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 مقدمة .1

)وٌشار  االسر المنتجة بمنطمة حائل ”( السٌاسة“فً ما بعد،  اوٌشار إلٌهتوجب سٌاسة وإجراءات اإلبالغ عن المخالفات )
على أعضاء مجلس اإلدارة والمسإول التنفٌذي وموظفً ومتطوعً الجمعٌة االلتزام ”( الجمعٌة“،  دما بعإلٌها فً 

م اإلبالغ بمعاٌٌر عالٌة من األخالق الشخصٌة أثناء العمل وممارسة واجباتهم ومسإولٌاتهم. وتضمن هذه السٌاسة أن ٌت
وسوء تصرف محتمل لد تتعرض لها الجمعٌة أو أصحاب المصلحة أو  جديخطر  أي مخالفة أو نمبكر عفً ولت 

المستفٌدٌن ومعالجة ذلن بشكل مناسب. كما ٌجب على كافة من ٌعمل لصالح الجمعٌة مراعاة لواعد الصدق والنزاهة 
 .  أثناء أداء مسإولٌاتهم وااللتزام بكافة الموانٌن واللوائح المعمول بها

وطمؤنتهم الى أن المٌام   مخالفات تشجٌع كل من ٌعمل لصالح الجمعٌة لإلبالغ عن أٌة مخاطر أوتهدف هذه السٌاسة إلى 
 .بهذا األمر آمن وممبول وال ٌنطوي على أي مسإولٌة

  

 النطاق .2

تنفٌذٌٌن أو موظفٌن  مسئولٌنأو  تطبك هذه السٌاسة على جمٌع من ٌعمل لصالح الجمعٌة سواء كانوا أعضاء مجلس إدارة
وبدون أي استثناء. وٌمكن أٌضا ألي من أصحاب  مناصبهم فً الجمعٌة ، نالنظر عأو متطوعٌن أو مستشارٌن بصرف 

 .مخالفات المصلحة من مستفٌدٌن ومانحٌن ومتبرعٌن وؼٌرهم اإلبالغ عن أٌة مخاطر أو

 
 المخالفات .3

متطلبات تنظٌمٌة  تشرٌعٌة أو اإلخالل بؤي التزامات لانونٌة أو مالٌة أو أوتشمل الممارسات الخاطئة أي مخالفات جنائٌة 
 .البٌئة أو أوالسالمة الصحة خطرا علىتلن التً تشكل  داخلٌة أو

 

 

 

 

 



 
 

 :سبيل المثال الالحصر،مايلي عنها علىوتشمل المخالفات التي يتوجب اإلبالغ  
  التصرف سوء أو الفساد( )بما فً ذلن الرشوة أو ًؼٌر المانونالسلون. 
 عملٌات ؼسٌل  ، إساءة استخدام األشٌاء المٌمة سوء التصرف المالً )بما فً ذلن ادعاء النفمات الكاذبة ،

 ( .األموال أو دعم لجهات مشبوهة
  عدم اإلفصاح عن حاالت تعارض المصالح )مثل استخدام شخص منصبه فً الجمعٌة لتعزٌز مصالحه

 .(  مصلحة الجمعٌةمصالح اآلخرٌن فوق  الخاصة أو
 ( إتالف الوثائك الرسمٌة أو إخفاء ، بما فً ذلن إضاعة االحتٌال ) إمكانٌة. 
 أوالتً ٌحتمل ارتكابها أٌا كان نوعها ، التً ٌتم ارتكابها أو ، الجرائم الجنائٌة المرتكبة. 
 صحٌحة ؼٌر بصورة تطبٌمها أو عدم االلتزام بالسٌاسات وأنظمة ولواعد الرلابة الداخلٌة. 
 ؼٌر من جهة خارجٌة لمنح تلن الجهة معاملة تفضٌلٌة ةؼٌر مستحم مكافآت الحصول على منافع أو 

 .مبررة
 لانونٌة ؼٌر اإلفصاح عن معلومات سرٌة بطرٌمة. 
 التالعب بالبٌانات المحاسبٌة. 
 تهدٌد صحة الموظفٌن وسالمتهم. 
 ًانتهان لواعد السلون المهنً والسلون ؼٌر األخالل. 
 ستخدام الصالحٌات أو السلطات المانونٌةسوء ا. 
 مإامرة الصمت والتستر فٌما ٌتعلك بؤي من المسائل المذكورة أعاله. 

  
 : الضمانات .4

الفرصة لكل من ٌعمل لصالح الجمعٌة لإلبالغ عن المخالفات وضمان عدم   تهدف هذه السٌاسة إلى إتاحة
عدم تعرض ممدم البالغ لخطر فمدان وظٌفته أو منصبه  تعرضه النتمام أو اإلٌذاء نتٌجة لذلن.وتضمن السٌاسة

أو مكانته االجتماعٌة فً الجمعٌة وألي شكل من أشكال العماب نتٌجة لٌامه باإلبالغ عن أٌة مخالفة.شرٌطة أن 
، والٌهم إذا  ٌتم اإلبالغ عن المخالفة بحسن نٌة وأن تتوفر لدى ممدم البالغ مع طٌات اشتباه صادلة ومعمولة

  .بعد ذلن بؤنه مخطئاتضح 

من أجل حماٌة المصلحة الشخصٌة للمبلػ،فإن هذه السٌاسة تضمن عدم الكشف عن هوٌة ممدم البالغ عند عدم 
ومناسب للمحافظة على كتمان  ممكن مالم ٌنص المانون على خالف ذلن. وسٌتم بذلن لجهد ، رؼبته فً ذلن

ٌتوجب للتعامل مع أي بالغ أن ٌتم الكشف عن   حاالت معٌنةممدم البالغ عن أي مخالفة .ولكن فً  هوٌة سرٌة
 ،ومنها على سبٌل المثال  هوٌة ممدم البالغ

ضرورة كشف الهوٌة أمام أي محكمة مختصة. كذلن ٌتوجب على ممدم البالغ المحافظة على سرٌة البالغ 
آخر. وٌتوجب علٌه أٌضا عدم إجراء أٌة تحمٌمات بنفسه حول  شخص الممدم من لبله وعدم كشفه ألي موظف أو

 .السٌاسة هذه وفك المخالفات عن اإلبالغ ممدم البالغ بسبب كما تضمن السٌاسة عدم إٌذاء البالغ

 إجراءات اإلبالغ عن مخالفة 

 .ٌفضل اإلبالغ عن المخالفة بصورة مبكرة حتى ٌسهل اتخاذ اإلجراء المناسب فً حٌنه 
  من ممدم البالغ إثبات صحة البالغ، إال أنه ٌجب أن ٌكون لادراً على إثبات  بال ٌطلعلى الرؼم من أنه

 .أنه لدم البالغ بحسن نٌة

 ٌتم تمدٌم البالغ خطٌا )وفك النموذج المرفك( عن طرٌك 
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 معالجة البالغ .5

ٌعتمد اإلجراء المتخذ بخصوص اإلبالغ عن أي مخالفة وفك هذه السٌاسة على طبٌعة المخالفة ذاتها. إذ لد 
ٌتطلب ذلن إجراء مراجعة ؼٌر رسمٌة أو تدلٌك داخلٌؤ وتحمٌك رسمً. وٌتم اتباع الخطوات التالٌة فً معالجة 

 :أي بالغ
 والمسئولرئٌس مجلس اإلدارة  بإطالع( عند استالم البالؼات المسئولة اسم الشخص أو اللجنة  ) ٌموم 

على مضمون البالغ خالل أسبوع من استالم )التنفٌذي للجمعٌة )إذا لم ٌكن البالغ موجها ضد األخٌر
 .البالغ

  والشكل الذي ٌجب أن ٌتخذه. وٌمكن حل ٌتم إجراء مراجعة أولٌة لتحدٌد ما إذا كان ٌتوجب إجراء تحمٌك
 .بعض البالؼات بدون الحاجة إلجراء تحمٌك

 أٌام بإشعار استالم البالغ ورلمها للتواصل 11 ٌتم تزوٌد ممدم البالغ خالل. 

  وؼٌر لابل إلعادة  االمرار نهائٌ،فلن ٌتم إجراء أي تحمٌك إضافً. وٌكون هذا رؼٌر مبرإذا تبٌن أن البالغ
 .تم تمدٌم إثباتات إضافٌة بخصوص البالغالنظرمالم ٌ

 ،ذات االختصاص  ةإلى الجهٌتم إحالة البالغ  إذا تبٌن أن البالغ ٌستند الى معطٌات معمولة ومبررة
 .للتحمٌك فً البالغ وإصدار التوصٌة المناسبة

 البالغ أٌام عمل من تارٌخ إحالة خالل عشرة التوصٌة االنتهاء من التحمٌك فً البالغ وإصدار ٌجب. 

 توصٌاتها الى رئٌس المجلس للمصادلة واالعتماداللجنة المختصة  ترفع. 

 العمل الساري المفعوللانون على المخالفة وفك  ٌتم تحدٌد اإلجراءات التؤدٌبٌة المترتبة. 

 ،أن تنسجم  نال تضمولكنها  تلتزم الجمعٌة بالتعامل مع اإلبالغ عن أي مخالفة بطرٌمة عادلة ومناسبة
 .الجة البالغ مع رؼبات ممدم البالغطرٌمة مع

 


