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 19-رقابت ألاداء في ظل جداعياث وباء ألازمت كوفيدورقت بحثيت حول 

 لجنت املعايير املهنيت للمنظمت العربيت لألجهسة العليا للرقابت املاليت واملحاسبت: إعداد

 

 مقدمت
 

، في مدُى جخػاظم قُه اهخظازاث وجىنػاث اإلاىاهىحن 19ججد ألاحهصة الػلُا للسنابت هكظها، في ظل ؤشمت ًىقُد 

وألاهساف ذاث الػالنت مً مسسحاث ؤغمالها السنابُت مً حهت، مهابل ؿػىباث مىكىغُت للهُام بخلَ ألاغماُ في 

 .ظل ظسوف اطخثىاثُت
وفي هرا الـدد، حػخبر زنابت ألاداء، مً ؤهم ؤهىاع السنابت التي جمازطها ألاحهصة الػلُا للسنابت والتي مً ػإجها ؤن 

جددر الكازم في خُاة اإلاىاهىحن وؤن جٍىن ذاث نُمت ملاقت في كمان الؼكاقُت والكػالُت واإلاظاءلت بسـىؾ 

 .1هخاثج وؤزس الخدابحر الخٍىمُت اإلاخسرة للخد مً آزاز الجاثدت

ًاهذ مػاًحر الاهخىطاي ا وجوبُهُا مخٍامال2وبذا  زنابت ألاداء في ظسوف اغخُادًت، قةهه ًخػحن  إلحساء  جمىذ بهازا هظٍس

 بدزاُ بػم الخػدًالث غلى الػملُت السنابُت إلاالءمتها والظسوف 19غلى ألاحهصة الػلُا للسنابت في ظل ؤشمت ًىقُد 

 . الاطخثىاثُت التي قسكتها الجاثدت واجساذ جدابحر حدًدة لخػظُم ؤزس الػملُت السنابُت

. ؤشمت ًىقُد وطبل زقػها وحػالج هره الىزنت ؤهم اإلاخؿحراث والخددًاث اإلاخػلهت بممازطت زنابت ألاداء في ظل جداغُاث

وجهازب في مدىز ؤُو ؤلاهاز الػام لسنابت ألاداء يما جخوسم في مدىز زان لدوزة السنابت غلى كىء مػاًحر الاهخىطاي 

. 3ذاث الـلت والخجازب الدولُت اإلاهازهت

I. العام إلاطار   

 األهذاف العبهت لشقببت األداء  .1

 اإلاىاطب غً ًل مظاض في الوقذزنابت ألاداء لِظذ هدقا في خد ذاجه ولٌنها غىـس مً مىظىمت تهدف للٌؼل 

ت  بمبادت اإلاؼسوغُت والٌكاءة والكػالُت والانخـاد في  بدازة اإلااُ الػام الجساذ ؤلاحساءاث الخصخُدُت اللسوٍز
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 ٚاٌّإسسبد رؼًّ ٚفمبً ح اٌمطبػبد اٌؾى١ِٛخسلبثخ األداء ػٍٝ ِب ئرا وبٔذ رؼٙذاد ٚرذخالد ٚثشاِظ ٚٔظُ ٚػ١ٍّبد ٚأٔشؾ رشوض   

٠ٚفؾض األداء ثبٌم١بط ئٌٝ ِؼب١٠ش ِٕبسجخ، ٠ٚزُ رؾ١ًٍ أسجبة . ٌّجبدب االلزظبد ٚاٌىفبءح ٚاٌفؼب١ٌخ ِٚب ئرا وبْ ٕ٘بن ِغبي ٌٍزؾس١ٓ

 (.300اٌّؼ١بس )االٔؾشافبد ػٓ رٍه اٌّؼب١٠ش أٚ رؾ١ًٍ اٌّشبوً األخشٜ ٚرٌه ثٙذف اإلعبثخ ػٓ أسئٍخ سلبثخ سئ١س١خ ٚرمذ٠ُ رٛط١بد 

2
 .300 ِٚؼ١بس االٔزٛسبٞ سلُ 12 1ٚ ِجذأ االٔزٛسبٞ سلُ  

3
 5510 5500ٚرُ االسزئٕبط وزٌه ثجؼغ رٛع١ٙبد ِؼب١٠ش االٔزٛسبٞ سلُ . 3100 3000ٚ 300ٚ خظٛطب ِؼب١٠ش االٔزٛسبٞ 

 . اٌّزؼٍمخ ثشلبثخ اٌّسبػذاد اٌّزؼٍمخ ثبٌىٛاسس ٚخبطخ اٌغٛأت اٌخبطخ ِٕٙب ثبٌشلبثخ ػٍٝ األداء5530 5520ٚٚ
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لاث غىد الانخلاء  .4ويؼل اإلاظاولُاث والخـُى غلى حػٍى

، ًخػحن غلى ألاحهصة السنابُت الاطخجابت بؼٍل مىاطب للخددًاث التي ًىاحهها الهواع 12وبىف مبدؤ الاهخىطاي زنم 

، جلولؼ 19واهوالنا مً هرا اإلابدؤ، وفي ظل ؤشمت ًىقُد . ظل مخاطر ناشئت وبيئت مخغيرةالػام واإلاىاهىىن في 

جيبغي مساحػت ؤهداف  ولرلَ. ألاحهصة السنابُت بمظاولُاث بكاقُت إلخدار قازم في خُاة اإلاىاهىحن زالُ وبػد ألاشمت

 (.1ؤلاهاز زنم )اإلاسانبت وجدُحن جإهحرها بخىحيهاث غامت جالثم هرا الظسف الاطخثىاجي 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 19في ظل أصهت كىفيذ هببدئ سقببت األداء  .2

  وحيهت في ظل ؤشمت ًىقُد، بال ؤن3000 و300جظل مبادت زنابت ألاداء اإلاىـىؾ غليها في مػاًحر الاهخىطاي زنم 
ة اإلاسانبت ت غلى غدم الخإزس ببيبالحرص أكثرألاحهصة واإلاسانبحن موالبىن غىد بسمجت وجىكُر مهماث زنابت ألاداء 

:  اإلاخدىلت والخهُد وااهلتزام ندز ؤلامٍان ببػم اإلابادت مً نبُل جلَ الىازدة في الجدُو ؤدهاه

الاعخباراث التي ججب مراعاتها املبادئ 

الاسخقالليت والصالحياث 

الواسعت والوصول غير املقيد 

للمعلوماث 

جكػُل ًل اإلاهخلُاث التي جلمً للجهاش الاطخهاللُت والـالخُاث الىاطػت والهدزة غلى الىؿُى ؾحر 

ػُت  ت الخـسف في ؤداء اإلاهام والخدسز مً ؤي جدزل مً الظلوت الدؼَس اإلاهُد للمػلىماث مؼ خٍس

سها وجسجِب اإلاظاولُاث .  5زـىؿا في ازخُاز مىاكُؼ السنابت والخسوُى لها وبهجاشها وبغداد جهاٍز

الخفاعليت والاسدباق والوجاهت 

وإحدار ألازر 

 مؼ هلباث البرإلاان والخٍىمت واإلاجخمؼ اإلادوي (responsiveness)ًجب ؤن ًخمحز غمل ألاحهصة بالخكاغلُت 

 في الهُام باألػؿاُ السنابُت، بىاء غلى جدلُل اإلاساهس وؤزرا بػحن ) (proactivityواإلاىاهىحن وباالطدبانُت 

ت  اإلاسجبوت باألشمت  .  الاغخباز ًل اإلاؼاًل الخٍُى
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 .(ئػالْ ١ٌّب) 1ِجذأ االٔزٛسبٞ  سلُ  

5
وّضبي ػٍٝ رٌه، لبَ عٙبص اٌشلبثخ األػٍٝ ثغّٙٛس٠خ اٌج١شٚ ِغ ثذا٠خ األصِخ .  لذ ٠ؾزبط اٌغٙبص رٛس١غ طالؽ١برٗ ثّٛعت لبْٔٛ عذ٠ذ

. 19وّب لبَ ثاؽذاس ِشطذ خبص ٌٍشفبف١خ ٚاٌّسبءٌخ خبص ثأصِخ وٛف١ذ ثبسزظذاس لبْٔٛ ٠خٛي ٌٗ طالؽ١خ ئعشاء اٌشلبثخ اٌّزضإِخ 

 . (/https://emergenciasanitaria.contraloria.gob.pe): اٌّشعغ

 .ٌشلبثخ األداء خالي أصِخ أصِخ وٛف١ذاٌّزٛلؼخ األ٘ذاف اٌؼبِخ : 1إطبس سقن 

  اٌّسبّ٘خ فٟ االسزمشاس ٚاألِٓ اٌمبٟٔٛٔ ثؼّبْ اسزّشاس٠خ فؼب١ٌخ آ١ٌبد اٌّسبءٌخ ٚاٌؾٛوّخ اٌشش١ذح؛

  اٌجؾش ف١ّب ئرا وبٔذ اٌمشاساد ٚاإلعشاءاد اٌّزخزح ِؼذح ِٕٚفزح ثىفبءح ٚفؼب١ٌخ ِٚب ئرا وبٔذ ٕ٘بن أٚعٗ لظٛس

فٟ ئػذاد٘ب أٚ ؽش٠مخ رٕف١ز٘ب رىْٛ لذ ؽبٌذ دْٚ رؾم١ك األ٘ذاف اٌّؾذدح؛ 

  ُ٘ئؽالع األؽشاف راد اٌؼاللخ ػٍٝ و١ف١خ ئداسح األصِخ ٚاألٔشطخ اٌّخزٍفخ اٌٍّزضَ ثٙب ٚٔزبئغٙب اٌفؼ١ٍخ ٚرض٠ٚذ

ثّؼٍِٛبد ٚاسزٕزبعبد ٚآساء ِسزمٍخ ِٚٛػٛػ١خ ِٚٛصٛلخ؛ 

  ؛  ثشأٔٙبٚٚعٙبد ٔظش عذ٠ذح ٚع١ٙخ ٚراد ِظذال١خثخظٛص األصِخ رمذ٠ُ سؤٜ رؾ١ٍ١ٍخ عذ٠ذح أٚسغ ٚأػّك

  اٌؾظٛي ػٍٝ ئعشاءاد رظؾ١ؾ١خ سش٠ؼخ ٚفؼبٌخ؛

 ؛رؼض٠ض صمخ اٌّغزّغ ٚاٌفبػ١ٍٓ فٟ اإلعشاءاد اٌّزخزح ٚأخشاؽُٙ فٟ ئٔغبؽٙب 

 ًرط٠ٛش لذساد األعٙضح اٌّشٌّٛخ ثبٌشلبثخ ٌٍزؼبًِ ِغ األصِبد ٚاٌّخبؽش اٌّسزغذح فٟ اٌّسزمج. 

https://emergenciasanitaria.contraloria.gob.pe/
https://emergenciasanitaria.contraloria.gob.pe/
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حػسف ألاغماُ السنابُت في الؿالب ألاغم ههـا في الجىدة زالُ ألاشماث مسده الخؿحراث الوازثت في مىار  حعسيس رقابت الجودة

 واطدُكاء حمُؼ مخولباتها هبها لىظام خكظ الجىدة 7لرا، ًخػحن غدم الخطخُت بالجىدة. 6وبِئت السنابت

. اإلاػخمد زطمُا بالجهاش

إعمال الشّك والخقدير املنهي 

بحدة أكبر 

 

. جخولب زنابت ألاداء جهدًسا وجدلُال مىاطبا ألدلت السنابت باغخبازها جمُل بلى ؤلانىاع ؤيثر مً ًىجها ناهػت

، ًخػحن بغماُ الؼَ اإلانهي بددة ؤيبر 19قكي ظل ؤلاحساءاث اإلاخدازلت واإلاػهدة التي جمحز ؤشمت ًىقُد 

والىظس في الهلاًا اإلاػسوكت مً غدة شواًا وذلَ بـخوبُو اإلاػسقت الجماغُت واإلاهازاث والخبراث الكسدًت 

يما ًيبغي جىخي . وممازطت الػىاًت اإلاػهىلت وجوبُو اإلاػاًحر ذاث الـلت والاطخكادة مً الخجازب اإلاهازهت

ت  ُّ الخرز والدظاُئ غىد جهُُم مدي يكاًت ؤدلت السنابت وجهبل مسخلل وحهاث الىظس والدجج بمىكىغ

. وججىب ألازواء في الخهدًس

بالىظس لدجم الاغخماداث اإلاالُت والػدد الٌبحر للمظتهدقحن وازخالف آلازاز اإلاخىنؼ بخداثها مً جدزالث  ألاهمّيت النسبيت

ت اليظبُت في حمُؼ مساخل غملُت السنابت، بما في ذلَ الجىاهب  ُّ الخٍىماث، جيبغي مساغاة ألاهم

يما ًجب ألازر في . الاحخماغُت والظُاطُت غالوة غلى مبادت الالتزام والؼكاقُت والخىيمت واإلاظاءلت

. الاغخباز بمٍاهُت حؿحر ألاهمُت اليظبُت مؼ مسوز الىنذ غلى بداًت ألاشمت

 

 

 19أصهت كىفيذ ظل التخطيط االستشاتيجي والعولي في  .3

 لجىء الخٍىماث بلى جدزالث جمحزث بوابػها الاطخعجالي والاطخثىاجي للخسكُل مً 19قسكذ جداغُاث ؤشمت ًىقُد 

ًاث والىظم اإلاالُت والانخـادًت والاحخماغُت ػخبر جهُُم ألاوؼوت والبرامج . 8آزاز هرا الىباء غلى ألاقساد والؼس َو

ؼ التي جم جىكُرها، مىاكُؼ حظخجُب بؼٍل يبحر للبرمجت في بهاز زنابت ألاداء بؿُت ججاوب ؤحهصة السنابت مؼ  واإلاؼاَز

واإلاساهس الىاػئت ومؼ جىنػاث ؤصخاب اإلاـلخت في الىنذ اإلاىاطب يما ًىف غلى ذلَ البىد الخامع  البِئت اإلاخؿحرة

.  12مً مبدؤ الاهخىطاي زنم 

، ند جلوس ألاحهصة بلى مساحػت مسوواتها الاطتراجُجُت واغخماد زوى غمل نـحرة 19قكي ظل ؤشمت ًىقُد 

هدم ؤلاهاز الخالي، غلى طبُل اإلاثاُ، ملخـا لخوت الػمل التي وكػها الجهاز ألاغلى للسنابت لدولت . 9ومخىطوت اإلادي ٍو

 1910بحرو إلاىاحهت جداغُاث ؤشمت ًىقُد 
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 .2020 ١ٔٛ٠ٛ 04، إٌّظُ ٠َٛ "اٌشلبثخ اٌّب١ٌخ فٟ ظً أصِخ وٛف١ذ"ِذاخٍخ اٌذوزٛس طالػ ٔٛسٞ خٍف خالي ٠ٚج١ٕبس االساثٛسبٞ ؽٛي   

7
إٌّظُ " 19ٚعب٘خ ٚؽسٓ أداء اٌشلبثخ خالي ٚثؼذ أصِخ وٛف١ذ " ِذاخٍخ ئ٠ٕبس ا٠ش٠سْٛ خالي ٠ٚج١ٕبس ٌغٕخ ر١ّٕخ اٌمذساد ثبالٔزٛسبٞ 

. 2020 ١ٔٛ٠ٛ 09ثزبس٠خ 
8

:  فٟ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌذٚي ّ٘ذ رذخالد اٌؾىِٛبد، اٌزٟ ر١ّضد ثطبثؼٙب االسزؼغبٌٟ ٚاالسزضٕبئٟ، ا١ٌّبد٠ٓ اٌزب١ٌخ

اإلٔفبق اٌؾىِٟٛ اٌّجبشش، ثّب فٟ رٌه رٛف١ش اٌشػب٠خ ٌٍفئبد األوضش رؼشسا ِٓ اٌٛثبء، ٚاٌؾذ ِٓ أزشبس أصِخ وٛف١ذ ِٓ خالي اٌزىفً • 

؛ ..ثبٌزطج١ت ٚاالسزشفبء ٚاالخزجبساد اٌطج١خ ٚرٛف١ش اٌؾّب٠خ ٚاٌّؼذاد، ٚػّبْ اٌؾفبظ ػٍٝ اٌز٠ّٛٓ اٌغزائٟ ِٚخزٍف اٌسٍغ،

دػُ األفشاد، ثّب فٟ رٌه رمذ٠ُ اٌّسبػذاد االعزّبػ١خ ٚئػبٔبد اٌجطبٌخ ٚرأع١ً ِٛاػ١ذ االسزؾمبق ٌذفغ اٌؼشائت ٚرأع١ً أداء • 

اٌؼشائت؛ 

دػُ ششوبد اٌمطبػ١ٓ اٌخبص ٚاٌؼبَ ثّب فٟ رٌه إٌّؼ ٚاٌمشٚع ٚششاء األطٛي ِٕٚؼ اإلػفبءاد اٌؼش٠ج١خ؛  • 

دػُ إٌظُ اٌّب١ٌخ ثس١بسبد ٔمذ٠خ ِضً اٌزخف١غ ِٓ أسؼبس اٌفبئذح ٚششاء اٌسٕذاد اٌؾى١ِٛخ ٚاألٚساق اٌّب١ٌخ اٌّذػِٛخ ِٓ اٌؾىِٛخ؛ • 

9
إٌّظُ " 19ٚعب٘خ ٚؽسٓ أداء اٌشلبثخ خالي ٚثؼذ أصِخ وٛف١ذ "  ِذاخٍخ ئ٠ٕبس ا٠ش٠سْٛ خالي ٠ٚج١ٕبس ٌغٕخ ر١ّٕخ اٌمذساد ثبالٔزٛسبٞ 

  .2020 ١ٔٛ٠ٛ 09ثزبس٠خ 

10
 :Strengthening Government Control in the Face of the Covid-19 Health Emergency:  أٔظش اٌٛص١مخ

Strategies of the Office of the Comptroller General of the Republic of Peru-  April 2020 :( Contraloría 

General de la República - CGR   (https://www.intosaicbc.org/sai-peru-strengthening-government-control-

in-the-face-of-the-covid-19-health-emergency )/
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عىاهل الٌجبح  .4

ًخىنل هجاح غمل ألاحهصة في مُدان زنابت ألاداء في ظل ؤشمت ًىقُد غلى غىامل دازلُت منها جٍامل ؤهىاع ألاغماُ 

السنابُت والتزام اإلادنهحن واإلاسانبحن واإلاىظكحن واهسساههم الكػاُ في بخدار الكازم مؼ حػبئت مىازد حدًدة زـىؿا 

( Task forces)في مُدان جدلُل الىظم ونىاغد البُاهاث وألامً اإلاػلىماحي وبغادة جىظُم الكسم وزلو قسم زاؿت 

. وقسم مخػددة الخســاث

ص جىاؿلها مؼ الهُأث اإلاؼمىلت بالسنابت وباقي ألاهساف ذاث الػالنت في  وغلى اإلاظخىي الخازجي، ًيبغي لألحهصة حػٍص

حمُؼ مساخل السنابت إلًجاد خلُى للـػىباث التي ند جبرش في ظل جدابحر الوىازت الصخُت ولخاالث غدم الخػاون 

يما حظخلصم السنابت غً بػد بزطاء غالناث جىاؿل مهىُت . التي مً ػإجها ؤن جازس غلى خظً طحر الػملُت السنابُت

حدًدة مؼ ألاحهصة مً ؤحل حظهُل الىؿُى غً بػد بلى اإلاػلىماث والىزاثو وبحساء اإلاهابالث مؼ اإلاظاولحن واإلاىظكحن 

 .في ظسوف مهىُت

 

 

ص السنابت الخٍىمُت في مىاحهت خالت الوىازت الصخُت ؤشمت ًىقُد : 2إلاطار رقم  اطتراجُجُاث مٌخب اإلاسانب الػام : 19حػٍص

 ( .https://www.contraloria.gob.pe)في    مً اإلاىنؼ السطمي لجهاش السنابت الببحرو  بخـسف)" لجمهىزٍت بحرو

 

و إلدازة الوىازت بهُادة اإلاسانب الػام، وجـمُم وجىكُر  ت بةوؼاء قٍس نام مٌخب اإلاسانب الػام لجمهىزٍت بحرو، غلى طبُل ألاولٍى

، والتي ػملذ بحساءاث السنابت ألوؼوت الهُئاث الػامت  "2020غملُت الخدٌم في الوىازت الصخُت "اطتراجُجُاث مسخلكت مً نبُل 

. مثل الخٍىماث ؤلانلُمُت واإلادلُت، واإلاظدؼكُاث، والؼسهت الىهىُت

يما نام حهاش السنابت الػلُا البحروفي بخوبُو مسانبت متزامىت للخإيد مً ؤن الهواغاث الػامت جخكاغل مؼ قسم اإلاسانبت اإلاخســت 

. وجوبو الخدابحر الخصخُدُت في الىنذ اإلاىاطب للمان الخىكُر الصخُذ لألغماُ وػساء الظلؼ والخدماث في طُام الوىازت الصخُت

هت، ػٍلذ اإلاسانبت اإلاتزامىت دغًما ومظاغدة للماطظاث الػامت ومىظكيها، وجوبُها لػىـس الؼكاقُت ومٌىذ مً الخىاؿل  وبهره الوٍس

. مؼ الظٍان بؼإن الهسازاث واإلاساهس والجىاهب التي ًخػحن جدظُنها في الخدزالث الػامت اإلاسخلكت

ص الخسكُل مً آلازاز الاحخماغُت والانخـادًت  مً هاخُت ؤزسي، نام الجهاش باجساذ مجمىغت مً الخدابحر مً ؤحل اإلاظاهمت في حػٍص

: للوىازت الصخُت واإلاظاغدة غلى جىكُر جدابحر الاخخىاء في طُام الوىازت الصخُت، وجخجلى قُما ًلي

عي للسنابت اإلاتزامىت ؤزىاء الوىازت  - و وكؼ بهاز حؼَس ص بهاز جىظُمي للسنابت الاطخثىاثُت في مىاحهت الوىازت، غً هٍس حػٍص

ػُت والخىكُرًت؛ 19الصخُت التي ٌظببها ؤشمت ًىقُد  ، وذلَ بالخيظُو مؼ الظلوخحن الدؼَس

ت للماطظت مً مدنهحن ومىظكحن وزبراء  - ت اإلاىازد البؼٍس الػمل غً بػد، التزود بالىطاثل الخٌىىلىحُت للػمل )خماًت وجهٍى

؛ (...والىطاثل الصخُت الىناثُت

ص مؼازيت اإلاىاهىحن في ظل ؤشمت ؤشمت ًىقُد  - ص الثهت19الخىاؿل وحػٍص   مً ؤحل حػٍص
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II. ألاداء رقابت إجراء دورة 

 البشهجت .1

لىكؼ بسهامج غمل مىاطب لالػخؿاُ غلى الهلاًا السثِظُت وإلاىايبت اإلاظاثل اإلاهمت ذاث الـلت جدخاج ألاحهصة الػلُا 

 : بلى19للسنابت في ظل ؤشمت ًىقُد 

  جكػُل ًل آلالُاث اإلاخاخت لجمؼ اإلاػلىماث والانتراخاث والهُام بالدزاطت والخدلُل الخىنعي ألزس ؤشمت ًىقُد

ت19 ؛ 11غلى الظُاطاث والبرامج الجاٍز

  ُت التي ًدخمل ؤن حػسف مساهس الهؼاػت والؿؽ والاخخُا الخددًد الدنُو للمُادًً والهواغاث ؤلاداٍز

غلى ؤجها حػسف كسوزة ملخت لإلؿالح  والخبرًس واطخؿالُ الىكىذ والظلوت وطىء الخدبحر ؤو التي ؤظهستها ألاشمت

 ؤو الخدُى السنمي؛

 جددًد البرامج اإلاتزامىت واإلاخدازلت واإلاترابوت ؤو اإلاٌسزة؛ 

  جددًد اإلاىاكُؼ اإلادخملت وبحساء بدىر لخددًد اإلاساهس واإلاؼاًل وجدلُلها؛

  ت للسنابت مخاخت؛ الخإيد مً جىقس مىهجُاث ومػاًحر ذاث ؿلت بمىاكُؼ ومً ؤن اإلاػلىماث اللسوٍز

  هت اإلاثلى لخسـُف اإلاىازد؛ جدلُل اإلاجاالث اإلادخملت للسنابت وجددًد الوٍس

 ت واإلاهازاث اإلاهىُت اإلاخىقسة؛  جهُُم يكاًت اإلاىازد البؼٍس

   ت مؼ مساغاة الهدزاث السنابُت اإلاخىقسة؛ ُّ جددًد اإلاىاكُؼ الهابلت للسنابت ذاث آلازاز بالؿت ألاهم

هدم ؤلاهاز زنم   .19 بػم ألامثلت إلاىاكُؼ مدخملت لسنابت ألاداء في ظل ؤشمت ًىقُد 3ٍو
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ػٍٝ ِٛلؼٗ 2021-2020  فٟ ٘زا اٌظذد ٚػٍٝ سج١ً اٌّضبي، لبَ ِىزت اٌزذل١ك اٌٛؽٕٟ ثأسزشا١ٌب ثٕشش ثشٔبِظ ػٍّٗ اٌزٛلؼٟ ي

 ػٍٝ أسبط دساسخ االلزشاؽبد ٌالسزفبدح ِٕٙب إلػذاد إٌسخخ 2020 ِبٞ 19 ئٌٝ 11اٌشسّٟ ٌزٍمٟ اٌّالؽظبد ٚااللزشاؽبد ثشأٔٗ ِٓ 

 .(اٌّٛلغ اٌشسّٟ ٌّىزت اٌزذل١ك اٌٛؽٕٟ ثأسزشا١ٌب: اٌّظذس) 2020إٌٙبئ١خ ٌجشٔبِظ اٌؼًّ فٟ شٙش ٠ٛا٠ٛص 

 

 .ؤمثلت إلاىاكُؼ زنابت ألاداء اإلامًٌ الهُام بها مً نبل ألاحهصة الػلُا للسنابت : 3إطار رقم 

  وزنابت ألاداء غلى الـىادًو اإلاددزت؛19اإلاساحػت الؼاملت لخػامل الخٍىماث الكُدًسالُت واإلادلُت مؼ ؤشمت ًىقُد  

  مساحػت هكهاث الصخت اإلاباػسة( ُ ت، جدبحر مسصون اإلاػداث الوبُت، زدماث مهدمي الصخت في اإلاىاش  ؛ (.جدالُل مسبًر

  غلى مىظىمت الصخت، ألامً الدازلي، الانخـاد ؛ 19ؤزس ؤشمت ًىقُد 

 ًاالث الكُدًسالُت ؤو الىهىُت ؤو اإلادلُت؛  اطخسدام ألامىاُ الػمىمُت اإلامىىخت للى

  جهُُم بسامج الاطخكادة مً الدغم غلى قهدان الؼؿل والخسكُل مً نسوق ألاطس والولبت؛

  ؛  (..ؿىاغت، طُاخت، هحران بلخ)اإلاظاغداث اإلاهدمت للهواغاث الانخـادًت

  ت زدمت اإلاساقو الػمىمُت في ظل ؤشمت ًىقُد ؛  19اطخمساٍز

  زنمىت الخدماث الػمىمُت والخىيمت السنمُت؛

  الخػامل مؼ اإلاساهس وبدازة ألاشماث ومدي اطخػداد الهواغاث الخٍىمُت إلاىاحهت الٍىازر والوىازت  .
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التخطيط لوهوت سقببت األداءهشحلت  .2

12 
هت جلمً الجىدة والانخـاد والٌكاءة والكاغلُت .  13ًيبغي غلى مسانب ألاداء الخسوُى للػملُت السنابُت بوٍس

قهى كسوزي بالىظس إلاددودًت مىازد ؤحهصة السنابت . قالخسوُى الجُد ٌػخبر مدددا لجىدة وهخاثج وزالؿاث اإلاسانبت

مً حهت، ومً حهت ؤزسي هظسا لخـىؿُاث الػملُاث اإلاىجصة في ظل الجاثدت مً لدن ألاحهصة الػمىمُت والتي 

ؼ والاطخعجالي لخدزالتها وحػدد ؤهظمتها الهاهىهُت وازخالف بيُاتها  جىوىي غلى مساهس زاؿت هاججت غً الخىكُر الظَس

ت وحجم غملُاث الىكهاث اإلاىجصة ٍس اث الخهٍس وفي هرا الـدد ًوسح الخسوُى . الخىظُمُت وحػدد اإلاخدزلحن واإلاظخٍى

لسنابت ألاداء في ظل ؤشمت ًىقُد جددي وكؼ ؤطئلت زنابت زثِظُت وقسغُت وحيهت ومالثمت قلال غً ازخُاز مػاًحر 

.  ؤطكله4مىاطبت جدددها غلى طبُل اإلاثاُ بػم ألاطع اإلاهدمت في ؤلاهاز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الذساست التوهيذيت .1.2

بن ؾسق الدزاطت الخمهُدًت هى الخـُى غلى اإلاػلىماث الٍاقُت غً مىكىع السنابت للخإيد مً بحسائها وقًها 

ًاقُت وقػالت مً خُث  س زوت السنابت التي َطُخَػد ؤطاًطا للهُام بسنابت مىظمت و لظُاطاث زنابت ألاداء ولخوٍى

وحؼمل مسخلت الدزاطت الخمهُدًت بحساءاث وؤغماُ جدلُلُت تهدف للخػسف غلى مىكىع السنابت ؤو الجهاش . 14الخٍلكت

ت والخهُُم ألاولي للمساهس وجدلُل الىكػُت اإلاالُت وجددًد مػاًحر اإلاسانبت  ومدُوه وحمؼ اإلاػلىماث والىزاثو اللسوٍز

وجخىنل هبُػت ألاغماُ الخدلُلُت ومدخىاها واطخػمالها غلى هبُػت اإلاىكىع والاغخماداث . التي طخػخمد في الخدنُو

.  اإلاالُت وهبُػت الخدزل الخٍىمي ومظلظل اجساذ الهساز وجىظُمه واإلاػلىماث اإلاخىقسة

  وتحذيذ ًطبقهبعلى هىضىع الشقببتالجيذ التعشف  . أ

  جددي الىؿُى بلى ًل اإلاػلىماث الىحيهت التي طخمٌىه مً ايدظاب مػسقت 19ًىاحه مدنو ألاداء في ظل ؤشمت ًىقُد 
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 300وً ِب ٘ٛ ٚاسد فٟ ِؼ١بس .  س١زُ اٌزشو١ض فٟ ٘زٖ اٌٛسلخ ػٍٝ اٌّسبئً اٌّسزغذح ٚاٌزٟ رطشػ رؾذ٠بد عذ٠شح ثبٌّؼبٌغخ 

 . ٠جمٝ رٞ سا١ٕ٘خ3100ٚ
13
 3-3اٌفمشح  -3000اٌّؼ١بس اٌذٌٟٚ ٌإلٔزٛسبٞ  
14

 .15-4فمشح / د١ًٌ سلبثخ األداء ٌّىزت اٌّشالت اٌؼبَ ثىٕذا 

 .19ؤطع الخسوُى لسنابت ألاداء في ظل ؤشمت ًىقُد : 4إطار رقم 

  ؛19الالتزام بالخىحيهاث واإلاسوواث السطمُت اإلاػخمدة في ظل ؤشمت ؤشمت ًىقُد 

  ؛ (ؤو للجهاش ومدُوه وبهازه الهاهىوي والخىظُمي واإلاحزاهُاحي واإلاداطباحي)اإلاػسقت الدنُهت إلاىكىع السنابت

  غدم الخىق في ؤطئلت السنابت ذاث الخظاطُت الظُاطُت اإلاباػسة؛

  جىحُه الػمل للخإيد مما بذا جلهى داقػى اللساثب ؤو اإلاىاهىىن زدماث ذاث حىدة مخىاطبت مؼ هبُػت

 الظسوف الوازثت؛

 ًاهذ هىاى ؤوحه نـىز في جىكُر الخدابحر وؤلاحساءاث خالذ دون جدهُو ألاهداف اإلادددة؛  قدف ما بذا 

  بؼٍل ؤيبر؛ (الخٌم اإلانهي)الاغخماد غلى الخهُُم الىحُه للمساهس وبغماُ الخع الىهدي والخهدًس 

  اطدثماز هخاثج اإلاسانباث الظابهت واإلاتزامىت والخجازب اإلاٌدظبت؛ 

 لخوت الخدنُو متى حؿحرث اإلاػازف وظسوف اإلاسانبت ً  .اإلاساحػت والخػدًل اإلاظخمٍس
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لخددًد هوام الخدنُو ومػاًحره ومً الخدٌم في مساهسه زـىؿا  ًاقُت إلاىكىع السنابت ؤو الجهت اإلاؼمىلت بالسنابت

ل نـىز هظامي ٌؼٍل زوسا مدخمال  بػم مـادز 5ًهدم ؤلاهاز زنم . ما حػلو بازخالالث هظام اإلاسانبت الدازلُت ًو

 . 15اإلاػلىماث اإلاكُدة للخػسف غلى مدُى السنابت وظسوقها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اختيبس ًهج الشقببت الوالئن  . ة

قُخػحن غىد ممازطتها اغخماد واخدة مً اإلاىهجُاث الخالُت . جخىنل قاغلُت مسانبت ألاداء غلى مالءمت مىهجُت السنابت

، ًكلل اجباع ههج السنابت 19فى ظل ظسوف ؤشمت ًىقُد . اإلاظدىدة بما بلى الىخاثج ؤو اإلاؼاًل ؤو الىظم ؤو جىلُكت منها

غلى ؤطاض الىظام خُث بن الىخاثج ند جخإزس بظسوف الجاثدت وبالىظس بلى حػهد مدازل جدلُل اإلاؼاًل الىاججت غً 

 .الجاثدت

تقيين الوشاقبت الذاخليت . ث
16

  

ًٌدس ي جهُُم هظام اإلاسانبت الدازلُت ؤهمُت نـىي في مهمت زنابت ألاداء ألهه حهخم بمىظىمت الخإيد مً جدهُو اإلايؼإة 

خُث ًخػحن جددًد  (ؤو مىكىع السنابت)قخهُُمه حصء مً آلُاث الخػسف غلى الجهت اإلاؼمىلت بالسنابت . ألهداقها

خم التريحز في هرا الـدد غلى . اإلاسانباث الدازلُت التي ٌػخمد غليها الجهاش والتي لها جإزحر مباػس غلى ؤهداف الجهاش ٍو

 جهُُم مىزىنُت اإلاسانباث الدازلُت الخاؿت باإلحساءاث التي جهىم بها ؤلادازة والتي حظعى بلى الخإيد مً جدهُو 

                                                
15

ٚػٕذ رؾ١ًٍ .  رٛفش اٌّظبدس اٌّزوٛسح أػالٖ ِؼٍِٛبد ػشٚس٠خ ٌإلٌّبَ ثبٌغٛأت راد األ١ّ٘خ اٌّشرجطخ ثّٛػٛع اٌشلبثخ

: اٌّؼٍِٛبد اٌّب١ٌخ ٚغ١ش اٌّب١ٌخ ٠ٕجغٟ االٔزجبٖ ئٌٝ االػزجبساد اٌزب١ٌخ ٌفُٙ أدق ٌج١ئخ اٌشلبثخ

دخٛي ِخزٍف إٌظٛص ؽ١ض اٌزٕف١ز ٚاؽزّبي ٚعٛد رأ٠ٚالد ِزٕبلؼخ ٌجؼغ اٌّمزؼ١بد أٚ فشاؽ لبٟٔٛٔ؛ • 

رطٛس ِسٍسً ارخبر اٌمشاس اٌفؼً اٌؼِّٟٛ ٚاٌزغ١١شاد اٌّؾذصخ ػٍٝ ِٕظِٛخ اٌّسبءٌخ؛ • 

اٌّٛاصٔبد ٚاٌّسبؽش االسزضٕبئ١خ اٌّؾذصخ؛ • 

رطٛس أُ٘ اٌّإششاد ٚاٌّؼط١بد اٌّزؼٍمخ ثبٌمطبع خالي األصِخ؛ • 

االٌزضاِبد اٌغبس٠خ ٚإٌبشئخ ِٚسزٜٛ رأصش اٌخبٔبد اٌّب١ٌخ ثزذاػ١بد اٌغبئؾخ؛ • 

. اٌؾسبثبد ٚاٌمٛائُ اٌزشو١ج١خ• 
16

  . ٠غت رٛخٟ اٌزىبًِ ث١ٓ سلبثخ األداء ٚاالٌزضاَ ٚاٌشلبثخ اٌّب١ٌخ ػٕذ ِمبسثخ رم١١ُ اٌّشالجخ اٌذاخ١ٍخ

 . 19بػم مـادز اإلاػلىماث اإلاكُدة لسنابت ألاداء في ظل ؤشمت ًىقُد : 5إطار رقم 

 ت ذاث الـلت ؛  الىـىؾ الهاهىهُت والخىظُمُت الجدًدة اإلاخػلهت بخدبحر الجاثدت ومجمل الىـىؾ الظاٍز

 جىظُم الهُئاث واللجان اإلاددزت لخدبحر الجاثدت والخػدًالث الوازثت غلى الهُاًل الخىظُمُت والىظُكُت لألحهصة؛ 

  البُاهاث السطمُت الـادزة غً لجان وهُئاث بدازة الجاثدت؛

 ت؛  اإلاىاشهاث الخػدًلُت والخظاباث الكـلُت وهـل الظىٍى

 س الخدنُو الدازلي والخازجي زالُ الجاثدت؛  جهاٍز

 س الدوزٍت اإلاخػلهت بإوؼوت الجهاث اإلاؼمىلت بالسنابت ؛  الخهاٍز

 ًاث ذاث اإلابالـ اإلاهمت التي جم الخػهد بها في ظل ألاشمت؛  مساحؼ الـكهاث والاجكانُاث والؼسا

  ًان مدمجا بإهظمت وجوبُهاث اإلاػلىماث الخازحُت للجهاث اإلاؼمىلت بالسنابت واإلاىانؼ هظام اإلاػلىماث بالجهاش بذا 

السطمُت اإلاخاح الىلىج بليها؛ 

 مهاالث الصخل واإلاجالث واإلاساطالث والؼٍاًاث التي جسد غلى الجهاش .
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 :قكي هرا ؤلاهاز ًجب. ألاهداف

 الخػسف غلى الخػدًالث الوازثت زالُ الجاثدت غلى مىظىمت السنابت الدازلُت؛ 

  ًجدلُل اإلاساهس الػامت اإلاسجبوت بالهواع واإلاساهس الخاؿت اإلاسجبوت بالجهت اإلاؼمىلت بالسنابت هكظها والتي م

 والكػالُت؛ (الٌكاءة)ػإجها ؤن جدد مً ػسون جدهو الانخـاد والىجاغت 

  ًاقُت ووحيهت وذاث حىدة؛ جهُُم الهدزة غلى الىؿُى بلى مػلىماث 

  و الخدنُو . (جكادًا إلهجاش غملُاث زنابُت ؾحر مٌخملت)جهُُم اإلاساهس اإلاسجبوت بهدزاث ؤغلاء قٍس
 

وضع األسئلت واختيبس الوعبييش الشقببيت الوٌبسبت  . ث
17

 

ٌظعى اإلادنو لخهدًم ؤلاحابت  ًمًٌ اغخباز الهدف ؤو ألاهداف السنابُت ألاطئلت التي ًخم ؿُاؾتها خُى اإلاىكىع والتي

قكي ظل ؤشمت ًىقُد، ًمًٌ ؿُاؾت طااُ زنابت ألاداء غلى . غليها اطدىادا بلى ألادلت السنابُت التي ًخم الخىؿل بليها

حػهداتها ؤو غملُاتها ؤو بسامجها ؤو ؤوؼوتها الهادقت بلى الخد مً آزاز   (ؤو الجهاث)هل خههذ الخٍىمت : "الىدى الخالي

 ".والانخـاد؟ (الٌكاءة)ؤشمت ًىقُد وهل اخترمذ في ذلَ مبادت الكػالُت والىجاغت 

وغلى غٌع ألاهىاع ألازسي مً السنابت، ال جٍىن اإلاػاًحر غادة واضخت في زنابت ألاداء، قُجب وكؼ مػاًحر مالثمت 

هت بمبادت الانخـاد والٌكاءة و
ّ
ت ووقو ألاطئلت السنابُت اإلاىكىغت/مخػل ُّ غمىما ًمًٌ جإهحر ازخُاز مػاًحر . ؤو الكػال

 :زنابت ألاداء في ظل ؤشمت ًىقُد باالغخبازاث الخالُت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 سقببيتخطت الالإعذاد  .2.2

وؤزرا بػحن الاغخباز ؤطئلت  ،(ألادلت اإلاهىػت)بػد الاهتهاء مً مسخلت الدزاطت الخمهُدًت، وبهدف حمؼ ؤدلت الخدنُو 

جخلمً هره الخوت جريحرا . مهازبت غملُت لخكػُل اإلاسانبت(audit plan) السنابت ومػاًحرها، جىكؼ في بهاز زوت مسانبت 

بىوام ومىكىع اإلاسانبت وهىع مظاهس الخدنُو والكدف التي طِخم بغمالها وزوىاث الخدنُو والكدف التى طخدبؼ 

 :في هرا الـدد، في ظل ؤشمت ًىقُد ًجب اطخدلاز الػىاؿس الخالُت غىد وكؼ الخوت. وحدولت ؤولُت ألوؼوت اإلاسانبت

  

                                                
17

 .٠3100ُشعغ ئٌٝ خظبئض ِؼب١٠ش سلبثخ األداء اٌٛاسدح فٟ اٌّؼ١بس   

  زدمت ؤهداف زنابت ألاداء في ظل ؤشمت ًىقُد ومىكىع وؤهداف وؤطئلت اإلاهمت السنابُت؛

 جىظُل ًل اإلاػلىماث ذاث الـلت ويرلَ هخاثج جدلُل بِئت وهظام اإلاسانبت الدازلُت واإلاساهس اإلاٌدؼكت؛ 

  مً بحن اإلاػاًحر اإلاخاخت ًجب بغواء ألاولُت لخلَ اإلاظخهاة مً مهخلُاث الهىاهحن )اخترام جساجبُت اإلاػاًحر

؛ (وألاهظمت واإلاهخلُاث الخػاندًت التي لها ؤزس غلى ألاداء

  ؿادزة غً الجهاث اإلاؼمىلت بالسنابت، ًخػحن قدف  (مساحؼ وؤدلت ؤو وزاثو مسحػُت)في خاُ اغخماد مػاًحر

مدي موابهتها للهىاهحن وألاهظمت الجازي بها الػمل؛ 

  ت ومريساث بغماُ الخهدًس اإلانهي الىاجج غً اطخػماُ ًل اإلاـادز لخددًد اإلاسانبت مً نبُل ألاغماُ الخدلحًر

ت اإلاخسرة مً لدن الظلواث لخوبُو الهىاهحن، بلخ؛  جهدًم الهىاهحن والىـىؾ الخىظُمُت والهسازاث ؤلاداٍز

    التريحز ؤيثر غلى مػاًحر السنابت الىىغُت؛

  الاطخػاهت بالخجازب اإلاهازهت؛

 مساغاة جٍلكت اإلاسانبت .
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  جددًد هبُػت وجىنُذ بحساءاث اإلاسانباث مؼ الخمُحز بحن جلَ التي ًمًٌ بحسائها غً بػد وجلَ التي حظخدعي

جىهال لػحن اإلاٍان؛ 

  تها لإلدالء ؤلالٌترووي باإلاػلىماث والىزاثو ومدي اطخوالع بمٍاهُاث الجهت اإلاؼمىلت بالسنابت ومدي حاهٍص

جىقس ػسون الظالمت الصخُت للمدنهحن؛  

  ت وجىشَؼ اإلاهام بؼٍل  (مدنهحن مظاغدًً، زبراء، زدماث اللىحظدُت)جددًد اإلاىازد الاطخثىاثُت اللسوٍز

و مخػدد الازخـاؿاث؛  مىاطب في خاُ ما اطخدغذ هبُػت اإلاسانبت حؼٌُل قٍس

  وكؼ حدُو شمني للسنابت يٍل والىنذ الالشم للمسانبت غً بػد وفي غحن اإلاٍان غلى خدة وجددًد ؤحل نـحر

س في الىنذ اإلاىاطب (مهازهت مؼ الظسوف الاغخُادًت)وظبُا  . إلؿداز الخهاٍز
 

هشحلت تٌفيز ههبم سقببت األداء  .3

جسجبط مسخلت الخنفير في مجال زكابت ألاداء بجمع ألادلت الصحيدت ذاث الصلت واملوثوكت واملخخصت واملناسبت وإعداد 

.  مصفوفاث النخائج

عملية جمع البيانات وتحليلها في ظل الظروف االستثنائية .  1.3

حػد حىدة البُاهاث وغملُت الخىزُو ؤمًسا ذا خظاطُت في السنابت غلى ألاداء غلى اغخباز ؤجها في ألاطاض مظإلت هظس 

ػخمد هىع البُاهاث التي طُجسي ججمُػها ومـادزها غلى مىهجُت ومػاًحر السنابت. 18وخٌم مسخلت الخىكُر،  قػىد .َو

ت لإلحابت غلى ؤطئلت السنابت والخسؾ غلى غدم الاهدساف غً هدف الػمل  والبُاهاث ًخػحن جددًد اإلاػلىماث اللسوٍز

.  19وؿلت اإلاػلىماث باإلاىكىع

، ًظل باإلمٍان الهُام بجمؼ اإلاػلىماث بإطالُب ال جخإزس يثحرا بظسوف الجاثدت ومنها 19وفي ظل حاثدت ؤشمت ًىقُد 

 : غلى طبُل اإلاثاُ

ال جخأزر كثيرا أساليب جمع البيانات التي 

بظروف الجائحت   

 جطبيقهامضمونها و

م فدص ودزاست  فحص الوثائق جسى عن طٍس ت والبُاهاث ٌعخبر أخد أهم مصادز جمع ألادلت ٍو س الظىٍى الخهاٍز

س  س والخىحيهاث اإلاىحهت بلى اإلاىظكحن، وجهاٍز ؼ واإلاساطالث واإلاريساث والخهاٍز اإلاالُت ومظدىداث اإلاؼاَز

. بلخ ..السنابت الدازلُت

س البدث الػامت والٌخب وألاوزام والدزاطاث اإلاخػلهت بمىكىع السنابتالخحليل الثانوي والبحث في ألادبياث  . مساحػت جهاٍز

م بطائم الاسخبياهاث التي جسسل إلى  الاستبيانات جسي عن طٍس الاسخبيان هو عمليت الخجميع املنظم للمعلوماث ٍو

  .إلالئهاعينت من الوخداث 

في خالت الٍىازر والوىازت جدخىي هره الهىاغد غلى بُاهاث حؿوي غلى طبُل اإلاثاُ نىاثم جحليل قواعد البياناث 

اإلاظخكُدًً وخصمت الخدماث اإلاهدمت ومدة الاطدؼكاء والبُاهاث الانخـادًت وبُاهاث بغادة الخإهُل 

.  بلخ..وؤلاغماز

هت حظخسدم في دزاطت اإلاظاثل اإلاػهدة اغخماًدا غلى الكهم الؼامل إلاظاثل مدددةدراست الحالت  جخلمً . هي هٍس

ا إلاظإلت ما وجدلُلها في كىء اإلاجاُ نُد الىظس ًُ حظخسدم دزاطاث . دزاطت الخالت وؿًكا جكـُل

مًٌ اطخسدامها في بيماُ الاطخبُاهاث .  الخالت في حمؼ اإلاػلىماث الىىغُت، ٍو
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 2.  4، 3000 اٌّؼ١بس اٌذٌٟٚ ٌإلٔزٛسبٞ
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 .132/اٌغٙبص األػٍٝ ٌٍشلبثخ ثبٌجشاص٠ً–  د١ًٌ ِشالجخ األداء
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وجوسح ؤطالُب ؤزسي لجمؼ اإلاػلىماث بػم الخددًاث اإلاسجبوت بـػىبت الهُام بالػمل اإلاُداوي بؼٍل قػلي، وبالخالي 

ًبين الجدول الخالي بعضا . ًخػحن غلى اإلادنو ؤن ٌظخػُم غنها بجمؼ البُاهاث واإلاػلىماث والبدث غً ألادلت غً بػد

: 19 في ظل جداغُاث ؤشمت ًىقُد من وسائل جمع البياهاث واملعلوماث عن بعد

 

  19جطبيقها في ظل أزمت كوفيد  مضمونها  ألاساليب 

ٌعخمد جصء كبير من زكابت ألاداء على  املقابالت الشخصية

امللابالث الشخصيت وهي جلساث ًجسى فيها 

طسح ألاسئلت وإلاجابت عليها للحصول على 

 . معلوماث مدددة

 بشسط جوفس ؤشمت ًىقُد ًمكن إجساء امللابالث الشخصيت في ظل 

كما ًجب أن . الخدضير والاهضباط ومهازاث الخواصل عن بعد

حسجل امللابالث الشخصيت وجوثم هخائجها بديث حسهل من عمليت 

 .الخدليل وضمان الجودة

هي ألاطلىب اإلاخبؼ في حمؼ البُاهاث   املالحظت واملعاينت

الىىغُت التي ًجسي قيها اطخسدام 

الخىاض لكهم حىاهب مػُىت مً الىانؼ 

ؤو الخإيد مً الخهاثو والظىاهس ؤو 

هت  للخـُى غلى قٌسة خُى هٍس

.  الدؼؿُل وقهمها

ًجب ؤن جباػس اإلاالخظت واإلاػاًىت في اإلاىانؼ اإلاػىُت في مسخلت 

مبٌسة حدا لجمؼ اإلاػلىماث متى جىقسث ػسون الىناًت 

 .والظالمت للمدنهحن

الندواث وجلساث 

الاسخماع 

ججسي الىدواث وحلظاث الاطخماع 

للخـُى غلى مػازف بكاقُت في بخدي 

اإلاجاالث اإلاخســت ؤو لكهم ؤدم 

 .إلاؼٌالث مػُىت

هت ؾحر  ًمًٌ الهُام بها في بهاز السنابت غً بػد بوٍس

. خلىزٍت باطخػماُ مىـاث الخىاؿل

مجموعاث النقاش 

ومجموعاث التركيز، 

والجماعاث املرجعيت 

 والخبراء

حظخسدم لجمؼ البُاهاث الىىغُت خُى 

ٍىن  مىكىغاث ونلاًا مدددة ٍو

مـدزها الىهاغ والخكاغل الري ًجسي 

يما حظخسدم لىكؼ . بحن اإلاؼازيحن

.  الاطخبُاهاث ؤو جهُُم ؤدلت السنابت

هت ؾحر  ًمًٌ الهُام بها في بهاز السنابت غً بػد بوٍس

. خلىزٍت باطخػماُ مىـاث الخىاؿل

 

 بعض التحذيبث واالعتببساث الخبصت بجوع البيبًبث والوعلىهبث عي بعذ .  2.3

جلؼ السنابت غً بػد بػم الخددًاث الػملُت منها ؿػىبت الخإيد مً صخت ودنت وػمىلُت البُاهاث اإلاجمػت وغدم 

ؼ مً الىاخُت اإلاادًت والكػلُت، هرا قلال غً الخددًاث  بمٍاهُت بؿداز خٌم ؤو زؤي بؼإن جىكُر وبهجاش اإلاؼاَز

ت)اإلاسجبوت بالخٌىىلىحُا  وفي هرا اإلاظخىي ًجب . (اطخػماُ ؤهظمت مػلىماجُت وجوبُهاث ووطاثل طمػُت بـٍس

:  الخسؾ غلى جهُُم بمٍاهُت بحساء السنابت غً بػد وال طُما ما حػلو بـ

   زـاثف الهواع الري طدخم مسانبخه؛ 

  البيُت الخدخُت اإلاخاخت لدي الجهاش ألاغلى للسنابت ولدي الهواع الخاكؼ للمسانبت ومدي بمٍاهُت جهدًم 

ؤلاحساءاث والخػلُماث والكىاجحر والػهىد واإلاػامالث للمدنو بؼٍل آمً؛ 

 ل ملمىن زنابت غً ُبػد موابو إلادخىي الخدنُو اإلاادي؛   بمٍاهُت ججًز

 مدي جإزحر بحساء السنابت غً بػد غلى جىظُم الجهت اإلاؼمىلت للمسانبت؛ 
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  و زنابت ًلم مىظكحن ذوي زبرة زاؿت في ًل ما ًخػلو بالخػامل مؼ الىزاثو السنمُت  جىقس قٍس

ل الجىاهب الخهىُت اإلاخػلهت بىظم اإلاػلىماث والخىاؿل السنمي؛  والدسجُالث واإلاظدىداث ًو

 بمٍاهُت الهُام بخىزُو بحساءاث السنابت اإلاىكرة بلٌتروهُا. 

 

 تقيين األدلت .3.3

ت والىزاثهُت  هت مً هسم حمؼ البُاهاث وهي ألادلت اإلاادًت والؼكٍى ًمًٌ جـيُل ألادلت بلى ؤزبػت ؤهىاع مسجبوت بوٍس

 . والخدلُلُت

دَعم كافت هخائج واسخنخاجاث السكابت في ظل 
ُ
 باألدلت وأن جوضع في السياق الصحيذ لألشمت 19-ؤشمت ًىقُدًجب أن ج

 .20واملوثوكيت والصلت والكفاًت واملالءمتالصخت وأن حسخمس في الاسخجابت لشسوط 

ت ؤو ، سواء كاهت 21وكد جخطلب ألادلت املجمعت عن بعد أثناء زكابت ألاداء إجساء جلدًساث مهنيت خاصت مادًت ؤو ػكٍى

أن ًكون املدكم على دزاًت باملشاكل أو هلط الضعف املدخملت في ألادلت التي جدصل عليها قُجب . وزاثهُت ؤو جدلُلُت

. 22 وسائل جمع املعلوماث املسخعملتلىعن بعد وذلك بالنظس إ

  مرحلة التقرير .4

س زنابت ألاداء بلى جمٌحن الهاثمحن غلى ؤلادازة مً الاكوالع بمظاولُاتهم في الاطخجابت لىخاثج  تهدف مسخلت بغداد جهٍس

، وبالىظس بلى 19وفي ظل ؤشمت يإشمت ًىقُد . 23السنابت وجىكُر الخىؿُاث واجساذ ؤلاحساءاث الخصخُدُت اإلاىاطبت

ؤهداف السنابت وجىنػاث ألاهساف ذاث الػالنت مً مسسحاتها، ًجب بًالء غىاًت زاؿت لجىدة ؿُاؾت هخاثج وجىؿُاث 

س ويرا جكػُل مسخلل مسسحاث السنابت  .السنابت وجدبؼ جىكُرها وإلاظلظل الخىاؿل خُى الخهاٍز

 صيبغت التىصيبث   1.4. 

س زنابت ألاداء وهي تهدف بلى جصخُذ الىكػُاث ؾحر الظلُمت والىهاثف  حؼٍل الخىؿُاث بخدي ؤهم مٍىهاث جهاٍز

 :لُخددر ألازس اإلايؼىد، ًجب ؤن جخىقس في الخىؿُاث غىاؿس الجىدة الخالُت. اإلالخىظت غلى ؤداء ألاحهصة

 مػالجت ألاطباب الخهُهُت والػمُهت لالزخالالث والىهاثف؛ 

  وانخـاد  (يكاءة)الهابلُت للخىكُر بكػالُت وهجاغت(Cost-effectiveness)؛ 

  الخىحه هدى الكػل(action oriented)  ؛

 بغواء خلُى وانػُت للمؼاًل وبداثل واضخت ووحيهت؛ 

 جددًد ؤمد نـحر مىظىز للخىكُر. 

 

 تىاصل فعبل حىل التقبسيش وتحسيي استخذاههب هي لذى األطشاف راث العالقت 2.4.  

س وؤن جلمً اهالع  في ظل حاثدت ؤشمت ًىقُد ًيبغي غلى ألاحهصة الػلُا للسنابت ؤن جلتزم باإلابادت الػامت للخهاٍز

س في الىنذ   الجهاث اإلاؼمىلت بالسنابت غلى مظخجداث غملُت السنابت واإلاػلىماث الهامت واإلاىكىغُت والخهاٍز

                                                
20
 .1، الفقرة3اٌٍّؾك/3000المعيار الدولي لإلنتوساي  
21
 .2 .1، 3ٍِؾك اي/  الدولي لإلنتوساي 3000المعيار  
22
 .2، الفقرة 3اٌٍّؾك /3000المعيار الدولي لإلنتوساي  
23

. 3100 3000ٚ 300ٚٚاٌّؼب١٠ش  12 1ٚ ثذآْ ٠شعغ ئٌٝ اٌّؼب١٠ش اٌزٟ رإؽش ػ١ٍّخ ط١بغخ رمبس٠ش سلبثخ األداء ِٕٚٙب اٌُ
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س لخدظحن . اإلاىاطب وفي بهاز اخترام جام إلابدؤ الخىاحهُت يما ٌظخدظً ؤن جمازض جىاؿال قػاال خُى الخهاٍز

 :اطخسدامها مً لدن ألاهساف ذاث الػالنت في ظل ألاشمت وذلَ بـ 

  س باطخسدام ؤدواث جِظحر اهالع ؤصخاب اإلاـلخت السثِظُحن وحمُؼ ألاهساف ذاث الػالنت غلى الخهاٍز

 الخىاؿل اإلاىاطبت؛

 س مؼ ًل مً حهمه ألامس وجىكُذ ملامُنها؛  مىانؼت الخهاٍز

 س في ؤنـس آلاحاُ وببالؽ الجمهىز بيخاثج السنابت لخمٌُىه مً مظاءلت الهُئاث اإلاسانبت؛  وؼس الخهاٍز

 جهدًم اإلاؼىزة لألهساف اإلاهخمت بؼإن يُكُت اطخسدام هخاثج السنابت وجىؿُاتها لخدهُو ؤنص ى ؤزس. 

 

  وتفعيل ببقي هخشجبتهب تٌفيز تىصيبث الشقببتهتببعت  3.4. 

 وبالىظس لالغخماداث اإلاالُت اإلاســت وؤهمُت ألازس اإلادخمل لػملُاث 19في ظل ألاشماث مً نبُل حاثدت ًىقُد 

اث الاحخماغُت والانخـادًت، ًخػحن غلى ألاحهصة الخسؾ غلى ؤن جلتزم الجهاث اإلاؼمىلت بالسنابت  السنابت غلى اإلاظخٍى

اث واغخماد زوت وحدولت. بدىكُر الخىؿُاث في ؤنسب آلاحاُ لخدبؼ  وغلُه ًخػحن غلى بدازاث جدنُو ألاداء جسجِب ألاولٍى

 :جىكُر الخىؿُاث ألايثر ؤهمُت غلى اإلادي الهـحر باغخباز

 ألاهمُت اليظبُت اإلاالُت والىىغُت إلاىكىع الخىؿُت؛ 

 الػالنت مؼ الهـىز والازخالالث السنابت الدازلُت؛ 

 لكتها  .الػالنت مؼ حىدة الخدمت اإلاهدمت ًو

س زاؿت غً جدبؼ جىكُر جىؿُاث حهاش السنابت يما ًمٌىه يرلَ جدبؼ مأُ  يما بهه ند ًٍىن مً اإلاكُد حدا زقؼ جهاٍز

سه ػُت اإلاظدىدة بلى جهاٍز  .الخىؿُاث الـادزة غً الظلوت الدؼَس

وبذا ونل الجهاش ألاغلى للسنابت غلى ازخالالث حدًت في الخدبحر ؤوؤلادازة ؤو ؤقػاُ زوحرة مً ػإجها ؤن حظخىحب 

نام بةغماُ اإلاظاهس التي ًسىلها له الهاهىن وبةخالت اإلالكاث غلى الجهاث  (حىاثُت)حصاثُت  غهىبت جإدًبُت ؤو غهىبت

ت  .اإلاسخـت بػد دزاطت ألاقػاُ اإلاٌدؼكت والخإيد مً وحىد اإلاظدىداث اإلاثبخت اللسوٍز

 :الوشاجع والوصبدس الوعتوذة

 (إعالن لٌما) 1 االنتوساي رقم مبدأ.   

 12  رقم مبدأ  االنتوساي . 

 5530 و5520 و5510 و5500 و3000 و300 رقم معاٌٌر االنتوساي . 

  2020 ٌونٌو 04، المنظم ٌوم "الرقابة المالٌة فً ظل أزمة كوفٌد"وٌبٌنار االرابوساي حول. 

  ٌونٌو 09المنظم بتارٌخ " 19وجاهة وحسن أداء الرقابة خالل وبعد أزمة كوفٌد "وٌبٌنار لجنة تنمٌة القدرات باالنتوساي 

2020 .

 1-1/لمبادئ اإلرشادٌة للجنة الفرعٌة لرقابة األداء باألجهزة العلٌا للرقابة حول اختٌار مواضٌع رقابة األداءا 

 Strengthening Government Control in the Face of the Covid-19 Health Emergency: Strategies 
of the Office of the Comptroller General of the Republic of Peru-  April 2020 :( Contraloría 
General de la República - CGR   (https://www.intosaicbc.org/sai-peru-strengthening-

government-control-in-the-face-of-the-covid-19-health-emergency/ )

 الموقع الرسمً لمكتب التدقٌق الوطنً بأسترالٌا .

 دلٌل رقابة األداء لمكتب المراقب العام بكندا .

  الجهاز األعلى للرقابة بالبرازٌلبدلٌل مراقبة األداء. 

https://www.intosaicbc.org/sai-peru-strengthening-government-control-in-the-face-of-the-covid-19-health-emergency/
https://www.intosaicbc.org/sai-peru-strengthening-government-control-in-the-face-of-the-covid-19-health-emergency/

