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 مقدمة

 وبعد  واملرسلني،احلمد هلل والصالة والسالم على أشرف األنبياء 

وضبط  املشبوهةمبكافحة املمارسات سياسات من منطلق التزام مجعية إحسان للخدمات القانونية ب

 إىل تنظيم ووضع آليةهذه  السياسة  تهدفاءات ومتطلبات إدارية ونظامية ,ه من إجرما حتتاجاملخالفات, و

 و األمني العام واملدير التنفيذيأعضاء جملس اإلدارة و علىت, حيث يتعني املخالفا عن بالغاإل جراءاتإل

 همباتواج وممارسة أثناء العمل الشخصية األخالق مبعايري االلتزام موظفي ومتطوعي اجلمعيةكافة 

سوء  أو جدي خطر أو خمالفة أي عن مبكر وقت يف اإلبالغب التزام السياسة هذه وتضمنم , ومسؤولياته

 .مناسب بشكل ذلك ومعاجلة اجلمعية أو أصحاب املصلحة أو املستفيدين له تتعرض قد حمتمل تصرف

 والنزاهة الصدق دقواع مراعاة معها،املتعاقدين  اجلمعية وكافةمن يعمل لصاحل  كافة على كما جيب

 أو خماطر أية عن إلبالغ, وسرعة بها  املعمولواللوائح  نظمةاأل بكافة وااللتزام مسؤولياتهم أداء أثناء

 .مسؤولية أي ملقدم البالغ من  وتوفري الضمانات الالزمة خمالفات

 واهلل املوفق
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 أواًل: نطاق تطبيق السياسة:

أو  من يعمل لصاحل اجلمعية سواء كانوا أعضاء جملس إدارة مجيع ىلع اإلبالغ عن املخالفات سياسة تطبق

 النظر بصرف بعقود مؤقتة أو مستمرة متعاونني،أو  تنفيذيني أو موظفني أو متطوعني أو مستشارينمسؤولني 
من أصحاب املصلحة من  ألي كما تسمح هذه السياسة .استثناء أي وبدون اجلمعية، يف مناصبهم عن

ت هلا خمالفا أو خماطر أية عن اإلبالغحبق  وغريهم ومتعاقدين مع اجلمعية ني ومتربعنيمستفيدين وماحن

 الواقع.أساس جدي من 

 ثانيًا: املخالفات: 

والغري مشروعة واليت متثل إخالالً بأحكام األنظمة واللوائح ذات  اخلاطئة املمارسات يقصد باملخالفات كافة

 أو داخلية تنظيمية متطلبات أو قانونية التزامات بأي اإلخالل أو اليةامل أو نائيةاجل خالفاتامل وهي العالقة،
 على عنها، اإلبالغ يتوجب اليت املخالفات وتشمل .البيئة أو السالمة أو الصحة على خطرًا تشكل تلك اليت

 :يلي ما احلصر، ال املثال سبيل

واستغالل  اإلداري الفساد انة أوالتزوير أو خيانة األم أو الرشوة ذلك يف مباكل سلوك غري نظامي  .1

 .املنصب اإلداري أو الوظيفي
أو كل تصرف  االختالس،أو التالعب باحلسابات أو  الكاذبة، النفقات ادعاءك املالي سوء التصرف .2

 .جلهات مشبوهةإرهابية أو  دعم جلماعاتاألموال أو  شبهه غسلميثل 
 مصاحله لتعزيز اجلمعية يف صبهنم شخص استخدامكاملصاحل  تعارض حاالت عن اإلفصاح عدم .3

 أو حتقيق نفع مادي لنفسه أو لغريه مبا يلحق الضرر باجلمعية.اآلخرين  أو مصاحل اخلاصة
 .أو التسرت على مرتكبها ةالرمسي الوثائق إتالف أو إخفاء أو تعمد االحتيال، كل تصرف حيمل شبهة .4
 .نوعها كان أيا ارتكابها حيتمل اليت أو ارتكابها، يتم اليت أو املرتكبة، اجلنائية اجلرائمكافة  .5
 .صحيحة غري بصورة تطبيقها أو الداخلية الرقابة وقواعد وأنظمة بالسياسات االلتزام عدم .6
احلصول  متكينهم منألجل  خارجيةأفراد  أو جهة من مستحقة غري مكافآت أو منافع على احلصول .7

 على مزايا أو معامالت تفضيلية غري مستحقة.
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, أو متكني الغري من احلصول على تلك املعلومات. قانونية، غري بطريقة سرية معلومات عن اإلفصاح .8

   وقوائم امليزانيات السنوية للجمعية. احملاسبية،تالعب بالبيانات  أو
 .انتهاك قواعد السلوك املهين والسلوك غري األخالقيأو  وسالمتهم،تهديد صحة املوظفني  .9

 ثالثًا: ضمانات مقدم البالغ:

 عن لإلبالغ مجعية إحسان للخدمات القانونيةلكل من يعمل لصاحل  الفرصة السياسة هذه تتيح .1
أو منصبه أو مكانته االجتماعية يف  وظيفته فقدان خلطر مقدم البالغ تعرض عدم وضمان املخالفات

 أشكال من شكل أليأو االنتقام من أي جهة أو فرد , كما تتضمن عدم تعرض املبلغ  اجلمعية،
 تتوفر وأن نية حبسن املخالفة عن اإلبالغ يتم أن شريطة .خمالفة أية عن باإلبالغ قيامه نتيجة عقابال

 بصرف النظر عن ثبوت املخالفة أو عدم ثبوتها. ومعقولة، صادقة اشتباه مقدم البالغ معطيات لدى
مقدم البالغ  فإن هذه السياسة تضمن عدم الكشف عن هوية للمبلغ، الشخصية املصلحة محاية جلأل .2

 ممكن جهد كل بذلب تتعهد اجلمعيةذلك. و خالف علىنظام ال ينص مل ما عند عدم رغبته يف ذلك،
 .خمالفة أي البالغ عنهوية مقدم  سرية على للمحافظة ومناسب

 املثال سبيل على ومنهاعليها  يتوجب اليت االتاحل يفالبالغ ز للجمعية اإلفصاح عن هوية مقدم جيو  .3

 -4أو اجلهات األخرى ذات العالقة  حتقيق،أو جهة  خمتصة، حمكمة أي أمام اهلوية كشف ضرورة

 أو موظف ألي كشفه وعدم قبله من املقدم البالغ سرية على احملافظة مقدم البالغ على يتوجب

   .البالغ حول بنفسه حتقيقات أية إجراء عدمو ر،آخ شخص
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 :إجراءات اإلبالغ عن خمالفةابعًا: ر

 اإلجراء مبكرة حتى يسهل اختاذ بصورة املخالفة عن اإلبالغ يكون حريصاً على البالغ أنعلى مقدم  .1
 .املناسب يف حينه

النية والشبهات اليت لديه ضد املشكو يف  حسن إثبات على قادرًا يكون أنالبالغ على مقدم  جيب  .2

 ريهم.حقه سواء أكانت جهة معينة أو أفراد أو موظفني أو أعضاء جملس إدارة أو غ

  info@ils.org.sa اإللكرتوني:الربيد عرب املرفق(  النموذج خطيا )وفق البالغ تقديم تمي .3

 للجمعية.ألمني العام اعن طريق املناولة ملسؤول تلقي البالغات وهو  النموذج()وفق  تقديم البالغ خطيًا أو 

 البالغ آلية معاجلةخامسًا:  

 قد إذ .ذاتها املخالفة طبيعة على خمالفة أي عن اإلبالغ خبصوصاجلمعية من قبل  املتخذ اإلجراء يعتمد
 يف التالية اخلطوات اتباع ويتمرمسي،  قحتقي أو داخلي تدقيق أو رمسية غري إجراء مراجعة ذلك يتطلب
 بالغ:  أي معاجلة

 استالم البالغاتيتوىل األمني العام للجمعية أو املدير التنفيذي  .1
 مضمون علىمن االطالع  للجمعية لتمكينهماملالي  واملسؤول اإلدارة جملس رئيس عرض البالغ على .2

 .لبالغا استالم عمل منسبعة أيام  خاللوذلك  البالغ،
بيان و اجلمعية،قبل  من حتقيق إجراء يتوجب كان إذا ما حتديدللبالغ لغرض  وليةاأل راجعةامل .3

  البالغ.مع  يتخذ أن جيب الذي الشكل
مع الشخص املسؤول  للتواصل هاتف ورقم البالغ استالم بإشعار أيام عمل 10خالل البالغ مقدم تزويد  .4

 من قبل اجلمعية.
العام حبفظ  من األمنيقرار نهائي صدر وي .قحتقي أي إجراء يتم فال ،جدي غري البالغ أن اتضح إذا .5

 .البالغ خبصوص إضافية إثباتاتاملبلغ  مقدي مل مافيه  النظر وال يعاد البالغ،
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  رئيس جملس االدارة  إىل البالغ إحالة يتم ومربرة، معقولة معطيات اىل يستند البالغ أن تبني إذا .6

 .املناسبة وإصدار التوصية البالغ يف يقللتحق
 التوصية وإصدار البالغ يف التحقيق من االنتهاء للجمعية األمني العام أو املدير التنفيذي على جيب .7

 .البالغ إحالة تاريخ من عمل أيام (10) خالل
 .واالعتماد للمصادقةاإلدارة  جملس رئيس اىل للجمعية توصياته العام األمني يرفع .8
 ةالساري  وفق الئحة نظام العمل والعمال وتنظيماته  املخالفة على املرتتبة التأديبية اإلجراءات حتديد يتم .9

 وأي أنظمة أخرى ذات عالقة. املفعول
إذا ترتب على التحقيق يف البالغ ثبوت شبهة التورط جبرمية معينة حيال البالغ إىل النيابة العامة أو هيئة  .10

 رمسي. اجلهات األخرى ذات العالقة خبطابمكافحة الفساد أو 

 :املراجع 

 م.07/07/2020يف السياسة  االوىل( هذهيف دورته ) )الثاني(اعتمد جملس إدارة اجلمعية يف االجتماع  
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 منوذج إبالغ عن خمالفة

 كشف هويته(مقدم البالغ  حال عدم رغبةمعلومات مقدم البالغ )ميكن عدم تعبئة هذا اجلزء 

  االسم

  ةالوظيف

  هلا )إن وجدت( اإلدارة التابعة

  رقم اهلاتف

  الربيد اإللكرتوني

  معلومات صندوق الربيد

 معلومات مرتكب املخالفة

  االسم

  الوظيفة

  هلا اإلدارة التابعة

  رقم اهلاتف

  الربيد اإللكرتوني

 -شاهدكثر من ضافية يف حالة وجود أإرفاق ورقة إ ميكن-وجدوا( معلومات الشهود )إن 

  االسم

  ةالوظيف 

  هلا )إن وجدت( اإلدارة التابع

  رقم اهلاتف

  الربيد اإللكرتوني

 تفاصيل البالغ

  طبيعة ونوع املخالفة

  تاريخ ارتكاب املخالفة 

  تاريخ العلم باملخالفة

  مكان حدوث املخالفة

بيانات أو مستندات تثبت ارتكاب 

 املخالفة
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آخرين اشرتكوا يف ص أمساء أشخا

 ارتكاب املخالفة

 

  معلومات أو تفاصيل أخرى

 التوقيع: تاريخ تقديم البالغ:

 

  

 


