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 وحماية المبلغين عن المخالفات  اإلبالغ سياسة 

 (: تمهيد1المادة )
لمجسعيةعمىأعزاءمجمس"(الدياسةتؾجبسياسةوإجراءاتاإلبالغعؽالسخالفات)ويذارإلييافيسابعد،" (0

التشفيذية واإلدارة  اإلدارة عالية بسعايير االلتزام العسلمؽاألخالقومؾعفيومتظؾعيالجسعية أثشاء الذخرية
واجباتيؼ  ومسارسة أنيتؼ الدياسة وتزسؽىذه أوخظرومدؤولياتيؼ. اإلبالغفيوقتمبكرعؽأيمخالفة

تتعرضلو جديأوسؾء أوالسدتفيديؽومعالجةذلػبذكلتررفمحتسلقد الجسعيةأوأصحابالسرمحة
.مشاسب

وااللتزامبكافة مدؤولياتيؼرالحالجسعيةمراعاةقؾاعدالردقوالشزاىةأثشاءأداءكسايجبعمىكافةمؽيعسلل (8
 القؾانيؽوالمؾائحالسعسؾلبيا.


 (: نطاق وأهداف الدياسة2المادة )

تشفيذييؽأو مدؤوليؽتظبقىذهالدياسةعمىجسيعمؽيعسللرالحالجسعيةسؾاءكانؾاأعزاءمجمسإدارةأو (0
استثشاء.ويسكؽأيزا الجسعية،وبدونأيأومتظؾعيؽأومدتذاريؽبررفالشغرعؽمشاصبيؼفيمؾعفيؽ

 أيةمخاطرأومخالفات. ومانحيؽومتبرعيؽوغيرىؼاإلبالغعؽأليمؽأصحابالسرالحمؽمدتفيديؽ
الع (8 فيالسسمكة جاءفيالتذريعاتوالقؾانيؽالسعسؾلبيا الجسعياتمععدماإلخاللبسا ربيةالدعؾدية،ونغام

 أنتحلَّ دوَن ليا، الدياسةاستكسااًل تأتيىذه األساسيةلمجسعية، التشفيذيةوالالئحة والسؤسداتاألىميةوالئحتو
 .محميا

يذسلالشظاقالزمشيلإلبالغعؽالسخالفاتالؾاردذكرىافيىذهالدياسة،اإلبالغعؽأّيمخالفةسؾاًءوقعتفي (3
 .ساضي،أومزامشٍةلإلبالغعشيا،أومؽالسحتسلأنتقعمدتقبالًال
 تيدفىذهالدياسةإلى: (4

بيذااألمرالجسعيةلإلبالغعؽأيةمخاطرأومخالفاتوطسأنتيؼالىأنالقيام كلمؽيعسللرالحتذجيع (أ
 عمىأيمدؤولية. آمؽومقبؾلواليشظؾي

لالنتقامأواإليذاءتعرضيؼ الجسعيةلإلبالغعؽالسخالفاتوضسانعدمإتاحةالفرصةلكلمؽيعسللرالح (ب
 مشربوأومكانتواالجتساعية وعيفتوأونتيجةلذلػ.وتزسؽالدياسةعدمتعرضمقدمالبالغلخظرفقدان



 



 

يتؼاإلبالغعؽمخالفة،شريظةأن قياموباإلبالغعؽأيةفيالجسعيةوأليشكلمؽأشكالالعقابنتيجة (ج
لدىمقدمالبالغمعظياتاشتباهصادقةومعقؾلة،والييؼإذااتزحبعدذلػالسخالفةبحدؽنيةوأنتتؾفر

 بأنومخظئ.
تؾفيرأيمعمؾمةمؽشأنياإرشادإدارةالجسعيةإلىاالضظالعبؾاجباتيا،مؽخاللاإلبالغعؽالسخالفات، (د

 الوالدمؾكيات واألفعال نغامالخاطئة، تخالف التي تمػ أو الالأخالقية، التررفات أو لمقانؾن، سخالفة
الحاكسة العالقة ذات واألنغسة لمجسعية األساسية والالئحة التشفيذية والئحتو الجسعياتوالسؤسداتاألىمية

 ألعسالالجسعية.
عسلوفقمعاييرحفظالحقؾقتقديؼاالقتراحاتوالحمؾلالتيتداعدفيتظؾيرالعسلواألداءوتحديؽبيئةال (ه

 السذاركةوالسدؤولية.وتعزيزروح
االرتقاءبسدتؾىالتؾاصلوالذفافية. (و

 (: المخالفات3المادة )

 أو بأيالتزاماتقانؾنية اإلخالل أو مالية أو أيمخالفاتجشائية السسارساتالخاطئة أوتذسل متظمبات تذريعية
،وتذسلالسخالفاتالتييتؾجباإلبالغالبيئةكلخظراعمىالرحةأوالدالمةأوتشغيسيةداخميةأوتمػالتيتذ

 :عشيا،عمىسبيلالسثالالالحرر،مايمي
 .الدمؾكغيرالقانؾني)بسافيذلػالرشؾةأوالفداد(أوسؾءالتررف (0
غدلاألمؾالأو عسمياتاألشياءالقيسة،سؾءالتررفالسالي)بسافيذلػادعاءالشفقاتالكاذبة،إساءةاستخدام (8

 (.دعؼلجياتمذبؾىة
لتعزيزمرالحوالخاصةمثلاستخدامشخصمشربوفيالجسعية) عدماإلفراحعؽحاالتتعارضالسرالح (3

 (.أومرالحاآلخريؽفؾقمرمحةالجسعية
(.يةإمكانيةاالحتيال)بسافيذلػإضاعة،إخفاءأوإتالفالؾثائقالرسس (4
 .الجرائؼالجشائيةالسرتكبة،أوالتييتؼارتكابيا،أوالتييحتسلارتكابياأياكاننؾعيا (5
 صحيحة.عدمااللتزامبالدياساتوأنغسةوقؾاعدالرقابةالداخميةأوتظبيقيابرؾرةغير (6



 



 
 .تفزيميةغيرمبررةالحرؾلعمىمشافعأومكافآتغيرمدتحقةمؽجيةخارجيةلسشحتمػالجيةمعاممة (7
 .اإلفراحعؽمعمؾماتسريةبظريقةغيرقانؾنية (8
 التالعببالبياناتالسحاسبية. (9

 تيديدصحةالسؾعفيؽوسالمتيؼ. (01
 انتياكقؾاعدالدمؾكالسيشيوالدمؾكغيراألخالقي. (00
 سؾءاستخدامالرالحياتأوالدمظاتالقانؾنية. (08
مؽخاللاالستخدامغيرالسررحبو،أوالستجاوزلمرالحيات،أوأصؾلياسؾءاستخداممستمكاتالجسعيةأو (03
 غيرالسأذونفيو،أوسؾءاالستخدام،أوالذيمؽشأنوالسخاطرةبدالمةمستمكاتالجسعيةوأصؾليا.
 (04 العام لمشغام السخالفة أو الالئقة غير تذؾيو،واآلدابالتررفات شأنيا مؽ التي الدمؾكيات وتذسل سسعة

 .واآلدابالجسعية،أوتعرضيالمشقد،أوإلحاقالزرربياجراءالتررفاتغيرالالئقة،أوالسخالفةلمشغامالعام
 تقديؼاالقتراحاتالبشاءة. (05
 مؤامرةالرستوالتدترفيسايتعمقبأيمؽالسدائلالسذكؾرةأعاله. (06


 (: التزامات المبلغ عن المخالفة4المادة )

 يمتزمكلمبمغعؽمخالفةباآلتي:
 تحريالسرداقيةفيالبالغ،وذلػبتجشباإلشاعات،والسخاوف،والسزاعؼغيرالسرتكزةعمىأساسمؽالؾاقع. (0
التزامالسؾضؾعيةفيالبالغوالبعدعؽالخالفاتالذخرية،والؾشاية،واالنتقام،واإليقاعباآلخريؽحدشيالشية، (8

 سسعتيؼأو أوتذؾيو بالجسعية الثقة لزعزعة أو شخرية، مكاسب لتحقيق تؾعيفو أو اإلبالغ استغالل أو ،
 مشدؾبييا.

الدقةفينقلالخبر،والؾضؾحفيلغةاإلبالغ،وتجشبالرمؾزأواإلشاراتغيرالسفيؾمة،أوالسعمؾماتالشاقرة (3
 والتيأو بالبالغ، التفاصيلذاتالعالقة وإيزاحكافة السخالفةووصفيا،السجزأة، إلىحالة اإلرشاد مؽشأنيا

 ومكانيا،وإرفاقمامؽشأنوإعظاءتفاصيلوأدلةلمسخالفةماأمكؽذلػوبسايتفقوطبيعةالسخالفة.
 سرعةاإلبالغعؽالسخالفةفيأقربفرصةمتاحة. (4



 



 
 قبؾلأحكاموشروطاإلبالغعؽالسخالفةالؾاردةفيىذهالدياسة. (5
السبّمغنتيجةالسزاعؼالكاذبة،أوغيرالرحيحة،أوالكيدية،أوأدلىببالغكاذبأوغيرصحيحوأدىذلػتحسل (6

أوأحدأفرادىادونمؾجب،أوأدىإلىأيشكلمؽأشكالاإليذاءأوالسزايقة؛فيحقإلىتذؾيوسسعةالجسعية
ؾنوأحدمشدؾبييا،أومقاضاتوأمامالجياتالقزائيةحالكلمجسعيةاتخاذاإلجراءاتالتأديبيةبحقالسبمغفي

 لتعؾيزياعؽالزررالالحقبيا.
ألي (7 كذفو وعدم قبمو مؽ السقدم البالغ عمىسرية السحافغة شخصآخر العاممؾعفأو الرالح ُيحقق بسا

 لمجسعية.
 عدمإجراءأيةتحقيقاتبشفدوحؾلالبالغ. (8


 (: الضمانات5المادة )
 ايةالسرمحةالذخريةلمسبمغ،فإنىذهالدياسةتزسؽ:مؽأجلحس (0

 ىؾيةمقدمالبالغعشدعدمرغبتوفيذلػ،مالؼيشصالقانؾنعمىخالفذلػ.عدمالكذفعؽ (أ
 الدياسة.عدمإيذاءمقدمالبالغبدبباإلبالغعؽالسخالفاتوفقىذه (ب
 (8 البالغعؽأيسيتؼ مقدم ىؾية عمىكتسانوسرية مسكؽومشاسبلمسحافغة ولكؽفيبذلكلجيد مخالفة.

مقدمالبالغ،ومشياعمىسبيلالسثالضرورةحاالتمعيشة،يتؾجبلمتعاملمعأيبالغأنيتؼالكذفعؽىؾية
 كذفاليؾيةأمامأيمحكسةمخترة.

بالتعاملمعاإل (3 الجسعية التمتزم ولكشيا ومشاسبة، عادلة بظريقة طريقةبالغعؽأيمخالفة تزسؽأنتشدجؼ
 معالجةالبالغمعرغباتمقدمالبالغ.

 تمتزمالجسعيةبالتالي: (4
أسباب (أ وجؾد عشيا، السبمغ السخالفة التحقيقاتعؽ أفرزت حال في لمسخالفة الترحيحية اإلجراءات اتخاذ

 تدعؾ إجراءاتحقيقية فيالتخاذ فؾاتحقالجسعية أو السخالفة، مفاقسة تأخيرمؽشأنو دون ترحيحية
عمىسبيلالسثالالالحرر-الؾقتالسشاسب.وقدتشظؾياإلجراءاتالترحيحيةاتخاذاإلجراءالسالئؼفي

 عمىمايمي:–



 


 

 اإلجراءالتأديبي. 
 التدريحمؽالعسل. 
 استعادةاألصؾل. 
 رفعدعؾىتأميؽ. 
 .الذروعفيإجراءاتقانؾنية 

 (ب أحد مرمحة إلى االلتفات دون األول السقام في الجسعية مرمحة أواألعزاءمراعاة السدتفيديؽ، أو ،
وفيالؾقتذاتوتعسلعمىتحقيقالتؾازنبيؽحقأيفردالسؾعفيؽفييا،أوغيرىؼمؽأصحابالسرالح،
مؽالسبمغيؽعمىالتحدث وإبداءمخاوفيؼوقمقيؼ،وبيؽحقالجسعيةومؾعفييابحريةمؽالسؾعفيؽأوأيِّ

 دونمدؾغ.وإدارتيابحسايتيؼضداالتياماتالكاذبةأوالزارةبدسعتيؼ
تؾفيروسائلاإلبالغعؽالسخالفةبسايحققسرعةوسيؾلةاإلبالغ،وتمتزمبشذربياناتاالترالفيمكان (ج

،كساوتتفقدالجسعيةكافةالبالغاتعمىنحؾدوريومشتغؼبسايحققوعبرمؾقعالجسعيةاإللكترونيعاىر،
 البالغفيأقربوقتمتاح.التعاملمع

مخالفة، (د أي عؽ بالغ بأي العالقة ذات والؾثائق والرؾتية، اإللكترونية والرسائل السكالسات جسيع حفظ
ؾثائقفيالجسعية.قؾاعدأوإجراءاتساريةتتعمقبإدارةوحفظوإتالفالوتظبيقأي


 (: إجراءات اإلبالغ عن مخالفة6المادة )

 .يفزلاإلبالغعؽالسخالفةبرؾرةمبكرةحتىيديلاتخاذاإلجراءالسشاسبفيحيشو (0
قادراعمىإثباتأنوقدمعمىالرغؼمؽأنواليظمبمؽمقدمالبالغإثباتصحةالبالغ،إالأنويجبأنيكؾن (8

 .البالغبحدؽنية
لشائبةالرئيدةاألستاذهيتؼتقديؼالبالغخظيا)وفقالشسؾذجالسرفق(عؽطريقرسائلإلكترونيةعؽطريقالبريد (3

 .( a.aftan@aljanob.org.sa)أملبشتعبدهللاعفتان
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 (: معالجة البالغ7المادة )

الدياسةعمىطبيعةيعتسداإلجراءالستخذ السخالفةذاتيا.إذقديتظمببخرؾصاإلبالغعؽأيمخالفةوفقىذه
 رسسي.ويتؼاتباعالخظؾاتالتاليةفيمعالجةأيبالغ:ذلػإجراءمراجعةغيررسسيةأوتدقيقداخميأوتحقيق

التشفيذيلمجسعية)إذالؼيكؽالبالغعشداستالمالبالغاتباطالعرئيسمجمساإلدارةوالسديرالسعشيةالمجشةتقؾم (0
.(أيامعسلمؽاستالمالبالغ5خسدة)مؾجياضداألخير(عمىمزسؾنالبالغخالل

كؽحلبعضأنيتخذه.ويسيتؼإجراءمراجعةأوليةلتحديدماإذاكانيتؾجبإجراءتحقيقوالذكلالذييجب (8
.البالغاتبدونالحاجةإلجراءتحقيق

.(أيامعسلبإشعاراستالمالبالغورقؼىاتفلمتؾاصل8يتؼتزويدمقدمالبالغخاللثسانية) (3
إلعادةالشغر وغيرقابلإذاتبيؽأنالبالغغيرمبرر،فمؽيتؼإجراءأيتحقيقإضافي.ويكؾنىذاالقرارنيائيا (4

  .إثباتاتإضافيةبخرؾصالبالغمالؼيتؼتقديؼ
البالغإلى (5 إحالة يتؼ الىمعظياتمعقؾلةومبررة، تبيؽأنالبالغيدتشد إذا لمتحقيقفيالبالغالسعشيةالمجشة

.وإصدارالتؾصيةالسشاسبة
اريخإحالةعذرةأيامعسلمؽتاالنتياءمؽالتحقيقفيالبالغوإصدارالتؾصيةخاللالسعشيةالمجشةيجبعمى (6

.البالغ
.تؾصياتياالىرئيسالسجمسلمسرادقةواالعتسادالسعشيةالمجشةترفع (7
.وقانؾنالعسلالداريالسفعؾل الجسعيةاتيتؼتحديداإلجراءاتالتأديبيةالسترتبةعمىالسخالفةوفقسياس (8
إجراؤه. (9 البالغبسعظياتعؽأيتحقيقيتؼ مقدم تزويد مقدمومعمتىكانذلػمسكشا، اليجؾزإعالم ذلػ،

إخاللالجسعيةبالتزاماتالدريةتجاهشخصآخر.البالغبأيإجراءاتتأديبيةأوغيرىامساقديترتبعميو
 

 مرتبطة بعمليات غدل أمهال أو تمهيل إرهاباإلبالغ عن شبهات (: 8المادة )
 مكافحةغدلاألمؾال.شغامالخاصةبمراعاةاألحكامبذكلعاميجبعمىالجسعية (0

تؾافرتلديياأسبابمعقؾلةلالشتباهفيأناألمؾالالؾاردةأوبعزياتسثلحريمة يجبعمىالجسعية (8 إذا
ستدتخدمفي أوأنيا أوتسؾيلإرىاب، أومرتبظةبعسمياتغدلأمؾال، العسمياتالدابقة؛نذاطإجرامي،

 :اآلتيةاتخاذاإلجراءات



 



.مباشررياتالساليةلدىوزارةالداخميةفؾراوبذكلإبالغوحدةالتح (أ
 (ب الحالة تمػ عؽ لدييا الستؾافرة البياناتوالسعمؾمات جسيع يتزسؽ مفرل تقرير واألطرافذاتإعداد

.بوالرمة،وتزويدوحدةالتحرياتالسالية
 . نذاطاتيؼعدمتحذيرالستعامميؽمعيامؽوجؾدشبياتحؾل (ج
3)  الالساليالسدؤول ىؾ الجسعية وااللتزامفي والسراجعة التدقيق عؽ السسمكةسدؤول أنغسة في ورد ما بكل

. وتسؾيلاإلرىابسكافحةغدلاألمؾالالخاصةب


 (: مخالفة الدياسة9المادة )
مععدماإلخاللبالعقؾباتالسشرؾصعمييافيالقؾانيؽوالتذريعاتالسظبقةفيالسسمكة،فيحقلمجسعيةفرض (0

فإن مؽمخالفات؛ عمسو يفرحعسا ولؼ الدياسة، ىذه بأحكام عمىالسخالففيحالأخفقفيااللتزام جزاء
أو الجياتالرسسية تفرضمؽ فيذلػأيعقؾبة بسا السخالفة الكذفعؽ عدم آثار وحده السخالفيتحسل

وإ الكذفعشيا عدم جراء الذيأصابيا، عؽالزرر وتعؾيضالجسعية بؾاجباتياالرقابية، لمقيام الجسعية رشاد
 تجاىيا.

يحقلمجسعيةمتىثبتلديياأنالسؾعفقدأخفقفياإلفراحعؽالسخالفة،أنتقؾمبإجراءاتتأديبية،وفقًا (8
 ألنغسةالعسلبالجسعية.

التعؾيض (3 في الجسعية عمىحق الدياسة السخالفليذه عمى قانؾنية أو تأديبية أيعقؾبة تؾقيع يؤثر عؽال
 الزررالذيأصابياجراءعدمإبالغيابالسخالفة.


 اعتماد ونذر وتنفيذ ومراجعة الدياسة (: 11المادة )

تاريخ مؽ الدياسة العسلبيذه وُيعتسد فيالجسعية، مؽمجمساإلدارة وأيتعديلالحقعمييا الدياسة ىذه ُتعتسد
تعديلالحقلياابتداًءمؽتاريخذلػالتعديل.ويبمغبياجسيعمؾعفيالجسعيةالسعشييؽ،واعتسادىا، يدريالعسلبأيِّ






 

                     
 1ملحق رقم 

نمهذج إبالغ عن مخالفة


 معلهمات مقدم البالغ
) )يسكؽعدمتعبئةىذاالجزءإذالؼيرغبمقدمالبالغبكذفىؾيتو

االسؼ
الدورالؾعيفي

اإلدارة
رقؼالياتف

البريداإللكتروني
معمؾماتصشدوقالبريد

 معلهمات مرتكب المخالفة
االسؼ

الدورالؾعيفي
اإلدارة

رقؼالياتف
البريداإللكتروني

 معلهمات الذههد
)إنوجدوا،وباإلمكانإرفاقورقةإضافيةفيحالةوجؾدأكثرمؽشاىد(

االسؼ

الدورالؾعيفي
اإلدارة
الياتفرقؼ

البريداإللكتروني



 

 

 

 

 التفاصيل
طبيعةونؾعالسخالفة


تاريخارتكابالسخالفة


تاريخالعمؼبالسخالفة


مكانحدوثالسخالفة


تثبت السدتشدات أو البيانات تفاصيل

ارتكابالسخالفة




أسساءأشخاصآخريؽاشتركؾافيارتكاب
السخالفة

-
-
-

أوتفاصيلأخرىأيةمعمؾمات





تاريختقديؼالبالغ


التؾقيع






 

 

 2ملحق رقم 
 التعريفات

:عمىالسعانيالسؾضحةأماميامالؼيقتضالدياقخالفذلػتدلالكمساتوالعباراتاآلتية
االجتساعيةفيالسسمكة،وىيالدمظةالسدؤولةعؽشؤونالجسعيةفيحدودأحكامالعسلوالتشسية:وزارةالهزارة (0

اإلشرافالشغامواألنغسةاألخرىذاتالعالقة،ولياأنتتخذماتراهالزمًالتحقيقأىدافالشغام،وعمىوجوخاص
.عمىنذاطاتالجسعيةومراقبتياإدارياوماليا

8) اختراصاتيا،والتيتذرففشيًاعمىمسارسةالتييدخلنذاطالجسعيةضسؽ:الجيةالحكؾميةالجهة المذرفة
.الجسعيةلشذاطاتيا،ومتابعتيا

3) الجمعية:جسعيةالجشؾبالشدائيةفيأبيا.
)النعام (4 رقؼ مجمسالؾزراء بقرار الرادر األىمية الجسعياتوالسؤسدات نغام 60: بتاريخ ه08/18/0437(

 م.31/00/8105السؾافق
الالئحة (5 بتاريخ وزاري بقرار الرادر األىمية والسؤسدات الجسعيات لشغام التشفيذية الالئحة ه00/16/0437:

.م81/13/8106السؾافق
6) الالئحةاألساسيةلمجسعية.الالئحة األساسية: 
7) العمومية الجمعية فيالجمعية أعلىسلطة الجسعية: أجيزة ولبقية كافة ممزمةألعزائيا وتتكهنمنوقراراتيا ،

العاملينالذينأوفهابالتزاماتهمتجاهالجمعية.األعزاء
.:مجمسإدارةالجسعيةمجلس اإلدارة (8
:السدؤولالتشفيذياألولفيالجسعية)سؾاءكانمديراتشفيذياأومديراعاماأوأميشاعاماأوغيرالمدير التنفيذي (9

اإلدارةالتشفيذيةفيالجسعية.ذلػ(والذييتبعلووعيفياوإدارياجسيعأعزاء
01) ىؾكلمؽيعسلفيالجسعيةبغضالشغرعؽمدتؾاهالؾعيفي،وىؾنفسالعاملالسذكؾرفينغامالمهظف:

 العسلالسعتسدفيالسسمكة.
 الئحتيااألساسيةوباقيأنغستياالداخمية.:ىؾكلمدتفيدمؽخدماتالجسعيةوفقالمدتفيد (00
شخصذيالرفةالظبيعيةأواالعتباريةوقدملمجسعيةأمؾالأوأوقافأوتبرعاتأوىباتأوأيالمانحين: (08

 وصاياأوعؾائداستثساراتأوزكؾاتأوصدقات.


