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 – 1مقدمة:
توجب س ي ي ييياس ي ي يية وإجراءات اإلبالغ عن املخالفات ملؤس ي ي يس ي ي يية عبدالرحمن بن ص ي ي ييالح الراجحي وعائلته
الخيرية على أعض يياء مجلس األمناء واملس ييؤو التنفيذي وموظفي ومتطوعي املؤس يس يية االلتزام بمعايير
عالية من األخالق الشيخييية أثناء العمل وممارسية واجباتهم ومسيؤولياتهم .وتضيمن هذه السيياسية أن
يتم اإلبالغ في وق ي مبكر عن أي مخ ييالف يية أو خطر ج ييدي أو س ي ي ي ييوء تي ي ي ي يير محتم ييل ق ييد تتعرض ل ييه
املؤس يس يية أو أص ييحا املي ييلحة أو املس ييتفيدين ومعالجة ذلك بش ي ل مناس ييب .كما يجب على كافة من
يعمل ليييالح املؤسيسيية مراعاة قواعد اليييدق والنزاهة أثناء أداء مسييؤولياتهم وااللتزام ب افة القوانين
واللوائح املعمو بها .تهد هذه الس ييياس يية إلى تش ييجي كل من يعمل لي ييالح املؤسي يس يية لإلبالغ عن أية
مخاطر أو مخالفات وطمأنتهم الى أن القيام بهذا األمر آمن ومقبو وال ينطوي على أي مسؤولية.
 -2النطاق:
تطبق هذه الس ي ي ييياس ي ي يية على جمي من يعمل لي ي ي ييالح املؤس ي ي يس ي ي يية س ي ي ييواء كانوا أعض ي ي يياء مجلس أمناء أو
مس ييؤولين تنفيذيين أو موظفين أو متطوعين أو مس ييرش ييار ن بي يير النظر عن مناص ي هم في املؤس يس يية،
وبدون أي اسي ييت ناء .ويمكن أيضي ييا ألي من أصي ييحا امليي ييلحة من مسي ييتفيدين أو شي ييركاء وغيرهم اإلبالغ
عن أية مخاطر أو مخالفات.
 -3املخالفات:
تش ييمل املمارس ييات الخاطئة أي مخالفات جنائية أو مالية أو األخال بأي التزامات قانونية أو تش يير عية
أو متطلبات تنظيمية داخلية أو تلك التي تش ل خطرا على األلتزام أو السالمة املالية.
وتشمل املخالفات التي يتوجب اإلبالغ عنها ،على سبيل املثا ال الحير ،ما يلي:
• السلوك غير القانوني (بما في ذلك الرشوة أو الفساد) أو سوء التير .
• س ي ييوء التي ي يير املالي (بما في ذلك ادعاء النفقات ال اذبة ،إس ي يياءة اس ي ييتخدام األش ي ييياء القيمة،
عمليات غسيل األموا أو دعم لجهات مشبوهة).
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• عدم اإلفياح عن حاالت تعارض امليالح (مثل استخدام شخص منيبه في املؤسسة لتعزيز
ميالحه الخاصة أو ميالح اآلخرين فوق ميلحة املؤسسة).
• إم انية االحتيا (بما في ذلك إضاعة ،إخفاء أو إتال الوثائق الرسمية).
• الجرائم الجنائية املرتكبة  ،أو التي يتم ارت ابها ،أو التي يحتمل ارت ابها أيا كان نوعها.
• عدم االلتزام بالسياسات وأنظمة وقواعد الرقابة الداخلية أو تطبيقها بيورة غير صحيحة .
• الحي ي ي ي ييو على منيياف أو م يياف ي ت غير مس ي ي ي ييتحقيية من جهيية خييارجييية ملنح تلييك الجهيية معييامليية
تفضيلية غير مبررة.
• اإلفياح عن معلومات سرية بطريقة غير قانونية.
• التالعب بالبيانات املحاسبية.
• تهديد صحة املوظفين وسالمتهم.
• انتهاك قواعد السلوك املنهي والسلوك غير األخالقي.
• سوء استخدام اليالحيات أو السلطات القانونية.
• مؤامرة اليم والرستر فيما يتعلق بأي من املسائل املذكورة أعاله.
 .4الضمانات:
تهد هذه السي ي ييياسي ي يية إلى إتاحة الفرصي ي يية ل ل من يعمل ليي ي ييالح املؤسي ي يسي ي يية لإلبالغ عن املخالفات
وضمان عدم تعرضهم لالنتقام أو اإليذاء نريجة لذلك .وتضمن السياسة عدم تعرض مقدم البالغ
لخطر فقدان وظيفته أو منيييبه أو م انته االجتماعية في املؤسيسيية وألي شي ل من أشي ا العقا
نريجية قيياميه بياإلبالغ عن أيية مخيالفية ش ي ي ي ييريطية أن يتم اإلبالغ عن املخيالفية بحس ي ي ي يين نيية وأن تتوفر
لدي مقدم البالغ معطيات اشرباه صادقة ومعقولة ،وال يهم إذا اتضح بعد ذلك بأنه مخطئ.
من أجل حماية امليي ييلحة الشي ييخيي ييية للمبلس فتن هذه السي ييياسي يية تضي ييمن عدم الكشي ي عن هوية
مقيدم البالغ عنيد عيدم رغبتيه في ذليك ،ميا لم ينص القيانون على خال ذليك .وس ي ي ي ي تم بيذ كيل جهيد
ممكن ومناسي ي ييب للمحافظة على كتمان وسي ي ييرية هوية مقدم البالغ عن أي مخالفة .ولكن في حاالت
معينة ،يتوجب للتعامل م أي بالغ أن يتم الكش ي عن هوية مقدم البالغ ،ومنها على س ييبيل املثا
ضي ي ي ييرورة كشي ي ي ي الهوية أمام أي محكمة مختيي ي ي يية .كذلك يتوجب على مقدم البالغ املحافظة على
س ي ييرية البالغ املقدم من قبله وعدم كش ي ييفه ألي موظ أو ش ي ييخص آخر ويتوجب عليه أيض ي ييا عدم
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إجراء أية تحقيقات بنفس ي ي ييه حو البالغ .كما تض ي ي ييمن الس ي ي ييياس ي ي يية عدم إيذاء مقدم البالغ بس ي ي ييبب
اإلبالغ عن املخالفات وفق هذه السياسة.
 -5إجراءات اإلبالغ عن مخالفة:

•

• و يفضل اإلبالغ عن املخالفة بيورة مبكرة حتى يسهل اتخاذ اإلجراء املناسب في حينه .
• على الرغم من أنه ال يطلب من مقدم البالغ إثبات صحة البالغ ،إال أنه يجب أن ي ون قادر
على إثبات أنه قدم البالغ بحسن نية.
• يتم تقديم البالغ عبر البريد اإلكتروني ..............................
العنوان البريدي:
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 .6معالجة البالغ:
يعتمد اإلجراء املتخذ بخي ييو اإلبالغ عن أي مخالفة وفق هذه الس ييياس يية على طبيعة املخالفة ذاتها.
إذ قد يتطلب ذلك إجراء مراجعة غير رس ييمية أو تدقيق داخلي أو تحقيق رس ي ي ،ويتم اتباع الخطوات
التالية في معالجة أي بالغ:
•

•
•
•
•
•
•
•

•

يقوم رئ س مجلس األمناء باملؤسي يسي يية عند اسي ييتالم البالغات باطالع نائب رئ س مجلس األمناء
واملسي ي ييؤو التنفيذي للمؤس ي ي يسي ي يية (إذا لم يكن البالغ موجها ضي ي ييد األخير) على مضي ي ييمون البالغ
خال أسبوع من استالم البالغ.
يتم إجراء مراجعيية أولييية لتحييديييد مييا إذا يكيان يتوجييب إجراء تحقيق و الش ي ي ي ي ييل الييذي يجييب أن
يتخذه ،ويمكن حل بعض البالغات بدون الحاجة إلجراء تحقيق.
يتم تزويد مقدم البالغ خال  10أيام بتشعار استالم البالغ ورقم هات للتواصل.
إذا تبين أن البالغ يس ي ي ي ييرنيد الى معطييات معقولية ومبررة يتم إحيالية البالغ إلى نيائيب رئ س مجلس
أمناء املؤسسة للتحقيق في البالغ و إصدار التوصية املناسبة.
يجب على نائب رئ س مجلس أمناء املؤس يس يية اإلنتهاء من التحقيق في البالغ وإص ييدار التوص ييية
خال عشرة أيام عمل من تاريخ إحالة البالغ.
يرف نائب رئ س مجلس األمناء توصياته الى رئ س املجلس للميادقة واالعتماد.
يتم تحديد اإلجراءات التأديبية املترتبة على املخالفة وفق الس ي ييياس ي ييية الداخلية وقانون العمل
الساري املفعو .
متى كييان ذل ييك ممكن ييا ،تزوي ييد مق ييدم البالغ بمعطي ييات عن أي تحقيق يتم إجراؤه ،وم ذل ييك ال
يجوز إعالم مقدم البالغ بأي إجراءات تأديبية أو غيرها مما قد يترتب عليه إخال املؤس ي ي ي يس ي ي ي يية
بالتزامات السرية تجاه شخص آخر.
تلتزم املؤسيسيية بالتعامل م اإلبالغ عن أي مخالفة بطريقة عادلة ومناسييبة ،ولكنها تضييمن أن
تنسجم طريقة معالجة البالغ م رغبات مقدم البالغ.
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ملحق نموذج إبالغ عن مخالفة
معلومات مقدم البالغ (يمكن عدم تعبئة الجزء إذا لم يرغب مقدم البالغ بكش هويته)
االسم
الدور الوظيفي
اإلدارة
رقم الهات
البريد اإللكتروني
معلومات صندوق البريد
معلومات مرتكب املخالفة
االسم
الدور الوظيفي
اإلدارة
رقم الهات
البريد اإللكتروني
معلومات الشهود (إن وجدوا و باإلم ان إرفاق ورقة إضافية في حالة وجود أكثر من شاهد)
االسم
الدور الوظيفي
اإلدارة
رقم الهات
البريد اإللكتروني
التفاصيل
طبيعة و نوع املخالفة
تاريخ ارت ا املخالفة وتاريخ العلم بها
م ان حدوث املخالفة
بيانات و مسرندات تثب ارت ا
املخالفة
اسماء اشخا آخرين اشتركوا في
ارت ا املخالفة
آية معلومة او تفاصيل اخرى
تاريخ تقديم البالغ
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