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1
1.1

INTRODUCTION
Purpose
This document outlines El Sewedy Electric
"hereafter the Company" policy concerning
Fraud and provides guidelines for the
implementation and enforcement of the
Company Fraud Control Policy “hereafter
the “Policy”. The Board of Directors (Board)
will approve this Policy and any future
amendments to it.

1.2

Definitions

المقدمة

1

الھدف

١-١

إن الھ دف م ن سياس ة مكافح ة االحتي ال ف ي ش ركة
الس ويدي اليكتري ك "االش ركة" ھ و توض يح اإلج راءات
.الت ي س وف تطب ق ف ي الش ركة لمكافح ة االحتي ال
ويعتم د مجل س االدارة "مجل س اإلدارة" ھ ذه السياس ة
.وأية تعديالت مستقبلية عليھا

تعريفات

After taking into consideration the legal
provisions of the Egyptian laws and any
other relevant law in the Country, the word
“Fraud” under this policy shall be used to
refer to all acts of: fraud, breach of trust,
misappropriation, wasting, embezzlement,
bribery, causing harm to company’s fund, and
what is deemed as public property also every
illegal act that could affect the public
financial interest for the company.

م ع األخ ذ باالعتب ار األحك ام القانوني ة ال واردة ب القوانين
،المصرية وتع ديالتھا وأي ق انون آخ ر ذي ص لة ف ي الدول ة
 بحي ث تش ير-  االحتيال- فإننا سنذكر في ھذه السياسة كلمة
 االحتي ال وخيان ة األمان ة:أينم ا ورد ذكرھ ا إل ى ك ل م ن
واالختالس والتبديد واإلضرار بأموال الشركة والرشوة وما
 وك ل عم ل غي ر ق انوني م ن ش أنه المس اس.ف ي حكمھ ا
بمصلحة مالية للشركة

Fraud can take many forms that are normally
characterized by some form of deliberate
deception to facilitate or conceal the
misappropriation
of
assets,
whereas
corruption involves a breach of trust in the
performance of official duties. Additionally,
misconduct has a broad concept, generally
referring to violations of law, regulations and
internal policies and procedures.

يمك ن أن يأخ ذ االحتي ال أش كال متع ددة والت ي تتص ف ع ادة
بن وع م ن الخ داع المتعم د لتس ھيل أو إخف اء االس تيالء عل ى
األص ول بينم ا يتض من الفس اد خيان ة األمان ة ل دى أداء
 ف إن لس وء التص رف، وباإلض افة لھ ذا.الواجب ات الرس مية
مفھوما ً واسعاً يشير بشكل عام إلى مخالفة الق وانين والل وائح
.والسياسات واإلجراءات الداخلية

٢- ١

For the purpose of this Policy, fraud,  تعتب ر عب ارات االحتي ال وس وء،ولغ رض ھ ذه السياس ة
misconduct, and corruption will be "التص رف والفس اد متض منة ف ي كلم ة "االحتي ال
.(")وتدعى فيما يلي "االحتيال
encompassed into the word “Fraud”
(hereafter “Fraud”).
1.3

Policy Objective and Scope
The Policy is designed to ensure the
following:
 protect Company funds and other assets;

أھداف ونطاق السياسة
:تم إعداد ھذه السياسة لضمان ما يلي
 حماية األموال واألصول األخرى

 maintain the highest standard of ethics,  المحافظ ة عل ى أعل ى مس توى م ن األخالقي ات والس لوك
professional conduct and fiduciary
.المھني واألداء القويم
responsibility;
 maintain integrity of the Company;
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 المحافظة على نزاھة الشركة

٣-١

 secure the Company’s businesses;
 protect reputation of the Company, and its
employees;

 المحافظة على أعمال الشركة
 حماية سمعة الشركة وموظفيھا

 maintain the highest level of services to  المحافظة عل ى أعل ى مس توى م ن الخ دمات المقدم ة إل ى
the community, and the individuals
.المجتمع؛ واألفراد
 Communicate the Company commitment
to best practice.

2.

. تعميم التزام الشركة بأفضل الممارسات المھنية

This Policy has been established to outline
the requirement for the development of
controls that will assist in the detection,
prevention and response of Fraud against the
Company. It is the intention of the Company
to promote consistent organizational
behavior by providing guidelines and
assigning responsibility for the development
of controls and conduct of Fraud
investigations.

وض عت ھ ذه السياس ة لتط وير الض وابط الت ي س وف
تس اعد ف ي الح د م ن والكش ف وال رد عل ى عملي ات
 وتن وي الش ركة الت رويج.االحتي ال ض د الش ركة
لســـ ـلوك مؤسس ي متناس ق بوض ع التوجيھ ات وتحدي د
مس ؤولية تط وير الض وابط وإج راء التحقيق ات فيم ا
.يتعلق بعمليات االحتيال

This Policy must be applied to any Fraud, or
suspected Fraud, involving the Company’s
Board of directors, , Executive Management,
Management or staff as well as all those who
conduct business with the Company, such as
any third party agents, representatives,
including
stakeholders,
consultants,
contractors,
suppliers,
vendors,
subcontractors and agent (collectively,
“Stakeholders”).
Investigations shall be conducted irrespective
of the individuals’ position or tenure with the
Company.

يج ب تطبي ق ھ ذه السياس ة عل ى أي ة عملي ة احتي ال فعلي ة
أو مش تبه بھ ا ت رتبط بمجل س االدارة أو كب ار اإلداري ين
 باإلض افة إل ى،وغي رھم م ن اإلداري ين والم وظفين
: مث ال.أولئ ك ال ذين يقوم ون بأعم ال م ع الش ركة
الممثل ين ع ن الغي ر بم ا ف ي ذل ك المتع املين ذوي العالق ة
واالستش اريين والمق اولين والم وردين والب ائعين
والمق اولين م ن الب اطن وال وكالء )وي دعون مجتمع ين
.(""األطراف ذوي العالقة

GOVERNANCE AND PROFESSIONAL
ETHICS STATEMENT
The Company is committed to promote
honesty and opposition to Fraud, and does
not permit Fraud to be tolerated or
perpetuated.
The Company is committed to the highest
ethical moral standards and accountability.
All employees at all levels are expected to
share this commitment and to lead by
example, ensuring adherence to all
appropriate regulations, procedures, practices
and codes of conduct. The Board expects
individuals and organizations with whom it
comes in contact, to act with honesty and no
intent to commit Fraud against it.
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يج ب إج راء التحقيق ات بغ ض النظ ر ع ن منص ب أو
.عالقة الشخص المعني في الشركة
 الحوكمة وبيان األخالقيات المھنية٢
تح رص الش ركة عل ى النزاھ ة والتص دي ألي ة أعم ال
احتيالي ة وال تس مح بالتھ اون أو اس تمرار وج ود
.االحتيال
 م ن.تلت زم الش ركة ب أعلى المع ايير المھني ة والمحاس بة
المتوق ع م ن كاف ة الم وظفين ف ي كاف ة المس تويات
المش اركة ف ي ھ ذا االلت زام وأن يكون وا ق دوة لغي رھم م ن
حي ث ض مان التقي د بكاف ة الل وائح واإلج راءات
 يتوق ع مجل س.والممارس ات وقواع د الس لوك المناس بة
اإلدارة م ن األف راد والھيئ ات الت ي تتعام ل الش ركة معھ م
أن يتص رفوا بنزاھ ة وب دون الني ة الرتك اب عملي ات
.احتيال ضد الشركة

2.1

Code of Conduct
The company Code of Conduct establishes
clear, ethical guidelines that define its
culture and standards of ethical behavior and
reflects
the
Board
and
Executive
Management (hereafter “Management”)
commitment to Fraud Risk Management. All
Employees and Stakeholders are required to
adhere to the standards set out in the Code of
Conduct of the Company.

قواعد السلوك المھني

١-٢

إن قواع د الس لوك المھن ي ل دى الش ركة تش تمل عل ى
توجيھ ات أخالقي ة واض حة تح دد ثقافتھ ا ومق اييس
الس لوك األخالق ي وتعك س الت زام مجل س اإلدارة
والم دراء التنفي ذيين )وي دعون "اإلدارة"( تج اه إدارة
 إن جمي ع الم وظفين واألط راف.مخ اطر االحتي ال
ذوي العالق ة مط البين بالتقي د بالمق اييس المبين ة ف ي
.قواعد السلوك الخاصة بالشركة

2.2

Roles and Responsibilities

المھام والمسؤوليات

٢-٢

2.2.1

The Company policies, job descriptions, تح دد سياس ات الش ركة ووص ف الوظ ائف واإلرش ادات
charters and delegations of authority define وتف ويض الص الحيات األدوار والمس ؤوليات المتعلق ة
.بإدارة مخاطر االحتيال
roles and responsibilities related to Fraud
Risk Management.
Board of Directors
مجلس اإلدارة

١-٢-٢

The Board shall ensure that Management يض من مجل س االدارة أن تق وم اإلدارة بتوثي ق
designs effective Fraud Risk Management إج راءات فعال ة إلدارة مخ اطر االحتي ال لتمك ين
documentation to empower employees and الم وظفين م ن انتھ اج الس لوك األخالق ي وتش جيعه ل دى
.العمالء والموردين للوفاء بھذه المعايير بشكل دائم
to encourage ethical behavior of customers
and vendors, to meet these standards every
day.
The Board shall:
:يلتزم مجلس اإلدارة بما يلي
 Obtain a clear understanding of Fraud
risk.
 Maintain oversights of Fraud Risk
Management and address when general
risk to the Company is considered.
 Monitor the Company’s reports on Fraud
risk, policies and control activities.
 Establish mechanisms to ensure receiving
accurate and timely information from
employees, internal and external auditors
and other Stakeholder regarding potential
Fraud occurrences.
 Oversee the internal control function
established
by
Management
for
prevention, detection and response to
Fraud.
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. الحصول على فھم واضح لمخاطر االحتيال
 المحافظ ة عل ى مراقب ة إدارة مخ اطر االحتي ال
بحي ث تك ون ض من بن ود المخ اطر العام ة المحيط ة
.بالشركة
 متابع ة تق ارير الش ركة بخص وص مخ اطر االحتي ال
.والسياسات وضوابط الرقابة
 وض ع آلي ات لض مان اس تالم معلوم ات دقيق ة وف ي
الوق ت المطل وب م ن الم وظفين والم راجعين
ال داخليين والخ ارجيين واألط راف األخ رى ذات
.العالقة بخصوص حاالت االحتيال المحتملة
 اإلش راف عل ى مھم ة الرقاب ة الداخلي ة الت ي وض عتھا
.اإلدارة لمنع االحتيال والكشف عنه واالستجابة له

 Ensure that Management has adequate
resources at its disposal to enable the
Department to achieve its Fraud Risk
Management objectives.
 Set appropriate tone at the top through the
CEO of the Company, job descriptions,
hiring, evaluations, and succession
planning process.
 Issue a statement to be acknowledged by
the
Company’s
Employees
and
Stakeholders stressing the importance of
the Fraud risk mitigation, acknowledging
the Company’s potential vulnerability to
Fraud and establish the responsibility for
each person within the Company to
support Fraud Risk Management.
2.2.2 Audit Committee
The Audit Committee shall:
 Adopt a proactive approach to Fraud Risk
Management.
 Assess, monitor, and influence the tone at
the top and reinforcing a zero-tolerance
Policy for Fraud.
 Maintain an active role in the oversight of
the Company’s assessment of Fraud risk
and uses internal auditors, or other
designated personnel, to monitor Fraud
risks.
 Meet frequently enough, for long enough
periods, and with sufficient preparation to
reasonably assess and respond to the risk
of Fraud.
 Appoint legal, accounting and other
professionals when deemed necessary.
 Seek the advice of internal and/or external
counsels whenever dealing with issues of
Fraud allegations; provide specific
consideration, oversight of this exposure
when reviewing the work of Management
and internal auditors, and require them to
be alert for and report any such exposure
as they carry out their duties.
 Receive regular reports on the status of
reported Fraud.
 Evaluate the Company’s processes and
procedures for screening potential
employees, including performance of
background check.
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 ض مان وج ود م وارد كافي ة تح ت تص رف اإلدارة
لتمكينھ ا م ن تحقي ق األھ داف الخاص ة ب إدارة
.مخاطر االحتيال الخاصة بھا
 وض ع مب ادئ ب دأً ب اإلدارة العلي ا م روراً ب الرئيس
التنفي ذي بخص وص الوص ف ال وظيفي والتوظي ف
.والتقييم وخطط اإلحالل
 إص دار بي ان يخط ر ب ه م وظفي الش ركة واألط راف
ذات العالق ة وال ذي يش دد عل ى أھمي ة التعام ل م ع
مخ اطر االحتي ال م ع اإلق رار بع دم ق درة الش ركة
 وتحدي د مس ؤولية،منف ردة عل ى مواجھ ة االحتي ال
ك ل ش خص ض من الش ركة ل دعم عملي ة إدارة
.مخاطر االحتيال

لجنة المراجعة
:تلتزم لجنة المراجعة بما يلي
. اعتماد منھج فعال إلدارة مخاطر االحتيال
 تقي يم ومراقب ة والت أثير عل ى توج ه اإلدارة العلي ا
والتأكي د عل ى سياس ة الش ركة بع دم قب ول أي ن وع
.من أنواع االحتيال
 المحافظ ة عل ى دور فع ال ف ي اإلش راف عل ى تقي يم
الش ركة لمخ اطر االحتي ال واس تخدام الم راجعين
ال داخليين أو أي م وظفين آخ رين لمراقب ة مخ اطر
.االحتيال
 عق د اجتماع ات دوري ة كافي ة م ع التحض ير لھ ا
.بشكل كاف لتقييم مخاطر االحتيال والتعامل معھا
 تعي ين مستش ارين ق انونيين ومحاس بين وغي رھم م ن
.الخبراء المختصين حسب الضرورة
 طل ب الحص ول عل ى االستش ارة م ن مستش ارين
 أو خ ارجيين للتعام ل م ع عملي ات/داخلي ين و
 وإعط اء أھمي ة ونظ رة مح ددة،االحتي ال المش تبه بھ ا
لھ ذا األم ر عن د مراجع ة عم ل اإلدارة والم راجعين
ال داخليين والطل ب م نھم ب أن يأخ ذو ح ذرھم تج اه
تل ك المخ اطر الت ي ق د يتعرض وا لھ ا أثن اء تأدي ة
.واجباتھم واإلبالغ عنھا
 اس تالم تق ارير منتظم ة بش أن ح االت االحتي ال المبل غ
.عنھا
 تقي يم عملي ات وإج راءات الش ركة بخص وص فح ص
 بم ا ف ي ذل ك،بيان ات الم وظفين المحتم ل تعيي نھم
.مراجعة سيرھم الذاتية

٢-٢-٢

 Compare the reasonableness of financial
reporting results with prior or forecasted
results and considering quarterly analysis
of applicable areas.
 Establish procedures for employees and
others to report concerns about fraud and
unethical behavior, and implementing a
detailed process for the Audit Committee
to monitor and follow through on these
communications.
 Provide other insight into and guidance on
implementing or strengthening antifraud
measures.
 Evaluate Management's approach and
documentation with respect to the
processing of manual journal entries and
the reporting cycle closing process.
 Provide oversight to the Company's
internal control over financial reporting
and contemplating the potential for
Management override of or inappropriate
influence over those controls.
2.2.3 CEO
The CEO shall take overall responsibility for
the prevention, detection and response of
Fraud, and is liable to be called to account by
the Board of the Department for specific
failures. However, the above responsibility
fall directly on Management and may involve
all employees.
2.2.4 Management

 مقارن ة م دى مالئم ة نت ائج التق ارير المالي ة م ع
النت ائج الس ابقة أو المتوقع ة م ع األخ ذ ف ي االعتب ار
التحل يالت الرب ع س نوية لتل ك النت ائج ح ال إمكاني ة
.ذلك
 وض ع إج راءات للم وظفين وغي رھم لإلب الغ ع ن
المخ اوف بش أن االحتي ال والس لوك غي ر األخالق ي
وتطبي ق إج راءات مفص لة للجن ة المراجع ة للمراقب ة
.والمتابعة من خالل ھذه البالغات
 تق ديم توجيھ ات وتوص يات أخ رى بخص وص
.تطبيق أو تعزيز إجراءات مكافحة االحتيال
 تقي يم منھجي ة اإلدارة والمس تندات المتعلق ة بمعالج ة
القي ود اليومي ة اليدوي ة وعملي ة إغ الق الحس ابات
.وإعداد التقارير
 مراقب ة اإلج راءات الرقابي ة الخاص ة بإع داد
التق ارير المالي ة وبي ان إمكاني ة تج اوز اإلدارة أو
.تأثيرھا السلبي على تلك اإلجراءات

الرئيس التنفيذي
يتحم ل ال رئيس التنفي ذي المس ؤولية الكلي ة للح د م ن
ًاالحتي ال والحماي ة من ه والتعام ل مع ه ويعتب ر مس ؤوال
أم ام مجل س اإلدارة ع ن أي ح االت تقص ير ي تم
 إال أن المس ؤوليات الم ذكورة س لفاً تق ع عل ى.اكتش افھا
ع اتق اإلدارة بش كل مباش ر ويمك ن أن تش مل كاف ة
.الموظفين
اإلدارة

The Department Management shall be تتحم ل اإلدارة المس ؤولية ع ن تط وير وتطبي ق خط ة
responsible for the development and  بم ا ف ي ذل ك مس ؤولية ك ل م دير،إدارة مخ اطر االحتي ال
implementation of the Fraud Risk ع ن ك ل موظ ف للكش ف ع ن االحتي ال أو األعم ال غي ر
.النزيھة في مجال عملھم
Management plan, including each manager’s
responsibility for each employee for
detecting Fraud or related dishonest activities
in their areas of responsibility.
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٣-٢-٢

٤-٢-٢

Management shall:
 Establish and implement adequate internal
controls to prevent and detect fraud.
 Be familiar with the types of Fraud that
might occur in their area and be alert to
them.
 Create a culture through words and actions
where it is clear that Fraud is not tolerated,
that any such behavior is dealt with swiftly
and decisively, and that disclosures will not
suffer retribution.
 Report to the Board of the Company on
what actions have been taken to manage
Fraud risk and regularly report on the
effectiveness
of
the
Fraud
Risk
Management Program.
This includes
reporting any remedial steps that are
needed, as well as reporting actual Fraud
instances.
 Ensure that the Company performs
background checks on new and existing
suppliers, customers, and business partners
to identify any issues of financial health,
ownership, reputation, and integrity that
may represent an unacceptable risk to the
business.
2.2.5 Staff
All levels of staff, including Management,
shall:
 Have a basic understanding of Fraud and
be aware of the red flags.
 Understand their roles within the internal
control framework and how their job
procedures are designed to manage Fraud
risk and when non-compliance may create
an opportunity for Fraud to occur or go
undetected.
 Read and understand policies and
procedures (e.g. the Fraud Policy, code of
conduct, and disclosure procedures), as
well as other operational policies and
procedures, such as procurement manuals.
 Participate in the process of creating a
strong control environment, designing and
implementing Fraud control activities, as
well as participate in monitoring these
activities.
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:تلتزم اإلدارة بما يلي
 وض ع وتطبي ق ض وابط داخلي ة كافي ة لمن ع االحتي ال
.والكشف عنه
 أن تك ون عل ى دراي ة ب أنواع االحتي ال الت ي يمك ن أن
.تحدث ضمن مجالھا والتنبه لھا
 إنش اء ثقاف ة م ن خ الل األق وال واألفع ال للتأكي د عل ى
ع دم التس اھل م ع االحتي ال والتعام ل م ع مث ل ھ ذا
الس لوك بش كل س ريع وح ازم وع دم تع رض مق دمي
.البالغات إلى االنتقام منھم
 إب الغ مجل س اإلدارة ع ن اإلج راءات الت ي اتخ ذت
إلدارة مخ اطر االحتي ال وتق ديم تق ارير دوري ة ع ن
 وال ذي يش مل،فعالي ة برن امج إدارة مخ اطر االحتي ال
اإلب الغ ع ن أي ة خط وات تص حيحية الزم ة باإلض افة
.إلى اإلبالغ عن حاالت االحتيال الفعلية

 ض مان إج راء الش ركة عملي ة تحق ق م ن الس ير الذاتي ة
للم وردين والعم الء وش ركاء العم ل الج دد والح اليين
لتحدي د أي ة مالحظ ات تتعل ق بس المة الوض ع الم الي
ًوالملكي ة والس معة والنزاھ ة والت ي ق د تش كل خط را
.غير مقبول على العمل

الموظفون
يلت زم الموظف ون م ن كاف ة المس تويات بم ا ف ي ذل ك
:اإلدارة بما يلي
 أن يك ون ل ديھم فھ م أساس ي لالحتي ال وأن يكون وا
.على علم بالمؤشرات الدالة عليه
 فھ م أدوارھ م ض من إط ار الرقاب ة الداخلي ة وكيفي ة أن
إج راءاتھم الوظيفي ة مص ممة إلدارة مخ اطر
 ومت ى ي ؤدي ع دم االلت زام ب القوانين،االحتي ال
والل وائح والمواثي ق إل ى خل ق فرص ة لح دوث
.االحتيال أو عدم الكشف عنه
 سياس ة: ق راءة وفھ م السياس ات واإلج راءات )مث ال
مكافح ة االحتي ال وقواع د الس لوك المھن ي وإج راءات
اإلب الغ ع ن ح االت االحتي ال( باإلض افة إل ى
السياس ات واإلج راءات التش غيلية مث ل دلي ل
.المشتريات
 المش اركة ف ي عملي ة خل ق بيئ ة رقابي ة فعال ة وتص ميم
وتطبي ق أنش طة مكافح ة االحتي ال باإلض افة إل ى
.المشاركة في مراقبة تلك األنشطة

٥-٢-٢

 Cooperate in investigations.
 Acting with propriety in the use of the
Company’s resources and in the handling
and use of Company’s funds whether they
are involved with cash or payment systems,
receipts or dealing with contractors,
suppliers or customers.
 Report immediately according to the Fraud
Reporting Process if they suspect or
believe that there is evidence of irregular or
improper behavior or that a fraud or
misconduct may have been committed.
 Refrain from further investigation of the
incident, confrontation of the alleged
violator, or further discussion of the
incident with anyone unless requested to by
Audit Committee, Internal Audit, Legal
Affairs and/or law enforcement personnel.
 Take into consideration the employee’s
right to report any Fraud or suspected
Fraud case, he must be committed to the
requirements of the Code of Conduct and
the required respect to the public
occupation, as his report should be done
using proper language and not based on
hearsay or false allegation not supported
with sufficient evidence.
2.2.6

Legal Department
Legal Department shall:
 Supervise and conduct investigations for
the alleged or suspected Fraud cases
 Seek the advice of internal or external
Auditors whenever dealing with issues of
suspected Fraud cases and provide specific
consideration and oversight of this
exposure.
 Determine the type of error and whether it
has been occurred or there may be
dishonesty or fraud.
 Implementing and ongoing monitoring of
this policy.
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. التعاون في التحقيقات
 التص رف بش كل مالئ م عن د اس تخدام م وارد وأم وال
 س واء كان ت مرتبط ة ب األموال أو أنظم ة، الش ركة
دف ع أو المب الغ المس تلمة أو التعام ل م ع المق اولين أو
.الموردين أو العمالء
 وفق ا إلج راءات اإلب الغ ع ن عملي ات-  اإلب الغ ف ورا
االحتي ال ف ي حال ة االش تباه أو االعتق اد بوج ود دلي ل
عل ى أي س لوك غي ر مھن ي أو غي ر أخالق ي أو
.احتمال ارتكاب واقعة احتيال أو أي تجاوز
 االمتن اع ع ن إج راء مزي د م ن التحقيق ات ف ي الواقع ة
أو مواجھ ة المخ الف المش تبه ب ه أو ع ن مناقش ة
الواقع ة م ع أي ش خص إال بن اء عل ى طل ب م ن لجن ة
المراجع ة أو إدارة المراجع ة الداخلي ه أو الش ؤون
.أو موظفو تنفيذ القانون/القانونية و
 م ع مراع اة ح ق الموظ ف ف ي اإلب الغ ع ن حال ة
إحتي ال أو ش بھة إحتي ال فإن ه يج ب علي ه أن يلت زم
بقواع د الس لوك المھن ي واإلحت رام الواج ب للوظيف ة
العام ة ب أال يتض من بالغ ه نص ا ً خارج ا ً ع ن النظ ام
واآلداب العام ة وأال يس تند ف ي بالغ ه عل ى أق وال
مرس لة أو إدع اءات كيدي ه ال تس تند إل ى أدل ة أو ق رائن
.تؤيد بالغه

الشؤون القانونية
:تلتزم الشؤون القانونية بما يلي
اإلش راف عل ى أو إج راء تحقيق ات الش ركة ف ي
ِ 
.حاالت اإلحتيال المزعومة أو المشتبه بھا
 طل ب الحص ول عل ى اإلستش ارات الفني ة م ن
الم راجعين ال داخليين أو الخ ارجيين للتعام ل م ع
عملي ات اإلحتي ال المش تبه بھ ا وإعط اء أھمي ة ونظ رة
.محددة لھذا األمر
 تحدي د ن وع الخط أ م ن عدم ه أو إذا ك ان ھن اك
.تصرف غير نزيه أو إحتيالي
. التطبيق والمراقبة المستمرة لھذه السياسة

٦-٢-٢

 Registering and comparing Fraud incidents
reports by maintaining a log of the reported
Fraud cases and any other matters related
to the Legal Department. The log should
include the report number or subject, date,
report source, investigator name, receiving
date, delivery date after completing the
investigation, investigation outcome.
 Meet frequently with the Company’s
employees and providing the necessary
training to increase their awareness of the
nature of Fraud, how to detect it and the
areas of weaknesses that contribute to its
occurrence in light of the investigations
outcome.
2.2.7

Internal Audit

 قي د ومقارن ة تق ارير ح وادث اإلحتي ال بإنش اء س جالت
مس تقلة لقي د المخالف ات وغيرھ ا م ن الموض وعات
الت ي تخ تص بھ ا الش ؤون القانوني ة يثب ت بھ ا رق م
 وتاريخ ه وجھ ة وروده وإس م،المخالف ة أو الموض وع
المحق ق المعن ي ب التحقيق وت اريخ اإلس تالم وت اريخ
تس ليمه بع د إنتھ اء الفح ص أو التحقي ق ونتيج ة
. الفحص أو التحقيق
 عق د االجتماع ات الدوري ة وال دورات التدريبي ة
لم وظفي الش ركة لتبص يرھم بطبيع ة ج رائم االحتي ال
وكيفي ة اكتش افھا وم واطن القص ور الت ي ت ؤدي إليھ ا
.على ضوء ما يتكشف من التحقيقات

 المراجعة الداخلية٧-٢-٢

Internal Audit shall:

:تلتزم إدارة المراجعة الداخلية بما يلي

 Coordinate the Fraud Risk Assessment
process.
 Coordinate compliance with the annual
review of Fraud mitigation strategies in
addition to the Fraud Risk Assessment by
the Board.
 Provide objective assurance to the Board
and Management that adequate Fraud
controls exist to identify Fraud risk and
ensure that the controls are functioning
effectively.
 Review the comprehensiveness and
adequacy of the risk identified by
Management — particularly with regard to
Management override risk.
 Consider the Company’s Fraud risk
Assessment when developing their Annual
Audit Plan and review Management’s
Fraud and capabilities periodically.
 Spend adequate time and attention to
evaluating the design and operation of
internal controls related to Fraud Risk
Management.
 Act independently and have adequate
access to the Audit Committee.

. تنسيق عملية تقييم مخاطر االحتيال
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 تنس يق اإللت زام ب إجراء مراجع ة س نوية
الس تراتيجيات التقلي ل م ن مخ اطر االحتي ال باإلض افة
.إلى تقييم مخاطر االحتيال من قبل مجلس اإلدارة
 تق ديم تأكي د موض وعي إل ى مجل س اإلدارة واإلدارة
بوج ود ض وابط كافي ة لتحدي د مخ اطر االحتي ال
.والتأكد من تطبيق تلك الضوابط بشكل فعال
 مراجع ة عام ة وش املة للمخ اطر الت ي ت م تحدي دھا م ن
 وبش كل خ اص فيم ا يتعل ق بمخ اطر،قب ل اإلدارة
.تجاوز اإلدارة
 دراس ة تقي يم الش ركة لمخ اطر االحتي ال عن د إع داد
خط ة المراجع ة الس نوية وإج راء مراجع ة دوري ة
إلمكان ات اإلدارة وأي ة أعم ال احتيالي ة ق د ت م ارتكابھ ا
.من قبلھا
 تخص يص الوق ت المناس ب وب ذل عناي ة كافي ة لتقي يم
تص ميم وعم ل إج راءات الرقاب ة الداخلي ة فيم ا يتعل ق
.بإدارة مخاطر االحتيال
 التص رف بش كل مس تقل م ع إمكاني ة الوص ول إل ى
.لجنة المراجعة بشكل مناسب

3.

FRAUD PREVENTION

الحد من االحتيال

٣

Management must adopt a preventative يج ب عل ى اإلدارة اعتم اد طريق ة وقائي ة لتحدي د وتحلي ل
approach for identifying, analyzing and وإدارة مخ اطر عملي ات االحتي ال والت ي تس اعد الش ركة
managing the risk of Fraud that could prevent عل ي تحقي ق أھ دافھا أو إس تراتيجيتھا للح د م ن عملي ات
.اإلحتيال
the Company from achieving its business
objectives or strategies.
3.1

Fraud Control Capacity Assessment

.تقييم مدى فاعلية ضوابط مكافحة االحتيال

١- ٣

Management must use the Fraud Control يج ب عل ى اإلدارة اس تخدام قائم ة تقي يم م دى فاعلي ة
Capacity Matrix " as a tool to conduct a ض وابط مكافح ة االحتي ال "القائم ة وذل ك إلج راء تقي يم
technical assessment to obtain knowledge of فن ي للحص ول عل ى معلوم ات بخص وص م دى فاعلي ة
if its Fraud Risk Management control level.
.الرقابة على إدارة مخاطر االحتيال
The Matrix will be approved by the Audit  يج ب عل ى.ي تم اعتم اد القائم ة م ن قب ل لجن ة المراجع ة
Committee. Management must make all اإلدارة ب ذل كاف ة الجھ ود لتحقي ق والمحافظ ة عل ى
efforts to achieve and maintain at least the المس توى الثال ث عل ى األق ل بع د س نتين م ن ب دء تطبي ق
Level 3 - after two years of Policy inception.
.ھذه السياسة
3.2

Fraud Risk Assessment
A Fraud Risk Assessment shall be performed
on a systematic and recurring basis, involve
appropriate personnel, consider relevant Fraud
schemes and scenarios, and map those Fraud
schemes and scenarios to mitigating controls.

3.3

Fraud Prevention Control

3.3.1

Affirmation Process (Declaration)
All
the
Company
Employees
and
Stakeholders shall acknowledge they have
read, understood, and complied with the
Fraud Control Policy to support the
organization’s Fraud Risk Management. This
shall be submitted electronically or via
manual signature. The Company will apply
disciplinary action for refusal to sign-off and
apply such action consistently.
See
Appendix C – Acknowledgement Form.

3.3.2

Disclosure of Conflict of Interest
All employees and stakeholders must disclose
potential or actual conflicts of interest if they
are responsible for covering out any
procedure or taking a decision or express an
opinion. The management has to be informed
through the employee immediate superior.
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تقييم مخاطر حدوث االحتيال

٢-٣

ي تم تقي يم مخ اطر االحتي ال عل ى أس اس من تظم ومتك رر
وي تم ذل ك م ن خ الل م وظفين م ؤھلين م ع األخ ذ ف ي
االعتب ار ط رق وس يناريوھات االحتي ال ذات الص لة
وتحدي د الض وابط الالزم ة للتقلي ل م ن أث ر تل ك الط رق
.والسيناريوھات المحتملة
إجراءات الرقابة المانعة لالحتيال

٣-٣

(إجراءات التأكيد )اإلقرار

١-٣-٣

يق ر كاف ة م وظفي الش ركة واألط راف ذوي العالق ة ب أنھم
ق رأوا وفھم وا والتزم وا بسياس ة مكافح ة االحتي ال ل دعم
عملي ة إدارة مخ اطر االحتي ال والت ي تنف ذھا الش ركة
وس يتم توثي ق ھ ذا اإلق رار عب ر التوقي ع الي دوي أو
 س تطبق الش ركة إج راءات تأديبي ة ف ي حال ة.اإللكترون ي
رف ض التوقي ع عل ى ھ ذا اإلق رار وس يتم تطبي ق ذل ك
 نم وذج:( أنظ ر المرف ق )أ.اإلج راء بش كل مس تمر
.اإلقرار

اإلفصاح عن وجود تعارض في المصالح
يج ب عل ى الم وظفين واألط راف ذوي العالق ة أن
يفص حوا مت ى علم وا ع ن ح االت تع ارض المص الح
المحتمل ة أو الفعلي ة ل ديھم وذل ك إذا ك ان الموظ ف
مختص ا ً بتنفي ذ أي إج راء أو من وط ب ه إتخ اذ ق رار أو
إب داء رأي ويج ب إب الغ اإلدارة بواس طة ال رئيس
.المباشر

٢-٣-٣

This should be documented according to the كم ا يج ب توثي ق ذل ك وفق اً لقواع د الس لوك المھن ي ويج ب
requirement of the Code of Conduct. Any
.مراقبة أي قيود متعلقة بھذا الشأن
constraints placed on the situation must be
monitored.
3.3.3

Human Resources Procedures
The Human Resources Department (HR)
shall:
 Perform
background
investigations,
document verification process to verify
employee’s credentials and competence,
match skills to the job requirements, and be
aware of any issues of personal integrity
that may impact on their suitability for the
position.
 Confirmation of work history and
education presented on a job application or
résumé.
 Evaluation performance and compensation
programs of all Company employees must
take into consideration work related
competence, the behavior and performance
as per this Policy .
 Conduct exit interviews of terminated
employees or those who have resigned. HR
must review the content and information
contained in resignation letters as they may
contain information regarding possible
Fraud existing within the Company.
 Be responsible for developing and
providing the necessary training on the
purpose of the Fraud Risk Management
program, what constitutes Fraud, and what
to do when Fraud is suspected. In addition,
HR must maintain records of annual
training attendance and test results.

3.3.4

Authority Limits
The Board must establish authority approval
levels across the enterprise to serve as an
entity-level control. Individuals working
within a specific function must be assigned
only limited IT access as a process-level
control.
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إجراءات قسم الموارد البشرية

٣-٣-٣

:سوف تقوم إدارة الموارد البشرية بما يلي
 إج راء تحقيق ات ف ي الس ير الذاتي ة للم وظفين
والحص ول عل ى أدل ة مس تندية للتحق ق م ن ص حة
مس تندات التعي ين وكف اءتھم ومقارن ة مھ اراتھم
 وأن تك ون عل ى إط الع عل ى أي ة،بمتطلب ات الوظيف ة
مس ائل متعلق ة بالنزاھ ة الشخص ية والت ي ق د ت ؤثر
.على مالئمتھم لمناصبھم
 التأك د م ن ت اريخ العم ل والم ؤھالت العلمي ة المقدم ة
.في طلب الحصول على وظيفة أو السيرة الذاتية
 يج ب أن تأخ ذ ب رامج تقي يم األداء والمزاي ا بالنس بة
لكاف ة م وظفي الش ركة بع ين االعتب ار الس لوك واألداء
وفق اً لھ ذه السياس ة باإلض افة إل ى الكف اءة المتعلق ة
.بالعمل
 إج راء مق ابالت شخص ية م ع الم وظفين المس تقيلين
 يج ب عل ى قس م الم وارد.وال ذين ت م إنھ اء خ دماتھم
البش رية مراجع ة المض مون والمعلوم ات المتض منة
ف ي خطاب ات االس تقالة حي ث أن ه م ن المحتم ل أن
تحت وي عل ى معلوم ات بخص وص وج ود ح االت
.احتيال محتملة ضمن الشركة
 اإللت زام بتط وير وت وفير ب رامج الت دريب الض رورية
لغ رض برن امج إدارة مخ اطر االحتي ال وتحدي د
ماھي ة االحتي ال وم ا ھ و اإلج راء ال ذي يج ب القي ام ب ه
 يج ب، باإلض افة لھ ذا.عن د االش تباه بوج وده
االحتف اظ بس جالت لتس جيل بيان ات المت دربين توض ح
.نسب الحضور ونتائج االختبارات
حدود الصالحيات
يج ب عل ى مجل س اإلدارة وض ع مس تويات االعتم اد ف ي
 يج ب ع دم م نح.كاف ة أقس ام الش ركة ك أداة للرقاب ة
األف راد ال ذين يعمل ون ض من أقس ام معين ه إمكاني ة
ال دخول إل ى نظ م المعلوم ات إال عل ى نط اق مح دود
.كإجراء رقابي على مستوى العمليات

٤-٣-٣

3.3.5 Fraud Awareness and Training

التوعية والتدريب بشأن االحتيال

٥-٣-٣

Training and seminars will be provided to س وف ي تم إع داد دورات تدريبي ة ون دوات لم وظفي
Company employees on a regular basis.
.الشركة بشكل دوري ومستمر
4.

FRAUD DETECTION
The Company Management
detective procedures in place.

4.1

الكشف عن االحتيال
must

have يج ب عل ى إدارة الش ركة وض ع إج راءات لكش ف
.االحتيال

Fraud Detection Procedures

إجراءات الكشف عن االحتيال

 The Company must have effective
automated systems to identify potential red
flags within their financial transactions.
The Company shall use data analysis,
continuous auditing techniques, and other
technology tools effectively to detect Fraud
activity.

 يج ب أن يك ون ل دى الش ركة أنظم ة آلي ة فعال ة لتحدي د
مؤش رات الخط ر المحتمل ة لالحتي ال ض من عملياتھ ا
 وتلت زم الش ركة باس تخدام تقني ات تحلي ل.المالي ة
بيان ات وتقني ات المراجع ة المس تمرة واألدوات التقني ة
.األخرى بشكل فعال لكشف أي نشاط احتيالي

 Continuous auditing must be conducted
with the use of data analytics on a
continuous or real-time basis, thereby
allowing management or auditing to
identify and report Fraud effectively. The
Company employees shall ensure the
greatest
possible
transparency
of
transactions to have effective controls of
defense against Fraud. These systematic
approaches that assist in detection and
prevention involve both internal and
external processes.
 The Company should have a reporting
mechanism in place that provides for
anonymity, unless the employee reporting
the fraud case expressed his desire to
disclose his name, to any individual who
willingly comes forward to report
suspicious fraud and encourages such
reporting. The Company preserves the
confidentiality of the reporter during the
investigation
process
and
provides
assurance to employees that they will not
be retaliated against for reporting their
suspicious of wrongdoing including
wrongdoing by their superiors.

 يج ب إج راء عملي ة المراجع ة بش كل مس تمر م ع
إج راء تحلي ل البيان ات أو عل ى أس اس مس تمر أو ف ي
الوق ت المناس ب مم ا يس مح ل إلدارة أو لقس م المراجع ة
ب التعرف إل ى األنش طة االحتيالي ة واإلب الغ عنھ ا
 ويلت زم موظف و الش ركة بض مان وج ود.بش كل فع ال
أقص ى درج ات الش فافية الممكن ة لك ي يك ون ل ديھا
اج راءات رقابي ة فعال ة م ن حي ث المب دأ ض د
 تشـ ـمل ھ ذه اإلج راءات المنھجي ة والت ي.االحتي ال
تس اعد عل ى الكش ف ع ن االحتي ال ومن ع حدوث ه
.إجراءات داخلية وخارجية
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 يج ب عل ى الش ركة وض ع آلي ة لإلب الغ ع ن االحتي ال
 إال إذا,بحي ث تض من ع دم اإلفص اح ع ن اس م المبل غ
 وذل ك ألي ش خص يتق دم,رغ ب المبل غ ف ي ذل ك
طواعي ة لإلب الغ ع ن آي ة حال ة احتي ال مش تبه بھ ا
 تض من.والتش جيع عل ى تق ديم مث ل تل ك البالغ ات
الش ركة الحف اظ عل ى س رية أس ماء المبلغ ين خ الل
عملي ة التحقي ق وتق ديم ض مان للم وظفين بع دم
مع اقبتھم بس بب إبالغھ م ع ن االش تباه بوج ود
.االحتيال بما في ذلك االحتيال من جانب رؤسائھم

١- ٤

5.

FRAUD REPORTING PROCESS
 The Company employees shall inform their
direct superiors or the Company’s higher
management of any suspected Fraud
activities that comes to their attention. If
the instance is related to the employee
direct superior or any senior employee in
the Company, the employee may report the
case to the internal audit/legal department.
 The immediate superior or the higher
management shall inform the Legal
Department about the case when it comes
to their attention to take the necessary
action and decide on the required Internal
Audit
procedures,
conducting
investigations or informing the concerned
supervisory and law enforcement bodies to
take the necessary action.

6.

INVESTIGATION PROCESS

إجراءات اإلبالغ عن االحتيال
 عل ى ك ل موظ ف نم ا إل ى علم ه وج ود حال ة اش تباه
ب أي نش اط إحتي الي إخط ار ال رئيس المباش ر أو
اإلدارة العلي ا بالش ركة وإذا كان ت الواقع ة تتعل ق
ب الرئيس المباش ر أو أح د كب ار م وظفي الش ركة يج وز
للموظ ف إب الغ ادارة المراجع ة الداخلي ة أو الش ؤون
القانونية
 عل ى ال رئيس المباش ر أو اإلدارة العلي ا ح ال علمھ م
بالواقع ة أن تخط ر الش ؤون القانوني ة حت ى يتس نى
لألخي رة تحدي د اإلج راءات الالزم ة للتعام ل م ع
الواقع ة وتحدي د م دى خطورتھ ا وأفض لية ب دء
إج راءات المراجع ة الداخلي ة والتحقي ق بش أنھا أو
إخط ار الجھ ات المعني ة س واء الرقابي ة أو القض ائية
.التخاذ التدابير الالزمة نحو الواقعة

إجراءات التحقيق

The Company must conduct the investigation ً ي تم التحقي ق ف ي وق ائع االحتي ال م ع م وظفي الش ركة وفق ا
of the Fraud cases related to the Company’s
.سياسة التحقيق والتأديب المطبقة في الشركة
employees according to the discipline policy
applied to the Company.
The Investigator or the Investigation ويك ون للمحق ق أو لجن ة التحقي ق س ماع أق وال الش اكي أو
Committee may hear the statement of the  تح ت إش راف المستش ار الق انوني،المبل غ وجم ع األدل ة
complainant or inform and collect evidence  م ن أج ل وض عھا،ولألخي ر القي ام بك ل أو بع ض ذل ك
.تحت نظر المختصين بالتصرف في التحقيق
under the supervision of the Legal Advisor.
The Legal Advisor can do all or some of the
above mentioned for the purpose of making it
available.
The investigation plan should include the
:ويجب أن تتضمن خطة التحقيق اإلجراءات التالية
following procedure.
 Confidentiality — Information gathered
must be kept confidential and distribution
limited to those who have a legitimate need
to know. This is important to avoid
damaging the reputations of persons
suspected but subsequently found innocent
of wrongful conduct and to protect the
Company from potential civil liability.
 Legal Involvement — Legal counsel must
be involved early in the process or, in some
cases, in leading the investigation, will help
safeguard work product and attorney-client
communications.
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 يج ب المحافظ ة عل ى س رية المعلوم ات: الس رية
المجمع ة وأن يقتص ر الكش ف واإلط الع عليھ ا ألي
ش خص أو جھ ة يخولھ ا الق انون ب ذلك عل ى أس اس أخ ذ
 ويعتب ر ھ ذا األم ر ھام ا ً لتجن ب اإلض رار.العل م
بس معة األش خاص المش تبه بھ م ال ذين ق د يثب ت
ب راءتھم م ن أي تص رف احتي الي أو خ اطئ وحماي ة
.الشركة من المسؤولية المدنية المحتملة
 يج ب إش راك مستش ار ق انوني ف ي: إش راك الق انونيين
مرحل ة مبك رة ف ي عملي ة التحقي ق أو ف ي إدارة ذل ك
التحقي ق ف ي بع ض الح االت بم ا يس اعد عل ى حماي ة
.نتائج العمل والتواصل بين المحامي وموكله

٦

 Securing evidence — Evidence must be
protected so that it is not destroyed and so
that it is admissible in legal proceedings.
 Objectivity — The investigation team must
be removed sufficiently from the issues and
individuals under investigation to conduct
an objective assessment.
 Goals —The investigation must not affect
the running of business in the Company.

 يج ب حماي ة ال دليل بحي ث ال ي تم إتالف ه: حماي ة األدل ة
.وبحيث يكون مقبوالً في الدعاوى القضائية
ً يج ب أن يك ون فري ق التحقي ق مس تقال: الموض وعية
بش كل ك اف ع ن المس ائل واألف راد قي د التحقي ق
.إلجراء تقييم موضوعي
 يج ب أال ي ؤثر التحقي ق عل ى س ير العم ل: األھ داف
.في الشركة

 Notification — notifying the concerned إخط ار الجھ ات المعني ة بالواقع ة أو جھ ات: اإلخط ار
parties, law enforcement, and regulators تطبي ق وتنفي ذ الق انون عل ى ض وء م ا يتكش ف م ن
with the outcome of the investigations.
.مجريات التحقيق
The individuals with the following names or
capacities shall be among the members of the يج ب أن يتض من فري ق العم ل ال ذي س وف يق وم ب التحقيق
team responsible for the internal initial ال داخلي المب دئي أو ال ذي ق د يش رف علي ه عن دما ي تم
investigation or which supervises it when إج راؤه م ن قب ل الجھ ات المختص ة عل ى بع ض أو ك ل
:الموظفين أو الجھات الخارجية التالية
conducted by the competent authorities:
 Legal counsel.
 المستشار القانوني
 Fraud investigators.
 المحققون
 Internal auditors.
 المراجعين الداخليين
 External auditors.
 مراجعي الحسابات الخارجيون
 Accountants
 المحاسبون
 HR personnel.
 الموارد البشرية
 Security.
 موظفو األمن
 IT personnel.
 موظفو تقنية المعلومات
 Management representative.
 ممثل عن اإلدارة
6.1

Reporting the Results

إعداد تقرير عن النتائج

١- ٦

The investigation team shall report its يج ب عل ى فري ق التحقي ق إع داد تق ارير بمالحظات ه إل ى
findings to the party overseeing the  أو/الط رف ال ذي يش رف عل ى التحقي ق مث ل اإلدارة و
investigation, such as Management and/or
.المستشار القانوني
legal counsel.
6.2

Corrective Actions

اإلجراءات التصحيحية

After the investigation has been completed,  يج ب عل ى الش ركة،بع د االنتھ اء م ن إج راءات التحقي ق
the Company must determine follow up  وتلت زم الش ركة بدراس ة األث ر.تحدي د إج راءات المتابع ة
actions. The Company shall consider the المحتم ل الس تجابتھا والرس الة الت ي يمك ن أن ترس لھا إل ى
.العامة واألطراف ذوي العالقة وغيرھم
potential impact of its response and the
message that it may send to the public,
stakeholders, and others.
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6.3

Recovery of the proceeds of Fraudulent
Conduct

استرداد عوائد عمليات االحتيال

٣- ٦

The Company shall take all reasonable steps, تلت زم الش ركة باتخ اذ إج راءات مناس بة )بم ا ف ي ذل ك
including the institution of criminal or civil رف ع دع اوى جنائي ة أو مدني ة( الس ترداد أص ول
proceedings to recover property of the الش ركة الت ي ت م إس اءة اس تخدامھا أو الحص ول عليھ ا
.(نتيجة االحتيال )إما بشكل مباشر أو غير مباشر
Company that has been misappropriated or
otherwise been obtained as a result, either
directly or indirectly of Fraud.
7.

REVIEW OF FRAUD CONTROL
ARRANGEMENTS

مراجعة ضوابط مكافحة االحتيال

This Policy shall be reviewed by the Board, يج ب مراجع ة ھ ذه السياس ة م ن قب ل مجل س اإلدارة
on recommendations from the Audit )بن اء عل ى توص يات م ن لجن ة المراجع ة( وتح ديثھا
Committee and updated on a regular basis.
.على أساس دوري
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Appendix ( A ) Sample of Declaration Form
(to be populated by the Management)

DECLARATION
.........................

مرفق )أ( نموذج اإلقرار
()يجب تعميمه من قبل اإلدارة

إقرار
.........................

Name of the Employee:

:اسم الموظف

Employee No.:

:رقم الموظف

Name of the Department:
Job Title:
Date of joining:
I,……….. [Employee Name], hereby confirm
that I have read and acknowledge the content of
Fraud Control Policy on the [date] and further
confirm that I will comply fully to the extent that
it is written.
Signed:

:إسم اإلدارة
:المسمى الوظيفي
:تاريخ االلتحاق
 الموق ع أدن اه ب أنني اطلع ت عل ي..................... أق ر أن ا
 وعلم ت............ سياس ة مكافح ة االحتي ال بت اريخ
بمض مونھا وأؤك د إلتزام ي الت ام بھ ا وتطبيقھ ا بش كل كام ل
.ً إلي الحد المنصوص علية خطيا
:وقعه

Date:

:التاريخ

Name:

:االسم

Position:

:المنصب

Signature:

:التوقيع
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