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 مقدمة

فاف للتوفيق العجلمعية السياسة"( “إليها فيما بعد  توجب سياسة و إجراءات اإلبالغ عن املخالفات )ويشار

سؤول التنفيذي و اجلمعية"( على اعضاء جملس اإلدارة و امل)و يشار إليها فيما بعد ،" بني الراغبني يف الزواج

ة واجباتهم و خالق الشخصية أثناء العمل و ممارساأل لتزام مبعايري عالية منموظفي و متطوعي اجلمعية اإل

وء سقت مبكر عن أي خمالفة او  خطر جدي أو ومسؤولياتهم، وتضمن هذه السياسة أن يتم اإلبالغ يف 

سب. و املستفيدين و معاجلة ذلك بشكل مناأصحاب املصلحة أتصرف حمتمل قد تتعرض له اجلمعية أو 

ولياتهم و اعد الصدق و النزاهة أثناء أداء مسؤعية مراعاة قوكما جيب على كافة من يعمل لصاحل اجلم

صاحل اجلمعية هدف هذه السياسة اىل تشجيع كل من يعمل لااللتزام بكافة القوانني و اللوائح املعمول بها. ت

طوي على أي لقيام بهذا األمر آمن و مقبول و ال ينأن ا وطمأنتهم إىللإلبالغ عن أية خماطر أو خمالفات 

 لية. مسؤو

 

 النطاق 

لني واء كانوا أعضاء جملس إدارة أو مسؤوستطبق هذه السياسة على مجيع من يعمل لصاحل اجلمعية 

ي استثناء. ألنظر عن مناصبهم يف اجلمعية، و بدون تنفيذيني أو موظفني أو متطوعني أو مستشارين بصرف ا

أية خماطر  احنني و متربعني و غريهم اإلبالغ عنمأيضًا ألي من أصحاب املصلحة من مستفيدين و  و ميكن

 أو خمالفات.   
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 املخالفات 

تشريعية أو  ة أو اإلخالل بأي التزامات قانونية أوتشمل املمارسات اخلاطئة أي خمالفات جنائية أو مالي

 ى الصحة أو السالمة أو البيئة. متطلبات تنظيمية داخلية أو تلك اليت تشكل خطرًا عل

 يل املثال ال احلصر، ما يلي: و تشمل املخالفات اليت يتوجب اإلبالغ عنها ،على سب

 اد( أو سوء التصرف. وك غري القانوني )مبا يف ذلك الرشوة أو الفسالسل 

 عمليات كاذبة، إساءة استخدام األشياء القيمةسوء التصرف املالي )مبا يف ذلك ادعاء النفقات ال ،

 غسيل االموال أو دعم جلهات مشبوهة(.

 ه لتعزيز مصاحلم شخص منصبه يف اجلمعية عدم اإلفصاح عن حاالت تعارض املصاحل) مثل استخدا

 اخلاصة أو مصاحل اآلخرين فوق مصلحة اجلمعية(.

 تالف الوثائق الرمسية(. إمكانية االحتيال) مبا يف ذلك إضاعة، إخفاء أو إ 

 وعها. نا، أو اليت حيتمل ارتكابها أيًا كان اجلرائم اجلنائية املرتكبة، أو اليت يتم ارتكابه 

  لداخلية أو تطبيقها بصورة غري صحيحةاالرقابة عدم االلتزام بالسياسات و أنظمة و قواعد. 

 ية غري ارجية ملنح تلك اجلهة معاملة تفضيلاحلصول على منافع أو مكافآت غري مستحقة من جهة خ

 مربرة.

  .اإلفصاح عن معلومات سرية بطريقة غري قانونية 

 .التالعب بالبيانات احملاسبية 

  .تهديد صحة املوظفني و سالمتهم 

  قي. السلوك املهين و السلوك غري األخال و اعدقانتهاك 
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  .سوء استخدام الصالحيات أو السلطات القانونية 

 ل املذكورة أعاله. مؤامرة الصمت و التسرت فيما يتعلق بأي من املسائ 

 

 الضمانات 

عدم  مانضاحل اجلمعية لإلبالغ عن املخالفات و تهدف هذه السياسة اىل إتاحة الفرصة لكل من يعمل لص

وظيفته أو  ياسة عدم تعرض مقدم البالغ خلطر فقدانتعرضهم لالنتقام أو اإليذاء نتيجة ذلك. و تضمن الس

عن أية  ن أشكال العقاب نتيجة قيامه باإلبالغممنصبه أو مكانته االجتماعية يف اجلمعية و ألي شكل 

شتباه صادقة و امقدم البالغ معطيات  ة و أن تتوفر لدىخمالفة. شريطة أن يتم اإلبالغ عن املخالفة حبسن ني

 معقولة، و ال يهم اذا اتضح بعد ذلك بأنه خمطئ. 

بالغ ياسة تضمن عدم الكشف عن هوية مقدم المن أجل محاية املصلحة الشخصية للمبلغ، فإن هذه الس

ظة محاف. و سيتم بذل كل جهد ممكن و مناسب للعند عدم رغبته يف ذلك، ما مل ينص القانون خالف ذلك

ع أي بالغ ملكن يف حاالت معنية، يتوجب للتعامل  وعلى كتمان و سرية هوية مقدم البالغ عن أي خمالفة. 

كمة املثال ضرورة كشف اهلوية أمام أي حم أن يتم الكشف عن هوية مقدم البالغ، ومنها على سبيل

ه ألي له و عدم كشفرية البالغ املقدم من قبخمتصة. كذلك يتوجب على مقدم البالغ احملافظة على س

السياسة  حتقيقات بنفسه حول البالغ. كما تضمن موظف أو شخص آخر. و يتوجب عليه أيضاً عدم إجراء أي

 فق هذه السياسة.  وعدم إيذاء مقدم البالغ بسبب اإلبالغ عن املخالفات 
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 جراءات اإلبالغ عن خمالفة  إ

 

  اذ اإلجراء املناسب يف حينه.ختايفضل اإلبالغ عن املخالفة بصورة مبكرة حتى يسهل 

  رًا على حة البالغ، إال أنه جيب أن يكون قادصعلى الرغم من أنه ال يطلب من مقدم البالغ إثبات

 إثبات أنه قدم البالغ حبسن نية. 

 ( وطيتم تقديم البالغ خطيًا )ام اجلمعية عباعته ثم تسليمه بظرف مغلق اىل مدير وفق النموذج املرفق

 .ودة يف اجلمعيةرتوني ملسؤول اجلشرة اىل الربيد االلكاملوارد البشرية أو من خالل ارساله مبااو إدارة 

 

 معاجلة البالغ 

اتها. إذ قد فق هذه السياسة على طبيعة املخالفة ذويعتمد اإلجراء املتخذ خبصوص اإلبالغ عن أي خمالفة 

تالية يف و حتقيق رمسي. و يتم اتباع اخلطوات الأيتطلب ذلك إجراء مراجعة غري رمسية أو تدقيق داخلي 

 معاجلة أي بالغ:

 دارة البالغات باطالع رئيس جملس اإلالم عند است جلنة اجلودة/ الشكاوى واالقرتاحات قوم ت

غ خالل موجهًا ضد األخري( على مضمون البال و املسؤول التنفيذي للجمعية) إذا مل يكن البالغ

 اسبوع من استالم البالغ. 

 تخذه. يب إجراء حتقيق و الشكل الذي جيب أن يتم إجراء مراجعة أولية لتحديد ما إذا كان يتوج

 ق.ن احلاجة إلجراء حتقيوميكن حل بعض البالغات بدو

  م البالغ ورقم هاتف للتواصل. أيام بإشعار استال 10يتم تزويد مقدم البالغ خالل 
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 ئيًا و غري حتقيق إضايف. و يكون هذا القرار نها إذا تبني ان البالغ غري مربر، فلن يتم إجراء أي

 فية خبصوص البالغ.قابل إلعادة النظر ما مل يتم تقديم إثباتات إضا

 أو  اجلمعية مدير عام ربرة، يتم إحالة البالغ اىلمتبني ان البالغ يستند اىل معطيات معقولة و  إذا

 و إصدار التوصية املناسبة.  لتحقيق يف البالغمدير إدارة املوارد البشرية  ل

 إصدار والنتهاء من التحقيق يف البالغ ارية مدير عام اجلمعية او مدير املوارد البش جيب على 

 الغ.التوصية خالل عشرة أيام عمل من تاريخ إحالة الب

 للمصادقة واالعتماد. ةمدير عام اجلمعيوصياتها اىل تجلنة اجلودة  ترفع 

 ات ومحاية اإلبالغ عن املخالفخالفة وفق سياسة يتم حتديد اإلجراءات التأديبية املرتتبة على امل

 قانون العمل الساري املفعول. ومقدمي البالغات 

 ال عن أي حتقيق يتم إجراءه. ومع ذلك كان ذلك ممكنًا، تزويد مقدم البالغ مبعطيات متى ،

معية غريها مما قد يرتتب عليه إخالل اجل جيوز إعالم مقدم البالغ بأي إجراءات تأديبية أو

 بالتزامات السرية جتاه شخص آخر.

 تضمن أن مناسبة، و لكنها الة بطريقة عادلة و تلتزم اجلمعية بالتعامل مع اإلبالغ عن أي خمالف 

 غ.تنسجم طريقة معاجلة البالغ مع رغبات مقدم البال
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 ملحق: منوذج إبالغ عن خمالفة

نات مثل اهلاتف / ولكن جيب عليه تدوين بيا دم البالغ بكشف هويتهمعلومات مقدم البالغ )ميكن عدم تعبئة هذا اجلزء إذا مل يرغب مق

 (الربيد االلكرتوني

  االسم 

  الدور الوظيفي

  اإلدارة

  رقم اهلاتف 

  الربيد االلكرتوني 

  معلومات صندوق الربيد 

 معلومات مرتكب املخالفة

  االسم 

  الدور الوظيفي

  اإلدارة 

  رقم اهلاتف

  الربيد االلكرتوني

 شاهد(حالة وجود أكثر من  معلومات الشهود )إن وجدوا. و باإلمكان إرفاق ورقة إضافية يف

  االسم

  الدور الوظيفي

  اإلدارة 

  رقم اهلاتف

  الربيد االلكرتوني

 التفاصيل

  طبيعة و نوع املخالفة 

  لعلم بهااتاريخ ارتكاب املخالفة و تاريخ 

  مكان حدوث املخالفة 

  املخالفة بيانات او مستندات تثبيت ارتكاب

  رتكاب املخالفة أمساء أشخاص آخرين اشرتكوا يف ا

  أية معلومات أو تفاصيل أخرى

  لبالغ ماهي النتائج املتوقعة من هذا ا

 التوقيع: تاريخ تقديم البالغ:
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 جملس اإلدارة  اعتماد

ملنعقدة بتاريخ  اجبلسته  جملس اإلدارة اجتماعيف لبالغات سياسة اإلبالغ عن املخالفات ومحاية مقدمي ا اعتمادمت 

 م .27/06/2020املوافق  هـ 06/11/1441

 توقيع أعضاء جملس إدارة اجلمعية 

 التوقيع الصفة االسم م

  رئيس جملس االدارة ن العثيمالشيخ / عبداهلل عبدالرمح 1

  نائب رئيس اجمللس يالشيخ / حممد جمدوع الشهر 2

  املشرف املالي ميد الشيخاالستاذ / إبراهيم عبداحل 3

  عضو ياالستاذ / فهد عويض البشر 4

  عضو ميان السليبحممد ضاالستاذ /  5

 


