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حماية المبلّغين عن المخالفات
و ُمقدمي البالغات

خط التنبيه  -أرقام دولية مجانية

إجراء اإلبالغ عن المخالفات
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األرجنتين
أستراليا
النمسا
البحرين
بنغالديش
بلجيكا
البرازيل
بلغاريا
كندا
تشيلي
مركز اتصاالت
China Netcom
(الشمال)
مركز اتصاالت
China Telecom
(الجنوب)
كرواتيا
كولومبيا
كوستاريكا
كوبا

6662603 0800
889 121 1800
281700 0800
80004475
157001
71025 0800
8807 891 0800
74 44 110 00800
5816 268 1888
12 004 002 123

التفيا
ليتوانيا
لوكسمبورغ
ماليزيا
مالطا
المكسيك
هولندا
نيوزيلندا
النرويج
باكستان

70 26 8000
444 30 8800
4450 8002
807055 1800
62404 800
0193 123 01800
9026 022 0800
816 443 0800
14870 800
44181 00800900

3000 3838 00800

البيرو

080053611

0078 441 10800

الفلبين

0076 1442 1800

845 222 800 0
4796 944-01800
08000440101
2935

بولندا
البرتغال
بورتوريكو
رومانيا

قبرص

95207 800

روسيا

2392 441 00800
374 880 800
1804 293 1866
94440 08008
2058 800 810
2044

ال يمكنك تحت أي ظرف من الظروف أن تكون عرضة لالنتقام أو التوبيخات أو
الضغط من أي نوع على اإلطالق لتقديم تنبيه بحسن نية ،حتى إذا ثبت الحقًا أن
الوقائع غير صحيحة أو ال تؤدي إلى أي إجراء .يجب أن يخضع أي شخص
مسؤول عن انتقام ما إلجراءات تأديبية.
وبالمقابل ،إذا كان التنبيه ال ُمقدم بسوء نية ،بقصد إلحاق األذى أو الضرر بسمعة
الشخص ال ُمبلغ عنه ،فقد يعرض المبلّغ عن المخالفات إلى إجراءات تأديبية أو حتى
المالحقة القضائية ،وفقًا للتشريعات المعمول بها.
يتم التعامل مع معلومات تعريف المبلّغين عن المخالفات و ُمقدمي البالغات بشكل
سري وسيتم الكشف عنها إلى جهات االتصال المعينة أو وفقًا للقانون.
ستكون تدابير السرية أكثر فعالية عندما يقوم المبلّغون عن المخالفات:

جمهورية التشيك

428 800 142

الدنمارك
مصر
جمهورية
(أيرلندا)
أستوانيا
فنلندا

4368 8088
23 00 000 0800

المملكة
السعودية
سنغافورة
سلوفاكيا

140 4411 800
004461 0800



014 567 1800

سلوفينيا

80886 0800



265 44 00 800
116773 0800

جنوب أفريقيا
أسبانيا

فرنسا

900240 0800

سريالنكا

ألمانيا
اليونان
هاواي
هونغ كونغ
هنغاريا
أيسلندا

3246 182 0800
31422 441 00800
2604 293 1866
930770 800
14863 06800
79 82 800

الهند

1286 440 800 000

أندونيسيا

04411201 001803

إسرائيل
إيطاليا
اليابان
كوريا (الجنوبية)

1809446487
783776 800
0023 78 00531
0074 442 00308

السويد
سويسرا
تايوان
تايالند
تركيا
المملكة المتحدة
اإلمارات العربية
المتحدة
الواليات المتحدة
األميركية
فنزويال
فيتنام

990520 0800
944401 900
5413 244 011
(من كولومبيا احذف
)11
285415 0200
563823 0800
44202 10 0080
078 442 800 001
0080044632066
374199 0800

أيرلندا
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العربية

يهدف اإلجراء الحالي إلى ضمان السرية واحترام حقوق المبلّغ عن المخالفات
و ُمقدم البالغات أو المتهم.

0172 844 800



باستخدام نظام اإلبالغ عن المخالفات إلرسال تنبيه أو أي معلومات
تتعلق بأحد التنبيهات،
بالحذر بشكل خاص حول الطريقة التي تتواصل بها،
حدد أنك ترسل تنبي ًها.

73 138 44 8000
5310 533 1877
3199 100 0800
11527 120
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ذكر ما إذا كنت موظفًا في  Valeoأو متعاقدًا أو موظفًا مؤقتًا،



حدد أنك ترسل تنبيهًا كما هو ُمحدد في اإلجراء الحالي ،وال
سيما في حالة االتصال المباشر ،إما شفه ًيا أو خط ًيا،



صف الحقائق المرتبطة مباشرةً بالتنبيه ،بطريقة دقيقة
ِ
وموضوعية وذات صلة وواقعية،



قدِّم أي وثائق داعمة عن طريق البريد اإللكتروني ،أو إذا كنت
ترغب في البقاء مجهول الهوية ،عن طريق تحميلها على موقع
خط التنبيه .تعتبر هذه الوثائق سرية.
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نظام اإلبالغ عن المخالفات
لإلبالغ عن سلوك أو ممارسة يُعتقد أنها تتعارض مع القانون أو مع إحدى
إجراءات أو سياسات  ،Valeoيمكنك إرسال تنبيه سري من خالل نظام اإلبالغ
عن المخالفات والذي يتضمن:


خط التنبيه ،هو نظام توفره  Valeoمن خالل ُمقدم خدمة .يمكنك إرسال
تنبيهك والوثائق الداعمة كما يلي:


إذا كنت بحاجة إلى استشارة ،يرجى االتصال بفريق االمتثال الخاص بك،
أو قسم الشؤون القانونية أو رئيس قسم السلوكيات األخالقية واالمتثال.


مالحظة  -بموجب العديد من األنظمة القانونية ،يُنصح المبلّغون عن
المخالفات بتعريف أنفسهم.





شفهيًا :يمكن استخدام الرقم المجاني لالتصال بال ُمشغل والتواصل
مع جهة اتصال تتحدث بنفس لغتك .تتوفر قائمة باألرقام الدولية
المجانية في نهاية هذه الوثيقة .أ ّما غير ذلك ،فيمكن االتصال بالرقم
التالي ،الذي يتم شحنه بالسعر القياسي ،من أي مكان 1249 44+
.661 808
خطيًا :يتيح لك موقع الويب المتاح مجانًا إمكانية إكمال استبيان
محدد مسبقًا ووضع تنبيه ُمفصل و ُموثق ،موصوف بشكل صحيح
بلغتك المفضلة .يمكنك تحميل الوثائق الداعمة عبر البوابة المتاحة
هناwww.expolink.co.uk/valeo. :
عن طريق البريد اإللكترونيvaleo@expolink.co.uk. :

جهات االتصال المعينة ،من قبل المجموعة لتلقي وتحليل ومعالجة
التنبيهات التي يتم إرسالها إليهم ،مباشرة ً أو عن طريق خط التنبيه أو
المدير .جهتي االتصال المعينتين هما :

رئيس قسم السلوكيات األخالقية واالمتثال

مدير التدقيق الداخلي ومدير الرقابة الداخلية

يمكنك االتصال بأي منهما على النحو التالي:
 عن طريق الهاتف على ،20 20 55 40 1 33+
 عن طريق البريد على العنوان التاليRue Bayen 75017 43 :
Paris.


مديرك المباشر أو غير المباشر أو نقطة االتصال المعتادة الخاصة بك ،إلى
من يمكنك أن تتوجه.
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باإلضافة إلى اإلمكانيات التي تقدمها  Valeoلإلبالغ عن السلوكيات أو
الممارسات التي يبدو أنها تتعارض مع اللوائح الحالية أو مدونة السلوكيات
األخالقية أو مدونة قواعد السلوك الخاصة بشركاء األعمال و  /أو سياسات
وإجراءات االمتثال الخاصة بها ،أعدت  Valeoنظام اإلبالغ عن المخالفات
الذي يتكون من:
خط التنبيه،

جهات االتصال المعينة من قِبل ،Valeo

المديرين المباشرين أو غير المباشرين.

يتيح هذا النظام للمبلّغين عن المخالفات بإرسال تنبيه يتم التعامل معه سريًا.
تصف الوثيقة الحالية اإلجراء الواجب اتباعه لتقديم تنبيهك من خالل نظام
اإلبالغ عن المخالفات.

المبلّغ عن المخالفات
يشير المبلّغ عن المخالفات إلى أي شخص يسمح له القانون بتقديم تنبيه إلى
 Valeoباستخدام نظام اإلبالغ عن المخالفات.
قد يكون:
موظف في ،Valeo

مقاول،

عامل مؤقت،

طرف ثالث تم التصريح له من قِبل القانون.


التنبيه
التنبيه يعني اإلبالغ عن:










أفعال الفساد أو استغالل النفوذ المشتبه بها أو المثبتة أو االنتهاكات
المشتبه بها  /ال ُمثبتة لسياسة أو برنامج  Valeoلمكافحة الفساد،
أعمال الفساد أو استغالل النفوذ،
من المحتمل أن تشكل األفعال المشتبه بها أو المثبتة:
جريمة أو اعتداء،
انتهاك بالغ وواضح التفاق دولي صدَّقت عليه فرنسا أو وافقت
عليه على النحو الواجب ،أو قرار أحادي الجانب لهيئة دولية تقوم
على مثل هذا االتفاق ،أو قانون أو الئحة،
تهديد جسيم أو ضرر للمصلحة العامة،
ممارسات مناهضة للمنافسة.
وجود خطر ،أو وقوع فعلي النتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان
والحريات األساسية ،وإلحاق ضرر بصحة وسالمة األفراد والبيئة.

إرسال تنبيه
مهما كانت الوسيلة التي تستخدمها إلرسال تنبيه ،فيجب عليك:
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