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أجمعوا على أنه أفضل القوانين في المنطقة وطالبوا بمزيد من التشريعات الداعمة للشفافية

اقتصاديون لـ «األنباء»: هيمنة الرقابة في مرسوم قانون االستقرار المالي
ضرورة فرضتها األوضاع االقتصادية العالمية والمحلية لتصحيح الوضع الراهن

منى الدغيمي
ــور النظام املالي  ــة العاملية وكانت وراء تده ــباب التي أدت إلى األزمة املالي ــن أبرز األس م
ــات املالية في أميركا والدول الغربية التي  واالقتصادي العاملي املرونة في الرقابة على املؤسس
ــراط في عمليات التمويل  ــات املالية والتمويلية األميركية الى اإلف ــت الكثير من املؤسس دفع
ــن أول اإلجراءات التي اتخذتها أميركا والدول  ــبب ضعف الرقابة أو انعدامها، لذلك كان م بس

ــددة إلحكام السيطرة على  ــريعات رقابية متش الكبرى والكثير من الدول األخرى وضع تش
النظام املالي املصرفي العاملي، والكويت تصدرت قائمة الدول العربية واخلليجية التي وضعت 
قانون االستقرار املالي حلماية النظام املالي واملصرفي في البالد، ورغم أن هذا القانون شهد 
ــوم أميري إال انه كان هناك إجماع بني  ــعا منذ الكشف عن مالمحه وإقراره مبرس جدال واس
ــيما على املؤسسات  ــددة الواردة في القانون الس ــاط االقتصادية على أن الرقابة املش األوس

ــتطلعت أراء مجموعة من  ــتثمارية اخلاضعة لرقابة البنك املركزي. «األنباء» اس املالية واالس
ــؤولني في الشركات وبعض االقتصاديني الذين شددوا على أن الرقابة قبل إقرار قانون  املس
االستقرار املالي كانت ضعيفة على الشركات االستثمارية والبنوك األمر الذي أدى إلى تعرض 
ــتثمارية إلى أوضاع مالية صعبة وكذلك بعض البنوك، وفيما يلي  ــركات االس العديد من الش

حصيلة االستطالع:

الموسـى: الرقابة الواردة بمرسـوم القانون في مكانها الصحيح واستخدام المال العام له ثمن

المال: الرقابة فرضتها األوضاع العالمية لحماية المسـتثمر والمتداول وإصالح وضع السوق 

اليوسـف: ضرورة تقنين كل المبـادئ الرقابية للسـلطة التقديريـة وتوخي الحذر 

العنزي: اإلجراءات الرقابية للقانون والئحته التنفيذية جاءت لتدعم مبدأ الشـفافية والوضوح

العمـر: هيمنة الرقابة فـي القانـون والئحته التنفيذية مناسـبة ومقبولـة ومنطقية

الريس: الفصول القانونيةلـ «االستقرار»  توفر الرقابة للمجلس و«المحاسبة»  على تنفيذ أحكامه

صالح اليوسف

علي العنزي

د. فؤاد العمر

سعد الريس

علي املوسى

عبداهللا املال

أن مجموع اإلجراءات الرقابية التي 
وردت في مرسوم قانون االستقرار 
التنفيذية جاءت  املالي والئحته 
لتدعم مبدأ الشفافية والوضوح 
ولفــــت الى أن من أهداف صياغة 
القانوني على هذه  الرقابة  نص 
الشــــاكلة هو حجم األموال التي 
رصدت خلطة اإلنقاذ، مبينا أنها 
أموال عامــــة ووجب أن تصرف 
لشــــركات لها بيانات واضحة ال 
بأس فيها وفي ســــياق ذي صلة 
أكد ضرورة أن تكون التقييمات 
عادلــــة، موضحــــا أن اإلجراءات 
الرقابيــــة تبدو مرضيــــة وعزا 
تشدد أو هيمنة الرقابة الذي بدا 
القانوني  واضحا في املرســــوم 
خاصة إزاء الشركات االستثمارية 
التي وقعت نتيجة  إلى األخطاء 
الرقابة  املفرطة وضعف  احلرية 
واملمارســــات اخلاطئة الســــيما 
عمليات التزوير والسلوكيات غير 
القانونية. وعن مدى عرقلة الرقابة 
املتشددة للحركة االقتصادية رأى 
العنزي أن هيمنة الرقابة ال تقيد 
الفرص االستثمارية بل بالعكس 
واســــتدل على ذلك بــــأن العالم 
قــــد أجاز التدخــــل احلكومي في 
إنقاذ االقتصاد، السيما احلكومة 
األميركية مشيرا إلى أن الكويت 
ليست أكفأ من هذه الدول ودعا إلى 
العودة للدور احلكومي وتفعيله 
وضبط أي ممارســــات قد تكون 
خاطئة تطيح بهذه األموال وتغير 

من مسارها الطبيعي.

عقوبات صارمة

وعن محتوى الفصول القانونية 
اخلاصة بالرقابة أوضح املستشار 
القانوني ملجموعة شركات كويتية 
وخليجية سعد الريس أن املشروع 
يلزم احلكومة بتقدمي تقرير سنوي 
ملجلس األمة وديوان احملاســــبة 
التي  بقيمة السندات والصكوك 
الدعم  الدولــــة وجميع  تصدرها 
احلكومي املقــــدم تنفيذا الحكام 
هذا املشروع شامال أسماء اجلهات 
املســــتفيدة بغية حتقيق الرقابة 
الشــــاملة ملجلس األمة وديوان 
احملاســــبة على تنفيذ أحكام هذا 
املشروع، مشيرا إلى أنه من أفضل 
القوانني فــــي املنطقة ويدل على 
مهنية عالية. وفي إطار اإلجراءات 
الرقابية لفت إلى أن مرسوم قانون 
املالي خصص مادة  االســــتقرار 
مستقلة تتيح تطبيق العقوبات 
اإلدارية بشأن النقد وبنك الكويت 
املركزي وتنظيم املهنة املصرفية 
على جميــــع البنوك وشــــركات 
االستثمار املخالفة ألحكام القوانني 
التنفيذية  املنظمــــة ولوائحهــــا 
والقرارات والتعليمات الصادرة 
بهــــذا الشــــأن. وفي ضــــوء تلك 
اإليضاحات أفاد الريس بأن القراءة 
الفنية املتأنية ملا جاء في مرسوم 
القانون وفي جميع معاجلاته بشأن 
تعزيز االستقرار املالي في الدولة 
يتبني منها بوضوح «أن املشروع 
قد أخذ باالعتبار حماية املال العام 
وبالتالي ال يوجد هناك أي مجال 
للمزايدات في هذا الشــــأن وهذه 
احلقيقة تعكسها التكلفة املنخفضة 
نسبيا لهذا القانون والتي هي في 

أقل حدود ممكنة».

في البداية، أكد رئيس مجلس 
اإلدارة والعضو املنتدب ملجموعة 
األوراق املالية علي املوسى على 
أن اســــتخدام املال العام له ثمن، 
مشــــيرا إلى أن الرقابــــة في هذا 
الشــــأن مطلوبة وضرورية وفي 
مكانها الصحيح، وأضاف املوسى 
أن الرقابــــة املنصوص عليها في 
مرســــوم قانون االستقرار املالي 
والئحتــــه التنفيذية متثل نوعا 
الرقابــــة املطلوبة في ظرف  من 
اســــتثنائي، الفتا إلى أنها رقابة 
صحيحة ومنطقية والقضية في 
قبولها أو رفضها ميثل اختيارا، 
مشــــيرا إلى أن الشركة الرافضة 
الواردة في  الرقابــــة  إلى مبادئ 
القانون والئحته التنفيذية عليها 
أن تتصرف خارج القانون وتتحمل 

املسؤولية في ذلك.

أمر منطقي

من جانبه، بّني رئيس مجلس 
إدارة شــــركة بيــــت االســــتثمار 
اخلليجي د.فؤاد العمر أن الرقابة 
مهمة وتلعب دورا أساسيا بالنسبة 
الكويتــــي، واعتبر أن  لالقتصاد 
هيمنة الرقابة وتعزيز دورها من 
خالل ما نص عليه مرسوم قانون 
االستقرار املالي أمر منطقي وعزا 
ذلك إلى أن الرقابة هدفها األساسي 
حماية املال العام، واستعرض في 
سياق حديثه جملة من اإلجراءات 
القانونية التــــي تفرضها الرقابة 
داخل الواليات املتحدة األميركية، 
السيما حتديد حجم املكافأة ألعضاء 
مجلس اإلدارة وجملة من اإلجراءات 
التــــي تفرضها مبادئ  اجلزائية 
الرقابة من ضمنها إجبار رئيس 
مجلس اإلدارة على تقدمي استقالته 
في حال حدوث أي خلل من شأنه 
أن يضر مبصلحة الشركة واملال 
اخلاص ومن ثمة مصلحة الشركاء 

واملساهمني.
واعتبر أن جانب الرقابة الوارد 
في قانون االستقرار املالي والئحته 
التنفيذية يعتبر مناسبا ومقبوال 
القانون منطقية،  ورأى أن بنود 
خاصة في ظل الكشف عن مجموعة 
الثغرات سواء على مستوى  من 
سوق األوراق املالية أو الشركات 
االستثمارية وغيرها عقب األزمة 
العاملية، وأضاف د.العمر  املالية 
أن االقتصاد الكويتي هو اقتصاد 
حر ال يفترض الرقابة احلكومية 
املطلقة، ودعا الدولة الى أن تشجع 
الرقابة الذاتية وأن تتأكد من وجود 
مؤسسات تدقيق حسابات وفق 
نظــــم ومعايير دوليــــة متعارف 
عليها وشــــدد في هذا اإلطار على 
أن تفرض الشركات رقابة ذاتية 

على أنفسها.

مدرسة جديدة

وعلــــى صعيد متصل، شــــدد 
رئيس مجلــــس اإلدارة والعضو 
القابضة  أفكار  املنتدب لشــــركة 
صالح يوسف على ضرورة الرقابة 
في اجلهاز املصرفي، السيما البنوك 
التجارية على أساس أن فيها أموال 
مودعني. وبني يوسف أن األمور 
املالية قد تعقــــدت أكثر وأصبح 
البنك املركزي يصعب عليه الرقابة، 
مشيرا إلى انه بدأت تظهر مدرسة 

الرقابة  جديدة للرقابة تفــــرض 
الداخلية حيث بدأت التشريعات 
وبــــدأ البنك املركــــزي يفرضها، 
الســــيما وضع العقوبات وفرض 
وجود إدارات متخصصة للتدقيق 
الداخلي، وطالب أن يكون داخل كل 
بنك إدارة ملركزية املخاطر تكون 
متخصصة في ذلك كما دعا البنوك 
إلى إحــــداث إدارة وجلنة منبثقة 
من مجلس إدارة للرقابة. وأشار 
أن تطبيق الرقابــــة الداخلية بدأ 
منذ عــــام ٢٠٠٢، مؤكدا أن الوقت 
الراهن يفرض رقابة متشــــددة. 
واستحسن اليوسف بدوره هيمنة 
الرقابة ودعا إلى توخي احلذر فيما 
التقديرية وشدد  السلطة  يخص 
على ضرورة احترامها مجموعة 
من اللوائح، الفتا إلى أن املشكلة 
التي ميكن أن تهــــدد الرقابة هي 
سوء اتخاذ القرار من قبل السلطة 
التقديرية التي ميكن أن تتشدد في 
حاالت وتتراخى في حاالت أخرى، 
وأضاف أن يكون هناك تقنني لكل 

املبادئ الرقابية للسلطة التقديرية 
وطالــــب أن تكون هناك ســــلطة 

تقديرية في أضيق احلدود.

آلية لحماية المستثمر

ورأى نائــــب رئيــــس مجلس 
إدارة شركة املال العاملية للتمويل 
واالستثمار عبداهللا املال أن الرقابة 
هي آلية حلماية املستثمر وحماية 
املتداول بشكل عام، موضحا في 
الســــياق ذاته أن الرقابة الواردة 
في نص قانون االســــتقرار املالي 
التنفيذيــــة فرضتها  والئحتــــه 
األوضــــاع االقتصاديــــة العاملية 
واحمللية، مشيرا إلى أهمية أن تكون 
املعلومات املعلنة صحيحة ودقيقة. 
ولفت املال في السياق ذاته إلى أنه 
ال يطعن في الشــــركات املعتمدة 
لتدقيق احلسابات، بل تساءل عن 
مالحظة هذه الشركات عن مجموعة 
البيانات للشركات التي اعتمدها في 
احتساب وتدقيق بياناتها والفروق 
الواضحة إضافة إلى األخطاء التي 

طفت على السطح مؤخرا.واعتبر 
أن هذا ميثــــل نوعا من التقصير 
في اإلعالن عن جميع املعلومات 
أكد املال أن  املاليــــة.و  والبيانات 
فرض الرقابة على الشركات يعد 
من أفضل اآلليات حلماية وإصالح 
وضع السوق في الوقت الراهن، 
وأضاف أنه لتحسني أداء الشركات 
وتفعيــــل احلركــــة االقتصادية 
يشــــترط أن تكون الرقابة مقيدة 
بفترة محــــدودة ولديها ضوابط، 
موضحا أن الرقابة املفرطة ال تعطي 
حرية للشــــركات بشكل مفتوح، 
مشيرا إلى أن هذا األمر قد يؤدي إلى 
ضياع بعض الفرص االستثمارية 
على الشركات نظرا لبيروقراطية 
الرقابية. وكشف املال  اإلجراءات 
أن االقتصاديني يتطلعون إلى أن 
تعمل الرقابة املنصوص عليها في 
مرســــوم قانون االستقرار املالي 
والئحته التنفيذية على الكشف عن 
الوضع الصحيح ألداء الشركات. 
وأكد املال دعمــــه لهيمنة الرقابة 

القانــــون والالئحة،  الواردة في 
معتبرا إياها خطوة ســــليمة في 
ظل عدم وجود هيئة سوق األوراق 
املاليــــة وذلك للحفاظ على أموال 
املســــاهمني واملتداولي وحمايتها 

في آن واحد.

دعم الشفافية

الى ذلك، أكد احمللل املالي علي 
العنــــزي أن الرقابة تعتبر مهمة 
جدا، الســــيما في الفترة الراهنة 
التي أثبتــــت عدم جناعة الرقابة 
السابقة، موضحا في السياق ذاته 
أن األزمة املالية العاملية كانت سببا 
من األسباب التي دفعت القائمني 
على صياغة نص قانون االستقرار 
املالي التأكيد على أهمية الرقابة 
من خالل نص القانون وأن يشددوا 
على تطبيقها لضمان دعم الشفافية 
وأضاف العنــــزي أن التقييمات 
الســــابقة هي عبارة عن فقاعات 
لها تقديرات غير دقيقة وضعت 
الشركات على احملك، مشيرا إلى 

أهم التعريفات المتداولة للرقابة 
تعــــّرف الرقابة على أنها املقيــــاس الذي من خالله 
يصحح أداء املديرين ومرؤوســــيهم بغرض تصحيح 
االنحرافات السلبية وتدعيم االيجابية منها حيث انها 
ليســــت مســــتقلة عن الوظائف األخرى بل هي مكملة 
لبعضها ومتداخلة فيما بينها وهي ترتكز على شرطني 
أال وهمــــا: وضع اخلطة وحتديد األهداف حيث اختلف 
العلماء وكتاب اإلدارة في حتديد تعريف للرقابة حيث 
جند أكثر من تعريف تناوله علماء في االقتصاد السيما 
تعريف HENRY FAYOL الذي عاصر فريدريك تايلور في 
الواليات املتحدة االميركية الذي عّرف الرقابة بأنها «التأكد 
مما إذا كان كل شــــيء يحدث طبقا للخطة املوضوعية 
والتعليمات الصادرة واملبادئ احملددة، وان غرضها هو 
اإلشارة إلى نقاط الضعف واألخطاء بقصد معاجلتها 

ومنع تكرار حدوثها، وهي تطبق على كل شيء».
أما الرقابة باملعنى التقليدي فهي تعرف على أنها األداء 
الفعلي للمرؤوسني وحتليل النتائج التي توصلوا إليها، 
وحصر األهداف التي حققوها من خالل ممارستهم للعمل 
سواء كان هذا العمل خاضعا لبرنامج معني أو طبقا خلطة 
مرسومة أو حسب تعليمات وأوامر صادرة من اإلدارة 
العليا أو غيرها من مستويات اإلدارة صاحبة السلطة 
واألمر». وبخصوص الرقابة من الناحية القانونية، فهي 
عبارة عن حق دستوري يخول صاحب السلطة إصدار 
القرارات الالزمة إلجناح مشروعات اخلطة كما حتمل 
معنى الوصايا من جانب الدولة لفرض حدود وقيود 
معينة تؤدي إلى أهداف التنظيم الذي تتطلبه الدولة 
وهي تتراوح بني املراجعة الالحقة وفرض سلطة إدارية 
تلزم املشروع بأوضاع معينة. واجلدير بالذكر أن هناك 
تعريفات أخرى كثيرة رغم اختالفها إال أنها تؤدي إلى 
نفس املضمون والذي يوصلنا إلى التعريف الشــــامل 
وهو «الرقابة اإلدارية هي العملية التي تتم من خاللها 
مقارنة املعايير باألداء الفعلي والكشف عن االنحرافات 

وأسبابها واتخاذ  اإلجراءات الالزمة لتصحيحها».

مبادئ الرقابة
هناك بعض املبادئ املهمة التي حتكم حركة واستمرار 
الرقابة في العملية اإلدارية وهذه املبادئ املهمة مبنزلة 
إرشـــادات يجب أن يســـتعني بها املراقب سواء كان 
مديرا أو رئيســـا مفوضا من قبل اإلدارة بهذا العمل، 

وتتلخص فيما يلي:
في البداية تركيز املسؤولية عن حتقيق هدف معني 
في شـــخص معني بذاته، وعندما يكون من الصعب 
حتقيق ذلك يلتزم أن نضع الرقابة على عدة مستويات 
حسب تكرار األداء وتعدد األفراد والعناصر املتداخلة 
في العمليات، أي تقســـم الرقابة حسب املراحل مثل 
مرحلة الشراء ثم مرحلة التخزين ثم مرحلة اإلنتاج 

ثم مرحلة التخزين من اجل البيع إلى غير ذلك.
ثم متابعة تقدم العمل بصفة مستمرة وذلك إلمتام 
عملية الرقابة بطريقة سليمة، وحيث ان هدف الرقابة 
هو كشف املتاعب واملشاكل، لذا ينبغي حتديد بعض 
النقاط اإلستراتيجية على سير العمل وجعلها مراكز 
رقابة فعالة، مثل ذلك إذا مت وضع رقابة مشددة على 
عدد الطالبيات غير املنفـــذة أو املتأخرة في التنفيذ 
فهذا يعطي مؤشـــرا للرقابة على مـــدى تقدم العمل 
أكثر مما لو ركزنـــا اهتمامنا على إجمالي الطالبيات 

املنفذة فعال.
وأخيرا املبدأ الثالث يتمثل في التوقيت املالئم في 
إمتام العملية الرقابية بحيث ال تكون متأخرة كثيرا 
عن إمتام العمل حتى يصعب إجراء التصحيح املالئم، 
ورمبا تكون اإلدارة على علم أو إدراك ملا يجب أن تكون 

عليه النتائج وبهذا تتدخل في الوقت املالئم.

التصنيفات التي تستند إليها الرقابة
صنفت الرقابة إلى عدة تصنيفات من 
منطلــــق وجهة النظر التي تســــتند إليها 
فتباينــــت صورهــــا وذلك وفــــق املعايير 

املختلفة.

المحاسبية االقتصادية للرقابة 

الرقابة مستندية: وتكون على املستندات 
والســــجالت والدفاتر املالية وغايتها هي 
التأكد من ســــالمة طــــرق اإلنفاق وصحة 

املستندات.
الرقابة على األداء: وهي عبارة عن قياس 
األداء اجلاري والتي تقوده ألهداف معينة 
ومحددة مسبقا وهي ترتكز على عدد من 
األركان األساسية الســــيما وجود أهداف 
محددة مسبقا وقياس األداء الفعلي إضافة 
إلى مقارنة األداء الفعلي باملستهدف واتخاذ 

القرارات الالزمة لتصحيح االنحرافات.
الرقابة الشاملة: وهي الفحص واملراجعة 
الشــــاملة التي تتــــم بعد انتهاء الســــنة 
املالية وإعداد القوائم املالية واحلســــابات 

اخلتامية. 

توقيت حدوث الرقابة 

الرقابة املســــبقة: وهــــي تتخذ صورة 
املوافقة السابقة من األجهزة اخلاصة بالرقابة 
على القرارات املتعلقة بالتصرف باألموال 
وتتم على جانب النفقات فقط ولكنها تعني 
املوافقة على حتصيل اإليرادات وتوزيعها 

على بنود املصروفات.
الرقابة الثانية «هي أثناء التنفيذ»:هي 

عبارة عن رقابة ذاتية تكون داخل الوحدة 
اإلدارية أو االقتصادية للتأكد من أن العمل 
داخلها يتم وفق التخطيط املســــبق وهي 
عملية تتميز باالستمرار والشمول حيث 
انها تبدأ مع العمل وتساير خطوات تنفيذها 
وهذا يساعد على مقارنة األداء الفعلي مع 
التقديرات واكتشــــاف اخلطــــأ والقصور 

لتصحيحه في احلال. 
الرقابة الالحقة: وهي التي تقوم بفحص 
ما مت تنفيذه من عمليات مالية الكتشــــاف 
موقع من مخالفات وحتسم كثيرا من األخطاء 
التي ال تظهر إذا روجعت منفردة وهذا النوع 
من الرقابة تقوم به عادة األجهزة اخلارجية 
املتضخمة، ال تتناقض مع سلطة القائمني 
على أمر اإلدارة عكس الرقابة السابقة التي 
تؤدي إلى تدخل هيئة الرقابة في مسؤوليات 
اجلهات اإلدارية وتسلب بعض اختصاصاتها 
ويترتب على ذلك تأخر في العمل ومع هذا 
فانه يعاب عليها ألنها ال تكشــــف األخطاء 
إال بعد وقوعها فهي ال حتول دون جتديد 

املوارد أو سوء استخدامها. 

أنواع الرقابة

الرقابــــة الداخلية: وهــــي الرقابة التي 
تتم داخل املؤسســــة وعلى كل املستويات 
اإلدارية وأفراد العاملني فيها على اختالف 
التنظيم، ســــواء  وظائفهم ومواقعهم في 
كانوا مديرين أو رؤساء أقسام وفي بعض 
الشركات الكبيرة واملتوسطة احلجم هناك 

وحدة إدارية متخصصة بهذا العمل. 

الرقابة اخلارجية: وهــــي الرقابة التي 
تتم خارج املؤسســــة وتقــــوم بها أجهزة 
الرقابة املتخصصة، وتكون تابعيتها غالبا 
للدولة، مثال:ديــــوان اخلدمة املدنية الذي 
يراقب عملية التوظيف وحتديد الدرجات 
الوظيفية والترقيات وإنهاء اخلدمة للبنك 
املركزي الذي يراقب أعمال البنوك التجارية، 
ديوان احملاسبة أعمال الوزارات من حيث 
أوجه صرف األمــــوال وحتصيلها وكذلك 

ديوان الرقابة والتفتيش.

السلطة المخولة لألجهزة الرقابية 

الرقابــــة التنفيذية: تقــــوم بها أجهزة 
حكومية أيا كان نوعها بغرض التأكد من 
حسن اســــتخدام املال وتتمثل في الرقابة 
املستندية السابقة منها والالحقة ورقابة 

األداء. 
الرقابة التشــــريعية: تقوم بها الهيئة 
التشــــريعية ملا لها من سلطة في الرقابة 
املالية وتباشر هذه السلطة عملها عن طريق 
االستجوابات واألســــئلة ملمثلي السلطة 
التنفيذيــــة أو بتكويــــن جلان متخصصة 
من بني أعضاء املجلس التشريعي وتكون 
مهمة هذه اللجــــان مراقبة تنفيذ امليزانية 
والصنف الثالث هنا هو الرقابة الشعبية 

والتــــي هي رقابة هذه األجهزة الشــــعبية 
التي قد توجــــد في بعض الدول باإلضافة 
إلى رقابة السلطة التشريعية مثل: رقابة 
اللجان النقابية، رقابة التنظيمات السياسية 

املختلفة ومتعددة األشكال.

المستويات اإلدارية للرقابة

على مستوى الفرد: يهدف إلى تقسيم أداء 
األفراد العاملني ومعرفة مستوى كفاءتهم 
في العمل وسلوكهم وذلك مبقارنة أدائهم 

مع املعايير اخلاصة بذلك.
على مستوى الوحدة اإلدارية: يهدف هذا 
النوع إلى قيــــاس وتقييم االجناز الفعلي 
إلدارة واحدة أو قســــم من أقسامها ملعرفة 
كفاءة أدائها ملهامها وحتقيق األهداف املطلوبة 

منها.
على مستوى الشركة: الغرض منه تقسيم 
األداء الكلي فيها، ومعرفة مدى كفاءتها في 
حتقيق األهداف العامة التي تعمل من اجل 
حتقيقها، مثل نسبة الربح التي حتققها في 
نهاية الســــنة، حصة املؤسسة في السوق 

التجاري وقدرتها التنافسية.

نوعية االنحراف في تصنيف الرقابة 

اإليجابية: ويقصد بهذا النوع من الرقابة 

حتديد االنحرافات االيجابية ملعرفة أسبابها 
وتدعيمها ومن ثم االستفادة منها بشكل 

أكثر في املستقبل.
السلبية: ويقصد بها الكشف عن األخطاء 
واالنحرافات الســـلبية وحتديد ومعرفة 
أسبابها ومسبباتها والعمل على تصحيحها 
واتخـــاذ القرارات واإلجراءات ملنع تكرار 

حدوثها في املستقبل.

تنظيم تصنيف الرقابة 

الرقابـــة املفاجئة: وهو ذلك النوع من 
الرقابة اإلدارية الذي يتم بصورة مفاجئة 
ودون سابق إنذار من أجل مراقبة العمل 
وضبطه دون اتخاذ ترتيبات مسبقة من 

املدير أو الرئيس املباشر. 
الرقابة الدورية: وهي التي تنفذ كل فترة 
زمنية أي حسب جدول زمني منتظم، حيث 
يتم حتديدها يوميا أو أكثر، كل أسبوع أو 
كل شهر، وقد يوضع اجلدول الزمني على 

أساس ربع أو نصف سنوي. 
الرقابة املســـتمرة: وتتـــم عن طريق 
املتابعة واإلشراف والتقييم املستمر ألداء 

العمل.

تركيبة تصنيف الرقابة 

الرقابة البسيطة: وهي الرقابة التي ال 
حتتاج إلى اإلجراءات املعقدة واألساليب 
األكثر تعقيدا عند ممارستها فهي غالبا ما 
تكون بسيطة وسهلة املمارسة وال حتتاج 

إلى عنف أو تسلط ومفهومة للجميع. 

الرقابة املركبة: وهي التي تشتمل على 
العديد من املســـتويات الرقابية تبدأ من 
داخل املنشأة وتنتهي في خارجها ومثال 
املركزية  ذلك:رقابة املؤسسات واألجهزة 
احلكوميـــة على الوحدات االقتصادية أو 
اخلدمية للحكومة أو غيرها من املنشـــأة 

التجارية. 
الرقابة املباشرة: تتميز بأنها ال حتتاج 
إلى درجات أو وسطاء في ممارستها، فعالقة 
الرئيس باملرؤوسني ورقابته لعمله متثل 
رقابة مباشرة وهي طبيعية ومفترضة، 

ولها حق التدخل الفوري.

تصنيف مهام الرقابة

الرقابة على  الرقابة احلســـابية: هي 
احلســـابات األوليـــة واخلتامية وكيفية 
النظام  أو  استخدام األموال احملاســـبية 
احملاســـبي املطبق والسيما إذا كان هناك 
نظام محاسبي موحد، مثل ذلك املطبق على 
الوحدات االقتصادية أو اخلدمية التابعة 
للحكومة، أو التي تشارك فيها احلكومة 

أو مؤسساتها بنسب معينة. 
الرقابة االقتصادية: وهي الرقابة على 
النشاط االقتصادي  مشاركة املنشأة في 
وعدم اللجوء إلى أساليب اإلضرار باالقتصاد 

القومي أو محاولة االحتـكار.
الرقابة املالية: حيث انها تنصب على 
اإلجراءات املاليـــة والتصرفات ونواحي 
اإلنفاق، وحتـــى أنواع اإليرادات وكيفية 

توجيهها محاسبيا.


