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رسالة اإلدارة العليا     1
»توازن« وكل الشركات التابعة لها )ويشار إليها مجتمعة فيما يلي بلفظ  »المجموعة«( هي مؤسسة 
قائمة على قيم راسخة ؛ فكل أعمالنا محكومة بالقيم التالية : التميز في األداء، والنزاهة، والمهنية، 

والعمل الجماعي والبيئة غير البيروقراطية. وتشتمل مدونة السلوك األخالقي المعتمدة لدى المجموعة 
على التوجيهات العامة لمزاولة األعمال وفق أرفع المبادئ وأرقى المعايير.

تلتزم المجموعة باتباع بيئة قائمة على معايير مبنية على أساس التواصل المنفتح واآلمن، وإرساء ذلك 
ليكون القاعدة ال االستثناء . ونحن نريد لكل فرد أن يشعر بالراحة واالطمئنان في اللجوء إلى المسؤول 

عنه أو إدارته في الحاالت التي يعتقد أن بها مخالفة لسياسات أو معايير المجموعًة. 

الهدف   1-1
تبين هذه الوثيقة سياسة المجموعة بخصوص االحتيال، وتقدم التوجيهات العامة لتنفيذ وفرض 

»سياسة المجموعة لمكافحة االحتيال«، وهي السياسة المشار إليها في ما يلي باسم »السياسة«. 
وتخضع هذه السياسة – وكذلك أي تعديالت مستقبلية – لموافقة مجلس اإلدارة. 

التعاريف   2-1
يمكن أن يتخذ االحتيال الكثير من األشكال، غير أن القاسم المشترك بينها عادًة هو انطواؤها على صورة 

من صور الخداع المتعمد بغرض تيسير أو إخفاء سوء استغالل األصول ؛ أما الفساد فينطوي على خيانة 
الثقة لدى تنفيذ الواجبات الوظيفية الرسمية. عالوة على ذلك، يعتبر »سوء التصرف« مفهومًا عامًا يشير 

على وجه العموم إلى مخالفة القوانين واألنظمة السارية والسياسات واإلجراءات الداخلية. 
وعمال بأحكام هذه السياسة، تشتمل كلمة »االحتيال« على مفاهيم االحتيال والفساد وسوء التصرف  

)يشار إليها مجتمعة بلفظ »احتيال«( ؛ وستستخدم هذه الكلمة لإلشارة إلى كل التصرفات المنطوية على 
خيانة األمانة ومخالفة األنظمة أو القانون ؛  واالحتيال ؛ أو خيانة ثقة ؛ أو اختالس ؛ أو تضييع ؛ أو نهب ؛ 
أو رشوة، والتصرفات المقترنة بنية مبّيتة لإلخفاء أو التزييف وإلحاق الضرر بالمجموعة – فعاًل أو احتمااًل 

– أو التأثير على المصالح المالية للمجموعة. تعرف المجموعة االحتيال على أنه تصرف أو ممارسة غير 
أخالقية أو غير نظامية أو غير قانونية تتسم بعدم األمانة وبالنية المبّيتة إلخفاء حقيقة ما، سواًء بالكلمات 

أو بالتصرف أو بالتزييف، بحيث يسفر عن حدوث أو احتمال حدوث خسارة مالية أو غير مالية للمجموعة.
 

أهداف السياسة ونطاقها   3-1
تهدف السياسة إلى تبيان ما يلي :

المحافظة على أرقى المعايير األخالقية والسلوك المهني والواجبات والمسؤوليات الموكلة؛    •
حماية أرصدة المجموعة وما سواها من أصول مملوكة لها؛   •

المحافظة على نزاهة المجموعة؛   •
حماية أعمال المجموعة؛   •

حماية سمعة المجموعة وموظفيها؛   •
المحافظة على أعلى مستوى من الخدمات المقدمة للمجتمع واألفراد.   •

تم وضع السياسة لبيان الشروط والمتطلبات الخاصة بوضع إجرءات الرقابة التي من شأنها أن 
تسهم في الحد من وقائع االحتيال ورصد وقوعها، والتعامل معها حال وقوعها. وعلى ذلك، تهدف 

المجموعة إلى ترسيخ السلوك المؤسسي القويم والمستدام من خالل إتاحة التوجيهات العامة وتحديد 
المسؤوليات إزاء وضع الضوابط وإجراء التحقيقات عند اللزوم. 

يجب تطبيق هذه السياسة على أي واقعة احتيال - فعلية أو محل شك – يتورط فيها أي عضو من أعضاء 
مجالس اإلدارة أو الرؤساء التنفيذيين أو فريق اإلدارة أو موظفي المجموعة، وكذلك حملة األسهم ومن 
يزاولون األعمال التجارية مع المجموعة؛ ويدخل في هذه الفئة وكالء وممثلو األطراف الخارجية، ومنهم 

المستشارون والمقاولون والموردون والبائعون والمقاولون من الباطن والوكالء  )يشار إليهم مجتمعين 
بلفظ »أصحاب الشأن«(. 

الحوكمة وبيان األخالقيات المهنية    2
تلتزم المجموعة بأرقى المعايير األخالقية واألدبية، وباالنفتاح والمساءلة. وعلى كل الموظفين – على 
اختالف مستوياتهم الوظيفية – إبداء االلتزام نفسه، والتحلي بأخالق القدوة الحسنة إزاء االلتزام بكل 

األنظمة واإلجراءات والممارسات ومدونة السلوك األخالقي المعمول بها. كما تتوقع المجموعة من كل 
األفراد والمؤسسات التي تتعامل معها إلتزام األمانة واتباع أرقى معايير األداء. 

مدونة السلوك األخالقي    1-2
تحدد مدونة السلوك األخالقي توجيهات واضحة الستجالء ثقافة المجموعة والمعايير المعتمدة لديها 

بخصوص السلوك األخالقي، كما تبين طبيعة األداء الذي يتوقعه مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي 
واإلدارة التنفيذية  )المشار إليهم مجتمعين بلفظ »اإلدارة«( من كل الموظفين و أصحاب الشأن  في 

المجموعة والذي يتعين عليهم االلتزام بالمعايير المنصوص عليها في سياسة مدونة السلوك األخالقي.
  

المهام والمسؤوليات    2-2
تتحدد المهام والمسؤوليات ذات الصلة بإدارة مخاطر االحتيال وفق أحكام السياسات والتوصيفات 

الوظيفية والمواثيق وتفويض الصالحيات ذات الصلة. 

تلتزم المجموعة باتباع بيئة قائمة على 
معايير مبنية على أساس التواصل 
المنفتح واآلمن، وإرساء ذلك ليكون 
القاعدة ال االستثناء. 

ُتجرى التحقيقات بغض النظر عن 
وظيفة الشخص المحتمل تورطه أو 
منصبه في المجموعة. 

تلتزم المجموعة بإرساء قيمة األمانة 
في العمل. ورسالتها واضحة  في 
هذا الخصوص: ال تهاون أو تسامح 
مطلقًا مع االحتيال.
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معايير القيادة    3-2

مجلس اإلدارة  1-3-2
تتولى مجالس اإلدارة في المجموعة التأكد من قيام اإلدارة المختصة بتقييم مخاطر حدوث االحتيال 

على الوجه المناسب والمثمر بغية تمكين وتشجيع السلوك األخالقي في أوساط الموظفين والعمالء 
والموردين من أجل الوفاء بالمعايير المحددة بصفة دائمة.   

وفي هذا السياق، تتولى اإلدارة وكل مجلس إدارة فرعي ما يلي : 
وضع معايير القيادة المناسبة من خالل رئيس مجلس اإلدارة واإلدارة العليا ومدونة السلوك   •

األخالقي ؛ 
الوقوف على فهم واٍف لمخاطر االحتيال القائمة ؛   •

اإلشراف الدائم على إدارة مخاطر االحتيال ؛   •
تلقي ومتابعة تقارير مخاطر االحتيال، وما يرتبط بذلك من سياسات وأنشطة ضابطة ؛   •

إقرار السياسة وأي تغييرات الحقة عليها ؛   •
اإلشراف على مهام إدارة الرقابة الداخلية المتعلقة بالحد من وقوع االحتيال، ورصده والتعامل   •

معه حال وقوعه ؛ 
التأكد من توفر الموارد الوافية  لإلدارة لتمكين المجموعة من تحقيق األهداف المنشودة من   •

تقييم مخاطر حدوث االحتيال ؛ 
إصدار بيان يقر به كل الموظفين والعمالء للتأكيد على أهمية مكافحة االحتيال، واإلقرار به في   •

حال حدوثه او احتمال حدوثه، وإرساء المسؤولية لكل شخص داخل المجموعة إزاء مخاطر االحتيال. 

لجنة التدقيق  2-3-2

تتولى لجنة التدقيق ما يلي :
اعتماد نهج استباقي إزاء إدارة مخاطر االحتيال ؛   •

تقييم ومراقبة »معايير األداء«، وإرساء سياسة عدم التهاون مطلقًا مع وقائع االحتيال ؛   •
إرساء اإلجراءات التي ينبغي للموظفين وغيرهم اتباعها للتعبير عن مخاوفهم من وقوع احتيال   •

أو سلوك غير أخالقي وذلك عن طريق الموقع المخصص على شبكة اإلنترنت أو عبر الهاتف 
المخصص ؛ 

اإلشراف على مهام لجنة توازن لمراجعة الحاالت المتعلقة بالسلوك االخالقي  )TERC(، كونها   •
اللجنة المسؤولة عن التعامل مع االحتيال ؛ 

االضطالع بدور نشط في اإلشراف على تقييم المجموعة لمخاطر االحتيال ؛   •
االجتماع الدوري )مع التحضير المناسب المسبق( لتقييم مخاطر االحتيال والتعامل معها على   •

الوجه المناسب ؛ 
تعيين األخصائيين في مجالي القانون والمحاسبة، وغيرهم من المتخصصين عند اللزوم ؛   •

طلب استشارة من  المستشارين المتخصصين التابعين للمجموعة  و / أو  المستشارين   •
المتخصصين الخارجيين لدى التعامل مع مزاعم وادعاءات االحتيال ؛ مع إيالء اهتمام خاص 

وإشراف مناسب على األمور عند مراجعة عمل اإلدارة المتعلق بهذه المزاعم، مع مطالبتها 
باالنتباه واالستعداد، واإلبالغ عن أي طارئ أثناء تنفيذ مهام عملها ؛ 

الحصول على تقارير دورية بخصوص حاالت االحتيال المزعومة أو المبلغ عنها ؛   •
تقديم التوجيه والمشورة بخصوص تنفيذ وتقوية إجراءات مكافحة االحتيال.   •

الرئيس التنفيذي  3-3-2

تتحمل المجموعة – وكذلك كل رئيس تنفيذي في كل شركة تابعة – كامل المسؤولية عن منع وقوع 
االحتيال، ورصده والتعامل معه حال وقوعه. 

اإلدارة   4-3-2
تتحمل اإلدارة المسؤولية عن تطوير وتطبيق خطة إدارة مخاطر االحتيال ؛ بما في ذلك تحديد المسؤولية 

المتعلقة برصد وقائع االحتيال واألنشطة المنافية لألمانة في مجال عمل كل مدير وموظف. 
وفي هذا السياق، تتولى اإلدارة ما يلي : 

إرس���اء وتنفيذ إجراءات الرقابة الداخلية المناس���بة، وذلك بصياغة وتنفيذ أنش���طة مكافحة االحتيال   •
من أجل الحيلولة دون وقوع االحتيال ورصدها حال وقوعها؛ 

فه���م مخاط���ر االحتيال المرتبطة بمهامه���ا الوظيفية أو المحتمل وقوعها في نطاق مس���ؤولياتها،   •
واالستعداد لها مسبقًا؛ 

إرساء ثقافة مناسبة من خالل األقوال واألفعال يتضح معها جليًا عدم التسامح أو التهاون مطلقًا   •
م���ع االحتيال، والتعامل مع أي واقعة بس���رعة وحس���م بالغين، وضمان ع���دم تعرض المبٌلغين ألي 

ردود أفعال انتقامية؛ 
إب���الغ مجل���س اإلدارة باإلج���راءات المتخ���ذة إلدارة مخاطر االحتي���ال، وإصدار تقارير منتظمة بش���أن   •
فعالي���ة خطة إدارة مخاطر االحتيال. ويش���مل ذلك اإلبالغ عن أي خط���وات تصحيحية الزمة، وكذلك 

اإلبالغ عن أي واقعة احتيال فعلية؛ 
التأكد من فحص سجالت الموردين والعمالء وشركاء األعمال الحاليين والجدد بغية الوقوف على   •
أي مش���كالت ترتبط بس���المة الوضع المالي أو الملكية أو الس���معة أو النزاهة قد تشكل خطًرا غير 

مقبول على المجموعة. 

الموظفون    5-3-2
يلتزم الموظفون  على اختالف مستوياتهم الوظيفية بما في ذلك اإلدارة بما يلي :

فهم األدوار المنوطة بكل منهم ضمن إطار الرقابة الداخلية، وكيفية صياغة وتنفيذ اإلجراءات   •
المرتبطة بمهامهم الوظيفية على نحو يتيح إدارة مخاطر االحتيال، مقرونة بفهم واٍف لحقيقة 

مفادها أن عدم االلتزام من شأنه أن يفسح المجال أمام وقوع االحتيال أو استعصائه على الرصد؛ 
اإللمام األساسي بطبيعة االحتيال، والقدرة على إدراك المؤشرات الدالة عليه؛   •

قراءة السياسات واإلجراءات وفهمها )مثال : سياسة مكافحة االحتيال؛ ومدونة السلوك   •
األخالقي؛ وإجراءات اإلفصاح؛ والسياسات واإلجراءات ذات الصلة(؛ 

المشاركة في العملية الرامية إلى خلق  بيئة رقابية فعالة و قوية، وصياغة وتنفيذ أنشطة   •
مكافحة االحتيال، وكذلك المشاركة في مراقبة تلك األنشطة؛ 

التعاون في التحقيقات؛   •
التصرف بمسؤولية لدى استخدام موارد المجموعة  ولدى استخدام الموارد المالية سواًء كانت   •

نقدية أم عبر أنظمة الدفع ، وكذلك لدى التعامل مع المقاولين أو الموردين أو العمالء؛ 
اإلبالغ فورًا في حال الشك أو االعتقاد بوجود دليل يؤكد وقوع تصرف مريب أو احتمال حدوث   •

واقعة احتيال؛ 
االمتناع عن المضي في التحقيق في الواقعة موضوع البالغ، أو مواجهة المخالف، أو مناقشة   •

الواقعة مع أي شخص ما لم تطلب ذلك لجنة التدقيق و/ أو إدارة التدقيق الداخلي  و/ أو إدارة 
الشؤون القانونية و/ أو الجهات المختصة بتنفيذ القانون ؛ 

مراعاة حق الموظف في اإلبالغ عن أي واقعة احتيال فعلية أو محتملة.  •
 

إدارة الشؤون القانونية   6-3-2
تتولى إدارة الشؤون القانونية ما يلي : 

تقديم التوجيه لفريق التحقيق المكلف ؛   •
توجيه المشورة لإلدارة بشأن المسائل التي قد تؤثر على أنشطة المجموعة لمكافحة االحتيال أو   •
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على مخاطر االحتيال، ويدخل في ذلك – على سبيل المثال ال الحصر – بذل العناية  الواجبة على 
الوجه المناسب و/ أو مراجعة السجالت لدى التعامل مع أطراف خارجية؛ 

تقديم المشورة بشأن الوضع القانوني حال مالحقة المتورطين في عمليات االحتيال من أجل   •
استعادة األصول المسروقة أو التعويض عن األضرار المترتبة عن خيانة الثقة. 

إدارة التدقيق الداخلي   7-3-2
تتولى إدارة التدقيق الداخلي ما يلي : 

تنسيق عملية تقييم مخاطر حدوث االحتيال؛   •
تنسيق جوانب االلتزام مع المراجعات السنوية الستراتيجيات التخفيف من آثار االحتيال،   •

باإلضافة إلى مراجعة عملية تقييم مخاطر حدوث االحتيال بواسطة اإلدارة؛
مراجعة شمولية وكفاية المخاطر التي حددتها اإلدارة خصوصا مخاطر تجاوز بعض اعضاء اإلدارة   •

إلجراءات الرقابة الداخلية؛ 
مراعاة دراسة تقييم مخاطراالحتيال لدى وضع خطة التدقيق السنوية وتقييم مخاطر االحتيال   •

الذي تباشره اإلدارة بصفة دورية بما لديها من قدرات في هذا الصدد؛ 
قضاء الوقت وبذل االهتمام الكافيين في تقييم تصميم وتنفيذ إجراءات الرقابة الداخلية    •

المتعلقة بإدارة مخاطر االحتيال؛ 
التصرف بشكل مستقل مع امكانية الوصول الى لجنة التدقيق بشكل مناسب؛   •

تسجيل ومقارنة تقارير وقائع االحتيال من خالل االحتفاظ بسجل لوقائع االحتيال المبلغ عنها؛  •
اإلشراف على مباشرة التحقيقات في وقائع االحتيال الفعلية أو محل الشك؛   •

مساعدة المحققين في وقائع االحتيال على جمع األدلة واالحتفاظ بها، وتقديم الضوابط   •
واإلجراءات المناسبة لإلدارة إزاء رصد وقائع االحتيال والحيلولة دون وقوعها. 

الحد من االحتيال     3
يجب على اإلدارة اعتماد نهج وقائي لرصد وتحليل وإدارة مخاطر االحتيال التي قد تحرم المجموعة من 

تحقيق أهدافها أو استراتيجياتها المرتبطة باألعمال. 

معايير القيادة   1-3
يجب ان توضع معايير القيادة بشكل يضمن عدم التهاون المطلق مع االحتيال، بدءًا من منصب رئيس 

مجلس اإلدارة وصواًل إلى كل عضو بفريق اإلدارة التنفيذية. 

تقييم مخاطر حدوث االحتيال    2-3
يتم تقييم مخاطر االحتيال على أساس منهجي ومتكرر، مع إشراك الموظفين المناسبين، والنظر في 
احتماالت و سيناريوهات االحتيال ، وبيان المسار اإلجرائي المناسب من أجل اتخاذ الخطوات المناسبة 

للحيلولة دون تحقق مخاطر االحتيال، أو التخفيف منها حال وقوعها. 
من الوارد أن يقع االحتيال في مجاالت ذات سجالت نظيفة تمامًا، ومن ثّم فإن الوقائع السابقة أو السجل 

الخالي منها ليس دلياًل في حد ذاته على ما إذا كان المجال بعينه عرضة لحدوث وقائع االحتيال من عدمه. 

إجراءات الرقابة المانعة لالحتيال     3-3
توضع إجراءات رقابة لمساعدة المجموعة في خفض احتمال وقوع االحتيال.

عملية التأكيد )اإلقرار(  1-3-3
على كل الموظفين أن يقروا بأنهم قد قرأوا واستوعبوا مدونة السلوك األخالقي وسياسة مكافحة 

االحتيال، وأنهم يعتزمون االلتزام بهما بغية دعم إدارة المجموعة لمخاطر االحتيال. 
ويخضع الرافضون للتوقيع على اإلقرار لإلجراءات التأديبية، وتطبق اإلجراءات المناسبة بما يتفق 

وجسامة الموقف. يرجى الرجوع إلى الملحق )ب( لالطالع على نموذج اإلقرار.
  

اإلفصاح عن وجود تعارض في  المصالح  2-3-3
يجب على كل الموظفين وأصحاب الشأن اإلفصاح عن وجود أي مصلحة أو عالقة شخصية أو خارجية 

فعلية أو محتملة )مالية كانت أم مهنية أم خالف ذلك( تتعلق بتنفيذ او اجراء معاملة أو اتفاقية أو 
سوى ذلك حتى وإن كانت المصلحة أو العالقة أو المسؤولية قد تم اإلفصاح عنها سابقا من وجه آخر. 
ويجب إخطار اإلدارة المختصة من خالل المشرف المباشر على الموظف أو رئيس مجلس اإلدارة إذا كان 

الشخص عضوًا في مجلس اإلدارة.  
كذلك ينبغي توثيق موضوع اإلخطار بما يتفق واشتراطات مدونة السلوك األخالقي، كما يجب متابعة 

ومراقبة  أي قيود مفروضة على الموقف موضوع اإلخطار. 
 

إجراءات الموارد البشرية   3-3-3
تتولى إدارة الموارد البشرية المختصة عمل ما يلي :

إجراء تحقيقات في السير الذاتية وفحص للسجالت، وتوثيق نتائج الفحوص للتحقق من صحة   •
أوراق المرشحين وكفاءاتهم، ومطابقة المهارات مع متطلبات الوظائف، واإلحاطة علمًا بأي 

مشكالت تمس النزاهة الشخصية بما من شأنه التأثير على مالءمة المرشحين مقارنة مع 
الوظائف المتقدمين لها  ؛ 

الحصول على االثباتات الالزمة للمسيرة الوظيفية والتعليمية المشار إليها في طلب الوظيفة   •
أو في السيرة الذاتية ؛ 

تقييم برامج األداء والمكافآت لكل الموظفين، ومراعاة الكفاءة المرتبطة بالعمل، وما يتعلق   •
بذلك من سلوكيات وأداء وفق بنود هذه السياسة ؛ 

إجراء مقابالت شخصية مع كل الموظفين المستقيلين من المجموعة حيث أنهم قد تكون لديهم   •
معلومات تخص وقائع احتيال محتملة داخل المجموعة. 

حدود الصالحيات   4-3-3
على كل الموظفين اتباع إجراءات تفويض الصالحيات المتبعة في عموم المجموعة. 

وفي إطار تنظيم مستوى العمليات، يتوجب منح األفراد العاملين في مهام وظيفية محددة صالحيات 
محدودة لالستفادة من أنظمة المعلومات بغرض مزاولة واجباتتهم الوظيفية.  

التوعية والتدريب بشأن االحتيال    5-3-3
سوف يتم تنظيم جلسات تدريبية بصفة دورية لتوعية الموظفين بطرق االحتيال. وتحتفظ إدارة الموارد 

البشرية بسجالت الحضور السنوية في ملف كل موظف على حدة. 

رصد االحتيال     4
يجب على اإلدارة المختصة وضع  إجراءات حازمة وصارمة من أجل زيادة قدرتها على رصد وقائع االحتيال 
ومنع وقوعها، وضبط التكاليف وحماية العوائد.  كما يجب ان تصمم هذه اإلجراءات بطريقة تكشف عن 

أي واقعة احتيال لدى وقوعها. 
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إجراءات رصد االحتيال     1-4
يجب االستعانة باألنظمة اآللية الفعالة لتحديد مظاهر الخطر المحتمل في المعامالت المالية.   •
كما ينبغي االستعانة بتحليل البيانات والتدقيق على اساس مستمر وغيرها من األدوات لرصد 

أنشطة االحتيال بكفاءة واقتدار حيثما أمكن ذلك ؛ 
يلتزم الموظفون بأقصى درجات الشفافية في المعامالت ؛   •

اتاحة آلية إبالغ من أجل تقديم البالغات عبر خط توازن المخصص لإلبالغ عن المخالفات )عبر   •
الموقع على شبكة اإلنترنت أو عبر الهاتف( أمام كل الموظفين وأصحاب الشأن بغرض اإلبالغ 

عن األحداث أو السلوكيات أو الممارسات غير األخالقية أو غير المناسبة، وكذلك أي مخالفات 
للسياسات. 

توفر هذه اآللية خاصية حجب هوية الشخص. وتحافظ المجموعة على سرية الشخص المبٌلغ وضمان عدم 
تعرض الموظفين ألي إجراءات عقابية عند قيامهم باإلبالغ عن شكوكهم في وقوع مخالفات بحسن نية، 

بما في ذلك اإلبالغ عن أي مخالفات قد يقوم بها رؤسائهم. 

إجراءات اإلبالغ عن االحتيال   2-4
يتحمل كل موظف المسؤولية عن اإلبالغ عن وقائع االحتيال. ويجوز التقدم بالبالغات مباشرة   •

عبر القنوات المخصصة لذلك عبر اإلنترنت أو الهاتف أو إبالغ مدير إدارته أو رئيس التدقيق 
التنفيذي بما يتفق وإجراءات اإلبالغ عن المخالفات. 

إذا تقدم الموظف ببالغ عن واقعة احتيال إلى مشرفه، يتولى المشرف إخطار رئيس التدقيق   •
التنفيذي و/ أو المستوى اإلداري األعلى.

يجوز أن تكون هناك ظروف – سواء بسبب طبيعة التحقيق أو اإلفصاح، أو متى كان ذلك   •
مطلوبًا بحكم القانون أو النظام – تتطلب ضرورٍة اإلفصاح عن هوية المبٌلغ. ويجوز حدوث ذلك 
مقترنًا بإجراءات تأديبية أو تحقيقات قانونية. وإذا رأت الشركة أن الظروف سالفة البيان قائمة، 

فإنها تتولى إخطار المبلغ باحتمال الكشف عن هويته. وتؤكد المجموعة على أن البالغات 
المقدمة بحسن نية لن تسفر عن إجراءات انتقامية بحق المبلغ. مع العلم ان أي ادعاءات كيدية 

ستفضي إلى إجراء تأديبي بحق مقدم البالغ الكيدي. 

التعامل مع االحتيال    5
ضوابط التعامل مع االحتيال مخصصة التخاذ اإلجراء التصحيحي ولتصحيح وقائع االحتيال التي ارتكبها 

المحتال. 

أمثلة للوقائع المطلوب اإلبالغ عنها    1-5
تطلب المجموعة من كل األشخاص اإلبالغ – بحسن نية – عن أي تصرف أو ممارسة تتسم بعدم األمانة أو 

غير أخالقية أو غير نظامية أو غير قانونية، بما في ذلك - على سبيل المثال ال الحصر - ما يلي :
التصرف غير القانوني و/ أو غير الشرعي ؛ مثل السرقة واالحتيال والفساد الداخلي أو الخارجي؛   •

اإلخفاء العمدي للمعلومات؛   •
اإلخفاق في االلتزام بسياسات المجموعة وإجراءاتها؛   •

اإلخفاق في االلتزام بالقوانين واألنظمة المعمول بها؛   •
تعارض المصالح المحتمل أو المتوقع أو الفعلي؛   •

أي تص���رف ق���د يع���ود بالضرر )المال���ي أو من حيث الس���معة أو خالفه( عل���ى المجموعة أو أي من   •
موظفيها. 

التعامل مع المخاوف أو الشكاوى أو المخالفات المبلغ عنها    2-5
تعتبر خطة التعامل مع االحتيال واحدة من اإلجراءات المفصلة التي يقوم بها الفريق المختص وينبغي أن 

يرعاها رئيس التدقيق التنفيذي و فريق التحقيق لدى حدوث واقعة احتيال جسيمة. 
وفي ما يلي بيان التدابير المطلوب اتخاذها لدى الشك في وقوع احتيال : 

تقييم الوقائع المبلغ عنها )مراجعة مبدئية( بغرض الوقوف على فهم للمستوى المحتمل   .1
)داخلي / خارجي، مستوى تورط الموظفين الداخليين، إلخ.( ومدى تحقق أي مخالفة محتملة، 

وكذلك جسامة الواقعة موضوع البالغ؛ 
إخطار لجنة  توازن لمراجعة الحاالت المتعلقة بالسلوك االخالقي  )TERC( والموافقة على أي   .2

إجراء تقرر اتخاذه ؛ وكذلك - عند اللزوم – طلب التعقيب  / التعليق من لجنة التدقيق ؛ 
اتخاذ قرار بشأن مدى الحاجة التخاذ إجراء إضافي، وما إذا كان ينبغي إجراء تحقيق ؛ و   .3

الشروع في التحقيق، مع هدف مبدئي مفاده تقدير مدى االحتيال ومستوى التورط داخل   .4
المجموعة. 

إجراءات التحقيق    3-5
بالنسبة لألمور التي تعتبر ضرورية للتحقيق،يحدد رئيس التدقيق التنفيذي األفراد المؤهلين لمباشرة 
التحقيق )أي »فريق التحقيق«(. ومن الوارد أن تقتضي األمور التشاور مع المدير التنفيذي للمجموعة 

أو رئيس إدارة الشؤون القانونية و/ أو رئيس إدارة الموارد البشرية و/ أو مجلس اإلدارة أو إحدى اللجان 
التابعة له )أي لجنة التدقيق(. وفي حاالت بعينها، يجوز أن يشرف المجلس أو إحدى لجانه على التحقيق. 
كما يجوز للمحقق أو لجنة توازن لمراجعة الحاالت المتعلقة بالسلوك االخالقي )TERC( االستماع إلفادة 

الشاكي أو إخطار إدارة الشؤون القانونية وإدارة الموارد البشرية، وجمع األدلة تحت إشراف اإلدارتين 
سالفتي الذكر.

خطوات التحقيق  1-3-5
تختلف اإلجراءات المطلوب اتخاذها في كل تحقيق باختالف طبيعة المخاوف أو الشكوى أو المخالفة 

المبلغ عنها وظروف الموقف موضوع التحقيق. ومن األمثلة على اإلجراءات الممكن اتخاذها : 
الحصول على نسخة من المخاوف/ الشكاوي أو المخالفات المبلغ عنها ؛   •

تحديد وجمع وتأمين سالمة البيانات بأي صيغة كانت، بما في ذلك تغيير األقفال وسبل   •
الوصول إلى األنظمة اإللكترونية )متى ما لزم ذلك و/ أو انطبق( ؛ 

الحصول على الوثائق وتحليلها ؛   •
التحقق المبدئي من المعلومات الواردة من أجل التمييز بين صحة االدعاءات من بطالنها،   •

والوقوف على ما ال أساس له من الصحة أو الكيدي منها ؛ 
تحليل البيانات وفق معايير البيانات الهيكلية/ غير الهيكلية ؛   •

مقابلة األفراد المعنيين من داخل المجموعة وخارجها، وتوثيق المقابالت واستصدار إقراراتهم   •
على الوقائع المستفادة ؛ 

تأمين سالمة الوثائق واألدلة المناسبة في ما يتعلق باالحتيال المشكوك في وقوعه، ومن   •
ذلك محتويات مكتب المشتبه فيه أو محتويات محطة عمله، وكذلك حاسوبه الشخصي، 

ومفكرته اليومية، وملفاته، بما في ذلك كل الوثائق الشخصية متى أمكن / انطبق ؛ 
توثيق محاضر االجتماع مع األفراد المعنيين، واعتماد قبولهم بالنتائج - حيثما أمكن – وصياغة   •

تقرير بذلك. 

توثيق التحقيق   2-3-5
يتولى فريق التحقيق تقييم نتائج خطوات عمله تقييمًا موضوعيًا بغية االنتهاء إلى الوقائع وتقديمها على 

نحو واضح وموجز. 
وينبغي أن تتحدد صيغة التقارير وتواريخ تسليمها وغيرها من المخرجات بمعرفة أصحاب الشأن المشرفين 
بالتنس���يق مع فريق التحقيق خالل مرحلة التخطيط المبدئي. حيث يمكن تعديل  التقارير أو المخرجات حس���ب 

تطور التحقيق. مع العلم أن التقارير األولية قد تكون مطلوبة في مثل هذه الحاالت. 
وثائق العمل هي أي سجالت إلكترونية أو ورقية أو أخرى - خالفًا للتقارير أو البيانات المقدمة من فريق 
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العمل - يتم عملها دعمًا لمجريات التحقيق. وتشمل األمثلة على وثائق العمل التي ينبغي حفظها، وال 
تنحصر على ما يلي: 

وثائق إجراءات االختبار؛   •
االختبارات و/ أو التسويات الخاصة بالبيانات المالية وسجالت المقابالت؛   •

تحليل البيانات ومخططات التحقيق والقوائم المرجعية الخاصة باستكمال اإلجراءات؛   •
رسائل البريد اإللكتروني ذات الصلة بالتحقيق؛   •

أي مذكرات استشارية.   •
تتولى لجنة توازن لمراجعة الحاالت المتعلقة بالسلوك االخالقي  )TERC(  مراجعة تقرير التحقيق بما 

يتفق والنطاق المبدئي المتفق عليه. ويجوز لمجلس اإلدارة – أو أي من اللجان التابعة له – مراجعة تقرير 
التحقيق، ال سيما في حال التوجيه السابق لفريق التحقيق للبدء بالتحقيق. 

وبعد مراجعة تقرير التحقيق، تتولى اإلدارة أو مجلس اإلدارة أو إحدى اللجان التابعة له تحديد ما إذا كان 
األمر يقتضي المزيد من التحقيقات أو اإلجراءات التصحيحية. 

االعتبارات التي ينبغي مراعاتها في التحقيق   3-3-5
ينبغي مراعاة االعتبارات اآلتي بيانها أثناء التحقيق :

سرية المعلومات – يجب اإلبقاء على سرية المعلومات التي تم جمعها واقتصار توزيعها على   •
من يحق لهم معرفتها دون سواهم. وهذا األمر في غاية األهمية لتجنب المساس بسمعة 

األشخاص المشتبه بهم الذي تنتهي التحقيقات بتبرئة ساحاتهم من المخالفة، وكذلك لحماية 
المجموعة من المسؤولية المدنية المحتملة. 

إشراك إدارة الشؤون القانونية وإدارة الموارد البشرية – يجب إشراك ممثلين عن إدارة الشؤون   •
القانونية و إدارة الموارد البشرية في العملية بمرحلة مبكرةوصواًل إلى مرحلة التحقيق من أجل 

حماية أوراق العمل ولضمان عدم المساس بحقوق الموظفين. 
تأمين األدلة – يجب حماية الوثائق / األدلة والبراهين تجنبًا لتلف أي منها، وبما يضمن إتاحتها   •

خالل اإلجراءات القانونية. 
الموضوعية – يجب على فريق التحقيق مراجعة كل الحقائق والوقائع حتى يتسنى له إجراء   •

تقويم موضوعي. 
األهداف – يجب أن يقلل التحقيق قدر اإلمكان من انقطاع عمليات المجموعة، حيثما أمكن.   •

إعداد تقرير عن  النتائج    6
يتول���ى فري���ق التحقيق تقديم النتائج والتوصيات إلى الجهة المش���رفة عل���ى التحقيق، أال وهي لجنة توازن 

 . )TERC(  لمراجعة الحاالت المتعلقة بالسلوك االخالقي
مراجعة التقرير مع أفراد الجنة والموافقة على خطط العمل، وإخطار لجنة التدقيق و رئيس التدقيق   •

التنفيذي؛
تخصيص شخص للتعامل مع وسائل اإلعالم، إذا انطبق ذلك على الموقف، أو اعتبر ضروريًا ؛  •

إصدار تقرير إلى اإلدارة وطلب تنفيذ التوصيات.   •

االحتفاظ بالمخاوف أو الشكاوى أو المخالفات المبلغ عنها    1-6
تتولى إدارة التدقيق الداخلي باالحتفاظ بس���جل للمخاوف أو الش���كاوى أو المخالفات المبلغ عنها. وينبغي 

تحديث هذا السجل بصفة منتظمة. 
 

استرداد  عوائد عمليات االحتيال    2-6
ينبغي اتخاذ كل الخطوات المعقولة )بما في ذلك اتخاذ التدابير الجنائية أو المدنية( الستعادة ممتلكات 

المجموعة التي خضعت لسوء االستغالل أو تم الحصول عليها جّراء واقعة اإلحتيال  سواًء بطريقة 
مباشرة أو غير مباشرة. 

اإلجراءات التصحيحية      3-6
بعد االنتهاء من التحقيق، يجب أن تطلب لجنة توازن لمراجعة الحاالت المتعلقة بالسلوك االخالقي 

)TERC(  من اإلدارة المختصة إفادتها بحالة التنفيذ بخصوص التوصيات الصادرة. 

مراجعة سياسة مكافحة االحتيال   7
تخضع هذه السياسة للمراجعة واإلقرار على يد مجلس اإلدارة باالستناد إلى التوصيات الصادرة عن لجنة 

التدقيق، ويتم تحديثها متى اعتبر ذلك الزمًا. 
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سياسة مكافحة االحتيال

الملحق )ب( – اإلقرار بسياسة مكافحة االحتيال 

اس���م الموظ���ف :........................................................................................................

رق���م الموظ���ف : ........................................................................................................

اس���م اإلدارة: ............................................................................................................

المسمى الوظيفي :....................................................................................................

بالمجموع���ة........................................................................................... االلتح���اق  تاري���خ 

أق���ر أنا..........................] اس���م الموظ���ف [، بأنني قد قرأت وفهمت ووافق���ت على االلتزام بمحتوى 

سياسة مكافحة االحتيال ، كما أقر بالتزامي الكامل بقدر النصوص المكتوبة. 

االسم: 

التاريخ: 

التوقيع : 

الملحق ) أ ( – مسار اتخاذ القرارات في سياسة مكافحة االحتيال
 

اإلدارةاإلجراء المطلوب
التنفيذية

اإلدارة 
المباشرة

إدارة 
التدقيق 
الداخلي

إدارة 
الشؤون 

المالية

إدارة 
الشؤون 
القانونية

إدارة 
الموارد 
البشرية

إدارة 
الشؤون 

اإلعالمية 
واالتصال

113333إجراءات منع االحتيال1 

2222222اإلبالغ عن حاالت االحتيال2 

2111التحقيق في واقعة االحتيال3

12اإلحاالت إلى جهات إنفاذ القانون4

استعادة األموال المترتبة على 5
االحتيال

212

2212333التوصيات لمنع االحتيال6

التعامل مع حاالت ذات طبيعة 7
حساسة

1222

221اإلعالن/ البيانات اإلعالمية 8

21التقاضي المدني9

اإلجراء التصحيحي/ التوصيات 10
لمنع تكرار الوقائع

2132

313متابعة المستردات11

212الرصد االستباقي لالحتيال12

التوعية بطرق االحتيال/ التدريب على 13
مكافحتها

222221

تحليل المخاطر لمواطن التعرض 14
لالحتيال

21322

222تحليل الحاالت15

12222إجراء اإلفصاح 16

 
1 = )مسؤولية أساسية(  2 = )مسؤولية مشتركة(  3 = )مسؤولية ثانوية(
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