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مقدمة:

رٛجت س١بسخ ٚاجشاءاد اإلثالؽ ػٓ اٌّخبٌفبد ٚدّب٠خ ِمذِ ٟاٌجالؿبد لجمعية البر األهلية بالخفجي ػٍ ٝأػؼبء
ِجٍس اإلداسح  ٚاٌّسئٛي اٌزٕف١زِٛٚ ٞظفِٚ ٟزطٛػ ٟاٌجّؼ١خ االٌزضاَ ثّؼب١٠ش ػبٌ١خ ِٓ األخالق اٌشخظ١خ أثٕبء
اٌؼًّ ِّٚبسسخ ٚاججبرِٚ ُٙسئ١ٌٚبرٚ. ُٙرؼّٓ ٘زٖ اٌس١بسخ أْ ٠زُ اإلثالؽ فٚ ٟلذ ِجىش ػٓ أِ ٞخبٌفخ أ ٚخطش
جذ ٞأ ٚسٛء رظشف ِذزًّ لذ رزؼشع ٌٙب ٌجّؼ١خ أ ٚأطذبة اٌّظٍذخ أ ٚاٌّسزف١ذِٚ ٓ٠ؼبٌجخ رٌه ثشىً ِٕبست.
وّب ٠جت ػٍ ٝوبفخ ِٓ ٠ؼًّ ٌظبٌخ اٌجّؼ١خ ِشاػبح لٛاػذ اٌظذق ٚإٌضا٘خ أثٕبء أداء ِسئ١ٌٚبرٚ ُٙاالٌزضاَ ثىبفخ
اٌمٛأٚ ٓ١اٌٍٛائخ اٌّؼّٛي ثٙب .رٙذف ٘زٖ اٌس١بسخ اٌ ٝرشج١غ وً ِٓ ٠ؼًّ ٌظبٌخ اٌجّؼ١خ ٌإلثالؽ ػٓ أ٠خ ِخبؽش أٚ
ِخبٌفبد ٚؽّؤٔز ُٙاٌ ٝأْ اٌم١بَ ثٙزا األِش آِٓ ِٚمجٛي ٚال ٕ٠ط ٞٛػٍ ٝأِ ٞسئ١ٌٚخ.
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النطاق:

رطجك ٘زٖ اٌس١بسخ ػٍ ٝجّ١غ ِٓ ٠ؼًّ ٌظبٌخ اٌجّؼ١خ سٛاء وبٔٛا أػؼبء ِجٍس اداسح أِ ٚسئ ٓ١ٌٛرٕف١ز ٓ١٠أٚ
ِٛظف ٓ١أِ ٚزطٛػ ٓ١أِ ٚسزشبس ٓ٠ثظشف إٌظش ػٓ ِٕبطج ُٙف ٟاٌجّؼ١خٚ،ثذ ْٚأ ٞاسزثٕبء.
ّ٠ٚىٓ أ٠ؼب أل ِٓ ٞأطذبة اٌّظٍذخ ِٓ ِسزف١ذِٚ ٓ٠بٔذِٚ ٓ١زجشػٚ ٓ١ؿ١شُ٘ اإلثالؽ ػٓ أ٠خ ِخبؽش أٚ
ِخبٌفبد.
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المخالفات:

رشًّ اٌّّبسسبد اٌخبؽئخ أِ ٞخبٌفبد جٕبئ١خ أِ ٚبٌ١خ أ ٚاإلخالي ثؤ ٞاٌزضاِبد لبٔ١ٔٛخ أ ٚرشش٠ؼ١خ أِ ٚزطٍجبد
رٕظ١ّ١خ داخٍ١خ أ ٚرٍه اٌز ٟرشىً خطشا ػٍ ٝاٌظذخ أ ٚاٌسالِخ أ ٚاٌج١ئخ.
ٚرشًّ اٌّخبٌفبد اٌز٠ ٟزٛجت اإلثالؽ ػٕٙب،ػٍ ٝسج ً١اٌّثبي ال اٌذظشِ،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

أ ٚدػُ ٌجٙبد ِشج٘ٛخ).


ػذَ اإلفظبح ػٓ دبالد رؼبسع اٌّظبٌخ (ِثً اسزخذاَ شخض ِٕظجٗ ف ٟاٌجّؼ١خ ٌزؼض٠ض ِظبٌذٗ اٌخبطخ

أِ ٚظبٌخ ا٢خش ٓ٠فٛق ِظٍذخ اٌجّؼ١خ).


اِىبٔ١خ االدز١بي (ثّب ف ٟرٌه اػبػخ،اخفبء أ ٚارالف اٌٛثبئك اٌشسّ١خ).



اٌجشائُ اٌجٕبئ١خ اٌّشرىجخ،أ ٚاٌز٠ ٟزُ اسرىبثٙب،أ ٚاٌز٠ ٟذزًّ اسرىبثٙب أ٠ب وبْ ٔٛػٙب.



ػذَ االٌزضاَ ثبٌس١بسبد ٚأٔظّخ ٚلٛاػذ اٌشلبثخ اٌذاخٍ١خ أ ٚرطج١مٙب ثظٛسح ؿ١ش طذ١ذخ.



اٌذظٛي ػٍِٕ ٝبفغ أِ ٚىبفآد ؿ١ش ِسزذمخ ِٓ جٙخ خبسج١خ ٌّٕخ رٍه اٌجٙخ ِؼبٍِخ رفؼ١ٍ١خ ؿ١ش ِجشسح.



اإلفظبح ػٓ ِؼٍِٛبد سش٠خ ثطش٠مخ ؿ١ش لبٔ١ٔٛخ.



اٌزالػتثبٌج١بٔبداٌّذبسج١خ 



رٙذ٠ذطذخاٌّٛظفٚٓ١سالِز ُٙ



أزٙبنلٛاػذاٌسٍٛناٌّٚ ٟٕٙاٌسٍٛنؿ١شاألخالل ٟ



سٛءاسزخذاَاٌظالد١بدأٚاٌسٍطبداٌمبٔ١ٔٛخ 



ِئاِشحاٌظّذ ٚاٌزسزشفّ١ب٠زؼٍكثؤِٓٞاٌّسبئًاٌّزوٛسحأػالٖ 

.4

الضمانات:

رٙذف ٘زٖ اٌس١بسخ اٌ ٝاربدخ اٌفشطخ ٌىً ِٓ ٠ؼًّ ٌظبٌخ اٌجّؼ١خ ٌإلثالؽ ػٓ اٌّخبٌفبد ٚػّبْ ػذَ رؼشػُٙ
ٌالٔزمبَ أ ٚاإل٠زاء ٔز١جخ ٌزٌهٚ.رؼّٓ اٌس١بسخ ػذَ رؼشع ِمذَ اٌجالؽ ٌخطش فمذاْ ٚظ١فزٗ إِٔ ٚظجٗ أِ ٚىبٔزٗ
االجزّبػ١خ ف ٟاٌجّؼ١خ ٚأل ٞشىً ِٓ أشىبي اٌؼمبة ٔز١جخ ل١بِٗ ثبإلثالؽ ػٓ أ٠خ ِخبٌفخ.شش٠طخ أْ ٠زُ اإلثالؽ ػٓ
اٌّخبٌفخ ثذسٓ ٔ١خ ٚأْ رزٛفش ٌذِ ٜمذَ اٌجالؽ ِؼط١بد اشزجبٖ طبدلخ ِٚؼمٌٛخٚ،ال  ُٙ٠ارا ارؼخ ثؼذ رٌه ثؤٔٗ
ِخطئ.
ِٓ أجً دّب٠خ اٌّظٍذخ اٌشخظ١خ ٌٍّجٍؾ ،فبْ ٘زٖ اٌس١بسخ رؼّٓ ػذَ اٌىشف ػٓ ٘٠ٛخ ِمذَ اٌجالؽ ػٕذ ػذَ سؿجزٗ
ف ٟرٌهِ ،ب ٌُ ٕ٠ض اٌمبٔ ْٛػٍ ٝخالف رٌه.
ٚس١زُ ثزي وً جٙذ ِّىٓ ِٕٚبست ٌٍّذبفظخ ػٍ ٝوزّبْ ٚسش٠خ ٘٠ٛخ ِمذَ اٌجالؽ ػٓ أِ ٞخبٌفخٌٚ.ىٓ ف ٟدبالد
ِؼٕ١خ ٠ ،زٛجت ٌٍزؼبًِ ِغ أ ٞثالؽ أْ ٠زُ اٌىشف ػٓ ٘٠ٛخ ِمذَ اٌجالؽِٕٙٚ،ب ػٍ ٝسج ً١اٌّثبي ػشٚسح وشف
اٌ٠ٛٙخ أِبَ أِ ٞذىّخ ِخزظخ .وزٌه ٠زٛجت ػٍِ ٝمذَ اٌجالؽ اٌّذبفظخ ػٍ ٝسش٠خ اٌجالؽ اٌّمذَ ِٓ لجٍٗ ٚػذَ وشفٗ
ألِٛ ٞظف أ ٚشخض آخش ٠ٚ.زٛجت ػٍ ٗ١أ٠ؼب ػذَ اجشاء أ٠خ رذم١مبد ثٕفسٗ دٛي اٌجالؽ .وّب رؼّٓ اٌس١بسخ ػذَ
ا٠زاء ِمذَ اٌجالؽ ثسجت اإلثالؽ ػٓ اٌّخبٌفبد ٚفك ٘زٖ اٌس١بسخ.
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إجراءات اإلبالغ عن مخالفة:

-1

٠فؼً اإلثالؽ ػٓ اٌّخبٌفخ ثظٛسح ِجىشح دز٠ ٝس ًٙارخبر اإلجشاء إٌّبست ف ٟد.ٕٗ١

-2

ػٍ ٝاٌشؿُ ِٓ أٔٗ ال ٠طٍت ِٓ ِمذَ اٌجالؽ اثجبد طذخ اٌجالؽ ،اال أٔٗ ٠جت أْ ٠ى ْٛلبدسا ػٍ ٝاثجبد أٔٗ لذَ اٌجالؽ

ثذسٓ ٔ١خ.

٠ -3زُ رمذ ُ٠اٌجالؽ خط١ب (ٚفك إٌّٛرج اٌّشفك) ػٓ ؽش٠ك اٌؼٕٛاْ اٌجش٠ذِ :ٞذبفظخ اٌخفج - ٟص  .ة 494
اٌشِض اٌجش٠ذ31911 ٞ
أ ٚاٌجش٠ذ اإلٌىزش: ٟٔٚ

alber_khfj@hotmail.com
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معالجة البالغ:

٠ؼزّذ اإلجشاء اٌّزخز ثخظٛص اإلثالؽ ػٓ أِ ٞخبٌفخ ٚفك ٘زٖ اٌس١بسخ ػٍ ٝؽج١ؼخ اٌّخبٌفخ رارٙب .ار لذ ٠زطٍت رٌه
اجشاء ِشاجؼخ ؿ١ش سسّ١خ أ ٚرذل١ك داخٍ ٟأ ٚرذم١ك سسّ٠ٚ. ٟزُ ارجبع اٌخطٛاد اٌزبٌ١خ فِ ٟؼبٌجخ أ ٞثالؽ:


رمٌ َٛجٕخ اٌشىبٚ ٜٚاٌجالؿبد ػٕذ اسزالَ اٌجالؿبد ثبؽالع سئ١س ِجٍس اإلداسح  ٚاٌّسئٛي اٌزٕف١زٌٍ ٞجّؼ١خ

(ارا ٌُ ٠ىٓ اٌجالؽ ِٛجٙب ػذ األخ١ش( ػٍِ ٝؼّ ْٛاٌجالؽ خالي أسجٛع ِٓ اسزالَ اٌجالؽ.


٠زُ اجشاء ِشاجؼخ أ١ٌٚخ ٌزذذ٠ذ ِب ارا وبْ ٠زٛجت اجشاء رذم١ك ٚاٌشىً اٌز٠ ٞجت أْ ٠زخزٖ ّ٠ٚ.ىٓ دً ثؼغ

اٌجالؿبد ثذ ْٚاٌذبجخ إلجشاء رذم١ك.


٠زُ رض٠ٚذ ِمذَ اٌجالؽ خالي 11أ٠بَ ثبشؼبس اسزالَ اٌجالؽ ٚسلُ ٘برف ٌٍزٛاطً.



ارا رج ٓ١أْ اٌجالؽ ؿ١ش ِجشس ،فٍٓ ٠زُ اجشاء أ ٞرذم١ك 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 ادبٌخ اٌجالؽ اٌِ ٝجٍس اإلداسح ٌٍزذم١ك ف ٟاٌجالؽ

ٚاطذاس اٌزٛط١خ إٌّبسجخ.


٠جت ػٍ ٝاٌٍجٕخ اٌّىٍفخ ثبٌزذم١ك ِٓ ِجٍس اإلداسح االٔزٙبء ِٓ اٌزذم١ك ف ٟاٌجالؽ ٚاطذاس اٌزٛط١خ خالي

ػششح أ٠بَ ػًّ ِٓ ربس٠خ ادبٌخ اٌجالؽ.


رشفغ اٌٍجٕخ اٌّىٍفخ ثبٌزذم١ك رٛط١برٙب اٌ ٝسئ١س اٌّجٍس ٌٍّظبدلخ ٚاالػزّبد.



٠زُ رذذ٠ذ اإلجشاءاد اٌزؤد٠ج١خ اٌّزشرجخ ػٍ ٝاٌّخبٌفخ ٚفك س١بسخ اٌجضاءاد ثبٌجّؼ١خ ٚلبٔ ْٛاٌؼًّ اٌسبسٞ

اٌّفؼٛي.


ِز ٝوبْ رٌه ِّىٕب،رض٠ٚذ ِمذَ اٌجالؽ ثّؼط١بد ػٓ أ ٞرذم١ك ٠زُ اجشاإٖ ِٚ.غ رٌه،ال ٠جٛص اػالَ ِمذَ

اٌجالؽ ثؤ ٞاجشاءاد رؤد٠ج١خ أ ٚؿ١ش٘ب ِّب لذ ٠زشرت ػٍ ٗ١اخالي اٌجّؼ١خ ثبٌزضاِبد اٌسش٠خ رجبٖ شخض آخش.


رٍزضَ اٌجّؼ١خ ثبٌزؼبًِ ِغ اإلثالؽ ػٓ أِ ٞخبٌفخ ثطش٠مخ ػبدٌخ ِٕٚبسجخٌٚ ،ىٕٙب ال رؼّٓ أْ رٕسجُ ؽش٠مخ

ِؼبٌجخ اٌجالؽ ِغ سؿجبد ِمذَ اٌجالؽ.

ملحق :نموذج إبالغ عن مخالفة
معلومات مقدم البالغ (يمكن عدم تعبئة هذا الجزء إذا لم يرغب مقدم البالغ بكشف هويته)
االسم
الدور الوظيفي
اإلدارة
رقم الهاتف
البريد اإللكتروني
معلومات صندوق البريد
معلومات مرتكب المخالفة
االسم
الدور الوظيفي
اإلدارة
رقم الهاتف
البريد اإللكتروني
معلومات الشهود (إن وجدوا .وباإلمكان إرفاق ورقة إضافية في حالة وجود أكثر من شاهد)
االسم
الدور الوظيفي
اإلدارة
رقم الهاتف
البريد اإللكتروني
التفاصيل
طبيعة ونوع المخالفة
تاريخ ارتكاب المخالفة وتاريخ العلم بها
مكان حدوث المخالفة
بيانات أو مستندات تثبت ارتكاب المخالفة
أسماء أشخاص آخرين اشتركوا في ارتكاب
المخالفة
أية معلومات أو تفاصيل أخرى
تاريخ تقديم البالغ:

التوقيع:

