
خريطة اإ�صـالح اجلهـات العامـة

على مســتوى القياديــني 
)24 أولوية(

املوظفون
 )21 أولوية(

املراجعون 
)15 أولوية(

املوقع اإللكتروني
)11 أولوية(
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رؤية  فيها  األمد،  طويلة  استراتيجية  خطة  توجد 
اجلهة  واقع  وتشخيص  وحتليل  وقيم  ورسالة 

ومجاالت عمل وأولويات.

وحل  القرارات  اتخاذ  فى  املوظفني  إشراك 
املشكالت.

خدمة  في  متقدم  برنامج  وتنفيذ  تخطيط 
املراجعني.

نشر اخلطة االستراتيجية.

توفر بيئة عمل تشجع العاملني على االجناز العمل على تفعيل اخلطة االستراتيجية.
واالبتكار والتعلم.

نشر مواعيد االجناز.

ذات  تشغيلية  خطة  على  اإلستراتيجية  تشتمل   
زمنية  بفترات  معروفة  للقياس  قابلة  أهداف 

محددة.

نشر نسبة االجناز والعوائق.العمل على تأهيل قيادات مستقبلية.

توفير نظام لقياس نسب اإلجناز انطالقا من اخلطة 
)في نهاية كل سنة مالية(.

في  املتميزين  وتقدير  مكافأة  على  العمل 
العمل.

للجهة حسب  بتنفيذ اخلطة اإلستراتيجية  االلتزام 
اجلدول الزمني املعتمد.

القيادة بفعالية مع املوظفني لتحقيق  تواصل 
أهداف اجلهة.
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على  يتم  التي  واالعتبارات  املعايير  عن  اإلفصاح 
أساسها اتخاذ القرارات.

وضوح متطلبات احلصول على اخلدمة: لوحة أهداف اجلهة واضحة لدى املوظفني.
اعالنية باملتطلبات، وجود موظف استقبال.

بشكل  اجلهة  تقدمها  التي  اخلدمات  عرض 
واضح.

ال  مما  وللناس  الرقابية،  للجهات  املعلومات  توفير 
يخضع قانونا للسرية.

ويتم  العمل،  بإجراءات  مكتوب  دليل  يوجد 
التقيد به.

اخلدمة خطوات إجناز املعاملة معلنة وواضحة. على  احلصول  متطلبات  نشر 
وخطوات إجنازها بشكل واضح.

شفافية إجراءات التعاقد في املناقصات واملزايدات 
واملشتريات العامة.

االفصاح  ويتم  املهنة،  أخالقيات  دليل  يوجد 
عنه ومتابعة إنفاذه.

ودون  مناسب  وقت  في  يتم  اخلدمة  اجناز 
عناء.

املسئولني  وأسماء  التنظيمي  الهيكل  نشر 
وأرقام هواتف اخلدمة.

واملوظفني  العليا  اإلدارة  بني  دورية  لقاءات  تنظيم 
)يوم مفتوح، تقدمي شكوى/اقتراح(.

يوجد يتم تعريف املوظف بحقوقه وواجباته. أو  املراجعني،  بتوجيه  املوظف  يقوم 
نظام إلكتروني لتوجيه املراجعني.

حتديث املعلومات وبيانات التواصل املعروضة 
في املوقع بشكل مستمر.

البرملانية وأي شبهات مثارة من  الرد على األسئلة 
أي جهة.

آراء  لتوصيل  فاعلة  اتصال  قنوات  توجد 
املوظفني لإلدارة العليا.

يتم إبالغ املراجع عن أسباب رفض املعاملة.

السنوية  أدائهم   تقارير  على  املوظفني  إطالع 
وتوقيعهم عليها.

تشجيع األفكار االبداعية.
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)نظام  املوظفني  بني  والعقاب  الثواب  مبدأ  تطبيق 
لتمييز املجد ومعاقبة املقصر(.

املوظفني  بني  واملساواة  بالعدالة  االلتزام  يتم 
دون النظر إلى اجلنس أو األصل أو اللغة أو 

الدين.

العدالة واملساواة في إمتام خدمة املراجعني 
دون متييز بسبب اجلنس أو األصل أو اللغة 

أو الدين.

االلتزام بتطبيق معايير وضوابط الختيار املوظفني 
عادلة  )معايير  بعدالة  اإلشرافية  املناصب  في 

ومكتوبة(.

استثناءات  دون  بالقوانني  يلتزمون  املسئولون 
تخل بها وبالعدالة.

هناك وجود ضوابط ومعايير للترقيات واختيار القياديني. يكن  لم  )ما  للمراجعني  موحد  شباك 
خصوصية لبعض الفئات كالنساء والرجال(.
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)وحدة  الداخلي  والتدقيق  للرقابة  فعال  نظام 
متخصصة للتدقيق الداخلي لضمان اجلودة(.

التزام بجميع القوانني واللوائح املنظمة للعمل 
والعالوات  والترقيات  التعيينات  وتشمل 

وغيرها.

مكتب  فاكس،  ساخن،  خط  صندوق،  وجود 
مختص لإلبالغ عن الفساد.

نشر القوانني واللوائح املنظمة للعمل.

أو  اإلدارية  واألنظمة  للوائح  املتجاوزين  محاسبة 
املالية أو الفنية.

أوقات  أثناء  مكاتبهم  في  املوظفني  وجود 
العمل.

ميكن للموظف واملراجع تقدمي شكوى.النظر في شكاوى املراجعني بجدية.

)القرارات  القرارات  اتخاذ  عند  وضوابط  معايير 
مدروسة وتخدم األهداف االستراتيجية(.

تقدمي مبررات مقنعة عند رفض املعاملة. النظر في شكاوى املوظفني بجدية.

ديوان  التوظف -  كافة مالحظات مراقبي  معاجلة 
اخلدمة املدنية.

الكاونتر واليسمح يوجد وقت محدد إلجناز كل معاملة. تنجز من خلف  املعامالت 
ملراجعني بتجاوز غيرهم.
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الفساد  حاالت  عن  اإلبالغ  على  املوظفني  تشجيع 
)مكافأتهم وضمان السرية(. 

ملصاحلهم  العامة  املمتلكات  يستغلون  ال 
العمل،  سيارات  )استخدام  الشخصية   

قرطاسيه ، أدوات ومعدات(.

احلاجة  دون  بسرعة  اخلدمة  على  احلصول 
لتقدمي مقابل مادي أو خدمي.

يساهم املوقع في مكافحة الفساد )مثل إبراز 
اللوائح  وخرق  كالواسطة  الفساد  ممارسات 

والتجاوزات(.

مخصصات حماية املبلغ وعدم تعريضه لإليذاء. )أخذ  مالية  جتاوزات  توجد  ال 
غير مستحقة، سرقة(.

نشر دليل أخالقيات املهنة.إجناز املعاملة دون واسطة.

، الكشف عن التجاوزات املالية واإلدارية. للوائح  )خرق  إدارية  جتاوزات  توجد   ال 
جتاوز للصالحيات املقررة(.

يبلّغون بحظر قبول الهدايا لدى تقدمي خدمة البعد عن مواطن الشبهات.
للجمهور )عينية أو مادية(  

النزاهة معاجلة كافة مالحظات ديوان احملاسبة. قيم  على  والتدريب  التوعية 
وأخالقيات املهنة.

إعداد : صالح الغزاليمعاجلة كافة مالحظات مراقبي وزارة املالية.


