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 المقدمة

( لجمعية  "السياسة "اليها فيما بعد بـ    ويشاراإلبالغ عن المخالفات ) وإجراءاتتوجب سياسة  

بالقديح   الخيرية  "الجمعية   ويشار)مضر  بـ  بعد،  فيما  علىاليها  اإلدارة   "(  أعضاء مجلس 

الجمعية االلتزام بمعايير عالية من االخالق الشخصية    ومتطوعي  وموظفيالتنفيذي    والمدير

هذه السياسة أن يتم اإلبالغ في وقت    وتضمن.  ومسؤولياتهمواجباتهم    وممارسةاثناء العمل  

مبكر عن أي مخالفة او خطر جدي او سوء تصرف محتمل قد تتعرض له الجمعية او أصحاب  

ذلك بشكل مناسب. كما يجب على كافة من يعمل لصالح    معالجةوالمصلحة او المستفيدين  

الصدق   قواعد  مراعاة  مسؤولياتهم    والنزاهةالجمعية  أداء  القوانين   وااللتزاماثناء  بكافة 

 المعمول بها.   واللوائح

 هذه السياسة الى ما يلي:    وتهدف

 أخالقية على علم بها؛ حث الموظفين على االبالغ عن أي واقعة احتيال أو أمور غير  •

غير   • أمور  أو  احتيال  واقعة  أي  عن  االبالغ  بغرض  للموظفين  سرية  وسيلة  تقديم 

 أخالقية؛ 

 حماية االفراد المبلغين بحسن نية عن وقائع االحتيال أو االمور غير االخالقية؛  •

 .االرتقاء بمستوى التواصل والشفافية •

الية أو التجارية أو غيرها من قرارات  ال يراد من هذه السياسة التشكيك في القرارات الم

االعمال التي تتخذها المجموعة، وال ينبغي استخدامها بغرض النظر بأثر رجعي في أي أمور  

 .وقعت بالفعل في إطار إجراءات أخرى

 النطاق 

تطبق هذه السياسة على جميع من يعمل لصالح الجمعية سواء كانوا أعضاء مجلس إدارة او 

و موظفين او متطوعين او مستشارين بصرف النظر عن مناصبهم في  مسؤولين تنفيذيين ا

  ومانحينأيضا الي من أصحاب المصلحة من مستفيدين    ويمكنأي استثناء.    وبدونالجمعية  

 وغيرهم اإلبالغ عن اية مخاطر او مخالفات.   ومتبرعين
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 تعريفات 

أخالقية أو غير نظامية  تعرف المجموعة االحتيال على أنه تصرف أو ممارسة غير    :االحتيال 

ال وبالنية  االمانة  بعدم  تتسم  قانونية  غير  أو سيئة  أو  بالكلمات  سواء  ما،  حقيقة  إلخفاء 

 .بالتصرف أو بالتزييف، ما من شأنه أن يسفر عن خسارة مالية أو غير مالية للمجموعة

لمغلوطة ويدخل في عداد ذلك الممارسات المحاسبية المغلوطة أو إعداد التقارير المالية ا

 .بنية االحتيال

يقصد بها التصرفات أو الممارسات المقصودة أو غير المقصودة التي    : األمور غير األخالقية 

تنافي االخالق القويمة وتضر بالسمعة وتفتقر إلى االنصاف أو ال تتوافق مع معايير العمل  

 .المعتمدة لدى المجموعة أو السلوك المهني أو االجتماعي السديد 

المجموعة،    : المبلغ  داخل  أخالقية  غير  أمور  أو  احتيال  واقعة  عن  يبلغ  الذي  الشخص  هو 

 .وكذلك في أوساط أصحاب الشأن والجهات التي تزاول األعمال مع المجموعة

هو العملية المتبعة في التبليغ عن واقعة االحتيال أو األمور غير األخالقية داخل   : اإلبالغ 

 .المجموعة

 تقييم المخاطر 

من  إ لعدد  المجموعة  يعرض  قد  السياسة  هذه  بأحكام  االلتزام  في  اإلهمال  أو  االخفاق  ن 

 :ما يلي –على سبيل المثال ال الحصر  –المخاطر التي تشمل  

بالنسبة   • فادحة  خسارة  إلى  تفضي  قد  احتيال  واقعة  أي  ووقف  رصد  في  اإلخفاق 

 للجمعية؛ 

سلبا   • وتراجعها  وصورتها  الجمعية  سمعة  غير تدهور  األمور  أو  االحتيال  بسبب 

 األخالقية؛ 

 ؛استغاللهااإلخفاق في استعادة األصول المسروقة أو المُساء  •

 .المخاطر القانونية المحتملة •
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 من المسؤول عن االبالغ عن التصرفات غير االخالقية؟ 

كل موظف أو مسؤول أو عضو بمجلس اإلدارة أو طرف خارجي يتحمل مسؤولية اإلبالغ  

 .ف غير أخالقي وقع بالفعل أو يحتمل وقوعهعن أي تصر

 التوجيهات العامة لبيان سياسة االبالغ عن المخالفات 

أي موظف أو مسؤول أو عضو بمجلس االدارة أو طرف خارجي علم أو يعلم بوقوع تصرفات  

أو أحداث أو سلوك أو ممارسات غير أخالقية أو غير قويمة، وكذلك أي مخالفة لسياسات  

اءاتها ً وقواعدها وأنظمتها )ويشار إلى أي منها فيما يلي بلفظ “مخالفة”(  الجمعية وإجر

باالبالغ عن التصرف وفقا الحكام سياسة الجمعية. في    –بل وملزما  –إنما يكون مسؤوال ً  

الحاالت التي تتضمن إبالغ الموظف مديره المباشرة بتلك االمور بصورة مباشرة، يجب على  

الغ عن الواقعة محل البالغ فورا وبما يتفق وأحكام السياسة. وينبغي  ذلك ً المدير حينئذٍ االب

للمدير المباشر أن ال يباشر التحقيق في الواقعة على أي وجه بصورة مستقلة، إال بما يتفق  

 .مع سياسات الجمعية واالجراءات المتبعة لديها

 إجراءات اإلبالغ 

أو مراجعة   اإلبالغيجوز ألي موظف أو مسؤول أو عضو بمجلس االدارة أو طرف خارجي  

الحاالت المتعلقة بالسلوك االخالقي بالمخاوف أو الشكاوى أو المخالفات الواقعة من خالل  

كتابةً  إما بصفة شخصية أو    باألمراالمين العام    االخالقية وابالغاإلبالغ عن المخالفات غير  

 .المخالفات غير االخالقيةعن  لإلبالغ

 سرية المعلومات وسرية الهوية 

كل المخالفات المبلغ عنها تُعامل بسرية كاملة على مستوى المعلومات والهوية. وقد توجد 

حاالت تقتضي التحقيق الخارجي بمعرفة السلطات الحكومية المختصة، لكن يمكن االطمئنان  

وفير الحماية له بأقصى قدر ممكن. ولن يعلم التام إلى لالبقاء على سرية هوية المبلغ وت

أحد بشأن إجراء التحقيق في البالغات أو يشارك فيها إال من تقتضي إجراءات التحقيق علمهم 

أو  القانون  بحكم  ذلك  االمور  اقتضت  حيثما  أو  التحقيق،  لطبيعة  ونظرا  مشاركتهم.  أو 

المبلغ. ومن   االفصاح عن هوية  الالزم  يكون من  قد  ذمة  النظام،  ذلك على  الوارد حدوث 

 .إجراءات قانونية وبحكم القانون المعمول به
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 هل العملية سرية؟ 

 .كل المخالفات المبلغ عنها تُعامل بسرية كاملة على مستوى المعلومات والهوية

 ؟ هل يحصل المبلغ على الحماية إذا أبلغ عن واقعة احتيال أو عن أمر غير أخالقي 

نعم، يمكن االبالغ عن المخالفة دون خوف من التعرض للمضايقة أو تأثير سلبي على الدرجة  

الوظيفية أو الفصل من العمل أو التعرض إلجراء تأديبي أو إجراء انتقامي أو تعليق العمل  

 .الجمعيةأو ألى تهديدات أو أي وسيلة من وسائل التمييز أو االنتقام من جانب 

 المخالفات 

مارسات الخاطئة أي مخالفات جنائية أو مالية أو اإلخالل بأي التزامات قانونية أو تشمل الم 

تشريعية أو متطلبات تنظيمية داخلية أو تلك التي تشكل خطراً على الصحة أو السالمة أو  

 .البيئة

 :سبيل المثال ال الحصر، ما يلي عنها، علىالمخالفات التي يتوجب اإلبالغ  وتشمل

 .السلوك غير القانوني )بما في ذلك الرشوة أو الفساد( أو سوء التصرف •

سوء التصرف المالي )بما في ذلك ادعاء النفقات الكاذبة، إساءة استخدام األشياء   •

 .القيمة، عمليات غسيل االموال أو دعم لجهات مشبوهة(

استخدام شخص منصبه في الجمعية    مثل)المصالح  عدم اإلفصاح عن حاالت تعارض   •

 ية(. لتعزيز مصالحه الخاصة أو مصالح اآلخرين فوق مصلحة الجمع

 .في ذلك إضاعة، إخفاء أو إتالف الوثائق الرسمية( بما)االحتيال إمكانية  •

الجرائم الجنائية المرتكبة، أو التي يتم ارتكابها، أو التي يحتمل ارتكابها أياً كان  •

 .نوعها

الرقابة الداخلية أو تطبيقها بصورة غير   وقواعد   وأنظمةلتزام بالسياسات  عدم اال •

 .صحيحة

الحصول على منافع أو مكافآت غير مستحقة من جهة خارجية لمنح تلك الجهة  •

 .معاملة تفضيلية غير مبررة

 .اإلفصاح عن معلومات سرية بطريقة غير قانونية •

 .التالعب بالبيانات المحاسبية •

 .وسالمتهمتهديد صحة الموظفين   •
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 .غير األخالقي والسلوكانتهاك قو اعد السلوك المهني  •

 .سوء استخدام الصالحيات أو السلطات القانونية •

  .فيما يتعلق بأي من المسائل المذكورة أعاله  والتسترمؤامرة الصمت  •

 

 الضمانات 

تهدف هذه السياسة الى إتاحة الفرصة لكل من يعمل لصالح الجمعية لإلبالغ عن المخالفات  

عدم تعرضهم لالنتقام أو اإليذاء نتيجة ذلك. و تضمن السياسة عدم تعرض مقدم   وضمان

البالغ لخطر فقدان وظيفته أو منصبه أو مكانته االجتماعية في الجمعية و ألي شكل من  

العقاب نتيجة   المخالفة  أشكال  يتم اإلبالغ عن  أن  أية مخالفة. شريطة  باإلبالغ عن  قيامه 

بحسن نية و أن تتوفر لدى مقدم البالغ معطيات اشتباه صادقة و معقولة، و ال يهم اذا اتضح 

 .بعد ذلك بأنه مخطئ

من أجل حماية المصلحة الشخصية للمبلغ، فإن هذه السياسة تضمن عدم الكشف عن هوية 

بذل كل   وسيتممقدم البالغ عند عدم رغبته في ذلك، ما لم ينص القانون خالف ذلك.  

  ولكن هوية مقدم البالغ عن أي مخالفة.  وسريةللمحافظة على كتمان   ومناسبجهد ممكن 

ل مع أي بالغ أن يتم الكشف عن هوية مقدم البالغ، ومنها  في حاالت معنية، يتوجب للتعام

على سبيل المثال ضرورة كشف الهوية أمام أي محكمة مختصة. كذلك يتوجب على مقدم  

البالغ المحافظة على سرية البالغ المقدم من قبله و عدم كشفه ألي موظف أو شخص آخر. 

لبالغ. كما تضمن السياسة عدم  عليه أيضاً عدم إجراء أي تحقيقات بنفسه حول ا  ويتوجب

 .هذه السياسة وفقإيذاء مقدم البالغ بسبب اإلبالغ عن المخالفات 

 

  إجراءات اإلبالغ عن مخالفة

 .يفضل اإلبالغ عن المخالفة بصورة مبكرة حتى يسهل اتخاذ اإلجراء المناسب في حينه •

البالغ، إال أنه يجب أن  على الرغم من أنه ال يطلب من مقدم البالغ إثبات صحة   •

 .يكون قادراً على إثبات أنه قدم البالغ بحسن نية

يتم تقديم البالغ خطياً )وفق النموذج المرفق( وطباعته ثم تسليمه بظرف مغلق  •

أو    31911القطيف    576ص ب    البريدي:عن طريق العنوان    الجمعية   رئيس  الى  

   info@mudhar.org.sa  البريد االلكتروني

 

mailto:info@mudhar.org.sa
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 معالجة البالغ 

طبيعة   على  السياسة  هذه  وفق  مخالفة  أي  عن  اإلبالغ  بخصوص  المتخذ  اإلجراء  يعتمد 

المخالفة ذاتها. إذ قد يتطلب ذلك إجراء مراجعة غير رسمية أو تدقيق داخلي أو تحقيق  

 :اتباع الخطوات التالية في معالجة أي بالغ   ويتم رسمي.  

 والمديرعند استالم البالغات باطالع رئيس مجلس اإلدارة  يقوم أمين عام الجمعية   •

البالغ    )إذا  للجمعية  التنفيذي على مضمون  األخير(  البالغ موجهاً ضد  يكن  لم 

 .خالل اسبوع من استالم البالغ

يتم إجراء مراجعة أولية لتحديد ما إذا كان يتوجب إجراء تحقيق و الشكل الذي  •

 .غات بدون الحاجة إلجراء تحقيقيجب أن يتخذه. ويمكن حل بعض البال 

 .أيام بإشعار استالم البالغ ورقم هاتف للتواصل 10يتم تزويد مقدم البالغ خالل  •

إذا تبين ان البالغ غير مبرر، فلن يتم إجراء أي تحقيق إضافي. و يكون هذا القرار   •

 .غنهائياً و غير قابل إلعادة النظر ما لم يتم تقديم إثباتات إضافية بخصوص البال 

لجنة    ، يتم إحالة البالغ الىومبررةإذا تبين ان البالغ يستند الى معطيات معقولة   •

 .التوصية المناسبة وإصدارالغ يشكلها المجلس في حينه للتحقيق في الب

التوصية خالل   وإصدارمن التحقيق في البالغ    االنتهاءالمشكلة  اللجنة  يجب على   •

 .عشرة أيام عمل من تاريخ إحالة البالغ

 .الجمعية للمصادقة واالعتماد رئيسوصياتها الى ت اللجنة المشكلةترفع  •

عن  • اإلبالغ  سياسة  وفق  المخالفة  على  المترتبة  التأديبية  اإلجراءات  تحديد  يتم 

البالغات  وحمايةالتأديبية    واإلجراءات  المخالفات  الساري    قانونو مقدمي  العمل 

 .المفعول

متى كان ذلك ممكناً، تزويد مقدم البالغ بمعطيات عن أي تحقيق يتم إجراءه.   •

قد  أو غيرها مما  تأديبية  إجراءات  بأي  البالغ  إعالم مقدم  ذلك، ال يجوز  ومع 

 .يترتب عليه إخالل الجمعية بالتزامات السرية تجاه شخص آخر

  ولكنها ،  ومناسبةبالتعامل مع اإلبالغ عن أي مخالفة بطريقة عادلة  تلتزم الجمعية   •

 .ال تضمن أن تنسجم طريقة معالجة البالغ مع رغبات مقدم البالغ
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 اعتماد مجلس اإلدارة 

 اإلدارة جملساجتماع جبمعية مضر اخلريية بالقديح يف عن املخالفات  اإلبالغسياسة اعتماد حتديث  مت

 . م2022/   6  /17بتاريخ  المنعقدة 22/ 17  جبلسته رقم

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئيس مجلس اإلدارة                 

               
 

 مهدي سلمان الجارودي             
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 ملحق نموذج اإلبالغ عن المخالفة  

 معلومات مقدم البالغ ) يمكن عدم تعبئة هذا الجزء اذا لم يرغب مقدم البالغ بكشف هويته 

  االسم  

  الدور الوظيفي  

  اإلدارة  

  رقم الهاتف  

  البريد االلكتروني  

  العنوان البريدي 

 معلومات مرتكب المخالفة  

  االسم  

  الدور الوظيفي  

  اإلدارة  

  رقم الهاتف  

  البريد االلكتروني  

 وجدوا، و باإلمكان ارفاق ورقة إضافية في حالة وجود اكثر من شاهد(  معلومات الشهود ) ان

  االسم  

  الدور الوظيفي  

  اإلدارة  

  رقم الهاتف  

  البريد االلكتروني  

 التفاصيل  

  طبيعة و نوع المخالفة  

  تاريخ ارتكاب المخالفة و تاريخ العلم بها

  مكان حدوث المخالفة 

  مستندات تثبت ارتكاب المخالفة بيانات او 

  أسماء اشخاص اخرين اشتركوا في ارتكاب المخالفة 

  اية معلومات او تفاصيل أخرى  

 التوقيع:  تاريخ تقديم البالغ 

 


