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Fraud Prevention Policy & Whistle blowing policy

سياسة مكافحة االحتيال واالبالغ عن المخالفات
 .1المقدمة:
باإلشااا إل ا المااا الساااب والثمااان  ،م ا مشااعو الئح ا ح كم ا الشااعكا ( 2016اإلب ال عن ال ن
الممارساتنالمخالفةن(ن لىنمجلسناإلدارةنبناءن لىناقتراحنلجنةنالمراجعةنوضعنمانيلزمنمال نسياسالاتن
أونإجراءاتنيتبعهانأصحابنالمصالحنفينتقديمنشكواهم )
و البابنالثام ن:نالمعاييرنالمهنيةنواألخ قية:نالمادةنالتاسعةنوالثمانو ن(سياسةنالسلوكنالمهني)
وبناءن ليهنتمنا دادنهذهنالسياسةن :ن

 .2تمهيد :

 االحتيالنهوناستخدامنالوظيفهنأونالمنصبنلتحقيقنالشخصنمنفعةنلنفسهنأونبقصدناالضرارنبالشركةن،ن
مالال نخالال لنسالالوءناالسالالتخدامنالمتعمالالدنأومالال نخالال لناسالالتد لنمالالواردنأونموجالالوداتنوأصالالولنالشالالركةن
والمعلوماتنالداخليةنلتحقيقنمصالحنشخصية.نوتشتملن مليةناالحتيالن لىنسلسلةنواسعةنم نحلقالاتن
المخالفاتنالسلوكيةنوالتينتبدأنم نسرقةناالشياءنالبسيةة،نإلالىنالحالاالتنالمعقالدةنالتالينتشالملنالت البن
فينالبياناتنالماليةنوتحريفها،نوأثرنذلكن لىنالشركة.

 وهذهنالعملياتنالتىنتجرينتعتبرنخرقاننخةيراننواخ الننبالواجبالاتنالوظيفيالةنوالعماللنالمهنالين،نوخيانالةن
لألمانةنالتينيحملهانمرتكبناالحتيالنتجاهنالشركة.ن
 يؤدىن االحتيالنإلىنضعفنالثقةنبالشركةنسواءنم نقباللنالمالوظفي نأونالمتعالاملي نمعهالانويالؤثرنبالساللبن
لىننمونالشركةنومواردها.ن
 تتضالالحنأهميالالةنسياسالالةناالب ال عن ال نالمخالفالالاتنبسالالببنالخسالالاترنالكبيالالرةنالتالالينتمنالالىنبهالالانالشالالركاتنم ال ن
االحتيالنوالتينتكو نأحيانانأفعالنغيرنظاهرة،نولعدمنتمكال نالمالراجعي نمال نمراجعالةنجميالعنالعمليالاتن
بالشركةنوبالتاليناكتشافنجميعنالحاالت،نوبسببنأ نهناكنحاالتناحتيالنيعالرفنبهالانالموظالفنولكال ن
ليسنلديهنمعرفةنبخةورتها.

 .3الهدف:





وضالالعناألسالالسنالتالالينتهالالدفنالالالىنمكافحالالةناالحتيالالالنفالالينأ مالالالنالشالالركةن،نوايضالالاحن ينالالةنم ال ناألفعالالالن
المرفوضةنم نشركةناالسمنتنالعربيةنوالتينتعتبرننوعنم ناالحتيالالن،ناالجالراءاتنوالجالزاءاتنالتالين
ستقومنبهانالشركةنلمعالجةنذلك.
تهدفنالسياسةنأيضانن الىند منالقيمنواالخ قياتن،نوالتاكيدن لىنامكانيةنتقديمنالموظفي نلشكوكهمندو ن
خالالوفنمال نمواجهالالةن واقالالبنب غهالالمن،نوايضالالاحنالةالالرقنالصالالحيحةنوالمقبولالالةنللتصالالرفاتن نالالدنحالالدو ن
حاالتنمشابهةنل حتيالن،نوينتجنم نذلكنبيتةن ملنقاتمةن لىنأساسناألمانةنوالعدلنوالوضوح.ن
تعملنهذهنالسياسةنجنباننالىنجنبنوتعتبرنمكملةنلقوا دنالسلوكنالمهنينالمعمولنبهانفينالشركةنوالتالين
توضحنالحاالتنالتينتؤثرن لىننزاهةنالعملنوتضاربنالمصالحنومكافحةنالفسادنومجام تناأل مالالن
ومنعنغسيلناالموالنوكيفيةنالتعاملنمعنالجهاتنالحكوميةنوتحقيقنالخصوصيةنللمعلومات.
كمانتهدفنالسياسةنالىناقتراحناالجراءاتنالتينتمنعنتكرارنالحاالتنالمكتشفة.
ن
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 .4التعريفات:








الفساد:ن ندناستخدامهنكصفةنفإنهنالتلفنالتامن،نفسادنالشركات،نوجراتمنالشركات.
االحتيال  :ملنمتعمدن،نيتضم ناستعمالنالخداعنلحيازةنشكلنم نأشكالنالمنفعالةنالماليالةنأونالحصالولن
لالالىنميالالزةنمال نمنصالالبنممالالانيالالؤدينإلالالىنإلحالالاقنخسالالارةنماليالالةنأونمعنويالالةن(مثالاللنالسالالمعةنوثقالالةناصالالحابن
المصالح)نبالشركة.
ناالحتيااال الاحاساااال ااالدا :نأ مالالالنتقالالومنبهالالاناالدارةنمثالاللنالت الالبنفالالينالقالالواتمنالماليالالةنبهالالدفن
اظهارهانبةريقةنأوننتاتجنأفضل.ن
الاوظفين :ن العاملي نبموجبن قودن ملنلدىنالشركةنويشملنذلكنالموظفي نبجميعندرجاتهمنالوظيفية
أصحاب الاصالح:نجميعنم نلهمن قةنبالشركةنوبأ مالها.ن
سااة ا التحقي ا :نهالالىناللجنالالةنا لمكونالالةنبموجالالبنقالالرارنإدارينم ال نالالالرتيسنالتنفيالالذينللشالالركةنللتحقيالالقن
والكشفن ناالحتيالنضدنالشركة.ن
/ Whistleblowerالااةغ  :الجهةنأونالشخصنالذينيبلغن نتصرفاتنغيرنصحيحة،نأونمعلوماتن
ال نسالالوءناسالالتخدامن،نأونفسالالاد،ن أوناحتيالالالن،نيمك ال نا نيكالالو نم ال نأينمسالالتوىنادارينبالشالالركةنأونم ال ن
المتعاملي نم نخارجنالشركةنأونالمساهمي .
ن

 .5المسئولية:
 مجلسناالدارةنهونالمستولن نالتأكدنمال نتواجالدنالسياسالةنوا تمادهالان،نويتلقالىنالتقالاريرن ال نالتةبيالقنو نالحاالتنومانتمناتخاذهنبشأنها.
 االدارةنالتنفيذيةنهينالمستولةن نالتةبيالقنو ليهالانمراقبالةنوكشالفنومنالعناالحتيالالنوالتصالرفاتنغيالرنالمقبولةنوغيرنالقانونية،نحي نمعرفةنمعلوماتنأونم حظةنتصرفاتنتنمنأونيشتبهنفينأ نتكو ناحتيالن
أونسرقةنأونفسادنيتمنفوراننالقيامنباب عنتلكنالمعلوماتنالىنالشخصنالمحالددنمال نقباللنالشالركةن(ضالابةن
الحوكمالةن/نالمستشالالارنالقالالانوني)ن والالالذينيعمالاللن لالىنتجميالالعنالمعلومالالاتنوالقيالالامنبالالاالجراءاتنالمفترضالالةن
للتحقيقنوتحديدنالعقوبات.ن
 يتمناكتشافناالحتيالنغالبانن ال نةريالقنالمالراجعي نأونمتخصصالي نمال نخالارجنالشالركةنالالذي نيمكالنهمنتقييمننظامنالرقابةنالداخليةن(مثلنالموظفي ناونالموردي )نوكذلكنالمساهمي ،نوتظهرنهنالانأهميالةنإنشالاءن
الخةنالساخ نالذينيتمنتلقينالب غاتن نةريقهنلمكافحةناالحتيال.

 .6صيانة وتحديث السياسات:
ادارةنومراجعةنوتفسيرنوتةبيقنهذهنالسياسةنتتمنبمعرفةنإدارةنالمواردنالبشريةنبالتنسيقنمعنإدارةنالحوكمةن،ن
وتتمنمراجعةنالسياسةنسنوياننويتمنتعديلهانحسبنالحاجة .ن
ن

 .7السياسات المرتبطة:









سياساتنواجراءاتنالتحقيقناال ا ى Administrative Investigation
قوا دنالسلوكنالوظيفىن Code of Ethicsن
تضاربنالمصالحن Conflicts of Interestsن
قوا دنحوكمةنالشركةن Corporate Governanceن
سياساتنالهدايا Present Policy
السياساتنالمحاسبيةن
التحةنالعاملي ن
سياسةنالتعاقدنمعنالمقاولي نوالموردي
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 السياساتنالمذكورةنهنانمكملةنل نظمةنوالقواني نالمعمولنبهانفينالمملكة ن
ن

 .8نطاق السياسة:
يالالتمنتةبيالالقنهالالذهنالسياسالالةن لالالىنأىن مالاللنشالالاذنأونمشالالكوكنفيالالهنيتصالاللنبالالالموظفي ،نوالمستشالالاري ،نالمالالوردي ،ن
المقاولي ،نالعم ءنالذي نهمن لىن قةن ملنمعنالشركةنو/نأونأىنأةرافنأخرىنلهالان قالةنتجاريالةنمعهالا،ن
أونم نيمثلنالشركة،نأونتتحملنالشركةنتصرفاتهنبةريقةنمباشرةنأونغيالرنمباشالرةنأونأ ضالاءنمجلالسناالدارةن
اونأ ضاءناللجا ناونالشركاتنالتابعة،نوجميعنمايؤثر لىنسمعةنالشركة،نوتدةينالمخالفاتنأينفترةنزمنيالةن
حدثتنبهانالمخالفة،نوفينأينمكا نللشركةن قةنبه .ن
ن

 .9أشكال االحتيال:
 االحتيالنالذينيحد نفينالشركةن(سيتمنتفصيلنأمثلةنالحقانن)نيقعنتحتنث نأشكالنرتيسية :أ) التالعااب ااال القااواال الااليااا:نتعظالاليمناالصالالولنأونااليالالراداتن،نتخفالاليمنااللتزامالالاتنأونالمصالالاريف،ن
الت بنباالفصاحاتنالماليةن
ب) الفساد :نمثلنالرشاوينوتضاربنالمصالح،نالبدالتنغيرنالقانونية.ن
ت) خيانا االاانا:نسرقةنالنقديةنواألصولن،نالتزويرنوسوءناالستد لن،نالصرفنغيالرنالنظالامين،نسالوءن
استخدامنمواردنالشركةن،نالت بنبالسج ت.
هذهناالفعالنتحد نم نقبل:
 االدا ة العةيا:ن تشويهنمتعمدنللبياناتنالمالية،نأونالسرقةنأوناالستخدامنغيرنالسليمنللموارد.
 اد اء االدا ات:نالتحريفنالمتعمدنللمعام تنالماليةن،ن لىنسبيلنالمثال،نم نأجلنتحسي نأداتها.
 الاوظفين:ناالستخدامنغيرنالسليمنلمواردنالشركة.
 الغش ان خا ج الش كا:ن الذينينةوين لالىنسالرقةنأوناسالتخدامنغيالرنالتالقنلمالواردنمال نقباللنأشالخاصن
ليسوانم نإدارةنأوموظفينالشركة،نبالتواةؤنمعناإلدارةنأونالموظفي .
تم ادراج أمثلة على االحتيال ضمن ملحق السياسة  :مرفق ()1
ن

.11

مخالفات أخرى:

المخالفاتنالتىنتتعلقنبالسلوكناألخ قىنللموظفنيتمنالتقريرنبشأنهانبواسةةنإدارةنالمواردنالبشريةن،نإذانكا ن
هنالالالكنأىناستفسالالارنبالنسالالبةنالالالىنمالالانإذانكالالا نفعالاللنمالالانينشالالكلناحتيالالاالننيالالتمناإلتصالالالن لالالىن(نضالالابةنالحوكمالالةن)ن
للتوجيه.

.11

سياسات الشركة فى مكافحة االحتيال:

 تقالالدمناالدارةنالعليالالانالقالالدوة  Tone at the Topلسالالاترنالعالالاملي نبالشالالركةنمال نخال لنالفهالالمنالكامالاللن
والحرصن لىنمكافحةنالفسادن  Corruptionبصفةن امةنواالحتيال  Fraudبالشركة .ن
 تشالجعناالدارةنوجالودندراسالةنمسالتمرةنللمخالاةرنالتالىنتواجههالانالشالركة  Risk Managementأثنالاءن
ممارسةننشاةهانبمانفيهانالمخاةرنالناتجةن ناالحتيالنوخةةنمكافحتها Mitigation Plan
 تتابعنالشركةنالمؤشراتنالمرتبةةنباالحتيال:نتم ادراج أمثلة على االحتيال ضمن ملحق السياسة مرفق ()2
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قوا دنالساللوكنالالوظيفى  Code of Conductيكالو نملزمالاننلكافالةنالعالاملي نبالشالركةنويقالدمنلهالمندلالي نن
واضحانن للساللوكنالواجالبناتبا الهناثنالاءنممارسالةنأ مالالهمنو لالىناالدارةنالتأكالدنمال نتنفيالذنهالذهنالقوا الدن
ومراجعتهانباستمرار.
الحرصن لىنالتفهمنالكاملنللموظفي نلمخاةرنتعارمنالمصالح  Conflict of Interestsومراجعةن
السياساتنالمتعلقةنبهانباستمرار.
انشاء نقوا د نحماية نللمعلومات نالمتعلقة نبأنشةة نالشركة نم ناالة ع نغير نالمرخص نبه
unauthorized accessنوم نالتعديلنوالنسخنوالتدمير.
التأكدنم نأ نبيتةنالعمل  Physical Environmentمراقبةنومحميةنم نالتدخلنم نقبلنالدير.
التأكدنم نأ ن مليةنا دادنالقواتمنالماليةنتتمتالعنبنظالامنرقابالةنداخليالةنمنضالبةنومحمالينمال نخال لننظالامن
الحاسبنااللي.
اال تمادن لىنأنظمةنرقابيةنفعالةنتوفرناةاراننمنظماننم نالضوابةنللحدنم ناحتمالنوقوعناالحتيالنم ن
خ لنوجودننظامنرقابين Internal Controlنداخلنالشركةنحي نيقومناالحتيالن لىناسالتد لننقالاةن
الضعفنفينهذهناألنظمة.
تتأكدناالدارةنأ نكلنموظفنلديهنمعرفةنبأنواعنالمخالفاتنالتىنيمك نأ نتحالد نداخاللنداتالرةنمسالتوليتهن
ومتنبهالالانأليالالةنداللالالةن لالالىن المخالفالالةنويالالتمنذلالالكنمال نخال لنالتالالدريبنالمسالالتمرنونشالالرنسياسالالةنالشالالركةنفالالىن
مكافحالالةناالحتيالالالن لالالىنالمالالوظفي نبةريقالالةنإيجابيالالةن(غيالالرناتهاميالالةن)نومناقشالالتهانمعهالالم،نكمالالانيجالالبننشالالرن
التو يةنضدناالحتيالنبةريقةنواضحةنتضم نمساندةنالموظفي نلها،نكمانتعملنالشالركةن لالىناسالتكمالن
وتحدي نسياساتنواجراءاتنالعملنونشرها.
ح نالموظفي ن لىنالتبليغن نأىنمخالفةنيتمنكشفهانأونيشكنفيهانفوراننالىن(نضابةنالحوكمالةن)نالالذىن
يقومنبتنسيقنجميعنالتحقيقاتنمعنالمستشارنالقانونىنبالشركة.
يجبن لىناالدارةنالتحقيقنفالينأيناحتمالالنمشالتبهنبوقو الهنمهمالانكالا نصالديراننحتالىنالنيسالمحنبانتشالارن
االحتيالنفينالشركةنويجبنفورانناتخاذناالجراءاتنالكفيلةنبوقفناالحتيالنمثلن(نوقفنالمشتبةنفيهن ن
العملنلحي ناستكمالناجراءاتنالتحقيقنمعناستمرارندفعنأجرهنكام نن،ننقلنالموظفي نوتدويرنالوظاتفن
بالتعاقبنوالفصلنبي نالمهامنفينالمجاالتنالمشتبهنفيها،نمراجعةنالضوابةناالمنيةنالمتأثرةنباالحتيالن)ن
البالالدنمال ناتخالالاذناالجالالراءات القانونيالالةنالمحالالددةنبموجالالبنالقالالانو نبالسالالر ةنال زمالالةنلتفالالادىناةالالالةنبقالالاءن
المحتالنحراننةليقانللحدنم ناستفحالناالحتيالناونات فناألدلة.
لىنإدارةنالشركةنإشا ةنجونم نالثقةنبحي نتناقشنالمشاكلنبكلنحريةنمعنإدراكنو جنأسبابن دمن
الرضىنالوظيفي.
لالالىنإدارةنالشالالركةنالقيالالامنبتهيتالالةنبعالالمنمنسالالوبيناالداراتن(نالمالالواردنالبشالالرية،نشالالتو نالمالالوظفي ،ن
المستشارنالقانوني،نالمراجعة لداخليةن)نل ة عنبمستوليتهمنفالينمكافحالةناالحتيالالنوتالولينالتحقيقالات
،Fraud Awareness Trainingنمالعناالسالتعانةنبالبعمنالمختصالي نمال نخالارجنالشالركةناذاند التن
الحاجةنفينالحاالتنالمتخصصةن(نمثاللناذانكالا ناالحتيالالنلالهن قالةنبالحاسالبنا لالي(نتالمنادراجنأمثلالةن
لىنةرقناكتشافناالحتيالنضم نملحقنالسياسةنمرفقن()3
تتبنالىنإدارةنالشالركةنإنشالاءنبرنالامجنمتكاماللنلمكافحالةناالحتيالال )  ( Anti-Fraud Planوفقالانلألسالسن
والمعاييرنالمعتمدةنفىنهذا المجال.
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لىنإدارةنالمواردنالبشريةنأ نتتأكدنم نتوقيعنكافةنالمالوظفي ن لالىنتعهالدنبالااللتزامنبسياسالاتنالشالركةن
فىنمكافحةناالحتيالنوالقوا د السلوكية.
لىنإدارةنالشؤو نالقانونيةنادراجنمانيدةينهالذهنالسياسالةنفالينالعقالودنالخاصالةنبالمقالاولي نوالمالوردي ن
والعم ء.
جميعناالحتماالتنسيتمنمعاملتهانبعدالةنونزاهةنوبةريقةنصحيحة.
ل نتقبلنالشركةنأونتتسامحنمعنأينمضايقةنلم نيرفعنشكوىنبامكانيةنحدو ناحتيالنأونت ب.
حاايا صاحب الاالغ :ن تحتفظنلجنةنالتحقيقنبهويةنالمبلغنفينسريةنتامةنواليتمنكشفهنإالنبأذنه،نويمك ن
أ نيقدمنالب عندو ناظهار اسمه،نوتؤكدنالشركةنأ نالمبلغنل نيواجهنأين قوباتنكنتيجهنلتقديمهنللب عن
حتالالىنولالالونكالالا نمخةالاليءنإالنإذانكالالا نمتعمالالداننأ نيقالالدم ب غالالاننكيالالدياننأونناتجالالاننمال نخ فالالاتنشخصالاليةنأون
أل سبابنغيرنموضو ية،نوتقالومنالشالركةنبوضالعناالجالراءاتنالمناسالبةنلحمايالةنصالاحب الالب عنمال نأين
أفعالنانتقامية.






االبالغ عن حدوث إحتيالWhistle Blowing :
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تح نإدارةنشؤو نالموظفي ناالب عن نالتصرفاتنالتىنيشتبهنأنهانتمثلنإحتيال.
أىنموظفنيشكنفىن ملنمضللنأوناحتيالىنيقومنبتبليغنضابةنالحوكمةنفوراننويجبن ليهن:
أ .التقالالدمنبتقريالالرن ال نالمشالالكلةنالتالالينيسالالاورهنالقلالالقنبخصوصالالهانالالالىنرتيسالالهنالمباشالالرنأونضالالابةن
الحوكمة.
ب .أالنيحاولنالقيامنبتحقيقنشخصىنأوناجراءنمقاب تنتتعلقنبأىن ملناحتيالىنموضعنشك.
ج .دمناالتصالنبالمتهمنفىنمحاولةنالكتشافنحقاتقنأونالةلبنمنهنبايقافنالتحايلناونالدش.
 .دمنمناقشةنالقضيةنأونالحقاتقنأوناإلتهاماتنأوناإلد اءاتنمعنأىنشخصنإالناذانتمنةلبنذلالكن
بواسةةنلجنة التحقيق.
ه .تقديمنالب عنبصورةنواضحةنمعنأرفاقناألدلةنال زمة.
أىنموظفنيشكنفىن ملنمضللنأوناحتيالىنخاصنبالقواتمنالماليالةنيقالومنبتبليالغنضالابةنالحوكمالةنالالذين
ينسقنفوراننمعنلجنةنالمراجعة.
أىناد اءنبحدو ناحتيالنيستلمنبأىنةريقنكا ن:
مكالمةنهاتفية:ن6948169
بريدنالكترونىنwb@arabiacement.comن
نقبلنضابة الحوكمةن،نونيمك نوضعناالجراءاتنال زمةناليصالنصورةنمباشرةنالىنلجنالةنالحوكمالةن
نالب ع.

السرية:

يعاملنضابةنالحوكمةنجميعنالمعلوماتنالمستلمةنبسر َيةنكاملةنوالنيتمنالكشفن ننتاتجنالتحقيقنأونمناقشتهان
معنأىنشخصنغيرناألشخاصنالذي نلهمنالحالقنفالىنمعرفالةنهالذهنالنتالاتج؛نمال نأجاللنتجنالبناإلسالاءةنالالىنسالمعةن
اشالخاصنمتهمالالي نظهالرتنبالالراءتهمنممالاننسالالبنالاليهم،نوكالالذلكنمال نأجالاللنحمايالةنالشالالركةنمال نالمسالالتوليةنالمدنيالالةن
المحتملة .ن
ن
6
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لجنة التحقيق:

 يتمنالتحقيقنبموجبنلجنةنالتحقيقنالمكونالةنمال نأ ضالاءنمال ن(نالمالواردنالبشالريةن-نضالابةنالحوكمالةن–
المستشارنالقانونين)نوهينالمستولنالرتيسين نالتحقيقنفىنجميعنأ مالناإلحتيالنالمشتبهنبهانحسالبن
تعريفهانفىنهذهنالسياسة،نباالضافةنالىنأهميةنا منضابةنالحوكمةنداتمانن،نويقترحنالتالي:
 ا نكانتنالواقعةنتخصناحدنالموظفي نحتىنمنصبنمديرنادارةنترسلنالىنلجنةنالتحقيالقنللدراسالةنورفعنالتوصيةنالىنالرتيسنالتنفيذي
 ا نكانتنالواقعةنتخصنالرتيسنالتنفيذيناوننوابنالرتيسنتتمنالدراسةن نةريقنضابةنالحوكمةنبالتنسيقنمعنلجنةنالحوكمة
 ا نكانالالتنالواقعالالةنتخالالصناحالالدنا ضالالاءنمجلالالسناالدارةنتالالتمنالدراسالالةن ال نةريالالقنلجنالالةنالحوكمالالةن/نمجلسناالدارة
 ا نكانتنالواقعةنتخصنشكوىنبخصوصنالقواتمنالماليةناونالتدقيقنتتمنالدراسةن نةريقنضابةنالحوكمةن/نالمراجعنالداخلينبالتنسيقنمعنلجنةنالمراجعة
 يمك /نيفضلناالسالتعانةنبجهالةنمتخصصالةنخارجيالةنللتحقيالقنحسالبننو يالةنوخةالورةنالقضاليةن(نمكتالبن
مراجعنخارجين،ناستشارينقانوني(.
 التحقيقنالخاصنبالشكوكنفينالقواتمنالماليةنيتمناجراءاتهنتحتناشرافنلجنةنالمراجعة .ن
ن
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سلطات لجنة التحقيق:

 الالالدخولنغيالالرنالمشالالروةنلجميالالعنمبالالانىنالشالالركةنسالالواءنكانالالتنمملوكالالةنأونمسالالتأجرة،نواالة ال عنغيالالرن
المشروةن لىنسج تها.
 فحصنونسخنأونازالةنكلنأونجزءنم نمحتوياتنالملفاتنوالمكاتالبنوالخزانالاتندو نمعرفالةنمسالبقةنأون
موافقةنم نأىنفردنيمك نأ ن يستخدمنأونيمتلكنالوصالايةن لالىنأىنمال نهالذهنالبنالودنأونالتسالهي تن نالدمان
تكو نفىنمجالنتحقيقاتهمن لىنأ نيتمنذلكنبوجودهمنأونوجودنالرتيسنالمباشرنلهم.
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إجراءات التحقيق:
تتبعناللجنةنأثناءن ملهاناالجراءتنالمنصوصن ليهانفىنسياساتنالتحقيقناالدارىنبالشركة.
يتمنالقيامنبالتحقيقندو نا تبارنلدرجةنووظيفةنالمتهمنأونمدةنخدمتهنأون قتهنبالشركة.
يجبنأ نيتمنالتحقيقنبالدقةنال زمةنلتفادىناالتهاماتنالباةلة.ن
تنةوينحواد ناالحتيالنغالبالانن لالىنكميالاتنمال نالمعلومالاتنلالذلكنيجالبن لالىنلجنالةنالتحقيالقناسالتيعابن
وفهمنهذهنالمعلوماتنوالربةنبينهالانوالحفالظنالسالليمنلهالانولألدلالةنحتالىنالنتكالو ن رضالةنللضالياعنأونفقالدن
الربةنبينها.
يجالالبن لالالىنلجنالالةنالتحقيالالقنأ ن تتحلالالىنبالدرايالالةنالكاملالالةنللتفرقالالةنبالالي نالتحقيالالقنالجنالالاتى Criminal
investigationنوالتحقيقناالدارىنAdministrative Investigation .
7







لالالىنلجنالالةنالتحقيالالقنااللتالالزامنبالسالالريةنالكاملالالةنةالالوالنفتالالرةنالتحقيالالقنويسالالرىنهالالذانااللتالالزامنحتالالىنخالالارجن
الشركة.
لىنلجنةنالتحقيقنحمايةناألدلةنالمكتشفةنأثناءنالتحقيق.
لىنلجنةنالتحقيقنااللتزامنبالحياديةنوالموضو يةنةوالنفترةنالتحقيق.
لىنلجنةنالتحقيقنتةبيقنالقوا دنالصحيحةنلجمعناألدلة.
يجبنأ نتنتهيناجراءاتنالتحقيقنخ لنث ثي نيوماننم ناكتشالافنالحادثالةن(بمالانالنيتعالارمنمالعنالتحالةن
التحقيقات(

ن

ن
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نتائج التحقيق:
إذانأثبتنالتحقيقنأ ناإلحتيالنقدنحد نتقومناللجنةنبإ دادنتقريرنمتضمناننتوصيتهانويساللمنالالىنالالرتيسن
التنفيالالذينفالالورنإنتهالالاءنالتحقيالالق،ن واذانكالالا ناالحتيالالالنيتعلالالقنبأحالالدنالمالالدراءنالتنفيالالذيي /ناالدارةنالعليالالانيسالاللمن
التقريرنفوراننالىنمجلسنادارةنالشالركةنبواسالةةنلجنالةنالحوكمالةن لالىنأ نترا الىنالمالدةنال زمالةنالنهالاءن
التحقيقنحسبنسياسةنالشركة.
يتمنإحالةننتاتجنالتحقيقنإلىنالسلةاتنالمختصةنبالتنسيقنمعنالمستشالارنالقالانونىنمالعنضالروةنالحصالولن
لىنموافقةنالرتيسنالتنفيذين لىنهذهناالحالة.
اذانكانتننتاتجنالتحقيقنتوصىنبانهاءنخدمةنموظفنثبتنتورةهنفىنأ مالناحتيال،نيجبنمراجعةنهذهن
التوصيةنبواسةةنمستشارنقانونىنم نخارجنالشركةنقباللناتخالاذنالقالرار،نويالتمنإتخالاذنالقالرارنبنالاءنن لالىن
موافقةنالرتيسنالتنفيذي.
يجبنداتمانناالنتباهنإلىنالموا يدنالمحددةنفىنأنظمةنالمملكةنبخصوصناإلحالةنإلىنالسلةاتنالمختصة .ن

ن
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سجالت التحقيق:

 يتمناالحتفاظنبسج تنومستنداتنووثاتقنالشكوىنوالتحقيقنلمدةن شرنسنواتن،نواليتمنالالتخلصنمنهالان
االنبعدنمضينالمدةنالقانونيةنحسبنأنظمةنوزارةنالعملنوالعمال.
 يتمنا دادنبيا نمتكاملنبالب غاتنومانتمنبشأنهانورفعهنالىنمجلسناالدارةنبصفةندورية
ن
اقرارن( )19ن
أقرنأنان.............................نالموظفنبشركةناالسمنتنالعربيةنباست مىننسخةنم نسياساتنالشركةنفىنمكافحالةن
االحتيال،نكمانأقرنباة

ىن ليهانوفهمىنالكاماللنلكاللنمالانوردنبهالانوأنهالانشالرةنأساسالىنللتعيالي نواالسالتمرارنبالشالركةن

وأتعهدنبااللتزامنبمانوردنفىنهذهنالسياسات.
كمانأتفهمنبشكلنكاملنأ نمخالفتىنلهذهنالسياساتنتعرضنىنللجزاءاتنالتىنقدنتصلنإلىنإنهاءنالخدمة .ن
ن
8

Acknowledgement Statement
I am ……………………………………………, an employee of the Arabian Cement
Company (ACC) , hereby certify that I have received a copy of ACC policy regarding
fraud. I further certify that I have read the policy and understand that as a condition of
employment, I must abide by the terms of the policy. I realize that violation of the policy
can subject me to disciplinary action up to and including termination.

 20اةح وا قات السياسا :
مرفق ()1
أمثلة على االحتيال:
 .9اظهالالارنأوناخفالالاءنحقيقالالةنماديالالةن ال نقصالالدنم ال نأجالاللناغالالراءنشالالخصناخالالرنللتصالالرفنبةريقالالةنمخالفالالةن
تعرضهنللمساءلة.
 .2تعمدناستعمالنالخداعنللحصولن لىنمنفعةنغيرنمشرو ةناونغيرنقانونية.
 .3استد لن ملياتنتجاريةنبدرمنالحصولن لىنمنافعنماليةنبمانيتنافىنمعنالواجبنالوظيفى.
 .4استد لنموجوداتنوأصولنالشركةنوسوءناستخدامهانبنيةناجراميةن(مثلنسرقةنموجالوداتنوأصالولن
الشركة،ناخت سنااليرادات،نسرقةنالمخزو ،نوالت بنفينجداولنالرواتبن...نالخ(.
 .5البياناتنالماليةنالديرنصحيحةنالتينتتضم نتحريفنبياناتنالشركةنالماليةن(كتقديرنالنفقاتنبأكثرنم ن
قيمتهانالحقيقية،نوتقديرنااليراداتنبصورةنتجعلنم نالصعبنمعرفةنالمبالغنالحقيقية(.
 .6الحرقنالمتعمدنلدرمنإخفاءنتهمةنالت بنبالنفقاتنواالخت س.
 .7أىنتصرفنخادعن(نخيانة(.
 .8اخت س/نتزويرنا تماداتنماليةنأونسنداتنأونتجهيزاتنأونموجوداتنأخرىن(نأصولنالشركةن).
 .1تعمدنالخةأنفينمعالجةنأونإ دادنالمعام تنالتجارية.
 .91زيالالادةنااليالالراداتنفالالينالقالالواتمنالماليالالةنبمعالالام تنغيالالرنصالالحيحةن،نأونتخفالاليمنالنفقالالاتن،نأونزيالالادةن
المخزو نبهدفناظهارنالقواتمنالمالية بصورةنغيرنصحيحةن،نأفضلنم نالحقيقة.
 .99استد لنالمعلوماتنلكسبنمنفعةنشخصيةننتيجةنلمعرفةننشاةاتنالشركة.
 .92التداولنفيناألسهمنبناءن لىنمعلوماتنداخلية.
 .93كشفنمعلوماتنسريةن/نإجراءاتن/نسياساتنإلىنأةرافنخارجية.
 .94قبولنأينشئن(نهداياناونخ فهن)نغيرن اديةنذاتنقيمةنماديةنأونالعملنللحصولن ليالهنمال نمالوردي ،ن
مقاولي نأو م ءنأونم نأشخاصنيقدمو نخدماتن/نموادنللشركةن)نيستثنىنم نذلالكنالهالدايانالد اتيالةن
التىنتقلنقيمتهان ن200نلايرنسعودىن لىنأ نيتمنا منإدارةنالشركةنبها( .
 .95تعمدنتخريبنأونإزالالةنالسالج تنواألثالا نوالممتلكالاتنالثابتالةنوالمعالدات،نو/أونأينمخالفالاتنمشالابهةن
ذاتنصلة.
 .96محاباةناألقاربن-نالتصاريحنالكاذبةن–ناإلغفالن-نالمحسوبيةن-ناالد اءاتنالكاذبالةن-ناإلتالاوةن-نالتالممرن
–نإهمالنالواجب.ن
 .97الرشوة.
 .98التعسف في استعمال السلطة من قبل مسؤولي الشركة ،سواء داخليا أو خارجيا.
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.21
.29
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غسيل األم ال.
التحرش الجنسي.
الجرائم المعلوماتية.
مخالفة سياسات واجراءات الشركة بما فيها السالمة واألمن والبيئة.
أفعالنمشابهةنلمانسبق.

مرفق ( ) 2
الاؤش ات الا تا ا ااالحتيال:
 -وجودن ملياتنبيعنمعقدةنو ملياتنتحويلنلألموالنبي نالشركاتنالشقيقةنأونالتينيتبعنبعضهانلبعم

مرفق ()3

وجودنانظمةنسخيةنفينمكافاةناألداء.
استبدادناالدارة.
وجودنكمياتنكبيرةنبصورةنغيرن اديةنم نمردوداتنالمبيعاتنمسجلةنبعدننهايةنالسنة.
وجودنوثاتقنمفقودة.
دفعنمبالغ تعدنكبيرةنبصورةنغيرن اديةنالىنالموردي .
قيامنشخصنواحدنباست منوظيفةنحساسةنلمدةنةويلةنبدو نأينتدويرنللواجبات.
وجودنضعفنكبيرنفيننظامنالرقابةنالداخلية.
دمنالوضوحنفينتحديدنالمستوليةنوالمحاسبةنبي ناألقسام.
وجودنتدييراتنسريعةنللمديري نالماليي .
اهتمامناالدارةنالمبالغنفيهنلتحسي ناألداءنالمالينللشركة.
دمنالرضانالوظيفي.

أمثلة على طرق اكتشاف االحتيال :

-

اجراءاتنالرقابةنوالرصد  CONTROL & MONITORINGسياساتنواجراءاتنالتعيي ن
والتدريب.
مراقبةنالسلوكيات.
المقابلةنالشخصيةنللمستقيلي .
تقييمنبرامجنالحوافزنمقابلناألداء.
االب عن نالمخالفات Whistle Blowing-
المقارنات  Benchmarkingمعنالشركاتنالمثيلة.
مؤشراتناألداء.
تقاريرنالمراجعي .
استخدامنالحاسبنا لينللكشفن نالحاالتنالشاذةن/نالديرنةبيعية.

 تفسير لبعض أشكال االحتيال و التصرفات المحظورة:
10

 الرشوة  :حسب نظام مكافحة الرشوة الصادر من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ،يتم تفسيرها كالتالي:








كلنموظفنةلبنلنفسهنأونلديرهنأونقبلنأونأخذنو داننأون ةيةنألداءن ملنم نأ مالنوظيفته
أونل متناعن ن ملن،نأونل خ لنبواجباتنوظيفته
أونالستعمالننفوذنحقيقينأونمز ومنللحصولنأونلمحاولةنالحصولنم نأيةنسلةةن امالةن لالىن ماللنأون
أمرنأونقرارنأونالتزامنأونترخيصنأوناتفاقنتوريدنأون لىنوظيفةنأونخدمةنأونمزيةنم نأيننوع
أونأخذنو داننأون ةيةنبسببنوظيفتهنلمتابعةنمعاملةنفينجهةنحكومی
م نيستعملنالقوةنأونالعنفنأونالتهديدنفينحقنموظفن امنليحصلنمنهن لىنقضاءنأمرنغيالرنمشالروعن
أونليحملهن لىناجتنابنأداءن ملنم ناأل مالنالمكلفنبهاننظامان
كذلكنم ن رمنرشوةنولمنتقبلنمنه
يعاقالالبنالراشالالينوالوسالاليةنوكالاللنمالال ناشالالتركنفالاليناحالالدىنالجالالراتمنالالالواردةنفالالينهالالذانالنظالالامنبالعقوبالالةن
المنصوصن ليهانفينالمادةنالتينتجرمها،نويعتبرنشريكاننفينالجريمةنكلنم ناتفقنأونحرمنأونسا دن
فينارتكابهانمعن لمهنبذلكنمتىنتمتنالجريمةنبناءنن لىنهذاناالتفاقنأونالتحريمنأونالمسا دة.

 يةبقنهذانالنظامن لىنالموظفي نالذي نيعملو نبالشركاتنالمساهمةنوغيرهم.ن
 دفعات التيسير  Facilitation Payments :دفعات لمووظفي الحكوموة أو مون لوديهم سولطات لتوامين أو
االسراع في انجاز المعامالت الحكومية.
 كما نوضح التالي:
 الهدايا أو الضيا ا :ن يجبنمراجعةننظامنالحوكمةنبهذانالخصوص،نوكمبدأنم ناالفضلنتجنبنحالدو ن
انةباعنم نأينتأثيرنغيرنمناسب
 التا عات أو ال عايا :نسواءنماليةنأون ينيةنالسبابنخيرية،نتحتاجنداتمانالىنموافقةنم نمستوىنا لى
 تضا ب الاصالح:
 الفصلنبوضوحنبي نالمصالحنالشخصيةنومصلحةنالشركة. تجنبنحتىناالنةباعنبوجودنتعارمنفينالمصالح. -االب عن نأينامكانيةنبوجودنتعارمنفينالمصالح.
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