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  الغرض

 تم اعتماد هذه السياسة لتشجيع الموظفين لإلبالغ عن أي مخالفة أو خطر جدي أو سوء تصرف محتمل في وقت
 مبكر دون الخوف من اإلنتقام أو الشعور بالتردد مع التأكد أن هذا البالغ سيأخذ على محمل الجد وبسرية تامة . كما

 تضع هذه السياسة  دليال ارشاديا لإلبالغ عن أي تصرفات غير قانونية أو تجاوزات من شأنها أن تشكل انتهاكا أو
 حافزا إلنتهاك القوانين  واألنظمة أو أحد قيم نابكو الوطنية، التي قد يؤدي انتهاكها إلى تعرض شركة نابكو

  الوطنية وفروعها وعمالئها والمساهمين فيها وغيرهم من األطراف المعنية إلى مخاطر عديدة.ا

 التعاريف 

 اااااااااااااااإلجراء التأديبي: يشير هذا المصطلح إلى أي إجراء يتم اتخاذه أثناء التحقيق أو بعد استكماله وقد يشمل  
 التالي دون أن يقتصر عليه فقط: التنبيه، أو فرض مخالفة، أو اإلقصاء من احد المهام الرسمية أو أي إجراء أخر

يتناسب مع المخالفة، وذلك وفقا للقوانين المحلية واألنظمة الداخلية لشركة نابكو.ا
  

 ااااااااااااااالبالغ المحمي: يشير هذا المصطلح إلى شكوى يتم رفعها خطيا بغية اإلفشاء أو اإلدالء بمعلومات تدل 
على سلوكيات غير اخالقية أو غير مناسبة. كما يجب أن يكون مضمون هذا ابالغ واقعي وغير متضارب بطبيعته.ا

  

 ااااااااااااااالمعني: ويشير هذا المصطلح إلى الشخص أو مجموعة األشخاص الذين تم رفع البالغ بحقهم أو لهم عالقة 
به أو تم جمع أدلة تشير إليهم اثناء فترة التحقيق في البالغ الذي تم رفعه وفق هذه السياسة.ا

  

اااااااااااااامقدم البالغ: هو من يقوم برفع بالغ محمي وفق هذه السياسة.ا 

  

 ااااااااااااااالمحقق: هو الشخص المسؤول عن التحقيق في هذه المسألة مع اإللتفات إلى كافة التفاصيل لتحديد 
مخاطر العمل الواقعة والمحتملة مع الحفاظ على السرية التامة.ا

 

 ااااااااااااااالنية الحسنة: يشترط حسن النية عن تقديم أي بالغ  وأن تتوفر معطيات اشتباه صادقة ومعقولة. ويثبت 
 عدم وجود نية حسنة بعدم امتالك مقدم البالغ لمعطيات اشتباه صادقة أو معقولة، أو بتقديمه لبالغ خاطئ أو

 مزعوم عن قصد . وفي حال تم اثبات أن مقدم البالغ كان على علم تام بعدم مشروعية اإلدعاء سيعتبر تقديم البالغ
  جريمة تأديبية خطيرة.ا

  تغطية السياسة 

 ااااااااااااااتسري هذه السياسة في شركة نابكو الوطنية على كل من الموظفين، والمدراء، والمستشارين، 
والمساهمين، وجميع األطراف ذات الصلة.ا

 

 ااااااااااااااتشمل هذه السياسة أي تصرف أو تجاوز غير قانوني يؤدي أو قد يؤدي إلى انتهاك  األنظمة والقوانين، أو 
 قيم نابكو الوطنية أو المبادئ التي نصت عليها قواعد سلوك الموظفين، أو قوانين السلطة الداخلية، أوسياسات

  وإجراءات الشركة وعلى سبيل المثال ال الحصر:ا
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أي مخالفة لقواعد و سلوكيات العمل لدى نابكو.ا 

   الفساد اإلداري و المالي: والمتمثل في أي استغالل غير مشروع للموارد المالية أو التنظيم اإلداري في  

 الشركة و الذي ينتج منه منفعة مادية أو معنوية بشكل مباشر أو غير مباشر.ا

 سوء اإلستخدام ألصول و ممتلكات الشركة: من خالل اإلستخدام الغير مصرح به، أو المتجاوز للصالحيات، أو

 الذي من شأنه المخاطرة بسالمة ممتلكات الشركة و أصولها.ا

 سوء إستخدام الصالحيات الممنوحة من قبل الشركة لمنسوبيها كعمليات تبادل األرقام السرية وغيرها.ا

 اإلخفاء بسوء النية أو اإلهمال المقصود عن طريق إتالف، تزييف، إخفاء الوثائق الرسمية بشكل متعمد أو

 التستر على التقارير المالية بغرض الخداع أو التضليل.ا

  عند وجود تضارب في المصالح في أي من األعمال أو العقود التي تقوم بها الشركة.ا

  تمرير عمليات غير نظامية أو التحايل أو التستر على أخطاء نظامية.ا

 انتهاك السلطة.ا

 التصرفات والسلوكيات التي من شأنها  إلحاق ضرر بالغ بالبيئة.ا

 التصرفات والسلوكيات التي من شأنها إلحاق الضرر باألمن والصحة العامة.ا

 التالعب بسجالت ومعلومات الشركة.ا

 المخالفات المالية: وتشمل اإلحتيال أو امكانية اإلحتيال.ا

 أي مخالفة قانونية، سواء كانت جنائية أومدنية.ا

 سرقة المعلومات السرية  / ذات الملكية الخاصة.ا

 اإلنتهاك المتعمد للقوانين / األنظمة.ا

 الرشوة أو الفساد.ا

 التحرش الجسدي أو الجنسي أو األخالقي.ا

اإلنتقام.ا

 انتهاك قوانين حماية تقنية المعلومات وخصوصية البيانات.ا

 سوء استخدام صورة الشركة ووسائل التواصل اإلجتماعي الخاصة بالشركة.ا

 ا(أي تعدي على حق من حقوق اإلنسان األساسية )العمل اإلجباري أو عمالة األطفال، إلخ.ا

أي سلوك تمييز عنصري له عالقة بالعرق، أو السن، أو الدين، أو اللغة، أو الحاالت ذات اإلحتياجات الخاصة.ا

الممارسات اإلحتكارية التي تؤثر على روح المنافسة.ا
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    حماية مقدم البالغات:ا
  يتم تقديم الحماية لمقدم البالغات على النحو التالي:ا

  

ااااااااااااااالسرية:ا  

سيتم حماية سرية مقدم البالغات قدر اإلمكان.ا
  

اااااااااااا اإلنتقام 
  

 ااااااااااااااتحث نابكو الوطنية موظفيها لإلبالغ عن أي سلوك غير قانوني أو  مشابه للمذكور أعاله. وتضمن نابكو 
 الوطنية  في المقابل الحفاظ على سرية البالغ وما يتضمنه من معلومات ،كما تضمن الحفاظ على سرية هوية

مقدم البالغ ، حتى في حال تبين أن البالغ خاطئ أو غير موجود.ا
  

 ااااااااااااااال يسمح بأي تهديد، أو انتقام ،أو عقوبة، أو تمييز بحق مقدم البالغ أو االطراف المعنية بتقديم البالغ أو 
األطراف المشاركة في التحقيق.ا

  

 ااااااااااااااتحتفظ نابكو الوطنية بحق الرد على أي محاولة انتقام أو تهديد باإلنتقام تمارس بحق من قدم البالغ وفق 
هذه السياسة ،بغض النظر عن حق األطراف األخرى في استخدام القانون لحماية نفسها.ا

 

 ااااااااااااااإن عرقلة اإلجراءات على سبيل المثال: تقديم بالغ كيدي مع العلم بعدم صحته، تعرض الشخص إلى اجراء 
تأديبي. واضافة إلى ذلك سيتم تنفيذ اإلجراءات القانونية المناسبة بحقه إن وجدت.ا

 ااااااااال يتم اتخاذ أي اجراء بحق من قام بتقديم البالغ بنية حسنة شريطة تأكده منه، حتى وإن تبين عدم صحة
  البالغ بعد التحقيق.ا

اإلبالغ عن أي سلوك أو تصرف غير مناسب

 اااااااايستطيع أي شخص اإلبالغ عن أي سلوك مثير للشكك أو مخالفة فعلية أو محتملة للقوانين واللوائح
 المذكورة في النقطة

    
 اااااااايتم اإلبالغ عن أي تصرف أو سلوك مخالف خطيا وبسرية تامة لضمان وضوح البالغ (وفق الطريقة المرفقة

في الملحق).ا

ااااااااااااااااعلى العنوان البريدي التالي :ا

 ااااااااااااااااأو عبر رسالة نصية                 على رقم الجوال

ااااااااإن مقدم البالغ غير مطالب بإثبات حقيقة البالغ، شريطة تزويد المحقق بمعطيات مبررة ومعقولة تدعم مزاعم البالغ.ا
اااااااايجب ارسال جميع البالغات إلى لجنة التحقيق مباشرة.ا

  ااااااااتجتمع لجنة التحقيق وتبحث في طبيعة البالغ واألطراف المعنية، ثم تقوم بإعادة توجيه البالغ وفق الطريقة التالية:ا
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طريقة سير البالغ

 تستلم لجنة التحقيق إشعار بوجود بالغ سري من خالل
العنوان البريدي إلستقبال هذة البالغات  قاعدة بيانات

ترفع لجنة التحقيق البالغ للرئيس التنفيذي

تنظر لجنة التحقيق مع المدير التنفيذي في
البالغ ،يتم تعيين محقق للمشروع في عملية 

 إيجاد الحقائق بالتنسيق مع رئيس القسم 
واإلدارة العلية المعنية بذلك

 يبلغ المحقق لجنة التحقيق بجميع ملحظته
مدعومة بأدلة منطقية

 تشارك لجنة التحقيق المدير التنفيذي و رئيس
القسم النتيجة النهائية إلتخاذ القرار المناسب

ترفع لجنة التحقيق البالغ للرئيس التنفيذي

 تنظر لجنة التحقيق مع المدير التنفيذي في
البالغ ،يتم تعيين محقق للمشروع في عملية

  إيجاد الحقائق 

 يبلغ المحقق لجنة التحقيق بجميع ملحظته
مدعومة بأدلة منطقية

 تشارك لجنة التحقيق المدير التنفيذي النتيجة
النهائية إلتخاذ القرار المناسب

ترفع لجنة التحقيق البالغ للرئيس التنفيذي

تنظر لجنة التحقيق مع المدير التنفيذي في
 البالغ ،يتم تعيين محقق للمشروع في عملية 

  إيجاد الحقائق

 يبلغ المحقق لجنة التحقيق بجميع ملحظته
مدعومة بأدلة منطقية

 تشارك لجنة التحقيق المدير التنفيذي  النتيجة
النهائية إلتخاذ القرار المناسب

النهاية

بالغ له صلة
بأحد الموظفين

بالغ له صلة
بالمدير المباشر

بالغ مباشر
بالغ له صلة

بالمدير التنفيذي؟

تجتمع لجنة التحقيق وتنظر في طبيعة البالغ واألطراف المعنية

 عدد الصفحات 

بالغ سري
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التحقيق في السلوكيات و التصرفات الغير مناسبة
  ااااااااااااااتقوم لجنة التحقيق بعد استالم البالغ السري بتزويد المرسل بإشعار استالم البالغ خالل خمسة أيام.ا

 اااااااااااااايتحمل المحقق مسؤولية القيام بالتحقيق المطلوب، وقد يشمل التحقيق  األطراف األخرى . كما يتم

التحقيق باإلستعانة بالطرق  والمصادر والخبرات المناسبة.ا

 اااااااااااااابعض البالغات يتم تنفيذ القرار النهائي فيها بموافقة لجنة التحقيق ورئيس مجلس اإلدارة والمدير التنفيذي

بدون الحاجة إلى  إجراء أي تحقيق.ا

اااااااااااااايحق لإلدارة باتخاذ القرار المناسب وذلك وفق التقرير الذي تم اصداره.ا
  

 المهام والمسؤوليات 
اااااااااااااامقدم البالغ:ا  

يجب على مقدم البالغ تقديمه بنية حسنة دون القيام بأي ادعاءات كاذبة بحق أحد من موظفيي الشركة.ا  
  

اااااااااااااااألطراف المعنية:ا 
أي طرف يشمله التحقيق، مع الحفاظ على سرية الهوية.ا  

  
ااااااااااااااالمحققين:ا

يملك المحقق السلطة الكاملة للتعامل مع البالغ بكل حزم وجدية وسرية.ا  
  

  يجب على كل المحققين:ا 

 اااااااااااااااإللتزام باإلستقاللية والحيادية شكال وموضوعًا.ا 

  ااااااااااااااتنفيذ اجراءات التحقيق بشكل عادل وحيادي.ا 

 ااااااااااااااضمان الحصول على النتيجة النهائية وفق أدلة حيادية ومنطقية.ا 

  ااااااااااااااالحفاظ على السرية التامة،خاصة فيما يتعلق بهوية (مقدم البالغ ) إن وجد.ا 

 اااااااااااااااثبات مصداقية البالغ، وتحديد هوية الفاعل بناء على نتيجة التحقيق .ا

 اااااااااااااااقتراح اإلجراءات التأديبية المناسبة وما تشمله من: من إقالة وغيرها من اإلجراءات الوقائية.ا 

اااااااااااااااألطراف المشاركة في التحقيق:ا
 يجب على الموظفين التعاون مع المحقق أثناء اإلستجواب وتقديم اإلفادة، كما على الموظفين اإلمتناع عن 

تسريب تفاصيل التحقيق  أو مناقشتها.ا
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ما يحق لمرتكب المخالفة
  اااااااااااااامرتكب المخالفة بريء حتى تثبت ادانته.ا

 اااااااااااااايحق لمرتكب الدفاع عن نفسه، ويجب على المحقق اعطاءه  الفرصة والوقت الكافي لتقديم افادته فيما

يتعلق بالمخالفة.ا

 اااااااااااااايحق لمرتكب المخالفة معرفة النتيجة النهائية للتحقيق ، حيث يتم افادته بها خطيا من قبل الشركة بعد

اإلنتهاء من اجراءات  التحقيق.ا

ااااااااااااااال يحق لمرتكب المخالفة السؤال عن هوية مقدم البالغ أو تقديم أي معلمة تتعلق بذلك له، وإن وجدت.ا

  

   الوصول إلى سجالت التحقيق والبالغات 

 اااااااااااااا تعتبر جميع التقارير والسجالت المتعلقة بالبالغ معلومات سرية ال يحق ألحد اإلطالع عليها بإستثناء لجنة 

 التحقيق والمحقق  ورئيس مجلس اإلدارة.ا

 اااااااااااااالن يتم اإلفصاح بشكل عام عن أي معلومات تتعلق بالبالغ أو نتائج التحقيق أوالتقارير أو اإلجراءات المترتبة 
عليها، إال وفق  ما تقتضيه المتطلبات القانونية أو اللوائح أو أي سياسة سارية المفعول في الشركة ذلك الوقت.ا

   اإلحتفاظ بالوثائق 
 تحتفظ الشركة بجميع البالغات السرية الخطية منها أو الموثقة مع نتائج التحقيقات ذات الصلة لمدة عشر  

سنوات على األقل.ا
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٨سياسة اإلبالغ عن المخالفات



العنوان

 تاريخرقم المراقبة 
  اإلصدار
األول

تاريخ المراجعة 

١ - ٩ عدد الصفحات 

١ - مارس- ٢٠١٩

 ملحق ١  نموذج مقدم البالغ

معلومات مقدم البالغ 
ا(يسمح بعدم تعبئة هذا الجزء في حال لم يرغب مقدم البالغ بالكشف عن هويته)0

اإلسم /الموظف 

 المسمى الوظيفي 

اإلدارة/ المصنع 

رقم التواصل

 عنوان البريد اإلكتروني

اإلسم /الموظف 

 المسمى الوظيفي 

اإلدارة/ المصنع 

رقم التواصل

 عنوان البريد اإلكتروني

اإلسم /الموظف 

 المسمى الوظيفي 

اإلدارة/ المصنع 

رقم التواصل

 عنوان البريد اإلكتروني

اإلسم /الموظف 

 المسمى الوظيفي 

اإلدارة/ المصنع 

رقم التواصل

 عنوان البريد اإلكتروني

 معلومات مرتكب المخالفة 

ا معلومات الشهود (إن وجد) 

سياسة اإلبالغ عن المخالفات 

 الشكوى:ا 
 ا(قم بوصف السلوك أو التصرف المخالف بإيجاز وكيف علمت به. قم بالتحديد ما يلي: ماهو، ومن المرتكب، ومتى حدث، وأين حدث ، وكيف حدث. وفي حال وجود أكثر

   من مخالفة قم بترقيم المخالفات واستعمال العدد الذي تحتاجه من الصفحات).ا

ما هو السلوك / التصرف المخالف الذي حدث؟

 من هو مرتكب هذا السلوك/ التصرف المخالف؟ 

٩سياسة اإلبالغ عن المخالفات

.١١



العنوان

 تاريخرقم المراقبة 
  اإلصدار
األول

تاريخ المراجعة 

١ - ٩ عدد الصفحات سياسة اإلبالغ عن المخالفات 

١ - مارس- ٢٠١٩

 متى حدث ذلك ومتى الحظته؟

اين حدث؟ 

هل يوجد أي دليل يمكنك تزويدنا به؟ *ا

 هل توجد اطراف أخرى اشتركت في ارتكاب هذه المخالفة غير الطرف المذكور أعاله؟

 مالحظة*: تمنع محاولة الحصول على دليل منعا باتا، حيث أن �مقدم البالغ�  ليس أحد األطراف الموكلة بالتحقيق.ا 

 هل تملك أي معلومات أو تفاصيل أخرى؟

أخرى: ا 

التوقيع (اختياري)االتاريخ 

١٠سياسة اإلبالغ عن المخالفات
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