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 ماهية مراقبة التسيير :ىاألول حاضرةامل

تحتاج املنشآت االقتصادية بمختلف أشكالها إلى أنظمة رقابة داخلية تعرف  :مراقبة التسييرمفهوم  -1

واكتشاف مناطق  وتحقيق األهداف التي يتم من خاللها التأكد من صحة العملياتو  ،باسم مراقبة التسيير

 نذكر من أهمها:، نظام مراقبة التسيير تعددت تعاريفلقد و  حلها.والعمل على  الخلل، ومعرفة أسبابها

ينفذها مجلس اإلدارة وإدارة املنشأة  هي عملية املعيار األمريكي: حسبتعريف مراقبة التسيير  -1-1

 تم تصميمها إلعطاء تأكيد معقول بتحقيق األهداف التالية: واملوظفون اآلخرون

 الثقة في التقارير املالية. -

 االلتزام بالقوانين واللوائح املالئمة. -

 فعالية وكفاءة العمليات.  -

تتكون من بيئة  مراقبة التسيير املعيار البريطاني و املعيار الدولي: حسبتعريف مراقبة التسيير  -1-2

وتتضمن كل السياسات واإلجراءات املعتمدة من مجلس اإلدارة وإدارة الشركة  الرقابة وإجراءات الرقابة

متضمنا االلتزام  انتظام وكفاءة إنجاز األعمال من بقدر املستطاع مساعدة في تحقيق هدفهم في التحققلل

 .باللوائح في التحقق، حماية األصول، منع واكتشاف التالعبات املالية واألخطاء

 :وهي مراقبة التسيير أربعة مراحلطور ت لقد شهد: مراقبة التسييرتطور ل ةراح  التاريخيامل -2

املحاسبة العامة وإعالم  من أجل في البداية وكمرحلة أولى استعملت مراقبة التسيير املرحلة األولى: -2-1

املتعلقة بعالقة املردودية بالنشاط، واملنتجات املحققة واملباعة من  املعلومات الالزمةمختلف املسيرين ب

مؤشرات قياس األداء االقتصادي وهكذا وضعت النقاط األولى الستعمال أنظمة النسب و  طرف املؤسسة.

إذ  ،خاصةالتطور داخل املؤسسات الكيميائية األمريكية الوشاع نظام النسب و  منذ بداية القرن املاض ي

ألول مرة في عالقة مع حسابات امليزانية وحسابات النتائج من أجل إبراز مختلف خطوات  هذا النظام ضعو 

 تكوين املردودية في كل الهوامش التجارية.



تعتبر هذه املرحلة مرحلة بداية الالمركزية في املؤسسة حيث تم وضع ميكانيزمات   املرحلة الثانية: -2-2

التنظيم وتقسيم هيكل املؤسسة إلى عدة وظائف داخل املقر املركزي مثل الخزينة املالية، البحث 

ارنة داخلية مع األقسام األقسام في التسيير وإجراء مق  والتطوير، باإلضافة إلى فرض نظام استقاللية

 . األخرى من أجل تحديد املوارد الضرورية لالستثمارات الجديدة وتطويرها

نظام مراقبة التسيير والتي جاءت بعد الحرب العاملية الثانية  ذه املرحلةه تأسس في  املرحلة الثالثة: -2-3

في عصر الطرق التقنية للتسيير والتنبؤ التقديري والتي طبقت في املؤسسات الخاصة، هذه األخيرة 

ت إستراتيجية تخطيط العمليات واملوازنة عن طريق األقسام التي تعتبر ذات أهمية في املستقبل صخص

ولكن ذلك في تخطيط عملياتهم وتسيير امليزانية الداخلية من أجل مطابقة املوارد مع بالنسبة للمسيرين، 

 االهتمامات الخاصة.

ظهرت في الستينات  والتي من أهم مراحل تطور مراقبة التسيير هذه املرحلةتعتبر  املرحلة الرابعة: -2-4

الذي يعتمد على معالجة األهداف مع انتشار أسس اإلدارة باألهداف التي أنشأت نمط التنظيم التسلسلي 

تصميم مراكز املسؤولية وبذلك   ومقارنتها بالنتائج املوازية والذي استدعى عن طريق مراقبة التسيير

 رسمت مراقبة التسيير أولى مستويات املسؤوليات التسلسلية.

 ارتكاز مراقبة التسيير:وط شر  -3

باألهداف املوضوعية أي إلى أي درجة تمكنت املؤسسة من هي مقارنة النتائج املحققة  الفعالية: -3-1

 تحقيق أهدافها املسطرة.

النتيجة  البحث عناملستعملة، أي  املواردو الوسائل  توفر هي مقارنة النتائج املحققة بمدى النجاعة: -3-2

 املدخالت أو الوسائل.ات وحدأحد املحققة باستعمال 

 .بين األهداف والوسائل جودةاملو  ي العالقةتتمثل ف املالئمة: -3-3

 يمكن تلخيص خصائص مراقبة التسيير في النقاط التالية: :خصائص مراقبة التسيير -4

يعمل نظام مراقبة التسيير على تقديم معلومات صحيحة ملتخذ القرار تقديم معلومات صحيحة:  -4-1

 إلى نتائج سيئة.ألن املعلومات الخاطئة أو املشوهة تضلل متخذ القرار وكثيرا ما تؤدي 



يوفر نظام مراقبة التسيير املعلومات املناسبة في الوقت املناسب حسن توقيت املعلومة املقدمة:  -4-2

حيث أن املعلومة املتأخرة تفقد معناها وفائدتها جزئيا أو كليا فحصول متخذ القرار على معلومة صحيحة 

 ولكن متأخرة ليس لها أثر على القرار.

يساهم نظام مراقبة التسيير الفعال على تخفيض التكاليف، خاصة إذا كان االقتصاد في التكاليف:  -4-3

هذا النظام االلكتروني مبني على الحاسب والبرمجيات فهو يخفض من تكاليف التشغيل وتكاليف الوقت 

لها تكاليف  وأيضا تخفيض التكاليف من خالل التقليل من األخطاء واالنحرافات التي غالبا ما تكون 

 باهظة.

يتصف نظام مراقبة التسيير بالسهولة سواء في الفهم أو التطبيق فإذا لم يفهم املسير سهولة الفهم:  -4-4

نظام الرقابة جيدا وطبيعة املعلومات والنتائج التي يقدمها فإنه سوف يس يء تفسير هذه النتائج األمر 

 الذي يؤدي به إلى اتخاذ قرارات خاطئة.

يساهم نظام مراقبة التسيير في عملية اتخاذ القرار من خالل املعلومات التي    اتخاذ القرار:تسهي -4-5

حاجة إلى التفسير والتحليل لا يقدمها هذا األخير إلى متخذ القرار والتي تتصف بالوضوح والجاهزية دون 

 واالستقصاء.

النحرافات التي تشكل نقاط اختناق تساعد هذه الخاصية لجذب انتباه املسير بسرعة إلى االتركيز:  -4-6

 تعرقل سير العمل وانسياب اإلنتاج.

مع املتغيرات الداخلية  أن يتصف بمرونة عالية، وأن يتكيف لكي ينجح نظام الرقابة يجباملرونة:  -4-7

والخارجية للمؤسسة، ولهذا الغرض ينبغي املراجعة الدورية للنظام الرقابي والكشف عن نقاط الضعف 

 حيحها.فيه وتص

جأ املنشآت االقتصادية بمختلف أشكالها إلى االعتماد على نظام تل :أهمية نظام مراقبة التسيير -5

 مراقبة التسيير بصورة كبيرة، ويعود ذلك لألسباب التالية:

 التعقيد والتشتت في مجاالت األعمال. -

شأة، وذلك من خالل الضبط واألخطاء التي قد يرتكبها الكادر البشري داخل املن تقليل حجم الغش -

 لنظام الرقابة. الداخلي

ووضع الحلول املناسبة  ومعرفة أسبابها مع الخطة لياكتشاف االنحرافات من خالل مقارنة اإلنجاز الفع -

 لها.



 ة دون اللجوء إلى الرقابة.القيام بأي خطوة اقتصادّية وماليعدم  -

ط ة في تسيير العمل بالطريقة املخطقيام نظام املراقبوذلك من خالل  تقليل مخاطر أداء العمل وسيره -

 لها وبكفاءة عالية.

 ليتم استخدامها بكفاءة وفعالية. وتوجيهها مساعدة إدارة املنشأة في توزيع املوارد املحدودة -

دة للمنشأة، ومن هذه هذا النظام إلى تحقيق أهداف متعديسعى  :أهداف نظام مراقبة التسيير -6

 :نذكر األهداف

 وعرض أسبابها. تحليل االنحرافات -

 خفض التكاليف. -

 لتحسين أداء املوظفين. باع أنظمة التحفيزاتتإ -

 والعمل على تقوية نقاط الضعف. اكتشاف نقاط الضعف والقوة -

 جيد. استغالله من قبل العاملين بشكل ليتّم  وضع نظام للمعلومات -

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مكونات مراقبة التسيير ، أهداف ويةمهأ :ثانيةال حاضرةامل

جأ املنشآت االقتصادية بمختلف أشكالها إلى االعتماد على نظام تل :أهمية نظام مراقبة التسيير -1

 مراقبة التسيير بصورة كبيرة، ويعود ذلك لألسباب التالية:

والتشتت في  التعقيد الجتناب جعل اإلدارة تعتمد على التقارير والتحليالت إلحكام الرقابة على العمليات -

 .األعمال مجال

شأة، وذلك من خالل الضبط البشري داخل املن عنصرواألخطاء التي قد يرتكبها ال تقليل حجم الغش -

 لنظام الرقابة. الداخلي

ووضع الحلول املناسبة  ومعرفة أسبابها مع الخطة لياكتشاف االنحرافات من خالل مقارنة اإلنجاز الفع -

 لها.

 ة دون اللجوء إلى الرقابة.طوة اقتصادّية وماليالقيام بأي خعدم  -

ط ة في تسيير العمل بالطريقة املخطوذلك من خالل قيام نظام املراقب تقليل مخاطر أداء العمل وسيره -

 لها وبكفاءة عالية.

 ليتم استخدامها بكفاءة وفعالية. وتوجيهها مساعدة إدارة املنشأة في توزيع املوارد املحدودة -

 .مخاطر التسيير ألقل حد ممكن لتنفيذ عملية التسيير بالكفاءة املطلوبة التقليل -

 توفير املعلومات املناسبة في الوقت املناسب من أجل اتخاذ القرار. -

دة للمنشأة، ومن هذه هذا النظام إلى تحقيق أهداف متعديسعى  :أهداف نظام مراقبة التسيير -2

 :نذكر األهداف

 .إجراءات التحسين ذاالنحرافات و تحديد أسبابها واملتسببين فيها وأخ تحليل -

 لتحسين أداء املوظفين. باع أنظمة التحفيزاتتإو  خفض التكاليف -

 والعمل على تقوية نقاط الضعف. اكتشاف نقاط الضعف والقوة -



 ليتم استغالله من قبل العاملين بشكل جيد. وضع نظام للمعلومات -

 ثسايرة األحداملتنسيق النشاطات الحالية للمؤسسة و  األخطاء املرتكبة في النشاطات السابقةتصحيح  -

 .الراهنة

 :وظائف مراقبة التسيير -3

إن مراقبة األداء الوظيفي في املنظمات تعتبر من أهم الوظائف اإلدارية التي ال  مراقبة األداء الوظيفي: -أ

باعتبارها الدعامة األساسية والوسيلة الرئيسية لجمع املعلومات لتقييم األداء، حيث  يمكن التخلي عنها،

يعمل القائم بهذه املهمة على اإلصغاء للمشاكل والعراقيل التي يعاني منها األفراد، إذ أنه يسعى إلى جمع 

بلهم الوظيفي التي تتعلق بمستق اتاملعلومات ذات صيغة موضوعية تساعد املسؤولين على اتخاذ القرار 

 .( مما يؤدي إلى زيادة الثقة في املؤسسةإلخمن حيث الترقية )زيادة األجر، مكافآت، عقوبات..

تتالءم ورغبات املستهلكين من حيث املظهر  التي جودةال إدارة في الجودة مراقبة تمثلت مراقبة الجودة: -ب

رة الجودة لها اهتمام كبير من طرف الخارجي للسلع واملواد املستعملة إنتاجها ومنه فإن موضوع إدا

،  ISOالباحثين الذين حاولوا تقديم شروط وعوامل تحسين الجودة حسب مرجعية التنظيم الدولي 

وبالتالي فعلى مراقب التسيير أن يتابع باستمرار هذه العملية للمحافظة على الجودة العالية وبالتالي تلبية 

 .ضمان استمرارية املؤسسةرغبات ومتطلبات املستهلكين ومن ورائها 

يكتسب عنصر الزمن أهمية كبرى السيما أنه غير قابل للشراء والبيع كما ال يمكن  إدارة الوقت: -ج

لذا من الواجب مراقبة تسيير ، تخزينه لذا وجب التفكير في استغالله حيث يعتبر كرأسمال للمؤسسة

 الوقت وإدارته عن طريق:

 .ب الخطة املسطرةتحديد كيفية استخدام الوقت حس -

 .تنفيذ األهداف عن طريق جدولة زمنية باستخدام بحوث العمليات -

 .تحديد األوليات فيما يخص األهداف -

 .وضع خطة لتحقيق األهداف -



 .العمل على تطوير بعض الكفاءات و القدرات الشخصية للتغلب على إلشكاليات الطارئة -

 تلخيص مكونات مراقبة التسيير فيما يلي:يمكن  :التسيير نظام مراقبة مكونات -4

 تمثل األساس ملراقبة التسيير في املنشأة. وهناك عدة عوامل لبيئة الرقابة: بيئة الرقابة: -أ

 االلتزام بالكفاءة. مع األمانة والقيم األخالقية -

 اشتراك مجلس اإلدارة و لجنة املراجعة في املسئولية.  -

 ها بعملها.فلسفة اإلدارة وطريقة قيام  -

 توزيع السلطة واملسئولية.و  الهيكل التنظيميتشييد  -

 السياسات واملمارسات الخاصة باملوارد البشرية. -

وهناك من يرى أن بيئة الرقابة تتمثل في موقف و وعي و تصرفات مجلس اإلدارة و إدارة املنشأة نحو   

ة، والقيم املشتركة بين منسوبيها وهي تمثل أهمية مراقبة التسيير و تتضمن نمط اإلدارة، وثقافة املنشأ

 األساس لكل مكونات مراقبة التسيير.

إن نظام املعلومات املالئم يهدف إلى إضفاء الثقة في مراقبة التسيير، والذي  املعلومات واالتصال: -ب

يتضمن النظام األساس ي، ويتكون من طرق وسجالت لتحديد وتجميع وتحليل و تصنيف وتسجيل وإشهار 

معامالت املنشأة مع املحافظة على األصول وااللتزامات ذات العالقة، واالتصال يضمن التزويد بفهم 

 ن األدوار واملسئوليات الفردية املتعلقة بالرقابة على النشاط.واضح ع

إن أنشطة الرقابة تتضمن السياسات و اإلجراءات التي تساعد في التأكيدات بأن  األنشطة الرقابية: -ج

وأنها تساعد في التأكيد بأنه تم اتخاذ اإلجراءات الضرورية املتعلقة  توجيهات اإلدارة قد تم تنفيذها 

 تحقيق أهداف املنشأة.بمخاطر 

 


