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 مقدمة 
توجب سياسة وإجراءات اإلبالغ عن المخالفات )ويشار إليها في مااا ب،ااال يالةياسااةي  

لجم،ية سمو لتحفيظ القاار ا اليااريل بالق فااشا )ويشااار إليهااا فااي مااا ب،ااا يالجم،يااةي  

على أعضاااء مجلااد اإل،ارال والمةاااولين الت فيااشينل ومااوعفيل ومتيااوعي الجم،يااةل 

االلتااا ام بم،اااايير عالياااة مااان ا أاااال  الشخ،اااية أة ااااء ال،مااا ل وممارساااة واج ااااتهلل 

ومةاولياتهل. وتضمن هشه الةياسة أا يااتل اإلبااالغ فااي وراان م ياار عاان أ  مخالفااةل 

أو أير جايًّال وسوء ت،رف محتم ل رااا تت،اارا لهااا الجم،يااةل أو أصااحا  الم،االحةل 

كما يجب على كافة من ي،ماا  ل،ااال  أو المةتفياينل وم،الجة ذلك بشي  م اسب. 

الجم،يااة مراعاااا رواعااا ال،ااا ل وال  اهااةل أة اااء أ،اء مةاااولياتهلل وااللتاا ام بيافااة 

القااوانين واللااوال  الم،مااو  بهااا. تهاااف هااشه الةياسااة إلااى تشااجي  كاا  ماان ي،ماا  

ل،ال  الجم،يااة لالبااالغ عاان أيااة مخااالرل أو مخالفاااتل ولمااانتهلل إلااى أا القيااام بهااشا 

 .مر  منل ومق و ل وال ي يو  عليه أ  مةاوليةا 

 

 النطاق
تي ااه هااشه الةياسااة علااى جمياا  ماان ي،ماا  ل،ااال  الجم،يااة  سااواء كااانوا أعضاااء 

مجلااااد إ،ارال أو مةاااااولين ت فيااااشيينل أو مااااوعفينل أو متيااااوعينل أو مةتشااااارينل 

ا    ماا  ن ب،اارف ال  اار عاان م اصاا هل فااي الجم،يااةل وباااوا أ  اسااتا اء. ويمياان أيضاا 

أصاااحا  الم،ااالحة مااانن مةاااتفياينل وماااانحينل ومت ااارعينل وةيااارهلل اإلباااالغ عااان أياااة 

 .مخالرل أو مخالفات

 

 المخالفات 
تشاام  الممارسااات الخالأااةن أ  مخالفااات ج اليااةل أو ماليااةل أو اإلأااال  بااا  الت امااات 

ا علااى  رانونيااةل أو تشااري،يةل أو متيل ااات ت  يميااة ،األيااةل أو تلااك التااي تشااي  أياار 

 .ال،حةل أو الةالمةل أو ال يأة
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 وتشمل المخالفات التي يتوجب اإلبالغ عنها، على سبيل المثال ال الحصر، ما يلي:

 .الةلوك ةير القانوني )بما في ذلك الرشوا أو الفةا،  أو سوء الت،رف •

ا شياء القيمااةل سوء الت،رف المالي )بما في ذلك ا،عاء ال فقات الياذبةل إساءا استخاام  •

 .عمليات ةةي  ا موا  أو ،عل لجهات مش وهة 

عااام اإلف،ااا  عاان عاااالت ت،ااارا الم،ااال  )مااا ن اسااتخاام شااخ  م ،اا ه فااي الجم،يااة  •

 لت، ي  م،الحه الخاصةل أو م،ال  اآلأرين فو  م،لحة الجم،ية . 

 الرسمية . إميانية االعتيا  )بما في ذلك إضاعةل أو إأفاءل أو إتالف الوةاله  •

 .الجرالل الج الية المرتي ةل أو التي يتل ارتيابهال أو التي يحتم  ارتيابها أيًّا كاا نوعها •

                        عاااااام االلتااااا ام بالةياسااااااتل وأن ماااااةل ورواعاااااا الرراباااااة الااألياااااةل أو تي يقهاااااا ب،اااااورا  •

 .ةير صحيحة

رجيااة  لماا   تلااك الجهااة م،املااة الح،و  على م اف ل أو ميافآت ةياار مةااتحقة ماان جهااة أا •

 .تفضيلية ةير م ررا

 .اإلف،ا  عن م،لومات سرية بيريقة ةير رانونية •

 .التالعب بال يانات المحاس ية •

 .تهايا صحة الموعفين وسالمتهل •

 .انتهاك رواعا الةلوك المه يل والةلوك ةير ا أالري •

 .سوء استخاام ال،العياتل أو الةليات القانونية •

 .  والتةتر فيما يت،له با  من المةال  المشكورا أعاله ماامرا ال،من •
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 الضمانات 
تهاف هشه الةياسة إلى إتاعااة الفرصااة لياا  ماان ي،ماا  ل،ااال  الجم،يااة لالبااالغ عاان  

المخالفاتل وضماا عام ت،رضااه لالنتقااامل أو اإليااشاء نتيجااة لااشلك. وتضاامن الةياسااة 

وعيفتااهل أو م ،اا هل أو ميانتااه االجتماعيااة فااي عام ت،را مقااام الاا الغ لخياار فقااااا  

الجم،ياااةل و   شاااي  مااان أشااايا  ال،قاااا ل نتيجاااة رياماااه بااااإلبالغ عااان أياااة مخالفاااةل 

شريية أا يتل اإلبالغ عن المخالفة بحةن نيةل وأا تتوفر لاى مقااام الاا الغ م،ييااات 

 .اشت اه صا،رة وم،قولةل وال يهل إذا اتض  ب،ا ذلك بانه مخيئ

اية الم،لحة الشخ،ية للم لغل فإا هشه الةياسة تضاامن عااام اليشاا  من أج  عم

عن هويااة مقااام الاا الغ ع ااا عااام رة تااه فااي ذلااكل مااالل ياا   القااانوا علااى أااالف ذلااك. 

وسيتل تحقيه ذلك بجها ممين وم اسب للمحاف ة على كتماا وسرية هويااة مقااام 

ماا  أ  بااالغ أا يااتل  الاا الغ عاان أ  مخالفااة. .ولياان فااي عاااالت م،ي ااةل يتوجااب للت،اماا 

اليش  عن هوية مقام ال الغل وم ها على ساا ي  الماااا ن ضاارورا كشاا  الهويااة أمااام 

أ  محيماااة مخت،اااة. كاااشلك يتوجاااب علاااى مقاااام الااا الغ المحاف اااة علاااى سااارية الااا الغ 

ا عااام   المقام من ر لهل وعااام كشاافه    موعاا  أو شااخ   أاار. ويتوجااب عليااه أيضاا 

الاا الغل كمااا تضاامن الةياسااة عااام إيااشاء مقااام الاا الغ  إجراء أية تحقيقات ب فةه عااو 

 .بة ب اإلبالغ عن المخالفات وفه هشه الةياسة

 

 

 إجراءات اإلبالغ عن مخالفة 
                 يفضااا  اإلباااالغ عااان المخالفاااة ب،اااورا م يااارا  عتاااى يةاااه  اتخااااذ اإلجاااراء الم اساااب  .1

 .في عي ه

 ااات صااحة الاا الغل إال أنااه يجااب أا ييااوا على الرةل من أنااه ال ييلااب ماان مقااام الاا الغ إة .2

ا على إة ات أنه رام ال الغ بحةن نية  .را،ر 

ا )وفه ال مااوذا المرفااه  عاان لريااهن .3 أو ال ريااا ل  ال، ااواا ال ريااا  يتل تقايل ال الغ أييًّ

 للجم،ية. اإلليتروني
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 معالجة البالغ 
هاااشه الةياساااة علاااى ي،تماااا اإلجاااراء المتخاااش بخ،اااوي اإلباااالغ عااان أ  مخالفاااة وفاااه 

ال  ل ي،ة المخالفة ذاتها. إذ را يتيلب ذلك إجراء مراج،ة ةير رسميةل أو تاااريه ،األيااًّ

 :وتحقيه رسمي. ويتل ات اع الخيوات التالية في م،الجة أ  بالغ

ع ااا اسااتالم ال الةااات بااالالع رلاايد مجلااد بالجم،يااة  لج ااة الشااياوى والمقترعاااتقااوم ت •

ا ضااا ا أياار )علااى مضااموا اإل،ارال والمةاو  الت فيش   للجم،ية )إذا لاال يياان الاا الغ موجهاا 

 .ال الغ أال  أس وع من استالم ال الغ 

يااتل إجااراء مراج،ااة أوليااة لتحايااا مااا إذا كاااا يتوجااب إجااراء تحقيااهل والشااي  الااش  يجااب أا  •

 .يتخشه. ويمين ع  ب،ض ال الةات باوا الحاجة إلجراء تحقيه

 .أيام بإش،ار استالم ال الغ وررمها للتواص  10يتل ت ويا مقام ال الغ أال  •

ال وةياار  • إذا ت ين أا ال الغ ةير م ررل فلن يتل إجااراء أ  تحقيااه إضااافي. وييااوا هااشا القاارار نهاليااًّ

 .راب  إلعا،ا ال  رل مالل يتل تقايل إة اتات إضافية بخ،وي ال الغ

اللج ااة القانونيااة ة الاا الغ إلااى إذا ت ين أا ال الغ يةت ا إلى م،ييات م،قولة وم ررال يتل إعال •

 .للتحقيه في ال الغل وإصاار التوصية الم اس ةبالجم،ية 

االنتهاء من التحقيه في ال الغ وإصاار التوصية أااال  عشاارا أيااام اللج ة القانونية  يجب على   •

 .عم  من تاريخ إعالة ال الغ

 . توصياتها إلى رليد المجلد للم،ا،رة واالعتما،اللج ة ترف   •

 اللحااة المااوار، ال شاارية بالجم،يااةتحايا اإلجراءات التا،ي ية المترت ة على المخالفة وفه    يتل •

 .ورانوا ال،م  الةار  المف،و 

متى كاا ذلك ممي  ال ت ويااا مقااام الاا الغ بم،ييااات عاان أ  تحقيااه يااتل إجاارا ه. وماا  ذلااك ال  •

ترتااب عليهااا أااال  الجم،يااة يجوز إعالم مقام ال الغ با  إجااراءات تا،ي يااةل أو ةيرهااال ممااا رااا ي

 .بالت امات الةرية تجاه شخ   أر

تلتااا م الجم،ياااة بالت،امااا  مااا  اإلباااالغ عااان أ  مخالفاااة بيريقاااة عا،لاااة وم اسااا ةل ولي هاااا ال  •

 تضمن أا ت ةجل لريقة م،الجة ال الغ م  رة ات مقام ال الغ. 

ا تُ،ااا الةياسااة هااشه إا   عياا  •  با شااخاي الجم،يااة تاارب  الوةااالهل التااي ماان يتجاا أ ال جاا ء 

 ل،ااالحها  فإنااه يجااب إبااالغ جمياا  م ةااوبي الجم،يااة بهااال وأنااه ال يجااوز مخالفااة   ال،اااملين

 بها.  الوار،ا وااللت امات أعيامهال
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 االعتماد 
                 م  2019  ل،ااااام  2فااااي االجتماااااع رراااال )  الةياسااااةاعتمااااا مجلااااد إ،ارا الجم،يااااة هااااشه  .1

 . م26/12/2019ها الموافه  29/4/1441 يف

تمن الموافقة من مجلد اإل،ارا على تحاي  اللااوال  والةياسااات ب اااء  علااى تفااويض  .2

أعضاااء المجلااد لاارليد مجلااد اإل،ارا بتحاااي  اللااوال  والةياسااات الااأليااة فااي 

 م . 2021ل،ام  3االجتماع ررل  

والةياساااات ب،اااا  تمااان الموافقاااة مااان أعضااااء مجلاااد اإل،ارا ب،اااا عااارا اللاااوال  .3

 م . 2022ل،ام   1التحاي  واعتما،ها في االجتماع ررل  

 
 


