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 مقدمة
 

السييييياسيييية  ويشييييار إلييا  يما بعد توجب سييييياسيييية وإجراءات اإلبالغ عن المخالفات  

على أعضيياء  الجمعية ويشييار إلييا  يما بعد بدائع العضيييانلجمعية البر الخيرية بمركز

مجلس اإلدارة والمسؤول التنفيذي وموظفي ومتطوعي الجمعية االلتزام بمعايير عالية 

وتضيييمن  ذ   العمل وممارسييية واجباتيم ومسيييؤولياتيممن األخالق الشيييخ يييية أ ناء 

سياسة أن يتم اإلبالغ  ي وقت مبكر عن أي مخالفة أو خطر جدي أو سوء ت رف  ال

محتمل قد تتعرض له الجمعية أو ا حاب الم لحة والمستفيدين ومعالجة ذلك بشكل 

نزا ة مناسب. كما يجب على كا ة من يعمل ل الح الجمعية مراعاة قواعد ال دق وال

تيييدف  ييذ   أ نيياء أداء مسيييييييؤولييياتيم وااللتزام بكييا يية القوانين واللوائح المعمول بيييا

السياسة الى تشجيع كل من يعمل ل الح الجمعية لإلبالغ عن أية مخاطر أو مخالفات 

 وطمأنتيم الى أن القيام بيذا األمر آمن ومقبول وال ينطوي على أي مسؤولية. 

 

 النطاق 

 

تطبق  ذ  السياسة على جميع من يعمل ل الح الجمعية سواء كانوا أعضاء مجلس    

إدارة أو مسؤولين تنفيذيين أو موظفين أو متطوعين أو مستشارين ب رف النظر عن 

ويمكن أيضاً ألي من أ حاب الم لحة من  وبدون أي است ناء منا بيم  ي الجمعية

 غ عن أية مخاطر أو مخالفات. مستفيدين ومانحين ومتبرعين وغير م اإلبال
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  المخالفات

تشييييمل الممارسييييات الخاطئة أي مخالفات جنائية أو مالية أو اإلخالل بأي التزامات    

على ال يييحة شيييكل خطًراً تلك التي تية أو متطلبات تنظيمية داخلية أوقانونية أو تشيييريع

 أو السالمة أو البيئة. 

 وتشمل المخالفات التي يتوجب اإلبالغ عنيا، على سبيل الم ال ال الح ر، ما يلي:  

  . السلوك غير القانوني أو سوء الت رف بما  ي ذلك الرشوة أو الفساد 

  سييوء الت ييرف المالي بما  ي ذلك ادعاء النفقات الكاذبة، إسيياءة اسييتخدام األشييياء

 مشبو ة.  القيمة، عمليات غسيل األموال أو دعم لجيات

  عدم اإل  يييان عن حاالت تعارض الم يييالح م ل اسيييتخدام شيييخ  من يييبه  ي

 الجمعية لتعزيز م الحه الخا ة أو م الح اآلخرين  وق م لحة الجمعية. 

  . إمكانية االحتيال بما  ي ذلك إضاعة أو إخفاء أو إتالف الو ائق الرسمية 

  الجرائم الجنائية المرتكبة، أو التي يتم ارتكابيا، أو التي يحتمل ارتكابيا أياً كان

 نوعيا. 

  عدم االلتزام بالسييياسييات وأنظمة وقواعد الرقابة الداخلية أو تطبيقيا ب ييورة غير

  حيحة. 

  الح يييييول على منا ع أو مكا رت غير مسيييييتحقة من جية خارجية لمنح تلك الجية

 ر مبررة. معاملة تفضيلية غي

  .اإل  ان عن معلومات سرية بطريقة غير قانونية 

  .التالعب بالبيانات المحاسبية 

  .تيديد  حة الموظفين وسالمتيم 

  .انتياك قواعد السلوك الميني والسلوك غير األخالقي 

  .سوء استخدام ال الحيات أو السلطات القانونية 

 المذكورة أعال . مؤامرة ال مت والتستر  يما يتعلق بأي من المسائل 
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  تالضمانا .1

تيدف  ذ  السييييياسيييية الى إتاحة الفر يييية لكل من يعمل ل ييييالح الجمعية لإلبالغ عن 

سة عدم  المخالفات وضمان عدم تعرضيم لالنتقام أو اإليذاء نتيجة ذلك سيا وتضمن ال

تعرض مقدم البالغ لخطر  قدان وظيفته أو من ييييبه أو مكانته االجتماعية  ي الجمعية 

شيييييريطة أن يتم  شيييييكل من أشيييييكال العقاب نتيجة قيامه باإلبالغ عن أية مخالفةوألي 

اإلبالغ عن المخالفة بحسيييين نية وأن تتو ر لدد مقدم البالغ معطيات اشييييتبا   ييييادقة 

من أجل حماية الم ييلحة الشييخ ييية  وال ييم إذا اتضييح بعد ذلك بأنه مخط  ومعقولة

 وية مقدم البالغ عند عدم رغبته  ي  للمبلغ،  إن  ذ  السياسة تضمن عدم الكشف عن

وسيتم بذل كل جيد ممكن ومناسب للمحا ظة على  ما لم ين  القانون خالف ذلك ذلك

يتوجب للتعامل  ةعينولكن  ي حاالت م كتمان وسرية  وية مقدم البالغ عن أي مخالفة

ومنيا على سييييبيل الم ال ضييييرورة  مع أي بالغ أن يتم الكشييييف عن  وية مقدم البالغ

كذلك يتوجب على مقدم البالغ المحا ظة على  كشيييف اليوية أمام أي محكمة مخت ييية

ويتوجب عليه  سيييرية البالغ المقدم من قبله وعدم كشيييفه ألي موظف أو شيييخ  آخر

كما تضييمن السييياسيية عدم إيذاء مقدم  أيضيياً عدم إجراء أي تحقيقات بنفسييه حول البالغ

 السياسة.  البالغ بسبب اإلبالغ عن المخالفات و ق  ذ 
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 إجراءات اإلبالغ عن مخالفة: .2

  يفضل اإلبالغ عن المخالفة ب ورة مبكرة حتى يسيل اتخاذ اإلجراء المناسب  ي

 حينه. 

 إال أنه يجب أن  على الرغم من أنه ال يطلب من مقدم البالغ إ بات  يييحة البالغ ،

 يكون قادراً على إ بات أنه قدم البالغ بحسن نية. 

  يتم تقديم البالغ خطياً و ق النموذج المر ق وطباعته  م تسيييييليمه بظرف مللق الى

مدير عام الجمعية او إدارة الموارد البشيييييرية أو من خالل ارسييييياله مباشيييييرة الى 

 البريد االلكتروني مسئول الجودة  ي الجمعية.  
 

  معالجة البالغ: .3

و ق  ذ  السياسة على طبيعة يعتمد اإلجراء المتخذ بخ و  اإلبالغ عن أي مخالفة 

إذ قد يتطلب ذلك إجراء مراجعة غير رسييمية أو تدقيق داخلي أو تحقيق  المخالفة ذاتيا

 ويتم اتباع الخطوات التالية  ي معالجة أي بالغ:  رسمي

يقوم لجنة الجودة/ الشيييييييكاود واالقتراحات عند اسيييييييتالم البالغات باطالع رئيس  ●

إذا لم يكن البالغ موجياً ضييييد األخير  للجمعية مجلس اإلدارة والمسييييؤول التنفيذي

 على مضمون البالغ خالل اسبوع من استالم البالغ. 

يتم إجراء مراجعة أولية لتحديد ما إذا كان يتوجب إجراء تحقيق والشيييييييكل الذي  ●

 ويمكن حل بعض البالغات بدون الحاجة إلجراء تحقيق.  يجب أن يتخذ 

 أيام بإشعار استالم البالغ ورقم  اتف للتوا ل.  10يتم تزويد مقدم البالغ خالل  ●

ويكون  ذا القرار   لن يتم إجراء أي تحقيق إضيييييا ي إذا تبين ان البالغ غير مبرر ●

 نيائياً وغير قابل إلعادة النظر ما لم يتم تقديم إ باتات إضا ية بخ و  البالغ. 
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مدير  يتم إحالة البالغ الى الى معطيات معقولة ومبررةإذا تبين ان البالغ يسيييييييتند  ●

أو مدير إدارة الموارد البشييرية للتحقيق  ي البالغ وإ ييدار التو ييية  عام الجمعية

 المناسبة. 

يجب على مدير عام الجمعية او مدير الموارد البشيييييييرية االنتياء من التحقيق  ي  ●

 يخ إحالة البالغ. البالغ وإ دار التو ية خالل عشرة أيام عمل من تار

 تر ع لجنة الجودة تو ياتيا الى مدير عام الجمعية للم ادقة واالعتماد.  ●

يتم تحديد اإلجراءات التأديبية المترتبة على المخالفة و ق سيييييييياسييييييية اإلبالغ عن  ●

 المخالفات وحماية مقدمي البالغات وقانون العمل الساري المفعول. 

●  ً ومع  ؤ البالغ بمعطيات عن أي تحقيق يتم إجراتزويد مقدم  متى كان ذلك ممكنا

لك قد يترتب  ذ ما  ية أو غير ا م تأديب بأي إجراءات  قدم البالغ  ال يجوز إعالم م

 عليه إخالل الجمعية بالتزامات السرية تجا  شخ  آخر. 

ولكنيا  تلتزم الجمعية بالتعامل مع اإلبالغ عن أي مخالفة بطريقة عادلة ومناسييييييبة ●

 طريقة معالجة البالغ مع رغبات مقدم البالغ. ال تضمن أن تنسجم
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 ملحق: نموذج إبالغ عن مخالفة: .4

معلومات مقدم البالغ : يمكن عدم تعبئة  ذا الجزء إذا لم يرغب مقدم البالغ بكشف  ويته ولكن يجب 

 عليه تدوين بيانات م ل الياتف / البريد االلكتروني

 االسم    

 الدور الوظيفي   

 اإلدارة   

 رقم الياتف    

 البريد االلكتروني    

 معلومات  ندوق البريد    

 معلومات مرتكب المخالفة 

 االسم    

 الدور الوظيفي   

 اإلدارة    

 رقم الياتف   

 البريد االلكتروني   

 إن وجدوا. و باإلمكان إر اق ورقة إضا ية  ي حالة وجود أك ر من شا د معلومات الشيود :

 االسم   

 الدور الوظيفي   

 اإلدارة    

 رقم الياتف   

 البريد االلكتروني   

 التفا يل: 

 طبيعة و نوع المخالفة    

 تاريخ ارتكاب المخالفة و تاريخ العلم بيا   

 مكان حدوث المخالفة    

 بيانات او مستندات ت بيت ارتكاب المخالفة   

 أسماء أشخا  آخرين اشتركوا  ي ارتكاب المخالفة    

 أية معلومات أو تفا يل أخرد   

 ما ي النتائج المتوقعة من  ذا البالغ    

 تاريخ تقديم البالغ:  التوقيع: 
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 المراجع :
 

 اعتماد مجلس 

 االهلية بمركز بدائع العضيانإدارة جمعية البر 

 سياسة وإجراءات اإلبالغ عن المخالفات
 

 الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا صلى هلل عليه وسلم ... وبعد

( 3 ي اجتماعه رقم ) اال لية بمركز بدائع العضييييان قد اطلع مجلس إدارة جمعية البر

وإجراءات اإلبالغ عن المخالفات سيييييياسييييية على  م18/12/2021 : بتاريخالسببببببت يوم 

اعتماد ا والعمل بموجبيا ونشر ا على الموقع اإللكتروني للجمعية و ق ال يلة وقرر

 المر قة باالعتماد.
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