
 مقدمي البالغات  وحماية المخالفات  اإلبالغ عن   سياسة
 المحتويات

 مقدمة .1
 النطاق .2
 المخالفات .3
 الضمانات .4
 إجراءات اإلبالغ عن مخالفة .5
 معالجة البالغ .6
 ملحق: نموذج إبالغ عن مخالفة .7

 
 مقدمة

الببببر الخ رعبببة لجمعةبببة ”( السةاسبببة“توجبببي سةاسبببة اتجبببراءات اإلببببالغ عبببن المخالفبببات  اعدبببا  إل  بببا  ببب  مبببا بعبببد  
علببأ ضعضبباء مجلببر اإلاا س االمسببفوذ المنف بب   امببو ف  ”( الجمعةببة“بعببد   بمحا ظببة بببا ق  اعدببا  إل  ببا  بب  مببا

اممطوع  الجمعةبة اللمبماب بمعبا  ر عالةبة مبن االبالق الدخنبةة ضعنباء العمب  امما سبة ااجببات ه امسب الةات ه. 
ض  مخالفببة ضا لطببر جببدء  اسببوء تنببر  محممبب   ببد  عببن اتضببمن هبب س السةاسببة ضا  ببمه اإلبببالغ  بب  ا بب  مب ببر

تمعرض ل ا الجمعةة ضا ضصحاب المنلحة ضا المسمف د ن امعالجة ذلك بد   مناسي. كما ءجي علبأ كا بة مبن 
ءعمببب  لنبببالع الجمعةبببة مراعببباس  واعبببد النبببدق االنماهبببة ضعنببباء ضااء مسببب الةات ه االلمبببماب ب ا بببة القبببوان ن االلبببوا ع 

  ه س السةاسة إلأ تدجةع ك  من ءعم  لنالع الجمعةة لإلبالغ عن ضءة مخاطر ضامخالفاتالمعموذ ب ا. ت د  
 اطم نم ه الأ ضا القةاب ب  ا اامر آمن امقبوذ ال  نطو  علأ ض  مس الةة.

  
 النطاق

ضا مسب ال ن تنف ب   ن  تطبق ه س السةاسة علأ جمةع من ءعم  لنبالع الجمعةبة سبواء كبانوا ضعضباء مجلبر إاا س
ا مو ف ن ضا ممطوع ن ضا مسمدا عن بنر  النظرعن مناصب ه    الجمعةة  ابداا ض  اسمثناء. اعم ن ضءضا ض

 ا  من ضصحاب المنلحة من مسمف د ن امانح ن اممبرع ن اغ رهه اإلبالغ عن ضءة مخاطر ضامخالفات.
  
 
 



 المخالفات

 تدببببرععةة ضا ذ ببببب   الممامببببات  انونةببببة ضااإللببببال مالةببببة ضا تدببببم  المما سببببات الخاطفببببة ض  مخالفببببات جنا ةببببة ضا
 الب فة. ضا السالمة ضا علأ النحة تلك الم  تد   لطرا   ممطلبات تنظةمةة االلةة ضا

 
 مايلي: الحصر، وتشمل المخالفات التي يتوجب اإلبالغ عنها،على سبيل المثال ال

 المنر . سوء ضا ( الفساا القانون   بما    ذلك الرشوس ضا السلوك غ ر 
  سبببوء المنبببر  المبببال   بمبببا  ببب  ذلبببك ااعببباء النفقبببات الياذببببة  إسببباءس اسبببمخداب ااشبببةاء القةمبببة  عملةبببات

 غس   اامواذ ضا اعه لج ات مدبوهة(.
  عدب اإل ناح عن حالت تعا ض المنالع  مث  اسمخداب شخص مننبه    الجمعةة لمعمعم منالحه

 منالع اآللرعن  وق منلحة الجمعةة(. الخاصة ضا
 إتال  الوعا ق الرسمةة(. ضا الحمةاذ  بما    ذلك إضاعة إلفاء إم انةة 
 الم  ءحمم  ا تياب ا ضءا كاا نوع ا. الم   مه ا تياب ا ضا الجرا ه الجنا ةة المرتيبة ضا 
 صحةحة. غ ر بنو س تطبةق ا ضا عدب اللمماب بالسةاسات اضنظمة ا واعد الر ابة الداللةة 
 غ بر مسبمحقة مبن ج بة لا جةبة لمبنع تلبك الج بة معاملبة تفضب لةة  ا آت غ رم الحنوذ علأ منا ع ضا 

 مبر س.
 انونةة. غ ر اإل ناح عن معلومات سرعة بطرعقة  
 .المالعي بالبةانات المحاسبةة 
 .ت د د صحة المو ف ن اسالمم ه 
 .  انم اك  واعد السلوك الم ن  االسلوك غ ر االال 
  القانونةة.سوء اسمخداب النالحةات ضا السلطات 
 .م امرس النم  االمسمر فةما  معلق ب   من المسا   الم كو س ضعالس 

  
 الضمانات

الفرصببة ليبب  مببن ءعمبب  لنببالع الجمعةببة لإلبببالغ عببن المخالفببات اضببماا عببدب   ت ببد  هبب س السةاسببة إلببأ إتاحببة
تعرضببه مبب  لنمقبباب ضا اإل بب اء نمةجببة ل لك.اتضببمن السةاسببة عببدب تعببرض مقببدب البببالغ لخطببر  قببداا ا ةفمببه ضا 

قةامببببه ببببباإلبالغ عببببن ضءببببة مننبببببه ضا م انمببببه الجممالةببببة  بببب  الجمعةببببة اا  شبببب   مببببن ضشبببب اذ العقبببباب نمةجببببة 



مخالفة.شببرعطة ضا  ببمه اإلبببالغ عببن المخالفببة بحسببن نةببة اضا تمببو ر لببدا مقببدب البببالغ مببع طةببات اشببمباس صبباا ة 
 امعقولة  ال  ه إذا اتضع بعد ذلك ب نه مخطئ.

مببن ضجبب  حماءببة المنببلحة الدخنببةة للمبلا  ببسا هبب س السةاسببة تضببمن عببدب اليدببن عببن هوعببة مقببدب البببالغ عنببد 
امناسي للمحا ظة علأ كمماا  مم ن  غبمه    ذلك ماله  نص القانوا علأ لال  ذلك. اس مه ب لك لج د عدب

مقدب البالغ عن ض  مخالفة .الين  ب  حبالت مع نبة   موجبي للمعامب  مبع ض  ببالغ ضا  بمه اليدبن  هوعة اسرعة
ح مببة مخمنببة. كبب لك  موجببي عببن هوعببة مقببدب البالغ امن ببا علببأ سببب   المثبباذ ضببرا س كدببن ال وعببة ضمبباب ض  م

شخص آلبر. اعموجبي  علأ مقدب البالغ المحا ظة علأ سرعة البالغ المقدب من  بله اعدب كدفه ا  مو ن ضا
 اإلبالغ مقدب البالغ بسبي علةه ضءضا عدب إجراء ضءة تحقةقات بنفسه حوذ البالغ.كما تضمن السةاسة عدب إ  اء

 السةاسة. ه س ا ق المخالفات عن
 اإلبالغ عن مخالفةإجراءات  .5
 .ءفض  اإلبالغ عن المخالفة بنو س مب رس حمأ ءس   اتخاذ اإلجراء المناسي    ح نه 
 ءطلببي مببن مقببدب البببالغ إعبببات صببحة البببالغ  إل ضنببه ءجببي ضا ء ببوا  بباا ا  علببأ  علببأ الببرغه مببن ضنببه ل

 إعبات ضنه  دب البالغ بحسن نةة.
  المر ق( مه تقدءه البالغ لطةا  ا ق النموذج  

 معالجة البالغ

ءعممببد اإلجببراء الممخبب  بخنببوع اإلبببالغ عببن ض  مخالفببة ا ببق هبب س السةاسببة علببأ طبةعببة المخالفببة ذات ببا. إذ  ببد 
 مطلي ذلك إجراء مراجعة غ ر  سمةة ضا تبد  ق االلةبا اتحق بق  سبم . اعبمه إتبباو الخطبوات المالةبة  ب  معالجبة 

 ض  بالغ:
 المس الة(_ عند اسبمالب البالغبات بباطالو   بةر مجلبر اإلاا س االمسب اذ  اسه الدخص ضا اللجنة  ءقوب

المنف    للجمعةة  إذا له ء ن البالغ موج ا ضد اال ر  علأ مضموا الببالغ لبالذ ضسببوو مبن اسبمالب 
 البالغ.

  ببمه إجببراء مراجعببة ضالةببة لمحد ببد مببا إذا كبباا  موجببي إجببراء تحق ببق االدبب   البب   ءجببي ضا  مخبب س. اعم ببن 
   بعض البالغات بداا الحاجة إلجراء تحق ق.ح

 ضءاب بسشعا  اسمالب البالغ ا  م ا للمواص . 10 مه تماعد مقدب البالغ لالذ 



   إذا تببب ن ضا البببالغ غ ببر مبببر   لن  ببمه إجببراء ض  تحق ببق إضببا  . اع ببوا هبب ا القببرا  ن ا ةببا اغ ببر  اببب
 الغ.إلعااس النظر ماله  مه تقدءه إعباتات إضافةة بخنوع الب

 لمحق بق  ب  الببالغ اتصبدا  ا إذا تب ن ضا البالغ ءسمند إلأ معطةات معقولة امببر س  مه إحالبة الببالغ إلبأ
 الموصةة المناسبة.

 النم بباء مببن المحق ببق  بب  البببالغ اتصببدا  الموصببةة لببالذ عدببرس ضءبباب عمبب  مببن تببا ع  إحالببة  ءجببي علببأ
 البالغ.

 عمماا.وصةات ا إلأ   ةر المجلر للمناا ة االت تر ع 
 .مه تحد د اإلجراءات الم ا بةة الممرتبة علأ المخالفة ا ق سةاسة ا انوا العم  السا   المفعوذ  
 تماعد مقدب البالغ بمعطةات عبن ض  تحق بق  بمه إجبراوس. امبع ذلبك ل ءجبو  إعبالب  مم نا  ذلك كاا ممأ

 مقدب البالغ ب   
 الجمعةة بالممامات السرعة تجاس شخص آلر.لالذ  عل  اغ رها مما  د  مرتي  إجراءات ت ا بةة ضا 
 تضبمن ضا تنسبجه  تلممب الجمعةبة بالمعامب  مبع اإلببالغ عبن ض  مخالفبة بطرعقبة عاالبة امناسببة الين ا ل

 طرعقة معالجة البالغ مع  غبات مقدب البالغ.
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