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الىثائق الطبيت الالزم اإلدالء بها
يأل ٔسقح انؼالخاخ يشخغ  610-1-03انًرؼهقح تاإليشاض انًزيُح أٔ
ٔسقح انؼالخاخ يشخغ  610-1-02انًرؼهقح تانًشض يغ اإلشاسج أنٗ
ذاسٚخ انؼالج ،انًثهغ انًؤدٖ ػٍ كم ػالج ،إضافح إنٗ ذٕقٛغ ٔطاتغ
خًٛغ يُٓ ٙٛانصحح.
ٔصم األداء
فاذٕسج
ط ٙسش٘ ٚؤكذ االسرشاسج انطثٛح
ذحذٚذ َٕع انؼًهٛح ػهٗ انٕسقح انًرؼهقح تانؼالخاخ
 اإلشاسج إنٗ انهٛزس ٔكزنك تشَايح انحصص ( ف ٙحانح كثشذٓا) ذقشٚش حٕل انهٛزس إرا نى ذكٍ ْزِ انؼالخاخ ٔاألخٓزج خاضؼح نًٕافقح يسثقحٔ :صفحتاسى انًسرفٛذ يؤسخح ،يٕقؼح ٔيخرٕيح يٍ طشف انطثٛة انًؼانح
يغ يغ اإلشاسج إنٗ انًثهغ انًفٕذش فٔ ٙسقح انؼالج  +فاذٕسج تانسى
انًسرفٛذ ،يشقًح ٔيخرٕيح .
 إرا كاَد ْزِ انؼًهٛاخ أٔ انردٓٛزاخ حصهد ػهٗ يٕافقح يسثقح:فاذٕسج تاسى انًسرفٛذ يشقًح ،يؤسخح ٔيخرٕيح.
 ٔصفح تاسى انًسرفٛذ ذرؼهق ذٕضح انكشف يؤسخح ،يٕقؼحٔ ،يخرٕيحيٍ طشف انطثٛة انًؼانح
 فاذٕسج تاسى انًسرفٛذ ،يؤسخح ،يشقًح ٔيخرٕيح ذقشٚش حٕل انفحٕصاخ اإلشؼاػٛح انًكهفح (…) TDM/IRM/ ٔصفح تاسى انًسرفٛذ ذرؼهق تانفحص اإلحٛائ ٙيؤسخح ،يٕقؼحٔيخرٕيح يٍ طشف انطثٛة انًؼانح
 فاذٕسج تاسى انًسرفٛذ يشقًح ٔيخرٕيح ٔصفح خاصح تُٕع انُظاساخ تاسى انًسرفٛذ ،يؤسخح ،يٕقؼحٔيخرٕيح يٍ طشف انطثٛة يغ ذحذٚذ ٔحذج االَكساس
 فاذٕسج أنُظاساذ ٙتاسى انًسرفٛذ ،يشقًح ٔذشٛش إنٗ ثًٍ انزخاجٔاإلطاساخ

وثائق اإلثباث الالزم اإلدالء بها بالٌسبت لولف الؼالجاث الخارجيت أو هلف
الؼالجاث الوتؼلقت باألهراض الوسهٌت حسب ًىع الؼالج
ًىع الخذهت
انصٛذنح

الىثائق الطبيت الالزم اإلدالء بها
ٔصفح نألدٔٚح تاسى انًسرفٛذ يؤسخح ،يٕقؼح ٔيخرٕيحيٍ طشف انطثٛة ٔانصٛذنٛح
انشقى انرسهسه ٙنألدٔٚحذًٍ انثٛغ نهؼًٕو تانًغشب ٔ +سقح اإلسشاداخ إرا كاَداألدٔٚح ال ذحًم انشقى انرسهسهٙ
تانُسثح نهؼالخاخ انًسرًشج انخاصح تانًصات ٍٛتأيشاضيزيُح:
 - 1فًٛا ٚخص اإلٚذاع األٔل :انُسخح األصهٛح يٍ
انٕصفح انخاصح تأسًاء األدٔٚح تاسى انًسرفٛذ،
يؤسخح ،يٕقؼح ٔيخرٕيح يٍ طشف انطثٛة انًؼانح
يغ اإلشاسج إنٗ يذج انؼالج انر ٙال ٚدة أٌ ذرؼذٖ
 6أشٓش
 - 2فًٛا ٚخص اإلٚذاػاخ انًٕانٛح  :حرٗ اَرٓاء اخم
انفرشج انًٕصٕفح ٚدة ػهٗ انًؤيٍ نّ انز٘ ٚشٚذ
اسرشداد يصاسٚف األدٔٚح اٌ ٚرقذو تٕسقح انؼالج
يكرٕب ػهٓٛا ذاسٚخ ششاء األدٔٚح  ,طاتغ ٔإيضاء
انصٛذنٛح َٔسخح يٍ انٕصفح األصهٛح.
األدٔٚح انًقرُاج يٍ انخاسج ٔ :سقح انؼالج يًهٕءج يغذثشٚش أسثاب ظشٔف االقرُاء يٍ انخاسج ٔ كزنك انٕثائق
اإلثثاذٛح انضشٔسٚح انًرؼهقح تٓا
األدٔٚح انًسرٓهكح ف ٙإطاس انؼالخاخ انخاسخٛح انًدشاخداخم يؤسسح ػالخٛح  :ذفصٛم األدٔٚح انًسرٓهكح يغ
أثًُرٓا.

