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 سياسة مناهضة االنتقام 

شركة   التعرض    Magnaتلتزم  من  خوف  دون  واألخالقية  القانونية  المشاكل  عن  اإلبالغ  تتيح  بيئة  بتوفير 
شركة   توفر  كما  هذه    Magnaلالنتقام.  مثل  عن  لإلبالغ  اآلخرين  المصلحة  وأصحاب  لموظفيها  قنوات  عدة 

الموظفين  ضد  انتقامي  سلوك  أي  ممارسة  وتحظر  اآلخرين   المشاكل  المصلحة  عن    وأصحاب  يبلغون  الذين 
 لمشاكل التي يشكون فيها بأمانة وحسن نية.  ا 

 

شركة   موظفي  جميع  على  السياسة  هذه  واألقسام    .Magna International Incتنطبق  المجموعات  وجميع 
باسم   ا  جميعً إليها  )يُشار  لها  والتابعة  العالم  مستوى  على  العاملة  األخرى  والعمليات  المشتركة  والمشاريع 

 "Magna الس هذه  تنطبق  كما  شركة  "(.  يمثلون  الذين  األشخاص  جميع  على  ذلك  Magnaياسة  في  بما   ،
 الموظفون والمسؤولون والمديرون والمستشارون والوكالء. 

 

 مقدمة 

خلق بيئة عمل تتيح للموظفين وأصحاب    Magnaشركة  من المهم تحديد المشكالت القانونية واألخالقية وحلها في أقرب فرصة ممكنة. لذلك تدعم  
من    المصالح اآلخرين اإلبالغ عن أي مشاكل قانونية أو أخالقية دون الخوف من التعرض ألي سلوك انتقامي )ويشمل ذلك التعرض للعقاب أو الفصل

مع أي سلوك انتقامي تجاه الموظفين    Magnaلوظيفة أو خفض الدرجة الوظيفية أو اإليقاف عن العمل أو التهديد أو التحرش(. وال تتهاون شركة  ا
 الذين يبلغون عن المشاكل القانونية واألخالقية بأمانة وحسن نية.  

 

 المعايير 

شركة   اإلبال   Magnaتشجع  على  فيها  المصالح  وأصحاب  أن  موظفيها  بالذكر  وجدير  أخالقية.  أم  قانونية  أكانت  سواء  موثوقة  مشاكل  أي  عن  غ 
شركة  ل  الفوري  كتشافاال يمنح  المشاكل  و  Magnaهذه  استباقية  إجراءات  المثلى التخاذ  سوًءا    تأكيد الفرصة  أكثر  وتصبح  تتطور  أن  قبل  الحقائق 
 خطورتها. تقليل أي أثر محتمل عن طريق حل هذه المشاكل أو الحد من و

بأمانة وحسن نية. كما أننا لن نتهاون  أي مشاكل قانونية أو أخالقية  مطلقًا مع أي سلوك انتقامي تجاه أي شخص يبلغ عن    Magnaولن تتهاون شركة  
وسيتم التعامل مع    ، مشاكل ال، أو أي عمل انتقامي ضد شخص إلثارة هذه  مشاكل المثل هذه  مع أي جهود لتثبيط همم الموظفين أو منعهم من اإلبالغ عن  

 وسنتخذ كافة اإلجراءات العقابية والتأديبية التي قد تصل إلى الفصل من العمل. أي انتقام على أنه مسألة خطيرة 

تلك التي    تُرفع )سواء بتحديد الهوية أو عدم تحديد الهوية(، وتشمل  التي يتم اإلبالغ عنها أوالقانونية واألخالقية  تنطبق هذه السياسة على جميع المشاكل  
قُدمت أو  الهوية  ُرفعت  تحديد  لشركة    بدون  الساخن  الخط  طريق  أو  لأو    Magnaعن  البشرية  الموارد  قسم  في  عضو  إلى  أو  المدير  أو  لمشرف 

 ت اإلبالغ"(. المستشار القانوني أو قسم االمتثال القانوني واألخالقيات أو المراجعة الداخلية أو بأي طريقة أخرى مناسبة )يُشار إليها باسم "قنوا

 

 أمثلة على السلوك االنتقامي

"اإلبالغ عن    قسم  يمكن أن يأخذ االنتقام عدة أشكال قد تشمل اتخاذ إجراء ماكر. يجب اإلبالغ عن الحاالت المشكوك في كونها سلوًكا انتقاميًا )راجع
 سلوك االنتقامي ما يلي: تشمل األمثلة على ال بما في ذلك أي من األمثلة المذكورة أدناه. ، ( ، أدناهالمشاكل"

 تقليل أو زيادة أو تغيير المهام أو ساعات العمل  ▪
 اإلساءة اللفظية أو السلوك المقصود منه إحراج الموظف أو إهانته  ▪
 االعتداء الجسدي أو التهديدات  ▪
 الفصل من الوظيفة أو خفض الدرجة الوظيفية أو التهديدات بالفصل أو خفض الدرجة الوظيفية  ▪
 فرص الترقية أو زيادة األجور أو المهام أو النقل أو العمل اإلضافي  رفض منح الموظف  ▪
 Magnaإجراءات أخرى تخالف قواعد ميثاق الموظف أو المبادئ التشغيلية بشركة  ▪
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 قرارات شؤون الموظفين والتعاون

من اتخاذ قرارات خاصة بالموظفين بناًء أسباب مشروعة متعلقة بالعمل لكنها ليست انتقامية في    Magnaال يوجد في هذه السياسة ما يفيد بمنع شركة  
  )على سبيل المثال، قرار شخصي بناًء على خرق العقد(. الوقت نفسه

الم جميع  على  ويجب  مختلفة.  أوجه  عدة  وتحمل  غالبًا  معقدة  واألخالقية  القانونية  والمشاكل  التحقيقات  أن  في  شك  المصلحة    وظفينوال  وأصحاب 
شركة    اآلخرين تتمكن  حتى  الكامل  التعاون  إبداء  والتحقيقات  المشاكل  هذه  بخصوص  معهم  التواصل  يجري  المعلومات    Magnaالذين  جمع  من 

 الضرورية لمعالجة هذه القضايا فوًرا وبشكل مناسب. 

 

 اإلبالغ عن المشاكل

بالسلوكيات االنتقامية أو المشاكل القانونية أو األخالقية األخرى عن طريق إحدى قنوات اإلبالغ، وستتم مراجعتها  يمكن اإلبالغ عن المشاكل المتعلقة  
 في الوقت المناسب. 

  Magnaيجب أن يحرص المشرفون والمديرون في شركة  و ننتظر من المديرين والمشرفين اتباع سياسة "الباب المفتوح".    Magnaنحن في شركة  
لوصول إليهم واتخاذ المشاكل القانونية واألخالقية محمل الجد واالعتياد على إجراءات إحالة هذه المشاكل للمعالجة بواسطة قسم الشؤون على تيسير ا

يجب   كما  حالة.  كل  تقتضي  حسبما  الداخلية،  المراجعة  قسم  أو  البشرية  الموارد  قسم  أو  واألخالقيات  القانوني  االمتثال  قسم  أو  جمالقانونية  يع  على 
مراجعة هذه المشاكل وإحالتها إلى  رفع و إدراك أن هذه المشاكل لن تمر دون معالجة. ويتعين أيًضا    Magnaالموظفين وأصحاب المصالح في شركة  

 رفع مشكلة في البداية، فرصة اتخاذ إجراءات استباقية لحل المشكلة فوًرا قد تتبدد بسرعة.  بعدعلى الفور.  للمعالجة القسم المختص  

وأال يسيئوا استخدامها ألي سبب من األسباب.    Magnaعلى الموظفين وأصحاب المصالح اآلخرين احترام أنظمة اإلبالغ المستخدمة في شركة  يجب  
قّدم بالغات   المثال، لمعاقبة زميل أو مضايقته(  بطريقة غير شريفة أو بنوايا غير الئقة وإذا اكتشفنا أن شخًصا  ل  فسينال عقابه وقد يص  )على سبيل 
 .العملاإلجراء التأديبي إلى حد الفصل من 

 

 لمزيد من المعلومات:

االمتثال   لمجموعتك أو منطقتك أو أحد مسؤولي  القانوني  المستشار  التواصل مع  النصائح، يُرجى  المعلومات أو  أو نائب الرئيس    اإلقليميلمزيد من 
 .  Magnaومدير االمتثال واألخالقيات في شركة  
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