سياسة اإلبالغ
إذا كان لديك مخاوف أو شكوك حول حدوث خرق للقانون ،أو مدونة قواعد السلوك الخاصة بنا أو مدونة الموردين ،فإننا نريدك
أن تبلغ عن ذلك.
نحن نهدف إلى تشجيع االنفتاح وسنؤيد أولئك الذين يبلغون عن مخاوفهم ،حتى وإن تبين أنهم مخطئون .ومع ذلك ،فإن المخاوف التي
تثأر على نحو ضار قد تؤدي إلى اتخاذ إجراءات تأديبية تجاه من يثيرها.

تتوفر مدونة قواعد السلوك ومدونة الموردين على اإلنترنت وفي الموقع االلكترونيwww.imperialbrandsplc.com. :يمكنك
إرسال األسئلة عبر البريد اإللكتروني إلى العنوان التاليGovernance.Team@impbrands.com :
هناك عدة طرق يمكنك اإلبالغ من خاللها:
 .1اإلبالغ داخليًا.
إذا كنت تشعر بالراحة للقيام بذلك ،فيجب أن تبلغ مديرك أو مع فريق الموارد البشرية التابع له عما يجول بخاطرك من
مخاوف.
 .2التحدث إلى المجموعة
إذا كنت ال تشعر بالراحة في إثارة مخاوفك مع زميل محلي ،أو إذا كنت قد أبلغت عن مخاوفك داخليًا وتعتقد أن االستجابة
الداخلية غير كافية ،فيمكنك االتصال بشخص ما في المجموعة ،بما في ذلك:
•
•
•

سكرتير شركة المجموعة;
المراقب المالي للمجموعة ،أو
مدير الموارد البشرية للمجموعة.

هاتف 6636 963 117)0( 44+ :مع توضيح أن المكالمة تتعلق باإلبالغ عن أمر ما.
إذا كنت تفضل أن تبلغ عن مخاوفك كتابيًا ،فال مانع .سوف تساعدنا إذا أفدتنا حول كيفية معاودة االتصال بك .يمكنك نشر
مخاوفك أو إرسالها بالبريد اإللكتروني إلى:
سكرتير مجموعة الشركة،
Winterstoke Road, 121
(المملكة المتحدة) Bristol, BS3 2LL, United
Kingdom
مع ذِكر" :خاص"

البريد اإللكترونيspeakup@impbrands.com. :

 .3اإلبالغ باستخدام الخط الساخن الخارجي لـ Expolink
يمكنك أيضًا في أي مرحلة اإلبالغ عن مخاوفك باستخدام الخدمة المستقلة تما ًما التي تقدمها  Expolinkعن طريق االتصال
هاتفيًا ،أو عبر البريد اإللكتروني أو الويب أو تطبيق ( SpeakingUpاإلبالغ) .ويمكن القيام بذلك على أساس عدم معرفة
المبلغ تما ًما والحفاظ على السرية إذا كنت تفضل ذلك .سوف تضمن  Expolinkنقل مخاوفك بسرعة إلى األشخاص المعنيين
بذلك:
•

يعمل الخط الساخن لـ  Expolinkعلى مدار  24ساعة طوال أيام األسبوع (باستثناء يوم 25
ديسمبر) .عل ًما بأن لكل بلد رق ًما مختلفًا .إذا كنت ال تعرف الرقم الصحيح ،فيمكنك اإلطالع علي لوحات
اإلعالنات المحلية أو زيارة www.expolink.co.uk,
 www.imperialbrandsplc.comأو إنترنت المجموعة

•

يمكن إرسال التقارير إلى  Expolinkعبر البريد اإللكتروني التالي:

•

يمكن تقديم التقارير على شبكة اإلنترنت من خالل موقع www.expolink.co.uk Expolinkباستخدام رمز
الوصول ‘’imperialbrands

•

يمكن تحميل تطبيق ( SpeakingUpاإلبالغ) من( Apple App Storeمتجر تطبيق) أبل ،أو Google Play
(جوجل بالي) ،أو ( Microsoftمايكروسوفت) .استخدم رمز الوصول ‘.’imperialbrands

imperialbrands@expolink.co.uk

نشمن لكم
سوف نحافظ على سرية هويتك وسرية مخاوفك قدر اإلمكان .غير أنه إلجراء تحقيق سليم ،قد يلزم الكشف عن بعض
المعلومات.

يمكنك اإلبالغ عن مخاوفك دون الكشف عن هويتك ،شريطة أن يُسمح بذلك بموجب قوانين البلد الذي تعمل فيه.
نحن ال نتسامح مع االنتقام من شخص المبلغ أو من يساعد في التحقيق.
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