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مقدمة 

متْٓل اإلزٍاب أحد السناٜص األضاضٔ٘ اليت جساٜه غطل األمْال ّالْقآ٘ مً عنلٔات تعد ضٔاض٘ 

ليظاو مهافح٘ غطل األمْال الطعْدٖ الصادز  يف زتال السقاب٘ املالٔ٘ ّفكًا اخترتَاادتنعٔ٘

 ّالٜحتُ التيفٔرٓ٘ ّمجٔع التعدٓالت الالحك٘ ٍـ،11/5/1433 بتازٓخ 31/باملسضْو امللهٕ زقه و

  .الطٔاض٘لٔتْافل مع ٍرِ 

 
النطاق 

 يف ّمً هله عالقات تعاقدٓ٘ ّتطْعٔ٘حتدد ٍرِ الطٔاض٘ املطؤّلٔات العام٘ علٙ ناف٘ العاملني 

 .ادتنعٔ٘

 

البيان 

 اليت اخترتَا ادتنعٔ٘ يف ضبٔل مهافح٘ عنلٔات غطل األمْال ّجساٜه متْٓل ٗطسم الْقاٜٕ

 :اإلزٍاب

 . ادتنعٔ٘حتدٓد ّفَه ّتكٔٔه ملخاطس غطل األمْال ّمتْٓل اإلزٍاب اليت تتعسض هلا .1

اختاذ قسازات مربزٗ يف شأٌ اذتد مً شتاطس غطل األمْال ّمتْٓل اإلزٍاب ارتاص٘ بامليتجات  .2

 .ّارتدمات

 ادتنعٔ٘تعصٓص بسامج بياٛ الكدزات ّالتدزٓب زفع نفاٛٗ العاملني مبا ٓتالٛو مع ىْعٔ٘ األعنال يف  .3

 .يف زتال املهافح٘

زفع نفاٛٗ الكيْات املطتخدم٘ للنهافح٘ ّحتطني جْدٗ التعسف علٙ العنالٛ ّإجساٛات العيآ٘  .4

 .الْاجب٘

 .ادتنعٔ٘تْفري األدّات الالشم٘ اليت تطاعد علٙ زفع جْدٗ ّفاعلٔ٘ األعنال يف  .5

جساٜه نافح٘ غطل األمْال ّادتنعٔ٘مل بسامج تْعْٓ٘ لسفع مطتْٚ الْعٕ لدٚ العاملني يف إقام٘ .6

 .متْٓل اإلزٍاب

ّاالضتفادٗ مً ممٔصاتَا للتكلٔل مً اضتخداو اليكد يف االعتناد علٙ الكيْات املالٔ٘ غري اليكدٓ٘  .7

 .املصسّفات

 .التعسف علٙ املطتفٔد اذتكٔكٕ ذّ الصف٘ الطبٔعٔ٘ أّ االعتبازٓ٘ يف التبادل املالٕ .8

التأند مً ٍْٓ٘  ادتَات ذات العالق٘ للنطاٍن٘ يف مع يف إجياد عنلٔات زبط الهرتّىٕ الطعٕ .9

 .األشخاص ّاملبالغ املشتبُ بَا
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المسؤوليات 

ٓعنلٌْ حتت إدازٗ ّاشساف  الرًٓ العاملنيتطبل ٍرِ الطٔاض٘ ضنً أىشط٘ ادتنعٔ٘ ّعلٙ مجٔع 

  ّاإلملاو بَاالطٔاضّ٘علٙ ٍرِ مبهافح٘ غطل األمْال االطالع علٙ األىظن٘ املتعلك٘ ادتنعٔ٘ 

ّعلٙ .  الْظٔفٔ٘و ّمطؤّلٔاتُو، ّااللتصاو مبا ّزد فَٔا مً أحهاو عيد أداٛ ّاجباتُّالتْقٔع علَٔا

 .ٍا بيطخ٘ مً ّاألقطاو ّتصّٓد مجٔع اإلدازاتيف ذلو ارتصْص ىشس الْعٕ املالٔ٘دازٗ اإل

 بكْاعد مهافح٘ ّالتصامَه التأند مً إتباعَه متعاّىٔيعلٙ حال التعاقد مع ّحتسص ادتنعٔ٘

 .ّمتْٓل اإلزٍابغطل األمْال 

 

 اعتماد مجلس اإلدارة

(  يف دّزتُ  (    ) اعتند زتلظ إدازٗ ادتنعٔ٘ يف االجتناع   . 00/00/0000ٍرِ الطٔاض٘ يف  )      

ّحتل ٍرِ الطٔاض٘ ستل مجٔع ضٔاضات الْقآ٘ مً عنلٔات غطٔل األمْال ّجساٜه متْٓل اإلزٍاب 

.  املْضْع٘ ضابكا


