
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

العربية اسمنتشركة   
 سياسة مكافحة االحتيال واالبالغ عن المخالفات

 



1 
 

 

 المحتويات

 
 

 المقدمة -1

 تمهيد -2

 الهدف -3

 التعريفات -4

 المسئولية -5

 السياسات وتحديث صيانة -6

 المرتبطة السياسات -7

 السياسة نطاق -8

 االحتيال أشكال -9

 أخرى مخالفات -11

 االحتيال مكافحة فى الشركة سياسات -11

 Whistle Blowing  إحتيال حدوث عن االبالغ -12

 السرية -13

 التحقيق لجنة -14

 التحقيق لجنة سلطات -15

 التحقيق إجراءات -16

 التحقيق نتائج -17

 التحقيق سجالت -18

 اقرار -91

 (المحظورة التصرفاتو االحتيال أشكال لبعض تفسيرملحق ومرفقات السياسة ) -21

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Fraud Prevention Policy & Whistle blowing policy 

 المخالفات عن غواالبال االحتيال مكافحة سياسة
 : المقدمة .1

 

)اإلبالال عن الال ن 2016 الشااعكا  ح كماا  الئحاا  مشااعو  ماا  ، والثمااان   الساااب   المااا   إلاا  باإلشااا   
المراجعةنوضعنمانيلزمنمال نسياسالاتن لىنمجلسناإلدارةنبناءن لىناقتراحنلجنةن)ننالممارساتنالمخالفة

 ( أونإجراءاتنيتبعهانأصحابنالمصالحنفينتقديمنشكواهم
 (سياسةنالسلوكنالمهني)المادةنالتاسعةنوالثمانو ن:نالبابنالثام ن:نالمعاييرنالمهنيةنواألخ قية و 

نسةن:ا دادنهذهنالسياوبناءن ليهنتمن

 :  تمهيد .2

 لتحقيقنالشخصنمنفعةنلنفسهنأونبقصدناالضرارنبالشركةن،ناالحتيالنهوناستخدامنالوظيفهنأونالمنصبن
صالالولنالشالالركةنأالمتعمالالدنأومالال نخالال لناسالالتد لنمالالواردنأونموجالالوداتنونمالال نخالال لنسالالوءناالسالالتخدام

االحتيالن لىنسلسلةنواسعةنم نحلقالاتننوالمعلوماتنالداخليةنلتحقيقنمصالحنشخصية.نوتشتملن ملية
الت  البننلالىنالحالاالتنالمعقالدةنالتالينتشالملإشياءنالبسيةة،نالمخالفاتنالسلوكيةنوالتينتبدأنم نسرقةناال

 .فينالبياناتنالماليةنوتحريفها،نوأثرنذلكن لىنالشركة

 ظيفيالةنوالعماللنالمهنالين،نوخيانالةنبالواجبالاتنالونواخ ال ننخةيرا ننوهذهنالعملياتنالتىنتجرينتعتبرنخرقا ن
 ن.مانةنالتينيحملهانمرتكبناالحتيالنتجاهنالشركةلأل

 االحتيالنإلىنضعفنالثقةنبالشركةنسواءنم نقباللنالمالوظفي نأونالمتعالاملي نمعهالانويالؤثرنبالساللبنيؤدىن
 ن. لىننمونالشركةنومواردها

 تتضالالحنأهميالالةنسياسالالةناالبالال عن الال نالمخالفالالاتنبسالالببنالخسالالاترنالكبيالالرةنالتالالينتمنالالىنبهالالانالشالالركاتنمالال ن
ي نمال نمراجعالةنجميالعنالعمليالاتنفعالنغيرنظاهرة،نولعدمنتمكال نالمالراجعأحيانانأاالحتيالنوالتينتكو ن

بالشركةنوبالتاليناكتشافنجميعنالحاالت،نوبسببنأ نهناكنحاالتناحتيالنيعالرفنبهالانالموظالفنولكال ن
 .ليسنلديهنمعرفةنبخةورتها

 

 :الهدف .3

 فعالالالنايضالالاحن ينالالةنمالال ناألسالالسنالتالالينتهالالدفنالالالىنمكافحالالةناالحتيالالالنفالالينأ مالالالنالشالالركةن،نووضالالعناأل
العربيةنوالتينتعتبرننوعنم ناالحتيالالن،ناالجالراءاتنوالجالزاءاتنالتالينالمرفوضةنم نشركةناالسمنتن
 .ستقومنبهانالشركةنلمعالجةنذلك

 الىند منالقيمنواالخ قياتن،نوالتاكيدن لىنامكانيةنتقديمنالموظفي نلشكوكهمندو ننتهدفنالسياسةنأيضا ن
 نالالدنحالالدو ننخالالوفنمالال نمواجهالالةن واقالالبنب غهالالمن،نوايضالالاحنالةالالرقنالصالالحيحةنوالمقبولالالةنللتصالالرفات

 ن.مانةنوالعدلنوالوضوحذلكنبيتةن ملنقاتمةن لىنأساسناألنحاالتنمشابهةنل حتيالن،نوينتجنم 

 الىنجنبنوتعتبرنمكملةنلقوا دنالسلوكنالمهنينالمعمولنبهانفينالشركةنوالتاليننتعملنهذهنالسياسةنجنبا ن
 مالالناألندنومجام تتوضحنالحاالتنالتينتؤثرن لىننزاهةنالعملنوتضاربنالمصالحنومكافحةنالفسا

 .موالنوكيفيةنالتعاملنمعنالجهاتنالحكوميةنوتحقيقنالخصوصيةنللمعلوماتومنعنغسيلناال

 كمانتهدفنالسياسةنالىناقتراحناالجراءاتنالتينتمنعنتكرارنالحاالتنالمكتشفة. 

ن
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 :التعريفات .4

 :ندناستخدامهنكصفةنفإنهنالتلفنالتامن،نفسادنالشركات،نوجراتمنالشركاتنالفساد . 

  : ملنمتعمدن،نيتضم ناستعمالنالخداعنلحيازةنشكلنم نأشكالنالمنفعالةنالماليالةنأونالحصالولناالحتيال 
مثالاللنالسالالمعةنوثقالالةناصالالحابن)يالالؤدينإلالالىنإلحالالاقنخسالالارةنماليالالةنأونمعنويالالةنن لالالىنميالالزةنمالال نمنصالالبنممالالا

 .بالشركةن(المصالح

 مالالالنتقالالومنبهالالاناالدارةنمثالاللنالت  الالبنفالالينالقالالواتمنالماليالالةنبهالالدفنأناالحتيااال الاحاساااال ااالدا   :ن 
 ن.وننتاتجنأفضلأاظهارهانبةريقةن

 : العاملي نبموجبن قودن ملنلدىنالشركةنويشملنذلكنالموظفي نبجميعندرجاتهمنالوظيفيةنالاوظفين 

 :ن.جميعنم نلهمن  قةنبالشركةنوبأ مالهانأصحاب الاصالح 

 :  لمكونالالةنبموجالالبنقالالرارنإدارينمالال نالالالرتيسنالتنفيالالذينللشالالركةنللتحقيالالقنهالالىناللجنالالةنانسااة ا التحقياا
 ن.والكشفن  ناالحتيالنضدنالشركة

 / Whistleblower  : ونالشخصنالذينيبلغن  نتصرفاتنغيرنصحيحة،نأونمعلوماتنأالجهةنالااةغ
أوناحتيالالالن،نيمكالال نا نيكالالو نمالال نأينمسالالتوىنادارينبالشالالركةنأونمالال نن الال نسالالوءناسالالتخدامن،نأونفسالالاد،

 .أونالمساهمي ني نم نخارجنالشركةلالمتعام
ن

 :المسئولية .5
،نويتلقالىنالتقالاريرن ال نالتةبيالقننا تمادهالامجلسناالدارةنهونالمستولن  نالتأكدنمال نتواجالدنالسياسالةنو -

 .تمناتخاذهنبشأنهانو  نالحاالتنوما

 ليهالانمراقبالةنوكشالفنومنالعناالحتيالالنوالتصالرفاتنغيالرنواالدارةنالتنفيذيةنهينالمستولةن  نالتةبيالقن  -
 نتكو ناحتيالنأالمقبولةنوغيرنالقانونية،نحي نمعرفةنمعلوماتنأونم حظةنتصرفاتنتنمنأونيشتبهنفين

القيامنباب عنتلكنالمعلوماتنالىنالشخصنالمحالددنمال نقباللنالشالركةن)ضالابةننأونسرقةنأونفسادنيتمنفورا ن
والالالذينيعمالاللن لالىنتجميالالعنالمعلومالالاتنوالقيالالامنبالالاالجراءاتنالمفترضالالةنن/نالمستشالالارنالقالالانوني(نالحوكمالة

 ن.للتحقيقنوتحديدنالعقوبات
 ال نةريالقنالمالراجعي نأونمتخصصالي نمال نخالارجنالشالركةنالالذي نيمكالنهمننكتشافناالحتيالنغالبا نايتمن  -

أهميالةنإنشالاءن،نوتظهرنهنالان(نوكذلكنالمساهمي الموظفي ناونالموردي نمثل)نتقييمننظامنالرقابةنالداخلية
 .الخةنالساخ نالذينيتمنتلقينالب غاتن  نةريقهنلمكافحةناالحتيال

 

 :السياسات وتحديث صيانة .6
ادارةنومراجعةنوتفسيرنوتةبيقنهذهنالسياسةنتتمنبمعرفةنإدارةنالمواردنالبشريةنبالتنسيقنمعنإدارةنالحوكمةن،ن

ن.ويتمنتعديلهانحسبنالحاجةنالسياسةنسنويا ننوتتمنمراجعة
ن

 : المرتبطة السياسات .7

 اال ا ى سياساتنواجراءاتنالتحقيقن Administrative Investigation 

 نقوا دنالسلوكنالوظيفى Code of Ethicsن 

 نتضاربنالمصالح Conflicts of Interestsن 

 نقوا دنحوكمةنالشركة Corporate Governanceن 

 سياساتنالهدايا Present Policy  

 نالسياساتنالمحاسبية 

  نالتحةنالعاملي 

  سياسةنالتعاقدنمعنالمقاولي نوالموردي 
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 نالسياساتنالمذكورةنهنانمكملةنل نظمةنوالقواني نالمعمولنبهانفينالمملكة
ن

 : السياسة نطاق .8
ن،المالالوردي ن،والمستشالالاري ن،يالالتمنتةبيالالقنهالالذهنالسياسالالةن لالالىنأىن مالاللنشالالاذنأونمشالالكوكنفيالالهنيتصالاللنبالالالموظفي 

أونأىنأةرافنأخرىنلهالان  قالةنتجاريالةنمعهالا،نن  قةن ملنمعنالشركةنو/نالذي نهمن لىن،نالعم ءالمقاولي 

بةريقةنمباشرةنأونغيالرنمباشالرةنأونأ ضالاءنمجلالسناالدارةننونم نيمثلنالشركة،نأونتتحملنالشركةنتصرفاتهأ

رةنزمنيالةنالشركة،نوتدةينالمخالفاتنأينفتن ضاءناللجا ناونالشركاتنالتابعة،نوجميعنمايؤثر لىنسمعةأاون

ن.حدثتنبهانالمخالفة،نوفينأينمكا نللشركةن  قةنبه
ن

 :االحتيال أشكال .9

  :يقعنتحتنث  نأشكالنرتيسيةن(نسيتمنتفصيلنأمثلةنالحقا ن)االحتيالنالذينيحد نفينالشركةن -
تعظالاليمناالصالالولنأونااليالالراداتن،نتخفالاليمنااللتزامالالاتنأونالمصالالاريف،ننالتالعااب  ااال القااواال الااليااا: ( أ

 الت  بنباالفصاحاتنالماليةن
 ن.مثلنالرشاوينوتضاربنالمصالح،نالبدالتنغيرنالقانونيةنالفساد : ( ب
صولن،نالتزويرنوسوءناالستد لن،نالصرفنغيالرنالنظالامين،نسالوءنسرقةنالنقديةنواألنخيانا االاانا: ( ت

 .،نالت  بنبالسج تستخدامنمواردنالشركةنا

قبلهذهناالفعالنتحد نم ن: 

 :تشويهنمتعمدنللبياناتنالمالية،نأونالسرقةنأوناالستخدامنغيرنالسليمنللمواردناالدا ة العةيا. 

 نالتحريفنالمتعمدنللمعام تنالماليةن،ن لىنسبيلنالمثال،نم نأجلنتحسي نأداتهااد اء االدا ات:. 

 :االستخدامنغيرنالسليمنلمواردنالشركةنالاوظفين. 

 :الذينينةوين لالىنسالرقةنأوناسالتخدامنغيالرنالتالقنلمالواردنمال نقباللنأشالخاصننالغش ان خا ج الش كا
 .معناإلدارةنأونالموظفي نؤليسوانم نإدارةنأوموظفينالشركة،نبالتواة

 

 (1تم ادراج أمثلة على االحتيال ضمن ملحق السياسة :  مرفق )

ن

 : أخرى مخالفات .11

ذانكا نإالمخالفاتنالتىنتتعلقنبالسلوكناألخ قىنللموظفنيتمنالتقريرنبشأنهانبواسةةنإدارةنالمواردنالبشريةن،ن

ن(نضالالابةنالحوكمالالةن)يالالتمناإلتصالالالن لالالىننشالالكلناحتيالالاال نذانكالالا نفعالاللنمالالاني نإبالنسالالبةنالالالىنمالالاننهنالالالكنأىناستفسالالار

 .للتوجيه

 

 : االحتيال مكافحة فى الشركة سياسات .11

 العليالالانالقالالدوةتقالالدمناالدارةن Tone at the Top لسالالاترنالعالالاملي نبالشالالركةنمالال نخالال لنالفهالالمنالكامالاللن

ن.بالشركة Fraud بصفةن امةنواالحتيال Corruption نوالحرصن لىنمكافحةنالفساد

 تشالجعناالدارةنوجالودندراسالةنمسالتمرةنللمخالاةرنالتالىنتواجههالانالشالركة Risk Management ثنالاءنأ

  Mitigation Plan رنالناتجةن  ناالحتيالنوخةةنمكافحتهاالمخاةنممارسةننشاةهانبمانفيها

 (2)  تم ادراج أمثلة على االحتيال ضمن ملحق السياسة   مرفقن:تتابعنالشركةنالمؤشراتنالمرتبةةنباالحتيال 
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 قوا دنالساللوكنالالوظيفى Code of Conduct نلكافالةنالعالاملي نبالشالركةنويقالدمنلهالمندلالي  ننيكالو نملزمالا ن

للساللوكنالواجالبناتبا الهناثنالاءنممارسالةنأ مالالهمنو لالىناالدارةنالتأكالدنمال نتنفيالذنهالذهنالقوا الدننواضحا ن

 .ومراجعتهانباستمرار

 الحرصن لىنالتفهمنالكاملنللموظفي نلمخاةرنتعارمنالمصالح Conflict of Interests ومراجعةن

 .باستمرارنالسياساتنالمتعلقةنبها

 نالمتعلقة نللمعلومات نحماية نقوا د نبهنانشاء نالمرخص نغير ناالة ع نم  نالشركة  بأنشةة

unauthorized access والنسخنوالتدميرنوم نالتعديلن. 

 التأكدنم نأ نبيتةنالعمل Physical Environment مراقبةنومحميةنم نالتدخلنم نقبلنالدير. 

 خال لننظالامنالتأكدنم نأ ن مليةنا دادنالقواتمنالماليةنتتمتالعنبنظالامنرقابالةنداخليالةنمنضالبةنومحمالينمال ن

 .الحاسبنااللي

 م نالضوابةنللحدنم ناحتمالنوقوعناالحتيالنم ننمنظما نناال تمادن لىنأنظمةنرقابيةنفعالةنتوفرناةارا ن

لىناسالتد لننقالاةنداخلنالشركةنحي نيقومناالحتيالن ن Internal Controlنخ لنوجودننظامنرقابي

 .نظمةالضعفنفينهذهناأل

 معرفةنبأنواعنالمخالفاتنالتىنيمك نأ نتحالد نداخاللنداتالرةنمسالتوليتهنتتأكدناالدارةنأ نكلنموظفنلديهن

المخالفالالةنويالالتمنذلالالكنمالال نخالال لنالتالالدريبنالمسالالتمرنونشالالرنسياسالالةنالشالالركةنفالالىننومتنبهالالانأليالالةنداللالالةن لالالى

ومناقشالالتهانمعهالالم،نكمالالانيجالالبننشالالرنن(ناتهاميالالةنغيالالر)مكافحالالةناالحتيالالالن لالالىنالمالالوظفي نبةريقالالةنإيجابيالالةن

 لالىناسالتكمالننالتو يةنضدناالحتيالنبةريقةنواضحةنتضم نمساندةنالموظفي نلها،نكمانتعملنالشالركة

 .وتحدي نسياساتنواجراءاتنالعملنونشرها

 الالذىنن(نضابةنالحوكمالة)نالىننح نالموظفي ن لىنالتبليغن  نأىنمخالفةنيتمنكشفهانأونيشكنفيهانفورا ن

 .معنالمستشارنالقانونىنبالشركةنجميعنالتحقيقاتيقومنبتنسيقن

 نتشالارنايسالمحنبنحتالىنالنيجبن لىناالدارةنالتحقيقنفالينأيناحتمالالنمشالتبهنبوقو الهنمهمالانكالا نصالديرا ن

وقفنالمشتبةنفيهن  نن)اتخاذناالجراءاتنالكفيلةنبوقفناالحتيالنمثلنناالحتيالنفينالشركةنويجبنفورا ن

،ننقلنالموظفي نوتدويرنالوظاتفننجرهنكام  نأنيقنمعناستمرارندفعالعملنلحي ناستكمالناجراءاتنالتحق

 (ننحتيالثرةنباالالمتأنبالتعاقبنوالفصلنبي نالمهامنفينالمجاالتنالمشتبهنفيها،نمراجعةنالضوابةناالمنية

 القانونيالالةنالمحالالددةنبموجالالبنالقالالانو نبالسالالر ةنال زمالالةنلتفالالادىناةالالالةنبقالالاءن البالالدنمالال ناتخالالاذناالجالالراءات

 . دلةاستفحالناالحتيالناونات فناألنةليقانللحدنم نحرا نالمحتالن

 لىنإدارةنالشركةنإشا ةنجونم نالثقةنبحي نتناقشنالمشاكلنبكلنحريةنمعنإدراكنو  جنأسبابن دمن 

 .الرضىنالوظيفي

 ن،شالالتو نالمالالوظفي ،ن لالالىنإدارةنالشالالركةنالقيالالامنبتهيتالالةنبعالالمنمنسالالوبيناالداراتن)نالمالالواردنالبشالالرية
 لداخليةن(نل ة عنبمستوليتهمنفالينمكافحالةناالحتيالالنوتالولينالتحقيقالات المراجعةن،المستشارنالقانوني

Fraud Awareness Training نمالعناالسالتعانةنبالبعمنالمختصالي نمال نخالارجنالشالركةناذاند التن،
أمثلالةنتالمنادراجنن)مثاللناذانكالا ناالحتيالالنلالهن  قالةنبالحاسالبنا لالين)الحاجةنفينالحاالتنالمتخصصةن

 (3ضم نملحقنالسياسةنمرفقن)ناكتشافناالحتيالن لىنةرق

 تتبنالىنإدارةنالشالركةنإنشالاءنبرنالامجنمتكاماللنلمكافحالةناالحتيالال ( Anti-Fraud Plan ) وفقالانلألسالسن
 .المجال والمعاييرنالمعتمدةنفىنهذا
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 ياسالاتنالشالركةن لىنإدارةنالمواردنالبشريةنأ نتتأكدنم نتوقيعنكافةنالمالوظفي ن لالىنتعهالدنبالااللتزامنبس

 .السلوكية فىنمكافحةناالحتيالنوالقوا د

 نيدةينهالذهنالسياسالةنفالينالعقالودنالخاصالةنبالمقالاولي نوالمالوردي ندارةنالشؤو نالقانونيةنادراجنماإ لىن

 .والعم ء

 جميعناالحتماالتنسيتمنمعاملتهانبعدالةنونزاهةنوبةريقةنصحيحة. 

 ونت  بأل نتقبلنالشركةنأونتتسامحنمعنأينمضايقةنلم نيرفعنشكوىنبامكانيةنحدو ناحتيالن. 

 النبأذنه،نويمك نإتحتفظنلجنةنالتحقيقنبهويةنالمبلغنفينسريةنتامةنواليتمنكشفهنن: حاايا صاحب الاالغ

لتقديمهنللب عننسمه،نوتؤكدنالشركةنأ نالمبلغنل نيواجهنأين قوباتنكنتيجها أ نيقدمنالب عندو ناظهار

ونأمالال نخ فالالاتنشخصالاليةننأونناتجالالا ننكيالالديا ننب غالالا ن  نيقالالدمأنمتعمالالدا نكالالا ننإذاالنإحتالالىنولالالونكالالا نمخةالاليءن

الالب عنمال نأين سبابنغيرنموضو ية،نوتقالومنالشالركةنبوضالعناالجالراءاتنالمناسالبةنلحمايالةنصالاحبأل

 .فعالنانتقاميةأ
 

 : Whistle Blowing إحتيال حدوث عن االبالغ .12

 شؤو نالموظفي ناالب عن  نالتصرفاتنالتىنيشتبهنأنهانتمثلنإحتيالتح نإدارةن. 

 نويجبن ليهنأىنموظفنيشكنفىن ملنمضللنأوناحتيالىنيقومنبتبليغنضابةنالحوكمةنفورا ن: 

أونضالالابةننالتالالينيسالالاورهنالقلالالقنبخصوصالالهانالالالىنرتيسالالهنالمباشالالرنةالتقالالدمنبتقريالالرن الال نالمشالالكل .أ 
 .الحوكمة

 .أوناجراءنمقاب تنتتعلقنبأىن ملناحتيالىنموضعنشكأالنيحاولنالقيامنبتحقيقنشخصىن .ب 
 . دمناالتصالنبالمتهمنفىنمحاولةنالكتشافنحقاتقنأونالةلبنمنهنبايقافنالتحايلناونالدش .ج 
الناذانتمنةلبنذلالكنإ دمنمناقشةنالقضيةنأونالحقاتقنأوناإلتهاماتنأوناإلد اءاتنمعنأىنشخصن .  

 . التحقيق بواسةةنلجنة
 .دلةنال زمةواضحةنمعنأرفاقناألةنورتقديمنالب عنبص .ه 

 أىنموظفنيشكنفىن ملنمضللنأوناحتيالىنخاصنبالقواتمنالماليالةنيقالومنبتبليالغنضالابةنالحوكمالةنالالذين

 .معنلجنةنالمراجعةنينسقنفورا ن

 ىنةريقنكا نأأىناد اءنبحدو ناحتيالنيستلمنب: 

 6948169:نمكالمةنهاتفية -

 نwb@arabiacement.comنبريدنالكترونى -

الحوكمةن،نونيمك نوضعناالجراءاتنال زمةناليصالنصورةنمباشرةنالىنلجنالةنالحوكمالةن ضابةنم نقبل

 . م نالب ع

 : السرية .13

يعاملنضابةنالحوكمةنجميعنالمعلوماتنالمستلمةنبسرَيةنكاملةنوالنيتمنالكشفن  ننتاتجنالتحقيقنأونمناقشتهان
مال نأجاللنتجنالبناإلسالاءةنالالىنسالمعةنن؛تجمعنأىنشخصنغيرناألشخاصنالذي نلهمنالحالقنفالىنمعرفالةنهالذهنالنتالا

وكالالذلكنمال نأجالاللنحمايالةنالشالالركةنمال نالمسالالتوليةنالمدنيالالةنن،اشالخاصنمتهمالالي نظهالرتنبالالراءتهمنممالاننسالالبنالاليهم
ن.المحتملة

ن
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ن
ن

 : التحقيق لجنة .14

 نضالابةنالحوكمالةن-نالمالواردنالبشالريةن)أ ضالاءنمال نيتمنالتحقيقنبموجبنلجنةنالتحقيقنالمكونالةنمال ن –

 مالناإلحتيالنالمشتبهنبهانحسالبنأ  نالتحقيقنفىنجميعننيوهينالمستولنالرتيسن(نالمستشارنالقانوني

 يقترحنالتالي:و،نناالضافةنالىنأهميةنا  منضابةنالحوكمةنداتما نبنتعريفهانفىنهذهنالسياسة،

للدراسالةننلجنةنالتحقيالقمديرنادارةنترسلنالىنحتىنمنصبنا نكانتنالواقعةنتخصناحدنالموظفي ن -

 ورفعنالتوصيةنالىنالرتيسنالتنفيذي

ا نكانتنالواقعةنتخصنالرتيسنالتنفيذيناوننوابنالرتيسنتتمنالدراسةن  نةريقنضابةنالحوكمةن -

 بالتنسيقنمعنلجنةنالحوكمة

جلالالسناالدارةنتالالتمنالدراسالالةن الال نةريالالقنلجنالالةنالحوكمالالةن/نا نكانالالتنالواقعالالةنتخالالصناحالالدنا ضالالاءنم -

 مجلسناالدارة

ا نكانتنالواقعةنتخصنشكوىنبخصوصنالقواتمنالماليةناونالتدقيقنتتمنالدراسةن  نةريقنضابةن -

 الحوكمةن/نالمراجعنالداخلينبالتنسيقنمعنلجنةنالمراجعة

 مكتالبنن)يمك /نيفضلناالسالتعانةنبجهالةنمتخصصالةنخارجيالةنللتحقيالقنحسالبننو يالةنوخةالورةنالقضاليةن

 .)قانونينمراجعنخارجين،ناستشاري

 ن.التحقيقنالخاصنبالشكوكنفينالقواتمنالماليةنيتمناجراءاتهنتحتناشرافنلجنةنالمراجعة
ن

 :التحقيق لجنة سلطات .15

 واالةالال عنغيالالرنن،كانالالتنمملوكالالةنأونمسالالتأجرةالالالدخولنغيالالرنالمشالالروةنلجميالالعنمبالالانىنالشالالركةنسالالواءن

 .المشروةن لىنسج تها

 فحصنونسخنأونازالةنكلنأونجزءنم نمحتوياتنالملفاتنوالمكاتالبنوالخزانالاتندو نمعرفالةنمسالبقةنأون

يستخدمنأونيمتلكنالوصالايةن لالىنأىنمال نهالذهنالبنالودنأونالتسالهي تن نالدماننموافقةنم نأىنفردنيمك نأ 

 . وجودنالرتيسنالمباشرنلهمنوأ نيتمنذلكنبوجودهمنألىنتكو نفىنمجالنتحقيقاتهمن 
 

 : التحقيق إجراءات .16

 تتبعناللجنةنأثناءن ملهاناالجراءتنالمنصوصن ليهانفىنسياساتنالتحقيقناالدارىنبالشركة. 

 يتمنالقيامنبالتحقيقندو نا تبارنلدرجةنووظيفةنالمتهمنأونمدةنخدمتهنأون  قتهنبالشركة. 

 ن.اتنالباةلةبالدقةنال زمةنلتفادىناالتهاميجبنأ نيتمنالتحقيقن 

 لالىنكميالاتنمال نالمعلومالاتنلالذلكنيجالبن لالىنلجنالةنالتحقيالقناسالتيعابننتنةوينحواد ناالحتيالنغالبالا ن 

ونفقالدنأتكالو ن رضالةنللضالياعنندلالةنحتالىنالبينهالانوالحفالظنالسالليمنلهالانولألنوفهمنهذهنالمعلوماتنوالربة

 . الربةنبينها

 تتحلالالىنبالدرايالالةنالكاملالالةنللتفرقالالةنبالالي نالتحقيالالقنالجنالالاتىيجالالبن لالالىنلجنالالةنالتحقيالالقنأ ن Criminal 

investigation نوالتحقيقناالدارىنAdministrative Investigation . 
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 لالالىنلجنالالةنالتحقيالالقنااللتالالزامنبالسالالريةنالكاملالالةنةالالوالنفتالالرةنالتحقيالالقنويسالالرىنهالالذانااللتالالزامنحتالالىنخالالارجن 

 .الشركة

 ةنأثناءنالتحقيقدلةنالمكتشفاألن لىنلجنةنالتحقيقنحماية. 

 لىنلجنةنالتحقيقنااللتزامنبالحياديةنوالموضو يةنةوالنفترةنالتحقيق . 

 لىنلجنةنالتحقيقنتةبيقنالقوا دنالصحيحةنلجمعناألدلة . 

 يتعالارمنمالعنالتحالةننبمالانال)م ناكتشالافنالحادثالةننيوما نث ثي ن نتنتهيناجراءاتنالتحقيقنخ لنأيجبن

 ) التحقيقات
ن

ن

 

 : التحقيق نتائج .17

 توصيتهانويساللمنالالىنالالرتيسننإذانأثبتنالتحقيقنأ ناإلحتيالنقدنحد نتقومناللجنةنبإ دادنتقريرنمتضمنا ن

واذانكالالا ناالحتيالالالنيتعلالالقنبأحالالدنالمالالدراءنالتنفيالالذيي /ناالدارةنالعليالالانيسالاللمنن،التنفيالالذينفالالورنإنتهالالاءنالتحقيالالق

ترا الىنالمالدةنال زمالةنالنهالاءنالحوكمالةن لالىنأ ن نالىنمجلسنادارةنالشالركةنبواسالةةنلجنالةنالتقريرنفورا ن

 .التحقيقنحسبنسياسةنالشركة

 يتمنإحالةننتاتجنالتحقيقنإلىنالسلةاتنالمختصةنبالتنسيقنمعنالمستشالارنالقالانونىنمالعنضالروةنالحصالولن

 . لىنهذهناالحالةن لىنموافقةنالرتيسنالتنفيذي

 يجبنمراجعةنهذهنن،اذانكانتننتاتجنالتحقيقنتوصىنبانهاءنخدمةنموظفنثبتنتورةهنفىنأ مالناحتيال

 لالىننقانونىنم نخارجنالشركةنقباللناتخالاذنالقالرار،نويالتمنإتخالاذنالقالرارنبنالاء ننالتوصيةنبواسةةنمستشار

 .موافقةنالرتيسنالتنفيذي

 ن.حالةنإلىنالسلةاتنالمختصةمحددةنفىنأنظمةنالمملكةنبخصوصناإلاالنتباهنإلىنالموا يدنالنيجبنداتما ن
ن

 :التحقيق سجالت .18

 نواليتمنالالتخلصنمنهالان شرنسنواتنيتمناالحتفاظنبسج تنومستنداتنووثاتقنالشكوىنوالتحقيقنلمدةن،

 .االنبعدنمضينالمدةنالقانونيةنحسبنأنظمةنوزارةنالعملنوالعمال

 تمنبشأنهانورفعهنالىنمجلسناالدارةنبصفةندوريةنيتمنا دادنبيا نمتكاملنبالب غاتنوما 

ن

ن(19اقرارن)

أقرنأنان.............................نالموظفنبشركةناالسمنتنالعربيةنباست مىننسخةنم نسياساتنالشركةنفىنمكافحالةن

ساسالىنللتعيالي نواالسالتمرارنبالشالركةنأاالحتيال،نكمانأقرنباة  ىن ليهانوفهمىنالكاماللنلكاللنمالانوردنبهالانوأنهالانشالرةن

 .وأتعهدنبااللتزامنبمانوردنفىنهذهنالسياسات

ن.أتفهمنبشكلنكاملنأ نمخالفتىنلهذهنالسياساتنتعرضنىنللجزاءاتنالتىنقدنتصلنإلىنإنهاءنالخدمةنكما

ن
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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. 

 

 اةح  وا  قات السياسا :  20
 

 (1مرفق )

 :االحتيال على أمثلة

اظهالالارنأوناخفالالاءنحقيقالالةنماديالالةن الال نقصالالدنمالال نأجالاللناغالالراءنشالالخصناخالالرنللتصالالرفنبةريقالالةنمخالفالالةن .9
 .تعرضهنللمساءلة

 . تعمدناستعمالنالخداعنللحصولن لىنمنفعةنغيرنمشرو ةناونغيرنقانونية .2
 .منافعنماليةنبمانيتنافىنمعنالواجبنالوظيفىاستد لن ملياتنتجاريةنبدرمنالحصولن لىن .3
صالولنأمثلنسرقةنموجالوداتنو)صولنالشركةنوسوءناستخدامهانبنيةناجراميةنأاستد لنموجوداتنو .4

 .)االيرادات،نسرقةنالمخزو ،نوالت  بنفينجداولنالرواتبن...نالخناخت سنالشركة،
كثرنم نأكةنالماليةن)كتقديرنالنفقاتنبتتضم نتحريفنبياناتنالشرنيبياناتنالماليةنالديرنصحيحةنالتال .5

 .)قيمتهانالحقيقية،نوتقديرنااليراداتنبصورةنتجعلنم نالصعبنمعرفةنالمبالغنالحقيقية
 . الحرقنالمتعمدنلدرمنإخفاءنتهمةنالت  بنبالنفقاتنواالخت س .6
 .) خيانةن)أىنتصرفنخادعن .7
 .(نأصولنالشركة)ناخت س/نتزويرنا تماداتنماليةنأونسنداتنأونتجهيزاتنأونموجوداتنأخرىن .8
 .تعمدنالخةأنفينمعالجةنأونإ دادنالمعام تنالتجارية .1
زيالالادةنااليالالراداتنفالالينالقالالواتمنالماليالالةنبمعالالام تنغيالالرنصالالحيحةن،نأونتخفالاليمنالنفقالالاتن،نأونزيالالادةن .91

 غيرنصحيحةن،نأفضلنم نالحقيقة.نبصورة اظهارنالقواتمنالماليةنالمخزو نبهدف
 .استد لنالمعلوماتنلكسبنمنفعةنشخصيةننتيجةنلمعرفةننشاةاتنالشركة .99
 .سهمنبناءن لىنمعلوماتنداخليةالتداولنفيناأل .92
 ./نسياساتنإلىنأةرافنخارجيةن/نإجراءاتنكشفنمعلوماتنسرية .93
قبولنأينشئن)نهداياناونخ فهن(نغيرن اديةنذاتنقيمةنماديةنأونالعملنللحصولن ليالهنمال نمالوردي ،ن .94

مقاولي نأو م ءنأونم نأشخاصنيقدمو نخدماتن/نموادنللشركةن(نيستثنىنم نذلالكنالهالدايانالد اتيالةن
 . )دارةنالشركةنبهاإ نيتمنا  منألايرنسعودىن لىنن200التىنتقلنقيمتهان  ن

و/أونأينمخالفالاتنمشالابهةنن،أونإزالالةنالسالج تنواألثالا نوالممتلكالاتنالثابتالةنوالمعالداتنتعمدنتخريب .95
 .ذاتنصلة

التالممرنن-اإلتالاوةنن-االد اءاتنالكاذبالةنن-المحسوبيةنن-ناإلغفالن–التصاريحنالكاذبةنن-محاباةناألقاربن .96
 ن.الواجبنإهمالن–

 .الرشوة .97
 .أو خارجيا   سواء داخليا  التعسف في استعمال السلطة من قبل مسؤولي الشركة،  .98
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 .غسيل األم ال .91

 .التحرش الجنسي .21
 .الجرائم المعلوماتية .29
 .من والبيئةءات الشركة بما فيها السالمة واألمخالفة سياسات واجرا  .22
 .أفعالنمشابهةنلمانسبق .23

 

 ( 2مرفق ) 

 :الاؤش ات الا تا ا ااالحتيال
 بعملونالتينيتبعنبعضهانأموالنبي نالشركاتنالشقيقةن ملياتنتحويلنلألوجودن ملياتنبيعنمعقدةنو -

 .داءنظمةنسخيةنفينمكافاةناألاوجودن  -

 .استبدادناالدارة  -

 .وجودنكمياتنكبيرةنبصورةنغيرن اديةنم نمردوداتنالمبيعاتنمسجلةنبعدننهايةنالسنة  -

 .وجودنوثاتقنمفقودة  -

 .تعدنكبيرةنبصورةنغيرن اديةنالىنالموردي  دفعنمبالغ  -

 .ينتدويرنللواجباتأقيامنشخصنواحدنباست منوظيفةنحساسةنلمدةنةويلةنبدو ن  -

 .وجودنضعفنكبيرنفيننظامنالرقابةنالداخلية  -

 .قسامحديدنالمستوليةنوالمحاسبةنبي ناأل دمنالوضوحنفينت  -

 .وجودنتدييراتنسريعةنللمديري نالماليي   -

 .كةداءنالمالينللشرمناالدارةنالمبالغنفيهنلتحسي ناألاهتما  -

 . دمنالرضانالوظيفي  -

 (3مرفق )
 االحتيال :  طرق اكتشاف أمثلة على 

 

سياساتنواجراءاتنالتعيي ن CONTROL & MONITORING اجراءاتنالرقابةنوالرصد -

 .والتدريب

 .مراقبةنالسلوكيات -

 .المقابلةنالشخصيةنللمستقيلي  -

 .داءتقييمنبرامجنالحوافزنمقابلناأل -

  -Whistle Blowing االب عن  نالمخالفات -

 .معنالشركاتنالمثيلة Benchmarking المقارنات -

 .داءمؤشراتناأل -

 .تقاريرنالمراجعي  -

 .لينللكشفن  نالحاالتنالشاذةن/نالديرنةبيعيةحاسبنا استخدامنال -

 

 المحظورة التصرفات و االحتيال أشكال لبعض تفسير: 
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 : حسب نظام مكافحة الرشوة الصادر من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، يتم تفسيرها كالتالي الرشوة: 

 أون ةيةنألداءن ملنم نأ مالنوظيفتهنكلنموظفنةلبنلنفسهنأونلديرهنأونقبلنأونأخذنو دا ن 

 أونل متناعن  ن ملن،نأونل خ لنبواجباتنوظيفته 

 لمحاولةنالحصولنم نأيةنسلةةن امالةن لالىن ماللنأونأونالستعمالننفوذنحقيقينأونمز ومنللحصولنأون

 أمرنأونقرارنأونالتزامنأونترخيصنأوناتفاقنتوريدنأون لىنوظيفةنأونخدمةنأونمزيةنم نأيننوع

 أون ةيةنبسببنوظيفتهنلمتابعةنمعاملةنفينجهةنحكومینأونأخذنو دا ن 

 اءنأمرنغيالرنمشالروعنم نيستعملنالقوةنأونالعنفنأونالتهديدنفينحقنموظفن امنليحصلنمنهن لىنقض

 أونليحملهن لىناجتنابنأداءن ملنم ناأل مالنالمكلفنبهاننظاما ن

 كذلكنم ن رمنرشوةنولمنتقبلنمنه 

 يعاقالالبنالراشالالينوالوسالاليةنوكالاللنمالال ناشالالتركنفالاليناحالالدىنالجالالراتمنالالالواردةنفالالينهالالذانالنظالالامنبالعقوبالالةن

تفقنأونحرمنأونسا دنفينالجريمةنكلنم نانالمنصوصن ليهانفينالمادةنالتينتجرمها،نويعتبرنشريكا ن

 . لىنهذاناالتفاقنأونالتحريمنأونالمسا دةنفينارتكابهانمعن لمهنبذلكنمتىنتمتنالجريمةنبناء ن

 ن.غيرهمويةبقنهذانالنظامن لىنالموظفي نالذي نيعملو نبالشركاتنالمساهمةن 

 دفعات التيسير Facilitation Payments :  لتوامين أو دفعات لمووظفي الحكوموة أو مون لوديهم سولطات
 .االسراع في انجاز المعامالت الحكومية

 
 كما نوضح التالي: 

 : يجبنمراجعةننظامنالحوكمةنبهذانالخصوص،نوكمبدأنم ناالفضلنتجنبنحالدو ننالهدايا أو الضيا ا

 انةباعنم نأينتأثيرنغيرنمناسب

 : سواءنماليةنأون ينيةنالسبابنخيرية،نتحتاجنداتمانالىنموافقةنم نمستوىنا لىنالتا عات أو ال عايا 

 تضا ب الاصالح: 

 .الفصلنبوضوحنبي نالمصالحنالشخصيةنومصلحةنالشركة -

 .تجنبنحتىناالنةباعنبوجودنتعارمنفينالمصالح -

 .االب عن  نأينامكانيةنبوجودنتعارمنفينالمصالح -
 


