سياسة اإلبالغ عن المخالفات وحماية مقدمي
البالغات
الجمعية التعاونية ملنتجي البيض
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مقدمة
توجببببببة سياسببببببة وغجببببببخالات اإلبببببببالغ عببببببن المخالفببببببات وي بببببباخ غلي ببببببا ببببببي مببببببا ب ببببببد
وي ببببباخ غلي بببببا بببببي مبببببا ب بببببد الجم يبببببة
السياسبببببة الجم يبببببة الت او يبببببة لم تجبببببي الببببببي
علببببببببم لع ببببببببال مجلببببببببذ اإلداخف والمسببببببببزوم الت فيبببببببب ومببببببببو في الجم يببببببببة ا لتبببببببب ا
بم ببببببببباييخ عاليبببببببببة مبببببببببن امخببببببببباله ال خ بببببببببية ل بببببببببال ال مبببببببببم ومماخسبببببببببة واجببببببببببات
ومسببببببزوليات ن وت ببببببمن أبببببب إل السياسببببببة لن يببببببت اإلبببببببالغ ببببببي وقببببببت مبأببببببخ عببببببن ل
مخالفبببببببة لو خ بببببببخ جبببببببديا وسبببببببول ت بببببببخ م حتمبببببببم قبببببببد تت بببببببخ ل بببببببا الجم يبببببببة لو
ل ببببببحاة الم ببببببلحة لو المسببببببتفيدين وم الجببببببة لبببببب ب ببببببأم م اسببببببةن أمببببببا يجببببببة علببببببم
أا بببببببة مبببببببن ي مبببببببم ل بببببببال الجم يبببببببة مخاعببببببباف قواعبببببببد ال بببببببده وال اأبببببببة ل بببببببال لدال
مسببببببببزوليات وا لتبببببببب ا بأا ببببببببة القببببببببوا ين واللببببببببوا الم مببببببببوم ب ببببببببان ت ببببببببد أبببببببب إل
السياسبببببة غلبببببم ت بببببجي أبببببم مبببببن ي مبببببم ل بببببال الجم يبببببة لةببببببالغ عبببببن ليبببببة مخبببببا خ لو
مخالفبببببات و مببببب ت البببببم لن القيبببببا ب بببببب ا اممبببببخ مبببببن ومقببببببوم و ي بببببو علببببببم ل
مسزولية.

ال اه
ت بببببب أببببب إل السياسبببببة علبببببم جميببببب مبببببن ي مبببببم ل بببببال الجم يبببببة سبببببوال أبببببا وا لع بببببال
مجلببببببببببذ غداخف لو مسببببببببببزولين ت فيبببببببببب يين لو مببببببببببو فين لو مت ببببببببببوعين لو مست بببببببببباخين
ب ببببببخ ال ببببببخ عببببببن م ا ببببببب ببببببي الجم يببببببة وبببببببدون ل اسببببببت الن ويمأببببببن لي ببببببا
م مببببببن ل ببببببحاة الم ببببببلحة مببببببن مسببببببتفيدين ومببببببا حين ومتبببببببخعين وغيببببببخأ اإلبببببببالغ
عن لية مخا خ لو مخالفات.
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المخالفات
ت ببببببمم المماخسببببببات الخا ة ل مخالفات ج ا ية لو مالية لو اإلخالم ب الت امات قا و ية لو ت ببببببخي ية لو
مت لبات ت يمية داخلية لو تل التي ت ببأم خ خا علم ال ببحة لو السببالمة لو البي ة وت ببمم المخالفات التي
يتوجة اإلبالغ ع ا علم سبيم الم ام الح خ ما يلي:

المخالفة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13

السلو غيخ القا و ي بما ي ل الخ وف لو الفساد لو سول الت خ ن
سبببول الت بببخ المبببالي بمبببا بببي لببب ادعبببال ال فقبببات الأا ببببة غسبببالف اسبببتخدا ام بببيال
القيمة عمليات غسيم امموام لو دع لج ات م بوأةن
عبببد اإل بببا عبببن حبببا ت ت ببباخ الم بببال م بببم اسبببتخدا بببخ م بببب بببي الجم يبببة
لت ي م الح الخا ة لو م ال اآلخخين وه م لحة الجم ية ن
غمأا ية ا حتيام بما ي ل غ اعة غخفال لو غتال الو ا الخسمية ن
الجببببخا الج ا يببببة المختأبببببة لو التببببي يببببت اختأاب ببببا لو التببببي يحتمببببم اختأاب ببببا ليببببا أببببان
وع ان
عببببد ا لتبببب ا بالسياسببببات ول مببببة وقواعببببد الخقابببببة الداخليببببة لو ت بيق ببببا ب ببببوخف غيببببخ
حيحة
الح ببببوم علببببم م ببببا لو مأا بببب ت غيببببخ مسببببتحقة مببببن ج ببببة خاخجيببببة لمبببب تلبببب الج ببببة
م املة تف يلية غيخ مبخخفن
اإل ا عن م لومات سخية ب خيقة غيخ قا و يةن
التالعة بالبيا ات المحاسبية
ت ديد حة المو فين وسالمت
ا ت ا قواعد السلو الم ي والسلو غيخ امخالقي
سول استخدا ال الحيات لو السل ات القا و ية
مزامخف ال مت والتستخ يما يت ل ب من المسا م الم أوخف لعالإل
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ال ما ات
ت ببببد أبببب إل السياسببببة غلببببم غتاحببببة الفخ ببببة لأببببم مببببن ي مببببم ل ببببال الجم يببببة لةبببببالغ عببببن المخالفببببات
و بببمان عبببد ت خ ببب مبببم تقبببا لو اإليببب ال تيجبببة لببب ل ن وت بببمن السياسبببة عبببد ت بببخ مقبببد الببببالغ
ببببأم مببببن ل ببببأام ال قبببباة
لخ ببببخ قببببدان و يفتبببب لو م ببببب لو مأا تبببب ا جتماعيببببة ببببي الجم يببببة وم
تيجبببة قيامببب بببباإلبالغ عبببن ليبببة مخالفبببةن بببخي ة لن يبببت اإلببببالغ عبببن المخالفبببة بحسبببن يبببة ولن تتبببو خ
لببدم مقببد البببالغ مبب يببات ا ببتباإل ببادقة وم قولببة و ي بب غ ا ات بب ب ببد لبب ب بب مخ بب مببن لجببم
حمايبببة الم بببلحة ال خ بببية للمبلبببل بببتن أببب إل السياسبببة ت بببمن عبببد الأ ببب عبببن أويبببة مقبببد الببببالغ
القبببا ون علبببم خبببال لببب ن وسبببيت بببب ل لج بببد ممأبببن وم اسبببة
ع بببد عبببد خغبتببب بببي لببب مبببال يببب
للمحا بببة علبببم أتمبببان وسبببخية أويبببة مقبببد الببببالغ عبببن ل مخالفبببة ولأبببن بببي حبببا ت م ي بببة يتوجبببة
للت امبببم مببب ل ببببالغ لن يبببت الأ ببب عبببن أويبببة مقبببد الببببالغ وم بببا علبببم سببببيم الم بببام بببخوخف أ ببب
ال ويبببة لمبببا ل محأمبببة مخت بببةن أببب ل يتوجبببة علبببم مقبببد الببببالغ المحا بببة علبببم سبببخية الببببالغ المقبببد
خبببخن ويتوجبببة عليببب لي بببا عبببد غجبببخال ليبببة تحقيقبببات
مبببن قبلببب وعبببد أ بببف م مو ببب لو بببخ
ب فسببب حبببوم الببببالغن أمبببا ت بببمن السياسبببة عبببد غيببب ال مقبببد الببببالغ بسببببة اإلببببالغ عبببن المخالفبببات و ببب
أ إل السياسة.
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غجخالات اإلبالغ عن مخالفة
 1يف بببببم اإلببببببالغ عبببببن المخالفبببببة ب بببببوخف مبأبببببخف حتبببببم يسببببب م اتخبببببا اإلجبببببخال الم اسبببببة بببببي
حي ن
 2علبببببم البببببخغ مبببببن ل ببببب ي لبببببة مبببببن مقبببببد الببببببالغ غ ببببببات بببببحة الببببببالغ غ ل ببببب يجبببببة لن
يأون قادخا علم غ بات ل قد البالغ بحسن يةن
 3يبببببت تقبببببدي الببببببالغ خ يبببببا و ببببب ال مبببببو المخ ببببب عبببببن خيببببب ال بببببوان البخيبببببد للجم يبببببة
لو البخيد اإللأتخو ي للجم ية
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م الجة البالغ
ي تمبببد اإلجبببخال المتخببب بخ بببو اإلببببالغ عبببن ل مخالفبببة و ببب أببب إل السياسبببة علبببم بي بببة المخالفبببة
ات بببان غ قبببد يت لبببة لببب غجبببخال مخاج بببة غيبببخ خسبببمية لو تبببدقي داخليبببا وتحقيببب خسبببمين ويبببت اتببببا
الخ وات التالية ي م الجة ل بالغ
 1يقو اسببببببب ال بببببببخ لو اللج ة المسبببببببزولة ع د اسبببببببتال البالغات با ال خ يذ مجلذ اإلداخف
والمسببزوم الت في للجم ية غ ا ل يأن البالغ موج ا ببد امخيخ علم م ببمون البالغ خالم لسبببو
من استال البالغ.
 2يت غجخال مخاج ة لولية لتحديد ما غ ا أان يتوجة غجخال تحقي وال بببببأم ال يجة لن يتخ إلن ويمأن
البالغات بدون الحاجة إلجخال تحقي .
حم ب
 3يت ت ويد مقد البالغ خالم 11ليا بت اخ استال البالغ وخقم ا للتوا م.
 4غ ا تبين لن البالغ غيخ مبخخ لن يت غجخال ل تحقي غ بببببببا ين ويأون أ ا القخاخ ا يا وغيخ قابم
إلعادف ال خ مال يت تقدي غ باتات غ ا ية بخ و البالغ.
 5غ ا تبين لن البالغ يسببببببت د الم م يات م قولة ومبخخف يت غحالة البالغ غلم لج ة المخالفات للتحقي
ي البالغ وغ داخ التو ية الم اسبة.
 6يجة علم لج ة المخالفات ا ت ال من التحقي ي البالغ وغ ببداخ التو ببية خالم ع ببخف ليا عمم من
تاخيخ غحالة البالغ.
 7تخ لج ة المخالفات تو يات ا الم خ يذ المجلذ للم ادقة وا عتماد.
 8يت تحديد اإلجخالات الت ديبية المتختبة علم المخالفة و سياسة وقا ون ال مم الساخ المف وم.
يجو غعال
 9متم أان ل ممأ ا ت ويد مقد البالغ بم يات عن ل تحقي يت غجخازإلن وم ل
مقد البالغ ب غجخالات ت ديبية لو غيخأا مما قد يتختة علي ا خالم الجم ية بالت امات السبببببببخية تجاإل
خخ.
خ
 11تلتببب الجم يبببة بالت امبببم مببب اإلببببالغ عبببن ل مخالفبببة ب خيقبببة عادلبببة وم اسببببة ولأ بببا ت بببمن
لن ت سج خيقة م الجة البالغ م خغبات مقد البالغ.
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