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 الخاصة بالموردين Speak Up سياسة خدمة
 

 الغرض

 

ي سبيل ذلك نسىع  جاهدين إىل تهيئة بيئة مواتية   Woolworths Groupنضع نحن مجموعة 
 
ي مقدمة  أولوياتنا، وف

 
موردينا ف

ي  
 
ي إطار ذلك، تتمثل واحدة من القيم األساسية  لدينا ف

 
ام وتتيح له الفرصة لتحقيق النجاح. ف تضمن لكل فرد شعوره بالتقدير واالحتر

اهة -أننا تقوم دائًما بالترصف الصحيح  ي جميع األوقات. إذا رأيت أو تعرضت لترصف غتر الئق، فمن  من خالل العمل بت  
 
وأمانة وثقة ف

وري اإلبالغ عن ذلك الترصف.   الرص 

 

ي اإلبالغ عن المشاكل بهذه 
 
ي أو مدير الفئة. ومع ذلك، نعلم أنك قد ال ترغب دائًما ف نحثك عىل اإلبالغ عن مخاوفك من خالل المشتر

 :  الطريقة لعدة أسباب منها ما يىلي

 

ي عواقب وخيمة.  ●
 
 اعتقادك أن اإلبالغ عن المشكلة من الممكن أن يتسبب ف

ي حال إبالغك عن المشكلة من خالل هذه القنوات، قد ال يتم التعامل معها بموضوعية.  ●
 
 اعتقادك أنه، ف

 أنه قد سبق اإلبالغ عن المشكلة عتر هذه القنوات، ولكنك تعتقد أنه لم يتم حلها عىل النحو األمثل.  ●

 

( حيث يمكنك اإلبالغ عن Woolworths Groupالخاصة بالموردين كجهة مستقلة )غتر تابعة لمجموعة  Speak Upخدمة تعمل 

 المسائل المذكورة أدناه برسية. 

  

 الخاصة بالموردين؟ Speak Up من يمكنه استخدام خدمة

 

وكذلك أقاربهم ومن يعولونهم،  أو استشاريير    ¹أي موردين أو متعهدينالخاصة بالموردين من قبل  Speak Upيمكن استخدام خدمة 

اليا أو خارجها.  Woolworths Groupيقدمون السلع أو الخدمات لمجموعة ممن  ُيشار إىل هذه المجموعة بالضمتر  داخل أستر

ي هذه السياسة. 
 "أنت" ف 

 

 بالموردين؟ الخاصة Speak Up خدمة استخدام يمكن فيم

 

ة ال تريد اإلبالغ عنها من خالل القنوات الداخلية  Speak Upيمكنك استخدام خدمة  الخاصة بالموردين لإلبالغ عن أي مشاكل خطتر

 :  العادية، ويشمل ذلك أي مخاوف تتعلق بما يىلي

 

 .Food and Grocery Code of Conductانتهاك  ●

 يهدد اآلخرين. االحتيال أو الرشوة أو غسل األموال أو الفساد أو العموالت الرسية أو السلوك الذي  ●

 الخطر المتعلق بسالمة األشخاص أو المنتجات.  ●

ي ذلك الرسقة، أو الممارسات التجارية التقييدية، أو غتر المقبولة، أو المنافية لمعايتر المنافسة.  ●
 خرق القانون بما ف 

 .Woolworths Groupخرق سياسة االستعانة بالمصادر الموثوقة لدى مجموعة  ●

 .تضارب المصالح ●

 أو إحدى الجهات المرتبطة بها.  Woolworths Groupظرف أو حدث أو سوء سلوك غتر الئق فيما يتعلق بمجموعة  ●

 .سوء استخدام المعلومات الرسية ●

ي سياسة االستعانة بالمصادر الموثوقة ●
 .انتهاك حقوق اإلنسان، مثل القضايا الموضحة ف 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________ 
ي ذلك عمال المزارع، وجامىعي العربات وعمال النظافة 1

 بما ف 
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وعة ومبنية عىل أسس معقولة. قبل االتصال بخدمة  ها مرسر ي تثتر
، يجب أن يكون لديك Speak Upيجب أن تكون المخاوف التر

ي ستقدمها تشتر إىل أن أحد المسائل المذكورة أعاله ستقع أو وق
 عت بالفعل. أسباب معقولة للشك بأن المعلومات التر

 

ا "مسائل قابلة لإلفصاح" 
ً
كات لعام بموجبقد تكون بعض المسائل المذكورة أعاله أيض كات(  1002 قانون الرسر )قانون الرسر

ائب لعام قانون إدارة)الكومنولث( أو  ي متطلبات محددة،  2591 الرص 
 
ائب(. إذا كان األمر كذلك، وكنت تستوف )الكومنولث( )قانون الرص 

، ويتم إدراج تقريرك تحت مسىم "  حماية إضافية بموجب هذه القوانير 
". ال يمكن إجراء مثل هذه المحىمي  اإلفصاحفقد تتلقر

اليا( و Speak Upاإلفصاحات من خالل خدمة  ا من : يتضمن الملحق "أ" )الخاص بأستر
ً
الملحق "ب" )الخاص بنيوزيلندا( مزيد

 .Woolworths Groupالمعلومات بشأن اإلفصاحات المحمية وكيفية تقديمها لمجموعة 

 

 الهوية وإخفاء الرسية

 

ي كلتا Speak Upيمكنك اختيار عدم الكشف عن هويتك أو الكشف عنها عند )أو بعد( إجراء اإلفصاح المحىمي أو إعداد تقرير 
 
. ف

، فإن نظام  ي مجهول أو أي اسم مستعار قد تختاره من شأنه أن يساعد Speak Upالحالتير 
ون   أو أي عنوان بريد إلكتر

Woolworths Group  ي طلب مزيد من المعلومات والتوضيح منك. خالل هذه المحادثات، يمكنك اختيار عدم اإلجابة عن أي
 
ف

ي بعض الحاالت  -تكشف عن هويتك. وقد يحد عدم الكشف عن الهوية  أسئلة متابعة، إذا رأيت أنها يمكن أن
 
من القدرة عىل  -ف

ي المسألة والتعامل معها. 
 
 التحقيق ف

 

ي أنظمة مقيدة الوصول، ولن يتم مشاركتها بدون موافقتك ما  
ي ذلك هويتك( بشكل آمن ف 

ي تقدمها )بما ف 
سيتم تخزين المعلومات التر

ي تقريرك والتحقيق فيها. 
ورية بشكل معقول إلدارة المشكالت المثارة ف   لم تكن ض 

 

ي تمتلكها إذا  استخدمت  ما 
 بالموردين؟ الخاصة Speak Up خدمةهي وسائل الحماية التر

 

مت باستخدام خدمة 
ُ
مون بحمايتك، عىل سبيل المثال ال الحرص ضد التبعات السلبية أو التعرض لألذى Speak Upإذا  ق ، فإننا ملتر 

نتيجة إثارة مسألة ما، وذلك من خالل حماية هويتك والحفاظ عىل الرسية. قد يواجه أي موظف يكشف عن هويتك بشكل غتر 

ر بك، إجراءات تأديبية تصل إىل الفصل من العمل. مناسب، أو يتس ي إلحاق ض 
 بب ف 

 

: Speak Upإذا رأيت أنك تعرضت لألذى نتيجة تقديم تقرير إىل   ، فيمكنك القيام بما يىلي

 لهذا الغرض.  Speak Upرفع تقرير جديد إىل  ●

: عىل  Woolworths Group( لدى WPOاالتصال بمسؤول حماية المبلغير  عن المخالفات )  ● ي
ون  يد اإللكتر التر

. WPOfficer@Woolworths.com.au مسؤول حماية المبلغير  عن المخالفات باالستقاللية عن عملية 
يحظ 

ي مخاوفك أو تصعيدها. 
 عن أنه يتمتع بصالحية النظر ف 

ً
 التحقيق فضال

 

 التحقيق وعملية التقرير مع التعامل

 

بتقييم التقرير وتقديم  Woolworths Groupغتر التابعة لمجموعة  Speak Upبمجرد استالم التقرير، يقوم مقدم خدمة 

 أو  موكله. تقوم مجموعة Woolworths Groupالتابعة لمجموعة  Speak Upالتفاصيل المناسبة لمدير خدمة 

Woolworths Group ي تتلقاها لت
حديد وسائل الحماية المعمول بها والتصنيف والمراجعة والتخصيص إلجراء بتقييم التقارير التر

 التحقيق حسب الحاجة. 

 

ي تقرير 
ي حال تقديم معلومات كافية إلجراء تحقيق. يتمثل  Speak Upنقوم بالتحقيق ف 

الخاص بالموردين أو اإلفصاح المحىمي ف 

ي تحديد ما إذا كانت هناك أدلة كافية إلثبات المسائل المبلغ عنها أم ال. تقوم التحقيقات عىل إجراءات عادل
 ةالهدف من إجراء التحقيق ف 

، وعادة ما يتم إجراؤها من قبل محقق مستقل بشأن األعمال ذات الصلة، وبما يسمح ألي شخص قدمت ضده  ومنصفة دون أي تحتر 

اك محقق غتر تابع لمجموعة  ي بعض الحاالت إشر
)ألسباب منها أي تضارب  Woolworths Groupأي ادعاءات الفرصة للرد. يتم ف 

 .) ي المصالح أو ارتفاع رتب المشاركير 
 محتمل ف 

 

ي إجراء تحقيق 
ة المستغرقة ف  ي ذلك عدد االدعاءات والشهود وعوامل أخرى. تعتمد الفتر

 رسىمي عىل الظروف بما ف 

 

mailto:WPOfficer@Woolworths.com.au
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ائب، عىل النحو  كات وقانون الرص  ي قانون الرسر
 
، يتم تطبيق متطلبات الرسية المنصوص عليها ف ي أي إفصاح محىمي

 
عند التحقيق ف

ي الملحق )أ(. 
 
 الموضح ف

 

م  Speak Upم ، أو مقدWoolworths Groupالتابع لمجموعة  Speak Upيقّر مدير  كة باستالم تقريرك، ويلتر  غتر التابع للرسر

ي معالجته. وتعتمد طبيعة التحديثات عىل الظروف، عىل سبيل المثال، لن نقدم 
 
بتقديم تحديثات منتظمة بشأن التقدم المحرز ف

ي عملية التحقيق أو الكشف عن معلومات شية. وسيتم إخطارك حال اكتمال
 
تلقر التحقيق، ولكنك لن ت معلومات من شأنها التأثتر ف

 تفاصيل بشأن النتائج الخاصة بكل من ادعاءاتك بصورة منتظمة. 

 

ا أم صانًعا للقرار، أن يتعامل مع المعلومات المتعلقة بالتحقيق عىل 
ً
ا أم شاهد

ً
ي التحقيق، سواء كان محقق

 
يجب عىل أي شخص يشارك ف

 أنها شية. 

 

 الحوكمة
 

 ( ف مدير الشؤون القانونية الخاص بالموردين لضمان الموضوعية والتقييم المستقل.  Speak Up( عىل برنامج CLOيرسر

ي يتم إثارتها. 
 تقدم إدارة االمتثال لدى المجموعة التقارير والمشورة بشأن حالة وطبيعة القضايا التر

  تتألف لجنة الحوكمة لدىSpeak Up ( ية وكبار القادة اآلخرين، ( CPOمن مدير الشؤون القانونية، ومدير الموارد البرسر

ا كل ستة أشهر عىل األقل لمراجعة مدى فعالية الخدمة، 
ً
ي ذلك ممثلون من إدارة االمتثال لدى المجموعة. وتعقد اجتماع

 
بما ف

ي ضمان االتساق فيما يتعلق باإلجراءات والنتائج، وتقديم التوصيات ذات الصلة. 
 والمساعدة ف 

 لدى مجموعة عىل هذه السياسة سياسة التبليغ عن المخالفات  يطلقWoolworths Group Limited  لغرض قانون

كات لعام  ي ذلك القانون. 1002الرسر
 . كما أنها تنطبق عىل جميع الجهات المؤسسية ذات الصلة عىل النحو المحدد ف 

  ي الخاص بمجموعة
ون  باإلضافة إىل أنها تخضع  Woolworths Groupسيتم نرسر هذه السياسة عىل الموقع اإللكتر

 للمراجعة المنتظمة. 

 

 المعلومات من مزيد عىل الحصول يمكن أين

 

ي Speak Upلمزيد من المعلومات بشأن خدمة  
ون  كاء عىل الموقع اإللكتر ي مركز الرسر

، يرجر زيارة قسم "معالجة المشكالت" ف 

partnerhub.woolworthsgroup.com.au. 

 

ي 
ي ذلك للحصول عىل أي مشورة أخرى بشأن إذا كنت ترغب ف 

طلب معلومات إضافية قبل تقديم تقرير بصورة رسمية، بما ف 

ي الملحقات، يمكنك االتصال بمسؤول حماية المبلغير  عن المخالفات )
( لدى مجموعة WPOاإلفصاحات المحمية ف 

Woolworths Group  : ي
ون  يد اإللكتر  WPOfficer@Woolworths.com.auعىل التر

  

mailto:WPOfficer@Woolworths.com.au
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 بالموردين الخاص Speak Up تقرير إعداد كيفية

 

 رقم الهاتف ●

o اليا  (Supplier Speak Up)2000 771 271 أستر

o اليا  4GROCERY (1800 447623) (Grocery Code reporting line) 1800 أستر

o  0000 191 77717 نيوزيلندا 

o 000-97-0027 هونغ كونغ 

o   000-7-721-791 الصير 

o (000) 077-9212،  وعند اإلجابة , اتصل بالرقم 000-227  الهند 

 2000-021-020 تايالند

نت  WoolworthsSpeakUp.ethicspoint.com   عتر اإلنتر

 

ات السياسة ي أي وقت، وال تشكل هذه السياسة جزًءا من عقد العمل  تغيتر
 
 الخاص بأي موظف. قد يتم تغيتر هذه السياسة ف

 1010يونيو  1 تاريخ االعتماد: 

 1010يونيو  1 تاريخ الرسيان:  

 (CLO) مدير الشؤون القانونية المسؤول:  

 GroupCompliance@woolworths.com.au جهة االتصال:  

 بأعضاء الفريق الخاصة Speak Upسياسة  السياسات المرتبطة: 

ي لمجموعة  النرسر 
ون  ، وعىل رابط يوجد عىل بوابة Woolworths Groupتتوافر هذه السياسة عىل الموقع اإللكتر

 ’Partnerhub‘الموردين 
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كات قانون بموجب القانونية الحماية أشكال -)أ(  الملحق ائب وقانون الرسر ي  الرص 
 
اليا ف  أستر

 

ي الحاالت التالية:  
 
" ف اليا إجراء "إفصاح محىمي ي أستر

 
 يمكنك ف

 

 كنت أحد "المبلغير  المؤهلير  عن المخالفات". . 1

2 . . ي إفصاح محىمي
 قمت بإجراء إفصاح مباشر إىل شخص أو كيان مؤهل لتلقر

 لديك أسباب معقولة لالعتقاد بأن اإلفصاح الخاص بك يتعلق "بأمر يجب اإلفصاح عنه". . 3

 

ي  تعتتر 
ي ألغراض الحصول عىل مشورة قانونية أو تمثيل قانون 

ا عمليات إفصاح عن معلومات لمختص قانون 
ً
اإلفصاحات المحمية أيض

ائب.  كات وقانون الرص  ي قانون الرسر
 
 بشأن تطبيق أحكام المبلغير  عن المخالفات المنصوص عليها ف

 

 للحصول عىل الحماية
ً
" أنك ستكون مؤهال ي إجراء "إفصاح محىمي

ائب  يعت  كات أو قانون الرص  القانونية ذات الصلة بموجب قانون الرسر

ي ستحصل عليها بموجب هذه السياسة إذا كنت تستخدم 
)حيثما ينطبق( وذلك من بدء وقت إجراء اإلفصاح، باإلضافة إىل الحماية التر

ي أنالخاصة بالموردين. ترسي الحماية حتر لو قمت بإخفاء هويتك عند اإلفصاح،  Speak Upخدمة 
 وحتر إذا لم تدرك أنت أو المتلقر

ا حتر إذا اتضح أن اإلفصاح الخاص بك ال أساس له من الصحة، طالما كان لديك أسباب 
ً
اإلفصاح يستحق الحماية. وتنطبق الحماية أيض

ي الوقت الذي قمت فيه بإجرائه. 
 
ي موضوع اإلفصاح ف

 
 معقولة للشك ف

 

ي اإلفصاح المقدم من جانبك  من الجدير بالذكر أن وسائل الحماية ال تمنح
حصانة ألي سوء سلوك انخرطت فيه وقد تم الكشف عنه ف 

ا. 
ً
 أو تم اكتشافه الحق

 

؟ -أ ي إجراء إفصاح محىمي
 كيف يمكنت 

 

ائب:  1029يوليو  2فيما يىلي توضيح بشأن متطلبات إجراء اإلفصاح المحىمي اعتباًرا من  كات أو قانون الرص   بموجب قانون الرسر

 

 "المخالفات عن مؤهل"مبلغ  تكون أن يجب -2

 

اليا أي  ي أستر
ي "المبلغ المؤهل عن المخالفات" الذي قد يقوم بإجراء إفصاح محىمي بموجب قوانير  المبلغير  عن المخالفات ف 

يعت 

الية بالصفات التالية:  Woolworths Groupشخص يرتبط أو كان يرتبط بمجموعة   األستر

 مسؤول -أ

 موظف -ب

ي بتوريد السلع أو  -ت
ي الموردين )سواء كانوا يتقاضون أجًرا أم ال(.  أي فرد معت 

 تقديم الخدمات، وموظق 

كة -ث ي الرسر
 أي فرد  مشارك ف 

 وكذلك:  -ج

كات، أو ●  أي زوج أو قريب أو معال أو معال لزوج أٍي من األفراد المذكورين أعاله فيما يتعلق بقانون الرسر

ائب. أي زوج أو طفل أو معال أو زوج معال ألٍي من األفراد المذكورين أ  ●  عاله فيما يتعلق بقانون الرص 

 

ي  مخول لشخص اإلفصاح عليك يجب -1
 المحمية اإلفصاحات بتلقر

 

.  ليست Speak Upخدمة   طريقة مرصح بها إلجراء إفصاح محىمي

 

 Woolworths Group مجموعة داخل التقارير رفع

 

ي  Woolworths Groupتحث مجموعة 
عىل إجراء اإلفصاحات المحمية ألحد مسؤوىلي اإلفصاح المحميير  المعينير  أدناه ف 

 المقام األول. 
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ي 
ي  االسم المسىم الوظيق 

ون  يد اإللكتر  رقم الهاتف التر

ية كارين   مدير الموارد البرسر
 كاتسيكوجيانيس

(Caryn 
Katsikogianis) 

PD4CPO 
@woolworths.com.au 

1800 PD4CPO 
(1800 734 276) 

 بيل ريد مدير الشؤون القانونية

(Bill Reid) 
PD4CLO 

@woolworths.com.au 
1800 PD4CLO 

(1800 734 256) 

 ستيفن هاريسون المدير الماىلي 

(Stephen Harrison) 
PD4CFO 

@woolworths.com.au 
1800 PD4CFO 

(1800 734 236) 

 

ا تقديم اإلفصاحات 
ً
ي اإلبالغ عن مسألة إىل أحد األشخاص المذكورين أعاله، فقد يتم أيض

 
ومع ذلك، إذا كنت تشعر بعدم االرتياح ف

، أو الهاتف:  Woolworths Groupالمحمية إىل مجموعة  ي
ون  يد اإللكتر ، أو عتر التر  من خالل أي مسؤول وارد أدناه بشكل شخصي

 

الية.  Woolworths Groupمجموعة  أي مسؤول أو مدير أول لدى -أ  األستر

" مديرمالحظة كة.  Woolworths   : يشمل لفظ "مسؤولير   أو سكرتتر الرسر

ي الشخص الذي تؤثر قراراته عىل جزء كبتر عىل األقل من 
أو يتمتع بالقدرة عىل التأثتر بشكل   ،Woolworths"مدير أول" يعت 

ي الوضع الماىلي لـ 
 .Woolworthsكبتر ف 

ي فريق تدقيق يجري مراجعة حسابات مجموعة  -ب
 .Woolworths Groupمدقق حسابات، أو عضو ف 

كة تابعة لمجموعة -ج  . Woolworths Groupالخبتر المخّمن لدى شر

 

ائب:   إضافة إىل ما سبق، بالنسبة لإلفصاحات بموجب قانون الرص 

ي مجموعة  -
يبية  Woolworths Groupأي موظف أو مسؤول آخر ف  يتوىل وظائف أو مهام تتعلق بالشؤون الرص 

 .Woolworths Groupلدى مجموعة 

ائب أو خدمات متعلقة ببيانات  - ائب مسجل أو وكيل بيانات األنشطة التجارية يقدم خدمات وكيل الرص  أي وكيل ض 

 .Woolworths Groupاألنشطة التجارية لصالح مجموعة 

 

.  ليست Speak Upخدمة    طريقة مرصح بها إلجراء إفصاح محىمي

 

 Woolworths Group مجموعة خارج التقارير تقديم

 

ي حير  تحث مجموعة 
المبلغير  المؤهلير  عن المخالفات عىل إجراء اإلفصاحات داخلًيا، فإنه يجوز للمبلغير  المؤهلير   Woolworthsف 

الية ) كات إىل هيئة األوراق المالية واالستثمارات األستر ا إجراء اإلفصاح المحىمي بموجب قانون الرسر
ً
( أو هيئة ASICعن المخالفات أيض

الية )  ومنولث المحددة. ( أو هيئة الكAPRAتنظيم الحصافة األستر

ائب.  ائب لمفوض الرص  ا للمبلغير  المؤهلير  عن المخالفات تقديم إفصاح محىمي بموجب قانون إدارة الرص 
ً
 يجوز أيض

 

.  ليست Speak Upخدمة   طريقة مرصح بها إلجراء إفصاح محىمي

 

 القانونيير   للمختصير   اإلفصاح 

 

ائب، ُيعد اإلفصاح عن الم كات وقانون الرص  علومات للمختصير  القانونيير  بغرض الحصول عىل المشورة القانونية أو بموجب قانون الرسر

يع الماثل ضمن اإلفصاحات المحمية.  ي هذا الترسر
ي فيما يتعلق بأحكام اإلبالغ عن المخالفات المنصوص عليها ف 

 التمثيل القانون 

 

 العامة المصلحة أجل من اإلفصاح 

 

كات فقط.  يمكن  هناك نوع آخر من عمليات اإلفصاح يسىم "اإلفصاح من أجل المصلحة العامة" المؤهل للحماية بموجب قانون الرسر

وط الصارمة التالية:  ط أن يمتثل المبلغون المؤهلون عن المخالفات للرسر لمان، ولكن برسر  إجراء ذلك اإلفصاح للصحفيير  وأعضاء التر
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 إفصاًحا م -أ
ً
كات إىل هيئة األوراق يجب أن يكون المبلغون المؤهلون عن المخالفات قد قدموا أوال  بموجب قانون الرسر

ً
ؤهال

الية أو هيئة الكومنولث المحددة.  الية أو هيئة تنظيم الحصافة األستر  المالية واالستثمارات األستر

ة قوامها  -ب  يوًما عىل األقل عىل بداية إجراء اإلفصاح المؤهل.  90أن يكون قد انقضت فتر

المخالفات أسباًبا معقولة لالعتقاد بأنه يتم اتخاذ إجراء أو تم اتخاذه بالفعل، لمعالجة أال يكون لدى المبلغير  المؤهلير  عن  -ج

 المسائل موضوع اإلفصاح المؤهل. 

 أن يكون لدى المبلغير  المؤهلير  عن المخالفات أسباب معقولة لالعتقاد بأن عملية اإلفصاح من أجل المصلحة العامة ستصب  -د

ي المصلحة العامة.  
 
 ف

، بعد مرور يجب  -هـ ي تم إجراء اإلفصاح المؤهل لها إخطاًرا  90عىل المبلغير  عن المخالفات المؤهلير 
 يوًما، أن يقدم إىل الهيئة التر

 خطًيا تتوفر فيه المتطلبات التالية:  

i-  .يتضمن معلومات كافية لتحديد اإلفصاح المؤهل 

ii- مون إجراء إفصاح  من أجل المصلحة العامة.  ينص عىل أن المبلغير  المؤهلير  عن المخالفات يعتر 

وري لإلفصاح ألحد  -و ي سبيل اإلفصاح من أجل المصلحة العامة عما هو ض 
 
ي يتم اإلفصاح عنها ف

أال يزيد حجم المعلومات التر

ي نطاق نظام حماية المبلغير  
 
الصحفيير  أو عضو برلمان عن سوء سلوك أو ظرف أو حدث غتر الئق، أو أي سلوك آخر يقع ف

 عن المخالفات.  

 

 الطارئة اإلفصاحات

 

كات فقط.  يمكن إجراء ذلك  هناك نوع آخر من عمليات اإلفصاح تسىم " اإلفصاح الطارئ" المؤهلة للحماية بموجب قانون الرسر

وط الصارمة التالية:  ط أن يمتثل المبلغون المؤهلون عن المخالفات للرسر لمان، ولكن برسر  اإلفصاح للصحفيير  وأعضاء التر

كات إىل هيئة األوراق   -أ  إفصاًحا محمًيا بموجب قانون الرسر
ً
يجب أن يكون المبلغون المؤهلون عن المخالفات قد قدموا أوال

الية أو هيئة الكومنولث المحددة.  الية أو هيئة تنظيم الحصافة األستر  المالية واالستثمارات األستر

عقولة لالعتقاد بأن المعلومات تتعلق بخطر كبتر ووشيك عىل صحة أن يكون لدى المبلغير  المؤهلير  عن المخالفات أسباًبا م  -ب

 أو سالمة شخص أو أكتر أو عىل البيئة الطبيعية. 

:   -ت ي تم إجراء اإلفصاح المؤهل لها إخطاًرا ينص عىل ما يىلي
 أن يكون المبلغون عن المخالفات المؤهلون قد قدموا للهيئة التر

i-    ي حاالت
 الطوارئأنهم ينوون إجراء اإلفصاح ف 

ii-  يتضمن معلومات كافية لتحديد اإلفصاح المؤهل 

لمان  -ث ي أو عضو التر
وري إلخطار الصحق  ي سياق اإلفصاح الطارئ عما هو ض 

ي يتم اإلفصاح عنها ف 
أال تزيد حجم المعلومات التر

 بالخطر الجسيم والوشيك.  

 

يعات الم عمول بها قبل إجراء إفصاح من أجل المصلحة العامة أو يجب أن يفهم المبلغون المؤهلون معايتر الحماية بموجب الترسر

 إفصاح طارئ.  

 

 "عنها اإلفصاح يجب"بمسألة  يتعلق بك الخاص اإلفصاح يكون أن يجب -1

 

اليا.  ي أستر
ستحق الحماية إال عند اإلفصاح عن أنواع معينة من المعلومات وذلك بموجب قوانير  المبلغير  عن المخالفات ف 

ُ
 ال ت

 

كات إذا كان لدى المبلغير  المؤهلير  عن المخالفات أسباًبا معقولة   تعتتر المعلومات "مسألة يجب اإلفصاح عنها" بموجب قانون الرسر

ي تم اإلفصاح عنها: 
ي أن المعلومات التر

 تدعوهم للشك ف 

يشمل سوء السلوك ما . قد Woolworths Groupتتعلق بسوء سلوك أو ظروف أو أحداث غتر الئقة فيما يتعلق بمجموعة  -أ

 :  يىلي

ي الذي تقوم به مجموعة   -أ
ي العقاقتر المحظورة Woolworths Groupالسلوك غتر القانون 

، مثل الرسقة أو التجارة ف 

 أو استخدامها أو العنف أو التهديد بالعنف والجرائم الجنائية ضد الممتلكات. 

 االحتيال أو غسل األموال أو اختالس األموال.   -ب

 رشوة أو قبولها. عرض   -ج

 تحريف البيانات المالية أو المخالفات ذات الصلة.   -د

 عدم االمتثال للمتطلبات القانونية أو التنظيمية أو خرقها.   -هـ
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ي قيامه باإلفصاح أو   -و
 
ي سلوك ضار أو التهديد بتنفيذه ضد شخص أجرى إفصاح أو ُيعتقد أو ُيشتبه ف

 
االنخراط ف

 يخطط للقيام به. 

 .الاإلهم  -ز

 خيانة األمانة وخرق الواجب )وذلك ال يقترص عىل السلوك الشخصي للفرد(.   -ح

كة تابعة لمجموعة   -ب بير  أن شر
ُ
 أو أي موظف أو مسؤول قام بسلوك:  Woolworths Groupت

i-   : ي أٍي مما يىلي
 
 يشكل مخالفة أو انتهاك ألي حكم منصوص عليه ف

كات.    ▪  قانون الرسر

الية لعام قانون هيئة األوراق ال   ▪  .1002مالية واالستثمارات األستر

 .2919قانون البنوك لعام    ▪

 .1002قانون القطاع الماىلي )جمع البيانات( لعام    ▪

 .2971قانون التأمير  لعام    ▪

 .2991قانون التأمير  عىل الحياة لعام    ▪

ي لعام    ▪
 .1009قانون حماية االئتمان االستهالكي الوطت 

اف عىل( قطاع المعاشات التقاعدية لعام    ▪  .2991قانون )اإلشر

ii-   ي الكومنولث يعاقب عليه بالسجن لمدة
 
ا بموجب أي قانون آخر ف

ً
 شهًرا عىل األقل.  21يشكل انتهاك

iii-   .  يمثل خطًرا عىل العامة أو النظام الماىلي

iv-   .كات ي أي لوائح بموجب قانون الرسر
 
 منصوص عليه ف

 

كات إال إذا كانت تتعلق باإليذاء )انظر باستثناء  حاالت معينة، المظالم الشخصية المتعلقة بالعمل لن تكون محمية بموجب قانون الرسر

 ( من الجزء )ب( أدناه(. 1القسم )

 

 : ي الحالتير  التاليتير 
 يكون اإلفصاح "مظلمة شخصية تتعلق بالعمل" ف 

 ثار شخصية عليه. إذا كان يتعلق بعمل المبلغ عن المخالفات وله آ  -أ

 إذا كانت المعلومات:   -ب

i-   تب عليها آثار مهمة بالنسبة لمجموعة الية، أو كيان منظم آخر ال يتعلق  Woolworths Groupال تتر األستر

 .  بالمبلغير  عن المخالفات المؤهلير 

ii-   ي القسم
 من الجزء )ب( من هذا الملحق.  1ال تتعلق بالسلوك أو السلوك المزعوم المشار إليه أعاله ف 

 

 : ي ال تستحق الحماية ما يىلي
 قد تشمل األمثلة عىل المظالم الشخصية المتعلقة بالعمل والتر

اعات القائمة فيما المبلغير  المؤهلير  عن المخالفات وبير  الموظفير  داخل مكان ا -  
 لعمل. الت 

 تعرض المبلغير  المؤهلير  عن المخالفات )فقط( للتنمر.  -

ي المبلغير  المؤهلير  عن المخالفات أجًرا أقل مما يستحقون دون قصد لمرة واحدة.   -
 تقاض 

 خضوع المبلغير  المؤهلير  عن المخالفات للتأديب أو عدم حصولهم عىل ترقية.  -

ة بالنسبة لمجموعة  - تب عليها آثار كبتر
ككل، إال إذا كانت تتعلق بالمبلغير  المؤهلير    Woolworths Groupأي مسائل ال تتر

 عن المخالفات ممن تعرضوا لألذى بسبب عمل إفصاح محىمي سابق. 

 

ي الحاالت التالية: 
 قد تكون المظالم الشخصية المتعلقة بالعمل مؤهلة للحماية ف 

 )أي أنها إفصاح مختلط(.  إذا كانت تتعلق بمسألة يجب اإلفصاح عنها ومظالم تتعلق بالعمل الشخصي  -

ي بشأن إنفاذ سبل حماية المبلغير   -
إذا سىع المبلغون المؤهلون عن المخالفات للحصول عىل مشورة قانونية أو تمثيل قانون 

كات.   عن المخالفات المنصوص عليها بموجب قانون الرسر

 

ي الحاالت ا
ائب ف   لتالية: تعتتر المعلومات "مسألة يجب اإلفصاح عنها" بموجب قانون الرص 

ي أن المعلومات تتعلق بسوء السلوك أو ظروف أو    -أ
إذا كان لدى المبلغير  عن المخالفات المؤهلير  أسباب معقولة لالشتباه ف 

يبية لمجموعة  كة تابعة لها.  Woolworths Groupأحداث غتر مالئمة فيما يتعلق بالشؤون الرص   أو أي شر

إذا رأى المبلغون المؤهلون عن المخالفات أن المعلومات قد تساعد المستلم المؤهل عىل أداء الوظائف أو المهام فيما يتعلق   -ب

يبية لمجموعة  كة تابعة لها.  Woolworths Groupبالشؤون الرص   أو أي شر

 

؟ باإلفصاح قمت إذا بها المعمول القانونية الحماية وسائل هي  ما. ب  المحىمي
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ي هذه السياسة 
 
طبق سبل الحماية المنصوص عليها ف

ُ
اليا، فست ي أستر

 
إذا قدمت إفصاًحا محمًيا بموجب قوانير  المبلغير  عن المخالفات ف

 باإلضافة إىل وسائل الحماية القانونية اإلضافية التالية: 

 

 من اإلجراءات القانونية الحماية  -2

الياالذين -يخضع المبلغون المؤهلون عن المخالفات  ي أستر
 
 -يقومون باإلفصاح المحىمي بموجب قوانير  المبلغير  عن المخالفات ف

 :  للحماية من إجراءات قانونية معينة فيما يتعلق بعملية اإلفصاح، منها ما يىلي

ي ذلك اإلجراءات التأديبية( ضد المبلغير  عن المخالفات.  ●
 
 أي إجراءات مدنية وجنائية وإدارية )بما ف

ي ذلك إنهاء عقد عىل أساس أن اإلفصاح خرق لذلك العقد. اإلجراء التعاقدي، بم ●
 
 ا ف

 

 أي معلومات يتم اإلفصاح عنها كجزء من إفصاح محىمي سواًء إىل: 

الية أو هيئة الكومنولث المحددة بموجب قانون   ● الية أو هيئة تنظيم الحصافة األستر هيئة األوراق المالية واالستثمارات األستر

كات،  الرسر

ائب،  ● ائب، بموجب قانون إدارة الرص   مفوض الرص 

ي الدعاوى المقدمة لفرض عقوبات، باستثناء 
 
ي الدعاوى الجنائية أو ف

 
ي األدلة المقدمة ضد المبلغير  عن المخالفات ف

 
لن تكون مقبولة ف

 الدعاوى المتعلقة بالمعلومات الزائفة. 

 

 هويتك حماية -1

 

لك كشفت عن هويتك )أو عن معلومات من المحتمل أن يتم تحديد هويتك من خاللها(، إذا قدمت إفصاًحا محمًيا، وعند قيامك بذ

ي عن هويتك أو معلومات تعريفك بدون موافقتك )مع مراعاة االستثناءات الموضحة أدناه(. 
 فيجب أال يكشف الشخص المعت 

، فمن المحتمل أن ُيطلب منهم تقديم موافقة للكشف عن  هويتهم، وهذا  إذا قام المبلغون المؤهلون عن المخالفات باإلفصاح المحىمي

ي المسألة و / أو حلها. إذا تم حجب الموافقة، فقد ال يكون من الممكن إجراء تحقيق واستجابة 
ألغراض تسهيل إجراء أي تحقيق ف 

ا بأي حال( لإلفصاح. 
ً
 مالئمة )إذا كان ممكن

 

ا الكشف عن هويتهم للكيانات التالية:  إذا لم يوافق المبلغير  المؤهلير  عن المخالفات عىل الكشف عن
ً
 هويتهم، يكون من الجائز قانون

الية أو مفوض  ● طة االتحادية األستر الية أو الرسر الية أو هيئة تنظيم الحصافة األستر هيئة األوراق المالية واالستثمارات األستر

ائب(.  ائب )فيما يتعلق باإلفصاحات المحمية بموجب قانون الرص   الرص 

ي بشأن مسألة اإلفصاح. المختصير  ال  ●
 قانونيير  ألغراض الحصول عىل مشورة قانونية أو تمثيل قانون 

كات.   ●  أي هيئة منصوص عليها بموجب لوائح الرسر

 

ي قد تؤدي إىل الكشف 
ي تشاركها والتر

ا اإلفصاح عن المعلومات )بخالف المعلومات المتعلقة بهويتك( التر
ً
ا أيض

ً
سيكون من الجائز قانون

ي هذه الحالة نضطلع باتخاذ جميع الخطوات عن هويتك إذا ك
ي المشكالت المثارة، وف 

ورية بشكل معقول من أجل التحقيق ف  انت ض 

 المعقولة لحماية هويتك. 

 

الية الكشف عن ه طة االتحادية األستر الية أو الرسر الية أو هيئة تنظيم الحصافة األستر ية ويمكن لهيئة األوراق المالية واالستثمارات األستر

ي من المحتمل أن تؤدي إىل تعريف هؤالء المبلغير  إىل هيئة الكومنولث 
المبلغير  المؤهلير  عن المخالفات، أو الكشف عن المعلومات التر

ي أداء مهامها أو واجباتها. 
 أو هيئة والئية أو إقليمية لمساعدة الهيئة ف 

 

ي نص السياسة. 
ال تزال هذه اإلفصاحات قابلة للحماية بموجب قانون   ويمكن أن يتم اإلفصاح دون تحديد الهوية كما هو موضح ف 

ائب.  كات وقانون الرص   الرسر

 

، عىل سبيل المثال ال  Woolworths Groupتسىع مجموعة   عن المخالفات من خالل ما يىلي
لحماية شية هوية المبلغير  المؤهلير 

 الحرص: 

 تخزين المعلومات المتعلقة باإلفصاح بأمان.  ●

 المخالفات من المستندات ذات الصلة. حذف هوية المبلغير  عن  ●



 

Page 10 of 13 
 

ا بالحصول عىل موافقة  ●
ً
وعة لمعرفة تلك الهوية، وذلك رهن قرص مشاركة هوية المبلغير  عن المخالفات عىل من لديهم حاجة مرسر

 .  المبلغير 

 

ي اإليذاء تحريم  -1
 التسبب ف 

 

 : كة القيام بما يىلي
 ُيحظر عىل أي شخص أو شر

ي أي سلوك يؤدي، أو  ●
 
ر، أواالنخراط ف  قد يؤدي، إىل أي ض 

وط(، ● ا أو غتر مرسر
ً
وط ر )سواء كان ضيًحا أو ضمنًيا أو مرسر ي أي ض 

 
ا بالتسبب ف

ً
 يمثل تهديد

ي أن الشخص اآلخر 
 
ي السلوك يعتقد أو يشتبه ف

 
للمبلغير  المؤهلير  عن المخالفات أو أي شخص آخر بسبب أن ذلك الشخص المشارك ف

ح القيام به أو يمكن أن يقوم به. ويشمل ذلك يشمل إذا كان هذا االعتقاد / الشك أو أي شخص ثالث قام بإجراء اإلفصاح  المحىمي أو اقتر

 مجرد جزء من سبب اتخاذ اإلجراء. 

 

ار تلحق  ها من األض  ار بالسمعة، وغتر ، وإتالف الممتلكات، واإلض  ر" الفصل، واإلجراءات التأديبية، والمضايقة، والتميتر  يشمل "الرص 

ر )عىل سبيل المثال عندما يتعلق اإلفصاح بإيذاء بالشخص. ال يت ر" أي إجراء إداري معقول لحمايتك من الرص  ضمن مصطلح "الرص 

ر ال تمنع مجموعة  من أخذ إجراءات بشأن أداء العمل غتر  Woolworths Groupمنطقة عملك الراهن(. كما أن حمايتك من الرص 

 . ي
 الُمرض 

 

ي التقرير. ويتم اتخاذ يتم تقييم كل إفصاح محىمي عند استالمه 
ر المحتمل ضدك واألشخاص اآلخرين المذكورين ف  لتحديد خطر الرص 

ي ذلك األشخاص المقدم ضدهم 
ي اإلفصاح بما ف 

اإلجراءات المناسبة للحد من هذا الخطر، ولضمان المعاملة العادلة للمذكورين ف 

 اإلفصاح. 

 

ر، تم تدريب المستلمير  المؤه ي سبيل حمايتك من خطر الرص 
ي السىعي لضمان شية ف 

لير  للتأكد من أنهم عىل معرفة بمسؤولياتهم ف 

ر بسبب إجراء اإلفصاح. باإلضافة إىل ذلك، قد تسمح لك مجموعة  ، بحسب  Woolworths Groupمعلوماتك وأال يقع عليك ض 

ت أخرى عىل مكان عملك أو كل حالة عىل حدة، بأداء واجباتك من موقع آخر أو توىلي وظيفة أخرى بنفس الدرجة، أو إجراء تعديال 

ي يجب اإلفصاح عنها. 
ي تؤدي بها مهام عملك، أو إعادة تعيير  أو نقل الموظفير  اآلخرين المرتبطير  بالمسألة التر

 الطريقة التر

 

ي االدعاءات المتعلقة بمثل هذا السلوك، وقد يتم تطبيق عقوبات و / أو  Woolworths Groupستقوم مجموعة 
بالتحقيق ف 

ي المخالفة المسؤولية عن ذلك. 
ي أٍي من السلوكيات المشار إليها أعاله، كما يتحمل أي شخص متورط ف 

إجراءات تأديبية جراء التورط ف 

ر، فقد تسمح لك مجموعة  ي حال ثبوت وقوع ض 
حسب كل حالة عىل حدة، بالحصول عىل إجازة ممتدة  ،Woolworths Groupف 

ي أو تقديم تعويض أو سبل انتصاف أخرى. 
 أو وضع خطة بديلة للتطوير الوظيق 

 

 : اليا، فيمكنك القيام بما يىلي
ي أستر

ر جراء انتهاك قوانير  المبلغير  عن المخالفات ف  ي أو مهدد بالرص 
 إذا كنت تعتقد أنك تعان 

ي ب  ●
 اتباع الخطوات الموضحة أعالهتقديم إفصاح محىمي إضاف 

ال تندرج ضمن  Speak Upلهذا الغرض )يرجر مالحظة أن عمليات اإلفصاح المقدمة إىل خدمة  Speak Upرفع تقرير  ●

)  عمليات اإلفصاح المحىمي

كة WPOالتواصل مع مسؤول حماية المبلغير  عن المخالفات )  ● :  Woolworths( لدى شر ي
ون  يد اإللكتر عتر التر

. WPOfficer@Woolworths.com.au مسؤول حماية المبلغير  عن المخالفات باالستقاللية عن عملية 
يحظ 

ي مخاوفك أو تصعيدها. 
 عن أنه يتمتع بصالحية النظر ف 

ً
 التحقيق فضال

 

 المحكمة أوامر

 

ا واسًعا إلصدار 
ً
منح المحاكم نطاق

ُ
ي ذلك عىل ت

ر، وتشمل األوامر الزجرية، وأوامر التعويض )بما ف  ر أو التهديد بالرص  أوامر بإزالة الرص 

سبيل المثال ال الحرص التعويضات ضد الموظفير  األفراد وأصحاب العمل(، وإعادة الحال لما كان عليه والتعويضات التأديبية وتقديم 

ائب.  االعتذار. تنطبق العقوبات المدنية والجنائية أ كات وقانون الرص  ا عىل أي انتهاك لقانون الرسر
ً
 يض

 

 فيه التحقيق وإجراء اإلفصاح مع التعامل -ج

 

mailto:WPOfficer@Woolworths.com.au
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، فسيتم تقديمه إىل مدير  ي مجموعة  Speak Upإذا تم إجراء إفصاح محىمي
 
ا  Woolworths Groupف

ً
أو من ينوب عنه، وفق

ي يتم العمل بها. 
 لمتطلبات الرسية التر

 

ي تتم بموجب هذه السياسة. يختلف 
جرى بها اإلفصاحات األخرى التر

ُ
ي ت
ي عمليات اإلفصاح المحىمي بنفس الطريقة التر

 
سيتم التحقيق ف

ي عمليات اإلفصاح المحىمي باختالف طبيعتها ونطاقها المطلوب. ومع ذلك، تهدف مجموعة 
 
ي للتحقيقات ف

اإلطار الزمت 

Woolworths Group ي أشع وقت ممكن من الناحية العملية. إىل إكمال إجراء الت
 
 حقيق ف

 

بإبالغ نتائج التحقيق إىل مدير الشؤون القانونية، حسب االقتضاء. وتعتمد طريقة  Woolworths Groupستقوم مجموعة 

ي عملية اإلبالغ عن النتائج متطلبات الرسية المعمول 
 
توثيق نتائج التحقيق واإلبالغ عنها عىل طبيعة اإلفصاح والظروف.  يراعي ف

 بها. 
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ي  القانونية الحماية أشكال -)ب(  الملحق
 
 نيوزيلندا ف

 

يعها الخاص باإلبالغ عن المخالفات، وهو  يع) 1000 لعام المحىمي  اإلفصاح قانونتمتلك نيوزيلندا ترسر (، والذي النيوزيلندي الترسر

ي 
يعية اإلضافية التر " وما هي أشكال الحماية الترسر يحدد كيف يمكن اعتبار اإلفصاح عن المعلومات الخاصة بك بمثابة "إفصاح محىمي

ي نيوزيلندا. من المقرر أن تحصل 
 
ي حالة إجراء إفصاح محىمي ف

 
 عليها ف

 

ي  هل
؟ إفصاح عمل يمكنت   محىمي

 

يع النيوزيلندي إذا كنت:  Woolworthsيمكنك إجراء إفصاح محىمي عن   بموجب الترسر

ي  ●
 
ا ف

ً
 .Woolworthsموظف

ي   ●
 
ا سابق ف

ً
 .Woolworthsموظف

 منتدًبا  إىل   ●
ً
 .Woolworthsشخصا

 .  Woolworthsشخص انخرط أو تعاقد بموجب عقد لتقديم خدمات بغرض العمل لصالح  ●

 

يع بموجب إفصاجي  حماية سيتم هل  النيوزيالندي؟ الترسر

 

ي الحاالت التالية: 
 
 سيتم حماية اإلفصاح الخاص بك ف

ي   ●
 .Woolworthsأن تكون المعلومات مرتبطة بأخطاء جسيمة ف 

 إذا كنت تعتقد بشكل معقول أن المعلومات صحيحة أو من المحتمل أن تكون صحيحة.   ●

ي األخطاء الجسيمة.  ●
ي إجراء تحقيق ف 

 إذا رغبت ف 

 

 :  يشمل "الخطأ الجسيم" أٍي مما يىلي

 أي فعل أو ترك أو نهج سلوكي يشكل خطًرا جسيًما عىل الصحة العامة أو السالمة العامة أو البيئة.   ●

ي ذلك منع الجرائم والتحقيق فيها   ●
أي فعل أو ترك فعل أو نهج سلوكي يشكل خطًرا جسيًما عىل إعمال القانون، بما ف 

ي الحصول عىل محاكمة عادلة. 
 واكتشافها والحق ف 

 أي فعل أو ترك أو نهج سلوكي يشكل جريمة.  ●

 

ي  كيف 
؟ إفصاح إجراء يمكنت   محىمي

 

، يجب أن تكشف عن المعلومات بالطريقة الموضحة من جانب  ي السياسة الماثلة.  Woolworthsإلجراء إفصاح محىمي
 ف 

 

كة   األفراد التاىلي ذكرهم بصفة مستلمير  رئيسيير  لإلفصاح المحىمي لرسر
ي نيوزيلندا ألغراض قانون  Woolworthsتم تعيير 

ف 

 اإلفصاحات المحمية: 

 

 

ي 
ي  االسم المسىم الوظيق 

ون  يد اإللكتر  رقم الهاتف التر

المستشار العام لدى 
Woolworths ي نيوزيلندا
 ف 

 جيمس رادكليف

(James 
Radcliffe) 

PD4GENC@countdown.co.nz 0800 
PD4GENC 
(0800 734436) 

المدير العام إلدارة الثقافة والموارد 
ية لدى  ي  Woolworthsالبرسر

ف 
 نيوزيلندا

 بولير  دونيينفيل

(Pauline 
d’Unienville) 

PD4GMHR@countdown.co.nz 
 

0800 
PD4GMHR 
(0800 734464) 
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ي هذه السياسة بشأن تقارير 
 
ي نيوزيلندا، فسوف ترسي عليك إجراءات الحماية الموضحة ف

 
إذا قدمت إفصاًحا محمًيا عن المعلومات ف

 الخاصة بالموردين باإلضافة إىل وسائل الحماية القانونية اإلضافية التالية:  Speak Upخدمة 

 

 التظلم الشخصي  -2

 

، يوفر الترسر   ي حالة إجراء إفصاح محىمي
 
 يع النيوزيالندي الحماية من اإلجراءات االنتقامية، عىل سبيل المثال الحماية من الفصل. ف

 

 الحماية من الدعاوى المدنية والجنائية -1

 

  . يع النيوزيالندي رفع دعاوى مدنية أو جنائية أو تأديبية ضدك بسبب قيامك باإلفصاح المحىمي ، يمنع الترسر ي حالة إجراء إفصاح محىمي
 
 ف

  

 الرسية -1

 

م أو ُيحال إليه إفصاح محىمي ي
َّ
، لذا يجب عىل أي شخص ُيقد يع النيوزيالندي الحفاظ عىل شية عمليات اإلفصاح المحىمي تطلب الترسر

ي قد تحدد هويتك، باستثناء الحاالت التالية:  
 أن يبذل قصارى جهده لعدم الكشف عن المعلومات التر

 أن توافق كتابًيا عىل اإلفصاح عن المعلومات.  ●

ورًيا لمنع وقوع أخطاء إذا   ● ي مخاوفك، أو ض 
 
كان اإلفصاح عن معلومات تحديد الهوية أمًرا جوهرًيا إلجراء التحقيق بفعالية ف

 جسيمة عىل الصحة العامة أو السالمة العامة أو البيئة. 

ورًيا فيما يتعلق بمبادئ العدالة الطبيعية.   ●  إذا كان اإلفصاح عن معلومات تحديد الهوية أمًرا ض 

 
 

 

 


