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(SPEAK UP)

 لها ممن لديهم قلق بشأن المخالفات المحتملة أو الفعلية والسلوك
يه أو االحتيالي أو الفاسد أو غ�ي ز ي ذلك السلوك غ�ي ال�ز

 غ�ي الالئق بما �ز
ي أن “يرفع صوته”دون الكشف عن هويته وبرسية تامة

القانو�ز

 هناك عدد من الطرق لإلبالغ عن سوء السلوك، ويتم توف�ي الحماية
ن ن المؤهل�ي للمبلغ�ي

 يجب أن يكون لدى أي شخص يبلغ عن احتمال وجود سلوك غ�ي
ي يبلغ ي أسبابا معقولة للشك عىل أن المعلومات ال�ت

ي أو غ�ي قانو�ن
 أخال�ت

 عنها تتعلق بسوء السلوك وتتعلق
كات التابعة أو أي من ال�ش

كة  المعلومات ب�ش

ي
�ن

إرفع صوتك من خالل مسؤول حماية
(Speak Up protection Officer) 

Speakup@perentigroup.com Perenti

““

ي 
�ن

ي 
�ن ‘‘

‘‘

لمزيد من المعلومات حول خدمة “إرفع صوتك
perentigroup.com/speak-up(Speak Up)

(Speak Up)

(Speak Up)

Perenti 

Perenti 

، قم بزيارة 

ي بلدك
�ن

أو سياسة “إرفع صوتك
إرفع صوتك  أو مقاييس

www.thornhill.co.za/kpmgfaircallreport

hotline@kpmg.co.za

PO Box 14671, Sinoville
Pretoria, South Africa

ي
و�ز يد اإللك�ت :عن طريق ال�ب

يد: عن طريق ال�ب

ي
كات التابعةيمكن ألي موظف أو مقاول �ز أو أي من الرسش

ن أيًضا استخدام القنوات التالية لإلبالغ عن مخاوفهم.  يمكن للموظف�ي
 عندما يقوم أي موظف بتقديم بالغ يحميه القانون، فلن يتم إيذائه أو

االنتقام منه بسبب الكشف واإلبالغ عن أي سوء سلوك

 شجع الموظفون الذين لديهم أي قلق بشأن أي سوء سلوك سواء كان
ي المقام األول.

  مشتبه به أو فعىلي عىل إثارة هذه المخاوف مع قائدهم �ن
ن القيام بذلك عىل أساس ال�ية.  لن يتم الكشف عن  يمكن للموظف�ي

.هويتهم دون موافقتهم أو وفًقا لما يقتضيه القانون

ي أو المدير التنفيذي
ي اإلدارة العليا أو الفريق القانو�ن

 قائدك أو أي عضو �ن
 للمجموعة أو أي عضو من أعضاء مجلس إدارة
ي حسابات المجموعة برايس

 أو مدق�ت
(PricewaterhouseCoopers) ووترهاوس كوبرز

‘‘

‘‘

ي ن ال�ت غ” ليست مخصصة لشكاوى الموظف�ي
ّ
 إن عملية “إرفع صوتك وبل

ية ة مع ممثل الموارد الب�ش ي معالجتها مبا�ش
 ينب�ن




