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ي السعودي �ن  تعل�مات وس�اسة مؤسسة النقد العريب

كة. مجموعة القرارات واألنظمة  •  المعتمدة والمعمول بها داخل ال�ش
كة.  •  قرارات مجلس إدارة ال�ش
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 أوً�: المقدمة 
ي تنطلق منها عند ممارسة أعمالها وأ�شطتها سواء أفراد أو ف��ق عمل ،   وفقا لق�م - ي الراسخة واليت

ن التعاوين كة الخل�ج�ة العامة للتامني ال�ش
كةح�ث  ي جميع  �س� ال�ش

من خالل هذە الس�اسة إ� تع��ز ق�مها السلوك�ة ومبادئها وروح الف��ق والعمل الجما�ي والثقافة التنظ�م�ة �ن
ة تتضح من خالل كونها مجموعة من األفراد ذوي المهارات العال�ة الذين و ، األوقات، مما �عزز عمل�اتها وأ�شطتها  ن �ن الق�م والسمات المم�ي

ون بالعزم و�بحثون باستمرار عن المعرفة من خالل القدوة الحسنة، وتدعم دينام�ك�ة العمل الجما�ي يتخذون قرارات مدروسة ن ، و�تم�ي
ام والعزم والم ن اهة واالل�ت ن  .جاهدةوروح الف��ق والثقة المتبادلة، والتسامح، والتضامن والحرص. كما أن الثقافة التنظ�م�ة تعزز من ثقافة ال�ن

 اإلطار العام .أ 
ام بها كحد أدين س�اسة هذە التعت�ب  - ن  لتعل�مات مؤسسة النقد  مرجع معتمد �جب االل�ت

�
عند استقبال بالغات المخالفات ومعالجتها ،  وفقا

عنظام�ة  كمرجع يوفر مبادئ توجيه�ة و  ي حدود ما أقرە الم�ش
ي المواقف المختلفة و�ن

  . للت�ف �ن
   الهدف .ب

كة وأصحاب تهدف هذە الس�اسة إ� تحد�د الحد األدين  - ي ال�ش للضوابط الالزمة الستقبال البالغات ومعالجتها ل�كون من السهل ع� منسويب
 . ي تب ع� ت�فهم أي أثر سليب  المصلحة التبليغ دون أن ي�ت

 . الغرضج
ن  آمنة اتصال قنوات خلق إ� الس�ي  - مبلغ واإلدارة  بني

�
كة البالغات ومعالجة الستقبال المعن�ةال ي ال�ش

 أو ترتكب أو ارتكبت انتها�ات أي عن �ن
ي  غ�ي  والسلوك الفساد وقضا�ا واالختالس االحت�ال مكافحة بغرض ترتكب أن وشك ع�

ي  غ�ي  أو القانوين
ي  غ�ي  أو األخال�ت كة.  لدى المهين  ال�ش

 النطاقد. 
ي  الس�اسة ع� هذە تطبق  - كة منسويب ي  المصلحة وأصحاب ال�ش

كة. مخالفة  عن بالغ لمعالجة المتخذة اإلجراءات جميع �ن  لدى ال�ش
 : التعار�ف

�
 ثان�ا

كة - .   :  ال�ش ي
ن التعاوين كة الخل�ج�ة العامة للتأمني  ال�ش

ي  - كةمنسويب ن  منه، المنبثقة واللجان اإلدارة مجلس أعضاء :  ال�ش ، والمسئولني ن ن  التنف�ذيني ن (الرسميني ، ،)والمتعاقدين والموظفني ن  واالستشار�ني
ن   .ثالث طرف خالل من �عملون الذين والموظفني

كة  مع مصلحة له من كل    :المصلحة أصحاب - ، ،ال�ش ن ، كالمساهمني ن ي  طرف وأي والموردين، والعمالء، والدائنني  .خار�ب
، غ�ي  سلوك أو إ�راە أو تواطؤ، أو فساد، أو احت�ال، عمل�ة أي  :  المخالفة - ي

 محاسب�ة تجاوزات أو مال�ة إدارة سوء أو ت�ف، سوء أو قانوين
ي  تضارب وجود أو

 والتعل�مات لألنظمة انتها�ات من ذلك غ�ي  أو أخالق�ة غ�ي  أو نظام�ة غ�ي  ممارسات أو خا�ئ  ت�ف أي أو المصالح �ن
 .سبق مما أي ع� التس�ت  اإلهمال أو المتعمد أو  اإلغفال أو  المبا�ش  بالفعلتجاوز   غ�ي ذلك من أو  السار�ة

 احت�الّ�ة، أو  قانونّ�ة، غ�ي  أو  فاسدة، بأ�شطة متعلقة معلومات عن و�فصاح محتملة، أو  ملحوظة تجاوزات عن كشف  هو  التبليغ عن مخالفة :   -
كة ارتكابها، وتهدد مصالح يتم مخاطر  ع� منط��ة أو  ن  أو  موظفيها  أو  ال�ش  معها.  المتعاملني

ي  معقول لدى المبلغ اعتقاد  �كون عندما   المبلغ:  ن�ة حسن  -
تب ع� ق�امه باإلبالغ  تحدث، أو  حدثت قد  ما  مخالفةهناك  أن وحق��ت  وال ي�ت

 . ضد الشخص المبلغ عنه  انتقام�ة أو  ك�د�ة  ألسباب ت�فه �كن ولم شخص�ة، مكاسب أي
 
�
 محتوى الس�اسة: ثالثا

امات عامة :  .أ  �  ال�ت
:ـــــ - كة بما ��ي م ال�ش �  تل�ت
 . سن��ا و مراجعتها  ،اإلدارة الموقر  مجلسهذە الس�اسة من  اعتماد  -
ي شأن المراجعة ولجنة اإلدارة مجلس إ� دوري تق��ر رفع -

ي  الحاالت  �ن ي  واإلجراءات استقبالها تم اليت  .ح�الها تمت اليت
ي ن  تطالما كان خارجها أو داخلها  مخالفة أي عن التبليغ ع� المصلحة وأصحاب منس��يها حث -

 .عملها طاق�ن
مبلغ  ه��ة ��ة مدى عن المصلحة وأصحاب منس��يها وطمأنة توع�ة -

�
ي  المتضمنة والمعلوماتال

ي  المعالجة مراحل ل�ل البالغ �ن  بها �مر اليت
 .البالغ

 .همضد  انتقا�ي  إجراء أي من البالغات لمقد�ي  الحما�ة توف�ي  -
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دد بعدم المصلحة وأصحاب منس��يها حث - ي  ال�ت
 �مكن كان ما و�ذا البالغ صحة من متأ�دين غ�ي  أنهم �سبب مخالفات أي عن اإلبالغ �ن

ي  جميع من المتوقع وأن ، ال  أم االدعاء هذا إثبات كة منسويب  المسؤول غ�ي  والسلوك الشائعات عن االمتناع المصلحة وأصحاب ال�ش
ي  االدعاء هذا تأ��د يتم لم ول�ن ن�ة بحسن االدعاء هذا كان و�ذا ال�اذبة، واالدعاءات

 .البالغ مقدم ضد إجراء أي اتخاذ يتم فلن التحقيق �ن
 جميع اإلبالغ لوسائل األدين  الحد �كون وأن المخالفات، عن اإلبالغ قنوات كافة عن بالمعلومات المصلحة وأصحاب منس��يها تزو�د -

، هاتف(ة : اآلت� القنوات ي إ  موقع مبا�ش
وين ي  ب��د ب��د�ة، خدمات ،ل��ت

وين  .  )إل��ت
 .مسؤول�اتهم وتوضيح اإلبالغ ع� المصلحة وأصحاب منس��يها لحث توع��ة برامج وضع -
ن  جمیع ع� الس�اسة تعم�م ضمان - ن  الجدد الموظفني   .والحالیني
 المخالفات:  استقبالوحدة  .ب

 إلدارة الحوكمةالمخالفات و�ي وحدة مستقلة استقبال وحدة تختص  -
�
ام ،  تتبع تنظ�م�ا ن ي الق�ام بما ��ي واإلل�ت

 :ـــــ و�نح� دورها �ن
o ي واستالم البالغ

) تل�ت ي
وين �د، الموقع الإل�ك�ت ، صندوق ال�ب ، الهاتف المبا�ش ي

وين �د اإلل�ك�ت  .  عن ط��ق (ال�ب
o ي وذلك قبل الرفع للجنة  وك�د�ة بموجب هذە الس�اسةأوكاذبة أزائفة غ�ي جد�ة  عنھا  المبلغ المخالفات أن من التأ�د

 الضبط والتحقيق �ن
ي خالل ثالث أ�ام المخالفات

 . من تار�ــــخ إستالمها للبالغ عمل ، وذلك �ن
o  ي المخالفةالمتابعة مع

 . لمعرفة المستجدات لجنة الضبط والتحقيق �ن
o اإلجراءات خالل التامة ال��ة ع� الحفاظ  . ي

 وحيت إصدار القرار النهايئ
o ة معلومات المبلغ و التقار�ر الصادرة عن هذة البالغات  حما�ة�� 
o  .تح��ل البالغ بعد ثبوت جديته إ� لجنة الضبط والتحقيق 
o  .إفادة مقدم البالغ عند استالم بالغه 
o  الضبط و التحقيق . إستالم النتائج و التقار�ر النهائ�ة عن المخالفات المبلغ عنها من لجنة 
o  المقدمة ذات العالقة إ� لجنة  البالغات ف�ما �خصالضبط و التحقيق  المنبثقة عن لجنة ها نتائج إعداد تقار�ر خاصة عن البالغات و

 . سن��ة لمجلس اإلدارة نصف . و�صفة سن��ة ر�ــع سن��ةالمراجعة بصفة 
o  ي حال ورد اي ابالغ عن مخالفة بدون ذكر بينات ه��ة المبلغ لوحدة إستقبال المخالفات  فتقوم وحدة استقبال المخالفات بتح��ل

�ن
. البالغ إ� لجنة الضبط و 

�
ي إتخاذ ماتراە مناسبا

 التحقيق و للجنة الضبط و التحيق الحق �ن
o ) سنوات). ١٠حفظ البالغات والوثائق الخاصة ونتائجها لمدة 
 لجنة الضبط والتحقيق:  .ج
ي  -

 -وتتكون من ما ��ي : و تنعقد بصفة شه��ة  بموجب قرار من قبل مجلس اإلدارة يتم �شك�لهاواليت
  ) للجنة( ) اإلدارة عضو مجلسرئ�س لجنة المخاطر 

�
 . )رئ�سا

 عضو (  الرئ�س التنف�ذي( . 
 ام رئ�س ن  . )وسكرت�ي اللجنة   عضو( االل�ت
 كة �ة والخدمات المش�ت  . )عضو ( رئ�س الموارد الب�ش
  ) عضو رئ�س إدارة المراجعة الداخل�ة .( 
: و  - ي

ي اآليت
 تنح� مهامها ��

o  ي شأنه والشكل الذي يتخذە،  إما بتح��له لإلدارة استالم البالغ من وحدة
استقبال المخالفات وتحد�د ما إذا كان يتوجب إجراء تحقيق �ن

ي �ستلزم الوصول المعن�ة ببالغ المخالفة، و�ما حفظه، و�ما العمل ع� حله دون حاجة إ� إجراء تحقيق رس�ي  ، واتخاذ كافة اإلجراءات اليت
 ام. إ� قرار صحيح ووفق صحيح النظ

o  . ة التحقيق  صالح�ة مبا�ش
o  .ي تتطلبها مج��ات التحقيق  صالح�ة جمع اإلستدالالت اليت
o  .ورة سماع أقواله  صالح�ة استدعاء من ترى �ن
o  . ن ن العاملني  التأ�د من مصداق�ة البالغات وخلوها من صفة ال��د�ة أو التش��ش وتهد�د بيئة العمل بأثارة اإلشاعات والبلبلة ف�ما بني
o كوى تخص أحد اعضاء اللجنة فيتم استبعاد العضو ف�ما �خص هذة الشكوى. إذا كانت الش 
o ي  البت

ي �شأنها و�صدار البالغ �ن
  ع�ش  أثين  خالل القرار النهايئ

�
 .البالغ لها  إحالة تار�ــــخ من عمليوما

o  النتائج و التقار�ر النهائ�ة عن المخالفات المبلغ عنها وحدة استقبال المخالفات . إحالة 
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 حاالت اإلبالغ عن المخالفاتج. 

مبلغ عنها من قبل -
�
ي  و�ي الحاالت ال كة منسويب ي قد ترشدها  المصلحة وأصحابال�ش  عن ال�شف أو  اإلجراء أو ما  خطأ تصحيح إ�واليت

 التال�ة :ــــــــــــــــــــ  مخالفاتال
ي  والمتمثل واإلداري، الما�ي  الفساد .١

وع غ�ي  استغالل أي �� ي  اإلداري التنظ�م أو المال�ة للموارد م�ش
كة �� �قصد به إستغالل المنصب ، و ال�ش

وع والذي ال �ستطيع الحصول عل�ه بدون �ــح غ�ي الم�ش ي ال�ت
 . الصالح�ات اإلدار�ة الممنوحة له �ن

 بة االتباع واج والس�اسات والتعل�مات واللوائح األنظمة مخالفة .٢
�
كة،  عمل لنطاقوفقا دة من مواللوائح الداخل�ة و المعتالس�اسات ال�ش

ي السعودي / وزارة العمل و التنم�ة االجتماع�ة / مجلس اإلدارة ) ن توافر بيئة عمل  ذوي الصالح�ة ( مؤسسة النقد العريب تكفل للعاملني
ن الدولة و الخروج عنها لمصال كة ، ح�ث انها واجبة اإلتباع و تتوافق مع انظمة و قوانني ح شخص�ة ير�ب منها التنفع صح�ة للعمل داخل ال�ش

 �عت�ب مخالفة. 
ي  والسالمة والصحة بالبيئة تتعلق مخالفات .٣

ي  النطاق ��
ي  للعمل، المكاي�

ي  سلوك أي �شمل واليت ر إلحاق شأنه من سليب  أو بالبيئة ال��
كة بموجب ، إ�سان أي سالمة تهد�د أو العمل مكان ن بال�ش ن مطلب أسا�ي مكفول للعامني  ، إن سالمة العاملني

�
الس�اسات المعتمدة داخل�ا

�ــح منها تعت�ب مخالفة و عدم توافر ان ي غ�ي مؤهلة للعمل و ال�ت
ن للخطر ، فمثً�  إستئجار مباين ظمة و�عد الخروج عنها مخالفة تعرض العاملني

ن تعت�ب مخال ام بأنظمة التدخني ن كة و فالسالمة تعت�ب مخالفة وعدم االل�ت ن بال�ش  تعرض ح�اتهم للخطر. ه تؤثر ع� صحة العاملني
إن األنظمة المعمول بها داخل�ا كالئحة تنظ�م ،  والتقال�د  والعادات اإلسالم�ة واآلداب العام للنظام المخالفة الالئقة غ�ي  الت�فات .٤

ي تار�ــــخ ٤١٣٤٢٨العمل و المعتمدة من قبل وزارة العمل السعودي تحت رقم (
�١٦/٠١/١٤٤١) �ن ة و ه ودل�ل و س�اسات الموارد الب�ش

ن ضمان حقوقهم وفق صحيح  ي تار�ــــخ سابق �كفل للعاملني
ي واللذان تم اعتمادهم من قبل مجلس اإلدارة الموقر �ن

قواعد السلوك الوظ��ن
 النظام. 

كة لممتل�ات االستخدام سوء .٥ كة أو أصولها بقصد ، أصولها  أو المال�ة ال�ش الهدر المتعمد وذلك من خالل سوء اإلستخدام لممتل�ات ال�ش
ار بها.   اإل�ن

كة مصلحة ضد �كون قد قرار اتخاذ أو السلطة استخدام إساءة .٦ ي استعمال حقه أو ه، منس��� قبل من ال�ش
ي حال تجاوز أو تعسف �ن

�ن
 وجه نظا�ي تعت�ب مخالفة.  بغ�ي  فيها الت�ف توظ�ف ذلك لتحقيق مصلحة للغ�ي أو لنفسه ، أو

كة  ألعمال نظام�ة غ�ي  عمل�ات تم��ر .٧ وذلك عن ط��ق اإلحت�ال بتقد�م ، نظام�ة أخطاء ع� �س�ت  أو األنظمة ع� التحا�ل أوال�ش
 مطالبات مال�ة غ�ي صح�حة أو قائمة ع� مستندات م��فة أو محرفة، أو الموافقة ع� �فها عمدا� أو إهماً� ، أو تضل�ل أعمال المراجعة

كة وذلك ب��شاء صح�حة أو غ�ي دق�قة، أو إخفاء والتدقيق ب�خفاء أو تقد�م معلومات منقوصة أو موجهة أو غ�ي  أو  أموال أي أصول لل�ش
 كاف�ة لذلك.   داعمة األغراض، دونما صالح�ة ومستندات من غرض ألي بأسمها  مسجلة غ�ي  أو  معلنة حسابات غ�ي 

ي  تضارب وجود عند .٨
ي  المصالح ��

ي  العقود أو األعمال من أي ��
كة تقوم اليت ة أو غ�ي ، بها ال�ش وذلك من خالل تحقيق فائدة بصورة مبا�ش

وع منها  �ــح الغ�ي م�ش ة جراء ترس�ة مناقصات او توقيع عقود �مكن ال�ت ة . و مبا�ش ة أو غ�ي مبا�ش  �صورة مبا�ش
كة  قبل من الممنوحة الصالح�ات استخدام سوء عند .٩ ها  ال��ة األرقام تبادل كعمل�ات لمنس��يهاال�ش المعلومات فأن أنظمة ، وغ�ي

 يوجب
�
كة ، و�التا�ي استخدام هذە النظم أل�ة أغراض غ�ي قانون�ة أو غ�ي أخالق�ة انتها�ا ي عمل�ات العمل بال�ش

 وس�لة ل��ادة ال�فاءة �ن
ون�ة المرور  المسائلة والمحاسبة أمام الجهات النظام�ة، وأن كلمة المسم�ح ومن الموظف، توقيع تعادل اإلل��ت  رفط ألي عنها  ال�شف غ�ي

 عل�ه.  �حفظ به �حسب أو  منه �صدر  ما  كل  مسئول�ة الموظف، تحت عهدة الحاسب ثالث، فجهاز 
ة او مكافاءة مالم يتم اعتمادها من قبل ،  مستحقة غ�ي  مكافآت أو منافع ع� الحصول .١٠ ن ال �حق ألي صاحب صالح�ة اعطاء نفسة اي م�ي

 مخالفة . صاحب الصالح�ة األع� و أي اجراء خالف ذلك �عد 
، كما تعت�ب كافة ، نظام�ة غ�ي  بط��قة ��ة معلومات عن اإلفصاح .١١ كة ذو ق�مة مرتفعة جدا� تعت�ب المعلومات أصل من أصول ال�ش

ا معلومات ��ة ال �جوز تداولها أو مشاركتها مع غ�ي من �جب لهم ذلك، ح�ث ان ���ب هذة المعلومات  ها علن� ي ال يتم ��ش المعلومات اليت
كة . قد يؤثر  ة ع� ال�ش ة او غ�ي مبا�ش  بط��قة مبا�ش

الق�ام �شكل متعمد أو ، االحت�ال�ة المال�ة التقار�ر عن التس�ت  أو الرسم�ة الوثائق إتالف أو المقصود اإلهمال أو الن�ة �سوء إلخفاءا .١٢
ي التقار�ر المال�ةإهماً� بتخ��ب أو سوء استخدام أو هدر أو ض�اع وثائق رسم�ة أو تغي�ي أو التالعب عمدا� أو 

أو باستخدامها  االحت�ال�ة إهماً� �ن
 ألغراض غ�ي المخصصة لها، أو تقد�مها لغ�ي من تجب لهم الستغاللها تعت�ب مخالفة. 
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تب قد الذي الجس�م إلهمالا .١٣ ار عل�ه ي�ت كة اإل�� كة او  ، بال�ش ار بال�ش ي اتخاذ القرارات بغرض اإل�ن
إن التأخ�ي المتعمد او االهمال �ن

�ــح من جراء ذلك تعد مخالفة.   ال�ت
إن معرفة المسؤل عن جميع ما ذكر اعالة من امثلة و مخالفات و عدم االفصاح عنها �عت�ب ،  أعالە الواردة المخالفات من أي ع� التس�ت  .١٤

 مخالفة . 
مبلغ عن المخالفة

�
امات ال �  د. ال�ت

مبلغ عن مخالفة مراعاة ما  -
�
ي ع� ال

: ـــينب�� ��ي  
ام بكتابة كافة الب�انات الواردة بنموذ  .١ ن الخاصة اله��ة  ، وأهمها ب�اناتعند تعبئته مطلوب ف�هج اإلبالغ المعتمد وعدم إغفال ألي ب�ان االل�ت

 . به 
ي  المصداق�ة تحري .٢

، أساس ع� المستندة غ�ي  والمزاعم اإلشاعات بتجنب وذلك اإلبالغ �ن ي
 اشتباە معط�ات لد�ه توفر ما  ميت  واإلبالغ حق��ت

 .ومعقولة حق�ق�ة
ي  الثقة زعزعة أو االنتقام أو بهم اإل�قاع أو اآلخ��ن سمعة �ش��ه لغرض ال��د�ة البالغاتعدم تقد�م   .٣

كة  �ن  أصحاب أو منس��يها أوال�ش
 .المصلحة

ي  الدقة بتحري الالزمة العنا�ة بذل .٤
ي  بالبالغ العالقة ذات التفاص�ل كافة و��ضاح اإلبالغ �ن  و�رفاق المخالفة حالة إ� اإلرشاد شأنها من اليت

 .المخالفة طب�عة مع يتفق و�ما المخالفة عن وأدلة تفاص�ل إعطاء شأنه من ما كل
ي  المخالفة عن اإلبالغ �عة .٥

 .ممكنه فرصة أقرب �ن
كة العام الصالح لتحقيق للبالغ التامة ال��ة .٦  .لل�ش
ي  ال��د�ة االدعاءات مسئول�ةتبع�ات  تحمل .٧ ر إلحاق أو سمعة �ش��ه إ� تؤدي اليت  أصحاب وأ منس��يها  أحد أو المال�ة بالمؤسسة ال�ن

 .المصلحة
ي البالغ .  هــ

كة عند تل�ت امات ال�ش �  ال�ت
ي حال تلقيها بالغ مخالفة   -

كة �� م ال�ش � : ــــتل�ت ي
  ـباآليت

ە حجم أو معلوماته كفا�ة أو لغته أو البالغ طب�عة كانت مهما الالزمة بالجد�ة بالغ أي مع التعامل .١  .وأهميته تأث�ي
ي  اإلجراءات كافة اتخاذ .٢ مبلغ  حما�ة شأنها من اليت

�
ار وعدمال  .به اإل�ن

مبلغ  إفادة .٣
�
 .ذلك أمكن إن قرار من إل�ه التوصل تم وما بالغه، استالم عنال

ي  للمخالفة التصح�ح�ة اإلجراءات اتخاذ .٤
 .ثبوتها حال �ن

 .المصلحة وأصحاب منس��يها مصلحة مراعاة .٥
ي  المختصة الجهة إ� البالغات إحالة .٦

كة داخل سواءً  والتحقيق الضبط أعمال �ن ي حال دعت الحالة إ� ذلك) خارجها  أو ال�ش
 (�ن

كة ترا�ي  .٧ ة لمدة �سج�الت من بها العالقة ذات والوثائق البالغات حفظ مدة ال�ش  . تسنوا ع�ش
 .معالجتها وطرق بالبالغات خاصة تقار�ر عدادإ  .٨

امات عامة لحما�ة الشخص  � مبلغ عن المخالفةو. ال�ت
�
 ال

م .١ ن كة تل�ت ي  من �صدر قد انتقا�ي  إجراء أي من ال��د�ة غ�ي  البالغات مقد�ي  بحما�ة ال�ش كة ضد  منسويب مبلغ. ال�ش
�
 ال

كة  .٢ م ال�ش ن مبلغ  �شأن معلومات أ�ة عن اإلفصاح بعدمتل�ت
�
 والجهات التحقيق كجهات المختصة، الجهات ذلك من و�ستثين  المخالفة، عنال

 .القضائ�ة
 بالغلالموضوع�ة لمعالجة الز. 

فقط كمخالفة  معالجة داخل�ة  أو رسم�ة  غ�ي  معالجة الموض�ع  يتطلب، فقد ذاتها  المخالفة طب�عة ع�للبالغ تتوقف المعالجة الموضوع�ة  -
ي  التال�ة الخطوات اتباع و�تم معالجة رسم�ة بتح��لها إ� جهة حكوم�ة رسم�ة،  أو �س�طة ،  

 :بالغ أي معالجة �ن
o تبة التأديب�ة اإلجراءات تحد�د يتم وفق حاالت اإلبالغ عن المخالفات الواردة بالفقرة  .المخالفات عن االبالغ س�اسة وفق المخالفة ع� الم�ت

 (ج)  أعالە. 
o ها أو تأديب�ة إجراءات بأي البالغ مقدم إعالم �جوز ال تب قد مما غ�ي امات اإلخالل عل�ه ي�ت ن  شخص آخر.  تجاە ال��ة بال�ت
o  م ن كة تل�ت  مقدم رغبات معالجة البالغ مع ط��قة تنسجم أن تضمن ال ول�نها ومناسبة، عادلة بط��قة مخالفة أي عن اإلبالغ مع بالتعامل ال�ش

 .البالغ
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ات ق�اس األداء . ج.   مؤ�ش

ام يتم  - ن ات ق�اس األداء الموضحة أدناە بناًء ع�  االل�ت الضبط والتحقيق المستندات الم��د لصحة البالغ، و�جوز للجنة  ا�تمال بمؤ�ش
ي حال رأت أن األمر �ستد�ي ذلك . 

 تمد�د عدد األ�ام لمدة مماثلة �ن
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المسؤول  مؤ�ش الوقت المطلوب للتنف�ذ اإلجراء  #
 استقبال المخالفاتوحدة  فورا استقبال البالغ  ١
مبلغ ب�ستالم الطلب ٢

�
 وحدة استقبال المخالفات عملأ�ام  ٣ تبليغ ال

ي للبالغ ومدى جديته ٣
 وحدة استقبال المخالفات أ�ام  ٣بحد أق�  التقي�م المبديئ

ة تح��ل البالغ إ� لجنة الضبط والتحقيق   ٤  لجنة الضبط والتحقيق  بعد التقي�م مبا�ش

٥ 

دراسة الموض�ع واست�فاء جميع 
ي تتطلبها حالة البالغ، من   اإلجراءات اليت

تحقيق ، استدعاء، سماع شهود ، 
استفسار من اإلدارات ، بحث والتدقيق 

 حيت توص�ف القرار و�صدارە  

ي أول إجتماع للجنة و�تم البت 
�عرض �ن

يوم عمل وتمدد إ� ١٢ف�ه بحد أق� 
ي حال لزم األمر  

 مدة آخرى �ن
 جنة الضبط والتحقيقل

إحالة تق��ر من لجنة الضبط والتحقيق  ٦
جنة الضبط ل سكرت�ي  أ�ام عمل ٣بحد أق�  لوحدة استقبال المخالفات  

 والتحقيق 

رفع تق��ر بالحاالت الخاصة بهذە  ٧ 
 وحدة إستقبال المخالفات   بصفة ر�ــع سن��ة الس�اسة إ� لجنة المراجعة 

رفع تق��ر بالحاالت الخاصة بهذە  ٨
 وحدة إستقبال المخالفات بصفة نص سن��ة  الس�اسة إ� مجلس اإلدارة 


