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 والغرض   مقدمةال .1
 

وفقا لقيم مجموعة هائل سعيد أنعم الراسخة والتي تنطلق منها عند ممارسة أعمالها وأنشطتها، فإن مجموعة  

تسعى من    "( المجموعة)ويشار إليها في هذه السياسة بـ "وشركاتها التابعة    إقليم اليمن  – هائل سعيد أنعم  

ق والعمل الجماعي والثقافة التنظيمية في  خالل هذه السياسة إلى تعزيز قيمها األخالقية ومبادئها وروح الفري

 جميع األوقات، مما يعزز عملياتها وأنشطتها. 
 

األخطاء بسبب سوء التصرف غير المتعمد أو المتعمد،  أو    مخاطر ال  من وقت آلخر بعض قد تنشأ  ومع ذلك،  

اتخاذ التدابير المناسبة لتحديد هذه الحاالت ومحاولة    شؤون قانونية وامتثال   كقطاع من واجبنا    ه ونحن نعتقد أن

  نقلل أو نمنع ، كما نعتقد أنه يمكننا أن  "المجموعة "معالجتها من خالل تشجيع ثقافة االنفتاح والمساءلة داخل  

 مثل هذه الحاالت من الحدوث.
 

على معايير عالية من  المعنيين بهذه السياسة المحافظة    "المجموعة "كما نتوقع من جميع موظفي ومنتسبي  

واإلبالغ    ،"المجموعة"المتبعة في  المهني وأخالقيات العمل  السلوك واألخالق المهنية وفقا لقواعد السلوك  

 هذه المبادئ األساسية والقيم المتوارثة. لعن أي مخالفات 
 

من هذه السياسة هو التأكد من أن الموظفين وكل األشخاص المعنيين لديهم الثقة والطمأنينة إلثارة   غرض وال

ولين أو من االنتقام، على أساس أن أي مسائل قد يثيرونها  ؤ أي مسائل ذات أهمية حقيقية دون خوف من المس

 يتم التحقيق فيها على نحو مناسب وبصفة سرية. س ستؤخذ على محمل الجد و
 

 إذا كنت تفكر في التقدم ببالغ، يجب عليك قراءة هذه السياسة أوالً. وذلك من أجل معرفة: 

 . • نوع البالغات التي يمكن إثارتها 

 . • كيف سيتم حماية الشخص المبلغ من اإليذاء والمضايقة أو االنتقام 

 ا. • القنوات الصحيحة والمعتمدة لإلبالغ وتدرجه

 

 هدفال .2

 

 عن طريق:   بشكل مفتوح وشفاف وعادل  " المجموعة"عمل   نحو التقدم   هذه السياسة هو الهدف الرئيسي من  

 

 عمالها. وأ  " المجموعة"ـ  والذي يضر ب غير النزيهتعريف التصرف  -1

 تشجيع مبادئ االفصاح والشفافية والتعبير عن المخاوف.  -2

 . غير النزيهة تصرفات االمتثال والمخالفات توفير وسائل اتصال فعالة واخذ االستشارات التي تتعلق ب -3

ومبادئها االخالقية واللوائح    "المجموعة "لقيم  لقواعد السلوك المهني واخالقيات العمل وتعزيز االمتثال  -4

   لها. والسياسات الداخلية 

 على االمتثال الى التشريعات والقوانين والمعايير المحلية والدولية.   "المجموعة "تأكيد حرص   -5
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 نطاق عمل هذه السياسة  .3
 

في   العاملين  األفراد  كافة  السياسة على  كانوا  ،  "المجموعة "تطبق هذه  الوظيفية سواء  الدرجات  كافة  في 

والمتدربين   المتطوعين  إلى  باإلضافة  أو متعاقدين  دائمين  الخدمات  موظفي  وموظفين  المقاولين ومتعهدي 

 .  "المجموعة "وأي طرف يؤدي العمل نيابة عن   والوكالء

إلى استبدال اإلجراءات    " والتصرفات غير النزيهة  باالمتثالسياسة اإلبالغ عن المخالفات المتعلقة  "ال تهدف  

 : إنه ، حيث الحالية للشكاوى

إذا كانت   التظلم أو الشكاوى  شكوتك  •  إثارة ذلك بموجب إجراءات  تتعلق بمعاملتك كموظف، فيجب عليك 

 . أوالً  الخاصة بالموارد البشرية 

فيجب رفعها كشكوى  • إذا كان لدى العميل أو المورد مخاوف بشأن الخدمات المقدمة له أو المعامالت معه،  

 . أوالً  إلى اإلدارة المختصة 

مثل: الشائعات، المعلومات الموجودة  ال تندرج تحت هذه السياسة    من البالغات   باإلضافة إلى أنواع أخرى

(، الخالفات حول القرارات اإلدارية، أي  في الصحف وعلى مواقع التواصل  على النطاق العام )المقاالت 

بلغ مصلحة شخصية من  ، االدعاءات التي يكون للم  ما تم ذكره بأنواع البالغات ال تندرج تحت    شئون سياسية

 نتيجتها، الخالفات الشخصية أو النزاعات مع الزمالء. 
 

 ما الذي يجب اإلبالغ عنه؟  .4
 

باالمتثال:   المتعلقة  مع    وأشركاتها    وأ  "المجموعة "توافق    عدمالمخالفات  القوانين  وتعليمات  الموظفيها 

التوافق مع السياسات واإلجراءات    عدم  ألنشطتها، باإلضافة ايضا إلى   " المجموعة "واللوائح أثناء ممارسة  

للمجموعة العليا  اإلدارة  والقواعد وقرارات  والنظم  السلوك  الداخلية  "قواعد  ويأتي على رأسها مخالفات   ،

 . " المجموعة "المهني وأخالقيات العمل" لـ 
 

ال  / النزيهةتصرفات  سوء التصرف  تتبناها   القيم والمبادئ وهو كل تصرف او سلوك يخالف    :غير    التي 

بقواعد  تم ذكر أهمها  قد  التي  ومصالح األطراف    أوعمل  المنذ نشأتها أو التي ال تحافظ على بيئة    " المجموعة"

 . " المجموعة"لـ  السلوك المهني وأخالقيات العمل

 

 ذلك: وادناه نماذج على 

غير النزيهة والمتضمنة في الموقع الخاص  أو التصرفات    باالمتثالهذه القائمة ليست شاملة، وهي تمثل أمثلة للمخالفات المتعلقة  

 .  Ethics point –Navex Globalباإلبالغ عن المخالفات والمدعوم من 

 

oint.comyemen.ethicsp-WWW.hsa 

 

 

 

 

 

 

http://www.hsa-yemen.ethicspoint.com/
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 الوصف واألمثلة  نوع البالغ 

مخالفة لوائح وسياسات المجموعة  

ي واخالقيات  
وقواعد السلوك المهن 

 العمل. 

ي تنتهك بشكل مباشر  غير المقصودة  الترصفات المقصودة أو  
سياسات أو  أو غير مباشر  الن 

أو   للمجموعة  السلوك    قواعد إجراءات  ي 
تشمل:  المهن  وعدم  )األمثلة  الرسية  اتفاقات 

كات(  نت، لوائح الرسر ي الوظائف، األمان، استخدام اإلني 
 
 اإلفشاء، مقاييس التعيير  ف

مباشر  مخالفة القوانير  المحلية او الخارجية  بشكل  تنتهك  ي 
الن  بها    الترصفات  المعمول  المحلية  التنفيذية  القوانير   ولوائحها 

ي حال  
 
كانت العمليات تمتد بشكل مباشر أو غير مباشر إىل باإلضافة إىل القوانير  الدولية ف

 .  دول أخرى تتبع معايير وقوانير  أخرى أو لها متطلبات امتثال أكير

بالحسابات  متعلقة  مخالفات 

 والمراجعة والتدقيق 

أو التسجيل   للبيانات  الدقيق  غير  أو  المنتظم  االتباع   غير  عام    عدم  لممارسات  ل بشكل 

المقبو  أو  المحاسبية  األساسية  لة  المبادئ  تطبيق  التالعب    ،GAAPللمحاسبة  سوء  أو 

ي    باإليرادات الغير مناسب والمقصود، أو إخفاء البيانات،  أو المرصوفات أو التبويب المحاسن 

 أو استغالل الثغرات الرقابية بالدورات أو عدم اإلبالغ عنها. 

ي قطاع األعمال االتفاقات الشفهية أو   مخالفات متعلقة بمكافحة االحتكار
 
تيبات أو التعهدات مع أطراف أخرى ف المكتوبة أو الي 

لتثبيت األسعار، أو مقاطعة موردين أو عمالء بعينهم، أو تخصيص منتجات أو مناطق نفوذ  

أو أسواق، أو تبادل معلومات تنافسية حساسة، باإلضافة إىل المفاوضات حول األسعار أو  

داد الرص   ائب أو النفقات أو التنافس أو الخطط التسويقية أو  المخصصات التجارية أو اسي 

 .الدراسات أو خطط اإلنتاج أو اإلمكانات أو أي معلومات شية أخرى

أنه أي حدث تكون فيه للشخص  يعر  مخالفات تضارب المصالح   المصالح  أو  " ف تضارب  أو عامل  مثل أي موظف 

ي 
الموضوعية    مصلحة خاصة أو شخصية بحيث تبدو وكأنها ستؤثر عىل  " مهن  الممارسة 

البائعة،   الجهات  مع  الالئقة  غير  العالقة  تشمل:  )األمثلة  الرسمية.  لواجباتها   / لواجباته 

، اسناد االعمال  الرشوة، سوء استخدام المعلومات الرسية، العالقات غير الالئقة مع العمالء 

 ( بهدف مصلحة شخصية

المعلومات  عن  اإلفصاح  مخالفات 

 الرسية/الخاصة 

المملوكة   التجارية  األشار  أو  الفكرية  للملكية  ي 
القانون  وغير  به  المرصح  غير  اإلفشاء 

، أو قواعد   للمجموعة  باإلضافة إىل المعلومات الخاصة بالعاملير  أو العمالء أو المستهلكير 

حة   وعات المقي  وعات التسويقية والمرسر كة أو الخاصة بها، والمرسر البيانات التسويقية للرسر

ات  .ت، باإلضافة إىل بيانات األجور والتعويضات والمزايا والدرجات الوظيفيةيجيا واالسي 

ر و  أو التنمر مخالفات التميير  أو التحرش أو مادي يحدث بال مي  ي 
الطرف اآلخر  أي سلوك لفظ  يقابله استياء من  يكون  و الذي 

بسبب النوع، أو الديانة، أو األصول العرقية، أو المعتقدات. )األمثلة    الشخصموجه نحو  

 ، ي التعيير 
ي من  توجيه النكات الغير مقبولة إىل االشخاصتشمل: التحير  ف 

، الفصل التعسف 

قيات، التعويض غير المنصف، استخدام لغة غير الئقة(  ي الي 
 العمل، التحير  ف 

باالستغالل   متعلقة  مخالفات 

 ارد أو فرص االعمالالشخصي للمو 

؛ االستيالء أو   كة، المعلومات أو المنصب لتحقيق مكسب شخصي استغالل ممتلكات الرسر

ي  تحويل أي فرصة عمل أو فكرة  
كة بأي شكل  والن  كة. منافسة الرسر قد يكون فيها فائدة للرسر

 أو التأثير عىل إيراداتها أو مرصوفاتها.  من األشكال

)عىل مخالفات االختالس  االحتيال  االستيالء  طريق  عن  الشخص(  رعاية  تحت  بثقة  الموضوعة  الممتلكات   

ي الدفاتر، سوء استخدام األموال، 
وذلك لالستخدام الشخصي )األمثلة تشمل: األخطاء ف 

ي األموال السائلة
 ( ، تبديد العهدسوء الترصف ف 

والصحة   السالمة  قوانير   مخالفات 

 المهنية وحماية البيئة 

ي  
أو الئحة أو سياسة أو إجراء فيما يتعلق بالتعامل مع المواد الخطرة  مخالفة أي قانون بين 

 .ن، أو السالمة والصحة المهنيةأو التخلص منها أو صحة وأمان األشخاص اآلخري 

أو  التقارير  أو  العقود  تزوير  مخالفات 

 السجالت 

ي تغيير أو اختالق أو تزييف أو تزوير كل أو جزءا من 
المستند أو العقد  تزييف السجالت يعن 

الحصول عىل م السجل من أجل  أو  ير  أو  العقد  أو  المستند  أو للخداع فيما يخص قيمة  ة 

 .السجل
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الحياد  بعدم  متعلقة  مخالفات 

 والنشاط السياسي  

تنتهك   ي 
الن  المناسبة  غير  للمجموعة األنشطة  السياسي  المسا الحياد  ذلك  ي 

 
ف بما  همة  ، 

مة  لل  أو موارد المجموعة   الخاط  ألموال  مالسياسية داخل المجموعة أو االستخدا 
َ
ُمساه

 . لتحقيق مكسب شخصي السياسية أو 

بالموردين   متعلقة  مخالفات 

 والمقاولير  

المالئم   كة وإجراءاتها؛ واالختيار غير  الرسر تنتهك سياسات  ي 
الن  المقاول  أو  المورد  أنشطة 

إر  أو  السيئة  والمفاوضات   ، الشخصي للمكسب  المقاول طبقا  أو  للعقود عىل  للمورد  ساء 

 .أطراف أخرى

غير   باالستخدام  متعلقة  مخالفات 

 المرصح به لحقوق الملكية الفكرية 

اعات، البحوث   ي ذلك االخي 
 
ي والغير مرصح به للمعلومات الرسية بما ف

اإلفشاء الغير قانون 

توجيهات  و  األفكار،  التحسينات،  التصاميم،  واالكتشافات،  والصيغ،  الفنية  البيانات 

، معلومات   النرسر اع، حقوق  براءات االخي  التجارية،  العالمات  الكمبيوتر،  برامج  التصنيع، 

 .األسعار والمعلومات المالية الغير معلنة والوثائق ذات الصلة

تتضمن انتهاك قوانير  عمالة األطفال، أو المساومة الجماعية أو القضايا النقابية للعمل، أو   مخالفات العمل والعمال 

ها من المسائل المتعلقة بحقوق العمالالعمل   أو مخالفة معايير الحفاظ    القرسي، أو غير

 .عىل حقوق االنسان

المقصودة؛   مخالفات متعلقة بسوء السلوك   العمدي  أو  اإلساءة  قاعدةأو مخالفة  االنتهاك  أو  يؤثر عىل سمعة    قانون  بما 

كة أو بيئة العمل.   الرسر

البيع   بعمليات  متعلقة  مخالفات 

 والتسويق 

يات مثل ي المبيعات أو المشي 
كة ف  التسعير الخاط  أو   مخالفة سياسات المجموعة أو الرسر

ها.  ي العموالت وغير
 عدم منح الخصومات أو تلف 

استخدام   بإساءة  متعلقة  مخالفات 

 األصول أو الخدمات 

ي أغراض غير متعلقة بالعملاستخد
كة بدون ترصي    ح ف   .ام موارد أو معدات الرسر

تعرض أي شخص ممن قاموا باإلبالغ بنية حسنة عن إحدى قضايا االمتثال للسب أو اإليذاء   مخالفات متعلقة باالنتقام

 .الجسدي أو التميير  العنرصي أو المضايقة

موظفير   العمل )مثل األدوات أو المواد( أو إعاقة التصنيع من قبل التدمير ممتلكات صاحب   مخالفات متعلقة بالتخريب 

كة   الرسر المتعاملة مع  العمل،  أو األطراف  إبطاء  المعدات، الرسقة،  )األمثلة تشمل: تدمير 

وسات الكمبيوتر(   فير

تعريف مخالفات الضمانات  امات  يمكن  وااللي   الحقوق  عدم ضمان  بانها  الضمانات  اثناء    المتعمد   مخالفات 

كة أو األشخاص والذي يؤدي لضياعها   . التعاقد سواء للرسر

يمكن تعريف استخدام المواد المخدرة بأنه سوء استخدام العقاقير أو المواد سواء كانت   مخالفات تعاطي المخدرات 

كة أو قبله بما يؤثر عىل تلك االعمالوذلك اثناء ت   قانونية أو غير قانونية .  أدية العمل للرسر

العقاقير  المخدرة؛  العقاقير  المخدرات؛  تشمل:  ذلك  و   المنبهة   والمواد   )األمثلة  ي 
ف  بما 

وبات الكحولية  ( المرسر

ي عىل الممتلكات الشخصية ونقلها بغرض حرمان   مخالفات الرسقة 
فعل الرسقة؛ بالتحديد: االستيالء الجنان 

عي منها مالكها ا 
 .لرسر

م مع عدم انجازهم ألعمالهم بشكل مستمر وعدم علم  تزوير أحد الموظفير  لساعات عمله  مخالفات إساءة استخدام وقت العمل 

 .الرؤساء بذلك

غير   العمل  بظروف  متعلقة  مخالفات 

 اآلمنة 

آمنة بيئة  ي 
ف  الواجبات  جميع  ألداء  ورية  الرص  للمتطلبات  االستيفاء  عن   عدم    واالبتعاد 

المحتملة   ار ،  لألذى المجاالت  اإلض  اتباع  بالبيئة، و   العمدي  األمثلة:  الصحة  عدم  قوانير  

ي 
ف EPA ووكالة حماية البيئة OSHA واألمان المهن  أو  ،  أو معايير السالمة  وتوجيهات المرسر

تيبات الداخلية  . سوء الي 

تعبير عن   مخالفات متعلقة بالعنف أو التهديد هو  )األمثلة  العنف  لممتلكاته:  أو  للشخص  تلف  أو  إصابة  أو  إحداث سوء  نية 

وط(   تشمل: العنف المباشر أو الُمقنع أو المرسر

أن     مخالفات أخرى  المذكورةإذا شعرت  البالغات  تريد    أنواع  الذي  الظرف  أو  الفعل  أو  الحدث  ال تصف 

 .اإلبالغ عنه من فضلك استخدم هذا العنوان

 غسيل األموال ،  استغالل نفوذ ، والغش والتدليس ل: االحتيا بعض األمثلة 
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 مبادئ االساسية لهذه السياسة ال .5
 

 ً . تنظر  "المجموعة" هناك خطأ كبير وهام داخل    " قد يكون"ما يكون الموظفون أول من يدرك أنه    غالبا

إلى "اإلبالغ عن المخالفات" على أنه عمل إيجابي يمكن أن يقدم مساهمة    إدارة الشؤون القانونية واالمتثال

 لزمالء. لخيانة  ت وليس خططها،   نجاحعملياتها والمساعدة على كفاءة المجموعة و  رفع  مة في قي  

المعايير األخالقية الممكنة في جميع  المهنية ومعايير  البتحقيق أعلى    االمتثالإدارة الشؤون القانونية وتلتزم  

 ، مع التشجيع على حرية التعبير. الخاصة باإلبالغ عن المخالفات  ممارساتها 
 

 مبدأ السرية  ✓

سيتم التعامل مع جميع البالغات بسرية وسيتم بذل كل جهد ممكن لعدم الكشف عن هويتك إذا كانت هذه هي  

 .  لإلبالغ عن المخالفات  المذكور الحقا  إذا اتبعت اإلجراءات الصحيحة والتدرج المنطقي، ورغبتك

إدارة الشؤون القانونية  بواسطة    إجراءات أخرى للتحقيق  تأديبية أوإجراءات    تم تطلب االمر اتخاذ أما إذا  

إذا وافقت  ،  ب منك التقدم كشاهد ، لذلك قد ي طلاالستمرار بإخفاء هويتك، فقد ال يكون من الممكن  واالمتثال

 لك.  الكامل  فسيتم تقديم المشورة والدعم ذلك،على 
 

 

 التعامل مع الشكوك المجهولة ✓

 تفرق هذه السياسة بين البالغات المكتملة وبين المخاوف والشكوك أو االدعاءات الغير صحيحة. 

  من البالغات المكتملة   المبلغ أقل قوة بكثيرالشكوك والمخاوف التي يتم التعبير عنها دون الكشف عن هوية  

عند ممارسة هذه السلطة التقديرية،  و   .إدارة الشؤون القانونية واالمتثالولكن يمكن النظر فيها وفقًا لتقدير  

 العوامل التي يجب أخذها في االعتبار ما يلي:  فإن

 • مدى خطورة القضية المطروحة. 

 يدة المرفقة به. • مدى مصداقية البالغ والمستندات المؤ 

 مبدأ السرية. ل• احتمال تأكيد االدعاء من مصادر أخرى مع األخذ في االعتبار 
 

 

 مبدأ عدم التسامح تجاه الفساد بأي شكل من أشكاله.  ✓

والمنع القاطع لكافة األشخاص الذين يتعاملون بشكل مباشر أو غير مباشر سواء    الفساد،عدم التسامح تجاه  

وشركاتها أو في مصالحها بالمشاركة في أي فساد بغض    " المجموعة" شخصيا أو من خالل وساطة باسم  

 النظر عن أي عرف او ثقافة سائدة. 
 

 

 االمتثال الغير مشروط  ✓

لمالحقة    " المجموعة" ستتبع   والمعقولة  الممكنة  القانونية  الخطوات  متعمد    أعمال كافة  وأي خرق  الفساد 

للقوانين واللوائح المعمول بها، وكذلك أي خرق للسياسات واإلجراءات والنظم والقواعد الداخلية في نطاق  

 .  او االنتهاكات  االمتثال بغض النظر عن حجم أو شكل هذه الخروقات 
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ر يمكنك التواصل المباش
مع أحد أفراد إدارة 
الشؤون القانونية 

واالمتثال

يمكنك إرسال بريد 
إلكتروني إلى اإليميل 
الخاص باالبالغ

whistleblowing@ 
HSA.com.YE متضمن
التفاصيل الالزمة  

يمكنك استخدام الموقع 
المستقل لالبالغ 

والمدعوم من شركة 
Navex Global UK

HSA-Yemen.ethicspoint.com

هل يمكنك التحدث إلى 
المستوى اإلداري 

األعلى؟

هل يمكنك التحدث إلى 
مديرك المباشر، أو إلى 
مدير آخر داخل نفس 

الشركة؟

 

 

بلغ. مبدأ حماية ال ✓  م 

قدم للبالغ، وذلك لضمان  الم  موظف ضمان حماية ال  " المجموعة" تحتم مبادئ العدالة والشفافية واألمانة في 

 . تشجيع العاملين للمبادرة بالكشف عن المخالفات واإلبالغ عنها مع توفير الحماية الكافية لهم

اتخاذ اإلجراء المناسب الذي قد يتضمن  إذا قدمت ادعاًء بشكل خبيث لتحقيق مكاسب شخصية، فقد يتم  أما  

 إجراًء تأديبيًا. 

 والتصرفات غير النزيهة  متثال آلية اإلبالغ عن المخالفات المتعلقة باال .6
 

 

 

 

 

 

 

غب في التفكير في مناقشة مخاوفك مع زميل أوالً وقد تجد أنه من األسهل طرح  عزيزي الموظف، قد تر •

 األمر إذا كان هناك اثنان )أو أكثر( منكم لديهم نفس الشكوك أو المخاوف. 

 يجب أن يتم اتباع التسلسل السليم لإلبالغ، وذلك للتحقق من جدية البالغ والقدرة على متابعة كل البالغات.  •

تطمئن إلى أن بالغك قد تمت معالجته بشكل صحيح. ما لم تكن هناك أي أسباب قانونية لعدم القيام  يجب أن   •

لنا وطبقا   هويتك  الكشف عن  أخترت  ما  إذا  تحقيق،  أي  ونتائج  المحرز  التقدم  بذلك، سيتم اطالعك على 

 للظروف المحيطة في ذلك الوقت. 

هاز كمبيوتر أو هاتف نقال متصل باإلنترنت، أو حتى  يتم استخدام الموقع الخاص باإلبالغ باستخدام أي ج •

طريق   ) عن  المربع  الكود  السريعة(   –  QR Codeمسح  االستجابة  البرامج    رمز  أو  الهاتف  بكاميرا 

، والذي سيكون منتشر بالمواقع المختلفة وعلى الشبكات  المتخصصة بقراءة الرمز، لسهولة الوصول للموقع

 والمواقع الداخلية. 

أو   • استخدام خط ساخن مخصص  اإلبالغ عن طريق  أخرى مثل  قنوات  يتم طرح  مخصصة    تطبيقات قد 

 . ، وسيتم تحديث السياسة واالعالم بذلكفي المستقبل أو ضم إجراءات اإلبالغ مع الشكاوى لإلبالغ
 

 

 التطبيق  .7
 

 التوعية بالسياسة  ✓

  ، والمشاركة في جلسات التوعية التي ت عقد بشكل دورييجب على الموظفين جميعاً التعرف على هذه السياسة  

أي   عند عدم وضوح  الشركات  في  او  المجموعة  في  االمتثال  إدارة  لممثلي  وقت  أي  في  الرجوع  ويمكن 

 معلومة تخص هذه السياسة. 
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 استيفاء بيانات البالغات ✓

 - وهي: قبول بالغ وت مثل التفاصيل المطلوبة الستيفاء   

o    شكوك    الذي تريد االبالغ عنه؟ وهل هو تصرف محتمل  غير النزيه ما هو السلوك او التصرف(

 ؟ )حقيقة ويوجد أدلة مرفقة( او تم بالفعل  أو مخاوف( 

o  / المنطقة(  القطاع،  الشركة، فرع، اين يقع هذا التصرف بالتحديد؟ )االدارة 

o  لشهود إن وجدواوا غير النزيه سوء التصرف او السلوك  المخالفة أو اسم صاحب . 

o  التي يكون لها اثباتات مطلوبة لزمت"، وذلك لبعض البالغات إن "المرفقات المؤيدة لإلبالغ . 
 

 معه:  استقبال البالغ والتعامل   ✓

 . غير النزيهسوء التصرف / السلوك  الشكوك في المخالفة أو استكمال البيانات األولية عن حالة  -1

بالبالغات وحفظ رقم البالغ وكلمة المرور للتمكن من الرجوع  تسجيل البالغ على الموقع الخاص   -2

 للموقع ومتابعة البالغ الحقاً. 

يجب العلم بأن الموقع الخاص باإلبالغ هو سري جدا وليس تابع للمجموعة أو الشبكات الداخلية لها   -3

 تقديم خدمات استقبال البالغات. ولكن تم االستعانة بمورد عالمي متخصص وآمن ل

 أيام عمل.  6إلى  5الرد على البالغات المقدمة عن طريق موقع البالغ في خالل من يكون  -4

بلغ المتابعة والتطلب االمر    إذا -5 الم  الشخص  للمبلغ  ،  تواصل مع  المحقق  مع  يتم تسجيل رسالة من 

 . للطرفين  الحفاظ على اعتبارات السرية الالزمة

بلغ عنها وقد يستغرق  يتم   -6 الم  الحالة  ا التحقق من  المعلومات  بعض  البالغ ودقة  لوقت طبقا ألهمية 

 . لفريق التحقيق عمال األ المرفقة وجداول 

بكر،لمنع سوء التصرف المحتمل في حال كان البالغ    المناسبةاتخاذ االجراءات  سيتم   -7 لم يكن    وإذا  م 

كلما امكن    ع تكرار اوحدوث سوء التصرف مستقبالً منكذلك فسيتم اتخاذ االجراءات التصحيحية ل

 .ذلك

 حالة.  كل  حال الى الجهة المختصة وبحسب ست  والتي تنفيذ اجراءات الثواب والعقاب  -8

كلما كان هناك   أكثربعد تلقى البالغ سيتم التحري والتحقق من صحة البالغ وكلما كان هناك شواهد 

 . تحري وتحقق ادق
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  اليمن

 المسؤوليات  .8
 

 كل موظف في المجموعة:  مسؤولية ✓

 بمسؤولية.التصرف  •

 ان يكون مثال للنزاهة وسفير للمجموعة في كل التعامالت. •

 النصح دائماً لكل من يتهاون في قيم واخالقيات المجموعة. •

 .آلراء والمخاوف للمدير المباشرالتحدث واالفصاح عن ا •

بكــــر عنــــ • فــــي  او تصــــرف غيــــر نزيــــه اي ســــوء تصــــرفمالحظــــة او رؤيــــة  د االبــــالغ الم 

 ".المجموعة" 

 

بلغ:  مسؤولية ✓  الشخص الم 

ــديم النصــح اوالً  • ــب تق ــة فيج ــال المجموع ــي اعم ــل ف ــوء تصــرف محتم ــاف س ــك او اكتش ــد الش عن

ــه  ــك"، للشــخص نفس ــن ذل ــا"إن أمك ــاك احتم ــون هن ــد يك ــيفق ــدم وع ــه أو  ل بع ــوء فهم ــغ أو س المبل

 .استقباله لسلوكيات المبلغ عنه

 اتباع الترتيب المذكور بالسياسة لإلبالغ. •

إذا تــم إعــادة التواصــل معــه  حــول اجــراءات الــبالغ والمراحــل التــي وصــل اليهــاااللتــزام بالســرية  •

 .وابالغه بالنتائج

ــى كشــف التصــرف  • ــات والمعلومــات التــي ستســاعد عل ــهاالفصــاح عــن كــل البيان ــر النزي دارة إل غي

 .الشؤون القانونية واالمتثال

 

 المديرين:  مسؤولية ✓

 خالل اإلجراءات الملموسة وليس الكلمات فقط. ان يكونوا مثاالً للنزاهة في مكان العمل من  •

خلــق وتهيئــة بيئــة مقبولــة ومريحــة ت شــجع وت حفــز فيهــا كــل موظــف علــى اإلبــالغ عــن أي تصــرف  •

 .، والتي يكونوا فيها الخط األول لإلبالغغير نزيه سواًء قد حصل أو متوقع حصوله

 الموارد البشرية. التحدث واالفصاح عن اآلراء والمخاوف للمدير المباشر أو لشركاء •

ــبعض واألطــراف  • ــاعالت مــع بعضــهم ال ان يبقــوا متيقظــين للتغيــرات فــي ســلوكيات مــوظفيهم والتف

 الخارجية.
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 االستفسار واالستشارة  .9
 

نشجع على االتصال اإليجابي بين منتسبينا واالستيضاح أكثر    إقليم اليمن  –مجموعة هائل سعيد أنعم  إننا في  

بشكل سليم ويمكن ان يكون المدير المباشر أحد االشخاص المعنيين بالتوضيح عن أي  عن كيفية التصرف  

 سوء تصرف محتمل وما إذا كان يستلزم تصعيده الى حد اإلبالغ. 
 

 نقطة اتصال الموظفين والعمالء والموردين ومزودي الخدمات لدى "المجموعة" بشأن هذه القواعد: 

بوسع أي موظف، مورد/ مزود خدمة أو طرف خارجي حالي أو محتمل أن يبلغ "إدارة الشؤون القانونية  

واالمتثال" بالمجموعة عن أي مخالفة أو سوء تصرف أو أي فعل غير مهني/غير أخالقي يشكل تعارضا أو  

ا يتعلق بعقد شراء  أو مع المعايير بم  "المجموعة" مخالفة لالمتثال أو مشكوك فيه، صادر عن أحد موظفي  

 محتمل أو اتفاق/عقد قائم، وذلك من خالل التالي: 

 

 :إرسال بريد إلكتروني على العنوان التالي -1

Compliance@HSA.com.ye 

Whisleblowing@HSA.com.ye 

 

اإلبالغ باستخدام الرابط الخاص باإلبالغ عن المخالفات المتعلقة باالمتثال على الموقع المستقل المدعوم    -2

 : Navex Globalمن شركة 

.ethicspoint.comYemen-hsa 

 أو باستخدام الهاتف المحمول على: 

.mobile.ethicspoint.com-hsa 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Compliance@HSA.com.ye
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fhsa.ethicspoint.com%2F&data=04%7C01%7Cabdelrahman.youssef%40hsa.com.ye%7Cf19138f4f72b4730d65808d931afc1f7%7Ccd11d182105e4331a55d6e2db544ee3f%7C0%7C0%7C637595453237823916%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=iL0e0hMLWIPzm965X7BAPZVyMaZDDxW5BBU6Ov5ulCc%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fhsa-mobile.ethicspoint.com%2F&data=04%7C01%7Cabdelrahman.youssef%40hsa.com.ye%7C5d89a50351c34da2508a08d9318f4ec3%7Ccd11d182105e4331a55d6e2db544ee3f%7C0%7C0%7C637595316314479286%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=VupH84obS%2BF1cbexCccplF11ZyBjW74EAWRXKHv8hbI%3D&reserved=0
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 االجابات األسئلة الشائعة و .10
 

 ؟  اإلبالغ عن المخالفات المتعلقة باالمتثاللماذا نحتاج إلى 

 

نحن نعتقد أن موظفينا هم أهم ما لدينا من أصول. وبإنشاء قنوات تواصل مفتوحة، يمكننا أن نعزز بيئة عمل  

 إيجابية ونزيد من اإلنتاجية.  

أن تكون لديها آلية لإلبالغ دون الكشف    التي تسعى إلى العالمية والتحول االستراتيجيشركات  اليتعين على  

 . النزاهةلضمان السرية وعن هوية المبل ِّغ 

لمساعدة اإلدارة والموظفين على العمل معًا في التصدي للغش وسوء المعاملة وغيرهما من سوء  كما أنه  

 . ةالسلوك في مكان العمل، على نحو يعزز بيئة العمل اإليجابي 

 خالقيات.  األومن شأن وجود نظام إبالغ فعال أن يعزز جهودنا األخرى الرامية إلى تعزيز ثقافة النزاهة و

 

 إبالغ مديري فقط أو الموارد البشرية وأدعهم يتعاملون مع الموقف؟   يعل ، فهل اإذا رأيت انتهاك

 

لدينا، فإننا نتوقع منك أن    المهني وأخالقيات العمل   عندما ترصد سلوًكا تعتقد أنه يشكل مخالفة لقواعد السلوك

واألفضل أنه يجب اإلبالغ عن أي مخاوف إلى مديرك المباشر أو غيره من أعضاء فريق اإلدارة     تبلغ عنها.

بهذه     لدينا.  باإلبالغ  قمت  إذا  بالطمأنينة  فيها  تشعر  ال  حاالت  توجد  قد  أنه  ندرك  نحن  ذلك،  ومع 

ات اتصال متعددة تساعد الموظف على االحتفاظ بهويته بشكل  بإنشاء قنووألجل هذه الحاالت قمنا     الطريقة.

 . سري وغير معروف إذا رغب بذلك

 . دون الكشف عنها  ونحن نفضل أن تقوم باإلبالغ دون الكشف عن هويتك على أن تحتفظ بالمعلومات لنفسك

 

 ما السبب الذي يجعلني أبلغ عما أعرفه؟ وما الفائدة التي تعود علّي من ذلك؟ 

يحق لنا جميعًا أن نعمل في بيئة إيجابية ومع هذا الحق تقع على عاتقنا مسؤولية التصرف بطريقة أخالقية  

وإبالغ األشخاص المعنيين إذا كان هناك من ال يتصرف على النحو المالئم. وبالعمل معًا، يمكننا الحفاظ على  

وسمعتها    شركة بأكملها  أعمال  ات العملالمهني واخالقيبيئة صحية وإنتاجية. ويمكن أن يهدد سوء السلوك  

 . في أحيان أخرى 

 ماذا لو كنت أريد الكشف عن هويتي في البالغ الذي أقدمه؟ 

 

 الحفاظ على هوية المبلغ دون كشفها، التسلسل السليم لإلبالغيضمن اتباع 

لديك كامل الحرية في  ، فإنه  الوقت إذا ما أخترت الكشف عن هويتك لنا وطبقا للظروف المحيطة في ذلك  

 ، إذا أردت ذلك.االحتفاظ بهويتك سرية

 

ماذا لو تذكرت شيئًا مهًما عن الواقعة بعدما قدمت البالغ؟ أو ماذا لو كانت الشركة لديها أسئلة أخرى  

 توجهها لي فيما يتعلق ببالغي؟  
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 Navex Global)الموقع المستقل الخاص باإلبالغ والمدعوم من شركة    EthicsPointيعتبر نظام  

UK  ) .هو األفضل في طرق االبالغ في حال اخترت أن تبقى مجهول الهوية 

ي طلب  س و  رقم للبالغ فإنك تحصل على    EthicsPointعندما تقدم بالًغا في موقع الويب الخاص بنظام  

 مرور. منك اختيار كلمة 

إما عن طريق اإلنترنت أو بواسطة الهاتف واالطالع    EthicsPointويمكنك العودة مرة أخرى إلى نظام  

على البالغ األصلي إلضافة المزيد من التفاصيل أو اإلجابة على األسئلة المطروحة من قِّبل ممثل الشركة  

ونحن نوصي بشدة أن تعاود زيارة  وإضافة المعلومات اإلضافية التي ستساعد على حل المسائل العالقة.   

 الموقع في الوقت المحدد لإلجابة على أسئلة الشركة.  

 

 

 إذا لم يكن الوصول إلى اإلنترنت متاًحا لدي؟   بالغأيمكنني تقديم 

 

باإلنترنت أو تليفون محمول  من أي جهاز كمبيوتر    EthicsPointيمكنك تقديم بالغ إلى نظام     متصالً 

 . سواء شخصي أو خاص بالعمل أو عام 

باستخدام  ،  الخارجية  المواقعاألماكن العامة، بما في ذلك    أو من أي من  يمكنك تقديم البالغ من المنزلكما  

 متصلة باإلنترنت. او تليفون محمول أجهزة كمبيوتر 

مت جهاز كمبيوتر، فيمكنك  إذا لم تكن لديك إمكانية الوصول إلى اإلنترنت أو تشعر بعدم الطمأنينة إذا استخد  

 . مباشرة بأحد أفراد إدارة االمتثال بالشركة أو المنطقة التي تعمل بها أو المناطق االخرى االتصال 

 
 

 

 


