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 سياست 

 إلابالغ عن املخالفاث 

 و حمايت ملذمي البالػاث 
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 ملذمت .1

شاس بليها ًُما  ت"( العُاظت“بلذ جىحب ظُاظت و بحشاءاث ؤلابالن كً املخالٌاث )َو  لجملُت الجبُل الخحًر

)و ٌشاس بليها ًُما بلذ ،"الجملُت"( كلى اكظاء مجلغ ؤلاداسة و اإلاعاو٘ الخىٌُزي و مىؿٌي و مخؼىعي 

الجملُت الالتزام بملاًحر كالُت مً الاخالَ الصخصُت ؤزىاء اللمل و مماسظت واحباتهم و معاولُاتهم، 

ذ مبٕش كً ؤي مخالٌت او  خؼش حذ ي او ظىء جصشي مدخمل وجظمً هزه العُاظت ؤن ًخم ؤلابالن في ُو

ُذ جخلشض له الجملُت او اصحاب اإلاصلحت او اإلاعخٌُذًً و ملالجت رلٗ بشٖل مىاظب. ٓما ًجب كلى 

ٔاًت مً ٌلمل لصالح الجملُت مشاكاة ُىاكذ الصذَ و الجزاهت ؤزىاء ؤداء معاولُاتهم و الالتزام بٖاًت 

ٔل مً ٌلمل لصالح الجملُت لجإبالن كًحصجُم الِىاهحن و اللىائذ اإلالم٘ى بها. تهذي هزه العُاظت الى 

ؤًت مخاػش ؤو مخالٌاث و ػمإهتهم الى ان الُِام بهزا ألامش آمً و مِب٘ى و ال ًىؼىي كلى ؤي معاولُت. 

 الىطاق  .2

ٔاهىا ؤكظاء مجلغ بداسة ؤو معاولحن  جؼبّ هزه العُاظت كلى حمُم مً ٌلمل لصالح الجملُت ظىاء 

ً بصشي الىـش كً مىاصبهم في الجملُت، و بذون ؤي  جىٌُزًحن ؤو مىؿٌحن ؤو مخؼىكحن ؤو معدشاٍس

 ألي مً ؤصحاب اإلاصلحت مً معخٌُذًً و ماهدحن و مخبركحن و هحرهم ؤلا 
ً
بالن كًاظخثىاء. و ًمًٕ ؤًظا

ؤًت مخاػش ؤو مخالٌاث.  

 املخالفاث  .3

لُت ؤو  حشمل اإلاماسظاث الخاػئت ؤي مخالٌاث حىائُت ؤو مالُت ؤو ؤلاخال٘ بإي التزاماث ُاهىهُت ؤو حشَش

 كلى الصحت ؤو العالمت ؤو البِئت. 
ً
مخؼلباث جىـُمُت داخلُت ؤو جلٗ التي حشٖل خؼشا

 ن كنها ،كلى ظبُل اإلاثا٘ ال الحصش، ما ًلي: و حشمل املخالٌاث التي ًخىحب ؤلابال 

  .العلْى هحر الِاهىوي )بما في رلٗ الششىة ؤو الٌعاد( ؤو ظىء الخصشي
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  ظىء الخصشي اإلاالي )بما في رلٗ ادكاء الىٌِاث الٖاربت، بظاءة اظخخذام ألاشُاء الُِمت، كملُاث

 هعُل الامىا٘ ؤو دكم لجهاث مشبىهت(.

 ض كذم ؤلاًصاح كً خاالث ح لاسض اإلاصالح) مثل اظخخذام شخص مىصبه في الجملُت لخلٍض

ً ًَى مصلحت الجملُت(.  مصالحه الخاصت ؤو مصالح آلاخٍش

  .)بمٖاهُت الاخخُا٘) بما في رلٗ بطاكت، بخٌاء ؤو بجالي الىزائّ الشظمُت 

 ٔان الجشائم الجىا  
ً
هىكها. ئُت اإلاشجٕبت، ؤو التي ًخم اسجٖابها، ؤو التي ًدخمل اسجٖابها ؤًا

 .ابت الذاخلُت ؤو جؼبُِها بصىسة هحر صحُدت كذم الالتزام بالعُاظاث و ؤهـمت و ُىاكذ الُش

  الحص٘ى كلى مىاًم ؤو مٖاًأث هحر معخدِت مً حهت خاسحُت إلاىذ جلٗ الجهت ملاملت جٌظُلُت هحر

 مبرسة.

  .ِت هحر ُاهىهُت ت بؼٍش ؤلاًصاح كً مللىماث ظٍش

  املحاظبُت.الخالكب بالبُاهاث

  .تهذًذ صحت اإلاىؿٌحن و ظالمتهم

  .اهتهاْ و اكذ العلْى اإلانهي و العلْى هحر ألاخالقي

  .ظىء اظخخذام الصالخُاث ؤو العلؼاث الِاهىهُت

  .ماامشة الصمذ و الدعتر ًُما ًخللّ بإي مً اإلاعائل اإلازٔىسة ؤكاله

 الضماهاث  .4

تهذي هزه العُاظت الى بجاخت الٌشصت لٖل مً ٌلمل لصالح الجملُت لجإبالن كً املخالٌاث و طمان كذم 

حلشطهم لالهخِام ؤو ؤلاًزاء هدُجت رلٗ. و جظمً العُاظت كذم حلشض مِذم البالن لخؼش ًِذان وؿٌُخه ؤو 

ُُامه باإلبالن كً ؤًت مخالٌت.  مىصبه ؤو مٖاهخه الاحخماكُت في الجملُت و ألي شٖل مً ؤشٖا٘ اللِاب هدُجت

ش لذي مِذم البالن ملؼُاث اشدباه صادُت و ملِىلت،  ؼت ؤن ًخم ؤلابالن كً املخالٌت بدعً هُت و ؤن جخًى شٍش

 و ال حهم ارا اجطح بلذ رلٗ بإهه مخؼئ. 

ت مِذم البالن  مً ؤحل خماًت اإلاصلحت الصخصُت للمبلى، ًةن هزه العُاظت جظمً كذم الٕشٍ كً هٍى

كىذ كذم سهبخه في رلٗ، ما لم ًىص الِاهىن خالي رلٗ. و ظِخم بز٘ ٔل حهذ ممًٕ و مىاظب للمداًـت 

ت مِذم البالن كً ؤي مخالٌت. و لًٕ في خاالث ملىُت، ًخىحب للخلامل مم ؤي بالن ؤن  ت هٍى كلى ٓخمان و ظٍش

ت مِذم البالن، ومنها كلى ظبُل اإلاثا٘ طشوسة ٓشٍ الهى  ٍت ؤمام ؤي مدٕمت مخخصت. ًخم الٕشٍ كً هٍى

ت البالن اإلاِذم مً ُبله و كذم ٓشٌه ألي مىؿٍ ؤو شخص  ٓزلٗ ًخىحب كلى مِذم البالن املحاًـت كلى ظٍش

 كذم بحشاء ؤي جدُِِاث بىٌعه خ٘ى البالن. ٓما جظمً العُاظت كذم بًزاء مِذم 
ً
آخش. و ًخىحب كلُه ؤًظا

 لعُاظت. البالن بعبب ؤلابالن كً املخالٌاث و ًّ هزه ا
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اجشاءاث إلابالغ عن مخالفت  .5

 .ًٌظل ؤلابالن كً املخالٌت بصىسة مبٕشة ختى ٌعهل اجخار ؤلاحشاء اإلاىاظب في خُىه 

  كلى بزباث 
ً
كلى الشهم مً ؤهه ال ًؼلب مً مِذم البالن بزباث صحت البالن، بال ؤهه ًجب ؤن ًٖىن ُادسا

 ؤهه ُذم البالن بدعً هُت. 

  :ّ ّ( كً ػٍش ٍ الىمىرج اإلاًش  )ُو
ً
ًخم جِذًم البالن خؼُا

o :ذ الالٕترووي Info@jc.org.sa.  البًر

معالجت البالغ  .6

ّ هزه العُاظت كلى ػبُلت املخالٌت راتها. بر ُذ  ٌلخمذ ؤلاحشاء اإلاخخز بخصىص ؤلابالن كً ؤي مخالٌت ًو

بحشاء مشاحلت هحر سظمُت ؤو جذُُّ داخلي ؤو جدُِّ سظمي. و ًخم اجباق الخؼىاث الخالُت في ًخؼلب رلٗ 

ملالجت ؤي بالن:

(_ كىذ اظخالم البالهاث باػالق سئِغ مجلغ ؤلاداسة و مىظف كسم املىاسد البششيتًِىم _)

 طذ ألاخحر( كلى مظمىن الب
ً
الن خال٘اإلاعاو٘ الخىٌُزي للجملُت) برا لم ًًٕ البالن مىحها

اظبىق مً اظخالم البالن. 

ٔان ًخىحب بحشاء جدُِّ و  ًخم بحشاء مشاحلت ؤولُت لخدذًذ الشٖل الزي ًجب ؤن ًخخزه. ما برا 

مًٕ خل بلع البالهاث بذون الحاحت إلحشاء جدُِّ. ٍو

 ٘ؤًام بةشلاس اظخالم البالن وسُم هاجٍ للخىاصل.  13ًخم جضوٍذ مِذم البالن خال

 ٖىن لبالن هحر مبرس، ًلً ًخم بحشاء ؤي جدُِّ بطافي. برا جبحن ان ا  و هحر  ٍو
ً
هزا الِشاس جهائُا

ُابل إلكادة الىـش ما لم ًخم جِذًم بزباجاث بطاًُت بخصىص البالن.

  مىظف كسم املىاسد لت و مبرسة، ًخم بخالت البالن الى برا جبحن ان البالن ٌعدىذ الى ملؼُاث ملِى

 في البالن و بصذاس الخىصُت اإلاىاظبت.  لخدُِّل البششيت

 مً الخدُِّ في البالن و بصذاس الخىصُت خال٘الاهتهاء  مىظف كسم املىاسد البششيتًجب كلى

خ بخالت البالن. كششة ؤًام كمل مً جاٍس

ً م ىصُاتها الى سئِغ املجلغ للمصادُت والاكخماد.ج مىظف كسم املىاسد البششيتًش

 ظُاظت ّ إلابالغ عن املخالفاث و حمايت ًخم جدذًذ ؤلاحشاءاث الخإدًبُت اإلاترجبت كلى املخالٌت ًو

. و ملذمي البالػاث  ُاهىن اللمل العاسي اإلاٌل٘ى

  جضوٍذ مِذم البالن بملؼُاث كً ؤي جدُِّ ًخم بحشاءه. ومم رلٗ، ال ًجىص ،
ً
ٔان رلٗ ممٕىا متى 

ًبُت ؤو هحرها مما ُذ ًترجب كلُه بخال٘ الجملُت بالتزاماث بكالم مِذم البالن بإي بحشاءاث جإد

ت ججاه شخص آخش.  العٍش

  ِت كادلت و مىاظبت، و لٕنها ال جظمً ؤن جلتزم الجملُت بالخلامل مم ؤلابالن كً ؤي مخالٌت بؼٍش

ِت ملالجت البالن مم سهباث مِذم البالن.  جيسجم ػٍش
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ملحم: همىرج إبالغ عن مخالفت 

ملذم البالغ )يمكن عذم حعبئت هزا الجزء إرا لم يشػب ملذم البالغ بكشف هىيخه(معلىماث 

الاسم 

الذوس الىظيفي

إلاداسة

سكم الهاجف 

البريذ الالكترووي 

معلىماث صىذوق البريذ 

معلىماث مشجكب املخالفت 

الاسم 

الذوس الىظيفي

إلاداسة 

سكم الهاجف

الالكتروويالبريذ 

معلىماث الشهىد )إن وجذوا. و باإلمكان إسفاق وسكت إضافيت في حالت وجىد أكثر من شاهذ(

الاسم

الذوس الىظيفي

إلاداسة 

سكم الهاجف

البريذ الالكترووي

الخفاصيل 

طبيعت و هىع املخالفت 

جاسيخ اسجكاب املخالفت و جاسيخ العلم بها

مكان حذور املخالفت 

بياهاث او مسدىذاث جثبيذ اسجكاب املخالفت

أسماء أشخاص آخشين اشتركىا في اسجكاب املخالفت 

أيت معلىماث أو جفاصيل أخشي 

الخىكيع:جاسيخ جلذيم البالغ:
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