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املقدمة

تســـعى جامعـــة األمير ســـطام بن عبدالعزيز من خالل نشـــرها لهذه السياســـة إلـــى احملافظة على قيمهـــا وتعزيزها 
ع وتدعو كلَّ  فيمـــا يتعلـــق بالنزاهة واملســـاءلة لكافة منســـوبي اجلامعـــة واملتعاملني معها، ولذلـــك، فإن اجلامعة تُشـــجِّ
األفـــراد إلبالغهـــم عـــن أي حـــاالت جتـــاوز أو مخالفـــات تقع ضمن نطـــاق أعمال وســـمعة اجلامعة، وتؤكـــد اجلامعة 
للجميـــع بأنـــه ســـوف يتـــم التعامـــل مـــع البالغـــات بســـرية، وأن املبلغني ســـيكونون حتـــت حمايـــة كاملة فيمـــا يتعلق 
مـــة يف اململكة العربية الســـعودية، كما  ببالغاتهـــم، وســـوف يتم التعامـــل مع البالغات وفق مـــا تقتضيه القوانني املنظِّ
أنهـــا تؤكـــد -يف الوقت نفســـه- على أن هذه السياســـة ســـوف تتـــم مراجعتها بشـــكل دوري من أجـــل أن تواكب وتيرة 

اإلصالحـــات اإلداريـــة التي تعمـــل عليها رؤيـــة اململكة 2030.
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مصطلحات 

هـــي أيـــة أعمـــال يتـــم التجـــاوز فيها علـــى األنظمـــة املعمـــول بها يف اململكة بشـــكل عـــام، ويف التجاوزات
اجلامعـــة بشـــكل خـــاص، وتصل ألن تكـــون جرائـــم جنائية

املخــالفـات
يُقصـــد بهـــا التصرفـــات املقصودة أو غير املقصـــودة التي تتنافى مع األخـــالق احلميدة وتضرُّ 
بالســـمعة وال تتوافـــق مـــع معاييـــر العمـــل املعتمـــدة يف األنظمـــة احلكومية مبا يف ذلـــك لوائح 

اجلامعـــة وأنظمتها.

العمليـــة التـــي يتمُّ بهـــا إيصال املعلومـــات املتعلقة بالتجـــاوزات واملخالفات جلهـــة االختصاص اإلبـــــــــــــــــالغ
التي تتلقـــى البالغات.

غ م املعلومات عن واقعة التجاوز أو املخالفة.الـمبــــــــــــــلِّ هو الشخص الذي يُقدِّ

غ عـنه فـــرد أو مجموعـــة أفراد أو وحـــدة تنظيمية داخل اجلامعة أو كيان خـــارج اجلامعة، حيث يقوم املبلَّ
ــغ باإلبالغ عنه يف ارتـــكاب جتاوزات أو مخالفات. املبلِـّ

الـقــــيـم

الجودةالکفاءةاألخالق الرفیعةاالنتماء والوالء

املوثوقیةااللتزامالنزاهةالثقة
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هدف السياسة

تهدف هذه السياسة إلى:

حـــث منســـوبي اجلامعـــة واملتعاملني معها لإلبـــالغ عن أيـــة مخالفات أو جتـــاوزات لألنظمة واللوائـــح املعتمدة . 1
اجلامعة. يف 

حتديـــد النطـــاق وآليات وإجراءات اإلبالغ عن املخالفـــات والتجاوزات مبا ال يتعارض مع السياســـات واألنظمة . 2
األخـــرى املتبعة يف اجلامعة.

حتديد وسائل آمنة وموثوقة لتقدمي البالغات املشمولة بنطاق السياسة.. 3
ضمان توفير حماية قوية وشاملة للمبلِّغني عن املخالفات.. 	
رفع مبستوى املسؤولية والشفافية مبا يعزز احلوكمة داخل اجلامعة.. 5

النطـــاق 

يشمل نطاق هذه السياسة:

تَعـــدُّ هـــذه السياســـة اســـتكماالً ملـــا جـــاء يف التشـــريعات والقوانني املعمـــول بها يف اململكـــة العربية الســـعودية . 1
وأنظمـــة وسياســـات اجلامعـــة وإجراءاتهـــا دون أن حتـــل محلهـــا أو تتعـــارض معها.

يشـــمل نطـــاق اإلبالغ الوارد يف هذه السياســـة كلَّ أصناف املخالفات والســـلوكيات اخلاطئـــة واألفعال املخالفة . 2
للقوانـــني أو التصرفـــات الالأخالقيـــة، أو تلـــك التي تخالف سياســـات اجلامعة وقيمها وإجراءاتهـــا وتعليماتها، 

وتتعلـــق باملصلحة العامة.
يشـــمل نطـــاق السياســـة التصرفـــات واملخالفـــات التي تتـــم داخـــل اجلامعة أو خارجهـــا مما يتصـــل باجلامعة . 3

وســـمعتها، ويؤثر علـــى أداء منســـوبيها أو يعرضها للمســـاءلة. 
تشـــمل السياســـة جميع منســـوبي اجلامعة احلاليني والســـابقني من أعضاء هيئة التدريس واملوظفني والفنيني . 	

واملتعاقديـــن والطـــالب واملتعاملـــني مـــع اجلامعة بكافـــة فروعها ومواقعها، مـــن مقاولني ومورديـــن وغيرهم من 
املتعاملني بشـــكل مباشـــر أو غير مباشر.

يشمل نطاق هذه السياسة املخالفات سواء وقعت يف املاضي أو تقع حالياً أو من احملتمل أن تقع مستقباًل.. 5
مة مـــن املوظفـــني ضـــد أي قـــرار إداري، واملخالفات . 	 ال يدخـــل ضمـــن نطـــاق هـــذه السياســـة التظلمـــات املقدَّ

واملشـــاكل ذات الطابع الشـــخصي. 
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التطـبيق
تلتزم اجلامعة بإيجاد طريقة وآلية آمنة وموثوقة ذات كفاءة وفاعلية، وحتافظ على السرية لتلقي البالغات. . 1
كما تلتزم اجلامعة بالتعامل مع هذه البالغات يف تقارير منفصلة لكل بالغ على حدة.. 2
م.. 3 وتلتزم اجلامعة بعمل التحريات الالزمة وجمع أكبر قدر من املعلومات عن كل ما يتعلق بالبالغ املقدَّ
مـــة وحمايـــة املبلِّغ عـــن كل ما قد يســـببه هـــذا البالغ من . 	 كمـــا تلتـــزم باحملافظـــة علـــى ســـرية املعلومـــات املقدَّ

ــغ ســـواء كانـــت أضراراً جســـدية أو ماديـــة أو نفســـية أو معنويـــة أو أدبية. أضـــرار للمبلِـّ

تشكيل لجنة البالغات وحماية املبلغ
تشـــكل جلنة دائمة باســـم اللجنة الدائمة للبالغات وحماية املبلغ بقرار من رئيس اجلامعة يتولى قيادتها واإلشـــراف 
عليهـــا ولـــه حـــق إنابة من يراه من منســـوبي اجلامعة وتضـــم يف عضويتها ثالثة على األقل مـــن ذوي اخلبرة، ومتارس 

اللجنـــة أعمالهـــا وفق ما يردها من بالغات حســـب ما تنص عليه هذه السياســـة.

املسؤوليات
تلتزم جلنة البالغات وحماية املبلغ، بتنفيذ هذه السياسة والعمل بها، من خالل ما يلي:

مها.. 1 التعامل مع جميع البالغات باجلدية الالزمة مهما كانت طبيعتها أو نوعها أو مقدِّ
التزام املهنية والدقة واملوضوعية يف التعامل مع البالغات.. 2
جمع املعلومات وإجراء التحريات األولية عن البالغ.. 3
اتخاذ اإلجراءات التصحيحية للمخالفات البسيطة عند ثبوتها.. 	
إحالـــة التجـــاوزات واملخالفات الكبيرة ذات الطابـــع اجلنائي إلى اإلدارة القانونية املختصـــة يف أعمال التحقيق . 5

داخـــل اجلامعة، متهيـــداً لرفعها جلهات االختصـــاص، إْن لزم األمر.
االلتزام بإبالغ املبلِّغ عن نتائج التحريات واإلجراءات التي متت حيال بالغه.. 	
إعـــداد تقارير شـــهرية وربعية وســـنوية خاصـــة بالبالغات الواردة ومـــا مت حيالها، ورفعها ملديـــر إدارة املراجعة . 7

لرفعهـــا لرئيس اجلامعة.

أشكال البالغات والتجاوزات
الفساد املالي واإلداري. 	
مخالفة القوانني والتشريعات واألنظمة. 	
مخالفة السياسات واإلجراءات. 	
سوء استخدام ممتلكات اجلامعة.  	
مخالفة إجراءات البيئة والصحة والسالمة. 	
التصرفات غير الالئقة أو املخالفة للذوق العام واآلداب 	
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إجراءات تقديم البالغ

تـقـــــدیم
البـــالغ

اســــتـقـبال
 البـــالغ

التحقق من صحة
البالغ وأدلة اإلثبات

التواصل مع مقدم
البالغ بشکل سري

وضـع إجراءات
املعـالـجـة

رفع التقــریر
لصاحب الصالحیة

السرية يف البالغات

يتـــم التعامـــل مـــع كل البالغات الواردة بســـرية تامة، وعند تصعيد البالغـــات جلهات خارج اجلامعـــة؛ تلتزم اجلامعة 
باســـتمرار الســـرية وحمايـــة املبلِّغ من أي أضرار قد تنشـــأ الحقاً وتهدد مصاحله الشـــخصية والوظيفيـــة، كما تلتزم 
اجلامعـــة بعـــدم تقدمي اســـم املبلِّغ ألي أطـــراف خارجية )مثل اجلهـــات الرقابية أو القضائيـــة أو األمنية( إال مبوافقة 

خطية مـــن املبلِّغ.

ولتحقيـــق هـــذه الســـرية وضمـــان توفيـــر احلماية؛ فـــإن املبلِّغ يلتزم بعـــدم اإلدالء بأيـــة معلومات أو وثائـــق إال لرئيس 
ــغ على موافقـــة خطية من  الوحـــدة التنظيميـــة املختصـــة مبتابعـــة هـــذه البالغـــات يف اجلامعة، علـــى أن يحصل املبلِـّ

رئيـــس الوحـــدة عند احلاجـــة لتقدميها لطـــرف ثالث.

البالغات املجهولة املصدر

تلتـــزم اجلامعـــة بالتحـــري وجمـــع املعلومـــات عـــن أي بالغـــات واردة حتـــى وإْن كانـــت مجهولـــة املصـــدر، وإذا كانت 
مـــة يف البـــالغ غيـــر كافية؛ يوضـــح يف التقاريـــر الدورية املرفوعة، ويكـــون ذلك مبثابة إقفـــال للبالغ. املعلومـــات املقدَّ

البالغات الكاذبة أو الكيدية

إذا توصلـــت إدارة املراجعـــة الداخليـــة، بعد إجـــراء التحريات وجمع املعلومـــات الالزمة وأَْخذ إفـــادة املبلِّغ واألطراف 
م هو بـــالغ كيدي يُقصد به اإلضرار بالســـمعة أو تعطيل املصالح؛ فســـيُحاُل املبلِّغ  ذات العالقـــة، إلـــى أن البـــالغ املقدَّ
لـــإلدارة القانونيـــة إلجراء التحقيقـــات واتخاذ العقوبة اإلداريـــة، أو رفعها للجهات املختصة إذا لزم األمر، كالشـــرطة 

القضائية. اجلهات  أو 
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التقارير

يتـــم إعـــداد تقريـــر منفصل لكل بالغ بعـــد االنتهاء من أعمال التحري وجمـــع املعلومات، ويُضمُّ هـــذا التقرير إلى التقارير 
الشـــهرية والربعية والســـنوية املرفوعة إلى رئيس اجلامعة، شـــريطة أن يشتمل على:

محتوى البالغ. 	
املبلَّغ عنه. 	
اآلثار الناجمة عن التجاوز أو املخالفة املبلغ عنها. 	
األدلة واإلثباتات واملعلومات التي مت جمعها واالستناد عليها. 	
ما مت ملعاجلة هذا البالغ والنتائج النهائية. 	
أي توصيات أو مقترحات بخصوص البالغ. 	
أي توصيات أو مقترحات للحد من هذه التجاوزات واملخالفات. 	

تحديث السياسة

يلتـــزم مجلـــس اجلامعـــة مبراجعـــة السياســـة واإلجـــراءات املرتبطة بها بشـــكل دوري، مـــع مراعاة أفضل املمارســـات 
احملليـــة والدوليـــة املتعلقـــة بحمايـــة املبلِّغ، ويعتمد املجلـــس هذه السياســـة وأي تعديالت تطرأ عليها، ويتـــم العمل بها 

بعد اعتمادها ونشـــرها علـــى املوقع الرســـمي للجامعة.
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