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 مقدمة  -1
 

عىل أعضاء   لجمعية مأوى للخدمات االجتماعيةتوجب سياسة وإجراءات اإلبالغ عن المخالفات 
ام بمعايتر عالية من األخالق  ز

ي ومتطوعي الجمعية االلت 
مجلس اإلدارة والمسؤول التنفيذي وموظفز

ي   .الشخصية أثناء العمل وممارسة واجباتهم ومسؤولياتهم 
وقت  وتضمن هذه السياسة أن يتم اإلبالغ فز

مبكر عن أي مخالفة أو خطر جدي أو سوء ترصف محتمل قد تتعرض له الجمعية أو أصحاب  
 المصلحة أو المستفيدين ومعالجة ذلك بشكل مناسب. 

 
 النطاق  .1

ز  تطبق هذه السياسة عىل جميع من يعمل لصالح الجمعية سواء كانوا أعضاء مجلس إدارة أو مسؤولير
ز أو مس ز أو متطوعير ز أو موظفير ي الجمعية. تنفيذيير

 تشارين برصف النظر عن مناصبهم فز
 

 المخالفات  .2
يعية   امات قانونية أو تشر ز تشمل الممارسات الخاطئة أي مخالفات جنائية أو مالية أو اإلخالل بأي الت 

ي تشكل خطرا عىل الصحة أو السالمة أو البيئة
 .أو متطلبات تنظيمية داخلية أو تلك الت 

ي يتوجب 
 :اإلبالغ عنها، عىل سبيل المثال ال الحرص، ما يىلي وتشمل المخالفات الت 

ي  •
 السلوك غتر القانونز

 سوء الترصف المالي  •
ي الجمعية لتعزيز مصالحه   •

عدم اإلفصاح عن حاالت تعارض المصالح )مثال استخدام شخص منصبه فز
 الخاصة أو مصالح اآلخرين فوق مصلحة الجمعية(. 

 إمكانية االحتيال  •
 .ةالجرائم الجنائية المرتكب  •
ام بالسياسات وأنظمة وقواعد الرقابة الداخلية أو تطبيقها بصورة غتر صحيحة  • ز  .عدم االلت 
الحصول عىل منافع أو مكافآت غتر مستحقة من جهة خارجية لمنح تلك الجهة معاملة تفضيلية غتر   •

رة  .متر
 .اإلفصاح عن معلومات رسية بطريقة غتر قانونية •
 المحاسبية  بالبياناتب التالع •
ز  صحةد تهدي •  وسالمتهم  الموظفير
ي والسلوك السلوك قواعد  انتهاك •

ي  غتر  المهتز
 األخالف 

  القانونية السلطات أو  الصالحيات استخدام سوء •
   أعاله المذكورة المسائل من بأي يتعلق  فيما  الصمت والتست   مؤامرة •



 
 
 

 
 الضمانات  .3

الجمعية لإلبالغ عن المخالفات وضمان تهدف هذه السياسة إل إتاحة الفرصة لكل من يعمل لصالح  
وتضمن السياسة عدم تعرض مقدم البالغ لخطر فقدان  .عدم تعرضهم لالنتقام أو اإليذاء نتيجة لذلك

ي الجمعية 
 وظيفته أو منصبه أو مكانته االجتماعية فز

 
 إجراءات اإلبالغ عن مخالفة .4
ي حينهيفضل اإلبالغ عن المخالفة بصورة مبكرة حت  يسهل اتخاذ اإلجر  •

 .اء المناسب فز
 عىل إثبات  •

ً
عىل الرغم من أنه ال يطلب من مقدم البالغ إثبات صحة البالغ، إال أنه يجب أن يكون قادرا

 .أنه قدم البالغ بحسن نية 
 يتم تقديم البالغ خطيا )وفق النموذج المرفق( عن طريق  •
o  :يدي  32256العنوان التر
o  : ي

ونز يد اإللكت   info@mawa.saأو التر
 

 معالجة البالغ  .5
يعتمد اإلجراء المتخذ بخصوص اإلبالغ عن أي مخالفة وفق هذه السياسة عىل طبيعة المخالفة 

رسمية أو إذ يتطلب تكوين لجنة خاصة لسياسة االبالغ عن المخالفات وإجراء مراجعة غتر  .ذاتها
ي معالجة أي بالغ:  .تدقيق داخىلي أو تحقيق رسمي 

 ويتم اتباع الخطوات التالية فز
تقوم )لجنة التبليغ عن المخالفات( عند استالم البالغات باطالع رئيس مجلس اإلدارة والمسؤول  •

الم  عىل مضمون البالغ خالل أسبوع من است) التنفيذي للجمعية )إذا لم يكن البالغ موجها ضد األختر 
 .البالغ

ويمكن   .يتم إجراء مراجعة أولية لتحديد ما إذا كان يتوجب إجراء تحقيق والشكل الذي يجب أن يتخذه  •
 .حل بعض البالغات بدون الحاجة إلجراء تحقيق 

 .أيام بإشعار استالم البالغ ورقم هاتف للتواصل 10يتم تزويد مقدم البالغ خالل •
ر، فلن يتم   • ز أن البالغ غتر متر ي إذا تبير

ويكون هذا القرار نهائيا وغتر قابل إلعادة   .إجراء أي تحقيق إضافز
 .النظر مالم يتم تقديم إثباتات إضافية بخصوص البالغ 

رة، يتم إحالة البالغ إل )لجنة التبليغ عن  • ز أن البالغ يستند ال معطيات معقولة ومتر إذا تبير
ي البالغ وإصدار التوصية المناسبة

 .المخالفات( التحقيق فز
ة أيام عمل من تاري    خ إحالة  • ي البالغ وإصدار التوصية خالل عشر

يجب عىل االنتهاء من التحقيق فز
 .البالغ

 .ترفع )لجنة التبليغ عن المخالفات( توصياتها ال رئيس المجلس للمصادقة واالعتماد •
تبة عىل المخالفة وفق سياسة )لجنة التبليغ عن المخ • الفات( يتم تحديد اإلجراءات التأديبية المت 

 .وقانون العمل الساري المفعول
ومع ذلك، ال يجوز إعالم  .مت  كان ذلك ممكنا تزويد مقدم البالغ بمعطيات عن أي تحقيق يتم إجراؤه •

امات الشية تجاه   ز تب عليها خالل الجمعية بالت  مقدم البالغ بأي إجراءات تأديبية أو غتر هام ما قد يت 
 .شخص آخر 

م الجمعية  • ز بالتعامل مع اإلبالغ عن أي مخالفة بطريقة عادلة ومناسبة، ولكنها ال تضمن أن  ستلت 
 .تنسجم طريقة معالجة البالغ مع رغبات مقدم البالغ
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 ملحق: نموذج إبالغ عن مخالفة 

 معلومات مقدم البالغ )يمكن عدم تعبئة هذا الجزء إذا لم يرغب مقدم البالغ بكشف هويته( 

  االسم

ي 
  الدور الوظيفز

  اإلدارة 

  رقم الهاتف 

ي 
ونز يد اإللكت    التر

يد    معلومات صندوق التر

 معلومات مرتكب المخالفة 

  االسم

ي 
  الدور الوظيفز

  اإلدارة 

  رقم الهاتف 

ي 
ونز يد اإللكت    التر

ي حالة وجود أكتر من  
 شاهد( معلومات الشهود )إن وجدوا. وباإلمكان إرفاق ورقة إضافية فز

  االسم

ي 
  الدور الوظيفز

  اإلدارة 

  رقم الهاتف 

ي 
ونز يد اإللكت    التر

 التفاصيل 

  طبيعة ونوع المخالفة 

  تاري    خ ارتكاب المخالفة وتاري    خ العلم بها 

  مكان حدوث المخالفة 

  بيانات أو مستندات تثبت ارتكاب المخالفة 

ي ارتكاب 
كوا فز   المخالفة أسماء أشخاص آخرين اشت 

  أية معلومات أو تفاصيل أخرى 

 التوقيع:  تاري    خ تقديم البالغ: 

 


