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 الغرض 1.0
 

 باسم جمیعًا إلیھا یشار( العالم أنحاء جمیع في لسیطرتھا الخاضعة التابعة والشركات العاملة شركاتھا ذلك في بما ،Sky تلتزم
 جمیع في أخالقیة، معاییر وبأعلى بنزاھة والعمل صائب، بشكل بالتصرف") الشركة" أو" Sky" أو ،" نا" الملكیة بضمیر أو ،"نحن"

 .موظفینا من نفسھ الشيء ونتوقع العالم، حول تجاریةال وعالقاتھا تعامالتھا
 

 غیر السلوك سوء بشأن المخاوف عن اإلبالغ یمكن كیف وتوضح Comcast بشركة الخاصة السلوك قواعد مدونة") السیاسة (" السیاسة ھذه تدعم
 أیًضا السیاسة توضح. بنا  الخاص Sky Listens برنامج خالل من وعالقاتھا Sky لشركة التجاریة باألنشطة المرتبط األخالقي غیر أو القانوني

 .فعّاالً  البرنامج جعل في الموظفون یتحملھا التي المسؤولیات
 

  فعّال عالج وتقدیم المحتملة للمشاكل الشركة تنبیھ من برنامجنا یتمكن حتى االنتقام،  من خوف دون اإلبالغ تسھیل على سةالسیا ھذه تعمل
 

 حقوق قانون وتشمل .المخالفات عن باإلبالغ یتعلق فیما بھا المعمول واللوائح القوانین مع السیاسة ھذه تتناولھا التي واإلجراءات والمتطلبات المبادئ تتوافق
 والمرسوم ، 179/2017 اإلیطالي والقانون ، 1998 المتحدة المملكة في العامة المصلحة عن اإلفصاح وقانون ، 1996 لعام المتحدة المملكة في العمل

 التزامات بشأن األلماني والقانون ، 93/2021 رقم البرتغالي والقانون ، 2014 لعام األیرلندي المحمي اإلفصاح وقانون ، 231/2001 اإلیطالي التشریعي
 من علیھا تتم التي والتعدیالت فیھا،  نعمل التي األخرى البلدان في الصلة ذات واللوائح والقوانین) LkSG( التورید سالسل قانون في للشركات الواجبة العنایة
 . )"المخالفات  عن اإلبالغ قوانین" باسم مجتمعة إلیھا یشار( آلخر وقت

 
 أو المالیة أو التنظیمیة والمخاطر للقوانین المحتملة االنتھاكات من وموظفینا Comcast وشركة Sky شركة حمایة في أیًضا السیاسة لھذه االمتثال یساعد

 . بالسمعة المتعلقة
 

 تنطبق على  2.0

 یُشار( موقعھم كان أینما مؤقتین، وأ دائمین كانوا سواء الشركة، موظفي جمیع على السیاسة ھذه في الواردة المسؤولیات تنطبق
 "). Sky موظفي" أو " الموظف" أو" أنت" باسم إلیھم

 

 المبادئ  3.0
 

 من عالیة مستویات على الحفاظ Sky موظفي جمیع من نتوقع. والنزاھة والصدق باالحترام التحلي مع باإلنصاف،  یتسم بشكل أعمالھا بإدارة Sky تلتزم
 . ممكن وقت أقرب في مخاوف أیة عن  واإلبالغ والشفافیة األخالقي السلوك

 
 یتعین التي الرئیسیة المسؤولیات وتحدد. أدناه" عنھ اإلبالغ یجب ما" قسم في  المشكالت من أي بشأن المخاوف عن اإلبالغ یمكنك كیف السیاسة ھذه توضح

 كیفیة أیًضا السیاسة ھذه توضح .االنتقام منع عن فضالً  بھا،  درایة لىع أصبحوا التي المتصاعدة المشكالت ذلك في بما عنھا،  اإلبالغ تسھیل الموظفین على
 .Sky استجابة عن راضیًا تكن لم إذا األمر تصعید

 
 علم على الشركة تصبح قد الذي األخالقي غیر أو القانوني غیر بالسلوك المتعلقة المخاوف مع التعامل في الشركة إجراءات معالجة إلى السیاسة ھذه تھدف ال

 . الشركة ضد مرفوع مماثل قانوني إجراء أو حكومي تحقیق أو التقاضي نتیجة بھا
 

 اإلبالغ  4.0

 القنوات من العدید البرنامج ھذا یوفر .Sky Listens برنامج Sky أنشأت المنفتحین، واإلبالغ التواصل من عامة ثقافة دعم أجل من
 .منھ تتخوف بما Sky إلبالغ متعددة طرقًا الجمیع ویمنح مخاوفك عن لإلبالغ

 في التفكیر یُرجى تختارھا، التي الطریقة كانت أیًا .اهأدن 4.3 القسم في المحدد الخیار أو القناة باستخدام اإلبالغ على نشجعك
 . ممكنة مرحلة أقرب في مخاوفك عن اإلبالغ

 یعني مما السریة،  على یحافظان إلكترونیة وبوابة مساعدة خط ولدینا المحلي،  القانون بموجب مطلوبًا ذلك یكن لم ما ھویتك عن الكشف منك Sky تطلب ال
 شخص ألي یمكن .الھاتف عبر المصدر مجھولة بالغات تلقي أیًضا البشریة للموارد یمكن البلدان،  بعض في. ھویتك عن الكشف دون بالغ تقدیم یمكنك أنھ

 .Comcast سلوك قواعد مدونة في أیًضا متاح الرابط وھذا اإللكترونیة البوابة  أو المساعدة خط عبر بالغ إرسال
 

  .والسالمة والمرونة المجموعة ألمن intGroup Global SharePo على Sky أقسام في بالموظفین االتصال تفاصیل على العثور یمكن

http://www.comcastskylistens.com/
https://skyglobal.sharepoint.com/sites/GrpSRS/SitePages/Contacts-Main.aspx


 

 ما یجب اإلبالغ عنھ    4.1

 تؤثر أو بنا مرتبطة تكون  قد ولكنھا  Sky خارج تحدث التي أو  ، Sky داخل تحدث أن المحتمل من  أو تحدث أو حدثت التي بالمخالفات مرتبطة مخاوفك تكون قد
 ال أم المخالفات عن للُمبلغین القانونیة الحمایة من تستفید كانت سواء اإللكترونیة، البوابة أو المساعدة خط خالل من المخاوف من نوع أي اإلبالغ یمكنك. علینا

 ). األمر ھذا حول المعلومات من لمزید أدناه 4.6 انظر(
 

 :مثل للموظف الیومیة العمل  مكان تجربةب تتعلق مخاوف أو ادعاء أي مشكلة في مكان العمل: 4.1.1
)a( العادلة،  غیر المعاملة  
)b( العمل توزیع بشأن المخاوف،  
)c( مدیر، أو زمیل مع الشخصیة التصادمات  
)d( أو المواعید،  تضارب  
)e( المحسوبیة. 

 
 معاملة" مبادئ  انتھاك یؤكد بھ مشتبھ أخالقي غیر أو قانوني غیر سلوك بشأن مخاوف أو ادعاء أي: مشكلة التوظیف العادل 4.1.2

 ذات Sky لشركة سیاسة أي أو ، Comcast بشركة الخاصة السلوك قواعد مدونة في علیھا المنصوص "واحترام  بإنصاف األشخاص
 : مثل للشركة،  خارجي مندوب أو تجاري شریك أو مورد أو موظف أي أو ، Sky قِیل من صلة، 

 
)a (بھا المعمول التوظیف أو العمل الئحة أو لقانون انتھاك أي . 

 
)b (سمة أي أو القومي األصل أو اإلعاقة أو الدین أو العمر أو الجنس أو العرق أساس على المثال،  سبیل على والتحرش،  التمییز 

  ، )آلخر بلد من تختلف  قد والتي( القانون یحمیھا صفة أو
 

)c (سیاسات في المحدد النحو على معادیة عمل بیئة Sky للموظفین )واإلعاقة والدین والعمر والجنس الِعرق المثال،  سبیل على 
 ) القومي واألصل

 
 

 أو مورد أو موظف أي أو ، Sky قِبل من ، بھ مشتبھ أخالقي غیر أو قانوني غیر سلوك بشأن مخاوف أو ادعاء أي مشكلة النزاھة: 4.1.3
 :مثل جانب أي في للشركة خارجي مندوب أو عمل شریك

)a( السلوك قواعد مدونة خرق.  
)b( التدقیق أو الداخلیة الحسابات ضوابط أو الحسابات مسائل. 
)c( الفساد أو الرشوة. 
)d(  والترفیھ السفر نفقات تزویر التزویر؛ . 
)e( العمالء مقاییس أو أرقام تزویر . 
)f( المصالح تضارب . 
)g( تجاریة سریة طبیعة ذات أو خاصة معلومات عن اإلفصاح. 
)h(  سرقتھا  أو الشركة أصول استخدام إساءة . 
)i( الشخصیة للسالمة تھدیدات أو عنف أعمال ارتكاب أو المحظورة؛  العقاقیر بیع . 
)j( الناس عامة أو منشأة أو عمیل أو موظف على خطًرا تشكل التي الظروف .)النوویة والسالمة اإلشعاع ذلك في بما(. 
)k( الحدیثة العبودیة ذلك في بما اإلنسان،  حقوق مخاوف. 
)l( العامة المشتریات مخالفات . 
)m( األسواق في السلوك سوء أو المالیة،  والخدمات للمنتجات الُمضلل البیع. 
)n( األموال غسیل. 
)o( الضریبي التھرب. 
)p( واالمتثال المنتج سالمة مشكالت. 
)q( النقل سالمة مشكالت. 
)r( البیئي األثر مخاوف )النوویة والسالمة اإلشعاع ذلك في بما(. 
)s( للخطر فرد أي وسالمة صحة تعّرض أن یمكن التي العمل مكان في اآلمنة غیر الممارسات أو السلوك. 
)t( ورعایتھ الحیوان وصحة واألعالف الغذاء سالمة. 
)u( المستھلك حقوق انتھاك. 
)v( المعلومات وشبكات أنظمة وأمن الشخصیة،  والبیانات الخصوصیة حمایة. 



 

 
 .الشركة إلى معلومات تقدیم أو مخاوف عن اإلبالغ عن الناتج االنتقام بشأن مخاوف أو ادعاء أي االنتقام: 4.1.4

 كیفیة اإلبالغ عن المخاوف 4.2

 :مع التواصل خالل من مخاوف إثارة أو أسئلة طرح Sky لموظفي مكنی
)a(  ،مدیرك  
)b( القانونیة الشؤون أو األمن أو المحلیة البشریة الموارد اتصال جھة )أو ؛ )االمتثال ذلك في بما  
)c( تتبعھ  الذي المحلي العمل مجلس 
)d( ببرنامج الخاص السري المساعدة خط Sky Listens أو  
)e( ببرنامج الخاصة السریة اإللكترونیة البوابة Sky Listens 

 
 لدیھم كان إذا أخرى ثالثة أطراف أو التجاریین الشركاء أو الموردین أو العمالء قِبل من اإللكترونیة والبوابة السري المساعدة خط استخدام أیًضا یمكن

 . . أعمالنا من آخر جانب أي أو معنا بعالقتھم  یتعلق فیما المحتمل األخالقي غیر أو القانوني غیر السلوك بشأن مخاوف
 

  Sky في موظفین لیسوا أخرى ثالثة أطراف أو) التعریفات انظر( العاملین بعض فإن اإللكترونیة،  والبوابة المساعدة خط استخدام شخص ألي یمكن ابینم
 معالجة إلى Sky تسعى عام،  بشكل. العمل سیاق في یكتسبونھا مخاوف،  عن اإلبالغ عند المحلیة المخالفات عن اإلبالغ قوانین بموجب إضافیة حقوق لدیھم
 ھذا في علیھا المنصوص والسریة للعدالة  األساسیة البرنامج معاییر مع یتماشى وبما متسق بشكل" العمل مكان"بـ تتعلق شكوى تمثل ال التي المخاوف جمیع

 .السیاسة ھذه من 4.6 القسم مراجعة یُرجى المخالفات،  عن الُمبلغین حقوق حول المعلومات من لمزید. المستند
 

 عبر بالغ تقدیم"لـ  خیارات ھناك. www.ComcastSkyListens.com على اإللكترونیة والبوابة السریة المساعدة خط أرقام جمیع على العثور یمكن
 ).بلُغتك بذلك القیام من لقدرةا تتضمن والتي" (اإلنترنت عبر بالغ تقدیم"و" الھاتف

 
 شركة تدیرھا إلكترونیة وبوابة سریًا مساعدة خط ویتضمن األوسع Comcast NBCUniversal Listens برنامج من جزًءا Sky Listens برنامج یُعدّ 

NAVEX Global Inc. ")Navex(" ،  مستقلة خارجیة جھة وھي. 
 

 مخاوف، لدیك كانت إذا .أعضائھا مع للتواصل للموظفین إجراءات Comcast Corporation شركة تدقیق لجنة وضعت كما
 حساب یتلقاھا التي المراسالت مع التعامل یتم .Audit_Committee_Chair@comcast.com: إلى إلكتروني برید إرسال یمكنك
 التواصل قسم بزیارة قم المعلومات، من لمزید .التدقیق لجنة وضعتھا التي لإلجراءات وفقًا التدقیق لجنة لرئیس اإللكتروني البرید

 . Comcast Corporation موقع من اإلدارة مجلس مع
 

 البیانات حمایة مسؤول إلى البیانات حمایة مخاوف عن واإلبالغ الُمعین،  Sky موظف إلى األموال غسیل حول شكوكھم عن اإلبالغ Sky موظفي على یجب
 اإللكترونیة  البوابة أو المساعدة خط خالل من وغیرھا األمور ھذه بشأن مخاوف عن اإلبالغ آخر شخص يأل یمكن. لدیھم المحلي

 

 مسؤولیات المدیرین 4.3

 من  نتمكن حتى نوع  أي من الشركة تحقیقات  في  وصادق كامل  بشكل التعاون  المدیرین،  ذلك في  بما  الموظفین، جمیع من نتوقع 
 قبل  من  تحقیق  ذلك في بما ( متعمق تحقیق  إجراء المخاوف  بعض تتطلب  قد. الحاجة  حسب  تھاومعالج المشكلة جوھر إلى الوصول 

 .الوثائق  وجمع  المعنیین، من غیرھم  أو  الشھود  مع  اجتماعات  تشمل أن یمكن والتي ، )صلة ذات مھارات أو  خبرة  لدیھ متخصص
 على الحفاظ  منك  نتوقع فإننا ذلك، حدث  وإذا ذلك؛ في  المساعدة منك یُطلب  قد تحقیق، في  مشارك لموظف مدیًرا  أو موظفًا بصفتك 
 . المعلومات  ھذه  سریة

 
 السلوك قواعد مدونة تجسد ثقافة ودعم السیاسة ھذه لدعم إضافیة مسؤولیات المدیر یتحمل المنظمة، داخل أفراد قائد بصفتھ

 تشجع منفتحة إبالغ بیئة وجود تدعم  أن المھم من. الموظفین ولجمیع لِفَرقھم قدوة یكونوا أن المدیرین على یجب .بنا الخاصة
 . المخاوف عن واإلبالغ األسئلة طرح على الموظفین

 
 على التصرف علیھم یجب موظفیھم، أحد قِبل من مباشرة بمخاوف إبالغھم یتم أو مخاوف عن بالغات المدیرون یتلقى عندما
 :التالي النحو

 

http://www.comcastskylistens.com/
mailto:Audit_Committee_Chair@comcast.com
https://www.cmcsa.com/corporate-governance/contact-the-board
https://www.cmcsa.com/corporate-governance/contact-the-board


 

 فوري إجراء واتخاذ البالغ، سریة على الحفاظ علیك یجب ،)أعاله محددة ھي كما( العمل مكان لمشكالت بالنسبة •
 أعمال شریك إلى ذلك وتقدیم[ إلیھا توصلت التي والنتیجة ذلك في الُمتبع نھجك وتوثیق وحلھا، المشكلة لفھم ُمحاید

 الموارد أعمال بشریك االتصال علیك فیجب بذلك، القیام كیفیة من متأكد غیر كنت إذا.] بك لخاصا  البشریة الموارد
 . المساعدة على للحصول بك الخاص البشریة

 یكن لم إذا أو  الفور؛ على بھا البشریة الموارد أعمال شریك إبالغ علیك یجب ،"العادل التوظیف" لمشكالت بالنسبة •
 أبًدا للمدیرین ینبغي ال .الحاالت ھذه في بالتحقیق عادةً  سیقومون. الموظفین عالقات بإبالغ فقم سبب، ألي ممكنًا ذلك

 علیك فیجب ،"العمل مكان"بـ تتعلق مشكلة حل أثناء المشكالت ھذه ظھرت إذا. بأنفسھم المشكالت ھذه في التحقیق
 . الفور على عنھا اإلبالغ

 یكن لم إذا أو الفور؛ على بھا المجموعة أمن إبالغ علیك یجب ،)الهأع محددة ھي  كما("النزاھة  مشكالت"لـ بالنسبة •
 االمتثال فریق أو الموظفین عالقات أو البشریة الموارد أعمال شریك فأبلغ األسباب،  من سبب ألي ممكنًا ذلك

 . المطلوبة المھارات أو /و الخبرة على بناءً  مستقل محقق تعیین یتم ما عادةً . لدیك المحلي

 ویجب االنتقام أشكال من شكل أي في االنخراط عدم المدیرین على یجب عنھا، الُمبلغ المخاوف عن رالنظ بغض •
  ادعاء أو فعلي انتقام أي عن اإلبالغ علیك یجب. التحقیق أثناء معھ تتعامل شخص أي مع ذلك على التأكید علیك

 ".بالنزاھة تتعلق مشكلة" باعتباره فوًرا اآلخرین قِبل من باالنتقام •

 بالبالغات  Skyما تفعلھ  4.4

 ماذا یحدث بعد أن أقدم بالًغا؟  4.4.1
 اإلبالغ تقاریر تقییم عن مستقل بشكل المسؤولین الموظفین قبل من ومراجعتھا استالمھا من أیام) 7( سبعة غضون في بالبالغات اإلقرار إلى Sky تسعى

 بدوره وھو مناسب،  مستقل لمحقق القضایا إسناد یتم المشكلة،  ماھیة) أعاله 4.3 القسم في موضح ھو كما( حسب على .معھا والتعامل السریة المخالفات عن
 . التحقیق ھذا ونطاق  تحقیق أي إلى الحاجة بتحدید یقوم

 
 المعمول الرسمیة السلوك إجراءات إلى اإلحالة إلى تؤدي قد والتي األفراد،  بسلوك المتعلقة النتائج ذلك في بما توصیات،  أیًضا) المحققون( المحقق یقدم قد
 مثل المستقبل،  في مخالفات ارتكاب مخاطر من التخفیف من لتمكیننا تغییرات أو أخرى،  بإصالحات أیًضا المحقق یوصي قد. فیھ نعمل بلد كل في بھا

 .ممكنة طریقة وأكفأ بأسرع النتائج إلى لوالوصو القضایا في التحقیق إلى دائًما نتطلع. المثال سبیل على السیاسة،  على تحسینات
 

 ھل سیتم إبالغي بالنتیجة؟ 4.4.2
 سنقدم. التحقیق في الرئیسي بالتقدم اطالع على نبقیك فسوف اإللكترونیة،  البوابة أو المساعدة خط استخدمت أو بك الخاصة االتصال معلومات قدمت إذا

 بإنصاف موظفینا تُعامل وبطریقة وسري  محاید بشكل التحقیق إلكمال حاجتنا تمنعنا قد. التحقیق نزاھة لىع الحفاظ مع للقانون وفقًا ذلك أمكن حیثما تعلیقات
 یتم التي المحددة التأدیبیة اإلجراءات تفاصیل إعطاؤك یتم لن العادة،  في. لذلك نتیجةً  اتخاذه تم تأدیبي إجراء أي أو التحقیق عن محددة تفاصیل إعطائك من

 .سریة أنھا على التحقیق حول معلومات أي مع التعامل دائًما علیك یجب بالتعلیقات،  تزویدك فیھا یمكننا التي الحاالت في. آخرین دأفرا ضد اتخاذھا
 

 مع معك التواصل خاللھا من Sky لشركة یمكن مباشرة قناة یوفران اإللكترونیة والبوابة السري المساعدة خط فإن ھویتك،  عن الكشف عدم اخترت إذا
 أو كامل بشكل معك مخاوفك مناقشة من نتمكن ال قد ألننا طرحھا یتم مخاوف أي في التحقیق صعوبة من یزید قد ھذا أن إال. ھویتك سریة على الحفاظ

 لمعرفة ةمحاول بأي نقوم فلن بذلك،  القیام عدم اخترت إذا ولكن ذلك،  أمكنك  حیثما ھویتك تحدید على Sky تشجعك. المعلومات من مزید على الحصول
 .ھویتك

 
 عندما المثال، سبیل على( ذلك خالف یثبت حتى بریئًا بھ المشتبھ الشخص یظل آخر، خطیر حدث أو جریمة عن اإلبالغ حالة في

 وأعمالنا، ،Sky موظفي لحمایة العمل عن اإلیقاف مثل مناسبة قرارات اتخاذ یلزم قد ذلك، ومع ).جریمة بارتكاب یعترف
 االدعاء أن یعني ال العمل عن واإلیقاف). العمل في وشركائنا موردینا الحصر، ال المثال سبیل على ذلك، في ماب( الثالثة واألطراف

 .ُجرم وجود إلى یشیر أو إثباتھ تم قد
 

 ما ھو الدعم الذي یمكنني الحصول علیھ؟  4.4.3
 على ذلك أثر بتقلیل ملتزمون ونحن. ومقلقًا اُمرھقً  أمًرا یكون أن یمكن األشكال من شكل بأي تحقیق في االنخراط أن Sky تدرك

 .العملیة ھذه خالل من لألفراد المناسب الدعم تقدیم إلى ونتطلع والنزاھة بالعدل تتسم سریعة تحقیقات إجراء خالل من األفراد
 

 بمدیرك أو البشریة بالموارد االتصال ویمكنھ المحقق، من ذلك تطلب أن یمكنك التحقیق أثناء دعم إلى بحاجة أنك شعرت إذا
 ھذا مناقشة فیمكنك نفسھ، بالتحقیق  یتعلق فیما دعم إلى بحاجة كنت إذا .دوره من كجزء الشخصي الدعم لك سیقدم الذي المباشر



 

 علیك یجب .بذلك القیام قبل المشورة تقدیم من سیتمكن ولكنھ للمساعدة مالءمة أكثر شخص أو قسم إلى یُحیلك قد المحقق، مع األمر
 . بالتحقیق یتعلق شيء أي سریة على الحفاظ من التأكد دائًما

 االنتقام والسریة والتصعید   4.5

 االنتقام 4.5.1
 سواء ما مشكلة في التحقیق أو معالجة في المشاركة أو مخاوف عن باإلبالغ نیة بحسن یقوم ُمبلغ أي من باالنتقام Sky تسمح ال

 خالل من االنتقام منع إلى Sky تتطلع). النھایة في بأدلة المخاوف دعم یتم لم إذا حتى( بھا مشتبھ أو فعلیة بمخاوف تتعلق كانت
 .وقوعھ ثبت إذا بالسلوك تتعلق مشكلة مستوى إلى یرقى أن الُمرجح ومن السیاسة لھذه انتھاك أنھ توضیح

 
 یمكن التي األشیاء ألنواع أدناه األمثلة بعض مناقد لقد. مخاوفھ عن أبلغ ألنھ ضارة معاملة أي من شخص أي یعاني أال ینبغي

  .شيء كل تشمل ال المذكورة األمثلة. بالغ تقدیم بسبب بھا القیام تم إذا ضارة، معاملة اعتبارھا
 

 :البالغ لھذا كنتیجة Sky لشركة مخاوف عن أبلغ شخص أي ضد التالیة السلوكیات من أي ارتكاب عدم یجب
 

a( المماثلة اإلجراءات أو الفصل أو التسریح أو العمل تعلیق. 
b( الترقیة حجب أو الرتبة خفض. 
c( العمل ساعات تغییر األجور، تخفیض العمل،  موقع تغییر الواجبات، نقل. 
d( التدریب حجب. 
e( سلبیة توظیف توصیة أو سلبي أداء تقییم إعطاء. 
f( المالیة الغرامة ذلك في بما أخرى، عقوبة أو توبیخ أو تأدیبي إجراء أي إدارة أو فرض. 
g( النبذ أو المضایقة أو الترھیب أو اإلكراه. 
h( العادلة  غیر أو المالئمة غیر والمعاملة التمییز. 
i( دائم عمل علیھ سیُعرض بأنھ مشروعة توقعات العامل لدى یكون حین دائم، عقد إلى  المؤقت العمل عقد تحویل عدم. 
j( مبكًرا إنھاؤه أو المؤقت العمل عقد تجدید عدم. 

k( في بما المالیة، الخسارة أو االجتماعي، التواصل وسائل في سیما ال الشخص، سمعة على الضرر ذلك في بما ر،الضر 
 .الدخل  وفقدان العمل فقدان ذلك

l( أن تستلزم قد والتي الصناعة، أو القطاع مستوى على رسمي أو رسمي غیر اتفاق أساس على سوداء قائمة في اإلدراج 
 .الصناعة  أو القطاع في وظیفة المستقبل في یجد لن الشخص

m( خدمات أو سلع لعقد اإللغاء أو المبكر اإلنھاء. 
n( أو  التصریح؛ أو الترخیص إلغاء 
o( الطبیة أو النفسیة اإلحاالت. 

 
 بذلك القیام یمكنك. جدیدة كمشكلة األمر ھذا عن تبلغ أن فیجب أبلغت، ألنك إیذاء أو سیئة معاملة من عانیت أنك شعرت إذا

 لمعاملة یتعرض آخر شخًصا أن تعتقد كنت إذا مخاوفك عن تبلغ أن یجب وبالمثل، .السیاسة ھذه في المذكورة قنواتال باستخدام
 المساعدة خط عبر ھویتك عن الكشف دون بذلك القیام ویمكنك .سابقًا عنھا أبلغ التي المخاوف بسبب للتمییز یتعرض أو سیئة

 .ذلك تفضل كنت إذا والبوابة،
 

 السریة  4.5.2
 اعتبارھا ویمكن عامة مصلحة عنصر بھا یكون أو األوسع الجمھور على تأثیر لھا یكون أن المحتمل من وأحداث مواقف المخاوف من العدید یتناول

 الحمایة ھذه تختلف أن ویمكن ا، قانونً  بھم المعترف المخالفات عن للمبلغین الحمایة توفیر كیفیة حول المحلیة القوانین تتباین. القانون بموجب" محمیًا إفصاًحا"
 في" المخالفات عن اإلبالغ"لـ القانوني التعریف ضمن عنھا اإلبالغ بصدد أنت التي المشكلة تندرج ال قد األحیان،  بعض في .فیھا نعمل التي المنطقة حسب
 . القانونیة الحمایة علیھا تنطبق ال وقد المعني اإلقلیم

 
 الُمبلغین ھویات تكون حین سیما  ال السریة، حمایة ضمان إلى Sky تسعى .تحمیھم بطریقة دائًما الناس بمعاملة Sky سیاسة تقضي
 . دائًما محظوًرا األشكال من شكل بأي االنتقام یكون أن إلى وتسعى لرغباتھم، وفقًا محمیة

 
 على: ممكنًا ھذا یكون ال قد نادرة،  حاالت في .ذلك أمكننا حیثما اسریتھ على فسنحافظ الحق،  وقت أي في أو بالغ،  تقدیم عند ھویتك عن الكشف اخترت إذا



 

 سنبذل .خطر في ما لشخص الشخصیة السالمة أن من بالقلق نشعر قد أو القانونیة، اإلجراءات أثناء ھویتك عن الكشف المحكمة منا تطلب قد المثال،  سبیل
 .الحاالت هھذ مثل في معك قدًما للمضي طریقة أفضل لمناقشة جھدنا قصارى

 

 التصعید  4.5.3
 إلى األمر تصعید فیمكنك مناسبة، تكن لم السیاسة ھذه بموجب عنھا أبلغت التي المخاوف ألحد  Sky استجابة أن من قلقًا كنت إذا

 لجنة أو) ky.ukniall.macginnis@s إلى اإللكتروني البرید ذلك في بما وسیلة بأي( ماكجینیس، نیال ،Sky Listens مسؤول
 . تصعیدك في بالنظر األصلي التحقیق عن ُمستقل شخص سیقوم.Comcast في التدقیق

 اإلفصاح الخارجي والمشورة   4.6

 
 االتصال  قبل  Sky إلى مخاوفك عن الغاإلب على نشجعك .السریة  Sky ومعلومات وبیانات التحقیق سریة التحقیق في المشاركین جمیع یحترم أن  Sky تتوقع
 .ممكن وقت أقرب في المناسب اإلجراء واتخاذ التحقیق من نتمكن حتى خارجیة بقناة

 
 نشجع. منھا كلٍ  في المخالفات عن المبُلغین حقوق وتختلف المناطق من واسعة مجموعة في Sky تعمل. القانون بشأن  مشورة على السیاسة ھذه تحتوي ال

 ھذه في علیھا صوصالمن  القنوات تستخدم كنت إذا. ال أم ساریة المخالفات عن الُمبلغین قوانین كانت إذا عما النظر بغض بمخاوفھم،  إبالغنا على الجمیع
 . تنطبق التي المحلیة القواعد مراعاة فیمكننا السیاسة، 

 
 على للحصول التالیة الخارجیة بالمنظمات االتصال أیًضا فیمكنك المحلیة،  القضائیة  منطقتك في الساریة القوانین بشأن وإرشادات مشورة إلى بحاجة كنت إذا

 :مستقلة إرشادات
 

 ):المخالفات عن لإلبالغ مستقلة خیریة مؤسسة( Protect: المتحدة المملكة

 ). Public Concern at Work باسم سابقًا تُعرف كانت( advice.org.uk/-https://protect: اإللكتروني الموقع

  2520 117 0203 (0) 44+: المساعدة خط
  advice.org.uk -whistle@protect: اإللكتروني البرید

 
 خدمة" و /https://ecas.org اإللكتروني الموقع على ،)ECAS( األوروبي المواطن إجراءات  خدمة: األوروبي االتحاد
 )". YEA( أوروبا مشورة

 
 والتي ، https://whistleblowingnetwork.org اإللكتروني الموقع على الدولیة المخالفات عن اإلبالغ شبكة: عالمیًا
" األعضاء" قسم یسلط. وحمایتھم المخالفات عن الُمبلغین عن للدفاع والدولیة الوطنیة الربحیة غیر المنظمات تضم

 . المساعدة على قادرة تكون قد تيال المحلیة المنظمات على الضوء
 

 التشریعات مع یتماشى ھذا أن من التأكد علیك فیجب صلة، ذات عامة سلطة أو رقابیة جھة إلى بالغ تقدیم في ترغب كنت إذا
 .قانونًا المعتمدة المسارات خارج  سریة معلومات عن كشفت إذا  المخالفات عن كُمبلغ محمیًا تكون ال قد بأنك العلم یُرجى. المحلیة

 

 االستثناءات من ھذه السیاسة  5.0
 

 . لك وبالنسبة Sky لشركة  بالنسبة السیاسة لھذه االمتثال عدم عواقب لخطورة نظًرا للموظفین السیاسة ھذه من باستثناءات یُسمح ال
 

 عواقب خرق ھذه السیاسة 6.0

 .العمل إنھاء إلى یصل تأدیبي إجراء اتخاذ إلى)وجد إن ُمعتمد استثناء دون( السیاسة لھذه االمتثال عدم یؤدي قد

 اإلبالغ عن المخالفات أو المخاوف   7.0

 ذلك، ملیش قد. المتاحة اإلبالغ قنوات من أي باستخدام نفسھا السیاسة لھذه فعلیة أو بھا مشتبھ انتھاكات أي عن اإلبالغ منك نتوقع
  .نیة بحسن ذلك یفعل ال المخالفات عن المبلغین الزمالء أحد بأن علمك المثال، سبیل على

mailto:niall.macginnis@sky.uk
https://protect-advice.org.uk/
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 مختصة سلطة أي إلى معلومات تقدیم أو التواصل على قدرتك من یحدُّ  ما األخرى Sky سیاسات من  أي أو السیاسة ھذه في یوجد ال
 ھیئة أو األمریكیة والبورصات المالیة األوراق ھیئة ذلك في بما ھیئة، أو وكالة أو حكومي مسؤول أو مناسبة رقابیة ھیئة أو

 الحمایة بموجب وذلك ،Sky إلى عنھا اإلفصاح دون المحتملة القانونیة بالمخالفات یتعلق فیما محلیًا یعادلھا ما أو المالي السلوك
 .المخالفات عن لإلبالغ الدولیة القوانین تقرھا التي

 ذه السیاسة التغییرات على ھ 8.0

 . إشعار دون أو بإشعار آلخر وقت من السیاسة ھذه تتغیر قد. Sky في للجمیع ومناسبة ُمحدَّثة سیاساتھا تكون أن على Sky تحرص

 المتطلبات قراءة كموظف عاتقك على وتقع بك، الخاصة المحلیة اإلنترانت شبكة على السیاسة ھذه من إصدار أحدث نشر سیتم
 .األوقات جمیع في إصداراتھا أحدث على واالطالع السیاسة ھذه من إصدار أحدث في الواردة األخرى والمسائل واإلجراءات

 مراقبة ومراجعة ھذه السیاسة 9.0

 وإجراءات ضوابط أن ضمان عن ومسؤول آلخر، وقت من علیھا والحفاظ السیاسة ھذه مراجعة عن مسؤول السیاسة مالك
 وإعداد التدریب توفیر یتم كما المحلیین، األعمال أصحاب مع ومراقبتھا وتنفیذھا تصمیمھا تم قد المناسبة ةوالرقاب الحوكمة
 . السیاسة ھذه تغطیھا  التي المخاطر من للتخفیف االقتضاء حسب اإلداریة التقاریر

 نقطة (نقاط) االتصال  10.0

 أو القانونیة للشؤون المعتادة اتصالك جھة أو السیاسة، مالك أو المباشر، بمدیرك االتصال یُرجى السیاسة، ھذه حول لالستفسارات
 . االمتثال

 مالك السیاسة    11.0
 

  Sky مجموعة أمن: السیاسة مالك
 

 المجموعة  أمن مدیر  - ماكجینیس نیال ھو Sky في المخالفات عن اإلبالغ مسؤول
 



 

 الملحقات  12.0

  توضیحیة ومالحظات تعریفات - أ الملحق

  خارجیة روابط - ب الملحق

 التي اإلرشادات أو القیود من المزید Sky في المحلیة األعمال لوحدات یكون قد. األیمن الجانب على  موضحة الصلة ذات الموارد
 من مزید على للحصول المحلیة األعمال بسیاسة الخاصة اإلنترانت شبكات راجع.لھا واالمتثال بقراءتھا ُملزًما تكون قد

  .مفیدة تكون قد التي یةالخارج الموارد تفاصیل أدناه ستجد .المعلومات
Comcast  

 
  Comcast شركة سلوك قواعد مدونة
 األعمال وشركاء للموردین Comcast بشركة الخاصة السلوك قواعد مدونة

 
  Sky مجموعة

 
  )الحالي الوقت في فقط  المتحدة المملكة(العمل طرق

www.ComcastSkyListens.com  

 المصطلحات  تعریفات - 1 الجدول

 المعنى المصطلح

 . Sky مع تجاریة شراكة لدیھ آخر كیان أي یعني الُمورد، بتعریف یتعلق فیما العمل) شركاء( شریك

) الشركات( الشركة
 الخاضعة التابعة

 للسیطرة 

 من أكثر مباشر غیر أو مباشر بشكل Sky فیھا تمتلك التي  Sky لشركة والتابعة الفرعیة الشركات بھا یُقصد
 .التصویت في التحكم من% 50

 الباطن من ومقاولوھا موظفوھا ذلك في بما خدمات، أو موظفین أو منتجات لنا یقدم فرد أو شركة أي تعني )الموردون( المورد
 . ووكالئھا

 توضیحیة مالحظات - 2 الجدول

 التوضیح  المصطلح

/ خارجي طرف
 خارجیة  أطراف

 والعمالء، والمحتملین، الفعلیین العمالء ذلك في بما ،Sky في عملك سیاق في معھا تتواصل مؤسسة أو فرد أي یعني
 المسؤولین باستثناء[ والمستشارین والوكالء التجاریة، االتصال وجھات والموردین، األعمال، وشركاء

 ]. الحكومیین

https://update.comcast.com/wp-content/uploads/sites/33/2020/02/Code-of-Conduct-English-UK.pdf
https://corporate.comcast.com/impact/values-integrity/integrity/our-suppliers-and-business-partners
https://static.skyassets.com/contentstack/assets/bltdc2476c7b6b194dd/bltf0b4c083467f8dea/5f357968168ec908bebea613/Ways-of-Working-07-2020-FINAL.pdf
http://www.comcastskylistens.com/
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