
إطار قياس أداء األجهزة العليا للرقابة 

وشروط نجاح الرقابة عن بعد

القرقوريفضيلة  

1  رئيسة دائرة بمحكمة املحاسبات



التخطيط

2

متطلبات تأمٌن األعمال الرقابٌة عن 
بعد

تقٌٌم أداء الجهاز وتحدٌات الرقابة 
عند حدوث األزمات

واقع ممارسة الرقابة عن بعد زمن 
19جائحة الكوفٌد 
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كيف يمكن لمجهاز أن يمعب 
دورا فعاال خالل األزمة؟



املتطلبات

دور فعال 
فً مستوى 

التطلعات

اثصالية

ثنظيمية

ثقافية

ثنمية 

القدرات
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سياسة اثصالية مالئمة،جيدة وفعالة 

بين ألاؽضاء •

مؿ الىيابت •

الؾمىميت

مؿ مخخلف •

الدشكيالث

كسازاث •

هاجؾت 

وؽادلت

الثصال الداخليا

املخلاضين•

  الهياكل•

الؾمىميت

طسق •

جدًدة 

للخىاصل

لجهات محل الرقابةا
إجساء زكابت -جلدًم املشىزة)السلطت الخىفيرًت•

الخركير باللىاؽد وألاحكام التي ًجب  -حيييت

الالتزام بها حتى أثىاء ألاشماث

الخركير باملخاطس التي جىاجه )السلطت الدشسيؾيت •

إلادازة املاليت السليمت وإلادازة الفؾالت لألشماث، 

الحث ؽلى اصداز  كىاهين  للميزاهيت واملحاسبت 

(خاصت باألشمت

الخيسيم لخفؾيل املسائلت في )السلطت اللضائيت •

(حالت الىكىف ؽلى شبهاث جسائم

الخؾسيف بالدوز املحخمل للجهاش  وجىفير )إلاؽالم •

(ضماهاث بشأن اسخخدام األامىال

ألاطراف ذات املصلحة
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طرق عمل جديدة : التنظيم

آلٌات حدٌثة للرقابة •
جداول قٌادة )الداخلٌة 

(ومؤشرات قٌاس علمٌة

مدى امتثال مسار رقابة  •
ضمان لمتطلّبات  الجودة
الجودة

زكابت الجىدة

جىثيم مساحل مساز الؾمل•

جىغيم امللفاث، جصييف الىثائم •

والحجج

مىغىمت مؾلىماجيت للحفػ  •

املساز السكابي منصة للتواصل•

ثفاعلي وابموقع •

ثجهيزات  •

حماية املعطيات•

هغام مؾلىماث مخطىز 

6



ثقافية 

ضىابط للخلييم •

الراحي

زكابت ذاجيت

الشؾىز باملسؤوليت•

جىدة ألاداء الىعيفي بغض •

الىغس ؽً وجىد زكابت

ميثاق أخالكياث املهىت
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ثنمية القدرات

السبل الضامىت لسسؽت •

الخدخل مؿ مساؽاة مخطلباث 

الجىدة 

كيفيت مساجؾت الخطت •

الدشغيليت مؿ الحفاظ ؽلى 

املسائل املبدئيت

زكابت الجىدة وضمان 
الجىدة

للخىاصل •

للسكابت•

لحفػ امللفاث•

الخحكم في وسائل 

الخكىىلىجيا الحدًثت
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توّفر 
المتطلبات؟

نجاعة تدخل 
الجهاز؟



قٌاس أداء الجهاز وسٌلة 

لمجابهة تحدٌات الرقابة زمن 
األزمات
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أهداف قياس أداء الجهاز 

1

بالمهاّم  قٌامهالوقوف على نقاط القوة ونقاط الضعف لدى الجهاز فً  -•
مختلف المهام باعتبار خصوصٌاتها وظروف انجازها  ) الموكولة إلٌه

( نجاعتهاومتطلبات 

2
قٌاس أداء الجهاز مقارنة بالمعاٌٌر الدولٌة وبأفضل الممارسات لمنظمة •

.األنتوساي وبمتطلبات محٌط عمله

3
توفٌر أساس إلعداد خطة تطوٌر شاملة لبناء قدرات الجهاز  وتعزٌز  -•

.تطوٌره المؤسساتً

جهاز قادر على مالئمة تدخالته 11

لمتطلبات المحيط وإضفاء النجاعة 

وإضافة القيمة المرجوة  عليها



مجاالت قياس األداء

:التالٌة المجاالت فً الجهاز أداء إطار هذا ٌقٌس

مجال أ:

 االستقاللٌة 

القانون واإلطار

مجال ب: 

الحوكمة الداخلٌة 

وأخالقٌات المهنة

مجال ج: 

رقابة الجودة 

والتقرٌر

مجال د:

 المالً التصّرف 

 وخدمات واألصول

الدعم

  :و مجال

 والعالقة االتصال

 ذات األطراف مع
المصلحة 12

:  مجال هـ

 التصّرف فً

 البشرٌة الموارد
والتدرٌب
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وتعزٌز مكانته وثقة مختلف األطراف...سٌاسة اتصالٌة والتعرٌف بدور الجهاز قٌمه  

مع وسائل اإلعالم والمواطنٌن ومنظمات 
المجتمع المدنً

تواصل مع مختلف السلطات  

حوكمة داخلٌة واخالقٌات للمهنة ومسار رقابً مالئم

إدارة للجودة ضامنة لرقابة مطابقة للمعاٌٌر 
وأفضل الممارسات 

تخطٌط استراتٌجً وتنظٌم محكم

استقاللٌة وظٌفٌة ،إدارٌة ومالٌة

توفٌر الموارد الضرورٌة، تدخل فً الوقت 
المناسب وبالنجاعة الالزمة

حرٌة برمجة األعمال وإعداد التقارٌر وتبلٌغ 
النتائج
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ناجع تدخل

األزمات زمن

مالئمة إجراءات

آليات حديثة
مختصرة آجال

االبالغحسن 
مساءلة

خطة 
إستراتيجية

تنفيذية خطة

برامج 
إصالحية

  عن الكشؾ
النقائص

آثار التقٌٌم 

باعتبار 

تحدٌات 

األزمات



المعوقات 
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معوقات القيام بالتقييم

ؽدم الاكخىاؼ بأهميت •

الخلييم

الخىف مً اوؾكاساث •

الشفافيت 

غياب إلازادة

البشسيت•

اللىجسديت•

ؽدم كفاًت املىازد
املساز السكابي•

امللفاث السكابيت •

إجساءاث الخصسف •

إلادازي واملالي

محدودًت الخىثيم
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دور الجهاز والرقابة عن بعد

من خالل تجربة إحدى الدوائر
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دائرة  
الجمعٌات 
والهٌئات 
المستقلة

دور 
استشاري

أعمال قضائٌة

أعمال رقابٌة



االختصاص القضائي

 باستعمال العمومية النيابة مع تنظيمية جلسة عقد•
Webinaire منصة

 مع والتواصل القضائية األعمال استمرارية تأمين كيفية•

  المتقاضين

 الطعن، آجال تعليق الحكمية، الجلسات انعقاد تأجيل•

 ختم تقارير تبليػ ، األحكام من التنفيذية النسخ إعداد

 من والتأكد بالمعنيين هاتفيا االتصال بعد التحقيق

(بها المصرحااللكترونية العناوين سالمة
19



االختصاص الرقابي
 القضاة بين المسؤوليات توزيع إعادة : التشؽيلية الخطة مراجعة•

 شروط وضبط لألعمال جديدة رزنامة وإعداد (باعتباراالكراهات)

 وفعالية بكفاءة المنزل من العمل نجاح

 جديد أسلوب اعتماد :الرقابية األعمال نتائج تبليػ طرق مراجعة•

 والوثائق والمعطيات البيانات حجم وتقدير الرقابي التقرير لتبليػ

 عنوان) تبادلها سالمة لتأمين اإلجراءات واتخاذ طلبها يمكن التي

(الكتروني استبيان خاص،توجيه الكتروني

,Webinaire.... استعمال :األعمال انجاز متابعة تأمين•
whatsApp

 الجهة مع تحاوريه جلستين برمجة :الشركاء مع العالقة تأمين•

  المالحظات لتأكيد المالي القضاء قطب ومع الرقابة محل
Webinaire
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دور استشاري تىعىي

 زمن الجهوية السلطة معاضدة في الجمعيات دور حول•

:الجائحة

 ابرام) الممكنة التعاون وسبل القانوني باإلطار التذكير•

(.والتقييم المتابعة ،آليات التنفيذ طرق شراكة، اتفاقيات

 دون الجمعيات لدى التصرؾ مرونة من االستفادة •

 وفي العام المال في التصرؾ حسن مبدأ إؼفال
استعماالته على الشفافية وإضفاء المساعدات
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دور مستقبلي

التبرعات؟ استخدام كيفية

عنها؟ المعلن األؼراض في استعمالها تم هل

.....النفقات؟ تأدية شرعية مدى
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Covid 
19

لتعزيز فرصة لألجهزة
أهميتها وتأثيرها على 

المجتمع

Opportunité pour 
les ISC d'améliorer 
leur pertinence et 
leur impact sur la 

société

Opportunity for 
SAYs to enhance 

their relevance and 
impact for  society



Le 23 Juin 2011
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