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ب هذا الُكتيِّ
يقــدم هــذا الكتيــب شــرًحا مبســطًا لمفهــوم وتاريــخ الرقابــة الماليــة 
فــي المملكــة، والــدور الرقابــي لــوزارة الماليــة؛ يتبعــه تعريــٌف بمبــادرة 
الرقابــة الماليــة؛ وأبــرز األســس والمرتكــزات  دعــم وتطويــر أعمــال 
التــي قامــت عليهــا، ودورهــا فــي تطويــر آليــات الرقابــة الماليــة لــدى 
الجهــات الخاضعــة لنظــام الرقابــة الماليــة، وهــو مــا يعّمــق الفهــم 
ــن أصحــاب  بدوافــع وأهــداف الرقابــة الماليــة وأهميتهــا، ممــا يمكِّ

المصلحــة مــن إدراك دوافــع التغييــر، وتبنيــه.
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الباب األول
 تعريف الرقابة المالية ورحلة

تحولها في المملكة 



تعريف الرقابة المالية
ــر المالــي  هــي السياســات واإلجــراءات والوســائل التــي يتــم مــن خالهــا التحقــق مــن ســامة العمليــات ذات األث
الرقابــة  أنظمــة  وفاعليــة  وبكفــاءة  بالجهــة،  الخاصــة  الختاميــة  والحســابات  الماليــة  والقوائــم  الميزانيــة،  علــى 

الداخليــة، ومــدى التــزام الجهــة باألنظمــة واللوائــح واألدلــة والتعليمــات والقــرارات ذات الصلــة. 

رحلة تحول الرقابة المالية في المملكة العربية السعودية
تطــورت مجــاالت الرقابــة الماليــة فــي المملكــة علــى مــدى العقــود والســنوات الســابقة، وكان لــوزارة الماليــة 
دوٌر جوهــريٌّ فــي تفعيــل الرقابــة علــى العمليــات الماليــة مــن خــال المراقــب المالــي. وبالنظــر إلــى التاريــخ نجــد أن 

قيــادة المملكــة أولــت هــذا الموضــوع اهتمامهــا منــذ البدايــة؛ وكان مــن أبــرز محطــات هــذه الرحلــة: 

الرقابــة  قــرار دمــج هيئــة  صــدور 
والتحقيـــــق والهيئــــــــة الوطنيـــــــة 

لمكافحـــــة الفســـــاد )نزاهـــــة( 

نظــام  تطويــر  بمشــروع  البــدء 
ســيحل  والــذي  الماليــة  الرقابــة 
المالييــن  الممثليــن  نظــام  محــل 

1380هـــ منــذ  بــه  المعمــول 

صــدور نظــام الممثليــن المالييــن

صــدور الائحــة الموحــدة إلدارات 
أجهــزة  فــي  الداخليــة  المراجعــة 
الحكومــة وإلــزام الجهات بتأســيس 

وحــدات للمراجعــة الداخليــة 

1380
هـ.

1428
هـ.

والتحقيــق  الرقابــة  هيئــة  إنشــاء 
)ســابقًا( 

تأســيس الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة 
الفساد

1390
هـ.

1432
هـ.

1441
هـ.

مبــادرة  الماليــة  وزارة  إطــاق 
دعــم وتطويــر أعمــال الرقابــة الماليــة 

الرقابــي المزيــج  إلــى  للتحــول 

ــة العامــة ــوان المراقب تأســيس دي

1391
هـ.

1438
هـ.

1442
هـ.
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فــي ظــل التحــول الــذي تشــهده المملكــة مــع إطــاق رؤيــة 
2030 وتحقيقــًا لمســتهدفاتها لتعزيــز فاعليــة التخطيــط المالــي 
جميــع  فــي  الشــفافية  وتعزيــز  الحكومــي  اإلنفــاق  وكفــاءة 
القطاعــات الحكوميــة؛ أصبــح تطويــر المنظومــة الرقابيــة أمــرًا 

ضروريــًا لتحقيــق ذلــك.
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الرقابة المالية قبل التحول
تتم الرقابة المالية قبل التحول بوزارة المالية والجهات الخاضعة لرقابة الوزارة وفقًا لآلتي:

وزارة المالية 
تتولــى وكالــة الــوزارة للشــؤون الماليــة والحســابات، ممثلــًة بالوكالــة المســاعدة للرقابــة الماليــة، مســؤولية الرقابــة 
الماليــة علــى جميــع عمليــات الصــرف واإليــراد علــى الجهــات، مــن خــال أســلوب الرقابــة المباشــرة الــذي ُيعّيــن فيــه 

ممثــل مالــي لــكل جهــة؛ اســتنادًا إلــى نظــام الممثليــن المالييــن الصــادر عــام 1380 هـــ..

الجهات الخاضعة للرقابة المالية من قبل وزارة المالية
تقــوم الجهــات الخاضعــة لرقابــة وزارة الماليــة بتنفيــذ إجراءاتهــا وعملياتهــا الماليــة وفقــًا لألنظمــة والتعليمــات 
واللوائــح، وقيــام المراقــب المالــي بالرقابــة المباشــرة علــى الجهــة، ومراجعــة مســوغات العمليــات الماليــة للتحقــق 

مــن إجــراءات عمليــات الصــرف واإليــراد. 

دوافع التحول لتطوير منظومة الرقابة المالية 
نظــرًا لحجــم المشــاريع االســتراتيجية وعــدد الجهــات الحكوميــة التــي أنشــأتها المملكــة فــي الســنوات الخمــس 
ــادة عــدد العمليــات الماليــة وتنوعهــا فــي الجهــات  الماضيــة مــع إطــاق رؤيتهــا 2030، ومــا ترتــب عليهــا مــن زي
الخاضعــة لنظــام الرقابــة الماليــة، أصبــح تطويــر المنظومــة الرقابيــة فــي المملكــة ضــرورة لتعزيــز المســؤولية 

الرقابيــة وزيــادة فاعليــة أنظمــة الرقابــة الداخليــة فــي هــذه الجهــات.
ويمكن تلخيص أهم دوافع التحول لوزارة المالية في: 

وزارة المالية
  تطوير دور وزارة المالية الرقابي لمواكبة التطورات وتطبيق أفضل الممارسات الرقابية العالمية.

  استجابة لزيادة عدد الجهات الحكومية.
  تعزيز مبدأ المساءلة والشفافية.

  تحسين ورفع كفاءة أنظمة الرقابة الداخلية بالجهات.

والذي سينعكس على الجهات على النحو التالي
     تطوير أنظمة الرقابة الداخلية. 

  تفعيل اإلدارات المرتبطة بالرقابة لضمان سامة أنظمة الرقابة الداخلية وفاعليتها. 
ــزام باألنظمــة والتعليمــات  ــر المالــي وفقــًا للضوابــط الرقابيــة، بمــا يضمــن االلت    تنفيــذ العمليــات ذات األث

ذات الصلــة.
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الباب الثاني
 التعريف بمبادرة دعم وتطوير أعمال

الرقابة المالية



إطــــاق مبــــادرة دعــم وتطويــر أعمــال الرقابــة الماليــة دعـًما 
لرؤيــة المملكــة 2030   

انطاقــًا مــن رؤيــة المملكــة 2030 لتعزيــز فاعليــة التخطيــط المالــي وكفــاءة اإلنفــاق الحكومــي، وتعزيــز الشــفافية 
فــي جميــع القطاعــات الحكوميــة، وتحســين أداء الجهــات الحكوميــة؛ ُأطلقــت مبــادرة وزارة الماليــة المتعلقــة 
بـ»دعــم وتطويــر أعمــال الرقابــة الماليــة«؛ لمواكبــة أحــدث الممارســات العالميــة فــي أســاليب الرقابــة الماليــة، 
ولاســتفادة مــن التطــور التقنــي الــذي تشــهده المملكــة، وبهــدف تحســين جــودة الحســابات الماليــة وتعزيــز 
الشــفافية، مــن خــال تطويــر البيئــة الرقابيــة فــي الجهــات الحكوميــة؛ لتمكينهــا مــن أداء عملهــا بكفــاءة وفاعليــة.

وتســعى الــوزارة مــن خــال المبــادرة إلــى تنويــع أســاليب الرقابــة الماليــة؛ لتشــمل أربعــة أســاليب )الرقابــة المباشــرة، 
الرقابــة الذاتيــة، الرقابــة الرقميــة والتقنيــة، رقابــة التقاريــر(.

وانبثقــت مــن المبــادرة العديــد مــن المشــاريع لدعــم القطــاع الحكومــي فــي رحلــة التحــول إلــى المزيــج الرقابــي، 
وهــي:  مشــروع دراســة الوضــع الحالــي، مشــروع التطبيــق التجريبــي للرقابــة الذاتيــة، مشــروع بنــاء وتأســيس إدارة 
التقييــم وااللتــزام الرقابــي، مشــروع بنــاء وتأســيس إدارة الرقابــة المركزيــة، مشــروع نظــام »وثيــق« لألرشــفة 
نظــام تطويــر  ومشــروع  الذاتيــة،  الرقابــة  لتطبيــق  والتدريــب  والتطويــر  التغييــر  إدارة  مشــروع   اإللكترونيــة، 

الرقابة المالية. 

ولهذا التحول ثاثة أهداف رئيسية: 

تطويــر كفــاءة وفعاليـة أنظمـة الرقابـة الداخليـة بالجهـات. 

تطويـــــــر اإلطـــــار الرقـــــــابي فـــــــي القطـــــــاع الحكـــــــومي.

تطويـر قـدرات المعنيين في الجهـات بمفاهيـم الرقابـة الماليـة. 
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الفوائد المرجوة من التحول 
تم تحديد الفوائد المرجوة من تطبيق النظام الرقابي وتبني المزيج الرقابي على ثاثة مستويات والمتمثلة

في المملكة، وزارة المالية والجهات الخاضعة لنظام الرقابة المالية ككل:

المملكة العربية السعودية 

وزارة المالية

الجهات الخاضعة لنظام الرقابة المالية

إدارة المـــــوارد 
المالية بفعالية 
وتعزيـــــز كفاءة 

اإلنفاق.

مواكبة التحول 
الرقمــــــي 

واالستفادة منه. 

تعزيز جوانب الحوكمة 
وإدارة المخاطر وااللتزام 

في بيئة العمل

االرتقاء باألداء 
العام من خال 
تحسين كفاءة 
وفعاليـــة أطــر 
الرقابة الداخلية.

تأسيس إطــار عام 
وموحد تتنوع فيه 
أساليب الرقابة. 

إحكام العمليات المالية 
من خال تطبيق 
الضوابط الرقابية 

المناسبة. 

تحسيـــــــــــــن أداء 
األجهزة الحكومية.

رفـــــــــــع كفــــــــاءة 
التخطيط المالي

تطوير نظام الرقابة 
الداخلية في الجهات من 

خال تفعيل اإلدارات 
المرتبطة بالرقابة؛ لضمان 
سامة األنظمة الرقابية 

وفاعليتها.

تحقيــــــق أعلى 
مستويــــــــات 

الشفافية وتعزيز 
مكانتها إقليميًا 

ودولًيا.

تغييــــر دور الـــوزارة 
مــــن جهة تنفيذية 
للرقابـــة إلى جهـــة 
رقابية وإشرافية. 

تطويـر سياسات 
مالية مستدامة. 

تطويـر منظومة 
الرقابــــة الماليــــة 
فـــي المملكة 
وفقًا ألحدث 
الممارسات 

العالمية.

تنمية قدرات منتسبي 
الجهات في مجال الرقابة 

المالية.
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أسلوب الرقابة المباشرة 
 أسلــــــوب رقــــــــابي تتولــــى فيــــــه الــوزارة تطبيـــــق الرقابــــــة الماليـــــة علــى الجهــــــة، مــن خـــــال

المراقب المالي. 

أسلوب الرقابة الذاتية
أســلوب رقابــي تكــون فيــه الجهــة مســؤولة عــن الرقابــة علــى عملياتهــا مــن خــال منســوبيها 

وفقــَا للسياســات واألدوات واإلجــراءات الرقابيــة التــي تعتمدهــا الــوزارة.

أسلوب رقابة التقارير 
أســلوب رقابــي تقــوم بــه وزارة الماليــة بطلــب تقاريــر مــن الجهــة ومــن ثــم تحليلهــا؛ للتأكــد مــن 

كفــاءة الرقابــة الماليــة للجهــة.

أسلوب الرقابة الرقمية والتقنية
أســلوب رقابــي تتولــى فيــه الــوزارة تقييــم أنظمــة المعلومــات وتحليــل ومراقبــة البيانــات، للتحقــق 

مــن كفــاءة وفعاليــة  الضوابــط الرقابيــة.

دور وزارة المالية في التحول إلى المزيج الرقابي 
ــة المباشــرة علــى جميــع الجهــات الحكوميــة  ــا فــي أســلوب الرقاب يتمثــل دور وزارة الماليــة الرقابــي المطبــق حالًي
ــة الماليــة، فهــو  ــر أعمــال الرقاب ــادرة دعــم وتطوي ــاء علــى مب ــوزارة. أمــا الوضــع المســتهدف بن ــة ال الخاضعــة لرقاب
تنويــع األســاليب الرقابيــة مــن خــال أربعــة أســاليب رئيســية، وســتقوم الــوزارة باختيــار األســلوب الرقابــي األنســب 
ــي  ــر مــن أســلوب رقاب ــن أكث ــة الجمــع بي ــة لديهــا، مــع إمكاني ــة الداخلي ــاًء علــى كفــاءة أنظمــة الرقاب ــكل جهــة؛ بن ل

للجهــة الواحــدة.
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مراحل العمل للتحول إلى الرقابة الذاتية

4

المرحلة االنتقالية 

علــــى  تعتمـــــد  مرحلـــــــة  وهــــي 
سيتــــــم  التـــــي  المهــــــام  متابعــة 
االلتـــــــزام  مــــــن  للتأكــــــد  نقلـــــــها 

المطلوبـــــــة.  بالضوابــــط 

5

مرحلة متابعة االلتزام 

بمتابعــة  ُتعنــى  مرحلــة  وهــي 
بالضوابــــــــــط  الجهـــــــــة  التــــــــــزام 
الرقابيــة بعــد اســتكمال المرحلــة 

ليــة.  االنتقا

1

مرحلة التقييم 

العمليــات  تقييــم  مرحلــة  وهــي 
الماليــة وأنظمــة الرقابــة الداخليــة 

إلعــداد الخطــة التصحيحيــة. 

2

مرحلة التصحيح

المرحلــة التــي يتــم فيهــا اســتام 
وتنفيــذ الخطــة التصحيحيــة مــن 
لتطويــر  الحكوميــة  الجهــة  قبــل 

نظــام الرقابــة الداخليــة.

3

مرحلة الدعم والمتابعة 

التأكــــــد مــــــن االلتـــــزام بالمعاييـــــر 
الموضوعــة.  والخطــط 
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»وضــع  علــى  الــوزارة  رســالة  نصــت 
سياســات ماليــة فعالــة، وإدارة المــوارد 
الماليــة لتحقيــق اســتقرار ونمــو اقتصادي 
واســتدامة ماليــة، ورفــع كفــاءة اإلنفــاق، 
وتعزيــز الشــراكات مــع القطــاع الخــاص؛ 
وتمكيــن  فاعلــة،  حوكمــٍة  خــال  مــن 
المجتمـــع  علــــى  التأثيــــر  مــــن  المملكــــة 

ودوليــًا«.  إقليميــًا  المالــي 
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نموذج الرقابة المالية لما بعد التحول
تســعى وزارة الماليــة إلــى ارتقــاء واســتدامة المنظومــة الرقابيــة فــي المملكــة، والعمــل علــى بيئــة رقابيــة متكاملــة، 

مبنيــة علــى أســس وضوابــط عالميــة، تحكــم الجهــات الخاضعــة لنظــام الرقابــة الماليــة.

أ. اإلدارات التابعة لوزارة المالية التي ستقود عملية التحول
الوكالــة  هيــكل  اإلدارات ضمــن  مــن  عــددًا  الــوزارة  أنشــأت  التحــول،  تمكيــن عمليــة  فــي  توجههــا  علــى  وبنــاًء 

كالتالــي: وهــي  للــوزارة،  التابعــة  الماليــة  للرقابــة  المســاعدة 

إدارة الرقابة المباشرة
ســتقوم وزارة الماليــة وفقــًا لتقديرهــا بتكليــف مراقــب مالــي مــن منتســبي إدارة الرقابــة المباشــرة؛ لتنفيــذ 

إجــراءات الرقابــة الماليــة علــى الجهــة الحكوميــة.

إدارة األحكام واالستشارات الرقابية
ُتعنــى هــذه اإلدارة بالــرد علــى االستفســارات الــواردة مــن الجهــات، والمتعلقــة باألنظمــة واللوائــح والتعليمــات الماليــة.

إدارة التقييم وااللتزام الرقابي
هي اإلدارة المعنية بقيادة عملية تحول الجهات الحكومية إلى الرقابة الذاتية من خال:

  تطوير وتحديث األطر والمعايير الرقابية
  دعم تمكين الجهات الحكومية
  متابعة التزام الجهات بالمعايير

إدارة الرقابة المركزية
ُتعنــى هــذه اإلدارة بتطبيــق أســلوب الرقابــة الرقميــة والتقنيــة مــن خــال التأكــد مــن فاعليــة وكفــاءة الضوابــط 

ــات. الرقابيــة علــى أنظمــة المعلومــات فــي الجهــات الحكوميــة ومراقبــة وتحليــل البيان
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ب. اإلدارات المستهدفة بالتحول لدى الجهات المعنية
وقــد تــم تحديــد اإلدارات المســتهدفة بأعمــال المبــادرة لــدى الجهــات بنــاء علــى اختصاصاتهــا وعاقتهــا بالعمليــة 

الماليــة؛ نظــرًا لــدور هــذه اإلدارات فــي عمليــات الصــرف وتفعيــل الرقابــة الذاتيــة، وهــي: 

إدارة المراجعــــــة الداخليـــــــة

إدارة المشاريــــــــــع

إدارة المــــوارد البشريــــــــة

إدارة الماليـــــــــــــــــة

أي إدارات أخرى مرتبطة بالعمليات المالية

إدارة المشتريـــــــــــات

إدارة تقنيــــــة المعلومـــــات

إدارة الحوكمـــــــة والمخاطـــــــر

إدارة المستودعــــــات والمخـــــزون
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الباب الثالث
 دعم وزارة المالية للجهات

في عملية التحول



الدعم الذي ستوفره الوزارة للتحول
ولضمــان نجــاح المبــادرة؛ اهتمــت وزارة الماليــة بدعــم الجانبيــن الفنــي والبشــري؛ فعلــي مســتوى الدعــم الفنــي 
ســتعمل الــوزارة علــى تقديــم االستشــارات المهنيــة لــإدارات المعنيــة بالرقابــة، واإلجابــة عــن االستفســارات، 
ومتابعــة تحــّول الجهــات وتنفيــذ التوصيــات. وفــي إطــار دعمهــا للجانــب البشــري؛ فقــد أطلقــت مشــروع إدارة 
التغييــر والتطويــر والتدريــب لتطبيــق عمليــة التحــول بشــكل يتماشــى مــع مراحــل عمــل المبــادرة، متضمنــًا أنشــطة 
التوعيــة والتواصــل وبنــاء القــدرات فــي الجهــات، بهــدف التأكــد مــن قــدرة هــذه الجهــات علــى التطبيــق األمثــل 
مســتقبًا. وإذا كان دور الــوزارة جزئيــًا فيمــا يتعلــق بالتدريــب، فــإن دورهــا فــي المعرفــة يشــمل جميــع الموظفيــن.

وتهدف هذه األنشطة إلى: 
   تثقيف الموظفين وتعزيز رغبتهم في تبني التغيير.
   بناء قدرات الموظفين المستهدفين في الجهات.

    رفع مستويات الوعي لدى الجهات لتطبيق عملية التحول.
   تعزيز الدعم من رعاة التغيير في الجهات. 

ولتحقيــق االنتقــال اليســير إلــى المزيــج الرقابــي، فقــد طــورت وزارة الماليــة عــددًا مــن البرامــج التدريبيــة والنشــرات 
التعريفيــة، منهــا منصــة تدريبيــة لتمكيــن ورفــع قــدرات الموظفيــن لعمليــة التحــول وتعزيــز رغبتهــم فــي تبنيهــا. 

منصة تدريبية رقمية 
كمــا عملــت الــوزارة علــى إنشــاء منصــة رقميــة تتضمــن ســبع حقائــب تدريبيــة بهــدف تدريــب وتطويــر األطــراف ذات 

العاقــة، وتنميــة قدراتهــم فــي المجــاالت المعرفيــة المتعلقــة بالرقابــة الماليــة.  
وتشمل الحقائب السبع البرامج التدريبية التالية: 

   المراجعة الداخلية
   الرقابة الداخلية

   تحليل البيانات وأهميته في الرقابة الداخلية
   الحوكمة في القطاع العام

   إدارة المخاطر
    االلتزام

    مراجعة تقنية المعلومات
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مسؤوليات الجهات المعنية لدعم عملية التحول 
يشــكل دور الجهــات المســتفيدة مــن التحــول أهميــة كبــرى فــي نجــاح عمليــة التحــول، حيــث يعتمــد نجاحهــا علــى 

التــزام الجهــة بتنفيــذ الضوابــط الرقابيــة التــي تحددهــا وزارة الماليــة، وســتكون كل جهــة مســؤولة عــن اآلتــي:
  تطوير ورفع كفاءة أنظمة الرقابة الداخلية.

وعناصــر الرقابيــة،  الضوابــط  وتطبيــق  تصميــم  فــي  خلــل  أي  لمعالجــة  الماليــة  وزارة  مــع     التعــاون 
الرقابة الداخلية.

  توعية منتسبيها بمتطلبات أنظمة الرقابة الداخلية.
   االلتــزام بتنفيــذ الخطــة التصحيحيــة المتفــق عليهــا، وتفعيلهــا مــن خــال تعزيــز دور إدارة المراجعــة الداخليــة 

وإدارة الحوكمــة والمخاطــر.
   تشــجيع منتســبيها علــى المشــاركة فــي رحلــة التحــول، ودعــم عمليــات التدريــب وبنــاء المهــارات والقــدرات 

فــي مجــاالت وأنظمــة الرقابــة الداخليــة.
  االلتزام باإلجراءات التي تقررها الوزارة وفًقا ألسلوب الرقابة المالية الموكل للجهة تطبيقه.

   صحــة جميــع العمليــات الماليــة التــي تصــدر عنهــا، وســامتها النظاميــة، واســتخدام المــال العــام فيمــا 
 خصــص لــه، أيــًا كان األســلوب الرقابــي المطبــق فــي الجهــة.

   تضميــن أنظمــة الرقابــة الداخليــة فــي الخطــط االســتراتيجية والبرامــج والخطــط األخــرى، بمــا يــؤدي إلــى 
رفــع الكفــاءة الرقابيــة .

دور الموظف في نجاح عملية التحول
ــر كبيــر فــي نجــاح عمليــة التحــول مــن الرقابــة الماليــة بوضعهــا الحالــي إلــى المزيــج الرقابــي، ودعمــًا  للموظــف أث

ــزام باآلتــي: ــة لتحقيــق هــذا الهــدف، ينبغــي عليــه االلت للجهــود المبذول
   تكوين فهم كاف عن المبادرة وكيفية تأثيرها على دوره الوظيفي.

  ممارسة عمله وفق المسؤوليات والمهمات المحددة باألطر والضوابط الرقابية.
   االلتزام بالسياسات والتوجيهات من دليل أخاقيات المهنة.

   التعـــاون مـــع إدارة المراجعـــة الداخليـــة وإدارة المخاطـــر لتطويـــر أنظمـــة الرقابة الداخلية.
   المشــاركة فــي عمليــات تطويــر الرقابــة الداخليــة فــي الجهــة التــي يعمــل بهــا مــن خــال التعــاون مــع إدارة 

المراجعــة الداخليــة وإدارة المخاطــر.
  المبادرة في مشاركة التساؤالت مع المدير المباشر.
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الخاتمة 
وبعــد، فقــد جــاء التحــول فــي نظــام الرقابــة الماليــة، فــي ســياق 
مســاعي وزارة الماليــة إلــى تحســين البيئــة الرقابيــة فــي المملكــة، 
ووضــع نظــام شــامل ألحــكام الرقابــة، يأخــذ فــي االعتبــار متطلبــات 
التطــور الــذي شــهدته أنظمــة الرقابــة، ويحقــق فاعليــة فــي األداء، 
مــع إيــاء الشــفافية والحوكمــة العنايــة الازمــة؛ لمــا فــي ذلــك مــن 

ــرة فــي المحافظــة علــى المــال العــام. ــة كبي أهمي
ولتطبيــق النمــوذج الحديــث للرقابــة الماليــة، ارتكــزت الــوزارة فــي 
مبادرتهــا إلــى االســتفادة مــن تجــارب التحــول الرقابــي فــي عــدد مــن 
الــدول حــول العالــم، وعملــت علــى تطويــر أســاليب رقابيــة جديــدة 
تواكــب التطــور التقنــي الــذي تشــهده المملكــة، بمــا يســهم فــي 

تحقيــق رؤيتهــا 2030 فــي تطويــر سياســات ماليــة مســتدامة. 
الرقابــة الماليــة المعمــول  وقــد قــدم هــذا الدليــل تعريًفــا بواقــع 
بهــا فــي المملكــة، وشــرًحا لرحلــة تحــول النظــام الرقابــي، مــن خــال 
الرقابــة  أعمــال  وتطويــر  دعــم  عمليــة  فــي  الماليــة  وزارة  مبــادرة 
الماليــة، بمــا يضمــن ســهولة فهــم منهجيــة عمــل المرحلــة المقبلــة 

لكافــة أصحــاب المصلحــة والمعنييــن بعمليــة التحــول.
كمــا لخــص الدليــل األدوار المطلوبــة مــن الجهــات المعنيــة بالتحــول، 
ودور وزارة الماليــة فــي دعــم هــذه الجهــات لتطبيــق عمليــة التحــول 
في النظام الرقابي، من خال تطبيق منهجيات مدروسة ومعمول 
بهــا عالميــًا فــي مجــال إدارة التغييــر، بــدءًا مــن األنشــطة التوعويــة 
المعنييــن  قــدرات  وبنــاء  الوعــي  لرفــع  الــوزارة  عليهــا  تعمــل  التــي 
لفهــم آليــات عمــل المرحلــة المقبلــة والعمــل علــى تحقيقهــا، وصــواًل 
المعنيــة، والمحصلــة  لــإدارات  المهنيــة  إلــى تقديــم االستشــارات 
المبتغــاة هــي أن تتــم رحلــة التحــول وفــق مــا يؤمــل لهــا مــن نجــاح.   
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