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 :البحث مذكمة 
لحػكسة بيجف تحقيق الجػدة والتسيد في العالسية بسػضػع ا آتاىتست العجيج مغ الحكػمات الجولية والسشذ

األداء، كسا اىتست ىحه الجول بالحػكسة خذية الػقػع في االنييارات العالسية لمسشذآت واألزمات السالية، وقج 
تعاضست أىسية تصبيق مبادغ الحػكسة وإجخاءاتيا بذكل كبيخ بعج األزمات السالية العالسية التي تػاجو بمجان 

اتفقت معطع الجراسات الحجيثة إلى وجػد ميدات لحػكسة السشذآت لكل مغ السالكيغ والسجراء العالع اليػم، وقج 
مجمذ اإلدارة وأصحاب السرمحة مغ السجتسع األىمي، فسغ خالل اتباع مبادغ الحػكسة تؤدؼ إلى  ءوأعزا

دية ومكافحة خمق االحتياشات الالزمة ضج الفداد وسػء اإلدارة مع تذجيع الذفافية في الحياة االقترا
 الفداديغ.

معاييخ  –خرائص -ما مجى تطبيق الحؽكسة )مبادئتكسغ مذكمة البحث في الدؤال التالي:  ومغ ىشا
 ومؤشخات قياس( عمى القطاع العام الرشاعي ؟

:البحث فخضيات  
 .الرشاعي القطاع واشكاليات بالحؽكسة الرشاعي القطاع اىتسام بيؼ عالقة يؽجج ال: األولى الفخضية

 .الحؽكسة تطبيق ومعؽقات القطاع العام  اشكاليات بيؼ عالقة يؽجج ال :الثانية فخضيةال
 

 :البحث أىجاف
 :إلى البحث اىح يجفي

 .9102بريغتيا التي خزعت لمتصػر عام   ومبادئيا الحػكسة مفيػم تػضيح    -
   مدتػػ  ورفع االداء السدتسخ في التحديغ العام  لزسان القصاع في الحػكسة تصبيق أىسية إبخاز    -

  .مػضفي القصاع العام داءأمخجمات السقجمة وتصػيخىا وتصػيخ ل اعمى جػدة وتحقيق الكفاءة     
   ثشاء  اعي مغ خالل تذخيز لمػاقع  قبل وأالقصاع العام الرشيا التي يعاني مشالسذكالت تحجيج   -

 داء الفعمي .السخصط  واألو بيان الفجػات بيغ التي يسخ بيا بمجنا الحبيب زمة األ    
    مغ  السصخوحة لحل مذاكل القصاع العام الرشاعي سػاءواآلراء والجراسات والخصط  تجسيع  االفكار -
 والمجان  دارة أو الجيات السذخفة عمى ىحا القصاع "رئاسة مجمذ الػزراءاإلخبخاء االختراصيغ أو ال   

   . " الرشاعية عمى الذخكات السؤسدات  العامة السذخفة  -وزارة الرشاعة   –ليحه الغاية السذكمة    
 :البحث أىسية

 ىسية البحث في الشقاط التالية :تكسغ أ 
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 الرشاعي وأثخىا عمى :  القطاع عمى الحؽكسة تطبيق في مجى -1
 ورقابة أداء . وفعالية بكفاءة الخجمات وتقجيع البخامج إدارة -
 .العالقة ذات األشخاف تػقعات تمبي بحيث الشافحة لمتذخيعات وفقا   اإلدارية واإلجخاءات القخارات اتخاذ -
 .والعجالة واالنزباط والسدؤولية االجتساعية والشداىة الذفافيةو  واإلفراحاءلة والسذاركة السد  -
 .القخارتصبيق أفزل السسارسات لتعديد التعاون وإشخاك كافة السػضفيغ في صشع  -
 الػصائية السذخفة .والجيات المجان دارة التشفيحية و إلا ودارة مدؤوليات مجمذ اإل -
 الحج مشيا .جخاءات تحجيجىا وتقييسييا بيجف التقميل أو إدارة السخاشخ ومكػناتيا وإ -
 .الخجمات العامةوتصػيخ الذفافية والخقابة والتشطيع والسداءلة عديد الشداىة و مكافحة الفداد اإلدارؼ وت -
 والػقػف عمى الجيػد لفعمي والرعؽبات التي يعاني مشيا القطاع العام الرشاعيالتعخف عمى الؽاقع ا -9

 العام القصاع شخكات لشجاح ميع عامل باعتبار الحػكسو تصبيقيا معػقات وبيان الحػكسة دور لتفعيل السحمية
 وتصػرىا.

 العام القطاع في  الحؽكسة:  ولاأل  الفرل
 العامتعخيف الحؽكسة في القطاع ول : البحث األ 

 لألدبيات  : السخاجعة الشقجية -
  :يمي كسا مخترة دولية مؤسدات قجمتيا لمحػكسة تعخيفات عجة ىشاك

 ، عسالاأل مشطسات تػجيو بػاسصتو يتع نطام ىي”:OECD“ والتشسية االقترادي التعاون  شعسةم -
 مجمذ مثل الذخكة في السذاركيغ بيغ والسدؤوليات لػاجبات تػزيعا إشار ليكل تحجد بحيث ، عمييا والخقابة

 القخارات التخاذ واإلحكام القػاعج وتزع”،Stakeholders“  السرالح أصحاب مغ وغيخىع والسجيخيغ دارةاإل
 .0الذخكة بذؤون  الستعمقة

 في والتحكع الذخكات دارةإ خاللو مغ يتع الحؼ الشطام ىي ”:IFC”0 الجولية التسؽيل مؤسدة  -
  ..عسالياأ 
 مجمذ يتبعيا التي والسسارسات السدؤوليات مغ مجسػعة ىي: 3القانؽنييؼ يؼلمسحاسب العخبي السجسع -

 السخاشخ دارةإ مغ والتحقق ىجافاأل تحقيق وضسان استخاتيجي تػجيو تقجيع بيجف التشفيحية دارةواإل دارةاإل
 .مدؤول نحػ عمى السؤسدة مػارد واستغالل مالئع، بذكل

                                                           
11
    االلخصبدٌتااللخصبدٌت  انخًٍُتانخًٍُت  ئنىئنى  ذفذفحٓحٓ  دٔنٍتدٔنٍت  يُظًتيُظًت  ًًْْٔٔ  16611661  سُتسُت  سبخًبزسبخًبز  يٍيٍ  3333  فًفً  أَطأثأَطأث  :”:”OOEECCDD““  ٔانخًٍُتٔانخًٍُت  االلخصبديااللخصبدي  انخؼبٌٔانخؼبٌٔ  يُظًتيُظًت  --  

  ..انخجبرٌتانخجبرٌت  انخببدالثانخببدالث  ئَؼبشئَؼبش  ٔئنىٔئنى
22
  انذٔنًانذٔنً  نهبُكنهبُك  حببؼتحببؼت  انًخحذة،انًخحذة،  األيىاأليى  نٍٓئتنٍٓئت  يخخصصتيخخصصت  ٔكبنتٔكبنت  ًًْْٔٔ. . 16561656  ػبوػبو  حأسسجحأسسج  :”:”IIFFCC””    انذٔنٍتانذٔنٍت  انخًٌٕمانخًٌٕم  يإسستيإسست    --  
33
  انؼزةانؼزة  انًحبسبتانًحبسبت  يُٓتيُٓت  لبدةلبدة  يٍيٍ  ػذدػذد  ٍٍيي  16941694  سُتسُت  انمبٍٍٍََٕانمبٍٍٍََٕ  نهًحبسبٍٍنهًحبسبٍٍ  انؼزبًانؼزبً  انًجًغانًجًغ  حأسسحأسس  ::انمبٍٍٍََٕانمبٍٍٍََٕ  نهًحبسبٍٍنهًحبسبٍٍ  انؼزبًانؼزبً  نًجًغنًجًغاا  --  
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 مسارسة أنيا عمى ”الحػكسة“ مفيػم البخنامج يعخف UNDP: ”4“ االنسائي الستحجة االمػ بخنامج  -
 والعسميات لياتاآل ويذسل السدتػيات، جسيع عمى الجولة شؤون  إدارة داريةواإل والدياسية االقترادية الدمصة

 ويػقػن  القانػنية حقػقيع ويسارسػن  مرالحيع عغ والسجسػعات السػاششػن  يعبخ خالليا مغ التي و والسؤسدات
 . خالفاتيع لحل الػساشة ويقبمػن  بالتداماتيع

 عمى السعتسج الحكع بأنيا ”الحػكسة”  مفيػم الجولي البشظ يعخف ”World Bank ” 5الجولي البشغ  -
  العام. الرالح خجمة بيجف الجولة في الدمصة مسارسة خالليا مغ يتع ومؤسدات تقاليج

 الدياسات أنيا عمى ”العام القصاع سةحػك” السعيج يعخف  IIA ”6“ مخيكياأل الجاخمييؼ السجققيؼ معيج -
 بأسمػب العسميات وانجاز أىجافيا، تحقيق مغ والتأكج الحكػمية، السشطسة أنذصة لتػجيو السدتخجمة جخاءاتواإل

 .ومدؤول أخالقي
جخاءات الدياسات واليياكل التشعيسية واإلبأنيا مجسؽعة التذخيعات و " العام القصاع في الحػكسة تعخف 

الحكؽمية لتحقيق أىجافيا بأسمؽب ميشي  الذخكةتي تؤثخ وتذكل الطخيقة التي ُتؽجو وُتجار فييا والزؽابط ال
وأخالقي بكل نداىة وشفافية وفق آليات لمستابعة والتقييػ ونعام صارم لمسداءلة لزسان كفاءة وفعالية 

  .7"األداء مؼ جانب، وتؽفيخ الخجمات الحكؽمية بعجالة مؼ جانب آخخ
الحكػمية مغ أجل ضسان تحقيق الشتائج السصمػبة  الذخكة التختيبات التي تقػم بيا "الحػكسة ىي  باخترار فإن

  ." مغ قبل االشخاف ذات العالقة
 :8  العام القطاع في الحؽكسة أىجاف

 ، التذخيعات ) جخائيةواإل والتشطيسية التذخيعية األشخ امتمكت إذا جيجة حػكسة ذات الحكػمية الذخكة تعتبخ
 :مغ تسكشيا التي ...( ، األنطسة ، العسميات ، التشطيسية يياكلال
 وفعالية بكفاءة الخجمات وتقجيع البخامج إدارة : الجيج األداء. 
 األشخاف ذات تػقعات تمبي بحيث الشافحة لمتذخيعات وفقا   اإلدارية واإلجخاءات القخارات اتخاذ :السطابقة 

 . ( واالمتثال السالئسة.)   والسداءلة والشداىة الذفافية مغ العالقة
 Good Governance Principles    الخشيجة الحؽكسة خرائص البحث الثاني :

                                                           
44

  ببنًؼزفتببنًؼزفت  انذٔلانذٔل  ٔربطٔربط  انخغٍٍزانخغٍٍز  حذػىحذػى  يُظًتيُظًت  ًًْْٔٔ، ، انًخحذةانًخحذة  نأليىنأليى  حببؼتحببؼت  ػبنًٍتػبنًٍت  حطٌٕزحطٌٕز  ضبكتضبكت  ًًْْ  16661666--11--11  فًفً  االًَبئًاالًَبئً  انًخحذةانًخحذة  االيىااليى  بزَبيجبزَبيج  حأسسحأسس  --

  انًحهٍتانًحهٍت  انخًٍُتانخًٍُت  ححذٌبثححذٌبث  نًٕاجٓتنًٕاجٓت  حهٕنٓىحهٕنٓى  ززحطٌٕحطٌٕ  فًفً  ٔحسبػذْىٔحسبػذْى  دٔنتدٔنت  111111  فًفً  حؼًمحؼًم  ًًْْٔٔ. . أفضمأفضم  حٍبةحٍبة  نبُبءنبُبء  األضخبظاألضخبظ  نًسبػذةنًسبػذة  ٔانًٕاردٔانًٕارد  ٔانخبزةٔانخبزة

  ..ٔانؼبنًٍتٔانؼبنًٍت
55
  ْْٕٕ  انحبنًانحبنً  رئٍسّرئٍسّٔ ٔ 16461646  ٌُبٌزٌُبٌز  2121  فًفً  أػًبنّأػًبنّ  يًبرستيًبرست  فًفً  بذأبذأ  ٔلذٔلذ  ببنخًٍُتببنخًٍُت  حؼُىحؼُى  انخًانخً  انًخحذةانًخحذة  األيىاأليى  فًفً  انًخخصصتانًخخصصت  انٕكبالثانٕكبالث  أحذأحذ  ْْٕٕ  انذٔنًانذٔنً  انبُكانبُك  --  

  ..كٍىكٍى  ٌَٕغٌَٕغ  جٍىجٍى
66

يمزِ ٔالٌت فهٕرٌذا االيزٌكٍت يمزِ ٔالٌت فهٕرٌذا االيزٌكٍت   16411641حأسس ػبو حأسس ػبو     ((  IInnssttiittuuttee  ooff  IInntteerrnnaall  AAuuddiittoorrss  ))  ””  IIIIAA““  االيزٌكًااليزٌكً  انذاخهٍٍٍانذاخهٍٍٍ  انًذلمٍٍانًذلمٍٍ  ؼٓذؼٓذيي  --

    ْٔذفّ : يُح ضٓبدة  يذلك داخهً يؼخًذ انًؼخزف بٓب دٔنٍبً.ْٔذفّ : يُح ضٓبدة  يذلك داخهً يؼخًذ انًؼخزف بٓب دٔنٍبً.
11
  //hhttttpp::////mmqqqqaall..ccoomm//aauutthhoorr//ddrr--kkhhaallaaff--aall--wwaarrddaatt  يٕلغ  يمبليٕلغ  يمبل  ––  23162316--أصٕل انحٕكًت أصٕل انحٕكًت ––د .خهف ػبذهللا انٕارداث د .خهف ػبذهللا انٕارداث     --  
99
ًٓشة  دٔردٔر  --1212  انؼذدانؼذد  ––23192319))حــشٌزاٌحــشٌزاٌ((ٌـــَٕـــٌٍٕـــَٕـــٍٕ  ––  ـبنٍتـبنٍتانًانً  انـزلـببتانـزلـببت  يـجـهـتيـجـهـت--   ًٓشةاألج   انزضٍذةانزضٍذة  انحٕكًتانحٕكًت  ٔخذيتٔخذيت  حؼشٌشحؼشٌش  فًفً  انًبنٍتانًبنٍت  نهزلببتنهزلببت  انؼهٍبانؼهٍب  األج
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 السالية -الدياسية -القانػنية)  لمسداءلة وفعَّالة واضحة خصػط بأنيا:   Accountability  السداءلة .0
 فعَّال نطام إنذاء ضخورة و الحكػمي القصاع لمخجمات السقجمة السختمفة لمجيات  السحاسبة لزسان( اإلدارية –

 عقػبات وفخض السعشييغ، الحكػمييغ السػضفيغ بذأن السالية الحمة إلقخار فعَّال نطام وإنذاء الجاخمي لمتجقيق
 االمتثال. عجم حاالت عمى مالئسة

 عسمية في أساسي ا فاع ال السجني والسجتسع السػاششيغ مذاركة تعتبخ  :Participation السذاركة .9
 مذاركة خالل مغ والسجتسع الجولة بيغ التفاعل وتديل ، الجيسقخاشي الحكع دعع في تداىع لكػنيا ، لتشسيةا

  .القخار صانعي ومداءلة القخار اتخاذ في بالسداىسة السػاششيغ
 التقاريخ مغ مصمػب ىػ وما والسكتسل الشدية التعامل مغ كل تػافخ بسعشى: Transparency الذفافية .3

 .األعسال حالة عغ متػازنة صػرة تقجم وأن أميشة تكػن  أن يشبغي أنيا ىػ السالية
 – األشخاف كافة امتثال مجػ إلى القانػن  احتخام مفيػم يشرخف:  Law of Rule  القانؽن  سيادة .4

ا، كانػا سػاء   تذخيعات أو قػانيغ مغ القانػنية لمسشطػمة  – مجني مجتسع أو حكػمية، مؤسدات أو أفخاد 
 السستمكات واختالس الحكػمييغ السػضفيغ رشػة لتجخيع الالزمة التجابيخ كافة واتخاذ الخ… لػائح و
 استغالل وإساءة بالشفػذ، والستاجخة واستغالل الخاص، القصاع أو العام القصاع في سػاء تدخيبيا أو تبجيجىا أو 

 .اإلجخامية العائجات وغدل السذخوع، غيخ واإلثخاء الػضائف،
 العامة الدمطة استخجام إساءة بأنو" الفداد" ُيعخف Corruption Combating  الفداد مكافحة .5

 ونز " ذالشفؽ استغالل السحاباة، االبتداز، الخشؽة، لتذسل الفداد صؽر وتتعجد مكاسب، تحقيق أجل مؼ
  لسحاسبيةوا السالية لمخقابة العميا لألجيدة الجولية عغ السشطسة الرادر الفداد مكافحة دليل/ 0011/ السعيار

ANTOSAI 2 األىجاف - الفداد لسكافحة السؤسداتية الفداد مثل : الثقافة مغ الحج أنطسة مكػنات عمى - 
 السخاقبة - التػاصل  - الفداد مكافحة بخنامج - وتحميميا السخاشخ تقييع -الفداد مغ لمحج التشطيسية السدؤولية

 داد مغ خالل :الحج مغ الف والحػكسة الخشيجة  تعسل عمى .والتعجيل
 والتقييػ والتخشيحات والتخفيعات والتجريبالتؽظيف اجخاءات  ووالتحفيد  السؽظفيؼ رواتب زيادة. 
 الؽظيفي . التجويخ   
 والعجالة  والسحاسبة   الرخاحة و الذفافية تعديد. 
 التشعيسية الشداىة تعديد. 

                                                           
 الفساد مكافحة تدقيق دليل -5055المعيار – (ISSAI) واحملاسبة العامة املالية للرقابة العليا لألجهزة الدولية املعايري -  9

 org.issai.w:  االلكتروني الموقع (.www.intosaicommunity.net) اإلنتوساي مجتمع        
  

  

http://www.intosaicommunity.net/
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 لمخجمات إلخ الخاص، القصاع ني،السج السجتسع الحكػمة، تقجيع درجة بيا ُيقرج  :Justice العجالة .6
 بشاء   الحكػمييغ السػضفيغ وتخقية تعييغ يكػن  بحيث. الفخص تكافؤ ومبجأ لالحتياجات وشبق ا السداواة، قجم عمى
 بذكل وضائفيع أداء مغ تسِكّشيع وتجريبية تعميسية بخامج وأىسية واإلنراف، والججارة الكفاءة، معاييخ عمى

  .صحيح
 .والرحيح السشاسب األخالقي الدمػك اتباع أؼ : plineDisci طاالنزبا .7
 أولػيات ضسغ القخارية برانع االلتدام ثقافة ىي :Social Responsibility االجتساعيةالسدؤولية   .8

 لسجتسعاتيا السدتجامة التشسية تجاه الحكػمة قبل مغ التامة والسدانجة الجعع وتػفيخ االستخاتيجي، التخصيط
 مدتػػ  عمى السحافطة إلى تيجف التي العامة الخجمات مغ العجيج تػفيخ خالل مغ تساعيةاالج الخفاىة وتحقيق

 .واالقترادؼ االجتساعي االستقخار مغ متقجم
 

 الثالث : معاييخ حؽكسة القطاع العام  البحث
  :السحػريغ التالييغ تخكد الحػكسة مغ السشطػر الحكػمي عمى

 لجولة الكفاءة والفعالية في إدارة مؽارد ا -1
  ضسان حقؽق األطخاف ذات العالقة -0
العسل " الحكػمية الذخكة  لتصبيق الحػكسة في القصاع العام، يجب عمى اإلدارة العميا واإلدارة التشفيحية في و 

مصمقة، إال  في جسيع األوقات. ورغع أن السرمحة العامة فكخة ندبية وليدت "  عمى تحقيق السرمحة العامة
 الذخكة  مغ قبل  يو أنيا تعشي الفػائج الستأتية لرالح السجتسع ككل مغ القخارات الستخحةأنو مغ الستفق عم

  :لعالقة. وىحا يتصمبا الحكػمية التي يشبغي أن تؤدؼ إلى نتائج إيجابية لستمقي الخجمة واألشخاف ذات
 بالشداىة والقيػ األخالقية وسيادة القانؽن  اإللدام -1 
 :الشداىة .أ

األوقات عغ  الحكػمية تعديد ثقافة العسل مغ أجل السرمحة العامة في جسيع الذخكة  العميا في عمى اإلدارة 
بحيث تزسغ  الذخكة   شخيق تبشي مدتػيات عالية مغ قيع الشداىة وتصبيقيا عمى جسيع السدتػيات داخل

 التعامل مع الجسيع بعجالة ودون تسييد أو انحياز
 القيػ األخالقية .ب

جدء أصيال  مغ ثقافة تعديد لمحػكسل ويشبغي أن  الحكػميةالذخكة ة، يشبغي أن تكػن الكيع والسعاييخ األخالقية  
  .لإلدارة العميا والسػضفيغ وقخاراتيا، فزال  عغ الدمػك الذخري وإجخاءاتياتذكل األساس لجسيع سياساتيا 

  سيادة القانؽن  .ج
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الجستػر،  خيعات قانػنية عادلة مكتػبة صادرة وفقسيادة القانػن تعشي أن تسارس الحكػمة سمصتيا وفق تذ
  .وضسان السداواة أمام القانػن ضسغ نطام قزائي مدتقل، وتأميغ العجالة بكفاءة ونداىة

  األطخاف ذات العالقة وإشخاكاالنفتاح   -0
  االنفتاح .أ

السرمحة  عمى تحقيقبالعسل  التداميايثبت مجػ  نفتاحاالالحكػمية أن تطيخ قجرا  مغ الذخكة يجب عمى 
صشع القخار واإلجخاءات  العامة في كل األوقات وضسان الحرػل عمى ثقة األشخاف ذات العالقة في عسمية

  .التي تتخحىا

 إشخاك األطخاف ذات العالقة  -ب
والسجسػعات  يعخف البشظ الجولي اإلشخاك بأنو "عسمية صشع القخار وحل السذكالت، التي تتزسغ عمى األفخاد

الستأثخيغ بالقخارات التي  غ يسثمػن السرالح الستشػعة والخبخات ووجيات الشطخ السختمفة لرالح جسيعالحي
 ."يتخحونيا واإلجخاءات التي تتبع لتشفيحىا

 تحجيج الشتائج السخجؽة لتحقيق التشسية السدتجامة -3
 : تحجيج الشتائج السخجؽة .أ

واضح لمجائخة  يادة قػية تقػم بػضع تػجو استخاتيجيمغ مبادغ الحػكسة في القصاع العام ضخورة وجػد ق
كأساس لمتخصيط واتخاذ  الحكػمية متفق عميو مغ قبل جسيع األشخاف ذات العالقة. ويشبغي أن تدتخجم

ومذاريع تشفح مغ خالل خصط تذغيمية  القخارات مغ خالل تختيب أولػيات عسميا ومغ ثع تخجستيا إلى بخامج
  .السدتػيات مؤشخات قياس أداء عمى كافةتختبط بإشار زمشي محجد و 

 : الفؽائج االقترادية واالجتساعية الستحققة مؼ التشسية السدتجامة .ب
 :الحكػمية  الذخكة  تججر اإلشارة ىشا إلى أن عمى اإلدارة العميا في 

    ة. لتزارب السرالح بيغ تحقيق مختمف الفػائج االقترادية واالجتساعي وضع تعميسات واضحة تجشبا 
  ف ذاتاشخ العامة بحيث تخاعي احتياجات األ العسل عمى تحقيق التػازن بيغ مختمف السرالح 

 العالقة وتداىع في تػزيع مكاسب التشسية بعجالة، وتيتع دائسا  بحساية مرالح السػاششيغ وضسان
 .حقػق جسيع الستعامميغ معيا

 ا وضع اإلجخاءات الالزمة لتحقيق الشتائج التي تػ تحجيجى -4 
 وضع اإلجخاءات الالزمة .أ

بسا في  بتحميل مؽضؽعي ودقيق لمخيارات الستاحةالحكػمية الكيام الذخكة يشبغي عمى اإلدارة العميا في 
لتحقيق الشتائج  والشتائج الستؽقعة لكل البجائل مؼ أجل تحجيج اإلجخاءات الؽاجب اتخاذىا ذلغ السخاطخ
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 .الحػكسة وإجخاءاتى السدائل القانػنية والسالية ويشبغي أن يذسل ىحا التحميل عم السخجؽة.
 صياغة الخطط التشفيحية .ب

 الحكػمية بتحجيج أىجافيا االستخاتيجية وتختيب أولػيات عسميا ومغ ثع تخجستيا إلى تقػم الجوائخ
 بخامج ومذاريع تشفح مغ خالل خصط تذغيمية تختبط بإشار زمشي محجد ومؤشخات قياس أداء

  .يات، ويتع رصج السخررات السالية السصمػبة ليا مع تحجيج مدؤوليات التشفيحعمى كافة السدتػ 
 .الخصة االستخاتيجية مغ قبل اإلدارة العميا اعتسادويتع بعج ذلظ 

 تحقيق االستفادة السثمى مؼ الشتائج السخجؽة .ج
ا لتعسل عمى تحقيق ترسيسي يجب عمى اإلدارة العميا التأكج مغ أن السػازنات والخجمات والسذاريع قج تع

لمتغيخات في البيئة الخارجية التي قج تشذأ  الشتائج السخجػة بأفزل استخجام لمسػارد الذحيحة واالستجابة
 .الشتائج السخجػة خالل فتخة السػازنة مغ أجل ضسان استسخار تحقيق

 بشاء القجرات السؤسدية والقيادية وقجرات مؽظفي الجوائخ الحكؽمية  -5
 رات السؤسديةبشاء القج .أ

الػسائل  تعدز مسارسات الحػكسة في القصاع العام القجرة عمى صشاعة القخار الدميع باستخجام أفزل
الحكػمية الذخكة  والسسارسات، كسا تعسل عمى تػزيع السيام وتحجيج السدؤوليات حدب ليكل الحػكسة في

مع العػامل والستغيخات  لتصػيخ والتكيفوليكميا التشطيسي لتحقق السخونة واالستجابة لستصمبات التغييخ وا
 والسخاشخ.  الجاخمية والخارجية، فزال  عغ التغيخات االقترادية والدياسية والبيئية

 بشاء القجرات القيادية .ب

حيث تختمف مغ  الحكػمية باإلدارة العميا واإلدارة التشفيحية. ورغع أن الجوائخ الحكػمية الذخكة  تشاط الكيادة في 
واإلدارية، إال أن الحػكسة في القصاع  التشطيسية وجية االرتباط ودورىا الػضيفي ومجػ االستقاللية الساليةالبشية 

والسدؤوليات بيغ اإلدارة العميا واإلدارة التشفيحية عمى  العام تتصمب الػضػح بذأن مختمف األدوار التشطيسية
ة تبيغ صالحيات ومدؤوليات كل مشيع بػضػح العميا نذخ الئح جسيع السدتػيات والسػضفيغ. وعمى اإلدارة

  .لألشخاف ذات العالقة
 بشاء قجرات مؽظفي الجوائخ الحكؽمية .ج

واستبقاء  بالشدبة لمقصاع العام لحلظ تعتبخ عسمية تعييغ وتحفيد ىؽ رأس السال األىػيعتبخ السػرد البذخؼ 
تػفيخ البيئة التي تسكغ  العميا واإلدارة التشفيحيةالحكػمية. وعمى اإلدارة  الذخكة  السػضفيغ قزايا حيػية لشجاح 

 ثقافة إيجابية، تخحب باألفكار  السػضفيغ مغ األداء الجيج وتقجيع الخجمات بذكل فعال مغ خالل خمق
 .السقتخحات، وتدتجيب لػجيات نطخ السػضفيغ، وتػضح القخارات
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  .أساس الججارة تعييؼ السجراء بذفافية وفق التذخيعات ذات العالقة عمىكسا يجب 
العسمية  لتدويجىع بالسعمػمات األساسية حػل وضائف لبخنامج تؽجيومغ الػاجب إخزاع السػضفيغ الججد 

االترال وكيفية  اإلدارية السختمفة والتذخيعات الشاضسة لمعسل وأخالقيات الػضيفة العامة ٕواكدابيع ميارات
وأن يتع تقييع  .بكفاءة وفعالية ىع عمى الكيام بأعساليعالتعامل مع اآلخخيغ، باإلضافة لمسيارات التي تداعج

 .لمسػضفيغ بجسيع مدتػياتيع بذكل دورؼ  وتحجيج االحتياجات التجريبيةالسػضفيغ وفقا  لشطام الخجمة السجنية 
 : محكسة لمسالية العامة ُ وإدارةإدارة السخاطخ واألداء مؼ خالل رقابة داخمية فاعمة  -6
مشتطسة لتحجيج وقياس السخاشخ التي يػاجييا العسل وتقييسيا وفقا  الحتساالت عسمية ىي  إدارة السخاطخ .أ

  .والزخر الحؼ يسكغ أن تحجثو، وتحجيج العشاصخ التي يسكغ تحسميا أو تجشبيا حجوثيا
 :اإلجخاءات التي يشبغي عمى الجوائخ الحكؽمية تبشييا إلدارة السخاطخ وفيسا يمي أىػ

  عة وتقييع الخصط االستخاتيجية بذكل دورؼ إعجاد مشيجية لسخاج. 
  بشاء عمى ىحه السشيجية   الذخكة حرخ كافة السخاشخ السحيصة ب. 
  قياس وتقييع شبيعة السخاشخ حدب نػعيا ودرجة تأثيخىا عمى األداء واحتسال حجوثيا. 
  ترشيف السخاشخ لمتعامل معيا حدب األولػيات الستاحة. 
  بشاء عمى ىحا الترشيف وتشفيحىا تحجيج الخصط البجيمة  .وخصط الصػارغ التذغيمية  
 إدارة األداء .ب

العسمية، بسا  يشبغي عمى الجوائخ الحكػمية ضسان وجػد آليات فعالة لسخاقبة تقجيع الخجمات في جسيع مخاحل
  .في ذلظ التخصيط ووضع السػاصفات والتشفيح والسخاجعة السدتقمة ما بعج التشفيح

 :الخصج السدتسخ والسخاجعة الجورية لسا يمي الجوائخ الحكػمية كسا يجب عمى
   التأكج مغ أن الشتائج السخجػة ال تدال مالئسة أو ما إذا كانت بحاجة لمتعجيل أو الححف. 
    وكفاءة الحكػمية ما زالت تحقق تمظ الشتائج بفعالية الذخكة  التأكج مغ أن الخجمات التي تقجميا. 
    بدبب  إذا كان ىشاك أية تغييخات في البيئة الجاخمية أو الخارجية تحتاج إلى معالجةالتأكج ما    

 .أثيخىا عمى تحقيق الشتائج        
 رقابة داخمية فعالة .ج

وفق نطام  يجب عمى اإلدارة العميا وضع استخاتيجية لمخقابة الجاخمية تزسغ وجػد نطام رقابي داخمي فعال
الجاخمية ومشحيع الرالحيات الكافية وربصيا  فيخ بيئة العسل السشاسبة لػحجات الخقابةضسغ تػ  الخقابة السالية

العسل، وااللتدام بتصبيق التػصيات. وذلظ لزسان تحقيق  مع متخح القخار بذكل مباشخ لزسان الحيادية في
  :الحكػمية مغ خالل الذخكة  أىجاف 
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 .وكفاءة تشفيح الخصط االستخاتيجية والتذغيمية بفعالية *  
في الػقت  تػفيخ معمػمات مفيجة ومػثػقة لمسدتخجميغ الجاخمييغ والخارجييغ التخاذ القخارات الدميسة  * 

 .السشاسب
 .الذخكة  ب ضسان اإللتدام بالتذخيعات السعسػل بيا، وكحلظ الدياسات واإلجخاءات واألدلة الخاصة *  
 .ل وسػء االستخجام والتمفمغ الزياع واالحتيا الذخكة الحفاظ عمى مػارد  *  
 .الذخكة  ضسان تػافخ وسخية وسالمة نطع السعمػمات الخاصة ب *  

 .الخقابة والتجقيق الجاخمي واألنذصة الخقابية األخخػ التي تزسغ السداءلة* 
عمى تحديغ  تداعج تذكيل لجشة مدتقمة لمخقابة الجاخميةومغ السسارسات الجيجة لمحػكسة في القصاع العام 

والخارجي، وفعالية وضيفة  ءة وفعالية إدارة السخاشخ والخقابة الجاخمية، وتعديد مػضػعية التجقيق الجاخميكفا
  .التجقيق واصجار التقاريخ عغ األداء السالي وغيخ السالي

 إدارةُ محكسة لمسالية العامة .د
ة لمجائخة، بحيث تزسغ الكيام السدتػيات التشطيسي يجب أن تكػن اإلدارة السالية متصػرة ومتكاممة عمى جسيع

 :بالسيام التالية
   السعمػمات السالية  وتفديخ تقجيع التقاريخ الالزمة لإلدارة العميا واإلدارة التشفيحية تتزسغ التحميل السالي

األىجاف السالية، وتدويجىع بالسعمػمات  وغيخ السالية بحيث تداعجىع في فيع الػضع السالي ومجػ تحقق
 .واالستخاتيجية لمجائخة الالزمة لتحجيج األىجاف التشطيسيةوالتحميالت 

  السالية والدياسات  تػفيخ السخررات والتسػيل الالزم لتقجيع الخجمات العامة، بسا في ذلظ وضع األىجاف
رأس السال العامل،  وإدارةالزخيبي،  عجاد السػازنات العامة، والتخصيطوا واالستخاتيجيات، والخصط التشفيحية 

 .التجفق الشقجؼ، والسخاشخ الساليةو 
   السػازنات،والتشبؤات، والخقابة  وإعجادإدارة األداء مغ خالل وضع وتشفيح استخاتيجية مالية، وتحجيج التكاليف

  .السالية
 :تطبيق السسارسات الجيجة في مجال الذفافية وتقجيػ التقاريخ وصؽاًل إلى تطبيق فعال لمسداءلة -7
 ات الجيجة في مجال الذفافيةتطبيق السسارس .أ

العالقة بسا في  ذات األشخافعمى القصاع العام ككل أن يتستع بقجر مغ الذفافية وسيػلة التػاصل مع مختمف 
ومفيػمة وتشذخ بأسمػب  ذلظ السػاششيغ ومتمقي الخجمة والسػضفيغ. وأن ُتكتب تقاريخ السداءلة بمغة سيمة

والسكتػبة وشبكات التػاصل االجتساعي  سائل اإلعالم السخئية والسدسػعةيشاسب الفئة السدتيجفة، بسا في ذلظ و 
  .عمى الذبكة العشكبػتية.
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 تطبيق السسارسات الجيجة في مجال التقاريخ .ب
ترػيب االنحخافات  غمالذخكة بالتػقيت السشاسب تسكغ متخحؼ القخار داخل تقاريخ الستابعة الجورية إن إعجاد 

السشاسبة في حال التقريخ في األداء،.  اإلجخاءات اتخاذتغيخ الطخوف السحيصة أو في اإلنجاز الشاتجة عغ 
، سشػيا  عمى األقل، بالشطخ لسجسػعة مغ دوري  بإعجاد ونذخ تقاريخ تقييػ األداء بذكلالحكػمية الذخكة وتقػم 

س ومختبصة بإشار السدتػيات، بحيث تكػن ىحه السؤشخات قابمة لمكيا السؤشخات التي تكيذ أداءىا عمى كافة
  :تحتػؼ ىحه التقاريخ عمى العشاصخ الخئيدية التالية زمشي ومشصكية. ويجب ان

 .الدياسات العامة الستبعة - 
 .ألىجافيا االستخاتيجيةالذخكة  مجى تحقيق -
 .الخئيدية الستؽقعة السخاطخ -
 .السخررة الذخكة بالسؽاردمجى التدام  -
 .خطط التحديؼ -

 
 التجقيق الخارجي .ج

تقػم بو ىيئة  الحكػمية مغ متصمبات السداءلة في القصاع العام الحؼ الذخكة  يعتبخ التجقيق الخارجي ألعسال 
التجقيق الخارجي اإلدارة العميا  خارجية مدتقمة حػل عجالة ومػثػقية التقاريخ السالية لمجائخة. كسا يداعج تقخيخ

حػل مخخجات التجقيق. كسا أن نذخ تقخيخ  قجيع التػصيات السشاسبةفي االضصالع بسدؤولياتيا مغ خالل ت
الذخكة  الػقت السشاسب يداعج في تسكيشيع مغ مداءلة  التجقيق الخارجي واتاحتو لألشخاف ذات العالقة في

 .الحكػمية
مخاقبة   السالية لمخقابة السخكدي  الجيازعمى أن يتؽلى  " السالية لمخقابة السخكدؼ  الجياز01ويشز قانػن 

وحداب األمانات والدمفات والقخوض والتدؽيات والسدتؽدعات، والخقابة عمى األمؽال  واردات الجولة ونفقاتيا
 لمتأكج مؼ سالمة إنفاقيا برؽرة قانؽنية وفاعمة، والتثبت مؼ أن القخارات واإلجخاءات اإلدارية في العامة

 لتذخيعات الشافحة. ا و 9113لعام  46القانػن  " وفق توالجيات الخاضعة لخقاب
 الحكػمية العسل عمى تدييل أعسال التجقيق الخارجي بتػفيخ كافة السدتشجات والبياناتالذخكة عمى و 

 :العشاصخ التالية والسعمػمات السصمػبة. عمى أن يخاعى عشج إعجاد تقاريخ الخقابة الخارجية أن تحتػؼ عمى
 .ة الستخحةتؽثيق القخارات اإلجخائية واإلدارية والسالي  - 
 .مجى االلتدام بالتذخيعات القانؽنية ذات العالقة والتأكج مؼ تطبيقيا  -
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 .التأكج مؼ تشفيح وتؽثيق اإلجخاءات الترحيحية الشاتجة عؼ أعسال التجقيق الدابقة  -
 .التأكج مؼ تؽثيق أعسال الخقابة الجاخمية والتقيج بتطبيق تؽصياتيا  -

 
 – العام القصاع في الحػكسة نسػذج( 6) رقع الذكل

 جةالستح السسمكة – والسحاسبة العامة السالية ومجسع لمسحاسبيغ الجولي االتحاد عغ الرادر
 

 

 في سؽرية الفرل الثاني : اشكاليات القطاع العام
 الرشاعي واقع القطاع العام : ولاأل  البحث

 عغ بسشأػ يكغ لع  الحؼ الدػرؼ  لالقتراد الفقخؼ  العسػد مقاتح أحج الرشاعي العام القصاع يعتبخ      
 وصمت خدائخا األزمة كبجتو أن بمة الصيغ زاد فقج الكثيخة، وخدائخه األزمة قبل تخىمو فخغع سػرية، في  الحخب
 خيةالجفت الكيسة وفق ومقجرة الرشاعية، السجن فييا بسا ليخة، مميار 048 نحػ إلى التقجيخات أخخ وفق قيستيا

 السكتب أجخاه  مدح وفق ُيذّغل العام الرشاعي القصاع فإن ذلظ عغ عجا السشفعة، وفػات الثابتة لمسػجػدات
 93.8 العام في العامميغ وأجػر رواتب كتمة وبمغت عامال 80100 نحػ 9100 خالل لإلحراء السخكدؼ 

 ل.س. مميار
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 0311 نحػ عجدىا بمغ فقج  والستزخرة العسل عغ الستػقفة والسرانع الذخكات عجد استعخضشا حال وفي
 اإلجسالي مغ بديصة   ندبة   تذكل وىي مشذأة، 9311 نحػ البالغة السشذآت إجسالي مغ %03 وتذكل مشذأة،

 القصاع ويعاني ألف، 011 نحػ تعجادىا يبمغ وكان صغيخة، حخفية وأغمبيا الدػرية، الرشاعية لمسشذآت العام
 السخونة وغياب والتخىل الفداد عؼ" ناتجة اقترادية خدائخ مغ اليا  وح سابقا سػرية في الرشاعي العام

 اإلداري  الشعام قجرة عجم " إلى 9106 خالل الرشاعة لػزارة تقخيخ أشار حيث ،" والتعاقجات بالتعامالت
 القيؽد بدبب وذلغ شخكاتو، إلدارة الالزمة السخونة متطمبات مع التساشي عمى الرشاعي العام لمقطاع الحالي
 الدمع أو الخاص القطاع مشافدة عمى قادر غيخ تجعمو والتي مشيا يعاني التي والتذخيعية والسالية اإلدارية

  " السدتؽردة

"عخبر. د وبّيغ 
00

 التكشػلػجي التصػر مغ ميسة جػىخية لتغيخات تعّخضت العالع مدتػػ  عمى الرشاعة أن 
 العالع مدتػػ  عمى الرشاعي لإلنتاج تصػر اكىش كان 9100و 9104 عام وفي وغيخىا، السعمػمات وتبادل
 .والتغييخ اإلنتاج ووسائل شخق  في جػىخؼ  تغييخ وكحلظ

 جخد إلى ونحتاج والفداد، االبتداز عغ بعيجا   الرشاعي لمقصاع قػية «نفزة» إلى نحتاج أنشا عخبر .وأكج
 الذخكة استسخار وأىسية اشياوبشذ فييا الشطخ إعادة إلى بحاجة التي السعامل ىي ما لسعخفة كامل وتذخيز

 العقمية عغ التخمي ذلظ مغ واألىع لمسعامل، ججيجة أنذصة إلى والتػّجو مشيا، الخاسخة والسيسا إيقافيا، مغ
 . الخدائخ تدتسخ فدػف وإال القصاع، ىحا في العاممة القجيسة

 الحجيثة والتقانة العام مقطاعل  الشاظسة  البيئة مثل ىامة مدائل إلى تتطخق  لػ الخؤى  ىحه أن الباحث  ويخى 
 . االدارية الشاحية مؼ العام القطاع هيكمة وإعادة

قاسع دمحم عبجالخزاق .د رؤية حدب  القصاع مشيا يعاني التي السذاكل وأما
12

 : التالية الشقاط في تتخكد  

 . اإلدارية القخارات كفاءة عجم-أ 

 .اإلدارية اليياكل في والخمل  السخكدية -ب 
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 .العام القصاع عمى والديصخة الخقابة عفض-ج 

 .األعسال إنجاز تكاليف ارتفاع -د 

 .والستدايج الكبيخ العام اإلنفاق إلى العام القصاع حاجة-ه 

 .عامة خجمات إلى العام اإلنفاق تحػيل في الكفاءة عجم-و 

 .القخارات مغ والستأثخة لسشطسةا خارج تقع التي الجيات عغ بعيجا   القخار متخح تجعل والتي السدألة عجم-ز 

 .مدؤولياتو أداء عمى قجرتو وعجم مشو السخجػة لمشتائج العامة القصاع تقجيع عجم-ح 

 كافييؼ، غيخ ولكؼ ضخوريان شخطان ىسا اإلصالح في والخغبة العام القطاع أزمة معالجة إن" الباحث ويعتقج
 . " الفعمية الحؽكسةو  اإلرادة تؽفخ مؼ البج إذ

 الرشاعي القطاع العام ةحؽكس مبادئ قتطبي تمعؽقا: الثاني  حثلبا
 وهيكميتو : الرشاعيالقطاع العام  بيئة ضسؼالسعؽقات  مؼ األول السرجر :أوال

 ان بالزخورة ليذ  ساس في تصبيق الحػكسةاألىحه السدألة  تعتبخ : دارةواإل السمكية بيؼ الفرل عجم .0
ن يتستع أ الزخورؼ  مغ ولكغ ) السالك ( مغ العامميغ في الجولة شفيحؼالت الخئيذ أو دارةيكػن رئيذ مجمذ اإل

دارية ية الشتائج  والقخارات اإلالذخكة ويتحسل مدؤولأو  السؤسدة دارةإ فيوخبخة  عالية وكفاءة بقجرة الخئيذ
لتصبيق   (والسالي ػيس القانػني واالدارؼ الجولة )مشحو التفابل عمى مغ قبمو وبالسق الستخحةواالقترادية 

 الحػكسة بذكل يحقق الشتائج السخغػبة.

عمى القصاع العام الحكػمي بذكل عام  وركائدىا ومقاييدياسبادئ الحؽكسة ومعاييخىا التطبيق عجم  .9
  والقصاع الرشاعي باألخز . 

 ىسيا :أ مؼدارة القطاع العام الرشاعي تخص إ معؽقات .3

 ومدتػػ  القصاع العام دارةإومدؤوليات   لتشفيحيةا دارةاإل وميسة دارةاإل مجمذ بيغ ميسة الفرل عجم 
 . السجمذ اجتساعات دوعج الخقابة
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 تقجيع اجتيادات عمى قادريغ مشاسب  بعجد دارةاإل مجمذ في تشفيحيغ غيخ مدتقميغ أعزاء تػفخ عجم 
  الرشاعي .خبختيع وتفيسيع لعسل القصاع العام  ومغ بالسدؤولية  احداسيع مغ نابعة مدتقمة
 دارة ولجشة إ والتخ شيحات السكافآت ولجشة التجقيق الحػكسة ولجشة  لجشة) كيل لجان الحػكسةعجم تذ

غيخ  عزاءأ  تػفخ دارية بالذكل الحالي وعجممجالذ اإلدارة والمجان اإل ةواستقاللي ةفعاليعجم و  (السخاشخ
 . فييسا تشفيحيغ مدتقميغ 

  السؤىالت والقجرة والتجريب وتحسل عخفة التي تتستع بالسالخبخات مغ الكادر البذخؼ فخ عجم تػ
 . وتصبيقيا بذكل  مغ قبػل مفيػم الحػكسو ومبادئيا ومعاييخىا التي يسكشياواالختراص والذيادات العمسية 

  دارة .والذفافية لمجان ومجالذ اإل مسحاسبة والسدألةلنطع وتذخيعات و بيئة عجم تػفخ 
 يغعاجد الخارجية (  –ؤوليغ عغ الخقابة ) الجاخمية السدخ معاييخ ومقاييذ لمحػكسة يجعل عجم تػف  
 الشتائج . باألداء أو عغ قياس االنحخاف   
  وتعجد الجيات الػصائية السذخفة عميو ليكمية القصاع العام الرشاعي القانػنية واالدارية والسالية الحالية

 حػكسة الخشيجة .لعسل ال تعبيخ معيق ىاموكحلظ الجيات الخقابية 
 بالعامميغالعميا  اإلدارة ثقة فقجان إلى يؤدؼ الفداد انتذار إنّ :  البيخوقخاٌشية وزيادة بالعامميغ الثقة فقجان 
 إلى يؤدؼ مّسا تفػيزيا وعجم الرالحيات تخكيد إلى يؤدؼ وىحا السشطسة، في ايوالجنٌ  الػسصى اإلدارات في

 التفديخ حخية لمعامميغ يتيح مّسا المػائح، سبع في والغسػض البصيئة، الخوتيشية واإلجخاءات التعقيجات كثخة
 شخرية مشافع عمى الحرػل بيجف إدارية عخاٌقيل وضع مغ لمبعس السجال يفدح الحؼ مخاأل بيا، والتالعب

 . السشطسة مع الستعامميغ السػاششيغ مغ إضاٌفة
 العام القصاع داخل خىاغي أو السالية السكافآت أو التجٌرب أو التخقية فقجانو  التشٌطيسية العجالة فقجان 

   .الرشاعي
  الرشاعي :  القطاع العام بيئة خارج السعؽقات مؼ  مؼ الثاني السرجر :ثانيا
  الرشاعي العام لمحكػمة ونطختيا لػضع الحالي والسدتقبمي القصاع والساليةالدياسات االقترادية. 
   القصاع في لالستثسار العام السشاخ والحخب الكػنية عمى قصخنا الحبيب التي أثخت عمىالطخوف الخاىشة 

 . الرشاعي العام
  الحػكسة تصبيق التي تزسغ االقترادؼ لمشذاط القصاع العام  والتعميسات القػانيغ تػافخ ومجػ 
 .القػانيغ ىحه مع عجم تعارضياو  االلدام صفة واعصاءىا القصاع العام في 

 ( االمام نحؽ الديخ) والتؽصيات الشتائج: الثالث البحث
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 تصبيق أىسيةو  م،9102 عام لمتصػر خزعت التي بريغتيا ومبادئيا الحػكسة مفيػمبشاء عمى دراسة 
 جػدة وتحقيق الكفاءة مدتػػ  ورفع داءاأل في السدتسخ التحديغ لزسان سػرية في العام القصاع في الحػكسة

 ومجػ الرشاعي، العام عالقصا مشيا يعاني التي السذكالت تحجيج وبعج وتصػيخىا، السقجمة لمخجمات أعمى
 بالحػكسة، فقج تػصل البحث لسا يمي : الرشاعي العام القصاع اىتسام
 :الشتائجأواًل: 

لشتائج إجابات أفخاد العيشة عمى أداة الجراسة تػصمت الجراسة إلى مجسػعة مغ الشتائج  حرائييل اإلمبعج التح
 أىسيا:

 : تتؽفخ إشكاليات تتعمق بالقطاع الرشاعي، وأىسيا. 0
 عجم الفرل بيغ السمكية واإلدارة. -
 اجتيادات تقجيع عمى قادريغ مشاسب بعجد دارةاإل مجمذ في تشفيحيغ غيخ مدتقميغ أعزاء عجم تػفخ -

 مدتقمة.
 دارة التشفيحيةدارة وميسة اإلبيغ ميسة مجمذ اإل الفرلعجم  -

     السكافآت ولجشة يقالتجق ولجشة الحػكسة لجشة وأىسيا دارةاإل مجمذ لجان عجم تذكيل -  
 .السخاشخ دارةإ ولجشة شيحاتو التخ       

     العام القصاع في والتعميسات االلتدام بالقػانيغ الجولة في لالستثسار العام السشاخ عجم تػفيخ -
 الرشاعي.    

 :يجب االىتسام بتطبيق الحؽكسة عشج القطاع العام الرشاعي ألن. 9
 .جخاءات السعسػل بيا لجػ القصاع العام الرشاعينطسة واإلالقػانيغ واألو ة ال يػجج تػافق بيغ الحػكس -
 مع الحػكسة. 9110/ عام 9ال يػجج تػافق بيغ القانػن /-
 ال يػجج تصبيق لسبادغ الحػكسة في مجالذ اإلدارة والمجان اإلدارية. -
 الرشاعي. العام القصاع مذكالت حل في الحػكسة مبادغ لتصبيق أثخيػجج  -
 يجب تصبيق الحػكسة في القصاع العام لزسان التحديغ السدتسخ في األداء ورفع مدتػػ الكفاءة.-

 :، ألنالحؽكسة تطبيق  في ؽافقتيؽجج . 3
 .السيشة سمػك ومجونات الجاخمية األنطسة مع االخالقي الدمػك اندجام ىشاك -
 .الرشاعي العام القصاع لحػكسة السرمحة ألصحاب قبػل ىشاك -
 .واالستجابة التقييع خالل مغ( والديػلة والتذغيمية والدػقية االئتسانية) لمسخاشخ إدارة دوجػ  -
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 كسا أنيا تقجم السالية التقاريخ في والسكتسل الشديو والتعامل والذفافية فراحاإل درجة عالية مغ ىشاك -
 الجػىخية. خصاءاأل مغ وخالية عادلة برػرة

اإلدارية( لزسان السحاسبة لذخكات القصاع العام  –السالية  - الدياسية - فخ السداءلة ) القانػنيةاتػ ت -
 .الرشاعي

 القخار. صانعي ومداءلة القخار اتخاذ في( األىمي والسجتسع السػاششيغ) يتذارك -
ا، كانػا سػاء) األشخاف يستثل كافة -  مغ القانػنية لمسشطػمة( مجني مجتسع أو حكػمية، مؤسدات أو أفخاد 

 لػائح. أو تذخيعات أو قػانيغ
 واالستقخار السدتجامة والتشسية االستخاتيجي، التخصيط أولػيات ضسغ االجتساعية السدؤولية تتػفخ -

 واالقترادؼ. االجتساعي
 والرحيح. السشاسب األخالقي الدمػك اتباع في يػجج انزباط -
 الفخص. تكافؤ مبجأو  لالحتياجات وشبقا   السداواة، قجم عمى الخجمات تقجيع في يػجج عجالة -

 الحؽكسة، وأىسيا: لتطبيق يؽجج معؽقات. 6
 (لجان -مجالذ – صالحية– مدؤولية - واجبات- ميام - خبخات-مؤىالت) داريةواإل التشطيسية اليياكل -

 الحػكسة. مبادغ تصبيق تؤثخ في
 .9116 لعام/ 00/ انػن الق مثال الرشاعي القصاع داءأ تحديغ في معيقا   سببا   الحالية واالنطسة القػانيغ -
 الرشاعي. العام القصاع مذكالت حل في ميع تعتبخ عامل( والسالية االقترادية) الحكػمية الدياسات -
 .الرشاعي العام القصاع ونتائج أداء عمى أثخ الحػكسة مغ السشبثقة المجان غيابل -
 .عسالاأل نتائج عمى سمبا   يؤثخ االدارة مجمذ ألعزاء والسداءلة السدؤولية تحسيل عجم -
 والفداد. السحدػبية وتقميل اإلمكانات في اليجر ومشع القخار اتخاذ عسمية تخشيج يجب -
 وتصػيخ والسداءلة والتشطيع والخقابة والذفافية الشداىة وتعديد اإلدارؼ  الفداد مكافحة في دور لمحػكسة -

 العامة. الخجمات
 العام. القصاع شخكات نجاح الحػكسة في تداىع -
 الرشاعي. العام القصاع واقع مع والخارجية الجاخمية والخقابة الزبط بيئـة تػافقت -
 أحج مغ أعزائيا وأحج دارةاإل مجمذ رئيذ يتخأسيا تشفيحييغ غيخ أعزاء ثالثة مغ الحػكسة لجشة تتألف -

 السدتقميغ. التجقيق لجشة أعزاء
  متؽفخة وبذكل بديط: الرشاعي العام القطاع إلصالح االستخاتيجية الخيارات. 0
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 إصالح القصاع العام. -
 الرجيقة. الجول أو الخاص التذاركية بيغ القصاع العام والقصاع -
 الجولة. داخل األمػال إلدارة االقترادية الكفاءة خرخرة ورفع مدتػػ  -
 .السذتخكة االنذصة ذات الستعثخة الذخكات ودمج الستػقفة الذخكات ترفية -
 .الرشاعي القصاع عمى مذخفة عامة ىيئة في عامةال السؤسدات دمج -

 يؽجج عالقة قؽية وعكدية بيؼ اىتسام القطاع الرشاعي بالحؽكسة واشكاليات القطاع الرشاعي.. 4

 .الحؽكسة تطبيق ومعؽقات الرشاعي القطاع اشكاليات عالقة متؽسطة الذجة وطخدية بيؼ . يؽجج7

 التوصياتثانياً: 

  وكػنيا مفتاح الشجاح لتقميل مغ معػقات العسل في القصاع العام ي لسبادغ الحػكسة البجء في التصبيق الفعم
  في السخحمة  القادمة .

  مػضف  كل ومدؤوليات واجبات يػضح ، بتصبيقيا السعشية االشخاف لكافة معمغ لمحػكسة  نطام وضع 
  وتذخيعات قانػنية ممدمة .، تشطيسية أدلة وفق العام القصاع في
  الكذف عغ الفداد ومحاربتو  عالم لمسداىسة فيجيسقخاشية، ودعع وتحخيخ وسائل اإلسسارسات التػسيع ال

 .خح بعيغ االعتبار جيػد التػعية لمحج مغ انتذارهمع األ
   ، تفعيل دور الخقابة في القصاع العام  ومشح حق السداءلة لزسان التدييخ الفعال وحفع السال العام

تزسغ ستقاللية القزاء وذلظ عغ شخيق سغ تذخيعات وقػانيغ صارمة ورادعة باإلضافة إلى ضسان نداىة وا
 .الفاسجيغمحاسبة 

  السجتسع السجني لػضع نطام  ضخورة تكاتف وتعاون بيغ جيػد مؤسدات القصاع العام والخاص ومؤسدات
 .  لمحػكسة شامل

  امة والخاصة عمى حج سػاء تكخيذ مبجأ الذفافية ومشح حق السداءلة والسذاركة في القصاع العام  الع   
 كعشرخ ميع مغ عشاصخ الحػكسة.  -ضعف اليياكل التشطيسية السشذأة  
   ميـع كعشـرخ األيدوضعف أنطسة الخقابة الجاخمية وعالقتيا باألنطسة اإلدارية الحجيثة مثل نطام معالجة 

 مغ عشاصخ الحػكسة.  
  كبشـج ميـع مـغ إجـخاءات الحػكسة.  –تجفقات الشقجيـة العسميات التسػيمية و التخصيط إلدارة الب الىتساما 
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 بـذكل دورؼ  الـرشاعية لمسشذأة التشطيسي الييكل الحػكسة في لجان بتذكيل العميا اإلدارة اىتسام ضخورة 
 السيام السـدؤوليات وتػزيع تحجيـج في يديع بسا الخسسية وإجخاءاتو الجاخمية الخقابة نطام دور وتفعيل

 يداعج أن شأنو مغ بشطـام لمحػافد ذلظ دعع مع وورشيا، وشعبيا وأقداميا السشذأة دوائخ غضس والػاجبات
 .الخبحية وزيادة اإلنتاجية والكفاءة األداء تحديغ في
  فـي تصبيق تتسثل السالية القػائع مغ السدتفيجة لألشخاف والشقجؼ السالي واإلفراح لمذفافية سياسة تبشي 

 السالي الـجخل والسخكد قـائستي جانب إلى الشقجية، التجفقات قػائع وإعجاد جوليةال السحاسبة لسعاييخ سميع
 السشذأة ربحية في تؤثخ العاديـة التي وغيـخ الجػىخية والرفقات العسميات عغ واإلفراح الرشاعية، لمسشذأة

  .السالي ومخكدىا
  والتصػر الحجيثة فـاليع االقتراديةوالس يتػافـق بسا مػحج ومحاسبي مالي نطام مذخوع بإعجاد قيام ضخورة 

 .لمحػكسة خارجية كعػامل السشافدة ودرجة التكشػلػجي
  مـغ القصاعيغ كـل فـي السختمفة الرشاعات مغ عيشة لتذسل السدتقبمية العمسية الجراسات تػسع ضخورة 

 األداء تصػيخفي  ومعاييخىا وعشاصخىا الحػكسة إجخاءاتو  دور حػل السقارنات وإعجاد والسذتخك العام
 .الدميسة  القخارات واتخاذ

 نتاجيةاإل لياكميا تصػيخ وحتسية الغحائية لمرشاعات العامة لمسؤسدة التابعة الذخكات تسػضع إعادة 
 واإلدارية. الحػكسية وأشخىا

  مغ اعتساده عجم حال في مقيجا   يبقى التشفيح لكغ) وشخكاتيا السؤسدة ليكمة إلعادة شسػح مخصط وضع 
 التشفيح. أثشاء الالزمة الترػيبات مع االيجابية الخقابة أسذ وضسغ لسدتػيات،ا أعمى
 يدتغل صاعج مدار عمى السؤسدة شخكات وضع مغ تّسكغ وبأدوات عاليا   بالتفكيخ الشػعية الشقمة إحجاث 

 الستاحة. الفخص
  در السعشية بالتشفيح وتجريب وتأىيل الكػالمتعيغ  ضخورة تصبيق مبادغ الحػكسة  وتبشي إشار ناضع وشفاف

 دارية .ت والسيارات والخبخات لمكػادر اإلورفع القجرا

 والسرادر السخاجع

مجمة جامعة تذخيغ لمبحػث والجراسات العمسية _ سمدمة العمػم االقترادية والقانػنية السجمج   -الرايغ  -
 .9106/  3/  2 - 91( 9( العجد )34)

  .العامة والذخكات العامة والسشذآت العامة  ؤسداتبذأن الس 9110/لعام  9القانػن رقع / -
 .حػل التذاركية بيغ القصاعيغ العام والخاص 9104/ لعام 0القانػن رقع / -
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 9110حديخان )يػنيػ(  08إصالح القصاع العام أم خرخرتو : د. نبيل سكخ........أبيس وأسػد |  -
 .فمدصيغ ،0ط الجخاح، أبشاء مصبعة ستبيان،اال لبشاء السشيجية القػاعج م،9101. زياد الجخجاوؼ، -
كانػن الثاني  90األحج،  -مقال " ىحا ما يحتاجو القصاع العام الرشاعي إلصالحو!؟   -جخيجة تذخيغ   -

9108 
 إثخاء األعسال، إدارة في العمسي البحث مشيجية م،9118. سالمة مػسى والمػزؼ، كاضع، خزيخ حسػد، -

 .األردن عسان، ،0ط والتػزيع، لمشذخ
مػقع  مقال  – 9102-أصػل الحػكسة –د.خمف عبجهللا الػاردات  -

http://mqqal.com/author/dr-khalaf-al-wardat/ 
دور الحػكسة -العجد الثاني  -90السجمج  –مجمة جامعة دمذق لمعمػم االقترادية والقانػنية -الحمبي.د  -

 جامعة دمذق-كمية االقتراد -الخاصة في سػرية-في زيادة ربحية السشذآت الرشاعية
األحج،  -مقال " ىحا ما يحتاجو القصاع العام الرشاعي إلصالحو!؟   -جخيجة تذخيغ -د . زياد عخبر  -

 .9108كانػن الثاني  90
دور األجي دة العميا لمخقابة السالية في تعديد وخجمة  -09العجد  –9108يـــػنـــيػ  –مـجـمـة الـخقـابة السـالية   -

 كسة الخشيجة .الحػ 
 مخكد أبػ ضبي لمحػكسة، ) الحػكسة: مرصمحات ومفاليع (.  -
أخبار الرشاعة الدػرية مقال " لع يخف مراعب القصاع العام.. وإنفاذه مسكشا.. وزيخ  -سيشديخيا”مػقع   -

 9102اك تذاركية فاعمة مع الخاص" الرشاعة تخكيدنا عمى العسال وزيادة االنتاجية ..ىش
. أكخم وآخخون." البحث والتصػيخ في السؤسدات الرشاعية الدػرية، نجوة أىسية البحث العمسي ناصخ، د  -

 6، ص 9114في التصػيخ الرشاعي، مخكد االختبارات واألبحاث الرشاعية، دمذق،
 org.issai.w(. السػقع االلكتخوني : www.intosaicommunity.netمجتسع اإلنتػساؼ )  -
 9108-حث حػل رؤية  تصػيخ لمقصاع العام الرشاعيب -،عبجالخزاقالقاسع  -
دليل تجقيق  -0011السعيار –( ISSAIالسعاييخ الجولية لألجيدة العميا لمخقابة السالية العامة والسحاسبة ) -

 مكافحة الفداد
 


