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االلتــزام ُيعنــي بتلبيــة جميــع متطلبات االلتزام ســواء متطلبات إلزامية )مثل، 
ــة  ــل، السياســات الداخلي ــة )مث ــات اختياري التشــريعات، واألنظمــة( أو متطلب
للمنشــأة، المعاييــر المتبعــة فــي القطــاع(. حيــث تعمــل أنشــطة االلتزام على 
تحديــد، وتقييــم، وتقديــم النصــح، والمشــورة، والمراقبــة، وإعــداد التقاريــر 
حــول مخاطــر عــدم االلتــزام فــي المنشــأة، المتعلقــة بتعرضهــا لعقوبــات 
نظاميــة، أو إداريــة، أو خســائر ماليــة، أو بمــا يــؤدي لإلضــرار بســمعة المنشــأة 

نتيجــة إلخفاقهــا فــي متطلبــات االلتــزام.

ما هو االلتزام؟
االلتزام

أهمية إطار عمل االلتزام وأثره على المنشآت

إثبـــات  فـــي  المنشـــآت  مســـاعدة 
التزامهـــا بالقوانيـــن والممارســـات 
التـــي تســـعى إلـــى االلتـــزام بهـــا.

فـــي  المنشـــأة  عمليـــات  تحســـين 
األخالقيـــة  الممارســـات  مجـــال 
والحفـــاظ  المجتمـــع؛  وتوقعـــات 
علـــى نجـــاح المنشـــأة واســـتدامتها.

علـــى  المنشــــــآت  مساعـــــدة 
االلتـــزام بالمتطلبات التنظيميــــة 
ـــة والممارســـات الرائـــدة. والرقابيــ

تحديـــــد وتقليــــــل مخاطـــر عـــدم 
المنشـــآت،  قبـــل  مـــن  االلتـــزام 
وتحديـــد اإلجـــراءات التصحيحيـــة 

وكفـــاءة.  وفعاليـــة  بســـرعة 

إطار االلتزام آيزو 37301

هــو أحــد المعاييــر األساســية المطبقــة عالميــًا ضمــن مجموعــة معاييــر 
الحوكمــة 37000، ويتضمــن مجموعــة مــن المتطلبــات عــن االلتــزام. 
ويتــم تحديــث القواعــد المتبعــة فيهــا بحســب المتطلبــات التــي يتفــق 

عليهــا دوليــًا طبقــًا للتطــور التقنــي وتطــور المعرفــة والخبــرة.
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المتطلبات الداخلية

العقود 
واالتفاقات

السياسات 
واإلجراءات التنظيمية

أنشطة إطار االلتزام

تعريف وحصر متطلبات 
االلتزام للمنشأة

منـــع واكتشـــاف وتصحيـــح حاالت 
عــدم االلتزام والتقرير عنها والسيطرة 

على مخاطر عدم االلتزام للحدود 
المسموح بها

تقديــــم تأكيدات معقولــــة عــن 
التـــزام المنشأة بمتطلباتهــا اإللزاميـة 

واالختيارية

تحديث متطلبات االلتزام 
وفقا ألي تغييرات تطرأ 

عليها

خلق ثقافة االلتزام ونشر 
الوعي بمتطلبات االلتزام 

وضمان المساءلة

يمكن تصنيف متطلبات االلتزام للمنشأة وفقًا لالتي:
متطلبات االلتزام

المتطلبات الخارجية

األنظمة 
والقوانين

التصاريح 
والرخص

قرارات وتعليمات 
أو أحكام قضائية

المعايير والقواعد 
المتبعة في القطاع 

هـــي المخاطـــر المتأتيـــة مـــن مخالفـــة التشـــريعات واألنظمـــة والتعليمـــات التـــي تحكـــم 
ســـير عمـــل المنشـــأة أو قواعـــد وإجـــراءات العمـــل الداخليـــة. بحيـــث أن عـــدم االلتـــزام 

قـــد يعـــود علـــى المنشـــأة:

مخاطر عدم االلتزام 

عواقب تشريعية، قانونية، جزائية

فقدان النزاهة وثقة المتعاقدين

خسائر ألصحاب المصالح

خســــائر ماليـــــة 

مخاطر السمعة 
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أنواع مخاطر عدم االلتزام

مخاطر السمعـــة

مخاطـــر قانونيـــة

مخاطر تشغيليـــة
ومـــــن األمثلـــــة علـــــى هــــذه المخــــاطر: عــــدم امتثــــــال 
المنشـــأة مـــع القوانيـــن والتعليمـــات واألنظمـــة النافـــذة.

ومـــن األمثلـــة علـى هذه المخاطــر: عدم امتثال المنشأة 
النافـــــــــــذة  واألنظمـــــــــــة  والتعليمـــات  القوانيـــن  مـــع 
سيعــــــرض المنشـــــأة لمخالفـــــــات وتجـــــــاوزات قانونيـــــة 

تــــــؤدي الـــى غرامـــات ماليـــة.

ومـــن األمثلـــة علـــى هـــذه المخــــــاطر: تعــــــــرض المنشـــــــــأة 
التزامهــــــا  الـــى المخــــــــاطر القانونيـــــــة بسبــــــب عــــــدم 
وامتثالها مـــع القوانيــــن والتعليمات واألنظمة النافذة 

ممـــا يؤثـــر ســـلبيا علـــى ســـمعة المنشـــأة.

كيفية إدارة مخاطر عدم االلتزام 

تحديد وتقييم األحداث التي تنشأ 
عنها مخاطر عدم االلتزام

تحليل مخاطر عدم االلتزام من 
خالل تحليل األسباب الجذرية، 

وتقييم تأثيرها واحتمالية حدوثها

تحــدد مخاطــر عــدم االلتــزام 
مــن خــالل ربطهــا بمسؤوليات 
وأنشطة المنشأة ومنتجاتها 

وخدماتها وعملياتها

بناًء على تقييم مخاطر عدم االلتزام 
يتم تصميم وتنفيذ نظام االلتزام 

وتخصيص الموارد الالزمة والعمليات 
المناسبة لمواجهة المخاطر

تحديد مستوى قبول المخاطر للمنشأة والمتعلق بمخاطر عدم االلتزام. 
وعليه يتم تحديد األولويات لمواجهة المخاطر، وتحديد خطط المعالجة 

المناسبة
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مسؤوليات منسوبي اإلدارات التشغيلية
المعنيين بتطبيق إطار االلتزام

التقيـد بقواعـد الســلوك المهني 
وأخالقيات العمل وتطبيــق 

السياسات واإلجراءات

تمكين الموارد البشرية المؤهلة من 
المهام الوظيفية وطلــب المشــورة في 
أي وقــت في الحـــاالت التي تستدعي 

االستشارة

التأكد من فهم متطلبات االلتزام 
المتعلقة بالوظيفة، واإلبالغ عن أي 
مخالفات خاصة بااللتزام، والمشاركة 

في ورش العمل الخاصة بااللتزام

تحديد وإدارة مخاطر عدم االلتزام 
المتعلقة باألطراف الخارجية، مثل: 
الموردين، والموزعين، والمقاولين

بتفعيل االلتزام ستتمكن الجهات من التحول وتبني المزيج الرقابي من خالل:

دور االلتزام في رحلة تحول الرقابة المالية

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.

ــزام  ــي بااللتـ ــة الوعـ ــع درجـ رفـ
ونشـــر ثقافـــة االلتـــزام لـــدى 
أصحـــاب المصلحـــة الداخلييـــن

ــن  ــوات بيـــــ ــل الفجــــ تحليــــ
معرفـــة أصحـــاب المصلحة 
بااللتـــزام  الداخلييـــــــن 
ومتطلبـــــــات االلتـــزام من 
البرامـــج  تصميـــم  خـــالل 

التدريبيـــة

تشـــجيع أصحـــاب المصلحـــة 
علـــى تقديـــم االقتراحـــات 
وأوجــــــه التحســــــين لنظـــام 
ــزام، لإلبـــالغ عـــن أي  االلتـــ
مخالفـــات أو حـــاالت عـــدم 

االلتـــزام

التطبيـــق  لضمـــان  الالزمـــة  المـــوارد  توفيـــر 
الفعـــال إلطــــــار االلتـــزام؛ كالكـــــوادر البشـــرية 
الماليـــة  االعتمــــادات  وتوفيـــر  المؤهلـــة 
والهيـــكل  التكنولوجيـــة  والتطبيقـــات 

لاللتـــزام المناســـب  التنظيمـــي 

علـــى  االلتـــزام  نظـــام  قـــدرة  تعزيـــز 
تحقيـــق أهدافـــه مـــن خــــــالل وضــــــع 
قنـــــــوات للتواصــــــل الداخلـــي والخارجـــي 
لضمـــان تدفـــق المعلومـــات الخاصـــة 

بااللتـــزام 

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


