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  سیاسة اإلبالغ عن المخالفات  العنوان
  MINT/WB_1.0/2021 الرقم المرجعي 

  2021من فبرایر  25 تاریخ اإلصدار: 
 4 من  1 صفحة   

 

 المخالفات  عن اإلبالغ سیاسة
 المقدمة  1

 والغرض  الھدف 1-1

 التي  من االمتثال  بثقافة")  الشركة"  باسم  معًا  إلیھا  ویشار(  والمنتسبة لھا  التابعة  والشركات  Minor International PCL  تلتزم
  یقدم   أن  یمكن  إیجابي  عمل  ھو  التعبیر عن المخاوف  أن  راسًخا  اعتقادًا  ونعتقد .  الشخصیة  والمساءلة  والثقة  الصدق  على  ترتكز

 المصلحة   وأصحاب  والعمالء  والضیوف  للموظفین  البیئة  تحسین  وكذلك  الطویل  المدى  على  نجاحنا  تحسین  في  قیمة  مساھمة
 .اآلخرین

 المصلحة  وأصحاب  الشركة  عن  نیابة   یعمل  شخص  أي  تمكین  ھو")  السیاسة("   المخالفات  عن  المبلغین  سیاسة  من  والغرض
 . االنتقام  أو الثأر من  خوف دون الشركة داخل والمخالفات باألخالقیات المتعلقة المخاوف عن من اإلبالغ اآلخرین

 :إلى السیاسة  ھذه وتھدف

 السیاسة ھذه بموجب عنھا اإلبالغ للسلوكیات التي یمكنك بفھم تزویدك •
  السلوك وقائع سوء عن یشعر فیھا أي شخص بالثقة لإلبالغ وداعمة آمنة بیئة لضمان نولیھا التي األھمیة إظھار •

 ؛بھا المشتبھ
 ؛ تشھدھا أو تشتبھ بھا بشكل أصیل في الشركة مخالفات عن أي عالنیة التحدث على الجمیع تشجع  ثقافة خلق •
 و ؛ عند قیامك باإلبالغ یحدث ما ذلك في بما المخالفات عن اإلبالغ عملیات شرح •
 .بالًغا قدمت إذا الكیفیة التي ستتم بھا حمایتكتوضیح  •

 
 كانت  وإذا.  فیھا  نعمل  التي  القضائیة  الوالیات  جمیع  في  ومكاتبھا  وأقسامھا  الشركة  أعمال  جمیع   على  السیاسة  ھذه  وتنطبق

 األولویة   فستكون  ،السیاسة  ھذه  في  مدرج  ھو  مما   الحمایة  من  أعلى  مستوى  توفر  المحلیة  القوانین  أو  اللوائح  أو  التشریعات
 .المحلیة للتشریعات

 والتطبیق النطاق  1-2

 ؟Whistleblowingالمخالفات  عن اإلبالغ ھو ما

إحدى القنوات   خالل   من  الشركة  داخل  أي مخالفات  عن  اإلبالغ  على  خاللھا  تشجیعك  یتم   التي  العملیة  ھو  المخالفات  عن  اإلبالغ
 .الرسمیة والسّریة

 عنھا؟  اإلبالغ یمكن التي المخالفات ما

 أي  شاھدت أو شككت  إذا منك نسمع  أن نرید . السیاسة ھذه بموجب عنھا اإلبالغ السلوكیات التي یمكن الشركة تحدد  أن المھم من
 : مما یلي سلوكیات خاطئة

 .واالختالس الغش •
 . والفساد  الرشوة •
 .)الدولیة أو الوطنیة( واألنظمة القانون خرق •
 آخر. إجراء أو سیاسة وأي بالشركة الخاصة السلوك قواعد  مدونة انتھاك •
 . اإلدارة سوء أو الجسیم الھدر أو الجسیم اإلھمال •
 .المضایقة أو التنمر •
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 المصالح. تضارب •
   مواردھا أو الشركة ألموال بھ المصرح غیر االستخدام •
 التحایل بمحاولة المتعلقة الشكاوى ذلك في تدقیقیة داخلیة بما ومسائل محاسبیة  ضوابط أي انتھاك -والمحاسبةلة ءالمسا •

 ؛للشركة المحاسبیة السیاسات أو الداخلیة المحاسبة  ضوابط على الفعلي التحایل أو
 .  السلطة استخدام إساءة •
 القائمین بالتبلیغ. الموظفین من االنتقام •

 
  أو   البیئة  أو  اإلنسان  حقوق  أو  المالي  باألداء  اإلضرار  خطر  أو  ضرر  عنھ  ینتج  الذي  اإلغفال  أو  الفعل  أیًضا  المخالفات  وتشمل 

  أو   الماضي  في  حدث  قد   الضرر  أو  الخطأ  یكون  أن  ویمكن.  الشركة  سمعة  أو  اآلمنة  العمل  ممارسات  أو  والسالمة  العامة  الصحة
 المستقبل  في یحدث أن یمكن أو حالیًا یحدث أنھ

 السیاسة؟   یخضع لھذه من

 :ذلك في بما  الشركة في المصلحة أصحاب جمیع على السیاسة ھذه تسري

  والمستشارون   والمتدربون   المتعاقدون  أو   الدائمون  الموظفون  ذلك  في  بما  الشركة  عن  نیابة  یعمل  شخص  أي  -  الفریق  أعضاء•
 و؛ والسابقون الحالیون اإلدارة مجلس وأعضاء التنفیذیون والمسؤولون والمقاولون

  آخرین   أعمال  شركاء  وأي  المشتركة  المشاریع  وشركاء  والموردون  الخدمات  ومقدمو  واالستشاریون  المقاولون   -  العمل  شركاء  •
 ؛األعمال لشركاء  السلوك قواعد  مدونة قبلوا

 ") المصلحة أصحاب " ویُشار إلیھم معًا باسم(
 

 الفریق   أعضاء  سلوك  قواعد   مدونة  بانتھاكات  المتعلقة  المخاوف  عن  اإلبالغ  مسؤولیة  المصلحة  أصحاب  جمیع  عاتق  ویقع على
 تحكم  التي اللوائح  أو  للقانون  بھا  المشتبھ  االنتھاكات  أو")  السلوك  مدونة"  ویشار إلیھا معًا بـ(  العمل  شركاء  سلوك   قواعد  ومدونة
 .الشركة عملیات

  لمدونة   انتھاًكا  ذاتھ  حد   في  األخرى  الشركة  سیاسات  أو  السلوك  قواعد   أو  للقانون  فیھ  مشتبھ  أو   معلوم  انتھاك  عن  اإلبالغ  عدم  ویعد 
 .العمل شریك مع التعاقدیة العالقة أو العمل إنھاء ذلك في بما تأدیبیة إجراءات وقد یترتب علیھ اتخاذ .  السلوك قواعد 

 المخالفات عن  اإلبالغ عملیة. 2

 المخالفات  عن اإلبالغ كیفیة 2-1

 : التعبیر عن مخاوفك خاللھا من یمكنك مختلفة قنوات عدة أنشأنا فقد  بالغ، تقدیم في ترغب كنت إذا

   .whistleblower@minor.com: اإللكتروني البرید  •
 www.minor.com/whistleblowing:  على االنترنت •
 : البرید العادي •

 المخالفاتلجنة المبلغین عن لعنایة: 
  بي إیھ آر كیو مبنى  88، 12الطابق 

 خلونج توي ، طریق راتشادافیسیك
 تایالند ، 10110بانكوك 

 

mailto:whistleblower@minor.com
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  االحتفاظ   سیتم   ھویتك  تحدد   أن  یمكن  معلومات  أي   أن  یعني  وھذا.  بالسریة  عملیات اإلبالغوسوف نحرص على أن تتمتع جمیع  
 . تامة بسریة بھا

 المجھولة البالغات تقبل ھل 2-2

 عن   الكشف  عدم  اختیار  ویمكنك.  الھویة  مجھول  بالغ  تقدیم   اخترت  إذا  ونحمیھا  ھویتك  وسنحترم.  البالغات المجھولة  أیًضا  نقبل
 .القضیة إغالق بعد وكذلك التحقیق عملیة أثناء البالغ مستلم مع والتفاعل البالغ تقدیم أثناء ھویتك

  الخطوات  جمیع  واتخاذ   ھویتك  حمایة   على  فسنعمل  ھویتك  عن  الكشف  قررت   فإذا.  وقت  أي   في  ھویتك  اإلعالن عن  كما یمكنك
  بشكل   فیھا   التحقیق  ویصعب  مصداقیة  أقل  المجھولة  البالغات  تكون  الحاالت  بعض  وفي.  انتقام  ألي  تعرضك  عدم  لضمان  الالزمة

 . المجھولة البالغات ذلك في بما البالغات جمیع في للتحقیق الخطوات جمیع سنتخذ  كامل، لكننا

 صحیح غیر البالغ كان لو ماذا 2-3

.  انتقام   ألي  اعذرً   أبدًا  تعد   ال  -  الصحة  من  لھا  أساس  ال  أنھ  تبین  لو   ، وحتىبصدق  المدونة  بشأن  النیة  حسنة  مخاوف  مشاركة أي  إن
 .المبلغین ضد  إجراء أي اتخاذ  یتم التحقیق، فلن قبل من المخالفة تأكید  یتم  لم ولكن نیة بحسن المخالفات عن اإلبالغ تم فإذا

شخصیة،   مكاسب  لتحقیق  أو  اإلضرار  بنیة  بالغ  تقدیم  تم  إذا.  الكاذبة  البالغات  مع  نتسامح  ال  فإننا  الصادق  اإلبالغ  نشجع  ما  وبقدر
 .بعینھ الفرد  ھذا ضد  إجراء اتخاذ  في بالحق فإن الشركة تحتفظ

 للبالغ تقدیمك بعد  یحدث ماذا 2-4

یلي.  لدینا  المخالفات  عن  اإلبالغ  قنوات  خالل  من  مقدم  أي بالغ  في  التحقیق  آلیة  ونحدد   بالشفافیة  نتحلى  أن  نرید    نقدم  وفیما 
 .القضیة إغالق یتم حتى البالغ استالم بمجرد  الشركة  ستتبعھا التي المختلفة الخطوات

 . المخالفات عن المبلغین  لجنة إلى إرسالھ سیتم) ذلك غیر أو مجھول( بالغ استالم عند  .البالغ  استالم. 1

  البالغ   صحة  من  للتأكد   أولیًا  تقییًما  المخالفات  عن  المبلغین  لجنة  ستجري  كافیة  معلومات  على  یحتوي  البالغ  كان  إذا.  التقییم.  2
  أساس   لتشكیل  كافیة  معلومات  على  یحتوي  أن  یجب  كامل  بشكل  البالغ  في   التحقیق  یتم  ولكي.  تحقیق  خطة  واعتماد   الحالة  وتقییم
  ذلك   یؤثر  ال  حتى  المعلومات  من  ممكن  قدر  أكبر  ھویتھم  عن  الكشف  دون  المخالفات  عن  المبلغون  یقدم  أن  ویجب.  للتحقیق  معقول

 إضافیة  معلومات  على  للحصول  المبلغین  لجنة  معك   تتواصل  قد   المرحلة  ھذه  وفي.  كامل  بشكل  البالغ  في  التحقیق  على  القدرة  على
 .المتاحة القنوات خالل من

والحاجة    المخاطر  الخارجي، على حسب  أو  الداخلي  الطرف  إلى  التحقیق  بإسناد   المخالفات  عن  المبلغین  لجنة  ستقوم  .التحقیق.  3
  عن   المبلغین  لجنة   قبل  من  والتوصیات  النتائج  یحدد   تقریر  اعتماد   سیتم  التحقیق  من  االنتھاء  وبمجرد .  القضیة  وتعقید   العاجلة

كمحامین أو محاسبین أو   خارجیین  مستشارین  تعیین  أو  الشكوى  بھذه  التنفیذیة  اإلدارة  بإبالغ  أیًضا  اللجنة  تقوم  وقد .  المخالفات
 .التحقیق إلجراء مراجعین

 إبالغك  وسیتم.  إلیك  التحدیث  وترسل  المخالفین  ضد   المناسبة  اإلجراءات  المخالفات  عن  المبلغین  لجنة  ستحدد   .اتخاذ إجراء.  4
 .السریة والتزامات البیانات خصوصیة مراعاة مع التحقیق بنتیجة

 

  المخالفةبالغ عن  إرسال بعد  یحدث ماذا 2-5

البالغ  تأكیدًا  التحدیثات  ھذه  تتضمن  أن  ویمكن.  تحدیثات   إلیك  بنا، سنرسل  الخاصة  التحقیق  عملیة  من  كجزء  وطلب   باستالم 
  أنھ   في  ویتمثل التزامنا.  اتخاذھا  تم  التي  واإلجراءات  التحقیق  ونتائج  التحقیق  بدأت  قد   الشركة  أن  على  وتأكیدًا  إضافیة  معلومات

 .التحقیق التحدیثات والتعلیقات بشأن من ممكن قدر أكبر لتقدیم جاھدین وسنسعى. التحقیق استمرار أثناء تحدیثك سیتم
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 الحوكمة. 3

 المبلغین لجنة 3-1

  من   اللجنة  وتتألف.  ومتسقة  وموضوعیة  مستقلة  بطریقة  السیاسة  ھذه  إدارة  عن  المسؤولیة  المخالفات  عن  المبلغین  تتحمل لجنة
 .المخالفات عن اإلبالغ برنامج وفعالیة تنفیذ  عن   والمسؤولین  المسؤولین التنفیذیین المدیرین كبار من مجموعة

 المبلغین  حمایة 3-2

 عن   المبلغین  ھویة  لحمایة  معقول  ھو  ما  كل  تتخذ   أن  ویجب  المخالفات  عن  المبلغین  حمایة  عن  الكاملة  المسؤولیة  الشركة  تتحمل
 موافقة   أو   القانون  تطبیق  قبل  من  تحقیقًا  المشكلة  تتطلب  لم  ما  المخالفات  عن  المبلغین  للجنة  إال  معروفة  تكون   لن  والتي   المخالفات

 .المبلغین من مقدمة

 من   المخالفات  عن  المبلغین   لحمایة  اإلجراءات الرامیة  على  الموافقة  كذلك المسؤولیة عن   المخالفات  عن  المبلغین  لجنة  وتتحمل
 الصالحیة لما یلي: ولدیھا االنتقام

 ؛ األمر في التحقیق منحك إجازة أثناء •

 ؛ مختلف موقع أو  أعمال وحدة أو قسم إلى نقلك •

 .الشركة مع عملھم  فترة للعقاب خالل المخالفات عن المبلغین تعرض عدم المتابعة والحرص على •

  أي  یشمل توجیھ وھذا . السیاسة  لھذه وفقًا مخالفة بارتكاب ادعاء أو  حالة  عن نیة بحسن یبلغ شخص أي معاقبة ونحظر من جانبنا
بالتطلعات   اإلضرار  أو  اإلبالغ  متطلبات  تغییر  أو  الوظیفیة  الراحة  وسائل  في  تغییر  أو  العمل  واجبات  في  تغییر  أو  انتقام  أو  توبیخ

 الشخص. د بالضرر علىیعو الذي المتعمد  اإلغفال أو ذلك من بأي بالقیام التھدید  أو أو السمعة المھنیة

 المخالفات عن اإلبالغ سیاسة في التغییرات 3-3

.  واللوائح  التشریعات  وكذلك   والتحسینات  الممارسات  وأفضل  قیمنا  لمواكبة  السیاسة  ھذه  إدخال تغییرات على  یتم  آلخر، قد   حین  من
 . المصلحة  أصحاب  لجمیع  وإبالغھا  المخالفات  عن  المبلغین  لجنة  قبل  یجب الموافقة علیھا من  السیاسة  ھذه  على  تطرأ  تغییرات  وأي

 


