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 : ًّذلذ 

اًسٌبسخ" “  ذىجج سٌبسخ وبجشاءاد اإلتالؽ غٕ اًِخبًفبد ) وًشبس بًٌهب فٌِب تػذ -
) وًشبس بًٌهب فٌِب  ًرحفٌظ اًلشآْ اًوشًّ تِحبفظخ اًضًفٍاًجِػٌخ اًخٌشًخ   (

اإلداسح واًِذًش اًرٔفٌزي وُذساء اإلداساد وسئسبء اًجِػٌخ"( غٌى ؤغظبء ُجٌس “  تػذ
ُىظفٍ وُرطىغٍ اًجِػٌخ االًرضاَ تِػبًٌش غبًٌخ ُٕ األخالق اًشخصٌخ ؤثٔبء األكسبَ و

  اًػٍِ وُِبسسخ واجثبذهّ وُساوًٌبذهّ.

ؤو  ذغٕ ؤي ُخبًفخ ؤو خطش جذًثوش ٌبسخ ؤْ ًرّ اإلتالؽ فٍ وكز ُوذظِٕ هزٖ اًس -
سىء ذصشف ُحرٍِ كذ ذرػشض ًه اًجِػٌخ ؤو ؤصحبة اًِصٌحخ ؤو اًِسرفٌذًٕ وُػبًجخ 

  رًى تشوٍ ُٔبسج.

هِب ًجج غٌى هبفخ ُٕ ًػٍِ ًصبًح اًجِػٌخ ُشاغبح كىاغذ اًصذق وأًضاهخ ؤثٔبء ؤداء  -
 ب .ُساوًٌبذهّ واالًرضاَ توبفخ اًلىإٌٓ واًٌىائح اًِػِىي ته

-  

 :اًهذف ُٔهب 
ذهذف هزٖ اًسٌبسخ ًرشجٌؼ هٍ ُٕ ًػٍِ ًصبًح اًجِػٌخ ًإلتالؽ غٕ ؤًخ ُخبطش      

 طِإٓره ؤْ اًلٌبَ تهزا األُش إُٓ وُلثىي وال ًٔطىي غٌى ؤي ُساوًٌخ.بد ووُخبًف
 

 أًطبق: 
ذطثم هزٖ اًسٌبسخ غٌى جٌِؼ ُٕ ًػٍِ ًصبًح اًجِػٌخ سىاء هبٓىا ؤغظبء ُجٌس بداسح ؤو     

ذٔفٌزًٌٕ ؤو ُىظفٌٕ ؤو ُرطىغٌٕ ؤو ُسرشبسًٕ تصشف أًظش غٕ ُٔبصثهّ فٍ  ُساوًٌٕ
  اًجِػٌخ ، وتذوْ ؤي اسرثٔبء.

ؽ غٕ وًِوٕ ؤًظب ألي ُٕ ؤصحبة اًِصٌحخ ُٕ ُسرفٌذًٕ وُبٓحٌٕ وُرثشغٌٕ وؾٌشهّ اإلتال
 ؤًخ ُخبطش ؤو ُخبًفبد.

 

 اًِخبًفبد: 
ُبًٌخ ؤو اإلخالي تإي اًرضاُبد كبٓىٌٓخ ؤو  ذشٍِ اًِِبسسبد اًخبطئخ ؤي ُخبًفخ جٔبئٌخ ؤو    

 ذششًػٌخ ؤو ُرطٌثبد ذٔظٌٌِخ داخٌٌخ وذٌى اًرٍ ذشوٍ خطشًا غٌى اًصحخ ؤو اًسالُخ ؤو اًثٌئخ.
 ب )غٌى سثٌٍ اًِثبي ال اًحصش ( ُب ًٌٍ :وذشٍِ اًِخبًفبد اًرٍ ًرىجج اإلتالؽ غٔه   

 اًسٌىن ؾٌش اًلبٓىٍٓ )تِب فٍ رًى اًششىح ؤو اًفسبد( ؤو سىء اًرصشف . -

سىء اًرصشف اًِبًٍ )تِب فٍ رًى ادغبء أًفلبد اًوبرتخ، بسبءح اسرخذاَ األشٌبء  -
 اًلٌِخ، غٌٌِبد ؾسٌٍ األُىاي ؤو دغّ ًجهبد ُشثىهخ(.

اًِصبًح )ُثال اسرخذاَ شخص ُٔصج فٍ اًجِػٌخ  غذَ اإلفصبح غٕ حبالد ذػبسض -
 ًرػضًض ُصبًحه اًخبصخ ؤو ُصبًح اآلخشًٕ فىق ُصٌحخ اًجِػٌخ(.

 بُوبٌٓخ االحرٌبي )تِب فٍ رًى بطبغخ ؤو بخفبء ؤو بذالف اًىثبئم اًشسٌِخ(. -

 اًجشائّ اًجٔبئٌخ اًِشذوثخ واًرٍ سٌرّ اسذوبتهب ؤو اًرٍ ًحرٍِ اسذوبتهب ؤًب هبْ ٓىغهب. -

 غذَ االًرضاَ تبًسٌبسبد وؤٓظِخ وكىاغذ اًشكبتخ اًذاخٌٌخ ؤو ذطثٌلهب تصىسح ؾٌش صحٌحخ. -

 اًحصىي غٌى ُٔبفؼ ؤو ُوبفأد ؾٌش ُسرحلخ ُٕ جهخ خبسجٌخ ًِٔح ذٌى -
 اًجهخ ُػبٌُخ ذفظٌٌٌخ ؾٌش ُثشسح.
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  اإلفصبح غٕ ُػٌىُبد سشًخ تطشًلخ ؾٌش كبٓىٌٓخ. -

  اًرالغج تبًثٌبٓبد اًِحبسثٌخ . -

  صحخ اًِىظفٌٕ وسالُرهّ . ذهذًذ -

  .  آرهبن كىاغذ اًسٌىن اًِهٍٔ واًسٌىن ؾٌش األخالكٍ -

  .  سىء اسرخذاَ اًصالحٌبد ؤو اًسٌطبد اًلبٓىٌٓخ -

  ُااُشح اًصِز واًرسرش فٌِب ًرػٌم تإي ُٕ اًِسبئٍ اًِزهىسح ؤغالٖ . -
 

 اًظِبٓبد: 
اًجِػٌخ ًإلتالؽ غٕ اًِخبًفبد ذهذف هزٖ اًسٌبسخ بًى بذبحخ اًفشصخ ًوٍ ُٕ ًػٍِ ًصبًح    

 وطِبْ غذَ ذػشطهّ ًالٓرلبَ ؤو اإلًزاء ٓرٌجخ ًزًى .
ًخطش فلذاْ وظٌفره ؤو ُٔصثه ؤو ُوبٓره   وذظِٕ اًسٌبسخ غذَ ذػشض ُلذَ اًثالؽ 

االجرِبغٌخ فٍ اًجِػٌخ وألي شوٍ ُٕ ؤشوبي اًػلبة ٓرٌجخ كٌبُه تبإلتالؽ غٕ ؤًخ ُخبًفخ 
غٕ اًِخبًفخ تحسٕ ٌٓخ وؤْ ذرىفش ًذي ُلذَ اًثالؽ ُػطٌبد اشرثبٖ ششًطخ ؤْ ًرّ اإلتالؽ 

 صبدكخ وُػلىًخ ، وال ًهّ برا اذظح تػذ رًى تإٓه ُخطئ .
ُٕ ؤجٍ حِبًخ اًِصٌحخ اًشخصٌخ ًٌِثٌغ ؛ فةْ هزٖ اًسٌبسخ ذظِٕ غذَ اًوشف غٕ هىًخ 

، وسٌرّ تزي هٍ  ُب ًّ ًٔص اًلبٓىْ غٌى خالف رًىُلذَ اًثالؽ غٔذ غذَ سؾثره فٍ رًى 
 جهذ ُِوٕ ؤُبسج ًٌِحبفظخ غٌى هرِبْ وسشًخ هىًخ ُلذَ اًثالؽ غٕ ؤي ُخبًفخ .

  .ههزًى ًرىجج غٌى ُلذَ اًثالؽ اًِحبفظخ غٌى سشًخ اًثالؽ اًِلذَ ُٕ كثٌ 
 هِب ذظِٕ اًسٌبسخ غذَ بًزاء ُلذَ اًثالؽ تسثج اإلتالؽ غٕ اًِخبًفبد وفم هزٖ اًسٌبسخ.

 

 ؽ غٕ ُخبًفخبجشاءاد اإلتال: 
 ًفظٍ اإلتالؽ غٕ اًِخبًفخ تصىسح ُثوشح حرى ًسهٍ اذخبر اإلجشاء أًِبسج فٍ حٌٔه.    

بال ؤٓه ًجج ؤْ ًوىْ كبدسًا غٌى ُٕ ُلذَ اًثالؽ بثثبد صحخ اًثالؽ ، غٌى اًشؾّ ُٕ ؤٓه ال ًطٌج
  فٍ حبي اذظح الحلب خالف رًى بثثبد ؤٓه كذَ اًثالؽ تحسٕ ٌٓخ

 وفم أًِىرج اًِشفمًرّ ذلذًّ اًثالؽ خطٌب 
      اًشُض :            ص ة :          غٕ طشًم اًػٔىاْ اًثشًذي :

    ؤو اًثشًذ اإلًورشوٍٓ:
 

 ُػبًجخ اًثالؽ: 
سٌبسخ غٌى طثٌػخ ًػرِذ اإلجشاء اًِرخز تخصىص اإلتالؽ غٕ ؤي ُخبًفخ وفم هزٖ اً  

  بجشاء ُشاجػخ ؾٌش سسٌِخ ؤو ذذكٌم داخٌٍ ؤو ذحلٌم سسٍِ.بر كذ ًرطٌج رًى اًِخبًفخ راذهب، 
 وًرّ بذثبع اًخطىاد اًربًٌخ فٍ ُػبًجخ ؤي تالؽ :

 غٌى ُظِىْؾبد تبطالع سئٌس ُجٌس اإلداسح ،  اسرالَ اًثالغٔذ  اًِذًش اًرٔفٌزيًلىَ  -
 اًثالؽ خالي ؤسثىع ُٕ اسرالَ اًثالؽ .

 هبْ ًرىجج بجشاء ذحلٌم واًشوٍ اًزيًرّ بجشاء ُشاجػخ ؤوًٌخ ًرحذًذ ُب برا  -
 ًجج ؤْ ًرخزٖ ، وًِوٕ حٍ تػع اًثالؾبد تذوْ اًحبجخ إلجشاء ذحلٌم .
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 ؤًبَ تةشػبس اسرالَ اًثالؽ وسكّ هبذف ًٌرىاصٍ . 01ًرّ ذضوًذ ُلذَ اًثالؽ خالي -
 بئٌبفٌٕ ًرّ بجشاء ؤي ذحلٌم بطبفٍ ، وًوىْ هزا اًلشاس ٓه  ،برا ذثٌٕ ؤْ اًثالؽ ؾٌش ُثشس  

 وؾٌش كبتٍ إلغبدح أًظش ُب ًّ ًرّ ذلذًّ بثثبذبد بطبفٌخ تخصىص اًثالؽ .
 

 ًرّ بحبًخ اًثالؽ بًى اًٌجٔخ برا ذثٌٕ ؤْ اًثالؽ ًسرٔذ بًى ُػطٌبد ُػلىًخ وُثشسح ، -
 اًِبًٌخ واإلداسًخ ًٌرحلٌم فٍ اًثالؽ وبصذاس اًرىصٌخ أًِبسثخ .

 االٓرهبء ُٕ اًرحلٌم فٍ اًثالؽ وبصذاس اًرىصٌخًجج غٌى اًٌجٔخ اًِبًٌخ واإلداسًخ   -
 ؤًبَ غٍِ ُٕ ذبسًخ بحبًخ اًثالؽ . خالي غششح       

 ذشفؼ اًٌجٔخ اًِبًٌخ واإلداسًخ ذىصٌبذهب ًشئٌس اًِجٌس ًٌِصبدكخ واالغرِبد .  
ًرّ ذحذًذ اإلجشاءاد اًرإدًثٌخ اًِرشذثخ غٌى اًِخبًفخ وفم سٌبسخ وصاسح اًػٍِ واًرٌِٔخ   
الجرِبغٌخ وكبٓىْ اًػٍِ اًسبسي اًِفػىي ُرى هبْ رًى ُِؤب ، وذضوًذ ُلذَ اًثالؽ ا

وُؼ رًى ال ًجىص بغالَ ُلذَ اًثالؽ تإي بجشاءاد ذإدًثٌخ   تِػطٌبد غٕ ؤي ذحلٌم ًرّ بجشائٖ ،
 ؤو ؾٌشهب ُِب كذ ًرشذج غٌٌه بخالي اًجِػٌخ تبًرضاُبد اًسشًخ ذجبٖ شخص آخش.

 
تبًرػبٍُ ُؼ اإلتالؽ غٕ ؤي ُخبًفخ تطشًلخ غبدًخ و ُٔبسثخ وًؤهب ال ذظِٕ ذٌرضَ اًجِػٌخ   

 ؤْ ذٔسجّ طشًلخ ُػبًجخ اًثالؽ تِلذَ اًثالؽ .
 

 اًِشاجؼ:

هـ 41/6/0224 اًِىافم 5/24اغرِذ ُجٌس بداسح اًجِػٌخ هزي اًسٌبسخ فٍ اجرِبغه سكّ

اإلتالؽ غٕ اًِخبًفبد وحِبًخ ُلذٍُ اًثالؾبد وذحٍ هزٖ اًسٌبسخ ُحٍ جٌِؼ سٌبسبد 

 سبتلًب.
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 ِٓىرج اإلتالؽ غٕ ُخبًفخ

 )ًِوٕ غذَ ذػثئخ هزا اًجضء برا ًّ ًشؾج ُلذَ اًثالؽ توشف هىًره(ُػٌىُبد ُلذَ اًثالؽ 

  االسم

  الدور الوظيفي

  اإلدارة

  رقم الهاتف

  البريد اإللكتروني

  صندوق البريد

 ُػٌىُبد ُشذوج اًِخبًفخ

  االسم

  الدور الوظيفي

  اإلدارة

  رقم الهاتف

  البريد اإللكتروني

  صندوق البريد

 ُػٌىُبد اًشهىد بْ وجذوا

  االسم

  الدور الوظيفي

  اإلدارة

  رقم الهاتف

  البريد اإللكتروني

  صندوق البريد

 اًرفبصٌٍ

 طبيعة ونوع المخالفة
 

 

 تاريخ ارتكابها و تاريخ العلم بها
 

 

 مكان حدوث المخالفة
 

 

 بيانات أو مستندات تثبت ارتكاب المخالفة
 

 

 أسماء أشخاص آخرين اشتركوا في ارتكاب المخالفة
 

 

 أية ملومات أو تفاصيل أخرى
 

 

 التوقيع: تاريخ تقديم البالغ:

 

 *ًِوٕ بسفبق ؤي تٌبٓبد ؤو ُسرٔذاد ؤو شىاهذ ُؼ أًِىرج ؤغالٖ.

 


