
 

 

 البالغات مقدمي وحماية املخالفات عن إلابالغ سياسة

 واإلاذًش اإلاىبثلت واللجان ألامىاء مجلس ؤغظاء التزام جىحب املخالفاث غً ؤلابالؽ وبحشاءاث سُاست:  مقدمة

 ومساولُاتهم، واحباتهم ومماسست الػمل ؤثىاء الصخصُت ألاخالق مً غالُت بمػاًير الجمػُت ومىظفي الخىفُزي

 آمً ألامش بهزا اللُام ؤن الى وطمإهتهم مخالفاث ؤو مخاطش ؤًت غً لإلبالؽ الجمػُت لصالح ٌػمل مً ول وحصجؼ

 ٌ  بيافت والالتزام مساولُاتهم ؤداء ؤثىاء والنزاهت الصذق كىاغذ مشاغاة مؼ مساولُت، ؤي غلُه ًىطىي  وال وملبى

ٌ  واللىائح اللىاهين  ؤو مخالفت ؤي غً مبىش وكذ في املخخصت اللجىت ببالؽ ًخم ؤن السُاست هزه وجظمً بها، اإلاػمى

 بشيل رلً ومػالجت اإلاسخفُذًً ؤو اإلاصلحت ؤصحاب ؤو الجمػُت له جخػشض كذ محخمل جصشف سىء ؤو حذي خطش

 .مىاسب

 

مً ٌػمل لصالح الجمػُت وباألخص سئساء ؤكسام ؤو بداساث الجمػُت ٌستهذف هزا الذلُل حمُؼ :  النطاق

 واإلاساولين الخىفُزًً وؤمين مجلس ؤلاداسة حُث جلؼ غليهم مساولُت جطبُم ومخابػت ما ًشد في هزه السُاست.

 :مخالفات

ػُت ؤو كاهىهُت التزاماث بإي ؤلاخالٌ ؤو مالُت ؤو حىائُت مخالفاث ؤي الخاطئت اإلاماسساث حشمل  مخطلباث ؤو حشَش

  حشيل التي جلً ؤو داخلُت جىظُمُت
 
 غنها، ؤلابالؽ ًخىحب التي املخالفاث وحشمل .البِئت ؤو السالمت ؤو الصحت غلى خطشا

 :ًلي ما الحصش، ال اإلاثاٌ سبُل غلى

 الخصشف سىء ؤو( الفساد ؤو الششىة رلً في بما) اللاهىوي ؾير السلىن. 

 ؾسل غملُاث اللُمت، ألاشُاء اسخخذام بساءة الياربت، الىفلاث ادغاء رلً في بما) اإلاالي الخصشف سىء 

 (.اإلاشبىهت الجهاث دغم ؤو ألامىاٌ

 ض الجمػُت في مىصبه شخص اسخخذام مثل) اإلاصالح حػاسض حاالث غً ؤلافصاح غذم  مصالحه لخػٍض

ً مصالح ؤو الخاصت  (.الجمػُت مصلحت فىق  آلاخٍش

 (.الشسمُت الىثائم بجالف ؤو بخفاء بطاغت، رلً في بما) الاحخُاٌ بمياهُت 

 هىغها وان ؤًا اسجيابها ًحخمل التي ؤو اسجيابها، ًخم التي ؤو اإلاشجىبت، الجىائُت الجشائم. 

 صحُحت ؾير بصىسة جطبُلها ؤو الذاخلُت الشكابت وكىاغذ وؤهظمت بالسُاساث الالتزام غذم. 



 

  ٌ  .مبرسة ؾير جفظُلُت مػاملت الجهت جلً إلاػاملت خاسحُت حهت مً مسخحلت ؾير ميافأث ؤو مىافؼ غلى الحصى

 ت مػلىماث غً ؤلافصاح لت سٍش  .كاهىهُت ؾير بطٍش

 املحاسبُت بالبُاهاث الخالغب. 

 ألاخالقي ؾير والسلىن اإلانهي السلىن كىاغذ اهتهان 

 اللاهىهُت السلطاث ؤو الصالحُاث اسخخذام سىء. 

 الػامت السالمت ؤو الصحت غلى هبير خطش وحىد. 

 ؤغاله اإلازوىسة اإلاسائل مً بإي ًخػلم فُما والدستر الصمذ ماامشة. 

 

  :العامة واملبادئ املعايير

  يّىن
ُ
 .مػها والخػامل البالؾاث جللي اخخصاصاتها طمً مً لجىت الخىفُزًت اللجىت ج

  ت لظمان البالؾاث باسخلباٌ اإلاىاطت هي فلط اللجىت جيىن ت اإلاػلىماث مسخىي  غلى السٍش  الىحه غلى والهٍى

 .اإلاىاسب الىكذ في اإلاىاسب

 طلب ال ؤهه مً وبالشؾم هُت، بحسً ًلذمه ؤن البالؽ ملذم غلى ًجب  بال البالؽ، صحت بثباث البالؽ ملذم مً ًُ

 .البالؽ في خاصت مصالح خذمت ؤو هُذًت ؤو هُت سىء غلى جذٌ شبهاث ؤي وحىد غذم مً الخإهذ ًجب ؤهه

 ت غلى واملحافظت آخش شخص ؤو مىظف ألي الىشف غذم البالؽ ملذم غلى  .البالؽ سٍش

 ت غً الىشف ؤن مً بالشؾم  ًخىحب ال ؤهه بال املخالفت في الىظش بحشاءاث جحسين في سِساهم البالؽ ملذم هٍى

خه، غً الىشف البالؽ ملذم غلى  جلذًم البالؽ ملذم غلى ًجب فةهه البالؽ مػالجت في الجمػُت وإلاساغذة هٍى

 مشحلت ؤي في جظهش كذ التي ؤلاطافُت اإلاػلىماث وطلباث الاسخفساساث غلى والشد اإلاػلىماث مً ممىً كذس ؤهبر

ت غً بالىشف جلىم لً الجمػُت ؤن هما البالؽ، هظش مشاحل مً  طلبه جم حاٌ في بال حهت ألي البالؽ ملذم هٍى

ت الشسمُت الجهاث في الشهادة ألداء  .جامت وبسٍش

 ت هشف وغذم الالصمت الحماًت بخىفير الجمػُت جلتزم ت حسً" مبلغ ؤي هٍى ُّ  باإلفصاح ًلىم مىظف ؤي ؤو" الى

 ألاشياٌ مً شيل بإي مظاًلخه ؤو تهذًذه ًخم ولً هلله ؤو خذماجه بةنهاء الجمػُت جلىم ولً مخالفاث، ؤي غً

 .الحماًت له جظمً التي اإلاىاسبت ؤلاحشاءاث اجخار وسِخم

 

 

 



 

 

 :مخالفة عن إلابالغ إجراءات

 ًلضم جلذًم البالؽ غً املخالفت فىس اهدشافها لِسهل اجخار ؤلاحشاءاث الالصمت في الىكذ اإلاىاسب. 

 ذ ؤلالىترووي م حسلُمه إلاىكؼ  ًخم حػبئت البالؽ وفم الىمىرج اإلاػذ لزلً وجلذًمه غبر البًر  .الجمػُتؤو غً طٍش

 

 :البالغ معالجة

 ٌ خز بخصىص ؤلابالؽ غً ؤي مخالفت وفم هزه السُاست غلى طبُػت املخالفت راتها، بر كذ ػخمذ ؤلاحشاء اإلاخَّ

ًخطلب رلً بحشاء مشاحػت ؾير سسمُت ؤو جذكُم داخلي ؤو جحلُم سسمي. وفي ول ألاحىاٌ ًخم اجباع الخطىاث 

 :الخالُت في مػالجت ؤي بالؽ

  وهائبه واإلاذًش الخىفُزي  جمػُتبالجلىم اللجىت املخخصت غىذ اسخالم البالؾاث باطالع سئِس اللجىت الخىفُزًت

ا منهم( غلى مظمىن البالؽ خالٌ ؤسبىع مً اسخالم البالؽ  ً ا طذ ؤ  .)برا لم ًىً البالؽ مىحه 

  ًمى ًخم بحشاء مشاحػت ؤولُت لخحذًذ ما برا وان ًخىحب بحشاء جحلُم وجحذًذ الشيل الزي ًجب ؤن ًخخزه، ٍو

 .حل بػع البالؾاث بذون الحاحت إلحشاء جحلُم

 ً ٌؤًام بةشػاس اسخالم البالؽ 01خم جضوٍذ ملذم البالؽ خال. 

  برا جبين بػذ هظش اللجىت في البالؽ بإهه ؾير صحُح فال ًخم بحشاء ؤي جحلُم بطافي ما لم ًخم جلذًم بثباجاث

 .بطافُت بخصىص البالؽ

 مً الخحلُم في البالؽ  برا جبين ؤن البالؽ ٌسدىذ بلى مػطُاث مػلىلت ومبرسة فةهه ًجب غلى اللجىت الاهتهاء

خ بحالت البالؽ  .وبصذاس الخىصُت خالٌ غششة ؤًام غمل مً جاٍس

 جشفؼ اللجىت جىصُاتها الى سئِس اللجىت الخىفُزًت للمصادكت والاغخماد وبحالت البالؽ بلى الجهت املخخصت. 

 ىن الػمل الساسي اإلافػٌى ًخم جحذًذ ؤلاحشاءاث الخإدًبُت اإلاترجبت غلى املخالفت وفم السُاسُت الذاخلُت وكاه

 
 
 .متى وان رلً ممىىا

  ٌت  الجمػُتال ًجىص بغالم ملذم البالؽ بإي بحشاءاث جإدًبُت ؤو ؾيرها مما كذ ًترجب غلُه بخال بالتزاماث السٍش

 .ججاه شخص آخش

 خم جحذًث اإلالفاث بشيل مسخمش ت ٍو  .جلىم اللجىت بحفظ وؤسشفت البالؾاث وبدساحها في ملفاث سٍش

  لت  لجمػُتاجلتزم لت غادلت ومىاسبت، ولىنها جظمً ؤن جيسجم طٍش بالخػامل مؼ ؤلابالؽ غً ؤي مخالفت بطٍش

 .مػالجت البالؽ مؼ سؾباث ملذم البالؽ

 



 

 

 

 ) البالغات مقدمي وحماية املخالفات عن إلابالغ ياسةلس إلادارةمجلس اعضاء  اعتماد)

 

 


