ادلملكة العربية السعودية

جلنة التنمية االجتماعية األهلية ابخلشابية

التاريخ :

مسجلة بوزارة ادلوارد البشرية والتنمية

ادلوافق

االجتماعية برقم ()351

/

/
/

14هـ
/

سياسة
اإلبالغ عن املخالفات
ومحاية مقدمي البالغات

عنوان اللجنة  :جازان _ اخلشابية ص.ب ( )1714هاتف  )0173292553( :رقم احلساب لدى مصرف الراجحي ( -)119608010535126فرع جازان

20م

ادلملكة العربية السعودية

جلنة التنمية االجتماعية األهلية ابخلشابية

التاريخ :

مسجلة بوزارة ادلوارد البشرية والتنمية

ادلوافق

االجتماعية برقم ()351

/

/
/

14هـ
/

احملتويات
 .1مقدمة
 .2النطاق
 .3املخالفات
 .4الضمانات
 .5إجراءات اإلبالغ عن خمالفة
 .6معاجلة البالغ
 .7ملحق :منوذج إبالغ عن خمالفة

عنوان اللجنة  :جازان _ اخلشابية ص.ب ( )1714هاتف  )0173292553( :رقم احلساب لدى مصرف الراجحي ( -)119608010535126فرع جازان

20م

ادلملكة العربية السعودية

جلنة التنمية االجتماعية األهلية ابخلشابية

التاريخ :

مسجلة بوزارة ادلوارد البشرية والتنمية

ادلوافق

االجتماعية برقم ()351

/

/
/

14هـ
/

 .1مقدمة
تٛجب ضٝاضٚ ١إجسا٤ات اإلبالغ عٔ املدايفات (ٜٚشاز إيٗٝا فُٝا بعد "،ايطٝاض )"١يًجٓ ١ايتُٓ ١ٝاالجتُاع١ٝ

االًٖ ١ٝباشبشابٜٚ( ١ٝشاز إيٗٝا فُٝا بعد "،ايًجٓ )"١عً ٢أعطا ٤صبًظ اإلدازٚ ٠املطؤ ٍٚايتٓفٝرَٛٚ ٟظفٞ
َٚتطٛع ٞايًجٓ ١االيتصاّ مبعاٜري عاي َٔ ١ٝاألخالم ايشدص ١ٝأثٓا ٤ايعٌُ ٚممازضٚ ١اجباتِٗ َٚطؤٚيٝاتِٗ .
ٚتطُٔ ٖر ٙايطٝاض ١إٔ ٜتِ اإلبالغ يف ٚقت َبهس عٔ أ ٟطبايف ١أ ٚخطس جد ٟأ ٚض ٤ٛتصسف ضبتٌُ قد
تتعسض ي٘ ايًجٓ ١أ ٚأصخاب املصًخ ١أ ٚاملطتفٝدَٚ ٜٔعازب ١ذيو بشهٌ َٓاضب .نُا جيب عً ٢نافَٔ ١
ٜعٌُ يصاحل ايًجَٓ ١ساعا ٠قٛاعد ايصدم ٚايٓصاٖ ١أثٓا ٤أداَ ٤طؤٚيٝاتِٗ ٚااليتصاّ بهاف ١ايكٛاْني ٚايًٛا٥ح
املعُ ٍٛبٗا .تٗدف ٖر ٙايطٝاض ١إىل تشجٝع نٌ َٔ ٜعٌُ يصاحل ايًجٓ ١يإلبالغ عٔ أ ١ٜطباطس أ ٚطبايفات
ٚطُأْتِٗ اىل إٔ ايكٝاّ بٗرا األَس آَٔ َٚكبٚ ٍٛال ٜٓط ٟٛعً ٢أَ ٟطؤٚي.١ٝ
 .2النطاق
تطبل ٖر ٙايطٝاض ١عً ٢مجٝع َٔ ٜعٌُ يصاحل ايًجٓ ١ضٛا ٤ناْٛا أعطا ٤صبًظ إداز ٠أَ ٚطؤٚيني تٓفٝرٜني
أَٛ ٚظفني أَ ٚتطٛعني أَ ٚطتشاز ٜٔبصسف ايٓظس عٔ َٓاصبِٗ يف ايًجٓٚ ،١بد ٕٚأ ٟاضتجٓاٚ .٤ميهٔ
أٜطا أل َٔ ٟأصخاب املصًخَ َٔ ١طتفٝدَٚ ٜٔاحنني َٚتربعني ٚغريِٖ اإلبالغ عٔ أ ١ٜطباطس أ ٚطبايفات.
 .3املخالفات
تشٌُ املُازضات اشباط ١٦أ ٟطبايفات جٓا ١ٝ٥أَ ٚاي ١ٝأ ٚاإلخالٍ بأ ٟايتصاَات قاْ ١ْٝٛأ ٚتشسٜع ١ٝأٚ
َتطًبات تٓظ ١ُٝٝداخً ١ٝأ ٚتًو اييت تشهٌ خطساً عً ٢ايصخ ١أ ٚايطالَ ١أ ٚايب.١٦ٝ
ٚتشٌُ املدايفات اييت ٜتٛجب اإلبالغ عٓٗا ،عً ٢ضب ٌٝاملجاٍ ال اسبصسَ ،ا :ًٜٞ
 ايطًٛى غري ايكاْ( ْٞٛمبا يف ذيو ايسش ٠ٛأ ٚايفطاد) أ ٚض ٤ٛايتصسف.
 ض ٤ٛايتصسف املاي( ٞمبا يف ذيو ادعا ٤ايٓفكات ايهاذب ،١إضا ٠٤اضتدداّ األشٝا ٤ايك ،١ُٝعًُٝات
غط ٌٝاألَٛاٍ أ ٚدعِ زبٗات َشب.)١ٖٛ
 عدّ اإلفصاح عٔ حاالت تعازض املصاحل (َجٌ اضتدداّ شدص َٓصب٘ يف ايًجٓ ١يتعصٜص َصاسب٘
اشباص ١أَ ٚصاحل اآلخس ٜٔفٛم َصًخ ١ايًجٓ.)١
 إَهاْ ١ٝاالحتٝاٍ (مبا يف ذيو إضاع ،١إخفا ٤أ ٚإتالف ايٛثا٥ل ايسمس.)١ٝ
 ازبسا ِ٥ازبٓا ١ٝ٥املستهب ،١أ ٚاييت ٜتِ ازتهابٗا ،أ ٚاييت حيتٌُ ازتهابٗا أٜا نإ ْٛعٗا.
 عدّ االيتصاّ بايطٝاضات ٚأْظُٚ ١قٛاعد ايسقاب ١ايداخً ١ٝأ ٚتطبٝكٗا بصٛز ٠غري صخٝخ.١
 اسبص ٍٛعًَٓ ٢افع أَ ٚهافآت غري َطتخك َٔ ١جٗ ١خازج ١ٝملٓح تًو ازبَٗ ١عاًَ ١تفط ١ًٝٝغري
َربز.٠
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 اإلفصاح عٔ َعًَٛات ضس ١ٜبطسٜك ١غري قاْ.١ْٝٛ
 ايتالعببايبٝاْاتاحملاضب ١ٝ
 تٗدٜدصخ١املٛظفنيٚضالَتِٗ 
 اْتٗاىقٛاعدايطًٛىاملٗين ٚايطًٛىغرياألخالق ٞ
 ض٤ٛاضتدداّايصالحٝاتأٚايطًطاتايكاْ ١ْٝٛ
َ ؤاَس٠ايصُت ٚايتطرتفُٝاٜتعًلبأَٟٔاملطاٌ٥املرنٛز٠أعالٙ
 .4الضمانات
تٗدف ٖر ٙايطٝاض ١إىل إتاح ١ايفسص ١يهٌ َٔ ٜعٌُ يصاحل ايًجٓ ١يإلبالغ عٔ املدايفات ٚضُإ عدّ
تعسضِٗ يالْتكاّ أ ٚاإلٜراْ ٤تٝج ١يريوٚ .تطُٔ ايطٝاض ١عدّ تعسض َكدّ ايبالغ شبطس فكدإ ٚظٝفت٘ أٚ
َٓصب٘ أَ ٚهاْت٘ االجتُاع ١ٝيف ايًجٓٚ ١أل ٟشهٌ َٔ أشهاٍ ايعكاب ْتٝج ١قٝاَ٘ باإلبالغ عٔ أ١ٜ
طبايف .١شسٜط ١إٔ ٜتِ اإلبالغ عٔ املدايف ١حبطٔ ْٚ ١ٝإٔ تتٛفس يدَ ٣كدّ ايبالغ َعطٝات اشتبا ٙصادق١
َٚعكٛيٚ ،١ال  ِٜٗإذا اتطح بعد ذيو بأْ٘ طبط.٧
َٔ أجٌ محا ١ٜاملصًخ ١ايشدص ١ٝيًُبًغ ،فإٕ ٖر ٙايطٝاض ١تطُٔ عدّ ايهشف عٔ َٖ ١ٜٛكدّ ايبالغ عٓد
عدّ زغبت٘ يف ذيوَ ،ا مل ٜٓص ايكاْ ٕٛعً ٢خالف ذيوٚ .ضٝتِ برٍ نٌ جٗد ممهٔ َٓٚاضب يًُخافظ١
عً ٢نتُإ ٚضسَ ١ٜٖٛ ١ٜكدّ ايبالغ عٔ أ ٟطبايفٚ .١يهٔ يف حاالت َعٜ ،١ٓٝتٛجب يًتعاٌَ َع أ ٟبالغ إٔ
ٜتِ ايهشف عٔ َٖ ١ٜٛكدّ ايبالغَٗٓٚ ،ا عً ٢ضب ٌٝاملجاٍ ضسٚز ٠نشف اهل ١ٜٛأَاّ أ ٟضبهُ ١طبتص.١
نريو ٜتٛجب عًَ ٢كدّ ايبالغ احملافظ ١عً ٢ضس ١ٜايبالغ املكدّ َٔ قبً٘ ٚعدّ نشف٘ ألَٛ ٟظف أٚ
شدص آخس ٜٚ.تٛجب عً ٘ٝأٜطا عدّ إجسا ٤أ ١ٜذبكٝكات بٓفط٘ ح ٍٛايبالغ .نُا تطُٔ ايطٝاض ١عدّ إٜرا٤
َكدّ ايبالغ بطبب اإلبالغ عٔ املدايفات ٚفل ٖر ٙايطٝاض.١
 .5إجراءات اإلبالغ عن خمالفة
ٜ فطٌ اإلبالغ عٔ املدايف ١بصٛزَ ٠بهس ٠حتٜ ٢طٌٗ ارباذ اإلجسا ٤املٓاضب يف ح.٘ٓٝ
 عً ٢ايسغِ َٔ أْ٘ ال ٜطًب َٔ َكدّ ايبالغ إثبات صخ ١ايبالغ ،إال أْ٘ جيب إٔ ٜه ٕٛقادزاً عً ٢إثبات أْ٘
قدّ ايبالغ حبطٔ ْ.١ٝ
ٜ تِ تكد ِٜايبالغ خطٝا (ٚفل ايُٓٛذج املسفل) عٔ طسٜل

 oايعٓٛإ ايربٜد :ٟاملًُه ١ايعسب ١ٝايطعٛد١ٜ

جاشإ:

 oأ ٚايربٜد اإليهرتtankshabih@hotmail.com :ْٞٚ
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 .6معاجلة البالغ
ٜعتُد اإلجسا ٤املتدر خبصٛص اإلبالغ عٔ أ ٟطبايفٚ ١فل ٖر ٙايطٝاض ١عً ٢طبٝع ١املدايف ١ذاتٗا .إذ قد
ٜتطًب ذيو إجساَ ٤ساجع ١غري زمس ١ٝأ ٚتدقٝل داخً ٞأ ٚذبكٝل زمسٜٚ. ٞتِ اتباع اشبطٛات ايتاي ١ٝيف
َعازب ١أ ٟبالغ:
ٜ ك(__ ّٛاألَني ايعاّ)_ عٓد اضتالّ ايبالغات باطالع زٝ٥ظ صبًظ اإلدازٚ ٠املطؤ ٍٚايتٓفٝر ٟيًجٓ( ١إذا
مل ٜهٔ ايبالغ َٛجٗا ضد األخري( عًَ ٢طُ ٕٛايبالغ خالٍ أضبٛع َٔ اضتالّ ايبالغ.
ٜ تِ إجساَ ٤ساجع ١أٚي ١ٝيتخدٜد َا إذا نإ ٜتٛجب إجسا ٤ذبكٝل ٚايشهٌ اير ٟجيب إٔ ٜتدر. ٙ
ٚميهٔ حٌ بعض ايبالغات بد ٕٚاسباج ١إلجسا ٤ذبكٝل.
ٜ تِ تصٜٚد َكدّ ايبالغ خالٍ 01أٜاّ بإشعاز اضتالّ ايبالغ ٚزقِ ٖاتف يًتٛاصٌ.
 إذا تبني إٔ ايبالغ غري َربز ،فًٔ ٜتِ إجسا ٤أ ٟذبكٝل إضايف ٜٚ.هٖ ٕٛرا ايكساز ْٗاٝ٥ا ٚغري قابٌ إلعاد٠
ايٓظس َا مل ٜتِ تكد ِٜإثباتات إضاف ١ٝخبصٛص ايبالغ.
 إذا تبني إٔ ايبالغ ٜطتٓد اىل َعطٝات َعكٛيَٚ ١ربزٜ ،٠تِ إحاي ١ايبالغ إىل املدٜس ايتٓفٝر ٟيًتخكٝل يف
ايبالغ ٚإصداز ايتٛص ١ٝاملٓاضب.١
 جيب عً ٢املدٜس ايتٓفٝر ٟاالْتٗا َٔ ٤ايتخكٝل يف ايبالغ ٚإصداز ايتٛص ١ٝخالٍ عشس ٠أٜاّ عٌُ َٔ تازٜذ
إحاي ١ايبالغ.
 تسفع ايًجٓ ١ايتٓفٝر ١ٜتٛصٝاتٗا اىل زٝ٥ظ اجملًظ يًُصادقٚ ١االعتُاد.
ٜ تِ ذبدٜد اإلجسا٤ات ايتأدٜب ١ٝاملرتتب ١عً ٢املدايفٚ ١فل ضٝاض ١ال٥خ ١تٓظ ِٝايعٌُ ٚقاْ ٕٛايعٌُ ايطازٟ
املفع.ٍٛ
َ ت ٢نإ ذيو ممهٓا ،تصٜٚد َكدّ ايبالغ مبعطٝات عٔ أ ٟذبكٝل ٜتِ إجساؤَٚ. ٙع ذيو ،ال جيٛش
إعالّ َكدّ ايبالغ بأ ٟإجسا٤ات تأدٜب ١ٝأ ٚغريٖا مما قد ٜرتتب عً ٘ٝإخالٍ ايًجٓ ١بايتصاَات ايطس ١ٜدباٙ
شدص آخس.
 تًتصّ ايًجٓ ١بايتعاٌَ َع اإلبالغ عٔ أ ٟطبايف ١بطسٜك ١عاديَٓٚ ١اضبٚ ،١يهٓٗا ال تطُٔ إٔ تٓطجِ
طسٜكَ ١عازب ١ايبالغ َع زغبات َكدّ ايبالغ.
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ملحق :نموذج إبالغ عن مخالفة
معلومات مقدم البالغ (يمكن عدم تعبئة هذا الجزء إذا لم يرغب مقدم البالغ بكشف هويته)
االسم
الدور الوظيفي
اإلدارة
رقم الجوال
البريد اإللكتروني
معلومات صندوق البريد
معلومات مرتكب المخالفة
االسم
الدور الوظيفي
اإلدارة
رقم الجوال
البريد اإللكتروني
معلومات الشهود (إن وجدوا .وباإلمكان إرفاق ورقة إضافية في حالة وجود أكثر من شاهد)
االسم
الدور الوظيفي
اإلدارة
رقم الجوال
البريد اإللكتروني
التفاصيل
طبيعة ونوع المخالفة
تاريخ ارتكاب المخالفة وتاريخ العلم بها
مكان حدوث المخالفة
بيانات أو مستندات تثبت ارتكاب المخالفة
أسماء أشخاص آخرين اشتركوا في ارتكاب المخالفة
أية معلومات أو تفاصيل أخرى
تاريخ تقديم البالغ:

التوقيع:
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