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 األداء رقابة تعريف .1

 الحكومة تعھدات كانت إذا لما به وموثوق وموضوعي مستقل فحص عن عبارة ھي األداء رقابة

 والفعالية والكفاءة االقتصاد لمبادئ وفقًا تعمل مؤسساتھا أو أنشطتھا أو برامجھا أو عملياتھا أو نظمھا أو

 وتقدم جديدة رؤى أو تحليالت أو معلومات تقديم إلى األداء رقابة تسعى و للتحسين مجال ھناك كان إذا وما

 خالل من جديدة قيمة أو معرفة أو معلومات األداء رقابة وتقدم مالئمًا ذلك يكون عندما للتحسين توصيات

 :يلي ما

 جديدة( نظر وجھات أو أعمق أو أوسع جديدة )تحليل تحليلية رؤى تقديم . 

 أفضل بصورة الحالية المعلومات على االطالع من المختلفين المصلحة أصحاب تمكين.  

 الرقابة أدلة إلى استنادًا ورسمي مستقل استنتاج أو رأي تقديم.  

 الرقابة نتائج تحليل إلى ًااستناد التوصيات تقديم. 

 والفعالية والكفاءة االقتصاد .2

 :التالي النحو على والفعالية والكفاءة االقتصاد مبادئ تعريف يمكن

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

 .األسعار وبأفضل المناسبتين والنوعية وبالكمية الوقت الالزم

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

 .والوقت والنوعية الكمية حيث من الناتجة والمخرجات المستخدمةالموارد 

 المرجوة والنتائج المحددة األھداف بتحقيق الفعالية مبدأ يعنى. 

 األداء رقابة أھداف .3

 بصورة والكفاءة والفعالة االقتصادية الحوكمة تعزيز في األداء لرقابة الرئيسي الھدف يتمثل

 مساعدة خالل من المساءلة األداء رقابة وتعزز،  والشفافية المساءلة تحسين في تسھم كما ،بناءة

 الصادرة القرارات كانت إذا فيما بالبحث وذلك األداء تحسين على واإلشراف الحوكمة عن المسؤولين

 المواطنون أو الضرائب دافعو كان إذا وما وفعالية بكفاءة ومنفذة معدة التنفيذية أو التشريعية الھيئة عن

 أو واألنظمة القوانين في قصور أوجه ھناك كانت إذا فيما تبحث وھي ،المال مقابل قيمة على حصلوا قد

 فيھا يمكنھا التي المجاالت على األداء رقابة وتركز ،المحددة األھداف تحقيق دون تحول تنفيذھا طريقة

 المسئولة لألطراف بناءة حوافز الرقابة كبير وتقدم بشكل تحسينھا يمكن والتي للمواطنين قيمة تضيف أن

 .المناسبة االجراءات التخاذ

 التمويل، مصادر من وغيرھا الضرائب ودافعي البرلمان، باطالع الشفافية األداء رقابة وتعزز

 المختلفة الحكومية األنشطة إدارة كيفية على اإلعالم ووسائل الحكومية، بالسياسات والمستھدفين

 كأساس كذلك تعمل بينما للمواطنين مفيدة معلومات تقديم في مباشرة بصورة تسھم بذلك وھي ،ونتائجھا

 تقرر، أن األداء رقابة إجراء عند والمحاسبة المالية للرقابة العليا لألجھزة ويمكن ،والتحسينات للتعلم

 ..نتائجھا نشر من منعھا ينبغ وال تراقبه، وكيف تراقبه ومتى تراقبه ما لتفويضھا، ًا وفق
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   )333(الدولي المعيار انطباق .4

 العليا األجھزة قبل من المعايير وضع أو العتماد األساس األداء لرقابة األساسية المبادئ توفر

 المالية للرقابة العليا لألجھزة المؤسسية الخلفية ضوء في صيغت وقد ،والمحاسبة المالية للرقابة

 ضوء في وكذلك األخالقية، والتزاماتھا الدستورية وتفويضاتھا استقالليتھا ذلك في بما والمحاسبة،

 التداخل حاالت مع التعامل عند التالية النقاط مراعاة يجبو للرقابة العليا األجھزة لعمل األساسية المتطلبات

 :المرّكبة الرقابة أو الرقابة أنواع بين

 والرقابة االلتزام رقابة من جوانب بتغطيتھا شمواًل أكثر األداء رقابة عناصر تكون أن يمكن 

  .المالية

 جميع في ًاممكن ذلك يكون ال وقد المعنية المعايير جميع تراعى أن يجب التداخل، حالة في 

 .مختلفة أولويات المختلفة المعايير تتضمن قد إذ الحاالت،

 إذا ما تحديد  وعند تطبيقھا يجب التي المعايير إلى المدققين للرقابة األساسي الھدف يوجه أن يجب 

 أن رقابة االعتبار في يؤخذ أن يجب الرقابة، لمھمة األساسي الھدف تشكل األداء اعتبارات كانت

تعزيز  ھو الرئيسي ھدفھا وأن الحسابات، أو التقارير من بداًل والنتائج النشاط على تركز األداء

 .االلتزام عن التقارير إعداد وليس والفعالية والكفاءة االقتصاد

 األداء رقابة في الثالثة األطراف .5

 يؤثر ما وھو المعايير، وتحديد الرقابة موضوع اختيار في كبيرة بحرية المدققون يتمتع ما كثيرًا 

 المدققين أن ورغم المعنيين المستھدفين والمستخدمين ولةؤالمس تحديد األطراف على بدوره

 ولؤالمس الطرف ولياتؤمس تحمل عدم على أن يحرصوا فعليھم التوصيات، تقديم يمكنھم

 لبعضھا ومكملة مختلفة يتمتع بمھارات فريق ضمن عادًة األداء رقابة في المدققون ويعمل

 .البعض

 وليةؤمس منھم كل يتحمل بحيث ولؤالمس الطرف دور في الھيئات أو األفراد من عدد يشترك قد 

 اإلجراءات عن ولةؤمس األطراف بعض تكون فقد  الرقابة موضوع من جوانب مختلف جانب

 لمعالجة التغييرات إجراء على قادرين غيرھم وقد يكون المشكالت حدوث في تسببت التي

 بالمعلومات المدقق تزويد عن ولينؤاخرين مس يكون قد بينما األداء رقابة عن الناتجة التوصيات

 .األدلة أو

 تكون فقد ،لھم األداء رقابة تقرير المدقق يعد الذين األشخاص ھم :المستھدفون المستخدمون 

 أن يمكن كما ،مستھدفين مستخدمين جميعھم والجمھور الحكومية واألجھزةالتشريعية  الھيئة

 .الوحيد المستھدف المستخدم يكون ما ًا نادر أنه مستھدفًا إال مستخدمًا المسئول الطرف يكون

 األداء رقابة في والتأكيد الثقة .6

 بمدى الوثوق في األداء رقابة تقارير مستخدمو يرغب الرقابة، أنواع جميع في الحال ھو كما 

 تقارير يتوقعون فإنھم ولذا،  القرارات اتخاذ في يستخدمونھا التي على المعلومات االعتماد إمكانية

 لموضوع بالنسبة األدلة إلى المستند والمحاسبة المالية للرقابة األعلى الجھاز موقف تحدد موثوقة

 نتائج يقدموا أن الحاالت جميع في األداء مدققي على يجب لذلك، ونتيجًة ،دراسته تمت الذي الرقابة

 إال ،فعالة بصورة المناسبة غير التقارير إصدار مخاطر يديروا وأن وكافية مناسبة أدلة إلى تستند

 تحقيق حول المالية، البيانات حول كالرأي عام، رأي تقديم األداء مدققي من العادة في ينتظر ال أنه

المعايير  إطار متطلبات من ليس فذلك ولذا، ،والفعالية والكفاءة لالقتصاد للرقابة الخاضعة الھيئة

 .والمحاسبة المالية للرقابة العليا لألجھزة الدولية
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 االقتصاد درجة بيان ويمكن ،واضحة بصورة األداء رقابة تقدمه الذي التأكيد مستوى بيان يجبو

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

 ھدف االستنتاج ھذا بمثل سمح إذا ،والفعالية والكفاءة االقتصاد جوانب حول عام رأي خالل من إما 

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

 المطروحة واألسئلة الرقابة ھدف تشمل التي النقاط من مجموعة أو محددة معلومات بتقديم أو 

 واالستنتاجات إليھا التوصل تم التي والنتائج المستخدمة والمعايير عليھا الحصول تم التي واألدلة

 .المحددة

 األداء رقابة مبادئ .7
 الرقابة ھدف. 
 الرقابة نھج. 
 المعايير. 
 الرقابة مخاطر. 
 التواصل. 
 المھارات. 
 المھني والتقدير الشك. 
 الجودة رقابة. 
 النسبية األهمية. 
 التوثيق. 
 التخطيط. 
 التنفيذ. 
 التقارير إعداد. 
 التوصيات. 
 المتابعة. 

 


