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 مقدمة  -  1

جراءات  س ياسة  توجب لهيا ويشار) اخملالفات عن  الإبالغ  واإ   وعائلتةه اخلرييةة  ؤسسةة محةد احلصةيينمل" الس ياسةة"هذه الوثيقة  يف اإ

لهيا  ويشار  مةن عاليةة مبعةايري الالةاا  املؤسسةة  ومتطةوع  ومةوفف   التنفيةذ   واملةدرر  ال منةاء  جملة   أ عضةاء  عةى"  ابملؤسسة"  اإ

 أ   عةن  مبكةر  وقة   يف  الإبةالغ  يةم  أ ن  الس ياسةة  هةذه  وتضةمن.  ومسةؤولياهتم  واجباهتم  وممارسة  العمل  أ ثناء  الشخصية  ال خالق

 بشةل ذكل ومعاجلةة املسة تفيدرن أ و املصةلةة أ حصةا  أ و املؤسسةة هل تتعةر   قةد  حممتةل  ترصة   سوء  أ و  جد   خطر  أ و  خمالفة

 القةواين باكفة والالاا  مسؤولياهتم أ داء أ ثناء والزناهة الصدق قواعد مراعاةاملؤسسة  لصاحل يعمل من اكفة عى جيب  كام.  مناسب

 وطمة  هتمم خمالفات أ و خماطر أ ية عن  لإبالغاملؤسسة اب  لصاحل  يعمل  من  لك  تشجيع   اإىل  الس ياسة  هذه  هتد و .  هبا  املعمول  واللواحئ

 .مسؤولية أ   عى ينطو   ول ومقبول أ من ال مر هبذا القيا  أ ن ىلاإ 

 النطاق   -2

 أ و مةوففن أ و تنفيةذين مسةؤولن أ و أ منةاء جملة  أ عضةاء اكيةوا سةواء  املؤسسة  لصاحل  يعمل  من  مجيع   عى  الس ياسة  هذه  تطبق

 مةن املصةلةة أ حصا  من ل   أ يضا وميكن  ،اس تثناء  أ    وبدون  املؤسسة،  يف  مناصهبم  عن  النظر  برص   مستشاررن  أ و  متطوعن

 .خمالفات أ و خماطر أ ية عن  الإبالغ وغريمه أ و رشاكء مس تفيدرن

 اخملالفات   -3

 أ و داخلية تنظميية متطلبات أ و ترشيعية أ و قايويية  الاامات  ب     خاللالإ   أ و  مالية  أ و  جنائية  خمالفات  أ    اخلاطئة  املامرسات  تشمل

 .املالية  السالمة أ و الالاا  عى خطرا تشل اليت  تكل

   :ييل ما  احلرص، ل املثال سبيل عى  عهنا، الإبالغ يتوجب اليت اخملالفات وتشمل

 .   (الفساد أ و الرشوة ذكل يف مبا) القايوين غري السلوك •

ساءة  الاكذبة،  النفقات  ادعاء  ذكل  يف  مبا)  املايل  الترص   سوء •  دمع أ و ال مةوال  غس يل  معليات  القمية،  ال ش ياء  اس تخدا   اإ

 .(مش بوهة  جلهات
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 مصةاحل  أ و  اخلاصةة  مصةاحله  لتعزرزاملؤسسة    يف  منصبه  خشص  اس تخدا   مثل)  املصاحل  تعار   حالت  عن  الإفصاح  عد  •

 .(املؤسسة  مصلةة فوق ال خررن

ماكيية • خفاء اإضاعة، ذكل يف مبا) الاحتيال اإ تال  أ و اإ  (الرمسية الواثئق اإ

 يوعها. اكن أ اي ارتاكهبا حيمتل اليت أ و ارتاكهبا، يم اليت أ و املرتكبة، اجلنائية اجلرامئ •

 حصيةة. غري بصورة تطبيقها أ و ادلاخلية الرقابة وقواعد وأ يظمة ابلس ياسات الالاا عد   •

 مربرة غري تفضيلية  معامةل اجلهة تكل ملنح خارجية هجة  من مس تحقة غري ماكف  ت  أ و  منافع  عى  احلصول  •

 .قايويية غري بطريقة رسية  معلومات  عن الإفصاح •

 احملاسبية ابلبياانت التالعب •

 .وسالممم  املوففن حصة هتديد •

 ال خاليق غري السلوكاس تخدا  و  املهين السلوك قواعد اهتماك •

 .القايويية السلطات أ و الصالحيات اس تخدا  سوء •

 .أ عاله  املذكورة  املسائل  من ب     يتعلق فامي والتسرت الصم   مؤامرة •

 الضامانت .  4

اتحة اإىل  الس ياسة  هذه  هتد   أ و لاليتقةا  تعرضةهم عد  وضامن اخملالفات عن لالإبالغ املؤسسة لصاحل يعمل من لل الفرصة اإ

 يف الاجامتعيةة ماكيتةه أ و منصةبه  أ و  وفيفتةه  فقةدان  خلطةر  الةبالغ  مقةد   تعةر   عةد   الس ياسة  وتضمن.  ذلكل  يتيجة  الإيذاء

بنيةة املصةلةة  اخملالفةة عن الإبالغ يم أ ن رشيطة خمالفة  أ ية  عن  ابلإبالغ  قيامه  يتيجة  العقا   أ شاكل  من  شل  ول  املؤسسة  

ذا  هيم  ول ،ومعقوةل صادقة اشتباه معطيات البالغ  مقد  دل  تتوفر وأ ن العامة،  .خمطئ ب  يه ذكل  بعد اتضح اإ

 يف رغبتةه عةد  دعنة البالغ مقد  هويةبلغ فاإن هذه الس ياسة تضمن عد  الكشف عن جل حامية املصلةة الشخصية للم  أ  من  

 مقةد  هويةة  ورسيةة  كةامتن  عةى  للمةافظةة  ومناسةب  ممكةن  دهج  لك  بذل  وسيم  ،ذكل  خال   عى  القايون  ينص  مل  ما  ذكل،

 ومهنةا الةبالغ، مقةد  هويةة عةن الكشةف يم أ ن بالغ  أ    مع   للتعامل  يتوجب  معينة  حالت  يف  ولكن،  خمالفة  أ    عن  البالغ

 الةبالغ رسيةة عةى احملافظةة الةبالغ مقةد  عى يتوجب  كذكل  ،خمتصة  حممكة  أ    أ ما   الهوية  كشف  رضورة  املثال  سبيل  عى

جراء عد  أ يضا عليه أ خر ويتوجب  خشص  أ و  موفف  ل    كشفه  وعد   قبهل  من  املقد  ، .الةبالغ حةول بنفسةه حتقيقةات أ يةة اإ

يذاء عد  الس ياسة  تضمن كام  .الس ياسة  هذه وفق اخملالفات عن الإبالغ بسبب البالغ مقد  اإ
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جراءات   -5  خمالفة   عن   الإبالغ  اإ

 حينه. يف املناسب الإجراء اختاذ  يسهل حىت  مبكرة  بصورة اخملالفة  عن  الإبالغ ويفضل •

ثبات البالغ مقد   من  يطلب  ل  أ يه  من  الرمغ  عى  • ل البالغ، حصة اإ ثبةات عةى ا  قادر  ركون أ ن جيب أ يه اإ  قةد  أ يةه اإ

 .ومن أ جل املصلةة العامة  يية حبسن البالغ

 أ و برساةل يصية من جواهل .  الرمس  اخلاص مبقد  البالغ ، الإلكرتوينعرب الربيد  البالغ تقدي  يم •

 البالغ   معاجلة . 6

ذ.  ذاهتةا  اخملالفةة  طبيعةة  عةى  الس ياسةة  هةذه  وفةق  خمالفة  أ    عن  الإبالغ  خبصوص  املتخذ  الإجراء  يعمتد جةراء ذكل يتطلةب قةد اإ  اإ

 :بالغ أ   معاجلة يف التالية اخلطوات اتباع ويم. رمس  حتقيق  او داخيل تدقيق أ و رمسية  غري مراجعة

ذا)للمؤسسة  التنفيذ  ال من العا  واملدرر ابطالع البالغات اس تال  عندابملؤسسة   ال مناء  جمل   رئي   يقو  •  ركةن مل اإ

 .البالغ اس تال  من أ س بوع لخال البالغ مضمون عى ال خري( ضد موهجا البالغ

جراء  يم • ذا  مةا  لتةديد  أ ولية  مراجعة  اإ جةراء  يتوجةب  اكن  اإ  بعة  حةل وميكةن. يتخةذه أ ن جيةب اذل  والشةل حتقيةق  اإ

 .حتقيق لإجراء احلاجة بدون البالغات

شعار أ اي  10 خالل البالغ  مقد  تزويد يم •  .للتواصل هاتف ورمق البالغ اس تال  ابإ

ذا • حةاةل الةبالغ اإىل  معقوةل معطيات اىل  يستند  البالغ  أ ن  تبن  اإ  واصةدارللتحقيةق يف الةبالغ ال مةن العةا  ومربرة يةم اإ

 املناس بة.التوصية 

صدار البالغ يف التحقيق من الاهتماءال من العا   عى جيب • حاةل  اترخي من معل أ اي  عرشة خالل التوصية واإ  .البالغ اإ

 .والاعامتد  للمصادقة اجملل  رئي  اىل توصياتهال من العا   ررفع  •

 ذكل اكن مةىت املفعول السار   العمل  وقايون  ادلاخلية  الس ياس ية  وفق  اخملالفة  عى  املرتتبة  الت  ديبية  الإجراءات  حتديد  يم •

 .ممكنا

جراؤه  يم  حتقيق  أ    عن  مبعطيات  البالغ  مقد   تزويديم   • عال   جيوز  ل  ذكل  ومع   ،اإ جةراءات ب    البالغ  مقد   اإ  ت  ديبيةة اإ

 .أ خر خشص جتاه الرسية ابلاامات املؤسسة اإخالل عليه يرتتب قد مما غريها  أ و

 مةع  الةبالغ معاجلةة طريقةة مةع ضةامن اجسةجا  ومناسة بة، عادةل بطريقة خمالفة أ   عن الإبالغ مع  ابلتعاملاملؤسسة    تلا  •

 .البالغ خصوصية أ طرا 
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بالغ عن خمالفة   ملحق منوذج اإ

 (معلومات مقدم البالغ )يمكن عدم تعبئة الجزء إذا لم يرغب مقدم البالغ بكشف هويته 
  االسم

  الوظيفيالدور 

  اإلدارة

  رقم الهاتف 

  البريد اإللكتروني 

 معلومات مرتكب المخالفة 

  االسم

  الدور الوظيفي

  اإلدارة

  رقم الهاتف 

  البريد اإللكتروني 

 إرفاق ورقة إضافية في حالة وجود أكثر من شاهد(  وباإلمكانمعلومات الشهود )إن وجدوا 
 شاهد ثاني شاهد أول  

   االسم

   الدور الوظيفي

   اإلدارة

   رقم الهاتف 

   البريد اإللكتروني 

 التفاصيل

  المخالفة  ونوعطبيعة 

تاريخ ارتكاب المخالفة وتاريخ العلم 

 بها 

 

  مكان حدوث المخالفة 

تثبت ارتكاب   ومستنداتبيانات  

 المخالفة  

 

اسماء اشخاص آخرين اشتركوا في 

 ارتكاب المخالفة 

 

  آية معلومة  او تفاصيل اخرى

 التوقيع:  تاريخ تقديم البالغ 

 

 


