
 

 

 

اإلبالغ عن نموذج وسياسة 

المخالفات وحماية مقدمي 

  البالغات
 

  



 مقذمُ

 زبُع١ٝ( ”ايطٝاض١“ بعد، َا يف إيٝٗا ٜٚشاز) املدايفات عٔ اإلبالغ ٚإجسا٤ات ضٝاض١ تٛجب 

 أعطا٤ ع٢ً( ”ازبُع١ٝ“ بعد، َا يف إيٝٗا ٜٚشاز) ايدع٠ٛ ٚاإلزشاد ٚتٛع١ٝ ازبايٝات بايسان١

 َٔ عاي١ٝ مبعاٜري االيتصاّ ازبُع١ٝ َٚتطٛعٞ َٚٛظفٞ ايتٓفٝرٟ ٚاملطؤٍٚ اإلداز٠ صبًظ

 ٜتِ إٔ ايطٝاض١ ٖرٙ ٚتطُٔ. َٚطؤٚيٝاتِٗ ٚاجباتِٗ ٚممازض١ ايعٌُ أثٓا٤ ايشدص١ٝ األخالم

 هلا تتعسض قد ضبتٌُ تصسف ٚض٤ٛ جدٜأ خطس أٚ طبايف١ أٟ عٔ َبهس ٚقت يف اإلبالغ

 ع٢ً جيب نُا. َٓاضب بشهٌ ذيو َٚعازب١ املطتفٝدٜٔ أٚ املصًح١ أصحاب أٚ ازبُع١ٝ

 َطؤٚيٝاتِٗ أدا٤ أثٓا٤ ٚايٓصا١ٖ ايصدم قٛاعد َساعا٠ ازبُع١ٝ يصاحل ٜعٌُ َٔ ناف١

 ٜعٌُ َٔ نٌ تشحٝع إىل ايطٝاض١ ٖرٙ تٗدف. بٗا املعٍُٛ ٚايًٛا٥ح ايكٛاْني بهاف١ ٚااليتصاّ

 آَٔ األَس بٗرا ايكٝاّ إٔ اىل ٚطُأْتِٗ  طبايفات أٚ طباطس أ١ٜ عٔ يإلبالغ ازبُع١ٝ يصاحل

 .َطؤٚي١ٝ أٟ ع٢ً ٜٓطٟٛ ٚال َٚكبٍٛ

 اليطاق

أعطا٤ صبًظ إداز٠ (1تطبل ٖرٙ ايطٝاض١ ع٢ً مجٝع َٔ ٜعٌُ يصاحل ازبُع١ٝ ضٛا٤ ناْٛا 

بصسف ايٓظس عٔ  َطتشازٜٔ ( 5َتطٛعني أٚ ( 4َٛظفني أٚ  (3َطؤٚيني تٓفٝرٜني أٚ( 2أٚ 

،ٚبدٕٚ أٟ اضتجٓا٤. ٚميهٔ أٜطا ألٟ َٔ أصحاب املصًح١ َٔ َٓاصبِٗ يف ازبُع١ٝ 

 .َطتفٝدٜٔ َٚاحنني َٚتربعني ٚغريِٖ اإلبالغ عٔ أ١ٜ طباطس أٚ طبايفات

 

 

 
 
 
 
 
 



 املخالفات
أو  تشنل املناسسات اخلاطئُ أٍ رلالفات جيائًُ أو مالًُ أو اإلخالل بأٍ التزامات قاىىىًُ أو تششيعًُ أو متطلبات تيظًنًُ داخلًُ

 .تلك اليت تشكل خطشًا علِ الصحُ أو الشالمُ أو البًئُ

 :وتشنل املخالفات اليت يتىجب اإلبالغ عيها ،علِ سبًل املثال ال احلصش، ما يلٌ                                                

 .أٚ ض٤ٛ ايتصسف ايطًٛى غري ايكاْْٛٞ )مبا يف ذيو ايسش٠ٛ أٚ ايفطاد ( •

ايتصسف املايٞ )مبا يف ذيو ادعا٤ ايٓفكات ايهاذب١، إضا٠٤ اضتدداّ األشٝا٤ ايك١ُٝ، ض٤ٛ  •

 .(عًُٝات غطٌٝ األَٛاٍ أٚ دعِ زبٗات َشب١ٖٛ

عدّ اإلفصاح عٔ حاالت تعازض املصاحل )َجٌ اضتدداّ شدص َٓصب٘ يف ازبُع١ٝ يتعصٜص  •

 .( َصاحل اآلخسٜٔ فٛم َصًح١ ازبُعٞ َصاسب٘ اشباص١ أٚ

 .(١ْٝ االحتٝاٍ )مبا يف ذيو إضاع١ ،إخفا٤ أٚ إتالف ايٛثا٥ل ايسمس١ٝإَها •

ازبسا٥ِ ازبٓا١ٝ٥ املستهب١ ،أٚ اييت ٜتِ ازتهابٗا ،أٚ اييت حيتٌُ ازتهابٗا أٜا نإ  •

 .ْٛعٗا

 .عدّ االيتصاّ بايطٝاضات ٚأْظ١ُ ٚقٛاعد ايسقاب١ ايداخ١ًٝ أٚ تطبٝكٗا بصٛز٠ غري صحٝح١ •

أٚ َهافآت غري َطتحك١ َٔ ج١ٗ خازج١ٝ ملٓح تًو ازب١ٗ َعا١ًَ  اسبصٍٛ ع٢ً َٓافع •

 .تفط١ًٝٝ غري َربز٠

 .اإلفصاح عٔ َعًَٛات ضس١ٜ بطسٜك١ غري قا١ْْٝٛ •

 .ايتالعب بايبٝاْات احملاضب١ٝ •

 .تٗدٜد صح١ املٛظفني ٚضالَتِٗ •

 .اْتٗاى قٛاعد ايطًٛى املٗين ٚايطًٛى غري األخالقٞ •

 .ٝات أٚ ايطًطات ايكا١ْْٝٛض٤ٛ اضتدداّ ايصالح •

 .َؤاَس٠ ايصُت ٚايتطرت فُٝا ٜتعًل بأٟ َٔ املطا٥ٌ املرنٛز٠ أعالٙ •

 
 
 
 
 
 



 الضناىات

ايفسص١ يهٌ َٔ ٜعٌُ يصاحل ازبُع١ٝ يإلبالغ عٔ املدايفات   تٗدف ٖرٙ ايطٝاض١ إىل إتاح١

عدّ تعسض َكدّ ايبالغ ٚضُإ عدّ تعسض٘ ٌَ الْتكاّ أٚ اإلٜرا٤ ْتٝح١ يريو . ٚتطُٔ ايطٝاض١ 

شبطس فكدإ ٚظٝفت٘ أٚ َٓصب٘ أٚ َهاْت٘ االجتُاع١ٝ يف ازبُع١ٝ ٚألٟ شهٌ َٔ أشهاٍ 

ايعكاب ْتٝح١ قٝاَ٘ باإلبالغ عٔ أ١ٜ طبايف١. شسٜط١ إٔ ٜتِ اإلبالغ عٔ املدايف١ حبطٔ ١ْٝ ٚإٔ تتٛفس 

 .بعد ذيو بأْ٘ طبط٧يد٣ َكدّ ايبالغ َع طٝات اشتباٙ صادق١ َٚعكٛي١، ٚال ِٜٗ إذا اتطح 

َٔ أجٌ محا١ٜ املصًح١ ايشدص١ٝ يًُبًغ ،فإٕ ٖرٙ ايطٝاض١ تطُٔ عدّ ايهشف عٔ ١ٜٖٛ 

َكدّ ايبالغ عٓد عدّ زغبت٘ يف ذيو، َامل ٜٓص ايكإْٛ ع٢ً خالف ذيو. ٚضٝتِ بريو زبٗد 

ممهٔ َٚٓاضب يًُحافظ١ ع٢ً نتُإ ٚضس١ٜ ١ٜٖٛ َكدّ ايبالغ عٔ أٟ طبايف١ .ٚيهٔ يف 

ت َع١ٓٝ، ٜتٛجب يًتعاٌَ َع أٟ بالغ إٔ ٜتِ ايهشف عٔ ١ٜٖٛ َكدّ ايبالغ، َٚٓٗا ع٢ً حاال

ضبٌٝ املجاٍ ضسٚز٠ نشف اهل١ٜٛ أَاّ أٟ ضبه١ُ طبتص١. نريو ٜتٛجب ع٢ً َكدّ ايبالغ 

احملافظ١ ع٢ً ضس١ٜ ايبالغ املكدّ َٔ قبً٘ ٚعدّ نشف٘ ألٟ َٛظف أٚ شدص آخس. ٜٚتٛجب 

ذبكٝكات بٓفط٘ حٍٛ ايبالغ. نُا تطُٔ ايطٝاض١ عدّ إٜرا٤ َكدّ  عًٝ٘ أٜطا عدّ إجسا٤ أ١ٜ

 .ايبالغ بطبب اإلبالغ عٔ املدايفات ٚفل ٖرٙ ايطٝاض١
 

 إجشاءات اإلبالغ عً رلالفُ

 .ٜفطٌ اإلبالغ عٔ املدايف١ بصٛز٠ َبهس٠ حت٢ ٜطٌٗ ارباذ اإلجسا٤ املٓاضب يف حٝٓ٘ 

إثبات صح١ ايبالغ، إال أْ٘ جيب إٔ ٜهٕٛ قادزًا ع٢ً إثبات ع٢ً ايسغِ َٔ أْ٘ ال ٜطًب َٔ َكدّ ايبالغ 

 .أْ٘ قدّ ايبالغ حبطٔ ١ْٝ

 :يته تقذيه البالغ خطًا )وفق الينىرج املشفق( عً طشيق •

o :ٟاشبرب  – ايسان١ ازبٓٛب١ٝ -31شازع  3556) ايعٓٛإ ايربٜد ( 

 o ْٞٚايربٜد اإليهرت Tawnie.raka@gmail.com  
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 معاجلُ البالغ
يعتنذ اإلجشاء املتخز خبصىص اإلبالغ عً أٍ رلالفُ وفق هزه الشًاسُ علِ طبًعُ املخالفُ راتها. إر قذ يتطلب رلك إجشاء مشاجعُ غري  

 :سمسًُ أو تذقًق داخلًا وحتقًق سمسٌ. ويته اتباع اخلطىات التالًُ يف معاجلُ أٍ بالغ

يبالغات باطالع ز٥ٝظ صبًظ اإلداز٠ ٚاملطؤٍٚ )اضِ ايشدص أٚ ايًح١ٓ املطؤٚي١( عٓد اضتالّ ا  ٜكّٛ •

ايتٓفٝرٟ يًحُع١ٝ )إذا مل ٜهٔ ايبالغ َٛجٗا ضد األخري )ع٢ً َطُٕٛ ايبالغ خالٍ أضبٛع َٔ اضتالّ 

 .ايبالغ

ٜتِ إجسا٤ َساجع١ أٚي١ٝ يتحدٜد َا إذا نإ ٜتٛجب إجسا٤ ذبكٝل ٚايشهٌ ايرٟ جيب إٔ ٜتدرٙ.  •

 .سباج١ إلجسا٤ ذبكٝلٚميهٔ حٌ بعض ايبالغات بدٕٚ ا

 .أٜاّ بإشعاز اضتالّ ايبالغ ٚزقُٗا يًتٛاصٌ 11ٜتِ تصٜٚد َكدّ ايبالغ خالٍ •

إذا تبني إٔ ايبالغ غري َربز، فًٔ ٜتِ إجسا٤ أٟ ذبكٝل إضايف. ٜٚهٕٛ ٖرا ايكساز ْٗا٥ٝا ٚغري قابٌ  •

 .إلعاد٠ ايٓظس َامل ٜتِ تكدِٜ إثباتات إضاف١ٝ خبصٛص ايبالغ

إىل زب١ٓ املدايفات يًتحكٝل   إٔ ايبالغ ٜطتٓد اىل َعطٝات َعكٛي١ َٚربز٠، ٜتِ إحاي١ ايبالغإذا تبني  •

 .يف ايبالغ ٚإصداز ايتٛص١ٝ املٓاضب١

جيب ع٢ً زب١ٓ املدايفات االْتٗا٤ َٔ ايتحكٝل يف ايبالغ ٚإصداز ايتٛص١ٝ خالٍ عشس٠ أٜاّ عٌُ َٔ  •

 .تازٜذ إحاي١ ايبالغ

 .تٛصٝاتٗا اىل ز٥ٝظ اجملًظ يًُصادق١ ٚاالعتُادتسفع زب١ٓ املدايفات  •

ٚقإْٛ ايعٌُ  ال٥ح١ تٓظِٝ ايعٌُ ٜتِ ذبدٜد اإلجسا٤ات ايتأدٜب١ٝ املرتتب١ ع٢ً املدايف١ ٚفل ضٝاض١ •

 .ايطازٟ املفعٍٛ

َت٢ نإ ذيو ممهٓا، تصٜٚد َكدّ ايبالغ مبعطٝات عٔ أٟ ذبكٝل ٜتِ إجساؤٙ. َٚع ذيو، ال جيٛش  •

ايبالغ بأٟ إجسا٤ات تأدٜب١ٝ أٚ غريٖا مما قد ٜرتتب عًٝٗا خالٍ ازبُع١ٝ بايتصاَات إعالّ َكدّ 

 .ايطس١ٜ دباٙ شدص آخس

 تًتصّ ازبُع١ٝ بايتعاٌَ َع اإلبالغ عٔ أٟ طبايف١ بطسٜك١ عادي١ َٚٓاضب١، ٚيهٓٗا ال تطُٔ إٔ •

 .تٓطحِ طسٜك١ َعازب١ ايبالغ َع زغبات َكدّ ايبالغ 

 
 

 
 



 

 رلالفُمنىرج إبالغ عً 

 

 ) ميهٔ عدّ تعب١٦ ٖرا ازبص٤ إذا مل ٜسغب َكدّ ايبالغ بهشف ٖٜٛت٘( معلىمات مقذو البالغ

  االضِ

  ايدٚز ايٛظٝفٞ

  اإلداز٠

  زقِ اهلاتف

  ايربٜد اإليهرتْٚٞ

  َعًَٛات صٓدٚم ايربٜد

 معلىمات مشتكب املخالفُ

  االضِ

  ايدٚز ايٛظٝفٞ

  اإلداز٠

  زقِ اهلاتف

  ايربٜد اإليهرتْٚٞ

 )إٕ ٚجدٚا ٚباإلَهإ إزفام ٚزق١ إضاف١ٝ يف حاي١ ٚجٛد أنجس َٔ شاٖد( معلىمات الشهىد

  االضِ

  ايدٚز ايٛظٝفٞ

  اإلداز٠

  زقِ اهلاتف

  ايربٜد اإليهرتْٚٞ

 التفاصًل

  طبٝع١ ْٚٛع املدايف١

  تازٜذ ازتهاب املدايف١ ٚتازٜذ ايعًِ بٗا

  املدايف١َهإ حدٚث 

  بٝاْات أٚ َطتٓدات تجبت ازتهاب املدايف١

  أمسا٤ أشداص آخسٜٔ اشرتنٛا يف ازتهاب املدايف١

  أٟ َعًَٛات أٚ تفاصٌٝ أخس٣

           : التىقًع               تاسيخ تقذيه البالغ :   

 

 

 
 
 
 
 



 

    اإلبالغ عً املخالفاتسًاسُ 

  بالزاكُ وتىعًُ اجلالًات مجعًُ الذعىَ واإلرشاد يف

 

هـ 29/6/2441و املىافق 66/9/6262اإلدارَ بتاريخ جملس مً هذه السًاسُ مت اعتناد   
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