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 تعليوبث هشاقبت اإلفصبح أو اإلبالغ عي اإلصببت بفريوط كىسوًب و/أو ادلخبلطت

  والتذابري ادلفشوضت دلٌع ًقل العذوي واًتشبسهب للوصببني والتقيذ ببإلجشاءاث 
 0202ٌت ــــ( لغ02ن )ـــــسقبع ـــــش الذفــصبدسة عي وصيش الصذت مبقتضً البٌذ )سابعب( هي أه

 

االثاا ع  ااه اال اابثخ ثفٕااسَض رعاامّ ٌااري الزاتٕماابد اراتٕماابد لسااجااخ اال صاابح كَ  -3المااب ح

رُزَوب َ/كَ الم بليخ لتمصبثٕه َالزقٕد ثبال سا اد َالزداثٕس المفسَضخ لمىاد وقا  

( َٔامااا  ثٍاااب لاااه رااابزٔر وباااسٌب  ااآ الجسٔااادح 4444الاااادَِ َاوزبااابزٌب لعاااىخ 

 السظمٕخ.

 
ٔعاااامٓ َشٔااااس الصااااذخ  ااااد ا لااااه المااااُففٕه لمزبثاااااخ َلسااجااااخ الم زجااااساد  -ك -4المااااب ح

زبفٕبد َكْ له المىبرد الصذٕخ لتزأرد له رقٕادٌب ثابال سا اد الصاب زح َالمع

  ه َشازح الصذخ  ٕمب ٔزاتن ثبالث ع  ه المصبثٕه ثفٕسَض رُزَوب.

ٔااز) رذسٔااس ل بلفااخ لتم زجااس كَ المعزباافّ كَ المىبااأح الصااذٕخ الم بلفااخ َ اان  -ة

   -ومُذج ٔازمدي َشٔس الصذخ ٔزأمه لب ٔتٓ :
 ىٍااب الم بلفااخ َزااا) الم بلفااخ َالااسا) الااُلىٓ لتمىبااأح  اظاا) الجٍااخ الصااب زح

َا ظ) الزجبزْ َ ىُان المىباأح َاظا) لبلمٍاب كَ اظا) المفاُت ثابلزُإد  ىٍاب 

َراابزٔر رذسٔااس الم بلفااخ اَ االغاا ح َوااُ  الم بلفااخ َاظاا) َرُإااد لذااسز َ/كَ 

 لذسزْ ضجط الم بلفخ.
 وعر َٔعت) الم بلف وع خ  ىٍب. ٔز) رذسٔس الم بلفخ  تّ ص س  -ج
رذبل الم بلفبد الزٓ ٔز) رذسٔسٌب الّ المد ٓ الابأل  ٓ لذممخ الجدأاخ الم زصاخ  - 

 َذلك ثبليسح الزقتٕدٔخ كَ االلمزسَوٕخ.
 

ٔعمٓ َشٔس الصذخ  د ا له المُففٕه لمزبثاخ َلسااجخ رقٕاد را  كز وآ كَ ك ىجآ  -ك-5المب ح

ثب لزصالبد المىصُ   تٍٕب  ٓ الجىد اكَ ( لاه الاس  لقٕ) كَ لزُا د  ٓ الممتمخ

 -: َلىٍب 4444( لعىخ 4الد ب  زا) ا
 ا لزصاأل ثبال صبح لتمصبثٕه َالم بليٕه . -3
 ا لزصاأل ثبلزداثٕس المز رح له الجٍبد الم زصخ لمىد رفبٓ الادَِ . -4
 ا لزصاأل ثزاتٕمبد لجبن رقصٓ ا َثئخ . -5
 لمزاتقخ ثبلذجس كَ الاصل المىصلٓ .ا لزصاأل ثبلزداثٕس َاال سا اد ا -6
 ا لزصاأل ثادأل القٕبأل ثأْ رصسر له  أوً وق  الادَِ لتتٕس . -7
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اذا صجزذ ل بلفخ كْ   ص ل لزصالبد المببز ئلٍٕب  ٓ الفقسح اك( له ٌري المب ح  -ة

   -ٔز) رذسٔس ل بلفخ َ ن ومُذج ٔازمدي َشٔس الصذخ ٔزأمه لب ٔتٓ:
اظ) الجٍخ الصب زح  ىٍب الم بلفخ َزا) الم بلفخ  َاظا) البا ص الم ابلف لاه 

ازثاااخ لقاابلد َزامااً الااُلىٓ كَ زااا) الُصٕقااخ السظاامٕخ لتٕااس ا ز واآ َ ىااُان 

الم اابلف َزااا) ٌبرفااً ان َ ااد  َراابزٔر رذسٔااس الم بلفااخ  َوااُ  الم بلفااخ َاظاا) 

 َرُإد لذسز َ/اَ لذسزْ ضجط الم بلفخ.
 

شازح الصذخ ا ظزابوخ ثُشازح الداختٕخ َلدٔسٔاخ ا لاه الاابأل لأاجط كْ ل بلفاخ لُ   -6المب ح 

 ( له ٌري الزاتٕمبد.5 دمبأل المب ح ا
 

ٔز) رصَٔد َشازح الصىب خ َالزجبزح َالزمُٔه ثزقبزٔس ُٔلٕاخ رجإه ك ادا  الم بلفابد   -7المب ح

   .الزٓ ر) رذسٔسٌب لتم زجساد َالمعزبفٕبد َالمىبرد الصذٕخ َا   ب
 

 تـــــــــــــــــــــــــــش الصذـــــوصي
 ذاثـالذكتىس ًزيش هفلخ عبياألعتبر 

 
  


