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 بالغ عن خمالفةإمنوذج 
 
 

يمكون أن والوذي  حأو خور  لققوانون أو القووا  أو مخالفوة تصور سوو   اشتباه في يرجي تقديم التفاصيل التالية عن أيالستكمال النموذج ، 
 االمر. لزم إذا يتم استدعا ك لقمساعدة في التحقي بأنه قد  العقم معالشركة.  عقىيؤثر بشكل سقبي 

 
   المنصوص عليها في سياسة البالغ عن المخالفات تراااااتباع ال يرجى مالحظة: 

 
حوول أي ممارسواغ ريور سوقيمة أو أموور من داخل الشركة أو أطرا  أخور  خارجيوة بالغ داخقيا عن شكوك العامقين ن الغرض من اإلإ"

بشوكل عوام والتوي قود يرتكبحوا أحود توؤثر سوقبا عقوى الشوركة قود تثير الريبة في التقارير المالية أو أنظمة الرقابة الداخقية أو أي أموور أخور  
 ن الشوركة فويإعقيوه فووبصوفة خاصوة المسوانمين، و  حواكافة األطرا  ذاغ العالقة بلى حماية الشركة و ذلك إسيؤدي العامقين التابعين لحا 

مون أي يكفل حمايتوه يضمن و ا بم سبيل تحقي  الشفافية سو  تضمن لصاحب البالغ الخصوصية والسرية التامة في التعامل مع البالغ 
  "بالره عن أية ممارساغ تثير الشبحة.إرد فعل سقبي أو ضرر قد يقحقه نتيجة 

 
 صاحب البالغب بيانات االتصال

 ( يريا أن يظل مجهوالا  البالغصاحب هذا الجزء سيظل فارغا اذا كان  (
  االسم 

  المسمى الوظيفي
  االدارة
  الحات 

  عنوان البريد اإللكتروني 
  الاخص الماتبه به  بيانات
  االسم 

  الوظيفي المسمى
   االدارة
    الحات 

  عنوان البريد االلكتروني
  الااها )إن وجا(بيانات 

    االسم
  الوظيفي المسمى

  االدارة
   الحات 

  عنوان البريد االلكتروني
كوول ادعووا   حووددوكيوو  عقمووغ بووه. إذا كووان ننوواك أكثوور موون ادعووا ،  السووقوك ريوور المال ووم / التصوور سووو   باختصووار صوو  :الاكككو 

 األمر. إذا لزم  واستخدم أكثر من نموذج
 حاث   الذي السلوك غير المالئم / التصرفسوء  اذكر .1
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  / السلوك غير المالئم التصرفسوء  اذكر اسم مرتكب .2

 
 

  لتصرف أو المخالفة ساعة حاوث سوء اتاريخ و يوم و  .3

 
 

 مكان حاوث سوء التصرف أو المخالفة  .4

 
 
 بيان تفصيلي باألالة أو القرائن التي تعزز الاكو  ان وجات .5

 
 

 ان وجات  بيان تفصيلي بالمستناات المقامة مع الاكو  .6

 
 

  / السلوك الغير المالئماذكر األطراف األخر  الماتركة مع الماتبه به في سوء التصرف  .7

 
 

  لومات أخر  تسانا مجر  التحقيقاتيرجى تزويانا بمع .8

 
 

  مالحظات أخر  .9

 

 التاريخ:
 
 

 التوقيع:

              If found please return to Salhia Real Estate Company P.O. Box 23413 Safat 13095 13095صفاة  23413في حالة العثور عقى نذا المستند، يرجى اعادته الى شركة الصالحية العقارية ص.ب 

 

 الي :يرجى اإلرسال عقى البريد االلكتروني الت 

faten@salhia.com 
salhia.com@Fawaz 

 

mailto:faten@salhia.com
mailto:faten@salhia.com
mailto:Fawaz@salhia.com
mailto:Fawaz@salhia.com

