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 تمهيد 

 للمادة الرابعة والثمانون تم إعداد هذه السياسة  ➢
ً

كات الصادرة عن هيئة السوق المالية إمتثاال  . من الئحة حوكمة الشر

اهة تشجيع ثقافة األخالقية و  متعزيز القي إىل تهدف هذه السياسة  ➢ ز كة والمساءلة داخل ال النز جميع   يجب عل ، كما شر

ز بهذه السياسة المحافظة عل معاينر عالية من السلوك واألخالق المهنية وفقا لقواعد السلوك الم ى  تبعة لدالمعنيير

كة  إىل هذه المبادئ األساسية.  الشر
ى

أك  إىل كما تهدف هذه السياسة، واإلبالغ عن أي مخالفات ال ترق   عل جميع د يالت

ز  ز وكل األشخاص المعنيير ونها ستؤخذ عل محمل الجد من الموظفير التحقيق فيها عل نحو   وسيتم أن أي مسائل قد يثنر

 مناسب وبصفة رسية. 

ي معالجتها  ➢
كة قز ز  ا للشكاوى المقدمة و تراعي الشر ي قوانير

لبالغات عن الممارسات المخالفة مدد التقادم فيها وفق ما ورد قز

كة.  ي المملكة العربية السعودية وأنظمة ولوائح وسياسات الشر
يعات وأنظمة الجرائم والمخالفات قز  وتشر

، والعمالء، والموردين، والمجتمع لتقديم  ياسة عل  تطبق هذه الس  ➢ ز ، والدائنير ز كة، كالعاملير كل من له مصلحة مع الشر

 شكاواهم أو اإلبالغ عن الممارسات المخالفة. 

ي المملكة العربية السعودية ➢
يعات المطبقة قز ز والتشر كة، فيحق   ،مع عدم اإلخالل بالقوانير ي الشر

والسياسات المعتمدة قز

ام بأحكام هذه السياسة، ولم يفصح عما  ز ي االلنى
ي حال أخل قز

كة فرض جزاء عل المخالف قز لذا  من مخالفات،  علمةللشر

تبة عل عدم اإلبالغ أو  ي ذلك أي عقوبة تفرض من قبل الجهات   االفصاحفإن المخالف وحده يتحمل اآلثار المنى
بما قز

ر الذي أصابها نتيجة عدم الكشف عنها للقيام بواجباتها تجاه ذلك، كما يحق    الرسمية او  كة عن الضز الرقابية، وتعويض الشر

كة ولوائحها.  ام بهذه السياسة القيام باإلجراءات التأديبية وفق أنظمة الشر ز ي االلنى
كة متى ما ثبت لها أن الموظف قد أخل قز  للشر

ر  ال يؤثر تطبيق أي عقوبة تأديبية او ق ➢ ي تعويضها عن الضز
كة قز انونية عل المخالف ألحكام هذه السياسة عل حق الشر

 الذي أصابها جراء عدم إبالغها بالمخالفة. 

 يتم مراجعة هذه السياسة عند الحاجة إىل تحديث أو تعديل.  ➢
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 :
ً
 تعاريف  الأوال

أو التضفات    ، والنظام  واألفعال المخالفة للقانون   ،كل أصناف السلوكيات الخاطئة   بها يقصد    الممارسات المخالفة: 

كة أو   ،خالقية ل ال كة وقيمها وإجراءاتها وتعليماتها، الصادرة ممن يعمل لصالح الشر ي تخالف سياسات الشر
أو تلك التى

كة تضفاته بشكل مبارسر أو غنر مبارسر  ة من أعضاء مجلس إدارتها أو  سواء كانت صادر  ، من يمثلها أو تتحمل الشر

كات التابعة لها  موظفأعضاء لجانها أو  ز أو الشر ي   ،أو من مجموعة من موظفيها الحاليير
ويشمل ذلك التضفات التى

كة أو خارجها مما يتصل بسمعتها ويؤثر عل أداء منسوبيها أو يعرضها للنقد من اآلخرين.  ي مقر الشر
ز

 تتم ق

ي من المحتمل أن تقع  تشمل الممارسات   ❖
ي أو المزامنة لإلبالغ عنها أو تلك التى

ي الماضز
ز

ي وقعت ق
المخالفة تلك التى

 .
ً

 مستقبال

كة سواء    يضز تشمل الممارسات المخالفة أي نشاط مخالف بغض النظر عن مكان وقوعه طالما كان   ❖ بسمعة الشر

 داخل المملكة أو خارجها مع مراعاة االحكام ذات العالقة. 

ي يقوم فيها الموظف بعرض شكاوى أو مشكالت معينة بالطرق المعتادة أو  ال  ❖
تتساوى الحاالت الواردة أعاله، بالحاالت التى

ي سياق من الوضوح والشفافية خارج إطار الشية. 
 من خالل القنوات اإلدارية المخصصة قز

 

 

 :
 
ي يتم تغطيتها / ممارسات المخالفة الحاالت ثانيا

 البالغات الت 

ي تحكم وتنظم سنر    للنظمة واللوائحأي مخالفة  :  أو األشتباه به  الفساد اإلداري والمالي  .1
والسياسات واإلجراءات المتبعة التى

كة  العمل ي الشر
ي استخدام الصالحيات أو السلطات،، أو  قز

ر  ال  أي نوع من أنواع  بقصد الحصول عل  سوء قز منفعة أو دفع ضز

ومن ذلك عل سبيل المثال ال الحض )الشقة  ،  بشكل مبارسر أو غنر مبارسر كان ذلك  مادي أو معنوي لشخص المخالف سواء  

ي ذلك إخفاء أو إضاعة أو إتالف الوثائق، والمستندات الرسمية، وغسل  
وير والغش واالحتيال، بما قز ز واالختالس والرشوة والنى

، و ألوراق المالية، والتداول عنر معلومات داخلية، وتعارض المصالح، و األموال، والتالعب با  أي تالعب  سوء التضف الماىلي

ي الحسابات والبيانات، أو استغالل للنفوذ ...الخ(. 
 قز

يعاتمخالفة   .2 ز والتشر كة،    نظاموذلك بانتهاك أي قانون أو    : األنظمة والقواني  ام عل عاتق الشر ز واجب االتباع، متى كان االلنى

 .
ً

 أو مهنيا
ً

اما قانونيا ز  وتتحمل تبعة مخالفته، سواء كان النى

ر بالبيئة، أو بمكان العمل، أو تهديد أمن  مخالفة إجراءات الصحة والبيئة والسالمة .3 : أي سلوك من شأنه إلحاق الضز

 عل صحة وسالمة وأمن أي إنسان. 
ً

ي تشكل خطرا
ز والممتلكات، أو تلك التى  وسالمة العاملير
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كة او منسوبيها، أو يجعلها عرضة للنقد،  الترصفات غت  الالئقة أو المخالفة لآلداب .4 : أي سلوك من شأنه تشويه سمعة الشر

ر بها جراء التضفات غنر الالئقة أو المخالفة للنظام واآلداب  . أو إلحاق الضز

كة أو أصولها:  .5 كة أو أصولها بشكل غنر مضح به  أي سلوك من شأنه استخدام ممتلكات الشر   سوء استخدام ممتلكات الشر

ي ذلك   ،أو غنر مسموح به، أو من شأنه إساءة االستخدام، أو المخاطرة بسالمتها 
ز

أو العبث بها وعدم المحافظة عليها، بما ق

كة أو تداول مستنداتها ومعلوماتها مع الغنر دون وجه حق.   نشر بيانات الشر

ي غنر  : أي تضيحات أو أفعال قد تشجع التمثيل الخاط   .6
ز

أو تؤدي إىل تحريف أو تشويه أو إخفاء أو إتالف المعلومات ق

 .الوقت المناسب سواء تم ذلك بطريق الخطأ أو العمد بغرض الخداع أو التضليل

ي أي من المسائل المذكورة أعاله: التست   .7
ز

ز والتعليمات المتبعة وق  .عل أي فعل أو عمل مخالف للنظمة والقوانير

 

 :
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كة:  ➢  الشر

كة بعدم  الشية:  .1 م الشر ز كة بالكشف عن   االفصاحتلنى ي يلزم القانون الشر
عن هوية مقدم البالغ، فيما عدا الحاالت التى

 لطبيعة المخالفة،  
ً

مهوية مقدم البالغ إلجراء التحقيق من قبل الجهات الرسمية المعنية وفقا ز بالمحافظة عل   كماتلنى

 . رسية البالغ والتفاصيل المتعلقة به 

ز والشهود  .2 م الشر   : حماية ودعم المبلغيي  ز ،  وللشهود عند الحاجة  كة بتوفنر الضمانات والحماية الكافية لمقدم البالغتلنى

 وعليه لن يتم التسامح مع حاالت االنتقام أو التحرش أو اإليذاء أو االضطهاد بسبب اإلبالغ عن المخالفات. 

كة ألصحاب المصالح تقديم بالغاتهم بكل يش وسهولة م توفت  وسائل اإلبالغ الالزمة:  .3 ع ضمان الشية  تكفل الشر

 . وعدم إفشائها 

كة مع كافة البالغات المقدمة بالجدية الالزمة مهما كانت طبيعة البالغ ونوعه أو  العدالة والموضوعية .4 : تتعامل الشر

ي تكفل بذل العناية المهنية  
كفاية معلوماته أو اسم ومنصب مقدم البالغ، مع اتباع كافة االجراءات والتحقيقات التى

ة واالختصاص  الالزمة للتحقق  ي ذلك االستعانة بذوي الخنر
من موضوع المخالفة ومدى كفاية األدلة بشأنه، بما قز

ي ذلك، لضمان اتخاذ االجراءات والمعالجات  
ي البالغ ألخذ أقوالهم قز

لتقديم المشورة، أو االتصال بأطراف ذات عالقة قز

تبة عليها   . التصحيحية دون تأخنر ومنع تفاقم المخالفة واآلثار المنى

كة:  .5 ي تتعلق    مراعاة مصلحة الشر
ي المقام األول مصلحتها دون النظر إىل المصالح االخرى سواء تلك التى

كة قز تراعي الشر

هم من أصحاب المصالح، وتحقيق التوازن  أعضاء مجلس اإلدارة أو بأحد  ز أو العمالء وغنر ز أو العاملير المساهمير

ي حمايته 
ز حق أي مقدم بالغ قز ز حق  بوتوفنر الضمانات الالزمة له للتحدث بحرية ودون خوف، و المطلوب بير ير

ر.  ر بهم دون منر ء للسمعة أو تلحق الضز ز فيها بحمايتهم من أي ادعاءات باطلة قد تسي كة والعاملير  الشر
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 مقدم البالغ :  ➢

اإلبالغ المحددة من قبل  الشية التامة للبالغ وعدم إفشاء أي معلومات أو بيانات ألي شخص، واتباع وسائل  .1

تبة عن   كة اتخاذ ما تراه من اجراءات قانونية بحق مقدم البالغ لتعويضها عن اآلثار المنى كة، وإال جاز للشر الشر

كة.  ئهإفشا  ء لسمعة الشر ي قد تضز أو تسي
 لهذه المعلومات أو البيانات التى

وذلك بتجنب اإلشاعات والبعد عن  ،  الممارسات المخالفةتحري الدقة والمصداقية والموضوعية عند اإلبالغ عن   .2

ار بهم وتشوية سمعتهم أو محاولة زعزعة   الخالفات الشخصية والوشاية واالنتقام أو االيقاع باآلخرين أو اإلضز

ز بها.  كة والعاملير ز الشر كة وخلق نوع من عدم الوالء بير ي الشر
ز

 الثقة ق

الممارسات المخالفة المراد اإلبالغ عنها قدر اإلمكان، وتجنب الرموز أو اإلشارات تقديم بيانات وافية وكافية عن  .3

 غنر المفهومة أو المضللة. 

ي ألداء مهامها وواجباتها  مقدم البالغ عدم إجراء  .4
كة الوقت الكاقز أية تحقيقات بنفسه حول المخالفة، وإعطاء الشر

 تجاه البالغ وفق سياساتها وإجراءاتها المعتمدة. 

كة أو  ل يتحم  .5 تبة عل إدالئه ببالغ كاذب أو بسوء نية أو بادعاءات باطلة وكيدية لتشوية سمعة الشر االثار المنى

ي تكفل لها أو لعامليها  
كة اتخاذ االجراءات القانونية التى ار بهم بأي شكل من األشكال، ويحق للشر ز بها أو اإلضز العاملير

ر الالحق بهم.   التعويض عن الضز

امات الشاهد  ➢ ز  : الت 

ي   إال امام  ص،  أو بيانات ألي شخ وعدم افشاء أي معلومات    هادتهالشية التامة لش .1
ز قز كة  المخولير عند طلبها   الشر

ي تحددها . 
 ذلك ووفق الوسيلة التى

 . تحري الدقة والمصداقية والموضوعية عند تقديم شهادته .2

ي تكفل لها او لعامليها التعويض   .3
كة اتخاذ االجراءات القانونية التى تبة عل شهادته، ويحق للشر  تحمل االثار المنى

ر االحق بهم من تلك الشهادة الباطلة .   عن الضز
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  :
 
 اإلبالغ عن الممارسات المخالفة  ةآليرابعا

 عنر وسائل االتصال التالية:   عن طريق تقديم البالغيتم اإلبالغ عن حاالت الممارسات المخالفة فور العلم بها  ➢

كة   .1 ي للشر
ونز  www.maharah.com من خالل زيارة الموقع اإللكنى

ونية إىل إرسال  .2 ي المخصص لذلك رسالة إلكنى
ونز يد اإللكنى  whistleblowing@maharah.comالنر

 4444تحويلة:   920009633االتصال بالرقم المخصص لذلك   .3

ي الملحق رقم ) االفصاح عل مقدم البالغ  .4
ز

 (. 1عن البيانات الخاصة بذلك وفق النموذج الوارد ق

➢  :  يتم تكليف موظف من إدارة المراجعة الداخلية بمسئولية مايلي

 عنر وسائل االتصال الخاصة بذلك.   المقدمةاستالم كافة البالغات المقدمة عن الممارسات المخالفة  .1

 يقوم برفع البالغات إىل لجنة التحقيق للقيام بالتحقيقات الالزمة.  .2

 . تطبيق ما ورد بهذه السياسة من سياسات وإجراءات .3

 االحتفاظ بسجل منظم لكافة البالغات المقدمة والمستندات والتقارير المؤيدة لها والقرارات الصادرة عنها.  .4

ي البالغات الواردة و  عليهيجب  .5
  من تاري    خ علمه عمل خالل مدة ال تتجاوز ثالثة أيام    فعها للجنة التحقيقر النظر قز

 ، وتزويد مقدم البالغ خالل هذه المدة بإشعار استالم البالغ. بها 

ي البالغات الواردةتقوم بالتحقيق  )لجنة التحقيق(  يتم تشكيل لجنة داخلية ➢
 مكونة من:  ، وتكونقز

 المراجعة الداخلية. مدير  •

ية.  •  مدير إدارة الموارد البشر

 مدير اإلدارة القانونية.  •

ز عضو  • ي موضوع البالغ المقدم ولها تعيير
ي يكون له عالقة قز

 . أو جهة خارجيه مختصة إضاقز

 للجنة. عل أن   •
ً

ز من بينهم رئيسا  تعير

ومعالجة للبالغات واتخاذ اإلجراءات  تتوىل اللجنة تطبيق ما ورد بهذه السياسة من سياسات وإجراءات  .1

 التصحيحية وفق الصالحيات المحددة. 

اف من قبل لجنة المراجعة.   .2  تخضع اللجنة لإلرسر
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ي أداء مهامها ومسئولياتها، ولها الرفع إىل لجنة المراجعة عند وجود ما يعيق   .3
ز

تتمتع اللجنة باالستقاللية التامة ق

ي استقاللية أحد أعضائها 
ز

 .  عملها أو الشك ق

 االحتفاظ بسجل منظم لكافة البالغات المقدمة والمستندات والتقارير المؤيدة لها والقرارات الصادرة عنها.  .4

 إىل لجنة المراجعة. تقوم اللجنة برفع قرارتها  .5

 وغنر قابل إلعادة النظر ما  ➢
ً

، ويكون هذا القرار نهائيا ي
ز

ر، فلن يتم إجراء أي تحقيق إضاق ز أن البالغ غنر منر لم  إذا تبير

 يتم تقديم إثباتات إضافية بخصوص البالغ. 

➢  : ي
رة ومعقولة يتم التعامل معها وفق اآلنى ي تستند إىل معطيات منر

 البالغات التى

1 .، ز يتوىل مدير إدارة   البالغات المقدمة عن أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي أو أحد كبار التنفيذيير

إىل لجنة المراجعة بشأن المخالفة وما اتصل بها من معلومات وتفاصيل، وتتوىل   ه رفع تقرير المراجعة الداخلية 

 لجنة المراجعة إجراء التحقيقات الالزمة ورفع التوصيات المناسبة إىل المجلس التخاذ القرار المناسب. 

كة .  2 ز بالشر إىل الرئيس التنفيذي    ه رفع تقرير يتوىل مدير إدارة المراجعة الداخلية  ،  البالغات المقدمة عن أحد العاملير

بشأن المخالفة وما اتصل بها من معلومات وتفاصيل وطلب اإلذن منه إلجراء التحقيقات الالزمة ومن ثم رفع  

 . التوصيات العتماد القرار المناسب من قبل الرئيس التنفيذي

ز بها، مما قد يتصل بسمعة  البالغات المقدمة عن أحد يعمل مع . 3 كة من غنر أعضاء مجلس إدارتها أو العاملير الشر

ز وخالفهم،  ي أعمال مرتبطة بعمالئها أو مورديها أو المقاولير
كة قز رفع  يتوىل مدير إدارة المراجعة الداخلية الشر

التوصيات إىل   بشأن المخالفة وما اتصل بها من معلومات وتفاصيل وما تم إجراءه من تحقيقات وتقديم هتقرير 

 .
ً

 لجنة المراجعة للنظر فيها ورفعها إىل المجلس التخاذ ما يراه مناسبا

ي البالغ وإصدار القرار خالل مدة ال تتجاوز   ➢
 يوم عمل من تاري    خ اإلبالغ.   15يجب االنتهاء من التحقيق قز

ذلك، ال يجوز إعالم مقدم البالغ بمعطيات عن أي تحقيق يتم إجراؤه ومع    -متى كان ذلك ممكنا    -تزويد مقدم البالغ   ➢

امات الشية تجاه شخص آخر.  ز كة بالنى تب عليه إخالل الشر ها مما قد ينى  بأي إجراءات تأديبية أو غنر

 : فيما يلي  -عل سبيل المثال ال الحض  - تنطوي إجراءات معالجة المخالفات أعاله  ➢

كة القيام به تجاه الم .1 ي ذلك إبالغ الجهات الحكومية  اتخاذ اإلجراء المناسب الواجب عل الشر
خالفة بما قز

 المختصة بموضوع المخالفة. 

 تطبيق الجزاءات والعقوبات عل المخالف وفق األنظمة واللوائح.  .2

 تطبيق الجزاءات والعقوبات عل مقدم البالغ بسوء نية أو البالغ الكاذب والكيدي وفق األنظمة واللوائح.  .3



 

ام والحوكمة 9 ز  إدارة اإللت 

 ألدلة المقدمة. حفظ البالغ لعدم صحته أو عدم كفاية ا  .4

 تقديم النصح والمشورة لمقدم البالغ او لمن نسبت إليه المخالفة.  .5

ة وما تم  ربعي برفع تقرير  إدارة المراجعة الداخلية تقوم  ➢ إىل لجنة المراجعة عن كافة البالغات الواردة إليها خالل الفنى

 اتخاذه من إجراءات
ً

ة  وبشكل فوري.   ، عدا الحاالت الجوهرية يتم رفعها إىل اللجنة مبارسر

ي تمت عليها   ➢
ة والمعالجات التى تقوم لجنة المراجعة برفع تقريرسنوي إىل مجلس اإلدارة بشأن البالغات خالل الفنى

 بذلك. 
ً

  إلحاطة المجلس علما
ً

ة  وبشكل فوري.   عدا الحاالت الجوهرية يتم رفعها إىل المجلس مبارسر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ام والحوكمة 10 ز  إدارة اإللت 

 ( 1ملحق رقم )

 اإلبالغ عن مخالفةنموذج 

 

 

 

 

 

 معلومات مقدم البالغ )يمكن عدم تعبئة هذا الجزء إذا لم يرغب مقدم البالغ بكشف هويته( 
 

  االسم 

ي 
  الرقم الوظيفز

ي 
  المسىم الوظيفز

  اإلدارة 

  رقم الهاتف 

ي 
ونز يد اإللكنى   عنوان النر

 معلومات مرتكب المخالفة 

  االسم 

ي 
  الرقم الوظيفز

ي المسىم 
  الوظيفز

  اإلدارة 

  رقم الهاتف 

ي 
ونز يد اإللكنى   عنوان النر

 معلومات الشهود )ان وجدوا( 

  االسم 

ي 
  الرقم الوظيفز

ي 
  المسىم الوظيفز

  اإلدارة 

  رقم الهاتف 

ي 
ونز يد اإللكنى   عنوان النر

 التفاصيل 

 طبيعة ونوع المخالفة 

 تاري    خ ارتكاب المخالفة وتاري    خ العلم بها 

 مكان حدوث المخالفة 

 هل يوجد بيانات/ مستندات تثبت ارتكاب المخالفة 

ي ارتكاب المخالفة 
ز قز كير  أسماء األشخاص اآلخرين المشنى

 أية معلومات أو تفاصيل أخرى عن المخالفة 

 أية مالحظات أخرى 

 التاري    خ
 

 التوقيع 


