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السلولي

الندوة السنوية الرابعة عشرة لديوان املراقبة العامة:
"دور حوكمة األجهزة احلكومية يف حتقيق رؤية السعودية "2030
مـقـدمـة:

ً
ً
ً
تعتبر حوكمة األجهزة الحكومية في اآلونة األخيرة أسلوبا علميا معتبرا يتم من خالله تحقيق
األهداف االستراتيجية للمنشأة التابعة للقطاع العام ،بحيث تشمل مجموعة من اإلجراءات
التي يتم من خاللها التأكد من موثوقية وعدالة اإلدارة ،عالوة على كونها تمثل أداة فعالة
للتأكد من مالءمة السلوك اإلداري للمسؤولين الحكوميين في أداء مهامهم ،وتقليل املخاطر
الناتجة عن الفساد اإلداري واملالي .من ناحية أخرى ،يعمل جهاز املراقبة الحكومي -املتمثل
في ديوان املراقبة العامة في اململكة العربية السعودية -على تقوية الحوكمة عن طريق زيادة
قدرة األجهزة الحكومية العليا والرأي العام على مراقبة األنشطة الحكومية ومحاسبة
املسؤولين .بالتالي ،يتوقع أن يقوم جهاز املراقبة الحكومي بدور رئيس في تحديد وتفعيل
آليات الحوكمة الالزمة ،األمر الذي يعكس أهمية دعم الجهاز وتمتعه بكامل الصالحيات
ذات العالقة والتي تمكنه من أداء هذا الدور على أكمل وجه.
يعتبر موضوع حوكمة القطاع العام في السعودية من أهم املواضيع التي يجب أن
ُ
تعطى الحيز واملساحة الكافية للنقاش والتطوير على كافة املستويات املحلية .إذ أن
تطوير وتطبيق آليات الحوكمة املالئمة للبيئة املحلية سوف يساهمان بشكل رئيس في
تجاوز الكثير من التحديات التي تواجه ليس فقط تحقيق رؤية ديوان املراقبة العامة،
وإنما يتجاوز ذلك إلى تحقيق رؤية القيادة واملواطنين بشكل عام ،بحيث يتماش ى هذا
ً
ً
التوجه تماما مع اإلصالحات والتطورات التي شهدتها البالد مؤخرا بمتابعة مباشرة من
ً
قيادتها الرشيدة .كان ذلك جليا من خالل تبني مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية
برئاسة سمو ولي ولي العهد هيكل وآليات الحوكمة في تحقيق "رؤية السعودية
ً
ً
 ."2030في ذات السياق ،يأخذ هذا املوضوع حيزا هاما في رؤية ديوان املراقبة العامة
والتي تنص على أن الديوان يعمل على " ...ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة
واملساءلة" .لذلك ،يعتبر موضوع الندوة من املواضيع الجوهرية على املستوى الوطني،
ً
ً
ً
ويعكس بعدا استراتيجيا محوريا في تطوير عمل ديوان املراقبة العامة.
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إن املرحلة الحالية تشهد تطورات جوهرية غير مسبوقة في اململكة العربية السعودية ،من
أهمها إعادة النظر في الشكل السابق لإلنفاق واألداء الحكومي .وجاء موضوع الندوة
السنوية الرابعة عشرة للديوان ليتماش ى مع تلك التطورات ومحاولة الخروج بتوصيات من
شأنها إبراز وبلورة دور آليات الحوكمة في رفع كفاءة اإلنفاق العام ،وتحسين أداء األجهزة
الحكومية من خالل إعادة النظر في هيكلتها اإلدارية والرقابية ،وبالتالي املساهمة الجوهرية
في تحقيق "رؤية السعودية ."2030
تعتبر كفاءة اإلنفاق العام هي الوسيلة املستدامة لرفع مستوى األداء وتخفيض التكاليف،
ولكن ذلك يعتمد وبشكل أساس على وجود وتبني هيكل حوكمة متين وإجراءات رقابية
محكمة .وهو ما ناقشته الندوة واستعرضته إيمانا بأهميته ومكانته الجوهرية ،خصوصا في
هذا الوقت املهم ،من خالل إبراز دور ديوان املراقبة العامة واألجهزة الرقابية األخرى في
التحول نحو قطاع عام يدار بكفاءة وشفافية عالية .كما استهدفت الندوة الوقوف على
العناصر الرئيسة املساعدة في رفع قيمة أنشطة املراجعة واملراقبة الحكومية .وقد تم
استقطاب مجموعة رائدة من املتحدثين من داخل وخارج اململكة وبخلفيات متعددة من
مسؤولين ومشرعين وباحثين متخصصين شاركوا في جلسات النقاش بالندوة ،وذلك في
سبيل تحقيق أهداف الندوة بالخروج بتوصيات ومقترحات قيمة وقابلة للتطبيق للمساعدة
في استيعاب أهمية مفهوم حوكمة األجهزة الحكومية في معالجة التحديات املستقبلية ورفع
كفاءة اإلنفاق العام ،والوقوف على أفضل املمارسات اإلقليمية والعاملية من أجل إيجاد
خارطة الطريق نحو النموذج األمثل للتطبيق في البيئة السعودية ،وذلك بعد األخذ في
االعتبار خصوصيتها الثقافية والحضارية وأيضا خصائصها السياسية واالقتصادية .عالوة
على ذلك ،تناولت محاور الندوة ضرورة إبراز دور ديوان املراقبة العامة في صياغة مفهوم
حوكمة القطاع العام داخل السعودية ،وتطوير وتطبيق آليات الحوكمة الالزمة للتحول
نحو بيئة حكومية أكثر كفاءة.
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مـــحـــاور الـــنـــدوة والـمـتـحـدثــون:

احملور االول :أفضل املمارسات العاملية في حوكمة األجهزة الحكومية ،والنموذج األمثل
للبيئة املؤسساتية والثقافية للمملكة العربية السعودية.
إدارة جلسة احملور:

 معالي الدكتور /محمود محيي الدين ،نائب رئيس البنك الدولي ألجندة تنمية ،2030وعالقات األمم املتحدة ،والشراكات.

املتحدثون:

-

معالي الدكتور /حارب بن سعيد العميمي ،رئيس ديوان املحاسبة – اإلمارات العربية املتحدة ،ورئيس
املنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة (اإلنتوساي).
معالي الدكتور /عبد بن عبد الحميد الخرابشة ،رئيس ديوان املحاسبة – اململكة األردنية الهاشمية.
معالي الشيخ  /بندر بن محمد آل ثاني ،رئيس ديوان املحاسبة – دولة قطر.
معالي الدكتور /بدران بن عبد الرحمن العمر ،مدير جامعة امللك سعود  -اململكة العربية السعودية.
السيد /نيكوالي ماليشف ،رئيس قطاع السياسات التنظيمية ،في منظمة التعاون االقتصادي
والتنمية.



التركيز على مفهوم الحوكمة في السياق الدولي ،وماذا تعني الحوكمة الجيدة مع استعراض نظريات
الحوكمة في القطاع العام والتطبيق األفضل للممارسات الدولية ومراعاة العوامل والظروف
الثقافية الخاصة باملؤسسات املحلية املؤثرة بها ،وذلك إليجاد النموذج األمثل للتطبيق في البيئة
ً
السعودية .وحيث إن املؤسسات الحكومية ومنظمات القطاع العام عموما تتميز باختالف أشكالها
ً
النظامية والتنظيمية تبعا الختالف البيئة املؤسساتية والثقافية في الدول التي تنتمي إليها ،فإنه ال
يوجد نموذج حوكمة موحد يمكن االعتماد عليه وتطبيقه في جميع دول العالم.
ً
سواء في الدول املتقدمة أو
استعراض ومناقشة نظريات الحوكمة املختلفة وممارساتها املتعددة
النامية ،خاصة ما يتعلق منها بدول الشرق األوسط ،باإلضافة إلى ممارسات الحوكمة في القطاع
الخاص املحلي ،في محاولة للوصول إلى نموذج حوكمة األجهزة الحكومية األمثل والقابل للتطبيق
في البيئة املحلية باعتبار األبعاد السياسية واالجتماعية والثقافية للمملكة العربية السعودية.
املفاهيم الرئيسة في الحوكمة كالنزاهة ومكافحة الفساد.
اإلجابة عن تساؤالت أخرى ،منها :كيف يمكن للحوكمة زيادة مشاركة أصحاب املصالح في اتخاذ
القرار؟ وهل مفهوم الحوكمة يعني أنظمة وتشريعات أقل؟ أم بيئة نظامية أكثر فاعلية؟ وماهي
التحديات التي سوف تواجه تطبيق آليات الحوكمة في اململكة العربية السعودية؟

-

تناول احملور األول العناصر التالية:
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احملور الثاني :استراتيجيات نحو حوكمة عامة فعالة ومستدامة :محددات وآليات.

إدارة جلسة احملور:

 -البروفيسور /مايكل بارز لي ،أستاذ اإلدارة العامة في كلية لندن لالقتصاد  -اململكة املتحدة.

املتحدثون:

-

معالي األستاذ /محمد بن طالل النحاس ،محافظ املؤسسة العامة للتقاعد  -اململكة العربية السعودية.
الدكتور /محمد بن عبد هللا آل عباس ،عضو مجلس الشورى – اململكة العربية السعودية.
البروفيسور /ستيفن كلمان ،أستاذ اإلدارة العامة في جامعة هارفارد  -الواليات املتحدة األمريكية.
البروفيسور /جيري ستوكر ،أستاذ الحوكمة في جامعة ساوثامبتون  -اململكة املتحدة.
البروفيسور /ستيفن أوسبرن ،أستاذ الحوكمة في جامعة أدنبرة  -اململكة املتحدة.



الفرص الحقيقية واملتاحة للجهات الرقابية والتشريعية في اململكة العربية السعودية
لتطوير وتطبيق استراتيجيات الحوكمة الالزمة للمرحلة االنتقالية ً واملتمثلة في رؤية
 ،2030وذلك من خالل استعراض املتطلبات اإلدارية والقانونية جنبا إلى جنب واآلليات
املتاحة لذلك.
مناقشة القضايا املتعلقة بتطوير آليات الحوكمة الفعالة من خالل الوقوف على الهيكل
التنظيمي للمؤسسات واألجهزة الحكومية في البيئة املحلية.
دراسة تضارب املصالح بين املسؤولين الحكوميين وأصحاب املصالح والدور املتوقع أن
تلعبه الحوكمة في تخفيف تضارب املصالح ،األمر الذي يظهر ضرورة أخذ إدارة املخاطر
وأدوات تقييم األداء في االعتبار عند تصميم أو إعادة تصميم أي سياسات أو تشريعات
جديدة بهذا الخصوص ،ويتجلى خالل ذلك الدور املهم ألجهزة مراجعة الحسابات
والرقابة على األداء.
إبراز الدور املهم لحوكمة األجهزة الحكومية من خالل أجهزة مراجعة الحسابات والرقابة
على األداء ،حيث أن مراجعة الحسابات هي حجر األساس ألي نموذج حوكمة محكم،
من خالل إعطاء تقييم موضوعي لكفاءة استثمار املوارد لتحقيق الغايات واألهداف
املؤسساتية التي خصصت من أجلها ،وديوان املراقبة العامة في اململكة العربية
السعودية يساعد األجهزة الحكومية املختلفة في تحسين العمليات التشغيلية والوصول
إلى مستويات عليا من النزاهة والشفافية ،وإعطاء القيادة الرشيدة والرأي العام
موثوقية أعلى في سياسات ومخرجات تلك األجهزة.
إبراز طبيعة الدور الذي يجب أن تقوم به األجهزة الرقابية في استحداث هيكل
واستراتيجيات حوكمة األجهزة الحكومية ،وكيف يمكن تطوير الهيكل الحالي وتحسينه
لزيادة الفعالية ومعالجة املشاكل الهيكلية والبيروقراطية التي من شأنها إضعاف
الكفاءة سواء في إنفاق أو إدارة تلك األجهزة.
تزويد املهتمين بتوصيات نحو خارطة طريق واضحة لتطبيق أحدث ًنموذج حوكمة وأكثر
فاعلية في ظل التطوير الشامل الذي تشهده األجهزة الحكومية حاليا.

تناول احملور الثاني العناصر التالية:
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احملور الثالث :دور حوكمة األجهزة الحكومية في رفع كفاءة اإلنفاق العام وتحسين تنافسية القطاع الخاص.
إدارة جلسة احملور:

 -سعادة الدكتور /رجا بن مناحي املرزوقي ،رئيس املجلس النقدي الخليجي.

املتحدثون:

-

سعادة األستاذ /عبد املحسن بن عبد العزيزالفارس ،الرئيس التنفيذي ملصرف اإلنماء ،اململكة العربية السعودية.
سعادة األستاذ /محمد بن عبد هللا القويز ،نائب رئيس هيئة السوق املالية السعودية ،اململكة العربية السعودية.
السيد /تيموثي كالن ،رئيس قطاع صندوق النقد الدولي في دول الخليج العربي ومبعوث الصندوق لدى
اململكة العربية السعودية.
الدكتور /أنور شاه ،مستشار البنك الدولي ،رئيس مركز االقتصاديات العامة – الصين.
الدكتور /سيرجيو سيبرا ،أستاذ اإلدارة والسياسات العامة ،جامعة أوكسفورد ،اململكة املتحدة.

تناول احملور الثالث العناصر التالية:

 أهمية تطبيق مفاهيم الحوكمة في املؤسسات الحكومية املختلفة ودورها في تعزيز كفاءة
وفاعلية األنشطة التشغيلية ف ي القطاع العام ،األمر الذي قد يساهم بشكل مباشر في
تحقيق رؤية السعودية  ، 2030التي التزمت برفع كفاءة اإلنفاق العام وتحقيق الكفاءة في
ً
استخدام املوارد والحد من الهدر ،وأطلقت برنامج (اتزان) ليكون منهاجا تسير عليه في
تخطيط البرنامج وتنفيذه من خالل إجراء مراجعة شاملة ودقيقة لألنظمة واللوائح املالية
في جميع األجهزة الحكومية للتحول من التركيز على سالمة اإلجراءات إلى مفهوم فعالية
الصرف وارتباطه بتحقيق أهداف محددة يمكن قياس فاعليتها بما يحفظ استدامة
املوارد واألصول واملوجودات ،ونشر ثقافة كفاءة اإلنفاق بين مختلف املستويات اإلدارية في
ً
ابتداء من املسؤول األول لكل جهة وتحسين األداء في اإلدارات املالية
الجهات الحكومية
وإدارات املراجعة الداخلية.
 الدور املحوري املتوقع من حوكمة األجهزة الحكومية نحو تحقيق املكاسب املتنوعة
املتوقع أن تنعكس على املجتمع وقطاعات األعمال املختلفة من تطبيق آليات الحوكمة
املختلفة على مؤسسات القطاع العام ،ولتحقيق خدمات قطاع عام أفضل البد من
شفافية أكثر ،وحوكمة فع الة تعني بيئة اقتصادية عادلة ومستدامة ،وتساهم في تعزيز
االستثمار املحلي ،وجذب االستثمار الخارجي من خالل توليد الثقة والثبات.
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الـــتـــوصـــيــــات:

أسفر الطرح والنقاش واملداوالت عن خروج الندوة ب التوصيات اآلتية:
 .1ضـ ــرورة تحقيـ ــق االس ــتقالل اإلداري وامل ــالي والتنظيم ــي الكامـ ــل ل ــديوان املراقبـ ــة العامـ ــة،
ً
وفقـ ـ ــا ملبـ ـ ــادئ إعالنـ ـ ــي ليمـ ـ ــا ومكسـ ـ ــيكو ،وق ـ ـ ـرار الجمعي ـ ــة العام ـ ــة لألمـ ـ ــم املتحـ ـ ــدة رقـ ـ ــم
(أ )209/66/وتــاريخ 2011/9/22م ،لضــمان قيامــه بمس ـؤولياته تجــاه تعزيــز الرقابــة
واملساءلة والشفافية في الجهات املشمولة برقابته على أكمل وجه.

ُ
 .2وض ــع إط ــار تنظيم ــي موح ــد لحوكم ــة الجه ــات الحكومي ــة ،عل ــى أن تع ــد ك ــل جه ــة دلي ــل
إجـراءات خــاص بهــا بمــا يتفــق مــع طبيعــة نشــاطها ،ويتــولى ديــوان املراقبــة العامــة متابعــة
التزامها به.
 .3تشــكيل لجنــة مراجعــة مســتقلة فــي كــل جهــة حكوميــة ،تســاهم فــي تحســين كفــاءة وفاعليــة إدارة
املخاطر ونظام الرقابة الداخلية ،وتعزز موضوعية وكفاءة التدقيق الداخلي والخارجي.
 .4ضرورة تطبيق املمارسات الجيـدة فـي مجـال الشـفافية ،مـن خـالل قيـام كـل جهـاز حكـومي
بنشــر تقــارير األداء وقواعــد وأدلــة العمــل وكافــة املعلومــات التــي تهــم األطــراف املســتفيدة،
بما ال يتعارض مع األنظمة والسياسات العامة للدولة.
 .5ضـ ــرورة توظيـ ــف تكنولوجيـ ــا املعلومـ ــات واالتصـ ــاالت ،فـ ــي تطبيـ ــق مبـ ــادئ الحوكمـ ــة ،وفـ ــي
تبادل وتكامل األنظمة والبيانات بين الجهات الحكومية.
 .6قيــام كــل جهــة حكوميــة بإصــدار دليــل داخلــي لتطبيــق مدونــة قواعــد الســلوك الــوظيفي
وأخالقي ــات الوظيفـ ــة العامـ ــة املوافـ ــق عليهـ ــا بقـ ـرار مجلـ ــس الـ ــوزراء رقـ ــم ( )555وتـ ــاريخ
1437/12/25هـ ،وبما يتناسب مع الطابع الوظيفي أو املنهي والظروف الخاصة بها.
 .7تص ــميم وتنفي ــذ بـ ـرامج علمي ــة وتدريبي ــة م ــن قب ــل الجامع ــات الس ــعودية واملعاه ــد املتخصص ــة،
لرفع مستوى الوعي ونشر ثقافة الحوكمة بين موظفي القطاع العام واملواطنين.
 .8ضرورة رفع كفاءة اإليرادات واملستحقات الحكوميـة ،واالسـتفادة مـن الخـدمات التـي تقـدمها شـركات
املعلومات االئتمانية ،عند تعامل الجهات الحكومية مع الشركات واملؤسسات واألفراد.
____________
_______
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