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 حول الوثيقة     .1 
 معلومات الوثيقة 1.1 

 سياسة اإلبالغ عن املامرسات املخالفة االسم 
 1.0 اإلصدار 
 مجلس اإلدارة  املالك  

 16/6/2022 تاريخ االعتامد

 االعداد واملراجعة  2.1
 التاريخ  القطاع / اإلدارة   الدور 

 1/3/2022 اإلدارة القانونية  اإلعداد  
 16/3/2022 لجنة التنفيذية  ال املراجعة 
 19/3/2022 اإلدارة التنفيذية  التوصية 

 االعتامد  3.1
 التاريخ  املسمى الوظيفي   

 16/6/2022 مجلس اإلدارة 

 قامئة توزيع الوثيقة  4.1
 الغرض  القطاع / اإلدارة  اإلصدار 

 التطبيق وااللتزام جميع أصحاب العالقة 1.0

 سجل تعديل الوثيقة    5.1
 التاريخ  وصف التغيي  أعدها اإلصدار 

 16/6/2022 نسخة أوىل اإلدارة القانونية  1.0

 مراجعة الوثيقة   6.1
يتطلب من اإلدارة املالكة للسياسة مراجعة الوثيقة سنويا أو عند الحاجة للتأكد من انسجامها مع األنظمة  

 واللوائح ذات العالقة. 
 اتفاقية الحفاظ عىل الرسية 7.1

املعلومات الواردة يف هذه الوثيقة هي ملك لـ “جمعية الحوكمة “وال يجوز نسخها أو إرسالها إىل جهة  
خارجية أو استخدامها أو استغاللها يف أي غرض آخر غي الغرض الذي تم تقدميها من أجله دون موافقة  

 خطية من “مجلس إدارة الجمعية”.
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 األسس واملنطلقات   .2
 مراجع تستند عليها السياسة    1.2

 نظام الجمعيات التعاونية، والالئحة التنفيذية للنظام. 1.1.2
 الالئحة األساسية لجمعية الحوكمة   2.1.2

 
 التعريفات و االختصارات   2.2

 التعريف املصطلح 
 جمعية الحوكمة التعاونية مبنطقة الرياض  الجمعية  

 مجلس إدارة جمعية الحوكمة التعاونية   مجلس اإلدارة  

كل من له مصلحة مع الجمعية، كاملساهمي، والعاملي، والعمالء، واملوردين،    أصحاب املصلحة  
 واملجتمع 

 جمعية تشكل من مساهمي الجمعية مبوجب أحكام نظام الجمعيات التعاونية  الجمعية العمومية 

 إدارة عمليات الجمعية اليومية األشخاص املنوط بهم  اإلدارة التنفيذية 

 الغرض من السياسة     3.2
توضح سياسة اإلبالغ عن املامرسات املخالفة املبادئ التوجيهية التي يجب اتباعها عند مالحظة أية مامرسات 

يتم اإلبالغ عن أي مخالفة أو خطر جدي أو سوء ترصف قد تتعرض له    مخالفة سواء كانت مالية أو أخالقية وأن
الجمعية أو أصحاب املصلحة، وتشجع هذه السياسة منسويب الجمعية لإلبالغ عن أي مخالفة دون أن ينطوي  

 ذلك عىل أي مسؤولية.
 

 أهداف السياسة  4.2 
 تقديم البالغ عن أي مخالفة.تقديم دليل يحدد اإلجراءات املطلوب اتباعها عند    1.4.2   

 منع السلوك املخالف والحد منه يف تعامالت الجمعية.   2.4.2

 يف تقديم البالغات من دون أي تردد أو خوف من تأثي ذلك عليهم بشكل سلبي.    املبلغ ثقة   3.4.2
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اإلبالغ ولتسهيل اتخاذ التشجيع عىل اإلبالغ بصورة مبكرة ملنع التبعات املرتتبة عىل التأخي عن    4.4.2
 اإلجراء املناسب يف حينه.

 
 نطاق تطبيق السياسة   5.2 

تُطبق هذه السياسة عىل كل شخص له مصلحة، أو يعمل لصالح الجمعية، ويشمل ذلك أعضاء الجمعية  
العمومية وأعضاء مجلس اإلدارة، وأعضاء اللجان املنبثقة عن مجلس اإلدارة، واإلدارة التنفيذية، وجميع 

 واملتعاملي معها   وظفي الجمعية واملنتسبي لهام
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 بيان السياسة .3
 

 املخالفات  1،3

ترشيعية أو متطلبات تنظيمية داخلية أو تلك التي تشكل خطراً عىل الصحة أو السالمة أو البيئة. وتشمل  
 املخالفات التي يتوجب اإلبالغ عنها، عىل سبيل املثال ال الحرص، ما ييل: 

  السلوك غي النظامي )غي القانوين( مبا يف ذلك الرشوة أو الفساد أو االختالس أو سوء الترصف     1.1.3
 أو استغالل املنصب الوظيفي

سوء الترصف املايل مبا يف ذلك ادعاء النفقات الكاذبة أو إساءة استخدام األشياء القيمة أو       2.1.3
 عمليات غسل األموال أو دعم لجهات مشبوهة.

عدم اإلفصاح عن حاالت تعارض املصالح )مثل استخدام شخص منصبه يف الجمعية لتعزيز مصالحه      3.1.3
 الخاصة أو مصالح اآلخرين فوق مصلحة الجمعية(. 

 االحتيال )مبا يف ذلك إضاعة أو إخفاء أو إتالف الوثائق الرسمية(.      4.1.3

 الجرائم الجنائية أياً كان نوعها.     5.1.3

 عدم االلتزام بالسياسات وأنظمة وضوابط الرقابة الداخلية أو تطبيقها بصورة غي صحيحة.     6.1.3

الحصول عىل منافع أو مكافآت غي مستحقة من جهة خارجية، ملنح تلك الجهة معاملة تفضيلية غي       7.1.3
 مربرة.

 اإلفصاح عن معلومات رسية بطريقة غي نظامية.      8.3.1

 بالبيانات املحاسبية. التالعب     9.1.3

 والسلوك غي األخالقي.  انتهاك قواعد السلوك املهني 10.1.3

 سوء استخدام السلطة أو الصالحية. 11.1.3

 مؤامرة الصمت والتسرت فيام يتعلق بأي من املسائل املذكورة أعاله.  12.1.3

 

 الضامنات  2.3

تقوم هذه السياسة عىل إتاحة الفرصة لكل من له مصلحة، أو يعمل لصالح الجمعية لإلبالغ عن املخالفات 
وضامن عدم تعرضهم لالنتقام أو اإليذاء نتيجة لذلك، وتضمن عدم تعرض مقدم البالغ إىل فقدان وظيفته  
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ن أية مخالفة رشيطة أن يتم  أو منصبه يف الجمعية أو ألي شكل من أشكال العقاب نتيجة قيامه باإلبالغ ع
اإلبالغ بحسن نية، وأن تتوفر لدى مقدم البالغ معطيات اشتباه واضحة ومعقولة، وال يهم إذا اتضح بعد ذلك  

 أنه مخطئ. 

وألجل توفي الحامية الشخصية للمبلغ ومصالحه فإن هذه السياسة تضمن عدم الكشف عن هوية مقدم 
حاالت معينة يتوجب الكشف عن هوية املبلغ ومنها عىل سبيل  البالغ عند عدم رغبته بذلك، ولكن يف 

 املثال ال الحرص )رضورة كشف هوية املبلغ أمام املحكمة املختصة(.

وكذلك يتوجب عىل مقدم البالغ اإلبقاء عىل رسية البالغ وعدم الكشف عن بالغه ألي موظف أو شخص  
قوبة، ويتوجب عليه أيضاً عدم إجراء أية تحقيقات آخر أو البوح به بأي وسيلة مام قد يعرضه للمخالفة والع

 بنفسه حول البالغ.

 

 إجراءات اإلبالغ عن مخالفة  3.3

 يكون تقديم البالغ بصورة مبكرة قدر اإلمكان حتى يسهل اتخاذ القرار املناسب يف حينه.  1.3.3

يكون قادراً عن إثبات أنه قدم  عىل الرغم أنه ال يطلب من مقدم البالغ إثبات صحة البالغ إال أنه يجب أن  2.3.3
 البالغ بحسن نية. 

 يتم تقديم البالغ خطياً وفقاً للنموذج املرفق عن طريق الربيد االلكرتوين. 3.3.3

           

 

 معالجة البالغ 4.3

رئيس مجلس اإلدارة واملسؤول التنفيذي   بإطالعيقوم املسؤول املكلف عند استالم البالغات   1.4.3
 من تاريخ البالغ. أربعة أيام يكن البالغ موجهاً ضد األخي( عىل مضمون البالغ خالل  للجمعية )إذا مل

  

يتم إجراء مراجعة أولية لتحديد ما إذا كان البالغ يتوجب إجراء تحقيق والشكل الذي يجب أن يتخذه،   2.4.3
 وميكن حل بعض البالغات دون الحاجة إىل إجراء تحقيق.

 ساعة بإشعار استالم البالغ ورقم هاتف للتواصل معه. 48يتم تزويد مقدم البالغ خالل  3.4.3

إذا تبي أن البالغ غي مربر فلن يتم إجراء أي تحقيق إضايف ويكون هذا القرار نهائياً وغي قابل للنظر   4.4.3
 فيه مرة أخرى مامل يتم تقديم أي إثباتات إضافية بخصوص البالغ.
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ذا كان البالغ يستند إىل معطيات معقولة ومربرة يتم إحالة البالغ إىل مجلس اإلدارة للتوجيه بتكوين  إ  5.4.3
 لجنة للتحقيق يف البالغ وإصدار التوصية املناسبة. 

أيام عمل من   عرشةيجب عىل اللجنة املكلفة االنتهاء من التحقيق يف البالغ وإصدار التوصية خالل  6.4.3
 . تاريخ إحالة البالغ

 ترفع اللجنة املكلفة توصياتها إىل مجلس اإلدارة للمصادقة واالعتامد. 7.4.3

يتم تحديد اإلجراءات التأديبية املرتتبة عىل املخالفة وفقاً لالئحة تنظيم العمل يف اململكة العربية   8.4.3
 السعودية. ووفًقا للوائح الداخلية يف الجمعية. 

ومات ملقدم البالغ عن أي تحقيق يتم إجراؤه، مع العلم أنه ال يجوز  متى كان ذلك ممكناً، تزويد معل 9.4.3
تزويد املبلغ بأي إجراءات تأديبية تم اتخاذها مام قد يرتتب عليه إخالل الجمعية بالتزام الرسية تجاه شخص  

 آخر.

قة البالغ  تلتزم الجمعية أن تتعامل مع البالغ بصورة مناسبة وصحيحة، ولكنها ال تضمن أن تنسجم طري10.4.3
 مع رغبات مقدم البالغ. 

 

 

 املرفقات  .4
 منوذج إبالغ عن مخالفة. -
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 منوذج إبالغ عن مخالفة

 

  
 .معلومات )مقدم البالغ( ميكن عدم تعبئة هذا الجزء إذا مل يرغب املبلغ عن كشف هويته

 :االسم

 :املسمى الوظيفي

 :الهاتف

 :الربيد اإللكرتوين 
 

 .املخالفةمعلومات مرتكب 

 :االسم

 :املسمى الوظيفي

 :الهاتف

 :الربيد اإللكرتوين 
 

 .معلومات )الشهود( إن وجدوا

 :االسم

 :املسمى الوظيفي

 :الهاتف

 :الربيد اإللكرتوين 



 

 سياسة اإلبالغ عن املامرسات املخالفة  جمعية الحوكمة 

 

 

 PY-BOD-01رمز الوثيقة:  الداخيل والخارجي تصنيف الوثيقة: للنرش  1.0اإلصدار:  2022/06التاريخ:   10الصفحة 
 

 :املخالفة املرتكبة

 :التفاصيل  
 :طبيعة ونوع املخالفة

 :تاريخ ارتكاب املخالفة وتاريخ العلم بها

 

 :مكان حدوث املخالفة

 :تاريخ تقديم البالغ

 :التوقيع


