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 سياسة اإلبالغ عن المخالفات 

 وحماية المبلغ

policy Whistleblowing 

 

 (:)الهدفأوالً: الغرض 

قيم تعزيز من خالل القيم واألخالق  تتسم بأعلي معاييرإلتزام البنك ببيئة عمل  تؤكد (1

 النزاهة والمساءلة والشفافية.

 وذلك  قيةأى ممارسات غير مشروعة أو غير أخالتشجع العاملين علي اإلبالغ عن  (2

لتساعدهم فى تبديد أى مخاوف تساورهم فى حالة بتوفير وسيلة إتصال آمنة وسرية وفعالة 

 عن تلك المخالفات . قيامهم باإلبالغ

حالة إبالغهم عن وجود أى ممارسات التتفق مع  فيعاملين حماية للالتهدف إلى توفير  (3

ين والتعليمات الرقابية أو أي من أو القوان بالبنك السلوك المهني واألخالقي الخاصةالئحة 

 جراء هذا اإلبالغ لإلساءة أو االنتقام . اأن يتعرضو تعليمات أو سياسات البنك الداخلية من

 الشكاوىيختلف عن تقديم  Whistleblowingاإلبالغ عن الممارسات غير المشروعة  (4

الحفاظ علي  من حيث المصلحة التي يرمي المبلغ إلي تحقيقها حيث يكون اإلبالغ بدافع

المصلحة العامة للبنك و اإلبقاء علي أعلي المعايير االخالقية و السلوك المهني دون أن 

 يكون لدي المبلغ مصلحة شخصية.

 السياسة:ثانياً: مجال ونطاق تطبيق هذه 

الحاليين أو  فروعه وإداراتهقطاعاته و ياسة على جميع موظفي البنك بكافةتسري هذه الس -

 .خدمتهممدة  انتهتمن 

من خالل استخدام القنوات اإلبالغ عن اي مخالفات  الموردين وغيرهم/تيح للعمالءت -

 . عةإلبالغ عن الممارسات غير المشرولالمتاحة داخل البنك 
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 :الواجب اإلبالغ عنها  )أمثلة(   البنك فيثالثاً: أنواع المخالفات أو السلوك غير المقبول  

الئحة السلوك المهني الداخلية بالبنك مثال ) لتعليماتبالسياسات وا االلتزامعدم  (1

 سياسة تعارض المصالح .....(–واألخالقي 

مخالفة القوانين أو التعليمات الصادرة من جهات رقابية واإلضرار بمصلحة العمل من  (2

خالل اإلفصاح عن المعلومات الداخلية والمعلومات التى قد تسبب خسارة مالية أو غير 

 ك.مالية للبنال

الممارسات غير األمنة فى العمل أو التسبب فى أى مخاطر بيئية أو صحية للموظف  (3

 مما قد يعرض سالمته للخطر.

 .التمييزأو العمر أو أى نوع من الدين التمييز بين الموظفين على أساس النوع أو  (4

تعارض المصالح وذلك بتنفيذ معامالت على نحو مخالف للقانون لتحقيق مصالح  (5

 شخصية.

 . غير مصرح بهاأو  بطريقة غير مشروعةوممتلكاته  تخدام أموال البنكاس (6

تزوير  - الداخلي االحتيال- االبتزاز-السرقة - الرشوة- المخالفات الجنائية مثل )الفساد (7

 المستندات(.

 .أو غير قانونية أو غير أخالقية ت غير الئقةاسلوكيات أو تصرف أي (8

 .أي إضرار بسمعة البنك (9

أو مخالفات  بوقوع يتسبب مماإجراءات وضوابط البنك الداخلية ب لتزامعدم اال (11

 حدوثها دون الكشف عنها.

غير مصرح به عن معلومات سرية خاصة متعمد وإنه تم اإلفصاح بشكل  أكتشفإذا  (11

 بالبنك.

وفقاَ عن أي مخالفات أي تصرف يتخذ تجاه من قام من العاملين باإلبالغ بحسن نية  (12

مثل االقوال أو السلوك بما يشمل أو إلحاق الضرر به، المحددة بهدف الترويع  للقواعد

 النقل أو االبعاد عن العمل.المضايقة والتمييز أو 

 من المخالفات المذكورة السابقة عن عمد. بأيمعلومات تتعلق  ءإخفا (13
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 اإلبالغ العادية  جهات

 تخاذ اإلجراء المناسب. كلما أفصحت عن شكوكك مبكرا، كلما كان من السهل ا 

 المدير المباشر (1

القرار سواًء  واتخاذينبغي اإلبالغ بشكل فوري كخطوة أولي للمدير المباشر الذي سيقوم بدراسة الموقف 

 Whistleblowingأو بالتواصل من خالل قنوات االتصال الخاصة ب  األعلىبالتصعيد للمستوي اإلداري 

مرتاحاً للتواصل االبالغ  قرار متخذ ويتم إبالغ المدير المباشر متي كان)  تليفونياً أو عن طريق االيميلسواء 

 منه( األعلىاإلداري  يأو للمستومعه 

 قطاع المراجعة الداخلية  (2

 المالية.يتم اإلبالغ فوراً لقطاع المراجعة الداخلية متي تولد شك في عمليات االحتيال أو أي من الجرائم 

 قطاع االلتزام  (3

لقطاع االلتزام في حالة وجود سلوك غير مقبول يرتبط بمخالفة القوانين أو التعليمات والضوابط يتم اإلبالغ 

 الرقابية.الصادرة من الجهات 

 : Whistleblowing  اإلبالغوفقاً لسياسة العاملين  بالغات تلقي

 يتم اللجوء وحيث أن قطاع االلتزام والحوكمة المؤسسية هو المسئول عن سياسة اإلبالغ  

إمكانية إبالغ المدير المباشر  معندما يشعر الموظف بعدلمسئول االلتزام المعني باإلبالغ 

عن الشكوي محل اإلبالغ أو عندما يكون هذا المدير مشاركاً فى السلوك الذي يتم اإلبالغ 

 اآلتية:عنه وقد يحدث لألسباب 

اللوائح  في اإلبالغ عنها غير واردة بنص صريحعندما تكون المخالفة التى يتم  (1

 لسارية.ا

لكن محاوالت تطبيقها تم تجاهلها أو  خالفةإذا كانت توجد لوائح تتيح التعامل مع الم (2

 منعها.

من وكيف سيقوم  إلىالمشورة قبل أن يحدد  علىإذا كان هناك رغبة في الحصول  (3

 (.باإلبالغ )االتصال تليفونيا

 الشكاوى:إجراءات تلقي 

ً للخطوات لإللتزام مفوض بتلق رئيس قطاع (1 ي الشكاوى المذكورة وفحصها وذلك وفقا

 اآلتية:
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يفحصها المسئول  بأى شكوك اإللتزام رئيس قطاع بمجرد قيام الموظف بإبالغ أوالً:

ً ما إذا كانت الشكوى محل البالغ تشمل  لتحديد ما يلزم إتخاذه من إجراءات وذلك وفقا

ك فقد يلزم دراسة الشكوى أو شخص مسئول أو تقع فى نطاق مهام إدارات متعددة بالبن

 التعامل معها فى نطاق المجموعة.

مع الموظف مقدم الشكوى أن البيانات التى  هخالل بحث اللتزاما رئيس قطاعضمن ي ثانياً:

قق والمتابعة كما بشكل مناسب ألغراض التح تلقاها بشأن الشكوى قد تم فهمها وتسجيلها

 تضمن له السرية.

وضوع محل الشك للموظف المبلغ أو اإلدارة التى يعمل بها يحظر تحويل الم ثالثاً:

 الموظف المشتبه فى ارتكابه المخالفة.

 عن نتائج التحقيق. التزام بالكشف أيال يوجد  رابعاً:

بريد إلكتروني( أو بأى طريقة  – بريدطريقة ) بأييجوز تقديم الشكاوى كتابة أو  اً:خامس

يتلقى عليه الشكاوى التليفونية  االلتزام لمسئول مستقلأخرى كما يجب تخصيص خط 

 وكذلك موقع إلكترونى خاص يتلقى عليه الشكاوى من المبلغين يتمتع بالسرية.

موظفين آخرين بالبنك لبحث الشكاوى  بأي االستعانةطلب  لرئيس قطاع االلتزاميجوز  (2

 ة.وحلها ويحدد من يعينه فى الفحص من كافة اإلدارات األخرى إذا إقتضت الضرور

أو تتعلق به يجب على  االلتزامرئيس قطاع فى حالة ما إذا كانت الشكوى موجهة ضد  (3

الموظف مرسل الشكوى أن يرسلها إلى رئيس لجنة المراجعة مباشرة وإذا وصلت إلى 

البالغ مباشرة إلى لجنة  مفيجب عليه أن يتنحى عن الفحص ويقد االلتزام رئيس قطاع

شكوى إلى رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب وعليه تحول اللجنة ال المراجعة

 للتحقيق فيها.

 الفحص:إجراءات   (4

 األخطار تتبع الخطوات االتية: م الموظف باإلبالغ عبر أحد قنواتعند قيا

وذلك لإلبالغ عن الخاص بالمبلغين بالخط )تليفونياً(  االلتزامبمسئول  االتصالعند  (1

معرفة ما إذا كان موضوع البالغ يستلزم لوذلك أو الحصول على المشورة  المخالفات

 أن يتم تحقيقه بالقنوات العادية.أو اإلخطار وفقاً لسياسة اإلبالغ 

يتم توجيه الموظف المبلغ بالتليفون من مسئول اإللتزام عن كيفية استيفاء نموذج  (2

 اإلبالغ.
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 إرسال النموذج عبر البريد اإللكتروني لمسئول اإللتزام المختص.يتم  (3

أى التزام بالكشف عن نتائج التحقيقات ونظراً لتباين التحقيقات التوجد مدة  ال يوجد (4

محددة لتسوية موضوع اإلبالغ إال أنه يتم اخطار مسئول اإللتزام من المسئولين 

 بالتحقيق أوالً بأول بنتائج البالغ.

من تراجع لجنة المراجعة البيان المقدم من مدير عام اإللتزام وأى تقارير فحص مقدمة  (5

يتعين على البنك  الذيجانبه وللجنة السلطة فى توجيه مسار اإلجراء التصحيحي 

 تطبيقه لحل أى مشكلة معينة.

 المبلغين:إجراءات حماية الموظفين 

يتخذ البنك كافة اإلجراءات المتاحة لحماية من يبلغون بحسن نية عن مسائل محل شك  (1

خفض الدرجة أو  –التمييز  –أو إيذاء  )مضايقات أليولن يسمح البنك بتعرضهم 

  الظلم( –فقدان فرصة للترقية  –الفصل 

ألي  هفي حالة تعرضوصعوبات قد تواجهه  أييتم تقديم المساعدات للموظف للحد من  (2

الرغم من الحماية المقدمة  علىنتيجة اإلبالغ عن المخالفات  انتقاميسلوك أو تصرف 

ما لبحث  اإلبالغ(يجب عليه االتصال فوراً بمسئول االلتزام )المسئول عن سياسة  هل

مضايقات أو إيذاء  أليمن إجراءات إضافية لحمايته ومنع تعرضه  اتخاذه نيمك

 له.ولعالج أي ضرر قد يكون تعرض 

 صحيح ادعاءلن يتم اتخاذ أى إجراء ضد أى شخص يتقدم بإدعاء بحسن نية معتقداً أنه  (3

يجب تقديم معلومات وبيانات حقيقية وأمينة ودقيقة وكاملة كما ينبغي عدم حجب  حيث

أي معلومات فيما يتعلق بأي تحقيق مصرح به أو محاولة تحريفها أو االمتناع عن 

 تقديمها.

يتم بذل كل الجهود لضمان السرية من قبل الموظفين الذين يتعاملون مع البالغات محل  (4

  .الشك والفحص

أو  باذيأو للتسبب  لموظف المبلغ قدم البالغ بدون حسن نية أو بصورة كيديةإذا كان ا (5

 قد تتراءى للبنك. التي ةبالصور لجزاءات تأديبيةذلك سيعرضه  لألخرين ةمشكل

 ةيجوز للمبلغ أن يقوم باإلبالغ دون ذكر أي من بياناته الشخصي (6
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 والسجالت:التقارير 

نة المراجعة يتم ذكر البالغات وعددها دون ذكر تقرير للج بإعدادااللتزام قطاع قوم ي (1

ألصحاب البالغات ولكن يتم ذكر اإلدارة ذات الصلة والدرجة الوظيفية للشخص المثار 

الشكوك واإلجراءات المتخذة لتجنب تكرار مثل تلك الحاالت وحفظ كافة هذه  حوله

 التقارير.

لشكوى ونتيجة الفحص والقرار بجميع المستندات المتعلقة با رئيس قطاع االلتزاميحتفظ  (2

المتخذ بشأنها وذلك على أساس من السرية المطلقة مع العلم بأن كافة هذه المستندات 

 تتمتع بصفة السرية لدى البنك.

ودها ورقمها رتسجيل فى سجالت منفصلة على كل ما يتعلق بالشكوى من تاريخ واليتم  (3

 وحصر كافة المستندات المتعلقة بها.

 المبلغين:المسئول عن  االلتزاممسئولية مدير 

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

 تحديث سياسة حماية المبلغين عن الممارسات غير المشروعة. (2

 األخرى.والقطاعات الرقابية  التواصل مع قنوات اإلبالغ األخرى (3

أى ورئيس القطاع القانوني المعني بشأن الموارد البشرية رئيس قطاع التنسيق مع  (4

لوائح أو سياسات الزمة لتطبيق هذه السياسة بما فى ذلك اإلجراءات التأديبية لتتفق 

 معها.

ضمان إجراء التحقيقات بطريقة صحيحة وبمواعيد محددة وإجراءات مناسبة وذلك  (5

 لمراقبة عملية التحقيق ولضمان تنفيذها بطريقة سليمة.

اءات تصحيحية مناسبة وفعالة وفى الوقت المناسب وذلك من خالل ضمان إتخاذ إجر (6

اإلجراءات المطلوبة وتحديد مواعيد نهائية لها ومتابعة تنفيذها للوصول  الموافقة على

 لنتيجة مرضية.

دراسة  لبالغ موظف عن ممارسة غير مشروعة يتوجب  المباشر في حالة تجاهل المدير (7

 .رض علي اإلدارة العليا وتقييم أدائه في هذا االمر والع

كامل  والمديرين بشكلين يإذا لم يتعاون المسئولين التنفيذ لإلدارة العلياتصعيد األمور  (8

 فيما يتعلق بتطبيق هذه السياسه.
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 مسئوليات المدراء والعاملين 

  يلي:يتعين علي مدراء اإلدارات / الفروع ما 

 لموظفيهم.التأكد من وصول هذه السياسة  -

وذلك بتشجيع  بالغ عن السلوك غير المقبوللإل ومناخ مالئم فةثقا يتم نشر -

 (  Speak upالعاملين علي اإلفصاح عن شكوكهم ومخاوفهم )

 فريق ءأعضا مع مستفيضا نقاشاسياسة اإلبالغ  مناقشة ءالمدرا على يجب- -

 .لها  وتطبيقهم يهاف للمعاييرالمحددة فهمهم من والتأكد لهم التابعين العمل

ه في وقوعه باألستفهام عن أي سلوك وقع أو يشتب تشجيع الموظف علي كما يتوج

 (.OPEN DOOR CULTUREمخالفا لقواعد السياسة. )ثقافة الباب المفتوح 

عدم تعرض الشخص الذي يقوم باإلبالغ عن سلوك بحماية والتأكد بأنفسهم  -

 .في حالة قيام الموظف باإلبالغ  غير مقبول للضرر

 يتعين علي الموظفين  : 

ات أو سلوك غير االلتزام بالسياسة بقيامهم باإلبالغ عند وجود أي مخالف -

 مخاطر . ألي مقبول يعرض البنك

 مماأو للتسبب بأذي أو مشكلة لألخرين  التأكد من عدم تقديم إخطار كيدي -

 سيعرضه لجزاءات تأديبية بالصورة التي قد تتراءى للبنك.

ديهم معرفة شاملة بهذه أن تكون لالموظفون المسئولون عن التحقيقات يجب  -

 أن يحظوا بالتدريب المناسب و أن يتمتعوا بالخبرة الكافية. السياسة، و

  سيتم إضافة حافز معنوي تقديري تشجيعا للعاملين علي اإلبالغ من

 ي يثبت صحة اإلبالغ بشأنها.دارة التنفيذية و ذلك للحاالت التقبل اإل

 اليه اإلبالغ 

  االتصال التليفوني 

  البريد االلكتروني  Whistleblowing@hdb-egy.com 

  البريد 
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 نموذج اإلبالغ عن الممارسات غير المشروعة

 

 ............... للتقرير:رقم اإلشاري ال

 ..................... الوقت:التاريخ / 

 

 
 السرية:

 .يقتصر تداول هذا المستند على مسئول إلتزام السلوك المهني
 ق اإلطالع على هذا المستند إال للمحققين فقط.ال يتعين منح ح

إذا كانت لديك أية اسئلة بخصوص تداول هذا المستند يرجي التفضل بالرجوع للبريد 

 altzam@hdb-egy.comالتالي:اإللكتروني 
 

 

 
 :)إختياري( الموظفبيانات 
 .......................................................... االسم:
 ....................... الوظيفي: الرقم

 ........................ الفرع:اإلدارة / 
 ........................................... الوظيفة:
 .............................. الهاتف:
 ............................................................ اإللكتروني:البريد 
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 ......................................... :)إختياري( اإلســـــــــــــــــــــم

 ......................................... :             التوقيــــــــــــــــــع

 ........................................ :             التاريــــــــــــــــــخ


