
 

 

 . السيطرة على المخاطر شركة مجموعة إلى تظلمتقديم  عامة يجوز لجميع الموظفين وال

  يتم تشجيع الموظفين على التحدث إلى مديرهم المباشر وفقًا إلجراءات التظلم الداخلية أو يمكنهم استخدام إجراء اإلبالغ عن المخالفات. 

 والموظفين على هذه اإلجراءات. راء الموارد البشرية ويتم تدريب المد قسم   يمكن طلب ذلك من

لسيطرة على المخاطر في العراق اتباع إجراءات شكاوى الطرف  شركة مجموعة  في تقديم شكوى خارجية ل  ينالراغب عامة  يجب على ال

يمكن أن تكون التظلمات المقدمة انتهاكات ضد   . لتزامااليق العراق الموضحة أدناه. قد يتم طلب مزيد من المعلومات من فرفي الثالث 

من المعتمدة  للمعايير  االمتثال  أو عدم   ، اإلنسان  حقوق  أو  والمحلية  والوطنية  الدولية  السيطرة على    قبل شركة مجموعة  القوانين 

 . المخاطر 

 

 شفهيًا أو كتابيًا ؛  متثاليمكن تقديم الشكاوى الخارجية باللغة اإلنجليزية أو الكردية أو العربية إلى فريق اال
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 • قد يتم تقديم التظلمات دون الكشف عن هويتك ويتم التعامل معها بسرية تامة. 

 .من استالمها الخارجية المستلمة خالل يوم واحد • يتم االعتراف بالشكاوى 

بطريقة عادلة وشفافة تضمن وجود رقابة مستقلة وعدم تضارب    التظلم في العراق ستحقق في    السيطرة على المخاطرشركة مجموعة  •  

 في المصالح. 

وتتعاون مع التحقيقات الخارجية  يجب أن تتواصل مع السلطات المختصة عند الضرورة    السيطرة على المخاطر شركة مجموعة  •  

 . الرسمية

• سيتم تحديد األسباب الجذرية عند الضرورة واتخاذ إجراءات تصحيحية و / أو وقائية ، بما في ذلك اإلجراءات التأديبية بما يتناسب  

 مع أي مخالفات. 

تقديم تحديثات منتظمة للشخص الذي    أيام ، مع  7في غضون    التظلمإلى حل    السيطرة على المخاطر   شركة مجموعة    • يجب أن تسعى

 رفع التظلم. 

تسعى أن  يجب  المخاطر  شركة مجموعة   •  لكال    السيطرة على  يكون مرضيًا  التظلم  الذي رفع  الشخص  إلى حل مع  التوصل  إلى 

 لقرار النهائي. الجانبين. إذا لم يكن من الممكن االتفاق على حل ، فقد يتم تصعيد التظلم إلى لجنة االستئناف للمراجعة واتخاذ ا

 • لكل من الموظفين والجمهور الحق أيًضا في إبالغ المظالم إلى السلطة المختصة. 

 

 


