
 

 

  دلیل السیاسات واإلجراءات 
   1 من   1 صفحة  سیاسات المبلغین عن المخالفات 

 
بأن جمیع موظفي الشركة، ومتعاقدیھا، وعمالئھا، وموردیھا یجب أن یتمتعوا ببیئة آمنة، وعادلة،  .Spraying Systems Coتؤمن شركة 

ون، أو انتھاك  وأخالقیة یمكنھم فیھا القیام بواجباتھم الیومیة.  تحدد ھذه السیاسة الحمایة المطبقة لإلبالغ عن حاالت سوء السلوك، أو انتھاك القان 
 حظورة أخرى، وتحدث تلك التحقیقات اآلمنة في ھذه التقاریر دون خوف من االنتقام.  سیاسة الشركة، أو أي جرائم م

 
، بما في ذلك تلك التي ال تندرج تحت قوانین، وقواعد، ولوائح المبلغین  Spraying Systemsتنطبق ھذه السیاسة على جمیع مواقع شركة 

 المخالفات الفیدرالیة والمحلیة المعمول بھا. عن
 

 ن االنتھاكات اإلبالغ ع
 

مل مع یجوز للموظفین إبالغ قسم الموارد البشریة في الشركة الموجود في مقر ویتون، إلینوي، باالنتھاكات لبدء عملیة تحقیق آمنة.  یتم التعا
 التقاریر كافة بسریة تامة إلى الحد المسموح بھ قانونًا.   

 
ة تضمین تفاصیل كافیة بشأن االنتھاك المبلغ عنھ للسماح بإجراء تحقیق كامل  ویجب أن یتوقع جمیع األشخاص الملزمین بالعمل بھذه السیاس

اقعة  ومناسب.  من المھم تقدیم معلومات عن أسماء األشخاص المتورطین (أو الشھود على الواقعة)، والتواریخ الدقیقة أو التقریبیة وأوقات الو
 غ عنھا.(الوقائع)، وموقع وقوعھا، وسبب اعتقاد الشخص ضرورة اإلبال

 
ما ھو سیتم التحقیق في جمیع تقاریر االنتھاكات بشكل سریع ودقیق، وستظل جمیع المعلومات التي تم الكشف عنھا أثناء التحقیق سریة، باستثناء 

 ضروري إلجراء التحقیق واتخاذ أي إجراء إصالحي، وفقًا للقانون، والقواعد، واللوائح المعمول بھا. 
 

وظفین، والمشرفین، والمتعاقدین، إلخ) واجب التعاون في عملیة التحقیق.  یقع الموظفون تحت اإلجراءات التأدیبیة، التي وعلى جمیع الموظفین (الم
 تصل إلى وتتضمن إنھاء الخدمة، في حال حدوث عدم تعاون في تحقیق، أو تقدیم معلومات خطأ عمدًا أثناء التحقیق.

 
 االنتقام 

 
االنتقام من أي موظف یقدم تقریًرا بحسن نیة عن انتھاك مزعوم أو یشارك في تحقیق.  یجب إبالغ .Spraying Systems Co تحظر شركة  

 قسم الموارد البشریة فوًرا عن أي انتقام مشتبھ.
 

خ، وتقییمات األداء  وتشمل أمثلة االنتقام، على سبیل المثال ال الحصر، الحرمان من فرص التوظیف أو الترقیة، والتھدیدات أو عبارات التوبی 
 السلبیة، والمراجع الوظیفیة السلبیة. 

 
 وسیخضع أي شخص تكتشف الشركة تورطھ في سلوك انتقامي للتأدیب بدرجة تصل إلى وتشمل إنھاء الخدمة مھما كان منصبھ أو مسماه الوظیفي.
 

حقیق.  إذا كشفت عملیة التحقیق عن أن التقریر قد تم تقدیمھ سیتم التعامل مع أي تقاریر عن االنتھاكات على أنھا تمت بحسن نیة طوال عملیة الت 
ة  بسوء نیة، فقد یتعرض الموظف المبلغ إلى إجراء تأدیبي یصل إلى ویتضمن إنھاء الخدمة، وقد یتحمل مسؤولیة التكالیف التي تتكبدھا الشرك

 إلكمال عملیة التحقیق. 


