السياسات واإلجراءات الخاصة
باإلبالغ عن املخالفات أو حاالت
الفساد

(اعداد قسم الرقابة والتدقيق الشرعي الداخلي)
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السياسات
يمثل الزبون واملوظف ركيزة أساسية في اإلبالغ عن الفساد ،بل إنه شريك استراتيجي لتوجهات ادارة املصرف
وذلك باإلبالغ عما يتعرض من ممارسات تشتمل على أي وجه من أوجه الفساد ،كما نصت عليه النظمة
والقوانين النافذة بكشف جرائم الرشوة او االحتيال او التقصير املتعمد ،لهذا يعتبر الزبون من اهم مصادر
التغذية العكسية ،وعليه ّ
املعول في الكشف على املخالفات او حاالت الفساد بجميع ألوانه وأصنافه.
أن ا املصرف يسعى بجميع أجهزته للعمل على كل ما يحقق اهداف وطموحات زبائنه وبضمنها الجهزة
الرقابية التي تعمل باستراتيجية وسياسة لتطبيق النزاهة وحماية مصالح الزبائن ومكافحة أي وجه من
أوجه الفساد.
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اإلجراءات املطبقة على مقدم الشكوى او املبلغ:
 .1إخفاء هوية املبلغ لضمان حمايته.
 .2يمكن للمبلغ او الشاهد تقديم بالغه باستخدام التكنلوجيا الحديثة في االتصاالت والتي تكفل
سرية البالغ.
 .3يمكن للجهة الرقابية تحديد أماكن امنة خارج املصرف لتدوين البالغات الواردة اليها.
 .4يمنع اتخاذ أي اجراء ضد املبلغ من ادارته يغير من مركزه القانوني او اإلداري او ينتقص من
حقوقه او يشوه مكانته وسمعته او أي إجراءات سلبية طاملا كان هذا االجراء بسبب دوره في
مكافحة الفساد او بسبب اإلبالغ عن املخالفات.
ً
 .5كل من يتخذ ضد املبلغ إجراء مما تقدم بسبب إبالغه عن مخالفة او حالة فساد يعاقب اداريا
وفق ما نصت عليه النظمة واللوائح الداخلية في املصرف.
 .6من املمكن مكافأة املبلغ عن حالة الفساد في حال كان لبالغه أثر في تقويم حالة سلبية تؤثر
على القيم الجوهرية واالساسية للمصرف.
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االجراءات
االجراءات املتبعة بحق املوظف املخالف- :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

إيقاف املوظف املخالف عن العمل بشكل تام لحين انتهاء إجراءات التحقيق معه.
تقديم هذه املخالفة الى قسم الرقابة والتدقيق الشرعي الداخلي الخاص باملصرف للنظر فيها
واتخاذ القرار املناسب بحق املوظف املخالف.
املتابعة الدقيقة لكافة معطيات واثباتات الحالة للتأكد من صحتها.
تشكيل لجنة تحقيقية وفق الضوابط للنظر في الشكوى او املخالفة استنادا الى امر من رئيس
مجلس اإلدارة او نائبه.
ً
يحق للجنة التحقيق استدعاء من تراه مناسبا من الشهود.
في حال كون املخالفة ذات إثر جوهري يتم رفع توصية مباشرة بها من قسم الرقابة الى لجنة
التدقيق املنبثقة عن مجلس االدارة التخاذ قرار بشأنها.
ترفع اللجنة توصياتها الى مجلس اإلدارة التخاذ االجراء املناسب.
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