
 

 مقدمي البالغاتومحاية عن املخالفات  اإلبالغسياسة 

 مقدمة

ايدع٠ٛ ايطٝاض١"( زبُع١ٝ " بعد، فُٝا إيٝٗا املدايفات )ٜٚشاز عٔ اإلبالغ ٚإجسا٤ات ضٝاض١ تٛجب

أعطا٤ صبًظ اإلداز٠  ع٢ًزبُع١ٝ"( ا" بعد، فُٝا إيٝٗا ٜٚشاز)ٚاإلزشاد ٚتٛع١ٝ ازبايٝات خبُٝظ َشٝط 

 أثٓا٤ ايشدص١ٝ األخالمَٔ  عاي١ٝ مبعاٜري االيتصاّ ٚاملطؤٍٚ ايتٓفٝرٟ َٚٛظفٞ َٚتطٛعٞ ازبُع١ٝ

 أٟ عٔ َبهس ٚقت يف اإلبالغ ٜتِ إٔ ايطٝاض١ ٖرٙ ٚتطُٔ .َٚطؤٚيٝاتِٗ ٚاجباتِٗ ٚممازض١ ايعٌُ

 ٜٔدُع١ٝ أٚ أصخاب املصًخ١ أٚ املطتفٝازب ي٘ تعسضت قد ضبتٌُ تصسف ض٤ٛ أٚ جدٟ خطس أٚ طبايف١

 ايصدم قٛاعد َساعا٠َٔ ٜعٌُ يصاحل ازبُع١ٝ  ناف١ ع٢ً جيبنُا  .َٓاضب بشهٌ ذيو َٚعازب١

 ىلإ ايطٝاض١ ٖرٙ تٗدف. بٗا املعٍُٛ ٚايًٛا٥ح ايكٛاْني بهاف١ ٚااليتصاّ َطؤٚيٝاتِٗ أدا٤ أثٓا٤ ٚايٓصا١ٖ

 ايكٝاّ إٔ اىل ٚطُأْتِٗ طبايفات أٚ طباطس أ١ٜ عٔ بالغيإلازبُع١ٝ نٌ َٔ ٜعٌُ يصاحل  تشحٝع

 .َطؤٚي١ٝ أٟ ع٢ً ٜٓطٟٛ ٚال َٚكبٍٛ آَٔ األَس بٗرا

 

 النطاق

أٚ َطؤٚيني  َٔ ٜعٌُ يصاحل ازبُع١ٝ ضٛا٤ ناْٛا أعطا٤ صبًظ إداز٠ مجٝع ع٢ً ايطٝاض١ ٖرٙ تطبل

 أٟ ٚبدٕٚ ،ُع١ٝازب يف َٓاصبِٗ عٔ ايٓظس بصسف َطتشازٜٔتٓفٝرٜني أٚ َٛظفني أٚ َتطٛعني أٚ 

 عٔ اإلبالغ َٔ أصخاب املصًخ١ َٔ َطتفٝدٜٔ َٚاحنني َٚتربعني ٚغريِٖ ألٟ أٜطا ميهٔٚ .اضتجٓا٤

 .طبايفات أٚ طباطس أ١ٜ

 

 

 

 

 

 



 

 املخالفات

 أٚ تشسٜع١ٝ أٚ قا١ْْٝٛ ايتصاَات بأٟ اإلخالٍ أٚ َاي١ٝ أٚ جٓا١ٝ٥ طبايفات أٟ اشباط١٦ املُازضات تشٌُ

 .ايب١٦ٝ أٚ ايطال١َ أٚ ايصخ١ ع٢ً خطسًا تشهٌ اييت تًو أٚ داخ١ًٝ تٓظ١ُٝٝ َتطًبات

 :ًٜٞ َا اسبصس، ال املجاٍ ضبٌٝ ع٢ً عٓٗا، اإلبالغ ٜتٛجب اييت املدايفات ٚتشٌُ

 ايتصسف ض٤ٛ أٚ (ايفطاد أٚ ايسش٠ٛ ذيو يف مبا) ايكاْْٛٞ غري ايطًٛى. 

  عًُٝات ايك١ُٝ األشٝا٤ اضتدداّ إضا٠٤، ايهاذب١ ايٓفكات ادعا٤ ذيو يف مبا) املايٞ ايتصسفض٤ٛ ،

 (.غطٌٝ األَٛاٍ أٚ دعِ زبٗات َشب١ٖٛ

 ّيتعصٜص ازبُع١ٝ يف َٓصب٘ شدص اضتدداّ املصاحل )َجٌ تعازض حاالت عٔ اإلفصاح عد 

 اآلخسٜٔ فٛم َصًخ١ ازبُع١ٝ(. َصاحل أٚ اشباص١ َصاسب٘

 (.ايسمس١ٝ ايٛثا٥ل إتالف أٚ إخفا٤ إضاع١، ذيو يف مباٍ )االحتٝا إَها١ْٝ 

 ِْٛعٗا نإ أٜا ازتهابٗا حيتٌُ اييت أٚ ازتهابٗا، ٜتِ اييت أٚ املستهب١، ازبٓا١ٝ٥ ازبسا٥. 

 ّصخٝخ١ غري بصٛز٠ تطبٝكٗا أٚ ايداخ١ًٝ ايسقاب١ ٚقٛاعد ٚأْظ١ُ بايطٝاضات االيتصاّ عد. 

 ٍَٛعا١ًَ ازب١ٗ تًو ملٓح خازج١ٝ ج١ٗ َٔ َطتخك١ غري َهافآت أٚ َٓافع ع٢ً اسبص 

 .َربز٠ غري تفط١ًٝٝ

 قا١ْْٝٛ غري بطسٜك١ ضس١ٜ َعًَٛات عٔ اإلفصاح. 

 ايتالعببايبٝاْاتاحملاضب١ٝ

 تٗدٜدصخ١املٛظفنيِٗٚضالَت

 اْتٗاىقٛاعدايطًٛىايطًٛىٚ املٗينغريٞاألخالق

 ض٤ّٛاضتدداايصالحٝاتٚأايطًطاتايكا١ْْٝٛ

 َؤاَس٠ٚايتطرت ايصُتفُٝاٜتعًلٟبأٌَٔاملطا٥املرنٛز٠ٙأعال 

 



 

 الضمانات

 ٚضُإ املدايفات عٔ بالغيإل يهٌ َٔ ٜعٌُ يصاحل ازبُع١ٝ ايفسص١ تاح١إ إىل ايطٝاض١ ٖرٙ تٗدف

 فكدإ شبطس َكدّ ايبالغ تعسض عدّ ايطٝاض١ ٚتطُٔ .يريو ْتٝح١ اإلٜرا٤ أٚ يالْتكاّ تعسضِٗ عدّ

 اإلبالغب قٝاَ٘ ْتٝح١ ايعكاب أشهاٍ َٔ شهٌ ٚألٟأٚ َٓصب٘ أٚ َهاْت٘ االجتُاع١ٝ يف ازبُع١ٝ  ٚظٝفت٘

 َعطٝات َكدّ ايبالغ يد٣ تتٛفس ٚإٔ ١ْٝ حبطٔ املدايف١ عٔ اإلبالغ ٜتِ إٔ شسٜط١ .طبايف١ أ١ٜ عٔ

 .طبط٧ بأْ٘ ذيو بعد اتطح إذا ِٜٗ ٚال َٚعكٛي١، صادق١ اشتباٙ

 َكدّ ايبالغفإٕ ٖرٙ ايطٝاض١ تطُٔ عدّ ايهشف عٔ ١ٜٖٛ  ،بًغيًُ ايشدص١ٝ املصًخ١ محا١ٜ أجٌ َٔ

 َٚٓاضب ممهٔ جٗد نٌ برٍ ضٝتِ. ٚذيو خالف ع٢ً ايكإْٛ ٜٓص مل َا ،عٓد عدّ زغبت٘ يف ذيو

 ٜتٛجب َع١ٓٝ، حاالت يف ٚيهٔ .طبايف١ أٟ عٔ َكدّ ايبالغ ١ٜٖٛ ٚضس١ٜ نتُإ ع٢ً يًُخافظ١

 اهل١ٜٛ نشف ضسٚز٠ املجاٍ ضبٌٝ ع٢ً َٚٓٗا ،َكدّ ايبالغ ١ٜٖٛ عٔ ايهشف ٜتِ إٔ بالغ أٟ َع يًتعاٌَ

 قبً٘ َٔ املكدّ بالغاي ضس١ٜ ع٢ً احملافظ١ َكدّ ايبالغ ع٢ً ٜتٛجب نريو. طبتص١ ضبه١ُ أٟ أَاّ

 حٍٛ بٓفط٘ ذبكٝكات أ١ٜ إجسا٤ عدّ أٜطا عًٝ٘ ٜٚتٛجب .آخس شدص أٚ َٛظف ألٟ نشف٘ ٚعدّ

 . ايطٝاض١ ٖرٙ ٚفل املدايفات عٔ اإلبالغ طببب َكدّ ايبالغ إٜرا٤نُا تطُٔ ايطٝاض١ عدّ  .ايبالغ

 

 عن خمالفة اإلبالغإجراءات 

 ٌيف حٝٓ٘ املٓاضب اإلجسا٤ ارباذحت٢ ٜطٌٗ  َبهس٠ بصٛز٠ املدايف١ عٔ اإلبالغ ٜفط. 

 ع٢ً قادزًا ٜهٕٛ إٔ جيب ٘أْ إال ،ايبالغ صخ١ إثبات َكدّ ايبالغ َٔ ٜطًب ال أْ٘ َٔ ايسغِ ع٢ً 

 .١ْٝ حبطٔ ايبالغ قدّ أْ٘ إثبات

o ِايربٜدٟ ايعٓٛإ طسٜل عٔ( املسفل ايُٓٛذج خطٝا )ٚفل ايبالغ تكدِٜ ٜت: 

 (.13133ايسَص ايربٜدٟ  23115مخٝظ َشٝط ص.ب  )

o ْٞٚأٚ ايربٜد اإليهرت( :islamdeen@hotmail.com.) 



 

 : البالغمعاجلة 

 إذ .ذاتٗا املدايف١ طبٝع١ ع٢ً ايطٝاض١ ٖرٙ ٚفل طبايف١ أٟ عٔ اإلبالغ خبصٛص املتدر اإلجسا٤ ٜعتُد

 اشبطٛات اتباع ٜٚتِ .زمسٞ ذبكٝل أٚ داخًٞ تدقٝل أٚ زمس١ٝ غري َساجع١ إجسا٤ ذيو ٜتطًب قد

  :بالغ أٟ َعازب١ يف ايتاي١ٝ

 ّٛاإلداز٠ صبًظ ز٥ٝظ باطالعاضتالّ ايبالغات  دعٓ _)اضِ ايشدص أٚ ايًح١ٓ املطؤٚي١(__ ٜك 

ٍ خال ايبالغ َطُٕٛ ع٢ً) األخري ضد َٛجٗا ايبالغ ٜهٔ مل يًحُع١ٝ )إذا ايتٓفٝرٟ طؤٍٚٚامل

 .ايبالغ اضتالّ َٔأضبٛع 

 ِإٔ جيب ايرٟ ٚايشهٌ ذبكٝل إجسا٤ ٜتٛجب نإ إذا َا يتخدٜد أٚي١ٝ َساجع١ إجسا٤ ٜت 

 .ذبكٝل إلجسا٤ اسباج١ بدٕٚ اتايبالغ بعض حٌ ٚميهٔ .ٜتدرٙ

 ِيًتٛاصٌ ٖاتف ٚزقِ ايبالغ اضتالّ بإشعازأٜاّ  31خالٍ ايبالغ َكدّ تصٜٚد ٜت. 

 ٚغري ْٗا٥ٝا ايكساز ٖرا ٜٚهٕٛ .إضايف ذبكٝل أٟ إجسا٤ ٜتِ فًٔ َربز، غري ايبالغ إٔ تبني إذا 

 .ايبالغ خبصٛص إضاف١ٝ إثباتات تكدِٜ ٜتِ مل َا ايٓظس إلعاد٠ قابٌ

 ايشدص أٚ ايًح١ٓ  ىلإ بالغاي إحاي١ ٜتِ َٚربز٠، َعكٛي١ َعطٝات اىل ٜطتٓد ايبالغ إٔ تبني إذا(

 . املٓاضب١ ايتٛص١ٝ ٚإصداز ايبالغ يف يًتخكٝل املطؤٚي١(

 خالٍ ايتٛص١ٝ ٚإصداز ايبالغ يف ايتخكٝل َٔ االْتٗا٤ايشدص أٚ ايًح١ٓ املطؤٚي١( ) ع٢ً بجي 

 .ايبالغ حاي١إ تازٜذ َٔ عٌُ أٜاّ عشس٠

 ٚاالعتُاد يًُصادق١ اجملًظ ز٥ٝظ اىل تٛصٝاتٗااملطؤٚي١( )ايشدص أٚ ايًح١ٓ  فعتس. 

 ِايطازٟ ايعٌُ ٚقإْٛازبُع١ٝ  ضٝاض١ ٚفل املدايف١ ع٢ً املرتتب١ ايتأدٜب١ٝ اإلجسا٤ات ذبدٜد ٜت 

 .املفعٍٛ



 

 ال ذيو، َٚع .إجساؤٙ ٜتِ ذبكٝل أٟ عٔ مبعطٝات ايبالغ َكدّ تصٜٚد ممهٓا، ذيو نإ َت٢ 

 ازبُع١ٝ إخالٍ عًٝ٘ ٜرتتب قد مما غريٖا أٚ تأدٜب١ٝ إجسا٤ات بأٟ ايبالغ َكدّ عالّإ جيٛش

 .آخس شدص دباٙ ايطس١ٜ بايتصاَات

 ّإٔ تطُٔ ال ٚيهٓٗا َٚٓاضب١، عادي١ بطسٜك١ طبايف١ أٟ عٔ اإلبالغ َع بايتعاٌَ ازبُع١ٝ تًتص 

 .ايبالغ َكدّ زغبات َع ايبالغ َعازب١ طسٜك١ تٓطحِ

 

 عن خمالفة إبالغملحق: منوذج 

 بهشف ٖٜٛت٘( َكدّ ايبالغَعًَٛات َكدّ ايبالغ )ميهٔ عدّ تعب١٦ ٖرا ازبص٤ إذا مل ٜسغب 

  االضِ

  ايدٚز ايٛظٝفٞ

  اإلداز٠

  زقِ اهلاتف

  ايربٜد اإليهرتْٚٞ

  َعًَٛات صٓدٚم ايربٜد

 َعًَٛات َستهب املدايف١

  االضِ

  ايدٚز ايٛظٝفٞ

  اإلداز٠

  زقِ اهلاتف

  ايربٜد اإليهرتْٚٞ



 

 َعًَٛات ايشٗٛد )إٕ ٚجدٚا. ٚباإلَهإ إزفام ٚزق١ إضاف١ٝ يف حاي١ ٚجٛد أنجس َٔ شاٖد(

  االضِ

  ايدٚز ايٛظٝفٞ

  اإلداز٠

  زقِ اهلاتف

  ايربٜد اإليهرتْٚٞ

 ايتفاصٌٝ

  طبٝع١ ْٚٛع املدايف١

تازٜذ ازتهاب املدايف١ ٚتازٜذ 

 ايعًِ بٗا
 

  املدايف١َهإ حدٚث 

بٝاْات أٚ َطتٓدات تجبت 

 ازتهاب املدايف١
 

أمسا٤ أشداص آخسٜٔ 

 اشرتنٛا يف ازتهاب املدايف١
 

أ١ٜ َعًَٛات أٚ تفاصٌٝ 

 أخس٣
 

 ايتٛقٝع: تازٜذ تكدِٜ ايبالغ:

 




