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 وبػػػػػعػػػػد :…. الػحػمػد هلل وحػػػده والػػصػػػػالة والػسػػػالم عػػػػلػػى مػػػن ال نػبػػي بػػػعػػػػده 
 مقدمة (1

اظا ممجبا،ياةمم“(ماظلياداةم“إظيهاامصيااامب،ا  مممممتوجبمديادةموإجراءاتماإلبالغمسنمادلكاظفاتم)وؼشاا م

سلااىمأسءاااءمالاارماإل ا  ممم“(ماجلا،يااة“..م)وؼشااا مإظيهااامصياااامب،اا  مممممبااوا يمساااو ماخلريؼااةم

وادللاؤو ماظؿففيا يموعاوزفيموعؿياوسيماجلا،ياةمامظؿاااريمع،ااؼريمساظياةمعانماصخاال ماظشك ايةمممممممممممم

مأثفاءماظ،المومما دةمواجؾاتهمموعلؤوظياتهم.موتءانمػ هماظليادةمأنمؼاؿمماإلباالغموموضاتمعؾ ارمممم

دوءمت رفمحمؿالمض متؿ،رضمظاهماجلا،ياةمأومأااقاملمادل القةممممممخيرمج يمأومسنمأيمخماظفةمأو

أومادللؿفي ؼنموع،اجلةمذظكمبش لمعفادب.مطاامجيبمسلىمطاصةمعنمؼ،المظ احلماجلا،يةمعراساا مم

ضواسا ماظ ا  مواظفااػاةمأثفااءمأ اءمعلاؤوظياتهمموامظؿااااريمب اصاةماظلاواغحمواظلاوابهمادل،ااو مبهااا.مممممممممم

خماظفااتمممأومىلمتشفيعمطلمعنمؼ،المظ احلماجلا،يةمظإلبالغمسنمأؼاةمخمااررممته فمػ هماظليادةمإ

موراأغؿهمماىلمأنماظلياريمبه اماصعرمآعنموعلؾو موممؼفيويمسلىمأيمعلؤوظية.

 النطاق (2

تيؾااااهمػاااا هماظليادااااةمسلااااىم يااااعمعاااانمؼ،ااااالمظ اااااحلماجلا،يااااةمدااااواءمطاااااغوامأسءاااااءممممممممممم

وسحمأومعلؿشاااااااااا ؼنمالااااااااارمإ ا  مأومعلاااااااااؤوظحمتففيااااااااا ؼحمأومعاااااااااوزفحمأومعؿياااااااااممم

ب ااااارفماظف ااااارمسااااانمعفاااااااؾهمموماجلا،ياااااة موبااااا ونمأيماداااااؿـفاء.مو  ااااانمأؼءاااااامصيمممممممم

عااااانمأااااااقاملمادل ااااالقةمعااااانمعلاااااؿفي ؼنموعاااااادمحموعؿااااا سحموشريػااااامماإلباااااالغمسااااانممممم

مأؼةمخماررمأومخماظفات.
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 المخالفات (3
ضاغوغيااةمأوممتشااالمادلاا داااتماخلارؽااةمأيمخماظفاااتمجفابيااةمأومعاظيااةمأوماإلخااال مبااأيماظؿااعاااتمممم

معؿيلؾاتمتف يايةم اخليةمأومتلكماظيتمتش لمخيرًامسلىماظ قةمأوماظلالعةمأوماظؾيؽة.متشرؼ،يةمأو

وتشمممملم انلاتناممممتت ان ممممغ ع هاممممى ابيمممم      ممممت   همممم   ممممً م 
 انلثتل ال انحصر  مت عهغ:

ماظللوكمشريماظلاغوغيم)عامومذظكماظرذو مأوماظفلا (أومدوءماظؿ رف. .1

ادلاظيم)عاامومذظاكما سااءماظففلااتماظ اذباة مإدااء ماداؿك اريماصذاياءماظليااة ممممممممممدوءماظؿ رفم .2

مسالياتمشليلماصعوا مأوم سممجلهاتمعشؾوػة(.

س ريماإلص احمسنمحامتمت،ا ضمادل ااحلم)عـالماداؿك اريمذاكصمعف اؾهموماجلا،ياةمظؿ،اؼاامممممممم .3

مع احلهماخلااةمأومع احلماآلخرؼنمصو مع لقةماجلا،ية(.

مامحؿيا م)عامومذظكمإضاسةمإخفاءمأومإتالفماظوثابهماظرمسية(.إع اغيةم .4

ماجلرابمماجلفابيةمادلرت ؾةمأوماظيتمؼؿمما ت ابهامأوماظيتمحيؿالما ت ابهامأؼامطانمغوسها. .5

مس ريمامظؿااريمباظلياداتموأغ اةموضواس ماظرضابةماظ اخليةمأومتيؾيلهامب و  مشريماقيقة. .6

معلؿقلةمعنمجهةممخا جيةمدلفهمتلكماجلهةمع،اعلةمتفءيليةماحل و مسلىمعفاصعمأومع اصآتمشري .7

مع   .مشري

ماإلص احمسنمع،لوعاتمدرؼةمبيرؼلةمشريمضاغوغية. .8

ماظؿالسبمباظؾياغاتماحملادؾية. .9

مته ؼ ماقةمادلوزفحمودالعؿهم. .10

ماغؿهاكمضواس ماظللوكمادلهينمواظللوكمشريماصخالضي. .11

مية.دوءمادؿك اريماظ الحياتمأوماظللياتماظلاغوغ .12

 .عؤاعر ماظ اتمواظؿلرتمصياامؼؿ،لهمبأيمعنمادللابلمادل طو  مأساله .01
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 : الضمانات (4
تهاااا فمػاااا هماظليادااااةمإىلمإتاحااااةماظفراااااةمظ اااالمعاااانمؼ،ااااالمظ اااااحلماجلا،يااااةمظإلباااااالغممممممممممم

سااااانمادلكاظفااااااتموضااااااانمسااااا ريمت،رضاااااهممظالغؿلااااااريمأوماإلؼااااا اءمغؿيفاااااةمظااااا ظك.موتءاااااانمممم

وزيفؿااااااهمأومعف ااااااؾهمأومع اغؿااااااهماظليادااااااةمساااااا ريمت،اااااارضمعلاااااا ريماظااااااؾالغمخلياااااارمصلاااااا انمم

امجؿااسيااااااةموماجلا،يااااااةموصيمذاااااا لمعاااااانمأذاااااا ا ماظ،لاااااااملمغؿيفااااااةمضياعااااااهمباااااااإلبالغمم

ساااانمأؼااااةمخماظفااااة.مذاااارؼيةمأنمؼااااؿمماإلبااااالغمساااانمادلكاظفااااةم لاااانمغيااااةموأنمتؿااااوصرمظاااا ىمممممم

علاااا ريماظااااؾالغمع،يياااااتماذااااؿؾاهماااااا ضةموع،لوظااااةم ومممؼهااااممإذاماتءااااهمب،اااا مذظااااكمبأغااااهممممممممممم

مخميئ.

ادل ااااالقةماظشك ااااايةمظلاؾلاااااسمصاااااإنمػااااا هماظلياداااااةمتءاااااانمسااااا ريممممممعااااانمأجااااالم اؼاااااةممم

اظ شاااا مساااانمػوؼااااةمعلاااا ريماظااااؾالغمسفاااا مساااا ريم شؾؿااااهمومذظااااكم عااااام مؼاااافصماظلاااااغونممممممممممم

سلاااااىمخاااااالفمذظاااااك.مودااااايؿممبااااا  مطااااالمجهااااا ممم ااااانموعفادااااابمظلاقاص اااااةمسلاااااىممممممممممم

طؿاااااااانموداااااارؼةمػوؼااااااةمعلاااااا ريماظااااااؾالغمساااااانمأيمخماظفااااااة.موظ اااااانمومحااااااامتمع،يفااااااة ممم

غمأنمؼاااااؿمماظ شااااا مسااااانمػوؼاااااةمعلااااا ريماظاااااؾالغ موعفهاااااامممممؼؿوجااااابمظلؿ،اعااااالمعاااااعمأيمباااااالمم

سلااااااىمدااااااؾيلمادلـااااااا مضاااااارو  مطشاااااا ما وؼااااااةمأعاااااااريمأيمحم اااااااةمخمؿ ااااااة.مطاااااا ظكممممم

ؼؿوجاااابمسلااااىمعلاااا ريماظااااؾالغماحملاص ااااةمسلااااىمداااارؼةماظااااؾالغمادللاااا ريمعاااانمضؾلااااهموساااا ريممممممممم

طشاااافهمصيمعوزاااا مأومذااااكصمآخاااار.موؼؿوجاااابمسليااااهمأؼءااااامساااا ريمإجااااراءمأؼااااةم ليلاااااتممممممممم

تءااااانماظليادااااةمساااا ريمإؼاااا اءمعلاااا ريماظااااؾالغمبلااااؾبماإلبااااالغمممممبففلااااهمحااااو ماظااااؾالغ.مطااااااممم

مسنمادلكاظفاتموصهمػ هماظليادة.
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 إجراءات اإلبالغ عن مخالفة (5
م.حيفهمومادلفادبماإلجراءماختاذمؼلهلمحؿىمعؾ ر مب و  مادلكاظفةمسنماإلبالغمؼفءل

مسلىمضا  ًامؼ ونمأنمجيبمأغهمإمماظؾالغ ماقةمإثؾاتماظؾالغمعل ريمعنمؼيلبمممأغهمعنماظرشممسلى

م.غيةم لنماظؾالغمض ريمأغهمإثؾات

مررؼهمسن(مادلرصهماظفاوذجموصه)مخيياماظؾالغمتل ؼممؼؿم

 محتفظة  لهد وادي مركس 93364  انرمس/  3106 ب. صانع هان انًرعدي: 
 اتزان م طقة انرعث

 biirr1437@biirr1437@gmail.comأو انًرعد ابنك رونغ:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:biirr1437@gmail.com
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 معالجة البالغ (6
مرؾي،اااااةمسلاااااىماظلياداااااةمػااااا هموصاااااهمخماظفاااااةمأيمسااااانماإلباااااالغمخب اااااو مادلؿكااااا ماإلجاااااراءمؼ،ؿاااااا 

م لياااااهمأوم اخلااااايمتاااا ضيهممأوم مسياااااةمشاااااريمعراج،ااااةممإجاااااراءمذظاااااكمؼؿيلاااابممضااااا مإذ.مذاتهاااااامادلكاظفااااةم

م:بالغمأيمع،اجلةموماظؿاظيةماخليواتماتؾاعموؼؿم.م مسي

مالااااارم بااااايرمباااااارالعماظؾالشااااااتماداااااؿالريمسفااااا م_(ادللاااااؤوظةماظلففاااااةمأوماظشاااااكصمادااااام)__مؼلاااااوري

معءااااااونمسلاااااى)ماصخاااااريمضااااا معوجهااااااماظاااااؾالغمؼ ااااانم مإذا)مظلفا،ياااااةماظؿففيااااا يموادللاااااؤو ماإل ا  

م.اظؾالغمادؿالريمعنمأدؾوعمخال ماظؾالغ

مجيااااابماظاااا يممواظشاااا لمم ليااااهممإجااااراءممؼؿوجاااابممطاااااانمإذامعاااااممظؿق ؼاااا ممأوظيااااةممعراج،ااااةممإجااااراءممؼااااؿمم

م. ليهمإلجراءماحلاجةمب ونماظؾالشاتمب،ضمحلمو  ن.مؼؿك همأن

م.ظلؿواالمػات مو ضمماظؾالغمادؿالريمبإذ،ا مأؼاريم10خال ماظؾالغمعل ريمتاوؼ مؼؿم

مغهابياااااماظلاااارا مػاااا اموؼ ااااون.مإضاااااوم ليااااهمأيمإجااااراءمؼااااؿممصلاااانمعاااا   مشااااريماظااااؾالغمأنمتااااؾحمإذا

م.اظؾالغمخب و مإضاصيةمإثؾاتاتمتل ؼممؼؿمم معاماظف رمإلسا  مضابلموشري

مإىلماظاااااااااؾالغمإحاظاااااااااةمؼاااااااااؿمموعااااااااا    مع،لوظاااااااااةمع،ييااااااااااتماىلمؼلاااااااااؿف ماظاااااااااؾالغمأنمتاااااااااؾحمإذا

م.ادلفادؾةماظؿوايةموإا ا ماظؾالغمومظلؿقليهم___________

مسشااااار مخاااااال ماظؿواااااايةموإاااااا ا ماظاااااؾالغموماظؿقلياااااهمعااااانمامغؿهااااااءم___________مسلاااااىمجياااااب

م.اظؾالغمإحاظةمتا ؼخمعنمسالمأؼاري

م.وامسؿاا مظلا ا ضةماجمللرم بيرماىلمتواياتها_____________مترصع

م______________ديادااااااةموصااااااهمادلكاظفااااااةمسلااااااىمادلرتتؾااااااةماظؿأ ؼؾيااااااةماإلجااااااراءاتم  ؼاااااا مؼااااااؿم

م.ادلف،و ماظلا يماظ،الموضاغون

موعاااااع.مإجاااااراؤهمؼاااااؿمم لياااااهمأيمسااااانمع،ييااااااتماظاااااؾالغمعلااااا ريمتاوؼااااا ممم فاااااا مذظاااااكمطاااااانمعؿاااااى

مسلياااااهمؼرتتااااابمضااااا ممماااااامشريػاااااامأومتأ ؼؾياااااةمإجاااااراءاتمباااااأيماظاااااؾالغمعلااااا ريمإساااااالريمجياااااو مممذظاااااك 

م.آخرمذكصمجتاهماظلرؼةمباظؿااعاتماجلا،يةمإخال 
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متءااااانمممموظ فهااااامموعفادااااؾة مسا ظااااةممبيرؼلااااةمخماظفااااةممأيمساااانمماإلبااااالغمعااااعممباظؿ،اعاااالماجلا،يااااةممتلؿاااااري

م.اظؾالغمعل ريم شؾاتمععماظؾالغمع،اجلةمررؼلةمتفلفممأن

 نموذج إبالغ عن مخالفة في جمعية البر الخيرية بمركز وادي عمود (7
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 معلومات مقدم البالغ )يمكن عدم تعبئة ىذا الجزء إذا لم يرغب مقدم البالغ بكشف ىويتو(
  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. وباإلمكان إرفاق ورقة إضافية في حالة وجود أكثر من شاىد(

  االسم
  الدور الوظيفي

  اإلدارة
  رقم الهاتف

  اإللكترونيالبريد 
  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

 التوقيع: تاريخ تقديم البالغ:
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 تصريح من وزارة و الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

 م6106( لعام 696برقم )

 

 

 
 11من  9الصفحة 

 

 املراجع
مموماظلياداااااااااةمػااااااااا هممو(مم1)ممامجؿاااااااااااعموماجلا،ياااااااااةمإ ا  مالااااااااارماسؿاااااااااا 

مسااااااانماإلباااااااالغمدياداااااااةم ياااااااعمحمااااااالماظلياداااااااةمػااااااا همو ااااااال.ممري24/1/2019

م.دابلامادلوضوسةممادلؾلغحمو اؼةمادلشروسةمشريمادلاا دات
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 المملكة العربية السعودية
 تصريح من وزارة و الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

 م6106( لعام 696برقم )

 

 

 
 11من  11الصفحة 

 

 من مجلس ادارة الجمعية اعتماد نموذج 
محافظػػػػػػػػػػة الريػػػػػػػػػػ  من قػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػوادي عمػػػػػػػػػػود ب البػػػػػػػػػػر الخيريػػػػػػػػػػةدارة جمعيػػػػػػػػػػة إفقػػػػػػػػػػد اطلػػػػػػػػػػع مجلػػػػػػػػػػ  

اإلبػػػػػػػػػػػػالغ عػػػػػػػػػػػػن  سياسػػػػػػػػػػػػةعلػػػػػػػػػػػػى  62/0/6109بتػػػػػػػػػػػػاريخ  (0)رقػػػػػػػػػػػػم  اجتماعػػػػػػػػػػػػوفػػػػػػػػػػػػي   جػػػػػػػػػػػػازان 
والعمػػػػػػػػػػػػل بموجبهػػػػػػػػػػػػػا  اعتمادىػػػػػػػػػػػػاوقػػػػػػػػػػػػرر ، الممارسػػػػػػػػػػػػات غيػػػػػػػػػػػػر المشػػػػػػػػػػػػروعة وحمايػػػػػػػػػػػػة المبل ػػػػػػػػػػػػين 

 ونشرىا على الموقع االلكتروني للجمعية وفق الصي ة المرفقة  باالعتماد
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