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المحتويات

المخالفات

المقدمة

تعتبر سٌاسة اإلبالغ عن المخالفات وحماٌة مقدمً البالؼات من أساسٌات الجمعٌة وذلك بمراعاة القواعد التالٌة :
.1
.2
.3
.4

الصدق .
النزاهة .
االلتزام بمعاٌٌر عالٌة من األخالق الشخصٌة أثناء العمل وممارسة الواجبات والمسؤولٌات .
االلتزامبكافةالقوانٌنواللوائحالمعمولبها .

النطــاق
تطبق هذه السٌاسة على كل من له عالقة بالجمعٌة من :
.1
.2
.3
.4

أعضاء مجلس اإلدارة .
المدٌر التنفٌذي .
الموظفٌن .
متطوعٌن الجمعٌة .

األهــداف

 اإلبالغ من وقت مبكر عن أي مخالفة أو خطر جدي أو سوء تصرؾ محتمل قد تتعرض له الجمعٌة .
 تشجع كل من ٌعمل لصالح الجمعٌة لإلبالغ عن أي مخاطر أو مخالفات .
 طمأنتهم إلى أن القٌام بذلك هو أمر آمن ومقبول وال ٌنطوي علٌه أي مسؤولٌة .

المخالفــات
كل عمل ٌخالؾ األنظمة والتعلٌمات واللوائح ٌُعد مخالفة ٌعاقب علٌها القانون ومن ذلك -:
 - 1الممارسات الؽٌر القانونٌة ومنها ( الرشوة – الفساد ) .
 - 2المخالفات الجنائٌة ( تم ارتكابها – ٌُحتمل ارتكابها ) .
 - 3المخالفات المالٌة ( ؼسٌل األموال – إساءة استخدام األشٌاء القٌمة – ادعاء نفقات كاذبة – دعم جهات مشبوهة ) .
 - 4اإلخالل بااللتزامات القانونٌة أو التشرٌعٌة (قواعد السلوك المهنً) .
 - 5عدم االفصاح عن حاالت تعارض المصالح كاستخدام أحد أعضاء المجلس منصبه فً الجمعٌة لمصالحه الشخصٌة
أو مصالح آخرٌن فوق مصلحة الجمعٌة .
 - 6عدم االلتزام بالسٌاسات واألنظمة الداخلٌة للجمعٌة أو تطبٌقها بشكل ؼٌر صحٌح (متعمداًا) .
 - 7امكانٌة االحتٌال ( إضاعة أو إخفاء أو اتالؾ وثائق رسمٌة ) .
 - 8التالعب بالبٌانات المحاسبٌة .
 - 9االفصاح عن معلومات وبٌانات سرٌة بطرٌقة ؼٌر قانونٌة .
 - 10سوء استخدام الصالحٌات أو السلطات القانونٌة .
- 11اإلخالل بالمتطلبات التنظٌمٌة (الصحٌة –األمن والسالمة ) مما قد ٌشكل خطرًا ا على المنشأة أو على صحة وسالمة
الموظفٌن .
 - 12مؤامرة الصمت والتستر فٌما ٌتعلق بأي من المسائل المذكورة أعاله .
الضمانات :
تهدؾ هذه السٌاسة إلى إتاحة الفرصة لكل من ٌعمل لصالح الجمعٌة لإلبالغ عن أي مخالفة ٌراها أو ٌشتبه فً
وقوعها مع وجود معطٌات تؤٌد وقوع هذه المخالفة أو اشتباه وقوعها حتى لو اتضح بعد ذلك أنه مخطئ وتضمن له
التالً -:
 - 1عدم تعرضه لالنتقام أو اإلٌذاء .
 - 2عدم فقدان الوظٌفة أو المنصب أو مكانته االجتماعٌة فً الجمعٌة .
 - 3عدم الكشؾ عن هوٌة المبلّػ إذا رؼب ذلك  ,مالم ٌنص القانون أو متطلبات القضٌة لخالؾ ذلك .
إجراءات اإلبالغ عن مخالفة -:
ٌ - 1فضّل اإلبالغ عن المخالفة بصورة مبكرة حتى ٌسهل اتخاذ اإلجراءات المناسبة فً حٌنه .
ٌ - 2تم تقدٌم البالغ ّ
خطًٌاا وفق النموذج المرفق أو ٌرسل على إٌمٌل الجمعٌة .
ٌ - 3سلّم ّ
خطًٌاا إلى رئٌس مجلس اإلدارة فً حال كان مدٌر الجمعٌة طرؾ فً القضٌة .

معالجة البــالغ
ٌعتمد اإلجراء المتخذ بشأن أي بالغ عن وقوع /اشتباه مخالفة وفق هذه السٌاسة على طبٌعة المخالفة ذاتها وفق الخطوات
التالٌة -:
 - 1تشكٌل لجنة مكونة من  :المدٌر التنفٌذي – مدٌر الموارد البشرٌة – مدٌر الشئون المالٌة واإلدارٌة – أحد أعضاء
مجلس اإلدارة ( .مالم تكن القضٌة ضد أحدهم ) .
 - 2تقوم اللجنة عند استالم البالؼات باطالع رئٌس مجلس اإلدارة ومدٌر الجمعٌة على مضمون البالغ خالل مدة أسبوع
من استالم البالغ ( مالم ٌكن البالغ ضد المدٌر ) .
ٌ - 3تم إجراء مراجعة أولٌة لتحدٌد ما إذا كان ٌتوجب إجراء تحقٌق والشكل الذي ٌجب أن ٌتخذه  ,وٌمكن حل بعض
البالؼات بدون الحاجة إلجراء تحقٌق .
ٌ - 4تم تزوٌد مقدم البالغ خالل  10أٌام بإشعار استالم البالغ ورقم هاتؾ للتواصل .
 - 5إذا تبٌن أن البالغ ؼٌر مبرر فلن ٌتم إجراء أي تحقٌق إضافً  ,وٌكون هذا القرار نهائً أو ؼٌر قابل إلعادة النظر
مالم ٌتم تقدٌم إثباتات إضافٌة بخصوص البالغ .
 - 6إذا تبٌن أن البالغ ٌستند إلى معطٌات معقولة ومبررة ٌتم إحالة البالغ إلى اللجنة للتحقٌق فً البالغ وإصدار
التوصٌة المناسبة .
ٌ - 7جب على اللجنة االنتهاء من التحقٌق فً البالغ وإصدار التوصٌة خالل عشرة أٌام عمل من تارٌخ إحالة البالغ .
 - 8ترفع اللجنة توصٌاتها إلى رئٌس المجلس لعرضه على المجلس للمصادقة واالعتماد .
ٌ- 9تم تحدٌد اإلجراءات التأدٌبٌة المترتبة على المخالفة وفق سٌاسة نظام الجمعٌة وقانون العمل الساري المفعول .
ٌ- 10مكن تزوٌد مق ّدم البالغ بم تم فً نهاٌة التحقٌق مالم ٌتر ّتب على ذلك إخالل الجمعٌة بالتزامات السرٌة اتجاه الؽٌر .
- 11تلتزم الجمعٌة بالتعامل مع اإلبالغ عن أي مخالفة بطرٌقة عادلة ومناسبة  ,ولكنها ال تضمن أن تنسجم طرٌقة
معالجة البالغ مع رؼبات مق ّدم البالغ .

ملحق  :نموذج إبالغ عن مخالفة
معلومات مقدم البالغ ( يمكن عدم تعبئة هذا الجزء إذا لم يرغب مقدم البالغ بكشف هويته )
االسم
الدور الوظٌفً
اإلدارة
رقم الهاتؾ
البرٌد اإللكترونً
معلومات صندوق البرٌد
معلومات مرتكب المخالفة
االسم
الدور الوظٌفً
اإلدارة
رقم الهاتؾ
البرٌد اإللكترونً
معلومات الشهود ( ان وجدو  .وباإلمكان إضافة ورقة إضافية في حالة وجود أكثر من شاهد )
االسم
الدور الوظٌفً
اإلدارة
رقم الهاتؾ
البرٌد اإللكترونً
التفـاصيـل
طبٌعة ونوع المخالفة

تارٌخ ارتكاب المخالفة وتارٌخ العلم
بها
مكان حدوث المخالفة
بٌانات أو مستندات تثبت ارتكاب
المخالفة
أسماء أشخاص آخرٌن اشتركوا فً
ارتكاب المخالفة
أٌة معلومات أو تفاصٌل أخرى

