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 مقدمة .1

ءلتطرو )ءلسياسرة( )جممعيرة)" بعر،  فيمرا إليهرا ءملخالفرا )ووشارا  عر  ءإلبرغ  وإجراءاء  سياسة توجب

أعضراا)جلسرا)ءإلرء و)وءملسر ول)ءلتذفير  ) ءجممعيرة( )عىر " بعر،  فيمرا ووشارا )إليهرا)ءجخيرية)وفزعرة 

 وجما سرة أثذراا)ءلعمر  ءلشخصرية جر )ءخالرغ  عاليرة بمعرايير ءاللتراء  وجروفف )وجتطرو ا)ءجممعيرة

 الطرا أو جخالفرة أ  عر  جبكرا وقر  فرا ءإلبرغ  يرت  أن ءلسياسرة هر   وتضرم  .وجسر ولياهه  وءجبراهه 

 وجعاجمرة  ي،ءجممعيرة)أو)أحرباا)ءملصر بة)أو)ءملسرتفي لر  تتعرا  قر، جحتمر  سوا)تصرا  أو ج، 

 وءلناءهرة ءلصر،  قوءعر، جر )ععمر )لصراجل)ءجممعيرة)جاءعراو كافرة عىر  كما)يلرب).جذاسب باك  ذلك

 تشرمي  إلر  ءلسياسرة هر   بهرا )ههر،  وءلسوءئح)ءملعمول  ءلقوءنين بكافة وءاللتاء  جس ولياهه  أرءا أثذاا

 ءخجرا بهر ء ءلقيرا  أن ءلر  ورمرننهه  جخالفرا  أو جخرارا أيرة عر  برغ ءجممعية)لل ك )ج )ععم )لصاجل)

 .جس ولية أ  عى  يذطو   وال آج )وجقبول 
 

 النطاق .2

أو) جرر )ععمرر )لصرراجل)ءجممعيررة)سرروءا)كررانوء)أعضرراا)جلسررا)إرء و جميرر  عىرر  ءلسياسررة هرر   تطبرر 

 ءجممعيرة  فرا جذاصرهه  عر  ءلذظرا بصرا  جس ولين)تذفي يين)أو)جروففين)أو)جتطروعين)أو)جساارا   

جرر )أحررباا)ءملصرر بة)جرر )جسررتفي،ي )وجررانحين)وجت رررعين) خ  أيضررا و مكرر ).ءسررتاذاا أ  وبرر،ون 

 .جخالفا  أو خاراج أية ع  ءإلبغ  وغيره 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 املخالفات .3

 تااشعية أو قانونية ءلتاءجا  بن  ءإلالغل أو جالية أو جذائية جخالفا  أ  ءجخارئة ءملما سا )تام 

  تاك  تسك)ءلتي أو رءالسية تذظيمية جتطسبا  أو
 
 وتام ).ءلبيئة أو ءلسغجة أو ءلصبة عى  الطاء

 :)يىا جا ءجبصا  ال ءملثال سبي  عى  عنها  ءإلبغ  يتوجب ءلتي ءملخالفا 
 

 ءلتصا  سوا أو ءلفسار  أو ءلاشوو ذلك فا ءلقانون )وبما غير ءلسسوك. 

  ءلقيمة ءخشياا ءستخ،ء  إسااو )ءلكاذبة ءلذفقا  ءرعاا ذلك فا ءملالا)وبما سوا)ءلتصا( 

   عمسيا )غسي )ءخجوءل)أو)رع )جمها )جابوهة

  ،لتعز ز ءجممعية فا جذصب  شخص ءستخ،ء  وجث )ءملصاجل تعا   حاال  ع  ءإلفصاح ع 

 ءآلالا  )فو )جص بة)ءجممعية   أو)جصاجل ءجخاصة جصاجب 

 ءلاسمية   ءلوثائ  إتغ  أو إالفاا إضاعة  ذلك فا ءالحتيال)وبما إجكانية 

  نوعها كان أيا ء تكابها يحتم  ءلتي أو ء تكابها  يت  ءلتي أو ءملاتكبة  ءجمذائية ءجماءئ. 

  ،حبيحة غير بصو و تطبيقها أو ءل،ءالسية ءلاقابة وقوءع، وأنظمة بالسياسا  ءاللتاء  ع. 

  جعاجسة ءجمهة تسك ملذح الا جية جهة ج  جستحقة غير جكافآ  أو جذاف  عى  ءجبصول 

 .ج ر و غير تفضيسية

 قانونية غير بطا قة سا ة جعسوجا  ع  ءإلفصاح. 

 ءملحاسبية)بالبيانا )ءلتغعب( 

 ،وسغجهه )ءملوففين)حبة)هه،ي( 

 ءخالغقا)غير )ءملنهي)وءلسسوك)ءلسسوك)قوءع،)ءنههاك( 

 ءلقانونية)ءلسسطا )أو )ءلصغحيا )ءستخ،ء )سوا( 

 أعغ )ءمل كو و)ءملسائ )ج )بن )يتعس )فيما)ءلصم )وءلاستر )ج ءجاو( 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 الضمانات .4
 وضرمان ءملخالفا  ع  بغ لل  لك )ج )ععم )لصاجل)ءجممعية ءلفاصة تاحةإ إل  ءلسياسة ه   هه، 

 جخطرا جقر، )ءلربغ  تعرا  عر،  ءلسياسرة وتضرم ).لر لك نايلرة ءإلير ءا أو لغنتقرا  تعاضره  عر، 

 نايلرة ءلعقراا أشركال جر  شرك  وخ أو)جذصرب )أو)جكانتر )ءالجتماعيرة)فرا)ءجممعيرة) وفيفتر  فقر،ءن

جقر، ) لر،  تتروفا وأن نيرة بحسر  ءملخالفرة عر  ءإلبرغ  يرت  أن شرا طة).جخالفرة أيرة عر  اإلبغ بر قياجر 

 حمايرة أجر  جر ).)جخطر  بننر )ذلرك بعر، ءتضرل إذء يهر  وال وجعقولرة  صرارقة ءشرابا  جعطيرا )ءلربغ 

عذر،))جقر، )ءلربغ فرنن)هر  )ءلسياسرة)تضرم )عر، )ءلكارو)عر )هو رة)  بسر لسم ءلشخصرية ءملصر بة

 وجذاسرب جمكر  جهر، كر  بر ل وسريت  )ذلرك الرغ  عىر  ءلقرانون  يرذص لر  جرا  عر، ) غبتر )فرا)ذلرك

 يتوجرب جعيذرة  حراال  فرا ولكر ).جخالفرة أ  عر )جقر، )ءلربغ هو رة) وسرا ة كتمران عىر  لسمحافظرة

 كارو ضراو و ءملثرال سربي  عىر  وجنهرا  جقر، )ءلربغ )هو رة عر  ءلكارو يرت  أن برغ  أ  جر )لستعاجر 

 ءملقر،  بغ ءلر سرا ة عىر  ءملحافظرة جقر، )ءلربغ  عىر  يتوجرب كر لك )جختصرة جحكمرة أ  أجرا  ءلهو رة

 تحقيقرا  أيرة إجراءا عر،  أيضرا)عسير  و توجرب) .آالرا شرخص أو جوفرو خ  كارف  وعر،  قبسر  جر 

 وفر  ءملخالفرا  عر  ءإلبرغ  بسربب)جقر، )ءلربغ  كمرا)تضرم )ءلسياسرة)عر، )إير ءا .ءلربغ  حول  بذفس 

 ).ءلسياسة ه  
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  ءملذاسب)فا)حيذ  ءإلجاءا تخاذإجبكاو)حتى)عسه ) بصو و ءملخالفة ع  ءإلبغ  يفض. 

  يكون  أن يلب أن  إال  ءلبغ  حبة إثبا  جق، )ءلبغ  ج  يطسب ال أن  ج  ءلاغ  عى  
 
 قار ء

 .نية بحس  ءلبغ ق، ) أن  إثبا  عى 

  را   ع  )ءملاف  ءلذموذج الطيا)ووف  ءلبغ  تق،ي  يت(: 

o  ءل ري،  ءلعذوءن:(____________________________________________ 

o _____________(: أو)ءل ري،)ءإللكترون_______________________________ 

 البالغمعاجلة  .6

) .ذءههرا ءملخالفرة ربيعرة عىر  ءلسياسرة ه   وف  جخالفة أ  ع  ءإلبغ  بخصوص ءملتخ  ءإلجاءا ععتم،

 ءجخطروء  ءتبرا  و ت ) . سم  تحقي  أو رءالىا ت،قي  أو  سمية غير إجاءا)جاءجعة ذلك يتطسب ق، إذ

 ):بغ  أ  جعاجمة فا ءلتالية

 

 

 



 

 

 

 

 

  جلسررا  ئرريا سررتغ )ءلبغغررا )بررارغ إ)،عذرر) _)سرر )ءلشررخص)أو)ءل مذررة)ءملسرر ولةإ)__و يقررو 

 ءلربغ  جضرمون  عىر ) )ءخاليرر  ضر، جوجهرا ءلربغ )يكر  لر  إذء)ل ممعيرة)و ءلتذفي   وءملس ول ءإلرء و

 .ءلبغ  ستغ إ أسبو )ج الغل)

  يتخر   أن يلرب ءلر   وءلارك  تحقير  إجراءا يتوجرب كران إذء جرا لتح،ير، أولية جاءجعة إجاءا يت . 

 .تحقي  إلجاءا ءجباجة ب،ون )ا ءلبغغ بعض ح  و مك 

  لستوءص  هاتو و ق  ءلبغ  ستغ إ أيا )بنشعا ) 10والغل ءلبغ  جق،  تزو ، يت. 

 ءلقراء  ه ء و كون  . إضافا تحقي  أ  إجاءا يت  فس   )ج ر  غير ءلبغ  أن تبين إذء  
 
 قابر  وغيرر نهائيرا

 .ءلبغ  بخصوص إضافية إثباتا  تق،ي  يت )ل  جا ءلذظا إلعارو

 لستحقير  ___________ لر إ بغ ءلر إحالرة يرت  وج ر و  جعقولة جعطيا  ءل  عساذ، ءلبغ  أن تبين إذء 

 .ءملذاسبة ءلتوصية)وإص،ء   ءلبغ  فا

 جر  عمر  أيا  عااو الغل ءلتوصية وإص،ء  ءلبغ  فا ءلتحقي  ج  نههااءإل  ___________ عى  لبي 

 .ءلبغ  حالةإ تا  خ

  عتماروءإل  لسمصارقة ءمللسا  ئيا ءل  توصياهها))_____________ ف تا. 

  ءلعمر  ______________)وقرانون سياسرة وفر  ءملخالفرة عىر  ءملترتبرة ءلتنريبية ءإلجاءاء  تح،ي، يت 

 .ءملفعول  ءلسا   

 يلرو   ال ذلرك  وجر  . إجراءه  يرت  تحقير  أ  عر  بمعطيرا  ءلربغ  جق،  تزو ، جمكذا  ذلك كان جتى 

 بالتاءجرا  ءجممعيرة)إالرغل عسير  يترترب قر، جمرا غيرهرا أو تنريبيرة إجراءاء  برن  ءلربغ )جقر،  عرغ إ

 .آالا شخص تلا  ءلسا ة

  أن تضرم  ال ولكنهرا  )وجذاسربة عارلرة بطا قرة جخالفرة أ  عر  ءإلبرغ  جر  بالتعاجر  ءجممعيرة تسترا 

 .ءلبغ  جق،   غبا  ج  ءلبغ )جعاجمة را قة تنسم 

 املراجع :
)هر30/02/1444)بتا  خ:)ءلسياسة)وءلثانية )ه  )رو ت )فا) 5و)ءالجتما )فا)ءلعموجية)ءجممعية)أعضاا)إعتم،

)ع )ءملخالفا ))سياسا )جمي )جح )ءلسياسة)ه  )وتح )  26/09/2022ءملوءف ) جق،ج ))وحمايةءإلبغ 

  سابقا)ءملوضوعة)ءلبغغا 

  



 

 

 

 
 عن خمالفة إبالغمنوذج   ملحق: 

 

 بكشف هويته( مقدم البالغمعلومات مقدم البالغ )ميكن عدم تعبئة هذا اجلزء إذا مل يرغب 
  مـاالس

  الدور الوظيفي
  اإلدارة 

  رقم اهلاتف
  الربيد اإللكرتوني

  معلومات صندوق الربيد
 معلومات مرتكب املخالفة

  االسم
  الدور الوظيفي

  اإلدارة 
  رقم اهلاتف

  الربيد اإللكرتوني
 معلومات الشهود )إن وجدوا. وباإلمكان إرفاق ورقة إضافية يف حالة وجود أكثر من شاهد(

  االسم
  الدور الوظيفي

  اإلدارة 
  اهلاتفرقم 

  الربيد اإللكرتوني
 التفاصيل

  طبيعة ونوع املخالفة
  رتكاب املخالفة وتاريخ العلم بهاإتاريخ 

  مكان حدوث املخالفة
  رتكاب املخالفةإبيانات أو مستندات تثبت 

  شرتكوا يف ارتكاب املخالفةإأمساء أشخاص آخرين 
  أية معلومات أو تفاصيل أخرى
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