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مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية

مقدمة

أوال :التعريفات

تلتزم مؤسسة الراجحي اخلريية  -بصفتها مؤسسة خريية هتدف لدعم املشاريع اخلريية  -بأعىل معايري

العمل غري املرشوع :كل فعل أو امتناع أو سلوك خيالف األنظمة أو اللوائح أو القواعد أو العرف ،املايل

نشاط مايل ،أو إداري ،للحيلولة دون املساس بتحقيق األهداف التي تتعلق بالدعم املايل للمشاريع

مؤرشات اإلنذار املبكر :كل فعل مباح يف ظاهره ،يمكن استغالله للوصول إيل العمل غري املرشوع.

مكافحة اجلريمة املالية ،وفقا لسياسة أعدت لذلك ،كام تراعي جانب احليطة واحلذر عند ممارستها ألي
اخلريية.

أو اإلداري يف املؤسسة.

التحقق :التقيص والبحث عن حقيقة ومآالت الفعل أو األجراء دون إشعار املخالف ،أو تفتيش مكتبه

وتدرك املؤسسة أن إمهال املؤرشات التي تدعم وجود عمليات ال تتالءم مع الشفافية والنزاهة واملعيارية،

يف املؤسسة.

ويقلص نطاق عملها ،وجيعلها غري حرية بالثقة.

للمخالف أو مواجهته بالغري ممن يتبع املؤسسة ،أو تفتيش مكتبه يف املؤسسة.

فإنه ذلك قد يكون داعام لوجود مواطن ضعف يسهل استغالهلا ،مما يضعف مؤسسات العمل اخلريي،
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وعىل وجه اخلصوص املؤرشات التي تنطوي عىل حتذيرات بوجود استغالل للعمل اخلريي يف متويل
اإلرهاب من خالل عرض أو مجع أو تقديم األموال بقصد إمكان استخدامها يف دعم أعامل إرهابية أو

تنظيامت إرهابية .يف الوقت الذي تُستغل فيه اجلهات اخلريية يف متويل أعامل إرهابية ،صورت هلا بطريق

التحايل عىل أهنا مرشوع تنموي خريي.

التحقيق :األجراء اإلداري الذي يتم من خالل كشف العمل غري املرشوع ،ويشمل ذلك االستجواب

املامرسات اخلاطئة :أي خمالفات إدارية أو مالية أو جنائية أو اإلخالل بأي التزامات قانونية أو متطلبات
تنظيمية داخلية أو تلك التي تشكل خطر ًا مهام كان نوعه.

البالغ عن ممارسات خاطئة :إخبار إدارة املؤسسة أو اجلهة املختصة بتلقي البالغات باملامرسات اخلاطئة
قبل اكتشافها ،وحتى يعترب بالغ ًا جيب أن يكون جاد ًا وحري ًا باالهتامم.

كام أن املؤسسة تدرك أن اهلدف األسايس لألفراد أو الكيانات الضالعة يف االحتيال هبدف االثراء الشخيص

البالغ اجلاد واحلري باالهتامم :كل بالغ استند إيل ما يؤيده من الواقع واملستندات  ،وذكر اسم املبلغ

النشاط املمول.

وحدة االلتزام و تقييم املخاطر  :وحدة يتم تعيينها من جملس األمناء ،بناء عىل توصية الرئيس التنفيذي

املجرم ،أو متويل اإلرهاب  ،ليس بالرضورة هو إخفاء مصادر املال ،بل هو إخفاء كل من التمويل وطبيعة
لذا فإن مؤسسة الراجحي اخلريية قد وضعت سياسات واضحة يف مجيع أعامهلا املالية اخلريية التي تبارشها

وفقا لنظامها األسايس ،لتدعم التضييق عىل مسار أي نشاط احتيايل  ،ومن ذلك سياسة اإلنذار املبكر،

صحيحا وكامال ووسائل التواصل به.

للمؤسسة ،وتكون من ضمن مهامها االطالع عىل البالغات وتقييم مدى جديتها .

والتي حتتوي بنودها ،عىل التايل:
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ثانيا :مؤشرات اإلنذار المبكر

-يعد مؤرشا عىل وجود عملية مالية أو إدارية تتضمن عمال حمظورا ،ما ييل:

 .14مترير معامالت مالية أو إدارية مع وجود نقص إلجراءات جوهرية.

 .15حضور أحد موظفي املؤسسة لدى اجلهات التي يتم دعمها ،أو طالبة الدعم ،دون مربر.

.1

قبول اهلبات من جهات أو أفراد جمهولني .

.3

تلقي مبالغ نقدية أو حتويالت مرصفيه ،أو هدايا عينية أو معنوية ،من املستفيدين من أعامل

 .17وقوع املوظف يف األخطاء املالية أو اإلدارية بشكل متكرر.

.4

جتاوز كل أو بعض اإلجراءات اإلدارية الالزمة للقيام بعمل ما.

 .19اإلساءة اىل سمعة أو نزاهة املؤسسة أو أي من موظفيها دون قرائن تؤيد ذلك.

.6

حفظ أموال كبرية داخل مكاتب املؤسسة .

.2

دعم جهة دون استكامل اإلجراءات اإلدارية الالزمة لقبول دعمها ماليا.

املؤسسة أو من هلم عالقة هبم ،بال مربر مقبول أو مسوغ نظامي .
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.5

 .16العمل املوسمي أو املؤقت أو التطوعي من قبل أحد موظفي املؤسسة لدى اجلهات التي يتم

دعمها ،أو التي تطلب الدعم.

 .18هتديد أو ابتزاز أحد موظفي املؤسسة.

رصف أو قبول مبالغ بشكل نقدي (كاش) أيا كان مصدرها أو مربرها.

 .20تعمد تغيري املوظف لتوقيعه أو خطه أثناء أداء عمله.

حتويل مبالغ عرب بنوك حملية أو دولية ،إىل جهات ال تتعامل معها املؤسسة يف العادة أو يمنع النظام

أو خارجها.

.8

وجود حذف أو إضافة ،أو شطب ،أو حتشية ،أو كشط أو تشويه ،أو أي عبث يؤثر عىل سالمة

 .23اصطحاب مستندات ختص أعامل املؤسسة اىل خارج مكاتبها ،دون اذن سابق خطي من املختص.

.9

دخول مكاتب املؤسسة يف غري أوقات العمل الرسمي دون اذن سابق خطي من املختص ،بغض

 .25استخدام وسائل التواصل الشخصية للموظف داخل حمل العمل للتعامل هبا مع الغري ممن هلم

.7

التعامل معها .

املستندات او الوثائق املتعلقة بالعمل املايل أو اإلداري يف املؤسسة.

النظر عن املنصب أو الشخص.

 .21االحتفاظ الشخيص بنسخ من املستندات املتعلقة بأعامل املؤسسة ،سواء داخل مكاتب املؤسسة
 .22حفظ املستندات املتعلقة بأعامل املؤسسة ،يف غري موضعها املخصص هلا.

 .24تسجيل املكاملات ،أو االجتامعات عن بعد ،دون اذن سابق خطي من املختص.

عالقة باملؤسسة ،دون مسوغ نظامي  ،ويشمل ذلك الربيد االلكرتوين ،واالجتامعات عن بعد( Video

 .10استقبال زوار داخل مكاتب عمل املؤسسة دون اذن سابق خطي من املختص.

 ، ) Conferenceواملكاملات اهلاتفية الصادرة من أرقام العمل .

 .12وجود اختالف يف توقيع املختص.

وظيفي.

 .11توقيع غري املختص عىل مستندات مالية او إدارية.

 .13مترير معامالت مالية أو إدارية خالية من توقيع املختص.
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 .26الدخول اىل نظام املؤسسة االلكرتوين بطريقة غري مرشوعة ،أو من غري خمتص ،أو بال مربر
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املؤسسة ،أ ,أنظمتها الداخلية  ،أو سجل موظفي املؤسسة ،دون اذن مسبق من املوظف املختص ،ودون

مربر.

 .28القيام باي فعل من األفعال اخلاضعة للتجريم يف نظام جرائم املعلوماتية ،أو نظام جريمة غسل
األموال ،أو نظام مكافحة اإلرهاب ومتويله أو نظام االحتيال املايل .

 .29استخدام حمررات أو شعار أو اختام او توقيعات ،أو مركبات ،أو مكاتب ،أو ما يعرب عن هوية
املؤسسة ،يف غري ما خصص له.

 .30العلم باي مالحظة ،أو خمالفة ،أو جتاوز ،يتعلق باجلانب املايل أو اإلداري دون اإلبالغ عنه خالل

8

ثالثة أيام عمل من حدوثه ،أو أقل من ذلك بحسب أمهية املخالفة وأثارها السلبية عىل املؤسسة .

 .31عدم االلتزام بسياسات وأنظمة وقواعد الرقابة الداخلية يف املؤسسة ،أو تطبيقها بصورة غري
صائبة.

 .32أي ممارسات خاطئة تضمنت فعال أو امتناعا أو سلوكا يتم عىل خالف العرف اإلداري يف
املؤسسة ،أو بخالف اللوائح والقواعد املعتربة إداريا يف املؤسسة ،أو تعتربه إدارة املؤسسة مثريا للشبهة.

ثالثا :تحريك التحقيق اإلداري

تعد األعامل املنصوص عليها يف البند (أوال) سببا كافيا لتحريك إجراءات التحقق ،والتحقيق من صاحب
الصالحية حسب املستوى الوظيفي داخل املؤسسة ،وما يتبع ذلك من إجراءات ،وإيقاع اجلزاء التأديبي
الالزم وفقا لألنظمة واللوائح املعتربة.
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رابعا :تحريك الدعوى الجزائية

ال تعد األعامل املنصوص عليها يف البند (أوال) بذاهتا جرما موجبا لإلحالة للجهات املختصة
خارج املؤسسة ،مامل تصل عملية التحقق ،أو التحقيق اىل توجه الشبهة القوية بقيام ممارسات
خاطئة متثل سلوكا جمرما رشعا أو نظاما ،وتوصية اجلهة املختصة بالتحقيق يف املؤسسة بإحالة
الفاعل اىل اجلهات املختصة خارج املؤسسة ،وفق تقرير معد معتمد من صاحب الصالحية
حسب نوع املخالفة واملستوى الوظيفي يف املؤسسة ،ويف كل األحوال تتحمل اجلهة املختصة
بالتحقيق ،مسؤولية قرار االكتفاء باجلزاء التأديبي الداخلية ،أو إحالة املخالفة للجهات املختصة
خارج املؤسسة.
خامسا :إجراءات البالغ والتحقق

يلزم عند حصول أي من املؤرشات املثرية لالشتباه ،املنصوص عليها يف البند (أوال) القيام بام ييل:
 .1بقدر اإلمكان حتريز املخالفة وحفظ كياهنا املادي.
 .2تقديم بالغ فوري عىل الربيد االلكرتوين املخصص لوحدة االلتزام وتقييم املخاطر( .) .....
 .3يشتمل البالغ عىل اسم ا ُمل َب ِل ْغ كامال ،ووسيلة التواصل معه ،وتفاصيل البالغ ،وإال اعترب البالغ غري
حري باالهتامم.
 .4إحالة البالغ اىل جهة التحقق يف املؤسسة ،لدراسته والتأكد من جديته ،رشيطة أن يكون ذلك وفقا
لنظام املؤسسة ،ومراعيا لألنظمة التي يعمل هبا لدى اجلهات املختصة خارج املؤسسة.
 .5معاجلة مضمون البالغ عىل مستوى اإلجراءات املعمول هبا يف املؤسسة ،واشعار اجلهات املختصة
خارج املؤسسة إذا لزم االمر ذلك.
 .6إذا كان موطن املخالفة جهاز حاسب آيل فيتم عمل التايل بدقة:
أ .يتم  -بإرشاف خمتص يف احلاسب االيل وحضور مستخدم احلاسب التي قام باخلالفة ،ومندوب من
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ب.
ج.
د.

10

هـ.
و.
ز.

ح.

اإلدارة املختصة بالتحقق  -حفظ العمل يف ملفات احلاسب ،واغالقه بشكل متقن ،بحيث ال تفقد
معه املعلومات.
يتم حتريز األرقام الرسية واسم املستخدم يف ظرف يغلق بإتقان بإرشاف اخلبري املختص يف احلاسب
االيل وحضور مستخدم احلاسب.
ُيفظ احلاسب االيل يف مكان مالئم حلفظ األجهزة االلكرتونية.
يوضع احلاسب االيل وظرف األرقام الرسية يف حرز بالستيكي غري شفاف ،ويغلق بشكل حمكم
 ،بالشمع أو ما يقوم مقامه  ،بحيث يستحيل فتحه دون أن يظهر عليه آثار الفتح ،وال يسمح بفتح
احلرز أو حمتوياته مطلقا بخالف التعليامت املنصوص عليها يف هذه الالئحة.
عند الرغبة يف فحص احلاسب فيتم ذلك بحضور نفس اخلبري املختص باحلاسب االيل الذي أرشف
عىل التحريز ،وحضور مستخدم احلاسب الذي قام باملخالفة.
جيب أن يكون الفحص أمام مستخدم احلاسب الذي قام باملخالفة ،وال يتم القيام بأي عمل يف
غيبته بشكل يبطل االستدالل باألدلة املستخرجة من ذاكرة احلاسب.
إعداد حمرض دقيق بمحتويات احلاسب ،وما تضمنه من ادلة وقرائن تثبت قيام مستخدم احلاسب
باملخالفة ،ويوقع عليه من اخلبري ومستخدم احلاسب ومندوب اإلدارة املختصة بالتحقق يف
املؤسسة.
إحالة الشخص الذي قام باملخالفة للتحقيق اإلداري الختاذ اإلجراءات املناسبة بحقه وفق األنظمة
املعتربة.
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سادسا :نطاق تطبيق سياسة اإلنذار المبكر

تطبق هذه السياسة عىل التايل:
 .1النطاق املوضوعي:
كل عمل له عالقة بأهداف املؤسسة وسياستها ،تم بخالف القواعد املعتمدة يف نظامها االجرائي ،او
العرف اإلداري أو املايل املعمول به فيها.
 .2النطاق اجلغرايف:
املقر الرئييس للمؤسسة ومجيع فروعها التابعة هلا ،ومجيع الكيانات التي يقدم هلا الدعم من املؤسسة.
 .3النطاق الشخيص:
أ .مجيع من يعمل لصالح مؤسسة سليامن بن عبد العزيز الراجحي اخلريية سواء كانوا أعضاء
جملس األمناء ،أو مسئولني تنفيذيني ،أو موظفني ،أو متطوعني ،أو مستشارين ،برصف النظر عن
مناصبهم ،أو أشخاصهم ،وبدون أي استثناء.
ب .أصحاب املصلحة من مستفيدين ومانحني
سابعا :الضمانات والحوافر

تضمن املؤسسة لكل من ُي َب ِل ْغ بالغ ًا جاد ًا وحري ًا باالهتامم ما يأيت:
 .1تضمن املؤسسة لكل من يبلغ عن أي ممارسات خاطئة برسية بالغه وعدم الكشف عن هويته عند
عدم رغبته يف ذلك ،مامل تقتض اجلهات املسؤولة خارج املؤسسة خالف ذلك.
 .2حتمي املؤسسة ا ُمل َب ِل ْغ من صدور أي اجراء ضده داخل املؤسسة يؤدي اىل فقدانه لوظيفته أو منصبه
أو مكانته يف املؤسسة بسبب بالغة.
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تضمن املؤسسة عدم تعرض ا ُمل َب ِل ْغ ولو كان رشيكا يف املامرسات اخلاطئة من تعرضه للعقاب
اإلداري يف املؤسسة.
حتمي املؤسسة خصوصيتها والغري ،فال حيق للمبلغ أن يامرس أي اجراء من تلقاء نفسه يؤدي اىل
التعدي عىل خصوصية الغري أو املؤسسة هبدف التحقق.
هتدف املؤسسة إيل محاية النزاهة وتعزيز مبدأ الشفافية  ،ومكافحة اجلرائم والفساد املايل واإلداري
بشتي صورة ومظاهره وأساليبه .
للم َب ِل ْغ حال
تضع اإلدارة التنفيذية الضوابط املنظمة لنمح احلوافز املادية واملعنوية التى متنحها ُ
اكتشافه وتبليغه عن املخالفات واجلرائم والفساد املايل واإلداري برشط حترى الدقة ووجود أدلة
عىل ذلك .

ثامنا :معالجة البالغات

تتم معاجلة البالغات عن املامرسات اخلاطئة يف املؤسسة وفقا للتايل:

سياسة اإلنذار المبكر

وإذا كان البالغ متوجها اىل املدير التنفيذي فيتم اجراء التحقق او التحقيق من قبل جلنة مكونة

من ثالثة أعضاء من جملس األمناء ،وإذا كان البالغ موجه ًا إىل أحد منسويب املؤسسة ما دون
الرئيس التنفيذي فيتم اجراء التحقق او التحقيق من قبل جلنة مكونة من ثالثة أعضاء من
الرئيس التنفيذي.

 .5جيوز للرئيس التنفيذي فيام يراه بالغا يمس إجراءات بسيطة ،أن يوجه باإلجراء املناسب
دون حتقيق ،رشيطة أن ال يؤدي ذلك اىل فصل أو خصم أو إحالة اىل اجلهات املختصة خارج

املؤسسة ،ويستحسن إشعار املبلغ بذلك.

 .6تُزود وحدة تقييم املخاطر مقدم البالغ خالل 10أيام من فتح الربيد االلكرتوين بإشعار
استالم البالغ ورقم هاتف للتواصل إذا لزم األمر.

 .7إذا تبني أن البالغ غري جاد أو غري حري باالهتامم ،فيتم حفظه يف وحدة تقييم املخاطر ويشعر
املبلغ بذلك إن أمكن.

 .1حتدد املؤسسة بريد ًا الكرتوني ًا يتم من خالله تلقي البالغات ومجعها ،وجيب ان ال يفتح الربيد

 .8جيب البت يف البالغات اجلادة خالل عرشة أيام عمل من تاريخ فتح الربيد االلكرتوين من قبل

 .2جتتمع جلنة تلقي البالغات يف الشهر مرة واحدة عىل األقل ،لفتح الربيد االلكرتوين بحضور

 .9تتم اإلجراءات املرتتبة عىل البالغات وفق نظام العمل والعامل ،واللوائح الداخلية للمؤسسة

 .3حتيل وحدة تقييم املخاطر البالغات اجلادة اىل الرئيس التنفيذي باملؤسسة ،وإذا كان البالغ

 .10تلتزم املؤسسة بالتعامل مع البالغات بطريقة عادلة ومناسبة ،ولكنها ال تضمن أن تنسجم

االلكرتوين اال من قبل جلنه تقييم البالغات جمتمعة.

مجيع أعضاء اللجنة ،واالطالع عىل ما فيه من بالغات وتقييمها.

موجها ضده فيتم احالته اىل رئيس جملس األمناء مبارشة دون اطالع الرئيس التنفيذي أو غريه

عليه.

 .4يوجه رئيس جملس األمناء أو الرئيس التنفيذي بإجراء التحقق أو حتقيق حسبام تقتضيه احلالة،
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وحدة تقييم املخاطر .

التي ال تتعارض معه.

طريقة معاجلة البالغ مع رغبات مقدم البالغ.

 .11متى كان ذلك ممكنا ،يتم تزويد مقدم البالغ بمعطيات أي حتقيق يتم إجراؤه .ومع ذلك ،ال
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جيوز إعالم مقدم البالغ بأي إجراءات تأديبية أو غريها مما قد يرتتب عليه إخالل بالتزامات

املؤسسة بالرسية جتاه شخص آخر.
تاسعا :سريان السياسة

يعمل هبذه السياسة من تاريخ اعتامدها الرسمي من صاحب الصالحية
واهلل املوفق،

15
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