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 "بي إل سي) Persero(على قبول جنسي ودفع حزب العمال االسمنت جریسیك 
 ..، العدالة والتنمیةSE ،MMأ،.فخرالدین  أحمد: المستشار

 النقدیة وإدارة نظام التحكم المقبوضات: الرئیسیة  الكلمة

تشكل الحركة التجاریة في مجال تصنیع . االسمنت جریسیك بي. حزب العمال
أغسطس  7االسمنت الذي حول إضفاء الطابع الرسمي من قبل الرئیس سوكارنو على 

تشیر الدراسة إلى تحلیل في الرقابة اإلداریة على قبول والنفقات النقدیة، وعملیة . 1957
كل . وكان األسمنت جریسیك ل بي المشي فعالة بما فیھ الكفایة. حزب العمال النقد في

جریسیك لألسمنت  بي یرتب دائما لتقدیر الوضع النقدي . شھر، ولكل حزب العمال عام
لھا، وأیضا عن طریق تقدیم التقاریر التدفق النقدي، وكذلك المیزانیة النقدیة، الى جانب 

االسمنت . مراقبة أداء اإلدارة في حزب العمال .یةتصریحات أخرى المالیة الرئیس
جریسیك ل ھو ذھب بي على الرسم البیاني على التنظیم الجید مع تقسیم المھام 
والصالحیات والمساءلة واضحة، لذلك كل فرد في المنظمة تعرف حدود السلطة، ویأخذ 

ل إدارة العملیة في مجا أنھا أنجزت وظیفة أو دور. على إجابة لھ وفقا للوصف وظیفتھا
 .النقدیة

ھناك طریقة حتى أن یستخدمھا الكاتب في تحلیل البیانات ھو المنھج الوصفي 
. الذي ھو في وصفھا والصیاغة حول قبول النقد الرقابة اإلداریة في حزب العمال

تجمع نوع البیانات ھي البیانات التي تحصل على الطابع النوعي . جریسیك لألسمنت  بي
جمع البیانات التكنولوجیا في الرصد . من البیانات األولیة والبیانات الثانویةالذي یتألف 

 .ولوجیا وثائقأنھا تستخدم التكنولوجیا مجال البحث عن طریق المقابلة والتكن
بعد تحلیل ال یمكن االستنتاج بأن بصرف قبول الرقابة اإلداریة في حزب 

جراءات والشركات االفتراضیة تشغیل االسمنت جریسیك ل تم تطبیق بي وفقا لإل. العمال
وبالتالي، یمكن أن نعرف شركة التدفق النقدي صندوق ویأتي في مسألة . المنشأة بالفعل

في توفیر السیولة النقدیة تلقي  .ع انحراف مھمة االعتداء والسلطةالنقد والوصول الى من
ي جمیع المعامالت التقریر، شركة تستخدم الطریقة المباشرة، واحدة أن ھذا األسلوب ف

، التي قدمھا من التفصیل في ذلك )وال سیما من نشاط العملیة(قبول عناصر بصرف 
التقاریر الیومیة، ویحصل ذلك إلعطاء صورة واضحة عن قبول النقدیة الحالیة بالفعل 

 .حصلت على و كما أن ال یزال یتم رسم
 

 


