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: ُلسُخ  :أوًلا

سٌبسبد وإجطاءاد ُوبفحخ ذِىًٍ اإلضهبة وػسٍ األُىاي وفهّ اًِذبظط ًرِىًٍ 

فٍ ُجبي اًطكبتخ األٌُٔخ  اًجِعٌخاإلضهبة هٍ أحس اًطهبئز األسبسٌخ اًرٍ اذذصذهب 

ب ًٔظبَ  وًٌرعبوْ ُع اًجهبد اًِذرصخ ًِوبفحرهب واًرثٌٌغ عٕ اًِرىضظٌٕ فٌهب وفلا

وذبضًر  12ٌِوٍ ضكّ َ/ُوبفحخ اإلضهبة وذِىًٌه اًصبزض تِىجج اًِطسىَ اً

فٍ ُجبي اًطكبتخ اًِبًٌخ وفلبا ًٔظبَ ُوبفحخ ػسٍ األُىاي  هـ  و21/21/2349

 .هـ 20/21/2349وذبضًر  12سىَ اًِوٍ ضكّ َ/اًصبزض تِىجج اًِط

 :أًعبق

ذحسز هصٖ اًسٌبسخ اًِسؤوًٌبد اًعبُخ عٌى هبفخ اًعبٌٌُٕ وُٕ ًهّ عالكبد 

 .ذعبكسًخ وذعىعٌخ فٍ اًجِعٌخ

 :اًثٌبْ

 :األُىاي أو جطائّ ذِىًٍ اإلضهبة ػسٍُؤشطاد كس ذسي اضذثبظب تعٌٌِبد هٔبن 

تشأْ اًلًرزاَ ًِرعٌثبد ُوبفحخ ػسٍ إتساء اًعٌٍِ اهرِبُبا ػٌط عبزي  .2

 .األُىاي أو جطائّ ذِىًٍ اإلضهبة، وتذبصخ اًِرعٌلخ تهىًره وٓىع عٌِه

 .ضفض اًعٌٍِ ذلسًّ تٌبٓبد عٔه أو ذىضٌح ُصسض أُىاًه وأصىًه األدطي .1

ُحبوًخ اًعٌٍِ ذزوًس اًجِعٌخ تِعٌىُبد ػٌط صحٌحخ أو ُضٌٌخ ذرعٌم  .4

 .تهىًره /أو ُصسض أُىاًه

جِعٌخ ترىضط اًعٌٍِ فٍ أٓشعخ ػسٍ أُىاي أو جطائّ ذِىًٍ إضهبة، عٌّ اً .3

 .أو أي ُذبًفبد جٔبئٌخ أو ذٔظٌٌِخ

 .إتساء اًعٌٍِ عسَ اًلهرِبَ تبًِذبظط واًعِىًلد أو أي ُصبضًف أدطي .0

اشرثبٖ اًجِعٌخ فٍ أْ اًعٌٍِ وهٌٍ ًٌعٍِ ٌٓبتخ عٕ ُىهٍ ُجهىي، وذطززٖ  .6

ععبء ُعٌىُبد عٕ شًى اًشذص أو واُرٔبعه تسوْ أسثبة ُٔعلٌخ، فٍ إ

 .اًجهخ

صعىتخ ذلسًّ اًعٌٍِ وصف ًعثٌعخ عٌِه أو عسَ ُعطفره تأٓشعره تشوٍ  .7

 .عبَ

 .وجىز ادرالف هثٌط تٌٕ أٓشعخ اًعٌٍِ واًِِبضسبد اًعبزًخ .8
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ظٌج اًعٌٍِ ُٕ اًجِعٌخ ذحىًٍ األُىاي اًِسرحلخ ًه ًعطف آدط وُحبوًخ  -22

 .عٕ اًجهخ واًِحىي إًٌهبعسَ ذزوًس اًجِعٌخ تأي ُعٌىُبد 

 .عٌّ اًجِعٌخ أْ األُىاي أو اًِِرٌوبد إًطاز ُٕ ُصبزض ػٌط ُشطوعخ -21

عسَ ذٔبسج كٌِخ أو ذوطاض اًرثطعبد واًعٌٌِبد ُع اًِعٌىُبد اًِرىفطح عٕ -24

 .اًِشرثه ته وٓشبظه وزدٌه وِٓغ حٌبذه وسٌىهه

 .ُحظىضآرِبء اًعٌٍِ ًِٔظِخ ػٌط ُعطوفخ أو ُعطوفخ تٔشبط -23

ظهىض عالُبد اًثصخ واًطفبهٌخ عٌى اًعٌٍِ وعبئٌره تشوٍ ُثبًغ فٌه وتِب ًل -20

 ( .ًرٔبسج ُع وضعه اًلكرصبزي )دبصخ إشا هبْ تشوٍ ُفبجئ

 اإلجطاءاد:

ًلد اًِصهىضح أعالٖ فئْ اًجِعٌخ ذحطض ُحضطاا دبصبا بفٍ حبًخ ذثٌٕ ًٌجِعٌخ أًبا ُٕ اًح

تبًحبًخ ًىكع ُٕ ضئٌس اًجِعٌخ وٓبئثه واًِسؤوي اًِبًٍ وُسًط اًجِعٌخ واًطفع ًٌجهبد 

 اًِذرصخ ًإلتالغ عٕ اًحبًخ ُثبشطح. 

 :اًِسؤوًٌبد

ذعثم هصٖ اًسٌبسخ ضِٕ أٓشعخ اًجِعٌخ وعٌى جٌِع اًعبٌٌُٕ اًصًٕ ًعٌِىْ 

طاف اًجِعٌخ اًلظالع عٌى األٓظِخ اًِرعٌلخ تِوبفحخ ػسٍ ذحز إزاضح واش

األُىاي وعٌى هصٖ اًسٌبسخ واإلًِبَ تهب واًرىكٌع عٌٌهب، واًلًرزاَ تِب وضز فٌهب 

ُٕ أحوبَ عٔس أزاء واجثبذهّ وُسؤوًٌبذهّ اًىظٌفٌخ. وعٌى اإلزاضح اًِبًٌخ ٓشط 

 .سذخ ُٔهباًىعٍ فٍ شًى اًذصىص وذزوًس جٌِع اإلزاضاد واألكسبَ تٔ

ذثبعهّ واًرزاُهّ اوذحطص اًجِعٌخ حبي اًرعبكس ُع ُرعبوٌٕٓ عٌى اًرأهس ُٕ 

 .تلىاعس ُوبفحخ ػسٍ األُىاي و جطائّ ذِىًٍ اإلضهبة

 :اًِطاجع

اًِىافم  0/31اعرِس ُجٌس إزاضح اًجِعٌخ هصي اًسٌبسخ فٍ اجرِبعه ضكّ 

.هـ وذحٍ هصٖ اًسٌبسخ ُحٍ جٌِع سٌبسبد كىاعس 12/6/2331  اًسٌىن سبتلبا

 


