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 يؼىلبد ويمىيبد رمييى األداء انضشيجً

 ثًصهسخ انضشائت انًصشيخ

 َدالء يسًذ يسسٍ انششيف

 

 

 :انًهخص

 ،رؼزجش ػٍّيخ رمييُ األداء اٌؼشيجٝ اٌمٛح اٌذافؼخ اٌؾميميخ ٌّظٍؾخ اٌؼشائت

فٙٝ اٌزٝ رؾذد ِغزٜٛ أداء ِظٍؾخ اٌؼشائت ٚٔغبؽٙب، ٌّب ٌٙب ِٓ أّ٘يخ ثبٌغخ 

رؼًّ ػٍٝ رؾميك أ٘ذاف ِظٍؾخ اٌؼشائت ٚرطٛيش٘ب، ٚ٘ٝ ثزٌه رئصش ػٍٝ 

اٌّؼٛلبد  ِٓ اعزشاريغيخ ِظٍؾخ اٌؼشائت اٌّظشيخ. ٌٚىٓ ٕ٘بن اٌىضيش

ِشاؽٍٙب؛ فّٓ عيطشرٙب ػٍٝ ػٍّيخ رمييُ األداء ثّخزٍف  رفشع اٌزٝ ٚاٌّمِٛبد

ػٍّيخ رمييُ األداء  عٙخ اٌّؼٛلبد ٔغذ أْ ٕ٘بن اٌّؼٛلبد اٌّزؼٍمخ ثؤ٘ذاف

اٌؼشيجٝ، ِٚؼبييش٘ب، ٚؽشق ٚٔزبئظ اٌزمييُ، ٚاعشاءاد اٌزظؾيؼ، ٚاٌغٙبد 

اٌّغئٌٛخ ػٕٙب، ٚرٛليزٙب. ِٚٓ عٙخ اٌّمِٛبد ٔغذ أْ ٕ٘بن اٌّمِٛبد اٌّزؼٍمخ 

ِٚؼبييش٘ب، ٚؽشق ٚٔزبئظ اٌزمييُ، ثؤ٘ذاف ػٍّيخ رمييُ األداء اٌؼشيجٝ، 

ٚاعشاءاد اٌزظؾيؼ، ٚاٌغٙبد اٌّغئٌٛخ ػٕٙب، ٚرٛليزٙب. ٚػٍيٗ، عيزُ دساعخ 

ٚرؾٍيً وٍيّٙب ثٙذف رؼييك اٌفغٛح ثيٓ األداء اٌؼشيجٝ اٌفؼٍٝ ٚاألداء اٌؼشيجٝ 

 اٌّؼيبسٜ ِّب يئدٜ اٌٝ صيبدح وفبءح ٚفبػٍيخ أداء ِظٍؾخ اٌؼشائت اٌّظشيخ.
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Abstract: 

Performance assessment is considered taxable real driving 

force to the Egyptian Tax Authority, it is the one who 

determines the performance of the Egyptian Tax Authority 

and the level of success, because of its great importance 

working to achieve the goals of the Egyptian Tax Authority 

and development, which thus affects the Egyptian Tax 

Authority strategy. But there are a lot of  obstacles and 

ingredients that impose its control over the performance 

assessment process in various stages; the one hand, the 

obstacles we find that there are obstacles related to the 

objectives of tax process performance assessment, And 

standards, methods and results of the assessment, and 

correction procedures, and those responsible for them, and 

timing. On the other ingredients, we find that there are 

elements related to the objectives of tax performance 

assessment process, and standards, methods and results of the 

assessment, and correction procedures, and those responsible 

for them, and timing. Thus, it will be a study and analysis of 

both the aim of narrowing the gap between the performance of 

the tax and the actual tax performance standard, leading to 

increased efficiency and effectiveness of the performance of 

the interest of the Egyptian taxes. 
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 ًمذيــخ:ان

 ثغيطخ فٝ ػٍّيخ رجذٚ األداء لذ رمييُ ػٍّيخ أْ األدثيبد اٌؾذيضخأوذد 

اٌّؼٛلبد  ِٓ وضيشا   ٚرؾٜٛ اٌزؼميذ، ػٍٝ اٌىضيش ِٓ رٕطٜٛ أٔٙب اال ظب٘ش٘ب،

يزُ رغٍيؾ  عيطشرٙب ػٍٝ ػٍّيخ رمييُ األداء، ٚعٛف رفشع اٌزٝ ٚاٌّمِٛبد

رطجيمٙب ٌضيبدح  ػٍٝ أُ٘ اٌّؼٛلبد ٚويفيخ ِٛاعٙزٙب، ٚاٌّمِٛبد ٚويفيخ اٌؼٛء

 اٌّظشيخ.  اٌؼشيجٝ ثّظٍؾخ اٌؼشائت فبػٍيخ رمييُ األداء

 أوالً: انذساسبد انسبثمخ:

 :( ثؼُىاMiller, 2013ٌ) دساسخ .1

"Assessment the performance of Telecommunications 

Companies Using the Card Balanced Performance " 

 ثبعزخذاَ ثطبلخ األداء اٌّزٛاصْ"" رمييُ أداء ششوبد االرظبالد 

٘ذفذ اٌذساعخ اٌٝ رمييُ أداء ششوبد االرظبالد فٝ ػٛء اٌغٛأت األسثؼخ 

ٌّميبط األداء اٌّزٛاصْ ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌؼبٍِْٛ ٚاٌّغبّْ٘ٛ فٝ ششوبد 

( ِٓ اٌؼبٍِيٓ 895االرظبالد، ٌٚزؾميك أ٘ذاف اٌذساعخ رُ رٛصيغ اعزجبٔخ ػٍٝ )

 ٚاٌّغبّ٘يٓ.

 رىصهذ انذساسخ إنً انُزبئح انزبنيخ:ونمذ 

ٕ٘بن ػاللخ اسرجبؽ ؽشديخ لٛيخ راد ِغضٜ ثيٓ دسعخ وً عبٔت ِٓ عٛأت  .أ 

 األسثؼخ ٚاٌذسعخ اٌىٍيخ ٌٍّميبط.  (BSC)ِميبط األداء اٌّزٛاصْ

أػطٝ ِؼظُ اٌؼبٍِيٓ ٚاٌّغبّ٘يٓ رمييّب  ِخزٍفب  ٌألداء فٝ اٌؼٍّيبد اٌذاخٍيخ  .ة 

 ٚاٌزؼٍيُ ٚإٌّٛ.
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يٛعذ رؤصيش لٜٛ ٌٕظبَ رمييُ األداء ػٍٝ اٌؼبٍِيٓ ثغجت ػذَ ٚعٛد رغزيخ ال  .ط 

 ساعؼخ.

 ػذَ االػزّبد ػٍٝ ٔزبئظ اٌزمييُ فٝ ارخبر اٌمشاساد اٌّزؼٍمخ ثبٌؼبٍِيٓ. .د 

 

 ولذ أوصذ انذساسخ ثبآلرً:

 يغت أْ يزىيف ٔظبَ رمييُ األداء ِغ ؽبعبد اٌؼبٍِيٓ. .أ 

 ؾيض اٌشخظٝ.يغت أْ يزؾشس ٔظبَ رمييُ األداء ِٓ اٌز .ة 

 يغت أْ رغزخذَ ٔزبئظ رمييُ األداء فٝ ارخبر اٌمشاساد. .ط 

 يغت أْ يىْٛ اٌّميّيٓ ِئٍ٘يٓ ِٚذسثيٓ. .د 

 

(Simon, 2014دساسخ ) .2
  

 :ثؼُىاٌ

" Impact the Effectiveness of the Assessment System in the 

Development of the Performance of Faculty Members in 

Higher Educational Institutions " 

" رؤصيش فبػٍيخ ٔظبَ رمييُ األداء ػٍٝ رطٛيش أداء أػؼبء ٘يئخ اٌزذسيظ فٝ 

 ِئعغبد اٌزؼٍيُ اٌؼبٌٝ"

ٍٝ ِذٜ فبػٍيخ ٔظبَ رمييُ األداء فٝ رطٛيش ٘ذفذ اٌذساعخ اٌٝ اٌزؼشف ػ

ٚٚعٙبد ٔظش  اٌّئعغبد اٌزؼٍيّيخ اٌؼٍيب ِٓ خالي اٌٛلٛف ػٍٝ رظٛساد

 .  Louisianaأػؼبء ٘يئخ اٌزذسيظ فٝ عبِؼخ ٌٛصيبٔب

 ونمذ رىصهذ انذساسخ إنً انُزبئح انزبنيخ:

ح لٍخ اٌذافؼيخ ٚاٌزؾفيض ٌذٜ أػؼبء ٘يئخ اٌزذسيظ ٌؼذَ ٚعٛد ٔظُ ِزطٛس .أ 

 ٌٍّىبفؤد ٚاٌزشليبد رمَٛ ػٍٝ أعبط ٔزبئظ ٔظبَ رمييُ األداء.
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وٍّب وبٔذ ػٍّيخ اٌزمييُ أفؼً، أدٜ رٌه اٌٝ رؾغيٓ أداء أػؼبء ٘يئخ  .ة 

 اٌزذسيظ ٚأداء اٌغبِؼخ.

 ال يغيش ٔظبَ رمييُ األداء ثظفخ دٚسيخ ِغزّشح. .ط 

ٚعٛد أْ ٔظبَ رمييُ األداء ٘ٛ ٔظبَ رمٍيذٜ، ٌٚيظ ٌٗ رؤصيش لٜٛ ثغجت ػذَ  .د 

 رغزيخ ساعؼخ ٌٍٕظبَ.

 ولذ أوصذ انذساسخ ثبآلرً: 

يغت رطجيك اعزشاريغيخ شبٍِخ ٌزمييُ األداء، ثؾيش رىْٛ ِٕغغّخ ِغ األ٘ذاف  .أ 

 اٌّغزمجٍيخ.

ػشٚسح رشىيً ٌغٕخ ٌزمييُ األداء رزىْٛ ِٓ ِغّٛػخ ِٓ اٌخجشاء اٌزيٓ يّىٓ  .ة 

ػٍٝ  أْ يغبػذٚا فٝ ٚػغ ِغّٛػخ ِٓ اٌزٛطيبد ٚااللزشاؽبد رغبػذ

 رؾغيٓ ػٍّيخ اٌزمييُ.

 يغت أْ يىْٛ ٔظبَ رمييُ األداء ِمجٛال  ٌذٜ أػؼبء ٘يئخ اٌزذسيظ. .ط 

 يغت رؤ٘يً ٚرذسيت اٌّميّيٓ ػٍٝ اعزخذاَ ؽشق ِزؼذدح ٌزمييُ األداء. .د 

 

 :( ثؼُىاDeing, 2014ٌدساسخ ) .3

"The Role of University Policies in Assessing the 

Effectiveness of the Performance of the Administrative 

Staff " 

 " دٚس عيبعبد اٌغبِؼخ فٝ رمييُ فبػٍيخ أداء اٌّٛظفيٓ اإلداسييٓ"

اثشاص دٚس اٌغيبعبد اٌغبِؼيخ فٝ رمييُ فبػٍيخ أداء اٌىبدس  اٌٝ اٌذساعخ ٘ذفذ

ٚلذ اػزّذد اٌذساعخ ػٍٝ االعزجبٔخ وؤداح ٌغّغ اٌجيبٔبد ؽجمذ ػٍٝ ػيٕخ  اإلداسٜ،

 ( ِفشدح.898ؽجميخ ػشٛائيخ شٍّذ )
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 ونمذ رىصهذ انذساسخ إنً انُزبئح انزبنيخ:

وجيشح  أْ اٌزيٓ ِبسعٛا عيبعخ اٌزمييُ ٌّغٛا أٔٙب رغشثخ ِشغؼخ ٚراد ليّخ .أ 

عبػذد ػٍٝ اٌزخطيؾ ؽيش عبػذرُٙ فٝ رؾفيض اٌؼبٍِيٓ ػٍٝ اٌؼًّ، وّب 

 .ٌٍزطٛيش اٌٛظيفٝ ٌُٙ

اٌزمييُ  دسعخ فٝ اٌزمييُ، ٚاٌزشويض ػٍٝ 368اػطبء ا٘زّبَ أوجش الرجبع عيبعخ .ة 

ػٓ  اٌزظبػذٜ، ٚاٌؼًّ ػّٓ سٚػ اٌفشيك ؽيش يؼطٝ طٛسح أٚػؼ

 .اٌٛالغ

رضداد طؾخ ػٍّيخ اٌزمييُ ثضيبدح فشص ِالؽظخ أداء ٚعٍٛن اٌّٛظف اٌزٜ  .ط 

 يغشٜ رمييُ أدائٗ.

اسرفبع ِغزٜٛ ادسان اٌؼبٍِيٓ ٌفبػٍيخ ٔظبَ رمييُ األداء فٝ رؾميك األ٘ذاف  .د 

 اٌزٝ ٚػغ ِٓ أعٍٙب.

 ولذ أوصذ انذساسخ ثبآلرً:

 يغت أْ رذػُ اإلداسح اٌؼٍيب ٔظبَ اٌزمييُ ثٛػٛػ. .أ 

ػشٚسح رغٍيؾ اٌؼٛء ػٍٝ األعبٌيت ٚاٌطشق اٌؾذيضخ ٚاٌفؼبٌخ فٝ رمييُ  .ة 

 األداء ِٚؾبٌٚخ رطجيمٙب.

 ِشاػبح اٌغٛأت اٌغٍٛويخ فٝ اٌزمييُ.ػشٚسح  .ط 

 اٌالصِخ. ػشٚسح رطٛيش ٔظبَ رمييُ األداء، ِٕٚؾٗ اٌظفخ اٌشعّيخ ٚاٌزٕظيّيخ .د 

 

 :( ثؼُىاGeijsel, 2014ٌ) دساسخ .4

" The Role of Advertising Agencies Use of Performance 

Assessment from the Standpoint of Account Managers 

Assessment practices " 

 " دٚس ٚوبالد اإلػالْ فٝ اعزخذاَ رمييُ األداء ِٓ ٚعٙخ ٔظش ِذساء اٌؾغبثبد"
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ؾغبثبد ٘ذفذ اٌذساعخ اٌٝ اٌمبء اٌؼٛء ػٍٝ ِّبسعبد رمييُ أداء ِذيشٜ اٌ

فٝ ٚوبالد اإلػالْ اٌزٝ رؼًّ فٝ اٌٛاليبد اٌّزؾذح األِشيىيخ، ٚرٌه ٌٍزؼشف فيّب 

ارا وبٔذ ٘زٖ اٌٛوبالد رزجغ اٌطشق اٌالصِخ ٌؼّبْ اٌٛطٛي اٌٝ ػٍّيخ رمييُ 

فؼبٌخ، ًٚ٘ رخزٍف ِّبسعبد ػٍّيخ اٌزمييُ ثبخزالف ؽغُ ٚوبٌخ اإلػالْ، ٚوبٔذ 

 خ اػالْ.( ٚوب34ٌػيٕخ اٌذساعخ ِىٛٔخ ِٓ )

 ونمذ رىصهذ انذساسخ إنً انُزبئح انزبنيخ:

أْ اٌّّبسعبد اٌّغزخذِخ فٝ رمييُ األداء ال رؼّٓ رؾميك اٌّغزٜٛ اٌّطٍٛة  .أ 

 .ِٓ اٌفبػٍيخ ٚاٌؼذاٌخ

يغبػذ رمييُ األداء ػٍٝ اظٙبس اٌفشٚق اٌؾميميخ اٌّٛعٛدح فٝ ِغزٛيبد أداء  .ة 

 .ِذيشٜ اٌؾغبثبد

ػٍّيخ اٌزمييُ ثبٌشٌّٛيخ اٌىبفيخ ٌغّيغ ال رزظف اٌّؼبييش اٌّغزخذِخ فٝ  .ط 

 .عٛأت األداء

ِٛافمخ ِذيشٜ اٌؾغبثبد ثذسعخ ػبٌيخ ػٍٝ األخز ثزؼذد ّٔبرط رمييُ األداء،  .د 

 .ٚأْ رمغ ِغئٌٛٚيخ اٌزمييُ ػٍٝ ػبرك اٌشئيظ اٌّجبشش

 ولذ أوصذ انذساسخ ثبآلرً:

، يغت أْ رؼًّ وً ٚوبٌخ اػالْ ػٍٝ دساعخ اٌٛػغ اٌذاخٍٝ ٚاٌخبسعٝ .أ 

ٚايغبد اٌٛعبئً ٌزطجيك ٔظُ رمييُ األداء، ِٚؼبٌغخ االٔؾشافبد، ِٚؾبٌٚخ 

 رغٕجٙب ثمذس اإلِىبْ ٌزؾظً ػٍٝ ٔزبئظ ؽميميخ.

 ػشٚسح ػًّ دٚساد رذسيجيخ رٛعٗ اٌٝ وً اٌّششفيٓ ػٍٝ ػٍّيخ رمييُ األداء. .ة 

يغت ػًّ سثؾ شجىٝ ٌٍؾبعت، ٚرٌه ٌؼّبْ أخز اٌّؼٍِٛبد ثشىً عشيغ  .ط 

ْ االٔزظبس، ؽزٝ يزُ رغٕت اسرىبة األخطبء، ٚاٌؼًّ ػٍٝ رزٌيً أٚال  ثؤٚي دٚ

 اٌظؼٛثبد اٌزٝ رؼزشع ػٍّيخ رمييُ األداء. 
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ػشٚسح اػطبء اٌذػُ ٌٍّميّيٓ فٝ رطجيك ِب رؼٍّٖٛ ِٓ اٌجشاِظ اٌزذسيجيخ  .د 

 ػٍّيب .

 

 :( ثؼُىاCurda, 2014ٌدساسخ ) .5

" The Impact of Application Performance on Multinational 

Companies to Assess System " 

 " رؤصيش رطجيك ػٍّيخ رمييُ األداء ػٍٝ اٌششوبد اٌّزؼذدح اٌغٕغيبد "

٘ذفذ اٌذساعخ اٌٝ فؾض ِذٜ طؾخ اإلعشاءاد اٌّغزخذِخ فٝ ّٔبرط رمييُ 

فٝ ٘زٖ إٌّبرط، ٚاػزّذد  األداء، ِٚذٜ رٛفش اٌؼذاٌخ اإلعشائيخ ٚاٌزٛصيؼيخ

( ششوخ أِشيىيخ رؼًّ فٝ اٌّغبي اٌذٌٚٝ 55اٌذساعخ ػٍٝ ػيٕخ ِىٛٔخ ِٓ )

 ِزخظظخ فٝ رمذيُ االعزضّبساد اٌّزؼٍمخ ثبٌزؼٛيؼبد.

 ونمذ رىصهذ انذساسخ إنً انُزبئح انزبنيخ:

رغزخذَ غبٌجيخ اٌششوبد اٌّجؾٛصخ ّٔبرط اٌزمييُ ٔفغٙب اٌّغزخذِخ ثبٌششوخ  .أ 

يش أْ ٔغجخ لٍيٍخ ِٓ ٘زٖ اٌششوبد رظُّ ّٔبرط ثّب يزٕبعت ِغ األَ، ؽ

 اٌظشٚف اٌغبئذح فٝ اٌذٚي اٌّغزؼيفخ.

 رغزخذَ غبٌجيخ اٌششوبد اٌّجؾٛصخ أعٍٛة عٕٛيخ اٌزمييُ. .ة 

ٕ٘بن ػاللخ ايغبثيخ ثيٓ أعٍٛة اٌزمييُ اٌغٕٜٛ ٚٔظف اٌغٕٜٛ ِٚذٜ رٛفش  .ط 

 اٌذلخ فٝ ّٔبرط اٌزمييُ.

مبئٍخ ثؤْ اعزخذاَ ِؼبييش ِزؼذدح فٝ ّٔبرط رمييُ األداء رؤويذ فشػيخ اٌذساعخ اٌ .د 

 يشرجؾ ايغبثيب  ثبدسان اٌؼبٍِيٓ ٌذلخ رمييُ األداء.
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 ولذ أوصذ انذساسخ ثبآلرً:

ػشٚسح أْ يزُ رطجيك ّٔبرط رمييُ األداء ِٓ لجً اٌّميّيٓ ثشىً طؾيؼ  .أ 

أْ رذػُ ٚدليك، ٚأْ يىْٛ ٕ٘بن رٕظيُ ٌٍٛلذ ٚاٌغٙذ، ٚػٍٝ اإلداسح اٌؼٍيب 

 ٘زٖ إٌّبرط ثبٌشىً اٌّالئُ.

ػشٚسح صيبدح اٌفشص اٌزٝ رؼطٝ ٌٍّميُ ٌّالؽظخ أداء ٚعٍٛن اٌّٛظف اٌزٜ  .ة 

 يغشٜ رمييُ أدائٗ.

ػشٚسح ٚعٛد رٕٛع وجيش فٝ اٌزمذيشاد اٌزٝ رؼطٝ ٌٍؼبٍِيٓ اٌزيٓ يغشٜ  .ط 

 رمييُ أدائُٙ.

 ػشٚسح أْ رّزبص ّٔبرط رمييُ األداء ثبٌؼذاٌخ. .د 

 

 

 انذساسخ االسزطالػيخ:ثبَيبً: 

فٝ ػٛء اٌذساعخ االعزطالػيخ اٌزٝ لبِذ ثٙب اٌجبؽضخ ثّظٍؾخ اٌؼشائت 

الؽظذ ٚعٛد ِشىالد رٛاعٗ رطجيك ػٍّيخ رمييُ األداء اٌؼشيجٝ ثّظٍؾخ 

اٌؼشائت ِّب أدٜ اٌٝ اػبلخ رؾميك أ٘ذاف اٌّظٍؾخ االعزشاريغيخ فٝ ِغبٔذح 

ؾبٌيخ، ٚدفغ ػغٍخ اٌزّٕيخ ٚإٌّٛ عيبعبد اإلطالػ االلزظبدٜ ٚاالعزّبػٝ اٌ

 ٌٍّغزّغ ٌشفغ ِغزٜٛ اٌّؼيشخ ٚصيبدح اٌشفب٘يخ االلزظبديخ ٚاٌؼذاٌخ االعزّبػيخ.

 ثبنثبً: يشكهخ انجسث:

اٌفؼبي فٝ ِظٍؾخ  رؾميك اٌزمييُ يّىٓ طيبغخ ِشىٍخ اٌجؾش فٝ طؼٛثخ

 غيش األغٍت يّبسعٛٔٗ ػٍٝ ٚألْ اٌزيٓ ٌٍؾىُ اٌشخظٝ، اٌؼشائت ألٔٗ يخؼغ

 ِٓ اٌؼبٍِيٓ ال ػٓ أْ اٌىضيش فؼال   ػبٌيخ، ثفبػٍيخ ويفيخ ارمبٔٗ ػٍٝ عيذا   ِذسثيٓ

 . أدائُٙ ثشؤْ االٔزمبداد عّبع فٝ يشغجْٛ
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 ساثؼبً: أهًيخ انجسث:

 األهًيخ انُظشيخ: .1

رٕجغ أّ٘يخ اٌجؾش ِٓ وٛٔٗ اعزغبثخ الرغبٖ عذيذ ثذأ يّٕٛ ِئخشا  فٝ ِغبي  .أ 

ّبَ اٌجبؽضيٓ يزؾٛي ِٓ اٌغٛأت اٌميبعيخ اٌٝ ثؾٛس اٌزمييُ، ثّمزؼبٖ ثذأ ا٘ز

 اٌغٛأت غيش اٌميبعيخ ػٕذ دساعخ رمييُ األداء.

يؾبٚي اٌجؾش ٌفذ أٔظبس اٌمبئّيٓ ػٍٝ اداسح ِظٍؾخ اٌؼشائت اٌٝ أّ٘يخ  .ة 

رمييُ األداء اٌؼشيجٝ ٚاٌذٚس اٌزٜ يّىٓ أْ يٍؼجٗ فٝ رؾميك سػب اٌؼبٍِيٓ 

اٌزٝ رؼًّ ػٍٝ ريغيش االٌزضاَ اٌطٛػٝ ٚاٌٌّّٛيٓ، ٚرؾغيٓ اٌخذِخ اٌؼشيجيخ 

 ٌٌٍّّٛيٓ، ِٚغبػذح اٌّّٛي ػٍٝ اٌٛفبء ثبالٌزضاِبد اٌؼشيجيخ.

 األهًيخ انزطجيميخ: .2

رمذيُ خذِبد ػشيجيخ ِزّيضح ٌذافؼٝ اٌؼشائت، ٚخبطخ أْ اٌؼذيذ ِٓ  .أ 

اٌذساعبد ٚاٌجؾٛس اٌؼشثيخ ٚاألعٕجيخ لذ أصجزذ فبػٍيخ ٘زا اٌّٛػٛع، ِّب 

ألخز ثٗ فٝ ِظٍؾخ اٌؼشائت ثّشاػبح ظشٚفٙب اٌجيئيخ يغزذػٝ ػشٚسح ا

 .ٚاٌؼٛاًِ اٌّئصشح ػٍيٙب رؾميمب  ٌشإيخ ِظٍؾخ اٌؼشائت

 يزٛلغ ٌٙزا اٌجؾش رؾميك ػذح آصبس ايغبثيخ ٌزطٛيش أداء ِظٍؾخ اٌؼشائت .ة 

أؽذ أعٍؾخ إٌّظّبد اٌّؼبطشح فٝ  ؽيش يؼذ رمييُ األداء اٌذٚسٜ اٌّغزّش

 ِٛاعٙخ رؾذيبد ِٚزغيشاد اٌمشْ اٌؾبدٜ ٚاٌؼششيٓ. 

 خبيسبً: أهذاف انجسث:

 اٌزؼشف ػٍٝ ِؼٛلبد رمييُ األداء اٌؼشيجٝ ثّظٍؾخ اٌؼشائت. .8

 اٌزؼشف ػٍٝ ِمِٛبد رمييُ األداء اٌؼشيجٝ ثّظٍؾخ اٌؼشائت. .2

رمييُ األداء اٌؼشيجٝ اٌزٛطً اٌٝ رٛطيبد ٚالزشاؽبد ٌؼالط أٚعٗ لظٛس  .3

 ثّظٍؾخ اٌؼشائت.
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 سبدسبً: اإلطبس انُظشي نهجسث:

 انًجسث األول: يؼىلبد رمييى األداء انضشيجً:

 اٌميبَ ثٗ اعزؾبٌخ رفشع يؾٜٛ ِٛػٛع رمييُ األداء وضيش ِٓ اٌّؼٛلبد اٌزٝ

أُ٘ اٌّؼٛلبد اٌّزؼٍمخ  ػٍٝ اٌؼٛء اٌجبؽضخ ِٚشٍع، ٚعٛف رغٍؾ ثشىً ربَ

ثؤ٘ذاف رمييُ األداء اٌؼشيجٝ، ِٚؼبييشٖ، ٚؽشق رمييّٗ، ٚٔزبئظ رمييّٗ، ٚاعشاءارٗ 

 اٌزظؾيؾيخ، ٚاٌغٙبد اٌّغئٌٛخ ػٕٗ، ٚرٛليزٗ. وّب يٍٝ:     

 األداء انضشيجً: رمييى ػًهيخ ثؤهذاف انًزؼهمخ انًؼىلبد .1

 ػٍٝ رٕطِٜٛٚؾذدح، فغٛف  ٚاػؾخ ارا ٌُ رىٓ األ٘ذاف ال شه أْ

 ٌٍؼبٍِيٓ أْ يغذ صُ فمؾ، يشاٖ وّب اٌٙذف رؾميك يغؼٝ اٌٝ فبٌّذيش عبدح، اخزالفبد

 اٌزمييُ ِؼٛلبد ثؤْ Wohlersيمٛي ٌٚشص  اٌغيبق ٘زا ٚفٝ رّبِب  ػٕٗ، ِخزٍفب   ٘ذفب  

  رؾميمٙب ثبٌّٕظّخ. رؾذيذ األ٘ذاف اٌّطٍٛة فٝ اٌٛػٛػ لٍخ ٔبشئخ ِٓ

 األداء انضشيجً: رمييى ثًؼبييش انًزؼهمخ انًؼىلبد .2

 اٌّؼبييش، األداء ٘ٛ ػذَ ٚػٛػ رمييُ رئصش ػٍٝ فبػٍيخ اٌزٝ األعجبة ثيٓ ِٓ

 ػٍٝ االػزّبد اسرجبؽٙب ثبٌٛطف اٌٛظيفٝ ٌّخزٍف األلغبَ، ثّؼٕٝ ػذَ ٚطؼٛثخ

 لذ ثغّيغ شؼت ِظٍؾخ اٌؼشائت، فّضال   ِٛؽذح ٌزمييُ األداء اٌؼشيجٝ ِؼبييش

ٌشؼجزٝ اٌؾغض  ِٕبعجخ رىْٛ ٚال ٌشؼجخ اٌفؾض، خِٕبعج اٌّؼبييش ثؼغ رىْٛ

ٌىً  ِؼبييش خبطخ األداء رمييُ ّٔٛرط يزؼّٓ أْ يغت ٚاٌّؼٍِٛبد، ٚ٘ىزا. ٌزٌه

 اٌىفبءح :اٌزمييُ وبٌّؼبييش اٌٛطفيخ ِضً اٌّؼبييش طؼجخ أْ ٕ٘بن ثؼغ وّب شؼجخ،

 إٌزبئظ ٚوفبءح االرظبي،ػٍٝ ػىظ اٌّؼبييش اٌىّيخ ِضً: ٚاٌميبدح اإلداسيخ،

يزُ اٌزٛطً اٌيٙب، ٌّٚٛاعٙخ  اٌزٝ اٌزمييُ ٔزبئظ ِظذاليخ ٚاٌّخشعبد، ِّب يمًٍ ِٓ

 ٚاألثؼبد اٌٛظيفيخ ِؾذدح. ٚاػؾخ، اٌّؼبييش رىْٛ أْ يغت اٌّؼٛلبد ٘زٖ
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 طشق رمييى األداء انضشيجً:ث انًزؼهمخ انًؼىلبد .3

 فبػٍيخ صيبدح فٝ وجيش أصش ِٓ ٚدليمخ ٚاػؾخ ٌزٛافش أ٘ذاف ِٚؼبييش وّب

 ٘زٖ ٔغبػ فٝ وجيشا   وزٌه دٚسا   ؽشق اٌزمييُ اٌىفئح فبْ ٌزٛافش رمييُ األداء، ػٍّيخ

عٛاء  األداء فٝ اٌٛلذ اٌؾبٌٝ ِٕبعجخ رمييُ اٌزمييُ غيش ؽشق اٌؼٍّيخ، فمذ أطجؾذ

وبٔذ ؽشق اٌزمييُ اٌزمٍيذيخ، أٚ ؽشق اٌزمييُ اٌؾذيضخ، ِّب يؼٛق رمييُ عّيغ عٛأت 

 األداء اٌؼشيجٝ ٚيغؼٍٙب ِّٙخ طؼجخ. 

 انًؼىلبد انًزؼهمخ ثُزبئح رمييى األداء انضشيجً: .4

 ثيٓ اإلعشاءاد ػٍٝ اٌشغُ ِٓ أّ٘يخ ِٕبلشخ ٔزبئظ رمييُ األداء ثبػزجبس٘ب ِٓ

 اٌزمييُ، اال أْ ٕ٘بن لؼيزيٓ أعبعيزيٓ رؾذاْ ِٓ فبػٍيزٙب، ّ٘ب:أٔظّخ  فٝ اٌشبئؼخ

ِٓ ثيٓ اٌّشىالد  ثؼالَيخ وسشيخ َزبئح رمييى األداء: انًزؼهمخ انًؼىلبد .أ 

األعبعيخ اٌزٝ رٛاعٗ ٔغبػ ػٍّيخ اٌزمييُ، اٌّشبوً اٌّزؼٍمخ ثؼالٔيخ ٔزبئظ اٌزمييُ 

ٚاٌؼبٍِيٓ فٝ وٍزب اٌؾبٌزيٓ،  ٚعشيزٙب، وٛٔٙب رئدٜ اٌٝ اعبءح اٌؼاللخ ثيٓ اٌّذيش

 وّب عيزؼؼ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٝ:

 :عيئدٜ اٌٝ ِٙبعّخ اٌّذساء ٚرغشيؾُٙ  انسبنخ األونً األخز ثًجذأ انؼالَيخ

ِٓ ؽشف اٌؼبٍِيٓ، خبطخ ارا ٌُ يىٓ رمييُّٙ لبئّب  ػٍٝ دالئً ؽميميخ، 

 شىبٜٚاٌ ِٓ لذ رضيذ رمييُ اٌؼبٍِيٓ، وّب أٔٙب فٝ اٌّذيش ؽشيخ يؾغُ ٚرٌه

 ثزمييُّٙ اٌؼبٍِيٓ ػذ ِذسائُٙ، فؼٍٝ عجيً اٌّضبي اػالَ اٌؼبٍِيٓ ٚرظٍّبد

ُ ٚيظيجٙ اػؼبف اٌُّٙ اٌٝ اٌؼؼيف عيئدٜ اٌّزٛعؾ أٚ دْٚفبرا وبٔذ 

 ثبإلؽجبؽ. 

 :يضيش اٌشيجخ ٚاٌشه فٝ ٔفٛط اٌؼبٍِيٓ  انسبنخ انثبَيخ األخز ثًجذأ انسشيخ

ؽٛي ػذاٌخ اٌزمييُ، خبطخ فٝ ؽبي ِب ارا أطجؼ ثؼغ اٌّذساء يؼزجشْٚ 

 رغّؼ ال ػٍّيخ اٌزمييُ ٚعيٍخ ٌالٔزمبَ اٌشخظٝ ِٓ اٌؼبٍِيٓ، وّب أٔٙب

ػؼفُٙ،  يؼبٌغٛا وٝ أدائُٙ ِغزٜٛ ػٍٝ ثبالؽالع األداء ٌٍؼبٍِيٓ ػؼيفٝ

 رؾغيٓ ٚ٘ٛ األداء، ٌزمييُ ٘ذف أُ٘ أػبػذ لذ اٌغشيخ ٘زٖ رىْٛ ٚثزٌه
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 اإلعبءح شغغ اٌّذساء إٌّؾشفيٓ ػٍٝرأداء اٌؼبٍِيٓ، وّب  ِغزٜٛ

 رمييُ األداء.  رمبسيش اػذاد ػٕذ عٍطزُٙ ٚاٌزؼغف فٝ اعزؼّبي

  األداء: رمييى َزبئح ػهً واالػزشاض انزظهى ثسك انًزؼهمخ انًؼىلبد .ة 

ثؾذ رارٗ، ٌٚىٓ اٌّشىٍخ اٌؾميميخ ٘ٝ ؽك اٌزظٍُ ٚاالػزشاع ٘ٛ ٌيظ ِشىٍخ 

ػذَ اػطبء اٌؼبٍِيٓ اٌؾك فٝ اٌزظٍُ ٚاالػزشاع، ٚلذ يؼٛد رٌه اٌٝ أعجبة ِٕٙب: 

خشيخ اٌؼبٍِيٓ ِٓ اٌّذساء ػٍٝ اإلعبءح ٌُٙ، ٚاٌزؾبًِ ػٍيُٙ، ٌٚشثّب لذ يفمذُ٘ 

رٌه ٚظيفزُٙ ٚؽمٛلُٙ اٌّغزمجٍيخ، فٕٙب يؼطشْٚ ِغجشْٚ ػٍٝ أْ يزٕبصٌٛا ػٓ 

ُٙ فٝ اٌزظٍُ ٚاالػزشاع ِمبثً االعزّشاس فٝ ٚظيفزُٙ. ٌزا، يغت أْ يزُ ؽم

اػطبء اٌؼبٍِيٓ ٘زا اٌؾك ثشفبفيخ، ٚأْ رزخز اٌغٙبد اٌّخزظخ ٘زا اٌؾك ػٍٝ 

 ِؾًّ اٌغذ ٌزؾميك فبػٍيخ ػٍّيخ اٌزمييُ.

 انًؼىلبد انًزؼهمخ ثبرخبر اإلخشاءاد انزصسيسيخ:  .5

: ٚرؼذ ِٓ أُ٘ ِؼٛلبد ثًصهسخ انضشائتػذو وخىد َظبو فؼبل نهًؼهىيبد  .أ 

اإلعشاءاد اٌزظؾيؾيخ ٔظشا  ٌّؼبٔبح ِظٍؾخ اٌؼشائت ِٓ ػذَ رٛفيش 

اٌّؼٍِٛبد ٚاٌجيبٔبد ثظٛسح ِغزّشح ٚعٍيّخ عٛاء وبٔذ يذٚيخ أٚ آٌيخ ؽيش 

ال رٛعذ عغالد رفظيٍيخ ٚؽذيضخ ثبٌٕشبؽبد اٌزٝ رّذ خالي فزشح عبثمخ، ٚال 

رطجيك ػٍّيخ رمييُ األداء اٌؼشيجٝ، ِّب يؼيك ارخبر  ثبٌٕزبئظ اٌزٝ رؾممذ ثؼذ

 اإلعشاءاد اٌزظؾيؾيخ.

اْ رؾذيذ األٔشطخ  :ػذو رسذيذ األَشطخ انزً رًبسسهب يصهسخ انضشائت .ة 

ٚأٚعٗ اٌؼًّ ٚاٌّٛاسد اٌجششيخ ٘ٛ ِطٍت أعبعٝ الرخبر اإلعشاءاد 

ٝ عيزُ ٚاٌّؼبييش إٌّبعجخ اٌز اٌطشقاٌزظؾيؾيخ، ألْ رؾذيذ٘ب يجيٓ ثٛػٛػ 

اٌالصِخ ٌزظؾيؼ ػٍّيخ رمييُ األداء  اٌزظؾيؾيخ ػٍٝ أعبعٙب ارخبر اإلعشاءاد

اٌؼشيجٝ ثّظٍؾخ اٌؼشائت ثشىً خبص، ٚرطٛيش األداء اٌؼشيجٝ ثّظٍؾخ 

 اٌؼشائت ثشىً ػبَ. 

ٕٚ٘ب ٚعت سثؾ رمييُ األداء  :ػذو وخىد َظبو واضر نألدواس وانًسئىنيبد .ط 

دسعخ ٚػٛػ األدٚاس ٚاٌّغئٌٛيبد اٌزٝ  اٌؼشيجٝ ثبٌّغئٌٛيخ اٌّؾذدح، ألْ
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يّىٓ ػٍٝ أعبعٙب فظً أٔشطخ عزغبػذ ػٍٝ اعشاء ػٍّيخ اٌزمييُ ثىفبءح ؽيش 

أْ ٘زا اٌزؾذيذ ٌألدٚاس ٚاٌّغئٌٛيبد يّىٓ اٌمبئّيٓ ػٍٝ رمييُ األداء ِٓ 

اٌؾظٛي ػٍٝ اٌجيبٔبد أٚال ، ٚاعشاء ػٍّيخ اٌزمييُ صبٔيب ، ٚارخبر اعشاءاد 

 طٛيش أخيشا .  اٌزظؾيؼ ٚاٌز

ػٍٝ اٌشغُ ِٓ  :ثبرخبر اإلخشاءاد انزصسيسيخ ػذو اهزًبو اإلداسح انؼهيب .د 

ٚعٛد "اداسح ِشوضيخ ٌزمييُ األداء اٌؼشيجٝ"  ربثؼخ ٌإلداسح اٌؼٍيب، اال أْ ٘زٖ 

اإلداسح  ٌيظ ٌٙب ػاللخ ثزمييُ األداء ثّخزٍف ِشاؽٍٗ؛ ؽيش يزؼؼ ػذَ 

ا٘زّبِٙب ثبرخبر أٜ اعشاء رظؾيؾٝ ثٕبء  ػٍٝ ٔزبئظ رمييُ األداء اٌؼشيجٝ، 

٘ذاف أٚ اٌّؼبييش أٚ اٌطشق اٌزٝ عيزُ فؼال  ػٓ ػذَ االٌزضاَ ثزؾذيذ األ

رطجيمٙب ٌزمييُ األداء اٌؼشيجٝ ثشىً ػبَ. ٌزٌه ٚعت ػٍٝ اإلداسح اٌؼٍيب أْ 

رذػُ ٚرٙزُ ثغٙٛد اٌزمييُ ٚاؽزيبعبد اٌمبئّيٓ ػٍٝ ػٍّيخ اٌزمييُ، ٚارخبر 

اإلعشاءاد اٌزظؾيؾيخ اٌالصِخ ثٕبء  ػٍٝ ٔزبئظ رمييُ األداء اٌؼشيجٝ عٛاء 

 اٌغٙبص ِٓ داخً ِظٍؾخ اٌؼشائت أَ وبْ  ِٓ خبسعٙب.وبْ ٘زا 

 انًؼىلبد انًزؼهمخ ثبندهبد انًسئىنخ ػٍ رمييى األداء انضشيجً: .6

األداء اٌؼشيجٝ ػٍّيخ فؼبٌخ ِٓ  رمييُ رغؼً رؾبٚي ِظٍؾخ اٌؼشائت أْ

 اٌزٝ اٌمبٔٛٔيخ األٔظّخ ٚاٌزؼٍيّبد ٚارجبع خالي االٌزضاَ ثغّيغ اٌخطٛاد ٚاٌششٚؽ

 رؼٛق ٘زٖ أْ اٌغٙبد اٌّغئٌٛخ ػٓ اٌزمييُ لذ اال ٘زٖ اٌؼٍّيخ، فبػٍيخ ِٓ رضيذ لذ

 رؾميك سإيخ ٚسعبٌخ ٚأ٘ذاف ِظٍؾخ اٌؼشائت، ٚ٘زٖ اٌّؼٛلبد ِٓ اٌؼٍّيخ ٚرؾذ

يّىٓ ايؼبؽٙب ِٓ خالي ؽشفٝ ػٍّيخ رمييُ األداء اٌؼشيجٝ، ّٚ٘ب: اٌمبئّيٓ 

ؾخ اٌؼشائت اٌّظشيخ. ٚرٌه وّب ثؼٍّيخ اٌزمييُ، ٚاٌؼبٍِيٓ اٌخبػؼيٓ ٌٍزمييُ ثّظٍ

 يٍٝ:

  انًؼىلبد انًزؼهمخ ثبنمبئًيٍ ػهً ػًهيخ رمييى األداء انضشيجً: .أ 

اٌّٛػٛػيخ  ػّبْ فٝ ويفيخ األعبعيخ األداء ػٍّيخ رمييُ ِشىٍخ رزغغذ

 ِشبوً اٌزمييُ فٝ أْ أغٍت ٔغذ ؽيش ثؼٍّيخ اٌزمييُ ٌذٜ اٌمبئّيٓ ٚاٌشفبفيخ

دافؼيخ اٌّميّيٓ،  أخفبع :ِٕٙب أعجبة، حٚيشعغ رٌه اٌٝ ػذ اٌّميّيٓ،
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 اٌؼبٍِيٓ، ٚاٌزؤصش أداء رمييُ ويفيخ ػٍٝ اٌّميُ رذسيت اٌشخظٝ، ٚػذَ ٚاٌزؾيض

 فٝ اٌٛعؾ، ٚاٌّجبٌغخ رمييُ ٔؾٛ اٌزمييُ، ٚاٌّيً فزشح اٌؼبٍِيٓ لجً ثغٍٛن

 رمييُ.  ثآخش إٌغيبْ ٚاٌزؤصش اٌزمييُ، ٚأخطبء

  انخبضؼيٍ نزمييى األداء انضشيجً:ثبنؼبيهيٍ  انًزؼهمخ انًؼىلبد .ة 

 ثبٌؼبٍِيٓ اٌخبػؼيٓ ٌٍزمييُ، ِٕٙب: افزمبس ٕ٘بن ػذح ِؼٛلبد ِزؼٍمخ

األِبْ،  ٚػذَ ثبٌظٍُ ِطٍٛة ُِٕٙ، ٚشؼٛس اٌؼبٍِيٓ ٌّؼشفخ ِب ٘ٛ اٌؼبٍِيٓ

 األداء. رمييُ ٌؼٍّيخ فُٙ اٌؼبٍِيٓ ٚػذَ

 انًؼىلبد انًزؼهمخ ثزىليذ رمييى األداء انضشيجً: .7

األداء اٌؼشيجٝ  أل٘ذاف ٚأّ٘يخ رٛليذ رمييُ اٌّغجك االفزمبس اٌٝ اٌزؾذيذ .أ 

ٌذٜ اٌؼبٍِيٓ، ٚاٌمبئّيٓ ػٍٝ رطجيك ػٍّيخ رمييُ األداء اٌؼشيجٝ ثّظٍؾخ 

 اٌؼشائت، ِّب يٌٛذ شؼٛسا  ثبٌالِجبالح ٚاإلّ٘بي.

ػٍٝ رطجيك ػٍّيخ رمييُ األداء  اٌّجبششيٓ اٌّذيشيٓ ٌذٜ ػؼف اٌمذسح .ة 

 ظفخ دٚسيخ ِٕٚزظّخ ِزّضال  فٝ اٌؼغض ػٓ رٛفيش ِزطٍجبداٌؼشيجٝ ث

  اٌجششيخ ٚاٌّبديخ ٚفمب  ٌخطؾ اٌزمييُ اٌغٕٛيخ. رٕفيز٘ب

صِٕيخ ِؾذدح فٝ رطجيك ػٍّيخ رمييُ األداء اٌؼشيجٝ  ثغذاٚي ػذَ االٌزضاَ .ط 

ثّخزٍف ِشاؽٍٙب ثذء  ثزؾذيذ األ٘ذاف، ِٚشٚسا  ثزؾذيذ اٌّؼبييش ٚاٌطشق، 

ثبرخبر اإلعشاءاد اٌزظؾيؾيخ ٚرؾذيذ اٌغٙبد اٌّغئٌٛخ ػٍٝ ِخزٍف ٚأزٙبء  

 ٚاٌزمييُ. ِغزٛيبد اٌّزبثؼخ ٚاٌّشاعؼخ

ػذَ اعزّشاسيخ ايظبي ٔزبئظ ػٍّيخ رمييُ األداء اٌؼشيجٝ اٌٝ اٌغٙبد  .د 

اٌّؼٕيخ ثبٌغشػخ ٚاٌٛلذ إٌّبعت ِّب يئدٜ اٌٝ طؼٛثخ اٌىشف ػٓ 

ارخبر اٌمشاساد ٌّٕؼٙب أٚ اٌؾذ ِٓ االٔؾشافبد لجً ٚلٛػٙب، ِٚٓ صُ طؼٛثخ 

 آصبس٘ب اٌغٍجيخ.

اٌؼبَ ؽيش ال يشرجؾ  ِذاس ػٍٝ رمييُ األداء اٌؼشيجٝ ػذَ االٌزضاَ ثذٚسيخ .ٖ 

 اٌمبئّْٛ ػٍٝ رطجيك ػٍّيخ رمييُ األداء اٌؼشيجٝ ثّظٍؾخ اٌؼشائت ثغذٚي
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اٌزمييُ اٌغٕٜٛ اٌزٜ يؾذد ِٛاػيذ رمييُ األداء اٌؼشيجٝ ػٍٝ ِذاس اٌؼبَ 

 يغ اٌّغزٛيبد اإلداسيخ ثّظٍؾخ اٌؼشائت ػٍٝ ؽذ عٛاء. ٌغّ

 

 :انًجسث انثبًَ: يمىيبد رمييى األداء انضشيجً

رىّٓ أّ٘يخ ِمِٛبد رمييُ األداء اٌؼشيجٝ فٝ رؼييك اٌفغٛح ثيٓ األداء 

اٌؼشيجٝ اٌفؼٍٝ ٚاألداء اٌؼشيجٝ اٌّؼيبسٜ ِّب يئدٜ اٌٝ صيبدح وفبءح األداء 

: ِمِٛبد رزؼٍك ثؤ٘ذاف اٌزمييُ، ِٚؼبييشٖ، ٚؽشلٗ، ثّظٍؾخ اٌؼشائت، ٚأّ٘ٙب

ٚٔزبئظ رمييّٗ، ٚاعشاءاد رظؾيؾٗ، ٚاٌغٙبد اٌّغئٌٛخ ػٕٗ، ٚرٛليزٗ. ٚرٌه ػٍٝ 

 إٌؾٛ اٌزبٌٝ:

  ثؤهذاف ػًهيخ رمييى األداء انضشيجً: انًزؼهمخ انًمىيبد -1

 رٕطٜٛ أ٘ذاف رمييُ األداء فٝ ِؼّٛٔٙب ػٍٝ أ٘ذاف إٌّظّخ، ٚوٍّب وبٔذ

أ٘ذاف إٌّظّخ ٚاػؾخ ِٚؾذدح، أِىٓ رؾميك أ٘ذاف اٌزمييُ ثٙب. ٚثبعزمشاء 

أدثيبد اإلداسح اٌؾذيضخ ارؼؼ أْ ٘زا اٌّؼّْٛ أخز شىٍيٓ، يّىٓ رفظيً 

 ِالِؾّٙب ػٍٝ رمييُ األداء اٌؼشيجٝ ثّظٍؾخ اٌؼشائت ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٝ:

ٌٙذف اٌشئيظ اْ ػٍّيخ رمييُ األداء رغزٍضَ رؾذيذ ا واضسخ: أهذاف رسذيذ .أ 

ٌٍّٕظّخ ٚأ٘ذافٙب اٌفشػيخ. فبٌٙذف اٌشئيظ ٌٍّٕظّخ يغت أْ يىْٛ ٚاػؾب  

ِّٚيضا  ثظٛسح وبفيخ، ٚ٘زا ِب رٛػؾٗ لٛأيٓ إٌّظّخ أٚ اٌزؼذيالد اٌزٝ 

ؽشأد ػٍيٙب، أٚ ؽزٝ األػشاف اٌزٝ عشٜ ػٍيٙب ػًّ إٌّظّخ فٝ ظً 

ػٍيٙب ِٓ  غيبة ٔظٛص طشيؾخ. أِب األ٘ذاف اٌفشػيخ فيّىٓ اٌزؼشف

اٌٍٛائؼ اٌزٕفيزيخ، ثّؼٕٝ أْ رؾذيذ اٌٙذف اٌشئيظ ٚاأل٘ذاف اٌفشػيخ ٌّظٍؾخ 

اٌؼشائت يفيذ فٝ رؾذيذ ؽجيؼخ ػٍّيخ رمييُ األداء اٌؼشيجٝ، ٚاٌّؼبييش 

اٌّّىٓ اعزخذاِٙب، ٚأُ٘ ؽشق رمييُ األداء اٌؼشيجٝ اٌزٝ يّىٓ االػزّبد 

 ػٍيٙب.
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رشرجؾ ػٍّيخ اٌزمييُ أعبعب   يخ:يشاػبح صؼىثخ رسميك األهذاف االخزًبػ .ة 

ثبأل٘ذاف االعزّبػيخ ٌٍّٕظّخ، ٚغبٌجب  ِب ٔغذ رذاخال  فٝ ٘زٖ األ٘ذاف ػٕذ 

اٌميبَ ثّؾبٌٚخ اٌشثؾ ثيٓ رمييُ األداء ٚرؾميك األ٘ذاف االعزّبػيخ، ٌىٓ 

االرغبٖ اٌؾذيش فٝ اإلداسح أطجؼ اٌيَٛ أوضش رشويضا  ػٍٝ االٌزضاَ ثزؾميك 

 ػيخ ػٕذ اعشاء ػٍّيخ اٌزمييُ. األ٘ذاف االعزّب

 ثًؼبييش رمييى األداء انضشيجً: انًزؼهمخانًمىيبد -2

 يّىٓ خالٌٙب ِٓ اٌزٝ اٌغيذح اٌّؼبييش فٝ رٛافش٘ب يغت ِمِٛبد ػذح رٛعذ

 :ٚ٘ٝاألداء،  اٌؾىُ ػٍٝ

 اٌؼًّ اٌٝ رّذ ال ٝاٌز اٌشخظيخ اٌغّبد رمييُ ػٓ اٌجؼذأٜ : انًىضىػيخ .أ 

أشىبي  وًٓ ػ ثؼيذا   ٌٍؼبٍِيٓ اٌفؼٍٝ األداءُ ٘ٛ رميياٌٙذف  اْ ؽيش ثظٍخ،

 اٌّؾبثبح.

يغت أْ رىْٛ اٌّؼبييش ٚاػؾخ ٚعٍٙخ االعزخذاَ ٌزٛفيش اٌغٙذ  انىضىذ: .ة 

 ٚاٌٛلذ ثبٌّٕظّخ.

 األعبعٝ اٌٙذف ألْ ألدائُٙ ٚفمب   ثيٓ اٌؼبٍِيٓ اٌّؼبييش رّيض أْ أٜ انزًييض: .ط 

 ٌغشع ٚرٌه ٌٍؼبٍِيٓ، اٌّخزٍفخ اٌزّييض ثيٓ اٌّغزٛيبد ٘ٛ األداء ٌزمييُ

 فٝ رٛصيغ اٌؾٛافض، ٚاٌّىبفآد، اٌزّييض اٌّزشرجخ ػٍٝ ٘زا إٌزبئظ اعزخذاَ

 .ثبٌؼبٍِيٓ ٚغيش٘ب ِٓ اإلعشاءاد اٌّزؼٍمخ اٌزشليبد،ٚ

 ثزي ػٍٝ اٌؼبٍِيٓ يؾش ال ثشىً اٌزؾميك عٍٙخ رىْٛ ال ثؾيش انىالؼيخ: .د 

 فٝ يٕؼىظ ِّب اٌيٙب، اٌٛطٛي فيٙب ثؾيش يزؼزس رىْٛ ِجبٌغب   ٚال اٌّضيذ،

 .اٌؼبٍِيٓ ِؼٕٛيبد ػٍٝ إٌٙبيخ

 .اٌميّخ ػذيّخ ِؼبييش ٘ٝ ثبٌٕشبؽ رشرجؾ اٌزٝ ال اٌّؼبييش ثبنُشبط: االسرجبط .ٖ 

لجً  ِٓ ٌٍزؤٚيً ػشػخ رظجؼ ال ؽزٝ ثذلخ اٌّؼبييش أْ رؾذد يغت انذلخ: .ٚ 

 .اٌّميّيٓ أٚ اٌؼبٍِيٓ

ػٍٝ  ثؤ٘ذاف إٌّظّخ، ٚرشوض ثشىً أعبعٝ ِشرجطخ رىْٛ أْ االرصبل: .ص 

 األعبعيخ ِٓ اٌٛظيفخ.  اٌغٛأت
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 .اٌظشٚف اٌّؾيطخ ثبٌّٕظّخ رغيشد وٍّب رزغيش اٌّؼبييش أْ يغت انًشوَخ: .ػ 

 اٌشلبثيخ، اٌؼٍّيخ ِٓ يؼمذ لذ رٌه اْ ؽيش :انًؼبييش فً ػذد انًغبالح ػذو .ؽ 

 .اٌّؼبييش اّ٘بي ثؼغ خطٛسح ػٕذ رٛعذ وّب

 ثطشق رمييى األداء انضشيجً: انًزؼهمخانًمىيبد -3

 رؼزّذ٘ب اٌزٝ ػٍٝ اٌطشق وجيشح ثذسعخ األداء يزٛلف ٔغبػ ػٍّيخ رمييُ

ٌّظٍؾخ  اٌطشق ٘زٖ رؼّٓ ٚؽزٝ رٕفيز ػٍّيخ اٌزمييُ، ِظٍؾخ اٌؼشائت فٝ

 فيٙب ِغّٛػخ رزٛافش يغت أْ اٌزمييُ ػٍّيخ ِٓ اٌّزٛلؼخ إٌزبئظ اٌؼشائت رؾميك

 أّ٘ٙب: اٌّمِٛبد ِٓ

 . ٚصمبفخ ِظٍؾخ اٌؼشائت ٚليُ ٚأ٘ذاف ثشعبٌخ ِشرجطخ رىْٛ أْ .أ 

 . األداء اٌؼشيجٝ رمييُ فٝ يؼًّ ٌّٓ ٚاػؾخ اسشبديخ خطٛؽ رٛفش أْ .ة 

 ثذْٚ اٌزمييُ ػٍّيخ أؽشاف ِخزٍف ثيٓ ِفزٛؽخ ارظبالد ػًّ ِٓ رّىٓ أْ .ط 

 طؼٛثبد. أٚ ػٛائك

 . اٌّؼٍِٛبد ػٍٝ ٌٍؾظٛي ػذيذح ِظبدس رؼّٓ أْ .د 

 . ِظذاليخ ٚراد ِٚٛػٛػيخ ػبدٌخ ٔزبئظ اٌٝ رئدٜ أْ .ٖ 

 . ٚاٌزطٛيش اٌزؼذيً ٚعٌٙٛخ ثبٌّشٚٔخ رزغُ أْ .ٚ 

 :ثُزبئح رمييى األداء انضشيجً انًزؼهمخ انًمىيبد-4

 األداء رُ االرفبق فٝ اآلٚٔخ األخيشح ػٍٝ ِغٍّخ ِئدا٘ب أْ " رمييُ

 ٔزبئظ اٌزمييُ، رمذيش االٔزٙبء ِٓ ٌؼٍّخ ٚاؽذح"، فجؼذ اٌمبٔٛٔيخ ٚعٙبْ ٚاالػزجبساد

 ػٛاثؾ ثزطجيك اإلعشاءاد اٌمبٔٛٔيخ ؽفبظب  ػٍٝ رٍزضَ أْ إٌّظّخ ػٍٝ فبْ

 ثيٓ اإلعشاءاد ٚاٌطؼٓ، اٌٍزيٓ يؼذاْ ِٓ اٌؼًّ، ِٚٓ ٘زٖ اإلعشاءاد اٌزظٍُ

عزٛػؼ  اٌزمييُ. ٚػٍيٗ، رزُ ثؼذ ِٕبلشخ ٔزبئظ اٌزٝ فٝ ػٍّيخ رمييُ األداء اٌشبئؼخ

اٌؼشيجٝ ثّظٍؾخ  ٚاٌطؼٓ وّمِٛبد ٌٕزبئظ رمييُ األداء اٌزظٍُ فِِٙٛٝاٌجبؽضخ 

 اٌؼشائت اٌّظشيخ ثشٝء ِٓ اٌزفظيً ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٝ:
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 يمظذ األداء كؤزذ يمىيبد رمييى األداء انضشيجً: رمييى َزبئح يٍ انزظهى .أ 

 اٌٝ ؽمُٙ اٌزّبعب   اٌمشاس فٝ يمذَ اٌؼبٍِيٓ اٌزيٓ طذس أْ ٘ٛ" ثبٌزظٍُ

أػشاسا  ثّشوضُ٘ اٌمبٔٛٔٝ،  أؽذس لشاس٘ب اٌزٜ فٝ ثبػبدح إٌظش إٌّظّخ،

أّ٘يخ اٌزظٍُ وؤؽذ ِمِٛبد ػٍّيخ  أٚ عؾجٗ". ٕٚ٘ب رجشص ثزؼذيٍٗ رمَٛ ٌىٝ

ار  اٌزمييُ، ػٍّيخ رمييُ األداء ِٓ خالي اٌضمخ اٌزٝ يخٍمٙب ٌذٜ اٌؼبٍِيٓ ثؼذاٌخ

 ٍُاٌزظ وّب أْ اٌٝ اٌمؼبء، اٌفشطخ ٌؾّبيخ ؽمٛلُٙ لجً اٌزٛعٗ أٔٗ يزيؼ

األداء ٌؼٍُّٙ  اٌميبَ ثؼٍّيخ رمييُ ِٚٛػٛػيخ ػٕذ عذيخ يغؼً اٌّميّيٓ أوضش

 رظٍُ اٌؼبٍِْٛ ِٕٗ. ارا اٌزمييُ طؾخ عيغؤٌْٛ ػٓ اٌّغجك ثؤُٔٙ

يمظذ  األداء كؤزذ يمىيبد رمييى األداء انضشيجً: رمييى َزبئح فً انطؼٍ .ة 

ثبٌغبء لشاس رمييُ ِطبٌجيٓ  اإلداسٜ اٌؼبٍِيٓ اٌٝ اٌمؼبء ٘ٛ" ٌغٛء ثبٌطؼٓ

وؤؽذ ِمِٛبد ػٍّيخ رمييُ األداء ار  اٌطؼٓ أّ٘يخ ِذٜ ٕٚ٘ب رجشص أدائُٙ".

 رؾميك ػذاٌخ فٝ أِال   اٌزمييُ، ػٍّيخ ػٍٝ اإلداسيخ ٌجغؾ اٌشلبثخ أداح يؼذ

 اٌٛظيفٝ ٌٍؼبٍِيٓ، اٌّغبس فٝ لشاسا  يئصش اٌزمييُ ِٚٛػٛػيزٗ ٔظشا  الػزجبسٖ

 أٚ ثمبئُٙ فٝ أٚ فظٍُٙ ٔمٍُٙ أٚ اٌؼالٚادِٕؾُٙ  رشليزُٙ أٚ فٝ عٛاء

 اٌّذٔيخ لٛأيٓ اٌخذِخ ِخزٍف أوذد اٌمشاساد. ٚلذ ِٓ رٌه ٚغيش اٌخذِخ،

اٌؾمٛق اٌّششٚػخ  ِٓ ػّٓ ٚأٔظّزٙب ػٍٝ أّ٘يخ اٌطؼٓ ٌذسعخ أٔٗ أطجؼ

اٌمبْٔٛ ٌٍؼبٍِيٓ  اٌطؼٓ ثبػزجبسٖ ؽك وفٍٗ ٌٍؼبٍِيٓ. ٕٚ٘ب رزؼؼ أّ٘يخ

ٚػذَ  ثبٌظٍُ رشؼشُ٘ اٌزٝ ٔزبئظ رمييُ األداء ٍٝػ ِٓ االػزشاع يّىُٕٙ

 رمييُ األداء اٌؼشيجٝ ِٚٛػٛػيزٗ. اٌشػب، ِٚٓ صُ يؼّٓ ػذاٌخ

 ثبإلخشاءاد انزصسيسيخ:  انًزؼهمخانًمىيبد -5

 أْ : ثّؼٕٝانؼمبثيخ يٍ اإلخشاءاد ثذالً  اإلخشاءاد انزصسيسيخ ػهً االػزًبد .أ 

 ؽميمخ إٌظبَ ٘زا رظّيُ ػٕذ اٌؼبٍِيٓ يؼغ ٔظت أػيٓ أْ يغت اٌّميُ

 ٌؼجؾ اٌغٍٛن غيش اٌٛعيٍخ األخيشح ٘ٛ اٌزؤديجٝ اٌؼمبة أْ ٘ٝ أعبعيخ

 .اٌٙذف اٌغٜٛ ٌٚيظ
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: ٚرٌه ٌذػُ ٚرشغيغ اٌؼبٍِيٓ فٝ ؽبٌخ أغبص وضغ َظبو نهًكبفآد وانسىافض .ة 

اٌّٙبَ ثىفبءح ٚفبػٍيخ عٛاء وبٔذ ِبديخ وبٌؼالٚاد ٚصيبدح اٌشارت، أٚ 

 ٚاٌزشليبد ٚشٙبداد اٌزمذيش، ... ٚغيش٘ب.ِؼٕٛيخ وبٌضٕبء 

 ثؤلً اٌجذء ٚاٌّمظٛد :انًزذسخخ فً اإلخشاءاد انزصسيسيخ انخطىاد ارجبع .ج 

 اٌزؾشيشٜ ٚاإلٔزاس، صُ اٌزٕجيٗ يؼمجٗ وبٌزٕجيٗ اٌشفٜٛ اٌزٜ أخفٙبٚ اٌغضاءاد

 .وبٌٕمً ٚاٌفظً ثبإلعشاءاد األشذ االٔزٙبء

 رشن ػذَ اٌّجذأ ثٙزا : ٚيمظذيخبنفخ نكم ششانًجب يجذأ اندضاء ارجبع .د 

 أْ اإلداسح ػٍٝ أْ أٜ ؽظٌٛٙب، اإلداسح فٝ ٚلذ رٛعيٗ ِٓ دْٚ فخاٌّخبٌ

 اٌٝ اسرجبؽ اٌؼمٛثخ يئدٜ ٘زا ألْ ثّخبٌفزُٙ، فٛسا   اٌّخبٌفيٓ اٌؼبٍِيٓ رشؼش

 .أٔضٌٙب اٌزٜ ثشخض اٌّذيش ٌٚيظ ثبٌّخبٌفخ،

رٛػيؼ عٍٛن  ػشٚسح ٕٝثّؼ :اندضاءاد وانزىافك فً انثجبد أسبط ارجبع .ِ 

 دْٚ اٌّشغٛة غيش ثٗ، ٚوزٌه اٌغٍٛن ٚاٌّغّٛػ اٌؼبٍِيٓ اٌّشغٛة

ِّٙب  فٝ إٌّظّخ ِٛظف أٜ رظشف ِٓ أٚ أٜ خًٍ فبْ ٌٚزٌه اعزضٕبء،

 عٍٛوٗ. ِٓ ٌٍؾذ ِؼبلجزٗ رزُ ٚأْ الثذ اإلداسٜ، ِٛلؼٗ أٚ ِغزٛاٖ وبْ

ٌؼٍّيخ رمييُ األداء ػبئذا  : ار يٕجغٝ اٌزؤوذ ِٓ أْ يشاػبح يجذأ انزكهفخ وانؼبئذ .و 

يزغبٚص اٌزىٍفخ؛ فجزي اٌغٙذ اٌىجيش فٝ اوزشبف عجت خطؤ ثغيؾ لذ يؼطً ِٓ 

اٌؼًّ ٚيضيذ ِٓ اٌزىٍفخ ثشىً وجيش، ٚ٘زا يزٕبفٝ ِغ اٌٙذف ِٓ رطجيك ػٍّيخ 

 رمييُ األداء.

ثبندهبد انًسئىنخ ػٍ رمييى األداء انضشيجً: انًزؼهمخانًمىيبد -6  

ػشٚسح رٛفيش اٌؾيبد ٚاالعزمالي ٌٍغٙبد اٌّغئٌٛخ اٌزٝ عززٌٛٝ اٌميبَ ثؼٍّيخ  .أ 

رمييُ األداء اٌؼشيجٝ ٌؼّبْ أوجش لذس ِّىٓ ِٓ اٌذلخ، ٚاٌّٛػٛػيخ، 

 ٚاٌشفبفيخ. 

أْ رزخز اٌغٙبد اٌّغئٌٛخ ػٓ ػٍّيخ رمييُ األداء اٌؼشيجٝ اإلعشاءاد  .ة 

مييُ ػٍٝ وشف االٔؾشافبد ٚاٌمشاساد إٌّبعجخ ثؾيش ال يمزظش اٌٙذف ِٓ اٌز

 ٚرظيذ األخطبء فمؾ. 
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رؾذيذ االخزظبطبد ٚاٌّغئٌٛيبد فٝ ِظٍؾخ اٌؼشائت ِّب يّىٓ اٌمبئّيٓ  .ط 

ػٍٝ رمييُ األداء ِٓ اٌؾظٛي ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد أٚال ، ٚاعشاء اٌزمييُ صبٔيب ، 

 ٚرؾذيذ اعشاءاد اٌزظؾيؼ ٚاٌزطٛيش أخيشا . 

 وبفيب   األداء اٌؼشيجٝ رذسيجب   رمييُ ػٍّيخ ػٓاٌغٙبد اٌّغئٌٛخ  يغت رذسيت .د 

 اٌزمييُ.ػٍّيخ  ػٍٝ اعشاء

 انًمىيبد انًزؼهمخ ثزىليذ رمييى األداء انضشيجً:       -7

إيصبل َزبئح ػًهيخ رمييى األداء انضشيجً ثبنسشػخ وانىلذ انًُبست إنً  .أ 

أٜ أْ رؼّٓ اٌغٙبد اٌّغئٌٛخ ػٓ ػٍّيخ اٌزمييُ اٌغشػخ فٝ  اندهبد انًؼُيخ:

شعبع اٌّؼٍِٛبد ٚاٌؾظٛي ػٍيٙب، ٚثبٌزبٌٝ رغبػذ فٝ ارخبر اإلعشاءاد اعز

 اٌؼشيجٝ.ٌزؾميك ِغزٛيبد ِزظبػذح ِٓ اٌىفبءح فٝ األداء اٌزظؾيؾيخ 

ػٍٝ فزشاد  رىْٛ ثؾيش :انؼبو يذاس ػهً رمييى األداء انضشيجً دوسيخ .ة 

 اٌٝٚا ٌيجبدسُ أدائٙ ٝف لظٛس ِٓ لذ يىْٛ ِؼشفخ ِبيٓ ٌٍؼبٍِ فيزغٕٝ ،لظيشح

 .رذاسوٗ

 ػٍٝ اٌّميّيٓ يىْٛ أْ يغت انًميًيٍ انذائى يغ انؼبيهيٍ وانًًىنيٍ: ارصبل .ط 

ِغ اٌؼبٍِيٓ ٚاٌٌّّٛيٓ ػٍٝ ؽذ عٛاء ٌٍزؤوذ ِٓ رمذيُ  ؽميمٝ يِٛٝ ارظبي

اٌخذِخ اٌؼشيجيخ فٝ ٚلزٙب إٌّبعت، ٚرٌه ٌجش ِؼبييش اٌضمخ ثيٓ اٌٌّّٛيٓ 

 ِٚظٍؾخ اٌؼشائت.

ٌٛػغ خطخ رذسيت عٍيّخ رؾذد  ٚرٌه صيُيخ: يخ ثدذاولسثظ انجشايح انزذسيج .د 

اٌجشاِظ اٌزذسيجيخ اٌزٝ رؾزبعٙب ِظٍؾخ اٌؼشائت اٌّظشيخ ػٍٝ ػٛء ٔزبئظ 

 رمييُ األداء اٌؼشيجٝ.

 رذٚيٓ ثّؼٕٝ :رمبسيش رمييى األداء انضشيجً يغ انزؼبيم فً واالسزًشاسيخ انزميذ .ٖ 

ثؤٚي فٝ رمبسيش األداء  أٚال   ٚعٍٛوُٙ ٚاٌّالؽظبد اٌخبطخ ثؤداء اٌؼبٍِيٓ اٌٛلبئغ

 اٌؼشيجٝ.
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 سبثؼبً: يُهديخ انجسث:

ثٕبء  ػٍٝ األ٘ذاف اٌزٝ يغؼٝ اٌجؾش اٌٝ رؾميمٙب ٚؽجيؼخ اٌذساعخ فمذ 

اٌٛطفٝ اٌزؾٍيٍٝ، ٚلبِذ ثزغّيغ اٌجيبٔبد  إٌّٙظاػزّذد اٌجبؽضخ ػٍٝ 

ٚاٌّؼٍِٛبد ثّخزٍف اٌطشق ٚاٌٛعبئً عٛاء وبْ رٌه ثضيبسح ثؼغ ِىزجبد 

اٌغبِؼبد أٚ ِٓ خالي شجىخ اإلٔزشٔذ ٌٍٛطٛي اٌٝ ِشىٍخ اٌجؾش ٚػشع إٌزبئظ 

 ٚاٌزٛطيبد.

 فشوض انجسث: -

ع وّب فٝ اؽبس اٌّشىٍخ اٌجؾضيخ ٚأّ٘يخ ٚأ٘ذاف اٌجؾش، رُ طيبغخ اٌفشٚ

 يٍٝ: 

ِٓ ِٛاعٙخ ِؼٛلبد ػذيذح رؾٛي دْٚ ٔغبػ رطجيك  رؼبٔٝ ِظٍؾخ اٌؼشائت .أ 

 ػٍّيخ رمييُ األداء اٌؼشيجٝ ٌزؾميك اإلطالػ اٌؼشيجٝ.

رئدٜ ِمِٛبد رمييُ األداء اٌؼشيجٝ اٌٝ رؾميك اإلطالػ اٌؼشيجٝ ٚرخفيغ  .ة 

 ٌؼبٍِيٓ.ؽغُ إٌّبصػبد اٌؼشيجيخ فيّب يٕؼىظ ايغبثب  ػٍٝ صيبدح وفبءح أداء ا

 يدزًغ انجسث: -

( ِٛظف ِٓ اٌؼبٍِيٓ 882يزىْٛ ِغزّغ اٌجؾش ِٓ اعّبٌٝ ػذد ٚلذسٖ )

ثّظٍؾخ اٌؼشائت ِٓ ؽٍّخ اٌّئ٘الد اٌؼٍيب ثبإلداساد اٌزٝ يزظً ػٍّٙب ِجبششح 

   ِؤِٛسٜ اٌؼشائت(. –اٌّشاعؼيٓ  –ثبٌؼًّ اٌؼشيجٝ. ُٚ٘: )اٌّذيشيٓ 

 0ػيُخ انجسث: -

زٝ رزىْٛ ِٓ اٌغبدح اٌّذيشيٓ ٚاٌّشاعؼيٓ رُ اخزيبس ػيٕخ اٌجؾش ٚاٌ

ِٚؤِٛسٜ اٌؼشائت ؽٍّخ اٌّئ٘الد اٌؼٍيب ثّظٍؾخ اٌؼشائت فمذ رُ االػزّبد 

( 85ػٍٝ أعٍٛة اٌؼيٕخ اٌؼشٛائيخ اٌجغيطخ، ٚرٌه ٌزّضيً ِغزّغ اٌذساعخ ٚلذس٘ب )

  ِفشدح.

  



958 

 

 
 2017 الثانىالعدد                                   المجلد الثامن                                     

 بمصلحة الضرائب المصرية معوق ات ومقومات تقييم األداء الضريبى
 نجالء محمد محسن الشريف                                                                     

 
 طشق خًغ انجيبَبد: -

اٌجيبٔبد ٚاٌّفشداد ِٚغزّغ رُ اعزخذاَ اٌّمبثٍخ ٚاعزّبسح االعزجيبْ ٌغّغ 

 اٌجؾش.

 رسهيم انجيبَبد: -

( ٌزفشيغ اٌجيبٔبد ٚاػذاد إٌغت اٌّئٛيخ ٌىً SPSSرُ اعزخذاَ ثشٔبِظ )

 اإلعبثبد.

 َزبئح اخزجبس انفشوض: -

 صسخ انفشض األول:

ٚيٕض ػٍٝ "رؼبٔٝ ِظٍؾخ اٌؼشائت ِٓ ِٛاعٙخ ِؼٛلبد ػذيذح رؾٛي 

 اٌؼشيجٝ ٌزؾميك اإلطالػ اٌؼشيجٝ".دْٚ ٔغبػ رطجيك ػٍّيخ رمييُ األداء 

فمذ ارؼؼ أْ ِظٍؾخ اٌؼشائت رؼبٔٝ ِٓ ِؼٛلبد ػذيذح رؾٛي دْٚ ٔغبػ 

رطجيك ػٍّيخ رمييُ األداء اٌؼشيجٝ ٌزؾميك اإلطالػ اٌؼشيجٝ ٚيزغُ اٌٛػغ 

اٌؾبٌٝ فٝ ِؼبٌغخ اٌّؼٛلبد ؽيش يشوض ػٍٝ عبٔت دْٚ اآلخش، ٚ٘ٛ ِب يئدٜ 

 ؼشيجٝ ٚيزؼؼ رٌه ِٓ خالي:اٌٝ  رؼضش رؾميك اإلطالػ اٌ

 رؾذيذ األ٘ذاف اٌّطٍٛة فٝ اٌٛػٛػ لٍخ اٌزمييُ إٌبشئخ ِٓ أ٘ذاف ِؼٛلبد .أ 

 رؾميمٙب ثّظٍؾخ اٌؼشائت.

اسرجبؽٙب  ٚطؼٛثخ اٌّؼبييش، اٌزمييُ إٌبشئخ ِٓ ػذَ ٚػٛػ ِؼبييش ِؼٛلبد .ة 

ِٛؽذح  ِؼبييش ػٍٝ االػزّبد ثبٌٛطف اٌٛظيفٝ ٌّخزٍف األلغبَ، ثّؼٕٝ ػذَ

 ِظذاليخ ثغّيغ شؼت ِظٍؾخ اٌؼشائت ِّب يمًٍ ِٓ ٌزمييُ األداء اٌؼشيجٝ

 يزُ اٌزٛطً اٌيٙب. اٌزٝ اٌزمييُ ٔزبئظ

ؽشق اٌزمييُ اٌزمٍيذيخ ٚؽشق  ػذَ اٌزٕٛيغ ثيٓ ؽشق اٌزمييُ إٌبشئخ ِٓ ِؼٛلبد .ط 

اٌزمييُ اٌؾذيضخ ِّب يؼٛق رمييُ عّيغ عٛأت األداء اٌؼشيجٝ ٚيغؼٍٙب ِّٙخ 
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 طؼجخ. 

اٌّشبوً اٌّزؼٍمخ ثؼالٔيخ ٔزبئظ اٌزمييُ ٚعشيزٙب  لبد ٔزبئظ اٌزمييُ إٌبشئخ ِِٓؼٛ .د 

اٌزٝ رئدٜ اٌٝ اعبءح اٌؼاللخ ثيٓ اٌّذيش ٚاٌؼبٍِيٓ فٝ وٍزب اٌؾبٌزيٓ، ٚػذَ 

اػطبء اٌؼبٍِيٓ اٌؾك فٝ اٌزظٍُ ٚاالػزشاع ِّب يفمذُ٘ ٚظيفزُٙ ٚؽمٛلُٙ 

 اٌّغزمجٍيخ.

ػذَ ٚعٛد ٔظبَ فؼبي ٌٍّؼٍِٛبد،  ٕبشئخ ِِٓؼٛلبد اإلعشاءاد اٌزظؾيؾيخ اٌ .ٖ 

ٚػذَ رؾذيذ األٔشطخ، ٚػذَ ٚعٛد ٔظبَ ٚاػؼ ٌألدٚاس ٚاٌّغئٌٛيبد، ٚػذَ 

ا٘زّبَ اإلداسح اٌؼٍيب ثبرخبر اإلعشاءاد اٌزظؾيؾيخ ِّب يؼيك رطجيك ػٍّيخ 

 رمييُ األداء اٌؼشيجٝ.

اٌّميّيٓ،  دافؼيخ ِؼٛلبد اٌغٙبد اٌّغئٌٛخ ػٓ اٌزمييُ إٌبشئخ ِٓ أخفبع .ٚ 

 اٌؼبٍِيٓ، ٚاٌزؤصش أداء رمييُ ويفيخ ػٍٝ اٌّميُ اٌشخظٝ، ٚػذَ رذسيت ٚاٌزؾيض

 فٝ رمييُ اٌٛعؾ، ٚاٌّجبٌغخ ٔؾٛ اٌزمييُ، ٚاٌّيً فزشح لجً اٌؼبٍِيٓ ثغٍٛن

رمييُ ِّب يؼيك رؾميك سإيخ ٚسعبٌخ  ثآخش إٌغيبْ ٚاٌزؤصش اٌزمييُ، ٚأخطبء

 ٚأ٘ذاف ِظٍؾخ اٌؼشائت.   

أل٘ذاف ٚأّ٘يخ رٛليذ  اٌّغجك رٛليذ اٌزمييُ إٌبشئخ ِٓ ػذَ اٌزؾذيذِؼٛلبد  .ص 

صِٕيخ ِؾذدح، ٚػذَ اعزّشاسيخ  ثغذاٚي األداء اٌؼشيجٝ، ٚػذَ االٌزضاَ رمييُ

ايظبي ٔزبئظ ػٍّيخ اٌزمييُ اٌٝ اٌغٙبد اٌّؼٕيخ ثبٌغشػخ ٚاٌٛلذ إٌّبعت، 

شؼٛسا  ثبٌالِجبالح  اٌؼبَ ِّب يٌٛذ ِذاس اٌزمييُ ػٍٝ ٚػذَ االٌزضاَ ثذٚسيخ

 ٚاإلّ٘بي.

 صسخ انفشض انثبًَ

ٚيٕض ػٍٝ "رئدٜ ِمِٛبد رمييُ األداء اٌؼشيجٝ اٌٝ رؾميك اإلطالػ 

اٌؼشيجٝ ٚرخفيغ ؽغُ إٌّبصػبد اٌؼشيجيخ فيّب يٕؼىظ ايغبثب  ػٍٝ صيبدح وفبءح 

 أداء اٌؼبٍِيٓ".

ٝ ِؼٛلبد فمذ ارؼؼ أْ اٌّمِٛبد اٌزٝ لذِزٙب اٌجبؽضخ رغبُ٘ فٝ اٌزغٍت ػٍ
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ػٍّيخ رمييُ األداء  اٌؼشيجٝ ِّب يئدٜ اٌٝ اٌزغٍت ػٍٝ اٌّشبوً اٌؼشيجيخ ثيٓ 

األؽشاف رٚ اٌؼاللخ، ٌزؾميك اٌزٛاصْ ثيٓ ِظٍؾخ اٌذٌٚخ فٝ اٌؾظٛي ػٍٝ 

ِٛاسد٘ب اٌّبٌيخ ِٚظٍؾخ اٌؼبٍِيٓ فٝ صيبدح دسعخ اٌشػب اٌٛظيفٝ ٚسفغ اٌشٚػ 

ٌٛيٓ فٝ رخفيغ ؽغُ إٌّبصػبد اٌّؼٕٛيخ ٚصيبدح اٌذافؼيخ، ِٚظٍؾخ اٌّّ

اٌؼشيجيخ ِّب يٕؼىظ ايغبثب  ػٍٝ صيبدح اإليشاداد اٌؼشيجيخ ٚرؾميك ِغزٛيبد 

 ِزظبػذح ِٓ اٌىفبءح فٝ األداء اٌؼشيجٝ ٌّٛاعٙخ اٌظشٚف اٌّؼبطشح.

 ثبيُبً: َزبئح انجسث:

اٌؼبٍِيٓ ػٍٝ وبفخ اٌّغزٛيبد  اٌؼشيجٝ عّيغػذَ شّٛي ػٍّيخ رمييُ األداء  .8

 ثّظٍؾخ اٌؼشائت. 

ارخبر اٌمشاساد دْٚ اٌشعٛع اٌٝ ٔزبئظ رمييُ األداء ِضً إٌمً اٌّفبعئ أٚ  .2

 اٌفظً أٚ اٌزؾٛيً ِّب يشؼش اٌؼبٍِيٓ ثؼذَ األِبْ ٚاٌطّؤٔيٕخ.

االفزمبس اٌٝ اٌؼذاٌخ ٚإٌضا٘خ فٝ ػٍّيبد رمييُ األداء اٌؼشيجٝ داخً ِظٍؾخ  .3

 اٌؼشائت.

اٌؼغض فٝ رٕٛيغ ؽشق رمييُ األداء ٚااللزظبس ػٍٝ ؽشيمخ ٚاؽذح ٌزمييُ األداء  .4

 ِّب يٌٛذ شؼٛس ٌذٜ اٌؼبٍِيٓ ثؤْ ػٍّيخ رمييُ األداء سٚريٕيخ ال عذٜٚ ٌٙب.

 ٚعٛد ثؼغ اٌزؼغف فٝ رٛليغ اٌغضاءاد ٚػذَ اٌزذسط فيٙب. .5

ؽيش يزُ ػذَ اٌزؤويذ ػٍٝ اٌزٕٛيغ فٝ أعبٌيت ٚؽشق رمييُ األداء اٌؼشيجٝ  .6

االلزظبس ػٍٝ اٌطشق اٌزمٍيذيخ دْٚ اعزخذاَ اٌطشق اٌؾذيضخ فٝ رمييُ األداء 

 اٌؼشيجٝ ٌٍؼبٍِيٓ.

 ربسؼبً: رىصيبد انجسث:

ػشٚسح أْ رىْٛ ػٍّيخ رمييُ األداء اٌؼشيجٝ شبٍِخ عّيغ اٌؼبٍِيٓ ػٍٝ وبفخ  .8

 ؼبٍِيٓ.اٌّغزٛيبد اٌٛظيفيخ ٚاٌميبديخ ٚاإلداسيخ إلػفبء ٔٛع ِٓ اٌؼذاٌخ ثيٓ اٌ
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ػشٚسح رطجيك ػٍّيخ رمييُ األداء ثظفخ دٚسيخ ِٚغزّشح ٌّب ٌٙب ِٓ ِضايب،  .2

أّ٘ٙب: صيبدح وفبءح األداء اٌؼشيجٝ، ٚرؾميك األِبْ ٚاالعزمشاس، ٚاٌغشػخ فٝ 

أٙبء اإلعشاءاد، ٚرؾذيذ االٌزضاِبد ِٚذٜ لذسح اٌّظٍؾخ فٝ رؾميك 

ذِٙب ٌٌٍّّٛيٓ، ٚاعزخذاَ اؽزيبعبد اٌؼبٍِيٓ، ٚرؾغيٓ عٛدح اٌخذِبد اٌزٝ رم

ؽشق عذيذح ٌزمييُ األداء، ِّب يئدٜ اٌٝ رؾميك خفغ أوجش فٝ اٌزىبٌيف 

 ٚاألػجبء اٌّشرجطخ ثؤداء اٌؼبٍِيٓ.

ػشٚسح رؾذيش ٔظُ اٌّؼٍِٛبد ػٍٝ ِغزٜٛ عّيغ اٌّؤِٛسيبد ثّظٍؾخ  .3

اٌؼشائت ثبػزجبس٘ب عٛ٘ش ػٍّيخ اٌزمييُ ِٓ خالي رذسيت اٌؼبٍِيٓ ػٍيٙب ِّب 

 اٌٝ رؾميك ِغزٜٛ أداء ِزّيض. يئدٜ

عشػخ ٔشش ٔزبئظ رمييُ األداء اٌؼشيجٝ ٌذػُ اٌضمخ ثيٓ اٌؼبٍِيٓ ٚاإلداسح  .4

اٌؼشيجيخ ٌزؾميك اٌّظذاليخ فٝ اٌزؼبًِ ِّب يغبػذ ػٍٝ سفغ اٌشٚػ اٌّؼٕٛيخ 

 ٚصيبدح اٌذافؼيخ ٚاٌشػب اٌٛظيفٝ ٌذٜ اٌؼبٍِيٓ ثبٌّظٍؾخ.

ػٍّيخ رمييُ األداء اٌؼشيجٝ داخً ػشٚسح ٚػغ ػٛاثؾ ٌزؾميك إٌضا٘خ فٝ  .5

ِظٍؾخ اٌؼشائت، ٚريغيش اٌؾظٛي ػٍٝ اٌجيبٔبد ٚاٌّؼٍِٛبد اٌالصِخ 

 ٌغّيغ اٌّغزٛيبد اٌٛظيفيخ إلرّبَ ػٍّيخ رمييُ األداء.

ٚػغ ِؼبييش ٌٕظُ اٌؾٛافض ٚاٌّىبفآد ٚسثطٙب ثٕزبئظ اٌزمييُ ِغ عشػخ ارخبر  .6

يٓ ػٓ ٔمبؽ اٌمٛح ٚويفيخ اإلعشاءاد اٌزظؾيؾيخ اٌالصِخ إلسشبد اٌؼبٍِ

 رؼضيض٘ب ٚٔمبؽ اٌؼؼف ٚويفيخ رفبديٙب.

ٚػغ اٌخطؾ اٌزذسيجيخ ٚاالعزشاريغيبد ثٕبء  ػٍٝ ٔزبئظ رمييُ األداء اٌؼشيجٝ  .5

ٌّغبػذح اٌؼبٍِيٓ ثّظٍؾخ اٌؼشائت رٜ األداء اٌؼؼيف ٌزالفٝ اٌغٍجيبد 

شيٓ داخً ِظٍؾخ اٌؼشائت، ِغ ػمذ اٌذٚساد اٌزذسيجيخ اٌّغزّشح ٌٍّذي

 )لذاِٝ، عذد( ٌٍزؼشيف ثؤٔغت اٌطشق ٌزمييُ أداء اٌؼبٍِيٓ.

 

 



955 

 

 
 2017 الثانىالعدد                                   المجلد الثامن                                     

 بمصلحة الضرائب المصرية معوق ات ومقومات تقييم األداء الضريبى
 نجالء محمد محسن الشريف                                                                     

 
 -:انًشاخغ
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عبِٝ أؽّذ غٕيُ، ؽٛوّخ اإلداسح اٌؼشيجيخ ٚفمب  ٌّزطٍجبد اٌذِظ ٚاالٔذِبط ٌّظٍؾخ  .2

 . 2886اٌؼشائت اٌؼبِخ ٚاٌّجيؼبد، اٌّئرّش اٌؼشيجٝ اٌؾبدٜ ػشش، يٌٛيٛ 

االرغب٘بد اٌؾذيضخ فٝ اداسح األػّبي، داس اٌفىش، اٌمب٘شح،  عيذ ِؾّذ عبد اٌشة، .3

2888. 

اٌّبٌيخ، ِىزجخ ػٍٝ ػجذ اٌذايُ، اإلعّبػيٍيخ، ِؾغٓ ػٍٝ اٌىزجٝ، اداسح إٌّشؤد  .4

2882. 

ٌٚيذ أؽّذ ِؾّذ، اعزخذاَ ٔظبَ اٌشثؾ اٌشجىٝ وؤداح ٌضيبدح وفبءح ٚفبػٍيخ اٌشلبثخ ػٍٝ  .5

اٌّغزّغ اٌؼشيجٝ ثبٌزطجيك ػٍٝ ػشيجخ اٌّجيؼبد، سعبٌخ ِبعغزيش غيش ِٕشٛسح، 

 .2886وٍيخ اٌزغبسح، عبِؼخ لٕبح اٌغٛيظ، اإلعّبػيٍيخ، 
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