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 :املقدمة

 التميز حنو السعي يف سريتهمل واستمرار الرقابي، العمل جودة يف تقاءراال على ديوانال حرص إطار يف

 بتنفيذ يتعلق فيما املستويات كافة على النتائج أفضل تحقيقل املؤسسيوحتسني كفاءة األداء 

 انطالقاو املهنية، املمارسات أفضلوتطبيق  التطورات أحدث ومواكبة الرقابية العملية وتقييم ومتابعة

ومواكبة املستجدات يف جمال تطوير ادائه املؤسسي  أدائهباالرتقاء يف  نيداألر احملاسبة ديوان إميان من

هذا  إعداد مت فقد وإنضاجهاوخاصة يف جمال متابعة االجناز ودراسة دعم اختاذ القرارات والتشريعات 

 بطريقة واالستجابة الدليل ليكون وثيقة مرجعية لعمل مديرية تطوير األداء املؤسسي وتوكيد اجلودة،

ودليل  بها املعمول والتنظيمية التشريعية واملتطلبات االنتوساي ومعايري الدولية التدقيق ملعايري فعالة

توكيد وضبط جودة التدقيق املعمول فيه بديوان احملاسبة وقد مت استقاء مهام قسم تطوير األداء 

املؤسسي يف  األداءللوحدات التنظيمية املعنية بتطوير  واإلجرائيالدليل التنظيمي املؤسسي من 

امُلَعد من قبل إدارة تطوير األداء املؤسسي والسياسات يف رئاسة  2020لعام الوزارات والدوائر احلكومية 

جودة العمل الذي يقوم به ديوان احملاسبة يؤثر على مسعته  أن باعتبار ،األمثل النحو على الوزراء 

 . املهام املوكلة له مبوجب قانونه والتشريعات النافذة علق بقدرته على تنفيذ  تتومصداقيته واليت

 
 

 :أهداف الدليل 

وتوكيد اجلودة يف ديوان  املؤسسي األداء تطوير مديرية لعمل شاملة مرجعية وثيقة توفري .1

 .وتوكيد اجلودة تطوير األداء املؤسسي  مديريةهداف ومهام وتوضيح أ احملاسبة 

 واملتطلبات عملها وتكاملية دورها توضيح خالل من املؤسسي األداء تطوير مديرية  دور تعزيز  .2

 .بها املناطة باملهام لقيامها الالزمة املختلفة

 توفري إطار معريف حول مراجعة توكيد اجلودة ومهامها الوظيفية وكيفية تنفيذها . .3

  : نطاق العمل

 .ديوان احملاسبة يف  الدليل هذا يطبق .1

 تقع  كمع  ، ديووان احملاسوبة   فع  ايعلةع  اإلدارة علع  ايعلية  يهعاا ايرئةسعة  ايتطبةع  مسعووية  وتقع  .2

 حسع و ايمسعتيي   جمة  عل  وايملراء ايتنفةاي  اإلدارة ع ت  عل  ايتفصةلة  ايتطبة  مسووية 

  .االختص ص
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 :  حماور الدليل
 

املؤسسوي   األداءحماور رئيسية تشكل اإلطار العام ملتطلبات عمول مديريوة تطووير     أربعةيغطي هذا الدليل 

 وتوكيد اجلودة وهي:

 هدف ومهام مديرية تطوير األداء املؤسسي وتوكيد اجلودة.  .1

 البنية التنظيمية ملديرية تطوير األداء املؤسسي وتوكيد اجلودة. .2

 .مديرية تطوير األداء املؤسسياالختصاص ومؤهالت املوارد البشرية العاملة يف  .3

 ارتباط مديرية تطوير األداء املؤسسي وتوكيد اجلودة . .4

 

 :  هدف ومهام مديرية  تطوير األداء املؤسسي وتوكيد اجلودة: احملور األول

 هدف املديرية : 

من خالل تطوير وحتديث السياسات  ديوان احملاسبةداء اءة وفاعلية العمل واالرتقاء بأرفع كف

ومتابعة تنفيذها وتطبيق  بالديوانوخطط العمل التنفيذية اخلاصة  اإلسرتاتيجيةواخلطط 

من  الديوانالقرار يف  أصحاباآلليات واملنهجيات الالزمة لذلك، وتوفري الدعم الالزم لتمكني 

اجملاالت يف الوقت املطلوب اختاذ القرارات املناسبة وحتسني فعاليتها وكفاءتها يف خمتلف 

اسبة من خالل آليات ووسائل علمية وعملية تكفل دراسة صنع واختاذ القرار املناسب نوبالدقة امل

وتطبيقه ومتابعة األداء واالجناز، ورصد وحتليل األوضاع وإعداد الدراسات ومجع البيانات 

 املؤسسي األداء تطوير واقع عن مؤشر إعطاء يف تساعد آلية توفريو واملعلومات وتوفريها للقيادات 

 . املهام هذه تطوير شأنها من اليت التصويبية اإلجراءات وحتديد ،ديوان احملاسبة  يف

 

اجلووودة عنصوور أساسووي يف أداء   توكيوود تعزيووز وجووود ثقافووة داخليووة بووأن    وتسووعى املديريووة إ   

واملتطلبووات القانونيووة والتنظيميووة وتطبيووق   املهنيووةحيوورتم املعووايري املهووام الرقابيووة وأداء عموول  

إ  االسوووتغالل األمثووول  باإلضوووافةأعلوووى املعوووايري املهنيوووة املتعلقوووة باالسوووتقاللية واملوضووووعية  

للموووارد البشوورية واملاديووة يف أداء أعمووال التوودقيق والتطوووير املسووتمر جلووودة التوودقيق بهوودف        

السياسات واملعوايري يشوكل    بهذهلتزام ضمان تقديم خمرجات رقابية ذات جودة عالية . وان اال

 أهمية كبرية لتحقيق رسالة الديوان .
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 Performance Measurement  ديووووان احملاسووبة علوووى قيوواء أداء  املديريووة  عموول  وت

Frame Work - Supreme Audit Institutions  (PMF SAI   بشوكل سونوي  )   وفقوا

 .ألجهزة العليا للرقابة إلطار قياء األداء املعمول به باملعايري الدولية ل

 :  مهام قسم توكيد اجلودة يف مديرية تطوير األداء املؤسسي وتوكيد اجلودة (أ

جودة التدقيق هي ضمان جودة العمليات املصاحبة ألنشطة التدقيق من خالل  توكيدوتعرف 

اليت تصميم إجراءات ووضع معايري مبا يف ذلك املراجعة الدورية جلملة من املهمات الرقابية 

جرى تنفيذها وذلك للتغلب على املشاكل املصاحبة للعمليات اليت تقلل من جودة خمرجات 

التدقيق ، والغاية أن يكفل الديوان تأكيدا  معقوال  بأن نظام رقابة اجلودة الذي يعتمده مصمم 

 على حنو مناسب ويعمل على حنو فعال .

( إطار إرشادات تتعلق برقابة 40الية والمحاسبة )يوفر المعيار الدولي لألجهزة العليا للرقابة الم  

الجودة على مستوى المهمة الرقابية الواحدة  وتتوفر اإلرشادات حول رقابة الجودة على مستوى 

 :  المهمة الرقابية الواحدة في المعايير ذوات األرقام التالية

 (40 ) الرقابة المالية.  وإطار عام لرقابة الجودة توفر إرشادات 

 (1220 ) يوفر إجراء ضبط الجودة إلجراء رقابة على البيانات المالية. 

 (3000- 3999 توفر إرشادات رقابة ) األداء . 

 ( 5.2قسم  4200و  5.2قسم  4100المعياران الدوليان لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة  )

 يوفران إرشادات فيما يتعلق برقابة الجودة لرقابة االلتزام (.
  فإذا اختار الجهاز األعلى للرقابة المالية والمحاسبة أن يكون ملتزما بالمعيار الدولي لرقابة الجودة فان

 المتطلبات لتطبيق المعايير الدولية موضحة في هذه اإلرشادات.  
 إن توكيد الجودة هو المسار الذي وضعة ديوان المحاسبة لتأكيد ما يلي : 

 بالمعايير المهنية والتعليمات القانونية والتنظيمية المعمول بها .إن الديوان وموظفيه ملتزمون  .1
 . فّعالإن أنظمة رقابة الجودة قد جرى تصميمها وإرساؤها وتنفيذها بشكل  .2

 لتعزيز أنظمة رقابة الجودة .إنه تم تحديد السبل الممكنة  .3
 إن التقارير التي يصدرها الديوان مناسبة للظروف القائمة . .4

 :توكيد اجلودةمهام وظيفة 

  واملستخدم من قبل املدققني لتنفيذ ( اجلاريالتخطيط و)التدقيق احملوسب متابعة تنفيذ ملف

املهام الرقابية املكلفني بها وكذلك مراجعة أية مالحظات من قبلهم عند استخدام امللفات 

 والعمل على تصويبها .
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  اجلودة، وأنها ذات صلة وكافية وتعمل دراسة وتقييم السياسات واإلجراءات املتعلقة بنظام رقابة

 بفعالية.

 .التأكد من التزام مجيع موظفي الديوان باملتطلبات املناسبة للسلوك األخالقي واالستقاللية 

 .التأكد من توفر املوارد الكافية واملؤهلة لتنفيذ األعمال الرقابية باملستوى املطلوب من اجلودة 

 رساته للتحقق ما إذا كانت تقوم على املعايري الدولية تقييم منهجية الديوان الرقابية ومما

 ومعايري اإلنتوساي ومتوائمة مع املمارسات الدولية اجليدة.

  تقييم جودة املمارسات الرقابية املستخدمة ألداء املهام الرقابية وأنه مت تنفيذها استنادا

لتقرير الرقابي مان أن يكون اللمعايري املهنية واملتطلبات القانونية والتنظيمية املعمول بها وض

 القائمة . مناسبا يف الظروف

  التحقق من ختطيط املهام الرقابية على حنو سليم، وأنه مت تصميمها وتنفيذها استنادا

حتديد وتقييم خماطر األخطاء اجلوهرية بالشكل  مت ملنهجية التدقيق املعتمدة يف الديوان وأنه

 املناسب.

   األهمية النسبية يف كافة مراحل التدقيق.التحقق من تطبيق اعتبارات 

  إلجراءات الرقابة املستخدمة عند أداء املهام الرقابية.التحقق من مدى وجود توثيق مناسب 

  التأكد من وجود أدلة إثبات رقابية مناسبة وكافية وبأنها ُموثقة يف ملف املهمة الرقابية دعما

 للرأي الوارد يف التقارير الرقابية.

 أن االستنتاجات قد جرى تفسريها على حنو سليم ومن أنها مدعومة بأوراق عمل  التأكد من

 املهمة الرقابية.

 .التحقق فيما إذا كانت اآلراء الرقابية مدعومة بشكل تام وموثقة يف أوراق العمل 

  رفع كفاءة وفعالية تنفيذ املهام الرقابية،  وتوثيق إجراءات العمل وتقييمها وحتديثها بشكل

 وتقييم وحتديد االحتياجات التدريبية الالزمة. مستمر،

  لفرق املهام الرقابية تتعلق بتنفيذ املهام الرقابية  استشاريةتقديم خدمات. 

  توكيد اجلودة وتشمل :تطبيقات 

تكون هذه اإلسرتاتيجية منبثقة عن خطة و : تصميم إسرتاتيجية توكيد اجلودة .1

 الواردة بها .الديوان واألهداف اإلسرتاتيجية والفرعية 

وتشمل خطة توكيد اجلودة األهداف الفرعية واألنشطة ومؤشرات قياء األداء 

 اخلاصة بكل منها واإلطار الزمين للتنفيذ .
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ويتم ذلك للمهام الرقابية اليت يتم تنفيذها من  :إعداد خطة ملراجعة توكيد اجلودة  .2

دانية وتتكون حماور قبل املدققني على مستوى كل مهمة وعلى مستوى املراقبة املي

ا يلي : إطار املهمة الرقابية ، املخاطر واألهمية النسبية ، مممراجعة توكيد اجلودة 

، االحتياجات من املوارد ، املكلفني باملهمة الرقابية أهداف املراجعة ، نطاق املراجعة 

 وشكل التقرير الرقابي .

وتشمل فحص املتطلبات :  إعداد قائمة ملراجعة توكيد اجلودة ألعمال التدقيق  .3

األساسية لكافة مراحل املهمة الرقابية بدءا  من مرحلة ما قبل التخطيط ووصوال  

 ملرحلة التقرير .

تهدف إ  تقييم مدى االلتزام بتنفيذ املهمة الرقابية واملمارسات اليت   متت  -

 خالل هذه املهمة .

وأوراق العمل والتحقق من تشمل مراجعة الوثائق واملستندات وامللفات احملوسبة  -

وجود إشراف مناسب على التدقيق ، ومن توثيق األعمال اليت قام بها فريق 

 التدقيق .

 لليء من مراجعة توكيد اجلودة يتم حتعند االنتها  : إعداد تقارير توكيد اجلودة .4

قسم توكيد النتائج واملالحظات وتلخيصها وربطها بأدلة اإلثبات الكافية ، ويقوم 

 -ة بإعداد تقرير حول النتائج اليت مت التوصل إليها وتشمل حماور التقرير :اجلود

هدف املراجعة ، نطاق املراجعة ، املعايري اليت استند إليها ، املنهجية واألدوات 

املستخدمة يف مراجعة توكيد اجلودة ، املالحظات الرئيسية ، التوصيات ، تقييم جودة 

 ا التقرير .العمل واالستنتاجات اليت خرج به

ة ملعاجلة وتصويب يرية املعنية اليت تتبعها املراقبوملدير املد وترسل للمراقبة امليدانية 

 ما مت التوصل إليه من مالحظات واحنرافات .

 : املؤسسي وتوكيد اجلودة األداءيف مديرية تطوير مهام قسم تطوير األداء املؤسسي  (ب

 اليت آللياتاو والتوجهات واإلجراءات السياسات مجيع أنه على املؤسسي األداء تطوير تعريف ميكن

 التخطيط جمال يف الفين الدعم توفري خالل من وذلك عام، بشكل بأدائها لالرتقاء الدائرة تتبناها

 تنفيذ ومتابعة تقدمها، اليت اخلدمات وتطوير الدائرة عمل وإجراءات سياسات ووضع اتيجي االسرت

 املستويات عن رافاتاالحن ملعاجلة املمكنة احللول وتقديم األداء راتمؤش ووضع راجمهاوب خططها

 وفيما يلي مهام قسم تطوير األداء املؤسسي  : .لألداء املستهدفة

 : التخطيط االسرتاتيجي .1
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  إعووداد وتطوووير اخلطووة اإلسوورتاتيجية للووديوان والالزمووة لتحقيووق أهدافووه و ايووات  املسوواهمة يف

خلطط واألهداف واألولويات الوطنية، وذلك بالتنسيق موع  إنشائه ومبا ينسجم ويتواءم مع ا

تطوير األداء املؤسسي والسياسات/رئاسة الووزراء واجلهوات املعنيوة والوحودات التنظيميوة       إدارة

 . يف الديواناملختلفة 

  إعوووداد اخلطوووط التنفيذيوووة ومراجعتهوووا للتأكووود مووون انسوووجامها موووع األهوووداف      املسووواهمة يف

وجوووود تعوووارض أو تضوووارب بوووني أنشوووطة ومشووواريع وبووورامج الوووديوان    املؤسسوووية للوووديوان، وعووودم  

 املختلفة وذلك بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية يف الديوان .

  وضووع االقرتاحووات والتوصوويات الالزمووة لتطوووير اخلطووة اإلسوورتاتيجية وخطووط       املشوواركة يف

 العمل التنفيذية. 

  يط اإلسووورتاتيجي مثووول إعوووداد وتطووووير اخلطوووط املختلفوووة الووويت تووودخل ضووومن نطووواق التخطووو

املعرفوووة ، واملسوووؤولية اجملتمعيوووة....(    إدارة)خطوووط إدارة املخووواطر، وخطوووط الطووووار ، وخطوووة     

 وذلك بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية املتخصصة يف الديوان .

 :املتابعة والتقييم .2

           متابعة تقدم سوري العمول واإلجنواز يف تنفيوذ اخلطوة اإلسورتاتيجية وخطوط العمول التنفيذيوة

 .إ  املستويات اإلدارية األعلى التقارير ذات العالقة  رفعبشكل دوري، و

  قيوواء أداء ديوووان  أساسووهاوضووع املعووايري واآلليووات ومؤشوورات األداء الوويت يووتم علووى  املسوواهمة يف

 احملاسبة والوحدات التنظيمية فيه. 

  اإلسوورتاتيجية والوو امج والوحوودات التنظيميووة   األهوودافواالجنوواز علووى مسووتوى  األداءتقيوويم

 املختلفة يف الديوان وبشكل دوري ومنتظم ورفع التوصيات ملعاجلة االحنرافات .

         تطووير   إدارةالعمل كممثل لديوان احملاسبة وضوابط ارتبواط موع كافوة اجلهوات املعنيوة وموع

ة ملتابعووة األداء واملشوواريع  األداء املؤسسووي والسياسات/رئاسووة الوووزراء لتقووديم التقووارير الالزموو     

 املناطة بالديوان وحسب اخلطط الوطنية واألولويات احلكومية.

 

 

 

 

 : والشكل التالي يوضح آلية عمل وحدة تطوير األداء املؤسسي يف املتابعة واإلجناز
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 مالحظات / حتديد األهداف / املشاريع

  

 

 

 رفع تقارير االجناز     املخاطبة بالتوصيات  

 

 

                                                                            

 تنســـيـــق                                                                                              

  األداء املؤسسي يف الوزارات والدوائر احلكومية )إدارة تطوير األداء املؤسسي والسياسات رئاسة الوزراء(املصدر : الدليل التنظيمي واإلجرائي للوحدات التنظيمية املعنية بتطوير . 

 : التطوير اإلداري والتنظيمي  .3

 بشوكل دوري وحتديود    للوديوان تطوير اهليكل التنظيمي والبنية التنظيمية تقديم مقرتحات ل

وفوووق نقووواط وموووواطن الضوووعف واخللووول واقووورتال فووورص التحسوووني والتطووووير املمكنوووة وذلوووك       

 التشريعات الناظمة لذلك .

       التنسووويق مووووع الوحووودة املعنيووووة يف رئاسوووة الوووووزراء واجلهوووات ذات العالقووووة الجوووراء التعووووديالت

 والتعليمات السارية .املختلفة على اهليكل التنظيمي للديوان وفق القوانني واألنظمة 

      ومراجعووة الوصووف الوووظيفي   مراجعووة وحتووديث وصووف املهووام الرئيسووية للوحوودات التنظيميووة

 بشكل دوري .للوظائف يف الديوان 

    دعوم اإلبوداع وتوبين املبوادرات يف جموالي التميوز       املساهمة مع مديريات الوديوان ذات العالقوة يف

 واإلبداع .

 موون املوووارد واإلمكانيووات الوويت تسوواهم يف  الووديوانتياجووات املسوواهمة يف إجووراء دراسووة حتديوود اح

 تطوير أدانها .

مديرية تطوير 

األداء املؤسسي 

 وتوكيد اجلودة

 أولويات احلكومة

.................. 

 دراسات

 قطاعية

................. 

 مستجدات

إدارة تطوير األداء 

املؤسسي / وحدة 

متابعة االجناز 

احلكومي / رئاسة 

 الوزراء 

رئيس ديوان 

احملاسبة 

)إقرار 

 (التوصيات
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 ومراجعتهووا والتنسوويق  ز املؤسسووي واملسووابقات املتعلقووة بووالتمّيوتنسوويق عموول اجلوووائز   مأسسووة

 .خبصوصها  مع الوحدات التنظيمية املعنية يف الديوان

     واحملليووة وكتابووة التقووارير   تنسوويق احلصووول علووى األنظمووة اإلداريووة وأنظمووة اجلووودة العامليووة

 الالزمة واملتابعة مع اجلهات الراعية او املنفذة .

 

والشــكل التــالي يوضــح آليــة عمــل وحــدة تطــوير األداء املؤسســي يف تطــوير البنيــة التنظيميــة لــديوان     

 احملاسبة .   

  

 تكليف بدراسة املقرتحات                                                                 مالحظات الوحدة

  

 

 

   رفع                                 املخاطبة                   

 تنسيق                                        التوصيات                                    بالتوصيات                    

                               التوصيات                                         

 رفع املقرتحات بعد دراستها                                                                  

                                                                  

 

 تنســـيـــق                                              

 

 

  األداء املؤسسي يف الوزارات والدوائر احلكومية )إدارة تطوير األداء املؤسسي والسياسات رئاسة الوزراء(املصدر : الدليل التنظيمي واإلجرائي للوحدات التنظيمية املعنية بتطوير . 

 

 

 

مديرية تطوير 

املؤسسي  األداء

وتوكيد اجلودة 

)مبادرة ذاتية ، 

مراجعة دورية ، 

استجابة ملقرتحات ( 

وإعداد الدليل 

التنظيمي )دليل 

 املهام 

قرارات جملس 

 الوزراء

.............. 

اخلضوع إلحدى 

عمليات إعادة 

 اهليكلة 

............ 

تشريعات معدلة 

تتعلق مبهام 

 املديرية

رئيس ديوان 

احملاسبة 

)إقرار 

 التوصيات(

إدارة تطوير األداء 

املؤسسي / وحدة 

متابعة االجناز                                           

احلكومي / رئاسة 

 الوزراء           

مقرتحات ومالحظات من 

 الديوان  خمتلف مديريات

 الشركاء

جلنة التخطيط 

والتنسيق واملتابعة أو 

جلنة خاصة بإعادة 

 اهليكلة
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 . دعم القرار.4 

 : تقديم الدعم الفين ملتخذ القرار من خالل 

الرصد الذاتي املبكور ملسواعدة صواحب القورار يف      إ التقارير والدراسات اليت تستند  إعداد -

 صنع واختاذ القرار املناسب وتطبيقه .

قواعد بيانات ومعلوموات خاصوة باملوضووعات ذات     إنشاءيف املساهمة مع املديريات األخرى  -

وموا يواجههوا مون     األولويوة الدراسوات املتعلقوة باملوضووعات ذات     وإعوداد يف الوديوان   األولوية

 بات ومشكالت وطرل التوصيات بشأنها .عوائق وصعو

 األفضووليف الووديوان وموودى التزامهووا بتطبيووق معووايري التنظوويم      األثوورعمليووة تقيوويم   إدارة -

 جملس الوزراء . إ للتأكد من جودة السياسات والتشريعات اليت يتم رفعها 

الدراسوات وتقوديم    إلجوراء املؤسسوي والسياسوات    األداءتطووير   إدارةالتنسيق عن كثب مع  -

 سياسة/تشريع/قرار ذو عالقة بعمل الديوان. أليالبيانات واملعلومات الالزمة 

عمليوات التشواور علوى املواضويع ذات العالقوة موع اجلهوات املعنيوة وحسوب املنهجيوات            إجراء -

 املؤسسي والسياسات/رئاسة الوزراء .  األداءتطوير  إدارةاليت تطورها  واآلليات
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 املؤسسي يف دعم القرار : األداءوالشكل التالي يوضح آلية عمل وحدة تطوير   

 

 توصيات

  

 

 

 

 رفع تقارير االجناز      املخاطبة بالتوصيات 

 

 

 تنسيق                                                                                                                           

 تنســـيـــق                                              

 

   

  زراء(للوحدات التنظيمية املعنية بتطوير األداء املؤسسي يف الوزارات والدوائر احلكومية )إدارة تطوير األداء املؤسسي والسياسات رئاسة الواملصدر : الدليل التنظيمي واإلجرائي . 

 

 : تطوير اخلدمات والعمليات      .5

  واخلووودمات بالتنسووويق موووع  واإلجوووراءاتتصوووميم وتطووووير وتوثيوووق العمليوووات  املسووواهمة يف

 الوحدات التنظيمية يف الديوان.  

  يات وتبسويطها  لوالعم اإلجراءاتهندسة  إعادةتقديم مقرتحات إلدارة الديوان خبصوص

بالتنسووويق موووع الوحووودات التنظيميوووة يف الوووديوان واجلهوووات ذات العالقوووة )وزارة      وأمتتتهوووا

 احلكومة االلكرتونية(. /والريادهالرقمي  االقتصاد

 عمول قياسوية فعالوة لكافوة عمليوات الوديوان واخلوودمات        إجوراءات وثيوق وحفوو وحتوديث    ت

 اليت تقدمها .

مديرية تطوير 

األداء املؤسسي 

وتوكيد اجلودة 

 دعم القرار /

 أولويات احلكومة

............... 

 تشريعات

 سياسات

 قرارات

........... 

 مستجدات

رئيس ديوان 

احملاسبة 

)إقرار 

 التوصيات(

إدارة تطوير 

األداء املؤسسي 

وحدة متابعة  /

االجناز 

احلكومي / 

 رئاسة الوزراء 

 الشركاء  العالقة  أصحاب
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  العمليات املطبقة واقرتال سبل تطويرهوا بالتنسويق موع كافوة اجلهوات       أداءقياء فعالية

 املعنية .

  قيووواء مووودى التوووزام وتطبيوووق الوحووودات   أساسوووهاالووويت يوووتم علوووى  واآلليووواتوضوووع املعوووايري

 العمل القياسية املعتمدة . إلجراءاتاملختلفة  التنظيمية

 العالقة مع الشركاء ومتلقي اخلدمة . إدارة 

       توووبين سياسوووات وآليوووات تطووووير مسوووتوى اخلدموووة املقدموووة ملتلقيهوووا وقيووواء رضوووا متلقوووي

 اخلدمة بشكل دوري .

 :تطوير األداء املؤسسي وتوكيد اجلودةمديرية مهام أخرى تقع ضمن نطاق عمل  ج . 

  املعرفة : إدارةمهام  .1

املعرفووة يف ديوووان   إدارةدرجووات الوووعي وااللتووزام بأهميووة    أقصووىحتقيووق  إ تهوودف هووذه املنهجيووة   

احملاسووبة بعوود تبنيووه سياسووة الووتعلم والتحسووني املسووتمر ويعتوو  ديوووان احملاسووبة مبووا لديووه موون             

جي جيوووب معلوموووات وبيانوووات وكووووادر بشووورية ذات خووو ات عاليوووة ومهوووارات مميوووزة موووورد اسووورتاتي  

بشووكل  إلدارتووهالعلميووة احلصوويفة  واألسوواليب األدواتاحملافظووة عليووه وتطووويره واسووتخدام كافووة  

الشووامل. ويعووزز عالقووات املنفعووة املعرفيووة املتبادلووة مووع     أدائووهيعووزز بنوواء قدراتووه املؤسسووية وتطوووير   

 ليموويواإلقذوي العالقووة كافووة ممووا جيعلووه يف موقووع تنافسووي هووام علووى مسووتوى الوودولي  األطووراف

 العليا للرقابة.   لألجهزة

إن إدارة املعرفة تتطلب تضافر جهود اجلميع ويتطلب عمل وتعاون مشرتك من مديريات الوديوان  

)مديريوووة الدراسوووات والتووودريب ، مديريوووة العالقوووات العاموووة والتعووواون الووودولي واالعوووالم ، مديريوووة    

 تكنولوجيا املعلومات ، مديرية الشؤون اإلدارية ( .

وموون الوودورات  والتعلوويم املسووتمر  حيتوواج كووادر املديريووة إ  متطلبووات تدريبيووة ومعرفيووة      مووا ك

اإلسوورتاتيجي ، التطوووير املؤسسووي ، هندسووة العمليووات واإلجووراءات ،        التخطوويطاملقرتحووة :  )

السوولوك التنظيمووي وإعووادة التنظوويم  ، تنميووة وإدارة املوووارد البشوورية ، تقيوويم األثوور  واستشووراف        

 . املتابعة والتقييم ( املستقبل ،

 : مهام احلكومة االلكرتونية .2

 األداءيوجووود بعووودين رئيسووويني ل نوووامج احلكوموووة االلكرتونيوووة والوووذي يوووبني دور مديريوووة تطووووير    

 املؤسسي فيها:  
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تطوووير األداء املؤسسووي وبالتعوواون والتنسوويق  مديريووةالبعوود التنظيمووي واإلجرائووي: تتووو   -

توثيوووق اإلجوووراءات واخلووودمات وتبسووويطها  الوووديوانموووع الوحووودات التنظيميوووة األخووورى يف 

 وإعادة هندستها وتهيئتها لتقدميها الكرتونيا .

تكنولوجيوووا مديريوووة البعووود الفوووين والتكنولووووجي: تقووووم مديريوووة تطووووير األداء املؤسسوووي و  -

برنووامج احلكومووة االلكرتونيووة بإعووداد املتطلبووات الالزمووة والوويت      املعلومووات بالتنسوويق مووع 

 متكن الديوان من إتاحة خدماتها وتنفيذ عملياتها الكرتونيا .

 : تنسيقيةمهام  .3

نظوورا  لوجووود تكاموول بووني مهووام مديريووة التطوووير املؤسسووي وتوكيوود اجلووودة مووع مهووام جلووان التخطوويط     

االسوتعانة  املمكن  خطط وبرامج ومشاريع الديوان فإنه من والتنسيق واملتابعة خصوصا  يف جمال دراسة

 مهام سكرتاريا اللجنة من خالل املديرية أو احد موظفيها.باملديرية لتقديم 

 : وتوكيد اجلودة تطوير األداء املؤسسيملديرية  البنية التنظيمية  :الثانياحملور 

مبسوواعد األمووني العووام للشووؤون  إداريووا  األداء املؤسسووي وتوكيوود اجلووودة تنظيميووا    تطووويرتوورتبط مديريووة 

املالية واإلدارية وفنيوا  مبسواعد األموني العوام للشوؤون الفنيوة ، وهوي تتكوون مون قسومني األول قسوم تطووير             

تطووووير األداء   بط مبووودير األداء املؤسسوووي والثووواني لتوكيووود اجلوووودة )جوووودة العمليوووات ( وكالهموووا يووورت       

 املؤسسي وتوكيد اجلودة .
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 ترتبط مديرية تطوير األداء املؤسسي باملساعد اإلداري للشؤون املالية واإلدارية وكما هو مبني بالشكل التالي: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األداء املؤسسي والسياسات رئاسة الوزراء( املصدر : الدليل التنظيمي واإلجرائي للوحدات التنظيمية املعنية بتطوير األداء املؤسسي يف الوزارات والدوائر احلكومية )إدارة تطوير . 

  : وتوكيد اجلودة تطوير األداء املؤسسي مديريةيف  الواجب توفرها الختصاص ومؤهالت املوارد البشرية : االثالثاحملور 

تتوفر املوارد البشرية املؤهلة واملدربة وذلوك مون حيوث العودد واملوؤهالت العلميوة واخلو ات العمليوة. الويت          

مبديريوة تطووير األداء املؤسسوي وتوكيود اجلوودة ، لضومان قيوام املديريوة           تتناسوب وطبيعوة املهوام املناطوة    

  مبهامها بكفاءة وفاعلية. 

يف بالدرجة اجلامعيوة األو  كحود أدنوى    املؤسسي وتوكيد اجلودة  األداءمدير مديرية تطوير أن يتمتع 

 أن يكووون لديووهوأو اهلندسووة الصووناعية  أو نظووم املعلومووات اإلداريووة أو العلوووم اإلداريووة واالقتصوواد احملاسووبة 

خووو ات متنوعوووة يف جموووال عمووول ديووووان احملاسوووبة ولديوووه القووودرة علوووى التطووووير املؤسسوووي والتخطووويط          

 واملعرفة الكافية بأهم معايري جوائز التميز . واإلملاماالسرتاتيجي 

 األمني العام

 مساعد األمني العام للشؤون املالية واإلدارية

 إدارة تطوير األداء املؤسسي رئاسة الوزراء

 1مديرية  2مديرية 

 

 مديرية تطوير األداء املؤسسي وتوكيد اجلودة

 املؤسسي قسم تطوير األداء

 قسم توكيد اجلودة
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 الوقت ... وإدارةلقيادة والعمل برول الفريق ميتلك مهارات مثل التفكري املنطقي وايفضل أن كذلك 

أو يف احملاسوبة  األو  كحد أدنوى  الدرجة اجلامعية فيجب أن يكون لدية رئيس قسم توكيد اجلودة  أّما 

ولديه اخل ات الكافية يف جموال عمول ديووان احملاسوبة وميتلوك املعرفوة واخلو ة الكافيوة          العلوم اإلدارية

 ابي على مستوى املهام الرقابية وعلى مستوى الوحدة ككل.يف تقييم جودة العمل الرق

أو العلووم  اسوبة  يف احملميتلك رئيس قسم تطووير األداء املؤسسوي الدرجوة اجلامعيوة األو      كما جيب أن 

ولديوة اخلو ات الكافيوة يف جموال عمول ديووان احملاسوبة ، وميتلوك املعرفوة          اإلدارية أو اهلندسة الصناعية 

 يف تطوير األداء املؤسسي .واخل ة الكافية 

 : تطوير األداء املؤسسي / رئاسة الوزراء  إدارةالتنسيق مع  احملور الرابع:

يعد ارتباط مديرية تطوير األداء املؤسسي وتوكيد اجلودة ذو أهمية كبرية ، حيوث حتتواج ا    

صالحيات ومتكني يف اختاذ القورارات باإلضوافة إ  أنهوا تعمول موع مجيوع الوحودات التنظيميوة         

مووع  إدارة تطوووير األداء املؤسسووي / رئاسووة  فنيووا   ويووتم التنسوويق (Cross cutting)يف الووديوان 

، وخصوصووا  فيمووا يتعلووق مبواضوويع متابعووة    فيمووا  ووص قسووم تطوووير األداء املؤسسووي     اء الوووزر

 اإلجناز ، وتقييم األثر للسياسات والتشريعات.

 : املوارد واملتطلبات املختلفة اليت تعزز عمل املديرية :اخلامساحملور 

إال أن هنوواك موووارد  بوالر م موون أن املوووارد البشوورية املؤهلووة هووي العاموول الرئيسووي لنجووال املديريووة، 

ومتطلبووات أخوورى تسووهم بشووكل كووبري يف إجنووال عموول املديريووة واالسووتفادة موون وجودهووا وميكوون     

دعووم مباشوور موون قبوول اإلدارة العليووا للووديوان موون حيووث تفوووي  الصووالحيات        وجووودب هاتلخيصوو

اذ القرار املناسبة ووجود قنوات اتصال فعالة لدعم متخذي القرار وإشراك املديرية بعمليات اخت

 .مناسبة  ظروف وبيئة العمل وتوفر والتخطيط اإلسرتاتيجي ، 


