مؤسسة عبدهللا بن إبراهيم السبيعي الخيرية

سياسة اإلبالغ عن املخالفات وحماية مقدمي البالغات

مقدمة
تعتبر السياسات في أي منظمة العمود الفقري في تسيير أعمالها بين وحداتها اإلدارية الداخلية ومع الجهات الخارجية ،ومع الجمهور من
ً ً
املستفيدين ،املوردين ،وغيرهم ،ولذلك تولي املنظمات على مختلف أنشطتها اهتماما كبيرا بتطبيق السياسات ملا لها من أثر فعال على
كفاءة األداء وتحقيق األهداف التنظيمية.
ومن هذا املنطلق؛ جاء اهتمام املؤسسة بإعداد عدد من السياسات وذلك لتحقيق املستهدفات في مجاالت عملها والتكامل مع الجهات
الرقابية املختصة ،من خالل اتباع معايير واضحة للمسؤولية في جميع املستويات التنفيذية للتقيد بالسياسات والخطط واألنظمة
واللوائح املعتمدة ،وايجاد تنظيم يعمل على توحيد املمارسات في تطبيق االلتزامات النظامية وإتباع املمارسات الرائدة في مجال الحوكمة
بهدف التميز في األداء واالستمرارية واالستدامة في األعمال ويساعد على تحقيق رسالة املؤسسة ،ومنها " سياسة إلبالغ عن املخالفات
وحماية مقدمي البالغات ".
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سياسة اإلبالغ عن املخالفات وحماية مقدمي البالغات
تمهيد:
سياسة وإجراءات اإلبالغ عن املخالفات توجب التزام أعضاء املجلس واللجان املنبثقة ومنسوبي املؤسسة بمعايير عالية من األخالق
الشخصية أثناء العمل وممارسة واجباتهم ومسؤولياتهم ،وتشجع كل من يعمل لصالح املؤسسة لإلبالغ عن أية مخاطر أو مخالفات
وطمأنتهم الى أن القيام بهذا األمر آمن ومقبول وال ينطوي عليه أي مسؤولية ،مع مراعاة قواعد الصدق والنزاهة أثناء أداء مسؤولياتهم
وااللتزام بكافة القوانين واللوائح املعمول بها ،وتضمن هذه السياسة أن يتم إبالغ اللجنة املختصة في وقت مبكر عن أي مخالفة أو خطر
جدي أو سوء تصرف محتمل قد تتعرض له املؤسسة أو أصحاب املصلحة أو املستفيدين ومعالجة ذلك بشكل مناسب.
نطاق التطبيق
ً
ُتطبق هذه السياسة على جميع من يعمل لصالح املؤسسة بصرف النظر عن مناصبهم في املؤسسة ،وبدون أي استثناء ،ويمكن أيضا
ألي من أصحاب املصلحة من مستفيدين ومانحين وموردين أو شركاء وغيرهم اإلبالغ عن أية مخاطر أو مخالفات.
املخالفات
تشمل املمارسات الخاطئة أي مخالفات جنائية أو مالية أو اإلخالل بأي التزامات قانونية أو تشريعية أو متطلبات تنظيمية داخلية أو
ً
تلك التي تشكل خطرا على الصحة أو السالمة أو البيئة.
وتشمل املخالفات التي يتوجب اإلبالغ عنها ،على سبيل املثال ال الحصر ،ما يلي:
•

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

•

سوء التصرف املالي (بما في ذلك ادعاء النفقات الكاذبة ،إساءة استخدام األشياء القيمة ،عمليات غسل األموال أو دعم
الجهات املشبوهة).

•

عدم اإلفصاح عن حاالت تعارض املصالح (مثل استخدام شخص منصبه في املؤسسة لتعزيز مصالحه الخاصة أو مصالح
اآلخرين فوق مصلحة املؤسسة).

•

إمكانية االحتيال (بما في ذلك إضاعة ،إخفاء أو إتالف الوثائق الرسمية).
ً
الجرائم الجنائية املرتكبة ،أو التي يتم ارتكابها ،أو التي يحتمل ارتكابها أيا كان نوعها.

•

عدم االلتزام بالسياسات وأنظمة وقواعد الرقابة الداخلية أو تطبيقها بصورة غير صحيحة.
الحصول على منافع أو مكافآت غير مستحقة من جهة خارجية ملعاملة تلك الجهة معاملة تفضيلية غير مبررة.

•

اإلفصاح عن معلومات سرية بطريقة غير قانونية.

•

التالعب بالبيانات املحاسبية.

•

انتهاك قواعد السلوك املنهي ومعايير السلوك غير األخالقي.

•

سوء استخدام الصالحيات أو السلطات القانونية.

•

وجود خطر كبير على الصحة أو السالمة العامة.

•
•

• مؤامرة الصمت والتستر فيما يتعلق بأي من املسائل املذكورة أعاله.
املعاييرواملبادئ العامة
▪ يشكل األمين العام لجنة من ضمن اختصاصاتها تلقي البالغات والتعامل معها.
▪ تكون اللجنة فقط هي املناطة باستقبال البالغات لضمان السرية على مستوى املعلومات والهوية على الوجه املناسب في الوقت
املناسب.
ُ
▪ يجب على مقدم البالغ أن يقدمه بحسن نية ،وبالرغم من أنه ال يطلب من مقدم البالغ إثبات صحة البالغ ،إال أنه يجب التأكد من
عدم وجود أي شبهات تدل على سوء نية أو كيدية أو خدمة مصالح خاصة في البالغ.
▪ على مقدم البالغ عدم الكشف ألي موظف أو شخص آخر واملحافظة على سرية البالغ.
▪ بالرغم من أن الكشف عن هوية مقدم البالغ سيساهم في تحسين إجراءات النظر في املخالفة إال أنه ال يتوجب على مقدم البالغ
الكشف عن هويته ،وملساعدة املؤسسة في معالجة البالغ فإنه يجب على مقدم البالغ تقديم أكبر قدر ممكن من املعلومات والرد
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على االستفسارات وطلبات املعلومات اإلضافية التي قد تظهر في أي مرحلة من مراحل نظر البالغ ،كما أن املؤسسة لن تقوم
بالكشف عن هوية مقدم البالغ ألي جهة إال في حال تم طلبه ألداء الشهادة في الجهات الرسمية وبسرية تامة.
▪ تلتزم املؤسسة بتوفير الحماية الالزمة وعدم كشف هوية أي مبلغ "حسن ّ
النية" أو أي موظف يقوم باإلفصاح عن أي مخالفات،
ولن تقوم املؤسسة بإنهاء خدماته أو نقله ولن يتم تهديده أو مضايقته بأي شكل من األشكال وسيتم اتخاذ اإلجراءات املناسبة التي
تضمن له الحماية.
إجراءات اإلبالغ عن مخالفة ومعالجتها
▪ يلزم تقديم البالغ عن املخالفة فور اكتشافها ليسهل اتخاذ اإلجراءات الالزمة في الوقت املناسب.
▪ يتم إرسال البالغ عبر البريد اإللكتروني الخاص باللجنة أو عن طريق تسليمه مباشرة للجنة.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

تقوم اللجنة بإجراء مراجعة أولية لتحديد ما إذا كان يتوجب إجراء تحقيق وتحديد الشكل الذي يجب أن يتخذه ،ويمكن حل بعض
البالغات بدون الحاجة إلجراء تحقيق.
يتم تزويد مقدم البالغ خالل عشرة ( )10أيام عمل بإشعار استالم البالغ.
إذا تبين بعد نظر اللجنة في البالغ بأنه غير صحيح فال يتم إجراء أي تحقيق إضافي ما لم يتم تقديم إثباتات إضافية بخصوص
البالغ.
إذا تبين أن البالغ يستند إلى معطيات معقولة ومبررة فإنه يجب على اللجنة االنتهاء من التحقيق في البالغ وإصدار التوصية خالل
عشرة أيام عمل من تاريخ إحالة البالغ.
ترفع اللجنة توصياتها الى األمين العام للمصادقة واالعتماد وإحالة البالغ إلى الجهة املختصة.
يتم تحديد اإلجراءات التأديبية املترتبة على املخالفة وفق السياسية الداخلية واألنظمة واللوائح السارية املفعول الصادرة عن
الجهات الرقابية املختصة.
ال يجوز إعالم مقدم البالغ بأي إجراءات تأديبية أو غيرها مما قد يترتب عليه إخالل املؤسسة بالتزامات السرية تجاه شخص آخر.
تقوم اللجنة بحفظ وأرشفة البالغات وإدراجها في ملفات سرية ويتم تحديث امللفات بشكل مستمر.
تلتزم املؤسسة بالتعامل مع اإلبالغ عن أي مخالفة بطريقة عادلة ومناسبة ،ولكنها تضمن أن تنسجم طريقة معالجة البالغ مع
رغبات مقدم البالغ.
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