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: املقدمة
ً
 أوال

 اإلطار العامأ. 

طر  معتمد" مرجع املؤسسات املاليةلدى  اإلبالغ عن املخالفات سياسة" تعتبر وثيقة
ُ
املؤسسة املالية  ةياسسلتحديد أ

في  سياسةص اإلطار العام لهذه الخلويت، ومعالجتها املخالفات بالغات لستقبافي ا كحد أدنى التي يجب االلتزام بها

 النقاط الرئيسة اآلتية:

 .عامة التزامات

 وحدة معالجة املخالفات.

 .حاالت اإلبالغ عن املخالفات

غالتزامات  ِّ
 
بل

ُ
 .عن املخالفة امل

 .بالغالعند تلقي  املؤسسة املاليةالتزامات 

غحماية الشخص ل التزامات عامة ِّ
 
بل

ُ
 .عن املخالفة امل

 البالغ.معالجة 

 قياس األداء. اتمؤشر 

 في حماية نزاهتها وتتطلب الدعم الفعال من جميع املؤسسات املالية  سياسةوتعد 
ً
 رئيسا

ً
للتبليغ عن املخالفات عنصرا

 على مخالفة بليغ عن أي وقائع يشتبه في انطوائها علىالذين يتعين عليهم الت منسوبيها وأصحاب املصلحة
ً
. ويجب أيضا

املؤسسات املالية التعاون في عمليات التحقيق في هذه الوقائع. وأن تقوم  وأصحاب املصلحة منسوبي املؤسسة املالية

 على التعاون التام من خالل إيجاد بيئة ذات موثوقية وحماية قصوى لهم.بتشجيعهم 

 الهدفب. 

ن السهل على ضوابط الالزمة الستقبال البالغات ومعالجتها ليكون مالحد األدنى لل إلى تحديد لسياسةهذه ا تهدف

 . دون أن يترتب على تصرفهم أي أثر سلبيالتبليغ عن املخالفات  وأصحاب املصلحة املؤسسات املاليةمنسوبي 

 الغرضج. 

غالسعي إلى خلق قنوات اتصال آمنة بين  ِّ
 
بل

ُ
عن املؤسسات املالية في  املعنية الستقبال ومعالجة البالغاترة واإلدا امل

والسلوك  أو ترتكب أو على وشك أن ترتكب بغرض مكافحة االحتيال واالختالس وقضايا الفساد ارتكبتأي انتهاكات 

 .املؤسسات املاليةلدى  غير القانوني أو غير األخالقي أو غير املنهي

 النطاقد. 



 

 

 

 

3 

عن  عالجة بالغمل املتخذة جميع اإلجراءات وأصحاب املصلحة في املؤسسات املالية منسوبي تطبق هذه الوثيقة على

 ؤسسة. املليها التي تشرف عاملؤسسات املالية لدى مخالفة 

 :
ً
 التعاريفثانيا

 املؤسسة: مؤسسة النقد العربي السعودي.

وإعادة التأمين وشركات التأمين األجنبية  التأميناملؤسسة املالية: البنوك واملصارف وفروع البنوك األجنبية وشركات 

العاملة  االئتمانيةوشركات تسجيل عقود اإليجار التمويلي وشركات املعلومات  التمويلشركات و  وشركات املهن الحرة

 في اململكة التي تشرف عليها مؤسسة النقد العربي السعودي.

، واملسئولين التنفيذيين، واملوظفين )رسميين ان املنبثقة منهواللج منسوبي املؤسسات املالية: أعضاء مجلس اإلدارة

 ومتعاقدين(، واالستشاريين، واملوظفين الذين يعملون من خالل طرف ثالث.

أي طرف أصحاب املصلحة: كل من له مصلحة مع املؤسسة املالية، كاملساهمين، والدائنين، والعمالء، واملوردين، و 

 .خارجي

أو سوء إدارة مالية أو  أو سلوك غير قانوني، أو سوء تصرف،أي عملية احتيال، أو فساد، أو تواطؤ، أو إكراه املخالفة: 

أو غير  أو غير أخالقية أي تصرف خاطئ أو ممارسات غير نظامية أو  أو وجود تضارب في املصالح تجاوزات محاسبية

  .ى أي مما سبقأو التستر عل ذلك من انتهاكات لألنظمة والتعليمات السارية

:ثالث
ً
 سياسةال محتوى  ا

 عامه التزاماتأ. 

 االلتزام باآلتي: املؤسسات املاليةيجب على 

، وإذا لم يكن للمؤسسة من قبل مجلس إدارة املؤسسة املالية إلبالغ عن املخالفات وأن يتم اعتمادهالسياسة  إعداد

. الرئيس التنفيذياملالية مجلس إدارة فيتم اعتمادها من قبل 
ً
 أو املدير العام، وأن يتم مراجعتها سنويا

رفع تقرير دوري إلى مجلس اإلدارة ولجنة املراجعة في املؤسسة املالية بالحاالت التي تم استقبالها واإلجراءات التي تمت 

 حيالها.

 عملها.في نطاق  اأو خارجه املؤسسة املاليةداخل  مخالفة على التبليغ عن أيوأصحاب املصلحة حث منسوبيها 

غعن مدى سرية هوية  وأصحاب املصلحة منسوبيها وطمأنة توعية ِّ
 
بل

ُ
واملعلومات املتضمنة في البالغ لكل مراحل  امل

 املعالجة التي يمر بها البالغ.

 .ضده انتقاميأي إجراء  الحماية ملقدمي البالغات منتوفير 

 وإذا صحة البالغ من متأكدين غير أنهم بسبب مخالفات أي عن اإلبالغ في التردد عدمب وأصحاب املصلحة منسوبيها حث

عن  االمتناع وأصحاب املصلحة منسوبي املؤسسة املالية جميع من وأن املتوقع ال، أم االدعاء هذا إثبات يمكن كان ما
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 االدعاء تأكيد هذا يتم لم نية ولكن بحسن االدعاء هذا كان وإذا الكاذبة، واالدعاءات املسؤول غير والسلوك الشائعات

 .ضد مقدم البالغ إجراء أي اتخاذ يتم فلن التحقيق في

، وأن يكون الحد األدنى لوسائل باملعلومات عن كافة قنوات اإلبالغ عن املخالفات وأصحاب املصلحة نسوبيهاتزويد م

 (.بريدية، بريد إلكتروني ، موقع الكتروني، خدماتهاتف مباشر)القنوات اآلتية:  جميع اإلبالغ

  ها وأصحاب املصلحة على اإلبالغ وتوضيح مسؤولياتهم.برامج توعوية لحث منسوبيوضع 

 . وحدة معالجة املخالفاتب

 إلدارة االلتزام.
ً
 تؤسس املؤسسة املالية وحده إدارية مستقلة الستقبال ومعالجة البالغات وتتبع تنظيميا

 حاالت اإلبالغ عن املخالفات. ج

يرشدها إلى تصحيح الخطأ أو اإلجراء أو  دق عماباإلبالغ  وأصحاب املصلحة حث منسوبيها املؤسسات املاليةيجب على 

 :ةاألنشطة اآلتي ، واإلبالغ قد يكون عنالكشف عن املخالفات أو تعزيز القيم

 .املاليةالية أو التنظيم اإلداري في املؤسسة استغالل غير مشروع للموارد امل واملتمثل في أي الفساد املالي واإلداري،

 لنطاق عمل املؤسسة املاليةواج والسياسات والتعليمات لوائحمخالفة األنظمة وال
ً
 .بة االتباع وفقا

لحاق التي تشمل أي سلوك سلبي من شأنه إو ، في النطاق املكاني للعمل والسالمة والصحةالبيئة ب مخالفات تتعلق

 الضرر بالبيئة أو مكان العمل أو تهديد سالمة أي إنسان.

 غير الالئقة املخالفة للنظام العام واآلداب اإلسالمية والعادات والتقاليد.لتصرفات ا

 .اأو أصوله املؤسسة املاليةمتلكات ملستخدام اال سوء 

 .من قبل منسوبي املؤسسة املالية املؤسسة املاليةقرار قد يكون ضد مصلحة  أو اتخاذالسلطة  إساءة استخدام

 ل على األنظمة أو تستر على أخطاء نظامية.ياالتح أو املؤسسة املالية ر نظامية ألعمال تمرير عمليات غي

 .املؤسسة املاليةقوم بها ي أي من األعمال أو العقود التي تعند وجود تضارب في املصالح ف

 السرية وغيرها.يات تبادل األرقام عملك املنسوبيهاملؤسسة املالية ة من قبل الصالحيات املمنوح ند سوء استخدامع

 الحصول على منافع أو مكافآت غير مستحقة.

 اإلفصاح عن معلومات سرية بطريقة غير نظامية.

 التقارير املالية االحتيالية. التستر عن أو اتالف الوثائق الرسمية أو  املقصود اإلهمال و أبسوء النية  خفاءاإل 

 .املاليةباملؤسسة اإلهمال الجسيم الذي قد يترتب عليه اإلضرار 

 التستر على أي من املخالفات الواردة أعاله.
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غالتزامات . د ِّ
 
بل
ُ
 عن املخالفة امل

 
ُ
غينبغي على امل ِّ

 
 اآلتي:مراعاة  عن مخالفة بل

ساس حقيقي، واإلبالغ متى ما توفر اعم غير املستندة على أواملز  اإلشاعاتتحري املصداقية في اإلبالغ وذلك بتجنب 

 معطيات اشتباه حقيقية ومعقولة.  لديه

أو املؤسسة املالية زعزعة الثقة في أو  االنتقامأو اإليقاع بهم أو  تشويه سمعة اآلخرين تجنب البالغات الكيدية لغرض

 .أو أصحاب املصلحة امنسوبيه

ي من شأنها اإلرشاد إلى في اإلبالغ وإيضاح كافة التفاصيل ذات العالقة بالبالغ التبذل العناية الالزمة بتحري الدقة 

 دلة عن املخالفة وبما يتفق مع طبيعة املخالفة.كل ما من شأنه إعطاء تفاصيل وأحالة املخالفة وإرفاق 

 .غ عن املخالفة في أقرب فرصة ممكنهسرعة اإلبال 

 .للمؤسسة املاليةق الصالح العام يحقالسرية التامة للبالغ لت

 أو  اأو أحد منسوبيهاملؤسسة املالية ب إلحاق الضرر تشويه سمعة أو التي تؤدي إلى  االدعاءات الكيديةتحمل مسئولية 

 .أصحاب املصلحة

 عند تلقي البالغاملؤسسة املالية التزامات . ه

 بالغ مخالفة باآلتي: افي حال تلقيهاملؤسسة املالية لتزم ت

 .أو حجم تأثيره وأهميته أو كفاية معلوماته أو لغتهالتعامل مع أي بالغ بالجدية الالزمة مهما كانت طبيعة البالغ 

غاتخاذ كافة اإلجراءات التي من شأنها حماية  ِّ
 
بل

ُ
 وعدم اإلضرار به. امل

غإفادة  ِّ
 
بل

ُ
 .أمكن ذلك إن قرار وما تم التوصل إليه من  ،استالم بالغهعن  امل

 اإلجراءات التصحيحية للمخالفة في حال ثبوتها. اتخاذ

 وأصحاب املصلحة.منسوبيها مراعاة مصلحة 

 إحالة البالغات إلى الجهة املختصة في أعمال الضبط والتحقيق سواًء داخل املؤسسة املالية أو خارجها.

 لألنظمة والتعليمات. من تسجيالتمدة حفظ البالغات والوثائق ذات العالقة بها املؤسسة املالية راعي ت
ً
 وفقا

 إعداد تقارير خاصة بالبالغات وطرق معالجتها.

 

 

غ الشخص حمايةل التزامات عامه. و ِّ
 
بل
ُ
 املخالفة عن امل
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 املؤسسة املالية من منسوبيقد يصدر  انتقامي إجراء ايمن  كيديةالغير  البالغات مقدمي بحماية تلتزم املؤسسة املالية

 .املبلغ ضد

غلل يحق ال ِّ
 
 التي بالحمايةاملطالبة  ولم تكن املؤسسة املالية قادرة على تحديدها، اسمه وهويته يذكر لم الذي ُمبل

 ."2الرقم " ""ه الفقرة "ثالثا" واملذكورة في سياسةال هذه تغطيها

غ بشأن معلومات أية عن عدم اإلفصاحتلتزم املؤسسة املالية ب ِّ
 
بل

ُ
 ، ويستثنى من ذلك الجهاتاملخالفة عن الشخص امل

 املختصة، كجهات التحقيق والجهات القضائية.

 البالغ معالجة. ز

 قنوات التبليغ )وسائل رفع البالغ(. 1

الة  البيانات سرية تضمن قنواتاملؤسسة املالية وفر ت منسوبي املؤسسة  لبالغات تكون في متناول جميعلرفع اوفع 

 املالية وأصحاب املصلحة.

 املعالجة املوضوعية للبالغات. 2

تضمن معالجة موضوعية وتصاعدية ورسم  داخلية مع البالغات الواردة بموجب تعليمات املؤسسة املالية تعاملت

وأن يتم تصنيف البالغ حسب نوع املعالجة لكل بالغ بما يتناسب مع الهيكل اإلداري  خطة إجراءات تصحيحية.

 .للمؤسسة املالية

 اإلشراف واالعتماد. 3

 
ُ
د أصحاب حدوت ،بالغات املخالفات معالجة آليةسة داخلية لالعتماد واإلشراف على سيااملؤسسة املالية عد ت

 الصالحية في التعامل معها.

 اإلبالغ تقارير نظام آلي إلصدار . 4

 لها.املؤسسة املالية ضع ت
ً
 واضحا

ً
  الضوابط الالزمة الستعراض ما تتضمنه تقارير اإلبالغ بشكل يضمن فهما

ُ
عد وت

 خالله عرض املعلومات اآلتية على األقل:نظام آلي يمكن من 

 القناة التي تم استقبال البالغ من خاللها.

 .إجمالي عدد البالغات

 .إجمالي عدد البالغات حسب تصنيف املواضيع

 وعدد ما هو تحت اإلجراء. منها ةعدد املعالج

 .نوع املعالجة

 البالغ. قرير ألي مرحلة من مراحل معالجةت ؤسسةامليمكن من خالله أن تطلب  ما اآللي عبر النظام وأن يتاح
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 . مراحل معالجة البالغات5

عد املؤسسة املالية إجراءات عمل ملعالجة البالغات تصف خطوات كل إجراء بشكل تفصيلي وتتضمن تحديد دقيق 
ُ
ت

إجراءات الحية. وأن تتضمن للمدخالت واملخرجات والنماذج والنظم اآللية املستخدمة لكل إجراء وأصحاب الص

 حد أدنى املراحل اآلتية:العمل ك

 استقبال البالغ.

 تقييم مبدئي.

 تحديد خطة التحقق.

 توثيق املسوغات الداعمة لقرار املعالجة.

 القرار املتخذ للمعالجة.

 متابعة تنفيذ القرار.

 حفظ السجالت.

 قياس األداء ات. مؤشر ح

ملعالجة بالغات املخالفات يحدد فيه مستوى األداء من أن يكون هناك مؤشر لكل مرحلة من مراحل إجراءات العمل 

عدة من املؤسسة املالية.
ُ
 خالل قياس مدى استيفاء كافة متطلبات كل إجراء املحددة ضمن إجراءات العمل امل


