سُاست انًحافػت
ؾهً
خظىطُت انًاَحٍُ

سُاست انًحافػه ؾهٍ خظىطُاث انًاَحٍُ
 -1حسىَق يشاسَؽ اندًؿُت ؾهٍ انًاَحٍُ وفق االنُه انًحذدة يٍ قبههى
 -2انًحافػه ؾهٍ بُاَاحهى فٍ سدالث اندًؿُت وؾذو اإلطالؼ ؾهُها إاليٍ
قبم انًخخظٍُ باندًؿُت أو اندهاث راث انؿالقت
 -3يٍ حقهى اإلطالؼ ؾهٍ بُاَاث اندًؿُت االساسُت يثم شهادة حسدُم
اندًؿُت ،إؾخًاد أؾضاء يدهس اإلداسة  ،حقشَش أؾًال اندًؿُت ....إنخ
 -4ؾذو يشاسكت بُُاحهى يؽ أٌ خهت أخشٌ الإخخظاص نها0
 -5ؾذو َشش بُاَاث اندهاث انًاَحت فٍ يىقؽ اندًؿُت أو انخقشَش انسُىٌ إال
بؿذ يىافقخهى
 -6إؾذاد حقشَش نهى قبم وأثُاء وبؿذ إَخهاء انًششوؼ انًذؾىو يٍ قبههى
َىضح فُه يشاحم انًششوؼ0
 -7ؾذو بُؽ بُاَاث انًاَحٍُ إطالقاً وؾذو انًخاخشة بها0

سُاست انًحافػه ؾهٍ خظىطُاث انًخبشؾٍُ

 -1حسىَق يشاسَؽ اندًؿُت ؾهٍ انًاَحٍُ وفق االنُه انًحذدة يٍ قبههى0
 -2انًحافػه ؾهٍ بُاَاحهى فٍ سدالث اندًؿُت وؾذو اإلطالؼ ؾهُها إاليٍ
قبم انًخخظٍُ باندًؿُت أو اندهاث راث انؿالقت0
 -3يٍ حقهى اإلطالؼ ؾهٍ بُاَاث اندًؿُت االساسُت يثم شهادة حسدُم
اندًؿُت ،إؾخًاد أؾضاء يدهس اإلداسة  ،حقشَش أؾًال اندًؿُت ....إنخ
 -4ؾذو يشاسكت بُُاحهى يؽ أٌ خهت أخشٌ الإخخظاص نها0
 -5ؾذو َشش بُاَاحهى فٍ يىقؽ اندًؿُت أو انخقشَش انسُىٌ إال بؿذ يىافقخهى
 -6إؾذاد حقشَش نهى قبم وأثُاء وبؿذ إَخهاء انًششوؼ انًذؾىو يٍ قبههى
َىضح فُه يشاحم انًششوؼ0
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ؾذو بُؽ بُاَاث انًخبشؾٍُ وؾذو انًخاخشة بها0

سُاست انًحافػت ؾهً خظىطُاث انًسخفُذٍَ
 -1ؾذو اإلحخفاظ بُاَاث انًسخفُذٍَ إال بؿذ أٌ َثبج نذي اندًؿُت أَه ضًٍ
انًسخحقٍُ و انًسخفُذٍَ يٍ خذياث اندًؿُت
 -2حزوَذ انًسخفُذ إداسة اندًؿُت بدًُؽ انبُاَاث انًطهىبت انًشًىنت و
اسخفادحه يٍ بشايح اندًؿُت .
 -3حفع خًُؽ بُاَاث انًسخفُذٍَ فٍ يهف خاص بزنك و حفػها فٍ انًكاٌ
انًخخض .
 -4ؾذو اإلطالؼ ؾهً بُاَاث انًسخفُذٍَ و انًهفاث انخاطت بهى إال يٍ قبم
انًخخض يٍ انًىغفٍُ فٍ اندًؿُت .
 -5ؾذو اسخخذاو بُاَاث انًسخفُذٍَ أو حظىَشها إال فٍ انغشع انزٌ حفػج
ألخهه .
 -6احالف بُاَاث انًسخفُذٍَ انخٍ ال حاخت نها وفق انًُىرج انًؿذ نزنك و بؿذ
انًىافقت ؾهُه يٍ اندهت انًخخظت باندًؿُت .
َ -7خضؽ انًسخفُذ قبم حسدُهه باندًؿُت نبحث اخخًاؾٍ يكخبٍ و يُذاٍَ .

