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أ

 :قدمةامل

آمةال للتنميةة السياسةة(( ججمعيةة " بعبد  فيمبا إليهبا املخالفبات ووشابار عبن اإلببالغ وإجبراءات سياسبة توجب 

واملسبوو  التنفيب   أعضاء مجلس اإلدارة  علىججمعية(( ا" بعد  فيما ووشاار إليها السرية بخميس مشيط

 واجبباهه  وممارسبة أثنباء العمب  الشخصبية مبن اخالبالق عاليبة بمعباير  االلتباا  ومبوفف  ومتطبو ا الجمعيبة

سبوء  أو جبد  الطبر أو مخالفبة أ  عبن مبكبر وقب  فبا اإلببالغ يبت  أن السياسبة هب   وتضبمن .ومسبوولياهه 

 .مناسب  بابل  ذلب  ومعالجبة املسبتفيدينالجمعيبة أو أحبحاا املصبلحة أو  لب  تتعبر  قبد محتمب  تصبر 

 مسببوولياهه  أداء أثنباء والنااهببة الصبدق قواعبد مببن معمب  لصببالم الجمعيبة مراعبباة كافبة علببى كمبا يجب 

كب  مبن معمب  لصبالم الجمعيبة  تشبجي  إلبى السياسبة ه   بها. ههد  واللوائح املعمو   القوانرن بلافة وااللتاا 

 أ  علبى ينطبو   وال آمبن ومقببو   اخمبر بهب ا القيبا  أن البى ورمبننهه  مخالفبات أو مخبارر أيبة عبن لإلببالغ

 .مسوولية

 

 :النطاق

أو مسبوولرن  مبن معمب  لصبالم الجمعيبة سبواء كبانوا أعضباء مجلبس إدارة جميب  علبى السياسبة هب   تطببق

 .ناءاسبت  أ  وببدون  الجمعيبة  فبا مناصبهه  عبن النظر بصر  تنفي يرن أو موففرن أو متطوعرن أو مستاارين

 أو مخبارر أيبة عبن اإلببالغ من أححاا املصلحة من مسبتفيدين ومبانحرن ومتعب عرن وهرب ه  خ  أيضا ويمكن

 .مخالفات

 :املخالفات

 أو تابرشعية أو قانونيبة التاامبات ببن  اإلالبال  أو ماليبة أو جنائيبة مخالفبات أ  الخارئبة تابم  املمارسبات

  تال  تل  التي أو دااللية تنظيمية متطلبات
 
 .البيئة أو السالمة أو الصحة على الطرا

 :يلا ما الحصر  ال املثا  سبي  على عنها  اإلبالغ يتوج  التي املخالفات وتام 

 التصر  سوء أو الفساد( أو الرشوة ذل  فا القانون  وبما هر  السلوك. 

  القيمببة   اخشببياء اسببتخدا  اللاذبببة  إسباءة النفقببات ادعباء ذلب  فبا املبالا وبمبا سبوء التصبر

 عمليات هسي  اخموا  أو دع  لجهات مابوهة(.
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  لتعزيبز الجمعيبة فبا منصبب  شبخ  اسبتخدا  املصبالم ومثب  تعبار  حباالت عبن اإلفصبا  عبد 

 اآلالرين فوق مصلحة الجمعية(. أو مصالم الخاصة مصالح 

 الرسمية(. الوثائق إتال  أو إالفاء إضاعة  ذل  فا االحتيا  وبما إملانية 

  نوعها كان أيا ارتلابها يحتم  التي أو ارتلابها  يت  التي أو املرتكبة  جنائيةال الجرائ. 

  ححيحة هر  بصورة تطبيقها أو الدااللية الرقابة وقواعد وأنظمة بالسياسات االلتاا  عد. 

   تفضبيلية معاملبة الجهبة تلب  ملبنح الارجيبة جهبة من مستحقة هر  ملافآت أو مناف  على الحصو 

 .مع رة هر 

  قانونية هر  بطريقة سرية معلومات عن اإلفصا. 

  املحاسبيةبالبياناتالتالع 

 وسالمهه املوففرنححةههديد 

 اخالالقاهر املنهي والسلوكالسلوكقواعدانههاك 

 القانونيةالسلطاتأوالصالحياتاستخدا سوء 

 أعال امل كورةاملسائ منبن يتعلقفيماالصم  والتست موامرة 

 

أ:الضمانات

 عبد  وضبمان املخالفبات عبن لإلببالغ للب  مبن معمب  لصبالم الجمعيبة الفرصبة إتاحبة إلبى السياسبة هب   ههبد 

 وفيفتب  فقبدان لخطبر مقبد  الببالغ تعبر  عبد  السياسبة وتضبمن .لب ل  نتيجبة اإليب اء أو لالنتقا  تعرضه 

 أيبة عبن بباإلبالغ قيامب  نتيجبة العقباا أشبلا  مبن شبل  أو منصبب  أو ملانتب  االجتماعيبة فبا الجمعيبة وخ 

 صبادقة اشبتبا  مقد  الببالغ معطيبات لدى تتوفر وأن نية بحسن املخالفة عن اإلبالغ يت  أن شريطة .مخالفة

 .مخطئ ذل  بنن  بعد اتضم إذا يه  وال ومعقولة 

الببالغ  فإن ه   السياسة تضمن عد  الكاف عن هويبة مقبد  للمبلغ  الشخصية املصلحة حماية أج  من

 ومناسب  ممكبن جهبد كب  بب   ذلب . وسبيت  البال  علبى القبانون  يبن  لب  مبا عنبد عبد  رهبتب  فبا ذلب  

 للتعامب  مب  يتوجب  معينبة  حباالت فبا ولكن .مخالفة أ  هوية مقد  البالغ عن وسرية كتمان على للمحافظة

 محكمبة أ  أمبا  الهويبة كابف ضبرورة املثبا  سببي  علبى ومنهبا هوية مقبد  الببالغ  عن الكاف يت  أن بالغ أ 
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 موفف خ  كاف  وعد  قبل  من املقد  البالغ سرية على املحافظة مقد  البالغ على يتوج  مختصة. ك ل 

كمبا تضبمن السياسبة عبد   .الببالغ حبو   بنفس  تحقيقات أية إجراء عد  علي  أيضا ويتوج  .آالر شخ  أو

  .السياسة ه   وفق املخالفات عن اإلبالغ مقد  البالغ بسب  إي اء

 :إجراءات اإلبالغ عن مخالفة

  املناس  فا حين  اإلجراء مبكرة حتى مسه  اتخاذ بصورة املخالفة عن اإلبالغ يفض. 

 يلبون  أن يجب  أنب  إال الببالغ  حبحة إثببات مقبد  الببالغ مبن يطل  ال أن  من الره  على  
 
 علبى قبادرا

 .نية بحسن قد  البالغ أن  إثبات

  االيميببببب  الرسببببب ي  رريبببببق املرفبببببق( عبببببن النمبببببوذج الطيبببببا ووفبببببق الببببببالغ تقبببببدي  يبببببت

 (.0502554040( او واتساا الجوا  الرس ي وosariyh1427@hotmail.comو

 :معاججة البالغ

 قبد إذ .ذاههبا املخالفبة ربيعبة علبى السياسبة هب   وفبق مخالفبة أ  عبن اإلببالغ بخصبو  املتخب  اإلجبراء معتمبد

 فبا التاليبة الخطبوات اتببا  ويبت  .رسب ي تحقيبق أو دااللبا تبدقيق أو رسبمية هرب  إجبراء مراجعبة ذلب  يتطلب 

 بالغ:  أ  معالجة

 التنفيب   واملسوو  اإلدارة مجلس رئيس عند استال  البالهات بارال املخولة اللجنة االدارية  قو ت 

 .البالغ استال  الال  أسبو  من البالغ مضمون  على) اخالر  ضد موجها يكن البالغ ل  للجمعية وإذا

  يتخب   أن يجب  الب   والابل  تحقيبق إجبراء يتوجب  كبان إذا مبا لتحديبد أوليبة مراجعبة إجبراء يبت. 

 .تحقيق إلجراء الحاجة البالهات بدون  بعض ح  ويمكن

  للتواص  هاتف ورق  البالغ استال  أيا  بإشعار 10الال  البالغ مقد  تزويد يت. 

 قابب  وهرب  نهائيبا القبرار هب ا ويلبون  .إضبافا تحقيبق أ  إجبراء يبت  فلبن معب ر  هرب  الببالغ أن تببرن إذا 

 .البالغ بخصو  إضافية إثباتات تقدي  ل  يت  ما النظر إلعادة

 اللجنبة االداريبة واملاليبة  إلبى الببالغ إحالبة يبت  ومعب رة  معقولبة معطيبات البى مسبتند الببالغ أن تببرن إذا 

 .املناسبة وإصدار التوصية البالغ فا للتحقيق

  أيبا  عابرة البال  التوصبية وإصبدار الببالغ فبا التحقيبق مبن االنههباء اللجنبة االداريبة واملاليبة علبى يجب 

 .البالغ إحالة تاريخ من عم 

  واالعتماد للمصادقة املجلس الى توصياههااللجنة  ترف. 

mailto:osariyh1427@hotmail.com
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  نظبا  العمب  السبعود  ونظبا   سياسبة وفبق املخالفبة علبى املت تببة التنديبيبة اإلجبراءات تحديبد يبت

 .املفعو   السار   العم  وقانون  القضاء العا  واللوائح الدااللية للجمعية 

 يجبو   ال ذلب   ومب  .إجبراه  يبت  تحقيبق أ  عبن بمعطيبات الببالغ مقبد  تزويبد ممكنبا  ذلب  كبان متبى 

 بالتاامبات إالبال  الجمعيبة عليب  يت تب  قبد ممبا هر هبا أو تنديبيبة إجبراءات ببن  مقبد  الببالغ إعبال 

 .آالر شخ  تجا  السرية

  أن تضبمن ال ولكنهبا ومناسببة  عادلبة بطريقبة مخالفبة أ  عبن اإلببالغ مب  بالتعامب  الجمعيبة تلتبا 

 .البالغ مقد  رهبات م  معالجة البالغ رريقة تنسج 

أ:نموذج إبالغ عن مخالفة

أمقدم البالغ )يمكن عدم تعبئة هذا اججزء إذا لم يرغب مقدم البالغ بكشف هويته(معلومات 

أأاالسم

أأالدور الوظيفي

أأاإلدارة 

أأرقم الهاتف

أأالبريد اإللكتروني

أأمعلومات صندوق البريد

أمعلومات مرتكب املخالفة

أأاالسم

أأالدور الوظيفي

أأاإلدارة 

أأرقم الهاتف

أأالبريد اإللكتروني

أمعلومات الشهود )إن وجدوا. وباإلمكان إرفاق ورقة إضافية في حالة وجود أكثر من شاهد(
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أأاالسم

أأالدور الوظيفي

أأاإلدارة 

أأرقم الهاتف

أأالبريد اإللكتروني

أالتفاصيل

أأطبيعة ونوع املخالفة

أأتاريخ ارتكاب املخالفة وتاريخ العلم بها

أأمكان حدوث املخالفة

أأمستندات تثبت ارتكاب املخالفةبيانات أو 

أأأسماء أشخاص آخرين اشتركوا في ارتكاب املخالفة

أأأية معلومات أو تفاصيل أخرىأ

أالتوقيع:أتاريخ تقديم البالغ:

 

أاعتماد مجلس اإلدارة:

 ( 4و رق   فا االجتما   ه   السياسةآما  للتنمية اخسرية بخميس مايط  جمعيةاعتمد مجلس إدارة 

اإلبالغ عن املخالفات  سياساتمح  وتح  ه   السياسة ( 1/4/41هب  رق  القرار و17/06/1441  بتاريخ

  وحماية مقدم  البالهات
 
 .املوضوعة سابقا

 

أ


