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اإلبالغ عن املخالفات وحماية مقدمي البالغات
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 oمقدمة
يعرف التبليغ عن املخالفات بأنه إجراء من جانب المبلغ الذي يكشف املخالف سواء في األنظم واللوائح
الصادرة من الجهات الرقابي أو أي مخالف تتعلق ببيئ العمل أو التصرفات غير الالئق أو سوء استخدام
ممتلكات الجمعي أو إساءة استخدام السلط أو عند وجود تضارب مصالح أو تمرير العمليات غير النظامي
أو الحصول على منافع أو مكافآت غير مستحق أو اإلفصاح عن معلومات سري والعمل بسوء ني واإلهمال
الذي يترتب عليه ضرر بمصلح الجمعي أو التستر على أي مخالف مع ضمان الحماي للشخص المبلغ سواء
من داخل الجمعي أو خارجها.

 oالنطاق
نطاق هذه السياس يشمل جميع من يعمل مع أو لصالح الجمعي سواء كانوا من األعضاء أو المسؤولين
أو الموظفين أو المتطوعين أو المستشارين أو من في حكمهم بصرف النظر عن مناصبهم في الجمعي  ،ويشمل
أيضا أصحاب المصلح من مستفيدين ومانحين ومتبرعين وغيرهم.
كما تعد هذه السياس مرجع معتمد لتحديد كاف األطر التي يجب على الجمعي االلتزام بها كحد أدنى في
استقبال البالغات وطرق عالجها.

 oالهدف
تهدف هذه السياس إلى تشجيع كل من يعمل مع أو لصالح الجمعي لإلبالغ عن أي مخالفات أو مخاطر
وطمأنتهم بأن القيام بهذا األمر آمن ومقبول وال ينطوي عليه أي مسؤولي .

 oالبيان
أ -مسؤوليات الجمعية والشخص ُ
المبلغ:
 .1يجب على مجلس اإلدارة التأكد من وجود سياس إبالغ عن املخالفات لدى الجمعي  ،وتتحمل الجمعي
مسؤولي ضمان االلتزام للتدابير المنصوص عليها في هذه السياس .
 .2على اإلدارة التنفيذي رفع تقرير دوري إلى مجلس اإلدارة ولجن المراجع في الجمعي بالبالغات

والحاالت التي تم استقبالها واإلجراءات التي تمت حيالها.
 .3يجب على الجمعي توفير قنوات مختلف الستالم البالغات مع ضمان سري البيانات المقدم في البالغ
(هاتف مباشر ،عنوان بريدي ،بريد إلكتروني ،موقع إلكتروني).
 .4تنسيق عدة برامج توعوي لحث منسوبيها وأصحاب المصلح على اإلبالغ وتوضيح مسؤولي كاف
األطراف.
 .5طمأن منسوبي الجمعي وأصحاب المصلح عن مدى سري هوي المبلغ والمعلومات المتضمن في
البالغ ومراحل معالجته ،وتوفير الحماي لمقدمي البالغات من أي إجراء انتقامي ضدهم.
 .6حث منسوبي الجمعي وأصحاب المصلح بعدم التردد باإلبالغ عن املخالفات حال كونهم غير متأكدين
من صح البالغ وما إذا كان يمكن إثبات البالغ من عدمه .كما أنه لن يتم اتخاذ أي إجراء ضد مقدم
البالغ إذا ثبت عدم صحته ولم يتم تأكيده وقد قدم من المبلغ بحسن ني .
 .7يجب على المبلغ تحري المصداقي وحسن الني في اإلبالغ وبذل العناي الالزم في تحري الدق مع
إيضاح كاف التفاصيل وتقديم األدل الخاص بالبالغ ومشارك الجمعي بما يتوفر لديه من معطيات
اشتباه حقيقي ومعقول وتجنب البالغات الكيدي  ،كما يجب عليه سرع اإلبالغ عن املخالف في أسرع
وقت ممكن مع االلتزام بالسري التام للبالغ؛ لتحقيق الصالح العام للجمعي .
 .8يتحمل الشخص المبلغ عن املخالف مسؤولي االدعاءات الكيدي التي تؤدي إلى تشويه سمع أو
إلحاق الضرر بالجمعي أو أحد منسوبيها أو أصحاب المصلح .
 .9ال يحق للمبلغ الذي لم يذكر اسمه وهويته ولم تكن الجمعي قادرة على تحديدها المطالب بالحماي
التي تغطيها هذه السياس .
ب -حاالت اإلبالغ عن املخالفات:
 .1الفساد المالي واإلداري.
 .2مخالف األنظم واللوائح والتعليمات.
 .3مخالفات تتعلق بالبيئ والسالم .
 .4التصرفات غير الالئق املخالف للنظام العام واآلداب اإلسالمي والعادات والتقاليد.
 .5سوء االستخدام لممتلكات الجمعي .
 .6إساءة استخدام السلط أو اتخاذ قرارات ضد مصلح الجمعي .

 .7تمرير عمليات غير نظامي أو التحايل أو التستر على أخطاء نظامي .
 .8وجود أي تضارب في المصالح في األعمال والعقود.
 .9سوء استخدام الصالحيات الممنوح لمنسوبي الجمعي على سبيل المثال ال الحصر (كتبادل األرقام
السري ).
 .11الحصول على منافع أو مكافآت غير مستحق .
 .11اإلفصاح عن معلومات سري بطريق غير نظامي .
 .12اإلخفاء بسوء الني أو االهمال المقصود أو إتالف الوثائق الرسمي أو التستر على التقارير المالي
االحتيالي .
 .13االهمال الجسيم الذي قد يضر بالجمعي .
 .14التستر على أي من املخالفات المذكورة أعاله.
ت -التزامات وحدة اإلبالغ:
 .1التعامل مع أي بالغ بالجدي الالزم مهما كانت طبيع البالغ أو لغته أو كفاي معلوماته أو حجم تأثيره
وأهميته واتخاذ كاف اإلجراءات الالزم لمعالجته.
 .2اتخاذ كاف اإلجراءات التي من شأنها حماي المبلغ وعدم اإلضرار به خالل فترة عمله لدى الجمعي أو
بعد استقالته.
 .3إفادة المبلغ عن استالم بالغه وما تم التوصل إليه من قرار إن أمكن ذلك.
 .4اتخاذ اإلجراءات التصحيحي للمخالف في حال ثبوتها.
 .5مراعاة مصلح منسوبي الجمعي وأصحاب المصلح .
 .6إحال البالغات إلى الجه املختص في أعمال الضبط والتحقيق سواء داخل الجمعي أو خارجها عندما
يستدعي األمر ذلك.
 .7مراعاة مدة حفظ البالغات والوثائق ذات العالق من تسجيالت وغيرها لمدة عشر سنوات .ومن
الممكن تمديد فترة حفظ الملفات لبعض البالغات في حال دعت الحاج لذلك.
 .8إعداد تقارير خاص بالبالغات وطرق معالجتها ،ورفعها لإلدارة التنفيذي .
ث -مراحل معالجة البالغات:
تتضمن مراحل معالجة البالغات كحد أدنى:

 .1استقبال البالغ.
 .2القيام بعمل تقييم مبدئي للبالغ.
 .3تحديد خط التحقق من البالغ.
 .4توثيق المسوغات الداعم للبالغ.
 .5تحديد القرار المتخذ لمعالج البالغ.
 .6متابع تنفيذ القرار.
 .7حفظ السجالت والوثائق المتعلق بالبالغ.
ج -اإلجراءات العملية لمعالجة للبالغات:
 .1التقييم المبدئي ألي بالغ يتم تقديمه والتعامل معه بكل جدي .
 .2التأكد من صح البالغ وأن يكون قد قدم بحسن ني دون أي وجود أي مصالح شخصي أو كيدي .
 .3التأكد من كاف التفاصيل والمستندات ذات العالق بالبالغ.
 .4االلتزام بحماي الشخص المبلغ وعدم اإلفصاح عن أي معلومات تخصه ،ويستثنى من ذلك الجهات
املختص كجهات التحقيق والجهات القضائي .
 .5إفادة المبلغ عن استالم بالغه ،وما يتم توصل إليه من قرار اتجاه البالغ إن أمكن ذلك.
 .6رسم خط تصحيحي واتخاذ إجراءات تضمن معالج البالغ في حال ثبوت املخالف  ،على أن يكون
هناك مؤشر قياس ي لقياس مستوى أداء كل مرحل من مراحل المعالج لتلك املخالف .
 .7يتم تصنيف البالغ حسب نوع المعالج بما يتناسب مع الهيكل اإلداري للجمعي مع مراعاة مصلح
منسوبيها وأصحاب المصلح .
 .8يجب أن يكون تقرير البالغ واضح ويتضمن طرق معالجتها عن طريق نظام آلي يتيح توفر التقرير ألي
مرحل من مراحل معالج البالغ الذي يمكن من خالله عرض المعلومات اآلتي :
أ -القناة المستلم البالغ من خاللها.
ب -إجمالي عدد البالغات.
ت -إجمالي عدد البالغات حسب تصنيف المواضيع.
ث -عدد البالغات المعالج /تحت اإلجراء ونوع المعالج .
 .9تقوم اإلدارة التنفيذي برفع تقرير دوري ملجلس اإلدارة ولجن المراجع يتضمن الحاالت التي تم

استقبالها واإلجراءات التي تمت حيالها.
ح -عناوين البالغ:
يمكن للشخص ُ
المبلغ أن يقوم باإلبالغ عبر اآلتي:
أ -الهاتف مباشر:
ب -الزيارة على العنوان:
ت -الموقع االلكتروني:
ث -البريد اإللكتروني:
ج -عنوان بريدي:

 oالتطبيق
تطبق هذه السياس على كاف العمليات التي يتم التعامل بها في الجمعي  ،وعلى كل من له عالق عمل مع
الجمعي االطالع واإللمام وااللتزام بما ورد فيها من بنود عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم .وعلى إدارة الشؤون
اإلداري والمالي نشر هذه الالئح  ،وكذلك نشر الوعي بما يخص هذه الالئح وتزويد الجميع بنسخ منها.

 oالمراجع
اعتمد مجلس اإلدارة في اجتماعه (السابع) في دورته (الثامن ) في 1442/14/21هـ ،هذه الالئح وهي ساري
التطبيق.

