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عد 
ُ
السياسات التى إعتمدها مجلس إدارة البنك بما  إحدى" االبالغ عن المخالفات وحماية الُمبلغ سياسة " ت

قانون البنك المركزي وكذلك  2011لسنة تعليمات حوكمة البنوك الصادرة عن البنك المركزي مع يتوافق 

ي رقم 
حيث تفرض هذة السياسة مجموعة من القواعد واألدوات ،  2020 لسنة  194والجهاز المرصف 

ورة اإلبالغ عن أي مخالفات أو إنتهاكات للسياسات والقواعد واإلجراءات المعمول الرقابية  ي تحتم برص 
التى

 بها بمرصفنا . 

 

بمبادئ  ماالمبلغ إلي تعزيز قواعد وإجراءات مرصفنا لإللتى   تهدف سياسة اإلبالغ عن المخالفات وحمايةو 

الحوكمة لتحقيق أعلي درجات الشفافية واإلنضباط والمساءلة ، بما يشجع العاملي   والمتعاملي   مع مرصفنا 

ي قد تصل إلي علمهم وتؤثر علي مرصفنا وسمعته ومصالحه واصوله.  علي 
 اإلبالغ عن الممارسات التى

ي  ة العليا بالبنك إلكتشاف أي سلوكتساعد اإلدار  كما 
دي ، وبالتالي اتخاذ اإلجراءات الالزمة مما يؤ غت  أخالفى

وعة أو غت  األخالقية وبناء بيئة عمل سليمة تساعد عل ترسيخ  إل الحد من مثل هذه الممارسات غت  المشر

 .  القيم األخالقية للعاملي  

 

ة،  المعتمدة من مجلس اإلدار " خالفات وحماية المبلغاالبالغ عن الم "عل تطبيق سياسة  مرصفنا  يعمل

شيحات ومجلس اإلدارة بمراجعة هذه السياسة بشكل دوري  مرصفنا كما يقوم  اف لجنة الحوكمة والتى وبإشر

يعية والرقابية  . بما يتناسب مع طبيعة أعمال البنك والتطورات التشر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المقدمة
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  اهة والمساءلة تؤكد ام البنك ببيئة عمل تتسم بأعلي معايت  القيم واألخالق من خالل تعزيز قيم الت   إلتى 

 والشفافية. 

  وعة أو غت  أخالقية وذلك  بتوفت  وسيلة إتصال تشجع العاملي   علي اإلبالغ عن أى ممارسات غت  مشر

لك عن ت يامهم باإلبالغآمنة وشية وفعالة لتساعدهم ف  تبديد أى مخاوف تساورهم ف  حالة ق

 . المخالفات

  ي حالة إبالغهم عن وجود أى ممارسات التتفق مع الئحة السلوك
تهدف إل توفت  الحماية للعاملي   ف 

ي الخاصة بالبنك أو القواني   والتعليمات الرقابية أو أي من تعليمات أو سياسات البنك 
ي واألخالفى

المهت 

 . غ لإلساءة أو االنتقامذا اإلبال الداخلية من أن يتعرضوا جراء ه

 

 

 

 

 

 

ي البنك بكافة  -
كاته التابعةقطاعاته تشي هذه السياسة عل جميع موظف   جميع لكوكذ وفروعه وشر

والذين قد يصل إلي علمهم حدوث أي نوع من المخالفات أو سوء السلوك  التعمت  واإلسكان لبنك المنتسبي   

ي حالة ترك العمل بالبنك. ممارسات غت  أو ال
ام باإلبالغ ف  وعة واالخالقية، ويستمر اإللتى   المشر

هم /للعمالء السياسة تتيح - ي مخالفات من خالل استخدام القنوات المتاحة اإلبالغ عن أ الموردين وغت 

وعة  .  داخل البنك لإلبالغ عن الممارسات غت  المشر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الهدف من السياسة           

 

 السياسة نطاق تطبيق
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يعية أو متطلبات  تشمل الممارسات الخاطئة أي مخالفة جنائية أو  امات قانونية أو تشر مالية أو اإلخالل بأي التى 

 عل الصحة أو السالمة أو البيئة
ً
ي تشكل خطرا

 .تنظيمية داخلية وتلك التى

ي يتوجب اإلبالغ 
 : عنها )عل سبيل المثال ال الحرص ( ما يلي وتشمل المخالفات التى

ة تعارض سياس –انتهاك السياسات والتعليمات الداخلية للبنك مثال )الئحة السلوك المهت  واألخالفى  -

 المصالح....(. 

 أى مخالفة للقواني   أو التعليمات الصادرة عن جهات رقابية.  -

 غت  أخالقية. أي سلوكيات أو ترصفات غت  الئقة أو غت  قانونية أو  -

-  .  التميت   بي   الموظفي   عل أساس النوع أو الدين أو العمر أو أى نوع من التميت  

 الممارسات غت  اآلمنة ف  العمل أو التسبب ف  مخاطر بيئية أو صحية.  -

 خسارة مالية أو غت  مالية للبنك أو التى تتعارض مع مصالحه.  أي ترصفات -
 قد تتسبب ف 

 يرص  بسمعة ومصداقية ومكانة مرصفنا. أى سلوك من المحتمل أن  -

وط تفضيلية.  -  قبول حوافز من آخرين سواء من داخل أو خارج البنك مقابل تقديم أى عمل بشر

از  -الشقة -الرشوة  -المخالفات الجنائية مثل )الفساد -  تزوير المستندات(.  -االحتيال الداخلي -االبتى 

 ف للقانون لتحقيق مصالح شخصية. تعارض المصالح وذلك بتنفيذ معامالت عل نحو مخال -

وعة أو غت  مرصح بها.  -  استخدام أموال البنك وممتلكاته بطريقة غت  مشر

 سوء إستخدام الصالحيات أو السلطات القانونية.  -

ام بإجراءات وضوابط البنك الداخلية مما  -  يتسبب بوقوع مخالفات أو حدوثها دون الكشف عنها.  عدم االلتى 

 بشكل متعمد وغت  مرصح به عن معلومات شية خاصة بالبنك.  ة واألمن بالكشفانتهاكات البيانات الشي -

 للقواعد المحددة أي ترصف يُ  -
ً
تخذ تجاه من قام من العاملي   باإلبالغ بحسن نية عن أي مخالفات وفقا

ر به، مثل االقوال أو السلوك بما يشمل المضايقة والتميت   أو النقل أو  وي    ع أو إلحاق الرص  البعاد ابهدف التى

 عن العمل. 

 عن عمد إخفاء معلومات تتعلق بأي -
ً
 . من المخالفات المذكورة سابقا

 

 

 

 

ي الأنواع المخالفات أو السلوك 
ز
   بنك الواجب اإلبالغ عنها  غتر المقبول ف
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   وعة يختلف عن تقديم الشكاوى من حيث  Whistleblowingاإلبالغ عن الممارسات غت  المشر

المصلحة التى يرىم الُمبلغ إل تحقيقها حيث يكون اإلبالغ بدافع الحفاظ عل المصلحة العامة للبنك 

 واإلبقاء عل أعل المعايت  األخالقية والسلوك المهت  دون أن يكون لدى الُمبلغ مصلحة شخصية. 

 قيام بنشاط أو البمرصفنا سلوك المهت  واألخالفى الخاصة االبالغ عن االنتهاكات يشمل أى خرق لالئحة ال

 عل مرصفنا، ويضمن البنك للُمبلغ االحتفاظ بالشية وعدم االفصاح عن 
ً
غت   أخالفى يمكن أن يؤثر سلبا

 هويته، والتعامل مع البالغ بشكل مستقل. 

  ما تتعلق بمستوى الخدمة أو نوعيتها ، أو بمسائل 
ً
ي ،  متعلقة بخدمة العمالءأما الشكاوى فىه غالبا

 والتى

أي من قنوات تقديم الشكاوى المتاحة لدى مرصفنا ، صندوق الشكاوي بالفرع أو  يمكن تقديمها عت  

 .  وتتعلق االستفسارات بالمعلومات العامة أو طلب مزيد من التفاصيل حول منتج معي   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 المدير المباشر  (1

ي اإلبالغ بشكل فوري كخطوة أولي للمدير       
الذي  مدير الفرع / رئيس القطاع( –مدير اإلدارة  ( المباشر ينبغ 

 اإلداري األعل أو بالتواصل من خالل قنوات سيقوم بدراسة الموقف واتخاذ القرار سواًء بالتصعيد للمستوي
 أو عن طريق   Whistleblowingاالتصال الخاصة ب 

ً
ي سواء تليفونيا

ون  يد اإللكتى ر )ويتم إبالغ المديالت 
 للتواصل معه أو للمستو 

ً
ي كان متخذ قرار االبالغ مرتاحا

 اإلداري األعل منه( يالمباشر متى
ام يو   -  المدير جانب من مباشر  بشكل األمر تسوية بالفعل تم ولو حتى  والحوكمة المؤسسيةجب إبالغ قطاع اإللتى 

 .  المباشر 
ام (2 ز     والحوكمة المؤسسية قطاع االلت 

ام        ي حالة وجود سلوك غت  مقبول يرتبط بمخالفة القواني   أو  والحوكمة المؤسسية يتم اإلبالغ لقطاع االلتى 
ف 

 التعليمات والضوابط الصادرة من الجهات الرقابية. 
 
 قطاع المراجعة الداخلية  (3

ي نفس        
ي عمليات احتيال أو أي من الجرائم المالية وف 

ي تولد شك ف 
 لقطاع المراجعة الداخلية متى

ً
يتم اإلبالغ فورا

ام والحوكمة المؤسسية.  السياق يتم التواصل  مع قطاع اإللتى 
 

ي الجهات 
 اتبالغتلق 

 

ز اإلبالغ عن  ها من الشكاوى أو  المخالفاتالفرق بير  االستفساراتوغتر

 

 مخالفاتبلغ عن المُ ال

معلومات حول إرتكاب أى مخالفات بمختلف أشكالها، كتلك هو الشخص الذى يكشف أو يحاول الكشف عن 
المتعلقة بخرق الئحة السلوك المهت  واألخالفى أو االحتيال أو الفساد، أو انتهاك سياسات البنك أو القواني   

يعات والتنظيمات وما إل ذلك.   والتشر
 

 كان من السهل اتخاذ اإلجراء المناسبكلما أفصحت عن شكوكك مبكرا، كلما  
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 ي عل جميع العاملي   بمرصفنا  والمحاسبة  الشفافية ثقافة تشجيع بنك التعمت  واالسكان ال  يسغ
فينبغ 

دد عدم  وصدق.  برصاحة بالتحدث التى

 سلوك عل تنطوي أو فيها مشتبه أنشطة أو عمليات أو حوادث أية عن اإلبالغ العاملي    جميع عل يجب 
ي  غت  

ي  العمل لميثاق انتهاك أو سلوك سوء أو قانون 
 
ي  بالبنك للعاملي    المرصف

ار  شأنها من والتى  بسمعة اإلض 
 .مرصفنا

    واإلجراءات  السياسات واتباع فهم عن تخذونها ومسئولوني التى  القرارات عن جميع العاملي   مسئولي
ي  والقواني   

 .البنك داخل مهوواجبات مهعمل تحكم التى

 ام حيال شكوك أو  قلق من يساوره عما االبالغ عن موظف مسئول كل ي  بالئحة السلوك االلتى 
 كما ،المهت 

 أو السلوك لالئحة سواء متوقعة وأ فعلية نتهاكاتإ أو ي إحتيالأ عن نية بحسن االبالغه علي يتوجب
   .اللوائح أو واني   الق

 ممارسة من اآلخرين لمنع اإلدارية مواقعهم استخدام بالبنك المديرين أو العاملي    من ألي يجوز ال 
اماتهمإل متثالاإل  أو حقوقهم  .بعالية إليها المشار لتى 

 

 ؟ مخالفةهناك 

ة يتم التواصل  مع المدير المباشر )مدير اإلدارة / مدير الفرع ( مباشر

ي المخالفة وإذا كنت غت  مرتاح 
تم يأو كان المدير المباشر مشارك ف 

 هالالتواصل مع الجهة اإلدارية االعلي )رئيس القطاع / المنطقة ( التابع 

 م

 / سلوك غت  مالية  مخالفة مالية  مخالفة

يتم التواصل مع قطاع المراجعة 

ام الداخلية  وقطاع اإللتى 

يتم التواصل مع قطاع 

ام والحوكمة المؤسسية  اإللتى 

إذا  أردت المشورة 

 / لديك شكوك 

ام  يتم التواصل مع قطاع اإللتى 

 والحوكمة المؤسسية

ة يتم دراس فعلي بالغ إذا كان ال

بشية تامة وإتخاذ  الموضوع

 اإلجراء المناسب

إذا كان البالغ كيدي 

يتم إتخاذ إجراء 

ي تأدي  ت 

يتم عرض تقارير دورية علي 

 لجنة المراجعة 

ام ز  باإلبالغ االلت 
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ي 
ام المعت  ام والحوكمة المؤسسية هو المسئول عن سياسة اإلبالغ يتم اللجوء لمسئول االلتى  وحيث أن قطاع االلتى 

ام( باإلبالغ  الموظف بعدم إمكانية إبالغ المدير المباشر عن الشكوي محل اإلبالغ عندما يشعر )رئيس قطاع اإللتى 
 ف  السلوك الذي يتم اإلبالغ عنه وقد يحدث لألسباب اآلتية: 

ً
 -أو عندما يكون هذا المدير مشاركا

ي اللوائح السارية.  (1
 عندما تكون المخالفة التى يتم اإلبالغ عنها غت  واردة بنص ضي    ح ف 

 يح التعامل مع المخالفة لكن محاوالت تطبيقها تم تجاهلها أو منعها. إذا كانت توجد لوائح تت (2

ي الحصول عل المشورة قبل أن يحدد إل من وكيف سيقوم باإلبالغ )االتصال  (3
إذا كان هناك رغبة ف 

 .(تليفونيا

ي قمت باإلبالغ عنها من خالل قنوات اإلبالغ  (4
 . ألخرياعدم إتخاذ اإلجراءات المناسبة بشأن المخالفة التى

ي حالة كإعتقادك بإحتمالية تعرض (5
 . عن المخالفة قيامك باإلبالغ للخطر ف 

 

 

 

ي  -1
ون  يد اإللكتى مع إرفاق كافة المستندات المؤيدة للبالغ باإلضافة إلي نموذج اإلبالغ عن المخالفات وحماية  الت 

ي ) المبلغ
ون  يد اإللكتى  . ) مرفق ( (egy.com-Whistleblowing@hdbالت 

يد او التسليم باليد  -2 ام والحوكمة المؤسسيةبالت   . مقر قطاع اإللتى 

 

 

 

 

ام رئيس قطاع ا (1 ي والحوكمة المؤسسية إللتى 
 للخطوات  البالغاتمفوض بتلفى

ً
المذكورة وفحصها وذلك وفقا

 اآلتية: 
 :
ً
ام بأى شكوك يفحصها المسئول لتحديد ما يلزم إتخاذه  أوال بمجرد قيام الموظف بإبالغ رئيس قطاع اإللتى 

 
ً
 نطاق مهام محل البالغ تشمل شخص مسئول أو تقع واقعة كانت الما إذا  لمن إجراءات وذلك وفقا

 
ف

 أو التعامل معها ف  نطاق المجموعة.  بالغك فقد يلزم دراسة الإدارات متعددة بالبن
 :
ً
ام ثانيا ت التى أن البيانا بالغخالل بحثه مع الموظف مقدم ال والحوكمة المؤسسية يضمن رئيس قطاع االلتى 

قد تم فهمها وتسجيلها بشكل مناسب ألغراض التحقق والمتابعة كما تضمن له  واقعةتلقاها بشأن ال
 الشية. 

 :
ً
ابه بلغ أو اإلدارة التى يعمل بها الموظف المشتبه ف  ارتكيحظر تحويل الموضوع محل الشك للموظف المُ  ثالثا

 المخالفة. 
 :
ً
ام بالكشف عن نتائج التحقيق.  رابعا  ال يوجد أي التى 

 :
ً
يد الكتابة أو بأي طريقة )  تقديم البالغاتيجوز  خامسا ( أو بأى طريقة ال –ت  ي

ون  يد إلكتى  . ىأخر ت 
 
 
 
 

 لسياسة اإلبالغ   
ً
ز وفقا ي بالغات العاملير

 Whistleblowing تلق 

 

ي  
 البالغاتإجراءات تلق 

 

ي البال 
 غاتقنوات تلق 

 

mailto:Whistleblowing@hdb-egy.com


 

P a g e 2021 الُمبلغاالبالغ عن المخالفات وحماية سياسة      9 |  

 
ام  (2  غاتموظفي   آخرين بالبنك لبحث البال طلب االستعانة بأي والحوكمة المؤسسية يجوز لرئيس قطاع االلتى 

ورة.   وحلها ويحدد من يعينه ف  الفحص من كافة اإلدارات األخرى إذا إقتضت الرص 
امالبالغ  الواقعة محل حالة ما إذا كانف   (3 به يجب  قأو تتعلوالحوكمة المؤسسية  موجهة ضد رئيس قطاع االلتى 

ام بالغعل الموظف مرسل ال ة وإذا وصلت إل رئيس قطاع االلتى   أن يرسلها إل رئيس لجنة المراجعة مباشر
حول ة إل لجنة المراجعة وعليه تفيجب عليه أن يتنىح عن الفحص ويقدم البالغ مباشر  والحوكمة المؤسسية

 إل رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب للتحقيق فيها.  واقعةلاللجنة ا
 

 

 
 

 باإلبالغ عتر أحد قنوات اإل عند قيام الموظف 
ُ
 تية: ال تبع الخطوات خطار ت

ي تصال عند اإل  (1
ام المعت  (  بمسئول اإللتى 

ً
ك المخالفات أو الحصول عل المشورة وذلوذلك لإلبالغ عن )تليفونيا

 لسياسة اإلبالغ أو أن يتم تحقيقه بالقنوات العادية. 
ً
 لمعرفة ما إذا كان موضوع البالغ يستلزم اإلخطار وفقا

اميتم توجيه الموظف المبلغ بالتليفون من  (2  عن كيفية استيفاء نموذج اإلبالغ.  مسئول اإللتى 
ام  (3 ي لمسئول اإللتى 

ون  يد اإللكتى إن  ) مع إرفاق كافة المستندات المؤيدة المختصيتم إرسال النموذج عت  الت 
 . وجدت(

 لتباين التحقيقات ال ال يوجد أى إ (4
ً
ام بالكشف عن نتائج التحقيقات ونظرا موضوع  توجد مدة محددة لتسوية لتى 

ام من المسئو   بأول بنتائج البالغ. اإلبالغ إال أنه يتم اخطار مسئول اإللتى 
ً
 لي   بالتحقيق أوال

ام  رئيس قطاعتراجع لجنة المراجعة البيان المقدم من  (5 ن وأى تقارير فحص مقدمة موالحوكمة المؤسسية اإللتى 
 جانبه وللجنة السلطة ف  توجيه مسار اإلجراء التصحيىحي الذي يتعي   عل البنك تطبيقه لحل أى مشكلة معينة. 

 

 

 

 

بناًء عل مستندات أو معلومات محددة ودون إنتهاك عن المخالفات تضمن هذة السياسة أن تتم عملية اإلبالغ   (1
ر بمن يقوم بحسن نية اعد أخالقية متعارف عليها بالبنكألية قو  ، حيث ُيعتت  قيام أى موظف بإلحاق الرص 

 لسياسة اإلبالغ عن المخالفات وحماية الُمبلغ الخاصة باإلبالغ عن أى من 
ً
وعة إنتهاكا الممارسات غت  المشر

ر:   بمرصفنا ، ومن أمثلة هذا الرص 

-  .  إيذاء الموظفي  

-  .  المضايقة أو التميت  

ر.  -  خفض الدرجة أو الفصل غت  المت 

قية.  -  فقدان فرصة للتى

 االجتماعية فقدان المكانة -

ي حالة تعرضه ألي سلوك أو ترصف انتقصعوبات قد تواجهه  أييتم تقديم المساعدات للموظف للحد من  (2
اىمي وف 

ام   بمسئول االلتى 
ً
نتيجة اإلبالغ عن المخالفات عل الرغم من الحماية المقدمة له يجب عليه االتصال فورا

اتخاذه من إجراءات إضافية لحمايته ومنع تعرضه ألي مضايقات  ن)المسئول عن سياسة اإلبالغ( لبحث ما يمك
ر قد يكون تعرض له.   أو إيذاء ولعالج أي ض 

 

  الفحصإجراءات 

ز  ز المُ إجراءات حماية الموظفير  بلغير
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 أنه ادعاء صحيح حيث يجب تقديم  (3
ً
لن يتم اتخاذ أى إجراء ضد أى شخص يتقدم بإدعاء بحسن نية معتقدا

ي عدم حجب أي م
ق علومات فيما يتعلق بأي تحقيمعلومات وبيانات حقيقية وأمينة ودقيقة وكاملة كما ينبغ 

 مرصح به أو محاولة تحريفها أو االمتناع عن تقديمها. 

 يتم بذل كل الجهود لضمان الشية من قبل الموظفي   الذين يتعاملون مع البالغات محل الشك والفحص.  (4

خر ويجب ص آه وعدم كشفه ألى زميل أو شخيجب عل ُمقدم البالغ المحافظة عل شية البالغ الُمقدم من قبل (5
 
ً
 عدم إجراء أية تحقيقات بنفسه حول البالغ. عليه أيضا

 . ةبلغ أن يقوم باإلبالغ دون ذكر أي من بياناته الشخصييجوز للمُ  (6

 

 

 

ام (1 بإعداد تقرير للجنة المراجعة يتم ذكر البالغات وعددها دون ذكر  والحوكمة المؤسسية يقوم قطاع االلتى 
ألصحاب البالغات ولكن يتم ذكر اإلدارة ذات الصلة والدرجة الوظيفية للشخص المثار حوله الشكوك 

 واإلجراءات المتخذة لتجنب تكرار مثل تلك الحاالت وحفظ كافة هذه التقارير. 

ام  (2 ة الفحص والقرار ونتيج بالغاتبجميع المستندات المتعلقة باللمؤسسية والحوكمة ايحتفظ رئيس قطاع االلتى 
المتخذ بشأنها وذلك عل أساس من الشية المطلقة مع العلم بأن كافة هذه المستندات تتمتع بصفة الشية 

 لدى البنك. 

لمستندات احرص كافة من تاري    خ ورودها ورقمها و  بالغيتم التسجيل ف  سجالت منفصلة عل كل ما يتعلق بال (3
 المتعلقة بها

 

   

 

 أن يضمن تطبيق النظم والضوابط المناسبة لتبت  هذه اإلجراءات وتنفيذها بفاعلية.  (1

وعة. تحديث سياسة حماية المُ  (2  بلغي   عن الممارسات غت  المشر

 الرقابية األخرى. التواصل مع قنوات اإلبالغ األخرى والقطاعات  (3

ي بشأن أى لوائح أو سياسات الزمة لتطبيق  (4
ي المعت 

ية ورئيس القطاع القانون  التنسيق مع رئيس قطاع الموارد البشر
 ذلك اإلجراءات التأديبية لتتفق معها. 

 
 هذه السياسة بما ف

ق ية التحقيضمان إجراء التحقيقات بطريقة صحيحة وبمواعيد محددة وإجراءات مناسبة وذلك لمراقبة عمل (5
 ولضمان تنفيذها بطريقة سليمة. 

ضمان إتخاذ إجراءات تصحيحية مناسبة وفعالة وف  الوقت المناسب وذلك من خالل الموافقة عل اإلجراءات  (6
 رضية. المطلوبة وتحديد مواعيد نهائية لها ومتابعة تنفيذها للوصول لنتيجة مُ 

ي حالة تجاهل المدير (7
وعة يتوجب  لبالغ موظف عن ممارسة المباشر  ف  ي هذا االمر غت  مشر

دراسة وتقييم أدائه ف 
 والعرض علي اإلدارة العليا . 

علق بتطبيق هذه ل فيما يتتصعيد األمور لإلدارة العليا إذا لم يتعاون المسئولي   التنفيذيي   والمديرين بشكل كام (8
 . السياسة

 

 

 

 والسجالتالتقارير 

 

ز  رئيس قطاعمسئولية  ام المسئول عن المبلغير ز  االلت 
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 ز علي مد :  يرييتعير  اإلدارات / الفروع ما يلي
 التأكد من وصول هذه السياسة لموظفيهم.  -
وذلك بتشجيع العاملي   علي اإلفصاح عن  ناخ مالئم لإلبالغ عن السلوك غت  المقبولومُ  يتم نشر ثقافة -

 (  Speak upشكوكهم ومخاوفهم )
فهمهم  من التأكد و التابعي   لهم فريق العمل أعضاء معاإلبالغ  المديرين مناقشة سياسة يجب علي  -

 . لها  وتطبيقهم فيها  الُمحددة للمعايت  
ي  -

ر ف  التأكد بأنفسهم بحماية وعدم تعرض الشخص الذي يقوم باإلبالغ عن سلوك غت  مقبول للرص 
 حالة قيام الموظف باإلبالغ . 

 
  : ز ز علي الموظفير  يتعير

ام بالسياسة بقيامهم باإلبالغ عند وجود أي مخالفات أو سلوك اإل -  غت  مقبول يعرض البنك أليلتى 
 مخاطر . 

بية سيعرضه لجزاءات تأدي مما أو مشكلة لألخرين  ىلتسبب بأذاأو  التأكد من عدم تقديم إخطار كيدي -
اءى للبنك.  ي قد تتى

 بالصورة التى
الموظفون المسئولون عن التحقيقات يجب أن تكون لديهم معرفة شاملة بهذه السياسة، وأن يتمتعوا  -

ة   الكافية. بالخت 
 
ي وقوعه مخالفا لقواعد ابعن أي سلوك وقع أو يشت االستفهامعلي  ي   كما يتوجب تشجيع الموظف*  

لسياسة. ه ف 
 (. OPEN DOOR CULTURE)ثقافة الباب المفتوح 

 * 
ً
ي  سيتم إضافة حافز معنوي تقديري تشجيعا

 للعاملي   علي اإلبالغ من قبل اإلدارة التنفيذية و ذلك للحاالت التى
 يثبت صحة اإلبالغ بشأنها. 

 
 
 
 
ر للمُ  -1 ي ض 

 
وعةالتسبب ف  بلغ عن الممارسات غت  المشر

ار بك نتيجة إبالغك عن سلوك غت  مقبول  ي اإلض 
 
ي أي سلوك يتسبب ف

 
اك ف يعد قيام أي موظف باإلشتى

 للس
ً
 لالئحة ة مما سيودي إلتخاياسإنتهاكا

ً
 نا. الجزاءات لمعمول بها بمرصفذ إجراءات تأديبية ضده وفقا

 
 اإلخطارات الكيدية  -2

أو بصورة كيدية أو للتسبب باذي أو مشكلة لألخرين بلغ قدم البالغ بدون حسن نية إذا كان الموظف المُ 
اءى للبنك.  ي قد تتى

 سيعرضه ذلك لجزاءات تأديبية بالصورة التى
 

 
 
 
 لسياسة بمراجعة االمؤسسية قتضت الحاجة وتقوم إدارة الحوكمة إمتى  يتم تحديث السياسة بصفة دورية

شيحات  والعرض عل لجنة الحوكمة  .تهاعتماد السياسة وتعديال إويتول مجلس اإلدارة والتى

  ون  للبنك ويشار إليها بتقرير الحوكمة وبالتقعلي بي   العاملي   و  السياسةيتم نشر هذه رير الموقع اإللكتى

 السنوى للبنك. 

ز  مسئوليات المديرين   والعاملير

 

 أحكام النشر والتعديل

 

 ك السياسةإنتهاعقوبة 

 


