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تمتث ّل س ياسة رشكة سوس يتيه جرنال يف عااةجة كواى اعالاء حبرص كديد ىبشلك فوري .ىعن هنا
جيب تناىل اكفة اعشواى بشلك جدي ،همام اكنت اثنوية .ا ن منط اعشكو قد يشري ملوضوع أ كرث أ مهية
ىأ ن اختاذ ال جراء امل بك ر قد حيول دىن تفامق املشلكة يف عرحةل لحقة .بشلك عام ،جيب أ ن تكون
اعشكو حول كيفية قيام املوظف أ ى سوس يتيه جرنال اعاربيه اعساوديه بتنفيذ أ ى تسوية معليه اى
صفقة عا .
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ان اعشكو عن اعاليل عن امل لكن ان تكون خطيه اى كفهية . ،بشلك عام ،فا ن اعشكو أ ى
املاحظة اعشفهية اعواردة عن اعاليل ع يس ابعرضىرة أ ن تكون ككو فقد تكون جمرد استياء عن
خدعة مل تقدم هل بشلك حصيح .ىهمام يكون ىحتت أ ي ظرف اكن ،ل ينبغي اعتقليل ع ن جحم املشلكة
ىاعتااطي عاها ابخسفاف .
 -1تلقي اعشكو
عند اس تام " ككو " خطية اى كفوية ،سيمت ارساعها يف احلال ملسؤىل املطابقه ى الاعتثال حيث س يقوم بدىره
بفحص اعشكو ىيف حال اكنت هناك اعوانية حلل املشلكة ،فان املوظف املتص س يقوم ابعرد حال عىل
اعشكو ( ابعتشاىر عع عسؤىل الاعتثال) خال  7أايم.
اعا اذا اكنت اعشكو اكرث جديه ىحتتاج اىل عااةجه رسياه  ،فس يقوم املوظف املتص اى عسؤىل الاعتثال
حبسب اعشكو – ابرسال خطاب خال س باة اايم اىل اعاليل املاىن يفيد ابس تام اعشكو ىان هناك هجد
سيبذل حلل املشلكه حمل اعشكو يف خال  03يوعا.
كام ان عسؤىل املطباقة ىالاعتثال يرفع تقرير بوافة اعشاكو عادارة.
 -2اعتحقُّق عن اعشكو
ل حيق لي عوظف اعتحقّيق يف أي ككو يرتتب علهيا أية أاثر عبارشة أى غري عبارشة عليه أى علهيا.
أية ككو نتج عهنا خرق للقوانني أى للس ياسة ادلاخلية سيمت اجراء حتقيق فهيا أى حلّها عن قبل عسؤىل املطابقة
ىالاعتثال ابعتشاىر عع املوظف املسؤىل.ىاذا اكن عهذه املشلكة تأثري عىل مساة سوس يتيه جرنال اعاربيه اعساوديه
 ،جيب استشارة املستشار اعقانوي ادلاخيل أى اخلاريج.
ىينبغي عىل املوظف اعترصحي بوافة احلقائق ىتقدمي اعواثئق اعازعة ىاعتااىن عع قسم املطابقة ى الاعتثال خبصوص
هذا اعشكو .
 -0اعرد عىل اعشكو
جيب اجراء حتقيق لي ككو ىتسويهتا بشلك فوري ،ىاعامتدا عىل خطورة لك ككو  ،جيب اجراء اعتحقيق
ىاعرد عىل املشلكه خال عدة أقصاها  03يوعا عن اس تام اعشكو  .ىعىل أساس اس تثنايئ خاص ،ىيف حال
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عدم الاهتنهتاء عن اعتحقيق خال  03يوعا ،س يقوم عسؤىل املطابقة ىالاعتثال ابرسال خطاب اعتذار لللش تيك عع
أس باب اعتأخري ىطلب متديد اعوقت (ىاذلي ل جيب أن يتجاىز  03يوعا).
ىحىت حتل املشلكه حمل اعشكو  ،لك املراسات عع اعاليل جيب ان يطلع علهيا عسوؤل املطابقة ىالاعتثال.
 -4حفظ اعسجات
حيتفظ قسم الاعتثال " بشجل اعشواى
يف حال ىجود أي ككو  ،ميكن التصال عىل عسوؤل املطابقة ىالاعتثال /حسن املرزىيق -هاتف عكتب رمق
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