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إن تحسيييأ اءام سسسسيي تل  ال  سيية لييرجهة للتادييية التحيياج   التيي  تتاديي  ا هءن  جسييأ  ليي     {
هكز  الحكتسة على جلع اءجا  لقي س ا ءام جتطتجر ال لل الرقي ب  لت زجز الشفي فية  جسح هبة  

 } كل اشك ل التر ل جالفس ء

 الثاني ابن الحسين المعظم جاللة الملك عبد هللا                          
 الورقة السادسة-األوراق النقاشية الملكية                        

جلضل ن سي ءة القيي وتن  ال بيا سيأ جديتء تليي   هقي بية ف ت لية ستلهلية بيكديزة الحكتسية الرقي بيية   {
جءجتان اللح سبة  ج يئة اللزا ة جسك فحة    جاللسسس  كتحاا  الرقي بة الااخلية ف  التزاها   

الفس ء  جب لبرلل ن جءجهه الرقي ب  الاستتهة الفي عل اليية جضيع سحيلحة اليتاأ جالليتااأ في   
جب لقض م الية جختص ب للظر ف  الط تن جالتظلل   اللقاسة على قيراها  ادءاهة    ا جلاللقي م  

ججي     فيإوي جب للسيبة ليييه ا عها الرقي بيية   ال  سة جالشيك ج  اللت لقية بقضي ج  الفسي ء اللختلفية 
ال لييل علييى تطتجر يي  ب سييتلراه سييأ خييال تبليي  ا ءجا  اللتطييتهة  بليي  جضييلأ الف  لييية جالسييرعة  
جس  لجة دتاو  القحته ف  عللي  ستام التشرج ية اج الفلية  ا سر اليية ج يزز سيأ  قية الليتااأ  

ما  جحليتل فرءجية ريير قي وتويية تليتقص سيأ  ف  سسسس   الاجلة ججحتل ءجن لجتم اليب   دديرا
 } .سي ءة القي وتن

  الثاني ابن الحسين المعظم جاللة الملك عبد هللا                                                        
 الورقة السادسة-األوراق النقاشية الملكية                                   

ع لية  ح ن جان اللسسس   ال  سة تااه بكفي مة  جسأ حق الل س ان جطلئلتا على ان الل ل ال  م س   {
تكتن إدراما  الحكتسة خ ل ة للرقي بة جالتقييم سأ خال سسسس   هقي بية قتجة جفي علة  كل  ان    جان

تفض  لإلسي م  اللض  ق اس  ف  تطبيق الحكتسة ادلكترجوية اجلتجة تسيل اددراما  على اللتااليأ ج 
 .} ل ف  سح هبت  جالتحاة    ال تي جنف  ديتء سح هبة الفس ء الية  

 الخصاونة هاني السامي لحكومة دولة الدكتور بشر الملكي من كتاب التكليف                        
 السابع من تشرين األول لعام ألفين وعشرين                                                     
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 تقاجم
( ناحاررأ ةرربتو اانامعرر  اررل ي   ة حرر  0202- 0202 يررناأ احاسبسررأل  حم ررنا    اسرراياايةي يسرري أ  أ  مرر   

ناحارأ ني و مرأ ارنياا اح عبةري  احال ير  نا ن رب احسب سر  ا  رب  احثرب أ األرأ احسسريأ احا  ر  احالك  أل  هللا
ة زة اح نح   بم  حاناة   احاس يبو ناسسيأ ار ات نا بمس   بم   ة بل احفسرب    ات  اسسيأ ناحاأ ي زو  لى 

 ناحسفب   لى احابل اح ب  ناحا اي  احاسا اا .
 رأ ان انسربح سرنل ميار  نا ربمل انة رزة اح ليرب اح رب ي  20احا يربي يمر   و هره  احاةر  حا سرة  ارلةربتحع  

ا األي احيمبألر   لرى احعةربل احس رناأ  ”:حليمبأل اح ليب  ألبرة زةحليمبأل  ناب  ص  ليه مياي انا  احااس ة احابص 

 بال ا   مأ إس اث احفبيا مأ سيبة احاناة يأ. نح اليبو احيمبأل  احارأ اعرن  أل رب انة رزة اح ليرب حليمبألر  احابحير  
ناحاسبسأل   لى اح يئبو احس ناي  نهيئبو احعةبل اح رب  اريثيي إيةربألأ يااثرل مرأ ألرث احثعر  مرأ احاةاارل  ح ن  رب 
انةه احاس نحيأ إحى  يفي  اساغ ل احاناي  اح با . ناأ ةيأ هه  احان ي   أ ا رزز ارأ احعري  احايةنألر  نا  ر  

او أل فبتة   ألي. ماب  أ يا  اإل  أ  أ  ابئج احيمبألر   لى آحيبو احاسبتح   نهن اب ي  ح أل ني  إحى ااابه احعياي
احارأ يعرن  أل رب ة ربز احيمبألر  احابحير  ناحاسبسرأل   سارى ي رنأ احارناةأ اارننل ألاسربتح  احاسر نحيأ  رأ احارناي  
اح بارر . نأل رره  احةييعرر  ا اررل انة ررزة اح ليررب حليمبألرر  احابحيرر  ناحاسبسررأل   لررى انياعرربت أل فرربتة ناسرربتح  نم بحيرر  

نهحك حلاي ي   لى  هاي   ال اح يناأ ناحايثيي احهح يعرن  ألره مرأ اةربل احيمبألر   لرى . “ةفبمي  اإل اية احس ناي ن

 بم  احعةب بو نألاب   احعةب ربو احا اباير  ناحارأ اارا سيربة احارناةأ ألةر ل األبةري ناحان ريبو احارأ ياربألل 
ل ا فيههب ناحاعي  أل ب احرى احن رنل احرى سر ا  ا فيههب اح يناأ ال احة بو هاو اح  م  ناحاأ سنف ا  ح مأ سب

احاال ر  اري  ير  حاناي  احابحي  حاا   احعةب بو احسينير  ناحا ار  مرأ ااحعياياو ان ايي  ناحابحي  نسسأ انزيل 
 اح بةاي .

و   ناحاةرة ناحألريااج احا فيهير  احاف رل   ناحا ةرياانساياايةي حل يناأ اره اف  انساياايةي نةالو احاة  
 اح زا  حعيبا ار ات  لى  بم  احاسانيبو  ضاأ إةبي زا أ اس    لى ا   احس ناو احث ث احعب ا .

احاأ يس ى اح يناأ إحرى اسعيع رب ألارب ي سرة  ارل ارهر اف نارنحنيربو احنة ير   انساياايةي نا  اس ي  اره اف 
اس ي  اح ر نألبو ناحاةرب ل احارأ اناةره  ارل نال احا ب  احان ل  إحيه ألانةة احاةيي بو اح ب ا  ح اله  اب ا  

أل ر ف  انساياايةي  احا بال ا  ب مأ نثيع  احاة آحي   يناأ احاسبسأل  أل بم  احاةبنو احابحي  ناإل ايي  ناحف ي  ن
 اهحيل ب نإيةب  احسلنل احا بسأل  ح ب.

 نمع ب هللا ةاي بل مأ ا ا  احنةأ مأ  ل سضية  بسة احة ح  احالك  أل  هللا احثب أ األأ احسسيأ احا   .  

 قجاهلل جل  التتفي

 هئيس ءجتان اللح سبة
 حااء ع صم 

CPA, JCPA, MBA           
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 الرؤجة جالرس لة جالقيم

 هؤجتل 
 ال  سة    اللس ملةالتليز الرقي ب  الليل  اللستاام لت زجز  

 

 هس لتل 
اللس  لة ف  تحسيأ استخاام جإءاهة اللتاهء ال  سة للاجلة  لتحقيق التللية اللستااسة  

كفي مة  لللجتلع  سأ خال هقي بة ش سلة جسستقيلة على الل ل ال  م جاللس  لة ف  االهتقي م ب
ادءاهة الحكتسيةجسس ملة  جف  لية جشفي فية    

 

 قيلل 
فيإول  وحتكم إلى    ك فة ف  سسيرتل  وحت هؤجتل  اللستقبلية جلتحقيق هس لتل  على اللستتج  

 :ا س سيةسرد يتل  ا جلى ج لل  اللشتركة الت  ستبقى ءجس ً  سلظتسة قيت 
 اللزا ة

 جاللتلتعية  االستقيالية
 ال ل جة الليليةالكفي مة ج 

 الشفي فية
 اللس ملة
 السرجة
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 نبذة تاريخية

حع  اي ايسيا  يناأ احاسبسأل  مأ اري أ ألث ث اياسل اياألةــــــــو ألة ل نثيا ألاةني اح ينف احسيبسي  

 نانما ب ي  ناحاةيي ي  مـــــأ احاال  .

المرحلة األولى:   

سي اب ا  إ ةبت  ائية "اياة   احسسبألبو" نهحك اأ  ةل احا ميا مأ  2201نا ن  إحى ة ي  ب نأ ثب أ  ب   

  ا  اساأل ال هها احفيل ألاساى آاي هن "  ائـــية 2222احسسبألبو احابحيـــــــــــ  مأ اإلابية. نمأ  نااي  ب  

 .2/1/2222يخ ( ابي072ا ميا احسسبألبو" نهحك ألانةة احعياي احنزايح احا ةني مأ احةيي ة احيسايــــــ  يم   

  :المرحلة الثانية 
سيـــــــث ا  ألانةة هها احعب نأ ايسيا  احسسبألبو سي اب   ي مب نأ ا ميا ناسعيا  2222نا ن  إحى  ب   

( اأ احعب نأ ارسبسأ رابية ةيا اري أ. ن ب و 22 ائية ا ميا ناسعيا احسسبألبو اسا ب ال إحى احاـــــــــب ة  

ا ا  هه  اح ائية مسـص احسسبألبو احس ناي  احاا لع  ألبإلييا او ناح فعبو ناراب بو ناحسلفبو  ألاب مأ هحك 

ارانال احاب   اح اال  مأ احعين  احابحي  حل نح . ناـل  أ هها احعب نأ م  ســـــــ   اياألبة  ائية ا ميا ناسعيا 

حسسبألبو أليئبس  احنزيات  إن  أ هها انياألبة حــــــ  ي اة حه انسااياي  مع  ا  مك اياألبة الك اح ائية اأ يئبس  ا

 2222  ي  مك انياألبة  اب  بأ  ليه مأ  ب   2290  نمأ  ب  2222احنزيات نيألةــــــ ب ألنزاية احابحي   ب  

سي اب ا  مك انياألبة اأ يئبس   2292ياألبة ساى  ــــــــب  نا  يألة اح ائية أليئبس  احنزيات ناسااي هها ان

  ناسااي 2290احنزيات نيألة ب ثب ي  ال نزاية احابحيــ  نانما ب   نألعأ انياألبة  لى هها احسبل ساى  ب  

 .2290( حس ــــــــــ  01اةأليــــــــا مب نأ ا ميا احسسبألبو احى اأ   ي مب نأ  يناأ احاسبسأل  يم   

 الثالثة:مرحلة ال 
  ا نأ احايسل  احثبحث  حايسيا  يناأ احاسبسألــــ  أل فاه 1/2/2290ال   ني اح ساني اري  أ ألابييخ  

( اأ اح ساني " ية ـــــــــل ألعب نأ  يناأ اسبسأل  222 الو سيز احا فيه. سيث   و احاـــــب ة   اح سانيي  م 

نمأ ضنت هه  احاــــــــــــب ة اح سانيي   مع    ي مب نأ  يناأ  حايامأل  إييا  اح نح  ن فعبا ب نةيا  يم ب" 

ن ال أل ها احعب نأ أل    21/9/2290مأ     احةيي ة احيسايـــــــ  اح ب ي ألابييخ  2290( حس   01احاسبسأل  يم  

 بابل ا  ي و  لى هها احعب نأ ا ل احااسيأ  سأل  ة ي اأ ابييخ  ةي  مأ احةيي ة احيساـي   نم    يو 

احا  يا . نةبتو هــــــــــه  احا  ي و حانا ة احانسل مأ اح ةبة احس ناأ ناحاةني انما ب ح نانةااب أ 

احهح ة ــــــــــ   اري أ ا ل هه  احفاية  ناب األل هحك اأ اةني مأ   نال ن سبحية احيمبأل   ن ه ام ب  

   مي ب.نااةلألبو اابيسا ب  ناحاع يبو احاساا ا ن ةبم ـــب 
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 الوضع الحالي

نا ة  يناأ احاسبسأل  احاةنياو اإلملياي  ناح نحي  مأ اةبل احيمبأل  ن ل اب يا لا أل اله ن ـرـننل إحرى ارهر اف احارأ   

اةــرـبييل ا ر يل حعب ن ره نمعربل حلاةرنياو  ر ة يس ى إحى اسعيع ب  سرنة ألربرة زة احيمبألير  مرأ احر نل احااع ار   مرا  يمرل 

ارر  إ رر ا   0202نسبحيررب نارر ل  ررب   0228م رربأ آارري ا رر يل مررأ  ررب  ناحا لنابايرر  احاررأ اةرر  هب احاال رر    انما ررب ي 

اةينل حا  يل مب نأ  يناأ احاسبسأل  ي  ف ألة ل  سبسأ حا ح ازي  اأ انساع ل احابحأ ناإل ايح نانسيل   سيبو 

يب حليمبأل  ناحاناما ارل إ   رأ حيارب نا سري ن ألا رنص اح يناأ حياناما ال احاابيسبو اح بحاي  نااةلألبو انة زة اح ل

 اساع حي  ارة زة اح ليب حليمبأل  اح ب ييأ  أ احا  ا  اح نحي  حمة زة اح ليب حليمبأل  ناحاسبسأل  اإل انسبح(.

 

 مهـام الديـوان .أ 
اع ي  اعييي س نح  أ احسسبة احابص أل ل س   ابحي  إحى اةلا اح ناة ياضــــــاأ آيات    (2

نالسن باه نيأليأ احاابحفبو احايا أل  ناحاس نحي  احااياأل   لي ب مأ أل ت  ل  نية  ب ي   ن  لاب 
 ةلة اةلا اح ناة ا ه هحك.

ايامأل  ناي او اح نح  ن فعبا ب نةيا  يم ب نسسبألـــبو اراب بو ناحسلفــــــبو ناحعينض   (0
 ناحاسنيبو ناحاسان  بو.

 احابض   حيمبألاه. حلة بوألي  اع ي  احاةنية مأ احاةبنو احاسبس  (2
 احيمبأل   لى ارانال اح با  حلاي   اأ س ا  إ فبم ب أل نية مب ن ي  نمب ل .  (4
 احاي   اأ س ا  اةأليا احاةيي بو احأليئي  احا انل أل ب ألبحا سيا ال احة ــبو هاو اح  م .  (5
ـــــــ  اح يناأ اا  نمعبل احاثألو اأ  أ احعياياو ناإلةياتاو اإل ايي  مأ احة بو احابض   حيمبألـ  (6

 حلاةيي بو اح بمهة.
 

 صالحيـات الديـوان .ب 
 احابحي :مأ سأليل احعيب  ألا باه احاةـــــبي إحي ـــــب يالك اح يـــــــناأ اح  سيبو  

ةي  اح ع  ناحةناألـــل ناحنثبئــــــــا ناحاسا  او هاو احعيا  احابحي  إضبم  إحى نا ميا احسسبألبو  (2
 مـــأ  ي   ائية. ةي  احلناز 

ا ميا  ح اسا    ن سةل  ن  نياا نزا  حاسعيا م ــــــب    بالـــــــ  أل ما ب  نانة ل  لى  (0
احا با و احسسبألي  ناحابحيــــ  مأ ةايل اح نائي مــــأ  ح  ني اأ   نايهب سنات اب يا لــــــــا ا  ب 

أ احان نل إحي    اي هه  احسسبألبو ألبإلييا او  ن اح فعبو  اب نحـــه ســــــا انا بل احاألبةي ألبحان في

 .ناياسلا  

احا ميا أل نية ياي   ا  ب أليأ احسسبألبو ةبيي  نمعبل حم ــــنل اح سيس  ناأ احا األيـــــــي   (2
احاااهة حلسيلنح   نأ احةهنه ناحا  ة  بمي  نم بح   نحه  أ ينةه اح  ي إحى  ح  عــــص ية   مأ 

ياثألو اأ اأ احعنا يأ نار  ا  ناحا ليابو احاا لع  اراني احابحي   احاةييل احابحأ  ن اإل ايح  ناأ
ناحسسبألبو ا انل أل ب أل م   ن أ يلفو اح  ي إحى  ح اع يي  ن اةي ن أ يأليأ ي يه مأ  فبي  ار  ا  

 ناحا ليابو حاسعيا  ةياض احعنا يأ احابحي .
أ سنات  ب نا ابحييـــــــــــأ  ن انة ل  لى ةايل احاعبييي ناحا لنابو احناي ة اأ احافاةي  (4

إ ايييأ  ن لى اعبييي احاسعيا مأ احاابحفبو احاأ ح ب اسبا ألبراــــني احابحي  ناإل ايي   ن أ يةلة 
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ازني   أل ل اب ييي  انة ل  ليه اأ ا لنابو نإيضبســــــبو اأ ةايل اح نائي ااب حه اسبا 
 ألي ابل  ائياه.

يسا يأ ألاساةبييأ ناأليات نااا ب ييأ مــــــــأ اراني احاأ حيئيا  يناأ احاسبسأل   أ   (5
 اسا  أ ا يما ب األية م ي .

 نطاق عمل ديوان المحاسبة .ج 
 احابحي :يةال  ةبا  ال اح يناأ احة بو         

 احنزاياو ناح نائي احس ناي  ناحا سســــــبو احيسايــــ  اح باـــــ  ناحا سسبو اح با . (2
 ناحعيني  ناةبحا احا ابو احاةاي  .احاةبحا احألل ي   (0
 مي ثي اأ  س ا ب. %92احةي بو احاأ اسبه  أل ب احس نا  أل سأل   (2

 ب و  اناح ب  إها  ح ة   يعيي اةلا احنزيات ا ليف  يناأ احاسبسألـــــــ  ألا ميــــا سسبألبا ب  (4
 .اياه ُس   ارانال اح با   ن  أ ةألبيا ب ااو ألانةة  س ب  احعب نأ

 

 وعدد الجهات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة:نوع . د

 مياب يلأ ة نل يأليأ  نل ن    احة بو احابض   حيمبأل   يناأ احاسبسأل  نسة  اناز ا ب:    

 )مليون دينار(           

 العدد الجـــهــــة

حجم 
الموازنة 

لعام 
0202 

 نائي ا ية  مأ مب نأ احاناز    / نزاياو
 ح با ا

12 2122 

نا سسبو ا ية  مأ مب نأ هيئبو 
 اناز بو احنس او احس ناي 

09 2992 

 ألل يبو
 اةبحا ا ابو

222 
29 

192 

 ---- 92 ةي بو

 ةبا بو
  ليبو اساعل 

22 
22 

922 

 المجموع
222 20922 
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 الهيكل التنظيمي

 

التاريخ : 2017-7-9

بموجب نظام رقم )47( لسنة 2001 وتعديالته.

مديرية الرقابة 
على قطاع 
ا يرادات 
العامة 

 وا قتصاد

 مساعد األمين العام للش ون الفنية

 الرقابة الداخليةوحدة 

 لجنة التخطيط

مديرية 
الرقابة 

على قطاع 
ا دارة 
 المحلية

مديرية 
الش ون 
 الهندسية

مديرية 
الرقابة على 
قطاع ا دارة 

 واألمن
 والطاقة

مديرية 
الرقابة على 
قطاع البنية 

التحتية 
 والخدمات

مديرية 
الرقابة على 
الشركات 

والحسابات 
 الختامية

 مكتب الر ي 

مديرية  

الدراسات 
 والتدريب

مديرية 
الش ون 
 المالية 

قسم  

 الدراسات
 وا بحا 

قسم  
الموارد 
 البشرية

 ءجتان اللح سبة  هئيس

 العام األمين

 مساعد األمين العام للش ون المالية وا دارية

قسم 
النفقا
 ت

قسم 
 الترجمة

قسم 
 التدريب

قسم 
 البرمجة

الرقابة    /م
على وزارة 

المحلية  ا دارة

وأمانة عمان 

 الكبر 

   /م
مراقبة 
 عجلون

   /م
 مراقبة اربد

مراقبة    /م
ا  وار 

 الشمالية
   /م

مراقة 
 جر 

   /م
مراقبة 
 المفرق

مراقبة    /م
جامعة العلوم 

والتكنولوجيا 

 ولوا  الرمثا

   /م
مراقبة 

 مادبا
   /م

مراقبة 
 السلط

   /م
مراقبة 
 الزرقا 

   /م
مراقبة 
   /م الكرك

مراقبة 
جامعة 

   /م م ت 
مراقبة 
 الطفيلة

   /م
مراقبة 

 معان

   /م
مراقبة 
 العقبة

قسم متابعة الرقابة 
على بلديات أقليم 

 الشمال

قسم متابعة الرقابة 
على بلديات أقليم 

 الجنوب

قسم متابعة الرقاب ة 
على بلديات أقليم 

 الوسط

قسم متابعة 
الرقابة على امانة 

عمان الكبر  
ووزارة ا دارة 

 المحلية

مديرية 
رقابة 
األدا  

والرقابة 
 على البي ة

قسم متابعة الرقابة 
على األش ال العامة 

والعطا ات 

 الحكومية
قسم متابعة الرقابة 

على الميا  
والمرا ق 

 ا ستراتيجية
قسم متابعة الرقابة 

على الصحة 
 والتعليم

الرقا  /م
بة على 
األش ال 

العامة 
والعطا ات 
 الحكومية

  /م
الرقابة 
على 

ا عالم 
والش ون 
 الخارجية

  /م
الرقابة 

على الد اع 

 واألمن

الرقابة   /م
على ا دارة 

العامة 
والش ون 
 البرلمانية

الرقابة    /م
على ش ون 

األوقاف 

 والعدل
الرقابة    /م

على العمل 
والضمان 

والتنمية 
 ا جتماعية

الرقابة    /م
على الجامعة 

األردنية 

والمجل  
األعلى للعلوم 
 والتكنولوجيا

  /م
الرقابة 
على 

المالية 
 والتخطيط

  /م
الرقابة 
على 

 الجمارك
  /م

الراقابة 
على 

ضريبة 
الدخل 

  /م والمبيعات
الرقابة 
على 

ا قتصاد 
 وا ستثمار

  /م
الرقابة 
على 

الزراعة 
 والبي ة

مندوب الديوان لد  
دا رة المشتريات 

 الحكومية

قسم متابعة الرقابة 
على المالية 

 والتخطيط

قسم متابعة 
الرقابة على 

ضريبة الدخل 

والمبيعات 
 والجمارك

قسم متابعة الرقابة 
على ا قتصاد 

وا ستثمار وسلطة 

منطقة العقبة 
 ا تصادية الخاصة

قسم متابعة 
المشاريع 
 وا نشا ات

قسم متابعة 
العطا ات 
 الحكومية

شعبة تخطيط 
الموارد 
البشرية 

 والتطوير

شعبة 
ا جرا ات 

والمس وليات 
 والعقود

شعبة 
 الحركة

شعبة 
الصيانة 
 والخدمات

شعبة 
 اللوازم

 مكتب األمين العام

قسم الش ون 

 ا دارية

مديرية 

الش ون 
 ا دارية

مديرية  

تكنولوجيا 
 المعلومات

مديرية  

 التقارير

مديرية  

الش ون 
 القانونية

مديرية  
العالقات 
العامة 

والتعاون 
الدولي 
 وا عالم

مديرية  
تطوير 
األدا  

الم سسي 
وتوكيد 
 الجودة

   /م
الرقابة 

على التعليم 

والخدمات 
/  م الثقا ية

الرقابة   
على الميا  

والمرا ق 
ا ستراتيج

 ية
   /م

الرقابة على 
الصحة 

 العامة

قسم متابعة الرقابة 
على ا عالم 
والضمان 

 ا جتماعي

قسم متابعة الرقابة 
على الد اع واألمن 

 وا وقاف والعدل

قسم متابعة الرقابة 

الجامعات على 
 األردنية

قسم تحليل 
الحسابات 
 الختامية

قسم الرقابة 
على 

 الشركات

قسم 
 األدا 
قسم 

الرقابة 
على 

 البي ة

قسم متابعة الرقابة 
على ا دارة العامة 
 والش ون البرلمانية

قسم 
التش يل 
 والصيانة

قسم تدقيق 
األنظمة 
 المحوسبة

قسم تتبع 
السيارات 
 الحكومية

قسم التقرير 
 السنو 

قسم 
ا ستيضاحات 
 والكتب الرقابية

قسم 
ا ستشارا

ت 

 القانونية

قسم 
متابعة 
 القضايا

قسم 
العالقات 
العامة 

 وا عالم

قسم 
التعاون 
 الدولي

قسم توكيد 
 الجودة

قسم تطوير 
األدا  

 الم سسي

  /م
الرقابة 
على 

ا قتصاد 
الرقمي 
والنقل 

 والسياحة

قسم 
  األمانات

 والرواتب

شعبة 
اا ستقبال 

 والدوام

قسم 

 المراسالت

المجموعة 
الهندسية 

ا ش ال /األولى

 العامة
المجموعة 
الهندسية 

الميا  /االثانية

 والر 
المجموعة 
الهندسية 

التربية /الثالثة

 والتعليم
المجموعة 
الهندسية 

الصحة /الرابعة

 العامة 

المجموعة 
الهندسية 

أمانة /الخامسة

 عمان الكبر 

المجموعة 
الهندسية 

أقليم /السادسة

 الشمال

المجموعة 
الهندسية 

أقليم /السابعة

 الجنوب

قسم متابعة 
الرقابة على 

ا قتصاد الرقمي 
 والزراعة والبي ة

سجل قسم 
التدقيق 

 وا نجاز
 المكتبة
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 SWOT Analysis- البي ة الداخلية والخارجية()الرباعي التحليل 

ح يناأ احاسبسأل  اأ  ةل ا زيز  عبة احعنة نا بحة   عبة  احأليئ  اح االي  ناحابيةي ( احاسليل احيألب أ ا  إةيات 
 -احض ف نانسافب ة اأ احفيص ناحاعليل اأ  ثي احا  ي او نألبح اية  مع  ااثل هها احاسليل ألبحة ل احابحأ: 

 :)نقاط القوة ونقاط الضعف( تحليل بي ة عمل الديوان الداخلية . أ

 Weaknessesنقاط الضعف  Strengthsالقوة 

ةيي ا اال   عب ن ي احس ب   اح ايي  ناإلابحي  ناحساع حي  ان .2 .ميب ة  ليب  ا ا  نياةأل  ألإس اث احاغييي ناحاسسأنةن   .2
 .نمعب حلا بييي اح نحي  حمة زة اح ليب حليمبأل 

احا ب   احايانم  احاأ يس ى أل ب اح يناأ اسليبل ناحسا   احةيأل  حه أليأ  .0
 ناح نحي . ة زة احيمبأل  اح ليب اح يألي  

     ااال اح يناأ أل ف  احضبألة  اح  حي . .0

 نةن   عص مأ منا   احأليب بو انس بئي  اح ميع   احانثيا(. .2 انمي اح نا ي احألةيي   اإل ايي  ناحف ي ( احا هل . .2

     فبي  ايافبل ا  ل اح نياأ احن يفأ ناسية اح فبتاو ن .4 ناضس  حا ح احا بمآو ناحسنامز. نةن  اةيي بو .4
اح نا ي احا هل  مأ أل ض اناا ب بو ن    احع ية  لى 

 نةن   ص ألعب نأ اح يناأ يلز  ألاةأليا ا بييي احا ميا اح نحي  .5 انسافب  أل ب.

 .ض ف  اليبو احاابأل   ناحاعيي  حا ب  احا ميا نضألة احةن ة5 نةن    ب  حلاابأل   ناحاعيي  احفي ح حل باليأ. .6

 اس ن ي  اساا ا  ان  ا  احا ااا  مأ  اليبو احيمبأل  ناحا ميا. .6 .نةن ة اح ال حم اتنةن  أليئ   ال  ا ا  . 7

 عص احا ميا  لى ااأ احا لنابو ن   ا  احا لنابو مأ  .7
 احة بو احابض   حليمبأل  نمل  اح نا ي احا يأل  مأ هها احاةبل.

 عرررررررررررررررررررررررص مرررررررررررررررررررررررأ احةررررررررررررررررررررررر ب او احا  يررررررررررررررررررررررر   .8
 (..CPA,JCPA,CISA,CMA,CIAاحااا    

 

 )الفرص والتهديدات(:الخارجية تحليل بي ة عمل الديوان  . ب
 Threatsالتهديدات  Opportunitiesالفرص 

حمة زة احيمبألي  نحة ن  ا بمس  احفسب  احابحأ  ة ح  احالك     .2
 ناإل ايح 

نسي    ح ال احة بو احابض   حلا ميا اح ب ا ا    احاةيي بو  .2
 احا  ي و ناحاغييياو  لي ب.

نةن  ض ف مأ احأليئ  احا سسي  حلة بو احابض   حيمبأل   .0 ة بو ابيةي  اب س نةن   .0
 اح يناأ.

 ب ية  أ ا  ا   نحي  ااا    يا  لا ميا حنةن  ا بييي  نحي   .2
 ا  يل ب ألبسااياي.

اةنيي ي   احاا  بو احابحي  اح بمي  حا فيه احاةة ن     .2
 .احع ياو   يا حاس ن ي  اناي  اح نح 

نةن  ض ف مأ    ا  احيمبأل  ح   احة بو احابض   حليمبأل   .4 اا   اسعيا  ه اف اح يناأ.انةه احس نا   سن أليئ  اةيي ي  نيمبألي   .4
 .نمأ م   احاةأليعبو احابحي  ناحاسبسألي 

    احس نا  ح يناأ احاسبسأل  حا فيه اةاه مأ احاسنل  .5
 نانميي احاا  بو احابحي  ح ها احغيض أاحيماأ/اإلح اين 

    اساةبأل  أل ض احة بو احابض   حليمبأل  حا بحة  نا نية . 5

 احاايةبو احيمبألي  مأ احنمو احا بسة.
 انميل اافبميبو ان ا  ناه ياو افبه  اسليبل نابيةيبل  امليايبل ن نحيبل( .6

 ن    احاةاال نان   . ازاي  ثع  ارةياف هاو اح  م  أل ال اح يناأ .7

احاةني احا  نحنةأ مأ     اع ي  احا لنابو نأليااج احس نا   .8
 انح اين ي .
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 0202ـ  0202المحاور الر يسة للخطة ا ستراتيجية 
 

( اسبني إساياايةي  ا ةلا اأ احي ي  ناحيسبح  2( اا نأ اأ  0202-0202إأ اة  اح يناأ انساياايةي  حم نا   

ناحعي  احاب   ألبح يناأ ناحاأ ا سة  ال ااةلألبو ارة زة اح ليب حليمبأل  نمعب حلاابيسبو اح نحي  احفضلى  نمأ اح  بي  مإأ 

 احاة  ا  ح احى اسعيا اآلاأ:

 أل بت م ياو اح يناأ ناةنيي ار ات احا سسأ حانا أل   مضل احاابيسبو اح بحاي  حمة زة اح ليب حليمبأل . .2
أ احاال   اري  ي  اح بةاي  ألبح ني احنة أ ناحسينح احهح يل أله  يناأ احاسبسأل  ا زيز ثع  اناة  .0

 نا زيز اسبهاباه احيائ ة مأ ا اي  احاةاال.
الألي  اسايبةبو نانم بو نةانسبو  بم  مئبو احاا باليأ احا ثييأ ناحاايثييأ ألبر ات انساياايةأ  .2

 .ح يناأ احاسبسأل 
 . يناأ احاسبسأل احا سسأ حر ات ااسعيا  فبتة ار ات اح االأ نهحك اأ ا ل  ه اف نةبيبو ا زز  .9
 اسعيا ي ي  نيسبح  اح يناأ. .9

 

 األهداف ا ستراتيجية الر يسة

 .نيمل اح فبتة   نأليئ  اح الأ ةن ة اح اليبو ناحاايةبو احيمبأليياسس -2
 احااّيز احا سسأ. -0
 .اح  م  اسليب نامليايب ن نحيب هاوا زيز ميا  اح يناأ  أليو حلاألية نانةي  اح  م  ال انةياف  -2

 

  يما يلي وصف وتفصيل لألهداف ا ستراتيجية:
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 ور ع الكفا ة ن جودة العمليات والمخرجات الرقابية وبي ة العمليتحس (:1الهدف ا ستراتيجي األول)

 بيسبو احفضلىاح ال احيمبألأ اأ ا ل يمل  فبتة  اليبو ن سبحية احا ميا احااالف  ألاب يافا ال احا بييي احاسبسألي  ناح نحي  حليمبأل  احابحي  ناحااا بال 

 (: التحول الرقمي ا لكتروني1-1الهدف الفرعي)

 وصف المشروع/البرنامج اسم المشروع/البرنامج  الرقم

 التدقيق المحوسبةادارة ملفات  (2-2-2 
يا  انزي  ب  لى  بم  احا معيأ ني سربت احايامألربو نار يات حمأ ا اية  اليبو احا ميا نا فيههب  بو اسنسأل  اساا ا  ألياةي

 احف ي .احا يييبو 

 2-2-0) 
ر ع كفا ة المدققين للعمل على ادارة ملفات التدقيق 

 التخطيط، التنفيذ، التقرير()المحوسبة 
 احألياةيبو احاسنسأل  نياو ا ييألي  حاساا اأ 

 (Laptopتزويد المدققين بأجهزة حاسوب حديثة ) (2-2-2 
ألنامرل  ار ل احسر ايأ احاربحيايأ 03/2021مرأ ةر ي   بة بز سبسنة اسانل نيانمرل اسرليا 200ةي  احا بم   لى ةيات 

 ة بز ح ل س  . 100

 ا لكترونية(للحكومة Cloudالحوسبة السحابية ) (2-2-4 
 ((Cloud حا ررألح اررأ ارر ل اررب ي رريف ألبحسنسررأل  احسررسبألي  ألبحرر يناأ عررل ناحاررينأل ألبر  ارر  نمنا رر  احأليب رربو احاب رر  اح

 احاب   ألبحس نا  اإلح اين ي .

 2-2-5) 
استمرارية ا عمال  ي ظل الطوارئ والكوار  والعمل 

  ي ظل الطوارئ

 ةبئس   نين ب نمبئا  احأل ائل مأ   ات احا ب  ناحعبئايأ  لي ب.ا  ا  اة   ال ضاأ اح ينف احةبيئ  اثل 

 Disaster Recovery( حي ألح ضاأ احسنسأل  احسسبألي  ضاأ اة  انساةبأل  حل نايث ناحةرناي   Backup   عل الن

Site). 

 بي ة خالية من الورق وصديقة للبي ة  (2-2-6 

اي ا ير  اح رب ي ناحرناي  نيألة رب أل  رب  اريةرف  حاي رز احر يناأ ناحايامألربو اح ان ايير  ناحاسرب  ة ألارب مي رب  اليربواح اااه 

    ب  زاةل ن  ب  اياسل(.

 ايةف  الفبو ان فأ اح يناأ نيألة ب أل  ب  انيةف  انح اين ي  اح بال مأ  يناأ احا ا  احا  ي  .

 نشر الوعي التشريعي (2-2-7 
اةأليا   اح  نمسةبا نانزي  ب  لى  بم  اح باليأ مرأ احر يناأ ناحايامألربو -احس نل  لى ياص اأ احاةيي بو اري  ي 

 نا  ا   ةياو ان ني  سنل أل ض احاناضيل احعب ن ي  ناحاةيي ي ..ناحاس يث احاسااي  لي باحاي ا ي  
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 ور ع الكفا ة والمخرجات الرقابية وبي ة العملن جودة العمليات يتحس (:1الهدف ا ستراتيجي األول)

  ا بال اح ال احيمبألأ اأ ا ل يمل  فبتة  اليبو ن سبحية احا ميا احااالف  ألاب يافا ال احا بييي احاسبسألي  ناح نحي  حليمبأل  احابحي 

 (: تقارير رقابية ذات جودة عالية2-1الهدف الفرعي )

 المشروع/البرنامجوصف  اسم المشروع/البرنامج الرقم

( 2-0-2 ) 
تطبيق معايير التدقيق الدولية الصادرة عن منظمة 

 ا نتوسا 

ناةنيي   ح  احا ميا نما  س ث   .) نانحازا  أاحابح (األ أ ا  ةي  احا ميا احاأل أ  لى احاابةي ناحا ميا احةانحأ

 احاساة او.

( 2-0-0 ) 
معايير و قا لر ع مستو  األدا  المهني للمدققين 

 .)ا نتوسا (التدقيق الدولية

أل نياو ا ييألي  مأ اةبل ا بييي احا ميا ناحا ميا احاأل أ  لى احاابةي ضاأ اة  ا يية اح يناأ  احا معيأاحسبا 

 عب ن أاحألألي باج حلة ب او احا  ي  احااا    مأ اةبل احا ميا  ا ما ا ميا احسسبألبو    احسبمنناةينل احان ا . 

JCPAاحاسنسة  ا  احا ميCISA  ا بييي احاسبسأل  مأ احعةبل احس ناأ  IPSAS) 

( 2-0-2  تعزيز رقابة األدا  على أهداف التنمية المستدامة (
ا فيه اةة س ني  حا ييي  يمبأل  ار ات ناحيمبأل   لى احأليئ  ااضاأ اةان   اأ احاناضيل احااابية مأ اةبل احيمبأل   لى 

  ه اف احا اي  احاسا اا .

( 2-0-4  تفعيل دور قسم التدقيق على األنظمة المحوسبة (
اةأليا احا ميا  لى ار  ا  احاسنسأل   ةزت اأ اة  احا ميا احس ني  ناحا ميا احاا بال  نايهيل اح نا ي نانميي احاألياو 

 (.IT auditاحااا    مأ ا ميا ار  ا   
 

 (: التمّيز الم سسي2الهدف ا ستراتيجي الثاني)

 احاابيسبو اح نحي  حمة زة اح ليب حليمبأل  حي ألح  يناأ احاسبسأل  ا سس  ا  ي  اساعل  هاو   ات ااايزانا أل   مضل 

 البي ة التشريعية والتنظيمية والحوكمةتطوير (: 1-2الهدف الفرعي)

 وصف المشروع/البرنامج اسم المشروع/البرنامج الرقم

( 0-2-2 ) 
طار قيا  تطوير ادا  ديوان المحاسبة استنادا  

اعداد ( )PMF SAIلرقابية )العليا ل جهزة لألا دا  

 (تقرير التقييم الذاتي و قا لإلطار )اين نحن ؟؟(

إةبي ميبا   ات ارة زة اح ليب حليمبأل  اأ مألل  –( PMF SAIاساا ا  إةبي اعيي  ار ات احا اا  اأ ا  ا  اإل انسبح  

 احةن ة ألاسبنية احسا  احا اا ة.ان ي  اةنيي ان ات احا سسأ ن ا ييي  

( 0-2-0  اعداد تقرير تقييم  منظومة الحوكمة  ي الديوان (
احا اا ة اأ ا اية اةنيي اآل ات احا سسأ ناحسيبسبو  ب   GAITاساا ا   انهأل ا اا  اأ اح يناأ األ ى  لى ا بييي 

 حعيبا ا   انحازا  ألاألب   احسن ا . 7102

( 0-2-2 ) 
المحاسبة لمواكبة الممارسات  تعديل قانون ديوان

 الدولية
ا  يل احعب نأ حا ح اح يناأ احازي  اأ انساع حي  احابحي  نان ايي  نانسيل  ةبا ن  سيبو نا ب  احا ميا  اثل احا ميا 

 احاسنسة   ا ميا احا ح ناحاسب  او(.
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 تابع الهدف ا ستراتيجي الثاني.

 (: تمكين العاملين من أدا  مهامهم بكفا ة و اعلية 2-2الهدف الفرعي)

 وصف المشروع/البرنامج اسم المشروع/البرنامج الرقم

( 0-0-2 ) 
استقطاب موظفين ذو  كفا ة وخبرة تتناسب 

 واحتياجات الديوان
 نضل ا بييي ن سا ن اعبت احان فيأ احة  .

( 0-0-0  ح بم  احان فيأ اإل ايييأ ناحااا  يأ.ناحأليااج احاةألع   نياو ا ييألي   لى احسبسنة  والبرامج المطبقة تنمية مهارات استخدام الحاسوب (

( 0-0-2  نإحزا  احان فيأ احاعي  أل ب. ISSAI 130إ  ا  ا ن   سلنك ن يفأ نمعب حلا يبي اح نحأ  مدونة سلوك وظيفي والتزام الموظفين بها (

( 0-0-4  .ToTاحا يأليأ  ا ييةأل نية نا معيه نان فيه اح يناأ  ا ييحاحسبا اةان   اأ  ToTتدريب المدربين  (

 (: مكا أة ا دا  المتميز3-2الهدف الفرعي)

 وصف المشروع/البرنامج اسم المشروع/البرنامج الرقم

( 0-2-2  اةأليا ةبئزة احان ف احااايز/احاثبحأ ألة ل يأل أ مكا أة الموظف المتميز (

( 0-2-0  ا ااب  اسا حا بمية احا معيأ احهيأ يسععنأ نميا ابحيب ا ل  اليبو احا ميا تحقيق و ورات مالية لصالح الخزينة العامةتشجيع  (
 

 عزيز قيمت الذيوان كبيت للخبرة وتوطيذ العالقت مع االطراف روي العالقت محليا واقليميا ودوليات (:3الهدف ا ستراتيجي الثال )

 احاسبسأل   ا سس  ا  ي  اااال ألاألياو نم ياو نا ال أل فبتة نمب لي  نهاو سضني اايزا زيز اح  ية ح يناأ 

 (: تطوير ادا  وحدات الرقابة الداخلية  ي الجهات الخاضعة للرقابة1-3الهدف الفرعي)

 وصف المشروع/البرنامج اسم المشروع/البرنامج الرقم

( 2-2-2  نس او احيمبأل  اح االي  حينائ  ا بييي احا ميا ناحيمبأل  اح نحي .اةنيي  انهأل اعيي   تطوير نماذج التقييم (

( 2-2-0  ا يية نس او احيمبأل  اح االي  مأ احة بو احابض   حيمبأل  اح يناأ اأ ا ل أليااج ا ييألي  ااا   . ر ع قدرات وحدات الرقابة الداخلية (

( 2-2-2 ) 
ر ع قدرات مدققي ديوان المحاسبة  ي تقييم وحدات 

 الرقابة الداخلية.
 ا يية ا معأ اح يناأ  لى ا بييي اعيي  نس او احيمبأل  اح االي  ن يفي  اساا ا   انهأل احاعيي  نا ألئاه.
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 تابع الهدف ا ستراتيجي الثال 

 تعزيز عالقة ديوان المحاسبة بالجهات الدولية المقرضة والمانحة(: 2-3الهدف الفرعي)

 وصف المشروع/البرنامج اسم المشروع/البرنامج الرقم

( 2-0-2  تقارير تدقيق المنح والقروضاعداد  (
ا  ا  اعبييي ا ما سسبألبو اساعل ألا نص ا ميا احا ح ناحعينض نا ةياا ب أل بت  لى ةلة احة بو احاب س  ناحُاعيض  مأ احنمو 

 احاس  .

( 2-0-0  التواصل مع الجهات الدولية المانحة والمقرضة (
ال احة بو اح نحي  احاب س  ناحاعيض  ألا نص اب ياص اح يناأ اأ أليااج ان  ح احابحأ احانا ل ألة ل  نيح 

 نان ايح.

 توطيد العالقة مع المنظمات الرقابية الدولية )ا نتوسا ، ا سوسا ، ارابوسا ( (:3-3الهدف الفرعي)

 وصف المشروع/البرنامج اسم المشروع/البرنامج الرقم

( 2-2-2 ) 
 ي عضويات و اللقا ات والم تمراتالمشاركة  ي 

 اللجان
 ايفب  ان فأ اح يناأ حسضني احا ااياو ناحلعبتاو احاأ ا ع هب احا  ابو احيمبألي   ناساضبم  ةزت اأ هه  احا بسألبو.

( 2-2-0  احا  ابو اح نحي . ةي انألسبث ناحاعبنو مأ احاة و احيمبألي  احا اا ة اأ  بح  العلمي  ي المجال الرقابيبال المشاركة (

 ر ع الوعي ا عالمي حول دور ديوان المحاسبة ونشاطات  داخل الديوان وخارج  (:4-3الهدف الفرعي)

 وصف المشروع/البرنامج اسم المشروع/البرنامج الرقم

( 2-4-2 ) 
التحدي  المستمر لبيانات ومعلومات موقع الديوان 

 ا لكتروني
 ا لناباه نأليب باه ن ةبةباه ألبسااياي ناس يثنمل انح اين أ حل يناأ اةنيي احا

( 2-4-0   ةي ااألبي ن ةبةبو اح يناأ ألة ل  نيح  ألي نسبئل ان    ناحانا ل انةااب أ احااالف   نن ألينل. نشر أخبار الديوان ونشاطات   (

( 2-4-2  س ني  ألاناضيل اياألة  ألبحيمبأل  ن ةبةبو اح يناأ.ا  ا   ةية / نيي  ا  اي  يألل  (نشرة دورية إعالمية)نشر الثقا ة المهنية  (

( 2-4-4  اساا ا  اياما اح يناأ اأ مب بو ا ييألي  نا يأل ح ع  اح نياو احا ييألي  ننيش اح ال حلة بو احس ناي  المساهمة  ي ر ع قدرات الجهات الحكومية. (

( 2-4-5  اح ا ا  ح ال اح يناأ نألاب يسعا  ه امه.ا زيز اح  مبو ال احة بو  التواصل مع الجهات المانحة (

( 2-4-6  التواصل مع الجهات الرقابية المحلية ومجل  األمة (
احانا ل ناألب ل احا لنابو ال اةلسأ ار يبأ ناح ناة نال هيئ  اح زاه  نا بمس  احفسب  نألاب ي زز  ني هه  احا سسبو 

 احابحأ ناإل ايح ناألب ل احاألياو.مأ احسفب   لى احابل اح ب  ناسبيأل   بم   ة بل احفسب  
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