الى التأكج مغ صحة داللة القػائع السالضة ، بضشسا السخاجعة الحجيثة تعسل 

كج مغ حدغ استخجاـ بجانب ما تقجـ عمى تقضضع األداء ودراسة الفعالضة  و الكفاءة لمبخامج ، وذلظ لمتأ
الساؿ العاـ ، فسخاجعة األداء تيجؼ الى التخكضد عمى مجى تحقق الكفاءة واالقتراد والفعالضة  في 

وتصػرت وضضفة السخاجعة الحكػمضة مغ كػنيا وسضمة لمحفاظ    .(1)استغالؿ السشطسة لمسػارد الستاحة 
كػمي ولديادة الذفافضة وتفعضل السداءلة عمى الساؿ العاـ ، الى اعتبارىا وسضمة لتخشضج االنفاؽ الح

وتقضضع كفاءة وفعالضة  البخامج الحكػمضة ، ويعج الجيػاف أعمى جية رقابضة في العخاؽ لمقضاـ بعسمضة 
السخاجعة عمى األعساؿ واالنذصة الحكػمضة  ، وبسػجب السادة الخابعة مغ قانػف ديػاف الخقابة السالضة 

السعجؿ ، ييجؼ الجيػاف الى تصػيخ كفاءة أداء الجيات  1111دشة ( ل11االتحادي في العخاؽ رقع )
ويعتبخ قصاع  الخاضعة لخقابتو.  وإصجار تقاريخ مخاجعة األداء التي تديع في تحقضق ىحا اليجؼ.

التأمضغ أحج القصاعات السيسة ، حضث يؤدي عجة وضائف ميسة ويحقق عجة فػائج ذات شابع 
قترادي لمجولة . أف تصػيخ كفاءة أداء شخكات التأمضغ غاية اجتساعي يؤدييا وعمى الرعضج اال

 تدعى تقاريخ مخاجعة األداء لجيػاف الخقابة السالضة االتحادي الى تحقضقيا . 
  بحث مذكمة ال .2

إف نجاح أي وحجة اقترادية يعتسج عمى وجػد أداء كفء وفعاؿ يػفخ الزساف لحدغ             
جػداتيا مغ اليجر والزضاع وسػء االستخجاـ واالستغالؿ ، فزال عغ استخجاـ السػارد الستاحة ومػ 

تػافخ السعمػمات الجقضقة والسػثػقة والتي عغ شخيقيا يسكغ اتخاذ القخارات السشاسبة لخفع كفاءتيا 
التذغضمضة . ويقـػ ديػاف الخقابة السالضة بسخاجعة أداء السؤسدات الحكػمضة العخاقضة برػرة عامة ، 

أمضغ العخاقضة العامة برػرة خاصة ،وبالخغع مغ اصجار ديػاف الخقابة السالضة االتحادي وشخكات الت
لتقاريخ مخاجعة األداء  الخاصة بأداء شخكات التأمضغ العخاقضة العامة ، إال أنو يسكغ مالحطة 
استسخار ضعف أداء شخكات التأمضغ العخاقضة العامة  ومغ مطاىخ ىحا الزعف محجودية الغصاء 

 .  (1)مضشي وغضاب الػعي التأمضشي ، القػانضغ والتذخيعات التي تشطع اعساؿ التأمضغ في العخاؽ التأ

                                                 
 .  113ص 1111االمارات العخبضة الستحجة ،  -، مشذػرات جامعة االمارات  إدارة السهازنات العامةاالصع ، مختار ،  1
( السجمج 111صالح  ، بػراف فاضل ، التحجيات التي تػاجو قصاع التأمضغ في العخاؽ )دراسة تحمضمضة ( ، مجمة العمـػ األقترادية واإلدارية العجد )  1
 . 111،  ص 1114( سشة 11)
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            وعمى ذلظ تشبثق مذكمة الجراسة ، والتي يسكغ صضاغتيا في التداؤؿ الخئضذ : 
التأمضن ما مجى فاعمضة تقاريخ مخاجعة األداء لجيهان الخقابة السالضة االتحادي عمى أداء شخكات 

 العخاقضة العامة ؟
  بحثأىجاف ال .3

التعخف عمى مجى فاعمضة تقاريخ السخاجعة لجيهان يتسثل اليجف األساسي في ىحا البحث 
شخكات التأمضن العخاقضة العامة ، ويشبثق مشو ثالثة أىجاف في داء األالخقابة السالضة االتحادي عمى 

                                                                                        فخعضة :
في داء األمجى فاعمضة تقاريخ مخاجعة األداء لجيػاف الخقابة السالضة االتحادي عمى اقترادية . 1

 .خاقضة العامةشخكات التأمضغ الع
شخكات في داء األمجى فاعمضة تقاريخ مخاجعة األداء لجيػاف الخقابة السالضة االتحادي عمى كفاءة .1

 .التأمضغ العخاقضة العامة
شخكات في داء األ مجى فاعمضة تقاريخ مخاجعة األداء لجيػاف الخقابة السالضة االتحادي عمى فعالضة.1

 التأمضغ العخاقضة العامة. 
 بحث أىسضة ال. 4

تشبع أىسضة ىحا البحث مغ أىسضة تقاريخ مخاجعة األداء ومغ خالؿ الجور الخئضذ الحي تمعبو           
وكفاءة والفعالضة في تحقضق أىجافيا.  ةفي مجى استغالؿ السؤسدات الحكػمضة لسػاردىا باقترادي

اريخ وكحلظ يدتسج البحث أىسضتو العمسضة مغ نقز الكتابات والبحػث في مجاؿ تقضضع فاعمضة تق
مخاجعة األداء لجيػاف الخقابة السالضة عمى نذاط شخكات التأمضغ عمى مدتػى العخاؽ . أف البحث 
يدتسج أىسضتو العسمضة كػنو يدعى الختبار فخوضو مضجانضاً ، فالشتائج السضجانضة ليحا البحث يسكغ أف 

العخاقضة العامة إلى أىسضة و  تػجو اىتساـ العاممضغ في ديػاف الخقابة السالضة االتحادي وشخكات التأمضغ
 ضخورة التػاصل مغ أجل زيادة فعالضة مخاجعة األداء.

 : البحثفخوض . 5
                         سضتم اختبار صحة الفخوض االتضة   البحثتحقضقا ألىجاف  

قابة ال تهجج عالقة ذات داللة معشهية بضن مجى فاعمضة تقاريخ مخاجعة ديهان الخ "الفخض الخئضذ : 
                          السالضة االتحادي عمى األداء في شخكات التأمضن العخاقضة العامة " . 

                                        ومغ الفخض الدابق يسكغ اشتقاؽ الفخوض الفخعضة االتضة : 



 

 

 

 
276 

لجيػاف الخقابة السالضة  " ال تػجج عالقة ذات داللة معشػية لسجى فاعمضة تقاريخ مخاجعة األداء.1
                         في شخكات التأمضغ العخاقضة العامة " .  اقترادية األداءاالتحادي وبضغ 

" ال تػجج عالقة ذات داللة احرائضة لسجى فاعمضة تقاريخ مخاجعة األداء لجيػاف الخقابة السالضة .1
                        في شخكات التأمضغ العخاقضة العامة " . كفاءة األداءاالتحادي وبضغ 

" ال تػجج عالقة ذات داللة احرائضة لسجى فاعمضة تقاريخ مخاجعة األداء لجيػاف الخقابة السالضة . 1
  في شخكات التأمضغ العخاقضة العامة ". الضة األداءعفاالتحادي وبضغ 

  :مشيجضة البحث -6
ث عمى مشيجضتضغ واعتسج الباحث عمضيسا بذكل متكامل ، سعضًا الى تحقضق اعتسج البح         

اىجاؼ الجراسة واختبار فخوضيا وىسا السشيج االستقخائي حضث تع جسع البضانات الالزمة الختبار 
فخوض الجراسة لمسجتسع وعضشة الجراسة ، والسشيج االستشباشي حضث تع الخجػع الى الجراسات 

التي ليا عالقة بسػضػع الجراسة واستخجاـ البضانات والسعمػمات التي تصمبتيا  واألدبضات السحاسبضة
 ىحه الجراسة بغخض تحمضميا ، كسا استخجمت الجراسة اسمػب تحمضل السحتػى في الجراسة السضجانضة.

    الجراسات الدابقة. 7
 :  (3)(2006)عخفو ، دراسة ( 1)

 ألدائيا مقضاسا لضكػف  العامة التأمضغ شخكات أداء لتقضضع كسي أسمػب بشاء لىالجراسة إ ىجفت        
 اـطن وتػفضخ يالسال أدائيا حضث مغ تختضبيا بيجؼ الذخكات ىحا عمى األسمػب ىحا وتصبضق

 نتائج يختضأ قجو . مرخ فيراسة الج أجخيت . التقضضع بعسمضة القضاـ خاللو مغ يسكغ لمسعمػمات
 أف حضث خي السر التأمضغ سػؽ  في السصبق األداء تقضضع مشيج في قرػر أوجو ىشالظ أف راسة الج

 رخي الس الدػؽ  خوؼض مع فياضخو   تتشاسب ال وقج أجشبضة أسػاؽ مغ مأخػذة السصبقة عطالش أغمب
 االقترادية البضئة ومتصمبات السحاسبضة السعمػمات عطون االدارة أىجاؼ فضيا تتكامل ال قج وأيزاً 

 وفقاً  الذخكات تختضب عمى تداعج ال وقج التأمضغ لذخكات األداء حقضقو عغ تعبخ ال قج وبالتالي
 .األداء لسدتػيات

 :  (4)( 2010( دراسة ) الشعامي ، 2)

                                                 
العامة بالدػؽ السرخي " ، رسالة ماجدتضخ عخفو ، حدضغ مرصفى إبخاىضع ،" أسمػب مقتخح لتقضضع شخكات التأمضغ السباشخ بالتصبضق عمى التأمضشات  1
 .   1113مشذػرة ، جامعة اسضػط ، كمضة التجارة ، –
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تحجيج مجاالت مداىسة السخاجعة اإلداريػة في خجمة اإلدارة، وتخشضج لىجفت الجراسػة 
بالذخكات السداىسة العامة قخاراتيا، وقضاس الكفاءة والفاعمضة وتقضضع األداء لمػضضفة اإلداريػة 

أف السخاجعة اإلدارية لع تمق االىتساـ الى الجراسػة  تػصمتو  .  فمدصضغ -الفمدصضشضة في قصاع غدة
الكافي حتى اآلف مغ قبل الجسعضات السيشضة لمسحاسبة والسخاجعة في قصاع غدة، وكاف مغ نتضجة 

 .  عة أسػًة بالسخاجعة السالضةذلظ عجـ ضيػر مفيـػ متفق عمضو ليحا الفخع مغ فخوع السخاج
 : ( 5)( 2013( دراسة )دمحم ، 3) 

تحمضل القػائع السالضة و  ىجفت الجراسة إلى دراسة واقع التأمضغ ومؤشخات التقػيع السدتخجمة ،        
. وتػصمت الجراسة اف وتذخضز جػانب الزعف والقػة  األداءقػيع ، ت أدوات التحمضل خالؿمغ 

ضعف في  ، وجػدتشعكذ عمى مدتػى أدائو  ، اني مغ بعس السذاكل التذخيعضة عي التأمضغنذاط 
في بعس  األداءف انخفاض ، أ  السػضفضغ مغ ذوي الكفاءات العالضة قمة عجدعغ  الً التجريب ، فز

  تذكل عامالً  األوضاع االمشضة قج يعػد إلى ضعف الػعي لجى أغمب الذخائح أو أف تأثضخ  األحضاف
كات التجريبضة والتشدضق مع الزخورة اىتساـ الذخكة في تصػيخ السوصت الجراسة ب، وأ مداعجا  

العسل عمى األداء ، قة أو مخاكد التجريب وذلظ لخفع كفاءة الذات الع األجشبضةالجامعات والذخكات 
 .  إعجاد مدػدة قانػف يداعج في تفعضل قصاع التأمضغ

 :  (6)(2015( دراسة )جمهل ، 4)
ىجفت الجراسة إلى تقجيع نسػذج كسي لتقضضع األداء السالي لذخكات التأمضغ يأخح في االعتبار         

السؤشخات السالضة السالئسة لمدػؽ السرخية ، ويداعج جية اإلشخاؼ والخقابة في تحجيج الذخكات التي 
ة إلى تعاني مغ اضصخارات مالضة ، وتحتاج إلى فحز سخيع لسخاكدىا السالضة . وتػصمت الجراس

إستخجاـ أسمػب تحمضل التسايد التجريجي إلى نسػذج كسي لتقضضع األداء السالي لذخكات التأمضغ يأخح 
في االعتبار السؤشخات السالضة السالئسة لمدػؽ السرخية . وأوصت الجراسة عمى ضخورة وجػد 

                                                                                                                            
4

لمػضضفة اإلدارية  الشعامي ، عمي سمضساف ،" مجاالت مداىسة السخاجعة اإلدارية في خجمة اإلدارة وتخشضج قخاراتيا وقضاس الكفاءة والفاعمضة وتقضضع األداء 
تشسضة  مجمةالفمدصضشضة دراسة آلراء عضشة مغ مجيخي الذخكات السداىسة ، السخاجعضغ الجاخمضضغ، السخاجعضغ الخارجضضغ " ،  بالذخكات السداىسة العامة

 .111 -114فحات رال ، 1111، العجد تدعة وتدعػف ، السجمج الثاني والثالثػف ،  جامعة السػصل ، كمضة اإلدارة واالقتراد , الخافجين
السعيج العالي  ، جامعة بغجاد، جمة دراسات محاسبضة و مالضة م" ،   تقػيع األداء السالي في شخكة التأمضغ العخاقضةدمحم ، فائدة عبجالكخيع ، "  5

   .1111، السجمج الثامغ ، العجد الثاني والعذخوف ، الفرل األوؿ ،  لمجراسات السالضة والسحاسبضة
6

كسي مقتخح لتقضضع األداء السالي لذخكات التأمضغ السباشخ بالتصبضق عمى تأمضغ السستمكات والسدئػلضة في سػؽ التأمضغ نسػذج " جمػؿ ، عصضة دمحم ، 
، 62 الرفحات ، 1112السشطسة العخبضة لمتشسضة اإلدارية ، السجمج الخامذ والثالثػف ، العجد األوؿ ، يػنضػ ،،  السجمة العمسضة لإلدارة" ، السرخي 

115 . 
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التحقق مغ سالمتيا ، نسػذج كسي لتقضضع السخاكد السالضة لذخكات التأمضغ والتشبؤ بالػضع السالي ليا و 
وذلظ بغخض أف تتجشب ىحه الذخكات التعخض لحالة مغ اإلعدار السالي مغ جية وسخعة العسل 

 عمى إصالح الخمل السالي في حالة وقػعو مغ جية أخخى . 
                                                                                                                                                                                      :(7)(2017) أوىاج ، ( دراسة 5)

اإلدارية  جفت الجراسة التعخؼ عمى مجى اعتساد السرارؼ الدػدانضة عمى السخاجعةى          
بجسضع مقػماتيا األساسضة . تػصمت الجراسة إلى  ضخورة اعتساد أساسضات عسل السخاجعة اإلدارية ، 
اعتساد آلضة اتخاذ وتخشضج القخارات االستخاتضجضة ، تداىع السخاجعة اإلدارية في تحمضل وتقػيع البجائل 

ل دور السخاجع في عسمضة اتخاذ القخار االستخاتضجضة واختضار البجيل االستخاتضجي السشاسب ، يؤدي تفعض
االستخاتضجي لديادة فاعمضة القخار االستخاتضجي . وأوصت الجراسة بزخورة تعديد االعتساد عمى 

 .  السخاجعة اإلدارية وأدواتيا في تخشضج القخارات االستخاتضجضة في كل السرارؼ الحكػمضة والتجارية
 :     (8)(2019دراسة )مخسي ، ( 6)

وفقًا  1113ىجفت ىحه الجراسة إلى تقضضع األداء السالي لذخكة التأمضغ االسالمضة خالؿ العاـ         
( ، وذلظ الكتذاؼ نقاط القػة والزعف في إدارة العسمضات التأمضشضة السختمفة ، IRISلسؤشخات )

تبع شخكة التأمضغ تػصمت الجراسة إلى عجة نتائج أىسيا : ت ومعخفة كضفضة تػضضف الذخكة ألمػاليا .
محل الجراسة سضاسة اكتتابضة غضخ سمضسة فضسا يتعمق بتزخع معجالت االكتتاب ، وأوصت الجراسة 
بزخورة قضاـ ىضئة الخقابة عمى التامضغ بالعسل عمى وضع مؤشخات محمضة لقضاس األنذصة السختمفة 

، كسا أوصت الجراسة  وقضاس األداء الكمي لذخكات التأمضغ العاممة في سػؽ التأمضغ الدػداني
 بزخورة مخاجعة أجيدة التحرضل بالذخكة ، والعسل عمى تقمضل إجسالي السرخوفات العسػمضة لجييا.

 :                                           Hossain, S.2010 )(9)(( دراسصة 7)
ىجفت ىحه الجراسة إلى إضيار تصػر مخاجعة األداء في أستخالضا . وأف تصػر مخاجعة األداء          

في أستخالضا لع يتأثخ بالػقت ، بل تأثخ بالصمب عمى مخاجعة األداء مغ قبل الحكػمة وصانعي 
                                                 

,  مشذهرة  –رسالة دكتهراه إبخاىضع ، عمي أوىاج عمي , " دور السخاجعة اإلدارية في دعع وتخشضج القخارات االستخاتضجضة بالسرارؼ الدػدانضة " ،  4
 . 1114قدع السحاسبة ، جامعة البحخ األحسخ، كمضة الجراسات العمضا ، الدػداف ، 

(: بالتصبضق عمى شخكة التأمضغ IRISشخكات التأمضغ اعتسادًا عمى مؤشخات اإلنحار السبكخ )مخسي ، سامي أحسج مضخغشي ، " تقضضع األداء في  5
، الرفحات  1116كمضة الجراسات العمضا ، السجمج الخابع عذخ ، العجد الخابع والخسدػف ، مايػ ، –، جامعة الشضمضغ  مجمة الجراسات العمضااإلسالمضة" ، 

165-114.  
9  Hossain, S. " From Project Audit to Performance Audit: Evolution of Performance Auditing in Australia. IUP", 

Journal of Accounting Research & Audit Practices, Vol.9. No (3). (2010). 
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وتػصمت الجراسة في الختاـ ، إف مخاجعة األداء  الدضاسات واإلدارات ومدتخجمي معمػمات الحكػمة.
ىي مديج مغ مخاجعة االقتراد ، مخاجعة الكفاءة ، مخاجعة الفعالضة ، السخاجعة الذاممة ، وتيجؼ 
إلى تحدضغ األداء العاـ لمسشطسات . أف تصػيخ تجقضق األداء في أستخالضا ال يختبط أرتباشًا مباشخًا 

بالتغضخات في الدضاسات واألنذصة والػضائف ، وإدخاؿ أنطسة إدارة  بالػقت ؛ يختبط ارتباشًا وثضقاً 
ججيجة ، وزيادة السداءلة ومدؤولضة الحكػمة والبخلساف و وكحلظ الحاجة الستدايجة لمسداءلة عمى أمػاؿ 

                                                        . .                                                          دافعي الزخائب 
             )MariaBURCA&Ghiorghe ,2014)-Ana( ) 10 ( دراسة8)

ىجفت الجراسة إلى تحمضل محجدات األداء السالي في سػؽ التأمضغ الخوماني خالؿ الفتخة 
. تػصمت الجراسة أف محجدات األداء السالي في سػؽ التأمضغ الخوماني ىي الخافعة 1115-1111

السالضة في التأمضغ وحجع الذخكة ونسػ إجسالي أقداط التأمضغ السكتػبة ومخاشخ االكتتاب وندبة 
االحتفاظ بالسخاشخ وىامر السالءة السالضة ، يعج األداء السالي لذخكات التأمضغ ذا صمة أيزًا في 

جراسة سضاؽ االقتراد الكمي ألف صشاعة التأمضغ ىي أحج مكػنات الشطاـ السالي .  وأوصت ال
بزخورة القضاـ بالتحمضل السالي لمذخكة بأعتباره أداة ميسة يدتخجميا االكتػاريضغ في عسمضة اتخاذ 

 . القخارات بذأف أنذصة االكتتاب واالستثسار لذخكة التأمضغ
(Dr. Mohd Taqi Maj Syed & 2017( دراسة )9)

 (11)
 : 

إلى  1111 مغ مفتخةلالجراسة إلى قضاس األداء السالي لبشظ البشجاب الػششي ت ىجف 
قضاس تأثضخ الػدائع والدمف عمى ربحضة ،  فحز أداء األعساؿ، فحز مػقف الخبحضة  .1113

. وتػصمت الجراسة لتقجيع الشتائج واالقتخاحات لتحدضغ األداء السالي لمبشظ الػششي الباكدتاني ، البشظ
أف الدالمة السالضة لمشطاـ السرخفي  . األداء السالي لمبشظ باستخجاـ معايضخ مختمفةيتع تحمضل 

ضخورية ؛ لضذ فقط غخس الثقة العامة ولكغ أيزا لجعل البشػؾ قادرة عمى االضصالع بسدؤولضاتيا 
لسرخفضضغ والسجيخيغ في اتخاذ بزخورة التحمضل السالي ألنو يداعج ا الجراسةواوصت  . االجتساعضة

خاراتيع لتحدضغ األداء السالي وصضاغة الدضاسات التي مغ شأنيا تعديد الشطاـ السالي الفعاؿ. ق
االىتساـ ،  تػصي الجراسة أيًزا بالتجابضخ التي يسكغ أف يعتسجىا البشظ لزساف سالمة عسمضاتو

                                                 
10

 - Ana-Maria BURCA & Ghiorghe BATRÎNCA ,"The Determinants of Financial Performance in the Romanian 

Insurance Market International". Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management 

Sciences Vol. 4, No.1, January 2014,.   
11 Maj Syed, Mohd Mustafa & Dr. Mohd Taqi, "A Study on the Financial Performance Evaluation of Punjab 

National Bank".  International Journal of Business and Management Invention,   January. 2017. 
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لسقارنة لألنذصة السرخفضة الخئضدضة التي قج تداعج في زيادة وضع األداء السالي وترشضف البشظ با
 .     مع البشػؾ األخخى 

 :   Abhijit Sharma  )(12)   (2018 ,( دراسة 10)
ىجفت الجراسة إلى تػضضح أثخ األداء السالي لذخكات التأمضغ مغ خالؿ التغضضخات في 

التأمضغ . وتػصمت الجراسة أف شخكات التأمضغ ذات الجرجات األعمى  شخكات درجات ترشضف
تطيخ نتضجة غضخ كسا عمى السجى الصػيل . مخكدىا السالي  لترشضف ترػر استقخارفي ا)األفزل( 

أف شخكات التأمضغ ذات درجات الترشضف الجضجة معخضة مع ذلظ مفادىا  متػقعة ولكشيا ميسة
أيزًا إلى أف شخكات التأمضغ العامة تعكذ تػقعات ترشضف أقل استقخارًا  لتقمبات الترشضف . نخمز

 التعليق علي الدراسات السابقة وما تضيفه الدراسة احلالية :                                                  عمى الحضاة وشخكات التأمضغ العامة . مقارنًة بذخكات التأمضغ
 األداءاالطار العمسي لسخاجعة  -8

إف تقضضع أداء السؤسدات العامة وبخامجيا قج أصبح جدءًا ال يتجدأ مغ السخاجعة السالضة 
الحجيثة، فالسخاجعة السالضة التقمضجية تيجؼ لمتأكج مغ حدغ إدارة السػارد السالضة دوف تبحيخ أو إسخاؼ 

والفاعمضة لمبخامج ، وذلظ ، بضشسا السخاجعة السالضة الحجيثة تعسل عمى تقضضع األداء ودراسة الكفاءة 
لمتأكج مغ حدغ أستخجاـ الساؿ العاـ ، فسخاجعة األداء تيجؼ لمتخكضد عمى الكفاءة واالقتراد 

  والفاعمضة في استغالؿ السشطسة لمسػارد الستاحة ليا.
 مفيهم مخاجعة األداء -أ

تتعجد االسساء السدػتخجمة لػصػف ىػحا الشػػع مػغ السخاجعة  شبقًا إلػى تشػػع الجػانػػب 
والسجػػاالت التػػي تغصضيػػا ، وقج حطى ىحا الشػع مغ السخاجعة باىتسػػاـ السحاسبضغ  والسخاجعضغ في 

ومحجد ليا ، لضذ الدشػات األخضخة ، كسػا تعػجدت السحػاوالت التػي بحلت لمتػصل إلػى مفيػـػ شػامل 
ىشاؾ اتفاؽ حػؿ تعخيف محجد لسخاجعة األداء بل امتج ىحا الخالؼ إلى تدسضتيا فيي عشج البعس 

                                                                                      :(11)تدسى
                             كشجا .في الػاليات الستحجة االمخيكضة و مخاجعة القضسة لمساؿ العاـ  -1
                                                               في استخالضا.  مخاجعة الكفاءة -1

                                                 
12  Abhijit.Sharma Diara, MdJadi, DamianWard," Evaluating financial performance of insurance companies using 

rating transition matrices Author links open overlay panel". The Journal of Economic Asymmetries. Volume 18, 
November 2018.   

 .  22ص . 2002،  الدار الجامعية، أصول المراجعة الحكومية وتطبيماتها بالمنطمة العربية ، االسكندرية ، صالح  د، أحمعطيه   11

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1703494918300422#!
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                                                     في السشصقة العخبضة .السخاجعة اإلدارية  -1
                                                           :(11)كسا تع تدسضتيا عشج البعس 

                                                                         مخاجعة العسمضات . -1
  .                                                                           ة األداءمخاجع-1
                                                                           . شطعمخاجعة ال -1
                                                                       . مخاجعة الػضائف -1

 سضدتخجـ الباحث اصصالح مخاجعة األداء  باعتباره االصصالح السدتخجـ مغ قبل السشطسة الجولضة
تع تشاوؿ مخاجعة األداء مغ خالؿ العجيج مغ السحاور  " ." INTOSAIألجيدة الخقابة العمضا 

واالىتسامات ، فسغ حضػث مػزسػف مخاجعػة األداء تعخؼ مخاجعة األداء " بأنيا فحز مشيجي مشطع 
ستخجاـ لإلجخاءات والصخؽ التي تتبع في تذغضل التشطضع أو جدء مشو لتقضضع الكفاءة والفاعمضة في ا

السػارد وبالتالي فاليجؼ مغ ىحه السخاجعة ىػ تقضضع األداء وتحجيج أي السجاالت التي تحتاج الى 
 Waring"  (13)". بضشسا عخفيا (12)تحدضغ وتصػيخ في األداء مع أبجاء التػصضات الخاصة قي ذلظ

فعالضتو ىي تقضضع مشيجي ومػضػعي إلنجازات أو عسمضات بخنامج أو نذاط حكػمي لغخض تحجيج 
فقج  أما مشطسة االنتػساي      أو اقتراده أو كفاءتو " في تحقضق أىجاؼ السذخوع التشطضسضة .

عخفتيا " فحز مدتقل ومػضػعي ألعساؿ الحكػمة أو أنطستيا أو بخامجيا أو مؤسداتيا والتي 
 .   (14)تتعمق بإحجى الجػانب الثالثة أو أكثخ ، وىي االقتراد والكفاءة والفعالضة وذلظ بيجؼ التصػيخ

 مفاىضم أخخى لسخاجعة األداء : -ب
وبالتالي  مػاردىا، وفي متصمباتيا في خالتغض سخيعة بضئات االقترادية السشذآت تػاجو

 في ومشافدة شجيجة مػاصفاتو في وتشػع الصمب حجع في مدتسخاً  تغضخاً  نجج إذ اتجاىاتيا، في متغضخة
 القجرة مكػناتيا لزساف وبالتالي تقشضاتيا، لتصػيخ تػجياً  السشذآت عمى فخض الحي األمخ األسػاؽ،

 في الخقابة وضضفة وىكحا تصػرت التصػيخ، تحقضق ولزساف واألسػاؽ، البضئة لتغضخات االستجابة عمى
                                                 

 .5. ص1222،  3العدد  22، المجلد  الجمعية المصرية لإلدارة الماليةعبدالمنعم ، حسن, " تمديم لمفهوم المراجعة االدارية " ،   11

ة دراسة مضجانضة " ، مجمة الكػت لمعمـػ اإلقترادية واإلدارية ، كمض:  دمحم، رفضق عبجالخزاؽ ، " مجى فاعمضة التجقضق التذغضمي في الذخكات العامة 12
     .1114 -( ، حديخاف 13اإلدارة واالقتراد ، جامعة واسط ، العجد)

16 WARING,C.; MORGAN, S. Performance Accountability and Combating Corruption. Washington, D.C: The 

World Bank, 2007. P.448.                                                                                                                                                                       
17Auditing Standards. Auditing Standards Committee International Organization of Supreme Audit  

Institutions,2004"implementation guidelines for performance Auditing based on INTOSAI Auditing Standards and 

Practical  Experience" INTOSAI                                                                                         



 

 

 

 
212 

 السفاىضع فصغت ، (15)األداء والتكامل لقضاس والجقة الدخعة متصمبات لتػاكب السشذآت الخقابة إدارة
  -مثل: الججيجة الخقابضة
 والشتائج باألىجاؼ اإلدارة. 
 الحاتضة الخقابة. 
 الذاممة الجػدة. 

 لتقػيع الستقجمة السقايضذ مغ عجد تصػيخ تع السشذآت إدارة في الججيجة السفاىضع ىحه ولتفعضل
 :  (16)األداءمثل
 الكفاءة. 
 الفاعمضة. 
 اإلنتاجضة. 

 التحجيات والسذاكل التي تهاجو مخاجعة األداء  -ت 
 :( 11)تػاجو مخاجعة األداء عجد مغ السذاكل اىسيا ما يمي  

لع تمق مخاجعة األداء قجرًا كبضخًا مغ االىتساـ مثل التأىضل العمسي والعسمي لسخاجع األداء :   -1
السخاجعة السالضة نطخًا مغ تأىضل عمسي وعسمي وعشاية ميشضة حضث يجب عمى مخاجع األداء بحؿ 

األداء الفعالة العشاية السيشضة الكافضة والجيج عشج قضامو بالشخاجعة وإعجاد التقخيخ ، حضث أف مخاجعة 
 تعتسج  بقجر كبضخ عمى السخاجع وحالتو الحىشضة .  

: صعػبة تػفضخ البضانات والسعمػمات عشج التشفضح الفعمي  تهفضخ البضانات في الهقت السشاسب  -1
 لمخصط والبخامج واألىجاؼ في الػقت السشاسب وبالقجر الكافي والجقة العالضة . 

                                                 
12

دروير ، سعضج أحسج ، " مخاجعة الكفاءة اإلدارية في ضػء تعجد أىجاؼ السشذأة السحاسبضة : بالتصبضق عمى إحجى مؤسدات قصاع الرشاعات  
. نقاًل عغ جخبػع ، يػسف دمحم و حمذ ، سالع عبجهللا ، "  1662غضخ مشذػرة ، جامعة القاىخة ، فخع الخخشـػ ،  – السعجنضة " ، رسالة دكتػراة 

 .  11، ص 1114مشذػر ،  –مجاالت مداىسة السخاجعة اإلدارية في خجمة اإلدارة وتخشضج قخاراتيا ، بحث 
. نقاًل عغ ، السرجر الدابق  16، ص  1666إلنتاج والعسمضات الرشاعضة والخجمات " سضج أحسج ،  " تقضضع الكفاءة والفاعمضة " إدارة ا مرصفى ، 16

 .   11،ص
20

، كلية التجارة ،  غير منشورة –رسالة ماجستير عبدالفتاح ، دمحم عبدالفتاح دمحم ، "مشكالت تطبيك مراجعة األداء كأداة لرفع كفاءة األداء " ،  

األشمر، دمحم أحمد ، " مجاالت مساهمة مراجعة األداء في خدمة اإلدارة وترشيد لراراتها في  ن. نقالً ع 42، ص1226جامعة عين شمس ، 

االراضي الشركات المساهمة العامة الفلسطينية دراسة تحليلية آلراء مدراء الشركات المساهمة ، المراجعين الداخليين ، المراجعين الخارجيين في 

 .    40-32، ص 2002، الجامعة اإلسالمية ) غزة( ، كلية التجارة ، فلسطين ،  ةمنشور –رسالة ماجستير الفلسطسنية " ، 
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ـد تقضضع األداء اإلداري وجػد معايضخ واضحة ومحجدة : تم عجم وجهد معايضخ واضحة ومحجدة -1
 عشج األستخجاـ لمسػارد االقترادية الستاحة سػاء بذخية أ, مادية أو مالضة .

ء : حضث أف خرػع مخاجع األداء لإلدارة العمضا يتعحر معو مشاقذة استقالل مخاجع األدا -1
ء رأي فشي محايج عشج مدتػيات اإلدارة رؤسائو في أي بشج مخالف لمقػاعج العمسضة واليتسكغ مغ إبجا

العمضا ، إال أف السخاجع اإلداري الخارجي يدتصضع إبجاء رأيو  في أداء جسضع السدتػيات اإلدارية بسا 
فضيا السدتػيات  العمضا وبالتالي فيػ يفضج الػحجة االقترادية أكثخ مسا إذا كاف تبعًا لمإلدارة العمضا ومغ 

نجاح مخاجعة األداء ىي بالتعاوف والتشدضق التاـ بضضغ السخاحع الجاخمي ىشا يتزح أف احج مقػمات 
العارؼ باإلمػر السالضة واإلدارية لمسشذصآة والسخاجع الخارجي ، وصفة الحضادالكامل لمسخاجع الجاخمي 
و السخاجع الخارجي تؤدي إلى نتائج في قضاس كفاءة األداء اإلداري في جسضع السدتػيات األدارية 

 السشذآة .داخل 
 مقطاع العامل مخاجعة األداءفي سخاطخ خطهات وتقضضم ال -9
خطهات تشفضح مخاجعة األداء : -أ  

 تتسثل خطهات مخاجعة األداء بأربعة مخاحل كاآلتي :
تشفضح ميسة السخاجعة .  -2التخطضط لمسخاجعة .  -1  
الستابعة -4التقخيخ .  -3  
                                                                   سخاطخ في مخاجعة األداءتقضضم ال -ب

تتسثل مخاشخ مخاجعة األداء في احتساؿ أف تكػف نتائج السخاجعضغ أو استشتاجاتيع أو             
تػصضاتيع غضخ صحضحة أو غضخ كاممة نتضجة لعػامل مثل األدلة غضخ الكافضة أو السشاسبة ، أو عسمضة 

الكافضة ، أو اإلغفاؿ السقرػد أو السعمػمات السزممة بدبب مغ تحخيف أو احتضاؿ. التجقضق غضخ 
يتزسغ تقضضع مخاشخ السخاجعة  كاًل مغ االعتبارات الشػعضة والكسضة . تذسل العػامل التي تؤثخ عمى 
مخاشخ السخاجعة األشخ الدمشضة أو تعقضج أو حداسضة العسل ؛ حجع البخنامج مغ حضث السبالغ 

رة وعجد السػاششضغ الحيغ خجمػا ؛ مجى مالءمة أنطسة وعسمضات الكضاف الحي خزع لمتجقضق السخر
لسشع حاالت عجـ االتداؽ أو األخصاء الجدضسة أو االحتضاؿ أو اكتذافيا ؛ وصػؿ مجققي الحدابات 
إلى الدجالت. تتزسغ مخاشخ السخاجعة مخاشخ عجـ اكتذاؼ السخاجعضغ ألي خصأ أو تزارب أو 

ضخ أو احتضاؿ في األدلة الجاعسة لمسخاجعة. يسكغ تقمضل مخاشخ السخاجعة مغ خالؿ اتخاذ خصأ كب
إجخاءات مثل زيادة نصاؽ العسل ؛ إضافة متخررضغ ومخاجعضغ إضافضضغ ومػارد أخخى إلجخاء 
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التجقضق ؛ تغضضخ مشيجضة الحرػؿ عمى أدلة إضافضة أو أدلة عالضة الجػدة أو أشكاؿ بجيمة مغ األدلة 
 .  (11)سؤيجة ؛ أو مػاءمة الشتائج واالستشتاجات لتعكذ األدلة التي تع الحرػؿ عمضياال

يتصمب مغ مخاجع األداء تقضضع السخاشخ خالؿ الجراسة . الغخض من تقضضم السخاطخ: 1
                                                                             : (11)األولضة وذلظ بيجؼ

                                                    الكذف عغ مشاشق الزعف في السشطسة. أ.
                 .  تحجيج السخاشخ وتحمضل تمظ الكثخ أىسضة حاسسة لتحقضق األداء الجضج ب. 

                                            فحز كضفضة إدارة السخاشخ مغ قبل السشطسة.ج.
تخكضد السخاجعة عمى السجاالت ذات السخاشخ العالضة وتصػيخ اإلمكانات ذات الرمة أسئمة د.

 السخاجعة.
 العاماالتحادي وقطاع التأمضن  ديهان الخقابة السالضة العخاقي -10

كتدبت اجيدة الخقابة العمضا اعتخاؼ كل دوؿ العالع بػصفيا الحارس عمى الساؿ العاـ ، مغ أ
ت مدتقمة تقـػ بسداءلة الجياز االداري لمجولة بكافة مدتػياتو عغ استخجامو خالؿ وضعيا كيضئا

وإدارتو لمساؿ العاـ . أف دور اجيدة الخقابة العمضا كحارس عمى الساؿ العاـ ، الزاؿ محجودًا ، 
وباألخز في دوؿ العالع الثالث نتضجة عػامل عجيجة مغ بضشيا ضعف االمكانضات السادية والكفاءات 

ة ، ونقز االستقالؿ عغ الدمصة التشفضحية ، باإلضافة الى غضاب االتراؿ بضشيا وبضغ البذخي
يعػػػج ديػػػػاف الخقابػػػة السالضػػػة االتحػػػادي جيػػػاز رقػػػابي ميشػػػي متصػػػػر  مشطسات السجتسع السجني .

ػػػػػاؿ العػػػػػاـ ورفػػػػػع كفػػػػػاءة أداء األجيػػػػػدة يتستػػػع بالحضػػػاد واالسػػػػػتقالؿ يدػػػػػيع في السحافطػػػػػة عمى الس
السذػػػػسػلة بخقابتػػػػو ويعسػػػػل عمى السذػػػػاركة الفعالػػػػة في محاربػػػػة الفدػػػػاد وتصبضػػػػق مبػػػادئ الذػػػفافضة 

ػػب ثقػػػة األشػػػخاؼ الستعاممػػػة معػو والسدػػػاءلة والقػاعػػػج والسعػػػايضخ في مجػػػاالت الخقابػػػة السالضػػػة وكدػ
وأحجاث  الفػػػارؽ في حضػػػاة السجتسػػػع . وتعج أعساؿ الخقابة والتجقضق لذخكات التأمضغ التابعة لمقصاع 

 العاـ جدء مغ واجباتو . ويقـػ ديػاف الخقابة بسسارسة الخقابة الذاممة عمى اعساؿ الذخكات .  
نة مخمػقة في االقترادات الحجيثة , وتػازي أىسضتو أىسضة وقج حطضت صشاعة التأمضغ بسكا

القصاع السرخفي , إذ أف التأمضغ يعشي في الػاقع قاعجة ادخارية ضخسة تداىع في الشسػ االقترادي 
                                                 

صادرة عن السشعسة الجولضة لألجيدة العمضا ،  5.13 الفقخةوالسحاسبة  ، معايضخ السخاجعة الحكػمضة   السالضة ار الجولي لألجيدة العمضا لمخقابةضالسع 11 
  لمخقابة السالضة والسحاسبة )االنتهساي(
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واالجتساعي , كسا أنو قاعجة ميسة لحساية وتأمضغ كافة جػانب الحضاة االقترادية. ويسكغ تبضاف ذلظ 
 تداع أنساط التغصضات التأمضشضة التي يذيجىا االقتراد السعاصخ . مغ متابعة مجى حجع وا

 السالضة االتحادي    نذأة ديهان الخقابة -أ
. (11)1611عاـ تأسضديا العخاقضة بعج الجولة في أنذئت التي الخقابضة االجيدة اوؿ يعج مغ

الحكػمة برػرة عامة، باعتباره الجية السدئػلة عغ أعساؿ  1614وتأسذ ديػاف الخقابة السالضة عاـ 
وانتيت  1614مخ ديػاف الخقابة السالضة االتحادي بخسذ مخاحل تاريخضة خالؿ سضخة عسمو مشح عاـ و 

   .(11)1111برجور قانػنو الججيج وتعجيمو في سشة  1111في العاـ 
أعمى يعتبخ ديػاف الخقابة السالضة االتحادي ىضئة مدتقمة مالضًا وإداريًا لو شخرضة معشػية وىػ 

ىضئة رقابة مالضة يختبط بسجمذ الشػاب العخاقي يسثمو رئضذ الجيػاف أو مغ يخػلو يتػلى الخقابة عمى 
الساؿ العاـ أيشسا وجج مغ خالؿ الخقابة عمى أعساؿ الجيات الخاضعة لشصاؽ رقابتو في جسضع أرجاء 

جة في حساية الساؿ العاـ العخاؽ بسػجب قانػنو والقػانضغ الشافحة األخخى، ويعج أحج األجيدة الخائ
والكذف عغ حاالت الغر والتالعب ومكافحة الفداد السالي واإلداري والسداىسة الفاعمة في دعع 
االقتراد الػششي وبشاء عخاؽ ججيج قائع في إدارتو عمى أسذ مالضة واقترادية وقػاعج عمسضة 

 .، وقج مخ الجيهان بعجة مخاحل مشح تأسضدو   وقانػنضة رصضشة وثابتة
الحي صجر استشادًا الى القانػف  1614لدشة  14برجور القانػف رقع  السخحمة االولىبجأت 

( مشو ، عمى انو )يجب أْف يدغَّ قانػف يشزُّ عمى 111األساسي العخاقي ، والحي نز في السادة )
لعاـ ، وىحه الجائخة تكػف تحت رئاسة مخاقب الحدابات ا (12)تأسضذ دائخة لتجقضق جسضع السرخوفات( 

، والحي يكػف مدئػاًل بجوره أماـ مجمذ األمة ولو الرالحضات في وضع التعمضسات وإصجار األوامخ 
  . (13)لتدضضخ أعساؿ دائختو 

 11( ، عشجما صجر القانػف رقع 1651 -1635في الفتخة ما بضغ ) السخحمة الثانضةوجاءت 
 تدسضة صخيحة بالشز لمخقابة السالضة وسسي بالقانػف ديػاف الخقابة السالضة ، وىي أوؿ  1635لدشة 

                                                 
كمضة القانهن لمعمهم  مجمة" ،  دراسة مقارنة -د االجيدة الخقابضة في العخاؽ وأثخه عمى فاعمضتيا " تعج،  سامي حدغ، نجع   11

 . 216ص ،  1111،الحادي عذخ  ، العجدالثالث، السجمج  القانهنضة والدضاسضة
مجمة الحل القانهنضة نػار دىاـ ، دور الخبخة الػششضة في التػعضة لستصمبات تشفضح اتفاقضة األمع الستحجة لسكافحة الفداد ،  ، الدبضجي 11

 .11، ص 1111،  11، العجد ترجر عن ىضئة حل نداعات السمكضة العقارية 
 .1612( مغ القانػف االساسي العخاقي  لدشة 111السادة ) 12
 . 11-11نػار دىاـ ، مخجع سابق ، ص ، الدبضجي  13 
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في العخاؽ. ومشح ىحا القانػف مجسػعة مغ  الرالحضات لمجيػاف مشيا ، سحب يج السخالفضغ او 
تشحضتيع ، وإحالة السخالفضغ الى لجاف االنزباط والسحاكع السخترة ، ومشح ىحا القانػف ايزًا رئضذ 

ج ما نز عمى عجـ جػاز إقراء أي مشيع إال الجيػاف وعزػ السجمذ الخقابي نػع مغ الحرانة عش
 .  (14)بقخار صادر مغ السحكسة الجشائضة

لدشة  161( ، فرجر القانػف رقع 1661 -1651في الفتخة ما بضغ ) الثالثة السخحمةوبجأت 
 .  (15)لضمغي القانػف الدابق  1651

( برجور قانػف ديػاف الخقابة  1111 -1661فجاءت في الفتخة ما بضغ ) الخابعة السخحمةاما 
 .  (16)الخقابي لضمغي القانػف الدابق ويشطع عسل الجيػاف 1661( لدشة 3السالضة رقع )
ولغاية اآلف( ، وابتجأت ىحه السخحمة بقانػف ديػاف  1111لمفتخة مغ ) الخامدة السخحمةوأخضخًا 

، والحي زاد مغ صالحضات الجيػاف واختراصاتو وأعصاه  1111لدشة ( 11الخقابة السالضة رقع )
، لضػسع مغ صالحضاتو  1111( لدشة 111االستقالؿ ، وتع تعجيل ىحا القانػف بقانػف التعجيل رقع )

خع عمى تفعضل الجور الخقابي  ، وجاء بأىجاؼ ونز لحساية الساؿ العاـ والخقابة عمضو حخصًا مغ السذَّ
 .  (11)ػى الخقابة عمى الساؿ العاـفي سبضل رفع مدت

               ىضكمضة عسمضة تقهيم األداء في ديهان الخقابة السالضة االتحادي  -11
يشصمق ديػاف الخقابة السالضة االتحادي في وضع خصتو في مجاؿ تقػيع األداء مغ               

)السعجؿ( التي حجدت أىجاؼ الجيػاف وقج تسحػرت 1111( لدشة 11السادة )الخابعة( مغ القانػف رقع )
 أىجاؼ خصة تقػيع األداء في تقضضع االستخاتضجضات والخصط الحكػمضة لتشفضح التدامات العخاؽ وقج تبشى

، ىجؼ رئضذ محػره اعتساد األسالضب والسشيجضات الحجيثة في  1116ديػاف الخقابة في خصتو لعاـ 
الخقابة لتحقضق أىجاؼ التشسضة السدتجامة واعتساد دلضال لبخامج والدضاسات كػسضمة لتقضضع أداء الجيات 

اإلصالح اإلداري مغ الحكػمضة ذات العالقة بتشفضح تمظ األىجافكسا سانجت خصة تقػيع األداء عسمضة 
. تتػلى دائخة تجقضق نذاط التسػيل والتػزيع والبالغ عجد (11)خالؿ تقضضع أداء الجيات الخاضعة لخقابتو

                                                 
كمضة القانهن ،  مشذهرة ، –، رسالة  ماجدتضخ ، فاعمضة تعجد األجيدة الخقابضة في مػاجية الفداد السالي واإلداري  رياض شعالف حضخو، الرالحي  14

 .1115،  العخاق ،جامعة القادسضة 
 .1651لدشو  161( مغ قانػف ديػاف الخقابة السالضة رقع 1السادة )15 
 .1661دشة ( ل3( مغ قانػف ديػاف الخقابة السالضة  رقع )2السادة )16 
 .31رياض شعالف حضخو ، مخجع سابق ، ص، الرالحي  11
11

 .  94، ص 9002دٌىاٌ انزلاتح انًانٍح االتحادي ، خطح انذٌىاٌ انسُىٌح نعاو  
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( ىضئة رقابضة يتػلى عجد مشيع اعساؿ 16مػضف أعساؿ الخقابة والتجقضق مغ خالؿ ) 162مػضفضيا 
إلدارات الخاضعة لخقابتيا والتي تتسثل تقضضع األداء وحدب الخصة الدشػية التي يعجىا الجيػاف عمى ا

ب) وزارة السالضة ، وزارة التجارة ، وزارة التخصضط ، البشظ السخكدي العخاقي ، شخكات التأمضغ ) 
الػششضة والعخاقضة وإعادة التأمضغ( ، السرارؼ الخافجيغ والخشضج والعخاقي لمتجارة والعقاري والرشاعي 

ـ بسياـ وأعساؿ الخقابة والتجقضق عمى اإلدارت في محافطة بغجاد والدراعي والشيخيغ اإلسالمي ، تقػ 
والتشدضق مع دوائخ التجقضق في السحافطات بذأف فخوع اإلدارات السحكػرة . تػزع الصاقات السخصصة 
) الستاحة( ألداء مياـ أجسالي الجائخة الخقابضة وحدب أىجاؼ ومياـ الجيػاف ، وتسثل مياـ تقػيع 

ـز لتقػيع أداء اإلدارات الخاضعة لخقابة الجيػاف وفق الخصة السعجة مدبقًا ليحا األداء الػقت الال
الغخض لمتحقق مغ مجى فاعمضة وكفاءة واقترادية استخجاـ الساؿ العاـ والسػارد البذخية واالقترادية 
وفق مؤشخات ومعايضخ عمسضة مجروسة إضافة إلى تجقضق البخامج والدضاسات السحجدة مغ قبل مجمذ 
الخقابة والتقاريخ الشػعضة السقتخحة مغ الجوائخ الخقابضة وتحجد ندبة ىحه الصاقات وفق لسا تخاه الجائخة 

   .(11)الخقابضة
 قطاع التأمضن في العخاق وتقاريخ األداء لجيهان الخقابة السالضة -12

   نعخة تاريخضة حهل التأمضن -أ
لقج مخت فكخة التأمضغ مشح عيج قجيع بأشػار عجة وأحػاؿ مختمفة ، فضخى بعس الباحثضغ أف          

التأمضغ نذأ قجيسًا مع ضيػر التعاوف ، ثع بتصػر حضاة اإلنداف إلى أف وصل إلى الرػرة التي عمضيا 
لتأمضغ ؛ فالتاريخ فػػي العرخ الحجيث ، ولقج عخؼ التأمضغ في الحزارات القجيسة ولكغ لضذ بكمسة ا

الحالي يحكخ أف قجماء السرخيضغ كػنػا جسعضات لجفغ السػتى مشح آالؼ الدشضغ ، وقج دعاىع إلى 
ذلظ اعتقادىع في حضاة أخخى بذخط االحتفاظ بأجداميع سمضسة بعج مػتيع ، كسا كانت مغ قبل حتى 

إنفاؽ مراريف باىزو عشجما  يتدشى لمخوح أف تعػد لمجدج عشػج القضامة ، وقج أستجعى اعتقادىع ىحا
كانت تحجث الػفاة أو قبميا بغخض التحشضط وبشاء القبػر السدتحكسة ، وأنذأت جسعضات تقـػ بيحه 
السخاسضع لألعزاء الحيغ يعجد ذوييع عغ اإلتفاؽ عمضيع عشج مػتيع ، وذلظ نطضخ قضاـ األعزاء 

وفات الالزمة لمتحشضط والجفغ عشج بجفع اشتخاؾ سشػي لمجسعضة أثشاء حضاتيع مقابل ضساف السرػػخ 
الػفاة . ويحكخ ابغ خمجوف في مقجمتو أف العخب عخفػا تأمضشات السستمكات في أكثخ مغ صػرة مغ 
صػره الستعجدة . ففي رحمة الذتاء والرضف كاف أعزاء القافمة يتفقػف فضسا بضشيع عمى تعػيس مغ 

ح التجارة الشاتجة عغ الخحمة ، وذلظ بأف يجفع يشفق لو جسل أثشاء الخحمة مغ أرباح التجارة مغ أربا

                                                 
39
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كل عزػ نرضبًا بشدبة ما حققو مغ أرباح او بشدبة رأسسالو في الخحمة حدب األحػاؿ . كسا كانػا 
 . ( 11)يتفقػف أيزًا عمى تعػيس مغ تبػر تجارتو مشيع نتضجة نفػؽ جسمو بشفذ الصخيقة الدابقة

 ظيهر التأمضن في العخاق  -ب
أمضغ سبضمو إلى أفخاد السجتسع العخاقي حتى بجاية القخف العذخيغ نتضجة عػامل لع يعخؼ الت

اجتساعضة واقترادية وثقافضة متعجدة ، وعشجما عخؼ الغخبضػف شخيقيع إلى استغالؿ اقتراديات 
العخاؽ ، نذأ نطاـ التأمضغ في العخاؽ عمى شكل فخوع ووكاالت لذخكات تأمضغ اجشبضة ) انجمضدية 

                 ندضة وسػيدخية وأمخيكضة وايصالضة( وفخوع لبعس الذخكات العخبضة عخبضة .  وىشجية وفخ 
بجأ االىتساـ بالتأمضغ بعج الحخب العالسضة االولى عشجما قاـ مجسػعة مغ التجار بالبجء باستضخاد 

غ السسكغ البزائع مغ خارج العخاؽ ووججوا أف ىشاؾ حاجة ممحة لمتأمضغ عمضيا مغ األخصار التي م
أف ترضبيا ، وفي نفذ الفتخة كانت الجولة تؤمغ مستمكاتيا لجى الذخكات االجشبضة وتجفع ليا مبالغ 
شائمة عمى شكل اقداط  تأمضغ مسا يؤدي إلى تدخب امػاليا إلى الخارج لحلظ صجر أوؿ قانػف 

ـ 1613ة سشة ( وتع تأسضذ أوؿ شخكة تأمضغ عخاقضة خالر41بخقع ) 1613لمتأمضغ في العخاؽ سشة 
                                                                            ( .                  11)وىي شخكة الخافجيغ

ـ رأت الحكػمة العخاقضة اف سػؽ التأمضغ العخاقي بحاجة إلى وجػد شخكة عخاقضة 1621وفي عاـ 
( 23ا وفخوعيا ، ويشاء عمى ذلظ صجر قانػف رقع )قػية وذلظ لسشافدة الذخكات األجشبضة ووكاالتي

ـ الحي تع بسػجبو  تأسضذ اوؿ شخكة تأمضغ عخاقضة بخأسساؿ عخاقي خالز بشدبة 1621لدشة 
                                                       ( .35)%  وىي شخكة التأمضغ الػششضة111

ـ تأسدت شخكة التأمضغ 1626وفي أواخخ سشةـ تأسدت شخكة بغجاد لمتأمضغ ، 1625وفي سشة 
العخاقضة وإلى جانب ىحه الذخكات االربع وجج اثشاف وثالثػف ىضئة تأمضغ اجشبضة ىي فخوع ووكاالت 

عجؿ قانػف تأسضذ الذخكة  1631لمذخكات األجشبضة مشيا خسدة فخوع لذخكات عخبضة . وفي عاـ 
جبو قامت شخكة التأمضغ الػششضة بفتح الفخوع في والحي بسػ  1631( لدشة 61الػششضة بالقانػف رقع )

محافطات العخاؽ وفي خارجو وقج فتحت ليا اوؿ فخع في البرخة ، وفي نفذ العاـ صجر قانػف رقع 
والحي بسػجبو تع تأسضذ شخكة إعادة التأمضغ العخاقضة ، والـد قانػف تأسضذ ىحه  1631( لدشة 11)

العخاؽ أف تدشج جدءًا مغ إعساليا حجده القانػف إلى شخكة  الذخكة جسضع ىضئات التأمضغ العاممة في
                                                 

33 . 115،116، ص 1226، الطبعة السادسة، دار النهضة العربية، األصول العلمية والعملية الخطر والتأمين .  سالمة، عبد هللا    
مشذػرة ، بغجاد  -دراسة حالة في شخكة التأمضغ العخاقضة ، رسالة ماجدتضخ  –نادر ، ىجى إبخاىضع ، تأثضخ ابعاد جػدة الخجمة التأمضشضة عمى رضا الدبػف  11

 .  11، ص1111
 .31ص  1113غ العخاقضة العامة ، بغجاد ، الشطخية والسسارسة ، تع التشزضج في شخكة إعادة التأمض –مخزه ، سعضج عباس ، التأمضغ  12
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إعادة التأمضغ العخاقضة وقزى قانػف تأسضديا بأف تعضج التأمضغ في الجاخل والخارج بالشدبة التي تخاىا 
( لدشة 66وبسػجب صجور قانػف تأمضع بعس الذخكات والسشذآت  رقع ) 1631مشاسبة ، في عاـ 

ضة بترفضة الفخوع والػكاالت التابعة ليا في العخاؽ وبحلظ أصبحت قامت الذخكات األجشب 1631
صجر قانػف دمج شخكات  4/11/1631( شخكات ثع في 6شخكات التأمضغ  العاممة في العخاؽ )

 التأمضغ . 
 قطاع التأمضن العخاقيالتي تهاجو  السذاكل والسعهقات -14

، سػء  العخاقي تتػزع عمى معػقات قانػنضةىشاؾ مذاكل ومعػقات تجابو قصاع التأمضغ           
، قزايا داخل  ، ىذاشة ثقافة التأمضغ تشطضع عقػد الجولة فضسا يخز األحكاـ الخاصة بالتأمضغ

فضسا يمي عخض و   . شخكات التأمضغ : كزعف الكػادر، والسيارات الفشضة والسعخفضة السحجودة
                                                                                            لبعزيا: 

             : 2005قانهن تشعضم أعسال التأمضن لدشة . . 1
كاف األمل كبضخ أف يعػد سػؽ  1111بعج اف تع رفع الحرار االقترادي عغ العخاؽ عقب سشة 

( 11جر قانػف رقع )التأمضغ العخاقي ويدتخد مكانتو السخمػقة ، إال أف ماحجث ىػ العكذ حضث ص
الحي قاـ بتحجيج فخص تصػر شخكات التأمضغ التي تعسل في العخاؽ  مغ خالؿ عجـ  1112لدشة 

اشتخاشو وجػب التأمضغ عمى األمػاؿ السػجػدة داخل العخاؽ أو التي تخد الضو لجى شخكات التأمضغ 
                                                                                    . (13)في العخاؽ أو أي فخع لمذخكات االجشبضة السدجمة في العخاؽ

                                                             . محجودية الغطاء التأمضشي : 2
السضكضة أف اغمب الذخكات العاممة في الدػؽ العخاقي في وقتشا الحالي يشحرخ أنتاجيا بالػثائق الك

لمتأمضغ كػثائق الحخيق والحػادث العاديصة ووثائق التامضغ البحخي واليشجسي ، واف انقصاع العخاؽ 
وسػقو التأمضشي عغ االسػاؽ العالسضة قج حخمو مغ االشالع عمى اخخ التصػرات في جسضع 

                                                                                .  (14)القجيسة السجاالت التأمضشضة ومشيا اغصضة التامضغ السدتحجثة أو التي تع تعجيميا عغ االغصضة
                                                   . االرىاب ودوره في تحجيج الشذاط التأمضشي :  3

دتخجمة فضو كالدضارات ولقج ازدات خصػرة ضاىخة االرىاب في الفتخة االخضخة بتصػر الػسائل الس
السفخخة والعبػات الالصقة وغضخىا ، ونطخًا لسا تترف فضو ىحه االعساؿ مغ العذػائضة تيجؼ بيا 
لتحقضق أىجاؼ القائسضغ بيا مسا يؤدي إلى أثارة الخعب بضغ االفخاد في السجتسع ، ىشا يمعب التأمضغ 

                                                 
36

َمالً عٍ  . 35،36ص 9003غٍز يُشىرج ، تغذاد ،  –كزفىع ، عذَاٌ طه ، دور تًٍُح انًىارد انثشزٌح فً صُاعح انتأيٍٍ ، رسانح ياجستٍز  

  . 111 ص صالح ، بػراف فاضل ، مرجر سابق ،

  .  111 ص صالح ، بػراف فاضل ، مرجر سابق ، 32



 

 

 

 
211 

ي الجساعة جدء مشو بجاًل مغ أف الجور السيع في تجدئة ىحه االضخار عغ شخيق تحسل كل فخد ف
يتحسمو الفخد وبيحا يتالشى اثخه ويقل ، ويسثل االرىاب تحجي خاص لذخكات التأمضغ لعجة أسباب 

الخدائخ الشادرة .            -1. صعػبة التدعضخ. 1.أمكانضة وقػع خدائخ ىائمة .1:   (15)ىي
                                                          : فقخ أو غضاب االىتسام الحكهمي. 4

، وىي أف أصحاب القخار ال يقخأوف وال يدتسعػف  في مجاؿ التأمضغ،   مذكمة بيحا الذأف تػجج
تع التعمضق ،  ( الديء الرضت11)األمخ رقع  1112ومشح تذخيع قانػف تشطضع أعساؿ التأمضغ لدشة 

                                          ل السخترضغ .مغ قب اآلثار الزارة ليحا القانػف وكتابة وتحمضل 
                                                           أخخى تتسثل في اآلتي :   مذاكل. 5

                                                                          : كهادر التأمضن  أ. قمة
، وارتبط ذلظ بعجـ وجػد  ، واليجخة ، والتقاعج ضغ معطع كػادره بدبب الػفاةخدخ قصاع التأم

                                                . حقضقي لكػادر الخط الثاني لتدشع السدؤولضات
                                                                 :  شخكات التأمضن الخاصةب. 
وجػد عجد كبضخ مغ شخكات التأمضغ الخاصة ال يتشاسب مع حجع الصمب عمى الحساية إف 

                            . التأمضشضة، وىي أصاًل تفتقخ إلى الستانة السالضة والكػادر الفشضة السجربة
       : تجىهر مكانة شخكة إعادة التأمضن العخاقضةج . 

خاقضة تحتل مكانة مخمػقة في أسػاؽ التأمضغ في "العالع كانت شخكة إعادة التأمضغ الع    
الثالث" مشح أواخخ الدتضشضات إلى أوائل ثسانضشات القخف الساضي مغ حضث حجع احتفاضيا باألخصار 
لحدابيا الخاص، والشػعضة العالضة لكػادرىا السجربة، واكتتابيا بأعساؿ التأمضغ العخاقضة وتمظ الػاردة 

                        . (16)كشيا تجىػرت بدبب الحخوب والحرار الجولي ل  مغ خارج العخاؽ.
                                                  : جسعضة التأمضن العخاقضة ديهان التامضن و ضعف عسلد . 
                                                                                                                     : الهعي التأمضشي والثقافة التأمضشضة وركهد سهق التأمضنه. 

يتصمب نسػ صشاعة التأمضغ ووجػد وعي تأمضشي كافي لجى الجسيػر ، ويعخؼ الػعي التأمضشي بانو 
عى ألى اقتشاء خجمة التأمضغ .كسا تتسضد االقتشاع التاـ بفكخة التأمضغ والحي يجعل الفخد الستسكغ يد

الخجمة التأمضشضة باعتبارىا نذاط غضخ ممسػس عمى عكذ الدمع التي ليا صفات مادية ممسػسة ، 
                                                 

.  9000غٍز يُشىرج ، تغذاد ، –، دور انتأيٍٍ يٍ انحىادث انشخصٍح فً تمهٍم أحار االعًال اإلرهاتٍح ، رسانح ياجستٍز  ، بػراف فاضل صالح 32

 .111السرجر الدابق صَمالً عٍ 

39
(. شبكة االقتراديضغ العخاقضضغ: 1115)نػر لمشذخ،  شخكة إعادة التأمضغ العخاقضة: ما ليا وما عمضيا مرباح كساؿ، 

http://iraqieconomists.net/ar/2019/05/07      
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وكحلظ السشفعة الستحققة مشيا ذات شابع احتسالي ومدتقبمي فيػ قج يحرل او ال يحرل عمى 
السؤسفة إلى غضخ ذلظ مغ الرفات التي  السشفعة السخجػة مشو . كسا واف مشفعتيا يختبط بالحػادث

.ولعل أف اىع (11)تتصمب جيػدًا اكبخ لعكذ تمظ الرفات اماـ الجسيػر وزيادة وعضيع التأمضشي
                                                 :   (11)اسباب التخمف وضعف الػعي التأمضشي ما يمي

بيا السجتسع العخاقي والسذاركة في تحسل السخاشخ.  . الصبضعة الدمػكضة والعذائخية التي يترف 1
. العقضجة التي يحسميا ندبة كبضخة مغ أفخاد السجتسع العخاقي والتي ُتحـخ التأمضغ بكافة أشكالو ، 1

                                                          بل ويعسمػف عمى الغاء التأمضغ االلدامي . 
دي الحي بصبضعتو يشتج مذاريع صغضخة ال تشصػي عمى جانب كبضخ مغ . الػضع االقترا1

السخاشخة                                                                                    
 . ضعف الجخل ألغمب أفخاد السجتسع وىحا يجفعو إلى عجـ التفكضخ أصاًل بالتأمضغ.  1

  مداىسة قطاع التأمضن في الشاتج السحمي االجسالي وحرة الفخد من اجسالي االقداط( يهضح مجى 1ججول رقم )

 الدشة 

الشاتج السحمي 
االجسالي 

 ممضاردوالر  
 

الشاتج السحمي   
 االجسالي        

 (42)ممضار ديشار()

اجسالي اقداط 
 التأمضن    

)ممضهن 
 (43ديشار()

حرة الفخد من 
الشاتج السحمي 

 االجسالي 
 ديشار()الف 

حرة الفخد من 
 اقداط التأمضن 
 )ديشار عخاقي(

 

ندبة مداىسة قطاع 
التأمضن في الشاتج 
 السحمي االجسالي 

2014 228.4 266332.7 204434 7649.0 5857 0.0767 
2015 166.8 194681.0 172669 5528.7 4899 0.0886 
2016 166.6 196,924.1 167310 5,444.5 4625 0.0849 
2017 187.5 221665.7 175210 5968.5 4717 0.0790 

 الججول من إعجاد الباحث
    الجراسة السضجانضة -15

مجسػعة مغ األسالضب اإلحرائضة حضث تع قاـ الباحث بإجخاء دراسة مضجانضة بإستخجاـ         
، وذلظ لمتػصل إلى نتائج التحمضل 12( اإلصجار SPSSاستخجاـ  بخنامج التحمضل اإلحرائي )

والتحمضل الػصفي ، حضث تع إستخجاـ الستػسط الحدابي، اإلنحخاؼ السعضاري، ومعامل اإلختالؼ. 
                                                 

،  . 1111 ، ء لمشذخ والتػزيعابػ بكخ ، عضج احسج ، دراسات وبحػث في التأمضغ ، بحػث عمسضة محكسة ، الصبعة األولى ، عساف : دار الرفا 40

يجهح انكىخ نهعهىو االلتصادٌح واإلدارٌح ، كهٍح اإلدارج واإللتصاد  . َمالًعٍ كاظى ، ياسٌ عثاس ، "اسثاب ركىد صُاعح انتأيٍٍ فً انعزاق " ،29ص

 . 00ص.9006( ،93، جايعح واسظ انعذد )
   .00كاظى ، ياسٌ عثاس ، يصذر ساتك ،ص 40
الفعليةالسنوية للناتج المحلي القومي  التقديرات، مديرية الحسابات المومية  –الجهاز المركزي لألحصاء  –جمهورية العراق ، وزارة التخطيط  49

 4102المصدر نفسه ، تشرين الثاني ، 4102. سنة  4102، كانون الثاني ،4102- 4102-4102لسنتي  "معدلة سلسلة"،  والدخل اإلجمالي
 . 

9 VISIT 9/3/2020 http://www.iq-insurance.com/   

http://www.nic.gov.iq/index.php/ar VISIT 9/3/2020 / 
http://www.mof.gov.iq/pages/ar/YearlyReport.aspx VISIT 9/3/2020  

http://www.iq-insurance.com/
http://www.iq-insurance.com/
http://www.nic.gov.iq/index.php/ar%20VISIT%209/3/2020%20/
http://www.mof.gov.iq/pages/ar/YearlyReport.aspx%20VISIT%209/3/2020
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، وتع استخجامو بغخض قضاس العالقات بضغ متغضخات الجراسة . وىػ اختبار المعمسي 1اختبار )كاي(
وتع ترسضع قائسة استبضاف واستخجاـ األسالضب ألختبار مجى صحة فخوض الجراسة ، بغخض التعخؼ 

  عمى مجى فاعمضة تقاريخ ديػاف الخقابة السالضة عمى األداء في شخكات التأمضغ العخاقضة العامة .
 سدتخجمة في الجراسةاألسالضب اإلحرائضة ال -أ

مغ واقع مخاجعة إستسارات اإلستبضاف ، قاـ الباحث بتحمضل البضانات وإدخاؿ إجاباتيا عمى الحاسب 
( ، وذلظ إلجخاء تحمضل البضانات ، بيجؼ التعخؼ عمى SPSSاآللي بإستخجاـ البخنامج اإلحرائي )

 قضع الستػسصات الحدابضة لمحرػؿ عمى االحكاـ .
 ث األسالضب اإلحرائضة التالضة :حضث أستخجم الباح

، وذلظ لمتػصل إلى نتائج 12( اإلصجار SPSSتع إستخجاـ بخنامج التحمضل اإلحرائي ) -1
                                                                                       التحمضل.

تعشى بإعصاء معمػمات عغ خرائز  األسالضب اإلحرائضة الػصفضة وىي تمظ األسالضب التي -1
البضانات الجاخمة في التحمضل بيجؼ تحجيج سسات وخرائز واتجاىات عضشة الجراسة نحػ فخوضيا 

 (  معامل اإلختالؼ،  اإلنحخاؼ السعضاري ،  لستػسط الحدابيمشيا : )ا
ات وىػ اختبار المعمسي، وتع استخجامو بغخض قضاس العالقات بضغ متغضخ  1اختبار )كاي( -1

                                                                                      الجراسة.
 تهزيع قائسة االستبضان -ب

( بضان عجد استسارات األستبضان السهزعة وغضخ السدتمسة والسدتخدة 2ججول رقم )
 عمى مدتهى فئات العضشة والسدتبعجة والرالحة لمتحمضل وندبة اإلستجابة

 البضان
عجد 

االستسارات 
 السهزعة

عجد 
االستسارات 

غضخ 
 السدتمسة

عجد 
االستسارات 
 السدتخدة

عجد 
االستسارات 
 السدتبعجة

عجد 
االستسارات 
السدتخدة 
 الرالحة

ندبة 
اإلستجابة 
لإلستسارات 
الرالحة 
 لمتحمضل

شخكة التأمضن 
 24.8 41 4 45 4 49 العخاقضة

إعادة شخكة 
 7.87 13 2 15 0 15 التأمضن العخاقضة

شخكة التأمضن 
 48.4 80 9 89 12 101 الهطشضة

 81.1 134 15 149 16 165 اإلجسالي
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معجؿ القػائع الرالحة لمتحمضل اإلحرائي لكل فئة مغ فئات  تزح مغ الججوؿ الدابق أفي
( استسارة صالحة لمتحمضل االحرائي لسػضػع الجراسة، وبحلظ تكػف ندبة 134) قج بمغالجراسة 

 %( وىي ندبة مقبػلة إحرائضًا.81اإلستجابة )
إختبارات فخوض الجراسة اإلحرائضة عن طخيق عخض وتفدضخ نتائج البخنامج  -16

  (SPSS)اإلحرائي 
 تهصضف الستهسطات الحدابضة  -أ

في التحمضل الػصفي عمى إستخجاـ تػصضف الستػسط الحدابي وتػصضف معامل  تع اإلعتساد
 اإلختالؼ لتفدضخ القضع الشاتجو عغ التحمضل الػصفي، وذلظ كسا يمي:

 (: تهصضف الستهسط الحدابي 3ججول رقم )
 5:  4.2 4.2: أقل من  3.4 3.4: أقل من  2.6 2.6: أقل من  1.8 1.8: أقل من  1

 أتفق تساماً  أتفق محايج ال أتفق ال أتفق تساماً 

 (: تهصضف معامل اإلختالف4ججول رقم )

: أقل من  0 0
5% 

% : أقل من 5
20% 

% : أقل من 20
40% 

% : أقل من 40
 فأكثخ  60% 60%

ال يػجج 
 إختالؼ

اإلختالؼ محجود 
 ججاً 

 اإلختالؼ واضح اإلختالؼ محجود
اإلختالؼ واضح 

 ججاً 
 اإلختالؼ حاد

( استسارة عمى شخكات التامضغ الثالث في العخاؽ 132قاـ الباحث بتػزيع عجد ) ندب اإلستجابة:
( 111)شخكة التأمضغ العخاقضة، شخكة إعادة التأمضغ العخاقضة، وشخكة التأمضغ الػششضة(، وقاـ باستخداد )

%( وىي 51استسارة صالحة لمتحمضل االحرائي لسػضػع الجراسة، وبحلظ تكػف ندبة اإلستجابة )
 مقبػلة إحرائضًا. ندبة

 التحمضل الهصفي )الستهسطات( -ب

 التحمضل الهصفي )الستهسطات( لمستغضخ السدتقل )فاعمضة تقخيخ رقابة األداء(: -1
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 )فاعمضة تقخيخ رقابة األداء( ذضئ(: التحمضل الهصفي )الستهسطات( لمستغضخ الخ 5ججول رقم )

حجم  العبارة م
 العضشة

الستهسط 
 الحدابي

 اإلنحخاف
 السعضاري 

 معامل
 اإلختالف %

تقاريخ رقابة األداء لجيػاف الخقابة السالضة  1
 االتحادي شاممة لجسضع أنذصة الذخكة.

134 3.72 0.72 19.31 

تتدع تقاريخ رقابة األداء لجيػاف الخقابة السالضة  2
 بالػضػح واإليجاز )سيمة القخاءة والفيع(.

134 3.71 0.74 20.06 

رقابة األداء معمػمات دقضقة تقجـ تقاريخ  3
 ومػثػؽ بيا وفي الػقت السشاسب.

134 2.59 0.79 30.40 

تقايخ رقابة األداء متػازنة مغ حضث السحتػى  4
 واالسمػب وغضخ متحضدة )مػضػعضة(

134 3.09 0.69 22.26 

تقاريخ رقابة األداء تعخض نتائجيا بصخيقة  5
 مقشعة.

134 2.90 0.71 24.58 

6 
تػصضات بزخورة تػزيع تقاريخ رقابة تػجج 

األداء عمى األقداـ والسػضفضغ لالشالع 
 عمضيا واالستفادة مغ السعمػمات الػاردة فضيا.

134 2.56 0.73 28.55 

7 
تقاريخ رقابة األداء تقجـ نتائج صحضحة 

واستشتاجات معقػلة وتػجج فائجة مغ تشفضح 
 التػصضات.

134 3.04 0.63 20.75 

يقـػ ديػاف الخقابة بستابعة تشفضح التػصضات  8
 تقخيخه.بالػاردة 

134 2.92 0.74 25.23 

 10.27 0.32 3.07 الستغضخ الكمي لفاعمضة تقخيخ رقابة األداء 9

  * الججول من إعجاد الباحث بشاء عمى مخخجات التحمضل اإلحرائي

 يتزح من الججول الدابق ما يمي:

(، وىحا يعشي 3.07الستغضخ الكمي لفاعمضة تقخيخ رقابة األداء ) بمغت قضسة الستػسط الحدابى .1
، وبمغ معامل اإلختالؼ  (0.32، بانحخاؼ معضاري قضستو ) أنيا تقع في تػصضف السػافقة

 . ، وىحا يعشي وجػد اختالؼ محجود بضغ آراء العضشة محل الجراسة حػؿ ىحا الستغضخ %(10.27)
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 لمستغضخ التابع )معضار االقترادية(:التحمضل الهصفي )الستهسطات(  -2

 (: التحمضل الهصفي )الستهسطات( لمستغضخ الفخعي )معضار االقترادية(6ججول رقم )

 العبارة م
حجم 
 العضشة

الستهسط 
 الحدابي

اإلنحخاف 
 السعضاري 

معامل 
 اإلختالف %

1 
تداعج التقاريخ شخكات التأمضغ في تػفضخ 

السػارد عشج الحرػؿ عمضيا أو عشج 
 استخجاميا.

134 2.37 0.61 25.67 

تداعج التقاريخ شخكات التأمضغ في تحدضغ  2
 اتخاذ قخارات اقتشاء السػجػدات الججيجة.

134 2.34 0.72 30.56 

تداعج التقاريخ شخكات التأمضغ في استخجاـ  3
 مػاردىا البذخية والسادية بذكل اقترادي.

134 2.51 0.76 30.44 

4 
شخكات التأمضغ عمى بشاء  تداعج التقايخ

نطاـ إداري اقترادي يديع في استغالؿ 
 الخبخات الستػفخة بأفزل صػرة مسكشة.

134 2.14 0.82 38.47 

5 
تداعج التقاريخ شخكات التأمضغ عمى وضع 
استخاتضجضة لتعضضغ السػضفضغ تتشاسب مع 

 ضخوفيا الحالضة والسدتقبمضة.
134 1.54 0.67 43.20 

6 

شخكات التأمضغ في عسمضة  تداعج التقاريخ
إدارة واستخجاـ مستمكاتيا ومجى حاجة 

الذخكات إلضيا في مسارسة أنذصتيا وتحقضق 
 أىجافيا.

134 2.11 0.73 34.67 

7 
تداعج التقاريخ شخكات التأمضغ في تقضضع 
البخامج والدضاسات الستبعة ومجى الججوى 

 االقترادية مشيا.
134 1.91 0.76 39.81 

التقاريخ شخكات التأمضغ عمى ضخورة تحث  8
 االلتداـ بالقػانضغ والمػائح.

134 3.70 0.60 16.24 

 20.25 0.47 2.33 الستغضخ الكمي لسعضار االقترادية 9

 * الججول من إعجاد الباحث بشاء عمى مخخجات التحمضل اإلحرائي
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 يتزح من الججول الدابق ما يمي:

(، وىحا يعشي أنيا تقع 2.33الستغضخ الكمي لسعضار االقترادية ) بمغت قضسة الستػسط الحدابى .1
%(، 20.25(، وبمغ معامل اإلختالؼ )0.47في تػصضف عجـ السػافقة، بانحخاؼ معضاري قضستو )

 وىحا يعشي وجػد اختالؼ واضح بضغ آراء العضشة محل الجراسة حػؿ ىحا الستغضخ.

 )معضار الكفاءة(:التحمضل الهصفي )الستهسطات( لمستغضخ التابع  -3

 (: التحمضل الهصفي )الستهسطات( لمستغضخ الفخعي )معضار الكفاءة(7ججول رقم )
حجم  العبارة م

 العضشة
الستهسط 
 الحدابي

اإلنحخاف 
 السعضاري 

معامل 
 اإلختالف %

تداعج التقاريخ شخكات التأمضغ عمى استخجاـ  1
 34.94 0.75 2.15 134 مػاردىا الستاحة )السادية، البذخية( بكفاءة.

2 
تداعج التقاريخ شخكات التأمضغ عمى تحقضق 
الشتائج ذاتيا مغ حضث الجػدة وزمغ االنجاز 

 وبتكمفة أقل.
134 1.95 0.76 38.97 

3 
تداعج التقاريخ شخكات التأمضغ عمى تحقضق 

أفزل السخخجات كسًا ونػعًا باستخجاـ 
 السجخالت الستاحة.

134 2.08 0.74 35.36 

4 
التقاريخ شخكات التأمضغ لتحجيج تداعج 

العالقة واالنحخافات بضغ األداء الفعمي 
 والسخصط.

134 1.88 0.69 36.91 

تداعج التقاريخ شخكات التأمضغ عمى تحقضق  5
 37.41 0.75 2.01 134 التػازف بضغ السجخالت والسخخجات.

6 
تداعج التقاريخ شخكات التأمضغ في التعخؼ 

ألنذصتيا مقارنة عمى التأثضخ الحقضقي 
 بالتأثضخ الستػقع.

134 1.66 0.74 44.48 

تداعج التقاريخ شخكات التأمضغ في إدارة  7
 43.89 0.65 1.47 134 السخاشخ التي تػاجو أنذصتيا.

تداعج التقاريخ شخكات التأمضغ في زيادة  8
 30.50 0.63 2.07 134 جػدة خجماتيا وتقجيسيا بالػقت السشاسب.

 12.26 0.25 2.00 الكمي لسعضار الكفاءةالستغضخ  9

 * الججول من إعجاد الباحث بشاء عمى مخخجات التحمضل اإلحرائي
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 يتزح من الججول الدابق ما يمي:
، وىحا يعشي أنيا تقع في  (2.00بمغت قضسة الستػسط الحدابى الستغضخ الكمي لسعضار الكفاءة ) .1

،  %(12.26، وبمغ معامل اإلختالؼ ) (0.25، بانحخاؼ معضاري قضستو ) تػصضف عجـ السػافقة
 وىحا يعشي وجػد اختالؼ محجود بضغ آراء العضشة محل الجراسة حػؿ ىحا الستغضخ.

 التحمضل الهصفي )الستهسطات( لمستغضخ التابع )معضار الفعالضة(: -4
 (: التحمضل الهصفي )الستهسطات( لمستغضخ الفخعي )معضار الفعالضة(8) ججول رقم

حجم  العبارة م
 العضشة

الستهسط 
 الحدابي

اإلنحخاف 
 السعضاري 

معامل 
 اإلختالف %

تداعج التقاريخ شخكات التأمضغ عمى تقػيع أنذصتيا  1
 22.91 0.68 2.95 134 وأىجافيا مغ حضث الػضػح والترسضع الفعاؿ.

2 
تداعج التقاريخ شخكات التأمضغ عمى تقػيع مجى 

لتشفضح أنذصتيا مالئسة واتداؽ اإلمكانضات الستػافخة 
 وتحقضق أىجافيا.

134 2.08 0.68 32.82 

تداعج التقاريخ شخكات التأمضغ في تحجيج وبمػغ  3
 23.88 0.65 2.71 134 أىجافيا واتخاذ القخارات.

4 

تداعج التقاريخ شخكات التأمضغ عمى تقػيع اآلثار 
االجتساعضة واالقترادية ألنذصتيا وىل ىحه اآلثار 

شخكات التأمضغ مجسػعة مغ ناتجو عغ اتباع 
 األدوات والدضاسات.

134 1.67 0.74 44.49 

تداعج التقاريخ شخكات التأمضغ مغ التعخؼ عمى  5
 28.05 0.61 2.18 134 الرعػبات والعقبات التي تعتخض تحقضق أىجافيا.

6 
تداعج التقاريخ شخكات التأمضغ التعخؼ عمى ما إذا 

لبخامج أخخى أو كانت الخجمات التي تقجميا مكسمة 
 مكخرة أو متعارضة مع بخامج أخخى.

134 1.54 0.69 44.88 

7 
تداعج التقاريخ شخكات التأمضغ لسعخفة ما إذا كانت 

خجماتيا تدتجضب الحتضاجات العسالء وتتدق مع 
 األىجاؼ.

134 1.91 0.62 32.39 

تداعج التقاريخ شخكات التأمضغ عمى تحمضل وتحجيج  8
 32.51 0.64 1.96 134 أسباب تجني الشتائج وعمى اقتخاح حمػؿ 

 14.17 0.30 2.10 الستغضخ الكمي لسعضار الفعالضة 9
 * الججول من إعجاد الباحث بشاء عمى مخخجات التحمضل اإلحرائي
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 يتزح من الججول الدابق ما يمي:
، وىحا يعشي أنيا تقع في  (2.10بمغت قضسة الستػسط الحدابى الستغضخ الكمي لسعضار الفعالضة ) .1

،  %(14.17، وبمغ معامل اإلختالؼ ) (0.30تػصضف عجـ السػافقة، بانحخاؼ معضاري قضستو )
 وىحا يعشي وجػد اختالؼ محجود بضغ آراء العضشة محل الجراسة حػؿ ىحا الستغضخ.

 السضجاني: نتائج الفرل -17
 نتائج التحمضل الهصفي: -أ

قاـ الباحث بعسل التحمضل الػصفي لستغضخات الجراسة، ويػضح الججوؿ التالي اجسالي متغضخات 
 (: التحمضل الهصفي )الستهسطات( لمستغضخات الكمضة لمجراسة9ججول رقم )    الجراسة:

الستهسط  ارةـــــــــــالعب م
 الحدابي

اإلنحخاف 
 السعضاري 

 معامل
 إلختالف %ا

 10.42 0.32 3.07 الستغضخ الكمي لفاعمضة تقخيخ رقابة األداء )الستغضخ السدتقل(
 4.52 0.09 1.99 الستغضخ الكمي لسعايضخ أداء شخكات التأمضن )الستغضخ التابع(

 * الججول من إعجاد الباحث بشاء عمى مخخجات التحمضل اإلحرائي
 يتزح مغ الججوؿ الدابق ما يمي:

(، وىحا يعشي أنيا 3.07بمغت قضسة الستػسط الحدابى الستغضخ الكمي لفاعمضة تقخيخ رقابة األداء ) .1
%(، 10.42(، وبمغ معامل اإلختالؼ )0.32تقع في تػصضف السػافقة، بانحخاؼ معضاري قضستو )

 وىحا يعشي وجػد اختالؼ محجود بضغ آراء العضشة محل الجراسة حػؿ ىحا الستغضخ.
(، وىحا يعشي 2.00بمغت قضسة الستػسط الحدابى الستغضخ الكمي لسعايضخ تقاريخ رقابة األداء ) .1

(، وبمغ معامل اإلختالؼ 0.09أنيا تقع في تػصضف عجـ السػافقة، بانحخاؼ معضاري قضستو )
%(، وىحا يعشي وجػد اختالؼ محجود ججًا بضغ آراء العضشة محل الجراسة حػؿ ىحا الستغضخ 4.52)

 جساع عمى ذلظ الخأي.واإل
تقاريخ رقابة اعمضة فمجى ويتزح مسا سبق اتفاؽ آراء العضشة محل الجراسة عمى السػافقة عمى  .3

األداء عمى أداء شخكات التأمضغ محل الجراسة، ولكشيع أجسعػا عمى عجـ السػافقة عمى تػافخ معايضخ 
ا يجؿ عمى قرػر ىحه التقاريخ عمى تػافخ رقابة األداء )السعايضخ االقترادية، الكفاءة، والفعالضة(، وىح

          تمظ العشاصخ بيا.
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   التحمضل االستجاللي -18
وىػ اختبار المعمسي ، وتع استخجامو بغخض قضاس  1قاـ الباحث بتصبضق اختبار )كاي(  -1       

 العالقات بضغ متغضخات الجراسة ، وكانت نتائج اختبارات الفخوض كسا يمي :

ال تػجج عالقة ذات داللة احرائضة  بضغ تقاريخ السخاجعة لجيػاف الخقابة  الخئضذ:الفخض  -أ
 السالضة االتحادي وبضغ األداء في شخكات التأمضغ العخاقضة العامة .

فاعمضة تقاريخ رقابة األداء وأداء مجى ومن خالل اختبار مخبع كاي الختبار العالقة بضن )
،  (P. Value = 0.943خئضدي، حضث كانت قضسة )يتبضغ صحة الفخض الشخكات التأمضن( 

تقاريخ السخاجعة لجيػاف الخقابة السالضة وجػد عالقة ذات داللة إحرائضة بضغ عجـ مسا يجؿ عمى 
 .االتحادي وبضغ األداء في شخكات التأمضغ العخاقضة العامة

يخ مخاجعة ال تػجج عالقة ذات داللة احرائضة لسجى فعالضة تقار  الفخض الفخعي األول: -ب
األداء لجيػاف الخقابة السالضة االتحادي وبضغ تعديد االقترادية عمى أنذصة شخكات التأمضغ 

ومن خالل اختبار مخبع كاي الختبار العالقة بضن )فاعمضة تقاريخ رقابة األداء العخاقضة العامة. 
 = P. Valueيتبضغ صحة الفخض الفخعي األوؿ ، حضث كانت قضسة )والسعايضخ االقترادية( 

تقاريخ السخاجعة لجيػاف  وجػد عالقة ذات داللة إحرائضة بضغعجـ ( ، مسا يجؿ عمى 0.120
   .الخقابة السالضة االتحادي وبضغ السعايضخ االقترادية ألنذصة شخكات التأمضغ العخاقضة العامة

ال تػجج عالقة ذات داللة احرائضة لسجى فعالضة تقاريخ مخاجعة  الفخض الفخعي الثاني: -ج
األداء لجيػاف الخقابة السالضة االتحادي وبضغ كفاءة أداء أنذصة شخكات التأمضغ العخاقضة العامة. 
ومن خالل اختبار مخبع كاي الختبار العالقة بضن )فاعمضة تقاريخ رقابة األداء ومعايضخ 

، مسا  (P. Value = 0.911الفخعي الثاني، حضث كانت قضسة ) يتبضغ صحة الفخض الكفاءة(
السخاجعة لجيػاف الخقابة السالضة  وجػد عالقة ذات داللة إحرائضة بضغ تقاريخعجـ يجؿ عمى 

                                       .االتحادي وبضغ كفاءة أداء أنذصة شخكات التأمضغ العخاقضة العامة
ال تػجج عالقة ذات داللة احرائضة لسجى فعالضة تقاريخ مخاجعة  لثالث:الفخض الفخعي ا -د

األداء لجيػاف الخقابة السالضة االتحادي وبضغ فعالضة أداء أنذصة شخكات التأمضغ العخاقضة . ومغ 
اختبار مخبع كاي الختبار العالقة بضن )فاعمضة تقاريخ رقابة األداء ومعايضخ الفعالضة( خالؿ 

( ، مسا يجؿ عمى P. Value = 0.632خض الفخعي الثالث، حضث كانت قضسة )يتبضغ صحة الف
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تقاريخ السخاجعة لجيػاف الخقابة السالضة االتحادي وجػد عالقة ذات داللة إحرائضة بضغ  عجـ 
                                        .وبضغ فعالضة أداء أنذصة شخكات التأمضغ العخاقضة العامة

قاـ الباحث باختبار فخوض الجراسة باستخجاـ اختبار )مخبع  حمضل االستجاللي:نتائج الت -2
كاي( وتبضغ عجـ وجػد عالقة بضغ تقاريخ السخاجعة لجيػاف الخقابة السالضة االتحادي وبضغ أداء 

ججول نتائج التحمضل شخكات التأمضغ العخاقضة العامة، وذلظ كسا ىػ مػضح بالججوؿ التالي:
 اإلستجاللي

 نتضجة اإلختبار مزسهن الفخض الفخض م

 الخئضدي الفخض 1
ال تػجج عالقة ذات داللة احرائضة  بضغ تقاريخ 

السخاجعة لجيػاف الخقابة السالضة االتحادي وبضغ أداء 
 شخكات التأمضغ العخاقضة العامة.

 صحة الفخض الخئضدي

2 
الفخض الفخعي 

 األول

فعالضة تقاريخ ال تػجج عالقة ذات داللة احرائضة لسجى 
مخاجعة األداء لجيػاف الخقابة السالضة االتحادي وبضغ 

تعديد االقترادية عمى أنذصة شخكات التأمضغ العخاقضة 
 العامة.

 صحة الفخض الفخعي األول

الفخض الفخعي  3
 الثاني

ال تػجج عالقة ذات داللة احرائضة لسجى فعالضة تقاريخ 
االتحادي وبضغ  مخاجعة األداء لجيػاف الخقابة السالضة

 كفاءة أداء أنذصة شخكات التأمضغ العخاقضة العامة.
 صحة الفخض الفخعي الثاني

الفخض الفخعي  4
 الثالث

ال تػجج عالقة ذات داللة احرائضة لسجى فعالضة تقاريخ 
مخاجعة األداء لجيػاف الخقابة السالضة االتحادي وبضغ 

 العامة.فعالضة أداء أنذصة شخكات التأمضغ العخاقضة 
 صحة الفخض الفخعي الثالث

 االستشتاجات والتهصضات
 أواًل : الشتائج 

 تػصمت الجراسة إلى مجسػعة مغ الشتائج أىسيا :نتائج الجراسة الشعخية  -أ
، ومغ ثع تحقضق  الساليتمعب مخاجعة األداء دورًا ىامًا في رفع كفاءة األداء اإلداري و  -1

 .األمثل لسػارد السذخوع السادية والبذخية و حساية وسالمة أصػؿ الذخكة بسختمف أنػاعيا األستغالؿ
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التقف فقط عشج اكتذاؼ نقاط الزعف والخمل واوجو القرػر وانسا تيجؼ  األداءاف مخاجعة  -1
 كسا تيجؼ إلى التصػيخ والتحدضغ.ايزا الى ايجاد الحمػؿ السالئسة واقتخاح بجائل مشاسبة ، 

يػفخ رأي مخاجع األداء ضسانًا ف مخاجعة األداء ترمح كأداة لقضاس كفاءة وفاعمضة اإلدارة ، ا -1
 .  لمحضػية السدتقبمضة لمذخكة

صعػبة وضع معجالت لتقضع أداء الػحجات الحكػمضة مسا يمقي بأىسضة خاصة عمى مخاجعة األداء  -1
 . لمتحقق مغ كفاءة وفاعمضة أداء الػحجات

سل يداعج  اجيدة الخقابة عمى مخاجعة األداء وتقػيع البخامج وحدب نػع ضخورة إعجاد دلضل ع -2
 . الشذاط 

 .اف مخاجعة األداء لع تمقي االىتساـ الكافي وكاف مغ نتضجة ذلظ عجـ ضيػر مفيـػ متفق عمضو  -3
 بسخاجعة األداء.قبل الذخوع  العسل عمى تػفضخ السدتمدمات الجاخمضة و الخارجضة  -4
 .  ني مغ بعس السذاكل التذخيعضة التي قج تشعكذ عمى مدتػى أدائواف نذاط التأمضغ يعا -5
أف انخفاض األداء في بعس األحضاف قج يعػد إلى ضعف الػعي لجى أغمب الذخائح أو تأثضخ  -6

  . األوضاع االمشضة 
أف السؤشخات السالضة أصبحت عاجدة لػحجىا عغ تقجيع صػرة صادقة وشاممة عغ أداء  -11

 . السؤسدة
السخاجعة العمضا دورًا ميسًا وحضػيًا في رفع مدتػى األداء السالي واإلداري الحكػمي تمعب اجيدة  -11

   ، وتعتبخ الخكضدة األساسضة في حساية السستمكات والسػارد العامة . 
 وتهصمت الجراسة بعج تحمضل محتهى تقاريخ األداء لجيهان الخقابة إلى اآلتي : 

 تقاريخ مخاجعة األداء عمى العػامل السؤثخة عمى أداء شخكات التامضغ. التخكد -
اعتساد الجيػاف في إعجاد تقاريخه عمى السؤشخات السالضة فقط ، واصبحت ىحه السؤشخات  -

 عاجدة عغ اعصاء صػرة صادقة عغ نتائج تقضضع األداء.
 ضغ .افتقار التقاريخ إلى تقضضع نطاـ الخقابة الجاخمضة في شخكات التام -
 أف التقاريخ ال تػلي اىسضة لمجػانب االقترادية واالجتساعضة لمشذاط التأمضشي. -
 وجػد ضعف في كفاءة أداء السخاجعضغ العاممضغ في ديػاف الخقابة السالضة .  -

 نتائج الجراسة السضجانضة  -ب
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تػصمت الجراسة إلى مجسػعة مغ الشتائج أىسيا : أضيخت نتائج الجراسة مغ واقع بضانات  -1
السبحػثضغ مػغ مػػضفي شػخكات التػأمضغ ، تػجج عالقة ذات داللة معشػية بضغ تقاريخ ديػاف الخقابة 
وأداء شخكات التأمضغ ، حضث أف التقاريخ تغصي كافة أنذصة الذخكات ، كسا تتدع بالػضػح واإليجاز 

ال اف ىحا االلتداـ ، وغضخ متحضدة )مػضػعضة( ، حضث يتزح التداـ ديػاف الخقابة بسعايضخ التقاريخ إ
شكمي مغ حضث إشار التقخيخ اما محتػى التقخيخ اليشدجع مع متصمبات مخاجعة األداء ، حضث بمغت 

(، وىحا يعشي أنيا تقع في 3.07قضسة الستػسط الحدابى الستغضخ الكمي لفاعمضة تقخيخ رقابة األداء )
%(، وىحا يعشي 10.27ختالؼ )(، وبمغ معامل اإل0.32تػصضف السػافقة، بانحخاؼ معضاري قضستو )

  وجػد اختالؼ محجود بضغ آراء العضشة محل الجراسة حػؿ ىحا الستغضخ.
ال تػجج عالقة ذات داللة معشػية بضغ التقاريخ واقترادية األداء في شخكات التأمضغ ، بمغت  -1

في تػصضف (، وىحا يعشي أنيا تقع 2.33قضسة الستػسط الحدابى الستغضخ الكمي لسعضار االقترادية )
%(، وىحا يعشي 20.25(، وبمغ معامل اإلختالؼ )0.47عجـ السػافقة، بانحخاؼ معضاري قضستو )

  وجػد اختالؼ واضح بضغ آراء العضشة محل الجراسة حػؿ ىحا الستغضخ.
ال تػجج عالقة ذات داللة معشػية بضغ التقاريخ وكفاءة األداء في شخكات التأمضغ ، بمغت قضسة  -1

(، وىحا يعشي أنيا تقع في تػصضف عجـ 2.00الحدابى الستغضخ الكمي لسعضار الكفاءة )الستػسط 
%(، وىحا يعشي وجػد 12.26(، وبمغ معامل اإلختالؼ )0.25السػافقة، بانحخاؼ معضاري قضستو )

 اختالؼ محجود بضغ آراء العضشة محل الجراسة حػؿ ىحا الستغضخ.
تقاريخ وفعالضة األداء في شخكات التأمضغ ، بمغت قضسة ال تػجج عالقة ذات داللة معشػية بضغ ال -1

(، وىحا يعشي أنيا تقع في تػصضف عجـ 2.10الستػسط الحدابى الستغضخ الكمي لسعضار الفعالضة )
%(، وىحا يعشي وجػد 14.17(، وبمغ معامل اإلختالؼ )0.30السػافقة، بانحخاؼ معضاري قضستو )

  جراسة حػؿ ىحا الستغضخ.اختالؼ محجود بضغ آراء العضشة محل ال
أضيخت نتائج الجراسة قرػر مؤشخات تقضضع أداء شخكات التأمضغ ) القصاع العاـ( السعسػؿ بيا  -2

 مغ قبل ديػاف الخقابة السالضة ، حضث تعتسج ىحه السؤشخات عمى الشدب السالضة .   
 ثانضاً : التهصضات

 :تهصي الجراسة في ضهء الشتائج التي تهصمت الضيا بسا يمي
 التهصضات الستعمقة بجيهان الخقابة السالضة االتحادي:
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تمعب تقاريخ مخاجعة األداء دورًا ىامًا  يتػجب التخكضد عمضيا مغ خالؿ السؤتسخات والشجوات  -1
 وأقامة الجورات التجريبضة لمعاممضغ بالجيػاف وإعجاد مقايضذ لألداء تتالئع مع نػع كل الشذاط.

ضخورة تخكضد ديػاف الخقابة عمى ادخاؿ تعجيالت عمى مؤشخات تقضضع األداء السعسػؿ بيا ،   -1
 ألقترارىا عمى السؤشخات السالضة وعجد ىحه السؤشخات عغ تقضضع االقترادية والكفاءة .

يتػجب عمى ديػاف الخقابة السالضة عشج اجخاء مخاجعة األداء التعاوف مع شخكات التأمضغ ،   -1
بالخبخاء في ىحا القصاع مغ اجل التػصل إلى نتائج وتػصضات تداعج شخكات التأمضغ  واالستعانة

 عمى ترحضح االنحخافات ومعالجة نقاط الزعف وتصػيخ أداءىا.
ضخورة تخكضد ديػاف الخقابة السالضة عمى العػامل الخارجضة الستسثمة في   ) البضئة القانػنضة ،   -1

 ية ( ، لتأثضخىا عمى أداء شخكات التأمضغ.البضئة التشافدضة ، البضئة اإلقتراد
 التهصضات الستعمقة بذخكات التأمضن :

تمعب البضئة القانػنضة دورًا ىامًا مغ حضث أثخىا في األداء لذخكات التامضغ ،وبالتالي يتػجب  -1
 بسا يشدجع مع مرمحة الذخكات السحمضة . 1112( لدشة 11تعجيل قانػف رقع )

غ سضاسة اعالنضة تتضح لأللذخاص السعشػيضغ والصبضعضضغ التعخؼ ضخورة تبشي شػخكات التػأمض -1
  .عمى مدايا التػأمضغ لمسػؤمغ ليػع فػي مقابػل األقداط البدضصة التي يتحسمػنيا

ضخورة االىتساـ ببشاء كػادر تأمضشضة قادرة عمى مػاجية التحجيات ومػاكبة التصػر في صشاعة  -1
لجى مػضفي شخكات التامضغ،كسا أف إدارات شخكات التأمضغ  التامضغ ، بيجؼ رفع كفاءة االداء الفشي

تدتصضع تصبضق إلدامضة التعمضع السيشي السدتسخ الحي يسكغ أف يتخح أشكااًل مختمفة وعجدًا معضشا مغ 
 . ابتعاث السػضفات والسػضفضغ في دورات تجريبضة في الخارج  الداعات.

 مجاالت البحث السدتقبمضة : 
انذاء قاعجة بضانات لمسخاشخ التي تػاجو قصاع التأمضغ في البضئة العخاقضة التي مغ السسكغ اف   -

 تؤثخ عمى سالمة أداء ىحه الذخكات . 
ثقافة تصبضق مخاجعة األداء لجسضع السدتػيات اإلدارية والفشضة سػاء في ديػاف تعديد وإدراؾ  -

 الخقابة السالضة ، وشخكات التأمضغ . 
مدتقبمضة لتصبضق مخاجعة األداء باستخجاـ معايضخ الكفاءة واالقترادية والفعالضة  إجخاء بحػث  -

 ضع األداء والسؤشخات السالضة .  ضوعجـ االكتفاء بتق
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ومؤشخات قضاس تشاسب  نسػذج كسي مقتخحإجخاء السديج مغ الجراسات السدتقبمضة لتقجيع   -
 العخاقي .  في سػؽ التأمضغ لتقضضع األداء السالي لذخكات التأمضغمخاجعة األداء 

 السخاجع
ابػ بكخ ، عضج احسج ، دراسات وبحػث في التأمضغ ، بحػث عمسضة محكسة ، الصبعة األولى ،  -1

 .  1111 ، عساف : دار الرفاء لمشذخ والتػزيع
إبخاىضع ، عمي أوىاج عمي , " دور السخاجعة اإلدارية في دعع وتخشضج القخارات االستخاتضجضة  -2

, قدع السحاسبة ، جامعة البحخ األحسخ، كمضة  مشذهرة  –رسالة دكتهراه دػدانضة " ، بالسرارؼ ال
  . 1114الجراسات العمضا ، الدػداف ، 

األشقخ، دمحم أحسج ، " مجاالت مداىسة مخاجعة األداء في خجمة اإلدارة وتخشضج قخاراتيا في  -3
، الجامعة اإلسالمضة ) غدة( ،  مشذهرة –رسالة ماجدتضخ ، " الذخكات السداىسة العامة الفمدصضشضة

 .    1115كمضة التجارة ، فمدصضغ ، 
االمارات العخبضة  - مشذهرات جامعة االماراتاالصع ، مختار ، إدارة السػازنات العامة ،  -1

 . 1111الستحجة ، 
جخبػع ، يػسف دمحم و حمذ ، سالع عبجهللا ، " مجاالت مداىسة السخاجعة اإلدارية في خجمة  -2

  . 1114،  مشذهر –بحث دارة وتخشضج قخاراتيا ، اإل
نسػذج كسي مقتخح لتقضضع األداء السالي لذخكات التأمضغ السباشخ بالتصبضق " جمػؿ ، عصضة دمحم ، -6

السشطسة ،  السجمة العمسضة لإلدارة" ، عمى تأمضغ السستمكات والسدئػلضة في سػؽ التأمضغ السرخي 
 . 115، 62 الرفحات ، 1112الخامذ والثالثػف ، العجد األوؿ ، العخبضة لمتشسضة اإلدارية ، السجمج

مجيخية الحدابات القػمضة ،  –الجياز السخكدي لألحراء  –جسيػرية العخاؽ ، وزارة التخصضط  -4
-1111لدشتي  "معجلة سمدمة"التقجيخات الفعمضة الدشػية لمشاتج السحمي القػمي والجخل اإلجسالي ، 

 .  1116السرجر نفدو ، تذخيغ الثاني ، 1114. سشة  1115، ، كانػف الثاني1113- 1112
دروير ، سعضج أحسج ، " مخاجعة الكفاءة اإلدارية في ضػء تعجد أىجاؼ السشذأة السحاسبضة :  -5

غضخ مشذػرة ، جامعة  –بالتصبضق عمى إحجى مؤسدات قصاع الرشاعات السعجنضة " ، رسالة دكتػراة 
  . 1662القاىخة ، فخع الخخشـػ ، 

  . 1116ديػاف الخقابة السالضة االتحادي ، خصة الجيػاف الدشػية لعاـ  -6
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الدبضجي ، نػار دىاـ ، دور الخبخة الػششضة في التػعضة لستصمبات تشفضح اتفاقضة األمع الستحجة  -11
  . 1111،  11، العجد مجمة الحل القانهنضة ترجر عن ىضئة حل نداعات السمكضةة لسكافحة الفداد ، 

 . 1112، دار الخاية لمشذخ  :،عساف ، التأمضغ السبادئ واالسذ والشطخيات سالع رشجي، سضج   -11

صالح  ، بػراف فاضل ، " التحجيات التي تػاجو قصاع التأمضغ في العخاؽ دراسة تحمضمضة " ،  -11
 .  1114( سشة 11( السجمج )111العجد )  مجمة العمهم األقترادية واإلدارية

صالح ، بػراف فاضل ، دور التأمضغ مغ الحػادث الذخرضة في تقمضل أثار االعساؿ اإلرىابضة ،  -11
  .  1111غضخ مشذػرة ، بغجاد ، –رسالة ماجدتضخ 

، فاعمضة تعجد األجيدة الخقابضة في مػاجية الفداد السالي  الرالحي ، رياض شعالف حضخو -11
  .1115،  انهن ، جامعة القادسضة ، العخاقمشذهرة ، كمضة الق –، رسالة  ماجدتضخ واإلداري 

دار الصبعة الدادسة،  القاىخة :،األصػؿ العمسضة والعسمضة الخصخ والتأمضغ .  سالمة، عبج هللا   -11
 .  1653، الشيزة العخبضة

عبجالفتاح ، دمحم عبجالفتاح دمحم ، "مذكالت تصبضق مخاجعة األداء كأداة لخفع كفاءة األداء " ،  -13
 . 1653، كمضة التجارة ، جامعة عضغ شسذ ،  غضخ مشذهرة –ماجدتضخ رسالة 

،  الجسعضة السرخية لإلدارة السالضةعبجالسشعع ، حدغ, " تقجيع لسفيـػ السخاجعة االدارية " ،  -14
 . 1665،  1العجد  14السجمج 

عخفو ، حدضغ مرصفى إبخاىضع ،" أسمػب مقتخح لتقضضع شخكات التأمضغ السباشخ بالتصبضق عمى  -15
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