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ايكغِ األ – ٍٚايتعضٜؿات
ٜكصز باملصطًشات اآلت ١ٝاملعاْ ٞاملٛضش ١قض ٜٔنٌ َٓٗا أُٜٓا ٚصرت يف ٖش ٙايٛثٝك ١أَ ٚالسكٗا أَ ٚضؾكاتٗا،
ٚؾكاً يًتعضٜؿات ايٛاصر ٠أرْا-:ٙ
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ايٓعاّْ :عاّ ايضُإ ايصش ٞايتعا ْٞٚاملطبل يف املًُه.١
ايتأَني :ايبَـّٝـَٓـ ١ايزاي ١عً ٢قٝاّ ايتػط ١ٝايتأَ ١ٝٓٝمبٛدب ٖش ٙايٛثٝكَ ١ع دزٚهلا َٚالسكٗا أٚ
َضؾكاتٗا.
َز ٠ايتأَني :املز ٠املب ١ّٓٝيف دز ٍٚايٛثٝك ١اييت ٜبك ٢ؾٗٝا ايتأَني عاص ٟاملؿع.ٍٛ
َز ٠عضٜإ املؿع ٍٛعضٜإ ايتػط :)١ٝعزر األٜاّ اييت عته ٕٛايٛثٝك ١خالهلا ْاؾش ٠املؿع َٔ ٍٛتاصٜخ
ايزخ ٍٛإىل املًُه.١
تاصٜخ االبتزا :٤ايتاصٜخ املب ّٔٝيف دز ٍٚايٛثٝكٚ ١ايش ٟتبز ٤عٓز ٙايتػط ١ٝايتأَ.١ٝٓٝ
املٓؿعْ :١ؿكات تٛؾري اـزَ ١ايصش ١ٝاييت تؾًُٗا ايتػط ١ٝايتأَ ١ٝٓٝضُٔ اؿزٚر املب ١ٓٝيف دزٍٚ
ايٛثٝك.١
ايتػط ١ٝايتأَ :١ٝٓٝاملٓاؾع ايصش ١ٝاألعاع ١ٝاملتاس ١يًُغتؿٝز ٚاحملزر ٠يف ٖش ٙايٛثٝك.١
سزٚر ايتػط :١ٝاؿز األقص ٢ملغؤٚي ١ٝايؾضن ١نُا ٖ ٛقزر يف دز ٍٚايٛثٝك ١بايٓغب ١أل ٟؽد
َؤَٔ ي٘.
املٛطٔ األصً :ٞاملهإ ايشٜٛ ٟدز ب٘ املكض ايزاٚ ِ٥ايضٝ٥ػ يًُؤَٔ ي٘.
أطضاف ايعالق ١ايتأَ :١ٝٓٝمحً ١ايٛثا٥ل ٚؽضنات ايتأَني ايصشٚ ٞؽضنات إراصَ ٠طايبات ايتأَني
ايصشَٚ )TPA ٞكزَ ٛاـزَ.١
ؽضن ١ايتأَني :ؽضن ١ايتأَني ايتعا ْٞٚاملصُضح هلا بايعٌُ يف املًُه َٔ ١قبٌ املؤعغٚ ١اييت مت تأًٖٗٝا
ملُاصع ١أعُاٍ ايضُإ ايصش ٞايتعا َٔ ْٞٚقبٌ اجملًػ.
ساٌَ ايٛثٝك :١ايؾد ايطبٝع ٞأ ٚاملعٓ ٟٛايش ٟصزصت ايٛثٝك ١بامس٘.
املؤَٔ ي٘ املغتؿٝز) ٖٛ :ايؾد املتكزّ يًشص ٍٛعً ٢تأؽري ٠رخ ٍٛإىل املًُه ١ايعضب ١ٝايغعٛر١ٜ
بػضض ايظٜاص - ٠أ ٚمتزٜزٖا -أ ٚبػضض املضٚص ،ايش ٟتكضصت ايتػط ١ٝيصاؿ٘ مبٛدب ٖش ٙايٛثٝك.١
َكزّ اـزَ :١املضؾل ايصش ٞاؿه / َٞٛغري اؿه )َٞٛاملصضح ي٘ بتكز ِٜاـزَات ايصش ١ٝيف املًُه١
ٚؾكاً يألْعُٚ ١ايكٛاعز سات ايعالقٚ ١املعتُز َٔ اجملًػٚ ،عً ٢عب ٌٝاملجاٍَ :غتؾؿَ ،٢ضنظ
تؾد ، ٝعٝار ،٠صٝزي ،١ٝكتربَ ،ضنظ عالز طبٝع ٞأَ ٚضنظ عالز باإلؽعاع.
ؽبهَ ١كزَ ٞاـزَ ١املعتُز :٠فُٛعَ ١كزَ ٞاـزَ ١ايصش ١ٝاملعتُز َٔ ٜٔاجملًػ ٚاحملزرَٔ ٜٔ
قبٌ ؽضن ١ايتأَني ايصش ٞيتكز ِٜاـزَ ١يًُؤَٔ ي٘ ٜٚتِ سيو بايكٝز َباؽض ٠عً ٢سغاب ؽضن١
ايتأَني عٓز إبضاط املؤَٔ ي٘ بطاق ١تأَني عاص ١ٜاملؿع ٍٛعً ٢إٔ تتضُٔ ٖش ٙايؾبهَ ١غتٜٛات
اـزَات ايصش ١ٝايتاي:١ٝ
 املغت ٣ٛاأل ٍٚايضعا ١ٜايصش ١ٝاألٚي.)١ٝ املغت ٣ٛايجاْ ٞاملغتؾؿٝات ايعاَ.)١ املغت ٣ٛايجايح املغتؾؿٝات ايتدصص ١ٝأ ٚاملضدع.)١ٝ4
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ايطبٝب املضخَّ َُ :ظا ١َٓٗ ٍٚايطب بعز سصٛي٘ عً ٢املؤٌٖ ايعًُ ٞاملٓاعب ٚاملضخ ي٘ مبظاٚي١
َٗٓ ١ايطب َٔ قبٌ اهل ١٦ٝايغعٛر ١ٜيًتدصصات ايصشٜٚ ١ٝهَ ٕٛؤٖالًَٚ ،كبٛالً َٔ ساٌَ ايٛثٝك١
ٚايؾضن ١يتكز ِٜاملعاؾ ١اييت ميهٔ املطايب ١بايتعٜٛض عٔ تهايٝؿٗا املار ١ٜمبٛدب ٖش ٙايٛثٝك.١
ايعً :١املضض أ ٚايزا ٤ايشٜ ٟصٝب ايؾد املؤَٔ يٜ٘ٚ ،تطًب بايضضٚص ٠اؿص ٍٛعًَ ٢عاؾ ١طب١ٝ
َٔ طبٝب َضخ قبٌ ٚخالٍ َز ٠ايتأَني.
سارخ ايغري ٖٛ :إصطزاّ غري َكصٛر ٚغري َضغٛب ؾ ٘ٝيعضب ،١أَ ٚضنبَٝ ١هاْٝه ١ٝأ ٚنٗضبا١ٝ٥
عٛا ٤ناْت عٝاص ٠أ ٚساؾً ،١خاص ١أ ٚعاََ ،١ع عضب ١أَ ٚضنب ١أخض ،٣يف سايٚ ١قٛف أ ٚسضن ،١أٚ
َع دغِ ثابت نايبٓا ٤أ ٚاؿادظ أ ٚايعُٛر أ ٚايؾذض ٠أَ ٚا ؽاب٘ ،أَ ٚع ؽد َٔ املؾا ،٠يف أَٔ ٟ
ايطضم أ ٚايؾٛاصع ،مما قز ٜؤر ٟإىل إصابات دغز ١ٜخؿٝؿ ١ايؾز ٠إىل ايؾزٜز ٠اـطٛصٚ ،٠قز تصٌ
ؿز اإلعاق ١اؾغز ١ٜأ ٚإىل ايٛؾا ٠أ ٚخغا٥ض َار ١ٜدظ ١ٝ٥أ ٚنً ١ٝيف املُتًهات.
ايٛعا٥ط اـاصد ١ٝايعٓٝؿ :١أٚ ٟعا٥ط ٜٓتر عٓٗا سارخ أ ٚإصاب ١يًُؤَٔ ي٘.
األخطاص ايؾدص :١ٝأ ٟؾعٌ ٜك ّٛب٘ ايؾد أ ٚأ ٟمماصعٜ ١ك ّٛبٗا ايؾد َتعاصف عً ٢أْٗا
َٓط ١ٜٛعً ٢كاطض ايتعضض يالصاب ١مبضض أ ٚسارخ ،أَ ٚتٛقع إٔ ؼزخ َضاعؿ ١ملضض أ ٚإصاب١
عابك.١
اؿاي ١ايطاص :١٥ايعالز ايطيب ايطاص ٤٣ايش ٟتكتض ٘ٝاؿاي ١ايطب ١ٝيًُغتؿٝز إثض ٚقٛع سزخ ،أ ٚعاصض
أ ٚساي ١صش ١ٝطاص ١٥تغتزع ٞايتزخٌ ايطيب ايغضٜع.
ايتٓ ِٜٛيف املغتؾؿ :٢تغذ ٌٝايؾد املؤَٔ ي٘ نُضٜض َُٓ َّّٛيف املغتؾؿ ٢ست ٢صباح اي ّٛٝايتايٞ
عً ٢األقٌ بٓا ٤عً ٢ؼ َٔ ٌٜٛايطبٝب املدت .
اؿغاع :١ٝؼغػ ايؿضر ،بصؿ ١خاص ،١ألْٛاع َع َٔ ١ٓٝايػشا ،٤ايزٚا ،٤ايطكػ ،غباص ايطًَع أ ٚأ١ٜ
قزثات أخض َٔ ٣ايٓباتات ،اؿؾضات ،اؿٛٝاْات ،املعارٕ ،ايعٓاصض أ ٚاملٛار األخض ،٣سٝح ٜعاْ ٞايؿضر
صرٚر ؾعٌ بزْٜ ١ٝغببٗا اإلتصاٍ املباؽض أ ٚغري املباؽض بتًو املٛار مما ٜتغبَّب يف ساالت َجٌ ايضب ،ٛع٤ٛ
اهلضِ ،اؿهاى ،اؿُ ٢ايكؾِّ ،١ٝاألنظميا ،ايصزاع.
ايتؾ ُّٙٛاـًَك :ٞاـًٌ ايٛظٝؿ ٞأ ٚايهُٝٝا ٞ٥أ ٚايبٓا ٞ٥ايشٜ ٟهَٛ ٕٛدٛراً عار ٠قبٌ ايٛالر ٠عٛا٤
بايٛصاث ١أْ ٚتٝذ ١يًعٛاٌَ ايب ١ٝ٦ٝسغب ايعضف ايطيب.
اؿٌُ ٚايٛالر :٠أ ٟساي ١محٌ  /ٚأٚ ٚالرٜٚ ٠ؾٌُ سيو ايٛالر ٠ايطبٝعٚ ١ٝايكٝصضٚ ١ٜاإلدٗاض َع
َضاعا ٠اؿاالت ايٛاصر ٠ضُٔ االعتجٓا٤ات ايػري َػطا ٠مبٛدب ٖش ٙايٛثٝك.)١
اإلخال ٤ايطيب ايطاصْ :٤٣كٌ املضٜض إىل أقضب َضنظ طيب راخٌ ٚخاصز املًُه ١تتٛؾض ؾ ٘ٝاـزَ١
ايصش ١ٝاييت حيتادٗا املضٜض.
اؿاالت ايٓؿغ :١ٝإضطضاب يف ايتؿهري أ ٚاملظاز أ ٚاإلرصاى أ ٚايشانض ٠أ ٚايكزصات ايعكً ١ٝبعضٗا أ ٚنًٗا.
ساالت اإلعاقَ :١صطًشاً داَعاُ ٜضِ ؼت َعًت٘ األؽهاٍ املدتًؿ ١يإلعتالٍ  /اـًٌ ايعض،ٟٛ
ٚقزٚر ١ٜايٓؾاطٚ ،ايكٛٝر اييت ؼز َٔ املؾاصن.١
إعار ٠ايتأٖ ٌٝايعالز ايطبٝع :)ٞدظَ ٤هٌُ يًضعا ١ٜايصش ١ٝايؾاًَٚ ١تطبٝكاتٗا َٔ أدٌ إعار٠
ايؾد ايشٜ ٟعاْ َٔ ٞضعـ َغتُض إىل أؾضٌ َغت َٔ ٣ٛاألرا ٤يف سٝات٘ األعضٚ ١ٜاالدتُاع١ٝ
ٚايش ٟبزٚص ٙعٝظٜز َٔ ؾاعًْ ١ٝعاّ ايضعا ١ٜايصش ١ٝايش ٟميهٔ إٔ ٜكاؼ بايتهًؿٚ ١ؼً ٌٝاملٓاؾع.
ايكغط االؽرتاى) ٖٛ :املبًؼ ايٛادب األرا ٤يؾضن ١ايتأَني َٔ قبٌ ساٌَ ايٛثٝكَ ١كابٌ ايتػط١ٝ
ايتأَ ١ٝٓٝاييت تٛؾضٖا ايٛثٝك ١خالٍ َز ٠ايتأَني.
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أعاؼ ايتكٝٝز املباؽض أ ٚعً ٢سغاب ايؾضن :١تغٗٝالت عزّ ايزؾع املٛؾض ٠يألؽدا املؤََّٔ هلِ يز٣
َكزّ أَ ٚكزَِّ ٞاـزَ ١املعَّٓٝني َٔ قِبٌَ ايؾضن ١سٝح ٜتِ ٚؾكاً يشيو قٝز مجٝع تًو املصاصٜـ
َباؽض ٠عً ٢سغاب ايؾضن.١
أعاؼ تعٜٛض ايبزٍ :األعًٛب املتبع يتعٜٛض ساٌَ ايٛثٝك ١عٔ ايٓؿكات ايكابً ١يالعتعاض ١اييت
ٜتشًُٗا املؤَٔ ي٘ ٜٚكزّ عٓٗا َطايب.١
ايٓؿكات ايكابً ١يالعتعاض :١املصاصٜـ ايؿعً ١ٝاملُٓؿكَ ١كابٌ خزَات َٛٚار ٚأدٗظ ٠غري َغتجٓا٠
خ بغبب عًّ١
مبٛدب ايكغِ ايجايح َٔ ايٛثٝك ١املضؾك ١بٗش ٙايال٥ش ،١عً ٢إٔ ٜصؿٗا طبٝب َُض َّ
تعضض هلا املؤَٔ ي٘ ؽضٜط ١إٔ ته ٕٛتًو ايٓؿكات ضضٚصَٚ ١ٜعكٛيَٚ ١عتار ٠يف ايٛقت ٚاملهإ ايشٟ
متت ؾ.٘ٝ
املطايب :١طًب َكزّ إىل ؽضن ١ايتأَني أ َٔ ٚميجًٗا َٔ َكزّ خزَ ١أ ٚاملؤَٔ ي٘ أ َٔ ٚساٌَ
ايٛثٝك ،١بػضض اعتعاض ١قْ ١ُٝؿكات اـزَات ايصش ١ٝاملؾُٛي ١ضُٔ تػط ١ٝايٛثٝكٚ ،١املؾؿٛع
باملغتٓزات املايٚ ١ٝايطب ١ٝاملؤٜز ٠ي٘.
املغتٓزات املؤٜز ٠يًُطايب :١مجٝع املغتٓزات اييت تجبت عُض املؤَٔ ي٘ ٚدٓغٝت٘ ٜٖٛٚت٘ ٚعضٜإ
ايتػط ١ٝايتأََٚ ١ٝٓٝالبغات ٚقٛع اؿزخ ايٓاؽ ١٦عٓ٘ تًو املطايبَٚ ١ا ٜجبت عزار ايتهايٝـ .نُا
تؾٌُ َغتٓزات أخضَ ٣جٌ تكضٜض ايؾضط ،١ايؿٛاتري ،اإلٜصاالت ،ايٛصؿات ايطب ،١ٝتكضٜض ايطبٝب،
اإلسايٚ ١ايتٛصٝاتٚ ،أَ ١ٜغتٓزات أخض ٣قز تطًبٗا ايؾضن.١
تعٜٛض ايٓؿكات يف سارخ ايغريَ :طايب ١طبْ ١ٝامج ١عٔ سارخ عري يتػط ١ٝؽد َصاب ْتٝذ١
ٖشا اؿارخ  ٚعٛا ٤نإ ٖ ٛايصارّ أ ٚاملصزٚ ،ّٚإسا ناْت ْؿكات املطايبٖ ١ش ٙقابً ١يالعتعاض١
يًؾد املصاب مبعٓ ٢أْٗا َػطا ٠مبٛدب أ ٟخط ١أ ٚبضْاَر أ ٚتأَني آخض أَ ٚا ؽاب٘ سيو ،ؾإٕ عً٢
ؽضن ١ايتأَني اييت مت إبالغٗا أٚال َغؤٚي ١ٝتػط ١ٝايؾد املصاب َٚتابع ١عالد٘ طبٝا َٚغؤٚي١ٝ
تعٜٛض تًو ايٓؿكاتٚ ،ؼٌ قٌ املؤَٔ ي٘ أ ٟايؾد املصاب يف َطايب ١ايػري بزؾع سصتِٗ ايٓغب١ٝ
َٔ تًو املطايب.١
املصاصٜـ ايطب ١ٝاملعكٛيٚ ١املعتار:٠
أ) املصاصٜـ ايطب ١ٝاملتؿل عًٗٝا بني ؽضن ١ايتأَني َٚكزّ اـزَ ١اييت تتٛاؾل َع َغت ٣ٛاألتعاب اييت
ٜتكاضاٖا غايب ١ٝاألطبا ٤املُضخَّصني أ ٚاملغتؾؿٝات يف املًُهٚ ١املتعاصف عًٗٝا يف ايغٛم.
خ َكبٛالً باعتباص ٙعارٜاً ٚطبٝعٝاً
ب) املصاصٜـ ايطب ١ٝاييت ال ؽتًـ دشصٜاً عُا ٜعترب ٙايطبٝب املُض َّ
بايٓغب ١أل ٟعًّ ١مماثًٚ ،١تتِ املطايب ١باملصاصٜـ ايطب ١ٝاملتعًك ١بٗا مبٛدب ٖش ٙايٛثٝك.١
َصاصٜـ إعار ٠صؾات املتٛؾ ٢إىل َٛطٓ٘ األصً :ٞمجٝع َصاصٜـ ػٗٝظ ٚإعار ٠دجُإ ايؾد املؤَٔ
ي٘ إىل َٛطٓ٘ األصً.ٞ
االستٝاٍ  :قٝاّ أ ٟطضف َٔ أطضاف ايعالق ١ايتأَ ١ٝٓٝباـزاع املتعُز ايشٜٓ ٟتر عٓ٘ اؿص ٍٛعً٢
َٓاؾع أ ٚأَٛاٍ أ ٚتكزَ ِٜظاٜا َغتجٓا ٠أ ٚتتذاٚط اؿزٚر املغُٛح بٗا إىل ايؿضر أ ٚاؾٗ.١
إعا ٠٤االعتدزاّ :قٝاّ أ ٟطضف َٔ أطضاف ايعالق ١ايتأَ ١ٝٓٝمبُاصعات قز تؤر ٟإىل اؿص ٍٛعً٢
َٓاؾع أَ ٚظاٜا غري كٛيني يًشص ٍٛعًٗٝا ٚيهٔ بز ٕٚقصز ايتزيٝػ ٚاالستٝاٍ أ ٚتعُز ايهشب
ٚتؾ ٜ٘ٛاؿكا٥ل بػضض اؿص ٍٛعً ٢املٓؿع.١
ايتضً :ٌٝسزٚخ عًٛنٝات َٔ أؽدا أ ٚدٗات ،عٝح ال تكع ٖش ٙايغًٛنٝات ؼت تعضٜـ
االستٝاٍ.
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)42

)43

املًشـلَ :غتٓز تصزص ٙايؾضن ١عً ٢منٛسز صمسَ ٞؤصذ َٛٚقع عًَٛ َٔ ٘ٝظـ ك ٍٛبشيو
نزي ٌٝعً ٢صش ١أ ٟتعز ٌٜيف ايٛثٝك ،١عٝح ال ميػ ايتػط ١ٝاألعاع ،١ٝبٓا ً٤عً ٢طًب خطَٔ ٞ
ساٌَ ايٛثٝك.١
ًَشل ايٛثٝك :١مت ؽصًَ ٝشل هلش ٙايٛثٝكٚ ١حيت ٟٛعً ٢ايتعًُٝات ٚاإلدضا٤ات سات ايعالق١
بتطبٝل ٖش ٙايٛثٝك.١
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ايكغِ ايجاْ- ٞايٓؿكات ايكابً ١يالعتعاض / ١املٓاؾع
ألغضاض ٖش ٙايٛثٝك ١ؾإٕ ايٓؿكات ايكابً ١يالعتعاض ١تعين املصاصٜـ ايؿعً ١ٝاملُٓؿكَ ١كابٌ خزَات َٛٚار
خ بغبب عًّ ١تعضض
ٚأدٗظ ٠غري َغتجٓا ٠مبٛدب ايكغِ ايجايح َٔ ٖش ٙايٛثٝك ،١عً ٢إٔ ٜصؿٗا طبٝب َُض َّ
هلا املؤَٔ ي٘ ؽضٜط ١إٔ ته ٕٛتًو ايٓؿكات ضضٚصَٚ ١ٜعكٛيَٚ ١عتار ٠يف ايٛقت ٚاملهإ ايش ٟمتت ؾ.٘ٝ
ٚبٓا ً٤عً ،٘ٝعٛف تؾٌُ ايٓؿكات ايكابً ١يالعتعاض ١ؾكط يًشاالت ايطاص ،١٥نُا :ًٜٞ
)1

املٓاؾع ايصش:١ٝ
أ) مجٝع َصاصٜـ ايهؾـ ايطيب ٚايتؾدٚ ٝايعالز ٚاألرٚ ،١ٜٚؾكاً ؾز ٍٚايٛثٝك.١
ب) مجٝع َصاصٜـ ايتٓ ِٜٛباملغتؾؿ.٢
ز) ساالت اؿٌُ ٚايٛالر.٠
ر) أَضاض األعٓإ ٚايًّجٜٓٚ ،١شصض عالز االعٓإ يف اؿاالت ايطاص ١٥مبا يف سيو اؿؾٚ ٛعالز ايعصب
ٚعشب اـضاز َٚا ٜتطًب ١اعتهُاٍ ٖشا ايعالز َٔ ادضا٤ات طبَ ١ٝتعاصف عًٗٝا ٚنشيو املضارات
اؿَٚ ١ٜٛٝغهٓات األمل.
ٖـ) ساالت األطؿاٍ املبتغضٚ ،ٜٔتػطٖ ٢ش ٙاؿاالت نذظ َٔ ٤تػط ١ٝاألّ ٚخيضع يًشز االقص ٢يًُٓؿع١
اـاص ١باألّ.
 )ٚساالت ايػغ ٌٝايهً ٟٛايطاص.٤٣
ط) اإلخال ٤ايطيب ايطاص ٤٣راخٌ ٚخاصز املًُه.١
ح) اإلصابات ايٓاػ ١عٔ سٛارخ ايغري.

)2

َصاصٜـ ػٗٝظ ٚإعار ٠دجُإ ايظا٥ض املؤَٔ ي٘ املتٛؾ ٢إىل َٛطٓ٘ األصً.ٞ
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ايكغِ ايجايح  -ايتشزٜزات ٚاالعتجٓا٤ات
أ ) ٖش ٙايٛثٝك ١ئ تػط ٞاملطايبات اييت تٓؾأ عُا :ًٜٞ
 )1ايعالز ٚايؿش ٛايطب ١ٝاييت َٔ املُهٔ إٔ تؤدٌ ست ٢عٛر ٠املؤَٔ ي٘ يٛطٓ٘ ،مبا يف سيو إعار ٠ايتأٌٖٝ
سغب تكزٜض ايطبٝب املضخ  ،املعاجل.
 )2األَضاض اييت تٓؾأ بؿعٌ إعا ٠٤اعتعُاٍ بعض األر ١ٜٚأ ٚاملٓؾطات أ ٚاملٗزِّ٥ات أ ٚبؿعٌ تعاط ٞاملٛار
ايهشٛي ١ٝأ ٚاملدزصات أَ ٚا ؽاب٘ سيو.
 )3اؾضاس ١أ ٚاملعاؾ ١ايتذُ ١ًٝٝإال إسا اعتزعتٗا إصاب ١دغز ١ٜعضض ١ٝغري َغتجٓا ٠يف ٖشا ايكغِ.
 )4ايؿشٛصات ايؾاًَٚ ١ايًكاسات أ ٚايعكاقري أ ٚايٛعا ٌ٥ايٛقا ١ٝ٥اييت ال تتطًبٗا َعاؾ ١طبَٓ ١ٝص ٛعًٗٝا
يف ٖش ٙايٛثٝك.١
 )5املعاؾ ١اييت ٜتًكاٖا ايؾد املؤَٔ ي٘ بزَ ٕٚكابٌ.
 )6اإلعتذُاّ ٚايٓكاٖٚ ١ايتذُٚ ٌٝبضاَر ايصش ١ايبزْ ١ٝايعاَٚ ١ايعالز يف رٚص ايضعا ١ٜاإلدتُاع.١ٝ
 )7أ ٟعً ١أ ٚإصاب ١تٓؾأ نٓتٝذَ ١باؽض ٠ملٗٓ ١ايؾد املؤَٔ ي٘ٚ ،اإلصابات ْتٝذ ١اؽرتاى يف َغابكات
صمس.١ٝ
َ )8عاؾ ١األَضاض ايتٓاعً ١ٝأ ٚاييت تٓتكٌ باإلتصاٍ اؾٓغ ٞاملتعاصف عًٗٝا طبٝاً.
َ )9صاصٜـ عالز ايؿرت ٠ايالسك ١يتؾد ٝؾريٚؼ ْك املٓاع ١ايبؾض HIV )١ٜأ ٚايعًٌ سات ايصً ١بايـ
 HIVمبا ؾٗٝا َضض اإلٜزط ْك املٓاع ١املُهتغب )١أَ ٚؾتكاتٗا أَ ٚضارؾاتٗا أ ٚأؽهاهلا األخض.٣
 )10مجٝع ايتهايٝـ املتعًك ١بظصع األعٓإ أ ٚتضنٝب األعٓإ اإلصطٓاع ١ٝأ ٚاؾغٛص ايجابت ١أ ٚاملتشضن ١أٚ
ايتك.ِٜٛ
 )11تهايٝـ ايٓعاصات ٚايغُاعات ٚاختباصات ٚعًُٝات تصشٝح ايٓعض أ ٚايغُع ٚايٛعا ٌ٥ايبصض ١ٜأ ٚايغُع١ٝ
املغاعز.٠
َ )12صاصٜـ اْتكاٍ ايؾد املؤَٔ ي٘ راخٌ ٚبني َزٕ املًُه ١بٛعاْ ٌ٥كٌ إععاؾ )١ٝغري َضخص.١
 )13تغاقط ايؾعض أ ٚايصًََع أ ٚايؾعض املُغتعاص.
َ )14عاؾ ١اؿاالت ايٓؿغ ١ٝأ ٚاإلضطضابات ايعكً ١ٝأ ٚايعصب.١ٝ
 )15إختباصات اؿغاعَُٗ ١ٝا ناْت طبٝعتٗا غالف تًو املتعًك ١بٛصـ أر ١ٜٚايعالز.
 )16األدٗظٚ ٠ايٛعاٚ ٌ٥ايعكاقري ٚاإلدضا٤ات أ ٚاملعاؾ ١باهلضَْٛات بٗزف تٓع ِٝايٓغٌ أَٓ ٚع اؿٌُ أٚ
سصٛي٘ أ ٚايعكِ أ ٚايعذظ اؾٓغ ٞأْ ٚك اـصٛب ١أ ٚايتدصٝب بٛاعط ١األْابٝب أ ٚأٚ ١ٜعا ٌ٥أخض٣
يًتًكٝح االصطٓاع.ٞ
 )17ساالت ايضعـ أ ٚايتؾ ٙٛاـًك ٞإال إسا ناْت تؾهٌ خطٛص ٠عً ٢سٝا ٠املؤَٔ ي٘.
 )18أ ٟتهايٝـ أَ ٚصاصٜـ إضاؾٜ ١ٝتهبزٖا املضاؾل يًُؤَٔ ي٘ أثٓا ٤تٓٛمي٘ أ ٚإقاَت٘ باملغتؾؿ ٢عزا ْؿك١
اإلقاَٚ ١اإلعاؽ ١يف املغتؾؿ ٢ملضاؾل ٚاسز يًُؤَٔ ي٘ ،نُضاؾك ١األّ يطؿًٗا ست ٢عٔ ايجاْ ١ٝعؾض ،٠أٚ
سٝجُا تكتض ٞايضضٚص ٠ايطب ١ٝسيو سغب تكزٜض ايطبٝب املعاجل.
َ )19عاؾ ١ايبجٛص سَبّ ايؾباب) أ ٚأَ ١ٜعاؾ ١تتعًل بايغُٓ ١أ ٚايبزاْ ،١عزا األر ١ٜٚاملػطا.٠
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 )20ساالت طصع األعضا ٤املٓكٛيٚ ١ايٓداع ايععُ ٞأ ٚطصع األعضا ٤االصطٓاع ١ٝايبز ١ًٜاييت ؼٌ قٌ أ ٟعضٛ
باؾغِ بؾهٌ نً ٞأ ٚدظ.ٞ٥
 )21األخطاص ايؾدص ١ٝايٛاصر ٠يف قغِ ايتعضٜؿات َٔ ٖش ٙايٛثٝك.١
 )22األطضاف ايصٓاعٚ ١ٝاألطضاف املغاعز.٠
 )23ايتػريات ايطبٝع ١ٝيغٔ ايٝأؼ يًُؤَٔ هلا ٜٚؾٌُ سيو تػريات ايطُح.
 )24باعتجٓا ٤اؿاالت ايطاص ،١٥ال ٜػطٖ ٞشا ايتأَني أْ ٟؿكات عالز األَضاض املظَٓ ١املغتكض ٠أ ٚاالَضاض
املٛدٛرَ ٠غبكاً.
ْ )25ؿكات أَ ٟضض أ ٚإصاب ١أ ٚضعـ دغز ٟأ ٚعذظ بزْٚ ٞايٓتا٥ر املرتتب ١عًٚ ٘ٝاييت ؼزخ أ ٚتعٗض
أعضاضٗا قبٌ تاصٜخ عضٜإ ايتػط.١ٝ
 )26ايعالز بٛاعط ١األعؾاب أ ٚاألر ١ٜٚايطبٝعٚ ١ٝأ ٟطضم أخض ٣يًطب ايبز.ٌٜ
َ )27كا ١َٚاملؤَٔ ي٘ يإلخال ٤ايطيب أ ٚايعٛر ٠يًٛطٔ.
 )28ايٓكٌ ٚايعالز ايش ٟمل ٜتِ تضتٝب٘ َغبكا َع ايؾضن.١
 )29عًُٝات اإلدٗاض غري ايكاْٚ ْٞٛؾكا يكٛاْني املًُه ١ايعضب ١ٝايغعٛر ،)١ٜأ ٚساالت اؿٌُ ٚايٛالر ٠أٚ
اإلدٗاض ايكاْ ْٞٛايػري َؿصح عٓٗا) يف طًب ايتأَني.
 )30تعُز االْتشاص أ ٚإٜشا ٤ايٓؿػ بزْٝاً أْ ٚؿغٝاً أ ٚاملؾاصن ١ايٓؾط ١يف أ ٟعضض أَٓ ٚاؾغات يًضٜاضات
اـطض.٠
َ )31كا ١َٚأ ٚصؾض املؤَٔ ي٘ أ ٚعزّ ايتظاَ٘ بايتٛدٗٝات ايطب ١ٝاملكزَ ١بٛاعط ١طبٝب ايؾضن١
ٚايطبٝب املعاجل.
 )32أ ٟعالز غري ضضٚص ٟأ ٚمل ٜهٔ ضضٚصٜا َٚضتبطا َباؽض ٠باؿاي ١ايطاص ١٥املػطاٚ ٠ؾل ايتأَني.
 )33ئ تك ّٛايؾضن ١باإلخال ٤ايطيب أ ٚإعار ٠املؤَٔ ي٘ يف اؿاالت ايتاي:١ٝ
أ) إسا نإ املؤَٔ ي٘ غري كٛالً طبٝاً يشيو.
ب) ساالت اؿٌُ اييت ٜجبت سزٚثٗا ألنجض َٔ عت ١أؽٗض.
ز) إسا نإ املؤَٔ ي٘ ٜعاْ َٔ ٞإضطضابات عكً ١ٝأ ٚعصبَ ١ٝا مل  ّّٜٛٓيف املغتؾؿ.٢
ر) إعار ٠صؾات املؤَٔ ي٘ املتٛيف إىل بًز غري َٛطٓ٘ األصً.ٞ
ٖـ) إسا نإ املؤَٔ ي٘ ٜعاْ َٔ ٞدضٚح طؿٝؿ ،١أ ٚإصابات بغٝطَ ١جٌ االيتٛا٤ات ،أ ٚنغٛص بغٝط،١
أَ ٚضض َعتزٍ ميهٔ َعاؾت٘ َٔ قبٌ األطبا ٤يف بًز ايكزٚ ّٚال ميٓع املؾرتى َٔ اعتُضاص صسً١
عؿض ٙأ ٚإعارت٘ إىل ٚطٓ٘.
ب ) ٖش ٙايٛثٝك ١ئ تػط ٞاملٓاؾع ايصشٚ ١ٝإعار ٠اؾجُإ إىل املٛطٔ األصً ٞيف ساي ١املطايبات ايٓاؽ١٦
َباؽض ٠عٔ اآلت:ٞ
 )1اؿضب ،ايػظ ،ٚأعُاٍ ايعزٚإ األدٓيب) عٛا ٤أعًٓت اؿضب أّ مل تعًٔ.
 )2اإلؽعاعات األ ١ْٜٝٛأ ٚايتًٛخ بايٓؾاط اإلؽعاع َٔ ٞأٚ ٟقٛر ْ ٟٚٛأ ٚأْ ١ٜؿاٜات ْْ ١ٜٚٛاػ ١عٔ
اسرتام ٚقٛر ْ.ٟٚٛ
 )3اـصا ٥ا ُملؾَّع ١أ ٚايغاَ ١أ ٚاملتؿذض ٠أ ٚأ ٟخصا ٥خطض ٠أخض ٣أل ٟػُعات ْ ١ٜٚٛأ ٚألَٔ ٟ
َضنَّباتٗا ايٓ.١ٜٚٛ
َ )4ظاٚي ١ايؾد املؤَٔ ي٘ أَ ٚؾاصنت٘ يف خزَ ١ايكٛات املغًش ١أ ٚايؾضط ١أ ٚعًُٝاتٗا.
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 )5أعُاٍ ايؾَػَب ،اإلضضاب ،اإلصٖاب أَ ٚا ٜؾابٗٗا َٔ أعُاٍ.
 )6األٚب ،١٦اؿٛارخ أ ٚايتؿاعالت ايهُٝا ١ٜٚأ ٚايبٛٝيٛد ١ٝأ ٚايبهرتٜٛؾ ،١ٝإسا ناْت ٖش ٠اؿٛارخ أٚ
ايتؿاعالت ْاػ ١عٔ إصابات عٌُ أ ٚبغبب كاطض َٗٓ.١ٝ
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ايكغِ ايضابع  -ايؾضٚط ايعاَ١
)1

إثبات عضٜإ املؿع ٍٛعضٜإ ايتػط:)١ٝ
متجٌ ٖش ٙايٛثٝك ١اؿز األعاع َٔ ٞايتػط ١ٝايتأَ ١ٝٓٝاملكزَ ١يًُؤَٔ ي٘ٚ ،تهٖ ٕٛش ٙايٛثٝك ١عاص١ٜ
املؿع َٔ ٍٛتاصٜخ ايزخ ٍٛإىل املًُه.١

)2

املؤًٖ ٕٛيًتأَني:
مجٝع املتكزَني يًشص ٍٛعً ٢تأؽري ٠رخ ٍٛإىل املًُه ١بػضض ايظٜاص – ٠أ ٚمتزٜزٖا – أ ٚبػضض املضٚص
ٚنشيو َضاؾكٗٚ ِٝسيو سغب َا ْ عً ٘ٝقضاص فًػ ايٛطصا ٤صقِ ٚ )180تاصٜخ ٖ1435/5/2ـ .
عزار ايكغط االؽرتاى):
ًٜتظّ َكزّ ايطًب بغزار إؽرتاى ايتأَني املتؿل عًَ ٘ٝع ايؾضنٚ ١سيو عٓز طًب تأؽري ٠ايظٜاص ٠أٚ
طًب متزٜز ايظٜاص.٠
اْتٗا ٤ايتػط ١ٝايتأَ ١ٝٓٝيًُؤَٔ هلِ:
أ) إسا اْتٗت َز ٠ايٛثٝك ١نُا ٖ ٞقزر ٠يف دز ٍٚايٛثٝك٘.
ب) عٓز اعتٓؿار اؿز األقص ٢يًُٓؿع ١ايش ٟتٓ عً ٘ٝايٛثٝك.١
ز) ٜغتُض أرا ٤ايٓؿكات ايكابً ١يالعتعاض ١بايٓغب ١أل ٟعً ١داص ١ٜأرت إىل اعتُضاص ايتِٜٓٛ
باملغتؾؿ ٢يف تاصٜخ اْتٗا ٤ايتػطٚ ١ٝسيو ست ٢اعتٓؿار ؿز األقص ٢يًُٓؿع.١

)3

)4

ؼكل ؽضن ١ايتأَني َٔ ساي ١املؤَٔ ي٘:

)5

أ) حيل يًؾضنٚ ،١جيب إٔ تُتاح هلا ايؿضص َٔ ،١خالٍ دٗ ١طبَ ١ٝعتُز ،٠ؾش املؤََّٔ ي٘ ايش ٟقزَت
بؾأْ٘ َطايب ١عٔ ْؿكات قابً ١يالعتعاض ١عً ٢سغابٗا عز أقصَ ٢ضتإٚ ،سيو خالٍ ؾرت ٠تٛادز
املؤَٔ ي٘ يف املًُه.١
ب) عً ٢املؤَٔ ي٘ ،إٔ ٜتعاٜٚ ٕٚغُح بايكٝاّ عًْ ٢ؿك ١ايؾضن ١باألعُاٍ ايضضٚص ١ٜاييت تطًبٗا ايؾضن١
يف سزٚر املعك ٍٛبكصز تعظٜظ أ ١ٜسكٛم أَ ٚطايبات أ ٚتعٜٛضات قاْ َٔ ١ْٝٛايػري ،تجبت َغٛ٦يٝت٘
عٓٗاٚ .ال جيٛط ي٘ ايتٓاطٍ عٔ اؿكٛم املاي ١ٝإال مبٛاؾك ١ايؾضن ١ايصضحي ١أ ٚايضُٓ.١ٝ
 )6عزّ اطرٚاد ١ٝاملٓاؾع:
يف ساي ١املطايب ١عٔ ْؿكات قابً ١يالعتعاض ١قابً ١يألرا ٤يًُؤََّٔ ي٘ مبٛدب ٖش ٙايٛثٝكٜٚ ،١هٕٛ
َػط ٢أٜضا ،بايٓغب ١يتًو ايٓؿكات ،مبٛدب أ ٟخط ١أ ٚبضْاَر أ ٚتأَني آخض أَ ٚا ؽاب٘ سيو ،ؾؿٞ
ٖش ٙاؿاي ١ته ٕٛؽضن ١ايتأَني َغؤٚي ١عٔ تػط ١ٝتًو ايٓؿكاتٚ ،ؼٌ قٌ املؤَٔ ي٘ يف َطايب١
ايػري بزؾع سصتِٗ ايٓغب َٔ ١ٝتًو املطايب.١
أعاؼ ايتكٝٝز املباؽض عً ٢سغاب ايؾضن ١يز ٣ؽبهَ ١كزَ ٞاـزَ:١

)7
أ)

حيل يًُؤَٔ ي٘ تًك ٞاـزَ ١ايصش ١ٝيز ٣ؽبهَ ١كزَ ٞاـزَ ١املتؿل عًٗٝا َع ايؾضنٚ ١رٕٚ
إٔ ٜطًب َٓ٘ تغزٜز ْؿكات تًو اـزَات.
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ب) ٜضعٌ َكزَ ٛاـزَ ١املعَّٓٝني َٔ ايؾضن ١مجٝع ايٓؿكات ايطب ١ٝاملُتهبَّز ٠مبٛدب ٖش ٠ايٛثٝك ١خالٍ
ؾرت ٠ال تتذاٚط ٚ ،ّٜٛ 30تك ّٛايؾضن ١بتك ِٝٝتًو ايٓؿكات َٚعاؾتٗاٚ ،إؽعاص املؤَٔ ي٘ عٓز بًٛؽ
ايٓؿكات سز املٓؿع ١األقص.٢
ز) يًؾضن ١اؿل يف سشف أ ٚاعتبزاٍ أ / َٔ ّٟأ ٚمجٝع َكزَ ٞاـزَ ١املعَّٓٝني ألغضاض ٖش ٙايٛثٝك،١
خالٍ َز ٠عضٜاْٗا ،ؽضٜط ١ايتٓغٝل َع املؤَٔ ي٘ ٚتعٝني بز ٌٍٜعِٓٗ بٓؿػ املغت.٣ٛ
 )8أعاؼ تعٜٛض ايبزٍ:
تك ّٛؽضن ١ايتأَني ٚؾكاً إلسهاّ ايٛثٝكٚ ١ؽضٚطٗا ٚؼزٜزاتٗا ٚاعتجٓا٤اتٗا بتعٜٛض املؤَٔ ي٘ خالٍ
َز ٠ال تظٜز عٔ  ّٜٛ 30عٌُ َٔ تاصٜخ تكز ِٜاملطايب ١سغب األععاص ايغا٥زٜٓٚ ٠بػ ٞعً ٢املؤَٔ ي٘
تكز ِٜاملطايب ١إىل ايؾضن ١خالٍ ؾرت ٠ال تتذاٚط َٜٛ )60اً َٔ تاصٜخ تهبز تًو ايٓؿكاتَ ،ع َضاعاَ ٠ا
:ًٜٞ
أ) عٛف ٜتِ تغزٜز ايتعٜٛض بعز َٛاؾك ١ايؾضن ١عً ٢ن ٕٛايٓؿكات َػطا ٠تأَٝٓٝاً بعز اعتهُاٍ
منٛسز طًب ايتأَني ٚتغً ُ٘ٝيًؾضنَٚ ١ضؾل َع٘ ايؿٛاتري األصً ١ٝاملؿصً ١باإلضاؾ ١إىل أَ ٟغتٓزات
أخض ٣سات صًَ ١جٌ َغتٓزات املعًَٛات ايطبٚ ١ٝتشانض ايطريإ َٚغتٓزات ايغؿض.
ب) ئ ٜتذاٚط َبًؼ ايتعٜٛض  -ؼت أ ٟظضف َٔ ايعضٚف اؿز االقص ٢يًتػط.١ٝ
ز) تهَ ٕٛبايؼ ايتعٜٛض قاصض ٠عً ٢ايٓؿكات املعتارٚ ٠املأيٛؾٚ ١املكبٛي ١يف املًُه ١ايعضب ١ٝايغعٛر.١ٜ
ر) جيب إخطاص ايؾضن ١ؾٛصًا يف ساٍ ايٛؾا ٠أ ٚايزخ ٍٛيًُغتؾؿ ٢أ ٚايعٛر ٠ايطاص ١٥يًٛطٔ أ ٚاإلخال٤
ايطيب أ ٚاملضاؾكٜٓٚ ،١بػ ٞإٔ ٜتضُٔ ٖشا اإلخطاص املعًَٛات ايطب ١ٝاملتعًك ١باملضض أ ٚاإلصاب.١
ٖـ) ٜٓبػ ٞإٔ ٜتِ اإلخطاص بٛاعط ١اهلاتـ أ ٚايربٜز اإليٝهرت ْٞٚـزَ ١ايطٛاصئ بايؾضن ١اييت تعٌُ 24
عاع.١
ٜٓ )ٚبػ ٞعً ٢ساٌَ ٚثٝك ١ايتأَني ٚأ ٟؽد َؤَٔ عً ٘ٝايتعاَ ٕٚع ايؾضنٚ ١إخطاصٖا ؾٛصًا بؾإٔ أٟ
طًب صضف تعٜٛضات أ ٚسل اؽاس إدضا ٤ضز أ ٟطضف آخض.
ط) عال ٠ٚعً ٢سيوٜٓ ،بػ ٞإٔ ٜعٌُ ساٌَ ٚثٝك ١ايتأَني عً ٢إعالّ ايؾضنٚ ١إٔ ٜتدش اإلدضا٤ات املكبٛي١
يف ساي ١تكز ِٜطًب صضف تعٜٛض َٔ طضف آخض ٚسيو ؿُاَ ١ٜصاحل ايؾضن.١
)9

اإليػا:٤
ال حيل يًُؤَٔ ي٘ إيػا ٤ايٛثٝكَ ١تَ ٢ا بز ٤عضٜاْٗا إال يف ساي ١عزّ رخٛي٘ إىل املًُهٜٚ ،١تِ عًٖ ٢شا
األعاؼ إعار ٠ق ١ُٝايكغط.

)10

املٛاؾكات:
ٜتِ ايضر عً ٢طًب املٛاؾكات َٔ قبٌ ؽضن ١ايتأَني إىل َكزَ ٞاـزَ ١عً ٢تكز ِٜاـزَ ١ايصش١ٝ
يًُغتؿٝز ٜٔخالٍ َز ٠ال تظٜز عً ٢عتني رقٝكٚ َٔ ١قت طًب املٛاؾك.١

)11

صٝػ ١اؾٓــــػ:
ألغضاض ٖش ٙايٛثٝك ١ؾإٕ ايهًُات املغتعًُ ١بصٝػ ١املشنض تُعترب َٓزصد ١نشيو عً ٢اإلْاخ.
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 )12اإلؽعاصات:
أ) جيب إٔ ته ٕٛمجٝع اإلؽعاصات أ ٚاملداطبات بني أطضاف ايعالق ١ايتأَ ،١ٝٓٝبصؿ ١صمس.١ٝ
ب) جيب عً ٢ؽضن ١ايتأَني إؽعاص املؤَٔ ي٘ بتاصٜخ إْتٗاٚ ٤ثٝك ١ايتأَني.
ز) املؤَٔ ي٘ ًَُظَّ بإؽعاص ؽضن ١ايتأَني عٓز تػّٝض أ َٔ ٟبٝاْات االتصاٍ اـاص ١ب٘.
 )13ايتعٗز بعزّ ايظٜاص ٠يػضض ايعالز:
ٜتعٗز املؤَٔ ي٘ ٚأ ٟؽد َؾُ ٍٛبايتاَني َزصز يف دز ٍٚاألؽدا املؤََّٔ هلِ بٗش ٙايٛثٝك ١بعزّ
اعتدزاّ ٖز ٙايٛثٝك ١يتػط ١ٝأ ٟعالز َعً ّٛيز ٜ٘اَ ٚؾد َغبكا ٚطٜاص ٠املًُه ١بٗزف اؿصٍٛ
عًٖ ٢شا ايعالز َٔ ضُٔ بضْاَر ايتػط.١ٝ
 )14ايتكٝز بأسهاّ ايٛثٝك:١
إْ٘ ملٔ ايؾضٚط ايغابك ١يتشكل أ ٟايتظاّ عً ٢ايؾضن ١إٔ ٜه ٕٛاملؤَٔ ي٘ قز ْؿًّش ٚتكِّٝز متاَاً ظُٝع
االؽرتاطات ٚايؾضٚط ٚايٛادبات ٚااليتظاَات ايٛاصر ٠يف ٖش ٙايٛثٝك.١
 )15اؾظا٤ات:
أ ٟخالف أْ ٚظاع ٜٓؾأ أٜ ٚتعًل بٗش ٙايٛثٝكٜ ١تِ ايؿصٌ ؾ ٘ٝمبٛدب أسهاّ ايٓعاّ ٚسيو ٚؾكا يًُار٠
 َٔ )14ايٓعاّ.
 )16املٛاؾك ١عً ٢ايٛثٝك:١
ٜتِ إقضاص ٖش ٙايٛثٝك ١إيهرتْٝٚا عرب اؾٗات املدٛي ١بشيو.
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دزٚ ٍٚثٝك ١طا٥ض
املعتُز يف اؾًغ ١صقِ ٚ )99تاصٜخ ٖ1436 /7/21ـ
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دزٚ ٍٚثٝك ١طا٥ض
اعِ املؤَِّٔ /ؽضن ١ايتأَني......................................................................................... :
ايضَظ ............................................................................................................... :
صقِ ايٛثٝك.......................................................................................................... :١
صَظ ساٌَ ايٛثٝك................................................................................................ : ١
ساٌَ ايٛثٝك...........................................................................................................:١
ايعٓٛإ ايربٜـز........................................................................................................... :ٟ
صقِ ايؿانػ..................................:
صقِ اهلاتـ يف بًز االقاَ............................ :١
صقِ ايؿانػ..................................:
صقِ اهلاتـ يف ايبًز املكصٛر........................ :
ْٛع ايتأَني :ايتأَني اإليظاَ ٞعً ٢ايظا٥ض ٜٔايكارَني يًُُهً ١ايعضب ١ٝايغعٛر:١ٜ
َز ٠ايٛثٝكَ / ١ز ٠ايتأَني:
َٔ .......... ّٜٛ :ؽٗض ..........عٓ ........... ١إىل ......... ّٜٛ :ؽٗض .........عَٓ ......... ١ؾُٛالٕ)
ٖش ٙايٛثٝك ١تصزص ملضٚ ٠اسزٚ ٠يف ساٍ اْكضاٗ٥ا ٜتِ إصزاص ٚثٝك ١دزٜزٚ ٠ال ٜؾرتط إٔ تهَ ٕٛزتٗا عٓ ١ناًَ.١

املؤًٖ ٕٛيًتأَني:
مجٝع املتكزَني يًشص ٍٛعً ٢تأؽري ٠رخ ٍٛإىل املًُه ١بػضض ايظٜاص – ٠أ ٚمتزٜزٖا – أ ٚبػضض املضٚص.

19

تابع  -دزٚ ٍٚثٝك ١طا٥ض

َٓاؾع ٚسزٚر ايتػط ١ٝمبٛدب ايٛثٝك:١
سز املٓؿع ١األقص ٢يهٌ ؽد عٔ َز ٠ايٛثٝكٜٚ ١ؾٌُ سيو
اؿزٚر ايزْٝا ايٛاصر ٠يف ٖش ٠ايٛثٝك١
ْؿكات َعاٚ ١ٜٓعالز اؿاالت ايطاص١٥
ْؿكات ايتٓ ِٜٛباملغتؾؿ:٢
ْغب ١ايتشٌُ املؾاصن ١يف ايزؾع)
ايتٓ ِٜٛباملغتؾؿ٢
سز اإلقاَٚ ١اإلعاؽ ١اي َٞٛٝيًُضٜض ٚتؾٌُ أدض ٠ايغضٜض
ٚخزَات ايتُضٜض ٚايظٜاصات ٚاإلؽضاف ايطيب ٚخزَات اإلعاؽ١
ٚال ٜتضُٔ سيو تهًؿ ١األرٚ ١ٜٚاملغتًظَات ايطب ١ٝاييت تصضف
بأَض ايطبٝب.
سز اإلقاَٚ ١اإلعاؽ ١اي َٞٛٝيًُضاؾل
ْؿكات اؿٌُ ٚايٛالر ٠ايطاص١٥
تهايٝـ عؿض َٚضاؾك ١عض ٛأعضَ ٠باؽض ٚاسز
تهايٝـ عالز األعٓإ ايطاص١٥
تهايٝـ ٚالرٚ ٠عالز األطؿاٍ املبتغضٜٔ
اإلصابات ايٓاػ ١عٔ سٛارخ ايغري
تهايٝـ ايػغ ٌٝايهً ٟٛيًشاالت ايطاص١٥
اإلخال ٤ايطيب راخٌ ٚخاصز املًُه١
إعار ٠صؾات املتٛؾ ٢إىل َٛطٓ٘ األصًٞ
ْطام ايتػط١ٝ

 100أيـ صٜاٍ ععٛرٟ
عز املٓؿع ١األقص ٢هلش ٙايٛثٝك١
ال ٜٛدز
عز املٓؿع ١األقص ٢هلش ٙايٛثٝك١
غضؾَ ١ؾرتن٘ عز أقص 600٢صٜاٍ ععٛر)ّٜٛ /ٟ
غضؾَ ١ؾرتن٘ عز أقص 150٢صٜاٍ ععٛر)ّٜٛ /ًٟ
عز أقص 50000 ٢صٜاٍ ععٛر ٟخالٍ َز ٠ايٛثٝك١
عز أقص 50000 ٢صٜاٍ ععٛر ٟخالٍ َز ٠ايٛثٝك١
عز أقص 500 ٢صٜاٍ ععٛر ٟخالٍ َز ٠ايٛثٝك١
عز املٓؿع ١األقص ٢هلش ٙايٛثٝك١
عز املٓؿع ١األقص ٢هلش ٙايٛثٝك١
عز املٓؿع ١األقص ٢هلش ٙايٛثٝك١
عز املٓؿع ١األقص ٢هلش ٙايٛثٝك١
عز أقص 100000 ٢صٜاٍ ععٛر ٟخالٍ َز ٠ايٛثٝك١
املًُه ١ايعضب ١ٝايغعٛر١ٜ

إستغاب ق ١ُٝايكغط االؽرتاى)
ق ١ُٝايكغط االؽرتاى)

 ........................................صٜاٍ ععٛرٟ
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