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أدوات الرقابة: المبحث الرابع

أنواع الرقابة : المبحث الثالث

مراحل عملية الرقابة : المبحث الثاني

الرقابة مفهومها وأهميتها : المبحث األول

خصائص نظام الرقابة: المبحث الخامس



الرقابة مفهومها : املبحث األول
وأهميتها

3

الرقابةمستويات

الرقابةدور

الرقابةتعريف

مقدمة 



مقدمــــة

علل  لهللالظروللالبلظرة ا لليلظربا ملليلةهربالللب لهلل لظر للة ل لل ❑
تاققلأه ظبلظربالب ل؟

بهلظرفها  لبنللجل لظرخميل؟❑

هاللجل لخميل عا لأنلظره بلق لتاققل؟❑

هاللجل لخمليل عال لأنلظجاجلهللظرباقلقلهللل علجالظجاجلهل❑
ظربخممل؟
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هاهكلبجبلعيلظاتبهالت

الهدف= اإلنجاز المحقق ❑

الهدف<اإلنجاز المحقق ❑

الهدف>اإلنجاز المحقق ❑

صفر= اإلنجاز المحقق ❑
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:نســتـنـتــج أن

الأنلظره بلق لتاقق❑ .لجل لظرخميلالل عا لبملقه

.ظجاجهللظرباققلق لالل  هليلظجاجهللظربخمملرتاق قلظأله ظب❑

تلظلنلهذظل عا للجل لخلال  لظربلظلايلة نلظجاجهل نللرتاق قلهذظلظر

.تتكهبالبعللو فيلظرتخم ماقهة يالة لبنللجل للو فيل
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بنلع   رظراا   يظربلكليتعتةابهلظرتظراقــهةي❑
.ظربالآت

رتبهلظظركة ا ظربلها ع  ظراقهة يظرعبل ي❑
بعق  ؟؟عبل ي

هة ظراقةهراوه  قمتاتةمالظراقـهةيألناظجعهذظ
هرخممةلإابهظرق ه  ي،لظأل هر  ظرتاو ب لةهره كا
.رلبؤ  يظرباكل يظرقل تعتةاظرت لظأله ظب
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ما هي  
الرقـــابــة ؟
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تعريف الرقابة
عبل لليلباتوبلليل تبكلل لبللنلخجرهللهلظربلل اظيلبللنلبلل  لتاف للذلظرخمللمل❑

.لتاق قلظأله ظبللةه تخ ظ لماقل عهريللذظتلكفهي لعهر ي

يلظراقهةلليلظج ظا لليلهلل لعةللها لعللنلجهلل لبللاو لرتا  لل لبقلله   لرلل  ظ❑

.“تعا بلالةاتلبلكلا” .لرتاق قلظأله ظبلظربخمميل

جي لبللعلظرعبل لليلظرتللالتاللهلالظرتبك لل لعلللالأنلظرالللهمهتلظرفعل لليلتللت❑

.ظرالهمهتلظرباغل ل  ههلأللظأله ظبلظرتال ةقلتا   هه

عبل لليلظرتبكلل لبللنلأنلبللهلتلل لظرتخملل ملرلليلهللللبللهلتلل لتاف للذ للكلللب❑

ظالاااظ للهتللتيللا اههلإنللجلل تلرلليلللالإرللالظألهلل ظبلظربالل   ل

ال .ب ةقه



:ل عا ههلهاايل ه لالأاههلتعا •

ظرخممل ق   اظرباوبي  ل يكاأنبنظرتبك 
ههله  ،"ظربعتب  لظربةه ئظريه ا ظرتعل بهتظربلضلعي،

اعلبلتيا اههلظألخمهيظرضعببلظقعظكتلهب ا كبه
.ا لثهه
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نشأة الرقابة
كلبيلظراقهةيلتاعاعتلجذلاههلبلع

ا للليلظرعلللهر ل ا ا لللكلتللله للالعاللل لتة

يلرفكللللا لظج ظا لظرعلب لللليل لللل لة ظ لللل

يلظرقللانلظرعلللا نلا لل لكهاللتلبهبللل

ر لتكنلبفهلبي



الرقـابة هي عملية التأكد من أن ما تم التخطيط له هو ما تم تنفيذه وكشف 
.االنحرافات وتصحيحها إن وجدت للوصل إلى األهداف المحددة سابقا  

نستنج من ذلك:

.البد من وجود هدف مخطط له1.

.أن يكون هناك أداء مخطط له2.

.أن هناك أداء سيتحقق عند التنفيذ3.

.سيتم تقييم األدائين4.

.سيتم كشف االنحرافات5.

.سيتم تصحيح االنحراف بالسرعة المناسبة6.

.التأكد من الهدف قد تحقق7.
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وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ 
وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى 

عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم 
بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ 

(105)التوبة آية  

الرقابة فى اإلسالم

http://images.google.com/imgres?imgurl=https://www.sharemation.com/yahassanmojtaba/quran.jpg&imgrefurl=http://yosof.blogfa.com/&h=472&w=555&sz=38&hl=ar&start=1&tbnid=P-o2Yo0mFQaQqM:&tbnh=113&tbnw=133&prev=/images%3Fq%3D%25D9%2582%25D8%25B1%25D8%25A2%25D9%2586%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dar%26sa%3DG


مكررن تعتبررر الرقـررـابة الوظيفررة الرئيسررة الرابعررة لررلدارة ومررن خ لهررا ي•
.تحقيق األهداف والخطط بالتكامل مع الوظائف األخرى

همررا علررى يعتبررر التخطرريط والرقررـابة وظيفتررين مت زمتررين تعتمررد كررل من•
.األخرى

الرقابرررة تعنررري التأكرررد مرررن أن الخطرررط قرررد تحققرررت وفقرررا   لمرررا سررربق•
تي تخطيطه، أي أن الرقابة تقوم على الخطط، وجودة التخطيط  هي ال

.تحدد مستوى الرقابة المطلوب
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التغلب على المشك ت 

والمصاعب فى حاالت 

عدم التأكد

إدارة المواقف الصعبة  

كشف األشياء غير 

المنتظمة

تحديد الفرص 

ال مركزية السلطة  

دور الرقــــابـــــة
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.التغلب على المشك ت والمصاعب فى حاالت عدم التأكد( 1

أهدافأوالموضوعيةالخططمععادةتتماشىالقداألشياءإن❑
منالكثيرناكهألنمستقبلًاوتحقيقهاتنفيذهاسيتمالتيالمؤسسة
كلمةشأتنهناومنمستمرة،تغييراتتحدثقدالتيالبيئيةالعوامل
.التأكدعدمحاالتأوغموض

.الخامةالمادوفرةمدىالتكنولوجي،المنتجعلىالطلبحالةمثل❑
،متابعةمناإلدارةيمكنقدفعالرقابينظامتطورخلل❑

تحقيقًواالنحرافاتوتصحيحكشففيالسرعةوتمنحهاأنشطتها
.األهداف
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.  كشف األشياء غير المنتظمة(  2

نتظمةةةًأوًفأهميةةةًالرقابةةةًتتمثةةلًفةةيًكشةةفًاألشةةياءًغيةةرًالم
منشةةأةًمثةةلًالتةيًتتصةةفًبالشةةذوغًوالغيةرًمرغةةويًفيهةةاًفةيًال

دورانًعيةةةويًالمنت ةةةاتً،ًارتفةةةافًالتكةةةاليد،ًارتفةةةافًمعةةةدل
اديةةًفةيًالعمل،ًوبذلكًفإنًالكشفًالمبكةرًلششةياءًالغيةرًع

مةةةنًالغالةةةبًقةةةدًلةةةوفرًللمنشةةةأةًالوقةةة ًوالمةةةالًوال هةةةدًو حةةةد
صةبحًالمشكلتًأوًالمصاعبًالصةغيرةًوالتةيًإغاًأهمةاتًًت

.أكثرًتعقيدااًبالمستقبلً
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.تحديد الفرص ( 3
وًالعمليةاتًوتتمثلًأهميةًالرقابةةًفةيًالتركيةوًأوًاإلشةارةًإلةىًالمواقةفًأ
نبه وتوجهه تالتيًتؤدىًبصورةًجيدةًوغيرًمتوقعةًوالتيًمنًشأنهاًأنً

فلسةطينيةً،ًفشةركةًاالتصةاالتًالاإلدارة إلى فهرص ستهتليةية سحتمةهة 
مًالطلةةبًعلةةىًسةةبيلًالمثةةالًكانةة ًتعلةةمًجيةةدااًومةةنًخةةللًالتقةةار رًح ةة
اتًت ار ةةةًالكبيةةرًعلةةىًالهةةاتفًالخلةةو ًسةةاعدهاًفةةيًوضةةعًاسةةتراتي ي

جهةةةةةوةًوتسةةةةةو قيةًناجحةةةةةةًلكةةةةةلًفروعهةةةةةاًبةةةةةلًتعدتةةةةة ًلتحةةةةةددً بيعةةةةةةًاأل
ةًإقنةةةافًالمرغةةةويًشةةةراءهاًومكةةةانًشةةةراءهاًوحتةةةىًكي يةةةةًعرضةةة ًوكي يةةة

.العميلًبحيازت 
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إدارة المواقف الصعبة( 4

مليةةةاتًقةةةدًلنمةةةوًو تسةةةعًح ةةةمًالمنشةةةأةًأوًتةةةرتبطًبمشةةةار عًع
لرقابيةةةةًكبيةةةرةًومعقةةةدةًوبالتةةةاليًالًبةةةدًمةةةنًاسةةةتخدامًالعمليةةةةًا

،ًكذلكًفإنًالعمةلcoordinationًلتعو وًعمليةًالتنسيقً
ةًفةةةيًاةةةلًالقواعةةةدًالدوليةةةةًغالبةةةااًمةةةاًلةةةؤد ًإلةةةىًز ةةةادةًدرجةةة
وًإلةةةىًالتعقيةةةدًأوًالصةةةعوباتًالتةةةيًتواجههةةةاًاإلدارةًممةةةاًلةةةدع

.ضرورةًوجودًنظامًرقابيًجيدً
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ال سركزية التةطة ( 5

تخةاغًإنًوجودًنظامًرقابيًجيدًيعوزًو شة عًالمةدراءًعلةىًا
دنياًوهةةةذاًقةةةراراتًبتفةةةو طًالسةةةلطاتًللمسةةةتو اتًاإلدار ةةةةًالةةة

يعنةةةةةةةيًأنًالرقابةةةةةةةةًتسةةةةةةةاعدًاإلدارةًفةةةةةةةيًت ةةةةةةةاوزًالمحةةةةةةةدداتً
نظةيمًمةنًوالقدراتًاإلنسانيةً،ًكماًأنهاًتساعدًفةيًعمليةةًالت

يههةةاًخةةللًالحصةةولًعلةةىًالمصةةادرًالماديةةةًوالبشةةر ةًوتوج
.نحوًتحقيقًالهدفً
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تتمثل أهمية الرقابة فى أغراضها وأهدافها من خالل 
ة عملية التقييم واملتابعة وتصحيح األداء، فاألنظمة الرقابي

.تزود املنشأة بقوة التوجيه والتكامل والتحفيز
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مستوى الرقابة 

االستراتيجية

الخطط االستراتيجية 

ظج ظا لظرعل هلطويلة المدى

كيةمستوى الرقابة التكتي

خطط االدارات واألقسام 

والشعب والتقارير 

ظج ظا لظرل مالالشهرية واألسبوعية 

ليةمستوى الرقابة التشغي ط الخطط التشغيلية وخط

االفراد 
ظج ظا لظر ا هل

مستويات الرقابــــــة



الرقابة االسرتاتيجية
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 لل ظلللظرتلل لتتضللبنلباظقةلليلللبتهةعلليلظرعلظبللالظرة ا لليلظألكثللالتعق

 بكاهللللهلظرتللللبث الةيلللللا لكة للللا لعلللللالبلللل  لتمة للللقلظرخمللللم

.ظج تاظت ج يل

ت لبللنلت للهه ل لل للضللعلخمللملاقهة لليلتكت ك لليلللتللل  ل يلللتلل

.خجالب اظيلظج ظا لظرعل هل



الرقابة التكتيكية
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تاف لللذلتقللل لةلليلظج ظا لظرل للم لللظرتلل لتاكللللعلللالتق لل  لعبل لليلظر

 لليلظرتاف لللذلرلخمللملظرتكت ك لليل،بتهةعللليلظراتللها لظر لا لليلظرباظ قللليلرعبل

.لبتهةعيلظرتقها الظال ةلع يللظرلها يلرلخمم

 ل بكاهلللهلظربللللهاكيلبلللعلظراقهةللليلظج لللتاظت ج يلبلللنلخلللجالتقللل  

.لظربعللبهتلظربتعلقيلةهرقضه هلظج تاظت ج يل



الرقابة التشغيلية
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تقللل لةلليلظرب للتل هتلظج ظا لليلظرلل ا هلبللنلخللجالظجلللاظبلعلللا

ظرخمملظرتل  ل يلللبتهةعيلظراتها لظر لب يلر الميل

  لتق  لت ذ يلاظجعليلعبلهل ل لال ل لظرباللب لللظرتعلابلعللالبل

.تاق قلظأله ظبلظرقي ا لللظرمل ليلظألجال



المبحث الثاني
سراحل عمةية الرقابة
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27

هل يوجد نظام رقابي أمثل يستخدم 
؟.فى مجيع اجملاالت 



باظاالظراقهةي
28

اللتعبالل ي

اللتعبالل ئ

ا  لظر ة 

يا حلظأل ظي

هالليلاه

هال

ظالختج هت

هالظربع هال

بقةلا

اقحلظربع ها

بقهاايلظأل ظيلظراهر لةهربع ها

ظأله ظبظربع هاق ه لظأل ظيلظراهر 

اع 

اع 

اع 

ال

ال

ال
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مراحل 

الرقابة 

وضــع 
املعايري 
الرقابية

تصحيح 
االحنرافات 

مقارنة 
األداء 
باملعايري 

قياس 
األداء



وضع املعايري    ( 1)مرحلة 
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في عملية تعتبر الخطوة األولى في العملية الرقابية والتى تم تحديدها•

.التخطيط

اء المعرررايير تومرررح مجموعرررة المقررراييس المسرررتخدمة فررري تقيررريم األد•

. باإلمافة الى تقييم سلوك الفرد المرافق لهذا األداء

.معايير تتعلق بجودة المنتج أو فعالية تقديم الخدمات❑

القرردوم الررى العمررل فرري الوقررت المحرردد،: معررايير تقرريس أداء المرروظفين❑

.اتباع قوانين األمن والس مة في العمل

ة معايير عبارة عن مجموعة من اإلرشادات األخ قيرة الترى تحكرم طبيعر❑

.االستثمار التى تنوى االدارة القيام بها



أغراض–املعايريوضع ( 1)مرحلة 
املعايري
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تسرراعد المرروظفين علررى فهررم وإدراك مررا تتوقعرره اإلدارة مررنهم وتومررح لهررم 1.

ام بأعمرالهم الكيفية التى سيتم من خ لها تقييم أعمالهم مما ينفعهم إلى القير

.بفعالية وكفاءة

ظيفيرة تعتبر قاعدة البحث والتحرى والكشف عن الصرعوبات والمعوقرات الو2.

دريب، المتعلقررة برربعق القيررود الشخصررية للموظررف مثررل نقررص القرردرات، الترر

ي العجرز الروظيف.إلخ تحد من تأدية العامرل لعملره علرى أفمرل وجره..الخبرة،

.يعزز دور االدارة في كشف االنحرافات وتصحيحها 

هرداف تساعد على التخفيف من حدة التأثيرات الناتجة عرن التعرارق فري األ3.

بين المروظفين واإلدارة ممرا ير دى الرى زيرادة معردل الحروادث، زيرادة معردل 

.السرقات، زيادة معدل الفاقد من المادة الخام، زيادة عطل اآلالت والمعدات



ماذا نعني باملعايري؟؟
هلل لعةللها لعللنلتاجبلليلرلخمللمللظألهلل ظبللظر  ه للهتل
لظججاظيظتللظرةلاظب لظرخهيليلةكلالباللب للهلذظل عال 
أنلكالةااهب للكالهل بللكلال  ه ليللكلالإجلاظيلقل ل

لللل لأللتيلللةحلكلهلللهلبعللله  الت لللتخ  لرق للله لظأل ظيلظرفع
.ظربتلقع
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معايري غري ملموسة معايري غري ملموسة معايري مادية  طبيعيةمعايري مادية  طبيعية

التكةفة

رأس المال

اإليرادات

انواع املعايري الرقابية-(1)مرحلة 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.alamuae.com/gallery/data/media/43/edhjz.jpg&imgrefurl=http://www.alamuae.com/gallery/img5387.htm&h=600&w=900&sz=162&hl=ar&start=23&tbnid=VU1oaqphHKOI5M:&tbnh=97&tbnw=146&prev=/images%3Fq%3D%25D8%25B9%25D9%2585%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25AA%26start%3D21%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dar%26sa%3DN


:أنواع المعايير الرقابية

:المعايير المادية الطبيعية-1
الجلل  للتعكل لظأل ظيلظركبل للقل لتعكل لأ (بهر ي)بعه  التتعهبالبعلبقه   لاق  يل ضله

ظلللالع يلظربخاجهتلك هعهتلظرعبالظرةلايلللع  لظبتهالظر للكلركلالملنلا  ل 
:ظرجل  لظرالع يلرلبخاجهتلكل  لظرتاباللتةهتلظرللنللبنلأبثلتهه

ا  تسررود تتعامررل مررع المقرراييس النقديررة أو الماليررة والترري غالبرر: معررايير التكلفررة❑
اعة العمرل، وتكثر في المستويات التشغيلية ومن أمثلتها مقدار كلفة العامل، س

.تكلفة المواد
لمرال نوع من أنواع معايير التكلفة ولكنها مرتبطة بررأس ا: معايير رأس المال❑

لررى البنررود ولرريس بتكلفررة العمليررات وتظهررر نتيجررة لتطبيررق المقرراييس النقديررة ع
د علرى المالية ولذلك فهي مرتبطة بالميزانية العمومية ومن أمثلتها معدل العائر

.نسبة االقراق لرأس المال .االستثمار، معدل دوران رأس المال
ل ترررتبط عررادة بررالقيم النقديررة ومررن أمثلتهررا اإليررراد عررن كرر: معررايير اإليرررادات❑

ن راكررب، المسررافة كيلررو متررر فرري منشررأة لنقررل الركرراب، القيمررة بالرردوالر لكررل طرر
حديد مباع، متوسط المبيعات لكل عميل

35



:أنواع المعايير الرقابية

:ملموسةغيرمعايير-2

كب يألع   يةبقه   عاههظرتعة ا تعذاظرت ظربعه  اتلكله 
 ا،ظرب كفهي تا   بعه  اأبثلتههلبنبه  يألاق  يكهات لظي
ياؤ هةهه تبتعظرت ظألبهايظرعهبي،ظرعجقهتةااهب اجهحب  

.ظالا ها يلظرعجقهتلظالاتبهيظرلالي.ظألق ه 

علظالجتبهظراف عل   ظركة اظرتق  بنظراغ علا:بجاوي❑
ب لاةهرظجربه ظرببكنبنجعلتظرت ظأل هر  تق     لظراجهح
ظرتاهقص  آخذبلبل يظر  اظربعه  اظ تخ ظ  إنظجا ها يلظر لظ ع

.كب يأه ظبإراظرالع يظأله ظبتال اخجابن
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قياس األداء ( 2)مرحلة 

تعتمرررد علرررى مررردى صررردي وصرررحة المعرررايير المومررروعة ومررردى 

.قابليتها لقياس النشاط المنوى فحصه

تخدام يجب استخدام معايير تتناسب مع العمل المرراد قياسره و اسر

.المقاييس األداء الفعلي لقياس درجة الكفاءة فى إنجاز األعم
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ث تعتمررد علررى مقارنررة األداء الفعلرري بالمعررايير المومرروعة حيرر❑

دير تعتمرد علرى طبيعرة المعلومرات الترى ترم تجميعهرا مرن قبرل المرر

عرن والتى تمكنه مرن تقيريم األداء وحسراب االنحرافرات والكشرف

.نقاط القوة والمعف

مررن خررر ل هرررذا التقيررريم يرررتمكن المرردير مرررن تقررردير مرررا إذا كانرررت ❑

االنحرافات ممن الحدود المسموح بها أم أنها تحتاج إلرى بعرق

.التصحيح

االنحررررراف يعنرررري الترررردخل السررررريع لتصررررحيحه وتلعررررب اإلدارة ❑

.ة للمديرباالستثناء هنا دورا  هاما   فى اختصار الخطوات الرقابي

مقارنة األداء باملعايري (3)مرحلة 



مقارنة األداء باملعايري   ( 3)مرحلة 

39

اإلدارة باالستثناء
هي مبردأ رقرابي يوجرب تردخل المردير فرى حراالت للحصرول علرى•

. معياربيانات رقابية تفيد وت كد وجود انحرافات جوهرية عن ال

عق أي أن من الممكن للمدير وتسهي   للرقابة أن يتجاوز عن ب

ز األخطاء واالنحرافات التى ال ت ثر علرى األهرداف علرى أن يركر

.  فقط على األخطاء االستثنائية



مقارنة األداء باملعايري  (3)مرحلة 
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ترى توقرع قياس النترائج الفعليرة لرءداء بنراء  علرى مرا يرتم فعر   أو ح❑

.حرافاتهذه النتائج بناء  على المعايير الموموعة بغرق تحديد االن

ة توصرريل المعلومررات والبيانررات إلررى الشررخص المسرر ول عررن معرفرر❑

.االنحرافات ومعالجتها بالكيفية والوقت المناسبين



متطلبات عملية القياس والتقييم   
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.مرورة توفر الدقة والبراعة فى القياس1.

.قياس النتائج كمية وكيفية2.

.استخدام حاالت معينة فى الرقابة3.

.استخدام التنب  فى الرقابة4.

.استخدام العينات فى القياس5.

.للطري الحصول على معلومات عن النتائج الفعلية6.



متطلبات عملية القياس والتقييم

ضالا لتل الظر قيللظرةاظعيل الظرق ه 1.

  الظربلضلعيلظرتلقبلة قيلعلالاتها لظرتاف ذلرلتبكنلبنلبقهااتههلةهربعه
الظا لبق بهلل اتهجلذركلظرال قيللةاظعيل  لظرق ه للةهرذظتل  لظر

غ الظربلبل يل

ع يللهذظل تلقبلعلالمة عيلظرعباللعلالةاظعيلظرب  ال  لتا   لال
لكلظرة هاهتلظرة هاهتللظربعللبهتلظرت ل اتهجههلل  لك ف يلظ تخ ظ لت

.لظربعللبهتل
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متطلبات عملية القياس والتقييم

-:قياس النتائج كمية وكيفية -2
اظ علررى قيرراس النتررائج الكميررة كرررقم المبيعررات وبالنتررائج الكيفيررة كمقرردرة المرردير علررى الحفرر•

.العم ء الحاليين

.استخدام حاالت معينة فى الرقابة-3
لغيها  كمتابعة رضا العاسةين  سن خالل سلاييس ستعددة سنها سعدل دوران العهاسةين وستهبة ا•

والبطء في االداء 
قيهاس وحاالت عدم الرضا التي تظهر عةى بعض العاسةين  وعدد وسوعية سلترحات العاسةين•

هذه الحاالت يوفر 
تطيع تحديهد سعةوساتعن اتجاهات العهاسةين تفيهد فهي التططهيط والتنظهير والرقابهة وسهن هنها سته•

اسبا  االسحراف 
ةهى اسهر يجب االهتمهام بهاألعراو والظهواهر التهي تحهدء الهاء العمةيهة التنفيذيهة ألسهها تهدل ع•

غير اعتيادي سن الممكن 
ان يكههون خطيههر عنههد اسههتطدام االعههراو كملههاييس رقاايههة يجههب سراعههاة العواسههل والظههروف•

الطارجية المتيبة لتةك االعراو
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متطلبات عملية القياس والتقييم
44

.استخدام التنب  في الرقابة-4

اتخاذ يستخدم في حالة اتباع اسلوب الرقابة المستمرة الموجهه بغرق

ه قرررارات تصررحيحية وهررذا يسررتخدم كم شررر لحرردوث انحرافررات اكثررر منرر

يفيد في دراسة فاستخدام التنبوء في قياس النتائجلقياس النتائج الكلية 

عررات مررن احتياجررات المسررتهلكين وبالزيررادة والنقصرران المتوقررع فرري المبي

.خ ل اعتبارات الكمية والجودة والوقت والتكلفة 

استخدام العينات في القياس-5

او عينرات يصعب تقييم كل النتائج الفعليرة كالرقابرة علرى جرودة االغذيرة

الدواء.



متطلبات عملية القياس والتقييم
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.طري الحصول على معلومات عن النتائج الفعلية-6

يانرات معلومرات وب  لبااليلظرتق   ل اتلهجلظالبلالظرلالظرايللالعللال

دقيقررررة تعكررررس النتررررائج الفعليررررة  كالم حظررررة  الشخصررررية والحرررروار

تخلهذلل ج لظالهتبه لةعهبلالظر لاعيلالواالجتماعات والتقاريرالرقابية

ظرقاظاظتلظرتيا ا يل  لظرلقتلظرباه  



تصحيح االحنرافات(: 4)مرحلة 
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الهررردف االساسررري للرقابرررة هرررو تصرررحيح االخطررراء واالنحرافرررات 

فالكشف عن االنحرافات 

ة ال يعنرري شرريءددد دون التصررحيح  الررذي يعنرري العمررل علررى ازالرر

االسباب والعوامل التي سببت االنحرافات 

طراء االنحرافات السلبية تحتراج الرى عر ج ايجرابي اذا تكرررت االخ

المعيار يعني المعيار الرقابي  اقل مما يجب لذلك نحتاج الى تعديل

الرقابي



ت اشكال تصحيح أو تعديل االحنرافا(:4)مرحلة 

47

.البقاء على الومع الحالي1.

.بةاتخاذ االجراءات التصحيحية المناس2.

.  تغيير المعايير. 3



-االجراء التصحيحي_تصحيح االحنرافات 
الوسائل 
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.تع  الوالبلظرعبا1.

. تا  نلماقلظخت هالظرعبهاللماقلت ا ةه2.

تع  الظرخمملعا لظراهجي3.

.تا  نلل هاالظرتاف ل4.

.ظرةا لعنلظأل ةه للر  لظرولظهال5.



الوسائل-االجراء التصحيحي _تصحيح االحنرافات 
49

:تعديل ظروف العمل . 1
الطبيعةةيًكلمةةاًازدادًتغيةةرًالظةةروفًكلمةةاًانحرفةة ًالنتةةانجًالفعليةةةًعةةنًمسةةارها
لً،ًولهةذاًوتباعدتًاألهدافًالتيًتمًتحقيقهاًعنًاألهدافًالمطلوبةًفيًاألصة
اتًالتةيًي بًالعملًماًأمكنًعليًتعدللًاروفًالعملًبماًلتطابقًواالفتراضة

.بني ًعليهاًالخطة
:تحتين طرق اختيار العمال وطرق تدرييهر وتوجيههر . 2

مةةعًدرجةةةًالتةةدر بًالعامةةلًيقةةومًبواجبةة ًتبعةةااًلقدرتةة ًال سةةميةًوالفعليةةةًوتناسةةباًا
.والتوجي ًالتيًتلقاهاً

:تعديل الططط عند الحاجة .  3
 ةةةةةةةًوهنةةةةةةاًيمكةةةةةةنًالقةةةةةةولًأنًالخطةةةةةةطًليسةةةةةة ًقةةةةةةانونًيحةةةةةةذرًتعةةةةةةدللهاًفهةةةةةةيًنتي
ار تهاًفةةةةةيًاالجتهةةةةةاداتًالشخصةةةةةيةًوتفسةةةةةيرًالعوامةةةةةلًالبيئيةةةةةةًوافتةةةةةراضًاسةةةةةتمًر
.لآلخرالمستقبلًفهيًعرضةًلشخطاءًوعلىًالمسئولًمراقبتهاًمنًالحين



الوسائل-االجراء التصحيحي _تصحيح االحنرافات 
50

:تحتين وسائل الحفز .  4
بًأوًإنًوضةعًالخطةةطًال يةةدةًأوًإدخةةالًتعةةدللتًعليهةةاًعنةةدًالحاجةةةًأوًالتةةدر 
تقةةةومًالتوجيةةة ًواإلرشةةةادًالًتةةةؤد ًإلةةةىًتحقيةةةقًاألهةةةدافًالمنشةةةودةًبةةةلًي ةةةبًأن
هةةةود ًفةةةيًاإلدارةًباالهتمةةةامًوالعنايةةةةًبالعنصةةةرًاإلنسةةةانيًوحفةةةو ًلبةةةذلًأقصةةةىًج

.تحقيقًتلكًاألهدافً
: البحث عن األسبا  وليس الظواهر . 5

جةةةةراءًي ةةةبًعلةةةىًالمسةةةئولًأنًيفةةةر ًبةةةينًاألسةةةبايًوالظةةةواهرًقبةةةلًاتخةةةاغًأ ًإ
.تصحيحيًمنًخللًمعال ةًأسبايًالمرضًال ذر ةًوليسًالعرضيةً
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.الوقت المناسب لوصول المعلومة1.

.الثقة بالمعلومات2.

.صحة المعلومات.ل3

.ارسال المعلومات إلى الجهات المختصة.ل4

دور املعلومات فى العملية الرقابية
عةدىًكونهةاًإنًأهميةًالمعلوماتًفيًالرقابةًتنبعًمنًأنًنظمًالرقابةةًالًتت

خطةةةاءًًنظمةةةااًللمعلومةةةاتًوتعتمةةةدًعلةةةىًصةةةحتهاًفةةةيًعمليةةةةًتصةةةحيحًاأل
لًالفعلةةيًو مكةةنًتقسةةيمًالمعلومةةاتًالتةةيًتعنةةىًبقيةةااًووصةةفًأداءًالعمةة

:منًحيثً
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يًأ ًهلًجاءتًالمعلومةاتًفة:الوقت المناسب لوصول المعةوسات . 1
صةةةلًفةةةيًحينهةةةاًألنهةةةاًقةةةدًتصةةةبحًالًفانةةةدةًلهةةةاًوالًيعةةةولًعليهةةةاًإغاًلةةةمًت

.الوق ًالمناسبً
suitable time reliabilityوتعةةودًالثقةةةً:الثلههة بالمعةوسههات .2ً

.ةًإلىًصحةًالمعلوماتًوخلوهاًمنًاألخطاءًالميكانيكيةًوالكتابي



نهةاًفقةدًتكةونًالمعلومةاتًمو ةو ًبهةاًأل:صحة المعةوسهات . 3
validityفالصهحة تخلوًمنًاألخطاءًإالًأنهةاًغيةرًصةحيحةً

اد تههيتي سههن صههدقها فههي الكشههف واإلفصههال عههن الشههيء المههر 
سجمل ادقة وسوضوعية ودافعية حيث إسنا ال سلر أن استطدام

.المييعات كمؤشر لربحية المشروع 
تسةةةةةةلمً:إرسههههههال المعةوسههههههات إلههههههى الجهههههههات المطتصههههههة . 4

حبةًالمعلومةةاتًإلةةىًال هةةاتًالمختصةةةًأوًالمعنيةةةًبةةاألمرًوصةةا
.السلطةًوالمسئوليةًوالقادرةًعلىًاتخاغًالقرارً



املبحث الثالث
أنـواع الـرقـابـة



أنواع الرقابة: املبحث الثالث
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معوقات ومقاومة الرقابة 

مجاالت الرقابة  

أنواع الرقابة



أنـواع الـرقــابة
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الرقابة االقتصادية على المشروعات العامة 

الرقابة حسب التخصص واألنشطة 

أنواع الرقابة حسب أهدافها وموموعها 

أنواع الرقابة حسب المدى الزمني 

الرقابة حسب كمية العمل ونوعيته 

الجهة / الرقابة حسب المصدر 

أنواع رقابية أخرى 
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 Feed forward control: الرقابة المسبقة -❑
Concurrent Control: الرقابة المتزامنة-❑
Feedback Control: الرقابة ال حقة -❑

أنواع الرقابة
الرقابة حسب املدى الزمني: أوالا 



ا  ل لضحلظالظعلظراقهةيلمةقهلرلتلق تلكاوه 

58

رقابة مسبقة رقابة متزامنةرقابة الحقة

مدخ ت عمليات مخرجات



الرقابة املسبقة . 1

59

اف جمموعة من األساليب واإلجراءات التى يستخدمها املدير فى حتديد واكتش1.

.أي عوامل قد حتد من جناح العملية اإلدارية بصورة مبكرة

.تؤدى إىل جتنب ظهور أية مشاكل ومراقبة أي تغيريات2.

:الرقابة  املسبقة على 

تركيز جهوده املديرر  ودو ايتيد      operational levelاملستوى التشغيلي ❑
املييالت والسي س ت واإلجراءات بعن رة ك ملة للحدي ددي  اإلمند ن مدة مردة مشد ك        

.حمتملة 

صممت لتنبيه وحتذرر امليرر مة مردة strategic levelاملستوى االسرتاتيجي ❑
ة افجد   تغيريات بيئية مة شدنهه  التدن ري ىلدق حت يده اف ديان التن يميدة ال ورلد       

Long-term objectives.



الرقابة املتزامنة .2
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ف جمموعة من األساليب واإلجراءات والرتتيبات املستخدمة فى الكش  1.

ع  ن اراراف  ات أ ن  اء تنني    األصش  أة اصوع  اة أ ن  اء عملي  ة حتوي  ل 

.املداالت إىل خمرجات

.التأكد من مدى مأابقتها للمعايري التنظيمية املوضوعة2.

والرد بة املتزامنة ىلق 

ه م ن ء ىمليدة  تسعق للتنكي مة من النش ط الذي رتم مم  ستاملستوى التنني ي 

.التحور  رؤدي بيدة وموضوىية كم  ي ط له ومل رشري إىل مي اوران 
م  ىلق اخت ذ املستوى االسرتاتيجي للتعرن ىلق طبيعة الت يم التن يمي والع

. التعيرالت الضرو رة 



الرقابة الالحقة .3
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جمموعة من األساليب واإلجراءات والتعرينات التى تركز عل ى خمرج ات األصش أة    

. التنظيمية بعد اصتهاء عملية التشغيل واإلصتاج

:وتلعب الرقابة الالحقة على املستوى الشغيلي  الث أدوار رئيسية 
يدة افهشد ة   تزود امليرر التنفيذي ب ملعلوم ت اليت حيت جهد  وذلدل لت يديم لع ل   ❑

.التن يمية اليت ت ع حتت سي رتهم 

.تستخيم الرد بة الالح ة كنداة الت ييم ومن لنة املوظفني ❑
حتذرر وتنبيده املسدئولني ىدة اة جدة إلديد ي تعديرالت ىلدق املدييالت مو        ❑

.العملية اإلهت جية هفسه  
ومد ت الديت   مم  ىلق املستوى االسرتاتيجي لإن الرد بة الالح ة تزود اإلدا ة العليد  ب ملعل 

.تستخيم يف ىملية تغيري وتعير  ي ط املنشنة املست بلية 



الرقابة حسب أهدافها أو موضوعها   : ثانياا 
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 positive control:الرقابة اإليجااية •
ات تتهير إلى التيكهد سهن أن األسشهطة واإلجهراءات والتصهرفوتهدفًالرقابةًاإلي ابيةةً

لوقةةوفًفةةيًالخاصةةةًبالمنشةةأةًلت نةةبًاوفهها األسظمههة واللههواسين والةههوائي والتعةيمههات
.المخالفاتًواألخطاءًبماًيكفلًتحقيقًاألهداف

negative control:الرقابة التةيية .  
تلةةةكًعةةةناكتشهههاف االسحرافهههات واألخطهههاء بطريلهههة يلصهههد اهههها تصهههيد المتههه ولين 

دو هاًوهةذاًلتلفةيًتكةرارًحة.األخطاءًدونًتوجية ًانتبةاههمًإلةىًأوجة ًالقةوةًوال ةعفً
فةرادًالتنظةيمًالخوفًواإلرهةايًفةيًنفةواًأ…لالنوفًمنًالرقابةًغيرًبناءًألن ًيعنيًً

.
بيةةةةًتهةةةدفًإلةةةىًوالفةةةر ًبةةةينًالرقابةةةةًاإلي ابيةةةةًوالرقابةةةةًالسةةةلبيةًهةةةوًأنًالرقابةةةةًاإلي ا

.ةًضمانًحسنًسيرًالعملًوليسًتصيدًاألخطاءًكماًتهدفًالرقابةًالسلبي
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شطةالرقابة حسب التخصص واألن: ثالثا  

ظراقهةيلعلالظألعبهالظج ظا يل❑

.علالعبالظرجههللظرتاف ذي(ظرباه ة يل)ظراقهةيلظربهر يل❑

.لظراقهةيلظرفا ي❑

.ظراقهةيلعلالظألالميلظرالت ا ي❑

ظراقهةيلعلالظألعبهالظج ظا يل❑

.علالعبالظرجههللظرتاف ذي(ظرباه ة يل)ظراقهةيلظربهر يل❑

.لظراقهةيلظرفا ي❑

.ظراقهةيلعلالظألالميلظرالت ا ي❑



ه  ليلته بلإرالا نلظ تخ ظ لظربلظا لظرةلا يللظرب1.
يلبللنلخللجالبتهةعلليللتق لل  لجب للعلظألالللميلظج ظا لل

.لظربختلفيلظرباوبيللةبهل  ههلظرخ بهتلظربق بي

الظرب لتل هتلظج ظا ليلظربختلفلي،2. ظره كلالتلبالأ ضله
ظرتاو بلل ،لمللاقلظرعبللاللللؤلنلظأل للاظ للظرالللظا 

ا للي،لبكهتلل لظرةا لل ،لظألالللظالظرب ” .لظربهر لليلظرفا لليل
ظرجهبعللهتللظربؤ  للهتلظرخهيلليللظرعهبلليللجب للعل

.لظرباظ قلظرتهةعيلرهه

قابة الجهاز الحكومي المس ول فى فلسطين ديوان الر
.لالمالية واإلدارية
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الرقابة على االعمال اإلدارية. 1

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.lovely0smile.com/2006/m/01/157.jpg&imgrefurl=http://www.lovely0smile.com/%3FView%3DArchive%26Msg_Id%3D416&h=393&w=306&sz=25&hl=ar&start=1&tbnid=jM4o6O9iNlt-HM:&tbnh=124&tbnw=97&prev=/images%3Fq%3D%25D8%25A3%25D9%2582%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2585%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dar


تهلل بلإرللالابه لليلظألبلللظالبللنلخللجالظرتبكلل لبللنل1.
الاجلليلظرتيللا هتلظربهر لليلةعلل لباظجعلليلظربتايلل
بتلبنلظج اظ ظتللظربتيابلبنلظرافقهتللأاههلت

الرلقللللللظا نللظرتعل بلللللهتللظرقلظعللللل لظرعهبللللل يلل قللللله
.لرلب لظا ي

وزارة : األجهررررزة الحكوميررررة المركزيررررة المسرررر ولة 
الماليرررة، سرررلطة النقرررد، ديررروان الرقابرررة الماليرررة 

.  واإلدارية
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الرقابة املالية. 2

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.eyeiraq.com/upload/Dinar-Eye.jpg&imgrefurl=http://www.eyeiraq.com/show/5357.html&h=275&w=350&sz=18&hl=ar&start=4&tbnid=IklZssGe9xNOdM:&tbnh=94&tbnw=120&prev=/images%3Fq%3D%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25B2%25D9%2586%25D8%25A9%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dar


ظربها لليلتهلل بلإرللالظرتاك للللعلللالظربلللا  نلظرفالل نل للالظربجللهالت
ا للليلظربختلفللليلكهألعبلللهالظرها  للل يللظرتيلللب  لظالاتهج للليللظرف

.لظرقهالا ي

.  يةهيئات التفتيش الفني المس ولة عن اجراء الرقابة الفن
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الرقابة الفنية.3
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الرقابة الروتينية.4
كلنلتتبثال البجبلعيلظالعبهاللظألالميللظربعهبجتلظربتكاا للق لت
ظجهل ل”  لب يللتتبثاللإجاظيظتللأ هر  لأللباظاالظرعبال

ظربلوف ن،لبلتا هتلظألثه ،لظرةا  لظرلظا للظريه ا،لافو
.للظر ججتللظرلثهاق

:تتمثل طري الرقابة الروتينية فى 

.سجل اآللـــــــــــة وتومح كمية العمل الذي ت ديه كل آله1.

ه سجل العامـــــــل فالغرق منه التوصل إلي معرفة الوقت الذي يستغرق2.

.العامل في عمله ومقدار اإلنتاج الذي حققه 

.خريطة التصميمتومح طريقة سير العمل وفقا لتسلسل العمليات3.

خريطة تقدم العملتومح مركز العمليات من حيث ما هو مطلوب عمله مث 4.

.لفي أوامر  التشغيل التي أعهد بها إلى اآلالت و ما تم إنجازه 



الرقابة االقتصادية على املشروعات العامة: رابعاا 
المراحررل بمثابررة ظربلللالعل لللبالعلللالبجبلعلليلبللنلظرباظاللاللغهرةللهلبللهلتكلللنلهللذ ل

ظيظتللظججامجاالت تمارس فيها الرقابة اإلدارية بغرق التأكد من أن التصرفات 
لظرتاةللؤلت لل الل قللهلرللللظاحللظرقلللظا نللظألاوبلليلةبللهل كفللالتاق للقلأهلل ظبلظربلللالع

.ةهألخمهيللظالاااظ هتلظرباتبليل

.بااليلتا   لظأله ظبل•

.بااليلجبعلظربعللبهتلظأللر يل•

.بااليلتال الظربعللبهتلل اظ يلظربلالعل•

.بااليلإع ظ لظرخميلظرفعل يلرلبلالعل•

.بااليلإقاظالخميلظربلالعل•

.بااليلتاف ذلظربلالعل•

.بااليلتق   لعبل يلظرتاف ذل•

بااليلتع  الظربلالعلإذظلظقتضالظألبالذرك.ل•
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ي ومررن األسرراليب الترري تسررتخدم فرر

مراقبرررررة المشرررررروعات التقرررررارير 

الدوريررة الشررهرية وأسررلوب جانررت

 gant( جدول الموازنة اليومية)

control  وأسرررررلوب بيررررررت

( جأسلوب تقييم ومراجعرة البررام)

pert 
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الرقابة حسب كمية العمل. الرقابة حسب كمية العمل.الرقابة حسب نوعية العمل   . الرقابة حسب نوعية العمل   .

الرقابة حسب كمية العمل ونوعيته.خامساا 

كميههههة العمههههل سههههن ويركههههز عةههههى 
حيهههث عهههدد الوحهههدات المنتجهههة   
عهههههدد سهههههاعات العمهههههل   عههههههدد 
اآلالت المتهههههههههههتطدسة   عهههههههههههدد 

كل ذلهك يههدفالوحدات المباعة
إلهههههى سعرفهههههة سهههههد  الزيهههههادة أو 
النلصههان  والعمههل عةههى سعالجههة

.االسحرافات إن وجدت 

و هةةةةةةةةدفًللتأكةةةةةةةةدًمةةةةةةةةنًمةةةةةةةةدىً
تًمطابقةةةةةةةًالسةةةةةةلعةًللمواصةةةةةةفا
دةًوالمعةةةاليرًالمطلوبةةةةةًوالمحةةةةد

أوًتلةةةةةةةةةةةةكًالخاصةةةةةةةةةةةةةًمسةةةةةةةةةةةةبقااً
ةًمةنًبالرقابةًعلىًجودةًالسلع

مًحيةةةةثًالشةةةةكلًواللةةةةونًوالح ةةةة
.ةوالتكلفةًوالدقةًوال مان
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الرقابة الداخليةالرقابة الداخلية الرقابة الخارجيةالرقابة الخارجية

الجمهور والصحافة

ةالتةطة التشريعي

التةطة اللضائية

النائب العامالنائب العام

الرقابة الذاتية

ةالرقابة المتطصص

”الرقابة رئاسية      
“هرسية

(اجلهة التي تقوم بالرقابة)الرقابة حسب مصدرها: سادساا 



 external control:الرقابة الخارجية 

رقابة السلطة التشريعية . 2

يللرجهاللويمثلهررا أعمرراء البرلمرران أو المجلررس التشررريعي أو مجلررس النررواب •
قللظا نلظرباةثقيلعايل لظيلكهاتل ظابيلأللبؤقتليللتهل بلإرلالباهقلليللبتهةعليلظر

لللظر  ه للهتللظرتلللا عهتلظرعهبلليلظرخهيلليل لللظيلةباوبللهتلظرقمللهعلظرخللهصلأ
ظرعللله للالللقلظر لللؤظاللظ للللتجلظ لأعضلللهيللبللللوف لظره الللهتللظربؤ  للللهتل

.لظرللظاظتلظراكلب يلةبهل  ه لاا  لظر لري

 public and press control:رقابة الجمهور والصحافة . 1

قبرررل المنظمرررات واألحرررزاب والنقابرررات ل بلللها لهلللذظلظراللللعلبلللنلظراقهةللليلبلللنل•
.   والصحافة وجماعات المغط 

ضللهبنللقلل لت للتخ  لأ للهر  لإ جهة لليلتتبثللال لل لبللؤظلا للباهيللا للتب  لل للظرت▪
.ت تخ  لأ هر  ل لة يلتتبثال  لظربوههاظتللظرلكهليللأعبهالظرل  
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  judicial control:رقابة السلطة القمائية . 3

خالفرات المحاكم اإلدارية المتخصصة والتي تهتم فري الحكرم علرى الملتبثلههلةعضل•
ا لألللظرقضلله هللظالاااظ للهتلظرتلل لتا للعلبللنلقةللالظرجهللهتلظربعا لليل لللظيلكهاللتل لل

.بؤ  يل

  control of ombudsman:رقابة النائب العام . 4

لهللللهللاللعلآخلالبلنلظراقهةليلظرتللا ع يلعللالعبلالظرجهلهللظرتاف لذيل ل لظر لرلي•
عليررا موظررف يعررين مررن قبررل المجلررس التشررريعي أو البرلمرران فرري وظيفررة قمررائية
تلقرى ويتمتع بسلطة البحث والتحري في أي عمل إداري في األجهرزة الحكوميرة وي

ائل الشكاوي و التظلمات من الموظفين الرسميين أو الجمهور أو الصرحافة أو وسر
يل  قللل لةهرةالل للظرتاللايللبللنلثلل ل قلل  لهلللللبعهلا للاإلعرر م وأعمرراء البرلمرران 

ق قل  هللهلتليلل هتيلرللة ظا لظربعا لليلل قلل  لتقا للال للاليلةهألعبللهالظرتلل لقلله لةللهرتا
.لتلي هتيل  لتج  نللتمل الظرعبالظج ظايل  لظألجهل لظراكلب ي
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  internal control:الرقابة الداخلية .  2

للمتههلظراقهةيلظرت لتبها ههلظربؤ  يلعلالعبلهلهللأا-:الرقابة الذاتية -
.له لاقهةيلظربلوبلعلالاف يل

 ليلتقلل لةهلهلظ ظا لخهيليلةهراقهةليلظلللال  لظ ظا-:الرقابة المتخصصة -
ظللرجالليلاقهة لليلظللظلللخهصلبللنل ظخللالظرباوبلليلكلالل  لظرا للهةهتلظلل

.لا  للالنلظال اظ لظلللا  لظرتفت شلظرعه ل

يلمة علللليلظرتلللل اجلظرااه لللل لللو فتلللل-:الرقابةةةةة ال روةةةةة اي الر ا ةةةةية-
 ل للظرب تل هتلظال ظا يلظربختلفيلأيلظاههلتبها لبنلقةلالكلالبلولب

ب تل لظ ظايلظعلالظللظ اال

له لته بلظرالظرتبك لبنلا نل  الظرعبال  لظرلا ظتل

ظال ظا يلظربختلفيلل تبك لبنلتمة قلظرتعل بهتل
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رقابة شاملة

  رقابة جزئية

رقابة مفاجئة

  رقابة دورية

أنواع رقابية أخرى 



أنواع رقابية أخرى

ربكللبلعلالجب علظالعبهاللظألالميلظللظراتها لظركل يلظ-:اقهةيللهبلي❑
.ةههل ا لظللبجبلعي

.تبها لعلالظالميلبع ايللبا   -:اقهةيلجلا ي❑

.لتبها لعلاللكالجلالتلتفت ل يلبفهجاي-:اقهةيلبفهجاي❑

ظالللللاظبلظرللل لايلعللللالظالاللللميللعللللالظراتلللها ل-:اقهةللليل لا لللي❑
 يل لظيل لب ليلظربختلفيلةه تخ ظ لجلالتلتفت ل يلب  ظا يلظللتقها ال لا

.ظللظ ةلع يلظلللها يلظلل يل يل
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جماالت الرقـــــــابة

.الرقابة فى مجال المشتريات❑

.الرقابة فى مجال االنتاج  ❑

.الرقابة فى مجال التسويق ❑

.الرقابة فى مجال التمويل❑

.الرقابة فى مجال األفراد ❑
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purchasingالرقابة في سجال المشتريات . 1
دًوكميةةةةًحيةةةثًلةةةتمًمراسبةةةةًالسةةة لتًالخاصةةةةًبأسةةةعارًالشةةةراءًوانتظةةةامًعمليةةةةًالتور ةةة
والعةرضًالمخوونًوسيمةًالمخوونًوشروطًالشراءًومواعيدًاالسةتلمًوالفحةاًالةدقيق

.الظاهر ً
productionالرقابة في سجال اإلستاج . 2

التأكةةةدًمةةةنًمةةةد ًمطابقةةةةًالمنةةةتجًسةةةواءًكةةةانًسةةةلعةًأوًخدمةةةةًلم موعةةةةًالمواصةةةفاتً
التصةةةةميمًوالمعةةةةاليرًالموضةةةةوعةًمةةةةنًحيةةةةثًوقةةةة ًاإلنتةةةةاوًوجودتةةةة ًوتكلفتةةةة ًوكميتةةةة ًًو

.والطاقةًاإلنتاجيةًالحاليةًوالمستقبلية
marketingالرقابة في سجال التتويا . 3

رتةةدةًوالشةةكاو ًو ةةتمًفيهةةاًمراسبةةةًح ةةمًالمبيعةةاتًوتكلفةةةًالمبيعةةاتًوح ةةمًالمبيعةةاتًالم
اهمًومتابعةةةًالمتعلقةةًبةةالعملءًباإلضةافةًإلةةىًسيةةااًات اهةاتًالمسةةتهلكينًومةد ًرضةة

ارجيةةةةةًمنافةةةةذًالتسةةةةو قًومراسبةةةةةًرجةةةةالًالبيةةةةعًوالتعةةةةرفًعلةةةةىًالظةةةةروفًوالعوامةةةةلًالخ
.يةًبالمنافسينًوالتطوراتًالتكنولوجيةًواالقتصاديةًوالسياسيةًوالثقاف



 financingالرقابة في سجال التمويل  . 4
.مراسبةًعمليةًتدبيرًاألموالًومصادرهاًوتكلفتهاً

لتًالنقديةةةًواألحةةوالًواألصةةولًوالسةةيولةًالنقديةةةًوالمتحصةة-مراسبةةةًاإللةةراداتًوالنفقةةاتً
يرًالماليةةةًكةةيًت ةةمنًسةةلمةًالمركةةوًالمةةاليًللمنشةةأةًوتعتبةةرًالنسةةبًالماليةةةًًالمعةةال

:يًالنقاطًالتاليةالتيًيستخدمهاًالتحليلًالماليًفيًعمليةًالرقابةًالماليةًوتتمثلًف
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 liquidity ratios:ستبة التيولة . أ

:وتنقسمًإلىً
.الخصومًالمتداولةً/األصولًالمتداولةً=ًنسبةًالتداولً•
.الخصومًالمتداولةً/المخوونً–األصولًالمتداولةً=ًنسبةًالتداولًالسر عةً•

.وتقيسًهذ ًالنسبةًمقدرةًالمنشأةًعلىًالوفاءًبالتواماتهاًالماليةًالقصيرةًاألجلً
 profitability ratios: ستب الربحية .  

كًنوعةةانًمةةنًوتقةةيسًمةةد ًكفةةاءةًالمنشةةأةًفةةيًتحقيةةقًأهةةدافهاًالماليةةةًمتمثلةةةًفةةيًمعةةدلًاألربةةا ًوهنةةا
.لمنشأةًنسبًالربحيةًالعلقةًبينًالربحيةًوالمبيعاتًوالعلقةًبينًالربحيةًواستثماراتًا

100×المبيعاتً/األربا ً=معدلًالربحيةً•
االستثمار/األربا =معدلًالعاندًعلىًاالستثمار•



 activity ratios:نسب النشاط . ج•

 ظتللتق  لب يلكفهي لظربالب ل  لإ ظا للظ لت جالظربللظا لظربتهاليلرهلهللإ ظا لظربلجلل•
هملظرعجقليلةل نل،لتقه ل هعل يلظ ت جالظربلجل ظتلةب تليلظربة عهتللتق  لا ةيلظرالل

 يلظربلجل ظتللظربة عهتللتعابلا ل لظراللهملأ ضلهلةبعل الظرل لاظنلألاهلهلتلضلحلبل
.ظر اعيلظرت ل ت لةههلتال الأللت ة الظربلجل ظتلإرالظربة عهتل

.بتل ملق بيلظرةضهعي/لتكلفيلظربة عهت=لبع ال لاظنلظرةضهعيل•

.ظربهالظرب تبا/ظربة عهت=لبع ال لاظنلظربهالظرب تبا•

  leverage and capital ratios: نسبة المديونية ورأس المال . د•

تقلل  لهللذ لظرا للةيلبلل يلب للههبيلأبلللظالكللالبللنلأيللاه لظربالللب للأبلللظالظرلل ظاا نل لل ل•
اللاظالل يلالللهمههل كلبللهلكهاللتلأبلللظالأيللاه لظربالللب لكة للا لكلبللهلكهاللتلأكثللالضللبهاه

. لج  لرل ظاا نللكلبهلكهاتلاةا يلظربالب لأكثال لظا لظرقالضلكلبهلكهنلهاهكلعها

القلل ا لظرلللاكيلعلللالت لل   ل  لاهللهللظرتلظبهتهللهلظرمل • للليلبثللاللتلضللحلهللذ لظرا للةيلأ ضلله
.ظرقالضل

100×بجبلعلاقلقلظربلك يل/بجبلعلظرخيل =لا ةيلظرب  لا يل•
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human resource: للللللل لبجلللللللهالظأل للللللللاظ .لل5
ربتعلقليل تمل لبنلظرب الر نلظرتبك لبنلمهقيلظججاظيظتللظر  ه هتلظ

ظأل ظيللاول لةعبل يلجذ للظ تقمه للظخت هاللتع  نلظرعلهبل نللتق ل  
راقلللالظألجللللاللظراللللظ لللظربكه لللآتلل  ه لللهتلظرتا  لللعللظرتاق للليللظ

.للباظعه للضعلظراجالظرباه  ل  لظربكهنلظرباه  ل
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معوقات ومقاومة الرقابة  
 نًيعملةونًتلقىًالعمليةًالرقابيةةًمقاومةةًكبيةرةًمةنًالمرنوسةينًو خةًر

وغلةةةةكًألنهةةةةاًوايفةةةةةًمعقةةةةدةًوقاسةةةةيةً،ًمةةةةنًهنةةةةاًتسةةةةعىًاإلدارةًجاهةةةةدة
يًتتمثةةلًللتعةرفًعلةىًأسةةبايًهةذ ًالمقاومةةةًوالعمةلًعلةىًمعال تهةةاًوالتة

:بة
.  إلفراط فى الرقابةظ1.

.  ةنقص المرونة وتجنب تحمل المس ولي2.

.  الرقابة االستبدادية وغير الدقيقة3.
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-:االفراط في الرقابة -1
 لللقلت لللعالإ ظا لظرباوبلللهتلربتهةعللليللباظقةللليلظركث لللالبلللنلظالاللللميلرتاق
هتلظاله ظبلظرباجل للرتجا لظالخمهيللظالاااظ هتلظاللأنلةعضلظربال

هذظل لة للنلمهرةتلةبتهةعيللباظقةيلاتالظرقاظاظتلظرلخي يلرلعهبل نلبل
.قيهتلظرلعالخهييل  لظرباوبهتلظرع كا يل

 البلهلهاهلظرباوبيلظرفهعليلاللتؤك ل قملعللالظربوهلالظللعللالظالاللميلةقل
يلرلللذركل جللل لللللاحللتلضللل حلظرعبل للليلظراقهة لللتركرررز علرررى النترررائج

تعلابلرلباؤل  نلعلالظاهلهلما قليلظللظ ظ لرلتعلابلعللالظربت  لاظتلرل
علالظرتق  لظكثالباههلض ملتكت ك لظللباعلرلاا هتل
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.  نقص المرونة وتجنب تحمل المس ولية-2

 عللته لعالل بهلتكلللنلظربعلله  ال ق قلليل،لبلثقلليل،لبلضلللع يل للإنلظرالله لةمة
الأنلظراقهةلليل تلضللحلآجللجال لعللهججال ا ضلللاههلألاهلل ل علبلللنلب للةقه

بلل  لإ جهة لليلألل لللة يلاتللها لأعبللهره ل،لجهللل ه ل،للاتللالبهللهاظته 
لةهرتللهر لل لل لكللالبالللب لهاللهكلبجبلعلليلبللن.لظرتلل ل تبتعلللنلةهللهل

للالخللقلظرعهبل نلظربعال  نلةتقي اه ل  لأ ظيللظجةلهته ل قلبللنلع
الأن هالهكلالعلبنلظربقهلبيلرلعبل يلظراقهة يللظرجل  الذكلا لهالهلأ ضله
ال ا  ضللنلبجبلعيلبنلظرعهبل نلظرلذ نل بتلهللنلةلب ظاه لظرج ل لأ ضله
 ليلبلنلظأل هر  لظراقهة يلل عبللنلعلالبقهلبتههلربهلتابليلهلذ لظرعبل

.كةتلربلهعاه للاا هته ل
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.  الرقابة االستبدادية وغير الدقيقة-3

تقةلللظل اغ لبعو لظراه لعلالتق   لظ ظيلج  للبعوبه لعلالظ تع ظ لظذل 
ا ضلنلظال هر  لظراقهة يلظرت لت هع ه لعلالظ ظيللظجةهته للركاه ل 

يلل قلللهلبلنلظراقهةللليلظرتللل ل عتةالاهلللهلغ لللاليلللا ايللغ لللال ق قللل
.لظ تة ظ  يل

 لل ثةملاتالرذركلظالالظعلظراقهة يلظر هةقيلق لتعتةالظرخمالظربهلكللظرت لق
نلظر اضلبعال هتلظربلوف نلظرذيل ت  لةهأل ظيلظرج  للتجعله ل ا ل

ظال ه  لرلاقهةي
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(  نيومان ومسر دورن)أسباب أخرى تؤدى إىل نفور الشخص من الرقابة 
.لللع  لتقةالظرلخصلأله ظبلظربلالع1.

.لع  لعقجا يلب تل هتلظجاجهل2.

.لع  لظرثقيلةيايلظربقه   3.

.ع  لتقةالظراقهاقلغ الظر ها 4.

.ظرض ملبنلبيه الغ اللاع ي5.

.للظرض ملظالجتبهع لظرذيل اه  لظراقهةيلظرا ب ي6.

معوقات ومقاومة الرقابة  
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أدوات الرقابة: املبحث الرابع
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أدوات الرقابة  : املبحث الرابع

.الرقابة بالم حظة الشخصية1.

فقررات المبيعررات، الرردخل والنفقررات، اإلنترراج، ن” الموازنررات التقديريررة 2.

.“رأس المال، الموازنات النقدية

.التقارير3.

.البيانات االحصائية والرسوم البيانية4.

. الخرائط الرقابية5.
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أ لظتلظراقهةي

-:الرقابة بالم حظة الشخصية-1

هالمجعلذهلله لظربلل  البةهلللا للظرللالبلقللعلظرتاف للذلر قللل لةاف لليلةلل
بلعللنلعلللال لل الظرعبللاللاتللها لظرتاف للذللتق لل  لظال ظيللظركللل

.ظالاااظ هتلة اضلتيا اهه

 لظرب لللهال لةه لللتخ ظبههلقللل ل لللؤ يلظرلللالاتلللها لعك للل يلة لللة❑
باؤل ل نلظربضه قهتلظرت لاةبهلت ةةههلظربجاويلظرلخيل يلرل

هعل ليللظرت لبنلظرببكنلتف  اههلةباهلهلعل  لثقليللبلنلتل لتقلال 
ظال ظيل

هيل اللظالعتبه لظركهبالعل ههل ؤ يلظرالظه ظالظرلقتل ل لظرتف❑
يلعلالا ه لظالعبهالظرههبيللبنلظرببكنل ق ظنلظراوا لظرللهبل

رلعبالالهتبهبيلةهرتفهي الظر ق قيل
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أ لظتلظراقهةي

-:الموازنات التقديرية -2•

با يلب تقةل يلخميلبهر يلاقهة يلتلضحلظراتها لظرب تل  يلرفتا لل
علله  لبللهلتكلللنل للايللركلل لتعتةللالظربلظلالليلظ ظ لبللنلظ لظتل
ظراقهةيلل جل لباظعله لظالعل ظ لعللالظ ل ل لل بيللظللتاظك

لبا يلة قليلبعو لظربعا  نلةهرالهمللظنلتعتةالعنلظرفتاظتلظر
ةعل لايلل فضالظنلتق  لظرال تاظتللبا يلكايبل ايلظللا

رعله لله لبنلظك الظرل هاالظاتلهاظللظ لتخ ظبهل ل لظرقملهعلظ
اأ لظربة عهت،لظر خاللظرافقلهت،لظجاتلهج،لافقلهت)لظرخهصل

.(“ظربها،لظربلظلاهتلظراق  ي
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-:التقارير -3•

ظلظرب لتل ل تعابلظرب  العلالب تل لظركفلهي ل ل لظرتاف لذللةبقهااليلهلذ•
 للهتلةهربع للهال الل  لظال ظيلظربملللل للتبكلل نلظربلل  البللنلتا  لل لظالاااظ

ظض علظرتل للاقهملظرضعبلل فضالظرب اظيلظرتقها الظربكتلةيلاتالةهربل
تلقلظلةههلتقها اللفه يل

ظرتقا ال ج لظنل كلنل ق قلليه قل•

ظرتقا الق ل كلنلتاف ذيل عا ل لضحلب هالظرعبال•

ظللظ تلهايل عا ل  هع لعلالظتخهذلظرقاظاظتل•

لللق ل كلنل لايلةع لظاتههيلكالبااليلبنلباظاالظربلالعلك للب لظ•
.للظ ةلع لظلللهايلظلل يل 

يللتهلل بلتقللها الظرفاللصلظللق لله لكفللهي لظربلللوف نلظللتقللها الظرتليلل •
ا لهاالراالظربلكجتلكعبل يلتا   للتق ل  لظرة هالهتللظربلذكاظتللهل 
اكلللعللالبتةه ريلة نلظالق ه للظرلال ظتلظربختلفليللظرتقلها الظرخهيليلت
90 نللظرة هاهتلظربهر يللظر  البهر يللهذظل عتب لعلالابلذجلاقهة لبع



أ لظتلظراقهةي

-.:البيانات االحصائية والرسوم البيانية-4

لضل اههلت تخ  ل  لظرالهمهتلظرت لبنلظريع لت ج الاتهاجهلهلظللت
علللالبهر للهلظللباه للة هلكللهرتملالظرتللها خ لظللظرتاةللؤلظللظربقهااللهت

.ظ ه لظر ج الظرلبا يلظلل  الظرعبل هتلظرجها يل

-:الخرائط الرقابية -5

هاايلجهاتلك جالظالريللظرعهباللظرتيب  للتق  لظرعبال
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خصائص نظام : املبحث اخلامس
الرقابة
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الرقابةخصائص نظام



خصائص نظام الرقابة  : املبحث اخلامس

.الدقـــــــة1.

.االقتصاد2.

.سهولة الفهم3.

.يعكس طبيعة النشاط واحتياجاته4.

.المرونة5.

.سرعة اإلب غ عن االنحرافات6.

.التب  بالمستقبل7.

.األعمال التصحيحية8.

.التركيز على االستراتيجية9.

.المشاركة وسرعة االب غ عن االنحرافات10.

.استخدام جميع خطوات الرقابة11.

.الموموعية12.

.االتفاي مع التنظيم 13.
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.الموموعية12.

.االتفاي مع التنظيم 13.



خيهاصلاوه لظراقهةي

ال ق قليلظراوه لظراقهة لظرذيل عتب لعلالة هاهتلغ ل-:ظر قيل-1
بعاههللهلقللاظاظتلغ للال ق قلليللغ للالقلله ا لعلللالبلظجهلليلظلل

هالهتلاالظربلكجتلظربتعلقليلةهجاتلهجللهالهل جل للجلل لة 
لبعللبهتلبتةثيلليا اي

رهللل بلظراوللله لظراقلللهة ل  لللهليلتكلفتللليل هالللهلظ-:ظالقتيللله ل-2
 لظال ه للل لهلللللضلللةملظرعبل لللهتللظراللللهمهتلظربختلفللليل للل

لاقهةليلظربؤ  يلرباعلظه ظالظرتكلهر بللإذظلكهالتلظرتكلهر بلر
رتكلفليلظعلالبنلظرفلظا لهاهلظااا هللهاهلالةل لظرتللظلنلةل نلظ

.لظال اظ 

94



 يلظراولله لظر  للاللظضللحل للجلق بلليلرلليللقلل ل للؤ-: للهلريلظرفهلل -3
رللقلللللعل لللل لظالخمللللهيلل اللللةملظرعللللهبل نللهاللللهل للللت لتجههللللليلل

ها يلالل هربعه التلظرا هض يللخاظاملظرتعه اللظرتاهر الظالايل
 فهبهلظرب اظيلةالتاتهجلرلاحللظ  للبفيال

ع يررت ءم مرر جلل لظنل-: عكلل لمة علليلظرالللهمللظات هجهتلليل-4
تق ل  ل هاهلبلهل  لتخ  لرطبيعة االعمال واألنشطة في الم سسة

غ لبلنلظ ظيلظال اظ ل ختلبلعنلظال ظا لظربهر يلظللظرت لل قلةلهرا
لجللل لظرع  للل لبلللنلظال لظتل هاللليلالل لجللل للللل ئلبثلللهر ل بكلللنل

ا لظ تخ ظبيل هربجهاللاج لظربؤ  يل ختلبلبنلبؤ  يلألخ
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ت  لا ل بكنلتع  ليلر  ل قملربلظجهيلظرخململظرب-:ظربالايل-5
يليللظروالبلغ الظربتلقعيلةالهللظرقه العللالظاتهلهللأيل ا
 لة اليل لنلت   الجذايلرذركلقل البنلظرلاكهتلظرت لتعبلال ل
الظالاتهجب تقا للاللتاتهجلربالايلكهربلظلايلظرتق  ا يلظللب  

هالللهل بكلللنلظكتللللهبل-: لللاعيلظالةلللجاللعلللنلظالاااظ لللهتل-6
نلظالاااظ للهتلقةللالالل لثههللهاللهلااتللهجلرل للاعيل لل لظةللجاللعلل
قلليلظالاااظ للهتللظر للاعيل لل لتليلل الظربعللبلليلظاللبلليللظر ق 
اتلهجلربعهرجيلظالاااظ هتللتيا اههلقةال لظتلظاللظنللهالهلا

ظرالاو لبعللبهتلظ ظا يلتتاه  لبعلمة عيلظرالهمل
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للللهبل جللل لعللل  لظالقتيلللهالعللللالظكت-:ظرتاةلللؤلةهرب لللتقةال-7
لظتلظالاااظ هتلظراهر يلظللظربتلظبايلةلال جل لظر لع للاظيلظ 

هللظتخلهذلظراقهةيلظرت لتكلبلظالاااظ لهتلظربتلقعليلقةلاللقلعهل
راق  لليلظجللاظيظتلتيللا ا يلرتفلله يلظهلل ظالظرتكللهر بلكهر لل لريلظ

لافهذههل

هالللللهلرللللل  لظالللللللها ل قلللللملظرلللللال-:ظالعبلللللهالظرتيلللللا ا يل-8
ظالاااظ لللهتلظرجلها للليلعلللنلظربعللله  الةلللال ضلللعلظقتاظالللهتل
ربجبلعيلبلنلظرخمللظتللظالعبلهالظللظجلاظيظتلظرتيلا حلأيل
ظربلللكليللالهللهللهاللهلاضللعلبجبلعلليلبللنلظالاللله ظتلأيلظذظل

هاللهل جلل ل%5ظاخفللضلظرعهالل لظربتاقللقلبللنلة للعللالل  للظالل  ل
خفضلظرتكهر بل

97



هة لباظقةليلالل  لتم علظراوله لظراقل-:ظرتاك للعلالظال لتاظت ج يل-9
لررذلك يجررب كللالظرخملللظتللظألالللميللظرببها للهتللظججللاظيظتل

عمليرات التركيز على العوامل والنقاط االسرتراتيجية واألنشرطة وال
واألحداث الحرجة والمعقدة والم دية الى تهديرد االمرن والسر مة

بهل ا لعللالظرعبلهال$50000رببتلكهتلظرلاكيلهاهلظرتاك للعلال
.رلةا  ل$ل50ظ ضالبنلظرتاك للعلال

اقلصلأيلخملل ل لؤ يلظرلا-:ظ تخ ظ لجب علخملظتلظراقهةليل-10
.ع  ل هعل يلاوه لظراقهةي

ن البرد مرهاهلبقةلالبلنلظرجب لعل ل لظرللاكيلرلذركل-:ظربلهاكيل-11
لخهيلليلعالل للضللعلمشرراركة االعمرراء فرري تصررميم هررذا النظررام

ةلالرهلهلظربعه  الظراقهة يل كلبهلكهنلهاهكلبلهاكيلكلبهلكهنلهاهكلق
لتعه لةهرتاف ذلببهل ؤ يلراجهحلظرعبالل
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نظريم كونره فعاليرة الرقابرة تررتبط بفاعليرة الت-:ظالتفهقلبلعلظرتاول  ل-12
واجبرات االداء الرئيسي لتنسيق االعمال وتومريح الع قرات وتحديرد ال

لتفللل ضلظر لللميللهاللهلالوالمسررئوليات وهررو مركررز لتوزيررع المهررام 
ظبلهل بها لظراقهةيلظاللبنلكلهنلرليل للميلةلذركلا ل لظرتاول  لظرا لب 

لاظرتاو  لظر  الا ب لالل  بحلريلةهرباظقةيللإالل  ؤ يلظرالخ

ة يجب عدم الخمروع لمحرددات واعتبرارات شخصري-:ظربلضلع يل-13
ر وس فإذا كانت االدوات الرقابية شخصية فان شخصية المدير او الم

لضللع يللتجعلههلغ ال ل بيلرذركل ج لتب لللظالاوبليلةهربتتحكم بها 
تهلهيلظللكبعه  الكب يلكهرتكهر بلظلل هعهتلظرعبالرللال  لظللتلها الظالا
رتا ل نلبعه  الالع يلكةااهب لظ ضالت ا  لظللتاق قلالعلبا  لبنلظ

 للل ل للل لظرجلللل  للالع للليلظال لللاظ لل جللل لظنل كللللنلظربع لللهالقهةلللالرلتا 
.لظالخت هالظر ق ق
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