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وسيادة  ،والمساواة ،عالئها كالعدالةإجل أالمبادئ العليا التي قام الوطن من رساء إن إ
هي ركائز جوهرية والتي  ،والمساءلة ،والشفافية ،مكافحة الفساد ضافة إلىإ ،القانون

صالحية ردن، هي القاعدة األساسية والمنطلق الثابت لمسيرتنا اإلللحوكمة الرشيدة في األ
ال عبر بناء شراكة حقيقية ومتوازنة وفاعلة بين جميع إلى مداها المنشود إالتي لن تصل 

سس أاء المرتكز على رؤية واضحة و اون البنّ مؤسسات منظومة النزاهة لتأطير التع
  .موضوعية

  

  بن الحسين المعظماهللا الثاني اجاللة الملك عبد

  دولة رئيس الوزراءل ةالسامي الرسالة الملكيةمن 
  جنةللابرئاسة يكلفه فيها  عبداهللا النسور الدكتور 

  في الوطنية منظومة النزاهة ملكية لتعزيزال 
  2012كانون األول من العام  8
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  مةمقدِّ 

على أهمية التزام جميع بشكل دائم بن الحسين المعظم اهللا الثاني اتوجيهات جاللة الملك عبد كدؤ ت
وكفاءتها بما يعزز من الحكومية بقواعد الحوكمة التي تضمن سالمة األنظمة الحكومية  الدوائر

  فاعلية األداء الحكومي ويساهم في الحفاظ على المال العام.

برنامج تطوير أداء الجهاز الحكومي لألعوام ل واستكماالً مع هذه التوجيهات الملكية،  وانسجاماً 
دليل  إلعداد، يأتي هذا الجهد الوطنية النزاهة منظومة لتعزيز التنفيذية والخطة 2014-2016

مرجعية لموظفي القطاع العام للنهوض بواجباتهم وضبط  يكونل ممارسات الحوكمة في القطاع العام
التي تحكم العمل، ومتابعة وتقييم نتائج تطبيق هذه  القوانين واألنظمة بما يتوافق مع داريسلوكهم اإل

 .والتطوير المستمرين الممارسات من خالل رفع تقارير تقييم دورية بهذا الخصوص لغايات التحسين

	 الدليل إعدادمن  الهدف

ممارسات  الحكومية على تطبيق الدوائرالتي تساعد التوجيهية المبادئ تحديد  إلىالدليل  هذا يهدف
العدالة، والمساواة، وسيادة القانون، ومكافحة الفساد، قيم ل اً ز يتعز  في القطاع العام الرشيدةالحوكمة 
الجودة والتميز في ق يتحقو العام،  المحافظة على المالفي  تساهمالتي بدورها و  ،المساءلةو والشفافية 

  .األداء

  تعريف مفهوم الحوكمة في القطاع العام

 في والواجبات الحقوق واحترام ،األخالقوسيادة  ،تحقيق العدالة بأنها ةكمو الحالكريم  القرآنيعّرف 
  : )27، آية (قال تعالى في سورة المائدة .المجتمع

َعَلٰى  قـَْومٍ  َشَنآنُ  َجيْرَِمنَُّكمْ  َوَال  ۖ◌  بِاْلِقْسطِ  ُشَهَداءَ  لِلَّهِ  قـَوَّاِمنيَ  ُكونُوا آَمُنوا ﴿ يَا أَيـَُّها الَِّذينَ 
  ﴾ ِمبَا تـَْعَمُلونَ  َخِبريٌ  اللَّهَ  ِإنَّ  ۚ◌  اللَّهَ  َواتـَُّقوا ۖ◌  لِلتـَّْقَوىٰ  أَقْـَربُ  ُهوَ  اْعِدلُوا ۚ◌  تـَْعِدُلوا َأالَّ 

 جراءاتواإلالتنظيمية والهياكل السياسات التشريعات و مجموعة أنها الحوكمة في القطاع العام بتعرف 
هدافها بأسلوب أالحكومية لتحقيق  ةالدائر وجه وُتدار فيها التي تؤثر وتشكل الطريقة التي تُ والضوابط 
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كفاءة لضمان  للمساءلةونظام صارم ليات للمتابعة والتقييم آوفق ة يشفافنزاهة و بكل خالقي أمهني و 
 خر.آبعدالة من جانب  الحكوميةمن جانب، وتوفير الخدمات  وفعالية األداء

 النتائجتحقيق  ضمانمن أجل  تقوم بها الدائرة الحكومية التي الترتيبات هي الحوكمةباختصار فإن 
  .ةالقالعطراف ذات ألمن قبل ا مطلوبةال

  الحوكمة في القطاع العام أهداف

واالجرائية والتنظيمية األطر التشريعية ذات حوكمة جيدة إذا امتلكت الحكومية تعتبر الدائرة 
 :التي تمكنها من ، األنظمة، ...)،العملياتالتنظيمية، كل االهي(التشريعات، 

 وتقديم الخدمات بكفاءة وفعاليةإدارة البرامج  :الجيد األداء. 
 األطراف  توقعات بيلبحيث توفقًا للتشريعات النافذة  إلداريةالقرارات واإلجراءات ااتخاذ  :المطابقة

 .والمساءلة ةالنزاهو  الشفافية من ذات العالقة

  )1شكل رقم ( 

من خالل تحقيق  المواطنين بالدولة ومؤسساتها ثقة تعزيز هيالحوكمة في القطاع العام  وغاية
  :التاليةهداف األ
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  القطاع العام.عن الخدمات التي يقدمها المواطن  رضازيادة نسبة 

 واألنظمة بالقوانين االلتزامو  وموظفيهالدوائر الحكومية مبدأ المحاسبة والمساءلة ل تحقيق. 

  الحد ، و ةوٕادارة المال العام وموارد الدولتحقيق مبدأ النزاهة والعدل والشفافية في إستخدام السلطة
 غراض خاصة.من استغالل السلطة العامة أل

 المواطنين بين الفرص تكافؤ تحقيق. 

  األطراف ذات العالقة.تحقيق الحماية الالزمة للملكية العامة مع مراعاة مصالح 

 لحكوميةللدوائر اقيق االستقرار المالي ستراتيجية وتحالعمل على تحقيق األهداف الوطنية اال. 
  عن طريقالحكومية من خالل تعزيز وتطوير األداء المؤسسي  الدوائررفع مستوى قدرات 

 .تمرمسبشكل  المتابعة والتقييم
 المالية واألزمات المخاطر آثار وتخفيف المؤسسي العمل مخاطر إلدارة فعالة أنظمة إنشاء. 

  بالحوكمة المكلفون

وجهة االرتباط ودورها الوظيفي ومدى  ةالتنظيمي البنيةمن حيث تختلف الدوائر الحكومية رغم أن 
مجموعة شخص أو جهة تتكون من إال أنه من الواجب أن يكون هناك  ،ةيواإلدار االستقاللية المالية 

 للدائرة الحكومية، وااللتزامات االستراتيجي التوجيه على اإلشراف عاتقهم مسؤولية على أشخاص تقع
في والمساءلة  المالية التقارير إعداد عملية علىاإلشراف  ذلك، ويتضمن. بمسؤولياتها المتعلقة

  ."اإلدارة العليافيما بعد بـ " اويشار إليه، لدائرةا

من هذا الشكل يختلف حيث  ،في القطاع العام يمكن إعتماده الحوكمةلهيكل واحد  شكلال يوجد 
دارة في بعض الوحدات الحكومية اإلمجلس  يكونينما بتها. فدائرة حكومية ألخرى وفقًا لطبيع

، يقوم الوزير بهذا بالحوكمة ةالمكلفالجهة هو  مفوضين في الهيئات الحكوميةالالمستقلة، ومجلس 
    .في الوزارات والدوائر التي تقع ضمن نطاق مسؤولياتهالدور 

  اإلدارة التنفيذية

ويكون  الدائرة الحكومية في التنفيذيةالمباشرة لجميع جوانب اإلدارة الذي يتحمل المسؤولية  الشخص
 كان سواءمعتمدة، االستراتيجية والسياسات الالخطة أداء الدائرة وتنفيذ  عن اإلدارة العليا أمام مسؤوالً 
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ألداء األدوار  مناسباً  تأهيالً  مؤهلين صاشخأ نيعيكما أنه مسؤول عن ت .ال أم اإلدارة العلياأفراد أحد 
 الدائرة الحكومية.التنفيذية الرئيسية في 

	نطاق العمل

أخرى جهة  يأو  عامة رسمية مؤسسة أو سلطة وأ هيئة وأ دائرة أو وزارةفي أي يطبق هذا الدليل 
  تستخدم المال العام. ويشار إليها فيما بعد بـ "الدوائر الحكومية".

إن المبادئ التوجيهية الواردة في هذا الدليل تنطبق على جميع الدوائر الحكومية، بغض النظر عن 
والخدمات المقدمة  اإلدارة التنفيذيةو والجهة المكلفة بالحوكمة الشكل القانوني والهيكل التنظيمي 

الحكومية، كما أنه ال في بعض الدوائر  مباشروالحجم. إال أن هذا الدليل قد ال يكون قابل للتطبيق ال
شكل مرجعًا لدوائر الحكومية المتخصصة، ولكنه يمكن أن ييشكل بديًال لألدلة المطبقة في بعض ا

  لتطوير هذه األدلة في المستقبل.

  مسؤولية التطبيق 

 وليةؤمس تقعفي الدوائر الحكومية، كما  اإلدارة العلياتقع مسؤولية التطبيق الرئيسي لهذا الدليل على 
 جميعوعلى  .كل في نطاق عملهالمستويات  جميع على المدراءو اإلدارة التنفيذية عاتق علىبيق التط
 لمبادئ التوجيهية الواردة في هذا الدليل وغيرها من التشريعاتل لاالمتثاوظفي القطاع العام م

  . القانونية التي تحكم عملهم

اإلدارة تولى تاستحداث وحدة تنظيمية جديدة في الدائرة الحكومية، حيث تطبيق الحوكمة وال يتطلب 
يعكس التغيرات لوتحديثه  تهيتم مراجعدائرة، على أن ولية تطوير واعتماد هيكل الحوكمة للؤ مس العليا

  .وأنشطتها الدائرةة التي تالئم أعمال مستجدال
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 بالنتيجة العام قتناعفاال. العام قتناعالا عن أو جتماعياال الضمير عن منفصلة معينة إدارية رؤية
 .والتطبيق ستمراريةاال على القدرة وٕاعطائها التشريعات هذه لنفاذ الحقيقي الضمان هو

 هذه تبين نأ يستدعي مما ءمة،الوالم والتطور والوضوح بالشمولية التشريعات تتسم أن بد ال
 لمظاهر طاردة بيئة تمثل وأن وجوده، عند التغيير أو التعديل يطالها التي النصوص التشريعات
 استعمال وٕاساءة سختالالوا العام المال على والتعدي كالرشوة فعالواأل التصرفات وتجرم الفساد،
 أثر ذات تكون وأن. والمحسوبية والواسطة الضريبي والتهرب موالاأل وغسل النفوذ لالواستغ السلطة
 تكاملية إلى يؤدي واضح نحو وعلى الجوانب لجميع وشاملة والنزاهة الشفافية لمعايير ومحققة إيجابي

 أي أن حيث والتوقعات، االحتياجات لكافة تستجيب فاعلة تكون وأن. زدواجيةاال من والحد دوارألا
  .ومستواها النزاهة على ينعكس منها جانب أي في قصور

كما أن لبعض الدوائر الحكومية التشريعات  للتغيير، عرضةوالتنظيمي  القانوني اإلطار ألن نظراً و 
على أن  )3رقم (في الشكل التشريعات العامة بعرض هنا ، فإننا نكتفي والناظمة لعملها الخاصة بها

والتأكد من تطبيقها وطلب المشورة وتوثيقها  بتحديد التشريعات ذات العالقةكل دائرة حكومية تقوم 
  .عند الحاجةحول ذلك القانونية 
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  )3شكل رقم ( 

  للجهاز الحكومي التنظيمي	الهيكل

 ترتب داءألاتناسبة مع متطلبات وموجود هياكل تنظيمية مرنة الجيدة ممارسات الحوكمة  تضمن

 الوظيفي السلم في بيان درجاتها داخل الدائرة مع اإلدارية ضمن الوحدات المختلفة الوظيفية المراكز

، وأفقياً  عامودياً  شاغليها بين العالقات حالعمل (المهام والصالحيات) وتوضّ  توزيع تشملبحيث 
 خاللها ومن .وعدم تداخل األعمال، أو ازدواجية في الجهودالتكاملية في األدوار فيما بينهم، تضمن و 

داء على المستوى وتقييم األ ومراقبة المخاطر وتنظيم وتنسيق ومراقبة العمليات وٕادارة طييتم تخط
  .ي والمؤسسيدالفر 
 تلتزم مة،مالئ تنظيمية هياكل ذات حكومية ومؤسساتبحجم مناسب،  حكومي جهاز وجودإن 

ينعكس بصورة  وفعالية بكفاءة والمهام عمالاأل إنجاز في سيساهم والدستورية، القانونية بواجباتها
   .لبنية الجهاز الحكومي) رسمًا مبسطًا 4(رقم ويمثل الشكل   .إيجابية على منظومة النزاهة الوطنية
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5شكل رقم (
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 تحديد جميع المتعاملين مع الدائرة الحكومية داخليًا وخارجيًا من حقوق األطراف ذات العالقة :
متلقي خدمة، وموظفين، وموردين، باإلضافة إلى الدوائر الحكومية األخرى، ومؤسسات المجتمع 
المدني، والمنظمات األخرى غير الحكومية. ومن ثم يتم تحديد ونشر معايير النزاهة والشفافية 

تحكم عالقة الدائرة مع األطراف ذات العالقة، وتحديد معايير جودة والمعايير الفنية التي 
 الخدمات المقدمة ومدى رضا متلقي الخدمة عنها.   

 المعلومات المالية وغير المالية التي قائمة بالحد األدنى من  تحديد: متطلبات اإلفصاح والشفافية
المعلومات التي يجوز نشرها ى إل باإلضافة يجب أن تكون متاحة للجمهور ووقت ووسائل النشر.

وكذلك  2007لسنة  47عند الطلب وفقًا لمتطلبات قانون حق الحصول على المعلومات رقم 
المعلومات التي تصنف على أنها سرية وال يجوز الكشف عنها أو عن الوثائق الخاصة تحديد 

 بها.

 لعمل اإلدارة التنفيذية بما في  اآلليات الفعالة للمتابعة والتقييم وتشمل: آليات المتابعة والتقييم
الجهة التي تقوم بالتدقيق الخارجي سواء كانت و  ،ذلك أنظمة الرقابة الداخلية والتدقيق الخارجي

أعضاء لجنة و  ،الوحدات الحكوميةبعض ديوان المحاسبة فقط أم مدقق حسابات قانوني كما في 
  المخاطر ومسؤولياتها.

 ت اإلدارية والقانونية لمحاسبة المسؤولين عن ااإلجراء يتضمن كافة  :اإلطار العام للمساءلة
بما في ذلك العقوبات  كيفية استخدام الموارد العامة والمقصرين في تحقيق النتائج المستهدفة

 تقارير في الموثقة للنتائج . يتم تنفيذ هذه المحاسبة وفقاً المستحقة لكل نوع من أنواع المخالفات
  مستقل. خارجي مدقق قبل من مراجعتها يجري دقيقة داءأ وتقارير مالية
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	 مبادئ الحوكمة في القطاع العام

رفع كفاءة من خالل  هامؤسساتو تعزيز ثقة المواطنين بالدولة و أمرًا ضروريًا لبناء الحوكمة تبر تع
عداد أنظمة إ ، ووضع األنظمة الكفيلة بالحد من تضارب المصالح والمسلكيات غير المقبولة، و داءاأل

للرقابة على أدائها، وتصميم هيكل يحدد توزيع كافة الحقوق والمسؤوليات، وتحديد القواعد 
 على الحكومي المنظور من الحوكمة تركزو . ةالحكومي الدوائر فيواإلجراءات المتعلقة بسير العمل 

  :التاليين ينالمحور 

  دارة موارد الدولة إالكفاءة والفعالية في  .1

 تقديمستخدام الفعال للموارد المتاحة لواال العام المحافظة على المال العام القطاعحوكمة  تضمن
فضل الممارسات أوتطويرها وفق ن جودة تقديم هذه الخدمات األساسية للمواطنين وتحسي خدماتال

 التنفيذيةاإلدارة في متابعة  اإلدارة العليادور  كما تحدد .بعدالة التنمية مكاسب توزيعو  في هذا المجال
 المحاسبية والتقاريرداء األ تقارير المةسو  ،للتأكد من تحقيق أهداف الدائرة الحكومية بكفاءة وفعالية

 .المناسب الوقت في مواطنينلل تهاتاحإ و  ،واإلدارية المالية

   العالقة ذات األطرافحقوق  ضمان .2

 بالنزاهة معايير وقوانين تتميز الحكومية ضمن الدوائرمع  للتعامل العالقة ذات األطراف تتطلع

 على المحافظة من يجعل مما فيما بينها، الثقة تعزيزيضمن  وبما ،الةوالوضوح والعد والشفافية
  . األطراف لجميع استراتيجياً  هدفاً  وحمايتها الحقوق
الحوكمة في القطاع العام تتعامل مع ممارسات وسلوك فردي ومؤسسي، كان ال بد من  أن وحيث

ليات صناعة القرار الحكومي آومأسسة  ،الضوابط الكفيلة لتوجيه هذا السلوك بشكل ايجابييجاد إ
 سلوكه فإن ،على موارد الوطن مؤتمن العامن الموظف أمدونات السلوك الوظيفي، واعتبار  تفعيلو 

زز التي تع والقانونية واألخالقيةالدينية  الضوابط من مجموعة تحكمه أنالوظيفي تجاه العمل البد 
  شعوره باالنتماء والفخر للخدمة العامة.

 .بعضال اعضهببوعالقتها  المختلفة ئهمبادنموذج الحوكمة في القطاع العام و  )6رقم (الشكل  يوضح
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  2)6شكل رقم (

  

وهذا ، العامة المصلحةتحقيق  على أن تعمل الدوائر الحكومية العام القطاع في ةمتتطلب الحوك
  :يتضمن

 اإللتزام بالنزاهة والقيم األخالقية وسيادة القانون. )1

  االنفتاح وٕاشراك األطراف ذات العالقة. )2
  باإلضافة إلى العمل على تحقيق المصلحة العامة، فإن تطبيق مبادئ الحوكمة يتطلب ما يلي:

  المستدامة. يةالتنم لتحقيق المرجوة النتائج تحديد )3

 .ي تم تحديدهاالت النتائج لتحقيق الالزمة تااإلجراء وضع )4

                                                            
ومجمع المالية العامة  تم بناء ھذا النموذج وفقاً لمسودة اإلطار الدولي للحوكمة في القطاع العام الصادر عن اإلتحاد الدولي للمحاسبين  2

  المملكة المتحدة. –والمحاسبة 



13 
 

  ات موظفي الدوائر الحكومية.وقدر  يةقيادوال المؤسسية اتقدر ال بناء )5

  .العامة لماليةل ُمحكمة وٕادارة فاعلة داخلية رقابة خالل من واألداء المخاطر إدارة )6

 .مساءلةللفعال وصوًال إلى تطبيق  التقارير وتقديم الشفافية مجال في الجيدة الممارسات تطبيق )7

  العمل على تحقيق المصلحة العامة

في الدائرة الحكومية التنفيذية  واإلدارة اإلدارة العليا على يجب العام، القطاع فية كمو الحلتطبيق 
. ورغم أن المصلحة العامة فكرة نسبية وليست األوقات جميع في العامة المصلحة على تحقيق عملال

مطلقة، إال أنه من المتفق عليه أنها تعني الفوائد المتأتية لصالح المجتمع ككل من القرارات المتخذة 
طراف ذات األو  خدمةلقي اللمت إيجابية نتائج إلى ؤديت أن ينبغيمن قبل الدائرة الحكومية التي 

  وهذا يتطلب: .العالقة

 بالنزاهة والقيم األخالقية وسيادة القانون لتزاماإل  )1

 :النزاهة  .أ 

في الدائرة الحكومية تعزيز ثقافة العمل من أجل المصلحة العامة في جميع  اإلدارة العلياعلى 
 داخل المستويات جميع علىوتطبيقها النزاهة قيم  من عالية مستوياتتبني األوقات عن طريق 

التعامل مع الجميع بعدالة ودون تمييز أو انحياز والتصرف بمهنية تضمن بحيث  الدائرة
واحترامها، وعدم التعدي عليها  خريناآلفي إدارة الشأن العام، واالعتراف بحقوق وموضوعية 

 المعلومات استخدام إساءة وعدم ،باالستسالم إلغراءات المنفعة غير المشروعة أو غير المستحقة
أن يكونوا مثاًال يحتذى و  ،الصلة ذات بالتشريعات االلتزام ضمان العليا اإلدارةوعلى  .الموارد أو

 به لباقي الموظفين.

 ةاألخالقيالقيم   .ب 

 أصيًال من ثقافة الدائرة الحكومية جزءً  األخالقية والمعايير القيم تكون أن ينبغي ،لحوكمةًا لتعزيز 
 الشخصي السلوك عن فضالً  ،قراراتهاو  وٕاجراءاتها سياساتها لجميع األساس تشكل أن وينبغي

  .نموظفيالو  لإلدارة العليا
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أداة هامة في غرس األخالقيات  3وأخالقيات الوظيفة العامة الوظيفي السلوك قواعد مدونةتعتبر 
والموظفين في الدائرة  اإلدارة العليامن قبل ة حيث يجب تعميمها وتطبيقها وتعزيز قيم النزاه
 يجابي المنسجملتحفيز السلوك اإلالالزمة وضع السياسات واالجراءات  يجبنه الحكومية. كما أ

، باإلضافة تهعلى ممارسالعام موظف الع يتشجبما يضمن ة الحكومية دائر خالقي للالجو األمع 
لمساءلة وذلك لتحميل األشخاص مسؤولية أعمالهم وتحفيزهم على القيام لواضحة  لوضع أسس

 .بها بالشكل الصحيح

  القانونسيادة   .ج 

مكتوبة صادرة وفق عادلة  تشريعات قانونيةسلطتها وفق الحكومة أن تمارس سيادة القانون تعني 
 .وتأمين العدالة بكفاءة ونزاهة، مستقل قضائي نظامضمان المساواة أمام القانون ضمن و ، الدستور

، باألمانالمواطنين  رو شع "العدل أساس الحكم" الذي يؤدي إلىتحقيق مبدأ  في يساعدوهذا بدوره 
على  يجبومن هنا،  .االنتقام إلىذلك إلن الشعور بالظلم والتمييز يؤجج الغضب والحقد ويؤدي 

 القانون، سيادةب قويال همالتزامإظهار  ،الحكومية وجميع الموظفين فيها ةالدائر في  اإلدارة التنفيذية
  . الصلة ذات القوانين لجميع االمتثال عن فضالً 

  وٕاشراك األطراف ذات العالقة االنفتاح )2

  االنفتاح  .أ 

على تحقيق ا بالعمل همدى إلتزام يثبت االنفتاحقدرًا من أن تظهر  يجب على الدائرة الحكومية
عملية  في ذات العالقة ضمان الحصول على ثقة األطرافالمصلحة العامة في كل األوقات و 

   .ر واإلجراءات التي تتخذهاصنع القرا

 فيماالحكومية  الدوائرلشفافية في تقارير وا االفصاحمنهجية  تبنيممارسات الحوكمة  تضمن
من خالل  ،طراف ذات العالقةواأل المواطنين حقوق ناضملباألداء والعمليات واالجراءات،  يتعلق
 غيليةالتش والخطط ومبادراتها الدوري لمشاريعها للتقييم الرقابية والمعلومات الالزمة البيانات توفير

 والقوة القصور أوجه عن يفصح بماليات محددة و آدوري ووفق  بشكل واألفراد اإلدارة التنفيذية وتقييم

  التحسين فيها. وفرص

                                                            
  www.mopsd.gov.jo، 2014، وزارة تطوير القطاع العام، العامة الوظيفة وأخالقيات الوظيفي السلوك قواعد مدونة  3
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 األطراف ذات العالقةإشراك   .ب 

 األفراد على تتضمن التي المشكالت، وحل القرار صنع بأنه "عملية اإلشراك يعرف البنك الدولي

 جميع لصالح المختلفة النظر ووجهات والخبرات المتنوعة المصالح يمثلون الذين والمجموعات

 لتنفيذها". تتبع التي واإلجراءات يتخذونها التي بالقرارات المتأثرين

 أو الخاص القطاع أو حكومية جهات من مجموعات أو "أفراد بأنهم العالقة ذات األطراف يعرف كما
 توفير أو الجهة تنفذها التي نشاطاتال على تؤثر أن إما يمكنها والتي وغيره المدني المجتمع منظمات

 أن الحوكمة ممارسات تتطلب وعليه  ستنفذها." التي بالخطط ستتأثر أنها أو مخرجاتها أو لها الموارد

 أو الخدمة تقديم أو األداء تقييم أو التخطيط عند العالقة ذات لألطراف التشاركي النهج اتباع يتم
 في التوازن لضمان وأهميتهم تأثيرهم درجة حسب القرار اتخاذ أو والتطوير التحسين خطط وضع

 لتقديم الالزمة الموارد وتخصيص الحكومية الدائرة إدارة عند العالقة ذات االطراف مصالح مراعاة

 .وفعالية بكفاءة خدماتها

 :التالية األسئلة على االجابة خالل من العالقة ذات األطراف تحليل يمكن

 وماالدائرة  وٕادارة التخطيط بعملية والمستقبلية الحالية العالقة ذات األطراف اهتمامات هي ما 

 المشاركة؟ من األطراف هذه ستجنيها التي الفائدة هي

 وما الرسمية وغير الرسمية ومسؤولياتهم وصالحياتهم العالقة ذات األطراف قوة مصادر هي ما 

 يمثلونها؟ وأ لها ينتمون التي الشبكات هي

 ؟ ةدائر ال بعمل المحيطة البيئة على والسلبي اإليجابي تأثيرهم هو ما 
 المشتركة النقاط هي وما الدائرة عمل تطوير في واإلسهام للمشاركة قابليتهم أو استعدادهم هو ما 

 تفاديها؟ يمكن التي والنقاط عليها عام اتفاق إلى التوصل يمكن التي

 ثم ومن واحتياجاته طرف كل مع التعامل أولويات تحديد الحكومية للدائرة يمكن النتائج، على وبناء
 وأ واالقتراحات للشكاوى لياتآ أو الجمهور لخدمة مكاتب خالل من معهم التواصل آليات

 بشكل فاعلة شراكات بناء أو بشفافية األداء نتائج عن عالناإل وأ ممثليهم مع الدورية االجتماعات

 .وتوقعاتهم احتياجاتهم تلبية يضمن
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دليل النهج التشاركي في وللحصول على معلومات أكثر حول هذا الموضوع يرجى مراجعة 
  .4التخطيط االستراتيجي

  حوكمة في القطاع العامال قواعد عمل

  باإلضافة إلى العمل على تحقيق المصلحة العامة، فإن تطبيق مبادئ الحوكمة يتطلب ما يلي:

  التنمية المستدامةلتحقيق المرجوة  النتائج تحديد )3

 المرجوة تحديد النتائج  .أ 

 وضع توجه استراتيجيب تقوممن مبادئ الحوكمة في القطاع العام ضرورة وجود قيادة قوية 
 تستخدم أن وينبغيمتفق عليه من قبل جميع األطراف ذات العالقة. لحكومية واضح للدائرة ا

برامج  إلىأولويات عملها ومن ثم ترجمتها  ترتيبمن خالل  القرارات واتخاذ للتخطيط كأساس
كافة  علىداء أومشاريع تنفذ من خالل خطط تشغيلية ترتبط بإطار زمني محدد ومؤشرات قياس 

  ت. المستويا
الدائرة الحكومية تحقيقًا  تقدمها التي والخدمات السلعالناتج عن  ثرهي األ النتائجتعتبر و 
 خارجالمطلوب إحداثها  التغييرات أو األثر ضمنتي النتائج تحديدن أ كما يجب العلم .اهدافهأل
 .الدائرة سيطرة عن خارجة بعوامل تأثري قددائرة و ال

  المتحققة من التنمية المستدامة واالجتماعية الفوائد االقتصادية  .ب 

التعليم والصحة القطاعات الرئيسية كمما ال شك فيه، أن محرك اإلنفاق الحكومي الرأسمالي على 
  .المستدامة ، يزيد إنتاجية العمل التي لها دور أساسي في عملية التنميةواألشغال العامة والنقل

الستيعاب الكفاءات فرص عمل  خلق فرص استثمارية واستحداثالحكومي  نفاقاإليدعم حيث 
لذلك فإنه . هاتوزيع ٕاعادةو  توليد الثروةويعمل على  ،في القطاعين العام والخاصالبشرية األردنية 

تصاد القا قدرة من والحد العام القطاع إنفاق لدعم الضرائب زيادة بين التوازنال بد من تحقيق 
   .تحقيق التنمية المستدامةو  الثروةعلى توليد 

                                                            
 www.mopsd.gov.jo، 2014دليل النھج التشاركي في التخطيط االستراتيجي، وزارة تطوير القطاع العام,   4
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 في تلبية احتياجات الجيل الحالي دون إهدار حقوق األجيال القادمةهي التنمية المستدامة إن 
عند ذلك أن تراعي بالتالي، فإن على الدوائر الحكومية . اجتماعيةتنمية ، و نمو إقتصادىتحقيق 

 وخططها سياساتها عن ةالناتج  واالجتماعية االقتصادية اآلثار في النظرإعداد استراتيجياتها و 
قدرتها  ضمانعمل الدوائر الحكومية ومسؤولياتها تحتم عليها  بيعةطإن  .الصادرة عنها والقرارات

لغايات تنموية  شئنأغلبها أن أخاصة و  ، بشكل مستدام،المطلوبةبالجودة  هاخدماتعلى تقديم 
 .ربحيةغير 

وضع تعليمات واضحة تجنبًا  في الدائرة الحكومية اإلدارة العلياعلى تجدر اإلشارة هنا إلى أن 
ويجب على اإلدارة العليا  لتضارب المصالح بين تحقيق مختلف الفوائد االقتصادية واالجتماعية.

ذات  فاطر األ حيث تراعي احتياجاتب مةاالع المصالح مختلفبين  التوازن تحقيقعمل على لا
 وضمان المواطنين مصالح بحماية وتساهم في توزيع مكاسب التنمية بعدالة، وتهتم دائماً العالقة 

 .معها نالمتعاملي حقوق جميع
 

  ي تم تحديدهاتال النتائج لتحقيق الالزمة تااإلجراء وضع )4

 اإلجراءات الالزمةوضع   .أ 

المتاحة  للخيارات ودقيق موضوعي تحليلالقيام بفي الدائرة الحكومية  اإلدارة العلياعلى  ينبغي
ت الواجب اتخاذها الكل البدائل من أجل تحديد اإلجراء المتوقعة والنتائج المخاطر ذلك في بما

 وٕاجراءات والمالية القانونية المسائلعلى  التحليل هذا أن يشمل وينبغي. المرجوة النتائجلتحقيق 
 .الحوكمة

 الخطط التنفيذيةصياغة   .ب 

 إلىأولويات عملها ومن ثم ترجمتها  ترتيبو  االستراتيجية هاالحكومية بتحديد أهداف الدوائر تقوم
داء أط بإطار زمني محدد ومؤشرات قياس برامج ومشاريع تنفذ من خالل خطط تشغيلية ترتب

المالية المطلوبة لها مع تحديد مسؤوليات التنفيذ. خصصات رصد الم ويتمكافة المستويات،  على
 .اإلدارة العليا قبلويتم بعد ذلك إعتماد الخطة االستراتيجية من 

قياس  كيفية تقرر الحكومية أن في الدائرة اإلدارة العليا على يجب التخطيط، عملية من كجزء
 المناسبة، الرئيسية األداء مؤشرات ووضع تنفذها، التي التي تقدمها والمشاريع الخدمات أداء
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 الخدماتمراجعة ل الالزمة جمع المعلوماتالضرورية لتوفر القدرات المؤسسية  من والتأكد
 منأخذ التغذية الراجعة  من التأكديها أيضًا عل كما يجب .شكل مستمرب الجودةتحسين و 

 من ،إلغاء الخدمات أو تحسين حول القرارات اتخاذ عند االعتبار في الخدمة يلقومت المواطنين
 .المتاحة الموارد ضمن ولوياتاأل تحديد أجل

 المرجوة  النتائج من المثلى االستفادة تحقيق  .ج 

التي تنوي الدائرة الحكومية  الخدمات أولويات أن تشمل وثيقة اإلطار المالي متوسط المدى يجب
الموازنة  إطار وضع أجل منفي ضوء محدودية الموارد  القيام بذلك على تهاوقدر تقديمها 

 متقد  والمشاريع والخدمات زناتوامال أن من لتأكدا اإلدارة العليا. كما يجب على ةسنويال
 ةستجابواال الشحيحة للموارد استخدامبأفضل  المرجوة النتائج حقيقعمل على تتتصميمها ل
تحقيق  استمرار ضمان أجل من زنةواالم فترة خالل تنشأ قد التي الخارجية البيئة في للتغيرات
 .المرجوة النتائج

 طريق عن مأ افسهات بندمالخ ستقدم كانت إذا ما تحدد أنكما يجب على الدائرة الحكومية 
فإن  وبالتالي،. وغيرها والتكلفة المتاحة والخبرات السياسية االعتبارات علىبناًء  الخاص القطاع

 التكلفة االعتبار بعين األخذ مع شاملة،موازنتها بدقة بحيث تكون  إعدادعلى الدائرة الحكومية 
  .والطويل المتوسط المدى على لعملياتها الكاملة

 ائر الحكوميةو وقدرات موظفي الد والقيادية المؤسسية القدرات بناء )5

 المؤسسية القدرات بناء  .أ 

 أفضل باستخدام السليم القرار صناعة على ةقدر في القطاع العام ال وكمةالح ممارسات تعزز

هيكل الحوكمة في  حسب المسؤوليات وتحديد المهام توزيع على تعمل كما الوسائل والممارسات،
 والتكيف والتطوير التغيير لمتطلبات واالستجابة المرونة التنظيمي لتحقق هيكلهاالدائرة الحكومية و 

 والبيئية والسياسية االقتصادية التغيرات عن فضالً  ،والخارجية والمتغيرات الداخلية العوامل عم
 لتحقيقالدائرة  هاتقدمالتي  والمشاريع الخدمات أو النتائجعلى  إما ا يؤثر بدورههذو . والمخاطر

لى بنية إضافة إبشرية كفؤة وفعالة وبعدد مناسب، وتتطلب الحوكمة موارد  .المرجوة نتائجال

  .المختلفة الالزمة لبناء القدرات المؤسسية للدائرةتحتية وتكنولوجية مناسبة وتوفير الموارد 

 القيادية القدرات بناء  .ب 
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ورغم أن الدوائر الحكومية  .اإلدارة التنفيذيةو  اإلدارة العلياالحكومية ب ةناط القيادة في الدائر تُ 
تختلف من حيث البنية التنظيمية وجهة االرتباط ودورها الوظيفي ومدى االستقاللية المالية 

 التنظيمية األدوار مختلف واإلدارية، إال أن الحوكمة في القطاع العام تتطلب الوضوح بشأن
اإلدارة . وعلى والموظفين المستويات جميع علىالتنفيذية  واإلدارة اإلدارة العليا بين والمسؤوليات

  نشر الئحة تبين صالحيات ومسؤوليات كل منهم بوضوح لألطراف ذات العالقة.   العليا
 تلبيةالمهارات والمعارف الالزمة لتمكينهم من  اإلدارة التنفيذيةو  اإلدارة العليا متلكت أن يجب

بشكل  معارفهم وتحديث مهاراتهميجب تطوير  كما مناسب، بشكل ومسؤولياتهم أدوارهم احتياجات
 معالجةو  قراراتهاة لفعالي ةدوريالمراجعة ال خالل من ائهأدا تحسين لإلدارة العليا ويمكن .مستمر

  .كل تغيير إداري أعقاب فيوالمعارف  المهارات في التغييرات
 من ترشيحب تلتزمأن  ،، عند ترشيح أحد األشخاص لعضوية مجلس إدارةاإلدارة العلياعلى  يجب

 أن )مجلس اإلدارة( المنتخبين اإلدارة العلياأفراد على و . والمعارف ذات العالقة المهاراتيمتلك 
    .فعال بشكل ارهمبشكل يمكنهم من أداء أدو  ءعضااأل مهارات تطويرب منفسهأ والزمي

 ائر الحكوميةو بناء قدرات موظفي الد  .ج 

 وتحفيزللقطاع العام لذلك تعتبر عملية تعيين  بالنسبة األهم المال رأسهو  البشري يعتبر المورد
 اإلدارة التنفيذيةو  اإلدارة العليا علىو . الدائرة الحكومية حانجل حيوية قضايا الموظفين واستبقاء
 خلق خالل من فعالبشكل  خدماتال وتقديم جيدال داءمن األ لموظفينا مكنت التي البيئة توفير
 .القرارات توضحو  ،الموظفين نظر لوجهات ستجيبتو  ،والمقترحات باألفكار رحبت إيجابية، ثقافة

  .الجدارة أساس علىفق التشريعات ذات العالقة و بشفافية  اءالمدر  تعيينكما يجب 

بالمعلومات األساسية حول وظائف هم لتزويدتوجيه لبرنامج من الواجب إخضاع الموظفين الجدد 
ظمة للعمل وأخالقيات الوظيفة العامة وٕاكسابهم مهارات االعملية اإلدارية المختلفة والتشريعات الن
باإلضافة للمهارات التي تساعدهم على القيام بأعمالهم االتصال وكيفية التعامل مع اآلخرين، 

وأن يتم تقييم الموظفين وفقًا لنظام الخدمة المدنية وتحديد االحتياجات التدريبية  .بكفاءة وفعالية
 .بشكل دوري للموظفين بجميع مستوياتهم

  العامة للمالية ُمحكمة وٕادارة فاعلة داخلية رقابة خالل من واألداء المخاطر إدارة )6

 المخاطر إدارة  .أ 
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 حدوثها الحتماالت وفقاً  وتقييمها العمل يواجهها التي المخاطر وقياس لتحديد منتظمة عملية هي

  .تجنبها أو تحملها يمكن التي العناصر وتحديد تحدثه، أن يمكن الذي والضرر

 خالل من المحيطة المخاطر إدارة على قدرتها الحكومية الدوائر في الحوكمة ممارساتتعزز 
 أهمفيما يلي . و معها للتعاملالمناسبة  جراءاتاإل وٕاتخاذ تأثيرها ودرجة حدوثها احتمالية تقدير

 :المخاطر إلدارة تبنيها كوميةحال الدوائر على ينبغي التي اإلجراءات

 دوري بشكل االستراتيجية الخطط وتقييم لمراجعة منهجية إعداد. 
 على هذه المنهجية بناءً بالدائرة  المحيطةالمخاطر  كافة حصر.  
 حدوثها داء واحتمالاأل على تأثيرها درجةو  نوعها حسبوتقييم طبيعة المخاطر  قياس. 
 المتاحة ولوياتاأل حسب معها للتعامل المخاطر تصنيف. 
 التشغيلية بناًء على هذا التصنيف وتنفيذها الطوارئ وخطط البديلة الخطط تحديد. 

أن كما . والمطابقة األداء متطلبات الحكومية في تحقيق الدائرة تدعم أن ينبغي المخاطر إن إدارة
الدائرة  بأن معقول تقدم تأكيد التي الرقابة، يقوم بتطوير المخاطر إلدارة متكامل وجود نظام

 .المتبقية المخاطر من مقبولة درجة مع أهدافها ستحقق

 األداء إدارة  .ب 

 مراحل جميع في الخدمات تقديم لمراقبة فعالة آليات وجود ضمانعلى الدوائر الحكومية  ينبغي
. التنفيذ بعد ماالمستقلة  مراجعةالو  والتنفيذ المواصفاتوضع و  التخطيط ذلك في بما العملية،
 المستويات جميع لىع األداء دارةإل الرئيسية المكونات هي نتائجلل قويالتبرير الو  التحليلويعتبر 

على الدوائر الحكومية  يجبكما  .للدائرة التنظيمية القدرة على الحفاظ منظور من الدائرة في
 :يلي ماالدورية ل جعةالمراو  مستمرال رصدال

 ت بحاجة للتعديل أو الحذف.كان إذا ما أو مالئمة تزال ال المرجوة لنتائجالتأكد من أن ا 
 بفعالية النتائج تلكتحقق  تزالالتي تقدمها الدائرة الحكومية ما  الخدماتتأكد من أن لا 

 وكفاءة.
 معالجة  إلى تحتاج الخارجية أو الداخلية البيئة في تغييرات أية هناك كان إذاما  لتأكدا

 .النتائج تحقيق ىلعبسبب تأثيرها 
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عن نظام  ةدر اصفي الدائرة تقارير منتظمة  اإلدارة التنفيذيةو  اإلدارة العليا تقدم إلى أن يجب
. ويجب أن تتضمن هذه النتائج تحقيق نحوالعمل  خطةتنفيذ  في التقدمحول المتابعة والتقييم 

 ،مفصلة حول النتائج تظهر ما تم تحقيقه مع نتائج مقارنة مع القيم المستهدفة تحليالت التقارير
 .تصحيحية إجراءاتتحتاج إلى  التيحول النتائج  الضوء وتسليط

 والتقارير ة اإلعدادمرحل بين االتساق ضمان هو العام القطاع في األداء إدارةمن متطلبات و 
كما في حالة الدوائر التي تعد موازناتها على أساس النقد بينما تصدر  التنفيذ بعدالنهائية 

 حساباتها الختامية على أساس االستحقاق مما يجعل المقارنة غير ممكنة.

 فعالةرقابة داخلية   .ج 

وجود نظام رقابي داخلي فعال  تضمن الداخلية للرقابة استراتيجية وضع اإلدارة العلياعلى  يجب
الرقابة  وحداتل المناسبةبيئة العمل  توفيريضمن  2011 لسنة 3 رقم المالية الرقابة نظاموفق 

لضمان الحيادية في  مباشر بشكل رمع متخذ القرا هاوربط كافيةالصالحيات ال ومنحهمالداخلية 
  أهداف الدائرة الحكومية من خالل:وذلك لضمان تحقيق . التوصيات تطبيقب زاملتواال ،العمل

 وكفاءة بفعالية والتشغيلية االستراتيجية الخطط تنفيذ. 
 السليمة  القرارات التخاذ والخارجيين الداخليين للمستخدمين وموثوقة مفيدة معلومات توفير

 .المناسب الوقت في
 دلة الخاصة واأل واإلجراءات سياساتال وكذلك بها، المعمولتشريعات الب اإللتزام ضمان

 بالدائرة.
 تلف.وال االستخدام وسوء واالحتيال من الضياع ئرةادال موارد على الحفاظ 
 الخاصة بالدائرة. المعلومات نظم وسالمة وسرية توافر ضمان 
 مساءلةالتي تضمن ال األخرىالرقابية  واألنشطة الداخلي والتدقيق الرقابة. 

 تساعد ةالداخلي رقابةلمستقلة ل لجنة تشكيل العام قطاعال حوكمة فيلل الجيدة الممارسات ومن
 الداخلي التدقيق موضوعية وتعزيز ،الداخلية والرقابة المخاطر إدارة وفعالية كفاءة تحسين على

  .المالي وغير المالي األداء عن تقاريرال اصدارو التدقيق  وظيفة وفعالية والخارجي،

 العامة للماليةحكمة مُ  إدارة  .د 
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 ،األوقات جميع في العام المالحفاظ على تالعامة  لماليةل ُمحكمة إدارة وجودتتطلب الحوكمة 
 وتحقيق الخدمات، وتقديم القرار، صنععملية  دعموت، واقتصاد بكفاءة وفاعلية هاستخداموتضمن 

 جميع علىومتكاملة  متطورة ماليةال دارةاإل كونيجب أن تو . الدوائر الحكومية فيالمرجوة  نتائجال
 :مهام التاليةالللدائرة، بحيث تضمن القيام ب التنظيمية المستويات

  وتفسيرالمالي  التحليلتتضمن  اإلدارة التنفيذيةو  لإلدارة العلياتقديم التقارير الالزمة 
 مدى تحققو  المالي الوضع فهم في مدهعبحيث تسا المالية وغير المالية المعلومات
 التنظيمية األهداف لتحديد الالزمة والتحليالت المعلوماتب دهمويز وت المالية، األهداف

 للدائرة. ستراتيجيةواال
  هدافاأل وضع ذلك في بما العامة، الخدمات تقديمل الالزم التمويلتوفير المخصصات و 

 تخطيطوال ،العامة الموازنات وٕاعدادالتنفيذية  والخطط واالستراتيجيات، والسياسات ماليةال
 .المالية والمخاطر النقدي، والتدفق العامل، المال رأس وٕادارة الضريبي،

 زنات،واالمٕاعداد و  التكاليف وتحديد مالية، استراتيجية وتنفيذ وضع خالل من األداء إدارة 
  .المالية والرقابة ،اتوالتنبؤ 

  مساءلةفعال للوصوًال إلى تطبيق  التقارير وتقديم الشفافية مجال في الجيدة الممارسات تطبيق )7

 الشفافية مجال في الجيدة الممارسات تطبيق  .أ 

ذات  فاطر األ مختلفسهولة التواصل مع و ية شفافيتمتع بقدر من ال أن ككل العامعلى القطاع 
بلغة سهلة  المساءلة تقاريركتب أن تُ و . نموظفيالو  الخدمة يومتلق المواطنين ذلك في بما العالقة

المرئية والمسموعة  اإلعالم وسائل ذلك في بما ،ةالمستهدف الفئة ناسبي بأسلوبنشر وتمفهومة و 
وهنا يجب المحافظة على . الشبكة العنكبوتية ات التواصل االجتماعي علىشبكو والمكتوبة 

دون أن  الشفافية مطالب لتلبية المعلومات من مناسبالقدر ال توفير بحيث يتم المطلوب توازنال
 .الشخصية والوطنية يشكل ذلك خرقًا لسرية المعلومات

السلطة بواسطة سواء تم  والمساءلة، إلتزامًا بالشفافية والنزاهة للمحاسبةالدائرة خضوع ويمثل 
  .اإلعالم وسائل خالل من التشريعية (ممثلة بمجلس األمة) أو

 التقارير مجال في الجيدة الممارسات تطبيق  .ب 
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 من الدائرة داخل القرار متخذي تمكنالمناسب  بالتوقيتالدورية  المتابعة تقاريرعداد إ نإ
 اإلجراءات إتخاذ/ أو و المحيطة الظروف رتغي عن الناتجة نجازاإل في االنحرافات تصويب
لجهات ل اً إسنادتشكل  التقارير هذه ان إلى باإلضافة داء،األ في التقصير حال في المناسبة

 التزاماً و  والمحاسبة للمساءلة تفعيالً  وذلك بمهامها والقيام تقاريرها إعداد فيالرقابية الخارجية 

داء بشكل تقارير تقييم األونشر عداد إالحكومية ب الدائرة تقومو حقيق مبدأي الشفافية واإلفصاح. بت
بالنظر لمجموعة من المؤشرات التي تقيس أداءها على كافة  على األقل،سنويًا ، دوري

ان  ويجبتبطة بإطار زمني ومنطقية. المستويات، بحيث تكون هذه المؤشرات قابلة للقياس ومر 
 تحتوي هذه التقارير على العناصر الرئيسية التالية: 

 المتبعة. العامة السياسات 
 االستراتيجية فهاق الدائرة ألهدايتحق مدى. 
 المتوقعة الرئيسية المخاطر. 
 المخصصة بالموارد الدائرة التزام مدى. 
 التحسين. خطط 

معترف توفر مرجع محاسبي واحد لمعايير كما يجب إعداد البيانات المالية للدائرة الحكومية وفقًا 
تحسين يعمل على  ،إفصاح مالي يسهل فهمه وقراءته والتعامل معهقابل للمقارنة، يشمل و به 

 العام لقطاعفي ا الدولية المحاسبة معايير.  وتعتبر القطاع العام فينوعية وجودة التقارير المالية 
   صادرة عن االتحاد الدولي للمحاسبين هي األبرز في هذا المجال. ال

 التدقيق الخارجي  .ج 

الذي  العام قطاعفي ال المساءلةمن متطلبات  الخارجي ألعمال الدائرة الحكومية يعتبر التدقيق
يساعد تقرير كما  .ةدائر لل المالية التقارير وموثوقيةحول عدالة ة مستقلرجية خاتقوم به هيئة 

 المناسبة التوصيات تقديم خالل من ابمسؤولياته االضطالع في اإلدارة العليا الخارجيالتدقيق 
 في طراف ذات العالقةلأل تهتاحوا الخارجي تدقيقالنشر تقرير أن كما . دقيقحول مخرجات الت

 .الدائرة الحكومية مساءلةمن  همتمكين في ساعدي المناسب الوقت

ردات الدولة ونفقاتها ديوان المحاسبة على أن يتولى ديوان المحاسبة مراقبة واوينص قانون 
موال العامة الرقابة على األ، و مانات والسلفات والقروض والتسويات والمستودعاتوحساب األ
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دارية في ات واإلجراءات اإلن القرار أالتثبت من ، و نفاقها بصورة قانونية وفاعلةللتأكد من سالمة إ
. وتشمل رقابة ديوان المحاسبة جميع للتشريعات النافذة الخاضعة لرقابة الديوان تتم وفقاً الجهات 

%) فأكثر من 50الدوائر الحكومية والمجالس البلدية والشركات التي تملك الحكومة ما نسبته (
  .أسهمها حتى لو خضعت لتدقيق مدقق خارجي آخر

 والبيانات المستندات كافة بتوفير الخارجيتدقيق ال أعمال تسهيل على العمل وميةكالح على الدائرة

 على تحتوي أن الخارجية الرقابة تقارير إعداد عند يراعى أن على. المطلوبة والمعلومات
 :التالية العناصر

 المتخذة والمالية واإلدارية اإلجرائية القرارات توثيق. 
 قهاتطبيمن  والتأكدذات العالقة  تشريعات القانونيةبال لتزامالا مدى. 
 السابقة التدقيقأعمال  عن الناتجة اإلجراءات التصحيحية وتوثيق من تنفيذ التأكد. 
 تهاياتوص بتطبيق والتقيد ةالداخلي الرقابة أعمال من توثيق التأكد. 
 المرصودة نفاق المالي وبيان توافقها مع المخصصات الماليةتوثيق عمليات الصرف/اإل.  

 


