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 سياسة المبلغين 
 ذي شأن أو  أمر ٌمقِلقاإلبالغ عن 

 
 مقدمة 

بشكل مس  جراءإل  ة  جاهد  لوبجفيرتي   سعىت  التجارية  األنشطة  و ئو جميع  أصحاب   ية،شفافب ل وفعال  تجاه جميع  وبنزاهة واحترام 
  .قواعد السلوك والسياسات التي تؤكد التزامنا بحماية مبادئنا ميثاقدرجة في إن قيمنا م   .المصلحة

 الغرض 
ا عن أي سلوك غير أخالقي  هي وسيلة لإلبالغ داخلي  "(  السياسة ")والمشار إليها فيما بعد بـ  سياسة المبلغين عن المخالفات هذه  

من أجل الحفاظ على خط اتصال  ذي شأن  أمر  اإلبالغ الداخلي عن  على  ع  ج  ش  ي    ،لوبجفيرتي في   .مشتبه فيهإجرامي  أو حتى  
  .قواعد السلوك لدينا ميثاقمفتوح وإيجابي وفقا ل

ع   ج    مديرهمأو سوء تصرف مشتبه به إلى    ،عن أي سوء سلوك  ،بحسن نية  ،ن على جميع المستويات على اإلبالغو الموظفي ش 
   .من يعلوه في المستوى أو المباشر 

الموظفين   أن  المفهوم  في    غين بل   الم  ومن  يشعرون  معينةقد  سلوك    حاالت  سوء  أي  لإلبالغ عن  االرتياح  عدم  أو  القدرة  بعدم 
  أمر عن  م ب ل  غ  توفر هذه السياسة وسيلة لكل موظف    ،وبناء  على ذلك .أو من يعلوه في المستوى   المباشر  مديرهمإلى  مشتبه به  

 ،محليال  االلتزام  سئولم ك  ،لوبجفيرتي عي نا  في  كونه موظفا  م  ل  اإلبالغ   مسئولإما عن طريق    ،اإلبالغ العاديةقلق خارج قنوات  م
  .المستقل الخارجي الخط الساخن أو عبر، أو مدير الموارد البشرية ،الصحة، والسالمة، والبيئة سئولأو م

ويتم التحقيق فيها على الفور دون المخاطرة باللجوء إلى الموظف الذي يقدم التقارير   تامة،  بسرية  يتم التعامل مع جميع التقارير
  .بحسن نية ريرهمطالما تم إعداد تق

 نطاق ال
الموظفين جميع  على  السياسة  هذه  في    والمسئولين،  ،تنطبق  المتعاقدين  ،لوبجفيرتي والمديرين  من    ،والموظفين  وغيرهم 

 .("الموظفين"ـ ب  جميع ا ميشار إليه)من خالل اتفاق  مشاركينال

 .ستبعد المخاوف التي تم تحديد إجراءات محددة بشأنها أو التظلمات الشخصية للموظفين من نطاق هذه السياسةت  

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 الجرائم التي يمكن اإلبالغ عنها 
أو مالية   ،أو تشغيلية  ، أو بيئية  ،أو خرق أو سوء سلوك لطبيعة عامة  ،أو سوء تصرف  ،أي مخالفة فعلية أو مشتبه بهاتعتبر  
والسياسات   ،قواعد السلوك لدينا   ميثاقبما في ذلك المخاوف التي قد تعتبر انتهاك ا ل  ،بناء  على أسباب معقولة لوبجفيرتي داخل  

 . عنها إلبالغا يجبواللوائح المحلية هي حادثة  ،والقواعد ،أو القوانين/واإلجراءات الداخلية و
 :ما يلي ،على سبيل المثال ال الحصر ،اإلبالغ عن وقوعهواجب يشمل الحادث ال

 المحاسبة أو الضوابط المحاسبية الداخلية أو مسائل مراجعة الحسابات؛  •
 التالعب بالمعلومات السرية أو إخفائها أو إساءة استخدامها؛  •
 الرشوة أو الفساد؛ •
 الخداع؛  •
 الضرر البيئي؛  •
 أو السرقة؛ الغش  •
 المخاطر الصحية؛  •
 التداول من الداخل؛  •
 إساءة استخدام السوق؛  •
 غسل األموال؛  •
 األمن؛   (تكنولوجيا المعلومات) •
 االحتكار؛  ومكافحةالمنافسة  •
 عقوبات؛ قوانين ولوائح الرقابة على الصادرات وال •
 تضارب المصالح؛  •
 التمييز؛ و  •
 . التحرش الجنسي •
 

 

 

 

 

 

 

 

 أمر مقلق كيفية اإلبالغ عن  
 :بالطرق التالية أمر مقلق قد يبلغ أحد الموظفين عن 



 
 

 
 

  .أمر مقلق فور ا عند الكشف عن من يعلوه في المستوى أو  المباشر مديرهماإلبالغ إلى  -1
 
 :جراءاإل
بما   كتابة    ألمر المقلقاستالم"  مدير اال"  ل ئو من الموظف المس  أمر مقلقالمدير الذي يتلقى  يجب أن يسجل   .1

 ؛ بالغ في ذلك تاريخ اإل
ويجب أن يتم إعطاؤه نسخة من التقرير    ،وتوقيعه  بالغيجب على الموظف الذي يقوم باإلبالغ مراجعة ال .2

 الموقع على الفور؛  
الم    ستالميجب على مدير اال .3 التقرير  الئو ع إلى الموظف المسوق  تسليم  الذي هو الشخص   ،بالغاتل عن 

 ؛(بالغ"اإل سئولم") المبلغين عن المخالفات بشكل سري  قضاياالذي يتم تعيينه إلدارة 
 .ول اإلبالغئ من مس بالغويجب أن يتلقى الموظف المبلغ إقرارا  باستالم ال .4
 

التقارير   -2 يقدم  الذي  الموظف  كان  تقديم    منزعجإذا  على  قادر  غير  في   المباشر،  مديره  إلى  بالغأو  يعلوه  من  أو 
 .المستقل الخارجي  أو استخدام الخط الساخن  ئول اإلبالغ،اإلبالغ مباشرة إلى المسالم بل  غ  يمكن للموظف    المستوى،

إلى الوصول  مدا لألخالقيات   الساخن  فيرتيجلوب  خط   يمكن  طوال  24ر  على     اليوم  ساعة 
www.fertiglobe.ethicspoint.com  الساخن   الخط  ومكالمات اإللكتروني البريد رسائل حفظو  استالم يتم

من  على ومكالماتهمبالغاتهم،   إجراء  طلب لألفراد يجوز .لوبجفيرتي  ي شركه ثالث طرف بائع قبل لألخالقيات 
 .مجهول أساس

 
     بالغ اإل  مسئوليجب على    ،أو عن طريق البريد اإللكتروني لإلبالغ عن المخالفات  ،إما مباشرة  بالغوعند استالم ال

 .بالغا باستالم الإقرار   ،قدر اإلمكان ،لغب   أن يقدم إلى الموظف الم  
 
الم   -3 العليا على   (2)  وأ  ، االنتقام (1)  غ يخشىبل   إذا كان الموظف  اإلبالغ   سئولأو م  ،مستوى وحدة األعمالاإلدارة 

  بعدم القدرة، أو عدم الراحة لغ يشعر  ب   هناك أسباب أخرى من أجل أن الموظف الم  (  3)أو    ،مر المقلقالمتورط في األ
 .مباشرة لتزاماال سئولاالتصال بم لم بل  غموظف اليمكن ل ، سئول اإلبالغإلى م بالغاتلتقديم ال

(Folkert.Vanbreugel@fertiglobe.com ) 
 
 
 
 
 
 

 إجراء التحقيق
المس رأى  اإلبالغ  ئولوإذا  م  ،عن  قلق    لتزام االسئول  أو  هناك  أن  مشروع  للمجموعة  السياسة  ،اا  نطاق هذه  تحقيق    ،وفي  ي جرى 

  .يمكن بعد ذلك إجراء تحقيق كامل إذا وجد سبب معقول لذلك ،أولي

http://www.fertiglobe.ethicspoint.com/
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ط   ذلكل  وإذا  ال  ،ب  للموظف  التحقيق  م بل  غيجوز  سير  معلومات عامة عن  يتلقى  إعطاء هذه    ،ونتائجه  ،وإقفاله  ،أن  يكن  لم  ما 
أمر  في الوقت المناسب إذا لم يتم العثور على سبب معقول لمتابعة    م بل  غوسيتم إبالغ الموظف ال .ا بالتحقيقالمالحظات ضار  

  .وإجراء مزيد من التحقيقات مقلق

 

 حظر االنتقام 
ال لوبجفيرتي تبذل  سوف   الموظف  لحماية  جهد ممكن  منكل  هويته    ،االنتقام  م بل  غ   لوب جفيرتي   حظرت    .سريةالوالحفاظ على 

فرد أي  من  الحادث    ،االنتقام  أن  معقول  اعتقاد  أساس  يحدث  ا مستمر    مازال  الواقععلى  أن  المرجح  من  تقرير    ،أو  أو   ،اويقدم 
  .، أو وكالة إنفاذ القانون أو ذاتية التنظيم ،أو حكومية ،تنظيمية وكالة ا إلى أيأو خارجي   ،ا وفقا للسياسةيقدم معلومات إما داخلي  

 ،مدير الموارد البشريةب إلبالغ عن حادث االتصال على الفور  ا  بسبب  يعتقدون أنهم تعرضوا لالنتقاميجب على الموظفين الذين  
  إنهاء   تصل إلى، وتشملفي أعمال انتقامية إلجراءات تأديبية    متورطون وقد يخضع الموظفون ال .للمجموعة  لتزامل االئو أو مس

  .العمل أو عقد الخدمات

هم فقط الذين    (م"له  صرحاألشخاص الم")  مر المقلقأو التحقيق في األ  ،مشاركتهم ضرورية للتعامل معفقط األفراد الذين تكون  
 .غبل   لديهم علم بهوية الموظف الم  

 

 مجهولة المصدر  بالغاتال
تقديم هوياتهم إلى  لوبجفيرتي يشجع   التحقيق  مسئول اإلبالغ  الموظفين على  لتيسير  ال .كوسيلة  التعامل مع جميع  بالغات  يتم 
  .صرح لهمإال لألشخاص الم لم بل  غعن اسم الموظف ا فصاحولن يتم اإل تامة،بسرية 

غ عنه على  بل  وسيتم التحقيق في الحادث الم    ، فلن يطلب منه ذلك  ،اإلبالغ دون الكشف عن هويته  م بل  غإذا اختار الموظف ال
  .مةقد  اإلمكان باستخدام المعلومات الم   النحو المناسب قدر

 

 ة السري
ال سريةبالغات  وستعامل  بطريقة  الحوادث  المناسب  ،عن  لفيرتيجلوب .بالقدر  االقتضاء  ،يجوز  بالغات عن  فصاح  اإل   ،عند 

ثالثة ألطراف  بها  تتعلق  حقائق  وأي  التنظيمية  ،الحوادث  الوكاالت  ذلك  في  الحكومية  ،بما  القانون   ،أو  إنفاذ  وكاالت  أو    ،أو 
 .تحقيقو  ،نتيجةو  ،ويتعين على األفراد الحفاظ على السرية فيما يتعلق بأي تقرير .ذاتية التنظيم لوكاالتا

 

 والجزاءات  االدعاءات الكاذبة
وعلى سمعة    ،يمكن أن يكون لالتهامات الكاذبة تأثير كبير على السمعة الفردية .تسامح مع االتهامات الباطلةت ال    لوبجفيرتي 
الموجهة   .لوبجفيرتي  االتهامات  التسامح مع  يتم  آخرب ولن  بموظف  الضرر  إلحاق  الموظف  أسواء    ، لوبجفيرتي ب أو    ،نية  كان 

 أمور مقلقة عن فقط لوبجفيرتي  بلغ موظفوي  قد .كاذب  بالغأو تقديم    ،قد يستفيد شخصيا  من اإلبالغ عن اتهام كاذب  لم بل  غا



 
 

 
 

ال  .النية سنبح تزوير  يتعمدون  أنهم  يتبين  الذين  الموظفون  تتفق مع م  بالغات،وسيخضع  بطريقة ال  التصرف  قواعد    واثيقأو 
  .لإلجراء التأديبي حسبما هو مناسب لوبجفيرتي لالسلوك 

 :يلي ما التأديبية اإلجراءات وتشمل

 خطي؛  تحذير •
 الترقية؛ تعليق •
 ؛ لدرجة الوظيفيةا تخفيض من أخرى  أشكال أو أخرى  إدارة إلى نقل •
 األخرى؛ العمل شروط أو المكافأة تعليق •
 وقفه؛  أو العمل إنهاء •
 أو/و ة؛المدني  االدعاءات ؛بالغال لطبيعة تبعا   •
  .مختصة  سلطة أي أو الشرطة إبالغ •

 

 التساهل 
 .الموظف  يشاركون فيهأو شكل    ،أو طريقة  ،اإلبالغ عن حادث الذي في أي شكل  لمبلغينموظفين ا لل  ه يمكنأن  لوبجفيرتي قر  ت 

 . بل  غين الم   سياسة تساهل تتعلق بالموظفين ،الخاص احسب تقديره ،طبقت أن  ،بالقدر المناسب والمتناسب لفيرتيجلوب،ويجوز 

 

 تقارير لجنة المحاسبة ومراجعة الحسابات 
أو مسائل مراجعة   ،الضوابط المحاسبية الداخلية  وأ  ،المحاسبةب الحوادث المتعلقة    بالغاتعلى الفور ب   مراجعةيتم إخطار لجنة ال

 . فوري  اهتمامالتي تحتاج إلى  مور ذي الشأنالمتعلقة بالحوادث واأل بالغاتجميع ال مراجعةوتعالج لجنة ال .الحسابات

 

 االحتفاظ بالسجالت 
إذا كانت المعلومات ذات صلة   .ا للقوانين واللوائح المعمول بهاوفق    ،الحوادث  بالغاتالمتعلقة ب مستندات  يجب االحتفاظ بجميع ال

قضائية دعوى  محتملين أو    استجوابأو    ،بأي  أو  معلقين  إتالفها  ،تحقيق  عدم  تلك   ،فيجب  فترة  طوال  بها  االحتفاظ  ويجب 
االالدعوى،   التحقيق  ستجواب،أو  الضرو   ،أو  حسب  ذلك  وفق  وبعد  بهارة  المعمول  واللوائح  للقوانين  واإلجراءات    ،ا  والسياسات 

  .الداخلية



 
 

 
 

 لوب جفيرتيمخطط انسيابي لخيارات اإلبالغ عن الحوادث في  )أ(:المرفق 

 ؟ الإلبالغ عنه أمر مقلقهل لديك حادث أو 
 

  نعم    نعم   

 ال 

     

 او 

 نعم    نعم   

 

 ال  

  

 نعم      

 

 ال  

 نعم      

 

 ال  

 

 

 

 
 
 

أبلغت   /ناقشت معت هل 

مديرك  عن ذلك إىل 

؟   المباشر

مديرك المباشر حصل هل 

أو   مر المقلقال  بالغ

 الحادث؟ 

إبالغ مناسب كذلك   سئول سيتوىل م

 لبالغ. معالجة ا 

  كويتم إبالغ  بالغ،نسخة من الستستلم 

 .عند إغالق القضية

ما  
ما
ة ت
ول
جه

 م
ير
 غ
ها
كن
ول
 ،
ية
ش

 

 
 
حاول أن  ا، إذا كان ذلك ممكن

 مر المقلق. تناقش ال 

أبلغت   /ناقشت معت هل 

   عىلل ذلك إىل المدير ا 
  ف 

  مستوى؟

     حصلهل 
المدير العىل ف 

مر  عىل بالغ بال  المستوى 

 أو الحادث؟  المقلق  

إبالغ مناسب كذلك    سئولوسيتوىل م

  .معالجة التقرير

  كويتم إبالغ  بالغ،نسخة من الستستلم 

 .عند إغالق القضية

 

تشعر  أو هل هل يمكنك  

  تقديم 
عن    بالغبالراحة ف 

  ئولالحادث إىل مس 

 الخاص بك؟ لبالغات ا 

إبالغ مناسب كذلك    سئولوسيتوىل م

  .معالجة التقرير

 .ستتلقى نسخة من التقرير

  تقديم  
بالغ  هل ترغب ف 

  ئولعن الحادث إىل مس

ام اال  للمجموعة؟ليى 

 تقرير إىل فولكرت فان بريوغل 

در
ص
لم
ة ا
ول
جه

وم
ة 
شي

 

عن   بالغ يمكنك تقديم 

الحوادث عير الخط الساخن 

www.fertiglobe.ethic

spoint.com 

 

 فيرتيجلوب.سوف تتواصل مع مستشار خارج منظمة 

للحصول عىل اتصال مع المستشار، عىل سبيل المثال لتوفير  سوف تتلقى رقم حالة فريدة 

  .معلومات أو أدلة إضافية

 .الحادث الخاص بك بالغا عىل إعطاء مالحظات حول عملية التعامل مع  سوف تكون قادر  

http://www.fertiglobe.ethicspoint.com/
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 ة المنتظم مراجعةوال توثيقال
 

 فيرتيجلوب  المؤسسة نطاق 
 لتزامبرنامج اال العملية األصل 

 فولكرت فان بروغل مالك الوثيقة 
 فيرتيجلوب  إدارة مجلس معتمد من قبل 

 2020يونيو  30 تاريخ النشر األولي
 2020يونيو  30  تاريخ سريان المستند 

 - تم تحديث المستند حسب 
 فولكرت فان بروغل شخص جهة االتصال 

 1,0 اإلصدار 
 
ومراجعتها   لوبجفيرتي التزام  قوم  ي  دوري  بشكل  السياسة  هذه  فعالية  الضرورةوتهذيبها،  بتقييم  أي   ،حسب  لتعكس  ذلك  في  بما 

بها القوانين المعمول  تتطلبها  ا .تغييرات  السياسة إلى  توجيه أي اقتراحات إلدخال تحسينات على هذه   لوبجفيرتي   لتزاميمكنك 
 compliance@fertiglobe.com على

 


