
 

 

 

 

 

 

 

 سياسة اإلبالغ عن المخالفات

و حماية مقدمي البالغات   

لمؤسسة نماء الراجحي اإلنسانية   

  185مؤسسة أهلية مسجلة برقم 

 2020 اكتوبر/  الثانياإلصدار 
 2020/ 19/10( وتاريخ  21رقم )  مجلس األمناءتم االعتماد بقرار 

 



  

  2020 اكتوبر  الثانياإلصدار  

 سياسة اإلبالغ عن المخالفات وحماية مقدمي البالغات

2 

 تمهيد: 1

 مقدمة - 1

 مبعايري املؤسسة االلتزام ومتطوعي ومستشاري وموظفي التنفيذي واملدير جملس األمناء أعضاء على املخالفات عن اإلبالغ سياسة توجب
 خمالفة أي عن مبكر وقت يف اإلبالغ يتم أن السياسة هذه وتضمن. ومسؤولياهتم واجباهتم وممارسة العمل أثناء الشخصية األخالق من عالية
 هذه هتدف. مناسب بشكل ذلك ومعاجلة املستفيدين أو املصلحة أصحاب أو املؤسسة له تتعرض قد حمتمل تصرف سوء أو جدي خطر أو

 وال ومقبول آمن األمر هبذا القيام أن اىل وطمأنتهم خمالفات أو خماطر أية عن لإلبالغ املؤسسة  لصاحل يعمل من كل  تشجيع إىل السياسة
 .مسؤولية أي على ينطوي

 النطاق -2

 من ألي أيضا وميكن. استثناء أي وبدون املؤسسة، يف مناصبهم عن النظر بصرف املؤسسة لصاحل يعمل من مجيع على السياسة هذه تطبق
 .خمالفات أو خماطر أية عن اإلبالغ وغريهم أو شركاء مستفيدين من املصلحة أصحاب

 المخالفات  -3

 تلك أو ،داخلية تنظيمية متطلبات أو تشريعية أو قانونية التزامات أبي خاللاإل أو مالية أو جنائية خمالفات أي اخلاطئة املمارسات تشمل
 .املالية السالمة أو لتزاماال على خطرا تشكل اليت

  يلي: ما احلصر، ال املثال سبيل على عنها، اإلبالغ يتوجب اليت املخالفات وتشمل

 التصرف سوء أو الفساد( أو الرشوة ذلك يف مبا) القانوين غري السلوك. 
 جهةات دعةم أو األمةوال غسةل عمليةات القيمةة، األشياء استخدام إساءة الكاذبة، النفقات ادعاء ذلك يف مبا) املايل التصرف سوء 

 .مشبوهة(
 اآلخةرين مصةاحل أو اخلاصةة مصةاحله لتعزيةز املؤسسةة  يف منصةبه شخص استخدام مثل) املصاحل تعارض حاالت عن اإلفصاح عدم 

 .املؤسسة( مصلحة فوق
 (الرمسية الواثئق إتالف أو إخفاءأو  إضاعة ذلك يف مبا) االحتيال إمكانية. 
 كان نوعها.  أاي ارتكاهبا حيتمل اليت أو ارتكاهبا، يتم اليت أو ، املرتكبة اجلنائية اجلرائم 
 غري صحيحة . بصورة تطبيقها أو الداخلية الرقابة وقواعد وأنظمة ابلسياسات عدم االلتزام 
 مربرة غري تفضيلية معاملة اجلهة تلك ملنح خارجية جهة من مستحقة غري مكافآت أو منافع على احلصول. 
 قانونية غري بطريقة سرية معلومات عن اإلفصاح. 
 احملاسبية. ابلبياانت التالعب 
 وسالمتهم املوظفني صحة هتديد. 
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 األخالقي. غري والسلوك املهين السلوك قواعد انتهاك 
 القانونية السلطات أو الصالحيات استخدام سوء. 
 أعاله. املذكورة املسائل من أبي يتعلق فيما والتسرت الصمت 

 . الضمانات4

 وتضمن. لذلك نتيجة اإليذاء أو لالنتقام تعرضهم عدمو  املخالفات بالغ عنالا املؤسسة لصاحل يعمل من لكل السياسة هذه ضمنت
 نتيجة العقاب أشكال من شكل املؤسسة وألي يف االجتماعية مكانته أو منصبه أو وظيفته فقدان خلطر البالغ مقدم تعرض عدم السياسة
 وال ومعقولة، صادقة اشتباه معطيات البالغ مقدم لدى تتوفر وأن نية حبسن املخالفة عن اإلبالغ يتم أن شريطة خمالفة أية عن ابإلبالغ قيامه
 خمطئ. أبنه ذلك بعد اتضح إذا يهم

 القةانون يةنص مل مةا ذلةك، يف رغبتةه عةدم عنةد ه السياسةة تضةمن عةدم الكشة  عةن هويتةهمن أجل محاية املصلحة الشخصية للمبلغ فةنن هةذ
 معينةة، حةاالت يف ولكةن. خمالفةة أي عةن الةبالغ مقةدم هويةة سةرية على للمحافظة ومناسب ممكن جهد كل  بذل وسيتم. ذلك خالف على

 كمةةةاحمل أمةةام اهلويةةة كشةة   ضةةرورة املثةةال سةةبيل علةةى ومنهةةا الةةبالغ، مقةةدم هويةةة عةةن الكشةة  يةةتم أن اتبالغةةبعةةا ال مةةع للتعامةةل يتوجةةب
 ويتوجةب ،آخةر شةخص أو موظة  ألي كشةفه  وعةدم قبلةه مةن املقةدم الةبالغ سةرية علةى احملافظة البالغ مقدم على يتوجب كذلك.  ختصةامل
 . البالغ حول بنفسه حتقيقات أي إجراء عدم أيضا عليه

 إجراءات اإلبالغ عن مخالفة -5

 حينه يف املناسب اإلجراء اختاذ يسهل حىت مبكرة بصورة املخالفة عن اإلبالغ يفضل . 
 حبسةن البالغ قدم أنه إثبات على قادرا يكون أن جيب أنه إال البالغ، صحة إثبات البالغ مقدم من يطلب ال أنه من الرغم على 

 نية.
 عةةرب الربيةةد اإللكةةرتوين  الةةبالغ بتعبئةةة النمةةوذق املرفةةق وإرسةةاله تقةةدم يةةتمcomplaints@alrajhihum.org  أو تعبئتةةه مةةن

 .www.alrajhihum.orgموقع املؤسسة 
 غمعالجة البال -6

 غري مراجعة إجراء ذلك يتطلب قد إذ. ذاهتا املخالفة طبيعة على السياسة هذه وفق خمالفة أي عن اإلبالغ خبصوص املتخذ اإلجراء يعتمد
 بالغ: أي معاجلة يف التالية اخلطوات اتباع ويتم. رمسي حتقيق او داخلي تدقيق أو رمسية

 مل إذا) للمؤسسةة  التنفيةذي واملةدير جملةس األمنةاء رئةيس انئةب ابطالع البالغات استالم عند ابملؤسسة  جملس األمناء رئيس يقوم 
 البالغ. استالم من أسبوع خالل البالغ مضمون على(  األخري ضد موجها البالغ يكن

 البالغةةات بعةا حةل وميكةن. يتخةذه أن جيةب الةذي الشةكل و حتقيةق إجةةراء يتوجةب كةان  إذا مةا لتحديةد أوليةة مراجعةة إجةراء يةتم 
 .حتقيق إلجراء احلاجة بدون

mailto:complaints@alrajhihum.org
http://www.alrajhihum.org/
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 للتواصل هات  ورقم البالغ استالم إبشعار أايم 10 خالل البالغ مقدم تزويد يتم. 
 املؤسسة للتحقيق يف البالغ و  جملس أمناءمعقولة ومربرة يتم إحالة البالغ إىل انئب رئيس  معطيات اىل يستند البالغ أن تبني إذا

 اصدار التوصية املناسبة .
 اترية  مةن عمةل أايم عشةرة خةالل التوصةية وإصةدار الةبالغ يف التحقيةق مةن االنتهةاء املؤسسةة جملةس أمنةاء رئةيس انئةب علةى جيب 

 البالغ. إحالة
 واالعتماد للمصادقة اجمللس رئيس اىل توصياته جملس األمناء رئيس انئب يرفع. 
 املفعول. الساري العمل وقانون الداخلية السياسية وفق البالغ على املرتتبة اإلجراءات حتديد يتم 
 أبي الةةبالغ مقةدم إعةةالم جيةو  ال ذلةةك، ومةع. إجةةرا ه يةتم حتقيةةق أي عةن مبعطيةةات الةبالغ مقةةدم يةةتم تزويةد ممكنةا، ذلةةك كةان  مةىت 

 آخر. شخص جتاه السرية ابلتزامات املؤسسة إخالل عليه يرتتب قد مما غريها أو أتديبية إجراءات
 مةةع الةةبالغ معاجلةةة طريقةة تنسةةجم أن تضةةمن ولكنهةا ومناسةةبة، عادلةةة بطريقةةة خمالفةة أي عةةن اإلبةةالغ مةع ابلتعامةةل املؤسسةةة  تلتةزم 

 .البالغ مقدم رغبات
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 نموذج إبالغ عن مخالفة

 معلومات مقدم البالغ )يمكن عدم تعبئة الجزء إذا لم يرغب مقدم البالغ بكشف هويته(

 االسم 

 الدور الوظيفي 

 اإلدارة 

 رقم الهاتف 

 البريد اإللكتروني 

 معلومات صندوق البريد 

 معلومات مرتكب المخالفة

 االسم 

 الدور الوظيفي 

 اإلدارة 

 رقم الهاتف 

 البريد اإللكتروني 

 معلومات الشهود )إن وجدوا و باإلمكان إرفاق ورقة إضافية في حالة وجود أكثر من شاهد(

 االسم 

 الدور الوظيفي 

 اإلدارة 

الهاتفرقم    

 البريد اإللكتروني 

 التفاصيل

 طبيعة و نوع المخالفة  

 تاريخ ارتكاب المخالفة وتاريخ العلم بها 

 مكان حدوث المخالفة  

 بيانات و مستندات تثبت ارتكاب المخالفة  

 اسماء اشخاص آخرين اشتركوا في ارتكاب المخالفة  

 آية معلومة  او تفاصيل اخرى 

 تاريخ تقديم البالغ التوقيع:

 


