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يزكـش ذًٍّـش
يؤسسح ػايح ذرًرغ تاالسرقالل انًانً واإلداري وذؼًم ذحد وصاٌح وسٌز انًانٍح

دور

يهاو

انًؼهذ

انًؼهذ

تُاء ػهى َظايه وخثزذه
انًؤسساذٍح ،واَطالقا يٍ
كىَه يزكش ذًٍّش،
ٌساهى انًؼهذ فً ذطىٌز
انقذراخ انىطٍُح فً يجال
إدارج انًال انؼاو وذؼشٌش
انًؼارف وانًهاراخ.

انًساهًح فً ذًٍُح
انزأسًال انثشزي انًؼًُ
ترؼشٌش إدارج انًال انؼاو
انًساهًح فً ذطىٌز
انشزاكاخ وذثادل انًؼارف
وانًًارساخ انجٍذج
ذؼشٌش ثقافح انرًٍش
واالتركار فً اإلدارج
انؼايح

انًضأر اإلطتزاتٛزٛح
ذطىٌز انًهاراخ انالسيح نرحذٌث إدارج انًانٍح انؼايح
وانجًارك وانشؤوٌ انؼقارٌح

ذسهٍم انىصىل إنى انًؼزفح وانًؼهىياخ
ذىفٍز انًساػذج وانًشىرج ،ػُذ انطهة ،فً
اخرصاصاخ ػًم انًؼهذ
ذشجٍغ إقايح انشثكاخ وخهق دٌُايٍح نهرثادل وذشجٍغ
انرؼاوٌ تٍٍ يزاكش انرذرٌة فً انقطاع انؼاو
انحفاظ ػهى إدارج يؤسساذٍح ػانٍح انجىدج يثٍُح ػهى
يؼاٌٍز يهٍُح وذؼرًذ األسانٍة انحذٌثح فً انًاَجًُد

ذطىٌز انقذراخ فً انًىاسَح انؼايح فً نثُاٌ
إػذاد انًىاسَح
• تضظ ٍٛاإلطار انًاكزٔ التصاد٘ ٔشًٕنٛح انًٕاسَح
• انضذ يٍ تذٔٚز االػتًاداخ
• تضظ ٍٛئػذاد انًٕاسَح ضًٍ ئطاراإلَفاق انًتٕطط األيذ
• تصُٛف انُفماخ
• تضظ ٍٛتصُٛف انًٕاسَح ٔٔضغ انتمارٚز

ذُفٍذ انًىاسَح
• ئدارج انظٕٛنح ٔصظاب انخشُٚح انًٕصذ
• تؼشٚش ئدارج انًٕاسَح يٍ خالل ”َظاو صزش ٔػمذ انُفمح“
• تثظٛط ئرزاءاخ تصفٛح ٔدفغ انُفماخ
• تٕحٛك اإلرزاءاخ ٔانتمارٚز ف ٙيزال انًضاطثح
• اػتًاد انًؼاٛٚز انذٔنٛح نهًضاطثح انؼايح IPSAS
• تطٕٚز ئدارج انذٔ ٍٚئَشاء ئدارج صذٚخح نٓذا انغزض

• رصذ صاراخ انتذرٚة ف ٙيٕاضٛغ انًٕاسَح انؼايح
انرذرٌة
وانىصىل إنى • تطٕٚز لذراخ انؼايه ٍٛفٔ ٙسارج انًانٛح ٔف ٙئداراخ
انًؼهىياخ ٔيإطظاخ انمطاع انضكٕئ ٙانثهذٚاخ
• ئػذاد انًُاْذ انتذرٚثٛح ٔفزٚك انًذرتٍٛ
• تشزٛغ انتثادل يغ دٔل انًُطمح ٔئرطال انًٕظف ٍٛئنٗ انخارد
• تؼشٚش انضٕار يغ انزٓاخ انًؼُٛح كانثزنًاٌ ٔانًزتًغ انًذَٙ
• ئَتاد األدنّح انتذرٚثٛح ٔانًُشٕراخ انتٕػٕٚح ٔانذراطاخ
• تظٓٛم انٕصٕل ئنٗ انًؼهٕياخ يٍ خالل انًكتثح انًانٛح

ذطىٌز انقذراخ فً انًىاسَح انؼايح فً انًُطقح
شثكح غٍفد يٍُا
اطتضذاث يظاصح تثادل دائًح ف ٙيٕاضٛغ انتؼهّى
ٔانتذرٚة انًتؼهمح تأيٕر انضكى انصانش تظتهٓى انخمافح
انًضهٛح ٔتتظأق يغ انؼصز ٔتفزض يكاَتٓا صززُ
سأٚحٍ ف ٙيشارٚغ اإلصالس ٔانتضذٚج:
• تمٕٚح انخثزاخ انًإطظاتٛح نهًُظًاخ األػضاء
• ٔضغ تزايذ تذرٚثٛح يتطٕرج صٕل يٕاضٛغ ئدارج
انًال انؼاو تانهغح انؼزتٛح
• تطٕٚز انتؼأٌ ٔتشزٛغ تثادل انخثزاخ ٔتزايذ
انتذرٚة ,تثادل انًذرتٔ ٍٛانًتذرتٍٛ
• االطتفادج يٍ أفضم انتزارب انؼانًٛح ف ٙيزال
انتذرٚة ٔتُاء انمذراخ

•  19دٔنح يٍ يُطمح انشزق األٔطط ٔشًال أفزٚمٛا
•  42ػضٕ يإطض
•  9يُظًاخ ئلهًٛٛح ٔدٔنٛح يُتظثح

ذطىٌز انقذراخ فً انًىاسَح انؼايح فً انًُطقح
تزايج ذذرٌثٍح تانهغح انؼزتٍح يرخصصح فً إدارج انًانٍح انؼايح
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يثادئ ذطىٌز انقذراخ كًا ٌؼرًذها انًؼهذ
 اصتزاو األٔنٕٚاخ ٔانخصٕصٛاخ انٕطُٛح
 ئشزان صاَؼ ٙانمزار (تزايش يتخصصح نكثار انًظإٔن – ٍٛصهماخ ػزض َٔماع
نهٕسراء ٔنهزاٌ انثزنًاَٛح  -انخ)
يظاَذج انثزنًاٌ ف ٙتُاء لذراخ يكتة انًٕاسَح Budget Office
تفؼٛم انتٕاصم تٔ ٍٛسارج انًانٛح ٔدٕٚاٌ انًضاطثح
 تفؼٛم انتٕاصم ت ٍٛاإلداراخ ٔانشزكاء اٜخزٍٚ
تؼشٚش انتُظٛك ت ٍٛانزٓاخ انًاَضح ٔانزٓاخ انًؼُٛح تثُاء انمذراخ
االطتؼاَح تانتزارب انذٔنٛح انزٛذج ٔاالطتفادج يُٓا ػهٗ صؼٛذ نثُاٌ ٔانًُطمح
 انتٕرّّ َضٕ تؼشٚش انتؼأٌ ت ٍٛدٔل انزُٕب
انزتط ت ٍٛانتذرٚة ػهٗ انًظتٕٖ انفزد٘ ٔانتٕرٓاخ انًإطظاتٛح
 االنتشاو تانتغٛٛز تانزغى يٍ انظزٔف انصؼثح
انًٕاسَح أداج أطاطٛح نثُاء انذٔنح ٔتطٕٚز أَظًتٓا خاصح ف ٙانثهذاٌ انت ٙتؼاَ ٙيٍ ػذو
اطتمزار أيُ ،ٙطٛاطٔ ٙالتصاد٘ .

يحطح فً أتزس انًشارٌغ انًرؼهقح تانًىاسَح
أكثز يٍ 51,000
يرذرب فً  14ػاياً
 %5يٍ
دول انًُطقح

 %15يٍ
االداراخ
انحكىيٍح

 %80يٍ وسارج
انًانٍح

ٔرع ػًم طُٕٚح نشزس تؼًٛى انًٕاسَح انؼايح ف ٙنثُاٌ نكافح
انًؼُ ٍٛٛف ٙاإلداراخ ٔانًإطظاخ انؼايح
انهماءاخ انصٛفٛح صٕل انًٕاسَح انؼايح نهًزتًغ انًذَٔ ٙانشثاب
انزايؼٔ ٙتخصٛص يذرط ٙيٕاد االلتصاد ف ٙانًذارص انزطًٛح

ئنماء انضٕء ػهٗ أتؼاد رذٚذج ف ٙانًٕاسَح :يٕاسَح انثزايذ
ٔاألداء -انثؼذ االرتًاػ ٙف ٙانًٕاسَح ٔغٛزْا
انتذرٚة ػهٗ يٕاضٛغ انزلاتح انثزنًاَٛح ٔ“انمًٛح انًضممح يٍ
اإلَفاق انؼاو“ value for money
تذرٚة يتخصص ف ٙاإلدارج انًانٛح نهثهذٚاخ ٔئداراخ انًٛاِ
ٔانًظتشفٛاخ انؼايح ٔغٛزْا
دٔراخ تذرٚثٛح ئلهًٛٛح نكثار انًظإٔن ٍٛػٍ ئػذاد انًٕاسَح فٙ
يُطمح انشزق األٔطط ٔشًال أفزٚمٛا
انًشاركح ف ٙتؼخاخ خارد نثُاٌ ٔف ٙسٚاراخ يٛذاَٛح ٔاطتمثال
انخثزاء

تؼط انرحذٌاخ وانذروص انًسرفادج
•
•

•

•
•

ػذو االطتمزار انظٛاطٔ ٙااللتصاد٘ ٔاأليُٙ
ٔيذٖ االنتشاو تاالصالس ٔانتضذٚج
يذٖ انٕضٕس ف ٙانزؤٚا :انتذرٚة ػهٗ ئدارج
انًال انؼاو شثكح يتزاتطح ال تمتصز ػهٗ
ٔساراخ انًال
طٛاطاخ صذٚخح ٔاطتثالٛح إلدارج انطالاخ
انثشزٚح تشزغ اطتمطاب األكخز كفاءج ٔتُزش
تاطتثماءْى يٍ خالل أطز ػًم يزَح
ٔيظاراخ يُٓٛح شفافح ٔتذرٚة يظتًز
ئدارج انتغٛٛز
يؼاٛٚز انزٕدج ف ٙانتذرٚة :يُاْذ ،يذرت،ٍٛ
تمٛٛى ٔيتاتؼح ٔتضظ ٍٛاألداء

• أًْٛح تثُّ ٙيشارٚغ انتضذٚج يٍ لثم انمادج
انظٛاطٔ ٍٛٛانكٕادر انتمٍُٛٛ

• دػى انًإطظاخ انًضهٛح انًتخصصح
تتطٕٚز انمذراخ ٔتأي ٍٛاالطتذايح فٙ
انًشارٚغ
• خهك َٕاج يٍ انطالاخ انثشزٚح تضًم شؼهح
انتطٕٚز
• تؼشٚش انخمافح االلتصادٚح ٔانًانٛح ٔانُماع
ػهٗ انًظتٕٖ انٕطُٙ
• تثادل انتزارب ت” ٍٛأْم انًُٓح“

تؼـط األفكـار نهُقـاش
• كٛف طتُؼكض انتغٛٛزاخ ف ٙدٔل انًُطمح ػهٗ األطز انًاكزٔ
التصادٚح ٔكٛف ًٚكٍ أٌ تؼكض انًٕاسَح انتضذٚاخ انًزتمثح؟
• كٛف ًٚكٍ نُا كًزاكش انتذرٚة أٌ َٕاكة انتضذٚاخ انزذٚذج؟
• ئنٗ أ٘ يذٖ ًٚكٍ االطتفادج يٍ انطالاخ انًضهٛح ٔانضذّ يٍ ْززج
األديغح ٔاطتمطاب لٛاداخ ٔكٕادر تضًم شؼهح انتضذٚج؟

