
 

 اإلبالغ عن المخالفات وحماية مقدمي البالغات .1

 الهدف والنطاق .أ

هذه السياسة على جميع من  تطبقو  الغرض من هذه السياسة هو توضيح وتعريف اإلجراءات المتبعة فيما يتعلق ببيئة العمل.

يعمل لصالح الجمعية سواء كانوا أعضاء مجلس إدارة أو مسؤولين تنفيذيين أو موظفين أو متطوعين أو مستشارين بصرف 

النظر عن مناصبهم في الجمعية، وبدون أي استثناء. ويمكن أيضا ألي من أصحاب المصلحة من مستفيدين ومانحين ومتبرعين 

 أية مخاطر أو مخالفات.وغيرهم اإلبالغ عن 

 السياسات .ب

تطبق هذه السياسة على جميع من يعمل لصالح الجمعية سواء كانوا أعضاء مجلس إدارة أو مسؤولين تنفيذيين أو موظفين أو  

متطوعين أو مستشارين بصرف النظر عن مناصبهم في الجمعية، وبدون أي استثناء. ويمكن أيضا ألي من أصحاب المصلحة 

 ومانحين ومتبرعين وغيرهم اإلبالغ عن أية مخاطر أو مخالفات. من مستفيدين

 المسؤوليات .ج

 عالية بمعايير االلتزام أعضاء مجلس اإلدارة والمسؤول التنفيذي وموظفي ومتطوعي الجمعية علىيتوجب 
 في اإلبالغ يتم أن السياسة هذه وتضمن .ومسؤولياتهم واجباتهم وممارسة العمل أثناء الشخصية األخالقمن 
معية أو أصحاب المصلحة الج له تعرضت قد محتمل تصرف سوء أو جدي خطر أو مخالفة أي عن مبكر وقت

 الصدق قواعد مراعاةمن يعمل لصالح الجمعية  كافة على يجبكما  .مناسب بشكل ذلك ومعالجة أو المستفيدين
 تشجيع لىإ السياسة هذه تهدف. بها المعمول واللوائح القوانين بكافة وااللتزام مسؤولياتهم أداء أثناء والنزاهة

 آمن األمر بهذا القيام أن الى وطمأنتهم مخالفات أو مخاطر أية عن لإلبالغكل من يعمل لصالح الجمعية 

 .مسؤولية أي على ينطوي وال ومقبول

 اإلجراءات .د

 في حينه المناسب اإلجراء اتخاذحتى يسهل  مبكرة بصورة المخالفة عن اإلبالغ يفضل. 

 قدم أنه إثبات على قادرا   يكون أن يجب هأن إال البالغ، صحة إثبات مقدم البالغ من يطلب ال أنه من الرغم على 

 .نية بحسن البالغ

 وفق البالغ تقديم يتم( 01  النموذج خطياIP  ) طريق عنالى مسؤول شؤون الموظفين أو مدير عام الجمعيه 
أو ( sanad.hr@gmail.com  (البريد اإللكتروني: 

(reem.alhegelan@sanad.org.sa) 

 

 البالغ معالجة
 

 إجراء ذلك يتطلب قد إذ .ذاتها المخالفة طبيعة على السياسة هذه وفق مخالفة أي عن اإلبالغ بخصوص المتخذ اإلجراء يعتمد

 بالغ:  أي معالجة في التالية الخطوات اتباع ويتم .رسمي تحقيق أو داخلي تدقيق أو رسمية غير مراجعة
 للجمعية  اإلدارة مجلس رئيس باطالععند استالم البالغات مسؤول شؤون الموظفين أو المدير العام() يقوم

 .البالغ استالم منل أسبوع خال البالغ مضمون على) األخير ضد موجها البالغ يكن لم )إذا

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

 للتواصل هاتف ورقم البالغ استالم بإشعارأيام  10خالل البالغ مقدم تزويد يتم. 

 إلعادة قابل وغير نهائيا القرار هذا ويكون .إضافي تحقيق أي إجراء يتم فلن مبرر، غير البالغ أن تبين إذا 
 .البالغ بخصوص إضافية إثباتات تقديم يتم لم ما النظر

 البالغ في للتحقيقمدير الجمعية  لىإ البالغ إحالة يتم ومبررة، معقولة معطيات الى يستند البالغ أن تبين إذا 
 .المناسبة التوصية وإصدار

 تاريخ من عمل أيام عشرة خالل التوصية وإصدار البالغ في التحقيق من االنتهاء مدير الجمعية  على جبي 
 .البالغ حالةإ

 واالعتماد للمصادقة المجلس رئيس الى توصياتهاالمدير العام  فعتر. 

 المفعول الساري العمل وقانون العمل سياسة وفق المخالفة على المترتبة التأديبية اإلجراءات تحديد يتم. 
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 مقدم عالمإ يجوز ال ذلك، ومع .إجراؤه يتم تحقيق أي عن بمعطيات البالغ مقدم تزويد ممكنا، ذلك كان متى 

 شخص تجاه السرية بالتزامات الجمعية إخالل عليه يترتب قد مما غيرها أو تأديبية إجراءات بأي البالغ
 .آخر

 طريقة تنسجم أن تضمن ال ولكنها ومناسبة، عادلة بطريقة مخالفة أي عن اإلبالغ مع بالتعامل الجمعية تلتزم 
 .البالغ مقدم رغبات مع البالغ معالجة

 


