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  :تعريفات

يقصد با�لفاظ والعبارات ا�تية أينما وردت في ھذا ا�جراء المعاني الموضحة لھا ما لم 
  :يقض النص بغير ذلك

  
  "ميدغلف) "س.م.ش(شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين  :الشركة

  
  .الھيئة الوطنية لمكافحة الفساد: نزاھة

  
كما يعد . كل سلوك انتھك أياً من القواعد والضوابط التي يفرضھا النظام اً يعد فساد :الفساد

لتحقيق  فساداً كل سلوك يھدد المصلحة العامة، وكذلك أي إساءة :ستخدام الوظيفة
  .، با�ضافة إلى أن الفساد يشير بشكل عام إلى حا:ت انتھاك مبدأ النزاھةمكاسب خاصة

  
كما أنھا تمثل سلسلة من ا�جراءات والمبادئ . الشبھاتوالبعد عن  ا:ستقامةھي  :النزاھة

  .والقيم الھادفة

  

  :مقدمة

يعد الفساد من أكثر الظواھر انتشاراً؛ حيث تعددت نواحيه وأشكاله، كما يشمل العديد من 
 .إلخ...موال، التزويرغسل ا�ا:ختEس،  الرشوة، إساءة استعمال السلطة،: مثل  الجرائم

 ھمھا التأثير السلبي على عملية التنميةلظاھرة الفساد وأمتعددة السلبية الثار وبسبب ا�
وعلى نمو  عام والتي ستنعكس حتماً على القطاع الخاص بشكلوا:قتصاد الوطني 

حماية النزاھة ومكافحة لمثل ا�جراءات المتبعة يل جاء ھذا البرنامج؛ بشكل خاص الشركة
و  م الصادرة عن الھيئة الوطنية لمكافحة الفسادالفساد، وذلك وفقاً لIنظمة والتعامي

والتي تتماشى مع سياسات الشركة المتعلقة بغسل ا�موال  مؤسسة النقد العربي السعودي
  .ومكافحة ا:حتيال

والمحافظة  ،إن حماية النزاھة ومحاربة الفساد من ا�سس المھمة في رقي المجتمع ككل
على ا:قتصاد الوطني با�ضافة إلى أنه عامل مھم في اتساق ا�نظمة وزيادة مستوى 

؛ وحيث أن شركة ميدغلف تمثل جزء من ھذا الكيان الرقابة والوعي في الشركات
ا:قتصادي الكبير فإنھا تطمح بتطبيق كافة أسس الشفافية والنزاھة لما في ذلك من 

 .لشركة ومساھميھا وعمEئھا وموظفيھاعلى امصلحة وأثر إيجابي 
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  :الشركة رؤية

الشفافية أفضل الممارسات الخاصة بالنزاھة وبتطبيق  الشركة رؤيتنا تتمحور حول قيام
المجتمع بشكل ووالجھات الحكومية  كافة ا�طراف ذوي العEقةمع في جميع تعامEتھا 

ا�خEل  تؤدي إلىأو محاو:ت قد  أفعالأي  وردع بمحاربةالشركة تقوم  وأن .عام
في موقف مخالف لIنظمة والقوانين الصادرة  ھا، أو يجعلالفسادبمبادئ النزاھة ومكافحة 

في المملكة ا�خرى الجھات الرقابية  مؤسسة النقد العربي السعودي أو أو نزاھةعن 
والشفافية في قطاع التأمين  ل إلى أعلى مستويات النزاھة، وأن تصالعربية السعودية

  .لخاصوالقطاع ا

  

  

  :ا�ھداف

وكافة " نزاھة"مراعاة لمبادئ واستراتيجية حماية النزاھة ومكافحة الفساد الصادرة عن 
ا�نظمة واللوائح المعمول بھا في المملكة العربية السعودية، تم إصدار ھذا البرنامج 

إلى نشر الوعي فيما يخص حماية النزاھة ومكافحة الفساد على كافة يھدف والذي 
ھدف إلى ضمان ا:متثال با:ستراتيجيات والتعاميم الصادرة عن يكما . مستويات الشركة

، با�ضافة إلى متابعة ومراقبة ولوائح مؤسسة النقد العربي السعودي وأنظمة )نزاھة(
  .ن أي شكل من أشكال الفسادكافة ا�عمال الخاصة بالشركة لحمايتھا م
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  :ا�جراءات الداخلية

في الشركة لحماية النزاھة  إتباعھاالداخلية الواجب تتمثل النقاط التالية في ا�جراءات 
  :ومكافحة الفساد

 .ومدى تأثيره تحديد أنواع الفساد الممكن حصوله في الشركة )١

 

لبرنامج حماية  المخالفةبالحا:ت  المتعلقةوجود سجEت تتضمن كافة البيانات  )٢
 التي توضح وا�حصاءاتالمعلومات  تحديدومكافحة الفساد بحيث يمكن  النزاھة

 .ولويتھاأوأسبابھا وآثارھا و نوعھاحجم المشكلة وتصنيفھا وتحديد 

 

مكافحة غسل ا�موال،  إجراء: مثل الرقابية وا�دارية والمالية ا�جراءات تطوير  )٣
 .ومتابعتھا بحيث تسھل عملية تطبيقھا ا:حتيال وغيرھا،مكافحة إجراء و

 

في كل من إدارتي ا:لتزام العالية والمؤھEت ذات الخبرة  الكفاءات تعيين )٤
عمل تقييم دوري لجميع أعمال الشركة على كافة ل وذلك المراجعة الداخليةو

إلى رصد المستويات ا�دارية لمعرفة مستوى النزاھة ومكافحة الفساد، با�ضافة 
التي وتقارير نتائج التقييم الدوري وتقوم كلتا ا�دارتين بإعداد   ت ا:شتباه،حا�

توضح مدى ا:لتزام بضوابط مكافحة الفساد ويتم إرسالھا إلى لجنة المراجعة 
 .لمجلس إدارة الشركة  التابعة

 

 وا�داريين بأھمية النزاھة ومكافحة الفساد، وذلك عن طريق الموظفينتوعية  )٥
عمل برامج تدريبية وتوعوية توضح أھمية ا:لتزام بحماية النزاھة مكافحة الفساد 

 . و مخاطر عدم ا:لتزام

 

التأكد من تطبيق مبدأ النزاھة على جميع المستويات ا�دارية، و حث ا�دارات  )٦
، في مع العمEء والموردين التعاون با�ضافة إلى عدم التمييز في التعاملعلى 

 .المساءلة للجميع بغض النظر عن المنصب أو المستوى ا�داري بمبدأوالعمل 

 

 بعمل دراسة دورية، والقيام الرواتب و الفرص الوظيفيةالتأكد من ضمان عدالة  )٧
، تطبيق ذلكلتقييم مدى  اتستبيانوا: النماذجواستحداث  ،لتقييم مدى ا:لتزام بذلك

 .الوظيفيةللسعوديين في كافة الفرص  تكون ا�ولوية والتأكيد على أھمية أن

  

المتابعة المنتظمة لكافة المستجدات الحاصلة في مجال حماية النزاھة ومكافحة  )٨
 .من قبل إدارة ا:لتزام الدولي المحلي و وذلك على المستوى الفساد

  

أخEقيات  حةالتأكد من اطEع جميع الموظفين على :ئعلى إدارة الموارد البشرية  )٩
العمل التابعة للشركة والتي تھدف إلى توعية كافة الموظفين بأھمية ا:نضباط 

 .غسل ا�موال عدم التعامل بأي معامEت مشبوھة كا:حتيال أووالنزاھة و
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  :الب�غات

تقييم شامل  وإجراءالتقارير الدورية  بإرسالا:لتزام التدقيق الداخلي وإدارة  قوم إدارتيت
وذلك من خEل مھام التدقيق التي  بصفة دورية وبحد أدنى مرة سنوياً  لمدى ا:لتزام

، با�ضافة إلى مراجعة البEغات وتقارير ا:شتباه تقومان بھا على ا�قسام المختلفة
إذا لزم  الجھات المعنيةفي حال وجود أي نوع من أنواع الفساد وإحالته إلى الداخلية 

 . ا�مر

مقدم بحسن نية، با�ضافة إلى تأكيد أھمية البEغ أن يكون على ما يجب التنويه ك
البEغ جدياً ومرفقاً مع  تقديم مع وجوب، المحافظة على سرية البEغات وھوية المبلغ

 .كافة ا�دلة الثبوتية

  

  

  :عدم ا�لتزام

مخالفاً لIنظمة والتعاميم   ھذا البرنامجيعد عدم ا:لتزام بالمتطلبات المنصوص عليھا في 
 ، ويمكن أن يعرض الشركة أو منسوبيھا للعقوبات ا�دارية)نزاھة(الصادرة عن 

 .والجنائية


