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 نسخة أصلية  ٢٠١٥/ ٢٦/٤ ١

 المحدثة  االجراءاتتم التحديث بما يتماشى مع  ٢٠٢٢يوم/ شهر/  ٢
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 المقدمة .1
 الغرض 

سلوك غير أخالقي أو  اي لإلبالغ عن   اتواإلرشاداآللية   أصحاب المصلحة الخارجيينتوفر هذه السياسة للموظفين و 
إم بي   مجموعة فيما يتعلق بأعمال يشتبهون عدم أخالقيتهاأنشطة عن أي أو  تتم مالحظته، غير الئق أو غير قانوني

 سي.

 بالغ ما يلي: تشمل األهداف الرئيسية التي تخدمها عملية اال

 االستباق بكشف سوء السلوك والتصدي له  •
 تحديد المجاالت التي قد تحتاج إلى تحسين الضوابط •
 لدى المجموعة  ثقافة األخالقيةالتعزيز  •
 واللوائح  للقوانين االمتثال •
 مخالفات المخاوف وال عن   الداخلي اإلبالغ تشجيع •
 والعقوبات  للغرامات  التعرضمن احتماالت  تخفيفال •

 اختصارات وتعريف المصطلحات 

 االختصارات/المصطلحات والتعريفات الرئيسية 
االختصار الرئيسي/ 

 المصطلح 
 التعريف 

“Speak-up”   أو
 اإلبالغ 

من قبل  الطوعي أو اإلبالغ  اإلفصاحاإلبالغ عن المخالفات"، وهي آلية يشار إليها أيضا باسم "
 سوء ممارسة فردية أو تنظيميةاحتيال أو عن أي شخص )لديه امتياز الوصول إلى المعلومات( 

أو   حصوله أو مشتبه فيه أو متوقع أنه موجود ُيعَتَقد غير قانوني أو غير أخالقي، بنشاط متعلقة
 على أساس اعتقاده المعقول  المجموعة،خطير داخل  بكونه معروف 

(  5 المادةسلوك )كما هو محدد في حاالت سوء العن شخص الذي يقدم البالغ هو الالمبل ِّغ  المبلغ 
مديًرا أو أو  أميناً أو  تنفيذًيا مديًراأو  تنفيذًيا رئيًسابموجب هذه السياسة. ويمكن أن يكون المبل ِّغ 

الموظف الُمعار أو المقاول أو  كللسلع والخدمات لمجموعة ام بي سي )ا ردً موظًفا أو مو 
  ن يكون أحد للمبل ِّغ أيمكن  . كما، في الوقت الحالي أو سابًقا( أو متطوًعا، الخ.ستشاري اال
 ي من األطراف المذكورة أعاله أل  )ة(زوجالمعالين أو القارب أو األ

 حاالت لجنة التحقيق في
 االحتيال 

تقاريرها إلى لجنة التدقيق والمخاطر  اللجنة وترفع للمجموعة دير التدقيق الداخلي يرأس اللجنة م
 مسؤولية إدارة جميع التحقيقات المتعلقة باالحتيال. التحقيق التابعة لمجلس اإلدارة. وتتولى لجنة 
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القانونية ووحدات مجموعة ام بي سي بما في ذلك جميع الكيانات التابعة لكيانات ال تتألف من المجموعة  
 األعمال الخاضعة لهيكل ام بي سي القانوني في جميع المواقع الجغرافية. 

معامالت األطراف ذات 
 الصلة 

لمجموعة ام بي سي مع واحد أو أكثر من األطراف التالية،   ذات الطابع التجاري  معامالتالهي 
، بها الخوض والتي يجب اإلفصاح عنها والموافقة عليها من قبل مجلس اإلدارة واإلدارة العليا قبل 

 : وتشمل
 أ. كبار المساهمين في المجموعة.

 وأقاربهم.  الشركات التابعة لها،أو أي من   المجموعةب. أعضاء مجلس إدارة 
 وأقاربهم.  ،ار المسؤولين التنفيذيين في المجموعة أو أي من الشركات التابعة لهاج. كب

 لكبار المساهمين في المجموعة. التابعين التنفيذيين المسؤولين د. أعضاء مجلس اإلدارة وكبار 
المسؤولين  مجلس اإلدارة أو أحد كبار  حد أعضاءالمملوكة أل ،الشركات غيره. الكيانات، 

 أقاربهم.و   في المجموعة، التنفيذيين
التنفيذيين أو أحد  المسؤولين أو أحد كبار  اإلدارة و. الشركات التي يكون فيها أحد أعضاء مجلس

 أقاربهم شريكًا. 
أو أحد   أو أحد كبار المسؤولين التنفيذيين اإلدارة ز. الشركات التي يكون فيها أحد أعضاء مجلس

 . اأو واحدًا من كبار المسؤولين التنفيذيين فيه  اأقاربهم عضوًا في مجلس إدارته
التنفيذيين  كبار المسؤولين أو  اإلدارة مجلس  اءعضأحد أ ح. الشركات المساهمة التي يملك فيها 

 .أو أكثر، رهنا بأحكام الفقرة )د( من هذا التعريف %(5) في المائة خمسةأو أحد أقاربهم نسبة 
التنفيذيين أو أحد أقاربهم  كبار المسؤولين أو ألحد أعضاء مجلس اإلدارة ط. الشركات التي يكون 

 حتى ولو عن طريق تقديم المشورة أو التوجيه فقط. اتأثير على قراراته
و كبار مسؤوليها   إدارتها ومجلس المجموعةي. أي شخص تؤثر مشورته أو توجيهه على قرارات 

 ن.يالتنفيذي 
 الشركات القابضة أو الشركات التابعةك. 

 مجموعة ام بي سي  دارةإمجلس   المجلس
التدقيق الداخلي  أعمال عن اإلشراف والرقابة على  ةلجنة معتمدة تابعة لمجلس اإلدارة؛ مسؤول والمخاطر  التدقيقلجنة 

 المخاطر وإدارة التدقيق الداخلي  إجراءاتو سياسات المخاطر، باإلضافة إلى الموافقة على إدارة و 
 المدير التنفيذي لمجموعة ام بي سي المدير التنفيذي 

 اإلدارة في مجموعة ام بي سي المسؤولة عن مهام وأنشطة التدقيق الداخلي  إدارة التدقيق الداخلي 
التدقيق  إدارة مدير 

 الداخلي 
 دارة التدقيق الداخلي في مجموعة ام بي سي إل التنفيذيمدير ال

نهج مستقل ومنظم إلدارة المخاطر متكامل مع االستراتيجية والعمليات واألشخاص والتكنولوجيا    المؤسسية إدارة المخاطر
 يشكل متواصل  المجموعةاستراتيجيات وأهداف  تجاهإدارة المخاطر و  والحوكمة بهدف تقييم

المستوى اإلداري األعلى في مجموعة ام بي سي، يتألف من الرئيس التنفيذي والفريق التنفيذي   التنفيذية اإلدارة 
 الرئيس التنفيذي  تجاهرؤساء ومديرين مسؤولين من 
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 : من أجلام بي سي  مجموعة  لدى ي دار الفريق اإلالتي صممها  واألدوات الرقابية العمليات الداخلية   الرقابةأنظمة 
 األهداف وحماية األصولتحقيق  •
 المعلومات المحاسبيةومراجعة مراقبة  •
 ضمان دقة وموثوقية هذه المعلومات •
 زيادة فعالية العمليات وكفاءتها  •
 ضمان االمتثال للقوانين واللوائح ذات الصلة  •
 وكشفهواالحتيال منع الغش  •

من القواعد التي تحدد المسؤوليات والممارسات السليمة التي ينبغي  هي سياسة المجموعة المؤلفة  قواعد السلوك المهني
 أن يطبقها موظفو مجموعة ام بي سي

التضارب بين مصالح مجموعة ام بي سي ومصالح أي من موظفيها أو أصحاب المصلحة   تضارب المصالح 
 لمهامهم   أداء الموظفين أو أصحاب المصلحة عن ئشااآلخرين الن

أي فعل غير قانوني أو غير أخالقي يتسم بالخداع أو اإلخفاء أو انتهاك الثقة للحصول على   االحتيال 
احتيااًل وفقًا ذلك ر بحيث يعتب عنهفعل أو امتناع أي   باإلضافة إلى ،منفعة بصورة غير مشروعة 

رتكب االحتيال داخليًا من قبل  يُ للقوانين المطبقة على كيانات مجموعة ام بي سي. يمكن أن 
لمجموعة، أو بناًء على تواطؤ  ل خدماتمقدمي  موظف، أو خارجيًا من قبل أطراف مرتبطة أو

 المجموعة أو العكس.موظفين متعددين أو طرف خارجي يساعده أحد الموظفين لالحتيال على 
مجموعة اللوائح والمعايير واإلجراءات التي توفر إطارًا إلدارة وضمان االنضباط المؤسسي في   الحوكمة

مجموعة ام بي سي. ويتماشي ذلك مع المعايير والممارسات الدولية بتحديد مسؤوليات والتزامات 
 المصلحة. المديرين واإلدارة التنفيذية، مع مراعاة حماية حقوق أصحاب 

المسؤول عن تلقي  فريق الالتحرر من الظروف التي تهدد الموضوعية أو مظهر الموضوعية لدى   االستقالل 
حاالت االحتيال وسوء في  . هي القدرة على تنفيذ أنشطة التقييم والتحقيقالبالغات والتحقيق فيها

 متحيزة.بطريقة غير  Speak-up”" اتالمبلغ عنها من خالل عمليالسلوك 
 عمليات أو قد يتأثرون من جراء يكونون شركاء قد األشخاص والمؤسسات الذين قد يبلغون أوهم  أصحاب المصلحة 

 ، الموردون، العمالء، المساهمون، إلخ( المدراء)الموظفون،  المبلغ عنها االحتيال
 ام بي سيعة مجمو وحدات العمل داخل  اتاإلدار 

 يتم جمعها أثناء التحقيق والتي يجب أن تستوفي المعايير التالية:المعلومات التي  المعلومات 
التوصل  ومطلع  ذرشخص حل يمكنعندما تكون األدلة واقعية ومقنعة، بحيث  -كافية  •

 إلى االستنتاج نفسه. 
عندما يمكن لآلخرين التحقق من األدلة والحصول عليها من خالل   -قية اثيمذات  •

 وقانونية.إجراءات كفؤة ومناسبة 
ق التي يجري  امتصلة مباشرة بالنط هاجمعتي تم عندما تكون األدلة ال - ذات صلة  •

 تقييمه.
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تكوين   ، القدرة علىفريق التحقيققبل التي تم جمعها من عندما تتيح األدلة  -مفيدة  •
 بصورة فعلية  أو سوء سلوكاحتياالً رأي بشأن ما إذا كانت المسائل المبلغ عنها تمثل 

. يكون هذا الفريق Speak-upلى االستشاري الذي يقدم خدمات إالمستقل المنتمي  الفريق هو  Speak-upفريق 
وإدارة العالقة مع األفراد   البالغات،بحيث يقوم بتلقي  Speak-upدارة قنوات إ مسؤول عن 

الفريق  إلى  الناتجة وتسليم التقارير تها من قبلهم،ركامشالتي تمت المبلغين وتحليل المعلومات 
وفقًا لمستوى السرية المفضل الذي يتم تحديده من قبل األفراد  ، لدى مجموعة ام بي سي المخول 
 المبلِّغين

 Speak-up فريق
ام    مجموعة لدى المخول 
 بي سي

من قبل الفريق  لكترونياً إإشعاًرا  ىالذي يتلق ام بي سي مجموعة  لدى المستقلو  المعني الفريق وه
في   اتتحقيقالإدارة بهدف  وذلك ،المقدمة البالغاتدارة إل Speak-upنظام عن  المسؤول

 ن.ياألفراد المبلِّغمن قبل ده يحديتم تالتقارير المستلمة وفقًا لمستوى السرية المفضل الذي 

 االطالعو التوزيع 

 .أدناه يمكن مشاركة هذه السياسة كما هو محدد

 قائمة التوزيع 
 الصيغة يمكن مشاركتها مع:  
 PDF بي دي اف ام بي سي  مجموعة أصحاب المصلحة في 

 )قراءة/ كتابة( بشكلها األصلي مدير إدارة التدقيق الداخلي 

 المراجع 

 P001- معيار التطوير واإلصدار والمراجعة وإدارة السياسات  (SDIRAP) 

 PO005-  السلوك سياسة المعايير األخالقية والقيم و قواعد 

 PO003-  حتيالالامكافحة دليل 

 PO096- سياسة مكافحة التحرش 

 سياسة إدارة البيانات
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 المعايير المرجعية والمبادئ التوجيهية  .2
 حول إطار مكافحة االحتيال ACFE" جمعية مدققي االحتيال المعتمدين"إرشادات  •
حول   إلرشادات، ل COSO 2013الراعية للجنة تريدواي" لعام اإلطار المتكامل للرقابة الداخلية "للجنة المنظمات  •

 . بيئة الرقابة الداخلية

 النطاق  .3
تنطبق السياسة على جميع موظفي مجموعة ام بي سي، والموظفين المستقلين، والموردين، والمقاولين، وغيرهم من 

 سي. ام بي   مجموعةمواقع مختلف مكاتب و لمجموعة في مع اأصحاب المصلحة العاملين 

 السرية  .4
 سرية.  اإلبالغاتجميع تعد ، حيث ةالمستقل Speak-up قنواتعن طريق بالغ اإلتقارير ترد  •
 .اإلبقاء على سريتهاالكشف عن هويتهم أو  خيار ومون باإلبالغلألفراد الذين يق •
قنوات   عبرالتي تستلمها لجنة التحقيق اإلبالغات ، غير أن  Speak-upقنوات على اإلبالغ عبر  ُمَحثِّ الجميع  •

الواردة عن طريق  بالنسبة لإلبالغاتالسرية، مع اعتماد نفس عملية التحقيق المتبعة  تحظى بنفس مستوى ست أخرى،
 . Speak-upقنوات 

اإليذاء أو المضايقة أو اإلجراءات التأديبية نتيجة ألي   من Speak-upالمبلغين عن طريق قنوات  تم حماية األفرادت •
  قصد  م، أي دون حسن نيةمشاركته عن تم أن تصحيحًا إلى حد كبير، و اإلبالغ  موضوع يكون أن  شرطإفشاء، 

كما هو موضح في  بالتواصل مع الفريق المؤهل تحقيق مكاسب شخصية. ويجب على هؤالء األفراد اإلبالغ مباشرة ل
 للحماية المذكورة أعاله. تؤهلهم لتحقيق الظروف التيمن هذه السياسة،  7 مادةال

، احتيالتبه بحدوث فرد يشيتحمل كل . تامة مع جميع المعلومات التي يتلقاها بسرية Speak-upيتعامل فريق  •
إجراء أي تحقيقات أدناه وال ينبغي له أن يحاول  7اإلبالغ عن المسألة عبر القنوات المخصصة وفقًا للمادة مسؤولية 

 أو مقابالت/استجوابات بنفسه.
داخل الفريق أو مع أطراف خارجية ما لم   بهممع األفراد المشتبه  اإلبالغات الواردةبمناقشة  شخصال يسمح ألي  •

 تأذن له لجنة التحقيق بذلك خطيًا.
لى إجراءات تأديبية صارمة ، إهمهم أو غيرهم، لتحذير بمع المشتبه اإلبالغات سيتعرض أي موظف يتبين أنه ناقش  •

 . الحاجة قد تؤدي إلى فصلهم من الخدمة و/أو إجراءات قانونية أخرى عند اقتضاء
 حاجة مشروعة للمعرفة.  هم معنيين وذاتال يجوز الكشف عن نتائج التحقيق أو مناقشتها مع غير من  •
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 ؟    ”Speak-Up”قنواتما الذي يمكن اإلبالغ عنه عبر   .5
ضد أي موظف داخل   ،حصولها ها أو معروفبأي أنشطة احتيالية مزعومة أو مشتبه  عن اإلبالغيمكنك  •

تنتهك تلك األنشطة  حيث ، بSpeak-up قنواتمن خالل  ،تتعامل معها المجموعة  أخرى أطراف ضد المجموعة أو 
للوائح المعمول ، أو القوانين وا لدى مجموعة ام بي سي قواعد السلوك والمعايير األخالقية وسياسة مكافحة التحرش

 بها. 
 ، على سبيل المثال ال الحصر، ما يلي: التي يمكن اإلبالغ عنهااالحتيال  لحاالتالرئيسية تشمل التصنيفات  •

 الرشوة والفساد   .أ
 غش تضارب المصالح وال .ب
 االحتيال وانتهاك الثقة .ت

 االحتيال وتخضع لألحكام الواردة فيه: ، ستدرج األفعال التالية أيضًا في نطاق تعريف سياسةال هوألغراض تطبيق هذ

 االختالس وسرقة األصول   .ث
 التحرش .ج
 التسلط والتمييز  .ح
 لوائح المعمول بها ل  المخالفةاألنشطة غير القانونية  .خ
 سوء السلوك أفعال أخرى تندرج تحت .د
 خطرًا كبيرًا على البيئة.تشكل أو  مأو سالمته األفراد المسائل التي تشكل خطرًا على صحة  .ذ

الخارجيون، يجب اتباع  أو  أصحاب المصلحة الداخليون  وأمها الموظفون يقديود تية مسائل وشكاوى أخرى بالنسبة أل
تلك المخصصة لالستجابة ألسئلة   وأ ،دليل الموارد البشرية والسياسات التأديبيةكلمعالجتها، القنوات المخصصة لذلك  

 . وما إلى ذلك ،العمالء وشكاوى 

 اإلبالغ   مسؤولية .6
األدلة  مع  هااإلبالغ فورا عن مسؤوليةحدوثها بفرد يصبح على علم بحدوث عملية احتيال أو يشتبه  كليقع على عاتق 

إلجراءات   مجموعة ام بي سيضمن فراد هؤالء األ. وقد يتعرض Speak-upقنوات ذات الصلة )إن أمكن( من خالل 
 .عنها اإلبالغدون  الحاالت تلكمثل في حال علمهم ب تأديبية وقانونية حسب المقتضى،
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 كيفية االبالغ .7
  لى إذلك ستند يو  ،وجود سلوك يمكن اإلبالغ عنهبمعقولة للشك  خلفية بوجود اً مقتنعالمبل ِّغ  يكون  ، ينبغي أناإلبالغقبل 

أسباب موضوعية لالشتباه. ومن الناحية العملية، فإن مجرد ادعاء ال يتضمن معلومات داعمة من غير المرجح  امتالكه
. ومع ذلك، ال يحتاج المبل ِّغ عن المخالفات إلى إثبات ادعاءاته. وباإلضافة إلى ذلك، يمكن مع أعاله ريياالمعب يفيأن 

 ن الكشف غير صحيح. ذلك أن يكون الكشف مؤهاًل للحماية حتى إذا تبين أ

أو الخط الساخن أو البريد   كترونياإلالمتاحة، بما في ذلك الموقع  Speak-upعلى اإلبالغ عبر قنوات  ُمَحثِّ الجميع 
 اإللكتروني وفقًا لما يلي:

 https://secure.deloitte-halo.com/MBCSpeak-Upلكتروني: الموقع اإل •
  كما هي مبينة على الموقع أعالهمخصصة لمختلف البلدان/المناطقال االتصال بأحد األرقامالخط الساخن:  •
 MBCSpeak-Up@tipoffs.com.myالبريد اإللكتروني:  •

 إدارة الكشف عن الهوية 

 كشف عن هويتهم:بخصوص الالقنوات، سيتاح لهم ثالثة خيارات  حدىإعند إبالغ األفراد عن طريق 

معروفة تلك المعلومات  وتكون  ، التي تسمح بالتواصل معهالشخصية تفاصيل  ال: يوافق الفرد على تقديم هويته و سري  •
الداخلي ولجنة   تدقيقإدارة الفريق و  Speak-upفريق  تشملوالتحقيق، و  بالغلألطراف المشاركة في عملية اإل فقط

 .المعنيين بالبالغ المقدم عن األفراد مستقلون  بيحث يكون جميع هؤالء  التحقيق في حاالت االحتيال، 
الشخصية   هتفاصيل نما يعطيإ، و المحضر على أساس البالغ مجهول الهوية في التقريرالفرد  يبقى: مجهول جزئيا   •

 ، دون الكشف عنها ألي أطراف أخرى فقط المستقل Speak-upفريق ل بالتواصل معهالتي تسمح 
عند  الشخصية عن هويته أو معلوماته تفاصيل يترك أي حيث ال بمجهول الهوية تمامًا،  الفرد يبقى: يالهوية مجهول •

 . بالغاإل

 عملية اإلبالغ 

 الموقع االلكتروني )مفضل( عن طريقاإلبالغ 

باتباع الخطوات التالية: انقر على  المبين أعاله ، يمكن للفرد زيارة الموقع اإللكتروني الموقع عن طريق بالغإلل .أ
 "تسجيل بالغ/شبهة" في الجزء األيسر من الموقع

 أو سري  مجهول جزئياً مجهول أو  المتعلق بتفاصيل الهوية الشخصية، أي سريةاختر مستوى ال .ب
ام بي    مجموعة لدى اً ن كان موظفإ ) إدارته ،"، يمكن للفرد أن يقدم اسمهمجهول جزئياً فيما يتعلق بخياري "سري" و "  .ت

 غير إلزامية المعلوماتبه. هذه الخاص وعنوان بريده اإللكتروني ورقم االتصال   سي(
 استنادًا إلى الخيارات المتاحة   )كأقرب وصف( بالغيندرج تحته الالذي  التصنيفاختر  .ث
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المشار إليها بعالمة  تلكمجموعة من األسئلة. األسئلة غير إلزامية باستثناء عليك ، ستطرح التصنيفبعد اختيار  .ج
 نجمة )*( ال

 ، إن وجدت غيجوز للفرد أن يرفق أي وثائق يمكن أن تساعد في اإلبال .ح
حروف، باألحرف الصغيرة، واألحرف الكبيرة،   10يتعين على الفرد عندئذ أن ينشئ كلمة سر للمتابعة ال تقل عن   .خ

 واألرقام، والحروف الخاصة 
" لتقديم  رسالإعلى األحكام والشروط، فسيتعين عليه أن ينقر على كلمة "موافق" ويضغط على كلمة " الفردإذا وافق  .د

 تقريره 
. كما هو موضح في  رسالالتعريف بعد عملية اإل ز. سيظهر رمتعريف لتقريرهرمز  يعطى المبلغبعد هذه الخطوة،  .ذ

 الصورة التالية: 

 
 

اإللكتروني الخاص به في نموذج الموقع، فسوف يتلقى أيضًا اإلخطار عبر البريد  إذا قدم الفرد عنوان البريد 
 اإللكتروني 

أن يدخل إلى الموقع للتحقق من حالة بالغه أو إضافة المزيد من المعلومات، بالنقر على عالمة التبويب   للفرديمكن  .ر
 به  ين الخاصالتعريف وكلمة السر   ز"تحقق من الحالة" أو "إضافة معلومات" وإدخال رم

و/أو   حالته للتحقق من الخاص ببالغه التعريف زوكبديل لذلك، يمكن للفرد أن يتصل بالخط الساخن ويقدم رم .ز
 إضافة معلومات. 

 الخط الساخن  عن طريقاإلبالغ 

 ة كما هي مبينة أعالهالمخصص  ةاألرضي وطالخطأحد أن يبلغ عن طريق االتصال ب للفرديجوز  .أ
.  المكالمة من خاللقدمها الفرد ييقوم بجمع التفاصيل التي وس صتمخال Speak-upسيجيب على االتصال فريق  .ب

 التحدث باللغة العربية يفضلتم وضع خطوات مخصصة لمن 
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  سيطلب من المبلغو  ،اإلبالغموضوع أن يطلب من الفرد مزيدًا من المعلومات بشأن  Speak-upيمكن لفريق  .ت
أو   "مجهول جزئياً "  لـ. في حال اختيار الفرد (، أو سري مجهول جزئياً )مجهول، أو الذي يفضله تأكيد مستوى السرية 

 اسمه وتفاصيل االتصال به )رقم الهاتف/البريد اإللكتروني( اعطاء المبلغفريق من ال، سيطلب "سري "
نيابة   المقدمة، وذلك المخالفاتدارة إعلى النظام الخاص ب اإلبالغالصادر عن  التقرير Speak-upفريق  دخلسي .ث

تسجيل المبلغ من  نيتمكمن ستة أرقام لكي  مؤلفة تعريف خاص بالبالغ وكلمة سر زرمللمبلغ فر سيو و مبلغ، عن ال
طلب من الشخص على الفور إعادة  و/أو إضافة المزيد من المعلومات. سيُ  بالغهلالطالع على حالة  أول دخول 

موقع  العنوان  بمشاركة أيضاً  Speak-upساعة. وسيقوم فريق  24خاصة به في غضون  جديدة تعيين كلمة سر 
 مع المبلغ  ينو تر كاإل

 يومًا مقبالً  28-7ُيطَلب من الشخص بعد ذلك التحقق من حالة بالغه في غضون   .ج
 الة بالغه أو إلضافة مزيد من المعلومات يجوز للشخص أن يدخل إلى الموقع لالطالع على ح .ح
و/أو   حالته للتحقق من الخاص ببالغه التعريف زوكبديل لذلك، يمكن للفرد أن يتصل بالخط الساخن ويقدم رم .خ

 إضافة معلومات. 

 البريد اإللكتروني عن طريقاإلبالغ 

-MBCSpeak) المبينعنوان اليجوز للشخص اإلبالغ عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى  .أ
Up@tipoffs.com.my) 

 صتمخال Speak-upفريق قبل  يجري تحليل البريد اإللكتروني الوارد من  .ب
  الضرورةايضاحات ومزيد من المعلومات حسب المعني للحصول على   الفردبالرد على  Speak-upيقوم فريق  .ت

 ( ، أو سري مجهول جزئياً )مجهول، أو من أجل تحديد مستوى السرية المفضل و  ،بالغهبشأن 
نيابة   المقدمة، وذلك المخالفاتدارة إعلى النظام الخاص ب اإلبالغالصادر عن  التقرير Speak-upفريق  دخلسي .ث

تسجيل المبلغ من  نيتمكمن ستة أرقام لكي  مؤلفة تعريف خاص بالبالغ وكلمة سر زرمللمبلغ فر سيو و مبلغ، عن ال
طلب من الشخص على الفور إعادة  و/أو إضافة المزيد من المعلومات. سيُ  بالغهلالطالع على حالة  أول دخول 

 ساعة  24خاصة به في غضون  جديدة تعيين كلمة سر 
 يومًا مقبالً  28-7بالغه في غضون  ُيطَلب من الشخص بعد ذلك التحقق من حالة  .ج
 يجوز للشخص أن يدخل إلى الموقع لالطالع على حالة بالغه أو إلضافة مزيد من المعلومات  .ح
و/أو   حالته للتحقق من الخاص ببالغه التعريف زوكبديل لذلك، يمكن للفرد أن يتصل بالخط الساخن ويقدم رم .خ

 إضافة معلومات. 

  Speak-up ظامنلـالدعم الفني  

، يمكن للمستخدمين إرسال بريد إلكتروني إلى:  Speak-upألية استفسارات أو متطلبات الدعم الفني المتعلقة بقنوات 
halosupport@deloitte.com  . 

mailto:halosupport@deloitte.com
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   اإلبالغ  تقاريرإجراءات إدارة   .8
 المستقل  Speak-upاإلبالغ من قبل فريق تقديم تقارير 

 التقارير ومشاركة إعداد .أ

 المبل ِّغمن قبل  ةقدممالمعلومات ال توثيقب تصخالمفريق ال، يقوم Speak-upقنوات إحدى  عبر  أي بالغد تلقي نع •
من قبل  عليه   ةوافقالمه و تراجعم الذي تتم تقريرالبإعداد  Speak-up، يقوم فريق واردةاستنادا إلى المعلومات ال •

 نفسه الجودة في الفريق يمراقب
  ن"( الذيخولينن المي)"المستخدم  ينام بي سي المعني مجموعة ممثليتتم مشاركته مع بعد الموافقة على التقرير،  •

إلى تسجيل الدخول   خول. سيحتاج المستخدم الماإلبالغتعريف  زالبريد اإللكتروني يحمل رمعبر آليا  إشعاراً  ون يتلق
التقرير في   االطالع على المخولون . ويستطيع المستخدمون تهوإدار  الطالع على التقريرل  Speak-up إلى نظام

 مشفر  PDFتقرير  استخراجه على شكل النظام و/أو 

 مشاركتهم بالتحديثات عن حالة بالغاتهم و باألفراد المبلغين  تصالمحافظة على استقاللية االال .ب

بشأنها من   التحديثاتوا عطأن ييمكن و  عن البالغات المقدمة، حاتاضايأن يطلبوا المخولين تخدمين يمكن للمس •
نقل الرسائل بين األفراد  الموكل بالطرف األوسط  يمثلالذي بمساعدة الفريق المختص  Speak-upخالل نظام 

 ام بي سي   مجموعةالمخولين من جهة المبل ِّغين والمستخدمين 
الخاصين به الذين تم  التعريف وكلمة السر  رمزباستخدام  Speak-up نظام  إلى دخل أن يالمبل ِّغ  الفرديحتاج  •

 :اً سابق ماهؤ نشإ
 هقغالإ قد تم للتحقق من حالة البالغ، وما إذا كان البالغ مفتوح أو  •
 خولينأو استفسارات ترد من المستخدمين الم تحديثاتاالطالع على أي  •
 ملحقات إضافية  وأتضمين أي معلومات  •
قبل من  تحديثات عن أي بالبريد اإللكتروني عنوان بريده اإللكتروني، فإنه سيتلقى إخطاراً قد شارك المبل ِّغ كان  إذا  •

على   البالغإغالق  عندوسيتم إبالغه أيضًا عن طريق البريد اإللكتروني  المخولين،ام بي سي   مجموعة ممثلي
 .النظام

 المبلغ عنها  المخالفات إدارة 

 وفقًا للخطوات التالية: Speak-up جميع تقارير يتم التقييم والتحقيق ب •
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، التي يرأسها مدير االحتيالحاالت لجنة التحقيق في  قبل عنها من المبلِّغ  واالحتيال الغش حاالتتعالج جميع  .أ

 دارة اإل والمخاطر التابعة لمجلس التدقيقوتقدم تقاريرها إلى لجنة  لدى المجموعة،  الداخلي   التدقيق
معيار   "بها على النحو المحدد في  ىاإلجراءات التأديبية والتصحيحية الموص مجموعةتخذ الت عند انتهاء التحقيق،  .ب

سياسة المعايير األخالقية والقيم و قواعد  "، وفي ("SDIRAP) والمراجعة وإدارة السياساتالتطوير واإلصدار  
بها والمتفق عليها إلى لجنة   ى. يتم اإلبالغ عن نتائج التحقيق مع إجراءات اإلدارة التصحيحية الموص"السلوك

 التدقيق والمخاطر. 

قاعدة بيانات  ضمن  Speak-upالواردة عبر نظام المتعلقة بالبالغات  تحقيقاتالبجميع الوثائق المتعلقة  تحفظ •
 المجموعة.  " لدىبياناتالسياسة إدارة " الداخلي بما يتماشى مع متطلبات  تدقيقال

 ة السياس  مراجعة .9
عملية تحديثات الالتم مراجعة هذه السياسة من قبل مدير إدارة التدقيق الداخلي سنويًا ويتم تحديثها حسب الضرورة استناًدا إلى ت

السياسة ذه ه. تخضع جميع تحديثات الجهات التنظيمية ذات الصلةلجنة التدقيق والمخاطر أو توصيات لتوصيات أو وفقًا 
 والمخاطر.  التدقيقلموافقة لجنة 

األوليالتقييم 

اتالمخالفالتحقق من •
.المبلغ عنها

التحقيق

التحقيق على أساس•
األدلة والمعلومات 

.الواقعية

إغالق البالغ

التقاريروضع •
والتوصيات

.البالغإغالق •


