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 مقدمة  .1

للجمعية اخلريية توجب سياسة و إجراءات اإلبالغ عن املخالفات )ويشار إليها فيما بعد “السياسة"( 

)و يشار إليها فيما بعد ،"اجلمعية"( على اعضاء جملس اإلدارة و لرعاية األيتام باملنطقة الشرقية )بناء( 

ن االخالق الشخصية أثناء املسؤول التنفيذي و موظفي و متطوعي اجلمعية االلتزام مبعايري عالية م

مبكر عن أي  العمل و ممارسة واجباتهم و مسؤولياتهم، وتضمن هذه السياسة أن يتم اإلبالغ يف وقت

و اصحاب املصلحة او املستفيدين تعرض له اجلمعية أو سوء تصرف حمتمل قد تخمالفة او  خطر جدي أ

اجلمعية مراعاة قواعد الصدق  و معاجلة ذلك بشكل مناسب. كما جيب على كافة من يعمل لصاحل

و النزاهة أثناء أداء مسؤولياتهم و االلتزام بكافة القوانني و اللوائح املعمول بها. تهدف هذه السياسة اىل 

ن القيام اىل أ تشجيع كل من يعمل لصاحل اجلمعية لإلبالغ عن أية خماطر أو خمالفات وطمأنتهم 

 ي مسؤولية. بهذا األمر آمن و مقبول و ال ينطوي على أ

 

 النطاق   .2

تطبق هذه السياسة على مجيع من يعمل لصاحل اجلمعية سواء كانوا أعضاء جملس إدارة أو مسؤولني 

تنفيذيني أو موظفني أو متطوعني أو مستشارين بصرف النظر عن مناصبهم يف اجلمعية، و بدون أي 

 و متربعني و غريهم اإلبالغ استثناء. و ميكن أيضًا ألي من أصحاب املصلحة من مستفيدين و ماحنني

 عن أية خماطر أو خمالفات.   

 

 المخالفات   .3

تشمل املمارسات اخلاطئة أي خمالفات جنائية أو مالية أو اإلخالل بأي التزامات قانونية أو تشريعية أو 

 متطلبات تنظيمية داخلية أو تلك اليت تشكل خطرًا على الصحة أو السالمة أو البيئة. 

 و تشمل املخالفات اليت يتوجب اإلبالغ عنها ،على سبيل املثال ال احلصر، ما يلي: 

 السلوك غري القانوني )مبا يف ذلك الرشوة أو الفساد( أو سوء التصرف.  •

سوء التصرف املالي )مبا يف ذلك ادعاء النفقات الكاذبة، إساءة استخدام األشياء القيمة، عمليات  •

 غسيل االموال أو دعم جلهات مشبوهة(.

عية لتعزيز مصاحله عدم اإلفصاح عن حاالت تعارض املصاحل) مثل استخدام شخص منصبه يف اجلم •

 اخلاصة أو مصاحل اآلخرين فوق مصلحة اجلمعية(.

 إمكانية االحتيال) مبا يف ذلك إضاعة، إخفاء أو إتالف الوثائق الرمسية(.  •

 اجلرائم اجلنائية املرتكبة، أو اليت يتم ارتكابها، أو اليت حيتمل ارتكابها أيًا كان نوعها.  •

 اعد الرقابة الداخلية أو تطبيقها بصورة غري صحيحة.عدم االلتزام بالسياسات و أنظمة و قو •
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احلصول على منافع أو مكافآت غري مستحقة من جهة خارجية ملنح تلك اجلهة معاملة تفضيلية  •

 غري مربرة.

 اإلفصاح عن معلومات سرية بطريقة غري قانونية.  •

 التالعب بالبيانات احملاسبية. •

 تهديد صحة املوظفني و سالمتهم.  •

 اعد السلوك املهين و السلوك غري األخالقي.  وقانتهاك  •

 سوء استخدام الصالحيات أو السلطات القانونية.  •

 مؤامرة الصمت و التسرت فيما يتعلق بأي من املسائل املذكورة أعاله.  •

 

   الضمانات .4

تهدف هذه السياسة اىل إتاحة الفرصة لكل من يعمل لصاحل اجلمعية لإلبالغ عن املخالفات و ضمان 

عدم تعرضهم لالنتقام أو اإليذاء نتيجة ذلك. و تضمن السياسة عدم تعرض مقدم البالغ خلطر فقدان 

قيامه باإلبالغ  وظيفته أو منصبه أو مكانته االجتماعية يف اجلمعية و ألي شكل من أشكال العقاب نتيجة

عن أية خمالفة. شريطة أن يتم اإلبالغ عن املخالفة حبسن نية و أن تتوفر لدى مقدم البالغ معطيات 

 اشتباه صادقة و معقولة، و ال يهم اذا اتضح بعد ذلك بأنه خمطئ. 

 

 من أجل محاية املصلحة الشخصية للمبلغ، فإن هذه السياسة تضمن عدم الكشف عن هوية مقدم البالغ

عند عدم رغبته يف ذلك، ما مل ينص القانون خالف ذلك. و سيتم بذل كل جهد ممكن و مناسب 

للمحافظة على كتمان و سرية هوية مقدم البالغ عن أي خمالفة. و لكن يف حاالت معنية، يتوجب 

ية للتعامل مع أي بالغ أن يتم الكشف عن هوية مقدم البالغ، ومنها على سبيل املثال ضرورة كشف اهلو

أمام أي حمكمة خمتصة. كذلك يتوجب على مقدم البالغ احملافظة على سرية البالغ املقدم من قبله 

و عدم كشفه ألي موظف أو شخص آخر. و يتوجب عليه أيضًا عدم إجراء أي حتقيقات بنفسه حول 

 لسياسة. البالغ. كما تضمن السياسة عدم إيذاء مقدم البالغ بسبب اإلبالغ عن املخالفات و فق هذه ا
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 اجراءات اإلبالغ عن مخالفة    .5
 

 يفضل اإلبالغ عن املخالفة بصورة مبكرة حتى يسهل اختاذ اإلجراء املناسب يف حينه. •

على الرغم من أنه ال يطلب من مقدم البالغ إثبات صحة البالغ، إال أنه جيب أن يكون قادرًا على إثبات  •

 أنه قدم البالغ حبسن نية. 

وفق النموذج املرفق( وطباعته ثم تسليمه بظرف مغلق اىل مدير عام يتم تقديم البالغ خطيًا ) •

اجلمعية او إدارة املوارد البشرية أو من خالل ارساله مباشرة اىل الربيد االلكرتوني ملسؤول اجلودة يف 

 اجلمعية . 

 

 معالجة البالغ   .6

عة املخالفة ذاتها. إذ يعتمد اإلجراء املتخذ خبصوص اإلبالغ عن أي خمالفة وفق هذه السياسة على طبي

قد يتطلب ذلك إجراء مراجعة غري رمسية أو تدقيق داخلي أو حتقيق رمسي. و يتم اتباع اخلطوات 

 التالية يف معاجلة أي بالغ:

استالم البالغات باطالع رئيس جملس اإلدارة و  عندواالقرتاحات جلنة اجلودة/ الشكاوى يقوم  •

مل يكن البالغ موجهًا ضد األخري( على مضمون البالغ خالل  إذا)للجمعية املسؤول التنفيذي 

 اسبوع من استالم البالغ. 

الذي جيب أن يتخذه.  والشكليتم إجراء مراجعة أولية لتحديد ما إذا كان يتوجب إجراء حتقيق  •

 غات بدون احلاجة إلجراء حتقيق.وميكن حل بعض البال

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

إذا تبني ان البالغ غري مربر، فلن يتم إجراء أي حتقيق إضايف. و يكون هذا القرار نهائيًا و غري  •

 غ.قابل إلعادة النظر ما مل يتم تقديم إثباتات إضافية خبصوص البال

 مدير عام اجلمعية إذا تبني ان البالغ يستند اىل معطيات معقولة و مربرة، يتم إحالة البالغ اىل •

 لتحقيق يف البالغ و إصدار التوصية املناسبة. أو مدير إدارة املوارد البشرية  ل

النتهاء من التحقيق يف البالغ و إصدار امدير عام اجلمعية او مدير املوارد البشرية  جيب على •

 التوصية خالل عشرة أيام عمل من تاريخ إحالة البالغ.

 للمصادقة واالعتماد. مدير عام اجلمعيةوصياتها اىل تجلنة اجلودة  ترفع •

اإلبالغ عن املخالفات ومحاية ة يتم حتديد اإلجراءات التأديبية املرتتبة على املخالفة وفق سياس •

 العمل الساري املفعول. قانونومقدمي البالغات 
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متى كان ذلك ممكنًا، تزويد مقدم البالغ مبعطيات عن أي حتقيق يتم إجراءه. ومع ذلك، ال  •

جيوز إعالم مقدم البالغ بأي إجراءات تأديبية أو غريها مما قد يرتتب عليه إخالل اجلمعية 

 جتاه شخص آخر. بالتزامات السرية

ال تضمن أن  ولكنها، ومناسبةتلتزم اجلمعية بالتعامل مع اإلبالغ عن أي خمالفة بطريقة عادلة  •

 تنسجم طريقة معاجلة البالغ مع رغبات مقدم البالغ.
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 ملحق: نموذج إبالغ عن مخالفة .7
ولكن جيب عليه تدوين بيانات مثل اهلاتف / الربيد  البالغ بكشف هويتهمعلومات مقدم البالغ )ميكن عدم تعبئة هذا اجلزء إذا مل يرغب مقدم 

 (االلكرتوني

  االسم 

  الدور الوظيفي

  اإلدارة

  رقم اهلاتف 

  الربيد االلكرتوني 

  معلومات صندوق الربيد 

 معلومات مرتكب املخالفة

  االسم 

  الدور الوظيفي

  اإلدارة 

  رقم اهلاتف

  الربيد االلكرتوني

 معلومات الشهود )إن وجدوا. و باإلمكان إرفاق ورقة إضافية يف حالة وجود أكثر من شاهد(

  االسم

  الدور الوظيفي

  اإلدارة 

  رقم اهلاتف

  الربيد االلكرتوني

 التفاصيل

  طبيعة و نوع املخالفة 

  تاريخ ارتكاب املخالفة و تاريخ العلم بها

  مكان حدوث املخالفة 

  بيانات او مستندات تثبيت ارتكاب املخالفة

  أمساء أشخاص آخرين اشرتكوا يف ارتكاب املخالفة 

  أية معلومات أو تفاصيل أخرى

  ماهي النتائج املتوقعة من هذا البالغ 

 التوقيع: تاريخ تقديم البالغ:
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