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 SpeakUp عن نبذة .1

 مقدمة 1.1

 الغرض

 األمر ھذا وكان. موظفوھا ھو أصولھا وأھم واإلنسانیة، باألخالقیات تلتزم شركة تكون أن إلى بدایتھا، منذ ،Capgemini شركة سعت لقد
 مكان تظل Capgemini أن من والتأكد ومواصلتھا األخالقیة الرحلة ھذه ولتعزیز. مجموعتنا مؤسس كامبف، سیرج من بقوة مدعوًما دائًما
 إدارة وأداة باإلبالغ تتعلق رائدة أخالقیات لدینا فإن ومفتوحة، عادلة عمل بیئة في قیّمون بأنھم ویشعرون الفریق أعضاء فیھ یتطور عمل

 كما األخالقیة؛ ثقافتھا وحمایة قیمھا على للحفاظ SpeakUp بأداة الخاص المساعدة خط Capgemini طبقت". SpeakUp" الحوادث
 .بالمخالفات تتعلق لوائح تفرض التي القضائیة الوالیات في القانونیة المتطلبات تلبیة على تساعد أنھا

SpeakUp شركة تدیره الھاتف عبر وسري طوعي إبالغ نظام عن عبارة Convercent، وتقدمھا الخدمات، لتقدیم مستقلة شركة وھي 
Capgemini لھا ابعةالت والشركات التجاریین والشركاء والموردین والعمالءشركات ال وموظفي والمتعاقدین الخارجیین والمستشارین لموظفیھا 

 ").الُمبلِّغ("

SpeakUp من التزام ھو Capgemini :المخاوف، في التحقیق عند منصفین نكون أن نیة؛ بحسن ترفعھ عندما صوتك إلى لالستماع 
 إدارة مجلس أعضاء جمیع علیھ صادق والتزام االنتقام؛ أشكال من شكل أي من وحمایتك السریة؛ على والحفاظ التنظیمیة، العدالة واحترام

Capgemini SE للمجموعة التنفیذي المجلس وأعضاء (GEB) العمل أخالقیات مدونة ألحكام والجماعي الفردي دعمھم من كجزء. 

 النطاق
 : التي السلوكیات أو اإلجراءات بشأن واإلرشاد المشورة طلب أو/و المخاوف عن اإلبالغ من الُمبلِّغین تمكین على SpeakUp تعمل

 الصلة ذات واالمتثال األخالقیات وسیاسات لدینا العمل أخالقیات وقواعد قیمنا، مع تتماشى ال .1

  بھا المعمول القوانین مع تتوافق ال .2

 .لھا التابعة والشركات Capgemini لشركة الحیویة المصالح على كبیر بشكل تؤثر قد .3

 الدقیق النطاق لمعرفة. المسائل من محدود لعدد فیھا المشكوك االنتھاكات عن لإلبالغ إال SpeakUp استخدام یمكن ال البلدان، بعض في
 قبولھا، یتم ال قد بمسألة تتعلق مخاوفك كانت إذا. السیاسة ھذه من 1.5 القسم إلى الرجوع یرجى بلدك، في عنھا اإلبالغ یمكن التي للمسائل
 ممثل أو واالمتثال األخالقیات مسؤول أو فریقك بقائد االتصال یرجى ،SpeakUp خالل من Capgemini قبل من المحلي، القانون بموجب

 .المسألة ھذه عن لإلبالغ البشریة الموارد إدارة عن

SpeakUp طویروالت والمكافآت األداء مراجعة مثل البشریة، بالموارد المتعلقة المشكالت لرفع منصة لیست وھي. للتظلم مساعدة خط لیست 
 .لمحلیةا التظلم قنوات استخدام ینبغي المشكالت، لھذه فبالنسبة. الحصر ال المثال سبیل على مماثلة، طبیعة ذات أخرى ومواضیع الوظیفي

 المزایا
 :فإنھا ذلك، إلى باإلضافة. مخاوفك عن لإلبالغ الحوادث إلدارة ومركزیًا وآمنًا بسیًطا نظاًما SpeakUp أداة توفر

  تجعل اإلبالغ بالمخاوف أمًرا سھالً: في أي وقت وفي أي مكان وبأي لغة؛ 
 تضمن السریة وتسمح بإخفاء الھویة؛ 
  ً  تعد بتحقیق سریع ومنھجي مع حل فعال ومحدد زمنیا
 تضمن العدالة والعدل التنظیمي والحمایة من العمل االنتقامي؛ 
 .تعطي اإلدارة العلیا لمحة دقیقة عن ثقافة األخالقیات 

 مراسلة طریق عن SpeakUp مساعدة خط أو/ و السیاسة بھذه تتعلق أسئلة أي وجود حالة في Capgemini بشركة االتصال یمكنك
ethics@capgemini.com. 
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  SpeakUp استخدام 1.2

 لمسؤو إلى أو فریقك قائد إلى مباشرة رفعھ ھو محتمل انتھاك عن لإلبالغ الطبیعي الطریق فإن وللتذكیر،. طوعي SpeakUp استخدام إن
من أجل تحسین  SpeakUpالبشریة؛ وسیتم بذل جھود معقولة لضمان تسجیل جمیع المخاوف في األخالقیات واالمتثال أو ممثل عن إدارة الموارد 

 إدارة المخاوف. قد تتوفر أیًضا موارد إضافیة في بلدان معینة، مثل ممثلي الموظفین أو إجراءات التظلم أو خطوط مساعدة محددة.

ات المذكورة أعاله، أو إذا كنت قد أبلغت عن مخاوفك محلیًا ولكنك تعتقد أنھ لم یتم إذا كنت ال تشعر بالراحة في اإلبالغ عن مخاوفك من خالل اآللی
 .SpeakUpالتعامل معھا بشكل صحیح، یمكنك استخدام 

، ذلكل یرجى العلم بأن المعلومات التي تقدمھا عن نفسك أو زمالئك أو أي جانب من جوانب عملیات الشركة قد تؤدي إلى قرارات تؤثر على اآلخرین.
لبیة من س نطلب منك تقدیم المعلومات الصحیحة والواقعیة فقط، حسب معرفتك في الوقت الذي یتم فیھ تقدیم المعلومات. لن تخضع إلجراءات تأدیبیة أو

عني صحیح. ویعن أي بالغ عن انتھاك مشتبھ بھ للقانون أو انتھاك لالمتثال تقوم بھ "بحسن نیة"، حتى إذا تبین الحقًا أنھ غیر  Capgeminiقبل 
عن علم.  ةالتصرف بـ "حسن النیة" التصرف باعتقاد ونیة صادقین. إال أنھ یرجى االنتباه إلى أنھ لن یتم التسامح مع تقدیم معلومات خاطئة أو مضلل

اتخاذ  ا كیدیة أو كاذبة)، فیجوزوعالوة على ذلك، إذا تقرر أن الُمبلِّغ لم یتصرف بحسن نیة (بمعنى أن المخاوف التي تم اإلبالغ عنھا یتبین/یعرف أنھ
 إجراءات تأدیبیة ضد مثل ھؤالء الُمبلِّغین.

جراء تحقیق إ سیتم التعامل مع المعلومات التي تقدمھا بشكل سري إال في الحاالت التي ال یكون فیھا ذلك ممكناً بسبب المتطلبات القانونیة أو من أجل
 مات بحساسیة.مناسب؛ على أي حال سیتم التعامل مع جمیع المعلو

قي لقد تظل ھویتك مجھولة، حیثما یسمح القانون بذلك. حتى إذا اخترت عدم الكشف عن ھویتك (بشكل جزئي أو كامل)، فال یزال بإمكانك اختیار ت
عرفھ الفرید لن یإشعارات بشأن ھذه المخاوف، من خالل توفیر عنوان برید إلكتروني واستخدام بیانات تسجیل الدخول الخاصة بك (الرقم المرجعي 

 غیرك) والمقترنة ببالغك عن المخاوف: 

 لتتبع حالة بالغك عن المخاوف 
  للرد على أي أسئلة ترد من فریق التحقیق 

 على للحصول المساعدة، خط في" المراسلة" میزة باستخدام معك، التواصل على قادًرا سیكون المخصص التحقیق فریق أن من الرغم على
 الوةً وع). اإلشعارات لتلقي اإللكتروني بریدك عنوان أدخلت قد كنت إذا حتى( ھویتك تحدید من یتمكن فلن مخاوفك، حول إضافیة معلومات

 ردود دیمتق في ورغبتك مخاوفك إطار في قدمتھا التي المعلومات على كبیر حد إلى المخاوف معالجة على التحقیق فریق قدرة تعتمد ذلك، على
 .  المخاوف عن بالغك حالة لمتابعة SpeakUp إلى بانتظام الدخول تسجیل علیك یجب لذلك، یطلبھا؛ إضافیة معلومات أي على
 المخاوف عن یبلغون عندما ھویتھم عن الكشف على بشدة الُمبلِّغین تشجع Capgemini فإن الھویة، بإخفاء یسمح SpeakUp أن حین في

 :على یساعد أن ذلك شأن من ذلك، إلى وباإلضافة. كفاءة أكثر بشكل المخاوف معالجة في ستساعد ألنھا

 الُمبلِّغ؛ إلى بسھولة الوصول یمكنھ التحقیق فریق ألن التحقیق عملیة تعجیل 
 انتقام؛ أي وجود حال في الُمبلِّغ، حمایة 
 المخاوف عن نیة بسوء أو الكیدي اإلبالغ من الحد/تجنب  
 للمؤسسة األخالقیة الثقافة في الثقة تعزیز. 

) أو باستخدام www.capgemini.com/speakupعن طریق زیارة بوابة ( SpeakUpیمكنك اإلبالغ عن مشكلة أو إرسال سؤال من خالل 
 .SpeakUpالمحلي المتوفر على بوابة  SpeakUpرقم ھاتف 

 بوابة وعلى) للشركة الداخلیة الشبكة( Talent على المتاحة الفیدیو أشرطة مشاھدة خالل من SpeakUp عن المزید على تعرف
SpeakUp. 

 المخاوف إدارة 1.3

إلیك، مع تأكید استالم البالغ عن  (1)، سیتم إرسال الرسائل التي یتم إنشاؤھا تلقائیًا SpeakUpبمجرد أن یتم رفع المخاوف في خط مساعدة 
الم البالغ عن المخاوف. یقوم مكتب األخالقیات بالمجموعة بإجراء إلعالمھ باست Capgeminiإلى مكتب األخالقیات في مجموعة  (2)المخاوف و

 ف.وتقییم أولي للمخاوف لتحدید مسار العمل المناسب وسیتم بالتالي تكلیف فریق مخصص للقیام باإلجراء المناسب فیما یتعلق ببالغك عن المخا
دقیق وفي أقرب وقت ممكن عملیًا، مع األخذ بعین االعتبار مدى تعقید  بشكل SpeakUpسیتم التعامل مع جمیع المخاوف التي یتم اإلبالغ عنھا في 

مزید  لىوطبیعة المخاوف. ھناك فریق متخصص یحقق في المخاوف، ولدیھ القدرة على التواصل مع الُمبلِّغ (سواء كان معروفًا أو مجھوالً) للحصول ع
. یُطلب من جمیع أصحاب المصلحة المعنیین التعاون أثناء أي SpeakUpسالة" في من المعلومات عن طریق طرح أسئلة المتابعة باستخدام میزة "الر

 تحقیق من خالل توفیر المعلومات المطلوبة؛ وقد یؤدي عدم التعاون مع فریق التحقیق إلى اتخاذ اإلجراءات التأدیبیة.

http://www.capgemini.com/speakup
https://talent.capgemini.com/global/pages/about_us/global_functions/ethicsandcompliance/speakup/
http://www.capgemini.com/speakup
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ن یتم مشاركة التفاصیل المتعلقة بنتیجة التحقیق مع الُمبلِّغ لمراعاة ؛ ولSpeakUpسیتم إخطار الُمبلِّغ عندما یتم إغالق البالغ عن المخاوف في برنامج 
 بالحفاظ على سریة محتویات المخاوف. Capgeminiالتزام 

كون الف ذلك یفي الحاالت التي یكون فیھا ھناك التزام قانوني باإلبالغ عن ھذه المعلومات للھیئات العامة المسؤولة عن مقاضاة الجرائم أو أي جھات خ
 لھا والیة قضائیة على ھذه المسألة، سیقوم الفریق المسؤول باالتصال بالسلطة المختصة المعنیة في ھذه المسألة.

 االنتقام عدم 1.4

 Capgeminiعلى ثقافة الوضوح، حیث یمكن للُمبلِّغین أن یبلغوا عن مخاوفھم الحقیقیة فیما یتعلق بممارسات األعمال في  Capgeminiتشجع 
خوف من االنتقام. إن تھیئة بیئة آمنة وداعمة، یتم فیھا احترام آراء الموظفین، سیسمح للموظفین بتحمل المسؤولیة الشخصیة لضمان بحسن نیة ودون 

ھ التوجیورة وتوافق سلوكنا مع قیمنا وقواعد أخالقیات العمل لدینا. ومن المھم أن یشعر الموظفون، الذین یرغبون في اإلبالغ عن مخاوفھم أو طلب المش
تصرف البشأن المخاوف المتعلقة باألخالقیات أو االمتثال، بأنھم قادرون على القیام بذلك دون خوف من االنتقام؛ ویعني التصرف بـ "حسن النیة" 

 باعتقاد ونیة صادقین.
 إجراءات اتخاذ إلى سیؤدي نتقاماال أشكال من شكل أي. معالجتھا في المساعدة أو المخاوف عن اإلبالغ بسبب شخص أي من االنتقام المجموعة تحظر

 .بھا المعمول التشریعات مع یتماشى بما العمل من الفصل ذلك في بما تأدیبیة،
 على بمراسلتنا أو SpeakUp بوابة على" المراسلة" وظیفة خالل من بنا اتصل الفور؛ على عنھ تبلغ أن المھم فمن انتقام، أي واجھت أو شھدت إذا

ethics@capgemini.com 

 بلد بكل الخاصة اللوائح 1.5

 ألمانیا، كولومبیا، الصین، البرازیل، النمسا، أسترالیا، األرجنتین، ):2019 فبرایر 25 من اعتباًرا( التالیة للبلدان محددة قیود توجد ال
 لسعودیة،ا العربیة المملكة أفریقیا، جنوب بولندا، الفلبین، النرویج، نیوزیلندا، المكسیك، مالیزیا، الیابان، أیرلندا، كونج، ھونج جواتیماال،
 .فیتنام األمریكیة، المتحدة الوالیات المتحدة، المملكة اإلمارات، المتحدة العربیة تایوان، سویسرا، سنغافورة،

 بةالمحاس مثل - محدودة بموضوعات یتعلق فیما إال المخاوف عن اإلبالغ یمكن ال بھ، المحیطة والمناطق األوروبي االتحاد أنحاء من كثیر في
 عضب البلدان بعض تقید ذلك، على وعالوة. والسالمة والنظافة والصحة والبیئة والمضایقة والتمییز المنافسة وقانون والرشوة والمراجعة
 . المخاوف عن اإلبالغ یمكنھم من ھم فقط اإلداریة أو الرئیسیة الوظائف في الموظفون یكون حیث المخاوف،

 عنھا اإلبالغ یجب ،SpeakUp مساعدة خط طریق عن عنھا باإلبالغ القانون یسمح ال التي بالمواضیع تتعلق مخاوف أو مشكالت ألي بالنسبة
 .المحتمل االنتھاك موضوع مع یتناسب بما البشریة، الموارد إدارة عن ممثل أو واالمتثال األخالقیات مسؤول أو فریقك لقائد مباشرةً 

 .التقیید شدیدة ظروف ظل في إال القانون بموجب المجھولة بالبالغات یُسمح ال قد البلدان، بعض في

 بلجیكا

 استخدام یجوز ال SpeakUp والتدقیق والمحاسبة والمالیة بالرشوة المتعلقة الداخلیة المسائل عن لإلبالغ إال. 

 كندا
 شركة موظفيل بالنسبة Capgemini الكندیة التابعة والشركات: 

o استخدام یمكن ال SpeakUp إلى ینتمون ال الذین نموظفیال قبل من إال The Power Workers Union أو The Society of 
United Professionals. 

o في األعضاء الموظفین على یجب The Power Workers Union أو The Society of United Professionals 
 .SpeakUp مساعدة خط طریق عن ولیس مباشرةً، كندا في واالمتثال األخالقیات فظومل مخاوفھم عن اإلبالغ

 

mailto:ethics@capgemini.com
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 التشیك جمھوریة
 :ال یمكن اإلبالغ عن المخاوف إال فیما یتعلق بما یلي 

o مثل المحتملة المخالفات 
 العادلة غیر المنافسة –
  Capgemini أعمال في الفساد أو الرشوة –
 المصالح تضارب –
 الداخل من التداول –
 جنائیة جریمة ارتكاب –

o من خطیرة حاالت 
  المصرفیة المسائل أو المراجعة أو المحاسبة –
 الحیویة Capgemini مصالح تأثر –

o الفریق في عضو أي سالمة أو لصحة خطیر تھدید وجود حالة في 
o التمییز أو التحرش 

 الدنمارك
 المصالح ىعل یؤثر قد فیھ مشكوك جسیم سلوك سوء أو سلوك سوء على تنطوي التي بالجرائم یتعلق فیما إال المخاوف عن اإلبالغ یمكن ال 

 روالتزوی واالحتیال الرشوة ذلك في بما( االقتصادیة الجریمة مثل حیاتھ، أو الشخص صحة على الھامة التأثیرات أو للشركة الحیویة
 داولوالت المنافسة ومناھضة المالیة، التقاریر أو الداخلیة والضوابط لمراجعة،وا المحاسبة مجاالت في المخالفات وكذلك) المماثلة والجرائم

 أو العنف مثل موظف، ضد الخطیرة والجرائم المھنیة السالمة لقواعد الخطیرة واالنتھاكات البیئي، التلوث حاالت وكذلك الداخل، من
 . الجنسیة الجرائم

 تؤثر قد أخرى مخاوف أو مشكالت بأي البشریة الموارد إدارة عن ممثل إلى أو واالمتثال األخالقیات مسؤول أو فریقك قائد إبالغ یجب 
 والكحول التدخین سیاسات وخرق والغیاب، الكفاءة، وعدم الجماعیة، والصعوبات الفكري، التنمر حاالت مثل ،Capgemini على

 . إلخ اإلنترنت،/اإللكتروني البرید رسائل استخدام بشأن العمل مكان وقواعد

 فنلندا
 أو المراجعة أو الداخلیة المحاسبیة الضوابط أو بالمحاسبة یتعلق فیما السلوك سوء أو بالجرائم یتعلق فیما إال المخاوف عن اإلبالغ یمكن ال 

 .الرشوة أو والمالیة المصرفیة الجرائم

 فرنسا
 یلي بما المتعلقة المخاوف عن اإلبالغ یمكن : 

o المخالفات أو الجرائم  
o علیھ؛ وافقت أو فرنسا علیھ صدقت دولي التزام ألي والواضحة الخطیرة االنتھاكات 
o بانتظام؛ علیھ التصدیق یتم دولي التزام أساس على دولیة منظمة اتخذتھ انفرادي لعمل وواضح جسیم انتھاك 
o اللوائح؛ أو للقانون وواضح خطیر انتھاك  
o يالذ الضرر أو بالتھدید شخصیة معرفة الُمبلِّغ لدى یكون أن یجب الحالة، ھذه مثل في. العامة للمصلحة أضرار أو خطیر تھدید أو 

 العامة؛ بالمصلحة یلحق
o بالرشوة یتعلق فیما بالمجموعة الخاصة الفساد مكافحة سیاسة في أو/ و العمل أخالقیات مدونة في أحكاًما تنتھك حالة أو سلوك 

 .النفوذ في والتأثیر
 اإلفصاح مكنی وال الحمایة نطاق من القانونیة االمتیازات أو السریة الطبیة القضایا أو الوطني بالدفاع المتعلقة المسائل عن اإلفصاح یستثنى 

 .عنھ

 



 

 

 11من  7الصفحة   1، اإلصدار SpeakUpسیاسة 
Copyright ©  محفوظة لشركةCapgemini 2019. كافة الحقوق محفوظة  

 المجر
 سیاسة إلى الرجوع یرجى SpeakUp المجر على المطبقة المحلیة. 

 الھند
 سیاسة إلى الرجوع یرجى SpeakUp الھند على المطبقة المحلیة. 

 إیطالیا
 في العمل أخالقیات مدونة انتھاكات بشأن المخاوف عن اإلبالغ یمكن Capgemini المرسوم بموجب واإلداري التنظیمي النموذج أو/ و 

 .231/01 التشریعي

 لوكسمبورج

 استخدام یجوز ال SpeakUp المصرفیة والمسائل الداخلیة المحاسبیة والضوابط بالمحاسبة المتعلقة الداخلیة األمور عن لإلبالغ إال 
 .والرشوة

 المغرب
 صولاأل واختالس واالحتیال والسرقة الداخلیة والتجارة المصالح وتضارب المنافسة بقانون یتعلق فیما إال المخاوف عن اإلبالغ یمكن ال 

 .والتمییز الجنسي والتحرش والرشوة المالئم غیر المالي واإلبالغ المصرفیة والمسائل الحسابات ومراجعة المحاسبة في والمخالفات

 ھولندا
 مةالمنظ ألداء تھدید أو البیئة أو األشخاص سالمة على الخطر أو العامة، الصحة على الخطر أو القوانین، بانتھاك المخاوف تتعلق أن یجب 

 .إھمال أو مالئمة غیر ألفعال نتیجة سلیم نحو على
 عملك سیر أثناء بھا تتصل التي أو بھا تعمل التي المؤسسة داخل االستخدام بإساءة المتعلقة المخاوف عن إال اإلبالغ یمكن ال. 
 على تؤثر قد أخرى بمسائل تتعلق مخاوف أو قضایا أي عن اإلبالغ یجب Capgemini - بالموارد المتعلقة العامة المظالم ذلك في بما 

 أو فریقك لقائد مباشرةً  - )Beleid ongewenste omgangsvormen( ةالالئق غیر یاتالسلوكسیاسة ب المتعلقة والمخاوف البشریة
 .البشریة الموارد قسم عن لممثل أو واالمتثال األخالقیات مسؤول أو السري المستشار

 البرتغال
 الحسابات ومراجعة والمحاسبة والمالیة الرشوة بمسائل یتعلق فیما إال المخاوف عن اإلبالغ یمكن ال . 
 سري بشكل الشخصیة معلوماتك مع التعامل سیتم أنھ إال القانون؛ بموجب المجھولة بالبالغات یسمح ال. 
 فقط اإلداریة أو األساسیة الوظائف في الموظفین عن اإلبالغ یتم قد ذلك، إلى باإلضافة. 

 رومانیا
 یلي بما یتعلق فیما إال المخاوف عن اإلبالغ یمكن ال: 

o مثل المحتملة المخالفات 
 العادلة غیر المنافسة –
  Capgemini أعمال في الفساد أو الرشوة –
 المصالح تضارب –
 الداخل من التداول –
 جنائیة جریمة ارتكاب –

o من خطیرة حاالت 
  المصرفیة المسائل أو المراجعة أو المحاسبة –
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 الحیویة Capgemini مصالح تأثر –
o الفریق في عضو أي سالمة أو لصحة خطیر تھدید وجود حالة في 
o التمییز أو التحرش 

 روسیا
 اةحی عن تفاصیل على تحتوي أال ویجب العمل، في وسلوكھم الموظفین قبل من العمل واجبات بأداء المقدمة المخاوف تتعلق أن یجب 

 .الخاصة الحیاة ألسرار بھ المصرح غیر الكشف عن مسؤولین المخالفات عن المبلغون یكون قد وإال الخاصة، الموظفین

 سلوفاكیا جمھوریة
 یلي بما یتعلق فیما إال المخاوف عن اإلبالغ یمكن ال: 

o مثل المحتملة المخالفات 
 العادلة غیر المنافسة –
  Capgemini أعمال في الفساد أو الرشوة –
 المصالح تضارب –
 الداخل من التداول –
 جنائیة جریمة ارتكاب –

o من خطیرة حاالت 
  المصرفیة المسائل أو المراجعة أو المحاسبة –
 الحیویة Capgemini مصالح تأثر –

o الفریق في عضو أي سالمة أو لصحة خطیر تھدید وجود حالة في 
o التمییز أو التحرش 

 إسبانیا
 في األعمال أخالقیات وسیاسات مدونة انتھاكات أو القوانین بانتھاك یتعلق فیما إال المخاوف عن اإلبالغ یمكن ال Capgemini، مثل 

 . الحسابات ومراجعة والمحاسبة والمالیة الرشوة مسائل

 السوید
 لداخلیةا المحاسبیة والضوابط والمحاسبیة المالیة بالضوابط المتعلقة الخطیرة بالمخالفات یتعلق فیما إال المخاوف عن اإلبالغ یمكن ال 

 حالمصال على تؤثر التي األخرى المخالفات/السلوك سوء إلى باإلضافة والمالیة المصرفیة الجرائم وأمور والرشوة الحسابات ومراجعة
 . الحیاة أو الشخص لصحة التھدیدات أو للشركة الحیویة

 العلیا أو اإلداریة أو الرئیسیة الوظائف في الموظفین عن فقط اإلبالغ یتم قد ذلك، إلى باإلضافة . 

 الخصوصیة إشعار .2

 تعریفات 2.1

 یمكن الذي الشخص ھو تحدیده یمكن الذي الطبیعي والشخص تحدیده؛ یمكن أو محدد طبیعي بشخص تتعلق معلومات أي تعني" الشخصیة البیانات"
 إلى أو تاإلنترن عبر معرف أو الموقع بیانات أو التعریف رقم أو االسم مثل معرف، إلى بالرجوع خاص بشكل مباشر، غیر أو مباشر بشكل تحدیده،

 . الطبیعي لشخصا لھذا االجتماعیة أو الثقافیة أو االقتصادیة أو العقلیة أو الجینیة الھویة أو المحددة الفیزیولوجیة أو الفیزیائیة العوامل من أكثر أو واحد
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 .الشخصیة بیاناتھ معالجة تتم الذي الطبیعي الشخص تعني" بالبیانات المعنیون األشخاص"

 يأراض على المعالجة أو المراقبة عن المسؤول بھا یلتزم التي الشخصیة البیانات حمایة سیاسات تعني" BCR" أو "الملزمة الشركة قواعد"
 نم مجموعة في الثالثة البلدان من أكثر أو واحد في المعالجة أو المراقبة عن المسؤول إلى الشخصیة البیانات لنقل األعضاء الدول من دولة

 . مشترك اقتصادي نشاط في تعمل الشركات من مجموعة أو المشاریع،

 في التحكم حداتو من الشخصیة البیانات لنقل األوروبیة المفوضیة اعتمدتھا التي القیاسیة التعاقدیة الشروط تعني" األوروبي االتحاد نموذج بنود"
 القتصادیةا المنطقة أو األوروبي االتحاد خارج المنشأة البیانات معالجات أو البیانات في التحكم وحدات إلى األوروبي االتحاد في الموجودة البیانات

 . األوروبیة

 . بھا المعمول البیانات حمایة وأنظمة قوانین تطبیق مراقبة عن المسؤولة العامة السلطة تعني" اإلشرافیة السلطة"

 ولماذا؟ الشخصیة بیاناتك بمعالجة یقوم من 2.2

Capgemini Service SAS لشركة التابعة والشركات Capgemini SE )إلیھما یشار  ً  خط خالل من ،)"Capgemini" باسم معا
 من صیةالشخ البیانات معالجة عملیة تتم. الُمبلِّغ من المقدمة المخاوف في للتحقیق الشخصیة للبیانات اإلضافیة والمعالجة SpeakUp مساعدة

 وشفافة مفتوحة عمل بیئة تعزیز خالل من األخالقیة ثقافتھا وحمایة قیمھا على الحفاظ في المشروعة مصلحتھا أجل من Capgemini قبل
 .المخالفات عن اإلبالغ أنظمة لدیھا التي البلدان بعض في قانونیة اللتزامات واالمتثال وآمنة
 وما بك الخاصة االتصال وتفاصیل اسمك Capgemini (1) قبل من معالجتھا یمكن والتي تشاركھا التي والمعلومات الشخصیة البیانات تشمل

 على( المعلومات ھذه قدمت إذا بالغك في تذكرھم الذین لألشخاص األخرى الشخصیة والبیانات االسم (2) ؛Capgemini لدى موظفًا كنت إذا
 بیانات تتضمن قد والتي الحادث، لظروف وصف وكذلك المزعوم السلوك لسوء وصف (3) ؛)االتصال وتفاصیل الوظائف وصف المثال، سبیل

 .شخصیة

 الشخصیة؟ بیاناتك إلى الوصول یمكنھ من 2.3

 لجھة عتاب خدمة مزود ویدیرھا یستضیفھا خوادم على موجودة آمنة بیانات قاعدة في توفرھا التي والمعلومات الشخصیة البیانات تخزین سیتم
ً  تقدمھا التي المعلومات لتأمین تعاقدیة التزامات Capgemini مع Convercent أبرمت. أیرلندا في ،Convercent ھو خارجیة،  وفقا

 . بھ المعمول للقانون

ً  فیھا والتحقیق مخاوفك معالجة لغرض  Capgemini في الجماعي األخالقیات مكتب إبالغ یتم بھا، المعمول المحلیة القوانین بأحكام ورھنا
 في األخالقیات مكتب تقییم على اعتمادًا. لمخاوفك مراجعة أول بإجراء یقوم بدوره والذي تقدمھا، التي والمعلومات الشخصیة بالبیانات

 لوماتوالمع الشخصیة البیانات إلى الوصول یمكن حیث المناسب، اإلجراء التخاذ مخاوفك في بالنظر مخصص فریق تكلیف سیتم المجموعة،
 والتدقیق والمالیة البشریة والموارد األخالقیات إدارات ذلك في بما ،Capgemini في المعنیین الموظفین قبل من ومعالجتھا قدمتھا، التي

 في نیینالتق الموظفین قبل من محدودة، ظروف وفي ،)القانونیین المستشارین مثل( الخارجیون والمستشارون واإلدارة القانونیة واإلدارة الداخلي
Convercent . 

 خارجیة جھات أو/ و Capgemini لشركة التابعة الشركات إلى مخاوفك نطاق في قدمتھا التي والمعلومات الشخصیة البیانات نقل یتم قد لذلك، نتیجةً 
 "). االتحاد األوروبي(" األوروبي االتحاد خارج

 الملزمة Capgemini شركة قواعد ستحكمھ النقل ھذا فإن ،Capgemini لشركة التابعة الشركات إلى الشخصیة والمعلومات البیانات نقل یتم عندما
")BCR("، الملزمة الشركة قواعد حول المعلومات من لمزید. الشخصیة للبیانات الحمایة من مناسب مستوى یضمن ما :

rules/-corporate-binding-https://www.capgemini.com/resources/capgemini 

 إطار في قلالن یتم أن یجب الحالة ھذه وفي الصیانة، ألغراض األمریكیة المتحدة الوالیات من الشخصیة بیاناتك إلى الوصول یمكن ذلك، إلى باإلضافة
 . الشخصیة للبیانات الحمایة من مناسب مستوى وضمان النموذجیة، األوروبي االتحاد شروط

 غراضأل األخرى التنظیمیة السلطات أو اإلنفاذ سلطات أو/ و الشرطة إلى تقدمھا التي والمعلومات الشخصیة البیانات عن اإلفصاح أیًضا یتم قد
 .التحقیق

 الشخصیة؟ ببیاناتك Capgemini بھا ستحتفظ التي المدة ما 2.4

 ، سیتم حذف البیانات الشخصیة الواردة في البالغ عن المخاوف فوًرا عند إجراء ھذا التقییم. SpeakUpعندما تكون مخاوفك خارج نطاق 

 :لمدة قدمتھا التي الشخصیة بالبیانات االحتفاظ سیتم ،SpeakUp مساعدة خط نطاق في مخاوفك تكون عندما

https://www.capgemini.com/resources/capgemini-binding-corporate-rules/
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 أداة في المخاوف عن بالغك إغالق بعد أقصى كحد (2) شھرین SpeakUp، أو 
 األمر اقتضى إذا القضائي، أو التأدیبي اإلجراء مدة 
 بالتقادم سقطت التي المدة طوال بھا االحتفاظ فسیتم الشركة، ضد محتملة قضائیة دعوى وجود حالة في مطلوبة البیانات كانت إذا أنھ باستثناء 

 . المحتملة القضائیة الدعوى بخصوص

  تمارسھا؟ وكیف حقوقك ھي ما 2.5

 عالجةم على االعتراض أیًضا یمكنك. محوھا أو تصحیحھا أو الشخصیة بیاناتك إلى الوصول طلب یمكنك بالبیانات، معني شخص باعتبارك
 . آلیًا قراءتھ نویمك االستخدام وشائع منظم بتنسیق الشخصیة بیاناتك نقل طلب یمكنك ذلك، إلى باإلضافة. تقییدھا طلب أو الشخصیة، بیاناتك

 إلكتروني برید إرسال طریق عن Capgemini في البیانات لحمایة العالمي بالمسؤول االتصال یرجى الحقوق، ھذه ممارسة في ترغب كنت إذا
 سلطة أمام شكوى تقدیم أیًضا لك یحق أنھ مالحظة یرجى dpocapgemini.global@capgemini.com: التالي العنوان إلى

 .مختصة محكمة أمام أو/ و إشرافیة
 للحفاظ اإلخطار ھذا تأخر إذا إال مخاوفھم، عن البالغ بحالة یتعلق فیما بالمخاوف المعني الشخص بإخطار الفور على Capgemini ستقوم
) الُمبلِّغ ویةھ بتحدید تسمح قد التي البیانات باستثناء( بالمخاوف المتعلقة المعلومات إلى الوصول بالمخاوف المعني للشخص یحق. األدلة على

 .بھ ولالمعم للقانون وفقًا مكتملة غیر أو دقیقة غیر تكون قد التي الشخصیة بیاناتھ تصحیح وطلب

mailto:dpocapgemini.global@capgemini.com


 

 

 

 

 

 Capgemini عن نبذة

Capgemini رائدة شركة ھي  ً  في وھي الرقمي، والتحویل التكنولوجیة والخدمات االستشارات مجال في عالمیا
 میةوالرق السحابیة للتكنولوجیا المتطور العالم في العمالء فرص من كبیرة بمجموعة تعنى التي االبتكارات طلیعة

 تمكن الصناعة، قطاع في الكبیرة والخبرات عاًما 50 طوال یمتد الذي القوي تراثھا على وبناءً . والمنصات
Capgemini اإلستراتیجیات من بدًءا الخدمات من مجموعة خالل من التجاریة طموحاتھا تحقیق من المؤسسات 

 وھي. خاللھم ومن األشخاص من تأتي للتكنولوجیا التجاریة القیمة بأن Capgemini تؤمن. العملیات وحتى
 عائدات المجموعة سجلت. دولة 40 من أكثر في عضو 200000أكثر من  من تتألف الثقافات متعددة شركة
 . یورو ملیار 13.2 بقیمة 2018 لعام عالمیة

 .www.capgemini.com على شركتنا عن المعلومات من المزید على تعرف
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

الشخص الذي تم توجیھھا لھ. إذا لم تكن أنت المستلم المقصود، فأنت لست مخوالً بقراءة ھذه الرسالة أو طباعتھا  ھذه الرسالة موجھة فقط إلى
 مرسلأو االحتفاظ بھا أو نسخھا أو نشرھا أو توزیعھا أو استخدامھا أو أي جزء منھا. إذا تلقیت ھذه الرسالة عن طریق الخطأ، فیرجى إبالغ ال

 سخ ھذه الرسالة.على الفور وحذف جمیع نُ 

 Capgemini.تحتوي ھذه الرسالة على معلومات قد تكون ممیزة أو سریة وھي ملك مجموعة 
 . كافة الحقوق محفوظة.Capgeminiمحفوظة لشركة  2019 ©حقوق النشر 

®Rightshore  ھي عالمة تجاریة تابعة لشركةCapgemini. 
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