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 (: جمهيد1املادة )

شاس بليها قُما بػذ، " (1 ؤلاداسة  للجمػُت غلى ؤغظاء مجلغ  "( السياستجىجب ظُاظت وإجشاءاث ؤلابالؽ غً املخالكاث )َو

 الصخصُت ؤزىاء الػمل ومماسظت واجباتهم ومىظكي ومخؼىعي الجمػُت الالتزام بمػاًحر غالُت مً ألاخالم  وؤلاداسة الخىكُزًت

 ؤلابالؽ في ونذ مبٌش غً ؤي مخالكت ؤو خؼش جذي ؤو ظىء ومعاولُاتهم. وجظمً هزه العُاظت ؤن ًخم  جصشف محخمل نذ

 .اب اإلاصالح ؤو اإلاعخكُذًً ومػالجت رلَ بشٍل مىاظبالجمػُت ؤو ؤصح جخػشض له 

ًاقت مً ٌػمل لصالح الجمػُت مشاغاة نىاغذ الصذم والجزاهت ؤزىاء ؤداء  (2 والالتزام بٍاقت الهىاهحن  معاولُاتهم يما ًجب غلى 

 واللىائح اإلاػمُى بها. 

 (: هطاق وأهداف السياست2املادة ) 

ًاهىا ؤغظاء مجلغ بداسة ؤو جؼبو هزه العُاظت غلى جمُؼ مً ٌػمل  (1 جىكُزًحن ؤو مىظكحن  معاولحن لصالح الجمػُت ظىاء 

ً بصشف الىظش غً مىاصبهم في  مًٌ ؤًظا ألي مً ؤصحاب  الجمػُت، وبذون ؤي ؤو مخؼىغحن ؤو معدشاٍس اظخثىاء. ٍو

 ؤًت مخاػش ؤو مخالكاث. وماهححن ومخبرغحن وؾحرهم ؤلابالؽ غً اإلاصالح مً معخكُذًً 

ػاث والهىاهحن اإلاػمُى بها في اإلاملٌت الػشبُت العػىدًت، وهظام الجمػُاث واإلااظعاث   (2 مؼ غذم ؤلاخالُ بما جاء في الدشَش

 لها، دوَن ؤن جحلَّ محلها
ً
 . ألاهلُت والئحخه الخىكُزًت والالئحت ألاظاظُت للجمػُت، جإحي هزه العُاظت اظخٌماال

اإلااض ي، ؤو  املخالكاث الىاسد ريشها في هزه العُاظت، ؤلابالؽ غً ؤّي مخالكت ظىاًء ونػذ في ٌشمل الىؼام الضمني لإلبالؽ غً   (3

 
ً
 . مضامىٍت لإلبالؽ غنها، ؤو مً املحخمل ؤن جهؼ معخهبال

 تهذف هزه العُاظت بلى: (4

ا ألامش آمً ومهبُى بهز الجمػُت لإلبالؽ غً ؤًت مخاػش ؤو مخالكاث وػمإهتهم الى ؤن الهُام  ًل مً ٌػمل لصالح حصجُؼ  (ؤ 

 غلى ؤي معاولُت. وال ًىؼىي 

لالهخهام ؤو ؤلاًزاء هدُجت  حػشطهم  بجاحت الكشصت لٍل مً ٌػمل لصالح الجمػُت لإلبالؽ غً املخالكاث وطمان غذم (ب 

مىصبه ؤو مٍاهخه الاجخماغُت في الجمػُت  وظُكخه ؤو لزلَ. وجظمً العُاظت غذم حػشض مهذم البالؽ لخؼش قهذان 

ؼت ؤن ًخم ؤلابالؽ غً املخالكت بحعً هُت وؤن  نُامه باإلبالؽ غً ؤًت وألي شٍل مً ؤشٍاُ الػهاب هدُجت  مخالكت، شٍش

 لذي مهذم البالؽ مػؼُاث اشدباه صادنت ومػهىلت، وال يهم برا اجضح بػذ رلَ بإهه مخؼئ. جخىقش 

بىاجباتها، مً خالُ ؤلابالؽ غً املخالكاث، والعلىيُاث جىقحر ؤي مػلىمت مً شإنها بسشاد بداسة الجمػُت بلى الاطؼالع  (ج 

الخاػئت، وألاقػاُ املخالكت للهاهىن، ؤو الخصشقاث الالؤخالنُت، ؤو جلَ التي جخالل هظام الجمػُاث واإلااظعاث  

  ألغماُ الجمػُت.  ألاهلُت والئحخه الخىكُزًت والالئحت ألاظاظُت للجمػُت وألاهظمت راث الػالنت الحايمت 

ض  (د  ش الػمل وألاداء وجحعحن بِئت الػمل وقو مػاًحر حكظ الحهىم وحػٍض جهذًم الانتراحاث والحلُى التي حعاغذ في جؼٍى

 اإلاشاسيت واإلاعاولُت والاسجهاء بمعخىي الخىاصل والشكاقُت. سوح 
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 (: املخالفاث3ملادة )

ػُت ؤو بإي التزاماث ناهىهُت ؤو حشمل اإلاماسظاث الخاػئت ؤي مخالكاث جىائُت ؤو مالُت ؤو ؤلاخالُ  مخؼلباث جىظُمُت داخلُت  حشَش

، وحشمل املخالكاث التي ًخىجب ؤلابالؽ غنها، غلى ظبُل اإلاثاُ ال البِئت ؤو جلَ التي حشٍل خؼش ا غلى الصحت ؤو العالمت ؤو 

 :الحصش، ما ًلي

 .العلىى ؾحر الهاهىوي )بما في رلَ الششىة ؤو الكعاد( ؤو ظىء الخصشف (1

ؾعل ألامىاُ ؤو دغم  غملُاث ظىء الخصشف اإلاالي )بما في رلَ ادغاء الىكهاث الٍاربت، بظاءة اظخخذام ألاشُاء الهُمت،  (2

 (.لجهاث مشبىهت

ض مصالحه الخاصت ؤو مصالح  مثل اظخخذام شخص مىصبه في الجمػُت )  غذم ؤلاقصاح غً حاالث حػاسض اإلاصالح (3 لخػٍض

ً قىم مصلحت الجمػ  (.ُتآلاخٍش

(.بمٍاهُت الاحخُاُ )بما في رلَ بطاغت، بخكاء ؤو بجالف الىزائو الشظمُت (4

ًان هىغها (5  .الجشائم الجىائُت اإلاشجٌبت، ؤو التي ًخم اسجٍابها، ؤو التي ًحخمل اسجٍابها ؤًا 

  صحُحت.  غذم الالتزام بالعُاظاث وؤهظمت ونىاغذ الشنابت الذاخلُت ؤو جؼبُهها بصىسة ؾحر  (6

 .جكظُلُت ؾحر مبرسة مىاقؼ ؤو مٍاقأث ؾحر معخحهت مً جهت خاسجُت إلاىح جلَ الجهت مػاملت  الحصُى غلى (7

هت ؾحر ناهىهُت (8 ت بؼٍش  .ؤلاقصاح غً مػلىماث ظٍش

  الخالغب بالبُاهاث املحاظبُت.  (9

  تهذًذ صحت اإلاىظكحن وظالمتهم.  (11

  اهتهاى نىاغذ العلىى اإلانهي والعلىى ؾحر ألاخالقي.  (11

  صالحُاث ؤو العلؼاث الهاهىهُت. ظىء اظخخذام ال (12

ؾحر اإلاإرون  مً خالُ الاظخخذام ؾحر اإلاصشح به، ؤو اإلاخجاوص للصالحُاث، ؤو   ظىء اظخخذام ممخلٍاث الجمػُت ؤو ؤصىلها (13

 قُه، ؤو ظىء الاظخخذام، ؤو الزي مً شإهه املخاػشة بعالمت ممخلٍاث الجمػُت وؤصىلها. 

ه ظمػت ،املخالكت للىظام الػام وآلادابالخصشقاث ؾحر الالئهت ؤو    (14 الجمػُت، ؤو   وحشمل العلىيُاث التي مً شإنها حشٍى

 . وآلاداب حػشطها للىهذ، ؤو بلحام الظشس بها جشاء الخصشقاث ؾحر الالئهت، ؤو املخالكت للىظام الػام 

 جهذًم الانتراحاث البىاءة. (15

 اإلازًىسة ؤغاله.ماامشة الصمذ والدعتر قُما ًخػلو بإي مً اإلاعائل  (16
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 (: التزاماث املبلغ عن املخالفت4املادة )

   ًلتزم ًل مبلـ غً مخالكت باآلحي: 

 جحشي اإلاصذانُت في البالؽ، ورلَ بخجىب ؤلاشاغاث، واملخاوف، واإلاضاغم ؾحر اإلاشجٌضة غلى ؤظاط مً الىانؼ. (1

ً حعني الىُت، ؤو التزام اإلاىطىغُت في البالؽ والبػذ غً الخالقاث الصخصُت،  (2 ه  والىشاًت، والاهخهام، وؤلاًهاع باآلخٍش حشٍى

  ظمػتهم، ؤو اظخؿالُ ؤلابالؽ ؤو جىظُكه لخحهُو مٍاظب شخصُت، ؤو لضغضغت الثهت بالجمػُت ؤو ميعىبيها. 

املجضؤة،  الذنت في ههل الخبر، والىطىح في لؿت ؤلابالؽ، وججىب الشمىص ؤو ؤلاشاساث ؾحر اإلاكهىمت، ؤو اإلاػلىماث الىانصت ؤو  (3

ًاقت الخكاصُل راث الػالنت بالبالؽ، والتي مً شإنها ؤلاسشاد بلى حالت املخالكت ووصكها،  ومٍانها، وإسقام ما مً شإهه  وإًظاح 

 لمخالكت ما ؤمًٌ رلَ وبما ًخكو وػبُػت املخالكت. بغؼاء جكاصُل وؤدلت ل

  ظشغت ؤلابالؽ غً املخالكت في ؤنشب قشصت مخاحت.  (4

  نبُى ؤحٍام وششوغ ؤلابالؽ غً املخالكت الىاسدة في هزه العُاظت.  (5

ًارب ؤو ؾحر صحُح وؤد (6 ـ هدُجت اإلاضاغم الٍاربت، ؤو ؾحر الصحُحت، ؤو الٌُذًت، ؤو ؤدلى ببالؽ 
ّ
ه جحمل اإلابل ي رلَ بلى حشٍى

ؤو ؤحذ ؤقشادها دون مىجب، ؤو ؤدي بلى ؤي شٍل مً ؤشٍاُ ؤلاًزاء ؤو اإلاظاًهت؛ قُحو للجمػُت اجخار  ظمػت الجمػُت 

حاُ ًىهه ؤحذ ميعىبيها، ؤو مهاطاجه ؤمام الجهاث الهظائُت لخػىٍظها غً الظشس الالحو  ؤلاجشاءاث الخإدًبُت بحو اإلابلـ في 

 بها.

ت البالؽ اإلاهذم مً نبله وغذم يشكه ألي املحاقظت غلى ظ (7 حهو الصالح الػام للجمػُت وغذم  ٍش ًُ مىظل ؤو شخص آخش بما 

 بجشاء ؤًت جحهُهاث بىكعه حُى البالؽ. 
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 (: الضماهاث5املادة )

ت مهذم البالؽ غىذ غذم سؾبخه  غذم الٌشل غً  مً ؤجل حماًت اإلاصلحت الصخصُت للمبلـ، قةن هزه العُاظت جظمً (1 هٍى

 العُاظت.  في رلَ، ما لم ًىص الهاهىن غلى خالف رلَ وغذم بًزاء مهذم البالؽ بعبب ؤلابالؽ غً املخالكاث وقو هزه 

ت مهذم البالؽ غً ؤي  ظِخم  (2 ت هٍى ت، مخالكت. ولًٌ في حاالث مػُى بزُ ًل جهذ ممًٌ ومىاظب للمحاقظت غلى يخمان وظٍش

ت  ت ؤمام ؤي  ًخىجب للخػامل مؼ ؤي بالؽ ؤن ًخم الٌشل غً هٍى مهذم البالؽ، ومنها غلى ظبُل اإلاثاُ طشوسة يشل الهٍى

 محٌمت مخخصت. 

هت غادلت ومىاظبت، ولٌنها ال  (3 هت مػالجت البالؽ  جلتزم الجمػُت بالخػامل مؼ ؤلابالؽ غً ؤي مخالكت بؼٍش جظمً ؤن جيسجم ػٍش

 ؽ.مؼ سؾباث مهذم البال 

 جلتزم الجمػُت بالخالي: (4

اجخار ؤلاجشاءاث الخصحُحُت للمخالكت في حاُ ؤقشصث الخحهُهاث غً املخالكت اإلابلـ غنها، وجىد ؤظباب حهُهُت جذغى  (ؤ 

الجخار بجشاءاث جصحُحُت دون جإخحر مً شإهه مكانمت املخالكت، ؤو قىاث حو الجمػُت في اجخار ؤلاجشاء اإلاالئم في  

  غلى ما ًلي: –غلى ظبُل اإلاثاُ ال الحصش  -نذ جىؼىي ؤلاجشاءاث الخصحُحُت الىنذ اإلاىاظب. و  

  .ؤلاجشاء الخإدًبي  

  .ح مً الػمل   الدعٍش

  .   اظخػادة ألاصُى

  .سقؼ دغىي جإمحن  

 .الششوع في بجشاءاث ناهىهُت 

اإلاعخكُذًً، ؤو اإلاىظكحن قيها، ؤو مشاغاة مصلحت الجمػُت في اإلاهام ألاُو دون الالخكاث بلى مصلحت ؤحذ ألاغظاء، ؤو  (ب 

وفي الىنذ راجه حػمل غلى جحهُو الخىاصن بحن حو ؤي قشد مً اإلاىظكحن ؤو ؤّيِ مً اإلابلؿحن  ؾحرهم مً ؤصحاب اإلاصالح، 

ت  وإبذاء مخاوقهم ونلههم، وبحن حو الجمػُت ومىظكيها وإداستها بحماًتهم طذ الاتهاماث الٍاربت ؤو  غلى الخحذر بحٍش

 دون معىؽ. بعمػتهم  الظاسة

وغبر  جىقحر وظائل ؤلابالؽ غً املخالكت بما ًحهو ظشغت وظهىلت ؤلابالؽ، وجلتزم بيشش بُاهاث الاجصاُ في مٍان ظاهش،  (ج 

ًاقت البالؾاث غلى هحى دوسي ومىخظم بما ًحهو الخػامل مؼ  البالؽ في  مىنؼ الجمػُت ؤلالٌترووي، يما وجخكهذ الجمػُت 

 ؤنشب ونذ مخاح.

جمُؼ اإلاٍاإلااث والشظائل ؤلالٌتروهُت والصىجُت، والىزائو راث الػالنت بإي بالؽ غً ؤي مخالكت، وجؼبُو ؤي  حكظ (د 

ت جخػلو بةداسة وحكظ وإجالف الىزائو في الجمػُت.   نىاغذ ؤو بجشاءاث ظاٍس
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 (: إجساءاث إلابالغ عن مخالفت6املادة )

 .ٌعهل اجخار ؤلاجشاء اإلاىاظب في حُىهًكظل ؤلابالؽ غً املخالكت بصىسة مبٌشة حتى  (1

نادسا غلى بزباث ؤهه نذم البالؽ بحعً  غلى الشؾم مً ؤهه ال ًؼلب مً مهذم البالؽ بزباث صحت البالؽ، بال ؤهه ًجب ؤن ًٍىن  (2

 .هُت

ذ ؤلالٌترووي للجمػُت (3 و البًر و سظائل بلٌتروهُت غً ػٍش )   ًخم جهذًم البالؽ خؼُا )وقو الىمىرج اإلاشقو( غً ػٍش

jnk1430@hotmail.com  .) 

 (: معالجت البالغ7املادة )

املخالكت راتها. بر نذ ًخؼلب رلَ بجشاء  ٌػخمذ ؤلاجشاء اإلاخخز بخصىص ؤلابالؽ غً ؤي مخالكت وقو هزه العُاظت غلى ػبُػت 

خم اجباع الخؼىاث الخالُت في مػالجت ؤي  مشاجػت ؾحر سظمُت ؤو جذنُو داخلي ؤو جحهُو    بالؽ:سظمي. ٍو

الخىكُزي للجمػُت )برا لم ًًٌ البالؽ مىجها  اإلاػىُت غىذ اظخالم البالؾاث باػالع سئِغ مجلغ ؤلاداسة واإلاذًش  جهىم اللجىت  (1

 .( ؤًام غمل مً اظخالم البالؽ5خمعت ) طذ ألاخحر( غلى مظمىن البالؽ خالُ 

ًان ًخىجب بجشاء جحهُو وا (2 مًٌ حل بػع البالؾاث  لشٍل الزي ًجب ًخم بجشاء مشاجػت ؤولُت لخحذًذ ما برا  ؤن ًخخزه. ٍو

 .بذون الحاجت إلجشاء جحهُو

ذ مهذم البالؽ خالُ زماهُت ) (3  .( ؤًام غمل بةشػاس اظخالم البالؽ وسنم هاجل للخىاصل8ًخم جضٍو

ٍىن هزا الهشاس نهائُا  (4 إلغادة الىظش ما لم ًخم  وؾحر نابل برا جبحن ؤن البالؽ ؾحر مبرس، قلً ًخم بجشاء ؤي جحهُو بطافي. ٍو

  .جهذًم بزباجاث بطاقُت بخصىص البالؽ

اإلاػىُت للخحهُو في البالؽ وإصذاس الخىصُت  برا جبحن ؤن البالؽ ٌعدىذ الى مػؼُاث مػهىلت ومبرسة، ًخم بحالت البالؽ بلى اللجىت  (5

 .اإلاىاظبت

خ بحالت البالؽ صُت خالُ اإلاػىُت الاهتهاء مً الخحهُو في البالؽ وإصذاس الخى  ًجب غلى اللجىت  (6  .غششة ؤًام غمل مً جاٍس

ًخم جحذًذ ؤلاجشاءاث الخإدًبُت اإلاترجبت غلى املخالكت واإلاػىُت جىصُاتها الى سئِغ املجلغ للمصادنت والاغخماد جشقؼ اللجىت  (7

ُ  وقو ظُاظاث الجمػُت  .وناهىن الػمل العاسي اإلاكػى

ذ مهذم البالؽ بمػ (8 ًان رلَ ممٌىا، جضٍو رلَ، ال ًجىص بغالم مهذم البالؽ بإي  ؼُاث غً ؤي جحهُو ًخم بجشائه. ومؼ متى 

ت ججاه شخص آخش.  بجشاءاث جإدًبُت ؤو ؾحرها مما نذ ًترجب غلُه    بخالُ الجمػُت بالتزاماث العٍش
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 (: إلابالغ عن شبهاث مسجبطت بعملياث غسل أموال أو جمويل إزهاب8املادة )

 مٍاقحت ؾعل ألامىاُ. غام مشاغاة ألاحٍام الخاصت بىظام  ًجب غلى الجمػُت بشٍل (1

وشاغ  برا جىاقشث لذيها ؤظباب مػهىلت لالشدباه في ؤن ألامىاُ الىاسدة ؤو بػظها جمثل حصُلت  ًجب غلى الجمػُت (2

جشاءاث الػملُاث العابهت؛ اجخار ؤلا  بجشامي، ؤو مشجبؼت بػملُاث ؾعل ؤمىاُ، ؤو جمىٍل بسهاب، ؤو ؤنها ظدعخخذم في 

 :آلاجُت

اث اإلاالُت لذي وصاسة الذاخلُت قىسا وبشٍل مباشش (ؤ   .ببالؽ وحذة الخحٍش

ش مكصل ًخظمً جمُؼ البُاهاث واإلاػلىماث اإلاخىاقشة لذيها غً جلَ الحالت  (ب  وألاػشاف راث الصلت،  بغذاد جهٍش

اث اإلاالُت به ذ وحذة الخحٍش  .وجضٍو

ُ  (ج   . وشاػاتهم غذم جحزًش اإلاخػاملحن مػها مً وجىد شبهاث حى

3)  اإلاعاوُ اإلاالي في الجمػُت هى اإلاعاوُ غً الخذنُو واإلاشاجػت والالتزام بٍل ما وسد في ؤهظمت اإلاملٌت الخاصت بمٍاقحت

 . ؾعل ألامىاُ وجمىٍل ؤلاسهاب

 (: مخالفت السياست9املادة )

ػاث اإلاؼبهت في (1 اإلاملٌت، قُحو للجمػُت قشض جضاء غلى  مؼ غذم ؤلاخالُ بالػهىباث اإلاىصىص غليها في الهىاهحن والدشَش

املخالل في حاُ ؤخكو في الالتزام بإحٍام هزه العُاظت، ولم ًكصح غما غلمه مً مخالكاث؛ قةن املخالل ًخحمل وحذه 

آزاس غذم الٌشل غً املخالكت بما في رلَ ؤي غهىبت جكشض مً الجهاث الشظمُت ؤو الشنابُت، وحػىٍع الجمػُت غً الظشس 

 بها، جشاء غذم الٌشل غنها وإسشاد الجمػُت للهُام بىاجباتها ججاهها.الزي ؤصا

 ألهظمت الػمل  (2
ً
ًحو للجمػُت متى زبذ لذيها ؤن اإلاىظل نذ ؤخكو في ؤلاقصاح غً املخالكت، ؤن جهىم بةجشاءاث جإدًبُت، وقها

 بالجمػُت. 

غلى حو الجمػُت في الخػىٍع غً الظشس الزي ال ًازش جىنُؼ ؤي غهىبت جإدًبُت ؤو ناهىهُت غلى املخالل لهزه العُاظت  (3

 ؤصابها جشاء غذم ببالؾها باملخالكت.

 اعتماد ووشس وجىفير السياست (: 11املادة )

خ اغخمادها،  ػخمذ الػمل بهزه العُاظت مً جاٍس ػخمذ هزه العُاظت وؤي حػذًل الحو غليها مً مجلغ ؤلاداسة في الجمػُت، وَُ
ُ
ح

بلـ بها جمُؼ مىظكي ال  خ رلَ الخػذًل.ٍو عشي الػمل بإّيِ حػذًل الحو لها ابخذاًء مً جاٍس  جمػُت اإلاػىُحن، َو

 

 

 

  



  

 

 

 

 1ملحق زقم 

 هموذج إبالغ عن مخالفت

 

 معلوماث مقدم البالغ

 ) )ًمًٌ غذم حػبئت هزا الجضء برا لم ًشؾب مهذم البالؽ بٌشل هىٍخه

  الاظم

  الذوس الىظُكي 

  ؤلاداسة

  سنم الهاجل

ذ ؤلالٌترووي   البًر

ذ   مػلىماث صىذوم البًر

 معلوماث مسجكب املخالفت

  الاظم

  الذوس الىظُكي 

  ؤلاداسة

  سنم الهاجل

ذ ؤلالٌترووي   البًر

 الشهودمعلوماث 

 )بن وجذوا، وباإلمٍان بسقام وسنت بطاقُت في حالت وجىد ؤيثر مً شاهذ(

 الاظم

 

 

  الذوس الىظُكي 

  ؤلاداسة

  سنم الهاجل

ذ ؤلالٌترووي   البًر

  



  

 

 

 

 

 التفاصيل

  ػبُػت وهىع املخالكت

خ اسجٍاب املخالكت   جاٍس

خ الػلم باملخالكت   جاٍس

  مٍان حذور املخالكت

 البُاهاث ؤو اإلاعدىذاث جثبذ اسجٍاب املخالكتجكاصُل 

 

 

 

ىا في اسجٍاب املخالكت ً اشتًر  ؤظماء ؤشخاص آخٍش

- 

- 

- 

 ؤًت مػلىماث ؤو جكاصُل ؤخشي 

 

 

 

خ جهذًم البالؽ   جاٍس

  الخىنُؼ
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