
 

 سياسة اإلببغ عن المخال ات وحماية م دمي الببغات*
 م دمة

لجمعيتتتة كنتتتوز لألستتتر ن المخال تتتات )ويشتتتار فليهتتتا فيمتتتا بعتتتد،  السياستتتة ( سياستتتة وفجتتتراءات اإلبتتتبغ عتتت
 ( توجتتتب التتتتزال  ع تتتاء مجلتتتب األمنتتتاء واللجتتتان المنبث تتتة بالجمعيتتتة)ويشتتتار فليهتتتا فيمتتتا بعتتتد،   المنتجتتتة

والمتتتدير التن يتتت   ومتتتوظ ي الم سستتتة بمعتتتايير عاليتتتة متتتن األختتتبق الشخصتتتية  ثنتتتاء العمتتتل وممارستتتة 
اتهل، وتشتتتجع كتتتل متتتن يعمتتتل لصتتتال  الم سستتتة ل بتتتبغ عتتتن  يتتتة مختتتالر  و مخال تتتات واجبتتتاتهل ومستتت ولي

ولمتتت نتهل التتتى  ن ال يتتتال بهتتت ا األمتتتر آمتتتن وم بتتتول وال ينلتتتو  عليتتت     مستتت ولية، متتتع مراعتتتاة قواعتتتد 
الصتتتتدق والنزا تتتتة  ثنتتتتاء  داء مستتتت ولياتهل وااللتتتتتزال بكافتتتتة ال تتتتوانين واللتتتتوائ  المعمتتتتول بهتتتتا، وت تتتتمن 

ستتتة  ن يتتتتل فبتتتبغ اللجنتتتة المختصتتتة فتتتي وقتتتت مبكتتتر عتتتن    مخال تتتة  و خلتتتر جتتتد   و ستتتوء  تتت ا السيا
تصتتترق محتمتتتل قتتتد تتعتتترض لتتت  الم سستتتتة  و  صتتتحاب المصتتتلحة  و المستتتت يدين ومعالجتتتة  لتتتال بشتتتتكل 

 . مناسب

 النلاق
ستتتتواء كتتتتانوا  ع تتتتاء مجلتتتتب  منتتتتاء  و  الجمعيتتتتةتلبتتتتق  تتتت ا السياستتتتة علتتتتى جميتتتتع متتتتن يعمتتتتل لصتتتتال  

ن يتتتت يين  و متتتتوظ ين  و مستشتتتتارين بصتتتترق النظتتتتر عتتتتن مناصتتتتبهل فتتتتي الم سستتتتة، وبتتتتدون مستتتت ولين ت
    استثناء. 

ويمكتتتتن  ي تتتتا  أل  متتتتن  صتتتتحاب المصتتتتلحة متتتتن مستتتتت يدين ومتتتتانحين ومتتتتوردين  و شتتتتركاء وغيتتتتر ل 
 .اإلببغ عن  ية مخالر  و مخال ات

 

 المخال ات:
و اإلختتتتتبل بتتتتت   التزامتتتتتات قانونيتتتتتة  و تشتتتتتمل الممارستتتتتات الخالئتتتتتة    مخال تتتتتات جنائيتتتتتة  و ماليتتتتتة  

 .تشريعية  و متللبات تنظيمية داخلية  و تلال التي تشكل خلرا  على الصحة  و السبمة  و البيئة

 :وتشمل المخال ات التي يتوجب اإلببغ عنها، على سبيل المثال ال الحصر، ما يلي

 .لتصرقالسلوال غير ال انوني )بما في  لال الرشوة  و ال ساد(  و سوء ا -1
ستتتوء التصتتترق المتتتالي )بمتتتا فتتتي  لتتتال ادعتتتاء الن  تتتات الكا بتتتة، فستتتاءة استتتتخدال األشتتتياء ال يمتتتة،  -2

 .عمليات غسل األموال  و دعل الجهات المشبو ة(
 الجمعيتتتتةعتتتتدل اإلفصتتتتاح عتتتتن حتتتتاالت تعتتتتارض المصتتتتال  )مثتتتتل استتتتتخدال شتتتتخن منصتتتتب  فتتتتي  -3

 .(يةالجمعلتعزيز مصالح  الخاصة  و مصال  انخرين فوق مصلحة 
 .فمكانية االحتيال )بما في  لال ف اعة، فخ اء  و فتبق الوثائق الرسمية( -4
 .الجرائل الجنائية المرتكبة،  و التي يتل ارتكابها،  و التي يحتمل ارتكابها  يا كان نوعها -5
 .عدل االلتزال بالسياسات و نظمة وقواعد الرقابة الداخلية  و تلبي ها بصورة غير صحيحة -6
افع  و مكافتتتغت غيتتتر مستتتتح ة متتتن جهتتتة خارجيتتتة لمعاملتتتة تلتتتال الجهتتتة معاملتتتة الحصتتتول علتتتى منتتت -7

 .ت  يلية غير مبررة
 .اإلفصاح عن معلومات سرية بلري ة غير قانونية -8



 

 .التبعب بالبيانات المحاسبية -9
 تهديد صحة الموظ ين وسبمتهل. -10
 انتهاال قواعد السلوال المهني والسلوال غير األخبقي -11
 .و السللات ال انونيةسوء استخدال الصبحيات   -12
 .وجود خلر كبير على الصحة  و السبمة العامة -13
 .م امرة الصمت والتستر فيما يتعلق ب   من المسائل الم كورة  عبا -14
 ال مانات:

تهتتتتدق  تتتت ا السياستتتتة فلتتتتى فتاحتتتتة ال رصتتتتة لكتتتتل متتتتن يعمتتتتل لصتتتتال  الجمعيتتتتة ل بتتتتبغ عتتتتن المخال تتتتات 
جتتتة لتتت لال وت تتتمن السياستتتة عتتتدل تعتتترض م تتتدل التتتببغ لخلتتتر و تتتمان عتتتدل تعر تتت  النت تتتال  و االيتتت اء نتي

ف تتتتدان وظي تتتتت   و منصتتتتب   و مكانتتتتت  االجتماعيتتتتة فتتتتي الجمعيتتتتة وأل  شتتتتكل متتتتن  شتتتتكال الع تتتتاب نتيجتتتتة 
قيامتتت  بتتتاإلببغ عتتتن    مخال تتتة شتتتريلة  ن يتتتتل اإلبتتتبغ عتتتن المخال تتتة بحستتتن نيتتتة و ن تتتتتوفر لتتتدى م تتتدل 

 ولة وال يهل ف ا ات   بعد  لال ب ن  مخلئ.الببغ مع معليات اشتباا صادقة ومع 

متتتن  جتتتل حمايتتتة المصتتتلحة الشخصتتتية للمبلتتتب فتتتإن  تتت ا السياستتتة ت تتتمن عتتتدل الكشتتتق عتتتن  ويتتتة م تتتدل 
التتتببغ عنتتتد عتتتدل رغبتتتت  فتتتي  لتتتال متتتا لتتتل يتتتنن ال تتتانون علتتتى ختتتبق  لتتتال وستتتيتل  لتتتال بشتتتكلة ممكتتتن 

، ولكتتتن فتتتي حتتتاالت معينتتتة يتوجتتتب ومناستتتب للمحافظتتتة علتتتى كتمتتتان وستتترية  ويتتتة الم تتتدل عتتتن    مخال تتتة
التعامتتتل متتتع    بتتتبغ  ن يتتتتل الكشتتتق عتتتن  ويتتتة م تتتدل التتتببغ ومنهتتتا علتتتى ستتتبيل المثتتتال  تتترورة كشتتتق 
الهويتتتة  متتتا    محكمتتتة مختصتتتة كتتت لال يتوجتتتب علتتتى م تتتدل التتتببغ المحافظتتتة علتتتى ستتترية التتتببغ الم تتتدل 

فجتتتتراء    تح ي تتتتات متتتتن قبلتتتت  وعتتتتدل كشتتتت   أل  موظتتتتق  و شتتتتخن  ختتتتر ويتوجتتتتب عليتتتت   ي تتتتا عتتتتدل 
بن ستت  حتتتول التتتببغ . كمتتا ت تتتمن السياستتتية عتتدل فيتتت اء م تتتدل التتببغ بستتتبب اإلبتتتبغ عتتن المخال تتتات وفتتتق 

   ا السياسة.

 خامسا : فجراءات اإلببغ عن مخال ة:
يلتتزل ت تتديل التتببغ عتتن المخال تتة فتتور اكتشتتافها ليستتهل اتختتا  اإلجتتراءات البزمتتة فتتي الوقتتت  -1

 المناسب.
 لتتتببغ وفتتتق النمتتتو   المعتتتد لتتت لال وت ديمتتت  عبتتتر البريتتتد اإللكترونتتتي  و عتتتن لريتتتقيتتتتل تعبئتتتة ا -2
 تسليم  لموقع الم سسة.          

 سادسا : معالجة الببغ:

يعتمتتتتد اإلجتتتتراء المت ختتتت  بخصتتتتون اإلبتتتتبغ عتتتتن    مخال تتتتة وفتتتتق  تتتت ا السياستتتتة علتتتتى لبيعتتتتة 
 و تتتتتدقيق داخلتتتي  و تح يتتتتق المخال تتتة  اتهتتتتا، ف  قتتتد يتللتتتتب  لتتتال فجتتتتراء مراجعتتتة غيتتتتر رستتتمية 
 رسمي. وفي كل األحوال يتل اتباج الخلوات التالية في معالجة    ببغ:

ت تتتول اللجنتتتة المختصتتتة عنتتتد استتتتبل الببغتتتات بتتتالبج رئتتتيب اللجنتتتة التن ي يتتتة بالم سستتتة  -1
تتتا  تتتد  ي تتتا متتتنهل( علتتتى م تتتمون التتتببغ  ونائبتتت  والمتتتدير التن يتتت   )ف ا لتتتل يكتتتن التتتببغ موجه 

 بوج من استبل الببغ.خبل  س
يتتتتل فجتتتراء مراجعتتتة  وليتتتة لتحديتتتد متتتا ف ا كتتتان يتوجتتتب فجتتتراء تح يتتتق وتحديتتتد الشتتتكل التتت    -3

 يجب  ن يتخ ا، ويمكن حل بعض الببغات بدون الحاجة إلجراء تح يق.
  يال بإشعار استبل الببغ. 10يتل تزويد م دل الببغ خبل  -4



 

 المنتجة  لألسر  النسائيةرئيسة جمعية كنوز                   

 سعود ال العزيز بن عبد سعود بن بن مشعل فيصل بنت لمياء
 

 التوقيع:

 

 

 

 

 

غيتتر صتتحي  فتتب يتتتل فجتتراء    تح يتتق ف تتافي متتا  ف ا تبتتين بعتتد نظتتر اللجنتتة فتتي التتببغ ب نتت  -5
 لل يتل ت ديل فثباتات ف افية بخصون الببغ.

ف ا تبتتتين  ن التتتببغ يستتتتند فلتتتى معليتتتات مع ولتتتة ومبتتتررة فإنتتت  يجتتتب علتتتى اللجنتتتة االنتهتتتاء  -6
 من التح يق في الببغ وفصدار التوصية خبل عشرة  يال عمل من تاري  فحالة الببغ.

ياتها التتتتى رئتتتتيب اللجنتتتتة التن ي يتتتتة للمصتتتتادقة واالعتمتتتتاد وفحالتتتتة التتتتببغ ترفتتتتع اللجنتتتتة توصتتتت -7
 فلى الجهة المختصة.

يتتتتل تحديتتتد اإلجتتتراءات الت ديبيتتتة المترتبتتتة علتتتى المخال تتتة وفتتتق السياستتتية الداخليتتتة وقتتتانون  -8
 العمل السار  الم عول متى كان  لال ممكنا .

ير تتتا ممتتتا قتتتد يترتتتتب عليتتت  فختتتبل ال يجتتتوز فعتتتبل م تتتدل التتتببغ بتتت   فجتتتراءات ت ديبيتتتة  و غ -9
 الم سسة بالتزامات السرية تجاا شخن آخر.

ت تتتول اللجنتتتة بح تتتظ و رشتتت ة الببغتتتات وفدراجهتتتا فتتتي مل تتتات ستتترية ويتتتتل تحتتتدي  المل تتتات  -10
 بشكل مستمر.

تلتتتتتزل الجمعيتتتتة بالتعامتتتتل متتتتع اإلبتتتتبغ عتتتتن    مخال تتتتة بلري تتتتة عادلتتتتة ومناستتتتبة، ولكنهتتتتا  -11
 ة الببغ مع رغبات م دل الببغ.ت من  ن تنسجل لري ة معالج

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


