
 

 2من  1الصفحة 

 

 تإلابالغ عن املخالفات وحماية مقدمي البالػاسياسة 
 222 السياسةرقم 

 القيادة املعيار
 سياسة اإلبالغ عن املخالفات ومحاية مقدمي البالغات اسم السياسة

 التنفيذيملدير ا املسؤولية عن التطبيق
 قائمة املخالفات والضماانت ملقدمي البالغات. -1 املخرجات املتوقعة

 تشكيل جلنة اإلبالغ لدراسة البالغات ورفعها للجهات املعنية. -2
 هـ1443 - 1 النسخة

 

 الؼرض: -1
جلمعية مجعية مستودع ادلدينة “( السياسة“توجب سياسة وإجراءات اإلبالغ عن ادلخالفات )ويشار إليها فيما بعد، 

على أعضاء جملس اإلدارة وادلسؤول التنفيذي وموظفي ومتطوعي اجلمعية “( اجلمعية“ادلنورة اخلريي )ويشار إليها فيما بعد، 
االلتزام مبعايري عالية من األخالؽ الشخصية أثناء العمل ودمارسة واجباهتم ومسؤولياهتم. وتضمن ىذه السياسة أن يتم 

غ يف وقت مبكر عن أي خمالفة أو خطر جدي أو سوء تصرؼ حمتمل قد تتعرض لو اجلمعية أو أصحاب ادلصلحة أو اإلبال
ادلستفيدين ومعاجلة ذلك بشكل مناسب. كما جيب على كافة من يعمل لصاحل اجلمعية مراعاة قواعد الصدؽ والنزاىة أثناء 

عمول اها. هتدؼ ىذه السياسة إ ى تشيي  كل من يعمل لصاحل اجلمعية أداء مسؤولياهتم وااللتزام بكافة القوانني واللوائح ادل
 .لإلبالغ عن أية خماطر أو خمالفات وطمأنتهم ا ى أن القيام اهذا األمر آمن ومقبول وال ينطوي على أي مسؤولية

 
 :السياسة -2
 تلتزم اجلمعية إبعداد قائمة عن ادلخالفات اليت جيب اإلبالغ عنها. .1
كل من يعمل لصاحل اجلمعية لإلبالغ عن ادلخالفات وضمان عدم تعرضهم لالنتقام أو اإليذاء نتيية لتلتزم اجلمعية  .2

 .لذلك
دم تعرض مقدم البالغ خلطر فقدان وظيفتو أو منصبو أو مكانتو االجتماعية يف اجلمعية وألي شكل تضمن اجلمعية بع .3

 .من أشكال العقاب نتيية قيامو ابإلبالغ عن أية خمالفة
 اجلمعية بتطبيق إجراء اإلبالغ عن ادلخالفات ومعاجلة البالغات. تلتزم .4

 
 املسؤوليات: -3

 .أعضاء جملس إدارة .1
 .مسؤولني تنفيذيني .2
 مجي  ادلوظفني وادلتطوعني وادلستشارين. .3
 ماحنني ومتربعني. .4
 ادلستفيدين من خدمات اجلمعية. .5
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افرها: -4  املستندات الواجب ثو
 الالئحة األساسية لليمعية. .1
 الئحة الشؤون ادلالية.+  الئحة ادلوارد البشرية .2
 الئحة الرقابة الداخلية. .3
 .وإجراء اإلبالغ عنها قائمة ادلخالفات .4
 قائمة الضماانت. .5
 منوذج إبالغ عن خمالفة.+  خطوات معاجلة البالغ .6

 

 :ن من السياسةياملستهدفالنطاق: املستفيدين و  -5
 .أعضاء جملس إدارة .1
 .مسؤولني تنفيذيني .2
 ادلوظفني وادلتطوعني وادلستشارين.مجي   .3
 ادلستفيدين من خدمات اجلمعية.+  ماحنني ومتربعني .4

 :التطبيق -6
 قياس الفاعلية الزمن ادلسؤولية ةو اخلط ت
 قائمة ادلخالفات سنواي ادلراجعة الداخلية إعداد قائمة ابدلخالفات اليت يستوجب اإلبالغ عنها 1
 تعبئة منوذج اإلبالغ عند احلاجة اجلمي  ادلخالفةتنفيذ خطوات إجراء اإلبالغ عن  2
 استالم إشعار اإلبالغ عند احلاجة جلنة اإلبالغ تنفيذ خطوات معاجلة اإلبالغ 3

 

 القياس: -7

 كيفية القياس االستفادة من القياس ادلستهدؼ ادلؤشر ت
 ابدلخالفاتقائمة  حصر ادلخالفات عدد عدد ادلخالفات اليت يستوجب اإلبالغ عنها 1
إغالؽ الشكاوى  %111 نسبة معاجلة البالغات 2

 الداخلية واخلارجية
ت فاتقرير عن ادلخال

 ادلرفوعة وادلغلقة
 

 التطوير: -8
 أمتمة عملية اإلبالغ من ادلخالفات. .1
 ضبط ادلخالفات، وإعداد أتىيل يف كيفية معاجلتها وعدم تكرارىا. .2
 مراجعة السياسة سنواًي. .3

 

 :املراجع -9
 ىػ1443عام  –النسخة الرابعة  –الالئحة األساسية لليمعية  .4
 م.2121إصدار عام  -رد البشرية والتنمية االجتماعية واالمتثال الصادر من وزارة ادلوامعيار االلتزام  .5

 


