
 

 سياسة اإلبالغ عن المخالفات وحماية مقدمي البالغات

 المحتويات  

 ٌلسٌح. ۱

 ةىفةت. اىٍز٣. اىِطةق ٢ 

 . اىغٍةُةت٤

 .. إجصاءات اىإثيةغ غَ ٌزةىفح٥ 

 . ٌػةىجح اىجيةغ ٦ 

 ٌيدق: ٍُٔذج إثيةغ غَ ٌزةىفح. ۷

 مقدمة

وإجصاءات اىإثيةغ غَ اىٍزةىفةت )وٗشةر إى٘ٓة فٖ ٌة ثػس، "اىع٘ةظح"(  ظح٘ةدٔجت ظ

)وٗشةر إى٘ٓة فٖ ٌة ثػس، اىجٍػ٘ح"( غيٕ أغغةء  رغةٗح اىأٗذةم فٖ طصٗفىجٍػ٘ح 

ٌجيط اىإدارة واىٍعبٔل اىذِف٘شي ؤٌظفٖ وٌذطٔغٖ اىجٍػ٘ح اىةىذضام ثٍػةٗ٘ص 

ظح واججةدًٓ وٌعؤوى٘ةدًٓ. وٌٍةر ىػٍوغةى٘ح ٌَ اىأريةق اىشزط٘ح أثِةء ا

ودغٍَ ْشه اىع٘ةظح أن ٗذً اىإثيةغ فٖ وكخ ٌجهص غَ أي ٌزةىفح أو رطص جسٗة 

وظٔء دطصف ٌدذٍو كس دذػصض ىٓة اىجٍػ٘ح أو أضدةب اىٍطيدح أو اىٍعذف٘سَٗ 

وٌػةىجح ذىم ثشهو ٌِةظت. نٍة ٗجت غيٕ نةفح ٌَ ٗػٍو ىطةىح اىجٍػ٘ح ٌصاغةة 

ِةء أداء ٌعؤوى٘ةدًٓ واىةىذضام ثهةفح اىلٔاَُ٘ واىئااح أث اىِضاْحكٔاغس اىطسق و

اىٍػٍٔل ثٓة. دٓسف ْشه اىع٘ةظح إىٕ دشج٘ع نو ٌَ ٗػٍو ىطةىح اىجٍػ٘ح 

ىيإثيةغ غَ أٗح ٌزةطص أوٌزةىفةت وطٍأُذًٓ إىٕ أن اىل٘ةم ثٓشا اىأٌص آٌَ وٌلجٔل وىة 

 ِٗطٔي غيٕ أي ٌعؤوى٘ح.

 

 



 

ق  الوطا

َ ٗػٍو ىطةىح اىجٍػ٘ح ظٔاء نةُٔا أغغةء ح غيٕ جٍ٘ع ٌْشه اىع٘ةظ دطجق

ٌجيط إدارة أو ٌعؤوىَ٘ دِف٘شَٗ٘ أو ٌٔظفَ٘ أو ٌذطٔغَ٘ أو ٌعذشةرَٗ ثطصف 

اىِظص غَ ٌِةضجًٓ فٖ اىجٍػ٘ح ، وثسون أي اظذثِةء. وٍٗهَ أٗغة ىأي ٌَ أضدةب 

 غَ أٗح ٌزةطص ةغاىٍطيدح ٌَ ٌعذف٘سَٗ وٌةُدَ٘ وٌذجصغَ٘ وؽ٘صًْ اىإثي

 أوٌزةىفةت.

 لمخالفاتا

اىٍٍةرظةت اىزةطبح أي ٌزةىفةت جِةا٘ح أو ٌةى٘ح أو اىإريةل ثأي اىذضاٌةت  دشٍو

كةُُٔ٘ح أو دشصٗػ٘ح أو ٌذطيجةت دِظٍ٘٘ح داري٘ح أو ديم اىذٖ دشهو رطصا غيٕ 

 اىطدح أو اىعيةٌح أو اىج٘بح.

 :ٌةٗيٖاىٍزةىفةت اىذٖ ٗذٔجت اىإثيةغ غِٓة، غيٕ ظج٘و اىٍثةل ىة اىدطص،  ودشٍو

 . اىعئك ؽ٘ص اىلةُُٖٔ )ثٍة فٖ ذىم اىصشٔة أو اىفعةد ( أو ظٔء اىذطصف. 

. ظٔء اىذطصف اىٍةىٖ )ثٍة فٖ ذىم ادغةء اىِفلةت اىهةذثح، إظةءة اظذزسام اىأش٘ةء 

 اىأٌٔال أو دغً ىجٓةت ٌشجْٔح(.  ؽع٘و اىلٍ٘ح، غٍي٘ةت

 أو ٌطةىح اىآرصَٗ فٔق ٌطيدح اىجٍػ٘ح(. اىزةضح . غسم اىإفطةح غَ خةىةت 

 . إٌهةُ٘ح اىةخذ٘ةل )ثٍة فٖ ذىم إعةغح، إرفةء أو إديةف اىٔثةاق اىصظٍ٘ح(.  

 اىجصااً اىجِةا٘ح اىٍصدهجح، أو اىذٖ ٗذً اردهةثٓة، أو اىذٖ ٗدذٍو اردهةثٓة أٗة نةن ُٔغٓة.• 

أو دطج٘لٓة ثطٔرة ؽ٘ص  ي٘حظٍح وكٔاغس اىصكةثح اىسار. غسم اىةىذضام ثةىع٘ةظةت وأُ 

 ضد٘دح. 

. اىدطٔل غيٕ ٌِةفع أو ٌهةفآت ؽ٘ص ٌعذدلح ٌَ جٓح رةرج٘ح ىٍِح ديم اىجٓح 

 . ٌجصرة ٌػةٌيح دفغ٘ي٘ح ؽ٘ص

 . اىإفطةح غَ ٌػئٌةت ظصٗح ثطصٗلح ؽ٘ص كةُُٔ٘ح.



 

 . اىذيةغت ثةىج٘ةُةت اىٍدةظج٘ح.  

 ً. . دٓسٗس ضدح اىٍٔظفَ٘ وظيةٌذٓ

 . اُذٓةك كٔاغس اىعئك اىٍِٖٓ واىعئك ؽ٘ص اىأريةكٖ. 

 . ظٔء اظذزسام اىطيةخ٘ةت أو اىعيطةت اىلةُُٔ٘ح.

 اىٍشنٔرة أغيةه. عةاو. ٌؤاٌصة اىطٍخ واىذعذص فٍ٘ة ٗذػيق ثأي ٌَ اىٍ 

  :الضماهات

دٓسف ْشه اىع٘ةظح إىٕ إدةخح اىفصضح ىهو ٌَ ٗػٍو ىطةىح اىجٍػ٘ح ىيإثيةغ غَ 

إٗشاء ُذ٘جح ىشىم. ودغٍَ اىع٘ةظح غسم ىةُذلةم أو عٍةن غسم دػصعّ اىٍزةىفةت و

دػصض ٌلسم اىجيةغ ىزطص فلسان وظ٘فذّ أو ٌِطجّ أو ٌهةُذّ اىةجذٍةغ٘ح فٖ 

شصٗطح  ٌزةىفح ُذ٘جح ك٘ةٌّ ثةىإثيةغ غَ أٗح ةباىجٍػ٘ح وىأي شهو ٌَ أشهةل اىػل

سى ٌلسم اىجيةغ ٌع ط٘ةت اشذجةه أن ٗذً اىإثيةغ غَ اىٍزةىفح ثدعَ ُ٘ح وأن دذٔفص ى

 ضةدكح وٌػلٔىح، وىةًٗٓ إذا ادغح ثػس ذىم ثأُّ ٌزطئ.

ٌَ أجو خٍةٗح اىٍطيدح اىشزط٘ح ىيٍجيؼ، فإن ْشه اىع٘ةظح دغٍَ غسم  

اىلةُٔن غيٕ ريةف  ِصاىهشف غَ ْٔٗح ٌلسم اىجيةغ غِس غسم رؽجذّ فٖ ذىم، ٌةىً ٗ

ح غيٕ نذٍةن وظصٗح ْٔٗح ٌلسم ذىم. وظ٘ذً ثشىم ىجٓس ٌٍهَ وٌِةظت ىيٍدةفظ

اىجيةغ غَ أي ٌزةىفح .وىهَ فٖ خةىةت ٌػِ٘ح، ٗذٔجت ىيذػةٌو ٌع أي ثيةغ أن ٗذً 

اىهشف غَ ْٔٗح ٌلسم اىجيةغ، وٌِٓة غيٕ ظج٘و اىٍثةل عصورة نشف اىٓٔٗح أٌةم 

غيٕ ٌلسم اىجيةغ اىٍدةفظح غيٕ ظصٗح اىجيةغ  ٔجتأي ٌدهٍح ٌزذطح. نشىم ٗذ

وغسم نشفّ ىأي ٌٔظف أو شزص آرص. وٗذٔجت غيّ٘ أٗغة غسم اىٍلسم ٌَ كجيّ 

إجصاء أٗح ددل٘لةت ثِفعّ خٔل اىجيةغ.نٍة دغٍَ اىع٘ةظح غسم إٗشاء ٌلسم اىجيةغ 

 ثعجت اىإثيةغ غَ اىٍزةىفةت وفق ْشه اىع٘ةظح.

 

 



 

 .. إجراءات اإلبالغ عن مخالفة .

صاء اىٍِةظت فٖ ٗفغو اىإثيةغ غَ اىٍزةىفح ثطٔرة ٌجهصة خذٕ ٗعٓو ادزةذ اىإج -

 خِّ٘. 

غيٕ اىصؽً ٌَ أُّ ىة ٗطيت ٌَ ٌلسم اىجيةغ إثجةت ضدح اىجيةغ، إىة أُّ ٗجت أن ٗهٔن  -

أُّ كسم اىجيةغ ثدعَ ُ٘ح. . ٗذً دلسًٗ اىجيةغ رط٘ة )وفق اىٍِٔذج  إثجةت غيٕ اكةدر

 اىٍصفق( 

  :معالجة البالغ

اىع٘ةظح غيٕ  ٗػذٍس اىإجصاء اىٍذزش ثزطٔص اىإثيةغ غَ أي ٌزةىفح وفق ْشه

طج٘ػح اىٍزةىفح ذادٓة. إذ كس ٗذطيت ذىم إجصاء ٌصاجػح ؽ٘ص رظٍ٘ح أو دسك٘ق داري٘ة 

 اىزطٔات اىذةى٘ح فٖ ٌػةىجح أي ثيةغ:  ةعوددل٘ق رظٍٖ. وٗذً إدج

غِس اظذيةم اىجيةؽةت ثةطيةع را٘ط  -. ٗلٔم )اظً اىشزص أو اىيجِح اىٍعؤوىح(

٘ح )إذا ىً ٗهَ اىجيةغ ٌٔجٓة عس اىأر٘ص ىيجٍػ اىذِف٘شي ٌجيط اىإدارة واىٍعؤول

 .اىجيةغ غيٕ ٌغٍٔن اىجيةغ ريةل أظجٔع ٌَ اظذيةم

. ٗذً إجصاء ٌصاجػح أوى٘ح ىذدسٗس ٌة إذا نةن ٗذٔجت إجصاء ددل٘ق واىشهو اىشي ٗجت  

 أن ٗذزشه. وٍٗهَ

 ثػظ اىجيةؽةت ثسون اىدةجح ىإجصاء ددل٘ق.  خو

 ثإشػةر اظذيةم اىجيةغ وركٍٓة ىيذٔاضو.أٗةم  01. ٗذً دضوٗس ٌلسم اىجيةغ ريةل 

. إذا دجَ٘ أن اىجيةغ ؽ٘ص ٌجصر ، فيَ ٗذً إجصاء أي ددل٘ق إعةفٖ. وٗهٔن ْشا اىلصار ُٓةا٘ة 

 اىِظص ٌةىً ٗذً دلسًٗ إثجةدةت إعةف٘ح ثزطٔص اىجيةغ. ىإغةدة وؽ٘ص كةثو

يةغ إىٕ اىذدل٘ق . إذا دجَ٘ أن اىجيةغ ٗعذِس إىٕ ٌػط٘ةت ٌػلٔىح وٌجصرة ،ٗذً إخةىح اىج 

 اىٍِةظجح.  اىذٔض٘ح فٖ اىجيةغ وإضسار



 

. ٗجت غيٕ اىةُذٓةء ٌَ اىذدل٘ق فٖ اىجيةغ وإضسار اىذٔض٘ح ريةل غشصة أٗةم غٍو ٌَ 

 . اىجيةغ دةرٗذ إخةىح

 . دصفع دٔض٘ةدٓة إىٕ را٘ط اىٍجيط ىيٍطةدكح واىةغذٍةد. 

. ٗذً ددسٗس اىإجصاءات اىذأدٗج٘ح اىٍذصدجح غيٕ اىٍزةىفح وفق ظ٘ةظح وكةُٔن اىػٍو 

 اىعةري اىٍفػٔل. 

. ٌذٕ نةن ذىم ٌٍهِة، دضوٗس ٌلسم اىجيةغ ثٍػط٘ةت غَ أي ددل٘ق ٗذً إجصاؤه. وٌع 

. إجصاءات دأدٗج٘ح أو ؽ٘صْة ٌٍة كس ٗذصدت غي٘ٓة  اىجيةغ ثأي ٌلسم ذىم، ىة ٗجٔز إغيةم

 ريةل اىجٍػ٘ح ثةىذضاٌةت اىعصٗح دجةه شزص آرص.

. ديذضم اىجٍػ٘ح ثةىذػةٌو ٌع اىإثيةغ غَ أي ٌزةىفح ثطصٗلح غةدىح وٌِةظجح، وىهِٓة  

 ٌػةىجح اىجيةغ ٌع رؽجةت ٌلسم اىجيةغ. طصٗلح ىة دغٍَ أن دِعجً

 اىٍِػلس ثذةرٗذ (0)ظح ثٍجيط اىإدارة ركً: دً اغذٍةد ْشه اىع٘ةاىٍصاجع

 م خعت اىفلصة اىزةٌعح 30/3۰/۰3۰۱

 

 را٘ط ٌجيط اىإدارة اغذٍةد                                                             اىذِف٘شي  اىٍسٗص

 ثَ ٌعٓٔج اىػِضي ثةُٖ                                                       ٌدٍس كػ٘صان اىػِضي

 

 


