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المؤسسة :مؤسسة النقد العربي السعودي.
الشركة :شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني.
المجلس :مجلس االدارة.
أصحاب المصلحة :كل من له مصلحة مع الشركة ،كالمساهمين ،والدائنين ،والعمالء ،والموردين ،وأي طرف
خارجي.
منسوبي الشركة  :أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة منه ،والمسئولين التنفيذين ،والموظفين (رسميين
ومتعاقدين) ،واالستشاريين ،والموظفين الذين يعملون من خالل طرف ثالث.
المخالفة :أي عملية احتيال ،أو فساد ،أو تواطؤ ،أو إكراه أو سلوك غير قانوني ،أو سوء تصرف ،أو سوء إدارة
مالية أو تجاوزات محاسبية أو وجود تضارب في المصالح أو أي تصرف خاطئ أو ممارسات غير نظامية أو غير
أخالقية أو غير ذلك من انتهاكات لألنظمة والتعليمات السارية أو التستر على أي مما سبق.
ال ُم ِبلّغ :الشخص الذي يقوم باإلبالغ عن مخالفة.
مسؤول البالغات :الشخص الذي يقوم بتلقي البالغ.
وحدة معالجة المخالفات  :الجهة المسؤولة التي تتبع إلى إدارة االلتزام وهي الجهة المخولة في تلقي البالغات
الصادرة من ال ُمبلّغ.

ب المراجع:
 oسياسة اإلبالغ عن المخالفات لدى المؤسسات المالية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي في أغسطس
2019م.

ج اإلطار العام

تعتبر "سياسة وإجراءات اإلبالغ عن المخالفات" مرجع معتمد لتحديد أُطر سياسة شركة اتحاد الخليج التي يجب
االلتزام بها كحد أدنى في استقبال بالغات المخالفات ومعالجتها.

د الهدف:
o

o
o
o
o
o
o
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تعد سياسة اإلبالغ عن المخالفات عنصرا ً رئيسا ً في حماية نزاهتها وتتطلب الدعم الفعال من جميع منسوبيها
وأصحاب المصلحة الذين يتعين عليهم التبليغ عن أي وقائع يشتبه في انطوائها على مخالفة .ويجب أيضا ً على
منسوبي الشركة وأصحاب المصلحة التعاون في عمليات التحقيق في هذه الوقائع .وأن تقوم بتشجيعهم على التعاون
التام من خالل إيجاد بيئة ذات موثوقية وحماية قصوى لهم.
تهدف هذه السياسة إلى تحديد الحد األدنى للضوابط الالزمة الستقبال البالغات ومعالجتها ليكون من السهل على
منسوبي الشركة وأصحاب المصلحة التبليغ عن المخالفات دون أن يترتب على تصرفهم على أثر سلبي.
تقديم ضمان بأن جميع اإلفصاحات سيتم التعامل معها على محمل الجد ،وتُعامل بسرية تامة وتُدار دون خوف من
األذى على ال ُمبلغ بأي شكل من األشكال.
المساعدة في تعزيز وتطوير ثقافة المساءلة والنزاهة والشعور بالمسؤولية لدى كافة العاملين بالشركة.
توفير إجراءات واضحة لإلبالغ عن هذه المخالفات ومعالجتها.
توفير وسيلة سرية للموظفين وأصحاب المصالح لغرض اإلبالغ عن أي مخالفة.
الوقاية من سوء السلوك وردعه بشكل استباقي مما قد يؤثر على األداء المالي ويضر بسمعة الشركة.

ه الغـرض:

السعي إلى خلق قنوات اتصال آمنة بين ال ُم ِبلّغ ووحدة معالجة المخالفات الستقبال ومعالجة البالغات عن أي انتهاكات ارتكبت
أو ترتكب أو على وشك أن ترتكب بغرض مكافحة االحتيال واالختالس وقضايا الفساد والسلوك غير القانوني أو غير
األخالقي أو غير المهني تم أو سوف يتم من قبل الموظفين أو اإلدارة التنفيذية أو أعضاء مجلس اإلدارة أو الموردين أو
الوكالء وغيرهم من منسوبي الشركة وأصحاب المصلحة.

و النطـاق:
تطبق هذه الوثيقة على منسوبي الشركة وأصحاب المصلحة في جميع اإلجراءات المتخذة لمعالجة بالغ عن مخالفة أو سوء
تصرف لدى الشركة.

ز معايير عامة:
o
o
o
o
o
o
o

تحل هذه السياسة واإلجراءات محل أي سياسة مماثلة صدرت أو اعتمدت بتاريخ سابق العتماد هذه السياسة
واإلجراءات.
يتوجب رفع تقرير دوري إلى مجلس اإلدارة ولجنة المراجعة في الشركة بالبالغات والحاالت التي تم استقبالها
واإلجراءات التي تم اتخاذها حيال تلك البالغات.
إن هذه السياسة واإلجراءات تشجع وتحث منسوبي الشركة وأصحاب المصلحة على التبليغ عن أي مخالفة داخل
الشركة أو خارجها في نطاق عملها.
يتم التعامل مع هوية المبلغ والمعلومات المتضمنة في أي بالغ بسرية تامة وذلك لجميع مراحل المعالجة التي يمر
بها البالغ.
ّ
تضمن هذه السياسة واإلجراءات توفير الحماية لمقدمي البالغات من أي إجراء انتقامي ضد ال ُم ِبلغ.
يتوجب عدم التردد في اإلبالغ عن أي مخالفة كون أن ال ُم ِبلّغ غير متأكد من صحة البالغ ،وإذا ما كان يمكن إثبات
هذا البالغ أو اإلدعاء أم ال.
يجب على جميع منسوبي الشركة وأصحاب المصلحة االمتناع عن الشائعات والسلوك غير المسؤول في اإلدعاءات
الكاذبة ،وإذا كان هذا اإلدعاء بحسن نية ولكن لم يتم تأكيد هذا اإلدعاء في التحقيق فلن يتم اتخاذ أي إجراء ضد مقدم
البالغ.

ح حاالت اإلبالغ عن األنشطة المخالفة:
تحث الشركة منسوبيها وأصحاب المصلحة باإلبالغ عما قد يرشدها إلى تصحيح الخطأ أو اإلجراء أو الكشف عن المخالفات
أو تعزيز القيم ،واإلبالغ يكون عن األنشطة اآلتية:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
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الفساد المالي واإلداري ،والمتمثل في أي استغالل غير مشروع للموارد المالية أو التنظيم اإلداري في الشركة.
مخالفة األنظمة واللوائح والتعليمات والسياسات واجبة االتباع الصادرة عن الجهات الرقابية والنظامية بما فيها
أنظمة وقوانين مؤسسة النقد العربي السعودي.
مخالفات تتعلق بالبيئة والصحة والسالمة في النطاق المكاني للعمل ،والتي تشمل أي سلوك سلبي من شأنه إلحاق
الضرر بالبيئة أو مكان العمل أو تهديد سالمة أي إنسان.
التصرفات غير الالئقة المخالفة للنظام العام واآلداب اإلسالمية والعادات والتقاليد.
سوء االستخدام لممتلكات الشركة أو أصولها.
إساءة استخدام السلطة أو اتخاذ قرار قد يكون ضد مصلحة الشركة من قبل منسوبيها.
تمرير عمليات غير نظامية ألعمال الشركة أو التحايل على األنظمة أو تستر على أخطاء نظامية.
عند وجود تضارب في المصالح في أي من األعمال أو العقود التي تقوم بها الشركة.

.9
.10
.11
.12
.13
.14

عند سوء استخدام الصالحيات الممنوحة من قبل الشركة لمنسوبيها كعمليات تبادل األرقام السرية وغيرها.
الحصول على منافع أو مكافآت غير مستحقة.
اإلفصاح عن معلومات سرية بطريقة غير نظامية.
اإلخفاء بسوء النية أو اإلهمال المقصود أو اتالف الوثائق الرسمية أو التستر عن التقارير المالية االحتيالية.
اإلهمال الجسيم الذي قد يترتب عليه اإلضرار بالشركة.
التستر على أي من المخالفات الواردة أعاله.

ط وسائل اإلبالغ وقنواتها:
يمكن لمنسوبي الشركة وأصحاب المصلحة اإلبالغ عن أي مخالفة أو االستفسار عن ما إذا كان تصرف ما يمثل مخالفة،
وذلك من خالل القنوات التالية:
 oهاتف مباشر:
0138358499
 oالموقع االلكتروني الخاص بشركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني  /اإلبالغ عن المخالفات:
https://gulfunion.com.sa/violations-reporting/
 oالخدمات البريدية:
وحدة معالجة المخالفات – إدارة االلتزام
الدمام – المملكة العربية السعودية
 5719الدمام 31432
 oالبريد االلكتروني (خاص فقط بالبالغات):
GUWBS@gulfunion-saudi.com

ي التزامات المبلغ عن المخالفة:

ينبغي على ال ُم ِبلّغ عن أي مخالفة مراعاة التالي:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
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تحري المصداقية في اإلبالغ وذلك بتجنب اإلشاعات والمزاعم غير المستتندة على أساس حقيقي ،واإلبالغ متى
ما توفر لديه معطيات اشتباه حقيقية ومعقولة.
تجنب البالغات الكيدية لغرض تشويه سمعة اآلخرين أو اإليقاع بهم أو االنتقام أو زعزعة الثقة في الشركة أو
منسوبيها أو أصحاب المصلحة.
بذل ا لعناية الواجبة بتحري الدقة في اإلبالغ وإيضاح كافة التفاصيل ذات العالقة بالبالغ التي من شأنها اإلرشاد
إلى حالة المخالفة وإرفاق كل ما من شأنه إعطاء تفاصيل وأدلة عن المخالفة وبما يتفق مع طبيعة المخالفة.
سرعة اإلبالغ عن المخالفة في أقرب فرصة ممكنه.
السرية التامة للبالغ لتحقيق الصالح العام للشركة.
تحمل مسؤوليات اإلدعاءات الكيدية التي تؤدي إلى تشويه سمعة أو إلحالق الضرر بالشركة أو أحد منسوبيها أو
أصحاب المصحلة.

ك التزامات الشركة عند تلقي البالغ:
تلتزم الشركة من خالل وحدة معالجة المخالفات التابعة إلدارة االلتزام باآلتي:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

التعامل مع أي بالغ بالجدية الالزمة مهما كانت طبيعة البالغ أو لغته أو كفاية معلوماته أو حجم تأثيره وأهميته.
اتخاذ كافة اإلجراءات التي من شأنها حماية المبلغ وعدم اإلضرار به.
إفادة المبلغ عن استالم البالغ ،وحالة البالغ ،وما تم التوصل إليه من قرار إن أمكن ذلك.
اتخاذ اإلجراءات التصحيحة للمخالفة في حال ثبوتها.
مراعاة مصلحة منسوبي الشركة وأصحاب المصلحة.
إحالة البالغات إلى الجهة المختصة في أعمال الضبط والتحقيق سواء داخل الشركة أو خارجها.
تراعي الشركة مدة حفظ البالغات والوثائق ذات العالقة بها من تسجيالت وفقا ً لألنظمة والتعليمات وبحد أدنى مدة
عشرة سنوات من تاريخ حدوث اإلبالغ.
إعداد تقارير خاصة بالبالغات وطرق معالجتها.
التعامل مع البالغات الواردة بموجب تعليمات داخلية تضمن معالجة موضوعية وتصاعدية ورسم خطة إجراءات
تصحيحة .وأن يتم تصنيف البالغ حسب نوع المعالجة لكل بالغ بما يتناسب مع الهيكل اإلداري للشركة.

ل التزامات عامة لحماية الشخص ال ُمبِلّغ عن المخالفة:
 .1تلتزم الشركة بحماية مقدمي البالغات غير الكيدية من أي إجراء انتقامي قد يصدر من منسوبي الشركة ضد ال ُمبِلّغ.
 .2ال يحق لل ُم ِبلّغ الذي لم يذكر اسمه وهويته ولم تكن الشركة قادرة على تحديد االسم والهوية الخاصة به ،المطالبة
بالحماية التي تغطيها هذه السياسة واإلجراءات.
ّ
 .3تلتزم الشركة بعدم اإلفصاح عن أية معلومات بشأن الشخص ال ُم ِبلغ عن المخالفة ،ويستثنى من ذلك الجهات
المختصة ،كجهات التحقيق والجهات القضائية في المملكة العربية السعودية.

م مراحل معالجة البالغات:
يتم دراسة البالغات واتخاذ اإلجراء المناسب ،وذلك خالل سبعة أيام عمل ،وفيما يلي ،إجراءات العمل التفصيلية الواجب
اتباعها بما يخص معالجة البالغات:
.1

.2

.3

.4

استقبال البالغ:
خالل يوم عمل ،سوف يتم تزويد المبلغ بإشعار استالم البالغ ذو الصلة ،بحيث سوف يحتوي اإلشعار على رقم
مرجعي خاص بكل بالغ ،وذلك بحسب القناة التي تم رفع البالغ من خاللها.
تقييم مبدئي:
خالل يومين عمل ،سوف تقوم وحدة معالجة المخالفات بدراسة البالغ ووضع تقييم مبدئي حول البالغ ،وذلك بعد
اإلطالع على مسوغات الب الغ ،والمستندات الداعمة لذلك البالغ إن وجدت ،ومناقشة البالغ مع المبلغ (في حال
كان اسم المبلغ معروف لدى وحدة معالجة المخالفات).
تحديد خطة التحقق:
خالل يومين عمل ،سوف تقوم وحدة معالجة المخالفات بالنظر بصحة البالغ عن المخالفة ،وفي حال ثبوت صحة
البالغ ،سوف تقوم الوحدة بوضع خطة تصحيحة وإجرائية التخاذ الالزم.
توثيق المسوغات الداعمة لقرار المعالجة:
سوف تقوم وحدة معالجة المخالفات بتدوين وتوثيق جميع المسوغات والقرارات التي تم ساهمت في اتخاذ القرار
في شأن البالغ ذو الصلة.
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 .5القرار المتخذ للمعالجة:
خالل يومين عمل ،سوف يتم اعتماد القرار المتخذ بشأن البالغ ،واإلجراء التصحيحي الواجب اتباعه.
 .6متابعة تنفيذ القرار:
يتوجب على وحدة معالجة المخالفات ،متابعة القرار واإلجراء التصحيح ،وذلك بشكل شهري ،للتأكد من عدم
تكرار أي مخالفة مشابهة للمخالفة التي تم رفعها من خالل البالغات السابقة.
 .7حفظ السجالت:
تحفظ السجالت لمدة عشرة سنوات على األقل ،وذلك من تاريخ رفع البالغ.

ن اإلشراف واالعتماد:
إن إدارة االلتزام هي اإلدارة المعنية والمسؤولة عن اإلشراف عن تطبيق ما جاء في هذه السياسة واإلجراءات ،وإن إدارة
االلتزام هي الجهة المسؤولة عن مراجعة هذه السياسة واإلجراءات وهي الجهة المناطة بتعديل السياسة إن تطلب األمر
ذلك ،وبحسب ما تراه إدارة االلتزام.

س تاريخ النفاذ والمراجعة:
تحل هذه السياسة واإلجراءات محل أي سياسة مشابهة سبق اعتمادها لتاريخ هذه السياسة واإلجراءات ،ويتم العمل بهذه
السياسة بنفاذ مباشر من تاريخ اعتماد السياسة من مجلس اإلدارة ،ويجب مراجعتها بشكل سنوي.

ع النشر:
يتم نشر هذه السياسة واإلجراءات على الموقع االلكتروني الخاص بالشركة.
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