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الئحة سياسة اإلبالغ عن المخالفات
الموضوع :المقدمة والهدف

أوالا :المقدمة :
 إعداد الالئحة والهدف:
تم إعداد هذه الالئحة وفق متطلبات مؤسسةة النقةد واللةئائا الدايليةة وسةي الرةر ة فة تطبيةق علةع الريةايير
للحد من الرخالفات والتجاوزات.
يتمثل الهدف من هذه السياسة فيما يلي:
 حث الزمالء علع اإلبالغ عن ي واقية احتيال و مئر غير يالقية علع علم بها.
 تقديم وسيلة سرية للزمالء بغرض اإلبالغ عن ي واقية احتيال و مئر غير يالقية.
 حراية األفراد الربلغين بحسن نية عن وقائع االحتيال و األمئر غير األيالقية.
 االرتقاء برستئى التئاصل والرفافية .
ال يراد من هةذه السياسةة الترة يي فة القةرارات الراليةة و التجاريةة و غيرهةا مةن قةرارات األعرةال التة تتخةذها
الرر ة ،وال ينبغ استخدامها بغرض النظر بأثر رجي ف ي مئر وقيت بالفيل ف إطار إجراءات يرى.
نطاق التطبيق:
تطبةةق هةةذه الالئحةةة علةةع جريةةع مةةئوف الرةةر ة دو اسةةت ناء ،برةةا ف ة ةلةةي ع ةةاء مجل ة
التنفيذيين فيها.

اإلدار و بةةار

إجراءات االلتزام:
يجب علع إدار االلتزام وإدار الرراجية الدايلية الرتابية الرسترر ل را التةزام جريةع مةئوف الرةر ة بهةذه
الالئحةةة .رةةا تلتةةزم الرةةر ة ي ةةا باتبةةام بيلةةة قائرةةة علةةع ميةةايير مبنيةةة علةةع سةةا التئاصةةل الرنفةةتا وا مةةن
وإرساء ةلي لي ئ القاعد ال االست ناء.
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الئحة سياسة اإلبالغ عن المخالفات
الموضوع :المقدمة

تقييم المخاطر:
إ اإليفاق و اإلهرال ف االلتزام بأح ام هذه السياسة قد ييرض الرر ة ليدد من الرخةاطر التة ترةرل  -علةع
سبيل الر ال ال الحصر -ما يل :
إلع يسار فادحة بالنسبة للرر ة.
 اإليفاق ف رصد ووقف ي واقية احتيال قد تف
 تدهئر سرية الرر ة وصئرتها وتراجيها سلبا بسبب االحتيال و األمئر غير األيالقية.
 اإليفاق ف استياد األصئل الرسروقة و الـرـساء استغاللها.
 الرخاطر القانئنية الرحترلة.
 اإليفاق ف االلتزام بسياسة م افحة االحتيال وسياسة مدونة السلئك األيالق الساريتين لدى الرر ة.
سياسة التعديل:
تقةةئم إدار االلتةةزام بيرليةةة مراجيةةة سةةنئيا لهةةذه الالئحةةة ويةةتم تقةةديم تقريةةر إلةةع لجنةةة الرراجيةةة يت ةةرن
التئصيات بتيديل الرئاد الت تتئافق مع األنظرة الرحدثة والتيليرات ،وبذلي تقئم اللجنة برفع تئصياتها للرجلة
علع

يتم رفع هذه التيديالت ألقرب اجترام جريية عرئمية ليرضها علةع الرسةاهرين و يةذ الرئافقةة النهائيةة

عليها.
لجنة الدرع العربي (التحقيق) لمراجعة الحاالت المتعلقة بالسلوك األخالقي:
تتألف هذه اللجنة مرا يل :





مدير االلتزام ( -رئي اللجنة).
مدير إدار الرؤو القانئنية.
مدير إدار الرئارد البررية والرؤو اإلدارية.
مر ل من إدار الرراجية الدايلية.
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الئحة سياسة اإلبالغ عن المخالفات
الموضوع :التعاريف

ثانياا :التعاريف:

االحتيا :
ييرف ا الحتيال علع نه تصةرف و مرارسةة غيةر يالقيةة و غيةر نظاميةة و غيةر قانئنيةة تتسةم بيةدم األمانةة وبالنيةة
الربيتة إليفاء حقيقة ما ،سئاء بال لرات و بالتصةرف الرةادي ،مةا مةن نةأنه

يسةفر عةن يسةار ماليةة و غيةر ماليةة

للرر ة.
ويديل ف عداد ةلي الررارسات الرحاسبية الرغلئطة و إعداد التقارير الرالية الرغلئطة بنية االحتيال.
 خط الدرع العربي المخصص لإلبالغ عن المخالفات غير األخالقية (:) TEL
يقصد به الرسار الذي حددته الرر ة لإلبالغ عن الرخالفات غير األيالقية .ويط  TELعبار عن يط ساين ف
ضيافة مزود مستقل لخدمات الخطئط الساينة ،ويتيا هذا الخط الساين للربلغ تقديم البالغ ف سرية تامة ودو
اإلفصاح عن هئيته ف ما يتصل بسئء التصرف و االحتيال و مخالفات لردونة السلئك األيالق

و لسياسات

الرر ة.
األمور غير األخالقية:
يقصد بها التصرفات و الررارسات الرقصئد و غير الرقصةئد التة تنةاف األيةالق القئيرةة وت ةر بالسةرية وتفتقةر
إلع اإلنصاف و ال تتئافق مع ميايير اليرل الريترد لدى الرر ة و السلئك الرهن

و االجتراع السديد.

المبلغ:
هةةئ الرةةخذ الةةذي يبلةةغ عةةن واقيةةة احتيةةال و مةةئر غيةةر يالقيةةة دايةةل الرةةر ة ،و ةةذلي فة

وسةةاط صةةحاب الرةةأ

والجهةةات الت ة تةةزاول األعرةةال مةةع الرةةر ة .ويةةديل ف ة ةلةةي – علةةع سةةبيل الر ةةال ال الحصةةر –الرةةئوفين واليرةةالء
والرئردين والرجترع.
اإلبالغ:
هئ اليرلية الرتبية ف التبليغ عن واقية االحتيال و األمئر غير األيالقية دايل الرر ة.
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ثالثاا :التوجيهات العامة لبيان سياسة اإلبالغ عن المخالفات:
 سياسة اإلبالغ عن المخالفات:
ي مئوف و استراري و ع ئ برجل اإلدار و طرف يارج علم و ييلم بئقةئم تصةرفات و حةداو و سةلئك
و مرارسات غير يالقية و غير قئيرة ،و ذلي ي مخالفة لسياسات الرر ة وإجراءاتها وقئاعدها و نظرتهةا (ويرةار
إلع ي منها فيرا يل بلفظ «مخالفة») إنرا ي ئ مسةؤوال – بةل وملزمةا – بةاإلبالغ عةن التصةرف وفقةا ألح ةام سياسةة
الرر ة.
ف الحاالت الت تت رن إبالغ الرئوف مديره الربانر بتلةي األمةئر بصةئر مبانةر  ،يجةب علةع ةلةي الرةدير حينلةذ
اإلبةالغ عةةن الئاقيةةة محةل الةةبالغ فةةئرا وبرةا يتفةةق و ح ةةام السياسةة .وينبغة للرةةدير الربانةر ال يبانةةر التحقيةةق فة
الئاقية علةع ي وجةه بصةئر مسةتقلة ،إال برةا يتفةق مةع سياسةات الرةر ة واإلجةراءات الرتبيةة لةديها .وفة حةال عةدم
تجاوب الردير الربانر عند استالم البالغ يالل فتر زمنية مقدر فإنه يحق للربلِغ تقةديم بالغةه لرجلة اإلدار و لجنةة
الرراجية لرراجيته.
 إجراءات اإلبالغ:
يجئز ألي مئوف و استراري و ع ئ برجل اإلدار و ألي طرف يارج إبالغ لجنة التحقيق لرراجيةة الحةاالت
الرتيلقةةة بالسةةلئك األيالقة بالرخةةاوف و الرة اوى و الرخالفةةات الئاقيةةة مةةن يةةالل يةةط الةةدرم اليربة الرخصةةذ
لإلبالغ عن الرخالفات غير األيالقية و إبالغ رئي اللجنة باألمر إما بصفة نخصية و تابة.
 .1خط اإلبالغ الساخن والبريد االلكتروني:
ييتبر يط الدرم اليرب الرخصذ لإلبالغ عن الرخالفات غيةر األيالقيةة وسةيلة لتقةديم البالغةات عبةر الهةاتف ل ئنةه
يطةا مخصصةةا سةةاينا لةةذلي .وهةةذه يدمةةة سةةرية متاحةةة للجريةةع مةةن جةةل مناقرةةة الرخالفةةات الرحترلةةة واإلبةةالغ عنهةةا،
و ذلي التصرفات غير القئيرة و غير األيالقية .وير ن الئصةئل إلةع يةط اإلبةالغ السةاين مجانةا وطةئال  24سةاعة
وعلع مدار يام األسبئم السبية .وإةا لم ي ن حد مرغل الخط الساين متاحا علع الفئر ،فةير ن للرتصةل تةرك رسةالة
صةئتية مسةجلة و إرسةةال الةبالغ علةةع الينةئا (.)W.B@arabianshield.comال يتئجةب علةةع األفةراد الرتصةةلين
بخةةط اإلبةةالغ السةةاين و الربلغةةين عةةن طريةةق البريةةد اإلل ترون ة ال رةةف عةةن هئيةةاتهم ،علرةةا بةةأ الرتصةةلين سةةيلقئ
مياملة قائرةة علةع االحتةرام ،وسةت لقع مخةاوفهم ومباعةث قلقهةم ةل التقةدير واالهترةام .وفة مةا يلة رقةم الهةاتف لخةط
اإلبالغ الساين(0112501242( :
 .2اإلبالغ عبر شبكة اإلنترنت:
ير ةةن ي ةةا تقةةديم البالغةةات برةةأ الرخالفةةات و التصةةرفات غيةةر القئيرةةة و غيةةر األيالقيةةة الرحترلةةة بزيةةار الرئقةةع
اإلل ترون للرر ة من يالل الرابط اإلل ترون التال WWW.DER3.COM :
 .3التحقيق في المخالفات المبلغ عنها:
تخ ع ل البالغات الرقدمة للرراجية والتحقيق علع يد فراد مفئضين لرراجية الحاالت الرتيلقة بالسلئك األيالق
السياسة بإي اعها للتحقيق الدقيق وال امل وإدارتها علع الئجه الرناسب وف الئقت الرناسب .ويجرى
وتقت
التحقيق ف حاالت االحتيال واإلجراءات التقئيرية ةات الصلة بأي مئوفين لدى الرر ة برا يتفق مع االنظرة
والتيليرات ةات اليالقة.
يرجع الرجئم إلع سياسة م افحة االحتيال لرطالية التفاصيل بخصئص اإلجراءات الريرئل بها.
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 .4اإلجراء التصحيحي:
ب يد است رال التحقيق ،يحدد صحاب الرأ الررةرفين الرينيةين مةا إةا انةت الحالةة تقت ة إجةراء تفئي ةيا تصةحيحيا
من عدمه .بناء عليه يتحدد اإلجراء التقئير استنادا إلةع الئقةائع والظةروف الرحيطةة بالرخالفةة ،ومةا تسةفر عنةه نتةائ
التحقيق .وقد ينطئي هذا اإلجراء  -علع سبيل الر ال ال الحصر – علع مايل :
 التسريا من اليرل.
 استياد األصئل.
 رفع دعئى.
 الرروم ف إجراءات قانئنية.
تصدر مئافقة لجنة التحقيق لرراجية الحةاالت الرتيلقةة بالسةلئك األيالقة علةع اإلجةراء التةأديب  ،ثةم ترفةع إلةع لجنةة
الرراجية إلبداء الر ي النهائ وما يترخض عنه من تئجيهات.
 .5التعقيب على التحقيق:
بيد اإلبالغ عن الئاقية من يالل الخط الرخصذ لإلبالغ عةن الرخالفةات ،سةييطع الربلةغ رقرةا سةريا يسةرع «مفتةاح
الةبالغ» و لرةةة مةةرور ياصةةة .وبيةةد مةةرور يرسةةة إلةةع سةتة يةةام علةةع اإلبةةالغ عةةن الئاقيةةة ،يجةةئز للربلغةةين اسةةتخدام
«مفاتيا البالغات» و لرات الررور الخاصة بهم للئقئف علع ما آلت إليه بالغاتهم ولتقةديم التيقيةب و طةرح األسةللة.
واستنادا إلع نتائ التحقيق ،وحسبرا تسرا به الظروف ،يجئز لردير إدار االلتزام التئاصل مع الربلغ الةذي قةد ف ةع
برخاوفه و ن ئاه و بلغ عن الرخالفة طلبا لتيقيبه وبرا يتيا اتخاة قرار برأ مدى التيامل مةع األمةر علةع نحةئ يتسةم
بالريقئلية واإلنصاف والتناسب.
وفئر است رال التحقيق ،تنفذ اإلدار تئصيات لجنة التحقيةق لرراجيةة الحةاالت الرتيلقةة بالسةلئك األيالقة مةن يةالل
اتخاة اإلجراءات التقئيرية الرقترحة وإعداد وثيقة بالدرو الرستفاد .
 سرية المعلومات وسرية الهوية:
ل الرخالفات الربلغ عنهةا تيامةل بسةرية املةة علةع مسةتئى الريلئمةات والهئيةة .وقةد تئجةد حةاالت تقت ة التحقيةق
الخارج بريرفة السلطات الح ئمية الرختصة ،ل ن ير ن االطرلنا التام إلع اإلبقاء علةع سةرية هئيةة الربلةغ وتةئفير
إجةراءات
الحراية له بأقصع قدر مر ن .ولن ييلم حد برأ إجراء التحقيق ف البالغات و يرارك فيها إال من تقت
التحقيق علرهم و مرار تهم .
ونظرا لطبيية التحقيق ،و حي را اقت ت األمئر ةلةي بح ةم النظةام ،قةد ي ةئ مةن الةالزم اإلفصةاح عةن هئيةة الربلةغ.
ومن الئارد حدوو ةلي علع ةمة إجراءات قانئنية وبح م القانئ الريرئل به.
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 حماية المبلغ:

ي ر ةةن ألي مئوةةف التقةةدم بةةأي بةةالغ عةةن الرخالفةةة دو يةةئف مةةن التيةةرض للر ةةايقة و تةةأثير سةةلب علةةع الدرجةةة
الئويفية و الفصل من اليرل و التيرض إلجراء تأديب و إجراء انتقام و إيقاف عن اليرةل و ألي تهديةدات و ي
وسيلة من وسائل الترييز و االنتقام من جانب الرر ة.
إةا تصرف الربلغ بإنصاف وحسن نية عند اإلبالغ برا ييتقد نه ير ل  -استنادا ألسباب ميقئلة  -واقية احتيال و مةرا
غير يالق  -فإنه لن يتيرض لرخاطر من قبيل فقدا عرله و التيرض ألي صئر من صئر ال رر جةراء اإلبةالغ
– حتع وإ لم يقم دليل علع الرخالفة مئضئم البالغ الحقا .غير ي ادعةاءات مزيفةة و يديةة ستف ة إلةع إنةزال
عقئبة اإلجراء التأديب بالربلغ و ذلي اتخاة اإلجراء القانئن بحقه ،وهئ اإلجراء الذي يصل إلع الفصل من اليرل.
لةةن تنةةزل الرةةر ة ي عقئبةةة ولةةن تتهةةاو مةةع ي إجةةراءات انتقاميةةة تتخةةذها اإلدار و ي نةةخذ آيةةر سةةئاء بصةةفة
مبانر و غير مبانر بحق ي نخذ يتصرف بحسن نية و يتقدم بادعاء لم يقم عليه دليل ف إطةار التحقيةق الالحةق
إلع إنزال عقئبة اإلجراء التأديب بحق الرنتقم.
علع البالغ .و ي تصرف انتقام و إيذاء يلحق بالربلغ إنرا يف
ويررل ةلي الفصل من اليرل .
ما من يظن من الربلغةين نةه يتيةرض لليقئبةة واالنتقةام مةن ي وجةه بسةبب بالغةه ،و مةن ييتقةد بئجةئد تغطيةة علةع
واقية احتيال و مر غير يالق تم اإلبالغ عنةه ،و مةن يظةن نةه لةم تحةدو اسةتجابة مرضةية فة عقةاب الةبالغ فإنةه
ينبغ له ال تابة إلع لجنةة الةدرم اليربة لرراجيةة الحةاالت الرتيلقةة بالسةلئك األيالقة فةئرا مةئردا مةا لديةه ولتجنةب
الرسا بسير التحقيق ف مسائل يزعم فيها بئجئد احتيةال و تصةرفات ال ترةت لقيةالق ،ينبغة علةع الربلةغ يبقة
علع الريلئمات الت بلغ عنها وعلع طبيية الرسألة محل البالغ وعلع هئية من يري ب لئعهم فيها ،ط ال ترا .
ف الئقت الذي يرجع فيه اإلفصاح دايل الرر ة طئال الئقت ،فربرا ر ى حد الزمالء هناك مسةألة يطيةر للغايةة
تستدعع اإلبالغ عنهةا لجهةات يارجيةة ،يتئجةب ي ةئ هةذا اإلبةالغ نابيةا عةن حسةن النئايةا ،ولةي للحصةئل علةع
م اسب نخصية.
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الئحة سياسة اإلبالغ عن المخالفات

يناير 2017

الموضوع :اعتماد الالئحة

النسخة النهائية

رابعا ا :اعتماد الالئحة:
بهذا نؤ د نحن الرئقيين دناه بأننا قد قرنا برراجية محتئيات وتيديالت الئحة سياسة اإلبالغ عن المخالفات ونئافق علع
اعتراد ما جاء فيها.
رئي

مجل

اإلدار

التئقيع

:

التاريخ

الرئي

 :سلطان بن محمد بن سعود الكبير آ سعود

:

باسم كامل عودة

التنفيذي

التئقيع
التاريخ

:
:

مدير اليرليات
التئقيع
التاريخ

باسل بن عبدهللا العبدالكريم
:
:

مدير االلتزام
التئقيع
التاريخ

عبدالعزيز خالد بن سعيد
:
:

امللحق ( )1املخططات اإلجرائية لعملية اإلبالغ.
اإلطار الزمني (حسب اللزوم)

الشك في وقوع مخالفة

ال

نعم
هل األمر خاضع
لسياسة أخرى؟

ال إجراء مطلوب

نعم

يرجى الرجوع
للسياسة املناسبة

ال

األسباب املعقولة
للتحقيق

أ
ً
معدل التكرار (مطلوب حيثما وقع خطأ فعال أو يحتمل وقوعه)
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امللحق ( )2تحديد قناة اإلبالغ املناسبة.
اإلطار الزمني ( 48ساعة)

أ

هل أنت مطمئن إلى
تصعيد األمر إلى مديرك؟

ال

ّ
املبلغ

نعم
رفع املسألة إلى مديرك
املباشر

املدير/الرئيس
املباشر

تحصيل املعلومات من املبلغ

رفع األمر على
بوابة الشركة أو
موقع اإلنترنت

الرجوع إلى سياسة
اإلبالغ عن املخالفات
املعتمدة لدى الشركة

االتصال برقم
الهاتف املجاني
رفع املسألة إلى
إدارة التدقيق
الداخلي

معدل التكرار (مطلوب لتحديد القناة املناسبة لتقديم البالغ عن املخالفة)
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ب

امللحق ( )3التحقيق في الشكوى.
اإلطار الزمني (حسب اللزوم)
إدارة التحقيق الداخلي

ب

مراجعة
الشكاوى

تدوين الشكاوى في
سجل التحقيقات

إخطار لجنة مراجعة الحاالت املتعلقة
بالسلوك األخالقي

هل الشكوى تقتض ي فتح
تحقيق؟

لجنة الدرع العربي ملراجعة
الحاالت املتعلقة بالسلوك
األخالقي

ال

نهاية اإلجراء

نعم

تحديد الطرف املناسب لتنفيذ
التحقيق

تكليف فريق التحقيق بالعمل

فريق التدقيق

اتخاذ اإلجراء بحق أي شخص
يتقدم ببالغات كيدية

مباشرة التحقيق

إصدار تقرير

ج
معدل التكرار (املطلوب في الحاالت التي تقتض ي فتح تحقيق في الشكوى)
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إصدار لجنة الدرع
العربي ملراجعة الحاالت
املتعلقة بالسلوك
األخالقي توصيتها بشأن
اإلجراء املناسب و/أو
اإلحالة إلى الجهة
املناسبة

امللحق ( )4املسار اإلجرائي والتعقيب على التحقيق.
اإلطار الزمني (حسب اللزوم)

ج

لجنة الدرع العربي ملراجعة
الحاالت املتعلقة بالسلوك
األخالقي

مراجعة وإقرار تقرير
التحقيق وتقديم التوصيات
إلى اإلدارة ولجنة التدقيق

توجيه اإلدارة إلى تنفيذ
التوصيات
لجنة التدقيق

مراجعة التقرير النهائي
والتوصيات النهائية

تحديد خطة
اإلجراء التأديبي

السجل  /امللف

هل اإلجراء
القانوني مطلوب؟

إدارة الشؤون
القانونية

اإلجراءات
القانونية املبدئية

إدارة التحقيق
الداخلي

تقديم التعقيب
للمبلغ

معدل التكرار (املطلوب لتحديد املسار اإلجرائي املناسب وتقديم التعقيب على التحقيق)
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