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 يان السريةب

 

 .المستند أو التي تمت مشاركتها معكم سرية للغايةجى العلم أن المعلومات الواردة في هذا ير

 

ال يجوز استخدام المعلومات التي يحتويها هذا المستند إال للغرض المحدد المعد من أجله هذا الميثاق. يقتصر الدخول على 

والمستشارين المهنيين   ("STC" /"الشركة ") أعضاء لجنة مجلس اإلدارة للترشيحات والمكافآت في شركة االتصاالت الكويتية

 .الذين يحتاجون إلى الوصول للغرض المحدد فقط

 

وعلى هذا ، ال يجوز الكشف عن هذا المستند أو أي مرفقات به كليًا أو جزئيًا دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من شركة 

 علومة للجمهور بصورة قانونية.أو وفقًا لما يقتضيه القانون أو عندما تصبح هذه المعلومات م -االتصاالت الكويتية 
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 اعتماد المستند

 يراتيملخص التغ تاريخ السريان اإلصدار

 6/2016اجتماع  - 54قرار مجلس االدارة رقم  2016/10/27 1

 6/2020اجتماع  - 81قرار مجلس االدارة رقم  22/12/2020 2

 

 التوقيع التاريخ الوظيفة االسم اإلجراء

     أعده:

     راجعه:

     راجعه:

     أوصى به:

 

 اعتمده:

 التوقيع التاريخ الوظيفة االسم
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 المصطلحات قائمة

 التعريف المصطلح

 STC -شركة االتصاالت الكويتية  STC /الشركة

AGM اجتماع الجمعية العمومية السنوي 

BOD  مجلس اإلدارة أو المجلس 

BAC لجنة التدقيق التابعة لمجلس اإلدارة 

Board Secretary أمين سر مجلس اإلدارة 

The Chairman رئيس مجلس اإلدارة 

 القوانين الصادرة عن الجهات الرقابية التنظيمية والحكومية في الكويت القوانين

 لجان تابعة لمجلس اإلدارة اللجان

CEO الرئيس التنفيذي 

 رؤساء القطاعاتالرئيس التنفيذي،  اإلدارة التنفيذية
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 الغرض .1

 عملهم.خالل أو مخالفات من الموظفين التزام أو عدم إهمال الشركة مع أي سوء تصرف أو  هلساتت ال .1.1

المخالفات داخل الشركة من أجل اإلبالغ عن حاالت االحتيال المشتبه بها أو سوء التصرف أو رشادات تحدد سياسة اإلبالغ عن المخالفات اإل .1.2

 والسياسات واإلجراءات التنظيمية و/ أو القوانين واللوائح المعمول بها.المهني لقواعد السلوك 

المساعدة في تعزيز والحفاظ على بيئة يمكن للموظفين  بالنزاهة والسلوك األخالقي من خاللالكويتية تتناول هذه السياسة التزام شركة االتصاالت  .1.3

 .رد الفعل المتعسفالتصرف بشكل مناسب دون خوف من من خاللها والمسؤولين والمديرين 

 :في الغرض من هذه السياسةل ثمتي .1.4

 اتفلوالتصرف بناًء على هذه المخا راتفسسالمحتملة واالالمخالفات المخاوف/ عند اإلبالغ عن ع الموظفين على الشعور بالثقة يشجت (أ

 بحسن نية؛

 على أي إجراء تم اتخاذه نتيجة لذلك؛مالحظات توفير مجموعة من القنوات للموظفين للتعبير عن مخاوفهم والحصول على  (ب

هم بحسن نية و تشغلهماألمور التي يقدموا أن على من األعمال االنتقامية أو اإليذاء المحتمل توفير الحماية لهم لموظفين باتطمين  (ج

 ؛ وبصورة معقولةصحتها يعتقدون 

 جميع الحاالت المبلغ عنها بشكل عادل وسريع ويتم التحقيق فيها بشكل مناسب.التعامل مع تأكد من ال (د

 

 نطاق التطبيق .2

وإجراءاتها وتوجيهاتها، تأتي هذه السياسة مع عدم اإلخالل بالقواعد واللوائح المعمول بها في الكويت واللوائح الداخلية للشركة وسياسات الشركة  .2.1

مكملة لها وال تحل محلها. تنطبق سياسة اإلبالغ عن المخالفات على جميع أصحاب المصلحة والموظفين العاملين على جميع المستويات في 

ين والموظفين المعارين وموظفي قداعتالشركة، بما في ذلك أعضاء مجلس اإلدارة/ اللجان والمسؤولين والمديرين والموظفين والمستشارين والم

 آخرين مرتبطين بالشركة.أفراد ين المستقلين والموردين وأي قداتعالوكالة والمتطوعين والمتدربين والوكالء والم

 قانونية.أو التي تحدث حاليًا أو التي قد تحدث في المستقبل القريب نتيجة إلجراءات غير مشروعة أو غير حدثت اث التي دحاإلبالغ عن األ .2.2

 السياسة. هذه تنفيذ من مجلس االدارة التاكديجب على  .2.3

 

 نظرة عامة .3

 ، على سبيل المثال ال الحصر:يليما المخالفات المتعلقة بتهدف سياسة اإلبالغ عن المخالفات إلى توفير معلومات حول سوء السلوك أو االحتيال أو  .3.1

 الممارسات المحاسبية غير المقبولة. (أ

 السلوك الذي يخالف القوانين واللوائح التي تنطبق على الشركة؛المخالفات أو  (ب

 المالية؛السجالت األعمال أو سجالت تزوير أو إتالف  (ج

 ؛حريف أو إخفاء المعلومات الماليةت (د

 المدقق؛ يةومخاوف استقالل الشركة ضوابط التقارير المالية الداخلية، بما في ذلك تجاوزات إدارة /عدم االلتزام بسياسة (ه

 الداخلية للشركة؛الرقابية لضوابط لتزام بااال عدم (و

 غسل األموال واالحتيال والفساد. (ز

 الرشوة. (ح

 تحريف الحقائق؛ (ط
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 اإلغفال المتعمد أو إخفاء الحقائق؛ (ي

 القوانين واللوائح؛تقتضيه ما وفقا لالسجالت مسك شروط العقد وعدم لتزام بعدم االمتثال ألية التزامات قانونية بما في ذلك عدم اال (ك

 المفوضة.صالحيات إساءة استخدام ال (ل

 ين؛قداتعوكذلك للموظفين والمعامة مخاطر الصحة والسالمة، بما في ذلك المخاطر على ال (م

 لمعايير المهنية المناسبة؛لتزام باعدم اال (ن

 .اإللزاميةقوانين الممارسة  الفةخم (س

 ارتكاب جريمة. (ع

 التحرش الجنسي أو أي نوع آخر من المضايقات. (ف

 استخدام أصول الشركة؛ وإساءة  (ص

 اإلفصاحات المتعلقة بسوء تطبيق العدالة. (ق

إبالغ هذه السياسات )على سبيل المثال عن طريق استخدام يعني أن أي شخص يسيء  لكالمخاوف بحسن نية. وذأو إبالغ جميع المخالفات يجب  .3.2

 يعلم أنها غير صحيحة( سيخضع إلجراءات تأديبية.مخالفات بهدف اإليذاء وهو 

 

 مسؤولياتالمهام وال .4
 

 لجنة التدقيق التابعة لمجلس اإلدارة .4.1

 سياسة وإجراءات اإلبالغ عن المخالفات والتوصية لمجلس اإلدارة باعتمادها؛اي تعديالت على مراجعة  (أ

 عملية اإلبالغ عن المخالفات؛عن التحقيق في  لجنة المسؤلة لىاإلشراف ع (ب

 عن المخالفات. غبالباإلدارة التنفيذية والتدقيق التي أثيرت من خالل عملية اإل المخالفات المتعلقةأمور التحقيقات في إجراء  (ج

 .حيثما كان مالئماالمناسب لحلها، اإلجراء مراجعة نتائج التحقيقات والتوصية بمسار  (د

 

 قنوات اإلبالغ عن المخالفات .5

المبلغ سواء كان من داخل بشأن سوء سلوك يقع ضمن نطاق سياسة اإلبالغ عن المخالفات، يجب على حالية او محتملة في حال وجود مخالفة  .5.1

 غ موجها الى السيد/ رئيس مجلس االدارة وتمثله في استالم البالغ امانة سر المجلسالبال ، إرسالينخارجياللح امصال ابحصمن ا الشركة او

 من خالل احدى القنوات التالية: 

 (:الرغبه)حسب  ن هويتهممع خيار عدم الكشف ع ن البريدي التالياالى العنو لكترونياإلبريد بالرسالة  .5.2

Speak.Up@stc.com.kw 

 

 العنوان التالي: توجيهه الى رئيس مجلس االدارة على يتم مغلقبالبريد في ظرف  اإرسال المخالفة كتابي .5.3

 السالميةالكويت، 

 21الدور  -مجمع أوليمبيا 

 مكتب رئيس مجلس اإلدارة

 

mailto:Speak.Up@stc.com.kw
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لمساعدة الشركة في االستجابة و(. 2إلبالغ عن المخالفات" )ملحق تقرير الموظفين ل /نموذجيجب تقديم جميع الشكاوى، إن أمكن، باستخدام " .5.4

وذلك حتى يمكن وليست تخمينية، وتحتوي على أكبر قدر ممكن من المعلومات المحددة فعلية ، يجب أن تكون الشكوى أو التحقيق فيها شكوىلل

هوية المبلغين عن المخالفات، ما لم يكن على سرية فظ الشركة اموضوع الشكوى. يجب أن تح األمرمستوى بالتقييم المناسب لطبيعة ومدى والقيام 

إجراء تحقيق بناًء على شكوى تحتوي على من كن الشركة تم. من غير المرجح أن تتههويبإمكانية الكشف عن بلغ عن المخالفة هناك تأكيد من الم

 واسعة النطاق. دون تقييد ما سبق، يجب أن تحتوي الشكوى، قدر اإلمكان، على المعلومات التالية:ادعاءات مخالفات غير محددة أو 

 الحدث أو األمر أو المسألة المزعومة التي هي موضوع الشكوى؛ (أ

 األشخاص المعنيين؛أو أسماء الشخص أو اسم  (ب

 إذا كانت الشكوى تتعلق بحدث أو أحداث معينة؛الوقت التقريبي والمكان لكل حدث؛  (ج

 األحداث، على سبيل المثال المستندات أو رسائل البريد اإللكتروني أو التسجيالت الصوتية؛ وأو الحدث أو إثبات دليل  (د

 الشكوى.وتأييد أو أدلة أخرى متاحة لدعم مستندات أي معلومات أو  (ه

بمناقشة ال يُسمح له لمبلغ عن المخالفات أو أي موظف آخر يقدم معلومات أو يتسبب في تقديم معلومات أو يساعد بطريقة أخرى في التحقيق، ا .5.5

طلب يُ أو صراحة  ذلك لجنةتطلب الما لم اللجنة التي تزاول التحقيق، أو أي تحقيق ذي صلة مع أي شخص باستثناء  االمبلغ عنهالمخالفة تفاصيل 

بموجب هذه السياسة، كما أنها ال  تهوحماي على حقوقهعن المخالفة  بموجب القانون و/ أو اللوائح. في مثل هذه الحالة، ال تؤثر مساهمة المبلغذلك 

 في هذه السياسة.المبينة تغير أيًا من االلتزامات األخرى 

 

 معالجة األحداث المبلغ عنها .6

يجب على امانة السر ارسال البالغ عن المخالفة وبشكل فوري دون تأخير الى ، من قبل رئيس مجلس االدارة عند استالم اي شكوى او بالغ .6.1

 .رئيس قطاع شئون الشركاتاعضاء لجنة التحقيق الدائمين وهم رئيس التدقيق الداخلي و 

 رئيس التدقيق الداخلي و رئيس قطاع شئون الشركات.ممثلة بتحقيق لبحث الشكوى ال لجنةتجتمع  .6.2

 . لجنة التحقيقوفقا لتقدير الشركة بقد يضم فريق التحقيق ممثلين عن اإلدارات األخرى أو أي موظفين آخرين  .6.3

بالغ عن المخالفات المن تاريخ تلقي يوًما  30توصيات إلى الرئيس ولجنة التدقيق في غضون الو يباكتالتحقيق الالتحقيق بإصدار تقرير  لجنةقوم ت .6.4

 .يكون مطلوبا ماأو قبل ذلك حسب

عند ثبوت إدانتهم وذلك ، إلجراءات تأديبية وفقًا لسياسة الموارد البشرية للشركة و/ أو القوانين واللوائح المعمول بها يجب أن يخضع الموظفون .6.5

 سابًقا في السياسة.بينة أكثر من أشكال السلوك الم واحد أوفي 

القرارات والمخالفات تضمن ي يجب ان، ولجنة التدقيقسنوي إلى  نصفاإلبالغ عن المخالفات على أساس عن تقرير  رئيس التدقيق الداخليقدم ي .6.6

 .المتخذه بشأنها خالل الفترة التي يغطيها التقرير

 

 التحقيق لجنةمسؤوليات  .7

 بشكاوى محددة: ةتعلقالمالتحقيق  لجنةمسؤوليات فيما يلي  .7.1

ة المشكوك فيها و/ أو ئلاسفيما يتعلق بالمواالحتفاظ بها والتحقيق فيها شكاوى ومخاوف الموظفين أو أصحاب المصلحة الخارجيين  متالاس (أ

 ذلك.خالف تم اإلبالغ عنها من خالل آلية اإلبالغ عن المخالفات أو التي يالممارسات التشغيلية واألخالقية 

 بالموافقة النهائية. للجنة التدقيقإصدار تقرير تحقيق مكتوب وتوصية  (ب

 :الحق في القيام بمايلي التحقيق للجنة .7.2

مسؤوليات محددة خصيص تيتم يكون مسؤوالً عن إجراء التحقيق. اذا تطلب االمر فريق من الخبراء أو  تعيين خبير مناسب ●

 التحقيق.خالل الفريق يجب القيام بها بلكل عضو 
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تسجيل نتائج التحقيق في تقرير وذلك ب اإلبالغ عن نتائج التحقيق وإصدار توصيات بشأن اإلجراءات التصحيحية، إن وجدت؛ ●

 توصية التخاذ مزيد من اإلجراءات.ال واصدارالتحقيق 

 

 حماية المبلغ عن المخالفات .8

ألي شكل من أشكال االنتقام،  هضيأو تهديده أو مضايقته أو تمييزه أو تعرإيقافه عن العمل أو  درجته الوظيفيةالموظف أو تخفيض إقالة ال يجوز  .8.1

 :في حال

 بحسن نية؛ أوقام بتقديم المخاوف  (أ

 م معلومات تتعلق بالمخاوف؛ أويقدقام بت (ب

 ساعد في التحقيق؛ أو (ج

 .تقديمهافي الدعوى التي تم بطريقة أخرى  ةساعدالمفي أو  ةشاركالمويقوم بحفظ  (د

 على الفور.بذلك  لجنة التحقيقإبالغ  ؛لهذه السياسةبالمخالفة لالنتقام فعليا أو تعرض لالنتقام على أي شخص يشتبه في أنه تعرض  .8.2

السياسة، أو الذي ال يحترم أحكام السرية في هذه اإلبالغ عن مشكلة مزعومة بموجب هذه عند نية  بسوءالُمبلغ عن المخالفات الذي تصرف ان  .8.3

 السياسة:

 فقد الحقوق والحماية المنصوص عليها في هذه السياسة؛يقد  (أ

 ة جنائية.نازعقد يخضع إلجراءات تأديبية ومسؤولية مدنية و/ أو م (ب

من  بالغحماية المبلغين عن المخالفات الذين قدموا تقارير، بحسن نية، من خالل آلية اإلبالغ عن المخالفات، ضد أي ب قدر االمكان تلتزم الشركة .8.4

 الزمالء والمديرين و/ أو األطراف المعنية األخرى.

وانين واللوائح المعمول بها، لن إن أي موظف يبلغ بحسن نية عن مخالفة لقواعد السلوك المهني أو مخالفة لسياسات الشركة وإجراءاتها و/ أو الق .8.5

 السمعة. يتعرض للتمييز، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، المضايقة أو االنتقام أو غيرها من العواقب السلبية في العمل أو التأثير على

التي ينتقمون فيها من شخص أبلغ عن  يجب على الموظفين أن يخضعوا إلجراءات تأديبية وفقًا لسياسة الموارد البشرية للشركة، في الحاالت .8.6

 مخالفة بحسن نية.

 ل الشركةيُحظر على الموظفين تماًما إجراء أي تحقيق في الوقائع واألمور من تلقاء أنفسهم وال يُسمح لهم بمناقشة أي من هذه األمور السرية داخ .8.7

 أو خارجها، دون مناقشتها مع جهة االتصال المخصصة لإلبالغ عن المخالفات.

 

 لمحافظة على السريةا .9

عليها يجب على جميع األفراد المشاركين في عملية اإلبالغ عن المخالفات الحفاظ على السرية التامة فيما يتعلق بأي إفصاحات ومعلومات يطلعون  .9.1

 خالل سير التحقيق.

في آلية اإلبالغ عن المخالفات هو ضمان السرية العنصر األساسي الجدية. إن بمنتهى وذلك المبلغين عن المخالفات هوية على الشركة حماية سرية  .9.2

 التامة لعمليات اإلفصاح.

هوية المبلغين عن المخالفات بناًء على التحقيق أو اإلجراءات التصحيحية التالية. قد تكون هناك أيًضا أوقات  اخفاء بشكل دائمال تضمن الشركة  .9.3

اإلثبات عن هوية المبلغين عن المخالفات، على سبيل المثال عندما يكون فصاح يكون فيها فريق التحقيق غير قادر على حل مشكلة ما دون اإل

عن المخالفات الشخصي للمبلغ عن المخالفات ضرورًيا لقضية التحقيق. في مثل هذه الحاالت، يجب على فريق التحقيق أن يناقش أوالً مع المبلغين 

 عمله وسمعته.بأي ضرر يلحق من ذلك لضمان حصوله على الحماية  يةوكيفاالستمرار في األمر عما إذا كان يمكن 
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 السجالتحفظ  .10

بحيث تضمن أن يكون للموظفين المصرح لهم تسجيل جميع تقارير التحقيق والتوصيات الصادرة عن فريق التحقيق في سجل  التدقيقعلى إدارة  .10.1

. وعملية التحقيق والتوصية وأي قرارات/ إجراءات تصحيحية تم اتخاذها في السجل البالغيتم تسجيل تاريخ استالم . االطالع عليهفقط صالحية 

تقديم . يمكن ساريال ( سنوات من إغالق التحقيق، باستثناء الحاالت التي يقتضيها القانون5يجب االحتفاظ بالمعلومات لمدة ال تقل عن خمس )

. إذا كان تقرير التحقيق يتعلق بالرئيس التنفيذي، فيجب الحصول على موافقة لجنة التدقيقلجنة اإلدارات األخرى بناًء على موافقة إلى التقارير 

 التدقيق.

لى شكوى غير صحيحة. يجب تُبنى عالتي بالغات الأي تحقيق، بما في ذلك قفال بعد إبالغات أرشفة جميع الحفظ و التدقيق الداخليعلى إدارة  .10.2

إجراء تأديبي أو إجراء قانوني في بدء الباألدلة، في حالة مؤيد تبين أنه غير يالمعلومات المتعلقة بتقرير  افةأرشفة أي أو كحفظ وعلى اإلدارة أيًضا 

 أو الشخص الذي أبلغ عن الشكوى.بالغ في التورط ذي صلة ضد أي شخص م

ة الُمبلغ عن المخالفات، فيما يتعلق بهذه إفصاحاته وفقًا لذلك. يجب الحفاظ على سرية هويتسجيل بلغ عن المخالفات التأكد من قد يطلب المُ  .10.3

 سياسة اإلبالغ عن المخالفات.بالسرية المحافظة على اإلفصاحات، وفقًا إلرشادات 

 

 اإلبالغ .11
 

إضافة إلى ذلك، إذا لجنة التحقيق التنسيق مع رئيس مجلس االدارة، على إذا كانت الشكوى متعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر باإلدارة التنفيذية،  11.1

 التدقيق. التحقيق التنسيق بشكل مباشر مع رئيس لجنة لجنةعلى مجلس اإلدارة، بكانت الشكوى تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر 
 

والقرارات ، والتوصيات منذ تقديم اخر تقرير لهاسنوي يتضمن جميع الشكاوى التي حدثت  نصفإعداد تقرير  التدقيق الداخلييجب على إدارة  11.2

 قدم التقرير إلى لجنة التدقيق.هذه الحاالت. ويُ لمعالجة  لجنة التحقيقها تالتي اتخذ

 
 

 والتعديالت المراجعة .12

بناء على هذه السياسة من جاوز لعليتها وكفاءتها. يجب إجراء أي تعديالت أو تافمدى مراجعة هذه السياسة وتقييمها بشكل دوري للتأكد من يتعين  .10.4

عن سياسة اإلبالغ عن المخالفات، فسيتم إجراء اإلفصاح المناسب تجاوز منح مجلس اإلدارة. إذا تم إجراء تعديل أو  لجنة التدقيق الىتوصية من 

 على النحو المطلوب.
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 حقالمال
 

 

 المخالفاتعن  الموظف لإلبالغ تقرير /نموذج: 1 ملحق

 

 اسم المبلغ عن المخالفات

 اإلدارة 

 مباشرالمشرف ال

) إلبالغ:واه ابتشالسبب ا / ) 

 القانون أو اللوائح الفةخم 

 الكويتيةالقيم األساسية ومبادئ األعمال لشركة االتصاالت مخالفة  

 الكويتيةالجسيمة / المتكررة / المتعمدة للقواعد واللوائح الداخلية لشركة االتصاالت  المخالفات 

 المشكوك فيهاتدقيق والة يالمحاسباألمور  

 أي إخفاء متعمد لسلوك إجرامي أو غير أخالقي 

 اإلخالل بسرية العميل 

 .التحرش أو التنمر أو أي شكل آخر من أشكال التمييز غير العادل على أساس الجنس أو العمر أو الدين أو الجنسية في مكان العمل 

 للخطر؛تعريض صحة أو سالمة أي شخص  

 بطريقة أخرى بمصالح الشركةيضر سمعة الشركة أو اإلضرار بأي سلوك آخر قد يتسبب في خسارة مالية أو  

 

)أي سلوك آخر قد يتسبب في خسارة مالية أو اإلضرار بسمعة الشركة أو يضر بطريقة أخرى بمصالح الشركة:  / ) 

 تمويل اإلرهاب  إساءة استغالل األسواق 

 سرقةال  غسل أموال 

 الرشوة والفساد  جانب العالم ببواطن األمورالتداول من  

 مخالفات خطيرة في التقارير )المالية(  االحتيال أو الغش  
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 أسباب أخرى )يرجى تحديدها(

 المعلومة(:تفاصيل البالغ أو التقرير )مشتمال على كيفية ووقت ومكان الحصول على 

 

 

 

 

 

 

 

 ن؟يمن هم في رأيك األشخاص المتورط

 االسم:

 اإلدارة:

 المشرف المباشر:

 

 هل أبلغت مديرك المباشر بالموقف؟

 ال                                     نعم                         

 

  هل لديك أي دليل أو إثبات يمكنك تقديمه؟ 

 

 ال    )يرجى إرفاقه مع البالغ أو التقرير(نعم  

   

 لتزام بها.لقد اطلعت على سياسة اإلبالغ عن المخالفات للموظفين وأوافق على اإل

 

 

 التاريخ                      التوقيع

 

 

 لالستخدام الداخلي فقط
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 استلمه:

 االسم:

 اإلدارة:

 الوظيفة:

 التاريخ:     التوقيع:
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 سجل اإلبالغ عن المخالفات: 2ملحق 
 

 التاريخ رقم المرجع
اسم المبلغ عن 

 المخالفة
 حالةال تاريخ بدء التحقيق البيان

      

 

 

 

 

 


