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  مقدمة

وتھدف المعايير الدولية . رقابة القطاع العام وجودة ومھنية المھنية ضرورية لمصداقية اإلرشاداتوإن المعايير  .1

العليا للرقابة المالية ) التي وضعتھا المنظمة الدولية لألجھزة ISSAIsة (المالية والمحاسبلرقابة للألجھزة العليا 

نھجھم الرقابة ودعم األعضاء في منظمة اإلنتوساي لوضع  وفعاليةة (اإلنتوساي) إلى تعزيز استقاللية والمحاسب

ً  المھني الخاص  وقوانينھم وأنظمتھم الوطنية.لتفويضاتھم  بھم وفقا

 

ويوّضح المبادئ األساسية لرقابة القطاع العام بوجه عام  "المبادئ األساسية لرقابة القطاع العام " 100ويضع المعيار  .2

 100د إلى المبادئ األساسية للمعيار فيستن "األداءالمبادئ األساسية لرقابة  " 300سلطة المعايير. أما المعيار 

 100مع المعيار بالتزامن فھم ويُ  300المعيار قرأ . ويجب أن يُ األداءويطورھا لتتالءم مع السياق الخاص برقابة 

 .األداءالذي ينطبق كذلك على رقابة 

 

 من ثالثة أقسام." المبادئ األساسية لرقابة األداء " 300يتكون المعيار  .3

 

  المعايير الدولية لألجھزة العليا للرقابة المالية رقابة األداء وللرجوع إلى ل اً إطاريضع القسم األول

 المعنية. والمحاسبة

  بدء وأثناء مراعاتھا قبل  المدققرقابة األداء التي يجب على لمھمات يتكون القسم الثاني من المبادئ العامة

 .عملية الرقابة

 ة لعملية الرقابة ذاتھا. ويتبع كل مبدأ شرح ييتضمن القسم الثالث المبادئ ذات الصلة بالمراحل الرئيس

 موجز له.

  

  المبادئ األساسية لرقابة األداءغاية وسلطة 

  

لتحقيق رقابة  تسعى ھذه الوثيقة إلى إرساء فھم مشترك لطبيعة رقابة األداء، بما في ذلك المبادئ التي يجب تطبيقھا .4

 100متوافقة مع المعيارين  اعتماد معايير رسمية وأوضع لأعضاء منظمة اإلنتوساي ونشجع عالية المستوى. 

ً  إطاراً  3000اإلنتوساي بشأن رقابة األداء. وتوفر سلسلة المعايير  إرشاداتومراعاة  300و مع  ،لرقابة األداء عاما

على وضع والمحاسبة عامة بشأن تنفيذ عمليات الرقابة كأساس لمساعدة األجھزة العليا للرقابة المالية  ارشادات

 معاييرھا الوطنية الخاصة بھا.

 

 متقبلينالمدققون وأن يكون  ،مھمات الرقابة الفرديةيجب أن تعكس معايير رقابة األداء الحاجة إلى المرونة في تصميم  .5

 التقدير المھني في جميع مراحل عملية الرقابة. ولديھم ،ومبدعين في عملھملألداء 

 

 وعملھا في ظروف مختلفة. ونظراً والمحاسبة األجھزة العليا للرقابة المالية  تفويضاتاختالف تدرك اإلنتوساي  .6

الرقابة على جميع جوانب  وإرشادات والترتيبات الھيكلية المختلفة لھذه األجھزة، ال تنطبق جميع معاييرلألوضاع 

عملھا. ولذا، يمكن لھذه األجھزة أن تضع معايير رسمية تستند إلى المبادئ األساسية لرقابة األداء أو تتوافق معھا. 
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لرقابة األداء على المبادئ األساسية  امعاييرھتستند أن  األجھزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ىحدإ تاختار وإذا

 المعنية.المعمول بھا وفال بد أن تتفق تلك المعايير مع المبادئ من جميع الجوانب 

   

مستندة إلى المبادئ األساسية لرقابة األجھزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة  بإحدىذا كانت معايير الرقابة الخاصة إ .7

 على النحو التالي:إلى ذلك يمكن اإلشارة فاألداء أو متوافقة معھا، 

 

ً وفق ]رقابتنا [رقاباتنا... لقد أجرينا  [للمعايير] التي تستند إلى [أو تتوافق مع] المبادئ األساسية لرقابة األداء الواردة  ا

  للرقابة المالية والمحاسبة. لألجھزة العليا في المعايير الدولية

  

بشكل أعم  األعلى للرقابة المالية والمحاسبة جھازبيانھا من قبل ال ھذه اإلشارة في تقرير الرقابة أوتضمين ويمكن 

   .المھماتمجموعة محددة من يغطي 

 

كمعايير ) 3999 – 3000رقابة األداء (المعايير  ارشاداتاعتماد األجھزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة تختار قد  .8

االلتزام بھا من جميع الجوانب المعنية.  افعليھ اإلرشاداتاألجھزة اعتماد ھذه  ىحدإت رسمية لعملھا. فإذا اختار

 اإلشارة إلى ذلك في ھذه الحالة كما يلي: نويمك

 

ً ] وفق[لألداء رقابتنا [رقاباتنا] ا. لقد أجرين.. للمعايير الدولية لألجھزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة [بشأن رقابة  ا

  األداء].

  

  إطار رقابة األداء
 

  تعريف رقابة األداء

 

به  فحص مستقل وموضوعي وموثوقعبارة عن تنفذھا األجھزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ھي كما رقابة األداء  .9

مبادئ االقتصاد تعمل وفقاً لمؤسساتھا  وأأنشطتھا  وأبرامجھا  وأعملياتھا  وأنظمھا  وأتعھدات الحكومة لما إذا كانت 

 ك مجال للتحسين.كفاءة والفعالية وما إذا كان ھناوال

 

. عندما يكون ذلك مالئماً وتوصيات للتحسين  ،جديدة تحليالت أو رؤى وأرقابة األداء إلى تقديم معلومات  تسعى .10

 جديدة من خالل ما يلي:ة قيموتقدم رقابة األداء معلومات أو معرفة أو 

 

 ؛وسع أو أعمق أو وجھات نظر جديدة)تقديم رؤى تحليلية جديدة (تحليل أ 
  بصورة أفضل؛ المختلفين من االطالع على المعلومات الحاليةتمكين أصحاب المصلحة 
  ًإلى أدلة الرقابة؛ تقديم رأي أو استنتاج مستقل ورسمي استنادا 
  إلى تحليل نتائج الرقابة. استناداً تقديم التوصيات 
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  االقتصاد والكفاءة والفعالية

 

 يمكن تعريف مبادئ االقتصاد والكفاءة والفعالية على النحو التالي: .11

 

  يقصد بمبدأ االقتصاد الحد من تكاليف الموارد. ويجب أن تكون الموارد المستخدمة متوفرة في الوقت

 وبأفضل األسعار. لالزم وبالكمية والنوعية المناسبتينا

  يقصد بمبدأ الكفاءة استغالل الموارد المتاحة إلى أقصى حد ممكن. وھو يعنى بالعالقة بين الموارد

 الناتجة من حيث الكمية والنوعية والوقت.والمخرجات المستخدمة 

 .يعنى مبدأ الفعالية بتحقيق األھداف المحددة والنتائج المرجوة 

  

 ً للشروط الالزمة لضمان االلتزام بمبادئ االقتصاد والكفاءة والفعالية. وقد تشمل ھذه  ما تتضمن رقابة األداء تحليالً  وغالبا

على نحو صحيح وفي الوقت المناسب. ويجب عند الشروط الممارسات واإلجراءات اإلدارية الجيدة لضمان تقديم الخدمات 

  لخاضعة للرقابة.االھيئة اللزوم أن يراعى كذلك تأثير اإلطار التنظيمي أو المؤسسي على أداء 

  

  أھداف رقابة األداء

 

بصورة بناءة. كما تسھم في  والكفاءةوالفعالة لرقابة األداء في تعزيز الحوكمة االقتصادية  ييتمثل الھدف الرئيس .12

 تحسين المساءلة والشفافية.

 

وذلك بالبحث  األداءمساعدة المسئولين عن الحوكمة واإلشراف على تحسين تعزز رقابة األداء المساءلة من خالل 

دافعو فيما إذا كانت القرارات الصادرة عن الھيئة التشريعية أو التنفيذية معدة ومنفذة بكفاءة وفعالية وما إذا كان 

الھيئة التشريعية وإنما وقرارات . وھي ال تبحث في نوايا مقابل المالقيمة أو المواطنون قد حصلوا على الضرائب 

أوجه قصور في القوانين واألنظمة أو طريقة تنفيذھا تحول دون تحقيق األھداف المحددة. ك كانت ھنا تبحث فيما إذا

. والتي يمكن تحسينھا بشكل كبيروتركز رقابة األداء على المجاالت التي يمكنھا فيھا أن تضيف قيمة للمواطنين 

  .ةالمناسب االجراءاتالمسئولة التخاذ  وتقدم الرقابة حوافز بناءة لألطراف

  

والمستھدفين  ،التمويلمصادر غيرھا من و ودافعي الضرائب ،البرلمان باطالعوتعزز رقابة األداء الشفافية 

لك تسھم ووسائل اإلعالم على كيفية إدارة األنشطة الحكومية المختلفة ونتائجھا. وھي بذ ،بالسياسات الحكومية

. ويمكن لألجھزة اتنيذلك كأساس للتعلم والتحسبينما تعمل ك مفيدة للمواطنينات معلومبصورة مباشرة في تقديم 

ً  والمحاسبة العليا للرقابة المالية تى تراقبه وكيف ، ما تراقبه وملتفويضھا عند إجراء رقابة األداء أن تقرر، وفقا

  منعھا من نشر نتائجھا. تراقبه، وال ينبغ
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  )300( دوليالمعيار ال انطباق

 

ألجھزة العليا للرقابة المالية أو وضع المعايير من قبل ا العتماداألساس توفر المبادئ األساسية لرقابة األداء  .13

، بما في ذلك استقالليتھا لألجھزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة. وقد صيغت في ضوء الخلفية المؤسسية والمحاسبة

لعمل األجھزة العليا للرقابة  المتطلبات األساسيةكذلك في ضوء و ،والتزاماتھا األخالقيةالدستورية  وتفويضاتھا

 ).99 – 10(المعايير  والمحاسبة المالية

 

 ):المرّكبةالنقاط التالية عند التعامل مع حاالت التداخل بين أنواع الرقابة (أو الرقابة مراعاة يجب  .14

 

 من رقابة االلتزام والرقابة المالية. يمكن أن تكون عناصر رقابة األداء أكثر شموالً بتغطيتھا جوانب 

  ً  في جميع الحاالت، إذ في حالة التداخل، يجب أن تراعى جميع المعايير المعنية. وقد ال يكون ذلك ممكنا

 قد تتضمن المعايير المختلفة أولويات مختلفة.

  وعند تطبيقھا. إلى المعايير التي يجب المدققين في تلك الحاالت، يجب أن يوجه الھدف األساسي للرقابة

أن يؤخذ في االعتبار الرقابة، يجب أن لمھمة تحديد ما إذا كانت اعتبارات األداء تشكل الھدف األساسي 

ھو تعزيز  يوأن ھدفھا الرئيس الحسابات،التقارير أو بدالً من رقابة األداء تركز على النشاط والنتائج 

 ليس إعداد التقارير عن االلتزام.االقتصاد والكفاءة والفعالية و

  

داءعناصر رقابة األ  
 

 ،الرقابة موضوعو ،المستھدفونو ،المستخدمونو ،مسئولوالطرف ال ،المدقققد تكون لعناصر رقابة القطاع العام ( .15

أن يحددوا المدققين خصائص مميزة في رقابة األداء. ويجب على  -10في المعيار ھا حسب تعريف والمعايير)

 لذلك. وأن يفھموا آثارھا كي يتمكنوا من إجراء الرقابة وفقاً بوضوح رقابة  مھمةعناصر كل 

  

  األطراف الثالثة في رقابة األداء

 

وتحديد المعايير، وھو ما يؤثر بدوره على تحديد الرقابة موضوع بحرية كبيرة في اختيار المدققون ما يتمتع  كثيراً  .16

يمكنھم تقديم التوصيات، فعليھم أن المدققين ن ورغم أ. المعنيين والمستخدمين المستھدفيناألطراف المسئولة 

 يتمتعضمن فريق  داء عادةً في رقابة األالمدققون عدم تحمل مسئوليات الطرف المسئول. ويعمل يحرصوا على 

 .لبعضھا البعض مھارات مختلفة ومكملةب

 

م مسئولية جانب مختلف من دور الطرف المسئول بحيث يتحمل كل منھفي الھيئات قد يشترك عدد من األفراد أو  .17

قد و التي تسببت في حدوث المشكالت. إلجراءاتعن ا. فقد تكون بعض األطراف مسئولة الرقابة موضوعجوانب 

ن خرييكون اقد بينما  .األداء توصيات الناتجة عن رقابةللمعالجة ايكون غيرھم قادرين على إجراء التغييرات 

 بالمعلومات أو األدلة.المدقق مسئولين عن تزويد 
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التشريعية داء لھم. فقد تكون الھيئة تقرير رقابة األالمدقق المستخدمون المستھدفون ھم األشخاص الذين يعد  .18

ً  والجمھور الحكوميةواألجھزة   مستھدفاً  جميعھم مستخدمين مستھدفين. كما يمكن أن يكون الطرف المسئول مستخدما

 ما يكون المستخدم المستھدف الوحيد. إال أنه نادراً 

  

  ومعاييرھا رقابة األداء موضوع

 

محددة، بل يمكن أن يشمل األنشطة  موارد وأھيئات في برامج أو  أن يكون موضوع رقابة األداء محصوراً  ال ينبغ .19

الخدمات (بما في ذلك األسباب والنتائج). ومن أمثلة ذلك وضاع القائمة األ(مع مخرجاتھا ونتائجھا وآثارھا) أو 

األطراف المسئولة أو آثار السياسة واألنظمة الحكومية على اإلدارة وأصحاب المصلحة واألعمال المقدمة من قبل 

 الذي يصاغ في أسئلة الرقابة. رقابةالموضوع مواطنين والمجتمع. ويحدد الھدف وال

 

ً في رقابة المدقق  يشارك .20 ) المتطلبات 27وضع أو اختيار المعايير المالئمة للرقابة. وتبين الفقرة ( في األداء أحيانا

 .للمدققالخاصة المترتبة على ذلك بالنسبة 

  

  الثقة والتأكيد في رقابة األداء

 

إمكانية االعتماد على مدى بفي الوثوق مستخدمو تقارير رقابة األداء  يرغبالحال في جميع أنواع الرقابة،  كما ھو .21

الجھاز األعلى موقف تحدد موثوقة المعلومات التي يستخدمونھا في اتخاذ القرارات. ولذا، فإنھم يتوقعون تقارير 

لذلك، يجب على  الذي تمت دراسته. ونتيجةً  الرقابةلموضوع المستند إلى األدلة بالنسبة للرقابة المالية والمحاسبة 

التقارير إصدار  مخاطركافية وأن يديروا واألداء في جميع الحاالت أن يقدموا نتائج تستند إلى أدلة مناسبة  مدققي

األداء تقديم رأي عام، كالرأي حول البيانات  مدققيإال أنه ال ينتظر في العادة من . فعالةبصورة غير المناسبة 

لمعايير اإطار من متطلبات  ليس ذلكفوالكفاءة والفعالية. ولذا، لالقتصاد الھيئة الخاضعة للرقابة المالية، حول تحقيق 

 الدولية لألجھزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.

 

. ويمكن بيان درجة االقتصاد والكفاءة والفعالية واضحةداء بصورة يجب بيان مستوى التأكيد الذي تقدمه رقابة األ .22

 بطرق مختلفة كما يلي:التي تم تحقيقھا في تقرير رقابة األداء 

 

 ثل ھذا االستنتاج ھدف إما من خالل رأي عام حول جوانب االقتصاد والكفاءة والفعالية؛ إذا سمح بم

 واألدلة التي تم الحصول عليھا والنتائج التي تم التوصل إليھا. الرقابة موضوعو

 ة واألدلة التي واألسئلة المطروحشمل ھدف الرقابة مجموعة من النقاط التي ت أو بتقديم معلومات محددة أو

 تم الحصول عليھا والمعايير المستخدمة والنتائج التي تم التوصل إليھا واالستنتاجات المحددة.
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تفصيل  - في كثير من األحيان-كافية. ويجب ودلة مناسبة أ اھديالتي تؤ النتائجفقط الرقابة يجب أن تتضمن تقارير  .23

تقديم المعلومات الكافية ل، لى االستنتاجات وصياغة التوصياتمتوازن والوصول إ القرارات المتخذة عند كتابة تقرير

من االستنتاجات وكذلك إلى  ةأن يبينوا كيف أدت نتائجھم إلى مجموع داء تحديداً األمدققي ويجب على  للمستخدم.

كل ب ذلك، وبيان أن وذلك يعني تفسير المعايير التي وضعت واستخدمت وسب إن وجد، – المفرد عامالستنتاج اال

 وجھات النظر المعنية قد أخذت في االعتبار ليتم تقديم تقرير متوازن. وتقدم المبادئ الخاصة بإعداد التقارير مزيداً 

 من التوجيه لھذه العملية.

  

  مبادئ رقابة األداء

  

  المبادئ العامة

 

  ذات الصلة طوال عملية الرقابة. تقدم المبادئ العامة المذكورة أدناه التوجيه بشأن جوانب رقابة األداء .24

 

  الرقابة اتموضوعھذه المبادئ وھي: اختيار  بعض المجاالت التي تنطبق عليھا 100المعيار  يغطال 

 لرقابة.ومعايير انھج وتحديد أھداف الرقابة وتعريف 

  ورقابةالرقابة والتواصل والمھارات والتقدير المھني  كمخاطر، مجاالت أخرىوتستند المبادئ العامة في 

في رقابة  ا تحديداً ھوتوضح كيفية انطباق 100المعيار  مبادئ والتوثيق، إلى واألھمية النسبيةالجودة 

 األداء.

  والمعايير  100وأخيراً، يتم تناول بعض المجاالت حالياً، مثل األخالقيات واالستقاللية، من قبل المعيار

 الدولية لألجھزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة من المستوى الثاني.

  

  ھدف الرقابة

 

ً  المدققينيجب على  .25  بوضوح للرقابة يتعلق بمبادئ االقتصاد والكفاءة والفعالية. محدداً  أن يضعوا ھدفا

 

ة للرقابة قياسياألھداف ال . ويمكن أن يتمثل بمجرد بيان الوضع. غير أناوتصميمھالمھمة نھج ويحدد ھدف الرقابة 

(ھل األمور كما ينبغي أن تكون؟) واألھداف التحليلية للرقابة (لم ال تكون األمور كما ينبغي أن تكون؟) من األرجح 

 ،معنيةوالمؤسسات والھيئات ال ،أن يراعوا موضوع الرقابةالمدققين أن تضيف قيمة ما. وفي جميع الحاالت، على 

أو مجموعة  ةواحدبھيئة تتعلق  والجھة التي يرجح أن تتعلق التوصيات النھائية بھا. فأھداف الرقابة المحددة جيداً 

   .أو مؤسساتھا أنشطتھاأو  ھابرامجأو  ھاعمليات أو ھانظمأو  الحكومة تعھداتمن للتحديد قابلة 

  

. أكثر دقةويمكن الجمع بين أھداف الرقابة المتعددة على صورة سؤال رقابي عام يمكن تقسيمه إلى أسئلة فرعية 

في بصورة جماعية وشاملة  ،وغير متداخلة ،ومكملة بعضھا لبعض ،ويجب أن تكون مترابطة من حيث الموضوع

ة في السؤال بصورة جيدة. وصياغة أسئلة تناول السؤال الرقابي العام. ويجب توضيح جميع المصطلحات المستخدم



المبادئ األساسية لرقابة األداء -  300المعيار    

11 
 

الرقابة عملية متكررة تحدد األسئلة فيھا وتصقل مع مراعاة المعلومات المعروفة ذات الصلة بالموضوع باإلضافة 

   إلى الجدوى.

  

 ً وضع أھداف عدة للرقابة ال حاجة إلى المدققون عن تحديد ھدف واحد أو سؤال عام للرقابة، قد يختار  وعوضا

ً تقسيم   .ھا إلى أسئلة فرعية دائما

  

   الرقابة نھج

 

نھج يستند إلى النتيجة أو المشكلة أو النظام أو مجموعة من ذلك؛ لتسھيل سالمة اختيار  المدققينيجب على  .26

 تصميم الرقابة.

 

ً  رقابة عنصراً العام للنھج الويشكل  كما ، الفحص الذي يجب إجراؤهيحدد طبيعة  في أية عملية رقابة؛ فھو محوريا

  اإلجراءات الالزمة للحصول عليھا وتحليلھا.و ،يحدد المعرفة والمعلومات والبيانات الالزمة

  

  الثالثة التالية:الُنُھج وتتبع رقابة األداء بوجه عام أحد 

  

 اإلدارة المالية. كأنظمة، في األداء السليم للنظم اإلداريةالذي يبحث  ،نھج المستند إلى النظامال 

 أو ما إذا  ،أو المخرجات للنتيجة المنشودة ھدافاألق يتحق ، الذي يقيم ما إذا تمإلى النتيجةنھج المستند ال

 .تعمل كما ھو مخطط له البرامج والخدمات كانت

 أو انحرافات معينة عن المعايير محددة الذي يبحث في أسباب مشكالت  ،نھج المستند إلى المشكلةال

 ويتحقق منھا ويحللھا.

  

سواء. وتركز عمليات الرقابة التنازلية  الثالثة من منظور تنازلي أو تصاعدي على حدٍ  الُنُھج ويمكن اتباع ھذه

على متطلبات الھيئة التشريعية والحكومة المركزية ومقاصدھا وأھدافھا وتوقعاتھا. أما المنظور التصاعدي 

  فيركز على المشكالت التي تھم الناس والمجتمع.

  

  المعايير

 

أسئلة الرقابة وتتعلق بمبادئ االقتصاد والكفاءة  تتوافق معوضع المعايير المناسبة التي  المدققينيجب على  .27

 والفعالية.

 

ھي معايير أداء معقولة وخاصة داء . ومعايير رقابة األالرقابة موضوعالمقاييس التي تستخدم لتقييم المعايير ھي 

  بالقياس عليھا.بة يمكن تقييم مدى اقتصاد وكفاءة وفعالية العمليات اقبالر
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ً وتوفر المعايير أساس ووضع نتائج الرقابة والوصول إلى االستنتاجات حول أھداف الرقابة. كما تشكل لتقييم األدلة  ا

ً  عنصراً  وفي الجھاز األعلى للرقابة المالية والمحاسبة في النقاشات بين أعضاء فريق الرقابة ومع إدارة  مھما

  للرقابة.الخاضعة الھيئات التواصل مع 

  

. وقد االخاضعة للرقابة بالقياس إليھالھيئة ويمكن أن تكون المعايير نوعية أو كمية ويجب أن تحدد ما سيتم تقييم 

أو ما ھو متوقع  ،للقوانين أو األنظمة أو األھداف تكون المعايير عامة أو محددة تركز على ما يجب أن يكون وفقاً 

 ً   أو ما يمكن أن يكون (في ظروف أفضل). ،مية وأفضل الممارساتللمبادئ السليمة والمعرفة العل وفقا

  

ذلك أطر قياس األداء. ويجب أن تحدد المصادر المستخدمة ويمكن استخدام مصادر متنوعة لتحديد المعايير، بما في 

وأھداف موضوع املة وموثوقة وموضوعية في سياق ومفھومة للمستخدمين وك مالئمةوأن تكون المعايير  ،بشفافية

  الرقابة.

  

في  المدققمن مسئولية يعد الخاضعة للرقابة، إال أن اختيار المعايير المناسبة الھيئة ويجب أن تناقش المعايير مع 

نھاية المطاف. ورغم أن تحديد المعايير وبيانھا خالل مرحلة التخطيط قد يعزز موثوقيتھا وقبولھا العام، فليس من 

 ً ؛ بل تحدد أثناء عملية ت الرقابة التي تغطي مسائل معقدةفي عمليابصورة مسبقة وضع المعايير  الممكن دائما

  الرقابة.

  

لعادة. فأھداف وبينما توجد في بعض أنواع الرقابة معايير تشريعية واضحة، فإن رقابة األداء تفتقر إلى ذلك في ا

وتعتمد ثقة المستخدم في نتائج واستنتاجات نھجھا تحدد مدى مالئمة المعايير المناسبة ونوعھا، الرقابة وسؤالھا و

  بعيد على المعايير. ولذا، فال بد من اختيار معايير موثوقة وموضوعية. رقابة األداء إلى حدٍ 

  

توقع عن ما يجب أو يمكن أن يكون، وفي رقابة األداء المستندة إلى المشكلة، تتمثل نقطة البدء بانحراف معلوم أو م

ويزيد ذلك (االنحراف عن المعيار وآثاره) بل وتحديد األسباب.  التحقق من المشكلةفقط س لذلك لي يالھدف الرئيسو

من أھمية تحديد طريقة دراسة األسباب والتحقق منھا أثناء مرحلة التصميم. وتستند االستنتاجات والتوصيات بشكل 

ً  ،أساسي على عملية تحليل األسباب والتأكد منھا   من المعايير القياسية. وإن كانت مستمدة دائما

  

  الرقابة مخاطر

 

استنتاجات  الحصول علىفي  ةخطر المتمثلمال وھي ،فعالةبصورة  الرقابة مخاطرأن يديروا المدققين يجب على  .28

 لمستخدمين.متوازنة أو عدم إضافة قيمة ما لخاطئة أو ناقصة أو تقديم معلومات غير 

 

وبينما قد يؤدي مجرد تفادي مثل ھذه تتسم العديد من موضوعات رقابة األداء بالتعقيد والحساسية السياسية. 

  قيمة.فقد يحد كذلك من إمكانية إضافة النقص،  وأالخطأ  مخاطرالموضوعات إلى الحد من 
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جھات نظر جديدة وبين و والرقابة في إضافة قيمة ما بين احتمالية العجز عن تقديم معلومات أ مخاطرراوح تتو

مھمة والعجز نتيجة لذلك عن تزويد مستخدمي تقرير الرقابة بالمعرفة أو التوصيات التي إغفال عوامل  مخاطر

  .في تحسين األداءيمكن أن تسھم 

  

واالفتقار بما فيه الكفاية، االفتقار إلى الكفاءة إلجراء تحليل واسع أو عميق  المخاطروقد تشمل الجوانب المھمة من 

) والعجز (نتيجة لالحتيال أو الممارسات الشاذة مثالً  غير دقيقةوالحصول على معلومات ، ذات جودةمعلومات إلى 

  .األكثر صلة واإلخفاق في جمع أو تناول الحجج ،عن توضيح جميع النتائج

  

عملية رقابة  متضمن فيالرقابة مخاطر . فالتعامل مع فعالةبصورة  المخاطرأن يديروا المدققين ولذا، يجب على 

وثائق التخطيط للرقابة المخاطر الممكنة أو المعروفة للعمل المخطط له توضح ككل. ويجب أن  ومنھاجيتھااألداء 

  وأن تبين كيفية التعامل مع ھذه المخاطر.

  

  التواصل

 

وأصحاب المصلحة المعنيين الخاضعة للرقابة الھيئات مع  وسليم فعالتواصل المحافظة على  المدققين ىيجب عل .29

 كل عملية رقابة.ل تواصلن للمتلقيالو ،عمليةالو، مضمونال، وتحديد طوال عملية الرقابة

 

أھمية خاصة  ذوك عدة أسباب تجعل من تخطيط التواصل مع الھيئات الخاضعة للرقابة وأصحاب المصلحة، وھنا

  ، ومنھا ما يلي:في رقابة األداء

 عادةً  األداء ال تجرا أن عمليات رقابة بم  ً الخاضعة للرقابة ذاتھا، فقد ال توجد للھيئات ) مثالً  بانتظام (سنويا

فقد ال يكون  ،قنوات قائمة للتواصل. وبينما قد يكون ھناك اتصال مع الھيئة التشريعية والھيئات الحكومية

مؤسسات المجتمع أو  المجموعات األخرى (كاألوساط األكاديمية والتجارية تعامل مسبق معھناك 

 المدني).

  ً وجھات النظر تبادل فإن (كإطار إعداد التقارير المالية) ولذا،  ال توجد في الغالب معايير محددة مسبقا

 .ھو أمر ضروري للرقابةالخاضعة الھيئة بصورة مكثفة مع 

  المصلحة تقارير متوازنة السعي الجاد لالطالع على وجھات نظر أصحاب إعداد تتطلب الحاجة إلى

 المختلفين.

 

وأن يبادروا إلى الرئيسيين وغيرھم من أصحاب المصلحة  ةأن يحددوا األطراف المسئولالمدققين ويجب على 

أن يحسنوا إمكانية الوصول إلى مصادر المعلومات للمدققين فبالتواصل الجيد يمكن إنشاء تواصل متبادل فعال. 

وات التواصل لتوضيح غايات رقابة األداء ناستخدام قأن لرقابة. كما الخاضعة ل الھيئةالبيانات واآلراء من إلى و

أن يسعوا إلى الحفاظ المدققين من احتمال تنفيذ توصيات الرقابة. ولذا، يجب على يزيد ألصحاب المصلحة 

وتعزيز التدفق الحر والصريح للمعلومات  ،أصحاب المصلحة المعنيينجميع على عالقات مھنية جيدة مع 

 جو من االحترام المتبادل، وفھم دور ومسئولياتوإجراء النقاشات في ، بالقدر الذي تسمح به متطلبات السرية
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 استقالليةال يمس  التواصل مع أصحاب المصلحةتوخي الحذر لضمان أن  ينبغيأصحاب المصلحة. كما  جميع

  .بة المالية والمحاسبةالجھاز األعلى للرقا وحيادية

  

ھدف لرقابة، بما في ذلك الرئيسية لجوانب الالخاضعة للرقابة على الھيئات  أن يطلعواالمدققين ويجب على 

خالل  االعتياديتواصل الو خطيارتباط على شكل خطاب  عادةً  اإلبالغ. ويتم الرقابة وأسئلتھا وموضوعھا

الخاضعة للرقابة طوال عملية الرقابة من خالل الھيئات الحفاظ على التواصل مع المدققين الرقابة. ويجب على 

  التفاعل البناء عند تقييم النتائج والحجج ووجھات النظر المختلفة.

  

الخاضعة للرقابة فرصة التعليق على نتائج الرقابة واستنتاجاتھا وتوصياتھا قبل أن الھيئات ويجب أن تمنح 

وتصحيح أية أخطاء خالفات تقرير الرقابة. ويجب تحليل أية المالية والمحاسبة رقابة لاألعلى لجھاز اليصدر 

في الحقائق. ويجب تدوين دراسة التغذية الراجعة في أوراق العمل لتوثيق التغييرات في مسودة تقرير الرقابة 

  أو األسباب الداعية إلى عدم إجراء تغييرات.

  

ل على التغذية الراجعة من أصحاب المصلحة كذلك حول جودة تقارير نھاية عملية الرقابة، يمكن الحصو وفي

  الخاضعة للرقابة لجودة الرقابة.الھيئات  الرقابة المنشورة، كما يمكن طلب تصور

  

  المھارات

 

30.  ً المھنية الالزمة إلجراء الرقابة. ويشمل ذلك المعرفة السليمة  بالكفاءة يجب أن يتمتع فريق الرقابة مجتمعا

أو التقييم، إلى جانب مواطن القوة  وأساليب التقصي ،وطرائق العلوم االجتماعية ،وتصميم البحوث ،بالرقابة

 .مھارات التحليل والكتابة والتواصلالشخصية ك

 

والقدرات  ،أساليب التقييم وطرائق العلوم االجتماعيةبمعرفة ال؛ كاألداء رقابةد تلزم مھارات محددة عند إجراء ق

معرفة المدققون كما ويجب أن يمتلك  والتقبل.والقدرة التحليلية واإلبداع  ،والكتابة التواصلالشخصية كمھارات 

لديھم المدققين وأن الحكومية؛ فذلك يضمن اختيار المجاالت الصحيحة للرقابة والمھام سليمة بالمؤسسات والبرامج 

   .بفعالية مراجعة البرامج واألنشطة الحكوميةتولي على القدرة 

  

ً ك قد تكون ھناكما  داء أن رقابة لألمھمة في كل للمدققين طرق محددة الكتساب المھارات الالزمة. وال بد أيضا

 ً ألسباب األساسية المعنية واآلثار المحتملة. وال موضوع الرقابة، باإلضافة إلى اللتدابير الحكومية  كامالً  يمتلكوا فھما

ً بالمھمةوال سيما فيما يتعلق  بد من اكتساب ھذه المعرفة أو تطويرھا باستمرار داء على ما تنطوي رقابة األ . وغالبا

على رأس التعلم والتدريب للمدققين ولذا، يجب أن يتاح منھجية كجزء من عملية الرقابة ذاتھا. لعملية تعلم وتطوير ل

ر المھني المستمر. ويشكل االنفتاح على التعلم يوعليھم أن يحافظوا على مھاراتھم المھنية من خالل التطو العمل،

  .للمدققينوالثقافة اإلدارية المشجعة شرطين مھمين لتعزيز المھارات المھنية الفردية 
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أن المدققين فريق الرقابة. ويجب على لتكملة معرفة في المجاالت التخصصية ويمكن االستعانة بالخبراء الخارجيين 

  الخارجية والجوانب التي تلزم فيھا وأن يجروا الترتيبات الالزمة لذلك. يقيموا مدى الحاجة إلى الخبرة

  

   المھنيالتقدير الشك و

 

 استعداد لالبتكار.و استجابةتكون لديھم المھني، وأن  الشك المدققونيجب أن يمارس  .31

 

ً  الشكالمدققون من الضروري أن يمارس  ً  المھني ويتبنوا منھجا مع اإلبقاء على مسافة موضوعية من  نقديا

خياراتھم وخيارات اآلخرين المعلومات المقدمة. وينتظر من المدققين أن يجروا تقديرات عقالنية وأن يطرحوا 

  الشخصية جانباً.

  

أو االنحياز لآلراء والحجج؛ فذلك أمر ضروري لتفادي أخطاء التقدير  متقبلينوعليھم في الوقت ذاته أن يكون 

البتكار القدر ذاته من األھمية. وينطبق االبتكار على والرغبة في االمرونة والفضول االحترام وحتل ي. كما المعرفي

  عملية الرقابة ذاتھا، كما ينطبق على العمليات أو األنشطة الخاضعة للرقابة.

  

قف منفتح وموضوعي جھات نظر مختلفة وأن يحتفظوا بموأن ينظروا إلى المسائل من والمدققين وينتظر من 

على تنمية المدققون فقد تفوتھم حجج أو أدلة مھمة. وبينما يعمل  منفتحينفإذا لم يكونوا  ؛اآلراء والحججلمختلف 

عليھم أن يكون مبدعين ومتفكرين ومرنين وواسعي الحيلة وعمليين في سعيھم لجمع يجب المعارف الجديدة، 

  البيانات وتفسيرھا وتحليلھا.

  

الرقابة موضوع باختيار  لحفاظ على مستوى عال من السلوك المھني طوال عملية الرقابة؛ بدءاً وال بد من ا

بذل مع ة يمنھجبطريقة المدققون أن يعمل  دالرقابة وانتھاء بإعداد التقرير. وال بتنفيذ بعملية  ومروراً والتخطيط لھا، 

  والموضوعية وتحت إشراف مناسب.الواجبة العناية 

  

  الجودة رقابة

  

على التقارير والتركيز  بھا الجودة مع ضمان استيفاء الشروط المعمول رقابةإجراءات المدققون يجب أن يطبق  .32

 التي تضيف قيمة وتجيب عن أسئلة الرقابة. والعادلةالمناسبة والمتوازنة 

 

ً " الجودة لألجھزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "رقابة 40يوفر المعيار  ً  توجيھا الجودة  رقابةبشأن نظام  عاما

على المستوى المؤسسي لتغطية جميع عمليات الرقابة. وال بد من تناول المسائل المحددة التالية أثناء الموضوع 

  إجراء رقابة األداء:
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 كمية كبيرة من المعلومات الخاصة بالرقابة ويمارس عملية يقوم فريق الرقابة فيھا بجمع ھي بة األداء قار

 رقابةقدرا كبيرا من التقدير المھني واالجتھاد فيما يخص المسائل المعنية؛ وھو ما يجب مراعاته في 

 الجودة.

 ،الدعم لفرق الرقابة وتقديم ،ويجب أن ينظر إلى ضرورة توفير جو عمل يتسم بالثقة المتبادلة والمسئولية

الجودة ذات الصلة والتي تسھل إدارتھا رقابة تطبيق إجراءات يستلزم ذلك رة الجودة. وقد كجزء من إدا

الجودة. وإذا حدث اختالف في الرأي بين المشرفين رقابة جعة من اللتغذية الرالمدققين والتأكد من تقبل 

القدر الكافي وفريق الرقابة، يجب اتخاذ الخطوات المناسبة لضمان مراعاة وجھة نظر فريق الرقابة ب

  .المالية والمحاسبة لرقابةاألعلى لجھاز الوثبات سياسة 

 

 داء، حتى إذا كان التقرير مستنداً في رقابة األ  ً ً  بصورة جيدة إلى األدلة وموثقا فقد يظل غير مالئم أو  ودقيقا

من وجھات النظر المالئمة أو إذا تضمن عدد قليل جداً  غير كاف إذا أخفق في تقديم رأي متوازن ومحايد

من  أساسياً  ، يجب أن تشكل ھذه االعتبارات جزءاً ولذاتناول أسئلة الرقابة على نحو غير مرض. إذا أو 

 الجودة.رقابة تدابير 

   

  ًيشكل ما ل الواضح تحديدالالرقابة، ال بد من  مھماتباختالف  بصورة كبيرةالختالف أھداف الرقابة  نظرا

الجودة رقابة التدابير العامة تكملة الرقابة. ولذا، يجب لمھمة عالية في السياق المحدد الذي الجودة تقرير ال

 بتدابير خاصة بالرقابة.

  

أن تضمن الجودة العالية الفردية الجودة على مستوى الرقابة رقابة وال يمكن ألية إجراءات من إجراءات 

وأن يحافظوا عليھما. والدافع الكفاءة المدققون يمتلك  أنأنه من المھم بنفس القدر لتقارير رقابة األداء. كما 

  .على رأس العمل فريق الرقابة توجيهيات المراقبة بالدعم، كتدريب وولذا، يجب إكمال آل

  

  األھمية النسبية

 

رقابة. ويجب أال ينظر إلى الجانب المالي لفي جميع مراحل عملية ا األھمية النسبيةأن يراعوا  المدققينيجب على  .33

 ، بغية تقديم أعلى قيمة مضافة ممكنة.الرقابة موضوعى الجانبين االجتماعي والسياسي لوحده بل وإل

 

 األھمية النسبيةمسألة ما في السياق الذي ينظر إليھا فيه. ويجب أن يراعى في األھمية النسبية بأنھا أھمية يمكن فھم 

ً  وتعتمد على ماموضوع الرقابة حجم اآلثار المترتبة عليه. ل ً  إذا كان النشاط بسيطا وما إذا كانت أوجه القصور  نسبيا

ذات أھمية الخاضعة للرقابة. وتعتبر مسألة ما الھيئة في المجال المعني يمكن أن تؤثر على األنشطة األخرى في 

ط ذا المسألة إذا كان النشا أھميةكان للتحسينات أثر كبير. وتقل إذا أھمية خاصة و ذاإذا اعتبر الموضوع  نسبية

  .ي مجال صغيرف داء محصوراً طبيعة روتينية وكان األثر المترتب على ضعف األ
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مشكلة  -ولكن ليس من الضروري أن تكون- داءالمقاسة بالقيمة المالية في رقابة األاألھمية النسبية وقد تكون 

ً أن يراعي الجوانب المھمة األھمية النسبية عند تحديد المدقق كما يجب على أساسية.  ن يتذكر أن وأ وسياسياً  اجتماعيا

ذلك يختلف بمرور الوقت ويعتمد على وجھة نظر المستخدمين المعنيين واألطراف المسئولة. وبما أن موضوعات 

 ً محددة بتشريع، فقد تختلف وجھة النظر  كثيراً ما تكون غيرالرقابية  المعاييرو كبيراً  رقابة األداء قد تختلف اختالفا

ً  . ويتطلب تقييمھا تقديراً رقابة ألخرىعملية ھذه من    .المدققمن جانب  دقيقا

  

بجميع جوانب رقابة األداء، كاختيار الموضوعات وتحديد المعايير وتقييم األدلة والتوثيق األھمية النسبية وتعنى 

  ة غير مالئمة أو ذات تأثير بسيط.رقابأو نتائج تقارير  إصداروإدارة مخاطر 

  

  التوثيق

 

ً المدققين يجب على  .34 للظروف الخاصة بھا. ويجب أن تكون المعلومات كاملة ومفصلة بقدر  أن يوثقوا الرقابة وفقا

المتمرس الذي ال تربطه صلة مسبقة بعملية الرقابة من تحديد العمل الذي تم القيام به  المدققكاف لتمكين 

 للوصول إلى نتائج الرقابة واستنتاجاتھا وتوصياتھا.

 

األداء أن يحتفظوا بسجل وثائقي مناسب للتحضير لكل عملية  مدققيعلى جميع عمليات الرقابة،  الحال في كما ھو

 ً   ما في رقابة األداء. رقابة وإجراءاتھا ونتائجھا. غير أن الغاية من التوثيق وسياقه محددان نوعا

  

  ًاألعلى جھاز المعرفة تخصصية عن موضوع الرقابة ال تتكرر بسھولة في المدقق ما يكتسب  كثيرا

على ، فةواحدلمھمة  الرقابة قد تكون وضعت خصيصاً ومعايير . وبما أن منھجية المالية والمحاسبة لرقابةل

ً منطقه واضحمسئولية خاصة تتمثل في جعل المدقق   .ا

  والھيكل إلى جانب احتواء تقرير رقابة األداء على النتائج والتوصيات فإنه يصف اإلطار ووجھة النظر

المقدمة ما الوظائف  والعملية المتبعة للوصول إلى االستنتاجات. ويؤدي التقرير إلى حدٍ  المعتمد التحليلي

 .في األنواع األخرى من الرقابة من قبل المعايير العامة أو وثائق الرقابة

  وعادلة دراسة متوازنة  التقريريقدم أن ال يجب أن يؤكد التوثيق صحة الحقائق وحسب، بل وأن يضمن

أن يتضمن التوثيق إشارة إلى  الرقابة. ولذا، فقد يكون من الضروري مثالً أو موضوع ة لسؤال وكامل

 .تعامل مع وجھات النظر المختلفةكيفية الالتقرير يصف الحجج المرفوضة في التقرير أو أن 

  ًعن بيان  إقناع المستخدمين بتقديم رؤى جديدة عوضاً ھو ما تكون الغاية من تقرير رقابة األداء  كثيرا

 تأكيد رسمي. وكما تحدد أھداف الرقابة طبيعة األدلة الالزمة، فإنھا تحدد طبيعة التوثيق كذلك.

  المساعدة على ضمان مثالُ من خالل ( وحسب الجودةرقابة من  جزءاً إن الحفاظ على التوثيق الكافي ليس

للجھاز األعلى من التطور المھني  اً جزءيعد ة) بل اببصورة مرضية وتحقيق أھداف الرق العملتنفيذ 

يمكنه أن يحدد شكل الممارسة الجيدة لعمليات الرقابة المماثلة في  إذ؛ دققينوالم للرقابة المالية والمحاسبة

  المستقبل. 
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  المبادئ المتعلقة بعملية الرقابة
 

  تتألف رقابة األداء من الخطوات الرئيسة التالية: .35

  والدراسة المسبقة وتصميم الرقابة.التخطيط، أي اختيار الموضوعات 

 .التنفيذ، أي جمع البيانات والمعلومات وتحليلھا 

  إعداد التقرير، أي عرض نتائج الرقابة واإلجابات عن أسئلة الرقابة والنتائج واالستنتاجات والتوصيات

 للمستخدمين.

 المشكالت  تصيات قد حلاستجابة للنتائج والتو ت االجراءات المتخذةالمتابعة، أي تحديد ما إذا كان

 األساسية و/أو مواطن الضعف.

 

إجراء  تنفيذ العمليةالتي تتضح في مرحلة الجديدة الرؤى قد تحتم على سبيل المثال وقد تتكرر ھذه الخطوات. ف

) الرقابة وقد يتم تصميم عناصر مھمة من عناصر الرقابة (كالوصول إلى االستنتاجات مثالً  ةتغييرات على خط

  تنفيذ العملية.أو حتى إكمالھا خالل مرحلة 

  

  التخطيط

  الرقابة عيضامواختيار 

 

المالية لرقابة األعلى لجھاز لمن خالل عملية التخطيط االستراتيجي ل الرقابة موضوعاتاختيار  المدققينيجب على  .36

 بتحليل الموضوعات المحتملة وإجراء البحوث لتحديد المخاطر والمشكالت.والمحاسبة 
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األعلى جھاز لمن عملية التخطيط االستراتيجي ل جزءاً كون ما ت إجراؤھا عادةً سيتم يد عمليات الرقابة التي دتحإن 

ً المدققين . وعلى المالية والمحاسبة لرقابةل ً أن يساھموا في ھذه العملية إذا كان ذلك مناسبا مجاالت خبرة كل ل وفقا

قد تكون المعلومات المستقاة من عملية التخطيط ، كما عمليات الرقابة المسبقةمنھم. وقد يقدمون معرفتھم المتأتية من 

  .للمدققلعمل الالحق ذات صلة بااالستراتيجي 

  

للرقابة وقابلة بقدر كاف أن يراعوا أن تكون موضوعات الرقابة مھمة المدققين وفي ھذه العملية، يجب على 

. ويجب أن تھدف عملية اختيار الموضوع إلى تعظيم المالية والمحاسبة لرقابةاألعلى لجھاز ال تفويضومتماشية مع 

  األثر المتوقع للرقابة مع مراعاة قدرات الرقابة (كالموارد البشرية والمھارات المھنية).

  

، أن تساعد في أو تقييمات المشكلةويمكن لألساليب الرسمية إلعداد عملية التخطيط االستراتيجي، كتحليل المخاطر 

  يم العملية إال أنه ال بد أن يكملھا التقدير المھني لتجنب التقديرات أحادية الجانب.تنظ

  

  تصميم الرقابة

 

التخطيط للرقابة على نحو يسھم في الوصول إلى رقابة ذات جودة عالية تجرى على نحو  المدققينيجب على  .37

 ً  لمبادئ اإلدارة الجيدة للمشاريع. يتسم باالقتصاد والكفاءة والفعالية وفي الوقت المناسب ووفقا

 

  وال بد من مراعاة ما يلي عند التخطيط للرقابة:

  

  أو  الخاضعة للرقابة بما يسمح بتقييم المشكلةالھيئات المعرفة والمعلومات األساسية الالزمة لفھم

 .للرقابةومدى أھمية المجال المعني لرقابة لقابلية الو ،والمصادر المحتملة لألدلة ،المخاطر

  بما في ذلك األساليب التي ستستخدم لجمع  ومنھاجيتھاأھداف الرقابة وأسئلتھا ومعاييرھا وموضوعھا)

 األدلة وإجراء التحليل الرقابي).

  األنشطة الضرورية وما يلزم من موظفين ومھارات (بما في ذلك استقاللية فريق الرقابة والموارد البشرية

 ،للمشروع والمراحل الرئيسية واألطر الزمنية ،والتكلفة التقديرية للرقابة ،والخبرة الخارجية المحتملة)

 ة.يالرئيس الضبطونقاط 

  

بالموضوع. فرقابة الكافية الحصول على المعرفة المدققين ولضمان التخطيط للرقابة بصورة صحيحة، على 

الموضوعية والمعرفة المنھجية قبل األداء بوجه عام تتطلب الحصول على المعرفة الخاصة بالرقابة والمعرفة 

  البدء بالرقابة ("الدراسة المسبقة").

  

الرقابة التي ستستخدم لجمع أدلة الرقابة المناسبة إجراءات أن يصمم المدقق وعند التخطيط للرقابة، يجب على 

تطرح؛ كأن الكافية. ويمكن فعل ذلك على مراحل عدة وھي: تحديد التصميم العام للرقابة (األسئلة التي سو

ملفات منفردة) والمنھجية إلى وتحديد مستوى المالحظة (كالنظر إلى العملية أو  ،/وصفية/تقييمية)تفسيريةتكون 
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عينة) واألساليب المحددة لجمع البيانات (كالمقابلة أو مجموعة التركيز). ويجب  أخذ(كالتحليل الكامل أو 

 بحثياً  بعناية. كما يجب أن تتضمن مرحلة التخطيط عمالً اختيار طرق جمع البيانات وأساليب أخذ العينات 

توفر البيانات الضرورية؛ فذلك مدى تحقق من يھدف إلى بناء المعرفة واختبار تصاميم الرقابة المختلفة وال

  يسھل اختيار أنسب الطرق للرقابة.

  

ً ويجب أن تدرك اإلدارة العليا وإدارة العمليات وفريق التدقيق التصميم العام ل  لرقابة وما ينطوي عليه إدراكا

 ً ً تاما جھاز لإلى اإلدارة العليا ل المواردترجع القرارات بشأن التصميم العام للرقابة وآثاره من حيث  ما . وغالبا

ناول تلوالقدرات الالزمة والموارد ضمن توفر المھارات أن ت اي يمكنھالت المالية والمحاسبة رقابةعلى للاأل

  الرقابة.وأسئلة أھداف 

  

يھا أثناء لاالستفادة من الرؤى التي يتم الحصول عالمدققون ويجب أن يسمح التخطيط بالمرونة كي يستطيع 

الرقابة. ويجب أن تكون طرق الرقابة المختارة ھي أفضل الطرق التي تسمح بجمع بيانات الرقابة بكفاءة 

أفضل الممارسات، فقد تحد االعتبارات العملية  ألن يسعوا إلى تبنيالمدققين وفعالية. وفي حين أنه يجب على 

بھذا الخصوص. ولھذا السبب، والواقعية وفر البيانات من إمكانية اختيار الطرق. ولذا، ينصح بالمرونة ى تكمد

والتقدير  أن تكون إجراءات رقابة األداء موحدة أكثر من الالزم. فقد يعيق اإلفراط في التوجيه المرونة ال ينبغ

جمع  حين تتطلب الرقابة مثالً  - المھارات التحليلية الالزمة في رقابة األداء. وفي بعض الحاالتالمھني و

فقد يلزم وضع خطة  –المدققين أقاليم أو مناطق مختلفة أو أن يجري الرقابة عدد كبير من  عدة البيانات في

  .واضحةتحدد فيھا أسئلة الرقابة وإجراءاتھا بصورة  رقابة أكثر تفصيالً 

  

في سياق أھداف الرقابة،  التخطيط للرقابة أن يقيموا خطر االحتيال. فإذا كان كبيراً  دعنالمدققين  ىويجب عل

دالة على إذا ما كانت ھناك عالمات عما المعنية والبحث  ةالداخليأن يفھموا نظم الرقابة المدققين يجب على 

المعنية قد اتخذت اإلجراء المناسب الھيئات كانت  ما ما يجب عليھم أن يحددوا إذاكالمخالفات التي تعيق األداء. 

، لالستجابة ألية توصيات من عمليات الرقابة السابقة أو االختبارات األخرى المتعلقة بأھداف الرقابة. وأخيراً 

الخبراء في ھذا المجال؛  منأن يسعوا لالتصال بأصحاب المصلحة بما فيھم العلماء أو غيرھم المدققين على 

ويتمثل الھدف العام في . لتكوين المعرفة الصحيحة بخصوص الممارسات الجيدة أو أفضل الممارسات مثالً 

مرحلة التخطيط بتحديد أفضل السبل إلجراء الرقابة وذلك بتكوين المعرفة والنظر في مجموعة متنوعة من 

  االستراتيجيات.

  

  التنفيذ

  واالستنتاجاتاألدلة والنتائج 

 

 والوصول إلى االستنتاجات استجابةً  ،كافية إلثبات النتائجوناسبة مالحصول على أدلة رقابة المدققين يجب على  .38

 وإصدار التوصيات. ،الرقابةوأسئلة ألھداف 
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كافية. ويجب وضع ذلك في سياقه الصحيح والنظر في والرقابة بأدلة مناسبة  واستنتاجات يجب دعم جميع نتائج

ويتم تحديد االستنتاجات. استخالص قبل ذات العالقة جميع الحجج المؤيدة والمعارضة ووجھات النظر المختلفة 

  .وأسئلة الرقابةموضوع وھدف من خالل االستنتاجات في رقابة األداء الستخالص طبيعة أدلة الرقابة الالزمة 

  

أن المدقق على النتائج، يجب على  بناءً . والرقابة نتائجاألدلة بھدف الحصول على أن يقيم مدقق الويجب على 

 .ألھداف الرقابة التحليل استجابةً ھي نتائج يمارس التقدير المھني للوصول إلى استنتاج. فالنتائج واالستنتاجات 

  ويجب أن تجيب عن أسئلة الرقابة.

  

ويمكن أن تستند النتائج إلى األدلة الكمية التي يتم الحصول عليھا باستخدام الطرق العلمية أو أساليب أخذ العينات. 

قنعة جابة عن أسئلة الرقابة؛ إذ قد تكون أدلة الرقابة موقد تتطلب صياغة االستنتاجات الكثير من التقدير والتفسير لإل

الحاجة إلى الدقة بما ھو معقول موازنة ة ("صواب/خطأ"). ويجب ...") وليست قاطع("توجه إلى االستنتاج

  . ويوصى بمشاركة اإلدارة العليا في ذلك.لھذه الغاية واقتصادي ومالئم

  

من خالل التفاعل المتبادل، لتسمح  تدريجياً  تتطوروتنطوي رقابة األداء على سلسلة من العمليات التحليلية التي 

ً  لألسئلة والطرق المستخدمة أن تزداد جمع البيانات من مصادر مختلفة والمقارنة . وقد ينطوي ذلك على وتعقيداً  عمقا

التي يمكن اختبارھا عند اللزوم أمام المزيد من الفرضيات استنتاجات أولية وجمع النتائج لبناء واستخالص بينھا 

ً  ةرتبط العمليالبيانات. وت ً  بأسرھا ارتباطا  ن النظر إليھا باعتبارھا جزءاً كبعملية صياغة تقرير الرقابة والتي يم وثيقا

 ً موجھين لتحقيق المدققون من العملية التحليلية التي تتوج في اإلجابات عن أسئلة الرقابة. وال بد أن يكون  أساسيا

  والموضوعية.الواجبة العناية بذل ة مع ممنھجف وأن يعملوا بصورة اھداأل

  

  إعداد التقارير

  مضمون التقرير

 

وسھلة القراءة وفي الوقت المناسب تقديم تقارير رقابة شاملة ومقنعة ل جاھدين المدققونيسعى يجب أن  .39

 ومتوازنة.

 

يجب أن يتضمن جميع المعلومات الالزمة لتناول موضوع الرقابة وأسئلتھا، وأن يكون  ولكي يكون التقرير شامالً 

ً الرقابة موضوع بالقدر الكافي لتقديم فھم ل مفصالً  فال بد أن يكون  والنتائج واالستنتاجات. ولكي يكون التقرير مقنعا

 ً ً  منظما ً  تنظيما . كما اوتوصياتھ اواستنتاجاتھ اونتائجھ اوأن يعرض عالقة واضحة بين ھدف الرقابة ومعاييرھ منطقيا

  ناول جميع الحجج المعنية.يجب أن يت

  

واستخدامھا ومدى  المواردنتائجھم بشأن مدى االقتصاد والكفاءة في الحصول على المدققون وفي رقابة األداء، يبلغ 

 ً  مثالً  المواردفي نطاقھا وطبيعتھا، كتقييم مدى سالمة استخدام  كبيراً  فاعلية تحقيق األھداف. وقد تتباين التقارير تباينا

  تحقيق التحسينات.تھدف لوالتعليق على تأثير السياسات والبرامج والتوصية بتغييرات 
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 ،والمعايير ،موضوعال، ووأسئلتھا واإلجابات عنھا ،معلومات عن ھدف الرقابةويجب أن يتضمن التقرير 

ونتائج الرقابة. ويجب أن يجيب بوضوح عن  ،وأية قيود على البيانات المستخدمة ،ومصادر البيانات ،والمنھجية

التفكير في إعادة صياغة أسئلة الرقابة المدققين من ذلك، يجب على  أسئلة الرقابة أو يشرح سبب تعذر ذلك. وبدالً 

تم جب أن يع يمّكن من اإلجابة عن األسئلة. ويبما يتالءم مع األدلة التي تم الحصول عليھا والوصول بذلك إلى وض

 النتائجو النسجام بين ھدف الرقابة وأسئلة الرقابةضمان او في منظورھا الصحيح، نتائج الرقابةوضع 

الھيئة لتشجيع وذلك نتائج األداء تعيق المشكالت المشار إليھا وكيف  اذاويجب أن يوضح التقرير لم. اتستنتاجاالو

اإلجراء التصحيحي. ويجب، عند اللزوم، أن يتضمن توصيات  أو مستخدم التقرير على اتخاذقابة الخاضعة للر

  لتحسين األداء.

  

ً  ويجب أن يكون التقرير واضحاً  وأن يصاغ بلغة بعيدة عن الغموض. الرقابة موضوع بالقدر الذي يسمح به  ومقتضبا

  ز أية تحسينات ضرورية. وأن يسھم في تحسين المعرفة ويبر ويجب بوجه عام أن يكون بناءً 

  

  التوصيات

 

ً  المدققينعلى يجب  .40 في معالجة مواطن  كبيراً  أن يسعوا إلى تقديم توصيات بناءة من شأنھا أن تسھم إسھاما

ً المحددة بالضعف أو المشكالت  المالية  رقابةعلى للجھاز األال تفويضبه  وسمح الرقابة؛ إذا كان ذلك مالئما

 .والمحاسبة

 

يجب أن تكون التوصيات وجيھة وأن تضيف قيمة ما. كما يجب أن تتناول أسباب المشكالت و/أو مواطن الضعف. 

جات الرقابة، كما يجب أن ال عكس استنتاتأن تكون ببساطة غير أنھا يجب أن تصاغ بطريقة تبتعد عن البديھية أو 

ً على مسئوليات اإلدارة. ويجب أن  تتعد والجھة المسئولة عن اتخاذ أية ما تم معالجته في كل توصية،  يكون واضحا

أي كيف ستسھم في تحسين األداء. ويجب أن تكون التوصيات عملية وموجھة إلى  –ومعنى التوصيات  ،مبادرة

   تنفيذھا.والمختصة بالمسئولة الھيئات 

  

تربط بأھداف الرقابة ونتائجھا ويجب أن تكون التوصيات واضحة ومعروضة بطريقة منطقية وعقالنية. ويجب أن 

واستنتاجاتھا. ويجب أن تؤدي، مع النص الكامل للتقرير، إلى إقناع القارئ بأن من شأنھا أن تحسن تنفيذ العمليات 

تحسين بأو  ،الخدماتوحجم تعزيز جودة ب وأ ،بتقليل التكاليف وتبسيط اإلدارةمثالً قدر كبير؛ ب والبرامج الحكومية

  ر أو الفوائد العائدة على المجتمع.الفعالية أو األث

  

  توزيع التقرير

 

ً  ،إلى نشر تقاريرھم على نطاق واسعالمدققون يجب أن يسعى  .41 المالية  رقابةعلى للجھاز األال لتفويض وفقا

 .والمحاسبة
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الرقابة. ولذا،  مھمةأن يتذكروا أن توزيع تقارير الرقابة على نطاق واسع يمكن أن يعزز مصداقية المدققين على 

الخاضعة للرقابة والھيئة التنفيذية و/أو الھيئة التشريعية وأن تتاح، إذا كان ذلك الھيئات يجب أن توزع التقارير على 

 ً   أن تتاح ألصحاب المصلحة المعنيين اآلخرين.بصورة مباشرة ومن خالل وسائل اإلعالم و للجمھور، مناسبا

  

  عةالمتاب

 

ويجب إعداد التقارير عن المتابعة الرقابة السابقة عند اللزوم. وتوصيات أن يتابعوا نتائج المدققين على يجب  .42

واآلثار المترتبة على جميع  بصورة مناسبة لتوفير التغذية الراجعة للھيئة التشريعية إلى جانب االستنتاجات

 اإلجراءات التصحيحية المعنية؛ إن أمكن.

  

أو أي طرف مسئول آخر  للرقابةالخاضعة الھيئة  اي اتخذتھالت ةالتصحيحي اتلإلجراءالمدققين تشير المتابعة إلى دراسة 

تأثير الرقابة ووضع األساس للتحسينات بتقوية على نتائج رقابة األداء. وھو نشاط مستقل يزيد من قيمة عملية الرقابة  بناءً 

رقابة والمستخدمين اآلخرين للتقارير على أخذ التقارير على الخاضعة للالھيئات المستقبلية في أعمال الرقابة. كما تشجع 

ً للمدققين محمل الجد، وتقدم  داء. وال تقتصر المتابعة على تنفيذ التوصيات وإنما تركز على ما نافعة ومؤشرات لأل دروسا

  زمنية معقولة.الوضع األساسي بعد فترة  وصححت كافي بشكلالخاضعة للرقابة قد عالجت المشكالت الھيئة إذا كانت 

  

أن يركز على النتائج والتوصيات التي ما تزال مالئمة وقت المتابعة عند إجراء متابعة تقرير الرقابة المدقق على ويجب 

 ً   .محايداً  مستقالً  وأن يعتمد نھجا

  

 ،رقابة مختلفةتقرير موحد قد يشمل بدوره تحليل عمليات كأو منفردة وقد يتم إعداد التقارير عن نتائج المتابعة بصورة 

تسھم في تحسين  أنوربما يبرز االتجاھات والموضوعات المشتركة في عدد من مجاالت إعداد التقارير. ويمكن للمتابعة 

 رقابة األداء في فترة زمنية أو مجال معين.المضافة بلقيمة ل


