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اسة  افحةس ال م   االحت
Anti‐Fraud Policy 

 مقدمةال )1
  تحدد  ‐1‐1 اسة  س قة  الوث  هذە س  ا كة  ال جراءاتها ضد و

 جانب   إ  األمانة، انة  خ ال  أش  من ە  وغ ال االحت
    اە جب اتخاذها عند االش   أي من هذە  الخطوات ال

شافها.   الممارسات أو ا

1) Introduction 
1.1. This  document  sets  out  the  policy  and 

procedures  of  X  Co.    against  fraud  and  other 
forms  of  dishonesty,  together  with  the  steps 
that  must  be  taken  where  any  of  these 
malpractices is suspected/discovered. 

 :فاتتع )2
  

الا ‐3‐1  الحت

 هو  فة    غ قة ط   ضائع  أو ال  المال  ع  للحصول  متعمدة ة عن ن

ق ندات ط  المس  أو  السجالت ر   ،تزو  خالل المتعمد  العبالتومن

 ا  بواسطة  األخرى  السجالت  أو ة  المال انات   شخصلب  أو  الجمهور من

كة  موظف  ال ف .  عرَّ  خداع كونهالفعل اإلجرا   ،محاولة التا  ،و

اره ةيتم التعامل مع محاول اعت  محمل الجد  ال ع ال  ا االحت ة احت عمل

 محتملة. 

  

2) Definitions : 

2.1. Fraud:  

2.2. Any  deliberate  intent  to  acquire  money  or 
goods  dishonestly  through  the  falsification  of 
records  or  documents;  the  deliberate 
falsification  of  financial  statements  or  other 
records  by  either  a  member  of  the  public, 
someone  who  works  for  X.  This  criminal  act 
includes  any  attempt  to  deceive,  and 
attempted  fraud  is  therefore  treated  as 
seriously as an accomplished fraud. 

 

قة ‐3‐2 ة  ال ساب مل عة  ا ة تا ة أو فك كةماد أو ألحد  لل

 لهذە  وع  م  غ  أو استخدام  أو عمالئها،  أو داعميها أعضائها

ف فيها.  ة أو التخلص منها أو الحصول عليها أو الت   المل

2.3. Theft: Illicitly or dishonestly acquiring, using or 
disposing  of  physical  or  intellectual  property 
belonging to X Co. or to X individual members, 
supporters or clients. 

 سوء استخدام المعدات ‐3‐3

عةلمواد أو المعدات ل م متعمدةهو إساءة استخدا كةل التا  . ل

فة ‐3‐4  إساءة استخدام الوظ

  . كةالثقة داخل  ضعاستغالل مو 

2.4. Misuse of Equipment:  

Deliberately  misusing  materials  or  equipment 
belonging to Co.X 

2.5. Abuse of position:  

Exploiting a position of trust within Co.. 

 : اإلجراءات )3

  

عة  3‐1 ل لجنة لمتا ل حالةشك عة   . الحاالت حسب طب

ع.  3‐2 مدة أقصاها أسب ة  ا الغ م عد اإل ل اللجنة  شك  يتم 

الغات والحاالت  إجراء تحقيق 3‐3 الغ عنها. خصوص اإل  تم اإل  ال

أي  3‐4    قاموا  الذين  الموظف  أسماء  تتضمن  بتقارر خاصة االحتفاظ

 الخاصة   الفساد افحة  م اسة س    الخاصة  للبنود  مخالف عمل

كة   . ال

3) Measures:  
3.1. Form a committee to follow up on cases of 

fraud according to the nature of each. 

3.2. The  Committee  shall  be  formed 

immediately after reporting a  fraud within 

a maximum period of one week. 

3.3. Conduct  investigations  regarding 

notifications and reported cases. 

3.4. Maintain  special  reports  that  include  the 

names of employees who have performed 

any  act  contrary  to  the  Co  Anti‐Fraud 

Policy. 

  مراجعة )4
اسة ‐1‐12   . ةسن خاضعة لمراجعة هذە الس

4) Revision:  
4.1. This  policy  will  be  revised  on  an  annual 

basis. 
   


