
 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سياسة مكافحة االحتيال
 



 

 المقدمة

يلتزم مصرف القرطاس باعلى المعايير من حيث ممارسات الحوكمة والشفافية والكفاءة المهنية 

. وتهدف هذة السياسة الى تشجيع كل فرد لمسؤلياتهم الوظيفيةء االفراد والعناية التامة في ادا

يعمل اويتعامل مع المصرف لالبالغ عن اي ممارسات احتيال على اي مستوى من مستويات 

العمل في المصرف مع ضمان الثقة والحماية وتعد سياسة مكافحة االحتيال جزاً هاماً في منظومة 

من النشاطات المصرفية كما يتولى مجلس االدارة  الحوكمة حيث يؤثر االحتيال على العديد

باستخدام افضل االنظمة والممارسات المعروفة لمكافحة عمليات االحتيال من خالل االلتزام 

التام بتبني ممارسات تحصين انظمتها وتوعية العاملين وتوعيه عمالئها من جهة اخرى وااللتزام 

 .مكافحة االحتيال تطبيق الحوكمة وبالتالي يتولى المسؤولية عن

 - الغرض :-

والغرض لالستثمار والتمويل  تقدم هذه السياسات والتوجيهات العامة لمكافحة االحتيال في مصرف القرطاس االسالمي 

 منها :

 دعم المعايير االخالقية العالية والسلوك المهنية . 

 المحافظة على نزاهة المصرف وسمعته . 

 حماية اصول واموال المصرف . 

 المحافظة على اعلى مستوى من االنشطة والخدمات المقدمة للمجتمع واالفراد . 

 -: المعنيون بااللتزام باالسياسة -2

 تسري  هذه السياسة على الفئات التالية:

 ي مصرف القرطاس االسالميجميع موظف . 

 . جميع المتعاملين مع المصرف 

 -: نطاق عمل السياسة-3

   شعععععروط ومتطلبعععععات الخاصعععععة بععععععاجرااات الرقابعععععة التعععععي معععععن شععععععانها ان وضععععععت هعععععذه السياسعععععة لبيععععععان

ل معهعععععععا ممعععععععا يرسععععععع  السعععععععلوك تسعععععععهم فعععععععي الحعععععععد معععععععن وقعععععععائع االحتيعععععععال ورصعععععععد وقوعهعععععععا والتعامععععععع

القعععععععويم والمسعععععععتدام معععععععن خعععععععالل اتاحعععععععة التوجيهعععععععات العامعععععععة وتحديعععععععد المسعععععععؤوليات وازاا المؤسسعععععععي 

 . وضع الضوابط واجرااات التحقيقات عند اللزوم

  ين فيهععععععا اي مععععععن المعنيععععععتسععععععري هععععععذه السياسععععععة علععععععى اي واقععععععع احتيععععععال فعلععععععي او محععععععل شععععععك يتععععععورط

 . بااللتزام بالسياسة

 -: تعاريف السياسة-4

  الواجبات الوظيفية الرسميةتنفيذ الفساد: عمل ينطوي على خيانة الثقة لدى. 

 ه الخفعععععاا حقيقععععععة مععععععا االحتيال:تصعععععرف او ممارسععععععة تيععععععر اخالقيعععععة تتسععععععم بعععععععد االمانعععععة وبالنيععععععة المبيتعععععع

سعععععععواا بالكلمعععععععات او بالتصعععععععرفات او التزيعععععععف معععععععامن شعععععععانه ان يسعععععععفر ععععععععن خسعععععععار  ماليعععععععة او تيعععععععر 



 

الماليعععععععة الخاطئعععععععة بنيعععععععة المحاسعععععععبية الخاطئعععععععة او اععععععععداد التقعععععععارير ماليعععععععة ويعععععععدخل فعععععععي اععععععععداد ذلعععععععك 

وتسعععععععتحدم هعععععععذه الكلمعععععععات العععععععى كععععععععل االحتيعععععععال ويمكعععععععن ان يتخعععععععذ االحتيعععععععال الكثيعععععععر مععععععععن االشعععععععكال 

تصعععععععععرفات المنطويعععععععععة علعععععععععى االخعععععععععتالس او التصعععععععععرفات المقترنعععععععععة لالخفعععععععععاا او التزيعععععععععف والحعععععععععاق ال

 او احتماال.فعال الضرر بالمصرف 

 -:الحوكمة والمسؤوليات المهنية ازاا االحتيال --5

النفتععععععاس والمسععععععااله وعلععععععى كععععععل موظعععععععف ايلتععععععزم المصععععععرف بععععععارقى المعععععععايير االخالقيععععععة واالدبيعععععععة وب

بالمصععععععرف ومسععععععتوياتهم الوظيفيععععععة ابععععععداا االلتععععععزام نفسععععععه والتحلععععععي بعععععع خالق علععععععى اخععععععتالف عالقععععععتهم 

القعععععععدو  الحسعععععععنة ازاا االلتعععععععزام بكعععععععل االنظمعععععععة واالجعععععععرااات والممارسعععععععات ومدونعععععععة السعععععععلوك المهنعععععععي 

تععععععزام والمؤسسععععععات الععععععذين يتعامععععععل معهععععععم ال المعمععععععول بهععععععا .كمععععععا يتوقععععععع المصععععععرف علععععععى كععععععل االفععععععراد

 . داااالمانة واتباع ارقى معايير اال

 مدونة السلوك المهني -أ

   تحععععععدد مدونععععععة السععععععلوك المهنععععععي توجيهععععععات واضععععععحة السععععععتجالا ثقافععععععة المصععععععرف والمعععععععايير المعتمععععععد

لديععععععة بشعععععع ن السععععععلوك المهنععععععي كمععععععا تبععععععين طبيعععععععة االداا السععععععلوكي واالخالقععععععي المتوقععععععع مععععععن مععععععوظفين 

 المصرف والمتعاملين ويتعين عليهم االلتزام به

 المهام والمسؤوليات  -ب

 المهعععععععام والمسعععععععؤوليات ذات الصعععععععلة بعععععععادار  مخعععععععاطر االحتيعععععععال وفععععععع  السياسعععععععات والمواثيععععععع   تحعععععععدد

واختصاصععععععععععات ومسععععععععععؤوليات الوحععععععععععدات االداريععععععععععة وتفععععععععععويض الصععععععععععالحيات والوصععععععععععف الععععععععععوظيفي 

 للوظائف ومهام التكليف الموظفين والجان وفرق العمل

 -مجلس االدار : -ج

االمتثععععععال والشععععععفافية والتععععععدقي  مخععععععاطر حععععععدو  االحتيععععععال علععععععى يتععععععولى مجلععععععس االدار  التاكععععععد مععععععن تقععععععيم قسععععععم 

الوجععععععه المناسععععععب والمثمععععععر بغيععععععة تمكععععععين ودعععععععم السععععععلوك االخالقععععععي فععععععي اوسععععععاط المععععععوظفين والمتعععععععاملين مععععععن 

 -اجل الوفاا بالمعايير المحدد  بصفة دائمة وفي هذا السياق يتولى مجلس االدار  مايلي :

 ر مدونة السلوك المهنيوضع معايير القياد  المناسبة في اطا 

  الوقوف على فهم واف لمخاطر االحتيال القائمة 

 االشراف الدائم على ادار  مخاطر االحتيال 

  تلقي ومتابعة تقارير مخاطر االحتيال وما يربط  بذلك من سياسات 

 اقرار السياسة واي تغيرات الحقة عليها 

  العععععداخلي المتعلععععع  بالحعععععد معععععن وقعععععوع االحتيعععععال االشعععععراف علعععععى مهعععععام ادار  الرقابعععععة الرقابعععععة الشعععععرعي

 ورصده والتعامل معه حال وقوعه

  الت كعععععد معععععن تعععععوفر المعععععوارد الكافيعععععة لعععععالدار  لتمطعععععين المصعععععرف معععععن تحقيععععع  االهعععععداف المنشعععععود  معععععن

 تقييم مخاطر حدو  االحتيال

 بعععععال  اصعععععدار بيعععععان يقعععععر بعععععه كعععععل المعععععوظفين والمتععععععاملين للت كيعععععد علعععععى اهميعععععة مكافحعععععة االحتيعععععال واال

 عنه في حال حدوثها او احتمال حدوثه 

 

 



 

 لجنة التدقي   -د 

 اعتماد نهج استباقي الدار  مخاطر االحتيال 

 تقييم ومراقبة معايير االداا وارساا سياسة عدم التهاون مع وقائع االحتيال 

  ارسععععععاا االجععععععرااات التععععععي ينبغععععععي علععععععى المععععععوظفين والمتعععععععاملين اتباعهععععععا للتعبيععععععر عععععععن مخععععععاوفهم مععععععن

وع احتيععععععععال او سععععععععلوك تيععععععععر اخالقععععععععي وذلععععععععك عععععععععن طريعععععععع  الهععععععععاتف او الموقععععععععع االلكترونععععععععي وقعععععععع

 للمصرف

 االجتماعات الدورية لتقيم مخاطر االحتيال والتعامل معها على الوجه المناسب 

 الحصول على تقارير دورية بش ن حاالت االحتيال المزعومة او المبلغ عنها 

  وتقوية اجرااات مكافحة االحتيالتقديم التوجيه والمشور  بخصوص تنفيذ 

 وحد  التدقي  الداخلي- ع

 -تتولى وحد  التدقي  الداخلي او من يقوم مقامها مايلي :

 تنسي   عملية تقييم حدو  االحتيال 

  تنسعععععععي  جوانعععععععب االلتعععععععزام معععععععع المراجععععععععات السعععععععنوية السعععععععتيراتيجيات التخفيعععععععف معععععععن اثعععععععار االحتيعععععععال

 مخاطر حدو  االحتيال بواسطة االدار  التنفيذية باالضافة الى مراجعات عملية تقييم 

   مراجعععععععععة شععععععععمولية وكفايعععععععععة مخععععععععاطر االحتيعععععععععال خاصععععععععة مخععععععععاطر تجعععععععععاوز بعععععععععض اعضعععععععععاا االدار

 التنفيذية واجرااات الرقابة الداخلية 

  مراععععععا  دراسعععععة تقيعععععيم مخعععععاطر االحتيعععععال لعععععدى وضعععععع خطعععععة تعععععدقي  السعععععنوي وتقيعععععيم مخعععععاطر االحتيعععععال

 فة دورسة بما لديها من قدرات في هذا الصددالذي تباشر االدار  بص

  قضععععععاا الوقععععععت وبععععععذل االهتمععععععام الكععععععافيين فععععععي تقيععععععيم وتنفيععععععذ اجععععععرااات الرقابععععععة الداخليععععععة المتعلقععععععة

 بادار  مخاطر االحتيال

 التصرف بشكل مستقل مع امكانيات الوصول الى لجنة التدقي  بشكل مناسب 

  االحتفاظ بسجل لواقع االحتيال المبلغ عنهاتسجيل ومقارنة وقائع االحتيال من خالل 

 االشراف على التحقيقات في واقع االحتيال الفعلية او محل الشك 

   مسعععععععاعد  المحققعععععععين فعععععععي وقعععععععائع االحتيعععععععال علعععععععى جمعععععععع االدلعععععععة واالحتفعععععععاظ بهعععععععا وتقعععععععديم الضعععععععوابط

 واالجرااات المناسبة لالدار  ازاا رصد وقائع االحتيال والحيلولة دوم وقوعها

 وحد  الشؤون القانونية : –  

 تتولى وحد  الشؤون القانونية او من يقوم مقامها في المصرف ما يلي:

 يم التوجية لفري  التحقي  المكلفتقد 

  توجيعععععععة المشعععععععور  لمجلعععععععس االدار  والمعععععععدير المفعععععععوض والوحعععععععدات االدار  المختلفعععععععة فعععععععي المصعععععععرف

االحتيععععععال او علععععععى مخععععععاطر االحتيععععععال بشعععععع ن المسععععععائل التععععععي تععععععؤثر علععععععى انشععععععطة المصععععععرف لمكافحععععععة 

ويعععععدخل فعععععي ذلعععععك علعععععى سعععععبيل المثعععععال الالحصعععععر بعععععذل العنايعععععة الواجبعععععة علعععععى وجعععععه المناسعععععب ومراجععععععة 

 السجالت لدى التعامل مع اطراف خارجية .

  تقعععععديم المشعععععور  بشععععع ن الوضعععععع القعععععانوني حعععععال مالحقعععععة المتعععععورطين فعععععي عمليعععععة االحتيعععععال معععععن اجعععععل

 التعويض عن االضرار المترتبة عن خيانة الثقة. استعاد  االصول المسروقة او

 



 

 االدار  التنفيذية - هـ

يتحمعععععععل المعععععععدير الممفعععععععوض واالدار  التنفيذيعععععععة مجمعععععععل مسعععععععؤوليات ورصعععععععد شعععععععبهات او وقعععععععائع االحتيعععععععال 

والتعامععععععل معهععععععا حععععععال وقوعهععععععا وتطععععععوير وتنفيععععععذ خطععععععة ادار  االحتيععععععال بمععععععا فععععععي ذلععععععك تحديععععععد مسععععععؤولية 

المنافيعععععة لالمانعععععة فعععععي مجعععععال عمعععععل كعععععل معععععدير وموظعععععف وفعععععي السعععععياق تتعععععولى  رصعععععد االحتيعععععال واالنشعععععطة

 االدار  التنفيذية مايلي :

 اا وتنفيععععععععذ االجععععععععرااات الرقابععععععععة الداخليععععععععة المناسععععععععبة عععععععععن طريعععععععع  صععععععععياتة وتنفيععععععععذ انشععععععععطة ارسعععععععع

 االحتيال من اجل الحيلولة دون وقوع االحتيال ورصده خالل وقوعها 

 وقوعهعععععععا فعععععععي مهعععععععام الوظيفيععععععة للجهعععععععاز التنفيعععععععذي او المحتمععععععل فهععععععم مخعععععععاطر االحتيععععععال المرتبطعععععععة بال

 نطاق مسؤولياته واالستعداد لها

 سعععععاا ثقافعععععة مناسعععععبة معععععن خعععععالل االقعععععوال واالفععععععال يتضععععع  معهعععععا  ععععععدم التسعععععامع او التهعععععاون  مععععععع را

االحتيعععععععال والتعامعععععععل معععععععع اي واقععععععععه بسعععععععرعة وحسعععععععم وضعععععععمان تععععععععرض المبلغعععععععين العععععععي ردرد افععععععععال 

 انتقامية

 لععععععععس االدار  بععععععععاالجرااات المتخععععععععذ  االدار  مخععععععععاطر االحتيععععععععال واصععععععععدار تقععععععععارير منتظمععععععععة ابععععععععال  مج

  عععععععن اي خطععععععوات تصععععععحيحية الزمععععععة مكافحععععععة االحتيععععععال ويشععععععمل ذلععععععك االبععععععالبشعععععع ن فعاليععععععة سياسععععععة 

 وكذلك االبال  عن اي واقعة احتيال فعلية 

 ف علععععععععى اي التاكععععععععد مععععععععن فحععععععععص سععععععععجالت المععععععععوردين والشععععععععركاا الحععععععععاليين والجععععععععدد بغيععععععععة الوقععععععععو

مشععععععكالت تععععععرتبط بسععععععالمة الوضععععععع المععععععالي او الملكيععععععة او السععععععمعة او النزاهععععععه قععععععد تشععععععكل خطععععععر تيععععععر 

 مقبول على المصرف

 -الموظفون :-و

 يلتزم الموظفون على اختالف مستوياتهم الوظيفية بما يلي:

  فهععععععم المسععععععؤوليات المناطععععععة بكععععععل مععععععنهم ضعععععععمان اطععععععار الرقابععععععة الداخليععععععة وكيفيععععععة صععععععياتة وتنفيعععععععذ

جععععععرااات المرتبطععععععة بمهععععععامهم الوظيفيععععععة علععععععى نحععععععو يتععععععي  ادار  مخععععععاطر االحتيععععععال مقرونععععععة بفهععععععم اال

  واف لحقيقة مفادها وان عدم االلتزام من ش ن ان يفس  المجال امام وقوع االحتيال 

 مام االساسي بطبيعة االحتيال والقدر  على ادراك المؤشرات الداله عليةلاال 

  وفهمهعععععععععععا مثالحسياسعععععععععععة مكافحعععععععععععة االحتيال مدونعععععععععععة السعععععععععععلوك قعععععععععععراا  السياسعععععععععععات واالجعععععععععععرااات

 المني االفصاس والشفافية  السياسات واالجرااات ذات الصله(

  المشعععععاركة فعععععي ايجادبيئعععععة رقابيعععععة فعالعععععة وصعععععياتة وتنفيعععععذ انشعععععطة االحتيعععععال والمشعععععاركة فعععععي مراقبعععععة

 تلك االنشطة 

 التعاون في التحقيقات بشان االحتيال 

  اسعععععععتخدام معععععععوارد المصعععععععرف وخاصعععععععة المعععععععوارد الماليعععععععة سعععععععواا كانعععععععت التصعععععععرف بمسعععععععؤولية عنعععععععد

 نقدية ام عبر انظمة الدفع وكذلك التعامل مع زبائن المصرف

  بوجود تصرف مريب او احتمال حدو  واقعة احتيال فورا في حال شك او االعتقادا االبال 

 ف او مناقشعععععة االمتنعععععاع ععععععن المضعععععي فعععععي التحقيععععع  فعععععي الواقععععععة موضعععععوع العععععبال  او موجهعععععة المخعععععال

 الوقع مع اي شخص مالم تطلب ذلك لجنة التدقي  

 مراعاه ح  الموظف في االبال  عن واقعة احتيال فعلية او محتملة 

 



 

 -الحد من االحتيال: -6

وقععععععععائي لرصععععععععدوتحليل وادار  مخععععععععاطر االحتيععععععععال التععععععععي قععععععععد تحععععععععرم يجععععععععب علععععععععى االدار  اعتمععععععععاد نهععععععععج 

 ه المصرف من تحقي  اهدافه او استيراتيجيات

 -معايير القياد : -أ

  يجععععععب ان توضععععععع معععععععايير القيععععععاد  بشععععععكل يضععععععمن عععععععدم التهععععععاون مععععععع االحتيععععععال بععععععداا مععععععن منصععععععب

 رئيس مجلس االدار  وصوال الى كل عضو بفري  االدار  التنفيذية 

 تقييم مخاطر حدو  االحتيال -ب

  المعععععععوظفين المناسعععععععبيين والنظعععععععر فعععععععي تقيعععععععيم مخعععععععاطر االحتيعععععععال علعععععععى اسعععععععاس منهجعععععععي معععععععع اشعععععععراك

احتماليععععععععة ووسععععععععائل االحتيععععععععال وبيععععععععان المسععععععععار االجرائععععععععي المناسععععععععب للحلولععععععععة دون تحقعععععععع  مخععععععععاطر 

 االحتيال او التخفيف منها حال وقوعها

  مععععععن الععععععوارد ان يقععععععع االحتيععععععال فععععععي مجععععععاالت ذات سععععععجالت نظيفععععععة تمامععععععا ومععععععن ثمععععععة فععععععان الواقععععععع

لمجعععععال بعينعععععة عرضعععععه السعععععاب  او السعععععجل الخعععععالي منهعععععا لعععععيس دلعععععيال فعععععي حعععععد ذاتعععععه علعععععى معععععا اذا كعععععان ا

 لحدو  واقع االحتيال من عدمه

 اجرااات الرقابة المانعة لالحتيال : -ج

علععععععى كعععععععل المععععععوظفين ان يقعععععععروا بعععععع نهم قعععععععد قعععععععرأوا واسععععععتوعبو مدونعععععععة السععععععلوك المهنعععععععي وسياسعععععععة  -1

 مكافحة االحتيال وانهم يعتزمون االلتزام بهما بغية دعم ادار  المصرف مخاطر االحتيال 

 -وارد البشرية مايلي :تتولى ادار  الم -2

  اجععععععراا تحقيقععععععات فععععععي السععععععير  الذاتيععععععة وفحععععععص للسععععععجالت وتوثيعععععع  نتععععععائج الفحوصععععععات لللتحقعععععع  مععععععن

صعععععععععحة اوراق المرشعععععععععحين للوظعععععععععائف وكفعععععععععاااتهم ومطابقعععععععععة المهعععععععععارات معععععععععع متطلبعععععععععات الوظعععععععععائف 

واالحاطععععععة علمععععععا بععععععاي مشععععععكالت تمععععععس النزاهععععععه الشخصععععععية بمععععععا مععععععن شعععععع نه التعععععع ثير علععععععى مالامععععععة 

 ن للوظائف المتقدمين لهاالمرشحي

  الحصعععععول علعععععى االثباتعععععات الالزمعععععة للمسعععععير  الوظيفيعععععة والتعليميعععععة المشعععععار اليهعععععا فعععععي طلعععععب الوظيفعععععة

 او في السير  الذاتية 

 تنظيم جلسات تدريبية بصفة دورية لتوعية الموظفين بطرق االحتيال 

 ببيانات الحضور واالنصراف لجميع الموظفين االحتفاظ 

  االداا والمكافعععععع ت لكععععععل المععععععوظفين ومراعععععععا  المرتبطععععععة بالعمععععععل ومععععععا يتعلعععععع  بععععععذلك عععععععن تقيععععععيم بععععععرامج

 سلوكيات واداا وف  هذه السياسة

 على كل الموظفين اتباع اجرااات تفويض الصالحيات المعتمد  في المصرف -3

 رصد االحتيال: -7

  وضععععععععع اجععععععععرااات يجععععععععب علععععععععى االدار  الماليععععععععة وادار  المععععععععوارد البشععععععععرية وادار  تقنيععععععععة المعلومععععععععات

حازمعععععة وصعععععارمة معععععن اجعععععل زيعععععاد  قعععععدرتهم علعععععى علعععععى رصعععععد وقعععععائع االحتيعععععال ومنعععععع وقوعهعععععا وضعععععبط 

التكععععععاليف وحمايععععععة العوائععععععد كمععععععا يجععععععب ان تصععععععمم هععععععذه االجععععععرااات بطريقععععععة تكشععععععف عععععععن اي واقعععععععة 

 احتيال لدى وقوعها

 عععععععامالت الماليععععععة يجععععععب االسععععععتعانة باالنظمععععععة االليععععععة الفعالععععععة لتحديععععععد مظععععععاهر الخطععععععر المحتمععععععل فععععععي الم

كمععععععا ينبغععععععي االسععععععتعانة بتحليععععععل البيانععععععات والتعععععععدقي  وتيرهععععععا مععععععن االدوات لرصععععععد انشععععععطة االحتيعععععععال 

 بكفاا  واقتدار .



 

 الت الخاصعععععععة بالعمعععععععل علعععععععى معععععععوظفي المصعععععععرف االلتعععععععزام باالفصعععععععاس والشعععععععفافية فعععععععي اطعععععععار المععععععععام

ثعععععععل السعععععععرقة بحسعععععععن نيعععععععة ععععععععن اي تصعععععععرف او ممارسعععععععة تتسعععععععم بععععععععدم االمانعععععععة م وعلعععععععيهم االبعععععععال 

 واالحتيال والفساد المتعمد لموارد المصرف او االخفاا المتعمد للمعلومات.

 تعععععععات ععععععععن االحعععععععدا  والسعععععععلوكيات او الممارسعععععععات تيعععععععر ة اليعععععععة معععععععن اجعععععععل تقعععععععديم الباليجعععععععب اتاحععععععع

االخالقيعععععععة او تيعععععععر المناسعععععععبة عبعععععععر خعععععععط هعععععععاتفي خعععععععاص او عبعععععععر الموقعععععععع االلكترونعععععععي للمصعععععععرف 

اصعععععية حجعععععب هويعععععة الشعععععخص كمعععععا يجعععععب ان يحعععععافظ المصعععععرف علعععععى ويجعععععب ان تعععععوفر هعععععذه االليعععععة خ

الشععععععخص المبلععععععغ وضععععععمان عععععععدم تعرضععععععه الي اجععععععرااات عقابيععععععة عنععععععد االبععععععال  عععععععن شععععععكوكه سععععععرية 

فععععي وقععععوع مخالفععععة بحسععععن نيععععة بمععععا فععععي ذلععععك االبععععال  عععععن اي مخالفععععة قععععد يقععععوم بهععععا رئيسععععه المباشععععر 

 او تير المباشر

 وقعععععععائع االحتيعععععععال ويجعععععععب التقعععععععدم بالبالتعععععععات  يتحمعععععععل كعععععععل موظعععععععف المسعععععععؤولية ععععععععن االبعععععععال  ععععععععن

 مباشر  عبر القنوات المخصصة لذلك

   اذا تقعععععععدم الموظعععععععف بعععععععبال  عععععععععن واقععععععععة احتيعععععععال العععععععى المشععععععععرف ويتعععععععولى المشعععععععرف اخطععععععععار ادار

 الموارد البشرية او الجنة التدقي  او المستوى االداري االعلى اذا طم ن ذلك .

  ت ديبية في ح  مقدم البالغ الكيدي .اي ادعااات كيدية قد تقضي الى اجرااات 

 -التعامل مع االحتيال :-8

تعتبععععععر خطععععععة التعامععععععل معععععععع االحتيععععععال واحععععععد  معععععععن االجععععععرااات المفضععععععله التعععععععي يقععععععوم بهععععععا الفريععععععع   -1

المخععععععتص وينبغععععععي ان يرعاهععععععا رئععععععيس لجنععععععة التععععععدقي  وفريعععععع  التحقيعععععع  لععععععدى حععععععدو  واقعععععععة احتيععععععال 

 جسيمة .

غ عنهعععععا حمراجععععععة مبدئيعععععة(بغرض الوقعععععوف علعععععى فهعععععم للمسعععععتوى المبلععععع وقعععععائعتقيعععععيم لجنعععععة التعععععدقي  ال -2

المحتمععععععععععل حداخلععععععععععي او خععععععععععارجي  مسععععععععععتوى تععععععععععورط المععععععععععوظفين الداخليين..ال (ومععععععععععدى تحقعععععععععع  اي 

مخالفععععععة محتملععععععة وكععععععذلك جسععععععامة الواقعععععععة موضععععععوع البععععععالغ وتتخععععععذ قععععععرارا بشعععععع ن الحععععععاجى الجععععععراا 

 . اضافي

مععععععدى االحتيععععععال ومسععععععتوى التععععععورط داخععععععل اذا تقععععععرر اجععععععراا التحقيعععععع  فيكععععععون الغععععععرض منععععععع تقععععععدير  -3

اسعععععععبيين المصعععععععرف يشعععععععكل رئعععععععيس لجنعععععععة التعععععععدقي  فريععععععع  التحقيععععععع  بالتنسعععععععي  معععععععع االشعععععععخاص المن

 المععععععععدير المفوض مععععععععدير الشععععععععؤون القانونية مععععععععدير المععععععععوارد البشععععععععرية   او االدار  حرئععععععععيس مجلععععععععس 

و احعععععععدى رئعععععععيس لجنعععععععة معنيعععععععة (وفعععععععي حعععععععاالت بعينهعععععععا ويجعععععععوز ان يشعععععععرف مجلعععععععس االدار  بنفسعععععععه ا

 . لجان االخرى على التحقي 

تختلععععععف االجععععععرااات المطلوبععععععة اتخاذهععععععا فععععععي كععععععل تحقيعععععع  بععععععاختالف طبيعععععععة المخععععععاوف او الشععععععكوى او  -4

المخالفعععععععة المبلعععععععغ عنهعععععععا وضعععععععروف الموقعععععععف موضعععععععوع التحقيععععععع  ومعععععععن االمثلعععععععه علعععععععى االجعععععععرااات 

 الممكن اتخاذها :

 لشكاوي او المخالفات المبلغ عنهاالحصول على نسخه من ا . 

 فعععععي ذلعععععك تغييعععععر االقفعععععال وسعععععبل الوصعععععول العععععى مة البيانعععععات بعععععاي صعععععيغة كانعععععت بمعععععا تحديعععععد وجمعععععع سعععععال

 . االنظمة االلكترونية

 الحصول على الوثائ  وتحليلها . 

  التحقعععععع  المبععععععدئي مععععععن المعلومععععععات الععععععوارد  مععععععن اجععععععل التمميععععععر بععععععين صععععععحة االدعععععععااات والوقععععععوف

 . اساس له من الصحة او الكيدي منها على ماال

 تحليل البيانات وف  معايير البيان الهيكلي وتير الهيكلي . 

 يععععععع  المقعععععععابالت واصعععععععدار قعععععععراراتهم علعععععععىمقابلعععععععة االفعععععععراد المعننعععععععين فعععععععي المصعععععععرف وخارجعععععععة وتوث 

 . المستفاد  الوقائع



 

  تععععع مين سعععععالمة الوثعععععائ  واالدلعععععه المناسعععععبة فعععععي معععععايتعل  باالحتيعععععال المشعععععكوك فعععععي وقوععععععه ومعععععن ذلعععععك

ه فيعععععععععه وحاسعععععععععبه الشخصعععععععععي ومفكرتعععععععععه اليوميعععععععععة وملفاتعععععععععه ووثائقعععععععععة محتويعععععععععات مكتعععععععععب المشعععععععععتب

 . الشخصية

 .توثي  محاضر االجتماع مع االفراد المعنيين واعتماد قبولهم بالنتائج وصياتة تقرير بذلك 

موضعععععوعيا بغيعععععة االنتهعععععاا العععععى الوقعععععائع  يتعععععولى فريععععع  التحقيععععع  تقيعععععيم نتعععععائج خطعععععوات عملعععععه تقييمعععععا -5

 . وتقديمها على نحو واض  وموجز

ينبغععععععي ان تتحععععععدد صععععععيغة التقععععععارير وتععععععواري  تسععععععليمها وتيرهععععععا مععععععن المخرجععععععات بمعرفععععععة اصععععععحاب  -6

 الش ن المشرفين بالتنسي  مع فري  التحقيقخال مرحلة التخطيط المبدئي .

 تحتفظ اللجنة بوثائ  التحقي  الورقية وااللكترونية وتشمل على سبيل المثال: -7

  بيانات المالية وسجالت المقابالت .الخاصة بالوثائ  اجرااات االختبارات والتسويات 

  تحليل البيانات ومخططات التحقي  والقوائم المرجعة الخاصة باستكمال االجرااات 

  رسائل البريد  االلكتروني ذات الصله بالتحقي 

 . اي مذكرات استشارية 

المراجعععععععة  ديجععععععوز لمجلععععععس االدار  او اي مععععععن الجهععععععات التععععععي يحععععععددها مراجعععععععة تقريععععععر التحقيعععععع  وبععععععع -8

تقريععععععر التحقيعععععع  يحععععععدد المجلععععععس مععععععا اذا كععععععان االمععععععر يقتضععععععي المزيععععععد مععععععن التحقيقععععععات او االجععععععرااات 

 التصحيحية

 ينبغي مراعات االمور التالية اثناا التحقي  -9

 قعععععععاا علعععععععى سعععععععرية المعلومعععععععات التعععععععي جمععععععععت واقتصعععععععار توزيعهعععععععا علعععععععى معععععععن يحععععععع  لهعععععععم يجععععععب االب

هميععععععععة لجنععععععععب المسععععععععاس بسععععععععمعة االشععععععععخاص معرفتهععععععععا دون سععععععععواهم وهععععععععذا االمععععععععر فععععععععي تايععععععععة اال

المشععععععتبه بهععععععم الععععععذين تنتهععععععي التحقيقععععععات بتبرئععععععة سععععععاحاتهم مععععععن المخالفععععععه وكععععععذلك لحمايععععععة المصععععععرف 

 من المسؤولية المدنية المحتمله.

  اشعععععععراك وحعععععععد  الشعععععععؤون القانونيعععععععة وادار  المعععععععوارد البشعععععععرية فعععععععي مرحلعععععععة مبكعععععععر  معععععععن العمليعععععععة

اوراق العلعععععععم ولضععععععمان ععععععععدم المسععععععاس بحقعععععععوق  وصععععععوال العععععععى مرحلععععععة التحقيععععععع  مععععععن اجعععععععل حمايععععععة

 الموظفين

  يجععععععب حمايععععععة االدلععععععة والبععععععراهين وتجنععععععب تلععععععف اي منهععععععا وبمععععععا يضععععععمن اتاحتهععععععا خععععععالل االجععععععرااات

 القانونية

  يجعععععععب علعععععععى فريععععععع  التحقيععععععع  مراجععععععععة كعععععععل الحقعععععععائ  والوقعععععععائع حتعععععععى يتسعععععععنى لعععععععه اجعععععععراا تقعععععععويم

 موضوعي .

 ع عمليات المصرفيجب ان يقلل التحقي  قدر االمكان من انقطا 

 تنفيذ توصيات التحقي  :-9

يتععععععولى فريعععععع  التحقيعععععع  تقععععععديم النتععععععائج والتوصععععععيات الععععععى لجنععععععة التععععععدقي  وتصععععععدر اللجنععععععة توصععععععياتها  -1

 الى مجلس االدار  

مراجعععععععة التقريععععععر وبنعععععععا علععععععى نتائجععععععه يتوصععععععل مجلعععععععس االدار  بشعععععع نه مععععععع المععععععدير المفعععععععوض  بعععععععد -2

 لتنفيذ التوصيات.

 يخصص المدير المفوض شخصيا للتعامل مع وسائل االعالم اذا اعتبر ذلك ضروريا  -3

تعاد  لتعععععدابير الجنائيعععععة او المدنيعععععة (السعععععينبغعععععي اتخعععععاذ كعععععل الخطعععععوات المعقولعععععه حبمعععععا فعععععي ذلعععععك اتخعععععاذ ا -4

ممتلكعععععات المصعععععرف التعععععي نهبعععععت او اسعععععيا اسعععععتغاللها فعععععي الواقععععععة االحتيعععععال سعععععواا بطريقعععععة مباشعععععر 

 او تير مباشر 

 يجب ان تطلب اللجنة من االدار  المختصة افادتها بتنفيذ التوصيات الصادر  -5



 

ت المبلععععععغ عنهععععععا وينبغععععععي تحععععععدي  هععععععذ السععععععجل بصععععععفة اتحععععععتفظ اللجنععععععة بسععععععجل بالشععععععكاوي او المخالفعععععع -6

 منتظمة

 االشراف على السياسة وااللتزام بها :-10

اسعععععة مععععععن خعععععالل اسععععععتقبال تشعععععرف لجنعععععة التععععععدقي  التابععععععة العععععى مجلععععععس االدار  علعععععى تنفيععععععذ هعععععذه السي -1

العععععععدروس المسعععععععتفاد   البالتعععععععات والتحقيععععععع  فيهعععععععا ورفعععععععع التوصعععععععيات العععععععى مجلعععععععس االدار  وتعععععععدوين

 اي تعديالت معتمد  في سياسة المصرف بناا على هذه الدروس ومتابعة اجراا 

يراجعععععع مجلعععععس االدار  هعععععذه السياسعععععة معععععن فتعععععر  العععععى اخعععععرى وفقعععععا  لمعععععا تقتضعععععية الحاجعععععة وبنعععععاا علعععععى  -2

 اللجنة وال تعدل اال بموافقة المجلس.توصيات 


