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س١بسخ
اإلثالؽ ػٓ اٌّخبٌفبد
ٚزّب٠خ ِمذِ ٟاٌجالؿبد
رٛخت س١بسخ ٚاخشاءاد اإلثالؽ ػٓ اٌّخبٌفبد (٠ٚشبس اٌٙ١ب فّ١ب ثؼذ "،السياسة جمعية البر الخيرية بالمحاني (٠ٚشبس
اٌٙ١ب فّ١ب ثؼذ "،جمعية البر الخيرية بالمحاني ػٍ ٝأػؼبء ِدٍس اإلداسح  ٚاٌّسئٛي اٌزٕف١زِٛٚ ٞظفِٚ ٟزطٛػ ٟاٌدّؼ١خ
االٌزضاَ ثّؼب١٠ش ػبٌ١خ ِٓ األخالق اٌشخظ١خ أثٕبء اٌؼًّ ِّٚبسسخ ٚاخجبرِٚ ُٙسئ١ٌٚبرٚ. ُٙرؼّٓ ٘زٖ اٌس١بسخ أْ ٠زُ
اإلثالؽ فٚ ٟلذ ِجىش ػٓ أِ ٞخبٌفخ أ ٚخطش خذ ٞأ ٚسٛء رظشف ِسزًّ لذ درؼشع ٌٙب ا ٌحِؼ١خ أ ٚأطسبة اٌّظٍسخ
أ ٚاٌّسزف١ذِٚ ٓ٠ؼبٌدخ رٌه ثشىً ِٕبست.
وّب ٠دت ػٍ ٝوبفخ ِٓ ٠ؼًّ ٌظبٌر جمعية البر الخيرية بالمحاني ِشاػبح لٛاػذ اٌظذق ٚإٌضا٘خ أثٕبء أداء ِسئ١ٌٚبرُٙ
ٚاالٌزضاَ ثىبفخ اٌمٛأٚ ٓ١اٌٍٛائر اٌّؼّٛي ثٙب .رٙذف ٘زٖ اٌس١بسخ اٌ ٝرشد١غ وً ِٓ ٠ؼًّ ٌظبٌر اٌدّؼ١خ ٌإلثالؽ ػٓ أ٠خ
ِخبؽش أِ ٚخبٌفبد ٚؽّؤٔز ُٙاٌ ٝأْ اٌم١بَ ثٙزا األِش آِٓ ِٚمجٛي ٚال ٕ٠ط ٞٛػٍ ٝأِ ٞسئ١ٌٚخ.
 .1النطاق:
رطجك ٘زٖ اٌس١بسخ ػٍ ٝخّ١غ ِٓ ٠ؼًّ ٌظبٌر اٌدّؼ١خ سٛاء وبٔٛا أػؼبء ِدٍس اداسح أِ ٚسئ ٓ١ٌٛرٕف١ز ٓ١٠أِٛ ٚظف ٓ١أٚ
ِزطٛػ ٓ١أِ ٚسزشبس ٓ٠ثظشف إٌظش ػٓ ِٕبطج ُٙف ٟايخّؼ١خٚ،ثذ ْٚأ ٞاسزثٕبء.
ّ٠ٚىٓ أ٠ؼب أل ِٓ ٞأطسبة اٌّظٍسخ ِٓ ِسزف١ذِٚ ٓ٠بٔسِٚ ٓ١زجشػٚ ٓ١ؿ١شُ٘ اإلثالؽ ػٓ أ٠خ ِخبؽش أِ ٚخبٌفبد.
 .2المخالفات:
رشًّ اٌّّبسسبد اٌخبؽئخ أِ ٞخبٌفبد خٕبئ١خ أِ ٚبٌ١خ أ ٚاإلخالي ثؤ ٞاٌزضاِبد لبٔ١ٔٛخ أ ٚرشش٠ؼ١خ أِ ٚزطٍجبد رٕظ١ّ١خ
داخٍ١خ

أ ٚرٍه اٌز ٟرشىً خطشاًا ػٍ ٝاٌظسخ أ ٚاٌسالِخ أ ٚاٌج١ئخ.

ٚرشًّ اٌّخبٌفبد اٌز٠ ٟزٛخت اإلثالؽ ػٕٙب،ػٍ ٝسج ً١اٌّثبي ال اٌسظشِ،ب :ٍٟ٠
 اٌسٍٛن ؿ١ش اٌمبٔ( ٟٔٛثّب ف ٟرٌه اٌششٛح أ ٚاٌفسبد)أ ٚسٛء اٌزظشف.
 سٛء اٌزظشف اٌّبٌ ( ٟثّب ف ٟرٌه ادػبء إٌفمبد اٌىبرثخ ،اسبءح اسزخذاَ األش١بء اٌمّ١خ ،ػٍّ١بد ؿس ً١األِٛاي أٚ
دػُ ٌدٙبد ِشج٘ٛخ).
 ػذَ اإلفظبذ ػٓ زبالد رؼبسع اٌّظبٌر (ِثً اسزخذاَ شخض ِٕظجٗ ف ٟاٌدّؼ١خ ٌزؼض٠ض ِظبٌسٗ اٌخبطخ أٚ
ِظبٌر ا٢خش ٓ٠فٛق ِظٍسخ اٌدّؼ١خ).
 اِىبٔ١خ االزز١بي (ثّب ف ٟرٌه اػبػخ،اخفبء أ ٚارالف اٌٛثبئك اٌشسّ١خ).
 اٌدشائُ اٌدٕبئ١خ اٌّشرىجخ،أ ٚاٌز٠ ٟزُ اسرىبثٙب،أ ٚاٌز٠ ٟسزًّ اسرىبثٙب أ٠ب وبْ ٔٛػٙب.

 ػذَ االٌزضاَ ثبٌس١بسبد ٚأٔظّخ ٚلٛاػذ اٌشلبثخ اٌذاخٍ١خ أ ٚرطج١مٙب ثظٛسح ؿ١ش طس١سخ.
 اٌسظٛي ػٍِٕ ٝبفغ أِ ٚىبفآد ؿ١ش ِسزسمخ ِٓ خٙخ خبسخ١خ ٌّٕر رٍه اٌدٙخ ِؼبٍِخ رفؼ١ٍ١خ ؿ١ش ِجشسح.
 اإلفظبذ ػٓ ِؼٍِٛبد سش٠خ ثطش٠مخ ؿ١ش لبٔ١ٔٛخ.
 اٌزالػتثبٌج١بٔبداٌّسبسج١خ 
 رٙذ٠ذطسخاٌّٛظفٚٓ١سالِز ُٙ
 أزٙبنلٛاػذاٌسٍٛناٌّٚ ٟٕٙاٌسٍٛنؿ١شاألخالل ٟ
 سٛءاسزخذاَاٌظالز١بدأٚاٌسٍطبداٌمبٔ١ٔٛخ 
ِ ئاِشحاٌظّذ ٚاٌزسزشفّ١ب٠زؼٍكثؤِٓٞاٌّسبئًاٌّزوٛسحأػالٖ
 .3الضمانات:
رٙذف ٘زٖ اٌس١بسخ اٌ ٝا ربزخ اٌفشطخ ٌىً ِٓ ٠ؼًّ ٌظبٌر جمعية البر الخيرية بالمحاني ٌإلثالؽ ػٓ اٌّخبٌفبد ٚػّبْ
ػذَ رؼشػٌ ُٙالٔزمبَ أ ٚاإل٠زاء ٔز١دخ ٌزٌهٚ.رؼّٓ اٌس١بسخ ػذَ رؼشع ِمذَ اٌجالؽ ٌخطش فمذاْ ٚظ١فزٗ إِٔ ٚظجٗ أٚ
ِىبٔزٗ االخزّبػ١خ ف ٟاٌدّؼ١خ ٚأل ٞشىً ِٓ أشىبي اٌؼمبة ٔز١دخ ل١بِٗ ثبإلثالؽ ػٓ أ٠خ ِخبٌفخ.شش٠طخ أْ ٠زُ اإلثالؽ ػٓ
اٌّخبٌفخ ثسسٓ ٔ١خ ٚأْ رزٛفش ٌذِ ٜمذَ اٌجالؽ ِؼط١بد اشزجبٖ طبدلخ ِٚؼمٌٛخٚ،ال  ُٙ٠ارا ارؼر ثؼذ رٌه ثؤٔٗ ِخطئ.
ِٓ أخً زّب٠خ اٌّظٍسخ اٌشخظ١خ ٌٍُ ثٍؾ ،فبْ ٘زٖ اٌس١بسخ رؼّٓ ػذَ اٌىشف ػٓ ٘٠ٛخ ِمذَ اٌجالؽ ػٕذ ػذَ سؿجزٗ فٟ
رٌهِ ،ب ٌُ ٕ٠ض اٌمبٔ ْٛػٍ ٝخالف رٌه.
ٚس١زُ ثزي وً خٙذ ِّىٓ ِٕٚبست ٌٍّسبفظخ ػٍ ٝوزّبْ ٚسش٠خ ٘٠ٛخ ِمذَ اٌجالؽ ػٓ أِ ٞخبٌفخٌٚ.ىٓ ف ٟزبالد ِؼٕ١خ ،
٠زٛخت ٌٍزؼبًِ ِغ أ ٞثالؽ أْ ٠زُ اٌىشف ػٓ ٘٠ٛخ ِمذَ اٌجالؽ ِٕٙٚ،ب ػٍ ٝسج ً١اٌّثبي ػشٚسح وشف اٌ٠ٛٙخ أِبَ أٞ
ِسىّخ ِخزظخ .وزٌه ٠زٛخت ػٍِ ٝمذَ اٌجالؽ اٌّسبفظخ ػٍ ٝسش٠خ اٌجالؽ اٌّمذَ ِٓ لجٍٗ ٚػذَ وشفٗ ألِٛ ٞظف أٚ
شخض آخش ٠ٚ.زٛخت ػٍ ٗ١أ٠ؼب ػذَ اخشاء أ٠خ رسم١مبد ثٕفسٗ زٛي اٌجالؽ .وّب رؼّٓ اٌس١بسخ ػذَ ا٠زاء ِمذَ اٌجالؽ
ةسجت اإلثالؽ ػٓ اٌّخبٌفبد ٚفك ٘زٖ اٌس١بسخ.
 .4إجراءات اإلبالغ عن مخالفة:
٠ - 1فؼً اإلثالؽ ػٓ اٌّخبٌفخ ثظٛسح ِجىشح زز٠ ٝس ًٙارخبر اإلخشاء إٌّبست ف ٟز.ٕٗ١
أْ ٠دت أْ ٠ى ْٛلبدساًا ػٍ ٝاثجبد أٔٗ لذَ اٌجالؽ ثسسٓ ٔ١خ.
 - 2ػٍ ٝاٌشؿُ ِٓ أٔٗ ال ٠طٍت ِٓ ِمذَ اٌجالؽ اثجبد طسخ اٌجالؽ ،اال ٖ
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٠زُ رمذ ُ٠اٌجالؽ خط١ب (ٚفك إٌّٛرج اٌّشفك) ػٓ ؽش٠ك اٌؼٕٛاْ اٌجش٠ذ -:ٞص  .ة( ) 43اٌشِض اٌجش٠ذٞ

( ) 21994

أ ٚاٌجش٠ذ اإلٌىزش: ٟٔٚ

mahani_ber@hotmail.com

 .5معالجة البالغ:
٠ؼزّذ اإلخشاء اٌّزخز ثخظٛص اإلثالؽ ػٓ أِ ٞخبٌفخ ٚفك ٘زٖ اٌس١بسخ ػٍ ٝؽج١ؼخ اٌّخبٌفخ رارٙب .ار لذ ٠زطٍت رٌه اخشاء
ِشاخؼخ ؿ١ش سسّ١خ أ ٚرذل١ك داخٍ ٟأ ٚرسم١ك سسّ٠ٚ. ٟزُ ارجبع اٌخطٛاد اٌزبٌ١خ فِ ٟؼبٌدخ أ ٞثالؽ:

 دلٌ َٛدٕخ اٌشىبٚ ٜٚاٌجالؿبد ػٕذ اسزالَ اٌجالؿبد ثبؽالع سئ١س ِدٍس اإلداسح  ٚاٌّسئٛي اٌزٕف١ز ٞجمعية البر الخيرية
بالمحاني (ارا ٌُ ٠ىٓ اٌجالؽ ِٛخٙب ػذ األخ١ش( ػٍِ ٝؼّ ْٛاٌجالؽ خالي أسجٛع ِٓ اسزالَ اٌجالؽ.
٠ زُ اخشاء ِشاخؼخ أ١ٌٚخ ٌزسذ٠ذ ِب ارا وبْ ٠زٛخت اخشاء رسم١ك ٚاٌشىً اٌز٠ ٞدت أْ ٠زخزٖ ّ٠ٚ.ىٓ زً ثؼغ اٌجالؿبد
ثذ ْٚاٌسبخخ إلخشاء رسم١ك.
٠ زُ رض٠ٚذ ِمذَ اٌجالؽ خالي  10أ٠بَ ثبشؼبس اسزالَ اٌجالؽ ٚسلُ ٘برف ٌٍزٛاطً.
 ارا رج ٓ١أْ اٌجالؽ ؿ١ش ِجشس ،فٍٓ ٠زُ اخشاء أ ٞرسم١ك اػبف٠ٚ. ٟى٘ ْٛزا اٌمشاس ٔٙبئ١ب ٚؿ١ش لبثً إلػبدح إٌظش ِب ٌُ ٠زُ
رمذ ُ٠اثجبربد اػبف١خ ثخظٛص اٌجالؽ.
 ارا رج ٓ١أْ اٌجالؽ ٠سزٕذ اٌِ ٝؼط١بد ِؼمٌٛخ ِٚجشسح٠،زُ ازبٌخ اٌجالؽ ا ٌِ ٝدٍس اإلداسح ٌٍزسم١ك ف ٟاٌجالؽ ٚاطذاس اٌزٛط١خ
إٌّبسجخ.
ٞ خت ػٍ ٝاٌٍدٕخ اٌّىٍفخ ثبٌزسم١ك ِٓ ِدٍس اإلداسح االٔزٙبء ِٓ اٌزسم١ك ف ٟاٌجالؽ ٚاطذاس اٌزٛط١خ خالي ػششح أ٠بَ ػًّ
ِٓ ربس٠خ ازبٌخ اٌجالؽ.
 رشفغ اٌٍدٕخ اٌّىٍفخ ثبٌزسم١ك رٛط١برٙب اٌ ٝسئ١س اٌّدٍس ٌٍّظبدلخ ٚاالػزّبد.
٠ زُ رسذ٠ذ اإلخشاءاد اٌزؤد٠ج١خ اٌّزشرجخ ػٍ ٝاٌّخبٌفخ ٚفك س١بسخ اٌدضاءاد ثبٌدّؼ١خ ٚلبٔ ْٛاٌؼًّ اٌسبس ٞاٌّفؼٛي.
ِ ز ٝوبْ رٌه ِّىٕب،رض٠ٚذ ِمذَ اٌجالؽ ثّؼط١بد ػٓ أ ٞرسم١ك ٠زُ اخشاإٖ ِٚ.غ رٌه،ال ٠دٛص اػالَ ِمذَ اٌجالؽ ثؤ ٞاخشاءاد
رؤد٠ج١خ أ ٚؿ١ش٘ب ِّب لذ ٠زشرت ػٍ ٗ١اخالي اٌدّؼ١خ ثبٌزضاِبد اٌسش٠خ ردبٖ شخض آخش.
 رٍزضَ اٌدّؼ١خ ثبٌزؼبًِ ِغ اإلثالؽ ػٓ أِ ٞخبٌفخ ثطش٠مخ ػبدٌخ ِٕٚبسجخٌٚ ،ىٕٙب ال رؼّٓ أْ رٕسدُ ؽش٠مخ ِؼبٌدخ اٌجالؽ

ِغ سؿجبد ِمذَ اٌجالؽ.
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