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 سیاسة التحقیقات الداخلیة في األخالقیات  
 

 مقدمة 

 Magnaتوضح ھذه السیاسة كیفیة التعامل مع مخاوف األخالق واالمتثال القانوني في شركة  
International Inc  ومشاریعھا وأقسامھا  العاملة  مجموعاتھا  وجمیع  والعملیات  .  المشتركة 

"). كما تنطبق ھذه السیاسة على  Magnaاألخرى على مستوى العالم (یُشار إلیھا جمیعاً باسم " 
شركة   یمثلون  الذین  األشخاص  المستقلین  Magnaجمیع  والمقاولین  الموظفین  ذلك  في  بما   ،

با  إلیھم جمیعًا  (یشار  والوكالء  والمستشارون  والموردین  والمدیرین  "ممثلي  والمسؤولین  سم 
Magna .(" 

 التطبیق 
االنتھاكات    تنطبق ھذه السیاسة على التقاریر الواردة حول مخاوف األخالقیات واالمتثال القانوني. ال تنطبق السیاسة على المخاوف المبلغ عنھا بشأن

أو المسائل المحلیة األخرى المتعلقة بالموارد البشریة أو الصحة والسالمة والطبیعة البیئیة التي یتم التحقیق فیھا   Magnaالمحتملة لمیثاق الموظف في 
 عادةً وفقًا للقوانین والممارسات المحلیة. 

 في حالة وجود أي تعارض بین ھذه السیاسة وأي قانون معمول بھ، تسود متطلبات القانون. 

 االلتزام
التحدث على الفور واإلبالغ عن   Magnaصرف بأمانة ونزاھة في جمیع التعامالت التجاریة. لذلك یجب على جمیع األشخاص في  بالت Magnaتلتزم 

 ("المدونة") أو أي سیاسات متعلقة بالمدونة.   مدونة السلوك واألخالقأي مخاوف بشأن االنتھاكات المحتملة لـ 

المخاوف المبلغ عنھا على محمل الجد وتلتزم بالتحقیق ومعالجة أي سوء سلوك تم تحدیده بواسطة التحقیق في الوقت المناسب وبطریقة    Magnaتأخذ  
 ومتسقة. عادلة 

بشأن    Magnaسیاسة  أیًضا بدعم ثقافة اإلبالغ عن المخاوف بشأن االنتھاكات المحتملة دون خوف من االنتقام. لھذا السبب، تحظر    Magnaتلتزم  
االنتقام من أي شخص یبلغ عن مخاوف بصدق وبحسن نیة. كما أننا لن نتھاون مع أي جھود لتثبیط ھمم الموظفین أو منعھم من اإلبالغ   مناھضة االنتقام

 لعقابیة والتأدیبیة التي قد تصل إلى الفصل من العمل. عن أي مشاكل محتملة، وسنأخذ أي سلوك انتقامي محمل الجد وسنتخذ كافة اإلجراءات ا

 Magnaمسؤولیات ممثلي 
 

اإلبالغ على الفور عن أي انتھاكات مشتبھ بھا باستخدام إحدى قنوات اإلبالغ المختلفة التي تمت مناقشتھا أدناه. یجب أن    Magnaیجب على ممثلي  
كان    تتضمن التقاریر أكبر قدر ممكن من المعلومات حول المخاوف، بما في ذلك وصف مفصل للسلوك؛ مكان وتاریخ ووقت السلوك (بما في ذلك ما إذا

، أو أي سبب آخر التخاذ إجراء فوري؛ ھویة الشھود أو األشخاص  1إذا كان ھناك توقع بوقوع أذى جسدي أو تھدیدات للسالمة أو األمنمستمًرا)؛ ما  
. یجب على المبلغین الرد على الفور على أي  Magnaاآلخرین المعنیین؛ ومصادر المعلومات أو المستندات أو األدلة التي قد تساعد في تقدم تحقیق  

 للحصول على معلومات وأدلة إضافیة (إن وجدت) لدعم مطالباتھم. طلب  
 

أیًضا التعاون مع التحقیقات في االنتھاكات المزعومة، عند الطلب. قد یؤدي أي رفض من قبل الموظف لتقدیم تعاون كامل    Magnaیجب على ممثلي  
یؤدي رفض التعاون من قبل مقاول أو مورد أو وكیل مستقل إلى إنھاء  أو في الوقت المناسب إلى اتخاذ إجراء تأدیبي یصل إلى ویتضمن الفصل. قد  

 . Magnaعالقتھم التجاریة مع 
 

 قنوات اإلبالغ
باإلبالغ بشكل    Magnaھي إحدى ھذه القنوات التي تسمح لممثلي    Magnaالخط الساخن لـ  ھناك العدید من القنوات المتاحة لإلبالغ عن المخاوف.  

دون خوف من االنتقام. یمكن أیًضا اإلبالغ عن المخاوف من خالل قنوات أخرى،    Magnaسري ومجھول عن المخاوف المتعلقة بانتھاكات سیاسات  

 
، حیثما  911موظفیھا والمقاولین المستقلین والموردین والوكالء على االتصال بخدمات الطوارئ المحلیة (مثل االتصال بالرقم   Magnaفي حاالت الطوارئ، تشجع  1

 كان ذلك متاًحا).

https://www.magna.com/docs/default-source/2021-compliance-documents/code-of-conduct-and-ethics/2019-2022_codeofconduct_magnaweb_ar_v1-2.pdf?sfvrsn=2464ce68_12
https://www.magna.com/docs/default-source/2021-compliance-documents/anti-retaliation-policy/anti-retaliation-policy---arabic.pdf?sfvrsn=6af8c07d_12
https://www.magna.com/docs/default-source/2019-compliance-documents/anti-retaliation-policy/anti-retaliation-policy---english.pdf?sfvrsn=8435ade3_12
https://www.magna.com/docs/default-source/2019-compliance-documents/anti-retaliation-policy/anti-retaliation-policy---english.pdf?sfvrsn=8435ade3_12
https://www.magna.com/docs/default-source/2021-compliance-documents/anti-retaliation-policy/anti-retaliation-policy---arabic.pdf?sfvrsn=6af8c07d_12
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/38845/index.html
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/38845/index.html
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/38845/index.html
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بالغ مباشرة إلى أقسام  )، أو اإلMagnaبما في ذلك تقاریر الموظفین إلى المشرفین و/أو الزمالء اآلخرین (على سبیل المثال عملیة "الباب المفتوح" في  
 . Magnaالتدقیق الداخلي أو الشؤون القانونیة أو الموارد البشریة أو األخالقیات واالمتثال القانوني في  

 الخصوصیة والسریة والحصانة وإخفاء الھویة 
لسریة وإخفاء الھویة، إال بالقدر الذي تقتضي  تعتبر سریة المبلغین وعدم الكشف عن ھویتھم وحمایتھم، إذا كانت معروفة، أولویة قصوى. سیتم احترام ا

ستتم أیًضا معالجة البیانات الشخصیة للمبلغین وغیرھم من األفراد المشاركین في عملیة التحقیق وفقًا    2فیھ المتطلبات القانونیة المعمول بھا خالف ذلك.
 ة البیانات. للقانون المعمول بھ وسیاساتنا الداخلیة وإجراءاتنا وإرشاداتنا بشأن خصوصی

مصلحة قویة في الحفاظ على سریة عملیة التحقیق واالتصاالت ذات الصلة (سواء كانت شفھیة أو كتابیة، إلكترونیة أو غیر ذلك) إلى    Magnaلدى  
ي، محمیة من اإلفصاح في  الحد الذي تراه الشركة مناسبًا ویسمح بھ القانون. وھذا یشمل السریة على االتصاالت التي تخضع للحصانة القانونیة (وبالتال

أن یراعي جمیع األشخاص المشاركین في التحقیقات السریة واالمتیاز عندما یتعلق األمر باالتصاالت المتعلقة    Magnaاإلجراءات القانونیة). تتوقع  
 بالتحقیق. 

ل مع أطراف خارجیة بشأن عملیة التحقیق.  للتحدث نیابة عن الشركة التواص  Magnaیجوز فقط للموظفین أو الوكالء المفوضین بشكل خاص من قبل 
 ال تمنع ھذه السیاسة الموظفین من التحدث إلى الوكاالت الحكومیة بصفتھم الشخصیة. 

 
 المراقبة واإلبالغ 

بتفویض اإلشراف على    MCCقامت    ") على جمیع جوانب برنامج االمتثال القانوني واألخالق.Magna  ")MCCیشرف مجلس االمتثال في شركة  
الذین یجتمعون ویقدمون تقاریر ربع سنویة    Magnaمن قادة    IOC"). تتألف  IOCیقات األخالقیات واالمتثال القانوني إلى لجنة مراقبة التحقیقات (" تحق
الداخلي في الوقت  ، بدعم من مسؤولي التحقیق المخصصین ("المسؤولین")، بإدارة واإلشراف على التنفیذ والتصحیح واإلبالغ  IOC. تقوم  MCCإلى  

 المناسب والمنصف والمتسق لجمیع التحقیقات الداخلیة المعمول بھا بما یتفق مع ھذه السیاسة وأي إجراءات أو إرشادات ذات صلة. 

منتظم من قبل التدقیق  تُقدَّم اإلحصائیات والمعلومات المتعلقة بالتحقیقات ذات المخاطر العالیة إلى لجنة المراجعة المؤلفة من مجلس اإلدارة وذلك بشكل  
 الداخلي.  

 العملیة (تناول القضیة) 
بواسطة طرف خارجي مستقل، ثم یتم إرسالھا إلى المسؤولین (الذین یبدأون في توثیق    Magnaیتم استالم التقاریر المقدمة من خالل الخط الساخن لـ  

مركزیة، وبالتالي یبدأ عملیة االستجابة الموضحة في ھذه السیاسة. یتوفر الحالة وعملیة التحقیق). یوثق الطرف الخارجي االدعاءات في قاعدة بیانات  
 لغة.   20یوًما في السنة، ویتواصلون بأكثر من  365ساعة في الیوم،   24موظفو الجھات الخارجیة على مدار 

قون االدعاءات، وبالتالي البدء في عملیة التحقیق  یجب إرسال التقاریر المقدمة من خالل القنوات األخرى في الوقت المناسب إلى المسؤولین، الذین یوث
 الموضحة في ھذه السیاسة. 

 أفضل ممارسات التحقیق 
بما في ذلك التدقیق الداخلي أو أمن الشركة أو الشؤون القانونیة أو العملیات    Magnaیقود التحقیقات أعضاء من ذوي الخبرة من اإلدارات الوظیفیة داخل  

تعلق بھا التقریر. یعتمد القسم الوظیفي المكلف بقیادة التحقیق ("القیادة") على موضوع التقریر وخطورة االدعاءات التي تم  أو مجموعة التشغیل التي ی 
 تقییمھا أثناء التقییم األولي للحالة وفرزھا من قبل المسؤولین.  

یر الداخلیة. یشرف المسؤولون على كفایة وتنفیذ خطوات التحقیق  القیادات ھي المسؤولة عن التخطیط للتحقیق وتنفیذ جمیع خطوات التحقیق وإعداد التقار
 مبادئ توجیھیة ألفضل الممارسات إلجراء التحقیقات وفقًا لھذه السیاسة.  IOCفي الوقت المناسب. من وقت آلخر، قد تضع 

بالغ األھمیة للسماح لإلدارة بتحدید الخطوات، إن وجدت،  یعد استكمال التحقیقات في الوقت المناسب وتقدیم التقاریر الداخلیة عن وضعھا ونتائجھا أمًرا  
 المعینین.    Magnaالالزمة لمعالجة االدعاءات المثبتة. یقتصر الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالحالة على أفراد  

دلة إضافیة لدعم االدعاءات. كما سیتم إخطار  سیكون ھناك اتصال مستمر مع الُمبلغ طوال عملیة التحقیق. قد تتصل القیادات بالُمبلغ لطلب معلومات أو أ
 الُمبلغیین في الوقت المناسب بحالة التحقیق وعندما یتم إغالق التحقیق. 

 اإلجراء التصحیحي
قبل تقع على عاتق  عندما یتم إثبات االدعاءات (كلیًا أو جزئیًا)، فإن مسؤولیة تحدید وتنفیذ سبل التصحیح لمعالجة السلوك ومنع السلوك المماثل في المست

اإلجراءات التصحیحیة (على سبیل  الھدف من اإلجراء التصحیحي ھو وقف السلوك غیر الالئق ومنع تكراره في المستقبل. قد تشمل    .Magnaإدارة  
 المثال ال الحصر):

 تطبیق أو تعزیز أو معالجة الضوابط الداخلیة؛   •

 
أي أسئلة متعلقة بعدم الكشف عن الھویة في نظام الخط الساخن لشركة   قد یكون لبعض السلطات القضائیة قیود على استخدام أنظمة اإلبالغ بدون الكشف عن الھویة. ویجب توجیھ 2

Magna   أو التزام شركةMagna   بالمحافظة على سریة مكالمات الخط الساخن لشركةMagna   إلى المستشار القانوني اإلقلیمي أو التابع للمجموعة. األطراف التي ال تنتمي إلى
Magna  .سوف تكون مطالبة بتعریف نفسھا 
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 تأدیب أو تعلیق أو إنھاء عمل الموظفین؛ •

 إنھاء العالقات مع المندوبین؛   •

 تدریب (أو إعادة تدریب) الموظفین؛ •

 تقدیم التقاریر إلى سلطات إنفاذ القانون؛ أو   •

 ن األضرار. الشروع في التقاضي ع •

 مسؤولیات اإلدارة
، مثل الموظفین، اإلبالغ على الفور عن جمیع وقائع سوء السلوك المشتبھ بھا باستخدام إحدى قنوات اإلبالغ المختلفة  Magnaیُتوقع من أعضاء إدارة  

 التي تمت مناقشتھا أعاله.  

لك، سیتم منع أي موظف متورط بشكل مباشر في التحقیق من الوصول إلى  ستطلع اإلدارة على مستوى تقدم التحقیقات بانتظام، متى أمكن ذلك. ومع ذ 
 تفاصیل القضیة.  

صى فیھا بتأدیب  عند االنتھاء من أي تحقیق، سیتم إخطار اإلدارة بحقائق "على قدر الحاجة" للسماح باتخاذ إجراء عالجي، ال سیما في المواقف التي قد یو
 حیث السیاسات واإلجراءات الداخلیة، أو ضوابط أخرى بحاجة إلى المراجعة أو التعزیز.   الموظف أو استرداد الخسائر المالیة، أو 

 
 لمزید من المعلومات

 
 لمزید من المعلومات، یرجى االتصال بنائب الرئیس، مسؤول األخالق واالمتثال، أو نائب الرئیس للتدقیق الداخلي. 
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  2021سبتمبر،  21 ُسنَّت في األصل:
  2021سبتمبر،  21 اإلصدار الحالي:

  2024الربع الثالث من  تاریخ المراجعة التالي:
  Magnaمجلس االمتثال في شركة   جھة االعتماد:

  
 

تحل ھذه السیاسة محل سیاسة معالجة البالغات األخالقیة وإجراءات التحقیقات األخالقیة.



 

 

 
  

 
 




