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 مقدمة - 1

جراءات  سيي ياسيية توجب لهيا ويشييا ) اخملالفات عن الإبالغ  واإ    محمد بن عبدهللا امجليح اخلريية ملؤسييسيية    ("السيي ياسيية" بعد، فامي اإ

لهيا ويشيا )   مبعايري الالزتام املؤسيسية  ومتطوعي وموظفي  التنفيذي واملسيؤو   ال مناء جملس أ عضياء عىل  ("ابملؤسيسية" بعد، فامي اإ

 عن مبكر وقت يف الإبالغ يمت  أ ن  الس ياسة هذه وتضمن ،ومسؤولياهتم واجباهتم  ومما سة العمل  أ ثناء  الشخصية  ال خالق من  عالية

 بشيل ذكل ومعاجلة املسي تفيدنن أ و املصيلةة أ حصاب أ و املؤسيسية هل تتعرض قد حممتل ترصي   سيوء أ و جدي خطر أ و خمالفة أ ي

 القوانني  باكفة والالزتام مسيؤولياهتم  أ داء أ ثناء والزناهة الصيدق  قواعد مراعاةاملؤسيسية  لصياح يعمل من اكفة عىل جيب كام ،مناسيب

 .هبا املعمو  واللواحئ

بالغلاملؤسيسية   لصياح يعمل من لك تشييي   اإىل  السي ياسية هذه هتد    هبذا القيام  أ ن اىل وطمأ نهتم خمالفات أ و خماطر  أ ية عن الإ

 .مسؤولية أ ي عىل ينطوي ول ومقبو  أ من ال مر

 النطاق -2

 أ و موظفني أ و  تنفيذيني مسييؤولني أ و أ مناء جملس أ عضيياء اكنوا  سييواء  املؤسييسيية لصيياح يعمل من مجي   عىل  السيي ياسيية هذه تطبق

  من املصيلةة أ حصاب من ل ي أ يضيا وميكن  ،اسي تنناء أ ي وبدون  ،املؤسيسية يف مناصيمم عن  النظر برصي  مسيششيا نن أ و متطوعني

 .خمالفات أ و خماطر أ ية عن الإبالغ وغريمه أ و رشاكء مس تفيدنن

 اخملالفات  -3

 أ و داخلية  تنظميية متطلبات أ و  يعيةتشي  أ و  قانونية الزتامات بأ ي  ال خال  أ و مالية أ و جنائية خمالفات أ ي اخلاطئة املام سيات تشيمل

 .املالية السالمة أ و ال لزتام عىل خطرا تشل اليت تكل

   :ييل ما احلرص، ل املثا  سبيل عىل عهنا، الإبالغ يتوجب اليت اخملالفات وتشمل

 .الترص  سوء أ و (الفساد أ و الرشوة ذكل يف مبا) القانوين غري السلوك •

سياءة  الاكذبة،  النفقات ادعاء ذكل يف مبا) املايل الترصي   سيوء •  دمع أ و ال موا  غسي يل معليات القمية، ال شي ياء اسي تددام اإ

 .(مش بوهة جلهات

  مصياح أ و اخلاصية مصياحل  لتعزنز  املؤسيسية يف منصيب  خشص  اسي تددام مثل) املصياح تعا ض حالت عن الإفصيا  عدم •

 .(املؤسسة مصلةة فوق ال خرنن

ماكنية • خفاء اإضاعة، ذكل يف مبا) الاحتيا  اإ تال  أ و اإ  (الرمسية الواثئق اإ

 نوعها. اكن أ اي ا تاكهبا حيمتل اليت أ و ا تاكهبا، يمت اليت أ و املرتكبة، اجلنائية اجلرامئ •

 حصيةة. غري بصو ة تطبيقها أ و ادلاخلية الرقابة وقواعد وأ نظمة ابلس ياسات الالزتامعدم  •



 
 

 

 .مرب ة غري تفضيلية معامةل اجلهة تكل ملنح خا جية هجة من مس تحقة غري ماكفأ ت أ و مناف   عىل احلصو   •

 .قانونية غري بطريقة رسية معلومات عن الإفصا  •

 احملاسبية ابلبياانت التالعب •

 .وسالمهتم املوظفني حصة هتديد •

 .ال خاليق غري والسلوك املهين السلوك قواعد انهتاك •

 .القانونية السلطات أ و الصالحيات اس تددام سوء •

 .أ عاله املذكو ة املسائل من بأ ي يتعلق فامي والشسرت الصمت مؤامرة •

 الضامانت. 4

اتحة اإىل  السي ياسية هذه هتد   أ و لالنتقام تعرضيهم عدم وضيامن اخملالفات عنغ بالالإ ل  املؤسيسية لصياح يعمل من لل  الفرصية  اإ

 يف الاجامتعية  ماكنت  أ و  منصيييب  أ و  وظيفت   فقدان خلطر  البالغ مقدم تعرض عدم  السييي ياسييية وتضيييمن ،ذلكل نشيجة  الإيذاء

 وأ ن  نية حبسن اخملالفة عن الإبالغ  يمت أ ن  رشيطة خمالفة  أ ية عن ابلإبالغ  قيام  نشيجة العقاب  أ شاك  من  شيل ول ياملؤسيسية  

ذا هيم ول ومعقوةل، صادقة اششباه معطيات البالغ مقدم دلي تتوفر  .خمطئ بأ ن  ذكل بعد اتضح اإ

 يف   غبت  عدم عن  البالغ مقدم  هويةعدم الكشي  عن  فاإن هذه السي ياسية تضيمنمن اجل حامية املصيلةة الشيخصيية للمبل  

 مقدم هوية  ورسية كامتن عىل للمةافظة ومناسيييييب ممكن دهج لك بذ  وسييييي مت ،ذكل  خال  عىل  القانون  ينص مل ما ذكل،

 ومهنيا البالغ، مقيدم هويية عن الكشييييي  يمت أ ن بالغ أ ي م   للتعياميل يتوجيب معينية حيالت يف ولكن ،خميالفية أ ي عن البالغ

 البالغ رسية عىل  احملافظة  البالغ مقدم عىل يتوجب كذكل ،خمتصييية  حممكة أ ي أ مام  الهوية كشييي  رضو ة املثا  سيييبيل عىل

جراء عدم أ يضيا علي   أ خر ويتوجب خشص أ و موظ  ل ي كشيف  وعدم قبهل من املقدم  كام  ،البالغ حو   بنفسي  حتقيقات أ ية  اإ

يذاء عدم الس ياسة تضمن  .الس ياسة هذه وفق اخملالفات عن الإبالغ بسبب البالغ مقدم اإ

جراءات -5  خمالفة عن الإبالغ اإ

 .حين  يف املناسب الإجراء اختاذ يسهل حىت مبكرة بصو ة اخملالفة عن الإبالغ ويفضل •

ثبيات البالغ مقيدم من يطليب ل أ ني  من الرمغ عىل  • ل البالغ، حصية اإ ثبيات عىل ا  قياد   نكون أ ن جييب أ ني  اإ  قيدم أ ني  اإ

 .نية حبسن البالغ

 info@m-gomaih.comعرب الربيد الإكرتوين  البالغ تقدي  يمت •

 12482 -الرايض : الربيدي العنوان •

 

 



 
 

 

 البالغ معاجلة. 6

ذ ،ذاهتا  اخملالفة طبيعة عىل  السيييي ياسيييية هذه وفق  خمالفة أ ي عن الإبالغ خبصييييو  املتدذ الإجراء يعمتد جراء ذكل  يتطلب قد اإ  اإ

 :بالغ أ ي معاجلة يف التالية اخلطوات اتباع ويمت ، مسي حتقيق او داخيل تدقيق أ و  مسية غري مراجعة

 التنفيذي واملسيييؤو   ال مناء جملس  ئ س انئب ابطالع البالغات  اسييي تالم عندابملؤسيييسييية   ال مناء جملس  ئ س يقوم •

ذا)للمؤسسة   .البالغ اس تالم من أ س بوع  خال البالغ مضمون عىل( ال خري ضد موهجا البالغ نكن مل اإ

جراء يمت • ذا ميا لتةيدييد أ وليية مراجعية اإ جراء يتوجيب اكن اإ   بعض حيل وميكن ،يتديذه أ ن جييب اذلي والشيييييل حتقيق اإ

 .حتقيق لإجراء احلاجة بدون البالغات

شعا  أ ايم 10 خال  البالغ مقدم تزويد يمت •  .للتواصل هات  و مق البالغ اس تالم ابإ

ذا • حاةل البالغ اإىل انئب  ئ س جملس  معقوةل معطيات اىل يسيشند البالغ  أ ن تبني  اإ للتحقيق   املؤسيسية أ مناءومرب ة يمت اإ

 يف البالغ واصدا  التوصية املناس بة.

صدا   البالغ  يف التحقيق من  الانهتاء  املؤسسة  أ مناء جملس  ئ س انئب  عىل جيب •   من معل أ ايم عشة خال   التوصية واإ

حاةل ات خي  .البالغ اإ

 .والاعامتد للمصادقة اجمللس  ئ س اىل توصيات  ال مناء جملس  ئ س انئب نرف   •

 عمو  ب .امل السا ي العمل وقانون ادلاخلية الس ياس ية وفق اخملالفة عىل املرتتبة التأ ديبية الإجراءات حتديد يمت •

جراؤه  يمت حتقيق أ ي عن مبعطييات  البالغ مقيدم تزويد يمت ممكنيا ذكل اكن مىت • عالم جيوز ل ذكل وم   اإ   بأ ي  البالغ مقيدم اإ

جراءات  .أ خر خشص جتاه الرسية ابلزتامات املؤسسة اإخال  علي  يرتتب قد مما غريها أ و تأ ديبية اإ

 البالغ معاجلة طريقة تنسييم أ ن تضيمن ولكهنا  ومناسي بة، عادةل بطريقة  خمالفة أ ي عن الإبالغ م   ابلتعاملاملؤسيسية   تلزتم •

 .البالغ مقدم  غبات م  

  



 
 

 

بالغ عن خمالفة   ملحق منوذج اإ
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