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 (رفع التقبرير الوتعلقت ببلسالهت الوهنيت عنىاى الوحبضرة ) 

 رؼرَف انزمرَر :

انًؼهىيبد انهبيخ وانضرورَخ إنً انًسئىل الرخبر هى انىسُهخ انزٍ َزى ثهب رىصُم 

اإلجراءاد أو انمرار انًُبست ، كًب َؼزجر يصذرا رئُسُب نهرجىع إنُه فٍ ػًهُبد 

 . وانساليخ  انجذش وَؼزجر انزمرَر انىسُهخ األسبسُخ فٍ َجبح أػًبل جهبز األيٍ

 انخطىاد انزٍ رشًم ػهُهب كزبثخ انزمرَر ػُذ ولىع انذبدس• 

 لذ وربرَخ رهمٍ انجالؽ ػٍ انذبدس. و1

 . ولذ وربرَخ انذبدس2

 . يكبٌ ولىع انذبدس3

 . يؼهىيبد ػٍ انًجهؾ ػٍ انذبدس.4

 . أسًبء ويؼهىيبد ػٍ األطراف انًشزركخ فٍ انذبدس 5

 . َىع اإلصبثبد واألضرار انُبرجخ ػٍ انذبدس6

 انذبدس  االسجبة انًؤدَخ نىلىع. يؼهىيبد ػٍ 7

 يزؼهك ثبنذبدس. أٌ إجراء أو رصرف 8

فٍ انزمرَر يضم )صىرح نًكبٌ انذبدس لبئًخ ثبنًىجىداد فٍ  اصجبربد. إرفبق أٌ 9

 يكبٌ انذبدس . . . . إنخ

 : شروط كتببت التقرير• 

وصف  ،. أٌ َكىٌ يزضًُب ػهً االسزفسبراد )األشخبص انًشًىنٍُ فٍ انذبدس 1

كُف ولغ انذبدس  ،يكبٌ ولىع انذبدس  ،بدس ربرَخ وزيٍ ولىع انذ ،دلُك نهذبدس 

 .، سجت ولىع انذبدس 

 . يراػبح انذلخ ورىضُخ انخظ2

 ػُذ كزبثخ انزمرَر. انجسبطخ فٍ األسهىة 3

 . رررُت األفكبر يغ اإلَجبز4

 اإلجراءاث األوليت عند وقىع الحىادث اهن

 . رذوٍَ انجالؽ .1

 . انزجهُؾ2

 انذبدس .. االَزمبل انسرَغ إنً يكبٌ 3

 . انًذبفظخ ػهً يكبٌ انذبدس .4

 . يُغ انذخىل أو انخروط يٍ وإنً يكبٌ انذبدس .5

 . انمُبو ثبألػًبل انزٍ رزطهت انسرػخ فٍ اإلَجبز .6

 فٍ يىلغ انذبدس. إدضبر انشهىد 7

 . انزذفع ػهً انجب8ٍَ

 



هُبن اجراءاد َزى اػزًبدهب فٍ رفغ انزمبرَر انخبصخ ثذىادس انؼًم ودست 

 انزىجُهبد انصبدرح ودست صُؾ يؼزًذح رشًم  :

 رمرَر ػُذ دذوس دبدس يؼٍُ رشًم  -1

 ثبنهبرف انًشروع يذَر إخطبر( أ

 ثبنهبرف انًذَر/  انمسى يسئىل إخطبر( ة

 انساليخ إدارح إخطبر( ط

 انذبدس  ولىع يٍ سبػخ 24 اإلدارح خالل إخطبر( د

 

ػٍ دبدس يؼٍُ ورمذَى انزمرَر نهجهبد  رؼجئخ انًُىرط انخبص ثبالثالؽ -2

 انًخزصخ :

 .ٌ انًىظفٍُ / اإلدارح / إدارح انساليخؤورفغ رمرَر إنً رئُس لسى ش ( أ

 ػًم رذرٌ يفصم دىل ولىع انذبدس وانُزُجخ ورفؼه انً جهخ االخزصبص ( ة

 

رفغ رمبرَر ثىاسطخ انًرالت انًجبشر ثؼذ رسجُم انذذس. رمبرَر انذىادس  -3

 .انزٍ رذزبط إنً ػالط فٍ انًسزشفً أو ولف انؼًميطهىثخ نإلصبثبد 

َجت إخطبر يسئىل انساليخ فٍ انًىلغ / يذَر انًشروع دىل أٌ دبنخ  -4

 إصبثخ رذزبط إنً ػالط فٍ انًسزشفً.

 

 انىاع التقبرير اليىهيت للصحت والسالهت الوهنيت

  ػذد اصبثبد انؼًم انُىيُخ -

  ػذد يراد انزىلف انُىيُخ -

  خُالسؼبفبد االونُخ انُىيػذد دبالد ا -

  ػذد دبالد انذرائك انُىيُخ -

  رفبصُم انذىادس واالصبثبد انُىيُخ -

 ذ يٍ انجُبَبد االخري انهبيخَوانؼذ-

 

 


