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وجبح اإليالغ

بيبحبث سجم
انىخبئج انحزجت
ببنعىبز:

إسم انمبهػ

بيبحبث سجم
انىخبئج انحزجت
ببنمعمم:

انىقج

سجم انىخبئج
انحزجت:

مو اىَؼبٍو ٗ األقسبً اىت ٚتقً٘ ثبختجبساد تشخيظيخ يدت ػييٖب االزتلبظ ثسدو ىيْتبئح اىسشخخ يتٌ كئ تسديو
خَيغ اىْتبئح اىسشخخ ٗ ثيبّبد ئثالؽ تيل اىْتبئح شبٍيخ ٍسبٗالد االتظبه .يدت أيؼبً ػي ٚخَيغ اىؼْبثش االزتلبظ
ثسدو آخش ي٘ثق ثٔ خَيغ ثالؿبد اىْتبئح اىسشخخ اىخبطخ ثَشػ ٚاىؼْجش شبٍو ّدبذ ئثالؽ اىطجيت اىَؼبىح.
حبريخ انميالد

انخقزيز:

يدت اإلشبسح ث٘ػ٘ذ ك ٚاىتقشيش ئى ٚأُ ْٕبك ّتيدخ زشخخ (ٍثبه :يختٌ اىتقشيش ثختٌ “ئّتجٔ ّتيدخ زشخخ”) ٗ يدت
متبثخ اىْتيدخ اىسشخخ ثطشيقخ ٗاػسخ أٗ ثبسصح (ٍثبه :ت٘ػر اىْتيدخ ثقيٌ ك٘سل٘س.)ٙ

االخخبـبر

انبيبوبث
انمطهىبت:

اىجيبّبد اىتبىيخ ٕبٍخ ىؼَبُ ّدبذ ػَييخ ئثالؽ اىْتبئح اىسشخخ :ئسٌ اىَشيغ اىشثبػ ،ٚتبسيخ ٍيالدٓ ،سقٌ ٕبتق
اىؼْجش ،اىطجيت اىَؼبىح .ك ٚزبىخ اىَشيغ اىخبسخ ٚيؼبف ٕبتق اىَشيغ ٗ ٕبتق اىطجيت اىَؼبىح ئُ أٍنِ.

قيمت انىخيجت

ححقيق
انمعيبر:

خَيغ اىْتبئح اىسشخخ – بعد انخأكد مه صحخهب – يدت اإلثالؽ ػْٖب ك٘سيبً ٍٗجبششحً ػِ طشيق اىَؼَو أٗ اىقسٌ
اىَختض ئى ٚاىلشيق اىطج ٚأٗ اىتَشيؼ ٚاىَسئ٘ه ػِ اىَشيغ .اإلثالؽ ػِ اىْتبئح اىسشخخ يدت أُ يتٌ ثاتجبع
اإلخشاءاد اىَتلق ػييٖب ٗاىت ٚتتؼَِ ت٘ثيق اىْتيدخ اىسشخخ ٗئػبدح تالٗح اىْتيدخ اىسشخخ ٍِ طشف ٍتيقي اىجالؽ.

اسم انمخهقً

أهميت انمعيبر:

تطجيق اىَؼيبس ي ؼَِ اإلثالؽ اىل٘سٗ ٙاىلؼبه ػِ اىْتبئح اىـيش طجيؼيخ ىالختجبساد اىتشخيظيخ ٗ اىت ٚتٖذد زيبح
اىَشيغ ئى ٚاألطجبء اىَؼبىديِ زت ٚيَنِ اىجذء ك٘ساً ك ٚاىتذخو اىؼالخ ٚاىَْبست.

وظيفت انمخهقً

انمعيبر :PS 7

يتٌ تطجيق ػَييخ ٍسذدح ىتيق ٚاألٗاٍش اىشلٖيخ أٗ اىتييلّ٘يخ أٗ ىتقذيٌ تقشيش ػِ ّتبئح اىلس٘ص اىسشخخٗ ،اىتي تتطيت
ت٘ػير ( ئػبدح اىقشاءح) األٍش ثأمَئ أٗ ّتيدخ اىلسض ٍِ اىشخض اىَتيقي اىَؼيٍ٘بد.

إعبدة انقزاءة

انقبئمت:

يَنِ اىسظ٘ه ػي ٚاىقبئَخ ٍِ اىَ٘قغ اإلىنتشّٗ ٚىيتسبىق اىسنْذس ٙىسالٍخ اىَشػwww.mri.edu.eg :ٚ

وجبح اإلبالغ

مب هً انىخيجت
انحزجت؟

اىْتيدخ اىسشخخ ٕ ٚقيَخ ؿيش طجيؼيخ الختجبس أٗ تسييو تشخيظ ٚيشيش ئى ٚأُ اىَشيغ سثَب ينُ٘ ك ٚزبىخ خطشح
ٗ يستبج ئى ٚتذخو ػالخ ٚك٘س ٙإلصاىخ اىخط٘سح ٗ ثبىتبى ٚكاُ اإلخطبس اىل٘س ٙىيطجيت اىَؼبىح كٕ ٚزٓ اىسبالد
ٍيضً ٗزتَ ٚىجذء اىؼالج اىل٘س ٗ ٙاىَْبست.

انخىقيع

انمعيبر :PS 6

ت٘خذ قبئَخ ثنبكخ اىلس٘ص اىتي ىٖب قيٌ ّ /تبئح كسض زشخخ ٗتسذد قيٌ ّ /تبئح اىلس٘ص اىسشخخ ىنو كسض.

سؤسبء اىَؼبٍو أٗ األقسبً اىزيِ يقٍُ٘٘ ثبالختجبساد اىتشخيظيخٗ ،سئيسخ ٕيئخ اىتَشيغ ثبىَستشلٚ
ٍسئ٘ىُ٘ ػِ اىتأمذ ٍِ أُ سيبسخ ٗ ئخشاءاد اىْتبئح اىسشخخ يتٌ االىتضاً ثٖب.
ػي ٚمو ٍؼَو أٗ قسٌ يقً٘ ثاختجبساد تشخيظيخ تسذيذ األكشاد اىَسئ٘ىيِ ػِ اإلثالؽ ػِ اىْتبئح اىسشخخ.
ػي ٚمو ٍؼَو أٗ قسٌ ٍؼْ ٚتذسيت ٕإالء األكشاد ػي ٚاإلثالؽ ثبىطشيقخ اىسييَخ ٗ اىَتلق ػييٖب.
ٍسئ٘ىيخ ٍتيق ٚاىجالؽ (ٍَشػخ اىؼْجش) االتظبه ثبىطجيت اىَؼبىح ىتؼشيلٔ ثبىْتيدخ اىسشخخ ك٘س تيق ٚاىجالؽ.
ٍسئ٘ىيخ اىطجيت اىَؼبىح ت٘خت ػيئ اىجذء ك٘ساً ك ٚاتخبر اإلخشاءاد اىَْبسجٔ ثَدشد ئثالؿٔ ثبىْتيدخ اىسشخخ،
ٗأُ يتبثغ زبىخ اىَشيغ زت ٚيش ٙأّٔ أطجر ك ٚأٍبُ.
األخز ثضٍبً اىَجبدسح.
اىتؼشيق ثبىْلس ٗ اىتؼشف ػي ٚاىطشف اآلخش.
اىتسذث ث٘ػ٘ذ.
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ئستخذاً ػجبساد ٍ٘خضٓ ىيتْجئ أٗ اىتسزيش.
ئػبدح قشاءح اىجالؽ (اىْتيدخ اىسشخخ) ثؼذ تسديئ
أٗ ئػبدح تالٗتٔ ٍِ طشف اىَتيق.ٚ

مببدئ اإلبالغ
انفعبل و انجيد:

.1
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انىخبئج انحزجت
انمخكزرة:

خَيغ قيٌ اىْتبئح اىسشخخ اىت ٚتظٖش ألٗه ٍشح ألٍ ٙشيغ يدت اإلثالؽ ػْٖب ٗ .ىنِ ْٕبك ٍشػٍ ٚثو ٍِ يؼبُّ٘
ٍِ كشو مي٘ ٙأٗ ٍشع ٍضٍِ قذ تنُ٘ اىْتبئح اىسشخخ ىذيٌٖ ٍتنشسح أٗ ٍستذاٍخٕ .زٓ اىسبالد – ثؼذ اإلثالؽ ػْٖب
– يَنِ أُ تستثْ ٍِ ٚتنشاس اإلثالؽ ػْٖب ثؼذ ٍ٘اكقخ اىطجيت اىَؼبىح ٗثؼذ ت٘ثيق ٕزٓ اىَ٘اكقخ ك ٚسدو اىْتبئح
اىسشخخ ػْذ اىطشكيِ :اىَجيؾ ٗاىَتيق.ٚ

APSA at www.mri.edu.eg

اىتسبىق اىسنْذس ٙىسالٍخ اىَشػٚ
خطت انعمم:
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إعداد مسخهزمبث عمهيت إبالغ انىخبئج انحزجت:






.2

تضٗيذ األقسبً اىَؼْيخ ثخط٘ؽ ٗ أخٖضح اىٖبتق ٗ دىيو أسقبً اىٖ٘اتق.
تضٗيذ األقسبً اىَؼْيخ ثبىسدو اىَْبست ىيْتبئح اىسشخخ.
تضٗيذ األقسبً اىَؼْيخ ثطيت اىلسض (األٗسّيل) ثٔ اىجيبّبد األسبسيخ اىَطي٘ثخ ىْدبذ ػَييخ اإلثالؽ.
ئػذاد ٗ تضٗيذ األقسبً اىَؼْيخ ثقبئَخ اىْتبئح اىسشخخ اىَتلق ػييٖب.
ئػذاد ٗ تضٗيذ األقسبً اىَؼْيخ ثسيبسخ ٗ اإلخشاءاد اىَتؼيقخ ثاثالؽ اىْتبئح اىسشخخ.

حثقيف انمعىييه (أطببء ،هيئت حمزيض ،فىييه) بطزيقت اإلبالغ انفعبل و انجيد نهىخبئج انحزجت:

إبالغ وخيجت حزجت نمزيض داخهً:
 .1االتظبه ثٖيئخ تَشيغ اىؼْجش.
 .2اىقيبً ثتقذيٌ اىْلس ىيطشف اآلخش.
 .3اىطيت ٍِ اىطشف اآلخش ثتقذيٌ ّلسٔ.
 .4ئيؼبذ ىيطشف اآلخش أّل تجيؾ ػِ ّتيدخ زشخخ.
 .5رمش اسٌ اىَشيغ اىشثبػٗ ٚتبسيخ ٍيالدٓ.
 .6تجييؾ اىطشف اآلخش ثنيَبد ٗاػسخ ٍٗسذدح:
 االختجبس أٗ اىتسييو اىز ٙأخش.ٙ
 قيَخ اىْتيدخ اىسشخخ.
 .7اىطيت ٍِ اىطشف اآلخش ت٘ثيق تلبطيو ٕزا
االتظبه طجقبً ىجْ٘د سدو اىْتبئح اىسشخخ ثبىؼْجش.
 .8انطهب مه انطزف اآلخز أن يعيد عهيك قزاءة
اسم انمزيض وحبريخ ميالدي ووىع االخخببر انذي
أجزي وقيمت انىخيجت انحزجت.
 .9اىقيبً ثت٘ثيق اىَسبدثخ طجقبً ىجْ٘د سدو اىْتبئح
اىسشخخ اىَ٘خ٘د ثبىَؼَو أٗ اىقسٌ.

إبالغ وخيجت حزجت نمزيض خبرجً:
 .1االتظبه ثبىطجيت اىَؼبىح ٗثبىَشيغ.
 .2اىقيبً ثتقذيٌ اىْلس ىيطشف اآلخش.
 .3اىطيت ٍِ اىطشف اآلخش ثتقذيٌ ّلسٔ.
 .4ئيؼبذ ىيطشف اآلخش أّل تجيؾ ػِ ّتيدخ زشخخ.
 .5رمش اسٌ اىَشيغ اىشثبػٗ ٚتبسيخ ٍيالدٓ.
 .6تجييؾ اىطشف اآلخش ثنيَبد ٗاػسخ ٍٗسذدح:
 االختجبس أٗ اىتسييو اىز ٙأخش.ٙ
 قيَخ اىْتيدخ اىسشخخ.
 .7اىطيت ٍِ اىطشف اآلخش ت٘ثيق اىْتيدخ اىسشخخ.
 .8انطهب مه انطزف اآلخز إعبدة قزاءة اسم
انمزيض و حبريخ ميالدي و ووىع االخخببر انذي
أجزي وقيمت انىخيجت انحزجت.
 .9اىقيبً ثت٘ثيق اىَسبدثخ طجقبً ىجْ٘د سدو اىْتبئح
اىسشخخ اىَ٘خ٘د ثبىَؼَو أٗ اىقسٌ.

 .3حدريب انمعىييه (أطببء ،هيئت حمزيض ،فىييه) عهً اإلبالغ انفعبل و انجيد نهىخبئج انحزجت:



تذسيت ػَي ٚثبىٖبتق ىيَؼْييِ ػي ٚئثالؽ اىْتبئح اىسشخخ ٍتؼَْبً اىنتبثخ ثسدو اىْتبئح اىسشمخ.
تذسيت ػَي ٚثبىٖبتق ىيَؼْييِ ػي ٚتيق ٚثالؿبد اىْتبئح اىسشخخ ٍتؼَْبً اىنتبثخ ثسدو اىْتبئح اىسشمخ.

انبيبوبث اندانت
عهً حطبيق
انمعيبر:

ىيتؼشف ػيٍ ٚذ ٙتسقيق ٕزا اىَؼيبس تدَغ اىجيبّبد اىتبىيخ قجو ٗ ثؼذ تْليز خطخ اىؼَو ٗ ثظلخ دٗسيخ:
 .1األفزاد:
ٍ ستٍ٘ ٙؼشكخ األطجبء ٗ اىلْييِ ٗ ٕيئخ اىتَشيغ ػِ اىْتبئح اىسشخخ ٗ ٍجبدب اإلثالؽ اىلؼبه ٗ اىديذ.
ٗ خ٘د أكشاد ٍسئ٘ىخ ػِ ئثالؽ ٗ تيق ٚاىْتبئح اىسشخخ.
 .2انمسخهزمبث:
ٗ خ٘د ٕ٘اتق ثبألقسبً ٗ اىؼْبثش اىَؼْيخ ٗ ّسجخ اىٖ٘اتق اىؼبٍيخ ٍْٖب.
ٗ خ٘د دىيو اىٖ٘اتق ثبألقسبً ٗ اىؼْبثش اىَؼْيخ.
ٗ خ٘د ق٘ائٌ اىْتبئح اىسشخخ ثبألقسبً ٗ اىؼْبثش اىَؼْيخ.
ٗ خ٘د سدالد اىْتبئح اىسشخخ ثبألقسبً ٗ اىؼْبثش اىَؼْيخ.
ٗ خ٘د سيبسخ ٗ اإلخشاءاد اىَتؼيقخ ثبىْتبئح اىسشخخ ثَيق سالٍخ اىَشػ ٚثبألقسبً ٗ اىؼْبثش اىَؼْيخ.
 .3اإلجزاءاث:
ٗ خ٘د ثيبّبد زذيثخ ٗ مبٍيخ ثسدالد اىْتبئح اىسشخخ ثبألقسبً ٗ اىؼْبثش اىَؼْيخ.
ٍ طبثقخ ثيبّبد سدو اىْتبئح اىسشخخ ثبىَؼبٍو أٗ األقسبً ٍغ ثيبّبد سدو اىْتبئح اىسشخخ ثبىؼْجش.
ٍ شاخؼخ تقبسيش اىْتبئح اىسشخخ ىيتأمذ ثاىتضاً األقسبً اىَؼْيخ ثت٘ػير اىْتبئح اىسشخخ ثٖب.
 ػَو تدبسة ػَيجخ ٍِ خاله اىٖ٘اتق ىألكشاد ثبىَؼبٍو ٗ األقسبً ٗ اىؼْبثش اىَؼْيخ ػي ٚاإلثالؽ اىلؼبه
ٗ اىديذ شبٍيخ ئثالؽ اىْتبئح اىسشخخ ئى ٚاألطجبء اىَسئ٘ىيِ.

فزيق انخىفيذ:

يدت تن٘يِ كشيق ٍسئ٘ه ىؼَبُ ّدبذ خطخ اىؼَو ٍغ تسذيذ اىَذح اىضٍْيخ اىَطي٘ثخ ىتْليزٕب .ػؼ٘يخ اىلشيق يدت
أُ تؼنس األكشاد اىَؼْييِ ثبإلثالؽ ٗ تيق ٚاىْتبئح اىسشخخ ٗ أُ تؼنس ئٕتَبً اإلداسح ثتطجيق ٕزا اىَؼيبس.

انمىاد
انمسبعدة:

يَنِ اىسظ٘ه ػي ٚاىششائر اىتؼييَيخ ٗ ئستَبساد خَغ اىجيبّبد ( ٗ )Audit Sheetsتقييٌ اىَست٘ ٙاىَؼشكٗ ٚ
آىيخ اىتطجيق ٍِ اىَ٘قغ اإلىنتشّٗ ٚىيتسبىق اىسنْذس ٙىسالٍخ اىَشػwww.mri.edu.eg :ٚ

آنيت انخطبيق:

أػذد اآلىيخ ىتطجيق ٍؼبييش اىسالٍخ ٍِ خاله ٗػغ خطخ ػَو صٍْيخ ثْبء ػي ٚاىجيبّبد اىَدَؼخ ػِ اىَؼيبس ػيٚ
أُ تنشس خطخ اىؼَو ثؼذ تؼذييٖب ثْبء ػي ٚاىجيبّبد اىَدَؼخ اىدذيذح زت ٚيتسقق تطجيق اىَؼيبس ثبىظ٘سح اىَشخ٘ح.

إعداد:

ٍْتذ ٙاىْقبش اإلىنتشّٗ ٚىيْتبئح اىسشخخ ثبىتسبىق اىسنْذس ٙىسالٍخ اىَشػ.ٚ
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