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مقدمة 1.
تـوجـب سـياسـة وإجـراءات اإلبـالغ عـن الـمخالـفات (ويـشار إلـيها فـيما بـعد، "السـياسـة") للجـمعية 
الـخيريـة لـرعـايـة مـرضـى الـرومـاتـيزم (ويـشار إلـيها فـيما بـعد، "الجـمعية") عـلى أعـضاء مجـلس اإلدارة 
والـمسؤول الـتنفيذي ومـوظـفي ومـتطوعـي الجـمعية االلـتزام بـمعايـير عـالـية مـن األخـالق الـشخصية 
أثـناء الـعمل ومـمارسـة واجـباتـهم ومـسؤولـياتـهم. وتـضمن هـذه السـياسـة أن يـتم اإلبـالغ فـي وقـت 
مـبكر عـن أي مـخالـفة أو خـطر جـدي أو سـوء تـصرف مـحتمل قـد تـتعرض لـه الجـمعية أو أصـحاب 
الـمصلحة أو المسـتفيديـن ومـعالـجة ذلـك بـشكل مـناسـب. كـما يـجب عـلى كـافـة مـن يـعمل لـصالـح 
الجــمعية مــراعــاة قــواعــد الــصدق والــنزاهــة أثــناء أداء مــسؤولــياتــهم وااللــتزام بــكافــة الــقوانــين 

واللوائح المعمول بها.  
تهــدف هــذه الســياســة إلــى تــشجيع كــل مــن يــعمل لــصالــح الجــمعية لــإلبــالغ عــن أيــة مــخاطــر أو 

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

النطاق 2.
تـطبق هـذه السـياسـة عـلى جـميع مـن يـعمل لـصالـح الجـمعية سـواء كـانـوا أعـضاء مجـلس إدارة أو 
مـسؤولـين تـنفيذيـين أو مـوظـفين أو مـتطوعـين أو مسـتشاريـن بـصرف الـنظر عـن مـناصـبهم فـي 
الجـمعية، وبـدون أي اسـتثناء. ويـمكن أيـضا ألي مـن أصـحاب الـمصلحة مـن مسـتفيديـن ومـانـحين 

ومتبرعين وغيرهم اإلبالغ عن أية مخاطر أو مخالفات. 

المخالفات 3.
تـشمل الـممارسـات الـخاطـئة أي مـخالـفات جـنائـية أو مـالـية أو اإلخـالل بـأي الـتزامـات قـانـونـية أو 
تشريعية أو متطلبات تنظيمية داخلية أو تلك التي تشكل خطراً على الصحة أو السالمة أو البيئة. 

وتشمل المخالفات التي يتوجب اإلبالغ عنها، على سبيل المثال ال الحصر، ما يلي: 

๏ .السلوك غير القانوني (بما في ذلك الرشوة أو الفساد) أو سوء التصرف

๏ سوء التصرف المالي (بما في ذلك ادعاء النفقات الكاذبة، إساءة استخدام األشياء
القيمة، عمليات غسيل األموال أو دعم لجهات مشبوهة). 

๏ عدم اإلفصاح عن حاالت تعارض المصالح (مثل استخدام شخص منصبه في
الجمعية لتعزيز مصالحه الخاصة أو مصالح اآلخرين فوق مصلحة الجمعية). 

๏ .(بما في ذلك إضاعة، إخفاء أو إتالف الوثائق الرسمية) إمكانية االحتيال

๏ الجرائم الجنائية المرتكبة، أو التي يتم ارتكابها، أو التي يحتمل ارتكابها أيا كان
نوعها. 

๏ عدم االلتزام بالسياسات وأنظمة وقواعد الرقابة الداخلية أو تطبيقها بصورة غير
صحيحة. 

๏ الحصول على منافع أو مكافآت غير مستحقة من جهة خارجية لمنح تلك الجهة
معاملة تفضيلية غير مبررة. 
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๏ .اإلفصاح عن معلومات سرية بطريقة غير قانونية

๏ .التالعب بالبيانات المحاسبية

๏ .تهديد صحة الموظفين وسالمتهم

๏ .انتهاك قواعد السلوك المهني والسلوك غير األخالقي

๏ .سوء استخدام الصالحيات أو السلطات القانونية

๏ .مؤامرة الصمت والتستر فيما يتعلق بأي من المسائل المذكورة أعاله

الضمانات 4.
تهـدف هـذه السـياسـة إلـى إتـاحـة الـفرصـة لـكل مـن يـعمل لـصالـح الجـمعية لـإلبـالغ عـن الـمخالـفات 
وضـمان عـدم تـعرضـهم لـالنـتقام أو اإليـذاء نـتيجة لـذلـك. وتـضمن السـياسـة عـدم تـعرض مـقدم 
الـبالغ لخـطر فـقدان وظـيفته أو مـنصبه أو مـكانـته االجـتماعـية فـي الجـمعية وألي شـكل مـن أشـكال 
الـعقاب نـتيجة قـيامـه بـاإلبـالغ عـن أيـة مـخالـفة. شـريـطة أن يـتم اإلبـالغ عـن الـمخالـفة بـحسن نـية وأن 
تـتوفـر لـدى مـقدم الـبالغ مـعطيات اشـتباه صـادقـة ومـعقولـة، وال يـهم إذا اتـضح بـعد ذلـك بـأنـه 

مخطئ. 

مـن أجـل حـمايـة الـمصلحة الـشخصية لـلمبلغ، فـإن هـذه السـياسـة تـضمن عـدم الـكشف عـن هـويـة 
مـقدم الـبالغ عـند عـدم رغـبته فـي ذلـك، مـا لـم يـنص الـقانـون عـلى خـالف ذلـك. وسـيتم بـذل كـل جهـد 
مـمكن ومـناسـب لـلمحافـظة عـلى كـتمان وسـريـة هـويـة مـقدم الـبالغ عـن أي مـخالـفة. ولـكن فـي 
حـاالت مـعينة، يـتوجـب لـلتعامـل مـع أي بـالغ أن يـتم الـكشف عـن هـويـة مـقدم الـبالغ، ومـنها عـلى 
سـبيل الـمثال ضـرورة كـشف الـهويـة أمـام أي مـحكمة مـختصة. كـذلـك يـتوجـب عـلى مـقدم الـبالغ 
المحافظة على سرية البالغ المقدم من قبله وعدم كشفه ألي موظف أو شخص آخر. ويتوجب  

عـليه أيـضا عـدم إجـراء أيـة تـحقيقات بـنفسه حـول الـبالغ. كـما تـضمن السـياسـة عـدم إيـذاء مـقدم 
البالغ بسبب اإلبالغ عن المخالفات وفق هذه السياسة.  

إجراءات اإلبالغ عن مخالفة: 5.

๏ .يفضل اإلبالغ عن المخالفة بصورة مبكرة حتى يسهل اتخاذ اإلجراء المناسب في حينه

๏ عـلى الـرغـم مـن أنـه ال يـطلب مـن مـقدم الـبالغ إثـبات صـحة الـبالغ، إال أنـه يـجب أن يـكون
قادراً على إثبات أنه قدم البالغ بحسن نية. 

๏ :يتم تقديم البالغ خطيا (وفق النموذج المرفق) عن طريق
o 11322 العنوان البريدي: الرياض ص. ب 242133 الرمز البريدي 
o info@rheumatism.sa :أو البريد اإللكتروني
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معالجة البالغ: 6.
يــعتمد اإلجــراء المتخــذ بــخصوص اإلبــالغ عــن أي مــخالــفة وفــق هــذه الســياســة عــلى طــبيعة 
الـمخالـفة ذاتـها. إذ قـد يـتطلب ذلـك إجـراء مـراجـعة غـير رسـمية أو تـدقـيق داخـلي أو تـحقيق 

رسمي. ويتم اتباع الخطوات التالية في معالجة أي بالغ:  

๏ يـقوم __(اسـم الـشخص أو الـلجنة الـمسؤولـة)_ عـند اسـتالم الـبالغـات بـاطـالع رئـيس
مجـلس اإلدارة والـمسؤول الـتنفيذي للجـمعية (إذا لـم يـكن الـبالغ مـوجـها ضـد األخـير 

(على مضمون البالغ خالل أسبوع من استالم البالغ. 

๏ يـتم إجـراء مـراجـعة أولـية لتحـديـد مـا إذا كـان يـتوجـب إجـراء تـحقيق والـشكل الـذي يـجب أن
يتخذه. ويمكن حل بعض البالغات بدون الحاجة إلجراء تحقيق. 

๏ .يتم تزويد مقدم البالغ خالل10 أيام بإشعار استالم البالغ ورقم هاتف للتواصل

๏ إذا تـبين أن الـبالغ غـير مـبرر، فـلن يـتم إجـراء أي تـحقيق إضـافـي. ويـكون هـذا الـقرار نـهائـيا
وغير قابل إلعادة النظر ما لم يتم تقديم إثباتات إضافية بخصوص البالغ. 

๏ إذا تـبين أن الـبالغ يسـتند الـى مـعطيات مـعقولـة ومـبررة، يـتم إحـالـة الـبالغ إلـى الـلجنة
التنفيذية للتحقيق في البالغ وإصدار التوصية المناسبة. 

๏ يــجب عــلى الــلجنة الــتنفيذيــة االنــتهاء مــن الــتحقيق فــي الــبالغ وإصــدار الــتوصــية خــالل
عشرة أيام عمل من تاريخ إحالة البالغ. 

๏ .ترفع اللجنة التنفيذية توصياتها الى رئيس المجلس للمصادقة واالعتماد

๏ يـتم تحـديـد اإلجـراءات الـتأديـبية الـمترتـبة عـلى الـمخالـفة وفـق سـياسـة الجـمعية وقـانـون
العمل الساري المفعول. 

๏ مـتى كـان ذلـك مـمكنا، تـزويـد مـقدم الـبالغ بـمعطيات عـن أي تـحقيق يـتم إجـراؤه. ومـع
ذلـك، ال يـجوز إعـالم مـقدم الـبالغ بـأي إجـراءات تـأديـبية أو غـيرهـا مـما قـد يـترتـب عـليه 

إخالل الجمعية بالتزامات السرية تجاه شخص آخر. 

๏ تلـتزم الجمـعية باـلتـعاملـ معـ اإلبالغ عنـ أي مخـالفـة بطـريقـة عاـدلةـ ومنـاسبـة، ولكـنها ال
تضمن أن تنسجم طريقة معالجة البالغ مع رغبات مقدم البالغ. 
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ملحق: نموذج إبالغ عن مخالفة 

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

االسم

الدور الوظيفي

اإلدارة 

رقم الهاتف

البريد اإللكتروني

معلومات صندوق البريد

معلومات مرتكب المخالفة

االسم

الدور الوظيفي

اإلدارة 

رقم الهاتف

البريد اإللكتروني

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

االسم

الدور الوظيفي

اإلدارة 

رقم الهاتف

البريد اإللكتروني
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التفاصيل

طبيعة ونوع المخالفة

تاريخ ارتكاب المخالفة 
وتاريخ العلم بها

مكان حدوث المخالفة

بيانات أو مستندات تثبت 
ارتكاب المخالفة

أسماء أشخاص آخرين 
اشتركوا في ارتكاب 

المخالفة

أية معلومات أو تفاصيل 
أخرى

التوقيع:تاريخ تقديم البالغ:
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