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 :ملخص تنفيذي

 حيث تسعى املؤسسات يعد مفهوم الحوكمة من أهم املفاهيم الحديثة 
ً
 في االنتشار عامليا

ً
والذي بدأ مؤخرا

من أهداف كثيرة لعل من أبرزها تحقيق الشفافية والعدالة ومكافحة الفساد  الحكومية والخاصة لتطبيقه ملا له

 ساللة       وتطبيق مبدأ امل

جال ليه ، وبناًل عتطبيق األسس واملبادئ اإلدارية الحديثةالبحرين من الدول السباقة نحو  مملكةوتعتبر هذا 

هللا  حفظه صاحب السمو امللكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفةاملوقر الوزرال  مجلس رئيسسمو اهتمام 

، ي والحفاظ على املال العامفي زيادة فاعلية األدال الحكومالرائد بنشر وتعزيز مفاهيم الحوكمة لدورها  ورعاه

ألزام الهيئات والشركات الحكومية بتطبيق " م واملعني بـ2011في سبتمبر الصادر قرار مجلس الوزرال من خالل 

والذي يعد ، 2013في مايو  "حوكمة املؤسسات الحكومية" دليل، تبع ذلك إصدار "أنظمة وإجرالات الحوكمة

 
ً
  ةالحكومي املؤسساتميع لج الحوكمة وأسسمبادئ لتطبيق  مرجعا

في مجاالت عدة من  الحوكمةمبادئ وأسس خطوات متقدمة في تطبيق قد خطى القطاع الخاص وال شك أن 

 ويعمل   أبرزها القطاع املصرفي
ً
 بذات املنهجية والقواعد واألخالقيات التي تهدف إلى تعزيز القطاع الحكومي حاليا

ن بشأ شيدةالر  الحكومة اتتعاون مع توجهالتفاعل و الالجميع من  األمر يتطلب وبذلك ثقة املجتمع في الحكومة،

  في مؤسساتهاثقافة الحوكمة وتطبيقها تعزيز 

 مفهوم الحوكمة ال يزال  وحيث أن
ً
مة حوك )دليل، جال هذا الدليل املجتمعبعض الش يل لدى شريحة من حديثا

األدال من منطلق االرتقال ب وزارة التربية والتعليمفي  ثقافة الحوكمةنشر من وزارة التربية والتعليم( ليعزز 

 الحكومي وبنال ثقافة مؤسسية متميزة ومعايير أدال ذات جودة 

  هذا الدليل املختصرفي عرض نوس
ً
 و  اتها، وأهدافها، وآليات تطبيقهامومقو  وأهميتها، ،للحوكمة تعريفا

ً
ملا ورد  فقا

فع بهذه الجهود املباركة لتطوير العمل تسائلين هللا أن ين(، 2013في دليل حوكمة املؤسسات الحكومية )مايو

 التربوي وتحسين جودته 

 تعريف الحوكمة:

( IFC)  1يوجد إجماع في األدبيات على تعريف موحد ملصطلح الحوكمة، فتعرف مؤسسة التمويل الدولية ال

 كما تعرفها منظمة التعاون «  النظام الذي يتم من خالله إدارة الشركات والتحكم في أعمالها»الحوكمة بأنها: 

لس ومجمجموعة من العالقات التي تربط بين القائمين على إدارة الشركة »( بأنها: OECD( 2االقتصادي والتنمية

                                                           
1 (Bargh, Governing Universities.Changing the Culture, 1996) 
 5غرفة أبوظبي، ص -أساسيات الحوكمة: مصطلحات ومفاهيم، سلسلة النشرات التثقيفية لمركز أبوظبي للحوكمة 2
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: "تعني وجود نظم بأنها 3وكمةويعرفها مركز أبوظبي للح « وحملة األسهم وغيرهم من أصحاب املصالح اإلدارة

لخ( ا ة، اإلدارة التنفيذية، املساهمين   مجلس اإلدار  )أعضال تحكم العالقات بين األطراف األساسية في الشركة

تحقيق الشفافية والعدالة ومكافحة الفساد ومنح حق مساللة إدارة الشركة لحماية املساهمين والتأكد  بهدف

  من أن الشركة تعمل على تحقيق أهدافها واستراتيجياتها طويلة األمد

 تعرف مفهوم الحوكمة على إنه: بمملكة البحرين أعاله فإن وزارة التربية والتعليم روبناًل على ما ذك

ة القوانين والنظم واإلجرالات والقرارات التي تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز في األدال عن طريق اختيار مجموع

 املمارسات التي تضمن وزارة التربية والتعليم، وهياألساليب املناسبة والفعالة لتحقيق خطط وأهداف 

فاظ هجيات التي يتم العمل بها، مع الحاالستخدام األمثل للصالحيات اإلدارية، وتطبيق أفضل املمارسات واملن

  ورضا املتعاملين وأصحاب املصلحة على حقوق 

  مبادئ حوكمة وزارة التربية والتعليم
 
ملا ورد في دليل حوكمة املؤسسات  وفقا

 (:2013الحكومية )مايو
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

 

مبادئ الحوكمة

التشريعات و 

األنظمة

الهيكل التنظيمي

املسئولية

الرقابة الداخلية 

والخارجية
اإلفصاح والشفافية

املساءلة

املبادئ األخالفية 

والقيم 
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 الحوكمة:تطبيق أسس ومبادئ أهمية 

ية بشكل الحكوم وعلى املؤسساتومبادئ الحوكمة أثر كبير يعود على وزارة التربية والتعليم  ولتطبيق أسس

 أبرزها:عام، 

 زيادة فاعلية األدال الحكومي  

  الحفاظ على املال العام 

 فسية مملكة البحرين كدولة مؤسسات تعزيز تنا 

  للتخطيط السليم، وإدارة التغيير إيجاد آليات 

 االنضباط املؤسس ي في إدارة الوزارة أو املؤسسة الُحكومية  تحقيق 

 وارد املالية والبشرية واملعرفية اإلدارة املثلى للم 

  ضمان حقوق املتعاملين 

  بين املؤسسات الُحكومية واملجتمع الثقة املتبادلة 

 النمو خ االستثمار، ويرفع معدالت املحافظة على سالمة االقتصاد الوطني بما ُيحسن منا 

  املساهمة في تحقيق رسالة وأهداف املؤسسة 

 ةاملساللة والعدالة ومنح الحق في تحقيق الشفافي   

  الحوكمة مقومات
 
 :املؤسسات الحكومية ملا ورد في دليل حوكمة وفقا

يمكن تحقيق مفهوم الحوكمة من خالل توافر مجموعة من املقومات، التي تمثل الدعائم األساسية التي يجب 

 :، وهي كالتاليحوكمةالتوافرها حتى يمكن الحكم بتطبيق 

 داريين وفنيين بالتدريب والتوعية وتنمية املهاراتمتخصصين وإمن  ةتمكين القوى البشرية املحلي 

 املطلوبة 

   تبني أساليب جديدة في اإلدارة وتطوير البنال املؤسس ي 

  ملساللة تطبيق مبدأ اانتهاج الشفافية و 

  توفير بنية أساسية وتنمية ثروات وتطوير إمكانيات املؤسسات القائمة 

  وظفينقبل امللضمان املشاركة الفعالة من من آليات توفير اآلليات املناسبة للعمل ودعم ما هو قائم  
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  أهداف الحوكمة
 
 املؤسسات الحكومية: ملا ورد في دليل حوكمة وفقا

تعزيز عملية االنسجام والعدالة االجتماعية بتوفير الحد األدنى من املتطلبات والحاجات  إلىالحوكمة تهدف 

والتي توفر له مستوى من املعيشة الكريمة تتيح املجال لإلبداع والتميز، وإلى توفير مستوى  ،الضرورية لإلنسان

  تحقيق مستوى من الكفالة والتعاون من الشرعية في املجتمع، و 

أسس ومبادئ الحوكمة يهدف إلى تعزيز عدد من املفاهيم ، فإن تطبيق والتعليمأما على صعيد وزارة التربية 

 واملساللة، واملسؤولية، واملساواة كالشفافية، 

 
 
مة املؤسسات الحكومية:ل آليات تطبيق الحوكمة وفقا

َ
 دليل َحْوك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آليات تطبيق 

الحوكمة

اإلفصاح 

والشفافية

الرقابة الخارجية

اللجان اإلدارية

قياس األداء 

املؤسس ي

املهام واملسئوليات 

والصالحيات

األهداف 

االستراتيجية 
والخطط 

التشغيلية 

طرق التواصل

إدارة املخاطر
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 :واملسئوليات والصالحيات والتشريعات واملهامتحديد النظم   .1

ادراتها بوضع برامجها ومب اإلداراتتقوم هذه حيث بصورة واضحة،  إدارة بوزارة التربية والتعليمتم تحديد مهام كل 

  2030 االقتصادية البحرينورؤية مملكة حسب برنامج عمل الحكومة وخططها التشغيلية ومشاريعها 

 
ً
يما بين العمل واملسؤوليات والصالحيات فاملعتمد لوزارة التربية والتعليم تم تقسيم لهيكل التنظيمي ل وفقا

 بأن الهيكل التنظيمي قابل  .غالل األمثل للموارد املختلفة، لضمان كفالة التنفيذ عن طريق االستاإلدارات
ً
علما

 للتطوير والتعديل عندما تقتض ي الحاجة 

 الجهة املسؤولة املهمة الرقم

 ورةبصــــــــــــوزارة التربية والتعليم توضــــــــــــيح ارتباط عمل  1.1

 مباشرة بعمل جهات حكومية أخرى 
 لجنة الوكالل

تعليم وزارة التربية والتحديد املهام الرئيسية املناطة ب 1.2

 بالتفصيل

 إدارة التخطيط واملشاريع التربوية

 قسم التنظيم والتطوير اإلداري 

زارة و إلى توضـــــــــــــيح ارتباط املهام الرئيســـــــــــــية املســـــــــــــندة  1.3

رين مملكــة البح برؤيــة وصـــــــــــــالحيــاتهــاالتربيــة والتعليم 

 2030 االقتصادية

 إدارة التخطيط واملشاريع التربوية

 قسم التنظيم والتطوير اإلداري بالتعاون مع 

ة زارة التربيو توضــــــــــيح الخطة الوطنية الشــــــــــاملة لدور  1.4

 للفترة القادمة والتعليم
 إدارة التخطيط واملشاريع التربوية

تطبيق ب وزارة التربيــة والتعليمالتزام توضـــــــــــــيح كيفيــة  1.5

 النظم والتشريعات الخاصة بها
 بمكتب وزير التربية والتعليم الشئون القانونية

ة وزار مراجعــة النظم والتشـــــــــــــريعــات املرتبطــة بــأعمــال  1.6

 التربية والتعليم
 بمكتب وزير التربية والتعليم الشئون القانونية

وضـــــــــــــع الهيكـــــــل التنظيمي للوزارة تبعـــــــا للمتطلبـــــــات  1.7

 يموزارة التربية والتعلإلى واملشاريع واملهام املسندة 
 والتطوير اإلداري التنظيم قسم 

يـــة وزارة الترباد وتوثيق الصـــــــــــــالحيـــات املـــاليـــة في اعتمـــ 1.8

 والتعليم
 إدارة املوارد املالية

توزيع املهام والصــالحيات اإلدارية فيما بين املســئولين  1.9

بصــــــورة عادلة بحيث ال يكون هناب تضــــــارب في املهام 

 والصالحيات

 التنظيم والتطوير اإلداري قسم 

 املوارد البشرية إدارة

دورية مع تحديد مراجعة الصالحيات اإلدارية بصورة  1.10

 تاريخ آخر مراجعة للصالحيات
 إدارة املوارد البشرية

مراجعـــــــة الصـــــــــــــالحيـــــــات اإلداريـــــــة في حـــــــال التوظيف  1.11

هــــال نإاو  وزارة التربيــــة والتعليمالجــــديــــد للمســـــــــــــئول ب

 خدمة او تقاعد مسئول 

 إدارة املوارد البشرية

 قطاع التعليم العام والفني

 العالي التعليمقطاع 

 معهد البحرين للتدريب

 الوطني صرح امليثاق
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 التشدددددددددددددغيليدة والخطط  االسدددددددددددددتراتيجيدةاألهدداف  .2
 
ملدا ورد في دليدل حوكمدة املؤسدددددددددددددسددددددددددددددات  وفقدا

 الحكومية:
 

 

ـــــادية  البحرينمملكة ضــــــــــــــول رؤية  في  ــ ــ ــ ــ ـــيدة وتوجهات الحكومة 2030االقتصـ ــ ــ ــ ــ ـــــب برنامج عملها تقوم  الرشـــ ــ ــ ــ ــ حسـ

املؤســــــــــســــــــــات الُحكومية بتحديد األهداف االســــــــــتراتيجية، ووضــــــــــع الخطط التفصــــــــــيلية للمؤســــــــــســــــــــة التي تخدم 

هداف االستراتيجية ومن ثم املشاريع واملبادرات، بحيث تكون املشاريع األ األهداف االستراتيجية العامة، وترتيب 

ارة، وتتبعها املشاريع األقل أهمية، باإلضافة إلى وضع السياسات التي تخدم أهم األهداف االستراتيجية في الصد

العامة بناًل على األهداف االسـتراتيجية للمؤسـسـة الُحكومية والتي تكون مبنية على أسـاي رؤية واضـحة، ووضـع 

كومية كما تقوم املؤسسات الح .الستراتيجية حسب األولوياتااملبادرات واملشاريع والبرامج التي تخدم االهداف 

بتحديد ميزانية املشــــــــــــــاريع واعتمادها من الجهات املعنية ومن ثم توزيع امليزانية حســــــــــــــب األولويات املطلوبة من 

الُحكّومة واملشـــــــاريع ذات األهمية وحســـــــب املراحل التنفيذية، ووضـــــــع الخطط التنفيذية والتشـــــــغيلية الســـــــنوية 

 للمشاريع واملبادرات والبرامج 

 

 املسؤولةالجهة  املهمة الرقم

 تحديد األهداف االستراتيجية 2.1

 يمربية والتعلـوزارة التل تحديد األهداف االستراتيجية 2.1.1

 

 لجنة الوكالل 

رؤيــــــة مملكــــــة البحرين بربط األهــــــداف االســـــــــــــتراتيجيــــــة  2.1.2

 2030 االقتصادية

 

 إدارة التخطيط واملشاريع التربوية

 ماب التربية والتعليموزارة لوضـــــــــــــع الخطط التفصـــــــــــــيلية  2.1.3

 يخدم تحقيق األهداف االستراتيجية

 

 إدارات وزارة التربية والتعليم

إدراج كـــافـــة األهـــداف االســـــــــــــتراتيجيـــة بمنظومـــة برنـــامج   2.1.4

 عمل الحكومة، مع ذكر تاريخ تحديث البيانات

 إدارة التخطيط واملشاريع التربوية

االســــتراتيجية بصــــورة ســــنوية والتأكد  األهدافمراجعة  2.1.5

يد ، مع تحدبها وتوثيقهامن تحديث البيانات الخاصـــــــــــــة 

 تاريخ آخر مراجعة لألهداف

 

 إدارة التخطيط واملشاريع التربوية
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 الجهة املسؤولة املهمة الرقم

 ولياتترتيب اال  2.2

 يةرؤ الوليات لألهداف االستراتيجية حسب تحديد اال  2.2.1

وحسب متطلبات  2030البحرين  االقتصادية ململكة

 برنامج عمل الحكومة

 لجنة الوكالل 

تحديد أولويات املبادرات واملشاريع حسب األهمية  2.2.2

 لتنفيذ األهداف االستراتيجية

 إدارة التخطيط واملشاريع التربوية

تحديد أولويات املبادرات واملشاريع حسب األهمية  2.2.3

 برنامج عمل الحكومةلتنفيذ 

 إدارة التخطيط واملشاريع التربوية

 إدارة التخطيط واملشاريع التربوية أولويات التنفيذو مراعاة الجداول الزمنية للمشاريع  2.2.4

إدارات وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع  

 املنفذة

 ة سير جميع املبادرات متابع 2.2.5
ً
 ةدملل واملشاريع وفقا

 الزمنية املحددة لها

  إدارة التخطيط واملشاريع التربوية

إدارات وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع 

 املنفذة

توضيح اإلجرالات املتخذة بشأن املشاريع املتأخرة ذات  2.2.6

 األولويات االستراتيجية

 إدارة التخطيط واملشاريع التربوية

 تحديد السياسات 2.3

2.3.1 

 

على األهداف  بنالً واضحة وضع سياسات عامة 

 وزارة التربية والتعليم االستراتيجية ل

 لجنة الوكالل

 

2.3.2 

 

دارة لسياسات على مستوى اإل وضع منهجية لتطبيق ا

 وزارة التربية والتعليملالعليا 

 لجنة الوكالل

 

2.3.3 

 

وضع منهجية لتطبيق السياسات على مستوى اإلدارات 

 واألقسام

ق مع بالتنسي إدارة التخطيط واملشاريع التربوية

 إدارات وزارة التربية والتعليم

2.3.4 

 

ق مع بالتنسي إدارة التخطيط واملشاريع التربوية توفير سياسات واضحة لإلدارات املسئولة واملوظفين 

 إدارات وزارة التربية والتعليم

 تحديد البرامج واملبادرات واملشاريع 2.4

 إدارات وزارة التربية والتعليم وضع املشاريع بنال على األهداف االستراتيجية  2.4.1

2.4.2 

 

املحققة لألهداف االستراتيجية ربط جميع املشاريع 

مل بمنظومة املتابعة في برنامج ع وزارة التربية والتعليمل

 الحكومة

 إدارة التخطيط واملشاريع التربوية

2.4.3 

 

وضع البرامج واملشاريع واملبادرات بنال على متطلبات 

 ومهام برنامج عمل الحكومة 

 إدارات وزارة التربية والتعليم

2.4.4 

 

وضع الخطط التفصيلية لجميع البرامج واملبادرات 

 واملشاريع حسب مراحل التنفيذ

 املنفذةإدارات وزارة التربية والتعليم 
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 الجهة املسؤولة املهمة الرقم

 إدارة املوارد العامة 2.5

2.5.1 

 

تحديد ميزانية للمشاريع التي تنفذ برنامج عمل الحكومة 

 واألهداف االستراتيجية واعتمادها من الجهات املعنية

ع بالتعاون م إدارة التخطيط واملشاريع التربوية

 الطالبةإدارات وزارة التربية والتعليم 

 إدارة املوارد املالية

2.5.2 

 

لبرامج واملبادرات واملشاريع حسب ايزانية متوزيع 

 من الحكومة واملشاريع ذات األهميةاألولويات املطلوبة 

ق مع بالتنسي إدارة التخطيط واملشاريع التربوية

 إدارة املوارد املالية

 

2.5.3 

 

تحديد املشاريع املهمة التي تنفذ برنامج عمل الحكومة 

 ميزانية مرصودة من جهات معينة وليس لها

 إدارة التخطيط واملشاريع التربوية

 

2.5.4 

 

تحديد املشاريع املهمة واملرصود لها ميزانية ومتوقفة 

بسبب تأخر أو توقف التدفق املالي املطلوب لتمويل هذه 

 املشاريع

)بالتنسيق مع إدارة التخطيط  املاليةإدارة املوارد 

 واملشاريع التربوية(

  

 

2.5.5 

 

 إدارة املوارد املالية يم التعلالتربية و لوزارة  الواردةتحديد املوارد املالية 

 

2.5.6 

 

تحديد الخطة التنفيذية والتشغيلية لكافة البرامج 

 عليموزارة التربية والتواملبادرات واملشاريع التي تنفذها 

 إدارات وزارة التربية والتعليم املنفذة

2.5.7 

 

رية التطوي مراجعة ميزانية إدارة املوارد البشرية والنظم

ة التربية وزار والتدريبية وربطها باألهداف االستراتيجية ل

 والتعليم

  املوارد البشريةإدارة 

 معهد البحرين للتدريب 

 إدارة التخطيط واملشاريع التربويةبالتعاون مع 

2.5.8 

 

وزارة التربية في  البشرية بنال القدرات والكفالات

 ها أنظمة لتقييم واستخداموالتعليم 

 والتطوير املنهيإدارة التدريب 

 إدارة املوارد البشرية 

 معهد البحرين للتدريب 

 املركز اإلقليمي لتكنولوجيا املعلومات واالتصال

 مركز التميز للتعليم الفني واملنهي

 القيم واألخالق والسلوكيات 2.6

2.6.1 

 

تحديد القيم واألخالق وطريقة العمل والسلوكيات 

املوظفين والتأكيد على االلتزام بها بحيث وتعميمها على 

تراعي املصلحة العامة وحقوق املتعاملين واملستفيدين 

 وأصحاب املصلحة

 

 إدارة املوارد البشرية
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  التواصلطرق   3
 
 ملا ورد في دليل حوكمة املؤسسات الحكومية: وفقا

تم تحديد ومعرفة املوظفين بمهامهم، يبناًل على الهيكل التنظيمي وتوزيع الصالحيات فيما بين التنفيذيين 

طريقة التواصل املؤسس ي، الذي ُيمكن التنفيذيين من متابعة تنفيذ املبادرات واملشاريع والبرامج والقرارات 

 الصادرة من اإلدارة املسئولة 

 
 

 الجهة املسؤولة املهمة الرقم

ها من التواصل وربط أنظمت وزارة التربية والتعليموضع آلية تمكن  3.1

 مع تحديد اآللية()األخرى مع الجهات املعنية 

 قطاع التخطيط واملعلومات

 وامللحقيات إدارة البعثات تحديد اتفاقيات التعاون بين الجهات الحكومية 3.2

 إدارة املوارد البشرية باملهام املناطة بهم وكذلك حدود مسئولياتهم املوظفينوعي كافة  3.3

 إدارات وزارة التربية والتعليم وجود نموذج للتواصل فيما بين املوظفين واملسئولين واإلدارة العليا  3.4

مدى مساعدة نموذج التواصل املطبق على توفير املعلومات في  3.5

التي تعرقل  األسبابالوقت املناسب ملتخذي القرار مع ذكر 

 التواصل في العمل وسبل تطويرها

 التربية والتعليمإدارات وزارة 

صة للمواطنين ومتلقي الخدمات فر  وزارة التربية والتعليمإتاحة  3.6

ير أو تقديم طلبهم عن طريق توف وظفين للتعريف بوجهات نظروامل

 خط ساخن أو أرقام مراجعة أو ما شابه ذلك

 مكتب سعادة الوزير

 واالعالم إدارة العالقات العامة

 البشرية إدارة املواردمركز املراجعين ب

 مركز املراجعين 

املواطنين خالل فترة زمنية محددة مع  وشكاوى مدى انجاز طلبات  3.7

 تقييم سرعة اإلنجاز

 واالعالمالعامة إدارة العالقات 

بمكتب وزير التربية  القانونية الشئون 

 والتعليم

على املستوى املؤسس ي  شكاوى أو  مقترحاتتوفير صندوق  3.8

تحديد و  والشكاوى والخارجي وتحديد كيفية التعامل مع املقترحات 

 اللتعامل معه زارة التربية والتعليمو خطة العمل التي تعتمدها 

 واالعالم إدارة العالقات العامة

 بالصالحيات املناطة بهم مع تحملهم باإلداراتكافة املوظفين  وعي 3.9

  املسئوليات بالكامل

 إدارات وزارة التربية والتعليم
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  إدارة املخاطر  4
 
 ملا ورد في دليل حوكمة املؤسسات الحكومية: وفقا

مة 
َ
من مهام اإلدارة املسئولة اإلشراف والرقابة على الحد من املخاطر، وهي احد أهم الجوانب التي تعزز الَحْوك

 للمؤسسة، والتي يمكن بيان الحاالت التي تؤثر سفي املؤسسات الُحكومية، وتحقيق األهداف االستراتيجية 
ً
لبا

في نوعية األدال املؤسس ي والعمل على تقليل آثار املخاطر السلبية الناتجة عنها، مما يساعد على اتخاذ القرار 

السليم لتوجيه املؤسسة في االتجاه الصحيح، ويمكن تلخيص هذه املهام من خالل تحديد املخاطر، ثم 

خطط للتحكم في املخاطر وإدارتها، حتى تتمكن املؤسسة الُحكومية من تحقيق أهدافها تحليلها، ووضع 

 .االستراتيجية

 الجهة املسؤولة املهمة الرقم

 لجنة إدارة املخاطر وزارة التربية والتعليماستحداث إدارة املخاطر في  4.1

تحديد ومراجعة االستراتيجيات ورسم سياسات إدارة  4.2

 وهيكلها التنظيمي وآلية العملاملخاطر 

 لجنة إدارة املخاطر

يـــــة وزارة التربر نموذج تقييم املخــــاطر ممــــا يمكن توفي 4.3

 بأن تعي املخاطر التي تواجهها والتعليم

 لجنة إدارة املخاطر

يحدد نموذج تقييم املخاطر بصـــــورة واضـــــحة املخاطر  4.4

مــدى و  ونوعيتهــا وأهميتهــا واحتمــاالت حــدواهــا وتكرارهــا

 على تنفيذ العمل املؤسس ي تأثيرها

 لجنة إدارة املخاطر

وضــــع االولويات بعد فرزها حســــب التكلفة واحتماالت  4.5

 تكرار حدواها

 لجنة إدارة املخاطر

تفادي املخاطر ملواجهة و  وضـــــــــــــع خطة تنفيذية وإدارية 4.6

 ادمةاملراحل القفي  وزارة التربية والتعليمالتي تواجه 

 املخاطرلجنة إدارة 

تحـديـد الخطط البـديلـة وخطط الطوارئ التشـــــــــــــغيليــة  4.7

 لضمان االستدامة مع تحديد نماذج الخطط

 لجنة إدارة املخاطر

رفع تقـــــارير دوريـــــة للجهـــــات املعنيـــــة بـــــاملخـــــاطر تحـــــدد  4.8

طبيعـــــة النتـــــائج املترتبـــــة علاهـــــا وبيـــــان آثـــــارهـــــا املتوقعـــــة 

 والتغيرات والتطورات التي تطرأ علاها

 إدارة املخاطرلجنة 

 قسم التدقيق الداخلي 
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  اإلفصاح والشفافية  5
 
 ملا ورد في دليل حوكمة املؤسسات الحكومية: وفقا

على املؤسسات الُحكومية تعديل سياساتها بما يتيح للتنفيذيين واملعنيين باملؤسسة الحصول على املعلومات 

 بتحقيق الشفافية 
ً
دورية واإلفصاح املؤسس ي، حيث تفصح التقارير الوالتقارير بسهولة ويسر، وذلك التزاما

عن املتغيرات التي طرأت باملؤسسة على النحو التالي: مدى تحقق األهداف االستراتيجية للمؤسسة 

الحكومية، املعامالت مع االطراف ذوي العالقة وأصحاب املصلحة، عناصر املخاطرة الرئيسية املتوقعة، 

 للقوانين والنظم واإلجرالات، السياسات العامة املتبعةومدى التزام املؤسسة باملوارد امل
ً
  خصصة طبقا

 

 

 الجهة املسؤولة املهمة الرقم

وزارة توفير إحصائيات وتقارير واضحة عن نشاط  5.1

للمتعاملين وذوي العالقة )تحديد  التربية والتعليم

 املتعاملين وذوي العالقة(

 مجاله إدارات وزارة التربية والتعليم كل في

 املعطاةصالحيات وبحسب ال

 
 
 

قنوات متعددة سهلة  وزارة التربية والتعليمتوفر  5.2

الوصول الاها لنشر االحصائيات والتقارير األساسية 

 لنشاطاتها )مع تحديد تلك القنوات(

 

 واالعالم إدارة العالقات العامة

 لجنة البحرين الوطنية للتربية والعلوم والثقافة

 لاملعلومات ذات العالقة لنشاط وطبيعة عمتوفير  5.3

ارجها وخللمعنيين داخل الوزارة  وزارة التربية والتعليم

 وزارة التربية والتعليمحسب سياسة العمل ب

 

 جميع إدارات وزارة التربية والتعليم

 

 
 

املسئولة بنتائج ومحصالت  رفع تقارير دورية للجهات 5.4

متضمنة: مدى تحقق  وزارة التربية والتعليم أعمال

 لوزارة التربية والتعليماألهداف االستراتيجية 

 إدارة التخطيط واملشاريع التربوية

 

 
 

 

رفع تقارير دورية للجهات املسئولة بنتائج ومحصالت  5.5

متضمنة املعامالت مع  وزارة التربية والتعليمأعمال 

 األطراف ذوي العالقة وأصحاب املصلحة

 

 مجاله التربية والتعليم كل فيإدارات وزارة 

 وبحسب الصالحيات املعطاة

رفع تقارير دورية للجهات املسئولة بنتائج ومحصالت  5.6

متضمنة عناصر املخاطر  وزارة التربية والتعليمأعمال 

 الرئيسية املتوقعة

 لجنة إدارة املخاطر
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 الجهة املسؤولة املهمة الرقم

رفع تقارير دورية للجهات املسئولة بنتائج ومحصالت  5.7

متضمنة مدى التزام  وزارة التربية والتعليمأعمال 

 للقوانين والنظم 
ً
الوازرة باملوارد املخصصة طبقا

 واإلجرالات

 قسم التدقيق الداخلي

رفع تقارير دورية للجهات املسئولة بنتائج ومحصالت  5.8

متضمنة السياسات  وزارة التربية والتعليمأعمال 

 العامة املتبعة

 قسم التدقيق الداخلي

رفع تقارير دورية للجهات املسئولة بنتائج ومحصالت  5.9

متضمنة مراجعة  وزارة التربية والتعليمأعمال 

 للقرارات ومطابقتها للقوانين والنظم واإلجرالات

 قسم التدقيق الداخلي

ت بنتائج ومحصال لة رفع تقارير دورية للجهات املسئو  5.10

متضمنة اإلفصاح عن  وزارة التربية والتعليم أعمال

الجوانب التي تحتاج ملراجعة التشريعات الجديدة 

 وتطوير أنظمة الحوكمة

 قسم التدقيق الداخلي

 الشئون القانونية بمكتب وزير التربية والتعليم 

رفع تقارير دورية للجهات املسئولة بنتائج ومحصالت  5.11

متضمنة آليات متابعة  وزارة التربية والتعليمأعمال 

 تعزيز الشفافية

 قسم التدقيق الداخلي

ت املسئولة بنتائج ومحصالت رفع تقارير دورية للجها 5.12

متضمنة اإلفصاح عن  وزارة التربية والتعليم أعمال

املخاطر ونوع وطبيعة املخاطر املتوقعة واإلجرالات 

 املتخذة بشأنها

 املخاطرلجنة إدارة 

 

 

رفع تقارير دورية للجهات املسئولة بنتائج ومحصالت  5.13

 متضمنة اعتماد البيانات وزارة التربية والتعليمأعمال 

 املعلن عنها وإرفاق آلية إفصاح البيانات

  الوزير سعادة مكتب

 إدارة التخطيط واملشاريع التربوية
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  قيدددددددددددددددداس األداء املؤسسدددددددددددددددد ي  6
 
ملددددددددددددددددا ورد فددددددددددددددددي دليددددددددددددددددل حوكمددددددددددددددددة املؤسسددددددددددددددددات  وفقددددددددددددددددا

 الحكومية:

حيث تقوم املؤسسة الُحكومية بتعزيز ثقافة تقييم األدال للعمليات واملشاريع بتحديد ومراجعة وتقييم املؤشرات 

 ملكةم بغرض التعرف على مدى قدرتها على تحقيق رسالتها املناطة بها بحسب برنامج عمل الحكومة ورؤية

ويمكن للمؤسسات القيام بالتالي لتقييم أدائها املؤسس ي: وضع مؤشرات األدال    2030االقتصادية  البحرين

للمؤسسة ومؤشرات على مستوى املشاريع لقياي أدائها، رصد وقياي جودة األدال للعمليات الرئيسية باملؤسسة 

، تقييم املوارد املستخدمة -ت وجد إن-والعمل على تقويم االنحرافات عن األهداف االستراتيجية املؤسسية 

وضمان االستغالل األمثل لها، ووضع فرص التحسين حسب األولويات لتقليل فجوة األدال فيما بين املؤشرات 

 .الفعلية واملستهدفة وتطوير األنظمة الداخلية من خالل املقارنات املرجعية والتاريخية للمؤسسة

 
 

 الجهة املسؤولة املهمة الرقم

ت وتــقـــــــاريــر لااحصـــــــــــــــــــا وزارة الــتــربــيـــــــة والــتــعــلــيــمتــوفــر  6.1

واضـــــــحة عن نشـــــــاطاتها للمتعاملين وذوي العالقة )مع 

 العالقة(تحديد املتعاملين وذوي 

 إدارة التخطيط واملشاريع التربوية

 إدارات وزارة التربية والتعليمجميع بالتعاون مع 

وزارة تحــــديــــد مؤشـــــــــــــرات قيــــاي األدال على مســـــــــــــتوى  6.2

واالعالن عنهــــــا )تحــــــديــــــد املؤشـــــــــــــرات  والتعليمالتربيــــــة 

 (العالنوطريقة ا

 إدارة التخطيط واملشاريع التربوية

 إدارات وزارة التربية والتعليم

تحديد مؤشـــــــــــــرات قياي األدال على املســـــــــــــتوى الوطني  6.3

 واالعالن عنها )تحديد املؤشرات وطريقة اإلعالن(

 إدارة التخطيط واملشاريع التربوية

 وزارة التربية والتعليمإدارات 

تحديد مؤشــرات أدال قياي املشــاريع وقياســها بصــورة  6.4

 دورية

 إدارة التخطيط واملشاريع التربوية

 إدارات وزارة التربية والتعليم

تقييم املوارد املــاليــة واإلداريــة املســـــــــــــتخــدمــة بصـــــــــــــورة  6.5

 دورية لضمان االستخدام األمثل لها

 إدارة املوارد البشرية-املالية إدارة املوارد 

 قسم التدقيق الداخلي

 إدارة التخطيط واملشاريع التربوية وضع قيمة مستهدفة لكل مؤشر قياي 6.6

 إدارات وزارة التربية والتعليم

تقييم نتــــــائج القيــــــاي واالنحرافــــــات بصـــــــــــــورة دوريــــــة  6.7

والتعرف على أســــباب تحقيق نجاح القيمة املســــتهدفة 

 أو التحديات املرصودة

 إدارة التخطيط واملشاريع التربوية

مؤشـــــــــــــرات قيــــاي عــــامليــــة  وزارة التربيــــة والتعليم تبني 6.8

 القياي( وأدوات)تحديد املؤشرات العاملية 

 إدارة التخطيط واملشاريع التربوية

 ركز القياي والتقويمم

مقارنة املؤشــــرات املطبقة بأفضــــل املمارســــات العاملية  6.9

يـــة وزارة التربلمع األخـــذ بـــاالعتبـــار املقـــارنـــات املرجعيـــة 

 والتعليم

 دارة التخطيط واملشاريع التربويةإ

 مركز القياي والتقويم
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 الجهة املسؤولة املهمة الرقم

رصد فرص التحسين لسد الفجوة فيما بين املؤشرات  6.10

 واملؤشرات املستهدفةاملحققة 

 إدارة التخطيط واملشاريع التربوية

املقدمة بوزارة التربية ت او الخدمات تعديل الســـياســـا 6.11

بناًل على تحليل مخرجات مؤشــــــــــــرات القياي  والتعليم

 )مع ذكر أمثلة(

 مكتب سعادة الوزير

 لجنة الوكالل

قياي رضا املتعاملين بصورة دورية )مع إرفاق نموذج  6.12

 القياي(

 مركز القياي والتقويم

 

 
 

 

  الرقابة الداخلية  7
 
 ملا ورد في دليل حوكمة املؤسسات الحكومية: وفقا

إن الرقابة الداخلية للمؤسسة الحكومية تضمن نوعية الخدمات املقدمة وترفع من األدال املؤسس ي بصورة 

مة املؤسسات عن ضمن  عامة، كما أن عملية اإلشراف والتدقيق واملتابعة تعتبر من
َ
مسئوليات الرقابة على َحْوك

 .طريق ضبط الجودة وعمليات املدققين الداخليين بتلك املؤسسات

وتهدف الجهات الرقابية والتدقيق على مراقبة نطاق العمل والتأكد من نوعية الخدمات املقدمة حسب القوانين 

ق على: مدى االلتزام بالتشريعات والقوانين، مدى واإلجرالات املعمول بها، حيث يتم املراقبة واإلشراف والتدقي

 .االلتزام باألنظمة واإلجرالات واآلليات املستخدمة، توزيع املهام والصالحيات واملسئوليات

توزيع امليزانية وصرفها حسب األهداف االستراتيجية واملشاريع واملبادرات املؤسسية، مراكز التكلفة، نوعية 

تعاملين، ما يتحقق من أدال باملقارنة مع األدال املستهدف ومؤشرات األدال، نوعية الخدمات املقدمة ورضا امل

الشراكات الُحكومية مع القطاع األهلي والقطاع الخاص، التقارير السنوية للمتحقق من اإلنجازات ومتابعة 

 طر ح والذمة املالية، وإدارة املخاالتقارير الداخلية والخارجية السابقة، اإلفصا
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 الجهة املسؤولة املهمة الرقم

يتم مراجعة األدال والرقابة على العمليات واألنشطة التي  7.1

ن خالل عمل املدققي وزارة التربية والتعليم منتقوم بها 

خليين أو إدارة الجودة أو لجنة مراجعة ومتابعة االد

 جودة الخدمات املقدمة

 

 

 قسم التدقيق الداخلي

 

نشطة والعمليات لإلدارة العليا عن األرفع تقرير دوري  7.2

ات مع وضع توصي وزارة التربية والتعليمالتي تقوم بها 

 لضمان ضبط الجودة وتحسين الخدمات املقدمة

 قسم التدقيق الداخلي

 إدارة التخطيط واملشاريع التربوية

 

التقارير املرفوعة لإلدارة العليا تتضمن مدى االلتزام  7.3

 والقوانينبالتشريعات 

 بمكتب وزير التربية والتعليم الشئون القانونية

 قسم التدقيق الداخلي

التقارير املرفوعة لإلدارة العليا تتضمن مدى االلتزام  7.4

 واإلجرالات واآلليات املستخدمة باألنظمة

 قسم التدقيق الداخلي

 

التقارير املرفوعة لإلدارة العليا تتضمن توزيع املهام  7.5

 والصالحيات واملسئوليات

 إدارة املوارد البشرية

إدارة التخطيط واملشاريع التربوية )موقع كتابة 

 السياسات وتحليلها(

التقارير املرفوعة لإلدارة العليا تتضمن توزيع امليزانية  7.6

وصرفها حسب األهداف االستراتيجية ومشاريع ومبادرات 

 وزارة التربية والتعليم

 واملشاريع التربويةإدارة التخطيط 

التقارير املرفوعة لإلدارة العليا تتضمن مراكز التكلفة  7.7

 وقياي تكلفة الخدمات املقدمة

ق بالتنسي جميع القطاعات املعنية بتقديم الخدمات

 مع إدارة املوارد املالية

رفع تقارير دورية لإلدارة العليا تتضمن نوعية وجودة  7.8

 املتعاملينالخدمات املقدمة ورضا 

 جميع اإلدارات

 مركز القياي والتقويم

رفع تقارير دورية لإلدارة العليا تتضمن ما يتحقق من أدال  7.9

 مقارنة باألدال املستهدف واملؤشرات املوضوعة

 إدارة التخطيط واملشاريع التربوية

رفع تقارير دورية لإلدارة العليا تتضمن نوعية الشراكات  7.10

 األهلي والقطاع الخاصمع القطاع 

 مجاله إدارات وزارة التربية والتعليم كل في

 وبحسب الصالحيات املعطاة

رفع تقارير دورية لإلدارة العليا تتضمن اإلنجازات  7.11

املتحققة ومتابعة ما يرد في التقارير الداخلية والخارجية 

 السابقة

 قسم التدقيق الداخلي

العليا تتضمن اإلفصاح والذمة رفع تقارير دورية لإلدارة  7.12

 املالية

 إدارة املوارد املالية

رفع تقارير دورية لإلدارة العليا تتضمن إدارة املخاطر وما  7.13

 تم بشأنها

 لجنة إدارة املخاطر

 قسم التدقيق الداخلي
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  ةالرقابة الخارجي  8
 
 ملا ورد في دليل حوكمة املؤسسات الحكومية: وفقا

 
 

تقوم املؤســـســـة الحكومية بالعمل على تســـهيل أعمال التدقيق الخارجي والتعاون مع الجهات املعنية بتوفير كافة 

ــــات التي تنتج  ــــيـــ ــ ــ ــ ــ ــــات والتوصــ ــــالي تطبيق املالحظـــ ــ ـــــالتـ ــــدقيق وبــ ـــــة للتـــ ـــعــ ــ ــ ــ ــ ــــاضـــ ــــات الخـــ ـــــانـــ ـــــدات والبيــ ـــــتنــ ــ ــ ــ ـــــاعناملســـ   .هــ

مة املؤسسات الُحكو كما يجب أن تقوم املؤسسة بوضع النقاط التالية في االعتبار ملا لها من أ
َ
 مية: همية في َحْوك

 توثيق القرارات والتغييرات في السياسات اإلجرائية واإلدارية واملحاسبية  

 االلتزام بالقوانين والقرارات الصادرة من الُحكومة والجهات التشريعية والتأكد من تطبيقها  

  قهايالخارجية والعمل على تطبدراسة ومراجعة نتائج وتوصيات التقارير الصادرة من الجهات  

  تنفيــذ وتوثيق التعــديالت اإلجرائيــة والتطبيقــات بــاملؤســــــــــــــســـــــــــــــة الُحكوميــة النــاتجــة عن أعمــال التــدقيق

  السابقة

  توثيق أعمال التدقيق الداخلي وتطبيق توصـــــيات تقارير التدقيق املرفوعة إلى اإلدارة املســـــئولة واللجنة

  العليا للتدقيق الداخلي

 املالية واإلفصاح في املؤسسة الُحكومية توثيق الذمم. 

 

 

 الجهة املسؤولة  املهمة الرقم

التعاون مع أجهزة الرقابة الخارجية مثل شركات  8.1

التدقيق الخارجي وديوان الرقابة املالية )تحديد 

 األجهزة(

 قسم التدقيق الداخلي

األجهزة  اهبتطلتوفير جميع البيانات واملعلومات التي  8.2

الرقابية الخارجية مثل شركات التدقيق وديوان 

الرقابة املالية وغيرها من الجهات الحكومية وغير 

ية وزارة الترباملعنية بمتابعة ومراجعة أدال  الحكومية

 والتعليم

 مجاله إدارات وزارة التربية والتعليم كل في

 وبحسب الصالحيات املعطاة

ة جاهزيتها للرقاب منوزارة التربية والتعليم تتأكد  8.3

الخارجية وألهمية متابعة تطبيقات الحوكمة من 

خالل توثيق القرارات والتغييرات في السياسات 

 عليمزارة التربية والتبو اإلجرائية واإلدارية واملحاسبية 

 قسم التدقيق الداخلي

 مراجعة وتوثيق نتائج وتوصيات التقارير الصادرة من 8.4

بية وزارة التر ت الخارجية والعمل على تطبيقها بالجها

 والتعليم

 بمكتب وزير التربية والتعليم الشئون القانونية

 التدقيق الداخليقسم 

زارة و تنفيذ وتوثيق التعديالت اإلجرائية والتطبيقات ب 8.5

 الناتجة عن أعمال التدقيق التربية والتعليم

 بمكتب وزير التربية والتعليم الشئون القانونية

 التدقيق الداخلي قسم
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 الجهة املسؤولة  املهمة الرقم

توثيق أعمال التدقيق الداخلي وتطبيق توصيات  8.6

تقارير التدقيق املرفوعة الى اإلدارة املسئولة واللجنة 

العليا للتدقيق الداخلي والردود الخاصة بذلك وما تم 

 بشأنها للمتابعة

 الداخلي التدقيققسم 

 لتدقيق الداخليقسم ا وجود آلية عمل للتدقيق الداخلي )وتوضيح اآللية( 8.7

متابعة توصيات تقارير التدقيق الخارجي والتأكد من  8.8

صة ورفع تقارير خا وزارة التربية والتعليمتنفيذها ب

بأسباب عدم إمكانية التطبيق والصعوبات التي قد 

 تواجهها

 بالتعاون معإدارات وزارة التربية والتعليم جميع 

 التدقيق الداخليقسم 

 

 :اللجان اإلدارية  9

ملساعدة املسئولين في إدارة العمليات التشغيلية أو االستشارية لتقديم املشورة والتوجيه،  اإلدارية تنشأ اللجان 

لجان حسب إلى هذه ال الحاجةكفالة وفعالية، ويتم تحديد  أكثرحتى تتمكن املؤسسة من تقديم خدماتها بطريقة 

حجم وتعقيد عمليات املؤسسة الُحكومية والخدمات املقدمة، حيث يمكن أن تكون تلك اللجان ذات مهام 

 متعددة 

 الجهة املسؤولة  املهمة الرقم

ارة وز ها بؤ توفير ســــــــجل واضــــــــح لجميع اللجان التي تم انشــــــــا 9.1

 )مع ارفاق أسمال اللجان( التربية والتعليم

 شئون املنظمات واللجانإدارة 

لجنـــة يتضـــــــــــــمن أهـــداف اللجنـــة،  داري لكـــلإاصــــــــــــــــدار قرار  9.2

أعضــــــــال اللجنة )األســــــــمال واملناصــــــــب التي يشــــــــغلونها، رئيس 

اللجنــــــة ونــــــائــــــب الرئيس ومقررهــــــا، فترة صـــــــــــــالحيــــــة اللجنــــــة 

ن، اواالجتماعات الدورية، صـــــــــــــالحيات ونطاق العمل باللج

 املخرجات املتوقعة من اللجنة

 شئون املنظمات واللجانإدارة 

وضـــــع أجندة واضـــــحة ألعمال ومحاضـــــر اجتماعاتها والنتائج  9.3

التي توصــلت لها من إنجازات ومن ثم إخطار الجهات املعنية 

 بالنتائج

 شئون املنظمات واللجانإدارة 

ع م تقييم أدال اللجنة وتقييم أدال أعضـــــــــــائها بصـــــــــــورة دورية 9.4

 مراعاة حيادية األعضال

 لجنة الوكالل
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 مخرجات الحوكمة:

إن تطبيق الحوكمة في وزارة التربية والتعليم يؤكد مساهمتها في رفع األدال في القطاع الحكومي، ومن أهم 

 املخرجات املتوقعة:

   االلتزام بالقوانين  1

   الهيكل التنظيمي اإلداري   2

  واإلجرالاتالسياسات وضبط األنظمة الرئيسية   3

   تحسين األدال الحكومي  4

 العمليات إدارة   5

 حماية حقوق أصحاب املصلحة ورضا املتعاملين   6

   التقارير الدورية  7

  الرقابة والتدقيق  8

   مراجعة املخاطر  9

 

 الخاتمة:

لدمج ا وزارة التربية والتعليم من خاللمن إعداد هذا الدليل االسترشادي هو تعزيز تنافسية  يإن الهدف الرئيس 

حقق هذا إال ولن يتيق النتائج واملحصالت املستهدفة، متطلبات النجاح املؤسس ي وأخالقيات العمل لتحق بين

عن طريق املمارسات والتخطيط السليم، وذلك لضمان االستدامة وقدرة املؤسسة على التصرف واتخاذ 

ارة التغيير، والسعي نحو التكامل الحقيقي الية والبشرية، وقدرتها على إدالقرارات السليمة، وإدارة مواردها امل

فيما بين األجهزة الحكومية بناًل على توفر روح املسؤولية والشفافية ووضوح الصالحيات، وهو ما يتطلب من 

 صانع القرار زيادة األثر لهذا اإلصدار من خالل املشاركة في تطبيق متطلباته 

 

 

 

 

 


