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  سياسة المجاهرة بالرأي
 هذه السياسة  .1
 

تجاه عملية المجاهرة   Bramblesيتمثل الغرض من هذه السياسة في دعم والتأكيد مجددًا على التزام ��كة 
بالرأي ال��يحة والتي نحث فيها الموظفين وا��شخاص ا��خرين المؤهلين على استثارة أي مخاوف قد تكون  

خط الدفاع ا��ول    Bramblesلديهم بشأن ارتكاب مخالفة. وتظل المجاهرة بالرأي في بيئة اليوم ب��كة 
تشاف مخالفات وا��ب��غ عنها ، فقد تتخذ ��كة  وا��فضل ضد ارتكاب المخالفات؛ حيث إنه عندما يتم اك

Brambles    إجراءً تصحيحيًا لحلها. نحن ندرك أن ا��كتشاف المبكر للمخالفات وا��ب��غ عنها يعتمد على ا��حتفاظ
 :بثقافة من الثقة والنزاهة والتي يتم فيها

 
المخالفات المحتملة في أ��ع وقت  حث الموظفين وا��شخاص ا��خرين المؤهلين على ا��ب��غ عن   (أ) 

 ممكن مع العلم أنه سيتم أخذ مخاوفهم على محمل الجد وسيتم اتخاذ ا��جراء الم��ئم؛ و 
تعريف الموظفين وا��شخاص ا��خرين المؤهلين بالقنوات المتاحة لهم ل��ب��غ عن مخاوفهم بشأن   (ب)

 المخالفات واستخدامها؛ و 
 جراءات التي سنتخذها للتحقيق في الب��غات  معرفة الحمايات المتاحة وا�� (ج) 
منح الموظفين وا��شخاص ا��خرين المؤهلين الثقة بأن عملية المجاهرة بالرأي ��ية و�� يتم   (د)  

  .التساهل مع عمليات ا��يذاء أو ا��نتقام أو العقاب أو المعاملة الضارة من أي نوع
 

  1953) وقانون إدارة ال��ائب لعام Cth( 2001ام  تم وضع هذه السياسة لتتوافق مع قانون ال��كات لع
)Cth  للمزيد من المعلومات عن الحماية الممنوحة لبعض ا��فراد الذين يقومون بإفصاح مؤهل في أستراليا .(

 أو بخصوص عملياتنا ا��سترالية، يرجى ا��ط��ع على الملحق ا��ول. التعارض. 
 
 ما ا��نشطة التي تحكمها هذه السياسة؟ .2
 

تثناء الحا��ت التي يوفر فيها القانون المحلي أو النافذ حقوًقا أو تعويضات أكبر ل��فراد، وفي هذه الحالة  باس
يتم تحكيم القانون المحلي أو النافذ، تغطي هذه السياسة الموظفين الذين يرغبون في الكشف عن سوء  

، بما في ذلك أي من  Bramblesسلوك فعلي أو مخطط له أو حالة أو ظروف غير ��ئقة في الع��قة إلى 
"). وُيطلق على هذه ا��نشطة في هذه  ("Brambles")��كات المجموعة التابعة لها (��كات المجموعة 

 السياسة "المخالفات" وتشمل، على سبيل المثال �� الح��، ا��مور التالية:
 
 

 �تحاد ا��وروبي؛ النشاط ا��جرامي بموجب أي قانون معمول به، بما في ذلك قوانين أستراليا وا� . أ
 ا��حتيال؛  .ب
 مخالفة الواجب أو الثقة؛  .ج
السلوك الذي يمثل خطًرا على العامة، بما في ذلك ا��خطار التي تهدد الصحة والس��مة وا����ار   .د

التي تلحق بالبيئة والناجمة عن إط��ق المواد السامة أو النفايات البيئية أو انتهاك القانون أو اللوائح  
   البيئية السارية؛ أو 

المحاسبة المشكوك فيها والمحاسبة الداخلية أو سوء إدارة التدقيق بما في ذلك ا��مور الفعلية   . ه
 :والمهددة مثل

i.  ا��حتيال أو الخطأ المتعمد في إعداد أي تقارير مالية ل��كةBrambles   أو تقييمها أو
 مراجعتها أو تدقيقها؛ أو 

ii.  ا��حتيال أو الخطأ المتعمد في تسجيل وا��حتفاظ بالسج��ت المالية ل��كةBrambles ؛ أو 
iii.  أوجه القصور أو عدم ا��متثال للضوابط المحاسبية الداخلية ل��كةBrambles ؛ أو 
iv.   التحريفات وا��قرارات المزيفة المقدمة إلى كبار المسؤولين أو المحاسبين أو المقدمة من

واردة بالسج��ت المالية أو التقارير المالية أو تقارير التدقيق   جانبهم بخصوص مسألة
 ؛ أو Bramblesالخاصة ب��كة 

v.  ا��نحراف عن ا��ب��غ الكامل والنزيه عن الوضع المالي ل��كةBrambles ؛ أو 
vi.  .أي نشاط آخر قد يمثل خطًرا على النظام المالي 
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المعمول بها أو سوء السلوك فيما يتعلق   ا��نتهاكات أو ا��نتهاكات المشتبه فيها لقوانين ال��ائب .و
 ؛ أو Bramblesبالشؤون ال��يبية ل��كة 

 الرشوة أو الفساد؛  .ز
 السلوك غير ا��خ��قي؛  .ح
عدم ا��متثال مع أي متطلبات قانونية أو تنظيمية غير مذكورة تحديًدا أع��ه؛ بما في ذلك أي قوانين   .ط

 )؛ أو ASICوا��ستثمارات ا��سترالية (تديرها هيئة ا��وراق المالية 
السلوك الذي ي�� بس��مة المنتج وا��متثال أو س��مة النقل أو س��مة ا��غذية أو حماية صحة   . ي

 الحيوان أو رعايته
وأنظمة   Bramblesا��نتهاكات التي تؤثر على حماية البيانات الشخصية أو ال��ية أو أمن شبكة  .ك

 المعلومات 
 عن ا����ار التجارية أو المعلومات ال��ية أو مسجلة الملكية؛ أو ا��فصاح غير الم��ح به   .ل
 أو سياسات أو إجراءات أخرى  Bramblesأي خرق لقواعد السلوك الخاصة بـ  .م
 ؛ أو Bramblesسلوك من المحتمل أن ي�� بسمعة ��كة  .ن

م أي معلومات  ا��يذاء أو ا��نتقام أو العقاب بسبب ا��ب��غ عن الشواغل المتعلقة بالمخالفات أو لتقدي .س
خارجيًا إلى ممارس قانوني بغرض التماس المشورة أو التمثيل القانوني بموجب أي قانون مطبق  

ل��ب��غ عن المخالفات أو إلى أي جهة تنظيمية سارية لمساعدتها في أداء وظائفها أو واجباتها  
 بموجب القانون المعمول به؛ أو 

 .ا��خفاء المتعمد ��ي مما سبق  .ع
 

بأنه قد حدث أي انتهاك أو من المحتمل أن يحدث، يجب عليك ا��ب��غ   أسباب معقولة ل��شتباه إذا كان لديك
  4به بموجب هذه السياسة. وقد تم ��ح الطرق العديدة التي يمكنك من خ��لها القيام بذلك في القسم 

عليك التحدث إلى   أدناه. إذا كنت متشككًا سواءً ما إذا كانت هذه السياسة تغطي أحد ا��نشطة أم ��، يجب
المسؤول القانوني ا��ول ومسؤول ا��متثال ا��ول أو أي عضو آخر من الفريق القانوني والعالمي ل��خ��قيات  

 وا��متثال. 
 

الشكاوى المتعلقة    ، في معظم الحا��ت،أدناه  4�� تغطي هذه السياسة وقنوات ا��ب��غ الموضحة في القسم 
التي تم التعامل بها معك في العمل. بل بد��ً من ذلك، في معظم  بظروفك الشخصية الخاصة مثل الطريقة 

الحا��ت، يجب ا��ب��غ عن الشكاوى بشأن ظروفك الشخصية الخاصة إلى مديرك التنفيذي أو ممثل الموارد  
الب��ية لديك والذي سيتخذ ا��جراء المناسب. سيتم احترام ��ية أي موظف يقدم شكوى معقولة موضوعية  

 .الشخصية الخاصة ولن يتم التسامح في أي عملية إيذاء أو إجراء انتقامي أو عقوبة تتعلق بظروفه
 
 مْن الذي يمكنه المجاهرة بالرأي بموجب هذه السياسة؟ 3
 

تتوفر هذه السياسة وا��جراءات المذكورة بها لكل مسؤول أو موظف حالي وسابق و��يك في ��كة  
Brambles  وأي طرف ُيجرِي مع ��كةBrambles  ع��قة عمل أو كانت له ع��قة تجارية (مثل عم��ءBrambles  

   .ن والمساهمين)والموردين وموظفي الموردين والمقاولين والوك��ء والموزعين والمتطوعين والمتدربي
تنطبق هذه السياسة وا��جراءات الموضحة في هذه السياسة أيضًا على أي أقارب أو معالين من أي مما ذكر  

فرع مبا�� على عمود النسب،  أع��ه، بما في ذلك الزوج/الزوجة أو الذين يعولهم/تعولهم أو الوالد أو أي 
 المنصوص عليه في القانون المعمول به.طفل أو الحفيد أو ا��خ أو أي فرد آخر على النحو  كال

 
 كيفية ا��ب��غ عن أحد المخاوف  4
 

،  Brambles 'Speak Upعلى إرسال جميع الب��غات عن المخالفات إلى الخط الساخن   Bramblesتشجع 
والذي يتضمن قنوات متعددة ل��ب��غ. يتم است��م الب��غات التي يتم إرسالها إلى الخط الساخن المذكور عن  

، على مدار الساعة وطوال أيام ا��سبوع، ويتم توجيهها إلى  Navex Globalيق جهة خارجية مستقلة، طر 
الفريق العالمي ل��متثال وا��خ��قيات. لرفع تقرير باستخدام الخط الساخن المذكور، يمكن ل��فراد زيارة  

www.brambles.ethicspoint.comالبلد أو المنطقة أو المحلية  ، والذي يوفر قائمة بأرقام الهواتف الخاصة ب
في مرافق   Speak Upأو المجانية أو روابط لنظام ا��ب��غ المتاح عبر ا��نترنت، أو استعن بملصقات 

Brambles يعد استخدام الخط الساخن هو أفضل طريقة لـ .Brambles   لضمان التعامل مع حا��ت ا��ب��غ عن
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بتشجيع   Bramblesالمجاهرة هذه. وعلى الرغم من قيام  المخالفات على الفور وبشكل آمن ووفًقا لسياسة
 المبلغين على التعريف بأنفسهم، إ�� أنه ُيمكنهم تقديم تقرير مجهول الهوية باستخدام الخط الساخن. 

با��ضافة إلى ذلك، نأمل أن يشعر جميع الموظفين بالراحة عند التعبير عن مخاوفهم بشأن المخالفات  
 المحتملة بشكل علني، وحيثما يشعرون بالراحة، يمكن تقديم الب��غات شفهيًا أو كتابيًا مبا��ة إلى:الفعلية أو  

 مديرك المبا��.  •
 المدير القانوني وسكرتير ال��كة للمجموعة.  •
 نائب الرئيس والمستشار ا��قليمي العام لمنطقة أوروبا وال��ق ا��وسط وإفريقيا.  •
 لعام ل��مريكتين وآسيا. نائب الرئيس والمستشار ا��قليمي ا •
 مدير ا��متثال.  •
 . Bramblesأي عضو في فريق التدقيق الداخلي في  •

 
أخيًرا، قد تكون هناك ظروف معينة حيث يعتقد ا��فراد أنه �� يمكنهم ا��ب��غ عن أحد المخاوف بشأن  

واصل مبا��ة مع  المخالفات باستخدام أي من القنوات الواردة أع��ه. في مثل هذا الموقف، يمكن للفرد الت
رئيس مجلس ا��دارة أو رئيس لجنة التدقيق والمخاطر والذي يمكن ا��تصال به من خ��ل وعبر رئيس الشؤون  

أستراليا. يجب وضع  GPO Box 4173, Sydney NSW 2001القانونية وأمين �� المجموعة على العنوان التالي
ة التدقيق والمخاطر باعتباره مسألة عاجلة ويتم  ع��مة على أي ب��غ مقدم لرئيس مجلس ا��دارة أو رئيس لجن

وبهذه الع��مة، سيتم إرسال ا��تصال مبا��ة إلى رئيس مجلس ا��دارة أو   ."وضع ع��مة بأنه " ��ي للغاية
.كما يمكن ل��فراد أيضًا التواصل مع  Chielfرئيس لجنة التدقيق والمخاطر ولن يفتحه المسؤول القانوني لـ 

أو،   ethics.helpline@au.pwc.com من خ��ل ا��تصال بالبريد ا��لكتروني Bramblesن في المدققين الخارجيي
 . 1800  487 878بالنسبة ل��شخاص الموجودين في أستراليا، على الرقم  

 
غ عن المخالفات المشكوك فيه في  وب��ف النظر عن قناة ا��ب��غ المستخدمة، يجب على الموظفين ا��ب��

بإجراء تحقيق بشأنها   Bramblesأ��ع وقت ممكن. إن ا��ب��غ عن المخالفة في أ��ع وقت ممكن يتيح ل��كة 
  .وع��جها أو التخلص منها والحد من أي تبعات خطيرة قد تنشأ عنها

 
، فإنه من الصعب ومن  يمكنك ا��ب��غ عن المخالفة المشكوك فيها دون ا��فصاح عن ا��سم. ومع ذلك

المستحيل غالبًا أن يتم التحقيق في الشكوك التي يتم ا��ب��غ عنها من مجهول، لذا فإننا ننصحك با��فصاح عن  
هويتك، ولكن ليس مطلوبًا. حيث إن أي ب��غات تتم، سواءً دون ذكر الهوية أم ��، يجب أن تتضمن تفاصيل  

ا��مر بشكل تام. على سبيل المثال، من المهم تقديم معلومات  بالتحقيق في  Bramblesكافية للسماح ل��كة 
عن أسماء ا��شخاص الذين يزعم تورطهم أو الشهود في الحادثة و(الحوادث) وتواريخ وأوقات الحادثة  

(الحوادث) (تقريبًا أو بالتحديد) ومكان وقوع الحادثة (الحوادث) وسبب ا��عتقاد ب��ورة إب��غ الموظف عن  
بالتعامل مع ا��مر على النحو   Bramblesوادث). وقد تحول التفاصيل غير الكافية دون قيام ��كة الحادثة (الح

 .الم��ئم
 

ومن المتوقع من أي موظف يعتقد بأنه قد تورط شخصيًا في مخالفة ا��ب��غ عن مثل هذه الحادثة (الحوادث).  
  .د يتم اتخاذ إجراء تأديبي وما هو هذا ا��جراءسيتم النظر في ا��ب��غ الذاتي عند اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان ق

 
يتمثل الهدف من هذه السياسة في توفير آلية داخلية ل��ب��غ عن أي مخالفة في مكان العمل والتحقيق فيها  

وع��جها. أحياًنا سيكون لدى ا��فراد مخاوف تتعلق بإجراءات الطرف الثالث مثل أحد العم��ء أو المورد أو مزود  
حن نحثك بشدة على ا��ب��غ عن هذه المخاوف داخليًا قبل استثارتها مع أي طرف ثالث. يجب عليك  الخدمة. ن

ومع ذلك، �� يوجد في هذه السياسة ما يمنعك من   .استخدام إحدى قنوات ا��ب��غ الموضحة أع��ه ل��رشاد
��سترالية أو مفوض ال��ائب  ا��ب��غ عن ا��خطاء أو تقديم معلومات إلى هيئة ا��وراق المالية وا��ستثمارات ا 

ا��سترالي أو أي جهة تنظيمية أخرى مناسبة تؤدي مهامها أو واجباتها بما يتما�� مع القانون المعمول به أو  
 فيما يتعلق به. 
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 احترام ال��ية  5
 

في حالة ا��ب��غ عن مخالفة استنادًا إلى أسس معقولة، فسيتم الحفاظ على هويتك وأية معلومات من  
المحتمل أن تؤدي إلى تحديد هويتك وسيتم مشاركتها فقط على أساس "الحاجة للمعرفة" مع أولئك  

المسؤولين عن إجراء التحقيق أو التعامل مع هذه المخاوف، سنخزن جميع المعلومات المتعلقة بالتقرير  
ائق وتدمير البيانات  بشكل آمن وبما يتما�� مع سياسة تصنيف البيانات الخاصة بنا وسياسة ا��حتفاظ بالوث

 والجدول الزمني. سنقوم أيضًا بتنقيح هويتك من جميع المستندات ذات الصلة.
 

بالنسبة لب��غات المخالفات التي يشملها الملحق ا��ول، سيتم تطبيق الحماية القانونية المتاحة بموجب  
 لملحق ا��ول. من ا 8قوانين المبلغين عن المخالفات ا��سترالية، بحسب ما ينص عليه القسم 

 
 حظر ممارسات ا��يذاء  6
 

نحن ندرك أن ا��فراد أحياًنا ما ينتابهم القلق بشأن ردود الفعل المحتملة المرتبطة بالشكاوى بشأن المخالفات.  
ُيرجى العلم بأننا نشجع ال��احة وسندعم أي فرد لديه أسباب معقولة ��ثارة الشكوك في ارتكاب مخالفات  

 .السياسة حتى إن اتضح أنها خطأبموجب هذه  
 

لن نتسامح بشكل مبا�� أو غير مبا�� مع ممارسات ا��يذاء أو ا��نتقام أو العقاب من أي نوع إزاء أي فرد ُيقّدم  
ب��ًغا بموجب هذه السياسة أو يقوم أو ُيساعد أو يشارك في أي تحقيق في عملية إفصاح محمية بموجب هذه  

أنه تورط في أي سلوك ضد أي شخص آخر بسبب اعتقاده أن الشخص قام   السياسة. إن أي موظف ُيكتشف
أو قد يقوم أو يقترح أن يقوم أو قد يقوم بتقديم ب��غ بموجب هذه السياسة أو ساعد أو قد يساعد أو يقترح  

المساعدة أو يمكن أن يساعد في التحقيق سيخضع ��جراء تأديبي م��ئم يصل إلى ويتضمن ا��نهاء المحتمل  
دمة. ونف�� ا��يذاء أو ا��نتقام أو العقاب على نطاق واسع ليشمل أي عمل أو إجراء ُيسبب أو ُيهدد  للخ

بالتسبب في أي ��ر (وُيشار إليها مجتمعة باسم "المعاملة الم��ة")، وتشمل هذه المعاملة الم��ة من  
 بين أمور أخرى، ما يلي: 

 ا��جراءات المماثلة.  ا��يقاف عن العمل أو الت��يح أو الفصل من العمل أو  •
 خفض الترقية أو الحرمان منها.  •
 الحرمان من التدريب. •
 كتابة م��حظات أداء سلبية. •
تغيير وضع الموظف أو وضعه أو عقده (ليشمل أحكام و��وط العمل) أو وضع الشخص ا��خر أو   •

 وضعه أو عقده بما ي�� به؛ 
 وظف أثناء عمله أو وظيفته؛إجراء تأديبي أو أي شكل آخر من أشكال ال��ر الذي يلحق بم •
التمييز أو المضايقة أو التخويف أو التهديد أو التحيز الحالي أو المستقبلي أو أي معاملة أخرى غير   •

 مناسبة؛
 إيذاء أو إصابة أي شخص، بما في ذلك ا��ذى النف�� أو ا����ار بسمعة الشخص؛  •
 ا����ار بممتلكات الشخص أو أعماله أو مركزه المالي؛ و  •
 وضع مراجعات سلبية للتوظيف أو في القائمة السوداء أو مقاطعة ا��عمال.  •

إذا كنت تعتقد بأنك قد تعرضت أو تعرض أي شخص آخر للمعاملة الم��ة هذه، فيجب عليك ا��ب��غ عن  
 أع��ه على الفور.   4مخاوفك باستخدام إحدى آليات ا��ب��غ المحددة في القسم 

 
 ا��جراء ا��ستقصائي  .7
 

بتقييمه لتحديد الخطوات التالية الم��ئمة. ُيعتبر فريق   Bramblesطرحك أحد المخاوف، ستقوم ��كة  بمجرد
بمثابة وظيفة مخصصة لتلقي المخالفات المبلغ   Bramblesا��خ��قيات وا��متثال القانوني والعالمي في 

من است��مه، سيؤكد أحد أعضاء   أيام   7عنها والتحقيق فيها أو ا����اف عليها. وفور است��م الب��غ وفي غضون  
 است��م شكواك ومخاوفك.   Bramblesفريق الشؤون القانونية وا��متثال ل��كة 

 



 
  سیاسة المجاھرة بالرأي

 7 من   6 صفحة 
 التصن�ف: عام 

محقًقا أو فريق محققين داخلي أو خارجي بما في ذلك  Bramblesفي بعض الحا��ت، قد ُتعيِّن ��كة 
لموضوع. وسوف ترتب الموظفين ذوي الخبرة ا��ستقصائية ذات الصلة أو ممن لديهم معرفة خاصة با

Brambles  .جراء اجتماع شخ�� مع المحقق المعين في غضون إطار زمني معقول وذلك بناءً على طلبك�� 
 

لن يتم الحكم على أي شخص بأنه قد تورط في ارتكاب مخالفة أو ت��ف ��ء حتى اكتمال التحقيق إن وجد  
قين الشهود بطريقة احترافية وبكرامة واحترام.  وتوفرت لديه الفرصة للرد على ا��دعاءات. يعامل جميع المحق

وبناءً على نتائج التحقيق، با��ضافة إلى أي إجراء تأديبي محتمل، قد يقدم المحققون توصيات بإجراء تغييرات  
 .من الحد من مخاطر ارتكاب مخالفة في المستقبل Bramblesلتمكين ��كة 

 
أحد المخاوف بشأن مخالفة ما علًما بتقدم أي تحقيق  على إحاطة أي فرد يثير  Bramblesسوف تحرص ��كة 

وجدول مواعيد اكتماله المحتمل. سنهدف أيضًا إلى إكمال جميع التحقيقات في إطار زمني معقول �� يتجاوز  
ث��ثة أشهر، أو ستة أشهر حيث يقت�� الوضع تقديم الحقائق والظروف المحيطة بالمخاوف، وتقديم  

ك، أحياًنا قد تحول الحاجة إلى ال��ية وا��عتبارات القانونية دون قيامنا  م��حظات بخصوص ذلك. ومع ذل
بإعطاء الشخص الذي يبلغ عن مخاوف بشأن مخالفة تفاصيل محددة عن التحقيق أو أي إجراء تأديبي متخذ  

 .نتيجة لذلك
 

م شكوى ودون أسباب  من الخطير للغاية طرح أحد المخاوف التي تعلم أنه مزيف وإّذا ما قررنا أنه قد تم تقدي
معقولة للقيام بذلك، فقد نخلص إلى أن هذه ا��جراءات تعادل سوء سلوك جسيم ويبرر اتخاذ إجراء تأديبي  

 .يصل إلى ويتضمن ا��نهاء المحتمل للخدمة
 
 التعاون  8
 

من المتوقع من جميع الموظفين التعاون بشكل كامل مع أي تحقيق بموجب هذه السياسة. وسيتعرض أي  
��جراء تأديبي يصل إلى ويتضمن إنهاء    Brambles�� يتعاون مع التحقيق أو يكذب أو يضلل ��كة  موظف
  .الخدمة

 
الموظفين الذين تم إب��غهم أو نما إلى علمهم بتواصل التحقيقات التي لديهم سج��ت ذات صلة بها (مثل  

المذكرات والبريد ا��لكتروني والرسائل الفورية والملفات وا��خطارات والصور الفوتوغرافية والسج��ت وغير  
تعرض أي موظف يقوم عن عمد  . سيBramblesذلك) يتعين ا��حتفاظ بهذه السج��ت وتقديمها إلى ��كة  

بتدمير السج��ت أو المعلومات ذات الصلة المحتملة أو تعديلها ��جراء تأديبي يصل إلى ويتضمن ا��نهاء  
 .المحتمل للخدمة

 
 ا��ب��غ عن المجاهرة بالرأي   9
 

أع��ه وفي الملحق ا��ول، وعند ا��قتضاء،    5مع مراعاة تدابير حماية ال��ية المنصوص عليها في القسم 
ولجنة   Bramblesيمكن استخدام تقارير المخالفات ��غراض ا��ب��غ المحدود، بما في ذلك إلى مجلس إدارة 

 التدقيق والمخاطر التابعة لها. 
 

 الدعم  10
 

لمخالفات قد يكون أمرًا صعبًا وغير مريح. وفي ظروف معينة منها حمايتك من  ندرك أن إثارة القلق بشأن ا
، على أساس كل حالة على حدة، بأداء واجباتك من موقع  Bramblesمخاطر المعاملة الم��ة، قد تسمح لك 

آخر أو في دور آخر على نفس مستوى الفرقة. يجوز لنا أيضًا إعادة تعيين أو نقل موظفين آخرين في  
Brambles .ُيزعم تورطهم في المخالفات أثناء سير التحقيقات 

 
'لمساعدة الموظفين    Bramblesوعائ��تهم ا��تصال ببرنامج  Bramblesبا��ضافة إلى ذلك، يمكن لموظفي 

)EAP  للحصول على الدعم. حيث يقدم البرنامج خدمات دعم مجانية و��ية وقصيرة المدى من قبل (
وأفراد أ��هم المبا��ين، إما وجًها لوجه أو عبر الهاتف أو عبر   Bramblesمحترفين مؤهلين لموظفي 

 . Walterا��نترنت. تتوفر معلومات حول كيفية ا��تصال بالبرنامج على موقع 



 
  سیاسة المجاھرة بالرأي

 7 من   7 صفحة 
 التصن�ف: عام 

 معلومات إضافية   11
إذا كنت ترغب في الحصول على مزيد من المعلومات عن هذه السياسة، فإننا نحثك على ا��تصال المسؤول  

أو أي عضو في الفريق العالمي    Brambles، أو مسؤول ا��متثال ا��ول في Brambles�ول في القانوني ا�
 ل��متثال وا��خ��قيات. 

  
 الحفاظ على هذه السياسة   12

 
تتاح هذه السياسة والملحق ا��ول داخليًا لجميع الموظفين من خ��ل المركز العالمي ل��خ��قيات وا��متثال  

https://www.brambles.com/corporate-على الويب  Bramblesخ��ل موقع  وخارجيًا لجميع ا��فراد من 
overview-governance  با��ضافة إلى ذلك، سيتم توفير نسخ ورقية من هذه السياسة والملحق ا��ول في .

. سيكون مدير كل منشأة من هذه الجهات مسؤو��ً عن  Bramblesو تديره كل مصنع أو مركز خدمة تملكه أ
ضمان توفر الشكل الحالي لهذه السياسة والملحق ا��ول في نسخة ورقية في مقصف أو غرفة استراحة أو  

 أي مكان آخر يمكن فيه الوصول إلى السياسات أو ا��جراءات أو الكتيبات ا��خرى بحرية. 
 

 نجاح هذه السياسة المسؤولية عن  13
 

المسؤولية ا��جمالية عن هذه السياسة ومراجعة مدى فعالية ا��جراءات   Bramblesيتحمل مجلس إدارة ��كة 
 :المتخذة ردًا على المخاوف المثارة بموجب هذه السياسة. تتحمل لجنة المخاطر والتدقيق المسؤولية عن

 
 املة الم��ة؛ و ضمان توفير ا��ليات المناسبة للحماية من المع  ا)  (
 . Bramblesالتواصل وا��متثال لهذه السياسة عبر ��كة  ب)  (
 

يتحمل مسؤول ا��متثال ا��ول مسؤولية تشغيلية يومية عن هذه السياسة ويجب عليه ضمان أن جميع  
المديرين والموظفين ا��خرين الذين قد يتعاملون مع المخاوف أو التحقيقات بموجب هذه السياسة بما في  

 .تقبلين المؤهلين المحدد ذكرهم في الملحق ا��ول، يتلقون تدريبًا منتظًما وم��ئًماالمس
 

سيقوم رئيس الشؤون القانونية بالتعاون مع مجلس ا��دارة بمراجعة هذه السياسة من منظور قانوني  
ظف أو  وتشغيلي مرة واحدة على ا��قل سنويًا. �� تشكل هذه السياسة جزءًا من أي عقد توظيف خاص بالمو

 .بخ��ف ذلك إنشاء حقوق أو التزامات تعاقدية وقد يتم تعديلها من وقت ��خر
 

يتحمل جميع الموظفين المسؤولية عن نجاح هذه السياسة وينبغي أن يتأكدوا من استخدامها للكشف عن أي  
بها.   مخالفة مشكوك بها. ونحث الموظفين على التعليق على هذه السياسة واقتراح طرق قد يتم تحسينها

 .يجب توجيه التعليقات وا��قتراحات وا��ستفسارات إلى رئيس الشؤون القانونية
 

https://www.brambles.com/corporate-governance-overview
https://www.brambles.com/corporate-governance-overview


 1 صفحة 
 

 عام  التصنیف:

  بشأن اإلبالغ عن المخالفات Bramblesالملحق األول لسیاسة شركة 
 الحمایة القانونیة للُمبِلّغین عن المخالفات في أسترالیا

 

 الغرض  .1
 

  2001لقانون الشركات لعام بشأن اإلبالغ عن المخالفات بشكل عام، وھذا الملحق بشكل خاص، إلى االمتثال  Bramblesتھدف سیاسة  .1.1
(الُمشار إلیھما معًا باسم "القانونَین") اللذان یوفران حمایة خاصة للشخص   (الكومنولث) 1953قانون إدارة الضرائب لعام (الكومنولث) و

 الذي یقدم "إفصاًحا مؤھًِّال للحمایة". 
 

ل".  وقد  یمكن أْن یكون البالغ إفصاًحا مؤھًِّال للحمایة إذا قدَّمھ "ُمبلِّغ مؤھَّل" بخصوص "أمر یمكن اإلفصاح عنھ" إلى "متلقي بالغات مؤھَّ  .1.2
موجب  ذُِكرت المعلومات الواردة في ھذا الملحق لتقدیم المزید من التفاصیل حول ھذه المفاھیم، وتوضیح الحمایة القانونیة المحددة المتاحة ب

 القانونَین، وشرح العملیة التي یجب اتباعھا. 
 

ونَین، ننصحك باالتصال بمسؤول االمتثال الرئیسي  إذا كانت لدیك أي أسئلة حول ھذا الملحق أو حول الحمایة القانونیة المقدمة بموجب القان .1.3
  أو بأي عضو في فریق الشؤون القانونیة العالمي أو فریق األخالقیات واالمتثال العالمي.   Bramblesفي شركة 

 
لملحق، یُعَمل بالملحق  وفي حالة وجود عدم اتساق بین ھذه السیاسة وھذا ا  لتجنب الشك، تُطبَّق ھذه السیاسة وھذا الملحق األول في أسترالیا.  .1.4

 في ھذه الحالة. 
 

    المبادئ الرئیسیة .2
 

، كما ھو موضح في سیاسة اإلبالغ، على اإلبالغ عن أي شيء تعتقد بشكل معقول أنھ قد یكون مخالَفة، حتى  Bramblesتستحثك شركة  .2.1
ال.  كما تشجعك الشركة على الشعور باألمان والمضي قدًما دون  لو لم تكن متأكًدا مما إذا كان ھذا اإلبالغ یُعتبر إفصاًحا مؤھًِّال للحمایة أم  

 خوف من االنتقام أو الثأر ألنك، من خالل اإلبالغ، تساعدنا على تحدید المشاكل ومعالجتھا وتحسین كیفیة قیامنا بأعمالنا. 
 

شخص ألن ھذا الشخص یمكنھ تقدیم، أو  ال نسمح، كما ھو منصوص علیھ في سیاسة اإلبالغ، بأي شكل من أشكال بالمعاملة الضارة ألي  .2.2
ل إفصاًحا مؤھًِّال للحمایة.  وإننا نعتبر جمیع أش كال  یمكنھ اقتراح تقدیم، بالغ عن مخالفة ألسباب معقولة، حتى لو كان البالغ ال یُشكِّ

ھناك تدابیر حمایة محددة وعقوبات  كما أّن  المعاملة الضارة سوء سلوك وسببًا التخاذ إجراءات تأدیبیة قد تصل إلى حد الفصل من العمل. 
 صارمة وإمكانیة مقاضاة جنائیة لمن یتورط في معاملة ضارة فیما یتعلق باإلفصاح المؤھِّل للحمایة. 

 
حین یبلغ أي شخص عن مخالفة بموجب "سیاسة اإلبالغ" وبموجب ھذا الملحق، سیتم التعامل مع المعلومات التي یقدمھا بسریة تامة.  كما   .2.3

مع أي إفصاح    Bramblesوستتعامل شركة   حاالت اإلفصاح المؤھِّلة للحمایة حمایة خاصة فیما یتعلق بالسریة بموجب القانونَین.تُقدَّم ل
 مؤھِّل للحمایة بموجب ھذا الملحق وفقًا لجمیع المتطلبات القانونیة المعمول بھا. 

 
بشأن اإلبالغ أو في ھذا الملحق ما یمنعك من، أو یتطلب منك الحصول على موافقة بشأن، إبالغ جھة   Bramblesال یوجد في سیاسة  .2.4

حكومیة مناسبة عن شيء تعتقد بشكل معقول أنھ انتھاك للقانون أو یمنعك من طلب المشورة القانونیة فیما یتعلق بالحمایة المتاحة لك من  
 أجل تقدیم بالغ.   

 
  التعریفات. .3

 ا الملحق األول، یُقَصد بالمصطلحات التالیة ما یلي: ألغراض ھذ 

 
 وأي من شركات المجموعة التابعة لھا.  Brambles Limited" إلى شركة Bramblesیُشیر مصطلح " .3.1

 
 یُقَصد بمصطلح "المعاملة الضارة" المعنى المبیَّن في سیاسة اإلبالغ.  .3.2

 
 "األمور التي یمكن اإلفصاح عنھا" إلى المعلومات التي: یُشیر مصطلح "األمر الذي یمكن اإلفصاح عنھ" أو  .3.3

 
أو بإحدى شركات المجموعة، ال سیما فیما   Bramblesتخص سوء السلوك أو الشؤون أو الظروف غیر الالئقة بشركة  .3.3.1

 أو الشركات الزمیلة لھا.  Bramblesیتعلق بالشؤون الضریبیة لشركة 



 2 صفحة 
 

 عام  التصنیف:

 
قانون  المجموعة أو مسؤولیھا أو موظفیھا قد تورطوا في سلوك ینتھك  أو إحدى شركات  Bramblesتشیر إلى أّن شركة  .3.3.2

 أو بعض القوانین األسترالیة األخرى.  (الكومنولث)  2001الشركات لعام 
 

  شھًرا على األقل.  12تُعتبر بموجب أي قانون من قوانین الكومنولث مخالَفة یعاقَب مرتكبوھا بالسجن لمدة  .3.3.3
 

 الجمھور أو النظام المالي. تمثِّل خطًرا على  .3.3.4

ومن أمثلة األمور التي یمكن اإلفصاح عنھا التداول من الداخل أو التداول أثناء اإلعسار أو خرق قواعد اإلفصاح المستمر أو العجز عن  
اك حقوق اإلنسان أو خیانة  حفظ السجالت المالیة الدقیقة أو تزویر السجالت أو الحسابات أو الرشوة أو االحتیال أو العبودیة الحدیثة أو انتھ 

  الواجب أو األمانة.

 یُقصد بـ "الُمبلِّغ" أو "الُمبلِّغون" ما یلي:  .3.4
 

  الحالیون أو السابقون.   Bramblesموظفو  .3.4.1
 

  Bramblesالحالیون أو السابقون (بما في ذلك أعضاء مجلس اإلدارة والسكرتاریة في  Bramblesمسؤولو أو زمالء  .3.4.2
  .وفي أي من شركات المجموعة

 
دو شركة   .3.4.3 الحالیون أو السابقون، سواء كانوا یعملون بأجر أو بدون أجر، بما في ذلك العمال المؤقتین   Bramblesموّرِ

د (مثل المقاولین واالستشاریین ومقدمي الخدمات وشركاء األعمال الحالیین والسابقین).   وأي من موظفي أو عمال الموّرِ
 

ألزواج) تابعین ألي شخص مذكور في ھذا البند رقم  أي أقارب أو ُمعالین أو أزواج (أو األشخاص الذي یعولھم ھؤالء ا .3.4.4
3.4 . 

 
ف "متلقي البالغات المؤھَّل" أو "متلقو البالغات المؤھَّلون" بأنھم األشخاص والكیانات التالیة:      .3.5  یُعرَّ

 
 

 المسؤول القانوني الرئیسي وسكرتیر شركة المجموعة.  3.5.1

 العام لمنطقة أوروبا والشرق األوسط وإفریقیا.نائب الرئیس والمستشار اإلقلیمي  3.5.2

 نائب الرئیس والمستشار اإلقلیمي العام لألمریكتین وآسیا.  3.5.3

  مسؤول االمتثال الرئیسي.  3.5.4

  أو بإحدى شركات المجموعة.  Bramblesُمراِجع داخلي أو خارجي بشركة  3.5.5

  ،Bramblesإذا كان األمر یتعلق بالشؤون الضریبیة لشركة  3.5.6

 
لدیھ وظائف أو واجبات تتعلق بالشؤون  Bramblesأي موظف أو مسؤول بشركة   3.5.6.1

 الضریبیة للشركة. 

ل أو وكیل بیانات نشاط تجاري ( 3.5.6.2 قانون  ) (بالمعنى المقصود في BASوكیل ضرائب مسجَّ
 .Brambles(الكومنولث)) یعمل مع شركة  2009خدمات وكیل الضرائب لعام 

 مفوض الضرائب.  3.5.6.3

 .(ASICھیئة األوراق المالیة واالستثمارات األسترالیة ( 3.5.7
 

 .(APRAھیئة التنظیم التحوطي األسترالیة ( 3.5.8
 



 3 صفحة 
 

 عام  التصنیف:

 2001قانون الشركات لعام كما ھو ُمبیَّن في  Brambles"شركة المجموعة" ھي، ألغراض ھذا الملحق، ھیئة اعتباریة تابعة لشركة  .3.6
 (الكومنولث). 

 
 یُقصد بمصطلح "الشؤون الضریبیة" الشؤون المتعلقة بأي ضریبة تُفَرض أو تُقیَّم أو تُحصَّل بموجب قانون یدیره مفوض الضرائب.  .3.7

 
  یُقَصد بمصطلح "المخالفة" المعنى المبیَّن في سیاسة اإلبالغ.  .3.8

 
 المؤھِّل للحمایة اإلفصاح  .4

 
  یكون البالغ إفصاًحا مؤھًِّال للحمایة القانونیة بموجب القانونَین في حالة استیفاء كل من المعاییر التالیة:  .4.1

 
 . 3.4إذا كنَت ُمبلِّغًا مؤھًَّال على النحو الُمبیَّن في البند  .4.1.1

 
  وكانت لدیك أسباب وجیھة تدعم ھذا البالغ. 3.3إذا أبلغَت عن أمر یمكن اإلفصاح عنھ على النحو الُمبیَّن في البند  .4.1.2

 
أو إحدى شركات المجموعة أو بالسلوكیات التي تحدث في    Bramblesإذا كان بالغك یتعلق بالعملیات األسترالیة لشركة  .4.1.3

 أسترالیا. 
 

أو إلى متلقى    Bramblesإذا أبلغَت عن أمر یمكن اإلفصاح عنھ مباشرةً من خالل الخط الساخن لإلبالغ لدى شركة  .4.1.4
 . 3.5بالغات مؤھَّل مذكور في البند 

 
مھ إلى رجل قانون بغرض الحصول على مشورة قانونیة أو تمثیل قانوني ف .4.2 یما یتعلق  یتضمن اإلفصاح المؤھِّل للحمایة أیًضا البالغ الذي تُقّدِ

 بتطبیق قوانین الُمبلِّغین عن المخالفات في أسترالیا (سواء كان البالغ یتعلق بمخالفة أم ال). 
 

  في حالة استیفاء معاییر اإلفصاح المؤھِّل للحمایة، ستكون الحمایة القانونیة بموجب القانونَین متاحة لك حتى لو لم تكشف عن ھویتك في .4.3
 البالغ أو حتى لو تبیَّن أّن البالغ غیر صحیح أو غیر مدعوم بأدلة,   

 
 كیفیة إجراء إفصاح مؤھِّل للحمایة  .5

ح البند  لة للحمایة التي یتم إجراؤھا بموجب ھذا الملحق. من سیاسة اإلبال  4یوّضِ  غ كیفیة تقدیم البالغات ویُطبَّق كذلك على حاالت اإلفصاح المؤھِّ

بتقدیم جمیع البالغات المتعلقة باألمور التي یمكن اإلفصاح عنھا من خالل الخط الساخن لإلبالغ لدى شركة   Bramblesتوصي شركة  
Bramblesا جھة خارجیة مستقلة، ھي .  فھذه البالغات تتلقاھNavex Global  ویتم توجیھھا إلى فریق االمتثال واألخالقیات العالمي.  ویُعتبر ،

ضمان التعامل مع بالغك على الفور وبشكل آمن ووفقًا لسیاسة   Bramblesاستخدام الخط الساخن لإلبالغ أفضل طریقة یمكن من خاللھا لشركة 
تشجع الُمبلِّغین، بمن فیھم الُمبلِّغین المؤھَّلین، على الكشف عن ھویاتھم، إال أنھ یمكن   Bramblesمن أّن شركة اإلبالغ وھذا الملحق. وعلى الرغم 

 للُمبلِّغین تقدم بالغات دون الكشف عن ھویاتھم من خالل الخط الساخن لإلبالغ.   

 اإلفصاح من أجل المصلحة العامة واإلفصاح في حاالت الطوارئ  .6

ر یمكن  معینة، قد تُقدَّم الحمایة أیًضا للُمبلِّغین المؤھَّلین بموجب القانونَین إذا قدَّموا لصحفي محترف أو عضو برلماني بالغًا بشأن أم في ظل ظروف 
یر ووشیك  اإلفصاح عنھ وكانت لھم أسباب معقولة بأّن البالغ یصب في المصلحة العامة ("اإلفصاح من أجل المصلحة العامة") أو بأنھ متعلق بخطر كب

وفیما یلي المتطلبات التي یجب استیفاؤھا من أجل الحصول على الحمایة   على الصحة أو السالمة أو البیئة الطبیعیة ("اإلفصاح في حاالت الطوارئ").
 القانونیة لإلفصاح من أجل المصلحة العامة أو اإلفصاح في حاالت الطوارئ: 

 اإلفصاح في حاالت الطوارئ  اإلفصاح من أجل المصلحة العامة 
م بالغ سابق إلى ھیئة األوراق المالیة واالستثمارات األسترالیة ( 1  ) APRA) أو ھیئة التنظیم التحوطي األسترالیة (ASICقُّدِ

ت  2  ال توجد فترة انتظار  یوًما منذ تقدیم البالغ  90مرَّ

لالعتقاد بأّن إجراًء یُتََّخذ  لیس لدى الُمبلِّغ المؤھَّل أسباب معقولة   3
 أو اتُِّخذ لمعالجة األمور الُمبلَّغ عنھا 

لدى الُمبلِّغ المؤھَّل أسباب معقولة لالعتقاد بأّن المعلومات تتعلق  
ووشیك على صحة أو سالمة شخص واحد أو أكثر  بخطر كبیر 

 أو على البیئة الطبیعیة 



 4 صفحة 
 

 عام  التصنیف:

 اإلفصاح في حاالت الطوارئ  اإلفصاح من أجل المصلحة العامة 
لدى الُمبلِّغ المؤھَّل أسباب معقولة لالعتقاد بأن اإلفصاح عن  

 المزید من المعلومات سیصب في المصلحة العامة 

) أو ھیئة التنظیم التحوطي األسترالیة  ASICقدَّم الُمبلِّغ المؤھَّل إخطاًرا مكتوبًا إلى ھیئة األوراق المالیة واالستثمارات األسترالیة ( 4
)APRA أجل المصلحة العامة أو اإلفصاح في حاالت الطوارئ ویقدم   ) (التي تلقت البالغ السابق) یفید بأنھ ینوي اإلفصاح من

 معلومات كافیة لتحدید اإلفصاح السابق

 یُفِصح الُمبلِّغ المؤھَّل عن معلومات لعضو في برلمان الكومنولث أو برلمان الوالیة أو الھیئة التشریعیة إلقلیم أو لصحفي محترف  5

م المعلومات الُمفَصح عنھا  6 تفاصیل أكثر من التفاصیل  ال تُقّدِ
 الالزمة إلبالغ متلقي البالغات باألمر الذي یمكن اإلفصاح عنھ 

م المعلومات الُمفَصح عنھا تفاصیل أكثر من التفاصیل   ال تُقّدِ
 الالزمة إلبالغ متلقي البالغات بالخطر الكبیر والوشیك 

 

ستقلة قبل اإلفصاح من أجل المصلحة العامة أو اإلفصاح في حاالت  أن یسعى األشخاص للحصول على مشورة قانونیة م  Bramblesترى شركة 
 الطوارئ. 

 التحقیق في اإلفصاح المؤھِّل للحمایة  .7
 

للحصول على موافقة الُمبلِّغ المؤھَّل على الكشف عن   Bramblesعند إجراء إفصاح مؤھِّل للحمایة أو بعده بوقت قصیر، ستسعى شركة  .7.1
 ھویتھ واإلفصاح عن أي معلومات من المحتمل أْن تؤدي إلى الكشف عن ھویتھ.  ویمكن للُمبلِّغ المؤھَّل اختیار أحد الخیارین التالیین: 

 
عن ھویتھ لألغراض المحدودة المتمثلة   الموافقة على الكشف عن الھویة.  وھذا یعني أّن الُمبلِّغ المؤھَّل یوافق على الكشف .7.1.1

ستكون في   Bramblesفي التحقیق في األمر وإلبالغ أصحاب المصلحة المعنیین.  وھذا ھو الخیار الُمفضَّل ألن شركة 
 وضع أفضل عند التحقیق في األمر بشكل كامل وتزوید الُمبلِّغ بالحمایة والدعم المستمرین. 

 
.  وقد یعني  Bramblesعدم الموافقة على الكشف عن الھویة.  وھذا یعني أّن الُمبلِّغ المؤھَّل ال یكشف عن ھویتھ لشركة  .7.1.2

 المحدودة على الحصول على المزید من المعلومات من الُمبلِّغ والتحقیق في األمر.     Bramblesذلك قدرة 
 

عند إجراء إفصاح مؤھِّل للحمایة، سیتم التحقیق في األمر حسب االقتضاء وبما یتفق مع العملیة المنصوص علیھا في سیاسة اإلبالغ   .7.2
السالف الذكر، فسیجوز   7.1وإجراءات التشغیل القیاسیة للتحقیق في شكاوى المخالفات.  وحتى لو حجبَت موافقتك كما ھو ُمبیَّن في البند 

، التي تشاركھا معھا والتي قد تؤدي إلى الكشف عن ھویتك إذا كان ذلك  غیر ھویتكقانونیًا أْن تفصح عن المعلومات،  Bramblesلشركة  
ضروریًا بشكل معقول من أجل التحقیق في المسألة (المسائل) التي أُثیرت.  وإذا أصبح اإلفصاح عن ھذه المعلومات ضروریًا، فستتخذ  

Brambles قولة لحمایة ھویتك.   جمیع الخطوات المع 
 

 نسعى إلى حمایة سریة ھویة الُمبلِّغ المؤھَّل من خالل:  .7.3
 

حفظ المعلومات التي تخص البالغ بشكل آمن ومتوافق مع سیاسة تصنیف البیانات ومعالجتھا وسیاسة وجدول االحتفاظ   .7.3.1
  بالوثائق وتدمیر البیانات.

 
 لصلة. محو ھویة الُمبلِّغ المؤھَّل من جمیع الوثائق ذات ا  .7.3.2

 
 عدم مشاركة ھویة الُمبلِّغ المؤھَّل إال مع َمن ھم بحاجة مشروعة لمعرفة الھویة، رھنًا بموافقة الُمبلِّغ المؤھَّل.    .7.3.3

 
، الذي سیتولى التحقیق  Bramblesإذا كنت تعتقد أنھ لم یتم الحفاظ على سریة ھویتك، یجب علیك االتصال بمسؤول االمتثال الرئیسي في  .7.4

) أو مكتب  ASICاالدعاء.  ویمكنك أیًضا تقدیم شكوى إلى جھة تنظیمیة، مثل ھیئة األوراق المالیة واالستثمارات األسترالیة (في ھذا 
 الضرائب األسترالي، للتحقیق في األمر. 

 
 
 
 
 
 
 



 5 صفحة 
 

 عام  التصنیف:

 حمایة اإلفصاح المؤھِّل للحمایة  .8
 

القانونَین الحمایة القانونیة التالیة للُمبلِّغین المؤھَّلین الذین یقدمون إفصاًحا  إلى جانب الحمایة المنصوص علیھا في سیاسة اإلفصاح، تتوفر بموجب 
 مؤھًِّال للحمایة: 

 العواقب  الحمایة 
یة  1 یحظر بموجب القانونَین اإلفصاح عن ھویة الُمبلِّغ المؤھَّل أو عن أي معلومات من   حمایة السّرِ

 المحتمل أْن تؤدي إلى تحدید ھویتھ، إال إذا:   

 وافق الُمبلِّغ المؤھَّل.  •
) أو ھیئة  ASICكان اإلفصاح إلى ھیئة األوراق المالیة واالستثمارات األسترالیة ( •

أو أحد أفراد الشرطة الفیدرالیة األسترالیة، أو    )APRAالتنظیم التحوطي األسترالیة (
  مفوض الضرائب إذا كان األمر یتعلق بمسألة ضریبیة.

كان اإلفصاح إلى محام من أجل الحصول على مشورة قانونیة أو تمثیل قانوني فیما   •
 یتعلق بتطبیق القانونَین. 

ت الھویة لیستم اإلفصاح عن معلومات من المحتمل أْن تؤدي إلى تحدید ھویة ( •
) الُمبلِّغ المؤھَّل ألن ذلك ضروري بشكل معقول لغرض التحقیق في األمر وتم  الفعلیة

 اتخاذ جمیع الخطوات المعقولة لتقلیل خطر تحدید ھویة الُمبلِّغ المؤھَّل. 

معاملة ضارة أو یھدد  یحظر بموجب القانونَین القیام بأي سلوك من شأنھ أْن تنتج عنھ  الحمایة من الضرر والتعویض  2
بتقدیم معاملة ضارة (سواء كانت صریحة أو ضمنیة أو مشروطة أو غیر مشروطة)، ألن  

الُمبلِّغ المؤھَّل (أو أي شخص آخر) قد قدَّم إفصاًحا مؤھًِّال للحمایة أو ربما یكون قد قدمھ  
عتقاد أو  أو یقترح تقدیمھ أو من الممكن أْن یقدمھ.  ویشمل ذلك أي موقف یكون فیھ اال

الشك، في أّن اإلفصاح المؤھِّل للحمایة قد تم أو یمكن أْن یتم، مجرد جزء من سبب اتخاذ  
اإلجراء.  فإذا تعرض الُمبلِّغ المؤھَّل لمعاملة ضارة أو لتھدید بمعاملة ضارة، قد یحق لھ  

 الحصول على تعویض أو إجراء إنصاف آخر بموجب القانونَین. 

 قد یحق أیًضا للُمبلِّغ المؤھَّل الحصول على حمایة قانونیة أخرى في ظروف معینة، مثل:  لیات اإلعفاء من بعض المسؤو 3

الحمایة من اإلجراءات القانونیة المدنیة والجنائیة واإلداریة التي تُتَّخذ بسبب إجراء   •
  إفصاح مؤھِّل للحمایة.

ممارستھا بسبب  الحمایة من سُبل اإلنصاف التعاقدیة أو غیرھا التي یتم إنفاذھا أو   •
 إجراء إفصاح مؤھِّل للحمایة. 

بالنسبة لإلفصاح المؤھِّل للحمایة الُمقدَّم إلى ھیئة األوراق المالیة واالستثمارات  •
) أو مفوض  APRA) أو ھیئة التنظیم التحوطي األسترالیة (ASICاألسترالیة (

الطوارئ، ال تُقبَل  الضرائب واإلفصاح من أجل المصلحة العامة واإلفصاح في حاالت 
المعلومات التي یقدمھا الُمبلِّغ المؤھَّل كدلیل ضده في اإلجراءات القانونیة (ما لم یكن قد  

 قدم معلومات غیر صحیحة). 

 

مر  تُمنَح المحاكم مجاًال واسعًا إلصدار أوامر لإلنصاف ضد المعاملة الضارة أو التھدید بالمعاملة الضارة.  وقد یشمل ھذا اإلنصاف األوا  .8.1
الزجریة، وأوامر التعویض، ورد االعتبار، والتعویضات الرادعة، واالعتذارات.  وقد تُطبَّق عقوبات مدنیة وجنائیة أیًضا على انتھاكات  

 انونَین.   الق
 

 التظلمات الشخصیة المتعلقة بالعمل  .9
 

ة  إّن البالغات ذات الصلة بالتظلمات الشخصیة المتعلقة بالعمل لیست مؤھِّلة للحمایة القانونیة بموجب القانونَین.  ویكون البالغ ذا صل .9.1
 بالتظلم الشخصي المتعلق بالعمل إذا: 

 
 الحالیة أو السابقة أو لھ تأثیر مؤكَّد أو محتمل علیك أنت شخصیًا. كان التظلم یخص أي أمر متعلق بوظیفتك  •
أو أي من شركات المجموعة التي ال صلة لھا بك أو في بعض الظروف   Bramblesلم یكن للتظلم أي تأثیر جسیم على شركة  •

 المحدودة األخرى. 
 
 
 



 6 صفحة 
 

 عام  التصنیف:

 من أمثلة التظلمات الشخصیة المتعلقة بالعمل:  .9.2
 

 . Bramblesر في خالف بینك وبین موظف آخ •
قرار یتعلق بشروط وأحكام عملك.  وقد یشمل ذلك أي قرار متعلق بأدائك أو القرارات المتعلقة بالتحویالت أو الترقیات أو القرارات   •

 المتعلقة باستمرار عملك.   
 

یة سیتم التعامل معھا بموجب سیاسة  إّن حاالت اإلفصاح ذات الصلة بالتظلمات الشخصیة المتعلقة بالعمل والتي ال تؤھِّل للحمایة القانون .9.3
 اإلبالغ وسیاسات وإجراءات شكاوى الموارد البشریة األخرى المعمول بھا حسب االقتضاء.   

 
 على الرغم مما سبق، سیكون التظلم الشخصي المتعلق بالعمل مؤھًِّال للحمایة القانونیة بموجب ھذا الملحق في الحاالت التالیة:  .9.4

 
ادعاءات بمعاملة ضارة (أو تھدید بمعاملة ضارة) ناشئة عن إفصاح الُمبلِّغ المؤھِّل للحمایة (أو القدرة على  إذا كان یثیر   .9.4.1

 إجراء إفصاح مؤھِّل للحمایة) بموجب ھذا الملحق. 
 

 إذا كان بالغًا مختلطًا یتضمن معلومات حول أمر یمكن اإلفصاح عنھ وتظلم شخصي متعلق بالعمل.  .9.4.2
 

أو إحدى شركات المجموعة أو مسؤولیھا أو موظفیھا قد تورطوا في سلوك ینتھك    Brambles شركة إذا كان یشیر إلى أنّ  .9.4.3
 أو بعض القوانین األسترالیة األخرى.  (الكومنولث) 2001قانون الشركات لعام 

 
قًا بسلوك یمثل خطًرا  شھًرا أو أكثر أو متعل 12إذا كان متعلقًا بانتھاك مزعوم لقانون الكومنولث یُعاقَب مرتكبھ بالسجن لمدة  .9.4.4

 على الجمھور أو النظام المالي. 
 

إذا كان األمر الذي یمكن اإلفصاح عنھ متعلقًا بمعلومات تشیر إلى سوء سلوك یتجاوز الظروف الشخصیة لشخص ما ویلبي   .9.4.5
 متطلبات العناصر المتبقیة من اإلفصاح المؤھِّل للحمایة.   

 
 دعم الُمبلِّغین المؤھَّلین  .10

 
ض  إننا ندرك أّن تقدیم أي بالغ عن مخالفات، بما في ذلك األمور التي یمكن اإلفصاح عنھا، قد یكون صعبًا ومرِھقًا.  ومن ثّم فإنھ ألغرا .10.1

، على أساس كل حالة على ِحدة، بأداء واجباتك من موقع  Bramblesمعینة، كحمایتك من مخاطر المعاملة الضارة، قد تسمح لك شركة 
یُزعم تورطھم في   Bramblesب آخر على نفس مستوى الوظیفي.  كما أننا قد نعید تعیین أو قد ننقل موظفین آخرین في آخر أو في منص

 مخالفات أثناء سیر التحقیق.   
 

) التابع للشركة للحصول على  EAPوأُسرھم االتصال ببرنامج مساعدة الموظفین (  Bramblesباإلضافة إلى ذلك، یمكن لموظفي شركة  .10.2
وأفراد   Bramblesحیث یقدم ھذا البرنامج خدمات دعم مجانیة وسریة وقصیرة المدى من خالل محترفین مؤھلین لموظفي   الدعم. 

 Bramblesأُسرھم المباشرین، إما وجًھا لوجھ أو عبر الھاتف أو عبر اإلنترنت.  وتتوفر معلومات حول كیفیة االتصال بالبرنامج على 
'Walter ھنا . 

 
 مراجعة ھذا الملحق وتنقیحھ .11

  الرئیسي، باالشتراك مع مجلس اإلدارة، مراجعة ھذا الملحق من منظور قانوني وتشغیلي مرة واحدة على األقل في السنة.سیتولى المسؤول القانوني  

https://bramblesgroup.sharepoint.com/sites/employee/Pages/default.aspx?mainSection=MyHRInformation&subSection=Benefits%20&%20Pay&articleTitle=Employee%20Assistance%20Programme%20(EAP)&articleId=602

