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ســعت الــوزارة مــن خــالل إطالقهــا مبــادرة دعــم وتطويــر أعمــال الرقابــة الماليــة إلــى 
تطويــر نمــوذج رقابــي مســتدام وأكثــر مرونــًة يتمثــل فــي المزيــج الرقابــي، بهــدف: 

تتولــى وكالــة الــوزارة للشــؤون الماليــة والحســابات، ممثلــًة بالوكالــة المســاعدة 
للرقابــة الماليــة، مســؤولية الرقابــة الماليــة علــى جميــع عمليــات الصــرف واإليــراد 
ــن فيــه ممثــل مالــي  علــى الجهــات، مــن خــالل أســلوب الرقابــة المباشــرة الــذي ُيعّي

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

بنــاًء علــى مبــادرة دعــم وتطويــر أعمــال الرقابــة الماليــة، اســتحدثت وزارة الماليــة أربعــة 
أســاليب رقابيــة مرنــة تتماشــى مــع أحــدث الممارســات العالميــة، وهــي:

وســتقوم الــوزارة باختيــار األســلوب الرقابــي األنســب لــكل جهــة؛ بنــاًء علــى كفــاءة أنظمــة 
الرقابــة الداخليــة لديهــا، مــع إمكانيــة الجمــع بيــن أكثــر مــن أســلوب رقابــي للجهــة الواحــدة.

الطموح المستهدف من تحول الرقابة المالية 
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والتقنية
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ولتمكين عملية التحول؛ أنشــأت الوزارة عددًا من اإلدارات للوكالة المســاعدة للرقابة 
الماليــة، وهي:

إدارة الرقابة المباشرة
ســتقوم وزارة المالية وفقًا لتقديرها بتكليف 
الرقابــة  إدارة  منتســبي  مــن  مالــي  مراقــب 
الماليــة  الرقابــة  إجــراءات  لتنفيــذ  المباشــرة؛ 

علــى الجهــة الحكوميــة. 

إدارة التقييم وااللتزام الرقابي
هــي اإلدارة المعنيــة بقيــادة عمليــة تحــول 
ــة مــن  ــة الذاتي ــى الرقاب ــة إل الجهــات الحكومي
والمعاييــر  األطــر  وتحديــث  تطويــر  خــالل 
الرقابيــة، ودعــم تمكيــن الجهــات الحكوميــة 

بالمعاييــر. الجهــات  التــزام  ومتابعــة 

نموذج الرقابة المالية لما بعد التحول

الفوائد المرجوة من التحول للجهات الخاضعة لنظام الرقابة المالية

دعم وزارة المالية للجهات في عملية التحول 

تطوير نظام الرقابة الداخلية في الجهات 
من خالل تفعيل اإلدارات المرتبطة بالرقابة؛ 
لضمان سالمة األنظمة الرقابية وفاعليتها

إحكام العمليات المالية من خالل تطبيق 
الضوابط الرقابية المناسبة

 تنمية قدرات منتسبي الجهات في مجال
الرقابة المالية

تعزيز جوانب الحوكمة وإدارة المخاطر 
وااللتزام في بيئة العمل

رفع مستويات الوعي 
لدى الجهات لتطبيق 

عملية التحول

بناء قدرات الموظفين 
المستهدفين في 

الجهات

تقديــــم االستشـــــارات 
المهنية لإلدارات 
المعنية بالرقابة

إدارة األحكام واالستشارات الرقابية
علــى  بالـــــرد  اإلدارة  هـــــذه  ُتعنــــــى 
الجهــات،  مــن  الــواردة  االستفســـــــارات 
والمتعلقــة باألنظمــة واللوائــح والتعليمــات 

. ليــة لما ا

إدارة الرقابة المركزية
ُتعنــى هــذه اإلدارة بتطبيــق أســلوب الرقابــة 
مــن  التأكــد  خــالل  مــن  والتقنيــة  الرقميــة 
علــى  الرقابيــة  الضوابــط  وكفــاءة  فاعليــة 
أنظمــة المعلومــات فــي الجهــات الحكوميــة 

البيانــات. وتحليــل  ومراقبــة 

اإلجابة عن 
االستفسارات، 

ومتابعة تحّول الجهات 
وتنفيذ التوصيات

قدمــت النشــرة معلومــات عامــة عــن مفهــوم االلتــزام كجزء من الحملــة التثقيفية بمفاهيم 
الرقابة المالية، ونأمل أن يكون في ســياقها معلومات توضيحية عن أهداف ودور االلتزام 

وأهميتــه فــي تعزيــز التحول وتبنــي الرقابة الذاتية.

في حال وجود أي استفسارات، يسعدنا تواصلكم معنا عبر البريد اإللكتروني للرقابة المالية 
sdfci@mof.gov.sa

للمزيد من المعلومات حول الرقابة المالية
يرجى مسح الرمز عبر الهاتف


