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 مقدمة .1

على اعضاء مجلس اإلدارة و المسئوو  التففيئ و و  لجمعية السرطان السعوديةتوجب سياسة و إجراءات اإلبالغ عن المخالفات 
مئئويفي و متعئئوعي الجمايئئة ا لتئئيام بمائئايير عاليئئة مئئن ا خئئالا اللخوئئية سةفئئاء الامئئ  و ممارسئئة واجبئئات م و مسئئووليات م   
وتضمن هئ   السياسئة سن يئتم اإلبئالغ قئي وكئت مبأئر عئن سو مخالفئة او  خعئر جئدو او سئوء توئرع محتمئ  كئد تتائر  لئ  

لجماية او اوحاب المولحة او المستفيدين و ماالجة  لك بلأ  مفاسب. أما يجب على أاقة من يام  لوالح الجماية مراعئاة ا
كواعد الودا و الفياهة سةفاء سداء مسؤوليات م و ا لتيام بأاقة القوافين و اللواوح المامو  ب ئا. ت ئدع هئ   السياسئة الئى تلئجي  

بالغ عن سية مخاعر سو مخالفات و عمنفت م الى ان القيام ب  ا امأمر ممئن و مقبئو  و   يفعئوو أ  من يام  لوالح الجماية لإل
 على سو مسؤولية. 

 
 النطاق  .2

تعبا ه   السياسة على جمي  من يام  لوالح الجمايئة سئواء أئافوا سعضئاء مجلئس إدارة سو مسئؤولين تففيئ يين سو مئويفين سو 
متعئئوعين سو مستلئئارين بوئئرع الفيئئر عئئن مفاوئئب م قئئي الجمايئئة  و بئئدون سو اسئئتةفاء. و يمأئئن سيضئئا  مأو مئئن سوئئحاب 

 إلبالغ عن سية مخاعر سو مخالفات.  المولحة من مستفيدين و مافحين و متبرعين و غيرهم ا
 
 المخالفات  .3

تلم  الممارسات الخاعوة سو مخالفات جفاوية سو مالية سو اإلخال  بنو التيامات كافوفية سو تلرياية سو متعلبات تفييمية داخليئة 
 سو تلك التي تلأ  خعرا  على الوحة سو السالمة سو البيوة. 

 و تلم  المخالفات التي يتوجب اإلبالغ عف ا  على سبي  المةا    الحور  ما يلي:  

  .السلوك غير القافوفي )بما قي  لك الرلوة سو الفساد( سو سوء التورع 

  سوء التورع المالي )بما قي  لك ادعئاء الففقئات الأا بئة  إسئاءة اسئتخدام امألئياء القيمئة  عمليئات غسئي  ا مئوا  سو
  ات ملبوهة(.دعم لج

  عدم اإلقواح عن حا ت تاار  الموالح) مةئ  اسئتخدام لئخن مفوئب  قئي الجمايئة لتاييئي موئالح  الخاوئة سو
 موالح اآلخرين قوا مولحة الجماية(.

  .)إمأافية ا حتيا ) بما قي  لك إضاعة  إخفاء سو إتالع الوةاوا الرسمية 

  .الجراوم الجفاوية المرتأبة  سو التي يتم ارتأاب ا  سو التي يحتم  ارتأاب ا سيا  أان فوع ا 

 .عدم ا لتيام بالسياسات و سفيمة و كواعد الركابة الداخلية سو تعبيق ا بوورة غير وحيحة 

 ير مبررة.الحوو  على مفاق  سو مأاقآت غير مستحقة من ج ة خارجية لمفح تلك الج ة مااملة تفضيلية غ 

  .اإلقواح عن مالومات سرية بعريقة غير كافوفية 

 .التالعب بالبيافات المحاسبية 

  .ت ديد وحة المويفين و سالمت م 

  .افت اك و اعد السلوك الم في و السلوك غير امأخالكي 

  .سوء استخدام الوالحيات سو السلعات القافوفية 

 و  الم أورة سعال . مؤامرة الومت و التستر قيما يتالا بنو من المسا 
 
 الضمانات  .4

ت دع ه   السياسة الى إتاحة الفروة لأ  من يام  لوالح الجماية لإلبالغ عن المخالفئات و ضئمان عئدم تارضئ م لالفتقئام سو 
اإلي اء فتيجة  لك. و تضمن السياسة عدم تار  مقدم البالغ لخعر ققدان وييفت  سو مفوب  سو مأافت  ا جتماعيئة قئي الجمايئة 
و مأو لأ  من سلأا  الاقاب فتيجة كيام  باإلبالغ عن سية مخالفة. لريعة سن يتم اإلبئالغ عئن المخالفئة بحسئن فيئة و سن تتئوقر 

 لدى مقدم البالغ ماعيات التبا  وادكة و ماقولة  و   ي م ا ا اتضح باد  لك بنف  مخعئ. 
عدم الألع عن هوية مقدم البالغ عفد عدم رغبت  قي  لئك   من سج  حماية المولحة اللخوية للمبلغ  قإن ه   السياسة تضمن

ما لم يفن القافون خالع  لك. و سيتم ب   أ  ج د ممأن و مفاسب للمحاقيئة علئى أتمئان و سئرية هويئة مقئدم الئبالغ عئن سو 
علئى سئبي  المةئا  مخالفة. و لأن قي حا ت مافية  يتوجب للتاام  م  سو بئالغ سن يئتم الألئع عئن هويئة مقئدم الئبالغ  ومف ئا 

ضرورة ألع ال وية سمام سو محأمة مختوة. أ لك يتوجب علئى مقئدم الئبالغ المحاقيئة علئى سئرية الئبالغ المقئدم مئن كبلئ  و 
عدم ألف  مأو مويع سو لخن مخر. و يتوجب علي  سيضا  عدم إجراء سو تحقيقئات بففسئ  حئو  الئبالغ. أمئا تضئمن السياسئة 

 لسياسة.إلبالغ عن المخالفات و قا ه   اعدم إي اء مقدم البالغ بسبب ا
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 اجراءات اإلبالغ عن مخالفة   .5
 

 . يفض  اإلبالغ عن المخالفة بوورة مبأرة حتى يس   اتخا  اإلجراء المفاسب قي حيف 

  على الرغم من سف    يعلب من مقدم البالغ إةبات وحة البالغ  إ  سف  يجب سن يأون كادرا  على إةبات سف  كدم البالغ
 بحسن فية. 

  :يتم تقديم البالغ خعيا  )وقا الفمو ج المرقا( عن عريا 
o  الخبر  24410الافوان البريدو: ن.ب 
o :سو البريد ا لأتروفيinfo @scf.org.sa 

 
 لبالغ معالجة ا .6

 
ياتمد اإلجراء المتخ  بخوون اإلبالغ عئن سو مخالفئة وقئا هئ   السياسئة علئى عبيائة المخالفئة  ات ئا. إ  كئد يتعلئب  لئك 

 إجراء مراجاة غير رسمية سو تدكيا داخلي سو تحقيا رسمي. و يتم اتباع الخعوات التالية قي ماالجة سو بالغ:

  عفد اسئتالم البالغئات بئإعالع روئيس مجلئس اإلدارة سمين جميل العزمان ياتقوم اإلدارة التففي ية متمةلة بامأستا ة
) إ ا لم يأن البالغ موج ا  ضد امأخير( على مضمون البالغ خال  اسبوع مئن عبد العزيز بن علي التركيامأستا  

 استالم البالغ. 

  سن يتخ  . ويمأن حئ  بائ  يتم إجراء مراجاة سولية لتحديد ما إ ا أان يتوجب إجراء تحقيا و اللأ  ال و يجب
 البالغات بدون الحاجة إلجراء تحقيا.

   سيام بإلاار استالم البالغ وركم هاتع للتواو .  12يتم تيويد مقدم البالغ خال 

  إ ا تبين ان البالغ غير مبرر  قلن يئتم إجئراء سو تحقيئا إضئاقي. و يأئون هئ ا القئرار ف اويئا  و غيئر كابئ  إلعئادة
 تقديم إةباتات إضاقية بخوون البالغ.الفير ما لم يتم 

 للتحقيئا قئي الئبالغ و  الغ الى اللجفة ا داريئةإ ا تبين ان البالغ يستفد الى ماعيات ماقولة و مبررة  يتم إحالة الب
 إودار التووية المفاسبة. 

 مئن تئاري  يجب على اللجفة اإلدارية ا فت اء من التحقيئا قئي الئبالغ و إوئدار التووئية خئال  علئرة سيئام عمئ  
 إحالة البالغ.

 .ترق  اللجفة توويات ا الى رويس المجلس للموادكة وا عتماد 

 . يتم تحديد اإلجراءات التنديبية المترتبة على المخالفة وقا الفيام امأساسي و كافون الام  السارو المفاو 

  لئك    يجئوي إعئالم مقئدم  متى أان  لك ممأفئا   تيويئد مقئدم الئبالغ بماعيئات عئن سو تحقيئا يئتم إجئراء . ومئ 
 البالغ بنو إجراءات تنديبية سو غيرها مما كد يترتب علي  إخال  الجماية بالتيامات السرية تجا  لخن مخر.

  تلتيم الجماية بالتاام  م  اإلبالغ عن سو مخالفئة بعريقئة عادلئة و مفاسئبة  و لأف ئا   تضئمن سن تفسئجم عريقئة
 الغ.ماالجة البالغ م  رغبات مقدم الب
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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 االلكتروني 

  معلومات صندوق البريد 

 معلومات مرتكب المخالفة 

  االسم 

  الوظيفيالدور 

  اإلدارة 

  رقم الهاتف

  البريد االلكتروني

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

  االسم

  الدور الوظيفي

  اإلدارة 

  رقم الهاتف

  البريد االلكتروني

 التفاصيل 

  طبيعة و نوع المخالفة

  المخالفة و تاريخ العلم بهاتاريخ ارتكاب 

  مكان حدوث المخالفة 

  بيانات او مستندات تثبيت ارتكاب المخالفة

  أسماء أشخاص آخرين اشتركوا في ارتكاب المخالفة 

  أية معلومات أو تفاصيل أخرى

 التوقيع: تاريخ تقديم البالغ:
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