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 لسى انحانت انًسَٛت
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I. خذمة لى ال صول ع ح ية ال ف ي  ك

 

حمسٚى طهب يٍ ططف يٍ ًّٚٓ األيط )لطٚب انًخٕفٙ أٔ كم شرض نسّٚ إضشازاث طحٛحت ٔحايت بمسض انًكاٌ( 

 نسٖ ضابظ انحانت انًسَٛت يع اإلزالء باإلضشازاث 

إسى انًخٕفٙ ٔنمبّ ٔحاضٚد ٔيكاٌ   ٔالزحّ ٔ ُٚض بطسى انٕفاة عهٗ انٕٛو ٔانساعت ٔانًكاٌ انٕالعت فٛٓا انٕفاة ٔعهٗ         

ٔحطفخّ ٔيمطِ ٔصُسٛخّ ٔعهٗ إسًٙ أبّٕٚ ٔنمبًٛٓا ٔيمطًْا ٔصُسٛخًٓا ٔ عهٗ إسى انعٔس ٔنمبّ إشا كاٌ انٓانك 

 يخعٔصاً أٔ أضيالً أٔ يطهماً ٔعهٗ إسى أنمائى بانخظطٚح ٔنمبّ ٔحطفخّ ٔيمطِ ٔزضصت لطابخّ نهًخٕفٙ

   ططة ضسى ٔالزحُّٔٚض عهٗ ٔفاة انٓانك ب

 

 

II. يكاٌ اإلعالو بانٕفاة 

 .لسى انحانت انًسَٛت انًٕصٕز فٙ كم بهسٚت

 .يحافظت انًمابط اإلساليٛت

 

III. انطسٕو 

 

ٚمع زفٍ بسٌٔ ضذظت ٔفاة عهٗ ٔضق يطهك ٔ بسٌٔ يظاضٚف ٚسخهًٓا ضابظ انحانت انًسَٛتال   

 

 

IV. اصال اإلعالو بانٕفاة 

                                                                

 

أصم اإلعالو بانٕفاة رالرت أٚاو ٔ إشا نى ٚخى اإلعالو فٙ األصال انمإََٙ فأَّ ال ًٚكٍ نضابظ انحانت انًسَٛت 

 حضًُٛٓا بسفاحطِ إال بًمخضٗ إشٌ يٍ انًحكًت انخٙ حظهج بسائطحٓا انٕفاة

 

 

V. يلخادلا ءادن 



 

  

   فٙ طٕضة حسٔد ٔفاة ٔفاة بانسضٍ فاٌ انحطاغ ٚعهًٌٕ بّ حاالً ضابظ انحانت انًسَٛت انص٘ ٚحطض ضسى انٕفاة

اشا ٔصسث عالئى أٔ زالئم عهٗ حسٔد يٕث َاحش عٍ عُف أٔ عهٗ ضطٔف أذطٖ حزٛط انشك فاَّ ال ًٚكٍ انسفٍ 

إال بعس أٌ ٚحطض ضابظ انشططت بًساعسة طبٛب حمطٚطاً ٚضًٍ بّ ٔطف حانت انضزت ٔانظطٔف انًخعهمت بٓا 

ٔاالضشازاث انخٙ أيكُّ حهمٛٓا. ُٔٚبغٙ عهٗ ضابظ انشططت أٌ ٕٚصّ فٙ انحال إنٗ ضابظ انحانت انًسَٛت بًكاٌ 

 انٕفاة صًٛع االضشازاث انًضًُت بخمطٚطِ انخٙ ٚحطض بًمخضاْا ضسى انٕفاة

فٙ طٕضة حسٔد ٔفاة ارُاء سفط بحط٘ فاَّ ٚحطض ضسى انٕفاة فٙ ظطف األضبع ٔانعشطٍٚ ساعت انًٕانٛت يٍ 

  ططف انضباط انًعٍُٛٛ

 

VI. انُظٕص انمإََٛت   

 .انفظٕل 88 89ٔ ٔ>8 يٍ لإٌَ انحانت انًسَٛت عسز3 نسُت ;9=7 انًؤضخ فٙ غطة أٔث ;9=7 ٔانُظٕص 

 انًُمحت ٔانًخًًت نّ

 .انفظم :; يٍ انمإٌَ األساسٙ نهبهسٚاث عسز 33 انًؤضخ فٙ 78 يا٘  9;=7

 .انمإٌَ عسز75 نسُت ;==7 انًؤضخ فٙ 59 فٛفط٘ ;==7 حٕل انًمابط ٔأياكٍ انسفٍ

األيط عسز :735 نسُت ;==7 انًؤضخ فٙ ; صٕٚهٛت ;==7 حٕل إعساز انمبٕض ٔحطاحٛب انسفٍ ٔحطاحٛب إذطاس 

 انضزذ ٔانطفاث

 يُشٕض طازض عٍ ٔظاضة انساذهٛت ححج عسز :> يؤضخ فٙ 3 َٕفًبط 7994

  

VII. انٕرائك انًطهٕبت 

  

 شٓازة طبٛت حفٛس أٌ انًٕث حًج فٙ ظطٔف طبٛعٛت 

 إشٌ يٍ ٔكٛم انضًٕٓضٚت إشا كاَج انًٕث حًج فٙ ظطٔف غٛط عازٚت أٔ غايضت.    

 حمطٚط انًظانح األيُٛت فٙ حانت انًٕث غٛط انطبٛعٛت . 

 انًعهٕو انًٕظف عهٗ انٕرٛمت انًطهٕبت.  

   

 

 

 


