سياسة حماية اإلبالغ عن المخالفات
-----سياسة الشكاوى وحماية اإلبالغ عن اإلشتباه فى تصرففا

تتلقرب بالتحايرل أو التالعر أو اتتارا

لإلجفاءا المالية أو المحاسبية بالبت والتى قد تلفض البت لمخاطف مالية أو مخاطف أخفى.
إجراءات تلقً الشكاوي والتحقيق فيها :
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مديف عام اإللتزام مفوض بتققى الشكاوى المذكوفة وفحصاا.
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يجرروز تقررديم الشرركاوى كتابررة أو شررفاه ة أو أى طفيقررة أخررفى ك فرراكي بفيررد اليكتفوتررى أو
بصوفة سفية عقى أن تكون مزيقة بأسم الشاكى.

-7

فى حالة ما إذا كات الشكوى موجاة ضد مديف عام اإللتزام أو تتلقب به  ،فيج عقى الموظف
مفسررل الشرركوى أن يفسررقاا إلررى ف رريي لجتررة المفاجلررة مباشررفة أو إذا أفسررق إلررى مررديف عررام
اإللتزام فيج

عقيه أن يلمد فرى الحرال إلرى التتحرى عرن الفحر

وإبرالغ لجترة المفاجلرة كتابيرا

بررذل  ..وعقيرره تحررول لجتررة المفاجلررة الشرركوى إلررى ف رريي مجقرري اإلدافة واللضررو المتتررد
لقتحقيب فياا ويقدم تتا ج الفح
-0

إلى القجتة وفقا لاذه السياسة.

يتولى مديف عام اإللتزام بحث الشكوى ويبقغ لجتة المفاجلة بتتا ج الفح
يسررمى " تقريررر فح ر
التفاصيل والملقوما
الخاصة باإلجفاءا
لقملاوتة فى الفح

"  ..ويفاعررى فررى إعررداد تقفيررف الفح ر
والخطروا

كتابة بموج مستتد

أن يصررف الشرركوى ويتضررمن

المتخرذة  ،وأى تترا ج يصرل إليارا الفحر

 ،وكرذا التوصريا

التصحيحية  ..ولمرديف عرام اإللترزام حفيرة الرفأى فرى اإلسرتلاتة بمرن يرفاه
وتحقيل التترا ج  ..ويفاعرى أن يجرفى الفحر

بطفيقرة سرفية  ،بحيرث يرتم

اإلفصاح فقرط عرن الملقومرا الترى مرن شرأتاا تيسريف مفاجلرة مرواد الفحر

أو حسربما يتطقر

القاتون.
ويجوز لمديف عام اإللتزام طق مساعدة أى موظفين آخفين فى البت لبحث الشكاوى وحقارا ..
ويحدد مديف عام اإللتزام أو من يليته حدود االفح

ويتلين أن يتلاون البت وموظفيه فى مثرل

هذه التحقيقا حس الضفوفة.

 21ش سوريا – المهندسين – الجيزة
ت 9173227320 :
ف 9177733370 :

2

-3

تفاجع لجتة المفاجلة البيان الشامل المقدم من مديف عام اإللتزام وأى تقافيف فحر

مقدمرة مرن

جاتبه  ،ولقجتة السقطة فى توجيه مساف اإلجفاء التصحيحى الذى يتلين عقى البت تطبيقره لحرل
أى مشكقة مليتة  ..ويجوز لقجتة – حسر مراتفاه – استشرافة أى عضرو مرن إدافة البتر الرذين
لديام خبفة مال مة فى الملاوتة فى تقييم الشكوى.
حماية المبلغين :
طبقا لسياسرا البتر يجر أق تقروم لجترة المفاجلرة ومرديف عرام اإللترزام والبتر برأى إجرفاءا
اتتقامية أو مجفد محاولة ذل  ..كما يج أق تتااون مع أى إجفاء أو محاولرة القيرام براجفاء اتتقرامى مرن
أى شخ

أو مجم وعة أشخا

 ،بطفيب مباشف أو غيف مباشف  ،ضد أى شخ

يكون قد تقدم بالشكوى

بحسررن تيررة أو يقرردم الملاوتررة إلررى لجتررة المفاجلررة أو مررديف عررام اإللتررزام أو إدافة البت ر أو أى شررخ
مجموعة أخرفى بمرا فرى ذلر أى جارة تتظيميرة أو جارة تتفيرذ قراتون تقروم برالفح

أو

أو الملاوترة فرى حرل

الشكوى.
وإذا أسفف الفح

عن عدم ثبو البالغ قيرتم ملاقبرة الموظرف المبقرغ إق إذا كران بالغره بردون

حسن تية أو بصوفة كيدية أو يثب لقجتة توفط المبقغ فرى الواقلرة شخصريا  000فيكرون ملرفض لقجرزاء
التأديبى بالصوفة التى تتفاءى لقبت .
التقارير السرية المقدمة من المىظفين :
يص فح لموظفى البت بوضوح ودون لبي تقديم شركاوى حسر اإلجرفاءا الروافدة فرى سياسرة
اإلبالغ  ..وتلامل جميع الشكاوى التى تفد من الموظفين بصوفة سفية.
السجالت :
يحتفظ مديف عام اإللتزام بجميع المستتدا المتلققة بأى شكوى وتتيجة الفحر

والقرفاف المتخرذ

بشأتاا  ،وذل عقى أساي من السفية المطققة  ،مع اللقم بأن كافة هذه المستتدا تتمتع بصفة السفية لدى
البت  ،ويقتصف حفظاا عقى ف يي قطاع المفاجلة الداخقية بليته.
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