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 مقدمة 1

 الغرض والھدف  1-1

بثقافة االمتثال التي ترتكز إلى اللباقة واألمانة والثقة والمسؤولیة الشخصیة. توفر الشركة قنوات متعددة للموظفین إلثارة  Mastercardتلتزم شركة 
 ما لدیھم من مخاوف دون الخوف من االنتقام.

سة التدقیق").  یتمثل الغرض من السیا ("لجنة Mastercardُوضعت سیاسة حمایة المبلغین عن المخالفات من قِبل لجنة التدقیق التابعة لمجلس إدارة 
 وحفظھا والتحقیق فیھا والتصرف بشأنھا. ساور الموظفون والمساھمون وغیرھمبعض الشكاوى والمخاوف التي ت في توضیح تفاصیل إجراءات تلقي

 

 التطبیق والنطاق  1-2

لھذه السیاسة، بمن في ذلك أي موظف من موظفي أي كیان أو شركة فرعیة أو شركة تابعة  Mastercardیجب أن یمتثل كل موظف من موظفي 
)؛ وأي عضو من Mastercardنیابة عن  یتصرفون عندما( مؤقت عامل"الموظفین")؛ وأي (یُشار إلیھم بلفظ   Mastercardاستحوذت علیھا 

 العمل بصفتھ عضو مجلس إدارة (یُشار إلیھم بلفظ "أعضاء مجلس اإلدارة").  ، وذلك عند Mastercardأعضاء مجلس إدارة 

لكل  Mastercardیجب قراءة ھذه السیاسة مع أي سیاسات خاصة باإلبالغ تخص بلًدا بعینھ، في حال وجود تلك السیاسات، وذلك لضمان امتثال 
 القوانین والمتطلبات على مستوى العالم.

منبثقة من لجنة  ووفقًا لتقدیر لجنة التدقیق، یجوز تفویض مسؤولیات لجنة التدقیق التي أنشأتھا ھذه السیاسة إلى رئیس لجنة التدقیق أو إلى لجنة فرعیة
 التدقیق.

 ین والمساھمین وغیرھم فیما یتعلق باألمور التالیة ("البالغات"):تغطي السیاسة على وجھ التحدید الشكاوى والمخاوف التي تساور الموظف

ط المحاسبة، الضوابط المحاسبیة الداخلیة ومسائل التدقیق، بما في ذلك الشكاوى المتعلقة بمحاولة التحایل أو التحایل الفعلي على الضواب )أ
 للشركة ("االدعاءات المحاسبیة")؛ المحاسبیة الداخلیة أو الشكاوى المتعلقة بانتھاكات السیاسات المحاسبیة

 انتھاك المتطلبات القانونیة والتنظیمیة أو عدم االمتثال لھا ("االدعاءات القانونیة")؛ )ب

 انتھاكات للمدونة التكمیلیة ألخالقیات الرئیس التنفیذي وكبار المسؤولین بالشركة ("إدعاءات األخالقیات")؛ أو )ج

غات تتعلق باالدعاءات المحاسبیة أو االدعاءات القانونیة أو االدعاءات األخالقیة ("تصرف االنتقام ضد الموظفین الذین یقدمون بال )د
 انتقامي").

 

 السبب وراء أھمیة ھذه السیاسة بالنسبة للموظفین  1-3

توضح سیاسة حمایة المبلّغین عن المخالفات تفاصیل إجراءات تلقي شكاوى ومخاوف محددة وخاصة بالموظفین والمساھمین وغیرھم، وحفظھا، 
 والتحقیق فیھا، والتصرف بشأنھا. 

االمتثال ("المستشار العام/من ینوب إلى المستشار القانوني العام أو من ینوب عنھ مثل رئیس موظفي مباشرة توفر العدید من السبل لتقدیم البالغات 
أو  عنھ")؛ من خالل خط المساعدة الخاص باألخالقیات (بما في ذلك البالغ من مجھول حیثما یسمح القانون المحلي بذلك)؛ أو إلى مسؤول الشركة

 المدیر أو الموظف؛ أو إلى رئیس لجنة التدقیق غیر التابع لإلدارة.

ممارسة االنتقام ضد أي شخص یقدم بالًغا بناء على اعتقاد معقول من جانبھ أو یقدم مساعدة في عملیة تحقیق في وتؤكد كذلك على عدم التھاون في 
 شأن بالغ.
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 وصف السیاسة 2

تم وضع ھذه السیاسة بحیث تتوافق مع جمیع القوانین المعمول بھا فیما یخص حمایة المبلّغین عن المخالفات في  بیانات السیاسة 1- 2
الوالیات المتحدة وأي مكان آخر. في حالة عدم تغطیة أي متطلبات محلیة بواسطة ھذه السیاسة، فسوف توضع 

 سیاسات و/أو إجراءات خاصة بكل بلد.   

للمستشار العام/ من ینوب عنھ صالحیة تلقي البالغات والتحقیق بھا بشأن بعض المسائل المحددة تخول السیاسة 
) االنتھاكات المحتملة 2) المحاسبة، الضوابط المحاسبیة الداخلیة ومسائل المراجعة، و(1فیما یتعلق بما یلي: (

) انتھاكات محتملة لمدونة األخالقیات 3للمتطلبات القانونیة والتنظیمیة المعمول بھا أو عدم االمتثال لھا، و(
) أي أعمال انتقامیة ضد أي شخص یقدم ذلك البالغ أو 4التكمیلیة للشركة للرئیس التنفیذي وكبار الموظفین، و(

 یساعد في التحقیق في ھذا البالغ.

 األدوار والمسؤولیات 2- 2

یُخّول للمستشار العام/ من ینوب عنھ صالحیة تلقي البالغات المتعلقة بأي مسألة من األمور المحددة أعاله  المستشار العام/ من ینوب عنھ 1- 2- 2
والتحقیق في تلك البالغات. وبھذه الصفة، یقدم المستشار العام/ من ینوب عنھ المشورة إلى لجنة التدقیق 

 ویتصرف تحت سلطة لجنة التدقیق. 

لموظفین أو المساھمین أو غیرھم على النحو التالي: یجوز تقدیم البالغات من قِبل ا

• attention of the General Counsel, Mastercard  :خطیًا إلى العنوان التالي 
International, 2000 Purchase Street, Purchase, New   ؛York 

10577-2509

• 

•
أو عبر البرید اإللكتروني على العنوان Richard.Verma@mastercard.com؛

أو عبر الھاتف إلى المستشار القانوني العام على الرقم  414  8032 202)1+(؛ 
أو دون الكشف عن الھویة (في الوالیات المتحدة وأینما سمح القانون المحلي) وبسریة عبر خط  •

أو  1-800-405-9318المساعدة الخاص باألخالقیات، الذي یدیره طرف ثالث مستقل، على الرقم 
. یمكن الوصول www.mastercard.ethicspoint.comإلنترنت على العنوان عبر ا

بسھولة إلى رموز الوصول الخاصة بكل بلد وإرشادات االتصال على الموقع 
www.mastercard.ethicspoint.com . 

یجب إرسال أي بالغ یتسلمھ مسؤول أو مدیر أو موظف بالشركة من أي مصدر داخل الشركة أو خارجھا إلى 
 المستشار العام/من ینوب عنھ على الفور.

 attention ofي كتابًة إلى العنوان: یمكن أیًضا تقدیم البالغات مباشرةً إلى رئیس لجنة التدقیق غیر اإلدار
Mastercard Incorporated Audit Committee Chairman, c/o General Counsel, 

Purchase Street, Purchase, New York 2000  10577-2509.  وسیعُ اد توجیھ ھذه 
المراسالت إلى الرئیس من مكتب المستشار العام وینبغي التأشیر علیھا بوضوح باعتبارھا مسألة عاجلة لكي 

تنظر فیھا لجنة التدقیق. ویجوز للرئیس، حسب تقدیره، إعادة أي بالغ من ھذا القبیل إلى المستشار العام 
لتدوینھ والتحقیق فیھ بموجب البند 2ـ3ـ1، أو إعادتھ للتحقیق من قبِ ل لجنة التدقیق وفقًا لشروط البند 2ـ3ـ2. 

عادة ما یكون اإلجراء الذي یتخذه الرئیس ھي إحالة التقریر إلى المستشار العام للتحقیق. 

مسؤولو الشركة أو المدیرون  2- 2- 2
 أو الموظفون

یجب إرسال أي بالغ یتسلمھ مسؤول أو مدیر أو موظف بالشركة من أي مصدر داخل الشركة أو خارجھا إلى 
 المستشار العام/من ینوب عنھ على الفور. 

ح لموظفي الشركة صراحةً بتقدیم البالغات باستخدام اإلجراءات الموضحة في البند  على أساس  1ـ2ـ2یُصرَّ
جمیع البالغات الواردة من الموظفین بسریة أو دون الكشف عن الھویة،  سري أو مجھول. سیتم التعامل مع

 حسب االقتضاء، إلى الحد المعقول والعملي في ظل الظروف ذات الصلة.

المراقبة واإلبالغ والتصعید 3-2

سوف یقوم المستشار العام/ من ینوب عنھ على الفور بمجرد استالم الشكوى، بتقییم ما إذا كانت الشكوى تشكل  1ـ3ـ2
بالًغا من عدمھ. إذا رأى المستشار العام/من ینوب عنھ أن الشكوى تشكل بالًغا، فسوف یضع البالغ في حافظة 

لك أي ادعاءات محددة واألشخاص خطیة ("الحافظة")، تلخص بتفصیل معقول طبیعة البالغ (بما في ذ

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/35023/index.html
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المعنیین)؛ تاریخ استالم البالغ؛ الوضع الحالي ألي تحقیق في البالغ؛ وأي قرار نھائي تم اتخاذه بشأن البالغ. 
یقدم المستشار العام/ من ینوب عنھ تقریًرا بشأن أي تطورات حدیثة في البنود المدرجة بالحافظة بالتفصیل 

تدقیق (لجنة التدقیق الكلیة ـ إذا وجھ الرئیس بذلك) وفي كل اجتماع منتظم لھا أو قبلھ المعقول، إلى رئیس لجنة ال
(بخالف االجتماعات التي تعقد بشكل أساسي لمراجعة التقاریر الدوریة للشركة بموجب قانون األوراق المالیة 

عضاء لجنة التدقیق صالحیة )، أو بشكل أكثر تكراًرا، إذا كان ھناك ما یبرر ذلك. سیتم منح جمیع أ1934لعام 
 الوصول الكامل إلى الحافظة وجمیع المعلومات المتعلقة بأیة بالغات یتم تلقیھا. 

وینسحب  الفور على العام المستشار استبعاد سیتمفي حالة ما إذا كان البالغ یتضمن المستشار العام أو یشملھ، 
من التحقیق ویبلغ رئیس لجنة التدقیق كتابةً بذلك. تقوم لجنة التدقیق بعد ذلك بالتشاور مع محامین محایدین لتحدید 

محایدین ما إذا كانت المسألة تقتضي المزید من التحقیق، وسوف تقوم لجنة التدقیق على الفور بتعیین محامین 
للتحقیق في البالغ إذا لزم األمر. سیجري المحامون المحایدون تحقیقًا في البالغ ویقدمون ما یتوصلون إلیھ من 

 نتائج إلى لجنة التدقیق بما یتفق مع ھذه السیاسة.

الغ إذا قرر المستشار العام/ من ینوب عنھ أن الشكوى تمثل بالًغا، فسوف یقوم بعدھا بالتحقیق الفوري في الب
وإبالغ نتائج تحقیقاتھ بتفصیل معقول إلى لجنة التدقیق، بما في ذلك وصف البالغ، والخطوات المتبعة في 

التحقیق وأي نتائج واقعیة والتوصیات التخاذ إجراءات تصحیحیة، إن وجدت. یقدم المستشار العام/من ینوب عنھ 
ضافة إلى التحدیثات المنتظمة عن حالة الحافظة. ھذه المعلومات فیما یتعلق بالبالغات إلى لجنة التدقیق باإل

سیكون المستشار العام/ من ینوب عنھ حًرا وفقًا لتقدیره في إشراك المراجعین الخارجیین أو المحامین أو غیرھم 
من الخبراء للمساعدة في التحقیق وفي تحلیل النتائج. یجوز للمستشار العام/ من ینوب عنھ تفویض مسؤولیة 

ص أو أكثر، بمن في ذلك األشخاص الذین لیسوا موظفین في الشركة. سیتم إجراء جمیع التحقیقات التحقیق لشخ
بطریقة سریة، بحیث یتم اإلفصاح عن المعلومات فقط عند الضرورة لتسھیل مراجعة مواد التحقیق أو غیر ذلك 

بشكل معقول، أن یطلب حسب مقتضى القانون. یجوز للمستشار العام/من ینوب عنھ، إذا رأى أن ھذا ضروري 
مساعدة كبیر مسؤولي االمتثال، أو المدیر المالي، أو المراقب المالي، أو المدقق العام، أو نائب الرئیس التنفیذي 
لعالقات الموظفین، أو أي من موظفیھم، أو أي موظفین آخرین في الشركة في التحقیق في أي بالغ أو تسویتھ. 

بل المستشار العام/ من ینوب عنھ وفقًا لتقدیره وسوف تتعاون الشركة سیتم تحدید ثوابت أي تحقیق من قِ 
 وموظفوھا عند الضرورة فیما یتعلق بأي تحقیق من ھذا القبیل.

یُرجى مالحظة أن أي معلومات تُقدم بموجب ھذا القسم الفرعي یجوز أن تخضع للقوانین المحلیة التي تحمي 
 سریة المبلغین. 

قیق، حسب تقدیرھا، التشاور مع أي عضو من أعضاء إدارة الشركة والذي قد یكون لدیھ الخبرة یجوز للجنة التد  2ـ3ـ2
المناسبة للمساعدة في تقییم أي بالغ. ستكون لجنة التدقیق حرة وفقًا لتقدیرھا في استخدام وتوظیف المدققین 

ي تحقیق في بالغٍ ما، وستقوم الخارجیین أو المحامین أو غیرھم من الخبراء للمساعدة في تقییم أیة نتائج أل
 الشركة بدفع جمیع رسوم المدققین والمحامین والخبراء.

في أي وقت، یجوز للجنة التدقیق، حسب تقدیرھا، أن تقرر أنھا ھي، ولیس المستشار العام/ من ینوب عنھ، من 
التدقیق على الفور بتحدید ینبغي أن تشرع في و/أو تتولى التحقیق في أي بالغ. في ھذه الحالة، ستقوم لجنة 

المساعدة المھنیة، إن وجدت، التي تحتاجھا إلجراء التحقیق. ستكون لجنة التدقیق حرة وفًقا لتقدیرھا في استخدام 
وتوظیف المدققین الخارجیین أو المحامین أو غیرھم من الخبراء للمساعدة في التحقیق في أي بالغٍ وفي تحلیل 

ع جمیع رسوم المدققین والمحامین والخبراء. وفي تحدید ذلك یجب علیھا ھي، ولیس النتائج، وستقوم الشركة بدف
المستشار العام/من ینوب عنھ، التحقیق في أي بالغ، ویجوز للجنة التدقیق النظر في األمور مثل ھویة المذنب 

عاءات تنعكس في المزعوم ومدى الخطورة ونطاق الذنب المزعوم ومصداقیة االدعاءات، وما إذا كانت ھذه االد
شكاوى الصحافة أو المحللین وأي عوامل أخرى مناسبة في ظل ھذه الظروف. یجوز أن تطلب لجنة التدقیق أو 
الجھات التي تعینھا اللجنة المساعدة من المستشار العام أو كبیر مسؤولي االمتثال أو المدیر المالي أو المراقب 

ت الموظفین، أو أي من موظفیھم أو أي موظف آخر في الشركة في المالي أو المدقق العام أو نائب رئیس عالقا
التحقیق في أي بالغ أو حلھ. ال یوجد في ھذا القسم ما یتطلب من المستشار العام/ من ینوب عنھ تأجیل بدء 

 التحقیق في بالغ حتى االجتماع القادم المقرر للجنة التدقیق.

ء في ظل ھذه الظروف. ستكون لدى لجنة التدقیق السلطة ستقوم الشركة بالرد على البالغات حسب االقتضا
 لتوجیھ اتخاذ اإلجراء التصحیحي المناسب من قِبل الشركة رًدا على أي بالغ معین.

بما یتوافق مع سیاسات الشركة، لن تقوم لجنة التدقیق والمستشار العام/ من ینوب عنھ وإدارة الشركة باالنتقام أو   3ـ3ـ2
ولن تتھاون في أي انتقام أو محاولة لالنتقام من جانب أي شخص آخر أو مجموعة أخرى،  محاولة االنتقام، 

بشكل مباشر أو غیر مباشر، ضد أي شخص یقّدم، بناء على اعتقاد معقول من جانبھ، بالًغا أو مساعدة إلى لجنة 
رى، بما في ذلك أي التدقیق أو المستشار العام/ من ینوب عنھ أو إدارة الشركة أو أي شخص أو مجموعة أخ

 ھیئة حكومیة أو تنظیمیة أو ھیئة إلنفاذ القانون، تحقق في أي بالغ أو تساعد بأي شكل آخر في حل ذلك البالغ.

سیحتفظ المستشار العام/من ینوب عنھ في سریة تامة، حسب مقتضى سیاسات االحتفاظ بالسجالت الخاصة   4ـ3ـ2
بالشركة والتي یتم تطبیقھا من حین إلى آخر، بكل السجالت المتعلقة بأي بالغ والتحقیق فیھ والتسویة التي تمت 
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یل المحامي لتلك المستندات، حسب بشأنھ. سوف یتم اتخاذ التدابیر المعقولة لضمان البقاء على میزة وك
 االقتضاء. 

 تقوم الشركة بإبالغ ھذه السیاسة لجمیع الموظفین ونشرھا خارجیًا على موقع الشركة على اإلنترنت. المراسالت والتدریب ٤ـ۲

 معلومات السیاسة الرئیسیة 3

 االمتثال   3-1

في حالة االشتباه في وقوع أي انتھاكات فعلیة للقانون أو المدونة أو السیاسات اإلبالغ فوًرا  یتعیّن على الموظفین بموجب مدونة قواعد السلوك
و غیرھا األخرى للشركة أو في حالة معرفتھم بوقوع تلك االنتھاكات. یعد عدم اإلبالغ عن انتھاك معروف أو مشكوك فیھ للقانون أو قواعد السلوك أ

 ا لمدونة قواعد السلوك وقد یؤدي إلى اتخاذ إجراء تأدیبي یصل إلى ویشمل إنھاء العمل.من سیاسات الشركة في حد ذاتھ انتھاكً 

 الملكیة والمراجعة واالعتماد  3-2

. یتم ھذه السیاسة مملوكة للجنة التدقیق التابعة لمجلس اإلدارة ویجب مراجعتھا للحصول على التحدیثات كل ثالث سنوات أو حسبما تملیھ الظروف
 الت السیاسة وفقًا لتقدیر لجنة التدقیق أو مجلس اإلدارة بالكامل.إجراء تعدی

 التعریفات الرئیسیة  3-3

المحاسبة، الضوابط المحاسبیة الداخلیة ومسائل التدقیق، بما في ذلك الشكاوى المتعلقة بمحاولة التحایل أو التحایل الفعلي على   االدعاء المحاسبي:
 الضوابط المحاسبیة الداخلیة أو الشكاوى المتعلقة بانتھاكات السیاسات المحاسبیة للشركة

 Mastercard لجنة التدقیق التابعة لمجلس إدارة شركة  لجنة التدقیق:

، أو لتقدیم خدمات إلى عمالء Mastercardیتم توظیفھ لتقدیم خدمات إلى  Mastercardھو أي موظف من غیر العاملین لدى العامل المؤقت:  
Mastercard  نیابة عنّا. حتى یمكن تصنیف الموظف من غیر العاملین فيMastercard  لالعاممؤقت، یجب أن یتمتع ھذا عاملعلى أنھ 

أو الوصول إلى األنظمة والوصول إلى  Mastercardعن طریق شارة  Mastercardبصالحیة الوصول المادي وغیر المصحوب إلى مرافق 
 شبكاتنا و/أو التطبیق و/أو البیانات لیكون قادًرا على إنجاز العمل أو الخدمات.

 لرئیس التنفیذي وكبار المسؤولین بالشركةانتھاكات للمدونة التكمیلیة ألخالقیات ا  االدعاء األخالقي:

المستشار القانوني العام وأي شخص من األشخاص الذین ینوبون عنھ، مثل كبیر مسؤولي االمتثال، ونائب الرئیس   المستشار العام/من ینوب عنھ:
 األول لمكتب إنجاز األعمال، ونائب الرئیس التنفیذي لعالقات الموظفین.

 انتھاكات المتطلبات القانونیة والتنظیمیة أو عدم االمتثال لھا   القانوني:االدعاء 

 2ـ1الشكاوى والمخاوف الموجھة للشركة فیما یتعلق بالمسائل الموضحة في البند البالغ:  

 ة أو ادعاءات أخالقیة االنتقام ضد الموظفین الذین یتقدمون ببالغات تتعلق بادعاءات محاسبیة أو ادعاءات قانونی  التصرف االنتقامي:
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