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المعتمدة بقرار مجلس األمناء رقم سياسة اإلبالغ عن المخالفات وحماية مقدمي البالغات 

 م2020يونيو  01بتاري    خ  24-2020
ز  ام بالقواني  ز  اإلبالغ عن عدم االلت 
ي وجود آلية فعالة  يتمثل جوهر الثقافة التنظيمية

ز
ز واألنظمة ف ام بالقواني  ز ي مجال االلت 

ز
الفعالة ف

ز  ام بالقواني  ز ز والمستفيدين باإلبالغ عن عدم االلت  تسمح ألصحاب المصالح بما فيهم العاملي 

 من المسائلة الناتجة عن هذا التعبت  مما يمكن من معالجة 
ً
ي بيئة عمل تخلو تماما

ز
واألنظمة وذلك ف

 مسؤولية اإلبالغ تلك البالغات وا
ً
لتصدي لها بالقدر الالزم من الرسعة والفعالية. وتقع علينا جميعا

ي أرسع 
ز
بشأن احتمال وقوع مخالفات قانونية ونظامية أو بشأن وقوعها بالفعل عىل أن يتم اإلبالغ ف

ة عىل  ي إىل تداعيات سلبية خطت 
وقت ممكن ال سيما وان عدم التمكن من اإلبالغ من شأنه أن يفضز

ي نعمل فيها
 .المؤسسة ومنسوبيها وأصحاب المصاح بما فيهم المستفيدين والمجتمعات الت 

 كان نوعها )بحسن نية وبدون 
ً
 اتخاذ أي إجراءات مسائلة أيا

ً
 باتا

ً
ونؤكد أن إدارة المؤسسة تمنع منعا

مخالفات تشهت  أو إساءة ومن خالل قنوات تقديم البالغات المعتمدة من المؤسسة( إزاء إثارة وجود 

ي البالغات رفع 
قانونية أو نظامية أو المساعدة عىل التصدي لتلك المخالفات. ويتوىل مسؤول تلق 

ي يتم تقديمها 
تقارير دورية لمجلس األمناء عن البيانات والتحليالت المجمعة من واقع البالغات الت 

ي يتم إجراؤها بشأن تلك البالغات واإلجراءات التصحيحية ا
ي يتم اتخاذهاوالتحقيقات الت 

بشأن  لت 

 تلك التحقيقات. 

 قنوات تقديم البالغات

ام  ز ي من خاللها يتم تقديم البالغات المتعلقة باالمتثال وبمظاهر عدم االلت 
تشمل القنوات الت 

ز من مجلس األمناء عن طريق االتصال  ز واألنظمة تقديم البالغات لمسؤول البالغات المعي  بالقواني 

ي عىل  3201122591عىل الهاتف رقم 
ونز ، او اخطار   Berr@sabic.comأو ارسال بريد الكت 

اف العليا، عىل أن  ة أو ابالغ أي من أعضاء مجلس األمناء أو أعضاء لجنة اإلرسر مجلس األمناء مبارسر

ي حال ثبوته الرفع لمجلس األمناء 
ز
يتم إحالة جميع البالغات للجنة المراجعة للتحقق من البالغ وف

ز واألنظمة عىل سبيل المثال ال  ام بالقواني  ز التخاذ اإلجراءات المناسبة، وتشمل مظاهر عدم االلت 

ر بهم جسدي  الحرص؛ مخالفة األنظمة وسوء استخدام بيانات المستفيدين او الحاق الرصز
ً
 او معنويا

ً
ا

او إساءة استخدام أصول المؤسسة، االستخدام غت  العادل ألصول المؤسسة الحصول عىل مصلحة 

ي تنوي المؤسسة ان 
ي االعمال والعقود او استغالل الفرص االستثمارية الت 

ز
ة ف ة او غت  مبارسر مبارسر

ي هذا الميثاق( الحاق
ز
ز  تدخل فيها )بغت  ترخيص بحسب األحول المنصوص عليها ف ر بالعاملي  الرصز

ها.   او المؤسسة وغت 

هم رسعة اإلبالغ الفوري عتر  ز وغت  وتهيب المؤسسة بكل أصحاب المصالح من مستفيدين وعاملي 

 القنوات المحددة عتر أي من القنوات المتاحة عن أي مخالفات قائمة أو وشيكة أو محتملة. 
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