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 سياسة محاية املبلغني

 اجلمعية اخلريية بالبشائر 

  

وذلك للعمل م مت اعتماد سياسة محاية املبلغني    ٢٠٢٢/ ١١/٩وتاريخ  ٦مبوجب قرار جملس اإلدارة رقم 

  وفقها

  

  

  

  

  

  



 

 

  

 مق�مة
�ار (ال��الفات  ع� اإل�الغ و�جاءات س	اسة ت�ج���ة �ال(�ائ  ")  ال&	اسة" �ع#، !	�ا إل�هاو�ار(لل+�*	ة ال��� و
��عای�  االل0<امأع;اء م+ل: اإلدارة و ال�&7ول ال50ف�34 وم�2في وم0/�عي ال+�*	ة  على") ل+�*	ةا" �ع#، !	�ا إل�ها

 وقM فيأن یG0 اإل�الغ  ال&	اسة ه4ه وت;�� .وم&7ول	اتهG واج(اتهG وم�ارسة الع�ل أث5اء ال��D	ة األخالقعال	ة م� 
 ع� O)أو م�الفة أ3م ف س�ء أو ج#3 خ/D�0ل تQضت ق# م�*	ة أو أصQاب ال�DلQة أو ال�&0ف�#ی� ال+ له 0ع

 أداء أث5اء وال5<اهة الD#ق ق�اع# ماعاة� Yع�ل لDالح ال+�*	ة م كافة على �X�+Yا  .م5اس� ��Oل ذلV ومعال+ة
Xل م� Yع�ل لDالح ال+�*	ة  ت�+	ع لىإ ال&	اسة ه4ه ته#ف. بها ال�ع��ل والل�ائح الق�ان�� �Oافةواالل0<ام  م&7ول	اته

 أYة ع� لإل�الغaم�الفات أو م�ا Gأن0ه�aام أنإلى  و	cبه4ا ال   .م&7ول	ة أ3 على ی3�/5  وال ومق�eل آم� األم

  ال	�اق

  )١(مادة 

fe/اسة ه4ه ت	ع على ال&	أو  ج� ��4ی�ت5ف ��ان�ا أع;اء م+ل: إدارة أو م&7ولX ة س�اء	الح ال+�*Dع�ل لY م�
ف م&0�ار��م�2ف�� أو م0/�ع�� أو D� g5ع� ال Gهeةال في م5اص	ون +�*#h5اء أ3 ،وi0و  .اس�O��م�  أل3 أY;ا 

 Gهع�� وغ�e0وم ��Q#ی� ومان�ة م� م&0فQلDاب ال�Qة ع� اإل�الغأصYأ aم�الفات أو م�ا.  

  ال��الفات

  )٢(مادة 

�*	ة أو قان�ن	ة ال0<امات �أ3 اإلخالل أو مال	ة أو ج5ائ	ة م�الفات أ3 ال�اkaة ال��ارسات ت��ل� م0/ل(ات أو ت
  .الe�kة أو ال&المة أو الQDة على خ/اً  ت�Oل ال0ي تلV أو داخل	ة تg5	�	ة

،مایلي ال ال�iال سe�ل ع5ها،على اإل�الغ ی�0ج� ال0ي ال��الفات ت��لDQال: 
 القان�ني  ال&ل�ك ف س�ء أو) الف&اد أو الش�ة ذلV في ��ا(غ�D0ال. 



 

 

  فس�ءD0في ��ا( ال�الي ال Vاذ�ة ال5فقات ادعاء ذلpاء اس�0#ام إساءة، ال	ة األش�	cات ال	ل األم�ال ، ع�ل�غ&
  ).أو دعG ل+هات م��eهة

 اح ع#مDالح  تعارض حاالت ع� اإلفDل (ال�iاس�0#امم sه ش�)D5ة  في م	ال+�*>� ال�اصة مDالQه ل0ع<
�� ف�ق مDلQة ال+�*	ة مDالح أو ).اآلخ

 ة	انOا إم	في ��ا(ل االح0 Vإتالف أو إضاعة،إخفاء ذل fة ال�ثائ	س� ).ال
 Gائ ن�عها كان أYا ارتpابها �0QYل ال0ي ارتpابها،أو یG0 ال0ي ال�تp(ة،أو ال+5ائ	ة ال+
 اسات االل0<ام ع#م	ة �ال&�gقا�ة وق�اع# وأن  .صQ	Qة غ� ��Dرة ت/e	قها أو ال#اخل	ة ال

 
 ل�DQافآت أو م5افع على الOم رة غ� تف;�ل	ة معاملة ال+هة تلV ل�5ح خارج	ة جهة م� م&Q0قة غ�eم. 
 احDة معل�مات ع� اإلف��قة س/�  .قان�ن	ة غ�
 ة	eاسQانات ال�	eال0الع� �ال 
 Gو سالم0ه ��ة ال��2فQته#ی# ص. 
   .األخالقيان0هاك ق�اع# ال&ل�ك ال�ه5ي و ال&ل�ك غ�
 ة	ات القان�ن	الحDس�ء اس�0#ام ال&ل/ات و ال. 
 رة�X4ا ال�Yالق;ا� fا ی0عل�	!  م7امة الM�D أو ال0&0

  ال��انات

  ) ٣(مادة 

 تعضهG ع#م وض�ان ال��الفات ع� لإل�الغلpل م� Yع�ل لDالح ال+�*	ة  الفصة تاحةإ إلى ال&	اسة ه4ه ته#ف
أو مD5(ه أو مOان0ه  و2	ف0ه فق#ان ل�/ مق#م ال(الغ تعض ع#م ال&	اسة وت;��ل4لV ن0	+ة اإلی4اء أو لالن0قام

�/ةم�الفة أYة ع� �اإل�الغ y	امه ن0	+ة العقاب أشOال م� شOل وأل3االج�0اx	ة في ال+�*	ة  ع� اإل�الغ یG0 أن ش

  .م�/ئ �أنه ذلV �ع# ات;ح إذا یهG ومعق�لة،وال صادقة اش0(اه مع/	ات مق#م ال(الغ ل#z ت�0ف وأن ن	ة �Q&� ال��الفة

  )٤(مادة

�ف ع� ه��ة مق#م ال(الغ إال  في حاالت  p5ة،ی�0ج�ع#م ال�أنال(الغ   معال0عامل   مع G0ف ی�pة ع� ال�مق#م  ه�
  .م�D0ة م�OQة أ3 أمام اله��ة ك�ف ضورة ال�iال سe�ل على ،وم5هاال(الغ

 )٥(مادة 



 

 

�ة على ال�Qافgةمق#م ال(الغ  على ی�0ج� ، �Xا ال  آخ ش�s أو م�2ف أل3 ك�فه وع#م قeله م� ال�ق#م ال(الغ س

  .fQY له إجاء تQق�f ب5ف&ه ح�ل ال(الغ

 إج"اءات اإل�الغ ع� م�الفة

 )٦(مادة 

ة ��Dرة ال��الفة ع� اإل�الغO)هل  م&Y اء ات�اذح0ى  في ح�5ه م0ى ما Xان ذلV م�5Oاً  ال�5اس� اإلج
  
  

  )٧(مادة 

 �+Y   أنعلى مق#م ال(الغ Y ن�O  ًال(الغ ق#م أنه إث(ات على قادرا  ��&Q ة	ة ال(الغ   نQه إث(ات ص	عل �+Y وال  
  

  )٨(مادة 

�f  ) ال�فf ال��5ذجوفY) f+� على مق#م ال(الغ أن Yق#م ال(الغ  خ/	ا a ع�:  
 ��ة  �ال(�#3  ال+�*	ة ال��eالع�5ان  ال   . ٤ص ب   ٦١٩٩٥ائ
   وني0pاالل #�eالcom.gmail@٠٨٧٠bshair. 
   ة	م�قع ال+�*org.bshair.www  
  

 

  معال(ة ال)الغ

  )٩(مادة 

  :إدارة ال+�*	ة وهG ت�Oل ال+�*	ة ل+5ة دائ�ة ل�OافQة الف&اد ت�p0ن  م� ثالثة م� أع;اء م+ل: 
اني  ح&� ���M ح��/ األس0اذ  - ١�� ال
اني /األس0اذ - ٢�� عe#هللا دمحم عe#هللا ال



 

 

اني علي ح&� علي/ األس0اذ - ٣�� ال
ها في ال�ادة  و2	ف0ها Xة ال�ارد ذkaأعاله) ٢(ت0لقى ال(الغات ع� ال��ارسات ال�ا.  

    )١٠(ال�ادة

 ال(الغ �OY لGإذا (لل+�*	ة  ال50ف�34 ال�#یو  اإلدارة م+ل: رئ	: �اaالعع5# اس0الم ال(الغات  تق�م ل+5ة مOافQة الف&اد
 .ال(الغ اس0الم م�ل أس�eع خال ال(الغ م;��ن  على) األخ� ض# م�جها

  )  ١١(ال�ادة

G0اء ی   .ی4�0ه أن Y+� ال34 وال�Oل تQق�f إجاء ی�0ج� كان إذا ما لQ0#ی# أول	ة ماجعة إج
  
 

  )  ١٢(ال�ادة

G0ی #�  .لل�0اصل هاتف ورقG ال(الغ اس0الم �إشعارأYام  ١٠خالل ال(الغ مق#م ت<و
 

  )١٣(ال�ادة

ر،فل� غ� ال(الغ أن تe�� إذاeم G0اء ی إلعادة قابل غ�أو  نهائي القار ه4ا و��Oن  .إضافي تQق�f أ3 إجg5ما ال Gل 
G0ی GY#ة إث(اتات تق	ص إضا! �D�� ال(الغ.  

  )١٤(ال�ادة

رة معق�لة مع/	اتإلى  Y&50# ال(الغ أن تe�� إذاeوم G0ة الف&اد  لىإ ال(الغ إحالة ،یQافOل+5ة مf�قQ0ال(الغ في لل 
 .ال�5اس(ة ال�0ص	ة و�ص#ار

  )١٥(ال�ادة

Y�+  م� االن0هاءالل+5ة  على f�قQ0ة و�ص#ار ال(الغ في ال	ة خالل ال�0ص�  .ال(الغ حالةإ تار�خ م� ع�ل أYام ع

  )١٦(ال�ادة

  .واالع�0اد لل�Dادقةم+ل: اإلدارة   رئ	:إلى  ت�ص	اتهاالل+5ة  فعت



 

 

  

  )١٧(ال�ادة

G	تع�  G0ة   ه4ه  ی	ع م�2في ال+�*	اسة على ج�	ال&  
 

  

                 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


