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  מבוא
 

 

 

בו  ,בעולםמנוהלים על ידי אנשים ופועלים  ארגונים

קשרי הגומלין , ותמורכבחוסר הוודאות, ה יםוגוברים הולכ

 רבים עניין בעלייש להם  קרובות לעתים .יציבותהוחוסר 

בעלי . מנוגדים  ולעיתים משתנים, מגוונים אינטרסים עם

בידי  הארגוני הפיקוח סמכות הפקידו את העניין

 להנהלת תיווסמכו משאבים מאציל ורואשר בת, דירקטוריון

  .סיכוניםה ניהול כולל, מתאימות בפעולות לנקוט הארגון

אלה ועוד, הארגונים זקוקים למבנה ארגוני  מסיבות

, תוך היעדיםכדי לאפשר את השגת  אפקטיבייםותהליכים 

היות . יםחזקוניהול סיכונים תאגידי תמיכה בממשל 

מקבל דיווחים מההנהלה על פעילויות,  הדירקטוריוןש

וגם ההנהלה מסתמכים  הדירקטוריוןתוצאות ותחזיות, גם 

 ועצהספק שירותי הבטחה שתעל הביקורת הפנימית 

תעודד שאובייקטיביים ובלתי תלויים בכלל העניינים וכן 

 ,סיכומו של ענייןבשיפור. וות נחדשקדם סייע לות

באמצעות  מיושם אחראי על הממשל, אשר  הדירקטוריון

ההנהלה של , כמו גם ו עצמושלהפעילות וההתנהלות 

  ביקורת הפנימית. הו

 מבנים לזהות לארגונים מסייע הקווים שלושת מודל

 להשגתבצורה מיטבית  מסייעיםאשר  ותהליכים ארגוניים

 המודל. הסיכוניםניהול ו ממשלה ומסייע בחיזוק היעדים

  :ידי על תוך ביצוע אופטימיזציה  הארגונים כלרלבנטי ל

  

 

 הארגון ונסיבותיו.  ליעדיעקרונות והתאמת המודל  -אימוץ גישה מבוססת �

 על ערך.  ושמירה להגנהגם  כמוויצירת ערך,  יעדים השגתלניהול הסיכונים  תהתמקדות בתרומ �

 קשרי הגומלין ביניהם. של במודל ו יםהבנה ברורה של התפקידים והאחריות המוצג �

של  העיקרייםאינטרסים הבקנה אחד עם  יםעול יעדיםוההפעילויות שהטמעת אמצעים כדי להבטיח  �

 בעלי העניין. 

  

  

  

  

 

  

  מושגי מפתח

  

, פעילויות של מאוגדת קבוצה - ארגון

 מטרות למען הפועלים ואנשים משאבים

 .משותפות

הארגון  אשר ויחידים קבוצות - עניין בעלי

משרת את האינטרסים שלהם או 

מושפעים על ידי שהאינטרסים שלהם 

 .הארגון

 המחויבים יחידים אותם - דירקטוריון

 .הארגון להצלחת העניין לבעלי

ופונקציות  צוותים, יחידים אותם - הנהלה

 או/ו מוצרים לספק שהוקצו תומכות

 .הארגון ללקוחות שירותים

 הפועלים יחידים אותם - פנימית ביקורת

 להעניקמההנהלה כדי  בלתי תלוי באופן

 נאותות ואפקטיביות לגביותובנות הבטחה 

 בקרהה לרבות( ניםהסיכו וניהול הממשל

 .)פנימיתה

 שנקרא המודל  – הקווים תשלוש מודל

 .ההגנה קווי תשלוש בעבר

 שעוצבו על מנת  תהליכים – פנימית בקרה

  .יעדים בהשגתבטחון סביר  לספק
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 הקווים תעקרונות מודל שלוש

  

 

 

 

  : ממשל  1קרון יע

 הולמיםדורש מבנה ארגוני ותהליכים  תאגידיממשל 

  שמאפשרים:

לפקח על  -כלפי בעלי העניין  הדירקטוריון יותאחריות �

 באמצעות יושרה, מנהיגות ושקיפות. הארגון 

נהלה להשגת ההשנוקטת סיכון) ה(כולל ניהול פעולות  �

סיכונים -החלטות מבוססת-הארגון באמצעות קבלת יעדי

 ושימוש במשאבים. 

ביקורת פנימית בלתי ת יפונקציידי על  ועצההבטחה  �

לקדם ולסייע בשיפור  וכןוביטחון  בהירות לספק כדי  ,תלויה

  ת. וותקשור תובנבדיקה קפדנית מתמשך באמצעות 

  

 

  

  

   הדירקטוריון: תפקידי  2קרון יע

  : יוודא הדירקטוריון

 .לקיום ממשל אפקטיבי הולמיםקיימים מבנים ותהליכים  �

 .בעלי הענייןשל  העיקרייםאינטרסים בקנה אחד עם ה יםוהפעילויות של הארגון עול היעדים �

  

  :הדירקטוריון

תוך הקפדה על עמידה  ,הארגון יעדיאת כדי להשיג  ,משאבים להנהלהומספק סמכויות  מאציל  �

 משפטיות, רגולטוריות ואתיות.  בדרישות

 ובעלת מיומנות,ביקורת פנימית שתהיה בלתי תלויה, אובייקטיבית פונקצית על מקים ומפקח  �

 . היעדיםהשגת ל התקדמותבוביטחון בהירות לספק  כדי

  מושגי מפתח

תהליך  –סיכונים -החלטות מבוססת-קבלת

מחושב הכולל ניתוח, תכנון, פעולה, ניטור 

 וסקירה, ולוקח בחשבון השפעות

השגת  לגביודאות -אישל פוטנציאליות 

  . היעדים

שניתן  בלתי תלוי  אישור – הבטחה

  להסתמך עליו
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  הקו הראשון והשני תפקידי : הנהלה ו 3קרון יע

הראשון  הקו יתפקיד .1והשני הראשון הקותפקידי  את כוללת הארגון יעדילהשגת  הנהלהה אחריות

 פונקציותה תפקידיוכוללים את  ,הארגוןמוצרים ו/או שירותים ללקוחות  אספקתלקשורים ישירות 

  . סיכוניםהסיוע בניהול  מספקיםהשני  הקו תפקידי. 2התומכות

 להיות עשוייםהשני  הקו מתפקידי חלקהראשון והקו השני.  הקו תפקידי בין להפריד או למזג ניתן

 התפקידים בקו הראשון.  לבעלי רותגיוא ניטור, תמיכה, מומחיות משלימה לספק כדי ,למומחים מוקצים

 רגולציות, לחוקים ציות: כגון, סיכונים ניהול של יםספציפי יעדיםב להתמקד יכוליםהשני  הקו תפקידי

, לחלופין .איכות והבטחת קיימות;; וטכנולוגיה מידע אבטחת; פנימית בקרה; מקובלת אתית והתנהגות

סיכונים, כגון ניהול סיכונים  ניהול נושאל יותר רחבה אחריות עליב להיות עשוייםהשני  הקותפקידי 

ובתחום אחריות   הינה חלק מתפקידי הקו הראשון הסיכון לניהול האחריות, זאת עם). ERM( תאגידי

  ההנהלה. 

  

   הקו השלישי די י: תפק 4קרון יע

ואפקטיביות  נאותות לגבי עצהמספקת הבטחה בלתי תלויה ואובייקטיבית וכן  פנימיתה ביקורתה

תהליכים שיטתיים  שלמיומן  יישום באמצעותזאת  משיגהשלישי  הקו. 3סיכוניםהוניהול  ממשלה

לצורך קידום וסיוע בשיפור  דירקטוריוןלו להנהלהמדווח על ממצאיו  הוא, מומחיות ותובנות. ומוסדרים

  פנימיים וחיצוניים אחרים.  ספקים-מיכול לשקול קבלת שירותי הבטחה  הואמתמשך. 

  

   הקו השלישי  תתלו אי:  5קרון יע

 לסמכותקריטית לאובייקטיביות,  הנהי הנהלההשל  האחריות מתחומיהפנימית  ביקורתהשל  תלותה אי

 מוגבלת בלתי גישה; הדירקטוריוןאחריות כלפי ב הנשיא על: תמבוססהתלות  איולאמינות שלה. 

  ובאספקת בתכנון התערבות או מהטיה וחופש; עבודתה  לביצוע הדרושים ולנתונים למשאבים, אנשיםל

  .הביקורת שירותי

 

                                                             

נושא. ב בקיאותעל ה להקל המהמודל המקורי במטרשינוי  ללא נותר" שלישי  קו"-ו" שני קו", "ראשון קו" בביטויים השימוש1 

מהווים  הדירקטוריון תפקידי גם. מבחינה לוגית, הבחנה בין התפקידים אאל ,מבניים אלמנטים לציין נועדו לא" יםוקו, "זאת עם

, פעילויות של רצף מבטא אינו(ראשון, שני ושלישי)  המספור. בלבול למנוע כדי אומצה במינוח,לא  וז מוסכמה, אולם  "קו"

  כל התפקידים פועלים במקביל.  אלא

, הבהרה לשםשני.  קו(כגון, משאבי אנוש, אדמיניסטרציה ושירותי בניה) כתפקידי  התומכות פונקציותההרואים בתפקידי  יש2 

 הקוובתפקידי  משרד אחורי""פעילויות  והן" קדמיותהראשון ככוללים הן פעילויות " הקוהקווים רואה בתפקידי  תשלוש מודל

 . ניםהקשורים לסיכו בעניינים ממוקדותהפעילויות משלימות  כולליםכהשני 

, ליקויים ותיקון הערכה, חקירה, בדיקה, פיקוח כגוןאחרות  פעילויותהקו השלישי גם  תפקידי כוללים ,מסוימים בארגונים3 

  נפרדות.  פעילויותהפנימית או  ביקורתה פונקצייתמתפקיד  חלק להיות שעשויים
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  על ערך ושמירהיצירה :  6קרון יע

 םה כאשר ,ךערהעל  ולשמירה רהקולקטיבי ליצי באופן תורמים ,יחדיו הפועלים, התפקידים כל

בין הפעילויות  תיאום. ןהעניי בעלי של העיקריים האינטרסים עםבקנה אחד  ועוליםמתואמים ביניהם 

 יםהדרוש מידע של ושקיפות לכידות, אמינות מבטיח זה דבר .פעולה שיתוףו תקשורת באמצעותמושג 

  .ניםסיכו-מבוססת החלטות לקבלת

  

  IIA -ה של הקווים תמודל שלוש

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  , הכוונההאצלה,   יותדיווח, אחריות       מפתח:

 פיקוח ,משאבים

  תיאום תקשורת, 
 פעולה ףשיתו
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 דירקטוריון
 לפיקוח על הארגון  עניין האחריות כלפי בעלי 

 הנהלה
)              סיכוניםפעולות (כולל ניהול 

 הארגוןיעדי להשגת 

 ביקורת פנימית

 הבטחה בלתי תלויה

 :הקו הראשוןתפקידי 

אספקת 
מוצרים/שירותים  

  ;ללקוחות
 סיכוניםניהול 

 :הקו השניתפקידי 

מומחיות, תמיכה, 
ר  ותגיניטור וא

נים הקשורים  יעניב
 לסיכונים

 :הקו השלישיתפקידי 

הבטחה בלתי תלויה 
ועצה  תואובייקטיביו

בכלל העניינים  
הקשורים בהשגת 

 הארגוןיעדי 

 , מנהיגות ושקיפותה: יושרהדירקטוריוןתפקידי 
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  הקווים תתפקידי מפתח במודל שלוש
  

 

    

הבכירים עם זאת, התפקידים . אחריותבו מחולקת הבאופן  זה מזה במידה ניכרת הארגונים שונים

 הקווים.  תעקרונות מודל שלושלהמתוארים להלן, מהווים המחשה 

    הדירקטוריון

  בעלי העניין לפיקוח על הארגון. כלפי אחריות מקבל  �

ולדווח בשקיפות על השגת ם אחר האינטרסים שלה לנטרכדי  ,עם בעלי הענייןקשר מקיים  �

 . יעדיםה

 אחריות. נשיאה בומטפח תרבות המקדמת התנהגות אתית  �

 כנדרש.  משנהממשל, כולל ועדות  ותהליכיארגוניים מבנים מקים  �

 הארגון.  יעדיומספק משאבים להנהלה להשגת  סמכויות (אחריות)מאציל  �

 על ניהול הסיכונים (כולל בקרה פנימית)של הארגון ומפקח סיכון התיאבון את קובע  �

 דרישות משפטיות, רגולטוריות ואתיות. ציות למקיים פיקוח על  �

 . כישוריםבעלת ביקורת פנימית בלתי תלויה, אובייקטיבית ות יפונקצימקיים ומפקח על  �

  

 

  הנהלה

    הקו הראשון תפקידי 

 הארגון.  יעדימשאבים להשגת ומקצה סיכונים) ה(כולל ניהול  פעילויות ומכוון  מוביל  �

הקשורות  וחזויות, ומדווח על: תוצאות מתוכננות, בפועל הדירקטוריוןמקיים דיאלוג רציף עם  �

 . ניםסיכוהועל  ;הארגון ליעדי

 (כולל בקרה פנימית). פעילויות וסיכונים לניהול נאותים מקיים ומתחזק מבנים ותהליכים  �

 דרישות משפטיות, רגולטוריות ואתיות. מוודא ציות ל �
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  הקו השני תפקידי 

 סיכונים, הכוללים:  הניהול יתגור של ואמספק מומחיות משלימה, תמיכה, ניטור  �

o כולל בקרה פנימית) ברמת (ניהול סיכונים  פרקטיקות פיתוח, יישום ושיפור מתמשך של

 . הארגונית ישותהמערכות וה, התהליכים

o  והתנהגויות אתיות מקובלות; בקרה  רגולציה חוקים, ציות לניהול סיכונים, כגון:  יעדיהשגת

 והבטחת איכות.  קיימות;פנימית; אבטחת מידע וטכנולוגיה; 

 ניהול הסיכונים (כולל בקרה פנימית).  נאותות ואפקטיביותניתוח ודיווחים על  מספק �

  

 

  ביקורת פנימית

  . אחריות ההנהלהמהיא בלתי תלויה ו הדירקטוריוןכלפי האחריות העיקרית שלה הינה  �

נאותות לגבי  דירקטוריוןלהנהלה ול עצהוהבטחה בלתי תלויה ואובייקטיבית  מספקת �

 ןהארגו יעדיכדי לתמוך בהשגת  ,הממשל וניהול הסיכונים (כולל הבקרה הפנימית) ואפקטיביות

 ולקדם ולסייע בשיפור מתמשך.  

 אמצעי הגנה כנדרש.  ומיישמת תאובייקטיביובתלות והאי בפגיעה על  דירקטוריוןל תמדווח �

 

  שירותי הבטחה חיצוניים ספקי

 :לגבי הבטחה נוספת יםמספק �

o של בעלי  יםאינטרסהות להגנה על שהמשמ ,חוקיות ורגולטוריות ציפיותעמידה ב

 העניין. 

o הבטחה פנימיים. משאבי  מתלהשל הדירקטוריוןהנהלה ובקשות ה 
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  ליבההבין תפקידי  הגומלין קשרי
 

 

  )הקו הראשון והן תפקידי הקו השניתפקידי הן להנהלה ( הדירקטוריוןבין 

  

 שלהפעולה  כיוון את קובע כלל בדרך הדירקטוריון

 ותיאבון הערכים, המשימה, החזון הגדרת ידי על הארגון

 את להנהלה מאצילהוא  מכן לאחר. של הארגון סיכוןה

 המשאבים עם יחד, הארגון יעדי להשגת האחריות

 על דיווחים מההנהלה מקבל הדירקטוריון. הנחוצים

 על דיווחים גם כמו, וחזויות בפועל, מתוכננות תוצאות

  .וניהולם ניםסיכוה

 וההפרדה החפיפהביחס למידת  הארגוניםקיים שוני בין 

 אסטרטגיים ענייניםמעורב בפועל ב יותר או פחות להיות יכול הדירקטוריון. וההנהלה הדירקטוריון תפקידי בין

 עשויה שהיא או, האסטרטגית התוכנית פיתוחאת  להובילעשויים  ההנהלה או הדירקטוריון .ותפעוליים

ואף היו"ר. בכל  דירקטוריוןב חברבתחומי שיפוט מסוימים, המנכ"ל עשוי להיות . משותפת משימה להיות

 המוקד נקודתכ כלל בדרך משמש ל"המנכ. הדירקטוריוןבין ההנהלה ו יעילההמקרים, חייבת להיות תקשורת 

 ארגונים. הדירקטוריוןעם  תדירה אינטראקציה להיות העשוי אחרים בכירים נהליםלמאך גם , זו תקשורת של

מנהל סיכונים  כגון ,קו השניב יםמנהלים בעלי תפקידכי , לדרוש יםיעשו והרגולטורים, למצוא לנכון עשויים

זה עולה בקנה אחד דבר  .דירקטוריוןלים דיווח ישיר ערוצייקיימו   (CCO)ראשי ציות קצין או )CRO( ראשי

  הקווים.  תעם עקרונות מודל שלוש

  

  ביקורת הפנימיתה) והקו הראשון והקו השניהנהלה (תפקידי הבין 

ה, תבתכנון וביצוע עבוד והטיות לחציםמתהיה חופשית ביקורת פנימית בלתי תלויה מהנהלה מבטיחה שהיא 

אחריותה הינה כלפי . הדרוש להמשאבים ולמידע ל, אנשיםמגישה בלתי מוגבלת ל תנהניתוך שהיא 

ביקורת האי תלות אינה  בידוד. חייבת להיות אינטראקציה קבועה בין המשמעות של . עם זאת, הדירקטוריון

עבודת הביקורת הפנימית רלוונטית ותואמת את הצרכים האסטרטגיים שלהבטיח  כדיהנהלה ההפנימית ו

, הארגון של וההבנה הידע את בונה פנימיתה ביקורתה, פעילותה באמצעות כלל והתפעוליים של הארגון. 

 בשיתוף צורך קיים. אסטרטגי וכשותףמהימן  כיועץ תמספק אישה ועצה הבטחהשירותי ל תורמתובכך 

 להבטיח כדי פנימיתה ביקורתלבין ה נהלההה שלם בקו הראשון והשני תפקידיהבעלי  בין ובתקשורת פעולה

    .פערים או חפיפה, כפילות שאין

  

  

  מושג מפתח

 הבכיר האדם - )ל"מנככללי (מנהל 

 הנושא באחריות לפעילות בארגון ביותר

  . הארגון
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   דירקטוריוןביקורת הפנימית להבין 

 כלפי יותאחרב תנושאהביקורת הפנימית 

 לעתים אף מתוארת כ"עיניים ואוזניים"ו הדירקטוריון

  . הדירקטוריוןשל 

 ביקורתה על לפיקוח אחראי הדירקטוריון

 ביקורתפונקציית לוודא הקמת  :ומחויב פנימיתה

י המבקר ופיטור גיוס לרבות, בלתי תלויה פנימית

ל ש העיקרי הדיווח ערוץכ לשמש; יראשה הפנימי

 תוכניתלאשר את   ;4המבקר הפנימי הראשי

; לביצועה משאביםלספק ו הביקורת העבודה של

; המבקר הפנימי הראשי דיווחיבלדון ולקבל 

אל  חופשית גישה למבקר הפנימי הראשיולאפשר 

  .ההנהלה נוכחות ללא פגישות כולל, הדירקטוריון

 

  התפקידים לבין כל

ל הפעילויות לכ אולם עלשלהם,  יםאחריות מובהקתחומי ביקורת הפנימית להנהלה ול, דירקטוריוןל

הוא תיאום, שיתוף פעולה ותקשורת קבועה  תמוצלח ללכידותהארגון. הבסיס  יעדיתואמות ללהיות 

 .  תואפקטיבי

   

                                                             
    .מתאימה בהנהלהלרמה בכירה , המבקר הפנימי הראשי עשוי גם לדווח אדמיניסטרטיביותלמטרות 4 

  מושג מפתח

 האדם  - ECAראשי ה המבקר הפנימי
האחראי על  ,בארגון ביותר הבכיר

שירותי הביקורת הפנימית, המכונה 
ביקורת הראש יחידת לעתים קרובות 

  הפנימית או תואר דומה
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 המודל יישום
 

 

  מבנה, תפקידים ואחריות

. הארגון של נסיבותלו םיעדילמותאם מיושם באופן ה הוא כאשר ביותר אפקטיבי הוא הקווים שלושת מודל

 להקים עשוי  הדירקטוריוןתפקידים. הבו יוקצו וההנהלה קובעים את המבנה הארגוני והאופן  הדירקטוריון

. ותגמול תכנוןסיכונים, כספים, , ביקורת כגון, ובאחריותש מסוימים היבטים על נוסף פיקוח שיספקו ועדות

ככל  תמחותהל גוברת ונטייה והירארכיים פונקציונליים הסדרים שיהיו להניח סבירבקרב ההנהלה, 

  . ובמורכבות בגודל גדלים הארגוניםש

ניתן  אולםיחידים עשויים להיות תחומי אחריות הכוללים תפקידי קו ראשון ושני כאחד. לצוותים וללפונקציות, 

ואפילו שלו מהקו הראשון  תבטיח מידה של עצמאותהקו השני תפקידי על הכוונה ופיקוח ש, לתכנן כך

מודל . דירקטוריוןדיווח ל וערוציקרית יעעל ידי קביעת אחריות זאת  ,מהרמות הבכירות ביותר בהנהלה

 בעיקר, מסוימים בארגוניםכנדרש.  דירקטוריוןדיווח בין הנהלה ל ערוציהקווים מאפשר מספר רב של  תשלוש

אי  להבטיח כדי מסוג זה להסדרים תסטטוטורי דרישה קיימת, המפוקחים רגולטורית פיננסיים במוסדות

בתפקידי  יםהנושא ,הנהלהחברי  ותרת בידינ ניםהאחריות לניהול הסיכו, אלה במצביםגם . מספקת תלות

  הקו הראשון. 

, הדרכה, בדיקות, ניתוח ודיווח בנושאים הקשורים לניהול /עצהלכלול ניטור, יעוץ יםעשוי הקו השני תפקידי 

והם חלק אינטגראלי מהחלטות בקו הראשון ר לבעלי תפקידים ותגיככל שאלה מספקים תמיכה וא סיכונים.ה

הם חלק מאחריות ההנהלה ולעולם אינן עצמאיים באופן מלא הקו השני הנהלה ופעולותיה, תפקידי 

    . יותלאחריותהדיווח ו לערוצי מההנהלה, ללא קשר 

 מתארים הקווים שלושת מודל עקרונות. מההנהלה אי תלות היאשלישי הקו ה תפקידי את המגדירה התכונה

 פונקציותמ פנימיתה ביקורתובצורה זו מבדלים את ה, פנימיתה ביקורתה אי תלות של והאופי החשיבות את

אי תלותה של הביקורת הפנימית מוגנת על ידי  .העצהוה הבטחה של הייחודי הערך את יםומאפשר אחרות

אי קבלת החלטות או נקיטת פעולות המהווים חלק מתחומי האחריות של ההנהלה (כולל ניהול סיכונים) 

תה יכעת, או שהיאחריות ובאמצעות הימנעות ממתן הבטחה בנוגע לפעילויות שבהן יש לביקורת הפנימית 

מבקר הפנימי הראשי לקחת אחריות נוספת בנושא המתבקש  ,ניםלדוגמה, בחלק מהארגולאחרונה. כזו לה 

סטטוטורי או ניהול סיכונים  ציות , כמו היבטים של יםדומ בכישוריםקבלת החלטות על פעילויות המשתמשות 

, ולפיכך, ןתוצאותיהמפעילויות אלה או מביקורת הפנימית אינה בלתי תלויה ה. בנסיבות כאלה, ERMארגוני 

בלתי תלויים ואובייקטיביים הנוגעים לאותם תחומים, יש צורך  /עצההבטחה וייעוץ מחפש הדירקטוריוןכאשר 

  ע"י צד שלישי מתאים.  ויינתנששירותים אלה 

  

  פיקוח והבטחה

פנימית ביקורת ההמ ),קו הראשון והשניבעלי התפקידים בההנהלה (דיווחים ממסתמך על  הדירקטוריון

ההנהלה בעלי העניין. כלפי הוא נושא באחריות  םאשר לגביה, יויעד תעל השג לפקח על מנת  ,אחריםמו

לגבי חזויות, המתוכננות, בפועל והתוצאות לגבי ה) ותהצהר(המכונה גם בעלת ערך מעניקה הבטחה 
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מספקים בקו השני . בעלי תפקידים שלה מומחיותהוהישיר  הניסיוןבהסתמך על ניהולם נים והסיכו

, הנהלהבהביקורת הפנימית של  האי תלותתודות ל. ניםלסיכוהבטחה נוספת בנושאים הקשורים 

ההבטחה שהיא מספקת נחשבת לבעלת הרמה הגבוהה ביותר של אובייקטיביות ובטחון מעבר לזה 

הדיווח. הבטחה  לערוצי, ללא קשר דירקטוריוןל יכולים לספקשבעלי התפקידים בקו הראשון והשני 

  ספת ניתן לקבל מספקים חיצוניים. נו

    התאמהותיאום 

גם תיאום הדוק של הפעילויות לרוחב מתאימה של אחריות, כמו  הממשל אפקטיבי מצריך הקצא

 ,באמצעות הביקורת הפנימית ,מחפש אשרור הדירקטוריוןבאמצעות  שיתוף פעולה ותקשורת.  הארגון, 

      . ופועלים כמתוכנןכראוי מעוצבים לכך שמבנה הממשל והתהליכים 
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