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الحوكمة

مجموعة من المسؤوليات والممارسات التي يقوم بها مجلس اإلدارة، أو المسؤول 
األول واإلدارة التنفيذية بهدف توفير التوجيه االستراتيجي، وضمان تحقيق 

األهداف، باإلضافة إلى التأكد من إدارة المخاطر، والتحقق من االستغالل األمثل 
لموارد المنشأة. 

أهــم أطــر الحوكمــة العالميــة التــي توضــح المعاييــر والمبــادئ المتعلقــة بممارســات 
الحوكمــة هــي:

)OECD( مبادئ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
التــي تهــدف إلــى تطويــر أطــر قانونيــة وتنظيميــة لحوكمــة الشــركات مــع التركيــز علــى 

تعزيــز شــفافية وفعاليــة المنشــآت واتســاقها مــع ســيادة القانــون

تقرير كينج عن حوكمة الشركات
الــذي يهــدف إلــى تحقيــق أداء اقتصادي 

واجتماعي وبيئي مســتدام

معايير الحوكمة للخدمة العامة
طــرق  علــى  التركيــز  إلــى  تهــدف  التــي 
الدعــم لوظائــف الحوكمـــــة المختلفــــــة؛ 
للوصـــــول إلــى )الحوكمـــــة الديناميكيــة(

)SOX( قانون ساربينز أوكسيلي
الــــــذي يهـــــدف لتحديــــــد مجموعـــــة من 
واإلجــــــراءات  والسياســــــات  العمليــات 
والضوابـــــــط الداخليــــــة للمســاهمة فــي 
ــه أداء المنشــأة، وتعظيــم قيمتهــا توجي

)IFAC( االتحاد الدولي للمحاسبين
فــي  المســاعدة  إلــى  يهــدف  الــذي 
الفعالــة  الحوكمــة  وتشــجيع  تحســين 

العــام للقطــاع 

نموذج الخطوط الثالثة 

ما هي الحوكمة؟

أطر الحوكمة العالمية

فــــي ظــــل حاجــــة المنشــــآت لهيــــاكل وإدارات فاعلــــة، تتعاون فيمــا بينهــا على تحقيــق 
أهدافهــــا، أصــــدرت جمعيـــة المراجعيـــن الداخلييـــن IIA نمـوذج الخطـوط الثالثة، والـذي 
يسـاعد فـي تحديـد هيكليـة عمليـات المنشـآت، ضمـن عمليات حوكمـة وإدارة مخاطـر 
فعالتين، تتعـــاون مـــن خاللهـــا الخطـــوط الثالثـــة على تحقيـــق أهـــداف المنشـأة، وذلـك 

مـــن خالل تحديـــد أدوار ومســـؤوليات كل خـــط مـــن هذه الخطـوط.
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الجهة التي تقدم خدمات 
التأكيد المستقل

المراجعة الداخلية
الجهات التي تقوم باإلجراءات لتحقيق األهداف

اإلدارة

مجلس اإلدارة أو المسؤول األول
الجهة المساءلة عن الرقابة التنظيمية

الدور األساسي: توفير القيادة والنزاهة والشفافية
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الخط الثالث
الدور األساسي

عـــن  المســـؤول  وهـــــــو 
تقديـــــــــــــــم التأكيـــــــــدات 
المســـتقلة والموضوعيـــة، 
ــورة لمجلـــــــــــس  والمشـــــــــــ
اإلدارة أو المســـؤول األول 
بنـــاًء علـــى فحـــص كفـــاءة 
وفعاليــــــــــة الخـــط األول 
ــذ  ــع األخـ والخـــط الثانـــي مـ
بعيـــــــن االعتبــــــار التعـــاون 
والمواءمــــــــة مـــع اإلدارة.

الخط األول
الدور األساسي

عـــن  المســـؤول  وهـــو 
و/ المنتجــــــــــات  تقديـــم 
ــالء،  ــات للعمـــ أو الخدمـــــــ
أي  إدارة  علـــى  والعمـــل 
خطـــــر مرتبــــــط بالعمليــات 

بالمنشـــأة. التشغيليــــــة 

الخط الثاني
الدور األساسي

المســـؤولة  الجهـــــــات  مـــن 
والتي تعمــــــــــل كخـــــــــط أول 
واإلدارات  التنفيذيـــة  اإلدارة 
األمثلـــة  ومـــن  التشـــغيلية 

علـــى ذلـــك:

المســـؤولة  الجهـــات  مـــن 
ثـــاٍن: كخـــط  تعمـــل  والتـــي 

مـــن الجهـــات المســـؤولة 
والتــــــي تعمـــــــل كخـــــــط 

ثالـــث:

اإلدارة الماليــــة
إدارة المشـــــتريات

إدارة المـــوارد البشـــرية

إدارة المخاطر

إدارة
المراجعة الداخلية

أمن المعلومات
استمرارية األعمال

إدارة االلتزام 
والرقابة الداخلية

عـــن  المســـؤول  وهـــو 
تقديـــم الخبـــرات والدعـــم 
والمراقبة، وطرح التحديــات 
بشــــــأن المســـائل المتعلقـــة 
مــــــن  وذلــــــك  بالمخاطـــر 
التحليـــل  تقديـــم  خــــــالل 
مـــدى  عـــن  واإلبـــالغ 
ــات  ــة عمليـ ــاءة وفاعليـ كفـ
والرقابـــة  المخاطــــر  إدارة 

الداخليـــة.

أثر تطبيق الحوكمة على المنشأة 

النزاهــة  وقيـــــــــم  المخاطـــــــر  إدارة  تعزيـــــــز 
واألمانــــة والمصداقيــة  والشــفافية 

وعادلــــة  ومحـــــددة  واضحــــة  آليــــة  توفيــــر 
والمحاســبة للمســاءلة  وموضوعيــة 

 الرقابــــة والتغذيــــة العكسيــــة بمــــا يضمــن اتخــاذ
اإلجراءات التصحيحية الالزمة

 Tone at the« العليــا اللهجــة  مبــدأ  تعزيــز 
Top«: تصــرف مجلــس اإلدارة أو المســؤول 
األول واإلدارة العليا بنزاهة؛ لتحقيق أهداف 

المنشــأة، وتعزيــز البيئــة األخالقيــة

تعزيــــز القيــم األخالقيــة مــن خــالل تطويــــر 
بهــا مدونــــة ســلوك مهنــي وااللتــزام 

وضمــان  واللوائــح  األنظمــة  وضــوح  تعزيــز 
أجلهــا مــن  الموضوعــة  للغايــات  تحقيقهــا 

تعزيــز جــودة اتخــاذ القــرار، وتطويــر قواعــد 
ثقافــة  لتعزيــز  األعمــال  تنظيــم  وإجــراءات 
والتمكيــن  المؤسســي  والــوالء  المشــاركة 

المنشــأة فــي 
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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

تدعم الحوكمة الفّعالة الجهات في رحلة تحول الرقابة المالية من خالل:

أمثلة على أهم الممارسات المعنية بها المنشأة لتطبيق أطر الحوكمة

دور الحوكمة في رحلة تحول الرقابة المالية

تحديد وتصنيف أصحاب المصلحة حسب 
أهميتهم وتحديد آليات التواصل معهم

تطبيق الممارسات الرائدة في الشفافية، 
وإعداد التقارير والمراجعة لتحقيق 

المساءلة الفعالة

تعزيــز قــدرات مجلــس اإلدارة أو المســؤول 
األول واإلدارة التنفيذيــة وأصحــاب المصلحة 
تنظيــم  خــالل  مــن  المنشــأة  قيــادة  علــى 
العالقــات، ووضــع قواعــد وإجــراءات خاصــة؛ 
وإضفــاء  القــرارات،  اتخــاذ  عمليــة  لتســهيل 

طابــع الشــفافية والمصداقيــة عليهــا

أصحــــاب  األطــــراف  مــــع  العالقــــة  إدارة 
ــم فــي  ــال، وإشراكهــ ــكل فعــ ــة بشــ المصلحــ
مراحــــل العمليــــة اإلدارية المختلفة، بالشكل 
الــذي يجعلهــم أكثــر ثقــة فــي نتائــج األداء 

عنهــا المعلــن 

الفريــق  المنشــــأة وتطويــــر  قــدرات  تنميــــة 
المنشــأة داخــل  األفــراد  القيــادي وقــدرات 

بشــكل  مســتدام  بشــكل  النتائــج  تخطيــط 
يعــزز أهــداف المنشــــأة وتطويــــر مؤشــرات 
أداء مناســبة تعكــس الجوانــب التــي ترغــب 
المنشــآت  بتقييــم  التنظيميــة  الجهــات  بهــا 

خاللهــا مــن  الحكوميــة 

االلتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها، 
باإلضافة إلى السياسات الخاصة بالمنشأة

رصد المخالفات أو التصرفات التي قد تتضمن 
فسادًا أو إهدارًا للموارد واإلبالغ عنها

تحديد وتقييم مخاطر عدم االلتزام 
بالسلوكيات والمعايير األخالقية وتوثيقها 
وتوثيق خطط االستجابة في سجل مخاطر، 
ومتابعة تنفيذ هذه الخطط بشكل مستمر

وضع سياسات مطبقة لضمان عدم تعارض 
المصالح للحد منها، مثل منع المديرين 
التنفيذيين من عقد صفقات تجارية مع 

المنشأة، وتوقيع تعهد بااللتزام واإلفصاح


