
 

Speaking Up & Whistleblowing 
Policy. 

 الممارسات عن التبلیغ وإجراءاتسیاسات  
 المخالفة 

   
 

Approved on 1st of October 2019 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Al-Alamiya for Cooperative 
Insurance Company 

Speaking Up & 
Whistleblowing Policy. 

الشركة العالمیة للتأمین   
 التعاوني 

وإجراءات التبلیغ عن  سیاسة  
 الممارسات المخالفة

 
 

 
 
 
 

 
 



 

Speaking Up & Whistleblowing 
Policy. 

 الممارسات عن التبلیغ وإجراءاتسیاسات  
 المخالفة 

   
 

Approved on 1st of October 2019 
 

2 

Table of Contents Page 
 الصفحة 

 فھرس المحتویات 
 

Purpose 3   الغرض 

Personnel responsible for implementing 
policy 

 الموظفون المسؤولون عن تنفیذ السیاسة 4

Who is covered by policy? 

What disclosures are covered? 

5 
5 

 من الذي تغطیھ السیاسة؟
 ماھي البالغات التي یتم تغطیتھا؟ 

Obligations of whistleblower 
 

 إلتزامات المبلغ عن المخالفة  8

Obligations of the Company upon 
receipt of the disclosures 

 التزامات الشركة عند تلقي البالغ 9

How should a disclosure be made? 

 

Investigation of disclosure 
 
General obligations to protect the 
reported person 
Anonymous Whistleblowing 

 
Confidentiality 
 

Review and amendments of this policy 

10 
 

11 
 

13 
 

14 
 

15 
 

16 

 كیف یتم التبلیغ؟
 

 التحقیق في البالغ

 
 المبلغ عن المخالفة التزامات عامھ لحمایة الشخص

 
 عدم الكشف عن الھویة

 
 السریة

 
 مراجعة وتعدیل هذه الس�اسة

 
 

 
 
 
 



 

Speaking Up & Whistleblowing 
Policy. 

 الممارسات عن التبلیغ وإجراءاتسیاسات  
 المخالفة 

   
 

Approved on 1st of October 2019 
 

3 

Purpose:  الغرض : 

In accordance with Al Alamiya’s corporate 
values, Al Alamiya seeks to conduct its 
business in line with its personal traits 
(identity), the dynamics of teamwork, and 
organizational culture at all times. Al 
Alamiya’s personal traits are demonstrated 
by being a group of highly skilled individuals 
whose resolution is to be modest, 
determined and consistently seeking 
knowledge through good example. 
Al Alamiya teamwork dynamics supports 
mutual trust, lenience, solidarity and 
keenness. Al Alamiya’s organization culture 
promotes a culture of integrity, 
righteousness, fulfillment and persistence. 
 
However, we acknowledge that all 
organizations face the risk of their activities 
going wrong from time to time, or of 
unknowingly harboring malpractice. We 
believe we have a duty to take appropriate 
measures to identify such situations and 
attempt to remedy them. By encouraging a 
culture of openness and accountability 
within the organization, we believe that we 
can help prevent such situations from 
occurring. We expect all staff to maintain 
high standards in accordance with our code 
of ethics and to report any wrongdoing that 
falls short of these fundamental principles. 
The aim of this policy is to ensure that our 
concerned persons are confident that they 
can raise any matters of genuine concern 
without fear of reprisals, in the knowledge 
that they will be taken seriously, that their 
concerns will be investigated appropriately 
and in a confidential manner. 

وفقاً لقیم العالمیة الراسخة والتي تنطلق منھا عند ممارسة   
أعمالھا وأنشطتھا سواء أفراد أو فریق عمل أو كشركة،  
فإن العالمیة تسعى من خالل ھذه السیاسة إلى تعزیز قیمھا  
األخالقیة ومبادئھا وروح الفریق والعمل الجماعي  

یاتھا والثقافة التنظیمیة في جمیع األوقات، مما یعزز عمل
وأنشطتھا. إن القیم والسمات الممیزة للعالمیة تتضح من 
خالل كونھا مجموعة من األفراد ذوي المھارات العالیة 
الذین یتخذون قرارات مدروسة، ویتمیزون بالعزم  
ویبحثون باستمرار عن المعرفة من خالل القدوة الحسنة، 
وتدعم دینامیكیة العمل الجماعي وروح الفریق والثقة 

بادلة، والتسامح، والتضامن والحرص. كما أن الثقافة المت
التنظیمیة في العالمیة تعزز من ثقافة النزاھة وااللتزام 

 .والعزم والمجاھدة

ومع ذلك، فإننا نقر بأن جمیع المنظمات تواجھ من وقت 
آلخر مخاطر قد تنشأ بسبب إدارة وتسییر أنشطتھا مما قد  

األخطاء، أو بسبب سوء  یتسبب في الوقوع في بعض 
التصرف غیر المتعمد، ونحن نعتقد أن من واجبنا اتخاذ 
التدابیر المناسبة لتحدید ھذه الحاالت ومحاولة معالجتھا 
من خالل تشجیع ثقافة االنفتاح والمساءلة داخل الشركة 
، كما نعتقد أنھ یمكننا أن نساعد في منع مثل ھذه الحاالت 

میع المعنیین بھذه السیاسة من الحدوث. كما نتوقع من ج
المحافظة على معاییر عالیة من السلوك واألخالق المھنیة 
وفقا لقواعد السلوك المتبعة لدینا، واإلبالغ عن أي 
مخالفات ال ترقى إلى ھذه المبادئ األساسیة. والھدف من 
ھذه السیاسة ھو التأكد من أن الموظفین وكل األشخاص 

نینة إلثارة أي مسائل ذات المعنیین لدیھم الثقة والطمأ
أھمیة حقیقیة دون خوف من المسئولین أو من االنتقام  
منھم الحقاً، على أساس أن أي مسائل قد یثیرونھا ستؤخذ 
على محمل الجد وأن یتم التحقیق فیھا على نحو مناسب 

 وبصفة سریة.
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The following guidance sets out the 
procedure by which employees/concerned 
persons can report concerns about 
workplace practices. 
 
 

اإلرشادات التالیة تحدد اإلجراء الذي یمكن لألشخاص 
المعنیین بما فیھم الموظفین من خاللھ اإلبالغ عن 
المخاوف المتعلقة بالممارسات الخاطئة التي تحدث في  

 العمل. مكان
 
 
 

Personnel responsible for implementing 
policy: 

 : الموظفون المسؤولون عن تنفیذ السیاسات 

The Board has overall responsibility for 
AlALAMIYA’s whistle-blowing policy but has 
delegated day-to-day responsibility for 
overseeing and implementing it to the 
Designated Whistle-blowing Officer (DWO). 
Responsibility for monitoring and reviewing 
the operation of the policy, and any 
recommendations for change within the 
organization resulting from investigations 
into complaints under the policy lies with the 
Audit Committee. 
 
Concerned Persons are responsible for the 
success of this policy and should ensure that 
they take steps to disclose any wrongdoing or 
malpractice they may become aware of. If 
there are any questions about the content or 
application of this policy, the DWO should be 
contacted for clarification. 
 
 

یتولى مجلس اإلدارة المسؤولیة العامة عن سیاسة شركة   
اإلبالغ عن المخالفات أو الفساد، ولكنھ العالمیة في مجال  

یفوض مسؤولیة اإلشراف علیھا وتنفیذھا بصفة یومیة 
 (DWO)   إلى الموظف المختص باإلبالغ عن المخالفات

والذي یتم تعیینھ خصیصاً لھذه المسئولیة، كما یقع على 
عاتق لجنة المراجعة مسؤولیة مراقبة ومراجعة تطبیق 

للتغییر في الشركة تأتي بعد  ھذه السیاسة وأیة توصیات 
 .التحقیق في الشكاوى بموجب ھذه السیاسة

 
یعتبر جمیع المعنیین مسؤولون عن إنجاح ھذه السیاسة، 
ویجب علیھم التأكد من اتخاذ خطوات للكشف عن أي 
مخالفة أو سوء تصرف قد یصل إلى علمھم. إذا كانت 

تطبیق ھنالك أیة استفسارات أو أسئلة حول مضمون أو 
ھذه السیاسة، فیجب االتصال بالموظف المختص  

لإلیضاح والرد على   (DWO)باإلبالغ عن المخالفات
 .االستفسارات الالزمة
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Who is covered by the policy? 

 

 من الذي تغطیھ السیاسة؟  
 

This policy is applicable to all individuals 
working for AlALAMIYA at all levels and 
grades including, members of the 
executive management, senior 
managers, employees (including 
permanent, temporary and part-time 
employees), trainees, customers, 
shareholders, agency staff contractors, 
external consultants, suppliers and 
vendors (collectively known as 
“Concerned Persons” in this policy) 
whom obtain insider knowledge 
regarding malpractice or illegal activities 
within the organization taking place 
either through witnessing the behavior or 
being advised of it (Tip-offs) which fall 
within the categories outlined below. 

تسري ھذه السیاسة على جمیع األفراد العاملین في   
على جمیع المستویات والدرجات   العالمیةشركة 

الوظیفیة بما في ذلك فریق اإلدارة التنفیذیة وكبار 
المدیرین والموظفین (بما في ذلك الموظفین الدائمین 
والمؤقتین وبدوام جزئي)، كما تسري على المتدربین 
والعمالء والمساھمین وموظفي الوكاالت ،  
والمستشارین الخارجیین، وموردین وبائعین 

ً باسم "المعنیین" في ھذه   ن(الذی یشار إلیھم جمیعا
السیاسة) الذین قد یصل إلى علمھم حدوث أي نوع من  
المخالفات أو سوء السلوك أو الممارسات غیر 
المشروعة داخل المنظمة إما من خالل مشاھدة ھذه 
السلوكیات والممارسات أو تم اإلخطار بخصوصھا 

حدث من والتي قد ت  )  (Tip-Offsكمعلومات سریة
 .ضمن الفئات الموضحة أدناه

 
 

What disclosures are covered?  ما ھي البالغات التي یتم تغطیتھا؟ 
Al Alamiya shall encourage its employees 
and all concerned parties to disclose 
whatever guides it to correct mistakes or 
actions or to identify the violations or to 
enhance values. Disclosure could be for 
the following activities: - 
 

حث منسوبیھا وأصحاب المصلحة  العالمیةیجب على  
باإلبالغ عما قد یرشدھا إلى تصحیح الخطأ أو اإلجراء  

الكشف عن المخالفات أو تعزیز القیم، واإلبالغ قد  أو
 یكون عن األنشطة اآلتیة:

 

1. Financial corruption represented by 
illegal use of financial resources or 
the administrative organisation in the 
financial institution. 
 

الفساد المالي واإلداري، والمتمثل في أي   .1 
استغالل غیر مشروع للموارد المالیة أو 

 التنظیم اإلداري في الشركة.
 

مخالفة األنظمة واللوائح والتعلیمات  .2
ً لنطاق عمل والسیاسات  واجبةاالتباع وفقا

 .الشركة
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2. Violation to the systems, regulations, 
instructions and policies required to 
be followed as per the company’s 
scope of business. 

3. Violations related to environment, 
health and safety at the workplace 
which include any negative behavior 
that could have damages on the 
environment or the workplace or 
which threatens the safety of any 
person. 

4. Inappropriate acts in violation to the 
public order, Islamic teachings, 
customs and traditions. 

5. Misuse of the company’s property or 
assets. 

6. Misuse of authority / power or taking 
decisions that could be against the 
company by its employees. 

7. Authorizing irregular processes for 
the business of the financial 
institution (company) or any 
circumvention against the system or 
any connivance on regulatory faults.     

8. In case of conflict of interests in terms 
of any business or contract executed 
by the company. 

9. On misuse of the powers delegated 
by the company to its employees 
such as exchange of passwords…etc 

10. Obtainment of benefits or rewards 
when not entitled to the same. 

11. Disclosure of confidential 
information through inappropriate 
method.  

مخالفات تتعلق بالبیئة والصحة والسالمة في  .3
النطاق المكاني للعمل، والتي تشمل أي سلوك 
سلبي من شأنھ إلحاق الضرر بالبیئة أو مكان 

 العمل أو تھدید سالمة أي إنسان.
 

التصرفات غیر الالئقة المخالفة للنظام العام  .4
 عادات والتقالید.واآلداب اإلسالمیة وال

 
 

 سوء االستخدام لممتلكات الشركة أو أصولھا. .5
إساءة استخدام السلطة أو اتخاذ قرار قد یكون  .6

 ضد الشركة من قبل منسوبي الشركة.
 

تمریر عملیات غیر نظامیة ألعمال الشركة  .7
أو التحایل على األنظمة أو تستر على أخطاء 

 نظامیة.
 

 
من  عند وجود تضارب في المصالح في أي .8

 األعمال أو العقود التي تقوم بھا الشركة.
 

عند سوء استخدام الصالحیات الممنوحة من  .9
قبل الشركة لمنسوبیھا كعملیات تبادل األرقام  

 السریة وغیرھا.
 

 
 الحصول على منافع أو مكافآت غیر مستحقة.  .10

 
اإلفصاح عن معلومات سریة بطریقة غیر   .11

 نظامیة.
 

اإلھمال المقصود أو اإلخفاء بسوء النیة أو  .12
اتالف الوثائق الرسمیة أو التستر عن التقاریر 

 المالیة االحتیالیة.
 

 
اإلھمال الجسیم الذي قد یترتب علیھ اإلضرار  .13

 بالعالمیة.
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12. Deliberate connivance or deliberate 
neglect or damage of official 
documents or connivance on 
fraudulent financial reports.  

13. Serious neglect that could result in 
damages to AlALAMIYA Connivance 
on any of the above violations. 

 

 التستر على أي من المخالفات الواردة أعاله. .14
 

In the context of AlALAMIYA business, 
particular concerns which may fall within 
the terms of this policy include, for 
example, breach of our code of 
conduct/ethics, breach of confidentiality, 
financial fraud and breach of health and 
safety requirements. In general, this 
policy covers actions or omissions that 
may be considered as illegal, contrary to 
policies or established procedures or 
outside the scope of an individual's 
authority, actions which could damage 
AlALAMIYA reputation and conflicts of 
interest. 

 

تتضمن المخاوف الخاصة التي قد تقع ضمن شروط ھذه  
، على سبیل المثال، العالمیةالسیاسة، وفي سیاق أعمال  

انتھاك قواعد السلوك واألخالقیات الخاصة بالشركة،  
وانتھاك السریة، واالحتیال المالي، والتعدي أو خرق 
متطلبات الصحة والسالمة. وبوجھ عام، تغطي ھذه 

لتجاوزات التي قد تعتبر غیر قانونیة،  السیاسة األفعال وا
بما یتعارض مع السیاسات أو اإلجراءات المعمول بھا 
أو خارج نطاق صالحیة الفرد، أو تضارب المصالح أو 

 .العالمیةأي إجراءات قد تضر بسمعة شركة 

 

Concerns or disclosures should be 
reported in good faith and any false 
accusations are forbidden under this 
procedure. If there are uncertainties 
whether the matters of concern are 
within the scope of this policy (for 
example, if there are suspicions but 
uncertainty as to whether the law has 
been broken, or whether a person is 
acting outside the scope of their 
authority), such concerns should be 
reported to the DWO in accordance with 
the procedure set out below. 

وینبغي اإلبالغ أو اإلفصاح عن المخاوف بحسن نیة،  
ویحظر اإلبالغ عن اتھامات زائفة وكاذبة وكیدیة 

حال كانت ھناك شكوك فیما بموجب ھذه السیاسة. وفي  
إذا كانت المسائل المثیرة للقلق والمخاوف تقع في نطاق 
البالغات التي یتم تغطیتھا بموجب ھذه السیاسة (على 
سبیل المثال، وجود شكوك وعدم یقین بشأن خرق 
للقانون، أو التصرف خارج نطاق الصالحیة)، ینبغي  
اإلبالغ عن ھذه المخاوف إلى الموظف المختص  

 .وفقا لإلجراءات المبینة أدناه (DWO) إلبالغبا
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Setting out methods and procedures that 
enable the Company to build strong 
relationships with Stakeholders, including 
customers and suppliers, and protecting 
their confidential information.  
 

المنھجیات واإلجراءات التي من شأنھا تمكین  وضع  
الشركة من بناء عالقات متینة مع أصحاب المصالح بما  
 فیھم العمالء والموردین والحفاظ على سریة معلوماتھم. 

Obligations of whistleblower: 
The whistleblower reporting the violation 
shall consider the following aspects: -  

 إلتزامات المبلغ عن المخالفة: 
 ینبغي على المبلغ عن المخالفة مراعاة مالي: 

 

1. To ensure credibility of the disclosure 
and to avoid rumors and allegations 
established on no solid ground and to 
disclose whenever having actual and 
reasonable suspicion. 

2. To avoid malicious disclosure aimed 
to negatively affect reputation of 
others or to take revenge or which 
leads to damages to the credibility of 
the company or its employees or 
stakeholders. 

3. To observe due care and accuracy 
when disclosing and to clarify all 
details related to the disclosure which 
details could guide to the status of 
disclosure and to attach all that could 
give details and evidence on the 
violation and in a way that copes with 
the nature of violation.  

4. To immediately report /disclose the 
violation. 

5. strict confidentiality on the disclosure 
for the interest of the company. 

6. To assume the liability for malicious 
disclosures which lead to negative 
effects on the company’s goodwill or 
damages to its employees or 
stakeholders. 

اإلبالغ وذلك بتجنب تحري المصداقیة في  )1 
اإلشاعات والم زاعم غیر المستندة على أساس 
حقیقي، واإلبالغ متى ما توفر لدیھ معطیات اشتباه 

 حقیقیة ومعقولة.
 

تجنب البالغات الكیدیة لغرض تشویھ سمعة  )2
اآلخرین أو اإلیقاع بھم أو االنتقام أو زعزعة الثقة 

 في الشركة أو منسوبیھا أو أصحاب المصلحة.
 

 
ل العنایة الالزمة بتحري الدقة في اإلبالغ بذ  )3

وإیضاح كافة التفاصیل ذات العالقة بالبالغ التي 
من شأنھا اإلرشاد إلى حالة المخالفة وإرفاق كل ما 
من شأنھ إعطاء تفاصیل وأدلة عن المخالفة وبما 

 یتفق مع طبیعة المخالفة.
 
 

سرعة اإلبالغ عن المخالفة في أقرب فرصة  )4
 ممكنھ. 

 
 السریة التامة للبالغ لتحقیق الصالح العام للشركة. )5

 
 

تحمل مسئولیة االدعاءات الكیدیة التي تؤدي إلى  )6
تشویھ سمعة أو إلحاق الضرر بالشركة أو أحد 

 منسوبیھا أو أصحاب المصلحة.
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Obligations of the Company upon 
receipt of the disclosures: 
 

 التزامات الشركة عند تلقي البالغ: 

When AlALAMIYA receiving a disclosure 
on a violation, shall comply with the 
following: -  
 

 تلتزم العالمیة في حال تلقیھا بالغ مخالفة باآلتي: 

 

1. To seriously deal with the disclosure, 
regardless of the nature of disclosure, 
its language, adequacy of its 
information and its impact and 
significance. 

2. To take all actions that could protect 
and ensure no damage to the 
whistleblower. 

3. To inform the whistleblower with the 
receipt of the disclosure and with the 
decision reached, if possible. 

4. To take all corrective actions related 
to the violation, if proved to have 
occurred. 

5. To take into account the interests of 
its employees and stakeholders. 

6. To refer the disclosures to the 
department concerned with control 
and verification whether inside or 
outside the company. 

7. The company shall observe the term 
of record keeping and related 
documents and per the applicable 
regulations and instructions.  

8. To prepare reports on disclosures and 
related methods of dealing with the 
same.  
 

 

ي بالغ بالجدیة الالزمة مھما كانت التعامل مع أ .1 
طبیعة البالغ أو لغتھ أو كفایة معلوماتھ أو حجم 

 تأثیره وأھمیتھ.
اتخاذ كافة اإلجراءات التي من شأنھا حمایة المبلغ  .2

 وعدم اإلضرار بھ.
 

إفادة المبلغ عن استالم بالغھ، وما تم التوصل إلیھ  .3
 من قرار إن أمكن ذلك.

للمخالفة في حال  اتخاذ اإلجراءات التصحیحیة .4
 ثبوتھا.

 مراعاة مصلحة منسوبیھا وأصحاب المصلحة. .5
 

إحالة البالغات إلى الجھة المختصة في أعمال  .6
 الضبط والتحقیق سواًء داخل الشركة أو خارجھا.

مدة حفظ البالغات والوثائق ذات  العالمیةتراعي  .7
 العالقة بھا من تسجیالت وفقاً لألنظمة والتعلیمات.

 إعداد تقاریر خاصة بالبالغات وطرق معالجتھا. .8
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How should a disclosure be made? 

 

 كیف یتم التبلیغ؟ 

Concerns, disclosures or potential/actual 
fraud activities should be reported through 
the below channels: 

- Telephone Number: + 966 50 448 14 59  
- Email: whistleblowing@sa.rsagroup.com 
- P.O. Box 6393 Riyadh 11442 

 

یجب اإلبالغ عن حاالت أو أنشطة الغش المحتملة أو  
 الفعلیة من خالل القنوات التالیة:

 59 14 448 50 966+رقم الھاتف :  -
  whistleblowing@sa.rsagroup.com :لبریداإللكترونيا -
 11442الریاض  6393ص.ب  -

 
All disclosures received are treated with 
complete confidentiality at the level of 
information and identity, and there may 
be cases of external investigation by the 
relevant government authorities, but it 
can be entirely assured that the identity 
of the whistle blower is kept confidential 
and protected as much as possible. No 
one will know about the investigation or 
participation of communications only 
those whose knowledge or participation 
requires their knowledge or participation 
in the investigation procedures. 

 

لمبلغ عنھا تعامل بسریة كاملة على كل المخالفات ا 
مستوى المعلومات والھویة، وقد توجد حاالت تقتضي 
التحقیق الخارجي بمعرفة السلطات الحكومیة 
المختصة، لكن یمكن اإلطمئنان التام إلى اإلبقاء على 
سریة ھویة المبلغ وتوفیر الحمایة لھ بأقصى قدر ممكن. 

لبالغات أو ولن یعلم أحد بشأن إجراء التحقیق في ا
یشارك فیھا إال من تقتضي إجراءات التحقیق علمھم أو 

 مشاركتھم.  

 

All disclosures should be addressed to 
the DWO, and should include (if 
applicable) a clear understanding of the 
issue being raised, should be factual 
rather than speculative, date & time of 
the disclosure, incident or suspicion, 
name of the complaint, the details of 
communications, the nature of the 
disclosure, time & period of the alleged 
disclosure, the circumstances of the 
allegation, the location of the allegation, 

البالغات إلى الموظف المختص  وینبغي أن توجھ جمیع   
) ، ویجب أن تتضمن DWO( باإلبالغ عن المخالفات

(إن أمكن) فھماً واضحاً للمسألة التي یتم رفعھا، ویجب 
أن تكون أحداث واقعیة ولیست مجرد تخمین، ویجب  
ذكر التاریخ والوقت والفترة المتعلقة بالبالغ المشتبھ فیھ 

دعاء، واسم أو وطبیعتھ، وظروف االدعاء، وموقع اال
 .أسماء المتھمین، والمبلغ المعني بالواقعة

 

mailto:whistleblowing@sa.rsagroup.com
mailto:whistleblowing@sa.rsagroup.com
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the name or names of the accused and 
the amount involved. 

 
Investigation of disclosure: 

 

 :التحقیق في البالغ 

 

AlALAMIYA is committed to investigating 
disclosures fully, fairly, quickly and 
confidentially where circumstances 
permit. Following the submission of a 
formal written disclosure, the DWO (or 
another individual acting in his place) will 
acknowledge receipt and make 
appropriate arrangements for examining 
the disclosure (Tip-Off). 

 

بالتحقیق في البالغات بشكل كامل   العالمیةتلتزم شركة   
وعادل وسریع وسري حیثما تسمح الظروف بذلك. بعد 
تقدیم البالغ مكتوبا بصفة رسمیة، فإن الموظف 

) أو أي DWOالمختص باإلبالغ عن المخالفات (
شخص آخر یعمل في مكانھ) یقر بإستالم البالغ وسیتم 

یق اتخاذ الترتیبات المناسبة لفحص البالغ وبدء التحق
 .فیھ

 

Identifying the procedures and conditions 
that have to be followed and taken into 
consideration to compensate Stakeholders 
when their contractual rights with the 
Company are infringed.  
The length and scope of the examination 
will depend on the subject matter of the 
disclosure. In most instances, the DWO 
will carry out an initial assessment of the 
disclosure to determine whether there 
are grounds for a detailed investigation 
to take place or whether the disclosure is, 
for example, based on wrong 
information. Based on the initial 
assessment, the DWO can delegate, 
consult with, and seek guidance from, the 
relevant department(s) at AlALAMIYA 
(for example if a disclosure relates to a 
financial matter, the DWO should consult 
with Finance, etc.). Further, if the 

ویتوقف طول ونطاق الفحص على موضوع البالغ.  
 وفي معظم الحاالت، سیقوم الموظف المختص

)DWO بإجراء تقییم أولي للبالغ لتحدید ما إذا كانت (
ھناك أسباب تدعو إلجراء تحقیق مفصل أو ما إذا كان 
البالغ یستند على سبیل المثال إلى معلومات خاطئة أو 

الولي، یمكن للموظف كیدیة، واستنادا إلى التقییم ا
) أن یفوض، ویستشیر، أو یطلب DWO( المختص

(على  العالمیةاالرشاد من االدارات المعنیة في شركة 
سبیل المثال، إذا كان البالغ یتعلق بمسألة مالیة، ینبغي  
أن یستشیر اإلدارة المالیة، وما إلى ذلك). وعلیھ وبعد 

ا أن الفحص والتقییم األولي فإن للموظف المختص إم
یوصي بإغالق البالغ أو إجراء تحقیق مفصل. ومع 
ذلك، إذا كان البالغ یتعلق بمسائل شخصیة بین 
الموظفین، سوف یتم تفویض إدارة الموارد البشریة 
للنظر فیھا وترفع إلى لجنة المراجعة إذا لزم األمر،  
وسیتم رفع تقریر بالنتائج إلى لجنة المراجعة فور 

ئل واغالق ملفاتھا عن طریق االنتھاء من ھذه المسا
 ). DWO(  الموظف المختص

وعلى أیة حال، سیتم تقدیم تقریر إلى لجنة المراجعة، 
والتي بدورھا ستقوم بإبالغ مجلس اإلدارة بملخص 
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disclosure relates to a Financial and/or 
Compliance issue and after examination 
and initial assessment the DWO will 
either recommend file & close or carry-
out a detailed investigation.  However, if 
the disclosure relates to a people issue 
the matter will be delegated to HR & 
raised to Audit Committee, if needed. 
The closing status of these matters will be 
reported to the Audit Committee through 
DWO monitoring. 

In any event, a report will be produced to 
the Audit Committee.  The Audit 
Committee will report to the Board of 
Directors a summary of the outcome of 
the Whistleblowing disclosures within 
the regular reports submitted by the 
Audit Committee to the Board of 
Directors during the year.  

If a longer investigation is considered 
necessary, the DWO will usually appoint 
an investigator or investigative team 
including personnel with experience of 
operating workplace procedures or 
specialist knowledge of the subject 
matter of the disclosure. 
Recommendations for change will also be 
invited from the investigative team to 
enable the minimization of the risk of the 
recurrence of any malpractice or 
impropriety which has been uncovered. 
The Audit Committee will then be 
responsible for reviewing and (if 
considered appropriate) implementing 
these recommendations. 

نتائج البالغات والمخالفات ضمن التقاریر الدوریة التي 
 تقدمھا لجنة المراجعة الى مجلس اإلدارة خالل السنة.

اك ضرورة لتحقیق مطول، یقوم الموظف إذا كانت ھن
بتعیین   )DWO( المختص باإلبالغ عن المخالفات

محقق أو فریق تحقیق یكون من بینھم أشخاص لدیھم 
خبرة في اجراءات إدارة أماكن العمل أو معرفة  
متخصصة بموضوع البالغ. كما سیقوم فریق التحقیق 
بتقدیم توصیات للتغییر حتى یتم التقلیل من مخاطر 
تكرار أي سوء سلوك أو مخالفة تم الكشف عنھا ألدنى 
درجة ممكنة. وستكون لجنة المراجعة ھي المسؤولة بعد 
ذلك عن مراجعة ھذه التوصیات وتطبیقھا (متى ما كان  

 ذلك مناسبا).

وفي حال كان التقییم األولى لنتائج التحقیق یستوجب 
، فإنھ  العالمیةالتحقیق مع كبار الموظفین من شركة 

نبغي أن تقوم لجنة المراجعة بتعیین لجنة خاصة للقیام ی
 .بالتحقیق في ذلك

 

أنھ من   (DWO) وبحسب تقدیر الموظف المختص
المالئم والعملي إبقاء المبلغین عن المخالفات على علم 
بما یجري ویستجد في مسار التحقیق. غیر أن الحاجة 

من تقدیم تفاصیل  العالمیةإلى السریة قد تمنع شركة 
 .محددة عن التحقیق أو اإلجراءات المتخذة حیالھ
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In case the initial assessment of the 
investigation results involves Senior 
Members of AlALAMIYA, a special 
committee formed by the Audit 
Committee will handle the investigation. 

So far as the DWO considers it 
appropriate and practicable, whistle 
blowers will be kept informed of the 
progress of the investigation. However, 
the need for confidentiality may prevent 
AlALAMIYA from giving specific details of 
the investigation or actions taken. 

 

 

 

 
General obligations to protect the 
reported person: 
 

 المبلغ عن المخالفة:  التزامات عامھ لحمایة الشخص 

 

1. AlALAMIYA shall commit to 
protection of whistleblowers 
presenting disclosures that are not 
malicious, against any reprisal action 
from the company’s employees. 

بحمایة مقدمي البالغات غیر  العالمیةتلتزم   .1 
الكیدیة من اي إجراء انتقامي قد یصدر من 

 .منسوبي الشركة ضد المبلغ

2. The whistleblower who is not 
revealing name or identity and whose 
name or identity the company could 
not identify, cannot claim the 
protection under this policy as 
mentioned in (“Item 2-Obligations of 
the Whistleblower”).  

مھ وھویتھ ال یحق للمبلغ الذي لم یذكر اس .2 
ولم تكن الشركة قادرة على تحدیدھا، 

المطالبة بالحمایة التي تغطیھا ھذه السیاسة 
إلتزامات المبلغ عن  والمذكورة في"

 " 2المخالفة" الفقرة "

3. AlALAMIYA shall not disclose any 
information on the whistleblower, 
with an exception to the concerned 

تلتزم العالمیة بعدم اإلفصاح عن أیة  .3 
معلومات بشأن الشخص المبلغ عن المخالفة، 
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departments and the judicial 
departments. 

ویستثنى من ذلك الجھات المختصة، كجھات  
 الجھات القضائیة.التحقیق و

  
Anonymous Whistleblowing 

 

 عدم الكشف عن الھویة  

 

AlALAMIYA recognize that disclosures 
made under this policy may involve 
highly confidential and sensitive matters 
and that the whistle blower may prefer to 
make an anonymous disclosure. 
However, AlALAMIYA regrets that it 
cannot guarantee to investigate all 
anonymous allegations. Proper 
investigation may prove impossible if the 
investigator cannot obtain further 
information, give feedback, or ascertain 
whether the disclosure was made in good 
faith. It is preferable for whistle-blowers 
to reveal their identity to the DWO and 
measures can be taken to preserve 
confidentiality and protect anonymity if 
appropriate (see below on 
confidentiality). 

 

أن البالغات عن بعض األمور  العالمیةتدرك شركة  
التي یتم تقدیمھا بموجب ھذه السیاسة قد تنطوي على 

لغون قد یفضلون مسائل سریة وحساسة للغایة، وأن المب
التبلیغ عن أمر ما دون الكشف عن ھویتھم، لذا فإن 

قد ال تستطیع ضمان التحقیق في جمیع   العالمیة
االدعاءات المجھولة. حیث یصعب التحقیق بطریقة  
سلیمة، إذا لم یتمكن المحقق من الحصول على مزید من 
المعلومات أو إبداء الرأي أو التأكد مما إذا كان البالغ 

م بحسن نیة، ومن األفضل للمبلغین الكشف عن قد ت
، ویمكن  (DWO) ھویتھم لدى الموظف المختص

اتخاذ تدابیر للحفاظ على سریة المبلغین وحمایتھم بعدم 
الكشف عن ھویتھم إذا كان ذلك مناسبا (انظر أدناه بشأن 

 الحفاظ على السریة). 

 

All reports will be treated on a 
confidential and anonymous basis, 
except in rare instances that requires 
external investigation by relevant 
government authorities. 

 
 

وسیتم التعامل مع جمیع البالغات بصفة سریة ولن یتم  
الكشف عن ھویة المبلغ، إال في حاالت نادرة والتي 

ل السلطات الحكومیة ذات تتطلب تحقیقا خارجیا من قب
 .الصلة

 

Only those with a need to know will be 
involved in or know of the investigation. 

ھم سوف فقط أولئك الذین تستدعي الحاجة إلى معرفت 
 .یعلمون أو یشاركون في التحقیق

أنھ قد تكون ھناك مسائل ال یمكن  العالمیةوتدرك 
التعامل معھا داخلیا، وستحتاج إلخطار جھات خارجیة  
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AlALAMIYA recognizes that there may be 
matters that cannot be dealt with 
internally and in respect of which 
external parties will need to be notified 
and become involved either during or 
after our investigation. AlALAMIYA will 
endeavor to inform whistle blowers if a 
referral to an external authority is about 
to or has taken place, although 
AlALAMIYA may need to make such a 
referral without the knowledge or 
consent of the whistle blower, if 
AlALAMIYA considers it appropriate. 

 

بھا وإشراكھا إما أثناء التحقیق أو بعده، وسوف تسعى  
إلى إخطار المبلغین عن المخالفات إذا كان سیتم    العالمیة

ة خارجیة، على الرغم من أن إحالة التحقیق إلى سلط
قد تحتاج إلى إجراء مثل ھذه اإلحالة دون علم  العالمیة

 العالمیةأو موافقة المبلغین عن المخالفات، متى ما رأت  
 .ذلك مناسبا

Confidentiality  السریة 

Every effort will be made to keep the 
identity of an individual who makes a 
disclosure under this policy confidential, 
at least until any formal investigation is 
under way. In order not to jeopardize the 
investigation into the alleged 
malpractice, the whistle blower will be 
expected to keep the fact that they have 
raised a concern, the nature of the 
concern and the identity of those 
involved confidential. There may, 
however, be circumstances in which, 
because of the nature of the investigation 
or disclosure, it may be necessary to 
disclose the identity of the whistle 
blower. This may occur in connection 
with associated disciplinary or legal 
investigations or proceedings. If in 
AlALAMIYA’s view such circumstances 
exist, AlALAMIYA will exert every effort to 

وسوف یبذل كل جھد ممكن للحفاظ على سریة ھویة  
الشخص الذي یقوم بالتبلیغ بموجب ھذه السیاسة، حتى  
یتم البدء في تحقیق رسمي على األقل حتى الیتم االخالل 
بعملیة التحقیق وتعریضھا للخطر ، علیھ یتوقع أن یبقي  

وطبیعة المخالفة وھویة المبلغ عن المخالفات، 
المتورطین في سریة تامة. ومع ذلك، قد تكون ھناك 
ظروف قد یكون من الضروري فیھا، بسبب طبیعة 
التحقیق، الكشف عن ھویة المبلغ عن المخالفات. وقد 
یحدث ذلك فیما یتعلق بالتحقیقات أو اإلجراءات التأدیبیة 

وجود  العالمیةأو القانونیة ذات الصلة. وإذا ما رأت 
ستبذل ما في وسعھا  العالمیةمثل ھذه الظروف، فإن 

ألخطار المبلغین عن المخالفات بأن ھویتھم من المرجح 
أن یتم الكشف عنھا وستتخذ جمیع الخطوات المعقولة 
لحمایة ھؤالء األشخاص من أي ضرر أو انتقام نتیجة  
لقیامھم باإلبالغ عن المخالفة. وإذا كان من الضروري 

مبلغین أن یشاركوا في التحقیق كونھم  لألشخاص ال
ستبقى ھویتھم سریة بقدر اإلمكان، غیر    قاموا بالتبلیغ

أنھ من الممكن أن تكون ھویة المبلغین عن المخالفات  
 .معروفة ألطراف ثالثة أثناء التحقیق
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inform the whistle blower that their 
identity is likely to be disclosed and all 
reasonable steps will be taken to protect 
such persons from any victimization or 
detriment as a result of having made a 
disclosure. If it is necessary for persons 
raising concerns to participate in an 
investigation, the fact that they made the 
original disclosure will, so far as is 
reasonably practicable, be kept 
confidential. It is possible, however, that 
the whistle-blower’s identity could still 
become apparent to third parties during 
the course of an investigation. 

 
 

Review and amendments of this policy   مراجعة وتعدیل هذه الس�اسة 

 

The Board of Directors reviews this policy 
whenever necessary to ensure that it 
complies with the rules and regulations 
and that it meets the requirements of 
different stakeholders. 
 

 
 
 

�قوم مجلس اإلدارة �مراجعة هذه الس�اسة �لما دعت  
القواعد واألنظمة  الضرورة وذلك لضمان تماشیها مع 

 .وأنها مستوف�ة لمتطل�ات أصحاب المصالح المختلفة

 
 
 

 


