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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 عن املخالفات وحماية مقدمي البالغات سياسة اإلبالغ
 

 مقدمة: -

توجب سياسة وإجراءات اإلبالغ عن املخالفات )ويشار إليها فيما بعد "السياسة"( ملؤسسة محمد إبراهيم 

روج" عاأل  عءببببببببببببباء م وم افم باء واملسبببببببببببببؤو  ال  فيب   ومو ف  وم  و ر 
ء
السبببببببببببببليير و وغُر ا"خعلىبة "ا

من افخالق الشبببببببخابببببببية  ا اء العما وممارسبببببببة واج ا هم ومسبببببببؤوليا هم   املؤسبببببببسبببببببة اغلالاة بمعاىعل عالية

وتءبمن ه ر السبياسبة  ت ى م اإلبالغ ور ومب م عر عن    مفالفة  و خ ر جد   و سبوء تابرم مح ما 

مد ت عرض له املؤسببسببة  و   ببصاح املاببملصة  و املسبب فيدىن ومعا"لة نلس بشبباا م اسببب   ما ى ب عاأل 

ملؤسببببببببسببببببببة مراعال مواعد الاببببببببدق والتلاهة  ا اء  ُاء مسببببببببؤوليا هم واغلالاة باافة كافة من يعما لاببببببببا"  ا

القوانعت والووائح املعمو  بها  و هدم ه ر السببياسببة إشأل عشببلين كا من يعما لاببا"  املؤسببسببة ل بالغ عن 

 ة    مفاطر  و مفالفات وطمأنتهم اشأل  ت القياة به ا افمر آمن ومق و  وغ ى  و  عاأل    مسؤولي

 

 الغرض: -

 وي وا"لقة املع ية غسببببببببببببب ق ا  ومعا"لة ال الاات ور املؤسبببببببببببببسبببببببببببببة عن    
ء
خوق م وات اتابببببببببببببا  آم ة بعت امل

انتهاكات ارتع ب  و ترتعب  و عاأل وشببببس  ت ترتعب بارض اغل يا  واغخ الج ومءبببباىا الفسبببباُ والسببببوو  

 اعل القانون   و اعل افخالقر  و اعل املنهي 
 

 األهداف: -

افُنى لوءبببببببوابة الالقمة غسببببببب ق ا  ال الاات ومعا"لتها لياوت من السبببببببقا عاأل م سبببببببو    تحدىد ا"صد -1

املؤسبببسبببة و  بببصاح املابببملصة ال  ويي عن املخالفات ُوت  ت ىالتب عاأل تابببرفقم     ار سبببو ي  و  ُنى 

 ععرض لالن قاة 

ُ ور اإلبالغ عن    م -2 ات فالفلث وعشببببببلين جمين م سببببببو   املؤسببببببسببببببة و  ببببببصاح املاببببببملصة بعدة الاُل

ليث ى م توفعل ا"صماىة ف  شبببببخا )سبببببواء من ُاخا املؤسبببببسبببببة  و من خارجقا( ىقوة باإلبالغ ل   ور 

 لالة عدة ال أ د من  صة ال الغ  و عدة إماانية إا ات اغُعاء بشرط لسن ال ية 

ل ور سببببياسببببة اإلبالغ عن املخالفات فلااة القوانعت والووائح -3 ل  ظيمية ا اغلالاة ب مين امل  و ات الواُر

 واإلرشاُىة الداخوية الااُرل 
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 نطاق السياسة: -

ت  ق ه ر السياسة عاأل جمين من يعما لاا"  املؤسسة سواء كانوا  عءاء م وم افم اء،  و مسؤولعت 

ت في ىعت،  و مو فعت،  و م  وععت،  و مسبببببنشبببببارنن، با  ال ظر عن م اؤبببببوهم ور املؤسبببببسبببببة، و دوت    

 ف 
 
  من   ببصاح املاببملصة من مسبب فيدىن ومانحعت واعلهم، اإلبالغ عن  ىة مفاطر اسبب ا اء، ونمعن  ىءببا

  و مفالفات 

 أحكام عامة:

 مسؤوليات املؤسسة: -

ى ب عاأل م وم  م اء املؤسسة ال أ د من وجُو سياسة اإلبالغ عن املخالفات وتحما مسؤولية  -1

 ضمات اغلالاة لو دابعل امل اوص عويها ور ه ر السياسة 

املسئو  عن اإلبالغ رفن تقرنر ُور  إشأل م وم افم اء و"ل ة املراجعة ور املؤسسة  عاأل املو ف -2

 با"صاغت ال ي تم اس ق القا واإلجراءات ال ي تمب ليالقا 

ى ب عاأل املؤسسة توفعل م وات مف وفة غس الة ال الاات من ضمات سرنة ال يانات )هاتف م اشر،  -3

 الون ( ع وات برند ، برند إلعالون ، مومن إلع

ت سيق عدل برامج توعونة "صث م سو يها و  صاح املاملصة عاأل اإلبالغ وتوضيح مسؤولية كافة  -4

 وي واملعوومات امل ءم ة ور ال الغ ومرالا معا"ل ه وتوفعل 
ء
افطرام وطمأنتهم عن مدى سرنة هونة امل

 ا"صماىة ملقدم  ال الاات من    إجراء ان قام  ضدهم  

ُ باإلبالغ عن املخالفات بسلب  نهم اعل لث م سو   املؤسسة  -5 و  صاح املاملصة بعدة الاُل

م أ دىن من  صة ال الغ وما إنا كات ىمعن إا ات ال الغ  ة غ   ما  نه لن ى م اتفان    إجراء ضد 

 وي بحسن نية 
ء
 مقدة ال الغ إنا الب عدة  ص ه ولم ى م تأ يدر ومد مدة من امل

 

بلغ: -
ُ
 مسؤوليات الشخص امل

عاأل امل وي تحر  املادامية ولسن ال ية ور اإلبالغ و    الع اىة الالقمة ور تحر  الدمة من إىءاح  ى ب -1

كافة ال فاؤيا وتقدىم افُلة ا"خاؤة بال الغ ومشار ة املؤسسة بما ى وفر لدىه من مع يات اشن ار 

ومب  لفات ور  سرعلقيقية ومعقولة وت  ب ال الاات العيدىة  ما ى ب عويه سرعة اإلبالغ عن املخا

 ممعن من الالاة السرنة ال امة لو الغ ل حقيق الاا"  العاة لومؤسسة 

 وي عن املخالفة مسؤولية اغُعاءات العيدىة ال ي تُؤ  إشأل عشونه سمعة  و إ"صاق   -2
ء
ى حما الشخا امل

 الءرر باملؤسسة  و  لد م سو يها  و   صاح املاملصة 

وهون ه ولم تعن املؤسسة ماُرل عاأل تحدىدها امل ال ة با"صماىة  غ ىحق لومء وي ال   لم ى  ر اسمه -3

 ال ي عا يها ه ر السياسة 
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 التزامات مسؤول اإلبالغ: -

ال عاما من    بالغ ب دىة غقمة مقما ات ط يعة ال الغ  و لا ه  و  فاىة معووماته  و حلم تأاعلر  -1

 وي وعدة اإلضبببرار به ُاخا املؤسبببسبببة  و و همي ه واتفان كافة اإلجراءات ال ي من شبببأنها لماىة 
ء
امل

 بعد اغس قالة 

 م ابعة ت في  اإلجراءات ال صصيحية لومفالفة ور لا  ا و ها  -2

 إلالة ال الاات إشأل ا"لقة املخ اة ور إعما  الء ة وال حقيق  -3

 إعداُ تقارنر خاؤة بال الاات وطرق ومعا"لتها  -4

 إفاُل امل وي عن اس الة بالاه  -5

لفظ ال الاات والواائق نات العالمة ملدل عشبببببببببببببر سببببببببببببب وات  ومن املمعن تمدىد فالل مراعال مدل  -6

 لفظ املوفات ل ع  ال الاات ور لا  ُعب ا"صاجة ل لس 
 

 ضمان عدم التعرض لالنتقام: -

تءببمن السببياسببة عدة ععرض مقدة ال الغ "خ ر فقدات و يف ه  و م ابب ه  و ماان ه اغج ماعية ور  -1

 شبببباا  العقاح نني ة ميامه باإلبالغ عن  ىة مفالفة شببببرن ة  ت ى م اإلبالغ املؤسببببسببببة وف  شبببباا من 

عن املخالفة بحسببببببن نية و ت ت وفر لدى مقدة ال الغ مع يات اشببببببن ار ؤبببببباُمة ومعقولة، وغ  هم إنا 

 اتض  بعد نلس بأنه مف ئ 

    من م ا لن عسببببببمح املؤسببببببسببببببة بأ  شبببببباا من  شبببببباا  ال فونف  و ال ميعل  و اغن قاة  و املءبببببباىقة -2

 مسؤو   و مو ف  و مقاو   و مقاو  من ال اطن  و و يا لومؤسسة ضد    مو ف ماة باآلع :

  تقدىم معوومات  و املساعدل ور ال حقيق بشأت    سوو  يع قد املو ف بشاا معقو   نه ىمثا

 لوقوانعت  و القواعبببد  و الووائح  و مبببدونبببة مواعبببد السبببببببببببببوو  املنهي وافخالميبببات 
 
ببا  ا"خببباؤبببببببببببببببةانتهببباكب

 باملؤسسة  و    من سياسات املؤسسة 

      تقدىم  و اإلُغء بشببببببببببقاُل  و املشببببببببببار ة  و املسبببببببببباعدل بأ  طرنقة  خرى ور إجراء ى عوق بانتها

 مانوت  و نظاة  و غئحة 

 لسبببببببياسبببببببة املؤسبببببببسبببببببة ون ب اإلبالغ ع ه عاأل الفور بموجب ه ر   -3
 
يعد    إجراء من ه ا الق يا انتهاكا

 عرض افشببببخاص ال ىن ىمارسببببوت ال ميعل  و ى  قموت  و ىءبببباىقوت لعقو ات مدنية السببببياسببببة  مد ى

 وج ائية وإُارنة، باإلضافة إشأل إجراءات تأُىلية تاا إشأل إنهاء ال و يف 
 

 السرية: -

ت ف  املؤسبببببببببببسبببببببببببة جمين اغل ياطات املعقولة واملفيدل لملصفاا عاأل سبببببببببببرنة و من املعوومات واملخاوم  -1

 وي عنها بموجب 
ء
ه ر السبببببياسبببببة، ومن نلس ور سبببببياق ال حقيق مد ت د املؤسبببببسبببببة  نه من الءبببببرور  امل

 مشار ة املعوومات من اآلخرنن وعاأل ال حو املارح به  و امل ووح بموجب افنظمة املعمو  به 



 

5-8 
 

 ع د إعداُ تقرنر وإجراء تحقيق ى وق لومؤسسة جمن ومعا"لة ال وع ال اشر من ال يانات الشخاية: -2

  من الشخا ال   ىقدة ال الغ هونة وو يفة ومو 

  هونة وو يفة وماات الشخا املتهم 

  هونة وو يفة وماات افشخاص ال ىن ى وقوت ال قارنر  و ىحققوت فيها 

  الومائن امل وي عنها 

  افُلة ال ي تم جمعقا  ا اء ال حقيق 

  تقرنر ال حقيق 

  نني ة ال قرنر 

 وي مالم ىعن -3
ء
 م ووح ال ارنح عنها بموجب القانوت  س حافظ املؤسسة عاأل سرنة الشخا امل

 

 قنوات اإلبالغ: -

ي مفاوم مد ىح اج إلبالغ املؤسسة بشأنها؛ فيمع ه القياة ب لس باس فداة إلدى  -1
ّ
 و
ء
ع دما ىاوت لدى امل

،  و عن طرنق البلىد اإللعالون ،  و الع وات البلىد  
 
 م وات اغتاا  املوضصة: اإلبالغ هاتفيا

اإلبالغ امللقو ، ولع ه مسموح به، وكوما  معن تحدىدر س حافظ عاأل املؤسسة عاأل غ عشلن املؤسسة عاأل  -2

 وي 
ء
 سرنة هونة امل

 

 اإلجراءات: -

يعتمد اإلجراء املتخذ بخصوص البالغ املقدم عن أي مخالفة وفق هذه السياسة على طبيعة املخالفة 

ويتم إتباع الخطوات التالية في ذاتها. إذ قد يتطلب ذلك إجراء مراجعة غير رسمية أو تدقيق رسمي 

 معالجة أي بالغ:

ىقوة مسبببببؤو  اإلبالغ ع د اسببببب الة ال الاات، باطالع افمعت العاة ال   ى وشأل ال ظر ور ال الغ؛ ف نا فيه  -1

 
 
خ ورل، ماة ب بالغ "ل ة املراجعة خال  االاة  ىاة عما من اسببببببببببببب الة ال الغ، إنا لم ىعن ال الغ موجقا

 وور لالة  ت ال الغ ضد افمعت العاة ى ب إطالع "ل ة املراجعة م اشرل ضد افمعت العاة، 

ى م إجراء مراجعة  ولية، ل حدىد ما إنا كات ى ب إجراء تحقيق والشبببببببببباا ال   ى ب  ت ى ف ر، وها  -2

 ىمعن لا بع  ال الاات بدوت ا"صاجة إلجراء تحقيق؟ 

 غ ورمم هاتف لو واؤا  ىاة ب شعار اس الة ال ال  10ى م تزوند مقدة ال الغ خال   -3

إنا ت عت  ت ال الغ اعل مبلر، فون ى م إجراء    تحقيق إضببببببببببببببباور وناوت القرار لممعت العببباة، مبببالم ى م  -4

 تقدىم إا اتات إضافية بفاوص ال الغ 

إنا ت عت  ت ال الغ يسبببببببببببببن ببد إشأل مع يببات مق ولببة ومبلرل ى م إلببالببة ال الغ إشأل "ل ببة لو حقيق وإؤببببببببببببببدار  -5

  ة ال وؤية امل اس
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ى ب عاأل الملل ة اغنتهاء من ال حقيق ور ال الغ، وإؤببببببببببدار ال وؤببببببببببية خال  عشببببببببببرل  ىاة عما من تارن   -6

 إلالة ال الغ 

   ترفن الملل ة توؤيا ها إشأل "ل ة املراجعة لومااُمة واغع ماُ  -7

   ى م تحدىد اإلجراءات ال أُىلية املالت ة عاأل املخالفة وفق سبببببياسبببببة املؤسبببببسبببببة ومانوت العما السبببببار  -8

 املفعو  

ى م تزوند مقدة ال الغ باملع يات عن    تحقيق ى م إجراؤر، ومن نلس غ ى وق إعالمه بأ  إجراءات  -9

 تأُىلية  و اعلها، مما مد ىالتب عويه إخال  املؤسسة بالالامات السرنة ت ار شخا آخر 

 ت  ا غ تءبببببببببببببمنتوالة املؤسبببببببببببببسبببببببببببببة بال عاما من ال الغ  و    مفالفة ب رنقة عاُلة وم اسببببببببببببب ة، ولعنه -10

 ت سلم طرنقة معا"لة ال الغ من را ات مقدة ال الغ 

لفظ املسبببببن دات والواائق ور السبببببلالت املخابببببابببببة واغسببببب عداُ ل وفعلها ع د ال وب من ا"لقات  -11

 اإلشرافية 

 

 الصالحية: -

 

 ما يجب اإلبالغ عنه: -

املمارسات ا"خاطئة ال ي ى م اإلبالغ عنها عشما    مفالفات ج ائية  و مالية واإلخال  بأ  الالامات مانونية 

 عاأل الصصة  و السالمة  و ال يئة،  و توس ال ي 
 
 و عشريعية  و ت ظيمية ُاخوية  و توس ال ي عشاا خ را

 ولوائح وسياسات املؤسسة تفالف  نظمة 

 

 وتشمل املخالفات التي يتم اإلبالغ عنها على سبيل املثال ال الحصر: -

الفساُ املاشر واإلُار  )بما ور نلس اُعاء ال فقات الاانبة، إساءل اس فداة افشياء القيمة، عمويات  -1

 ا الشأت( اسيا افموا   و ُعم "لقات مش وهة  و م ورطة ور اإلرهاح  و املصاوغت ور ه 

 ؤالب الااللية الااللية

 وي عبل م وات اإلبالغ 
ء
 مسؤو  اإلبالغ  و "ل ة املراجعة  اس الة ال الغ من امل

 افمعت العاة من إخ ار "ل ة املراجعة ب لس  القرار ب جراء تحقيق من عدمه 

 افمعت العاة من إخ ار "ل ة املراجعة ب لس  القرار بأت ال الغ اعل مبلر

 "ل ة ال حقيق ى م عشعيوقا من م ا "ل ة املراجعة  ال حقيق ور ال الغ 

 املراجعة  "ل ة املااُمة عاأل ن ائج وتوؤيات "ل ة ال حقيقات 
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عدة اإلفااح عن لاغت ععارض املاا"  )مثا اس فداة شخا م ا ه ور املؤسسة ل عزنز  -2

 ماا"صة ا"خاؤة  و ماا"  اآلخرنن فوق ماملصة املؤسسة( 

مفالفة افنظمة والووائح وعدة اغلالاة بالسياسات و نظمة ومواعد الرمابة الداخوية  و ت  يققا  -3

 باورل اعل  صيحة 

  افن وماافآت اعل مس حقة من جقة خارجية مل ح ا"لقة معاموة تفءيوية اعل مبلرل ا"صاو  عاأل م -4

 اغل يا   و محاولة اغل يا  )بما ور نلس إضاعة  و إتالم الواائق الرسمية(  -5

 ا"لرائم ا"ل ائية املرت عة  و ال ي ى م ارتاابها  و ىح ما ارتاابها  ىا كات نوعقا  -6

 ال العب بال يانات املصاسلية  -7

  هدىد  صة املو فعت وسالمتهم  -8

 سوء اغس فداة ملم واات املؤسسة  -9

 اإلهما  ا"لسيم ال   مد ىءر املؤسسة  -10

 سوء اس فداة الاالليات  و السو ات القانونية  -11
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 أحكام ختامية: -

ى ب مراجعة ه ر السياسات بشاا س و  من م ا ا"لقات املخ اة والعما عاأل تحدىثها بما  -1

 ا"لقات الرمابية  ه ا ى ماش   من    عايعلات مد ت ر  به ا ا"خاوص و   تحدىثات مد تادر من

 ون م اع ماُ ه ر السياسة من م ا افمعت العاة ورئيم م وم افم اء 

 من تارن  اع ماُها من م ا م وم افم اء ونلس عاأل  ساج م د   -2
 
ى م العما به ر السياسة اع  ارا

 اغلالاة وتفسعل عدة اغلالاة ونوغأل كا ما ى عارض معقا من  لااة سابقة 

ياسة بعد اع ماُها عاأل املومن الرسمي والداخار لومؤسسة ل مععت جمين افطرام ت شر ه ر الس -3

 من ُاخا املؤسسة وخارجقا لالطالع عويها 
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 ملحق نموذج إبالغ عن مخالفة 

 

 معوومات مقدة ال الغ: )ىمعن عدة عع ئة ه ا ا"لزء إنا لم ىراب مقدة ال الغ بعشف هون ه(

  اغسم 

  الدور الو يف 

  اإلُارل

  رمم القاتف

  اإللعالون البلىد 

  معوومات ؤ دوق البلىد

  معوومات مرتعب املخالفة:

  اغسم 

  الدور الو يف 

  اإلُارل 

  رمم القاتف

  البلىد اإللعالون 

: )إت وجدوا واإلماات إرفاق ورمة إضافية ور لالة وجُو   ثل من شاهد(  معوومات الشقُو

  اغسم

  الدور الو يف 

  اإلُارل

  رمم القاتف

  البلىد اإللعالون 

  ال فاؤيا:

  ط يعة ونوع املخالفة

  تارن  ارتااح املخالفة وتارن  العوم بها

  ماات لدوث املخالفة

  بيانات او مسن دات تثلب ارتااح املخالفة

   سماء  شخاص آخرنن شاركوا ور ارتااح املخالفة

     معوومات وتفاؤيا  خرى 

 ال ومين تارن  تقدىم ال الغ


