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 االعتماد

 

 احلمد هلل والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني وبعد:

وحتقيقًا ملقتضيات املصلحة العامة , اخلريية لرعاية األيتام بربيدة )أبناء(إدارة اجلمعية بناء على الصالحيات املخولة جمللس 

، ـه 1438/  11/  23، وتاريخ ( 38/  19/  3 )بناء على قرار جملس اإلدارة رقم  السياسةفقد اعتمدت هذه  للجمعية

 عليها سابقًا. اليت مت العمل السياساتللعمل بها ، حيث تلغي كل  وذلك

 نسأل اهلل أن ينفع بها وأن تكون عونًا للجمعية على أداء رسالتها اإلنسانية السامية بالشكل املطلوب.

 

 اإلدارةرئيس جملس 

 عبدالرمحن بن حممد البليهي
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 اإلبالغ عن املخالفات ومحاية مقدمي البالغاتسياسة 

 مقدمة
اية األيتام ليياسة،  لجممعية ايخيرية لرعابما بعد )ويشار إليها في ومحاية مقدمي البالغات إجراءات اإلبالغ عن املخالفاتتوجب سياسة 

 االلتزاملعامجني يف اجلمعية ومجيع ا   واملدير التنفيذي ومياعديه أعضاء جمجس اإلدارة مجيع عجىجلمعية، ابإليها فيما بعد ) ويشاربربيدة )أبناء، 
 أكمل وجه. م عجىوميؤولياهت واجباهتم وممارسة العمل أثناء الشخصية من األخالق عالية مبعايير

معية أو أصحاب اجل له تتعرض قد حمتمل تصرف سوء أو جدي خطر أو خمالفة أي عن مبكر وقت يف اإلبالغ يتم أن اليياسة هذه وتضمن
 أداء أثناء ةوالنزاه الصدق قواعد مراعاة اجلمعية دىمن يعمل ل كافة  عجى كما جيبب   مناس بشكل ذلك ومعاجلة املصجحة أو امليتفيدين

 خماطر أية عن ة لإلبالغاجلمعي دىكل من يعمل ل  تشميع إىل اليياسة هذه هتدف. و هبا املعمول والجوائح القوانني بكافة وااللتزام ميؤولياهتم
 .ميؤولية أي عجىمل حي وال ومقبول آمن األمر ذاهب مالقيا أن ىلإ وطمأنتهم خمالفات أو
 

 النطاق
أو  امجني يف اجلمعيةالعأو  املدير التنفيذي ومياعديهأو  كانوا أعضاء جمجس إدارة  اجلمعية سواء   دىمن يعمل ل مجيع عجى اليياسة هذه طبقنت

وماحنني  من أصحاب املصجحة من ميتفيدين ألي أيضا   ميكنكما   ء استثنا أي وبدون اجلمعية يف مناصبهم عن النظر بصرف يتشارينامل
 .خمالفات أو خماطر أية عن اإلبالغ ومتربعني وغيرهم

 

 املخالفات
ليت ا تشمل املمارسات ايخاطئة أي خمالفات جنائية أو مالية أو اإلخالل أبي التزامات قانونية أو تشريعية أو متطجبات تنظيمية داخجية أو تجك

 تشكل خطرا  عجى الصحة أو اليالمة أو البيئة.
 يجي: ما –حلصر عجى سبيل املثال ال ا –وتشمل املخالفات اليت يتوجب اإلبالغ عنها 

 .اليجوك غير القانوين )مبا يف ذلك الرشوة أو الفياد، أو سوء التصرف 

   م جلهات دعسوء التصرف املايل )مبا يف ذلك ادعاء النفقات الكاذبة  إساءة استخدام األشياء القيمة  عمجيات غييل األموال
 مشبوهة،.

 منصبه يف اجلمعية لتعزيز مصاحله ايخاصة أو مصاحل اآلخرين  عدم اإلفصاح عن حاالت تعارض املصاحل )مثل استخدام الشخص
 فوق مصجحة اجلمعية،.

 .،إمكانية االحتيال )مبا يف ذلك إضاعة  إخفاء  أو اتالف الواثئق الرمسية 

 .اجلرائم اجلنائية املرتكبة  أو اليت يتم ارتكاهبا  أو اليت حيتمل ارتكاهبا أاي  كان نوعها 
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 واألنظمة وقواعد الرقابة الداخجية أو تطبيقها بصورة غير صحيحة. عدم االلتزام ابليياسات 

 .احلصول عجى منافع أو مكافآت غير ميتحقة من جهة خارجية ملنح تجك اجلهة معامجة تفضيجية غير مربرة 

 .اإلفصاح عن معجومات سرية بطريقة غير قانونية 

 .التالعب ابلبياانت احملاسبية 

 .هتديد صحة املوظفني وسالمتهم 

 .انتهاك قواعد اليجوك املهين واليجوكيات الغير أخالقية 

 .سوء استخدام الصالحيات أو اليجطات القانونية 

 .مؤامرة الصمت والتيرت فيما يتعجق أبي من امليائل املذكورة يف هذه املخالفات 

 الضمانات
 نتيمة اإليذاء أو لالنتقام تعرضه عدم وضمان املخالفات عن لإلبالغ اجلمعية دىلكل من يعمل ل الفرصة إاتحة إىل اليياسة هذه هتدف

 من كلش أو منصبه أو مكانته االجتماعية يف اجلمعية وألي وظيفته فقدان يخطر مقدم البالغ تعرض عدم اليياسةهذه  تضمنكما لك.  لذ
 معطيات قدم البالغم لدى تتوفر وأن نية حبين املخالفة عن اإلبالغ يتم أن شريطةة  خمالف أية عن ابإلبالغ قيامه نتيمة العقاب أشكال
 ئ.خمط أبنه ذلك بعد اتضح إذا يهم وال ومعقولة  صادقة اشتباه

 املم ضمن عدم الكشف عن هوية مقدم البالغ عند عدم رغبته يف ذلك تفإن هذه اليياسة ت لجمبجغ الشخصية املصجحة محاية أجل منو 
 ولكنة  الفخم أي عن مقدم البالغ هوية وسرية كتمان  عجى لجمحافظة ومناسب ممكن جهد كل  بذل وسيتم  ذلك خالف عجى القانون ينص

 أي أمام اهلوية كشف  ضرورة املثال سبيلى عج ومنها مقدم البالغ هوية عن الكشف يتم أن بالغ أي مع لجتعامل يتوجب معينة حاالت يف
خص آخر  و أي شأ موظف ألي كشفه  وعدم قبجه من املقدم البالغ سريةى عج احملافظة مقدم البالغ عجى يتوجب كذلك   خمتصة حمكمة

 عن إلبالغا مقدم البالغ بيبب اليياسة عدم إيذاء هذه كما تضمنغ   البال حول بنفيه حتقيقات أية إجراء عدم أيضا   عجيه ويتوجب
 .اليياسة هذه وفق املخالفات

 

 إجراءات اإلبالغ عن خمالفة
  بصورة مبكرة حىت ييهل اختاذ اإلجراء املناسب يف حينها.يفضل اإلبالغ عن املخالفة 
  عجى الرغم من أنه ال يطجب من مقدم البالغ إثبات صحة بالغه  إال أنه جيب أن يكون قادرا  عجى إثبات أنه قدم البالغ حبين

 نية.
   عن طريق: –وفق النموذج املرفق  –يتم تقدمي البالغ خطيا 

 ايخاص إبدارة املتابعة والتخطيط. الربيد اإللكرتوين
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 معاجلة البالغ
يعتمد اإلجراء املتخذ خبصوص اإلبالغ عن أي خمالفة وفق هذه اليياسة عجى طبيعة املخالفة ذاهتا  إذ قد يتطجب ذلك إجراء مراجعة غير 

 رمسية أو تدقيق داخجي أو حتقيق رمسي  ويتم اتباع ايخطوات التالية يف معاجلة أي بالغ عن طريق:
 مامل  –خص أو اجلهة أو الجمنة امليؤولة، عند استالم البالغات ابطالع رئيس جمجس اإلدارة واملدير التنفيذي لجممعية يقوم )الش

 عجى مضمون البالغ خالل أسبوع من استالم البالغ. –يكن البالغ موجها  ضد األخير 
 دون جيب أن يتخذ  إذ ميكن حل بعض البالغات ب يتم إجراء مراجعة أولية لتحديد ما إذا كان يتوجب إجراء حتقيق  والشكل الذي

 احلاجة إىل إجراء حتقيق.
  أايم إبشعار استالم البالغ ورقم لجتواصل. 10يتم تزويد مقدم البالغ خالل 
 إثبااتت  إذا تبني أن البالغ غير مربر  فجن يتم إجراء أي حتقيق إضايف ويكون هذا القرار هنائيا  وغير قابل إلعادة النظر مامل يتم تقدمي

 إضافية خبصوص البالغ.
  إذا تبني أن البالغ ييتند إىل معطيات معقولة ومربرة  يتم إحالة البالغ إىل جلنة مشكجة من جمجس اإلدارة لجتحقيق يف البالغ

 وإصدار التوصية املناسبة.
 أايم عمل من اتريخ  10وصية خالل جيب عجى الجمنة املشكجة من قبل جمجس اإلدارة االنتهاء من التحقيق يف البالغ وإصدار الت

 إحالة البالغ.
 .ترفع الجمنة املشكجة من قبل جمجس اإلدارة توصياهتا إىل رئيس جمجس اإلدارة لجمصادقة واالعتماد 
  الجتماعية.ايتم حتديد اإلجراءات التأديبية املرتتبة عجى املخالفة وفق سياسات اجلمعية وقانون العمل التابع لوزارة العمل والتنمية 
  مىت كان ذلك ممكنا   يتم تزويد مقدم البالغ مبعطيات عن أي حتقيق يتم إجراؤه  ومع ذلك ال جيوز إعالم مقدم البالغ أبي إجراءات

 أتديبية أو غيرها مما قد يرتتب عجيه إخالل اجلمعية ابلتزامات اليرية جتاه شخص آخر.
 فة بطريقة عادلة ومناسبة  ولكنها ال تضمن أن تنيمم طريقة معاجلة البالغ مع تجتزم اجلمعية ابلتعامل مع اإلبالغ عن أي خمال

 رغبات مقدم البالغ.
 
 
 

 منوذج إبالغ عن خمالفة
 معجومات مقدم البالغ )ميكن عدم تعبئة هذا اجلزء إذا مل يرغب مقدم البالغ بكشف هويته،
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  االسم
  الوظيفي نصبامل

  اإلدارة 
  والرقم اجل
  اإللكرتوينالربيد 

 معجومات مرتكب املخالفة
  االسم

  الوظيفي نصبامل
  اإلدارة 

  جلوالرقم ا
  الربيد اإللكرتوين

 وابإلمكان إرفاق ورقة إضافية يف حالة وجود أكثر من شاهد،  معجومات الشهود )إن وجدوا
  االسم

  الوظيفي نصبامل
  اإلدارة 
  والرقم اجل

  الربيد اإللكرتوين
 التفاصيل

  طبيعة ونوع املخالفة
اتريخ ارتكاب املخالفة واتريخ 

 العجم هبا
 

 
  مكان حدوث املخالفة

بياانت أو ميتندات تثبت 
 ارتكاب املخالفة

 
 

أمساء أشخاص آخرين اشرتكوا 
 يف ارتكاب املخالفة

 
 

  أية معجومات أو تفاصيل أخرى
 التوقيع: اتريخ تقدمي البالغ:
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