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سياسة اإلبالغ عن المخالفات وحماية مقدمي البالغات
تمهيد
توجــب سياســة وإجــراءات اإلبــاغ عــن المخالفات عــى مجلس األمنــاء واألمني
العــام والمديــر التنفيــذي وموظفــي ومتطوعــي المؤسســة وتتضمــن االلزتام
بمعايــر عاليــة مــن األخــاق الشــخصية أثنــاء العمــل وممارســة واجباتهــم
ومســؤولياتهم .وتضمــن هــذه السياســة أن يتــم اإلبــاغ فــي وقــت مبكــر عــن
أي مخالفــة أو خطــر جــدي أو ســوء تــرف محتمــل قــد تتعــرض له المؤسســة
أو أصحــاب المصلحــة أو المســتفيدين ومعالجــة ذلــك بشــكل مناســب .كمــا
يجــب عــى كافــة مــن يعمــل لصالــح المؤسســة مراعــاة قواعــد الصــدق
والزناهــة أثنــاء أداء مســؤولياتهم وااللــزام بالقوانــن واللوائــح المعمــول بهــا
كافــة وتهــدف هــذه السياســة إىل تشــجيع كل مــن يعمــل لصالــح المؤسســة
باإلبــاغ عــن أيــة مخاطــر أو مخالفــات وطمأنتهــم إىل أن القيــام بهــذا األمــر
آمــن ومقبــول وال ينطــوي عــى أي مســؤولية.
النطاق
تطبــق هــذه السياســة عــى جميــع مــن يعمــل لصالــح المؤسســة ســواء كانوا
أعضــاء مجلــس األمنــاء أو مســؤولني تنفيذيــن أو موظفــن أو متطوعــن أو
مستشــارين بــرف النظــر عــن مناصبهــم فــي المؤسســة ،وبــدون أي اســتثناء.
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ويمكــن أيضــا ألي مــن أصحــاب المصلحــة مــن المســتفيدين والمانحــن
والمتربعــن وغريهــم اإلبــاغ عــن أيــة مخاطــر أو مخالفــات.
المخالفات
تشــمل الممارســات الخاطئــة أي مخالفــات جنائيــة أو ماليــة أو اإلخــال بــأي
الزتامــات قانونيــة أو ترشيعيــة أو متطلبــات تنظيميــة داخليــة أو تلك اليت تشــكل
خطـ ً
ـرا عــى الصحــة أو الســامة أو البيئــة.
وتشــمل المخالفــات الــي يتوجــب اإلبــاغ عنهــا ،عــى ســبيل المثــال ال الحــر،
مــا يــي:
•

الســلوك غــر القانونــي (بمــا فــي ذلــك الرشــوة أو الفســاد) أو ســوء

التــرف.
•

ســوء التــرف المــايل (بمــا فــي ذلــك ادعــاء النفقــات الكاذبــة ،إســاءة

اســتخدام األشــياء القيمــة ،عمليــات غســيل األمــوال أو دعــم لجهــات
مشــبوهة).
•

عــدم اإلفصــاح عــن حاالت تعارض المصالح (مثل اســتخدام شــخص منصبه في

المؤسســة لتعزيــز مصالحــه الخاصــة أو مصالــح اآلخريــن فــوق مصلحة المؤسســة).
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•

إمكانيــة االحتيــال (بمــا فــي ذلــك إضاعــة ،أو إخفــاء أو إتــاف الوثائــق

الرســمية).
•

الجرائــم الجنائيــة المرتكبــة ،أو الــي يتــم ارتكابهــا ،أو الــي يحتمــل ارتكابهــا

أيــا كان نوعهــا.
•

عــدم االلــزام بالسياســات وأنظمــة وقواعــد الرقابــة الداخليــة أو تطبيقها

بصــورة غــر صحيحــة.
•

الحصــول عــى منافــع أو مكافــآت غــر مســتحقة مــن جهــة خارجيــة لمنح

تلــك الجهــة معاملــة تفضيليــة غــر مــررة.
•

اإلفصاح عن معلومات رسية بطريقة غري قانونية.

•

التالعب بالبيانات المحاسبية.

•

تهديد صحة الموظفني وسالمتهم.

•

انتهاك قواعد السلوك المهين والسلوك غري األخالقي.

•

سوء استخدام الصالحيات أو السلطات القانونية.

•

مؤامــرة الصمــت والتســر فيمــا يتعلــق بــأي مــن المســائل المذكــورة

أعــاه.
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الضمانات
تهــدف هــذه السياســة إىل إتاحــة الفرصــة لــكل من يعمــل لصالح المؤسســة
لإلبــاغ عــن المخالفــات وضمــان عــدم تعرضهــم لالنتقــام أو اإليــذاء نتيجــة
لذلــك .وتضمــن السياســة عــدم تعــرض مقــدم البــاغ لخطــر فقــدان وظيفتــه
أو منصبــه أو مكانتــه االجتماعيــة فــي المؤسســة وألي شــكل مــن أشــكال
العقــاب نتيجــة قيامــه باإلبــاغ عــن أيــة مخالفــة  ،رشيطــة أن يتــم اإلبــاغ
عــن المخالفــة بحســن نيــة وأن تتوفــر لــدى مقــدم البــاغ معطيــات اشــتباه
صادقــة ومعقولــة ،وال يهــم إذا اتضــح بعــد ذلــك بأنــه مخطــئ.
مــن أجــل حمايــة المصلحــة الشــخصية للمبلــغ ،فــإن هــذه السياســة تضمــن
عــدم الكشــف عــن هويــة مقــدم البــاغ عنــد عــدم رغبتــه في ذلــك ،ما لــم ينص
القانــون عــى خــاف ذلــك .وســيتم بــذل كل جهــد ممكــن ومناســب للمحافظة
عــى كتمــان ورسيــة هويــة مقــدم البــاغ عــن أي مخالفــة .ولكــن فــي حــاالت
معينــة ،يتوجــب للتعامــل مــع أي بــاغ أن يتــم الكشــف عــن هوية مقــدم البالغ،
ومنهــا عــى ســبيل المثــال رضورة كشــف الهويــة أمــام أي محكمــة مختصــة.
كذلــك يتوجــب عــى مقــدم البــاغ المحافظــة عــى رسيــة البــاغ المقــدم مــن
قبلــه وعــدم كشــفه ألي موظــف أو أي شــخص آخــر .ويتوجــب عليــه أيضــا عدم
إجــراء أيــة تحقيقــات بنفســه حــول البــاغ .كمــا تضمــن السياســة عــدم إيــذاء
مقــدم البــاغ بســبب اإلبــاغ عــن المخالفــات وفــق هــذه السياســة.
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إجراءات اإلبالغ عن مخالفة
•

يفضــل اإلبــاغ عــن المخالفــة بصــورة مبكــرة حــى يســهل اتخــاذ اإلجــراء

المناســب فــي حينــه.
عــى الرغــم مــن أنــه ال يطلــب مــن مقــدم البــاغ إثبــات صحــة البــاغ ،إال
•
ً
قــادرا عــى إثبــات أنــه قــدم البــاغ بحســن نيــة.
أنــه يجــب أن يكــون
•

يتم تقديم البالغ خطيا عن طريق:

•

الربيد اإللكرتوني info@kafel.org.sa
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