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المخالفات عن اإلبالغ سٌاسة  

 المجمعة فً الكرٌم القرآن تحفٌظ لجمعٌة البالؼات مقدمً وحماٌة

 

 

 :مقدمة

السٌاسة"( " بعد، فٌما إلٌها المخالفات )وٌشار عن اإلبالغ وإجراءات سٌاسة توجب
أعضاء  علىلجمعٌة"( ا" بعد، فٌما إلٌها وٌشار) بالمجمعة لجمعٌة تحفٌظ القرآن الكرٌم
 عالٌة بمعاٌٌر االلتزام التنفٌذي وموظفً ومتطوعً الجمعٌةمجلس اإلدارة والمسإول 

 هذه وتضمن ، ومسإولٌاتهم واجباتهم وممارسة العمل أثناء الشخصٌة األخالقمن 

 تصرؾ سوء أو جدي خطر أو مخالفة أي عن مبكر وقت فً اإلبالغ ٌتم أن السٌاسة

 بشكل ذلك معالجة، و  نٌدمعٌة أو أصحاب المصلحة أو المستفٌالج له تعرضت قد محتمل

 والنزاهة الصدق قواعد مراعاةمن ٌعمل لصالح الجمعٌة  كافة على ٌجبكما ،  مناسب

 .بها المعمول واللوائح القوانٌن بكافة وااللتزام،  مسإولٌاتهم أداء أثناء
 أو مخاطر أٌة عن بالغلإلالجمعٌة كل من ٌعمل لصالح  تشجٌع لىإ السٌاسة هذه تهدؾ

 .مسإولٌة أي على ٌنطوي وال ومقبول آمن األمر بهذا القٌام أن الى وطمؤنتهم،  مخالفات
 

 :النطاق .1

سواء كانوا أعضاء مجلس ، من ٌعمل لصالح الجمعٌة  جمٌع على السٌاسة هذه تطبق
 عن النظر بصرؾ مستشارٌنأو مسإولٌن تنفٌذٌٌن أو موظفٌن أو متطوعٌن أو  إدارة

من أصحاب المصلحة من  ألي أٌضا ٌمكنوء ، استثنا أي وبدون ، جمعٌةال فً مناصبهم
 .مخالفات أو مخاطر أٌة عن اإلبالغ مستفٌدٌن ومانحٌن ومتبرعٌن وؼٌرهم

 

 :المخالفات .2

 قانونٌة التزامات بؤي اإلخالل أو مالٌة أو جنائٌة مخالفات أي الخاطئة الممارسات تشمل

 السالمة أو الصحة على خطرا   تشكل التً تلك أو داخلٌة تنظٌمٌة متطلبات أو تشرٌعٌة أو

 .البٌئة أو

 :ٌلً ما الحصر، ال المثال سبٌل على عنها، اإلبالغ ٌتوجب التً المخالفات وتشمل

 التصرؾ سوء أو (الفساد أو الرشوة ذلك فً بما) القانونً ؼٌر السلوك. 

  األشٌاء استخدام إساءة،  الكاذبة النفقات ادعاء ذلك فً بما) المالً التصرؾسوء 

 (.، عملٌات ؼسٌل األموال أو دعم لجهات مشبوهة القٌمة



 فً منصبه شخص استخدام المصالح )مثل تعارض حاالت عن اإلفصاح عدم 

 اآلخرٌن فوق مصلحة الجمعٌة(. مصالح أو الخاصة مصالحه لتعزٌز الجمعٌة

 (.الرسمٌة الوثائق إتالؾ أو إخفاء ، إضاعة ذلك فً بمال )االحتٌا إمكانٌة 

 كان أٌا ارتكابها ٌحتمل التً أو ، ارتكابها ٌتم التً أو ، المرتكبة الجنائٌة الجرائم 

 .نوعها

 ؼٌر بصورة تطبٌقها أو الداخلٌة الرقابة وقواعد وأنظمة بالسٌاسات االلتزام عدم 

 .صحٌحة

 الجهة تلك لمنح خارجٌة جهة من مستحقة ؼٌر مكافآت أو منافع على الحصول 

 .مبررة ؼٌر تفضٌلٌة معاملة

 قانونٌة ؼٌر بطرٌقة سرٌة معلومات عن اإلفصاح. 

 التالعببالبٌاناتالمحاسبٌة

 تهدٌدصحةالموظفٌنوسالمتهم

 انتهاكقواعدالسلوكًالسلوكو المهنؼٌرًاألخالق

 سوءاستخدامالصالحٌاتأوالسلطاتالقانونٌة

 مإامرةوالتستر الصمتفٌماٌتعلقبؤيمنالمسائلالمذكورةأعاله

 
 

 الضمانات .3

 عن بالغلإل لكل من ٌعمل لصالح الجمعٌة الفرصة تاحةإ إلى السٌاسة هذه تهدؾ

 عدم السٌاسة وتضمن ، لذلك نتٌجة اإلٌذاء أو لالنتقام تعرضهم عدم وضمان ، المخالفات

أو منصبه أو مكانته االجتماعٌة فً الجمعٌة  وظٌفته فقدان لخطر مقدم البالغ تعرض
 اإلبالغ ٌتم أن شرٌطة ، مخالفة أٌة عن اإلبالغب قٌامه نتٌجة العقاب أشكال من شكل وألي

 ، ومعقولة صادقة اشتباه معطٌات مقدم البالغ لدى تتوفر وأن،  نٌة بحسن المخالفة عن
 .مخطئ بؤنه ذلك بعد اتضح إذا ٌهم وال
فإن هذه السٌاسة تضمن عدم الكشؾ عن  ، بلػللم الشخصٌة المصلحة حماٌة أجل من

 سٌتمو،  ذلك خالؾ على القانون ٌنص لم ما ، عند عدم رؼبته فً ذلك مقدم البالغهوٌة 

 أي عن مقدم البالغ هوٌة وسرٌة كتمان على للمحافظة ومناسب ممكن جهد كل بذل

 هوٌة عن الكشؾ ٌتم أن بالغ أي مع للتعامل ٌتوجب معٌنة حاالت فً ولكن،  مخالفة
 ، مختصة محكمة أي أمام الهوٌة كشؾ ضرورة المثال سبٌل على ومنها ، مقدم البالغ

 كشفه وعدم ، قبله من المقدم بالغال سرٌة على المحافظة مقدم البالغ على ٌتوجب كذلك

 حول بنفسه تحقٌقات أٌة إجراء عدم أٌضا علٌه وٌتوجب،  آخر شخص أو موظؾ ألي

 هذه وفق المخالفات عن اإلبالغ سببب مقدم البالغ إٌذاءكما تضمن السٌاسة عدم  ، البالغ

  .السٌاسة



 
 :عن مخالفة اإلبالغإجراءات  .4

 فً  المناسب اإلجراء اتخاذحتى ٌسهل  مبكرة بصورة المخالفة عن اإلبالغ ٌفضل
 .حٌنه

 أن ٌجب هأن إال ، البالغ صحة إثبات مقدم البالغ من ٌطلب ال أنه من الرؼم على 

 .نٌة بحسن البالغ قدم أنه إثبات على قادرا   ٌكون

 طرٌق عن( المرفق النموذج خطٌا )وفق البالغ تقدٌم ٌتم: 

o  11952الرمز البرٌدي  494المجمعة ص.ب  :البرٌدي العنوان 

o :ًأو البرٌد اإللكترون   majmahquran1435@hotmail.com 
o  البالغمعالجة 

 طبٌعة على السٌاسة هذه وفق مخالفة أي عن اإلبالغ بخصوص المتخذ اإلجراء ٌعتمد 

 أو داخلً تدقٌق أو،  رسمٌة ؼٌر مراجعة إجراء ذلك ٌتطلب قد إذ،  ذاتها المخالفة

  :بالغ أي معالجة فً التالٌة الخطوات اتباع وٌتم،   رسمً تحقٌق

 مجلس رئٌس باطالعاستالم البالؼات  دعن)اسم الشخص أو اللجنة المسإولة(  ٌقوم 

 على) األخٌر ضد موجها البالغ ٌكن لم للجمعٌة )إذا التنفٌذي مسإولوال اإلدارة

 .البالغ استالم منأسبوع ل خال البالغ مضمون

 أن ٌجب الذي والشكل تحقٌق إجراء ٌتوجب كان إذا ما لتحدٌد أولٌة مراجعة إجراء ٌتم 

 .تحقٌق إلجراء الحاجة بدون اتالبالؼ بعض حل وٌمكن،  ٌتخذه

 للتواصل هاتؾ ورقم البالغ استالم بإشعارأٌام  11خالل البالغ مقدم تزوٌد ٌتم. 

 القرار هذا وٌكون ، إضافً تحقٌق أي إجراء ٌتم فلن ، مبرر ؼٌر البالغ أن تبٌن إذا 

 .البالغ بخصوص إضافٌة إثباتات تقدٌم ٌتم لم ما النظر إلعادة قابل وؼٌر نهائٌا

 لجنة  لىإ بالغال إحالة ٌتم ، ومبررة معقولة معطٌات الى ٌستند البالغ أن تبٌن إذا
 وإصدار البالغ فً للتحقٌق مكونة من أعضاء مجلس االدارة ال ٌقل عددهم عن ثالثة

 .المناسبة التوصٌة

 ٌخالل التوصٌة وإصدار البالغ فً التحقٌق من النتهاءاللجنة المختصة ا على جب 

 .البالغ حالةإ تارٌخ من عمل أٌام عشرة

 واالعتماد للمصادقة المجلس رئٌس الى توصٌاتهااللجنة المختصة  فعتر. 

 وقانون ، الجمعٌة سٌاسة وفق المخالفة على المترتبة التؤدٌبٌة اإلجراءات تحدٌد ٌتم 

 .المفعول ساري العمل

 مع، و  إجراإه ٌتم تحقٌق أي عن بمعطٌات البالغ مقدم تزوٌد ممكنا، ذلك كان متى 

 علٌه ٌترتب قد مما ؼٌرها أو تؤدٌبٌة إجراءات بؤي البالغ مقدم عالمإ ٌجوز ال ذلك

 .آخر شخص تجاه السرٌة بالتزامات الجمعٌة إخالل

 ال ولكنها ، ومناسبة عادلة بطرٌقة مخالفة أي عن اإلبالغ مع بالتعامل الجمعٌة تلتزم 
 .البالغ مقدم رؼبات مع البالغ معالجة طرٌقة تنسجم أن تضمن



 بالمجمعة جمعٌة تحفٌظ القرآن الكرٌمٌس مجلس إدارة رئ
 

 البعاديبن عبدالرحمن  أحمد

 المراجع:

م ، هذه السٌاسة ، 24/12/2121( فً 2اعتمد مجلس إدارة الجمعٌة فً اجتماعه رقم ) 

 الموضوعة سابقا .  التبلٌػ عن المخالفات وحماٌة المبلؽٌنوتحل محل جمٌع سٌاسات 

عن مخالفة إبالغملحق: نموذج   

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

  االسم

  الدور الوظيفي

  اإلدارة 

  رقم الهاتف

  البريد اإللكتروني

  معلومات صندوق البريد

 معلومات مرتكب المخالفة

  االسم

  الدور الوظيفي

  اإلدارة 

  رقم الهاتف

  اإللكترونيالبريد 

 معلومات الشهود )إن وجدوا. وباإلمكان إرفاق ورقة إضافية في حالة وجود أكثر من شاهد(

  االسم

  الدور الوظيفي

  اإلدارة 

  رقم الهاتف

  البريد اإللكتروني

 التفاصيل

  طبيعة ونوع المخالفة
 
 
 
 

تاريخ ارتكاب المخالفة وتاريخ العلم 
 بها

 
 

  المخالفةمكان حدوث 
 
 

بيانات أو مستندات تثبت ارتكاب 
 المخالفة

 
 



 

أسماء أشخاص آخرين اشتركوا في 
 ارتكاب المخالفة

 
 
 

  أية معلومات أو تفاصيل أخرى
 
 
 
 

 التوقيع: تاريخ تقديم البالغ:
 


