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   مقدمة:
 ارتأت: ) وتعاونوا على الرب والتقوى وال تعاونوا على اإلثم والعدوان ( ،  من منطلق قوله تعاىل

مكتسبات وممتلكات أن يكون هناك سياسة لإلبالغ عن املخالفات وذلك حفاًظا على  اجلمعية
  اجلمعية وجتنيبها الوقوع يف الضرر.

  
 

   :سياسة اإلبالغ عن املخالفات
 يتمثل اهلدف من هذه السياسة يف ما يلي:

  علـى علـم بهـا    هـم   نظاميـة على اإلبالغ عن أي واقعة احتيـا  أو أمـور غـري     منسوبي اجلمعيةحث
 بطريقة سرية.

  وقائع االحتيا  أو األمور غري األخالقية.محاية األفراد املبلغني حبسن نية عن 

 .االرتقاء مبستوى التواصل والشفافية 

 

 .التوصل مبا هو حال  إىل ما هو حرام أو التوصل مبا هو مشروع ملا هو غري مشروع االحتيا  :
 

 خط اإلبالغ عن املخالفات:
 عن املخالفات. لإلبالغيقصد به املسار الذي حددته اجلمعية 

ــايف األخــال         خالفــات :امل يقصــد بهــا التصــرفات أو املمارســات املقصــودق أو غــري املقصــودق الــ  تن
القوميـــة وتضـــر بالســـمعة وتفتقـــر إىل االنصـــاف أو ال تتوافـــق مـــع معـــايري العمـــل املعتمـــدق لـــدى  

 اجلمعية أو السلوك املهين أو االجتماعي السديد.
اجلمعيــة ولــذلك يف أوســاب أصــنا  الشــأن    لهــو الشــخذ الــذي يبلــ  عــن املخالفــة داخــ   املبلــ :

ال  تزاو  األعما  مع اجلمعية ويدخل يف ذلك ـ على سبيل املثا  ال احلصر ـ املـدريني     واجلهات
 املستشارات واملقاولني واملوردين واملوظفني وغريهم.واملديرات واملستشارين و

 جلمعية.: هو العملية املتبعة يف التبلي  عن املخالفة داخل ااإلبالغ 
 
 
 



 

3 

 

 

أي موظف أو استشاري او عضو مبجلس اإلدارق علم أو يعلم بوقوع تصـرفات أو أحـداأ أو سـلوك أو    
، ولــذلك أي لالفــة لسياســات اجلمعيــة واجراءاتهــا قوميــةممارســات غــري أخالقيــات أو غــري 

ـ بــل     يلــي بلفــخم ل لالفــةل إنــا يكــون مســ والً وقواعــدها وأنظمتهــا ويشــار إىل أي منهــا فيمــا  
حكام سياسة اجلمعية، يف احلاالت ال  تتضمن إبـالغ  ا ـ باإلبالغ عن التصرفات وفقًا أل وملزم

اشـرق، بـع علـى ذلـك املـدير حينبـذ اإلبـالغ عـن         ورق مبراملوظف مديره املباشر بتلك األمور بض
الواقعــة  ــل الــبالغ فــورًا ومبــا يتفــق وأحكــام السياســة، وينبغــي للمــدير املباشــر أن ال يباشــر   
ــات اجلمعيـــة           ــع سياسـ ــق مـ ــا يتفـ ــورق مســـتقلة، إال مبـ ــه بصـ ــى أي وجـ ــة علـ ــق يف الواقعـ التنقيـ

 واإلجراءات املتبعة لديها.
  : فـات الواقعـة مـن    حلـاالت املتعقلـة بالسـلوك األخالقـي ملخال    ايـتم اإلبـالغ عـن    إجراءات اإلبالغ

ــالغ   ــة   مــديرخــال  إب ــة واإلداري  بــاألمر) اإلدارق املســ ولة عــن تلقــي البالغــات (     الشــ ون املالي
 لتابًة من خال  النموذج املعتمد.

        الـذين يعملـون   النطا  : تطبق هذه السياسـة علـى عيـع مـوظفي اجلمعيـة الـدائمني واملـ قتني و
ــة بصــرف النظــر عــن         ــة عــن اجلمعي بعقــود أو مستشــارين أو اشــخاف يتصــرفون باســم أو نياب
منصبهم وبدون اسـتثناء وميكـن أيضـًا ألي فـرد مـن املسـتفيدين أو املـوردين أو املـا ني أو أي          

 خرى ميكنها التبلي  عن أي لالفات أو لاطر.اأطراف 

 

 

 املمارسات غري السليمة أو األمور املريبة يف التقارير املالية. -1

 السلوك الذي ميثل لالفة أو خرقا لآلدا . -2

ء الور ولــذلك الــزمهــلــاطر الصــنة والســالمة، مبــا فيهــا املخــاطر الــ  تهــدد اجلم  -3
 اآلخرين.

 األضرار ال  تقع على البيبة. -4

 االستخدام غري املصرح به ألموا  اجلمعية وسوء التصرف املالي. -5

 لة.مأنشطة االحتيا  والفساد احملت -6

 عدم االفصاح عن حاالت تعارض املصاحل. -7
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احلصو  على منافع أو مكافآت غري مستنقة من جهات خارجية بغرض مـن  ميـزق أو    -8
 أفضلية.

 األخالقيات اخلاصة باجلمعية. اك قواعدهانت -9

أو عـــدم االلتـــزام بأنظمـــة الرقابـــة والسياســـات الداخليـــة اخلاصـــة  /أوجـــه القصـــور يف -10
 باجلمعية.

ــل       -11 ــة املقدمــة مــن أو إىل مــدير أو مســ و  أو  مي املعلومــات املضــللة أو البيانــات الكاذب
 باجلمعية.

 تقارير التدقيق. فيما يتعلق مبسألة واردق يف السجالت املالية أو التقارير أو -12

 عن معلومات سرية بطريقة غري قانونية. حاالفصا -13

 سوء استخدام الصالحيات والسلطة. -14

 
 

  الغــرض : تعــد هــذه السياســة تأليــد اللتــزام اجلمعيــة بــأعلى معــايري النزاهــة املهنيــة والســلوك
 العاد  يف مزاولة أعماهلا. والعملاألخالقي والشفافية 

  قــد توجــد لــدى لــا املخــاطر أو املهــدداتتهــدف هــذه السياســة إىل تقــديم وســيلة للتعامــل مــع  
الضـــرورية هلــم مــن األعمــا  االنتقاميـــة     احلمايــة املــبلغني مــع القيــام يف الوقـــو نفســة بتــوفري      

 أو اإلجراءات التأديبية./واملضايقة و

          تهــدف سياســة اإلبــالغ عــن املخالفــات هــذه إىل تشــجيع واكــني الــزمالء مــن اإلعــرا  عــن
داخــل اجلمعيــة بــداًل مــن جتاهــل املشــكلة أو اإلبــالغ عــن املخالفــة خــارج    وتوجســهملــاوفهم 
 اجلمعية .

            ــوفري وســيلة يســتطيع مــن خالهلــا ــل الغــرض مــن هــذه السياســة يف ت ــك ، يتمث ــى ذل عــالوق عل
اخلصوف اإلعـرا  عـن لـاوفهم القانونيـة لـدى إدارتهـم املباشـرق أو لـدى          الزمالء، على وجه

ون لـديهم  كـ يتم التبلي  عن املخالفة حبسن نية، حيث ي نأشخاف معينني و ددين شريطة أ
 ل اجلمعية.خأو فساد دالتصديق ارتكا  أعما  احتيا  و/  م لدقأسبا  

 واعد السلوك اخلاصة باجلمعية ومـن ثـم   ة و قياسة وتتماشى مع القيم امل سسيتتوافق هذه الس
مــع الشــفافية واملســاءلة علــى املســتوى التنظيمــي واملســ ولية      لتهــدف هــذه العمليــة إىل التعامــ  

الفردية عن طريق تشجيع األفراد على اإلبـالغ عـن املخالفـات يف  ـل العمـل بطريقـة مسـ ولة        
 وأخالقية.
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 قـع مـن   ومـع تقـديم معلومـات موثقـة وال يطلـع أو يت      بـاإلبالغ ملبل  يف القيام يتمثل دور الشخذ ا

هذا الشخذ التصرف لمنقق أو باحث عن اجلرائم لما أنه غري مطالع بتنديـد اإلجـراء   
 التصنيني أو التقوميي املناسع.

  تلك املطلوبة. خبالف أو مشارلة أية أنشطة حتقيقبع أال يتصرف املبلغون بإجراء 

    املبلــ   احلــق يف تشــجيعلجمعيــة ولدون اإلفصــاح عــن هويتــه    اإلبــالغ عــن لاوفــهللمبلــبــو
 وضع امسه على املسألة املبل  عنها حيثما أمكن.و

   ســوف تقـــوم اجلمعيـــة حبمايـــة أي شـــخذ يقـــوم بـــاإلبالغ عـــن املخالفـــات أو أي موظـــف يقـــوم
خدماتـه أو نقلـه إىل منصـع أقـل أو تهديـده أو       ءباإلفصاح بنية حسنة، ولن تقوم اجلمعية بأنهـا 

 مضايقته أو االنتقام منه لما ستقوم اجلمعية باختاذ ما يلزم حلماية الشخذ.

         إذا ابل  الشخذ عن وجه من أوجه القلق دون أن يـتم تأليـده مـن خـال  التنقيـق بنيـة حسـنة
ق لـه  نـ لديـه في  فلن يتم اختاذ أي إجراء ضد هذا الشخذ واذا اسـتمرت املخـاوف والشـكوك   

 تقديم بالغ اخر باملخالفة و اولة تأليدها.

 .التأليد من أن البالغ مت استالمه من قبل املعنيني بالتنقيق يف املخالفة 

 .بع أن يكون التبلي  من اجل حتقيق نفع للجمعية وليس لتنقيق أي غرض شخصي 

 

  بـذ  لـل اجلهـود املمكنـة لعـدم الكشـف        واملخاوف سـرًا مـع   املخاطربع التعامل مع لل
عن هوية املبل  يف حالة رغبته يف ذلك غري أنه قد يتعني على الشخذ املبل  احلضور يف الوقـو  

 املناسع لشاهد يف هذه املسألة.

 ــتم  مــاملســائل واأل معهــا بطرقــة   لامــععنهــا يف ظــل هــذه السياســة بــع الت    اإلفصــاحور الــ  ي
 حساسة وسريعة يف لل األوقات.

   الغ عــن بــواملــوظفني باجلمعيــة علــى درايــة وافيــة بسياســة اإل    التألــد مــن أن لافــة العــاملني
 املخالفات.
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    بع على املبل  رفع لل املخاوف واملخالفات إىل مديره املباشر باستخدام النمـوذج املعتمـد أو
 .يف صيغة لتابية أو بالربيد االلكرتوني 

  املخالفة مبكرًا للما لان من األسهل اختاذ االجراءات املناسبةللما لان التبلي  عن. 

 

   اإلدارق املعنيــة بــع مراجعــة لــل املخالفــات بواســطة متلقــي الــبالغ الــذي يــتعني عليــه إخطــار
 بالبالغ والتوصيات.

    أم ال  حتدد اإلدارق املعنية بالتنقيقات يف اجلمعية ما إذا لانو املخالفة تسـتلزم إجـراء حتقيـق
للجمعية يف حا  إذا لان ذلـك القـرار   التنفيذي  ىل املدير إع ذلك القرار جبشكل نهائي، وير
 هو إجراء حتقيق.

  املخالفــات ينبغــي األخــذ يف االعتبــار  ن يــتعني إجــراء التنقيــق أم ال يف عنــد حتديــد مــا إذا لــا
 العوامل التالية:

 من هو مرتكع املخالفة؟-
 ما مدى خطورق املخالفة؟-
بع إخطار املبل  عنهم باملخالفات املزعومة يف بداية التنقيق الرمسي مع إتاحة الفرصة هلـم  -

 إلبداء آرائهم ووجهات نظرهم خال  التنقيق .
اح للمبلــ  عــنهم فرصــة الــرد علــى  تمــات تكــن هنــاك أســبا  قهريــة انــع القيــام بــذلك ســي   -

تأييد االدعاء بارتكا  فعل خـاط  ضـد   النتائج اجلوهرية الواردق يف تقرير التنقيق، ولن يتم 
 املبل  عنه ما ت يكن هناك دليل وجيه ي يد هذا االدعاء.

ــات حكوميــة لتصــة ولكــن           - ــد توجــد حــاالت تقتضــي التنقيــق اخلــارجي مبعرفــة جه ق
ميكن االطمبنان التام على أنه ستبقى هوية املبل  سرية وتوفري أقصى درجات احلماية له ولـن  

املبلـ  يشــارك فيهــا إال مــن تقتضــي إجــراء   نجــراء التنقيــق يف البالغــات أو أيعلـم أحــد بشــأن إ 
ىل ذلــك إالتنقيــق عملــهم أو مشــارلتهم وذلــك نظــرًا لطبيعــة التنقيــق  أو إذا  دعــو احلاجــة   

حبكم النظام  و قد يكون من الال م االفصاح عن هويـة املبلـ  ومـن الـوارد حـدوأ ذلـك علـى        
 املعمو  به وسيتم ذلك بالتنسيق مع املبل . النظامم ذمة االجراءات القانونية وحبك

 

 . بع على احملققني اختاذ إجراءات تهدف إىل تقصي احلقائق والتنليل 
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  مميكـــن االســـتفادق مـــن املـــوارد الفنيـــة وغريهـــا مـــن املـــوارد األخـــرى حســـع الضـــرورق ال اـــا 
 التنقيق.

   ســواء علــى أرض الواقــع أو يف نظــر   ادباســتقاللية وعــدم احليــبــع أن يتمتــع عيــع احملققــني
 خرين.اآل

   يلتزم احملققون بالعدالة واملوضوعية والدقة واتباع السلوك األخالقي ومراعاق املعايري القانونيـة
 واملهنية.

 ن باالنتهاء من التنقيق يف البالغ و اصدار االجراءات خال  عشرق  أيام عمل مـن  ويلتزم احملقق
 استالم البالغ. تاريخ

 

             ــق لمــا تقــع علــى عــاتقهم ــع احملققــني خــال  ســري التنقي ــزم املبلــ  عــنهم بالتعــاون م يلت
 مس ولية عدم التدخل يف التنقيق.

        بع أال يتم منع أي دليل أو إتالفه أو التالعع به ، لمـا بـع عـدم التـأثري علـى الشـهود
 إرهابهم من قبل املبل  عنهم.أو توجيههم أو تهديدهم أو 

 

دارق إإذا خلصــو نتــائج التنقيــق إىل ارتكــا  فعــل غــري ســليم أو غــري أخالقــي ، يوصــى احملقــق      
اجلمعيــة باختــاذ اإلجــراء التــأديص أو التصــنيني الــذي قــد تــراه اجلمعيــة مناســبًا طبقــًا لقواعــد      

 العمل . و نظامالسلوك وإجراءات التأديع 
 

 التنفيـذي ىل سعادق املدير إتقريرًا دوريًا يقدمه  بإعداد الش ون املالية واإلداريةدارق يقوم مدير إ 
 عن لل عمليات اإلفصاح عن املخالفات جبانع نتائج التنقيقات.

       الشـ ون املاليـة   يف حالة االحتياج الختاذ اجراءات قانونيـة أو غـري قانونيـة عاجلـة ، تتقـدم إدارق
 عن املخالفات املبل  عنها. التنفيذيبتقرير مفصل إىل املدير واإلدارية 

 والتنقيقات اخلاصة بها ملدق مخس سنوات.باملخاطر يتم االحتفاظ بكل السجالت املتعلقة  
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اختــاذ غلــق التنقيــق فيهــا بعــدم املدعومــة بأدلــة وُأغــري الت املتعلقــة بالبالغــات جتلغــى لافــة الســ
   .اجرا تأديص أو قانوني

 
 

 
ات أو أي خـر  أو اشـتباه   فـ يرجى تقديم البيانـات التاليـة ألي اشـتباه جـدي يف سـوء سـلوك أو لال      

ــى        لنظــاملبوجــود خــر    ــ ثر ســلبًا عل ــوائ  والسياســات أو القــرارات أو التعليمــات الــ  قــد ت أو الل
 ....... ...... ...... ...... ......إدارق اجلمعية وتقدميها مباشرق إىل 

 بيانات الشخذ املبل   
 االسم  

 رقم اهلاتف  
 الربيد اإللكرتوني  

 بيانات الشخذ صاحع املخالفة :
 االسم :
 اإلدارق :

 لسوء السلوك / التصرف غري السليم وليف أمكنك معرفته.وصف لتصر 
 اك ومن هو مرتكبه ومتى وأين وليف مت ارتكابه.هاالنت هو حدد ما

 يم االدعاءات .دإذا لان هناك ألثر من ادعاء قم بتق
 ما هو سوء السلوك غري السليم الذي حدأ ؟

....... 
.... 

 من قام بهذا السلوك؟
...... 
..... 

 ومتى الحظته؟متى حدأ 
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....... 
.... 
 أين حدأ؟ 

....... 
.... 
 

 هل لديك أي أدلة ميكن أن تقدمها لنا ؟
....... 
.... 
 هل هناك أي أطراف ُأخرى متورطة يف احلدأ املذلور أعاله؟ 

....... 
.... 
 تفيدنا يف التنقيق ؟  هل لديك أي معلومات أو بيانات أخرى 

....... 
.... 
 هل لديك أي مالحظات ُأخرى؟ 

....... 
.... 
 
   ...... ...... التاريخ 

 ...... ......االسم 
 ...... ......والتوقيع  

 
 
 
 
 

 


