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❖ 

 
السن  املخالفات   عن اإلبالغ وإجراءات سياسة توجب  كبار  الوفاء ملساندة  واحة  لجمعية 
الجمعية ىلع  بعنيزة ومتطوعي  وموظفي  التنفيذي  واملسؤول  اإلدارة  مجلس   أعضاء 

 واجباتهم  وممارسة العمل  أثناء الشخصية األخالقمن   عالية بمعايير االلتزام

 خطر أو مخالفة أي عن مبكر وقت  ف  اإلبالغ يتم  أن السياسة هذه وتضمن .ومسؤولياتهم 

 معية أو أصحاب املصلحة أو املستفيدينالج له تعرضت قد محتمل تصرف  سوء أو جدي

 قواعد مراعاةمن يعمل لصالح الجمعية   كافة ىلع يجب كما    .مناسب  بشكل ذلك ومعالجة

.  بها  املعمول   واللوائح القوانين بكافة وااللتزام مسؤولياتهم  أداء  أثناء والنزاهة  الصدق
 أو مخاطر أية عن لإلبالغكل من يعمل لصالح الجمعية   تشجيع لىإ السياسة هذه تهدف

 .مسؤولية  أي ىلع ينطوي وال ومقبول  آمن األمر بهذا القيام أن الى وطمأنتهم  مخالفات
 

❖ 
 

من يعمل لصييالح الجمعية سييواء كانوا أعضيياء مجلس   جميع ىلع السييياسيية هذه تطبق
 عن النظر بصييرف مسييتشييارينأو مسييؤولين تنفيذيين أو موظفين أو متطوعين أو   إدارة

من أصييحاب املصييلحة من   ألي أيضييا يمكنو  .اسييتاناء أي وبدون ،الجمعية ف مناصييبهم 
 .مخالفات أو مخاطر أية عن اإلبالغ مستفيدين ومانحين ومتبرعين وغيرهم 
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 قانونية التزامات بأي اإلخالل  أو مالية أو جنائية مخالفات أي الخاطئة املمارسيات  تشيمل

 أو الصييحة ىلع خطرًا تشييكل التي تلك أو داخلية تنظيمية متطلبات أو تشييريعية أو

 .البيئة أو السالمة
 

 :يلي ما ، الحصر ال املاال  سبيل ىلع عنها، اإلبالغ يتوجب  التي املخالفات وتشمل
 .التصرف سوء أو (الفساد  أو الرشوة ذلك ف بما) القانوني غير السلوك
 القيمة األشيياء اسيتخدام إسياءة،    الكاذبة النفقات ادعاء ذلك ف بما) املالي التصيرفسيوء  

 (.، عمليات غسيل األموال أو دعم لجهات مشبوهة
 الجمعية ف منصييبه شييخ  اسييتخدام املصييالح )مال تعارض حاالت عن اإلفصييا  عدم

 فوق مصلحة الجمعية(. اآلخرين مصالح أو الخاصة مصالحه لتعزيز
 (.الرسمية الوثائق إتالف أو إخفاء ، إضاعة ذلك ف بمال )االحتيا إمكانية
 .نوعها كان أيا ارتكابها يحتمل التي أو ، ارتكابها يتم  التي أو ، املرتكبة الجنائية الجرائم 
 .صحيحة غير بصورة تطبيقها أو الداخلية الرقابة وقواعد وأنظمة بالسياسات االلتزام عدم

 معاملة الجهة تلك ملنح خارجية جهة من مسيتحقة غير مكافآت أو منافع ىلع الحصيول 

 .مبررة غير تفضيلية
 .قانونية غير بطريقة سرية معلومات عن اإلفصا 
 املحاسبيةبالبياناتالتالعب 
 وسالمتهم املوظفينصحةتهديد
 األخالقيغيرالسلوكو املهنيالسلوكقواعدانتهاك
 القانونيةالسلطاتأوالصالحياتاستخدامسوء
 أعالهاملذكورةاملسائلمنبأييتعلقفيماوالتستر الصمت مؤامرة
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 عن بالغلإل لكل من يعمل لصييالح الجمعية الفرصيية تاحةإ إلى السييياسيية هذه تهدف 

 عدم السيياسية وتضيمن .لذلك نتيجة اإليذاء أو لالنتقام تعرضيهم  عدم وضيمان املخالفات

أو منصييبه أو مكانته االجتماعية ف الجمعية   وظيفته فقدان لخطر مقدم البالغ تعرض
 اإلبالغ يتم  أن شيريطة  .مخالفة أية عن اإلبالغب قيامة نتيجة العقاب أشيكال  من شيكل وألي

 ،  ومعقولة صيادقة اشيتباه معطيات مقدم البالغ لدى تتوفر وأن نية بحسين املخالفة عن
 .مخطئ بأنه ذلك بعد اتضح إذا يهم  وال
 

فإن هذه السيياسية تضيمن عدم الكشي  عن   ،  بلغللم الشيخصيية املصيلحة حماية أجل من
. ذليك خالف ىلع القيانون ين  لم  ميا ،  عنيد عيدم رغبتيه ف ذليك  مقيدم البالغهويية  

 مقدم البالغ  هوية وسيرية كتمان ىلع للمحافظة ومناسيب  ممكن جهد كل بذل  سييتم و
 عن الكشيي  يتم  أن بالغ أي مع  للتعامل يتوجب  ،  معينة حاالت ف ولكن  .مخالفة أي عن

 محكمة أي أمام الهوية كشييي  ضيييرورة املاال  سيييبيل ىلع ومنها ،مقدم البالغ   هوية

 قبله من املقدم البالغ سييرية ىلع املحافظة مقدم البالغ ىلع يتوجب  كذلك.  مختصيية

 تحقيقات أية إجراء عدم أيضييا عليه ويتوجب  .آخر شييخ  أو موظ  ألي كشييفه وعدم

 عن اإلبالغ سييبب ب مقدم البالغ إيذاءكما تضييمن السييياسيية عدم  .البالغ حول  بنفسييه

  .السياسة هذه وفق املخالفات
 

❖ 

 .املناسب ف حينه اإلجراء مبكرة حتى يسهل اتخاذ  بصورة املخالفة عن اإلبالغ يفضل
 قادرًا يكون أن يجب  أنه إال ،البالغ صيحة إثبات مقدم البالغ من يطلب  ال أنه من الرغم  ىلع

 .نية بحسن قدم البالغ أنه إثبات ىلع
 طريق املرفق( عن النموذج خطيا )وفق البالغ تقديم  يتم 

 ______________________________56465____________ :البريدي العنوان 
 : اإللكترونيأو البريد 

 
Wahawafa1440@gmail.com 
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 طبيعة ىلع السييياسيية هذه وفق مخالفة أي عن اإلبالغ بخصييو  املتخذ اإلجراء يعتمد

 تحقيق أو داخلي تدقيق أو رسييمية غير مراجعة إجراء ذلك يتطلب  قد إذ  .ذاتها املخالفة

 بالغ:  أي معالجة ف التالية الخطوات اتباع ويتم  .رسمي
 مجلس رئيس اسيتالم البالغات بإطالع دعن  _)اسيم الشيخ  أو اللجنة املسيؤولة(__ يقوم

 مضيمون ىلع) األخير ضيد موجها البالغ  يكن لم  للجمعية )إذا التنفيذي سيؤول وامل اإلدارة

 .البالغ استالم منل أسبوع خال البالغ
 أن يجب  الذي والشييكل تحقيق إجراء يتوجب  كان إذا ما لتحديد أولية مراجعة إجراء يتم 

 .تحقيق إلجراء الحاجة بدون اتالبالغ بعض حل ويمكن .يتخذه
 .للتواصل هات  ورقم  البالغ استالم بإشعارأيام  10خالل  البالغ مقدم تزويد يتم 

 
 نهائيا القرار هذا ويكون .إضييياف تحقيق أي إجراء يتم  فلن مبرر، غير البالغ أن تبين إذا

 .البالغ بخصو  إضافية إثباتات تقديم  يتم  لم  ما النظر إلعادة قابل وغير
اللجنية  لىإ البالغ إحيالية يتم  ،  ومبررة معقولية معطييات الى يسيييتنيد البالغ أن تبين إذا

 .املناسبة التوصية وإصدار البالغ ف للتحقيق املختصة
 عشيرة خالل  التوصيية وإصيدار البالغ ف التحقيق من االنتهاء اللجنة املختصية ىلع جب ي

 .البالغ حالةإ تاريخ من عمل أيام
 .واالعتماد  للمصادقة املجلس رئيس الى توصياتهااللجنة املختصة  فعتر
  ولوائح الجمعية  سييياسيية وفق املخالفة ىلع املترتبة التأديبية اإلجراءات تحديد يتم 

 .املفعول  الساري العمل وقانون
 ، ذلك ومع .إجراؤه يتم  تحقيق أي عن بمعطيات البالغ مقدم تزويد ،  ممكنا ذلك كان متى
 إخالل  علييه يترتيب  قيد مميا غيرهيا أو تيأديبيية إجراءات بيأي البالغ  مقيدم عالمإ يجوز ال

 .آخر شخ  تجاه السرية بالتزامات الجمعية
 ال ولكنهيا ،ومنياسيييبية عيادلية بطريقية مخيالفية أي عن اإلبالغ مع بيالتعياميل الجمعيية تلتزم
 .البالغ مقدم رغبات مع البالغ معالجة طريقة تنسجم  أن تضمن
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 ____________تودع جميع نماذج إفصا  أعضاء مجلس اإلدارة لدى لجنة  7-1
 التنفيذية.تودع جميع نماذج إفصا  موظفي أو متطوعي الجمعية لدى اإلدارة  7-2
 لصيالح املبرمة والعقود  خاصي  باألعمال  تقريرًا الخارجي الجمعية حسيابات مراجع ُيقدم 7-3

 حال طلب   ،املجلس لعضيو مباشيرة غير أو مباشيرة مصيلحة تنطوي ىلع والتي الجمعية

 للجمعية يقدمه الذي الجمعية ألداء تقريره السينوي مع ذلك وُيضيمن اإلدارة، مجلس رئيس  

 .العمومية
 اإلدارة ىلع مجلس ُيعرض سيينوي  تقريرًا الداخلية املخولة باملراجعة اإلدارة ُتصييدر 7-4

ح  وفق  الجمعية ملوظفي ىلع مصييلحة انطوت األعمال أو العقود التي تفاصيييل ُيوضيي 

 .املودعة لديها اإلفصا  لنماذج
 
 

 باألشييخا  الجمعية تربط الوثائق التي من يتجزأ ال جزءًا ُتعد السييياسيية هذه إن   حيث 

 بها. الواردة وااللتزامات أحكامها فإنه ال يجوز مخالفة   ،لصالحها العاملين
 . م1/01/2021ف  ( هذه السياسة  )األولى( ف دورته  1اعتمد مجلس إدارة الجمعية ف االجتماع )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رئيس مجلس اإلدارة:

 

 

 القرعاوي   بن عليعبدالرحمن 
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 ملحق : نموذج إبالغ عن مخالفة
 

معلوميات مقيدم البالغ )يمكن عيدم تعبئية هيذا الجزء إذا لم يرغيب مقيدم البالغ بكشييي   
 هويته(
  االسم 

  الدور الوظيفي
  اإلدارة  

  رقم الهات 
  البريد اإللكتروني

  معلومات صندوق البريد
 معلومات مرتكب املخالفة

  االسم 
  الدور الوظيفي

  اإلدارة  
  رقم الهات 

  البريد اإللكتروني
معلومات الشييهود )إن وجدوا. وباإلمكان إرفاق ورقة إضييافية ف حالة وجود أكار من  

 شاهد(
  االسم 

  الدور الوظيفي
  اإلدارة  

  رقم الهات 
  البريد اإللكتروني

 التفاصيل
  طبيعة ونوع املخالفة

  تاريخ ارتكاب املخالفة وتاريخ العلم بها
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 مكان حدوث املخالفة
 
 

 بيانات أو مستندات تابت ارتكاب املخالفة
 
 
 
أسييماء أشييخا  آخرين اشييتركوا ف ارتكاب  

 املخالفة
 
 

 أية معلومات أو تفاصيل أخرى

 
 
 
 
 

 
 

 تقديم البالغ:تاريخ 
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