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  الالئحةنطاق  -1

تهدؾ هذه البلئحة تأكٌد أن شركة صحار ألمنٌوم تقوم بأداء أعمالها بما ٌتفق مع قواعد  9.9

 السلوك السائدة .

ومن ثم فإن الشركة تسعى إلى قٌام أي صاحب مصلحة فً اإلببلغ عن أي شئ ٌراه ٌمس  2.9

 مصالح الشركة و ٌشد إنتباه الشركة إلى تحقٌق الصالح العام.

المدراء  –اإلدارة العلٌا  –ٌمكن اإلببلغ بواسطة موظفً صحار ألمنٌوم )الرئٌس التنفٌذي  1.9

 الجمهور بصفة عامة. –المتعاقدٌن  -الموردٌن -الموظفٌن( المتقدمون لشؽل الوظائؾ  –

 

 األهداف -2

نشر العلم للكافة بأن لدى الشركة تسهٌبلت ممكنة لتوصٌل صوتهم ألٌها عندما ٌتعلق األمر  9.2

 بشئ ؼٌر متوافق مع القانون فً الشركة .

 تشجٌع الموظفٌن على إظهار أي أخطاء ٌتعلق بأي زمٌل فً العمل . 2.2

 تشجٌع الموظفٌن لئلببلغ عن أي مخالفات خطٌرة و إال سٌصبح أحد المشتركٌن فٌها.  1.2

 

 الئحةبيانات ال -1

 خطوط اإلببلغ السرٌة  9.1

ثارة القلق فٌما إلتماس التوجٌه أو توفر صحار ألمنٌوم خطوط سرٌة للمبلؽٌن إل 1.1.1

خط ٌعرؾ  ،وإجراءات صحار ألمنٌوم لوائحٌتعلق بانتهاكات محتملة للقانون و/أو 

ع وتمكٌن ٌتشجلؽرض  ،االببلغ السري باسم الخط الساخن لشركة صحار ألمنٌوم

 لٌتم التعامل معها على وجه السرعة. أي شكوىاألفراد من تقدٌم 

ببلؼاتهم وفقا لبنود هذه البلئحة بدون أي قلق أو ضرر أو تمٌٌز ٌقدم المبلؽٌن  3.1.1

 الحق

 تتعامل هذه البلئحة مع مخاوؾ محددة بما فً ذلك على سبٌل المثال ال الحصر: 2.1

 الجرائم المدنٌة أو الجنائٌة 

 عدم االمتثال للمتطلبات القانونٌة 
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 الممتلكات العٌنٌة، ٌةالنقد) وتشمل صحار ألمنٌومشركة سوء اإلدارة للموارد المالٌة ل ،

 المستحقات، حقوق الملكٌة الفكرٌة، والتسهٌبلت(

 السرقة واالحتٌال والفساد بما فً ذلك الرشوة 

  ،الخطر أو الخطر المحتمل على صحة وسبلمة أي فرد 

 الخطر أو الخطر المحتمل على البٌئة 

 سلوك ؼٌر أخبلقً أو ؼٌر الئق 

  وأ أو اللوائحأوامر ؼٌر قانونٌة النتهاك أو المساعدة فً انتهاك القوانٌن إصدار 

  صحار ألمنٌومشركة  المتبعة فً جراءاتاإل

 ما ٌثٌر سلبٌة أو  ٌةهامة أو حساسة قد تعرض صحار ألمنٌوم إلى دعاٌة إعبلم أمور

 الجمهور سخط

 . المحاوالت الخفاء أو حجب المعلومات المتعلقة بأي مما سبق 

الموارد  للوائحتظلمات وشكاوى الموظفٌن المتعلقة بشروط وظروؾ العمل وفقا  النظر فًسٌتم  

 البشرٌة المطبقة وعقود العمل ألنها تقع خارج نطاق هذه البلئحة .

 عن المخالفاتإجراءات الكشؾ  1.1

ٌنبؽً على الموظؾ الذي لدٌه أدلة على أن هناك خطأ جسٌما فٌما ٌتعلق بأي  1.1.1

المذكورة أعبله، االتصال بالخط الساخن لصحار ألمنٌوم على النحو من المسائل 

 :التالً

  الخط الساخن لصحار ألمنٌوم 

  :23331192هاتؾ  

  :ًالبرٌد اإللكترونaluminium.com-Hotline@sohar  

دعاءات إببلؼات عن كصور لاالتصاالت الشفهٌة أو المكتوبة  ٌمكن أن تتم 3.1.1

وٌمكن تقدٌم الببلؼات إلى المستشار  ،أو ؼٌر الئقة مشروعةنشطة ؼٌر أل

القانونً، وعندما ٌوجد تضارب محتمل فً المصالح أو ألسباب أخرى ٌمكن 

صحار ألمنٌوم، وٌجب على المدٌر بعد ذلك ب قسممدٌر أي لى إتقدٌم الببلؼات 

 القانونً. تقدٌم تقرٌر باألمر إلى المستشار

mailto:Hotline@sohar-aluminium.com
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 مبلحظات التوجٌه  3.1

بحسن  ٌجب أن تكون ساس الحقد، بلأعلى  الشكاوى أو الببلؼاتٌجب أال تثار  1.4.1

 نٌة وعلى أساس الوقائع واألدلة.

ٌجب على الفرد الذي ٌقدم الببلغ التأكد بأنه مدعوم بمعلومات وادلة صحٌحة  3.4.1

 إلى حد كبٌر .

بوقائع  ومدعومةتقدم كتابٌا ٌجوز تقدٌم الببلؼات شفوٌا ولكن من األفضل أن  1.4.1

حٌث لن ٌتم النظر فً  االدعاءات العارٌة أو  ،كبر قدر ممكن من المعلوماتأب

 المخالفات ؼٌر المحددة.

ضمان عدم تعرض الفرد الذي ٌقوم باإلفصاح بما  ألمنٌوم ٌجب على صحار 4.4.1

 العقاب،وال تشمل الحماٌة من  ،ٌتعلق بهذه البلئحة للعقاب أو أي معاملة سٌئة

ل تتعلق باالدعاءات المقدمة أو تلك التً ائالحصانة لتورطه فً أي مسألة / مس

إذا قام المبلػ عمدا بتقدٌم ببلغ كاذب شفوي  وأٌضا ،تصبح عرضة لتحقٌق الحق

 فأن صحار ألمنٌوم سوؾ تتخذ االجراءت وفقا لذلك. كتابًأو 

ؾ ٌتم تشجٌع األفراد هم، ولكن سوائسمأٌمكن للمتصلٌن اختٌار عدم الكشؾ عن  3.4.1

 على تقدٌم اسمائهم وتفاصٌل االتصال بهم فً حالة الحاجة لمزٌد من التحقٌق،

 ولن تكشؾ صحار ألمنٌوم عن هوٌة المبلؽٌن ما لم تحصل على إذن من

المبلؽٌن للقٌام بذلك أو الكشؾ ٌكون مطلوبا من قبل شرطة عمان السلطانٌة التً 

لصحار ألمنٌوم الحفاظ على هذه السرٌة اذا وال ٌمكن  ،تجري تحقٌق جنائًقد 

 قام المبلػ باالفصاح عن هوٌته / هوٌتها بنفسه.

ال ٌتم تعقب االتصاالت الى "الخط الساخن" ونؤكد لؤلفراد عدم اإلفصاح عن  3.4.1

 أسمائهم

ٌقوم الشخص الذي ٌتلقى االببلغ بإخطار المدٌر العام المعنً على الفور وإذا  3.4.1

ر عام فأنه سٌتم إببلغ الرئٌس التنفٌذي، ثم ٌقرر المدٌر كانت الشكوى تتعلق بمدٌ

التنفٌذي بشأن ما إذا كان هناك من أول وهلة )دلٌل بدٌهً  الرئٌسالعام أو 

 ." المثارالشكوى أو الببلغوكافً من االنطباع األول( للرد على "سبب 
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 :التنفٌذي بشأن المسألة على النحو التالً الرئٌسٌوصً المدٌر العام أو  3.4.1

 ًاجراء تحقٌق داخل 

 تحوٌل االمر الى مدققٌن خارجٌٌن 

 ٌعرض على لجنة تحقٌق مستقلة  

 تجرى التحقٌقات فقط بعد إثبات التقٌٌم األولً لما ٌلً: 4.3.1

 صحار ألمنٌوم لوائحنتهاكا للقانون و/أو إٌشكل  أنهدعاء، إذا ثبت اإل 

 دعاء مدعوم بمعلومات محددة وكافٌة إلجراء تحقٌق، أو اإل 

  إتخاذ فً قدماً  متطابقة أو أدلة موثقة للمضًأفراد  ةشهادهناك

 البلزمة اإلجراءات

تجرى جمٌع التحقٌقات بحساسٌة وبسرعة قدر اإلمكان، وٌكون التحقٌق عبارة   91.3.1

 عن عملٌة تقصً وتحلٌل للحقائق ولٌس اتهاما.

تلتزم صحار ألمنٌوم بالتصرٌح للمحققٌن مختصٌن ومستقلٌن وؼٌر متحٌزٌن  99.3.1

 سٌكونون عادلٌن وموضوعٌٌن وأخبلقٌٌن فً التعامل. والذٌن

ٌتعٌن على موظفً صحار ألمنٌوم التعاون مع المحققٌن المعتمدٌن من قبل  92.3.1

صحار ألمنٌوم. وٌطلب من المشاركٌن فً التحقٌق عدم مناقشة أو اإلفصاح عن 

 التحقٌق أو شهادتهم لآلخرٌن أو الشخص /األشخاص الخاضعٌن للتحقٌق.

صحار ألمنٌوم أنه تم حجب أدلة أو تدمٌرها أو العبث بها، أو  شركة ذا اكتشفتإ 91.3.1

 تم التأثٌر على الشهود أو الشهود المحتملٌن، أو تخوٌفهم فأن صحار ألمنٌوم

 تجاه لذلكالقانونٌة البلزمة جراءات اإلستتخذ 

سجل لجمٌع االفصاحات من حٌث اللوائح المستشار القانونً بٌحتفظ  93.3.1

بشكٍل  وٌكون مسؤوال عن اإلببلغ عن ذلك اتخذت تجاه ذلك،واإلجراءات التً 

 إلى الجهات المختصة. سنوي

على الفرد الذي قدم الشكوى  صحار ألمنٌوم بعد االنتهاء من التحقٌق، سوؾ ترد 3.1..9

القرار الذي أتخذ ما لم  األصلٌة لشرح اإلجراءات المتخذة / لم تتخذ وأسباب

 نٌة أو مصلحة عامة بؽٌر ذلك.صحار ألمنٌوم ملزمة ألسباب قانو تكن 
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واإلجراءات التأدٌبٌة  للوائحٌمكن تنفٌذ األعمال العبلجٌة، إن وجد، وفقا   93.3.1

 تم ارتكاب جرٌمة. المطبقة أو اتخاذ إجراءات مناسبة إذا تبٌن أنه

 المسؤوليات -4

 لتنفٌذ هذه البلئحة: المستشار القانونًتقع المسؤولٌة العامة على عاتق  1.4

 القانونً مسؤوال عن:ٌكون المستشار  3.4

إجراء التحقٌق تمت عن طرٌق صحار ألمنٌوم بصورة مستقلة،  التأكد من أن 1.3.4

 وؼٌر منحازة وبكفاءة أو عن طرٌق موارد خارجٌة تجاه ببلؼات المبلؽٌن.

التحقٌق إلى أنه  انتهىتقدٌم تقرٌر بنتائج التحقٌق إلى شرطة عمان السلطانٌة إذا  3.3.4

 .جزائٌةمة ربما تم ارتكاب فعل ٌشكل جرٌ

إببلغ الموارد البشرٌة إذا خلص التحقٌق إلى أن أحد الموظفٌن العاملٌن خرق  1.3.4

قوانٌن صحار ألمنٌوم لقواعد السلوك أو جدول الجزاءات أو اللوائح أو 

 اإلجراءات أو عقد العمل.

 

 اللوائح و اإلجراءات و الوثائق ذات الصلة  -.

 مدونة قواعد السلوك لصحار ألمنٌوم ..9

 إجراءات التظلم -البشرٌة الموارد  ..2

 . األسئلة المتداولة حول الئحة المبلؽٌن ..1

 طبٌعة المراجعة تارٌخ الموافقة رقم المراجعة

   

   

   

   

   

   

   



 Page 6 of 6 94/9-موارد بشرٌة-رقم الوثٌقة : الئحة 

 2192أكتوبر  19تارٌخ سرٌان الوثٌقة :  

 الموضوع : الئحة اإلبالغ عن المخالفات        

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 


