 .1احلومكه يه النظام اذلي يمت من خالهل اداره وتوجية وتنظمي ومراقبة املؤسسه .
 .2او الاجراءات اليت توجه وتدير الهيئة وتراقب اداهئا حبيث تضمن الوصول اىل حتقيق الاهداف املوضوعة لها
مع ضامن مصاحل مجيع الاطراف (املدراء ,املس تخدمون  ,املوردون ,متلقي اخلدمه  ,املراقبني  ,اجملمتع )
وحتقيق الشفافية واملساءهل كام توحض كيفية تنظمي العالقه بني الاطراف املعنية يف الهيئة .
الحوكمة  :مجموعة القوانين واالنظمه والتعليمات
التي تتبع في الهيئة كأساس الداره انشطتها وتحقيق
اهدافها ولها دور في تعزيز الشفافية وااللتزام
بالمعايير واالسس وضمان سالمه االداره وتحدد
المسؤوليات بهدف المساءله .

هتدف هذه الوثيقة اىل تسليط الضوء عىل اجلوانب املهمه للحومكه دلى هيئة
تنظمي النقل الربي من خالل توضيح مفهوهما ومزاايها كام حتدد هذه الوثيقة
املؤرشات والغرض الاسايس للحومكه داخل الهيئة وتربز الاراكن والعنارص
الاساس ية لها .
 تعريف احلومكه
 مزااي احلومكه
 مؤرشات احلومكه
 الغرض من احلومكه
 الاراكن والاسس الاساس ية للحومكه

 الالزتام ابملعايري يف صنع القرار يزيد من درجه الثقة والشفافية .
 توحض القواعد واللواحئ اخلاصة ابختاذ القرار داخل الهيئة وتوفر هيلك مؤسيس يمت من خالهل حتقيق
الاهداف وكيفية الوصول لتحقيقها.
تعتمد الحوكمه على الهرم الحوكمي (المهارات
 تعزيز ثقافة فهم السلوك املهين والاخاليق.
 حتقيق الرقابة عىل كفاءه الاداء وابلنتيجه تساعد
يف تعظمي كفاءه اس تخدام املوارد من اجل حتقيق
الاهداف.

,
الخبرات  ,المعرفة) التي ينبغي ان تتوفر لدى
القائمين على ادراه الهيئة ومن اجل ذلك يجب :
 التأكد من وجود كادر قيادي وتنفيذي واشرافي
مؤهل وذو خبره مالئمه.
 تنمية وتطوير مهارات الكادر.
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وجود هيلك تنظميي يساعد عىل حتديد الصالحيات واملسؤوليات جمللس الاداره.
وجود خطط و س ياسات واسرتاتيجيات لعمل الهيئة.
تفعيل اداء جملس الاداره.
وضع الانظمه املناس بة واليت حتقق فاعلية الرقابة والضبط ادلاخيل.
تطبيق مبدأ الافصاح والشفافية عن البياانت واملعلومات .
انظر دلليل الشفافية املالية لهيئة
وضع انظمه فعاةل للتقرير عن خمتلف الادارات والاقسام .
تنظمي النقل الربي
معامةل متاكفئة للرشاكء واملتعاملني مع الهيئة.
ضامن التوجية والارشاد والاسرتاتيجية والرقابة الفعاةل جمللس الاداره.
وضوح املهام واملسؤوليات وحتديد الصالحيات يف اختاذ القرار

 بناء وتقوية املساءهل واملصدداقية
والشفافية
 تعزيز الشفافية والثقه واملساءهل
 توضيح اللواحئ والقواعد اخلاصدة
ابختاذ القرار.
 حتقيق الرقابة عىل كفاءه الاداء.
 جتذير ثقافة قمي وقواعد السلوك
املهين اليت تعمتد علهيا الهيئة .

انظر مدونه السلوك الوظيفي وأخالقيات الوظيفة العامه

 سالمه البياانت واملعلومات هبدف حامية املسامهني والعاملني واملوردين ومتلقي اخلدمه والرشاكء والاهجزه الرقابية
 حسن وكفاءه اس تخدام املوارد والاس تغالل الامثل اذلي حيقق الاهداف مع تعزيز الشفافية واملساءهل
 توفرهيلك مؤسيس يمت من خالهل حتديد الاهداف وكيفية الوصول اىل حتقيق الاهداف
 ضامن التوجية والارشاد الاسرتاتيجي للمؤسسة والرقابة الفعاةل جمللس الاداره.
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وجود جملس اداره دلهيم الاهلية واملهاره والكفاءه واخلربه الالزمه للقيام بواجباهتم دون خضوع الي مؤثرات.
وضع خطط واهداف اسرتاتيجية مع مجموعة قمي الهيئة .
حتديد خطوط واحضه للمسؤولية واملساءهل مبا يتناسب مع الصالحيات املمنوحه .
وضع نظام رقابة داخلية فعال مع تدقيق خاريج مؤهل ومس تقل ابعتباره ركزيه اساس ية تقوم علهيا احلومكه .
تطبيق نظام تعويضات (ماكفأت وحوافز) قادر عىل حتقيق الاهداف .
ممارسة الاداره مبنهتى الشفافية من خالل البياانت واملعلومات املعده واملقدمه وان تكون مطابقة للمعايري ادلولية .
الافصاح عن البياانت املالية الطراف ذات العالقة .
التقرير الس نوي ينبغي ان يتضمن معلومات تامتىش مع القوانيني والانظمه احملمكه لنشاطات الهيئة .
تعزيز مبدأ املنافسة.
وضع و وجود نظام اداره خماطر لقياس واداره اخملاطر.
وجود نظام مساءهل واجراءات و عقوابت يف حال اخلطأ اضافة اىل أليات تصحيح وتطبيق معايري دوليه يف
الارشاف هبدف الوصول اىل اعىل درجات الكفاءه .

