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 .1الغـــــرض
هتدف هذه الوثيقة اىل تفصيل سياسات اإلبالغ عن املخالفات يف الشركة.
يستطيع موظفي الشركة اإلبالغ بكل سرية عن أية خماوف تساورهم بشأن حمتوى التقارير املالية أو الضوابط
الداخلية وكل ما يثري الشك ،مث تتوىل جلنة التدقيق اختاذ الرتتيبات املناسبة إلجراء حتقيق مستقل ونزيه يف هذه
املسائل مع ضمان عدم الكشف عن املبلغ ومحايته من أي انتقام بسبب بالغه.
حتث الشركة مجيع موظفيها على عدم السكوت عن أية خماوف حقيقية حول أية خمالفات حمتملة ترد يف إعداد
التقارير املالية وغريها من املمارسات السيئة على الفور وابلطريقة املناسبة .
يتمثل اهلدف من سياسات اإلبالغ عن املخالفات يف:
 -1ضمان إحساس مجيع املوظفني أبحقيتهم يف التحدث بصراحة واإلبالغ عن كل ما يشكون يف تضمنه
لتصرفات مريبة.
 -2تشجيع موظفي الشركة على حتديد أي سلوك غري الئق أو غري أخالقي واإلبالغ عنه على مجيع
مستوايت املنظمة.
 -3تطبيق إجراءات واضحة لإلبالغ عن هذه املسائل.
 -4إدارة مجيع اإلفصاحات بطريقة مناسبة ومهنية.
 -5التأكيد على املوظفني أن مجيع بالغاهتم سوف تؤخذ على حممل اجلد وسوف تُعامل بسرية دون أن خياف
املبلغ من أي ردود أفعال إنتقامية.

 -6التأكيد للموظفني أبحقيتهم ابإلبالغ عن كل ما يثري خماوفهم دون خوف من أي ردود أفعال إنتقامية.
 -7وال تغطي هذه السياسات املخالفات احملتملة يف إعداد التقارير املالية فقط ،ولكنها تتناول أيضاً:
أ -حاالت الغش واإلحتيال .
ب -حاالت الفساد والرشوة واإلبتزاز.
ت -اجلرائم اجلنائية,
ث -خمالفة أي التزام قانوين أو تنظيمي.
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ج -عدم إقامة العدل.
ح -تعريض صحة وسالمة الفرد للخطر.
خ -التسرت على أي مما ورد أعاله.
 -8فضالً عن ذلك تبقى واثئق السياسات متاحة لإلطالع من قبل مجيع املوظفني.

 .2التعريــف
يُعرف الشخص املبلغ عن املخالفات أبنه كل موظف يديل إبدعاء سري أو غري حمدد عن سوء سلوك أو
خمالفات حمتملة  ،شريطة أن يكون بالغه حبسن نية.

 .3المبادئ
تقوم هذه السياسة على املبادىء املبينة أدانه:
-1

يتم التعامل مع مجيع املخاوف اليت يثريها املوظفني إبنصاف وبشكل مناسب.

-2

ال تتهاون الشركة يف أي حاالت مضايقة أو إيذاء ألي شخص يبلغ عن أي خماوف حقيقية.

-3

حيتفظ أي فرد يبلغ عن خمالفة حبقه يف عدم الكشف عن هويته ،وما مل يتم اإلتفاق على خالف ذلك .

-4

ضمان معرفة من يبلغ عن خمالفة للشخص الذي سيتوىل األمر.

-5

ضمان عدم تعرض أي فرد للخطر أو العقاب أبي شكل من األشكال نتيجة إلبالغه عن املخالفة،
حىت لو ثبت عدم صحة البالغ ،ولكن هذه الضماانت ال تغطي أولئك الذين يبلغون بسوء نية عن
خماوف يعرفون أهنا غري صحيحة.

 .4السياســات
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أ-

األشخاص املشمولون هبذه السياسة.
توفر سياسة اإلبالغ عن املخالفات محاية جلميع املديرين واملوظفني الذين يبلغون عن أية انتهاكات من
قبل أعضاء اجمللس أو من قبل املوظفني اآلخرين ،ما دام بالغهم مرفوعاً حبسن نية.

ب -إجراءات التظلم:

إذا رأي أي موظف بشكل معقول وحبسن نية وجود حاالت سوء تصرف يف مكان العمل  ،فعليه
إبالغ مديره املباشر على الفور هبذه احلالة ،ولكن إذا تردد املبلغ ألي سبب من األسباب عن اإلبالغ،
عليه إبالغ خماوفه إما إىل-:
 – 1سكرتري جملس اإلدارة أو
 -2مدير التدقيق الداخلي.
ت -احلماية :
ال بد أن يشعر كل موظف ابألمان عند طلبه املشورة وعند اإلبالغ عما يقلقه ،وال تتهاون " الشركة" ابملرة يف
أي حاالت انتقام حبق من يبلغون عن خماوفهم حبسن نية ،حىت إذا ثبت عدم صحة هذه املخاوف ،ولكن هذه
الضماانت ال تغطي أولئك الذين يبلغون بسوء نية عن خماوف يعرفون أهنا غري صحيحة.
ث -محاية البياانت واخلصوصية:
تعامل مجيع املعلومات يف الشركة بسرية اتم أبكرب قدر ممكن ،رمبا تقتضي الضرورة يف بعض الظروف الكشف
عن هوية املبلغ وذلك بسبب طبيعة التحقيق أو البالغ ،ويف مثل هذه الظروف ،تبذل الشركة كل جهد ممكن
إلبالغ املبلغ قبل الكشف عن هويته.
وإذا تتطلب األم ر إشراك املبلغ يف التحقيقات ( لتقدمي األدلة على سبيل املثال) ،حترص الشركة أبكرب قدر
ممكن على عدم التصريح أبن املبلغ هو صاحب البالغ األصلي فضالً عن اختاذ مجيع اخلطوات املعقولة حلماية
املبلغ أي إيذاء أو إضرار بسبب بالغه.
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