ّ
سياسة اإلبالغ عن املخالفات ومحاية مقدمي البالغات
يف مجعية خريكم لتعليم القرآن الكريم وحتفيظه
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توجب سياسة وإجراءات اإلبالغ عن املخالفات (ويشار إليها فيما بعد بالسياسة) جلمعية خريكم لتعليم القرآن
الكرمي وحتفيظه (ويشار إليها فيما بعد باجلمعية) على أعضاء جملس اإلدارة واملسؤول التنفيذي وموظفي ومتطوعي
اجلمعية االلتزام مبعايري عالية من األخالق الشخصية أثناء العمل وممارسة واجباهتم ومسؤولياهتم.
وتضمن هذه السياسة أن يتم اإلبالغ يف وقت مبكر عن أي خمالفة أو خطر جدي أو سوء تصرف حمتمل قد
تتعرض له اجلمعية أو أصحاب املصلحة أو املستفيدين ،ومعاجلة ذلك بشكل مناسب.

كما جيب على كافة من يعمل لصاحل اجلمعية مراعاة قواعد الصدق والنزاهة أثناء أداء مسؤولياهتم وااللتزام بكافة
القوانني واللوائح املعمول هبا.
وهتدف هذه السياسة إىل تشجيع كل من يعمل لصاحل اجلمعية لإلبالغ عن أية خماطر أو خمالفات وطمأنتهم إىل
أن القيام هبذا األمر آمن ومقبول وال ينطوي على أي مسؤولية.
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تطبق هذه السياسة على مجيع من يعمل لصاحل اجلمعية سواء أكانوا أعضاء جملس إدارة أو مسؤولني تنفيذيني أو
موظفني أو متطوعني أو مستشارين بصرف النظر عن مناصبهم يف اجلمعية وبدون أي استثناء ،وميكن أيضا ألصحاب
املصلحة من مستفيدين وماحنني ومتعرعني ويريهم اإلبالغ عن أي خماطر أو خمالفات.
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تشمل املمارسات اخلاطةة أي خمالفات جنائية أو مالية أو اإلخالل بأي التزامات قانونية أو تشريعية أو متطلبات
تنظيمية داخلية أو تلك اليت تشكل خطرا على الصحة أو السالمة أو البيةة.
وتشمل املخالفات اليت يتوجب اإلبالغ عنها ،على سبيل املثال ال احلصر ،ما يلي :
 السلوك يري القانوين (مبا يف ذلك الرشوة أو الفساد) أو سوء التصرف.
 سوء التصرف املايل (مبا يف ذلك ادعاء النفقات الكاذبة ،إساءة استخدام األشياء القيمة ،عمليات يسيل
األموال أو دعم جلهات مشبوهة).
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 عدم اإلفصاح عن حاالت تعارض املصاحل (مثل استخدام شخص منصبه يف اجلمعية لتعزيز مصاحله اخلاصة
أو مصاحل اآلخرين فوق مصلحة اجلمعية).





إمكانية االحتيال (مبا يف ذلك إضاعة الوثائق الرمسية أو إخفائها أو اتالفها).
اجلرائم اجلنائية املرتكبة أو اليت يتم ارتكاهبا أو اليت حيتمل ارتكاهبا أيا كان نوعها.
عدم االلتزام بالسياسات وأنظمة وقواعد الرقابة الداخلية أو تطبيقها بصورة يري صحيحة.
احلصول على منافع أو مكافآت يري مستحقة من جهة خارجية ملنح تلك اجلهة معاملة تفضيلية يري معررة.

 اإلفصاح عن معلومات سرية بطريقة يري قانونية.
 التالعب بالبيانات احملاسبية.
 هتديد صحة املوظفني وسالمتهم.
 انتهاك السلوك املهين ،والسلوك يري األخالقي.
 سوء استخدام الصالحيات أو السلطات القانونية.
 مؤامرة الصمت والتسرت فيما يتعلق بأي من املسائل املذكورة أعاله.
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هتدف هذه السياسة إىل إتاحة الفرصة لكل من يعمل لصاحل اجلمعية لإلبالغ عن املخالفات وضمان عدم
تعرضهم لالنتقام أو اإليذاء نتيجة لذلك ،وتضمن السياسة ملقدم البالغ ما يلي :
 4.1عدم تعرض مقدم البالغ خلطر فقدان وظيفته أو منصبه أو مكانته االجتماعية يف اجلمعية وألي شكل من أشكال
العقاب نتيجة قيامه باإلبالغ عن أي خمالفة ،شريطة أن يتم اإلبالغ عن املخالفة حبسن نية ،وأن تتوفر لدى مقدم
البالغ معطيات اشتباه صادقة ومعقولة ،وال يهم إذا اتضح بعد ذلك بأنه خمطئ.
 4.2عدم الكشف عن هوية مقدم البالغ عند عدم ريبته يف ذلك ،مامل ينص القانون على خالف ذلك وسيتم بذل
كل جهد ممكن ومناسب للمحافظة على كتمان وسرية هوية مقدم البالغ عن أي خمالفة .ولكن يف حاالت معينة
يتوجب للتعامل مع البالغ أن يتم الكشف عن هوية مقدم البالغ ،ومنها على سبيل املثال ضرورة كشف اهلوية
أمام أي حمكمة خمتصة.
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من أجل محاية املصلحة الشخصية للمبلغ ،توجب هذه السياسة عليه ما يلي :
 5.1اإلبالغ عن املخالفة بصورة مبكرة حىت يسهل اتاذ اإلجراء املناسب يف حينه.
 5.2احملافظة على سرية البالغ املقدم من قبله وعدم كشفه ألي موظف أو شخص آخر.
 5.3عدم إجراء أي حتقيقات بنفسه حول البالغ.
 5.4على الريم من أنه ال يطلب من مقدم البالغ إثبات صحة البالغ ،إال أنه جيب أن يكون قادرا على إثبات أنه قدم
البالغ حبسن نية.
 5.5تقدمي البالغ خطيا (وفق النموذج املعتمد) عن طريق :
 العنوان العريدي :ص – ب جدة 21411
 العريد اإللكرتوينinfo@qj.org.sa :
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يعتمد اإلجراء املتخذ خبصوص اإلبالغ عن أي خمالفة وفق هذه السياسة على طبيعة املخالفة ذاهتا .إذ قد يتطلب

ذلك إجراء مراجعة يري رمسية أو تدقيق داخلي أو حتقيق رمسي .ويتم اتباع اخلطوات التالية يف معاجلة أي بالغ :
 6.1يقوم (مدير العالقات العامة واإلعالم) عند استالم الباليات بإطالع رئيس جملس اإلدارة أو املدير التنفيذي
للجمعية (إذا مل يكن البالغ موجها ضد األخري) على مضمون البالغ خالل يومني من استالم البالغ.
 6.2يتم إجراء مراجعة أولية لتحديد ما إذا كان يتوجب إجراء حتقيق ،والشكل الذي جيب أن يتخذه .وميكن حل
بعض الباليات بدون احلاجة إلجراء حتقيق.
 6.3يتم تزويد مقدم البالغ خالل عشرة أيام بإشعار استالم البالغ ورقم هاتف للتواصل.
 6.4إذا تبني أن البالغ يري معرر ،فلن يتم إجراء أي حتقيق إضايف ويكون هذا القرار هنائيا ويري قابل إلعادة النظر ما
مل يتم تقدمي إثباتات إضافية خبصوص البالغ.
 6.5إذا تبني أن البالغ يستند إىل معطيات معقولة معررة ،يتم إحالة البالغ إىل جلنة (تشكل هلذا اخلصوص) بتكليف
من رئيس جملس اإلدارة أو املدير التنفيذي للتحقيق يف البالغ وإصدار التوصية املناسبة.
 6.6جيب على (اللجنة املشكلة) االنتهاء من التحقيق يف البالغ وإصدار التوصية خالل عشرة أيام عمل من تاريخ
إحالة البالغ.
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 6.6ترفع (اللجنة املشك لة) توصياهتا إىل رئيس جملس اإلدارة أو املدير التنفيذي (حسب جهة التكليف) للمصادقة
واالعتماد.
 6.6يتم حتديد اإلجراءات التأديبية املرتتبة على املخالفة وفق سياسة اجلمعية والئحة تنظيم العمل يف اجلمعية.
 6.6تزويد مقدم البالغ مبعطيات عن أي حتقيق يتم إجراؤه –مىت كان ذلك ممكنا–  ،ومع ذلك ال جيوز إعالم مقدم
البالغ بأي إجراءات تأديبية أو يريها مما قد يرتتب عليه إخالل اجلمعية بالتزامات السرية جتاه شخص آخر.
 6.16تلتزم اجلمعية بالتعامل مع اإلبالغ عن أي خمالفة بطريقة عادلة ومناسبة ،ولكنها ال تضمن أن تنسجم طريقة
معاجلة البالغ مع ريبات مقدم البالغ.
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