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  الهدف:
 اإلبالغتهدف إلى تحديد الحد األدنى للضوابط الالزمة الستقبال البالغات و معالجتها وحماية سرية تقارير 

وثوقة وذات لخلق بيئة أعمال مالتبليغ عن املخالفات  املصلحة أصحابعلى ليكون من السهل  عن املخالفات

 .دون أن يترتب على تصرفهم أي أثر سلبيحماية قصوى 

  الغرض :
غبين  خلق قنوات اتصال آمنة

ّ
البالغات عن أي انتهاكات عالجة و م الستقبالحدة تلقي البالغات و و ين املبل

نهي في وغير األخالقي أو غير املالسلوك غير القانوني و الفساد قضايا و  االحتيال واالختالسبغرض مكافحة 

 الشركة.

 :صفــة الُمـبِلــغ عن الممارسات المخالفة

 كان من أصحاب املصالح سواًء كان فرد أو شركة على سبيل املثال
ً
 :أيا

 العمالء 

 الطرف الثالث 

 الدائنين 

  املحاسبين الخارجين 

 املوظفين 

 املساهمين 

 املوردين 

 نطاق التطبيق:

املتخذة ملعالجة بالغ عن مخالفة في  جراءاتاإل  كافةي املصلحة ف أصحاب جميع على اإلبالغتطبق سياسة 

 الشركة.

  :اإلبالغحاالت 
عن املخالفات واألنشطة التي من شأنها اإلضرار باملصلحة العامة للشركة  اإلبالغاملصلحة  أصحابعلى كافة 

 يلي: ما  األنشطةهذه  املعنية بها ومحاولة تصحيح الخطأ ومنواألطراف 
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، واملتمثل في أي استغالل غير مشروع للموارد املالية أو التنظيم اإلداري في داري واإل الفساد املالي  -1

 الشركة.

 لنطاق عمل الشركة مخالفات األنظمة واللوائح والتعليمات -2
ً
 .واجبة االتباع وفقا

 أي تصرف غير الئق مخالف للنظام العام و اآلداب اإلسالمية والعادات والتقاليد. -3

 .ت الشركة وأصولهاسوء االستخدام ملمتلكا -4

 .الشركة موظفيأو اتخاذ قرار قد يكون ضد مصلحة الشركة من قبل  إساءة استخدام السلطة -5

 تمرير عمليات غير نظامية ألعمال الشركة أو التحايل على األنظمة أو التستر على أخطاء نظامية. -6

 الحصول على مكافآت أو منافع غير مستحقة. -7

 ألعمال أو العقود التي تقوم بها الشركة.وجود تضارب باملصالح في أي من ا -8

 نظامية.اإلفصاح عن معلومات سرية بطريقة غير  -9

  ليات تبادل األرقام السرية وغيرها.مكع للموظفينسوء استخدام الصالحيات املمنوحة  -10

  .لتقارير املالية االحتياليةعلى التستر إلخفاء بسوء نية أو اإلهمال أو اتالف الوثائق الرسمية أو اا -11

 ضرار بالشركة.الذي يترتب عليه اإل في العمل و همال الجسيم اإل  -12

 عن المخالفة: المبلّغ التزامات

 .وذلك بتجنب اإلشاعات و املزاعم غير املستندة على أساس حقيقي  اإلبالغاملصداقية في  .1

لغرض تشويه سمعة اآلخرين وسمعة الشركة أو اإليقاع بهم أو االنتقام تجنب البالغات الكيدية  .2

 .املصلحة أصحابفي الشركة أو منهم أو زعزعة الثقة 

وإيضاح كافة التفاصيل ذات العالقة بالبالغ التي من  اإلبالغبذل العناية الالزمة بتحري الدقة في  .3

شأنها اإلرشاد إلى حالة املخالفة وإرفاق كل من شأنه إعطاء تفاصيل وأدلة عن املخالفة وما يتفق مع 

 طبيعة املخالفة.

 .التامة للبالغالسرية  .4

غمتى ما توفر لدى  في أقرب وقت ممكن اإلبالغسرعة  .5
ّ
 معطيات اشتباه حقيقية ومعقولة. املبل

 أصحابإلى تشويه سمعة أو إلحاق الضرر بالشركة أو لية االدعاءات الكيدية التي تؤدي و ؤ ستحمل م .6

 املصالح.

 تجاه البالغات:  الوحدةالتزامات 

 .بالغات املستقبلةالتعامل بكل جدية مع جميع ال .1
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ـبِلــغ وأي مؤشرات  .2
ُ
جميع البالغات سيتم التعامل معها بسرية تامة على مستوى املعلومات وهوية امل

بلغ دالة
ُ
 .على هوية امل

غة إفاد .3
ّ
 .باستالم بالغه املبل

 للمخالفة في حال ثبوتها التصحيحية جراءاتاتخاذ جميع اإل  .4

 .املصلحة أصحابمراعاة مصلحة  .5

 .أو خارجهاسواء داخل الشركة  الضبط والتحقيقأعمال ى الجهة املختصة في ات إللبالغحالة اإ .6

 لألنظمة والتعليمات .7
ً
 .تحفظ البالغات والوثائق ذات العالقة بها من تسجيالت وفقا

   إعداد تقارير خاصة بالبالغات وطرق معالجتها. .8

  :لحماية المبلّغ االلتزامات العامة
غبشأن الشخص عدم االفصاح عن أية معلومات  -1

ّ
ويستثنى من ويتم التعامل معها بسرية تامة،   املبل

 .ذلك الجهات املختصة، كجهات التحقيق والجهات القضائية

الشركة ضد  موظفيقد يصدر من  إجراء انتقاميحماية مقدمي البالغات الغير الكيدية من أي  -2

غ. 
ّ
 املبل

3-  
ّ
الشركة قادرة على تحديدها، املطالبة ولم تكن ويته هاسمه و  لم يفصح عن غ الذيال يحق للمبل

 بالحماية التي تغطيها هذه السياسة .

 معالجة البالغات:

لوحدة  ةتابع باستقبال البالغاتوتقوم  تضمن سرية البيانات ةمختصتواصل  ائلوسالشركة  وضعت

  -وهي :تلقي البالغات 

 whistleblowing@tawkelat.saاإللكتروني: البريد  .1

 إدارةر من قبل مدير شمبا شرافقبل مسئول وحدة تلقي البالغات وبإ معالجة البالغات املستلمة منتتم 

 من خالل رسم خطة تصحيحية لكل بالغ.وذلك االلتزام 

ستالم البالغات من حيث قناة اال بحيث يتم تصنيف  بالبالغات صتتقارير دورية تخ إعدادكما يتم 

ء ونوع املعالجة التي تمت للبالغ جراة وعدد املعالج منها وما هو تحت اإل جمالي عدد البالغات املستلموإ

 .دارةرفعها إلى لجنة املراجعة ومجلس اإل وأن يتم 
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 للبالغات:مراحل المعالجة 

رجات ت واملخجميع املدخال وتتضمن تحديد دقيق لتفصيلي  التي تمت ملعالجة كل بالغ بشكل جراءاتاإل 

 إجراء. ملعالجة كلاملستخدمة و النماذج و النظم اآللية 

 استقبال البالغات وتقييمها تقييم مبدئي. .1

 من سالمة البالغ وصحته. التحقق .2

 التي من شأنها دعم قرار معالجة البالغ.ثباتات توثيق جميع اإل .3

 السجالت.القرار ملعالجة البالغ ومتابعة تنفيذه وحفظه في  اتخاذ .4

 اس األداء:قي

عالجة ل وحدة تلقي البالغات يسري حسب خطة التحقق واملو ن يكون عمل مسئو أااللتزام  إدارةيضمن مدير 

 .املحددة العمل إجراءات ضمناملعالجة  داء كل مرحلة من مراحلمن خالل وجود مؤشر لقياس أ

 :عن المخالفات اإلبالغمراجعة سياسة 

 الشركة. إدارةاجعة هذه السياسة، وتعتمد من مجلس االلتزام مسؤولة عن تطوير ومر  إدارة


