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فقد أقر مجلس اإلدارة بتاري خ 0202/9/51م سياسة اإلبالغ عن المخالفات وحماية مقدم
البالغات

وتنص عىل مإ يىل:
بمعإيت عإلية من
تفرض هذه إلسيإسة عىل أعضإء مجلس إلمنإء وإلمسؤول إلتنفيذي وموظف إلمؤسسة إإللتإم
ر
إلخالق إلشخصية أثنإء إلعمل وممإرسة وإجبإتهم ومسؤوليإتهم .وتضمن هذه إلسيإسة أن يتم إإلبالغ ف وقت مبكر عن
أي مخإلفة أو خطر جدي أو سوء ترصف محتمل قد تتعرض له إلمؤسسة أو أصحإب إلمصلحة أو إلمستفيدين
ومعإلجة ذلك بشكل منإسب .كمإ يجب عىل كإفة من يعمل لصإلح إلمؤسسة مرإعإة قوإعد إلصدق وإلتإهة أثنإء أدإء
إلقوإني وإللوإئح إلمعمول بهإ .كمإ تهدف هذه إلسيإسة ؤىل تشجيع كل من يعمل لصإلح
مسؤوليإتهم وإاللتإم بكإفة
ر
ويعتت إلقيإم بهذإ إلمر آمن وال يشكل خطورة عليهم.
إلمؤسسة لإلبالغ عن أية مخإطر أو مخإلفإت وطمأنتهم
ر
تنفيذيي أو
مسؤولي
تطبق هذه إلسيإسة عىل جميع من يعمل لصإلح إلمؤسسة سوإء كإنوإ أعضإء مجلس أمنإء أو
ر
ر
متطوعي أو مستشإرين برصف إلنظر عن منإصبهم ف إلمؤسسة وبدون أي إستثنإء .ويمكن أيضإ لي من
موظفي أو
ر
ر
وغتهم إإلبالغ عن أية مخإطر أو مخإلفإت.
أصحإب إلمصلحة من مستفيدين
عي ر
ومإنحي ر
ومتت ر
ر
 .5المخالفات
تشمل إلممإرسإت إلخإطئة أي مخإلفإت جنإئية أو مإلية أو إإلخالل بأي إلتإمإت قإنونية أو ر
تشيعية أو متطلبإت
ً
تنظيمية دإخلية أو تلك إلت تشكل خطرإ عىل إلصحة أو إلسالمة أو إلبيئة .وتشمل إلمخإلفإت إلت يتوجب إإلبالغ عنهإ
عىل سبيل إلمثإل ال إلحرص ،مإ يىل:
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غت إلقإنون (بمإ ف ذلك إلرشوة وإلفسإد) أو سوء إلترصف.
إلسلوك ر
سوء إلترصف إلمإىل (بمإ ف ذلك إدعإء إلنفقإت إلكإذبة ،ؤسإءة إستخدإم إلشيإء إلقيمة ،عمليإت غسيل
إلموإل أو دعم لجهإت مشبوهة).
عدم إإلفصإح عن حإالت تعإرض إلمصإلح (مثل إستخدإم شخص منصبه ف إلمؤسسة لتعزيز مصإلحه
إلخإصة أو مصإلح إآلخرين فوق مصلحة إلمؤسسة).
ؤمكإنية إالحتيإل (بمإ ف ذلك ؤضإعة ،ؤخفإء أو ؤتالف إلوثإئق إلرسمية).
إلجرإئم إلجنإئية إلمرتكبة ،أو إلت يتم إرتكإبهإ ،أو إلت يحتمل إرتكإبهإ أيإ كإن نوعهإ.
غت صحيحة.
عدم إاللتإم بإلسيإسإت وأنظمة وقوإعد إلرقإبة إلدإخلية أو تطبيقهإ بصورة ر
غت
غت مستحقة من جهة خإرجية لمنح تلك إلجهة معإملة تفضيلية ر
إلحصول عىل منإفع أو مكإفآت ر
مترة.
ر
غت قإنونية.
إإلفصإح عن معلومإت رسية بطريقة ر
إلتالعب بإلبيإنإت إلمحإسبية.
إلموظفي وسالمتهم.
تهديد صحة
ر
غت إلخالف.
إنتهإك قوإعد إلسلوك إلمهت وإلسلوك ر
سوء إستخدإم إلصالحيإت أو إلسلطإت إلقإنونية.
إلتست فيمإ يتعلق بأي من إلمسإئل إلمذكورة أعاله.
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 .0الضمانات الممنوحة لإلبالغ:
تهدف هذه إلسيإسة ؤىل ؤتإحة إلفرصة لكل من يعمل لصإلح إلمؤسسة لإلبالغ عن إلمخإلفإت وضمإن عدم تعرضه
لالنتقإم أو إإليذإء نتيجة لذلك .وتضمن إلسيإسة عدم تعرض مقدم إلبالغ لخطر فقدإن وظيفته أو منصبه أو مكإنته
إالجتمإعية ف إلمؤسسة ولي شكل من أشكإل إلعقإب نتيجة قيإمه بإإلبالغ عن أية مخإلفة .ررسيطة أن يتم إإلبالغ عن
إلمخإلفة بحسن نية وأن تتوفر لدى مقدم إلبالغ مع طيإت إشتبإه صإدقة ومعقولة ،وال يهم ؤذإ إتضح بعد ذلك بأنه
ئ
مخط .من أجل حمإية إلمصلحة إلشخصية للمبلغ ،فؤن هذه إلسيإسة تضمن عدم إلكشف عن هوية مقدم إلبالغ عند
عدم رغبته ف ذلك ،مإلم ينص إلقإنون عىل خالف ذلك .وسيتم إلمحإفظة عىل رسية هوية مقدم إلبالغ عن أي مخإلفة
ولكن ف حإالت معينة ،يتوجب للتعإمل مع أي بالغ أن يتم إلكشف عن هوية مقدم إلبالغ ،ومنهإ عىل سبيل إلمثإل
ضورة كشف إلهوية أمإم أي محكمة مختصة .كذلك يتوجب عىل مقدم إلبالغ إلمحإفظة عىل رسية إلبالغ إلمقدم من
قبله وعدم كشفه لي موظف أو شخص آخر .ويتوجب عليه أيضإ عدم ؤجرإء أية تحقيقإت بنفسه حول إلبالغ .كمإ
تضمن إلسيإسة عدم ؤيذإء مقدم إلبالغ بسبب إإلبالغ عن إلمخإلفإت وفق هذه إلسيإسة.
أ-

إجراءات اإلبالغ عن مخالفة:

يفضل إإلبالغ عن إلمخإلفة بصورة مبكرة حت يسهل إتخإذ إإلجرإء إلمنإسب ف حينه .عىل إلرغم من أنه ال يطلب من
ً
مقدم إلبالغ ؤثبإت صحة إلبالغ ،ؤال أنه يجب أن يكون قإدرإ عىل ؤثبإت أنه قدم إلبالغ بحسن نية .يتم تقديم إلبالغ
إلتيد إإللكتونinfo@alsanie-charity.sa :
خطيإ (قد يتوفر نموذج) عن طريق ر
ب -معالجة البالغ:
يعتمد إإلجرإء إلمتخذ بخصوص إإلبالغ عن أي مخإلفة وفق هذه إلسيإسة عىل طبيعة إلمخإلفة ذإتهإ .ؤذ قد يتطلب
غت رسمية أو تدقيق دإخليإ وتحقيق رسم .ويتم إتبإع إلخطوإت إلتإلية ف معإلجة أي بالغ:
ذلك ؤجرإء مرإجعة ر
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يقوم إلمدير إلتنفيذي عند إستالم إلبالغإت بإطالع رئيس مجلس إلمنإء وإلمسؤول إلتنفيذي
إلخت (عىل مضمون إلبالغ خالل أسبوع من إستالم إلبالغ).
للمؤسسة (ؤذإ لم يكن إلبالغ موجهإ ضد
ر
.
يتم ؤجرإء مرإجعة أولية لتحديد مإ ؤذإ كإن يتوجب ؤجرإء تحقيق وإلشكل إلذي يجب أن يتخذه ويمكن
حل بعض إلبالغإت بدون إلحإجة إلجرإء تحقيق.
يتم تزويد مقدم إلبالغ خالل سبعة أيإم بإشعإر إستالم إلبالغ ورقمه للتوإصل.
وغت قإبل إلعإدة
متر ،فلن يتم ؤجرإء أي تحقيق ؤضإف .ويكون هذإ إلقرإر نهإئيإ ر
غت ر
تبي أن إلبالغ ر
ؤذإ ر
إلنظر مإلم يتم تقديم ؤثبإتإت ؤضإفية بخصوص إلبالغ.
ومترة ،يتم ؤحإلة إلبالغ ؤىل رئيس مجلس إلمنإء ف
تبي أن إلبالغ يستند إىل معطيإت معقولة ر
ؤذإ ر
خطإب رسي للتحقيق ف إلبالغ وإصدإر إلتوصية إلمنإسبة.
يجب عىل رئيس لجنة إلتحقيق إالنتهإء من إلتحقيق ف إلبالغ وإصدإر إلتوصية خالل ر
عشة أيإم عمل
من تإري خ ؤحإلة إلبالغ.
يرفع إلمدير إلتنفيذي توصيإته إىل رئيس إلمجلس للمصإدقة وإالعتمإد.
إلعإملي
لشؤون
إلمنظمة
إإلدإرية
يتم تحديد إإلجرإءإت إلتأديبية إلمتتبة عىل إلمخإلفة وفق إلالئحة
ر
إلختية وقإنون إلعمل إلسإري إلمفعول.
بمؤسسة دمحم إلعىل إلصإنع ر
تلتم إلمؤسسة بإلتعإمل مع إإلبالغ عن أي مخإلفة بطريقة عإدلة ومنإسبة ،ولكنهإ ال تضمن أن
تنسجم طريقة معإلجة إلبالغ مع رغبإت مقدم إلبالغ.
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