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 مقدمة .1

 يناس ) .............. لجمعية  ("السياسة" بفذ، ويما اليها  يناس)اإلاخالىاا  ـً ؤلابالك  اجشاااا ظياظة  صجس

 أـضاا مجلغ ؤلاداسر  اإلاعئ ٕ التىىيزأ  مصؼىي  متعصاي الجمفية ـلى ("لجمعيةا" بفذ، ويما اليها

 هزه   ضمً . معئ لياتهم  اجماتهم  مماسظة أجىاا الفمك الششخية مً ألا الً ـالية بمفاييت الالحنار

ت في ؤلابالك يتم أن العياظة  له  تفشض ٌذ مدتمك ظصا  خشه أ  جذأ  عش أ  مخالىة أأ ـً ممْش ٌ 

مً يفمك  ّاوة ـلى  ِما يجس.مىاظس بنٓك رلٔ  مفالجة الجمفية أ  أصحاب اإلاخلحة أ  اإلاعتىيذيً

 اللصاالذ  الٍصاهين بٓاوة  الالحنار معئ لياتهم أداا أجىاا  اللناهة الخذً ٌصاـذ لخالح الجمفية مشاـار

 ٕ  مخالىاا أ  مخاظش أية ـً ّك مً يفمك لخالح الجمفية لإلبالك وشجيق الى العياظة هزه تهذه. بها اإلافمص

ٕ  ألامش بهزا الٍيار أن الى  ظمؤهتهم  .معئ لية أأ ـلى يىعصأ   ال آمً  مٍمص

 

 النطاق .2

ّاهصا أـضاا مجلغ اداسر جميق ـلى العياظة هزه  عمَ أ  معئ لين  مً يفمك لخالح الجمفية ظصاا 

ين أ  معتناسيً  .اظتثىاا أأ  بذ ن  الجمفية، في مىاوبهم ـً الىؽش بخشه  ىىيزيين أ  مصؼىين أ  متعـص

ين  ليتهم  أ أيضا  يمًْ  أ  مخاظش أية ـً ؤلابالك مً أصحاب اإلاخلحة مً معتىيذيً  ماهدين  متبـت

 .مخالىاا

 

 املخالفات .3

 أ  ونشيفية أ  ٌاهصهية الحناماا بؤأ ؤلا الٕ أ  مالية أ  جىاالية مخالىاا أأ الشاظئة ونمك اإلاماسظاا

  ونٓك  لٔ التي أ  دا لية  ىؽيمية متعلماا
ًال
 .الميئة أ  العالمة أ  الصحة ـلى  عشا
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 :يلي ما الحخش، ال اإلامإ ظبيك ـلى ـنها، ؤلابالك يتصجس التي اإلاخالىاا  ونمك

 التخشه ظصا أ  (الىعاد أ  الشاصر رلٔ في بما)الٍاهصوي  ليت العلُص. 

 الٍيمة، ـملياا  ألااياا اظتخذار الٓاربة، اظاار الىىٍاا ادـاا رلٔ في بما)اإلاالي  ظصا التخشه

. (لعيك ألامصإ أ  دـم لجهاا منمصهة

 مخالحه لتفضيض الجمفية في مىخمه  شخ اظتخذار ممك)اإلاخالح  وفاسض خاالا ـً ؤلاوخاح ـذر 

 .(آلا شيً وًص مخلحة الجمفية أ  مخالح الشاوة

 (الشظمية الصجاالَ ا اله أ  ا ىاا اضاـة، رلٔ في بما)الاختيإ  امٓاهية. 

 ها ّان أيا اس ٓابها يدتمك التي أ  اس ٓابها، يتم التي أ  اإلاش ْمة، الجىاالية الجشاالم  .هـص

 صاـذ  أهؽمة بالعياظاا الالحنار ـذر ابة ٌ   .صحيدة ليت بخصسر  عميٍها أ  الذا لية الٌش

  ٕ  ليت  ىضيلية مفاملة الجهة  لٔ إلاىذ  اسجية جهة مً معتدٍة ليت مٓاوآا أ  مىاوق ـلى الحخص

 .مبتسر

 ٌاهصهية ليت بعشيٍة ظشية مفلصماا ـً ؤلاوخاح. 

 اإلاداظبية بالمياهاا التالـس  

 ظالمتهم اإلاصؼىين صحة تهذيذ  

 ُألا القي ليت اإلانهي  العلُص العلُص  اـذ اهتها  

 الٍاهصهية العلعاا أ  الخالخياا اظتخذار ظصا  

 مئامشرالخمت  التعحتويماَيتفلبؤأًماإلاعاالكاإلازّصسرأـاله 
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الضمانات  .4

 ـذر  ضمان اإلاخالىاا ـً لإلبالك لٓك مً يفمك لخالح الجمفية الىشوة ا اخة الى العياظة هزه تهذه

أ    ؼيىته وٍذان لشعش مٍذر المالك وفشض ـذر العياظة    ضمً.لزلٔ هتيجة ؤلايزاا أ  لالهتٍار وفشضهم

 .مخالىة أية ـً باإلبالك ٌيامه هتيجة الفٍاب أآإ مً آك مىخمه أ  مٓاهته الاجتماـية في الجمفية   أ

  مفٍصلة، وادٌة ااتماه مٍذر المالك مفعياا لذر  تصوش  أن هية بدعً اإلاخالىة ـً ؤلابالك يتم أن اشيعة

 .مخعئ رلٔ بؤهه بفذ ا طح ارا حهم  ال

 

وبن هزه العياظة  ضمً ـذر الْني ـً هصية مٍذر المالك  للمملن، الششخية اإلاخلحة خماية أجك مً

 للمداوؽة  مىاظس ممًْ جهذ ّك بزٕ  ظيتم. رلٔ  اله ـلى الٍاهصن  يىخ لم ما ـىذ ـذر سلمته في رلٔ،

 يتم أن بالك أأ للتفامك مق يتصجس مفيىة، خاالا في   لًْ.مخالىة أأ هصية مٍذر المالك ـً  ظشية ِتمان ـلى

 ِزلٔ. مختخة مدْمة أأ أمار الهصية ِني ضش سر اإلامإ ظبيك ـلى  منها هصية مٍذر المالك، ـً الْني

ذر ٌمله مً اإلاٍذر المالك ظشية ـلى اإلاداوؽة مٍذر المالك ـلى يتصجس  .آ ش  شخ أ  مصؼي  أ ِنىه ـ 

ٕ  بىىعه  دٍيٍاا أية اجشاا ـذر ـليه أيضا  يتصجس مٍذر المالك  ِما  ضمً العياظة ـذر ايزاا .المالك خص

  .العياظة هزه  وَ اإلاخالىاا ـً ؤلابالك بعبس

 

 إجساءات إلابالغ عن مخالفة .5

 

 اإلاىاظس في خيىه ؤلاجشاا ممْشر ختى يعهك ا خار بخصسر اإلاخالىة ـً ؤلابالك يىضك. 

 يٓصن  أن يجس أهه اال المالك، صحة اجماا مٍذر المالك مً يعلس ال أهه مً الشلم ـلى  
ًال
 اجماا ـلى ٌادسا

 .هية بدعً ٌذر المالك أهه
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 ظشيَ ـً (اإلاشوَ الىمصرر  وَ) عيا  المالك  ٍذيم يتم 

o  البتيذأ الفىصان :____________________________________________ 

o أ  البتيذ ؤلالْحت وي : _____________________________________________

 

 معالجة البالغ .6

 

 ٌذ ار .راتها اإلاخالىة ظميفة ـلى العياظة هزه  وَ مخالىة أأ ـً ؤلابالك بخخصص اإلاتخز ؤلاجشاا يفتمذ

 مفالجة في التالية الشعصاا ا ماؿ  يتم .سظمي  دٍيَ أ  دا لي  ذٌيَ أ  سظمية ليت اجشاا مشاجفة رلٔ يتعلس

:  بالك أأ

 اإلاعئ ٕ ؤلاداسر مجلغ ساليغ ـىذ اظتالر الماللاا باظالؿ_ (اظم الششخ أ  اللجىة اإلاعئ لة)__ يٍصر  

 اظتالر  الٕ أظمصؿ مً المالك مضمصن  ـلى) ألا يت ضذ مصجها يًْ المالك لم ارا)للجمفية  التىىيزأ

 .المالك

 خك  يمًْ .يتخزه أن يجس الزأ  النٓك  دٍيَ اجشاا يتصجس ّان ارا ما لتدذيذ أ لية مشاجفة اجشاا يتم 

 . دٍيَ إلجشاا الحاجة الماللاا بذ ن  بفض

 للتصاوك ها ي  سٌم المالك اظتالر  أيار ببافاس10 الٕ المالك مٍذر  ض يذ يتم. 

 ادر ٌابك  ليت جهااليا الٍشاس هزا  يٓصن  .اضافي  دٍيَ أأ اجشاا يتم ولً مبتس، ليت المالك أن  مين ارا  إـل

 .المالك بخخصص اضاوية اجما اا  ٍذيم لم يتم ما الىؽش

 المالك في للتدٍيَ ___________ الى المالك اخالة يتم  مبتسر، مفٍصلة مفعياا الى يعتىذ المالك أن  مين ارا 

 .اإلاىاظمة  اوذاس التصوية
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 اسيخ مً ـمك أيار ـنشر  الٕ التصوية  اوذاس المالك في التدٍيَ مً الاهتهاا ___________ ـلى يجس  

 .المالك اخالة

 تماد للمخادٌة اإلاجلغ ساليغ الى  صوياتها_____________  شوق  . الـا

 اهصن ______________ ظياظة  وَ اإلاخالىة ـلى اإلاحت مة التؤديبية ؤلاجشاااا  دذيذ يتم  العاسأ  الفمك ٌ 

 ٕ  .اإلاىفص

 اـالر يجصص  ال رلٔ،  مق .اجشاإه يتم  دٍيَ أأ ـً بمفعياا المالك مٍذر  ض يذ ممْىا، رلٔ ّان متى 

  جاه العشية بالحناماا ا الٕ الجمفية ـليه يحت س ٌذ مما ليتها أ   ؤديبية اجشاااا بؤأ مٍذر المالك

 .آ ش  شخ

 يسجم أن  ضمً ال  لْنها  مىاظمة، ـادلة بعشيٍة مخالىة أأ ـً ؤلابالك مق بالتفامك الجمفية  لحنر  

 .المالك مٍذر سلماا مق مفالجة المالك ظشيٍة
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نموذج إبالغ عن مخالفة : ملحق

 (يمًْ ـذر وفمئة هزا الجضا ارا لم يشلس مٍذر المالك بْني هصيته)مفلصماا مٍذر المالك 

 الاظم 

 الذ س الصؼيىي 

 ؤلاداسر  

م الها ي   ٌس

 البتيذ ؤلالْحت وي 

 مفلصماا وىذً  البتيذ 

مفلصماا مش ْس اإلاخالىة 

 الاظم 

 الذ س الصؼيىي 

 ؤلاداسر  

م الها ي   ٌس

 البتيذ ؤلالْحت وي 

 ( باإلمٓان اسواً  سٌة اضاوية في خالة  جصد أِثت مً ااهذ. ان  جذ ا)مفلصماا النهصد 

 الاظم 

 الذ س الصؼيىي 

 ؤلاداسر  

م الها ي   ٌس

 البتيذ ؤلالْحت وي 

التىاويك 

 ظميفة  هصؿ اإلاخالىة 
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 اسيخ اس ٓاب اإلاخالىة   اسيخ الفلم 

بها 

 

 

 مٓان خذ ث اإلاخالىة 

 

 

بياهاا أ  معتىذاا  مبت اس ٓاب 

اإلاخالىة 

 

 

 

صا  أظماا أ شاص آ شيً ااحّت

في اس ٓاب اإلاخالىة 

 

 

 

 أية مفلصماا أ   ىاويك أ شر 

 

 

 

 

يق:  اسيخ  ٍذيم المالك : التٌص

 


