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 مقدمة -1

الشةيخ عبةدالرحمن ملؤسسةة  ("السياسة" بعد، فيما إليها )ويشار املخالفات عن اإلبالغ وإجراءات سياسة توجب

 واملسةةةةةؤول األمنةةةةةاء مجلةةةةة  أعضةةةةةاء علةةةةة  ("باملؤسسةةةةةة" بعةةةةةد، فيمةةةةةا إليهةةةةةا ويشةةةةةار) فريةةةةةان الخيريةةةةةة بةةةةةن عبةةةةةدهللا آل

 وممارسةةةة العمةةة  أثنةةةاء الشخصةةةية األخةةةال  مةةةن عاليةةةة بمعةةةايير االلتةةة ا  املؤسسةةةة  ومتطةةةو   ومةةةو في التنفيةةة  

 أو جةةد  خطةةر أو مخالفةةة أ  عةةن مبكةر وقةة  فةة  اإلبةةالغ يةةتم أن السياسةة هةة   وتضةةمن. ومسةةؤولياههم واجبةاههم

 بشةةةةة   ذلةةةةة  ومعالجةةةةةة املسةةةةةتفيدين أو املصةةةةةلحة أصةةةةةحا  أو املؤسسةةةةةة لةةةةة  تتعةةةةةر  قةةةةةد محتمةةةةة  تصةةةةةر  سةةةةةوء

 مسةؤولياههم أداء أثنةاء والن اهةة الصةد  قواعةد مراعةا املؤسسةة  لصةال  يعمة  مةن كافةة علة  يجب كما. مناسب

 املؤسسةةة  لصةةال  يعمةة  مةةن كةة  تشةةجي  إلةة  السياسةةة هةة   ههةةد . بهةةا املعمةةول  واللةةوا   القةةوانين ب افةةة وااللتةة ا 

 أ  علةةةةةة  ينطةةةةةةو   وال ومقبةةةةةةول  آمةةةةةةن األمةةةةةةر بهةةةةةة ا القيةةةةةةا  أن الةةةةةة  و مةةةةةة ن هم مخالفةةةةةةات أو مخةةةةةةا ر أيةةةةةةة عةةةةةةن إلبةةةةةةالغل

 .مسؤولية

 

 



 

 
 

 النطا  -2

 مسةةةةؤولين أو أمنةةةةاء مجلةةةة  أعضةةةةاء كةةةةانوا سةةةةواء املؤسسةةةةة لصةةةةال  يعمةةةة  مةةةةن جميةةةة  علةةةة  السياسةةةةة هةةةة   تطبةةةةق

 أ  وبةةةةةةةدون  ، املؤسسةةةةةةة  فةةةةةة  مناصةةةةةةة هم عةةةةةةن النظةةةةةةر بصةةةةةةر  مستشةةةةةةةار ن أو متطةةةةةةوعين أو مةةةةةةو فين أو تنفيةةةةةة يين

 أو مخةةةا ر أيةةةة عةةةن اإلبةةةالغ وغيةةةرهم أو شةةةركاء مسةةةتفيدين مةةةن املصةةةلحة أصةةةحا  مةةةن أل  أيضةةةا ويمكةةةن. اسةةةتءناء

 .مخالفات

 

 املخالفات -3

 أو تشةةةةةةريعية أو قانونيةةةةةةة الت امةةةةةات بةةةةةة   األخةةةةةةالل أو ماليةةةةةة أو جنا يةةةةةةة مخالفةةةةةةات أ  الخا ئةةةةةة املمارسةةةةةةات تشةةةةةم 

 .املالية  السالمة أو لت ا اال عل  خطرا تش   التي تل  أو داخلية تنظيمية متطلبات

  :يل  ما الحصر، ال املثال سبي  عل  عنها، اإلبالغ يتوجب التي املخالفات وتشم 

 التصر  سوء أو (الفساد أو الرشو  ذل  ف  بما) القانوني غير السلوك. 

 عمليةةةات القيمةةةة، األشةةةياء اسةةةتخدا  إسةةةاء  ال اذبةةةة، النفقةةةات ادعةةةاء ذلةةة  فةةة  بمةةةا) املةةةال  التصةةةر  سةةةوء 

 .(مشبوهة لجهات دعم أو األموال غسي 

  لتعزيةةةةةز املؤسسةةةةةة  فةةةةة  منصةةةةةب  شةةةةةخ  اسةةةةةتخدا  مثةةةةة ) املصةةةةةال  تعةةةةةار  حةةةةةاالت عةةةةةن اإلفصةةةةةا  عةةةةةد 

 .(املؤسسة مصلحة فو   اآلخرين مصال  أو الخاصة مصالح 

 (الرسمية الوثا ق إتال  أو إخفاء إضاعة، ذل  ف  بما) االحتيال إم انية 

 نوعها. كان أيا ارت ابها يحتم  التي أو ارت ابها، يتم التي أو ، املرتكبة الجنا ية الجرا م 

   صحيحة . غير  بصور  تطبيقها أو الداخلية الرقابة وقواعد وأنظمة بالسياسات االلت ا عد 

   غيةر تفضةيلية معاملةة الجهةة تلة  ملةن  خارجيةة جهةة مةن مسةتحقة غيةر م افآت أو مناف  عل  الحصول 

 مبرر 

  قانونية غير بطريقة سرية معلومات عن اإلفصا. 

 املحاسبية بالبيانات التالعب 

 وسالم هم املو فين صحة ههديد. 

 األخالق  غير والسلوك املنهي السلوك قواعد ان هاك. 



 

 

 

 القانونية السلطات أو الصالحيات استخدا  سوء. 

  أعال  امل كور  املسا   من ب   يتعلق فيما والتستر الصم  مؤامر. 

 

 الضمانات. 4

 عةد  وضةمان املخالفةات عةنغ بةال  ال املؤسسة لصال  يعم  من ل   الفرصة إتاحة إل  السياسة ه   ههد 

 فقةةةةةدان لخطةةةةةر الةةةةةبالغ مقةةةةةد  تعةةةةةر  عةةةةةد  السياسةةةةةة وتضةةةةةمن. لةةةةة ل  نتيجةةةةةة اإليةةةةة اء أو لالنتقةةةةةا  تعرضةةةةةهم

 بةةاإلبالغ قيامةة  نتيجةةة العقةةا  أشةة ال مةةن شةة   وأل املؤسسةةة  فةة  االجتماعيةةة م انتةة  أو منصةةب  أو و يفتةة 

 معطيةةةةات الةةةبالغ مقةةةةد  لةةةد  تتةةةةوفر وأن نيةةةة بحسةةةةن املخالفةةةة عةةةةن اإلبةةةالغ يةةةةتم أن شةةةريطة مخالفةةةةة أيةةةة عةةةن

مةةةن اجةةة  حمايةةةة املصةةةلحة الشخصةةةية  مخطةةة  ب نةةة  ذلةةة  بعةةةد اتضةةة  إذا يهةةةم وال ومعقولةةةة، صةةةادقة اشةةةتبا 

 لةةةم مةةةا ذلةةة ، فةةة  رغبتةةة  عةةةد  عةةةن الةةةبالغ مقةةةد  هويةةةةللمبلةةةإ فةةة ن هةةة   السياسةةةة تضةةةمن عةةةد  الكشةةة  عةةةن 

 هويةةة وسةةرية كتمةةان علةة  للمحافظةةة ومناسةةب ممكةةن دجهةة كةة  بةة ل وسةةمتم. ذلةة  خةةال  علةة  القةةانون  يةةن 

 هويةة عةن الكش  يتم أن بالغ أ  م  للتعام  يتوجب معينة، حاالت ف  ولكن. مخالفة أ  عن البالغ مقد 

 علةة  يتوجةةب كةة ل . مختصةةة محكمةةة أ  أمةةا  الهويةةة كشةة  ضةةرور  املثةةال سةةبي  علةة  ومنهةةا الةةبالغ، مقةةد 

 آخةر ويتوجةب شةخ  أو مو ة  أل  كشةف  وعةد  قبلة  مةن املقةد  الةبالغ سةرية عل  املحافظة البالغ مقد 

 الةةةبالغ مقةةةد  إيةةة اء عةةةد  السياسةةةة تضةةةمن كمةةةا. الةةةبالغ حةةةول  بنفسةةة  تحقيقةةةات أيةةةة إجةةةراء عةةةد  أيضةةةا عليةةة 

 .السياسة ه   وفق املخالفات عن اإلبالغ بسبب

 

 مخالفة عن اإلبالغ إجراءات -5

 حين  ف  املناسب اإلجراء اتخاذ يسه  حتى مبكر  بصور  املخالفة عن اإلبالغ يفض  و . 

   علة  قةادر ي ةون  أن يجةب أنة  إال الةبالغ، صةحة إثبةات الةبالغ مقةد  مةن يطلةب ال أنة  من الرغم عل 

 .نية بحسن البالغ قد  أن  إثبات

 كتروني عبر البريد االل البالغ تقديم يتم.............................. 

 البريد  العنوان : 

 

 

 



 

 
 

 البالغ معالجة. 6

 املخالفةةةة  بيعةةةة علةةة  السياسةةةة هةةة   وفةةةق مخالفةةةة أ  عةةةن اإلبةةةالغ بخصةةةو  املتخةةة  اإلجةةةراء يعتمةةةد

 اتبةةا  ويةتم. رسةيي تحقيةةق او داخلة  تةدقيق أو رسةمية غيةةر مراجعةة إجةراء ذلةة  يتطلةب قةد إذ. ذاههةا

 :بالغ أ  معالجة ف  التالية الخطوات

  األمنةةةةةةاء مجلةةةةةة  ر ةةةةةةم  نا ةةةةةةب بةةةةةةا ال  البالغةةةةةةات اسةةةةةةتال  عنةةةةةةد باملؤسسةةةةةةة  األمنةةةةةةاء مجلةةةةةة  ر ةةةةةةم  يقةةةةةةو 

 لخةةةةال الةةةةبالغ مضةةةةمون  علةةةة (  األخيةةةةر ضةةةةد موجهةةةةا الةةةةبالغ يكةةةةن لةةةةم إذا) للمؤسسةةةةة  التنفيةةةة   واملسةةةةؤول

 .البالغ استال  من أسبو 

 يتخةةة   أن يجةةةب الةةة   الشةةة   و تحقيةةةق إجةةةراء يتوجةةةب كةةةان إذا مةةةا لتحديةةةد أوليةةةة مراجعةةةة إجةةةراء يةةةتم .

 .تحقيق إلجراء الحاجة بدون  البالغات بعض ح  ويمكن

 للتواص  هات  ورقم البالغ استال  ب شعار أيا  10 خالل البالغ مقد  تزويد يتم. 

 أمنةةاءومبةةرر  يةةتم إحالةةة الةةبالغ إلةة  نا ةةب ر ةةم  مجلةة   معقولةةة معطيةةات الةة  يسةةتند الةةبالغ أن تبةةين إذا 

 للتحقيق ف  البالغ و اصدار التوصية املناسبة . املؤسسة

 خةةالل التوصةةية وإصةةدار الةةبالغ فةة  التحقيةةق مةةن االن هةةاء املؤسسةةة أمنةةاء مجلةة  ر ةةم  نا ةةب علةة  يجةةب 

 .البالغ إحالة تاريخ من عم  أيا  عشر 

  واالعتماد للمصادقة املجل  ر م  ال  توصيات  األمناء مجل  ر م  نا ب يرف. 

 السةةار   العمةة  وقةةانون  الداخليةةة السياسةةية وفةةق املخالفةةة علةة  املترتبةةة الت ديبيةةة اإلجةةراءات تحديةةد يةةتم 

 املفعول 

 يجةةةو   ال ذلةةة ، ومةةة . إجةةةرا   يةةةتم تحقيةةةق أ  عةةةن بمعطيةةةات الةةةبالغ مقةةةد  تزويةةةد ممكنةةةا، ذلةةة  كةةةان متةةةى 

 بالت امةةةةات املؤسسةةةةة إخةةةةالل عليةةةة  يترتةةةةب قةةةةد ممةةةةا غيرهةةةةا أو ت ديبيةةةةة إجةةةةراءات بةةةة   الةةةةبالغ مقةةةةد  إعةةةةال 

 آخر شخ  تجا  السرية

   تنسةجم أن تضةمن ولكنهةا ومناسةبة، عادلةة بطريقةة مخالفة أ  عن اإلبالغ م  بالتعام  املؤسسة  تلت 

 .البالغ مقد  رغبات م  البالغ معالجة  ريقة

  



 

 

 

 ملحق نموذج إبالغ عن مخالفة

 
 (يرغب مقد  البالغ بكش  هويت معلومات مقد  البالغ )يمكن عد  تعبئة الجزء إذا لم 

  االسم

  الدور الو يفي

  اإلدار 

  رقم الهات 

  البريد اإللكتروني

  معلومات صندو  البريد

 معلومات مرتكب املخالفة

  االسم

  الدور الو يفي

  اإلدار 

  رقم الهات 

  البريد اإللكتروني

 ورقة إضافية ف  حالة وجود أكثر من شاهد(معلومات الشهود )إن وجدوا و باإلم ان إرفا  

  االسم

  الدور الو يفي

  اإلدار 

  رقم الهات 

  البريد اإللكتروني

 التفاصي 

   بيعة و نو  املخالفة 

  تاريخ ارت ا  املخالفة وتاريخ العلم بها

  م ان حدوث املخالفة 

  بيانات و مستندات تثب  ارت ا  املخالفة 

اسماء اشخا  آخرين اشتركوا ف  ارت ا  

 املخالفة 

 

  آية معلومة  او تفاصي  اخرى 

 التوقي : تاريخ تقديم البالغ

 


