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 01) 0221يٍ شعجبٌ  42صبصع فً   900.19عقى انضاسهٍخ قغاع نٕػٌغ

 ٔكٍفٍبد انكبعثٍخ انٕقبئع ضذبٌب رعضاص ًَٕطج سجم ثزذضٌض (4102أثغٌم 

 فٍّ انضذبٌب ضرقٍٍ

 

                  

 

 ٔػٌغ انضاسهٍح،

 

 انٕلائغ ػٕالة نرغطٍح َظاو تئدضاز انًرؼهك 11.011 على انمإٌَ ػهى تُاء

 انرأيٍُاخ تًضَٔح انًرؼهك 19011 على انمإٌَ ٔذرًٍى ٔترغٍٍغ انكاعثٍح

 انمؼضج طي يٍ 11 تراعٌز 101.01.1 على انشغٌف انظٍٓغ ترُفٍظِ انظاصع

 يُّ؛ 8ٔالسًٍا انًاصج  ،(.1.1 أغسطس .1) 1119

 11) .111يٍ شؼثاٌ  11 انظاصع فً .1018098 على انًغسٕو ٔػهى

 َظاو انًرؼهك تئدضاز  11.011 على انماَـــٌٕ ترطثٍك( 1.11أتغٌم 

 انًرؼهك 019 11 على انمإٌَ ٔذرًٍى ٔترغٍٍغ انكاعثٍح انٕلائغ ػٕالة نرغطٍح

 يُّ؛ .ًٍا انًاصج ، ٔ السانرأيٍُاخ  تًضَٔح

 

 

 

 قغع يب ٌهً:

 

  انًبصح األٔنى

فً انًُظٕص ػهٍّ  سجم انرؼضاصػذاٌا انٕلائغ انكاعثٍح فً  ٌرى ذمٍٍض

تانًكاذة انًشظظح  ،انًشاع إنٍّ أػالِ 11.011يٍ انمإٌَ على  8انًاصج 

ػثغ انثٕاتح اإلنكرغٍَٔح أٔ  انًذهٍح،ذذد إشغاف يًثم انسهطح  نٓظِ انغاٌح

 ح نٓظا انغغع0انًشظظ

 تانُسثح نكم ٔالؼح كاعثٍح،ذذضص يٍ نضٌ انسهطح انذكٕيٍح انًكهفح تانضاسهٍح، 

 ٌرى ذسجٍم اإلنكرغًَٔ نهثٕاتح انرً انؼُٕأٌالئذح انًكاذة ٔػُأٌُٓا 

لغاع عئٍس انذكٕيح انًشاع  تؼض طضٔعٔطنك فٍٓا  انكاعثٍح انٕلائغ ػذاٌا

 0انًشاع إنٍّ أػالِ .1018098 على انًغسٕو يٍ 1انًاصج إنٍّ فً 



 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

 

 

  2انًبصح 

انسانف  11.011انمإٌَ على يٍ  8ٔنى يٍ انًاصج ؽثما ألدكاو انفمغج األ

 صاسم انكاعثٍح انٕلائغ ػذاٌا ذمٍٍض دانح انمٕج انماْغج، ٌرى ٔتاسرثُاءانظكغ، 

يٍ ذاعٌز َشغ لغاع عئٍس  ٌذرسة اترضاءٌٕيا  (.1) ٌٍٍرجأػ ذسؼ ال أجم

 0نٍّ فً انًاصج األٔنى أػالِإشاع انً انذكٕيح

 

  0 انًبصح

ششاص أدض األ انرمٍٍض فً سجم ذؼضاص ػذاٌا انٕلائغ انكاعثٍح يٍ ؽغف ٌرى

 :انرانً تٍآَى

 انؼذٍح ؛ -

 ؛انؼذٍح دمٕقأدض طٔي  -

 0نّ ػاللح تانؼذٍح اػرثاعي طاذً أٔ سغآششض  كم -

 

  2 انًبصح

 فً نهرمٍٍض انًغجؼً انغلىيشرٕو ٌذًم ٔ يؤعر نهًظغح ٔطم ٔعلً ٌسهى

 انرؼٌٕغ0 ؽهة يسطغج يغ صنٍم انكاعثٍح، انٕلائغ ػذاٌا ذؼضاص سجم

نكرغٍَٔح، فئٌ انٕطم ٔانضنٍم انًظكٕعٌٍ ٔفً دانح انرسجٍم ػثغ انثٕاتح اإل

 ٌرى ذذًٍهًٓا أٔ ؽثؼًٓا ػثغ َفس انثٕاتح0

 

  5 انًبصح

 انٕلائغ ػذاٌا ذؼضاص سجمٔانثٍاَاخ انٕاعصج فً  انًؼهٕياخال ًٌكٍ ذغٍٍغ 

انرسجٍم انًؤعر ٔانًشرٕو أٔ تؼض ذأكٍض ْظِ   ٔطم ذسهٍى تًجغص انكاعثٍح

 اإلنكرغٍَٔح0 انثٕاتح انًظغح تٓا ػثغ انثٍاَاخ يٍ ؽغفانًؼهٕياخ ٔ

سطاء انًاصٌح انًرؼهمح تانثٍاَاخ انششظٍح نهؼذٍح غٍغ أَّ ًٌكٍ ذظذٍخ األ

 1نٍٓى فً انًاصج إششاص انًشاع دض االأٌمضو يٍ نضٌ يثغع تُاء ػهى ؽهة 

 أػال0ِ

 

 



  6 انًبصح

 ْظا انمغاع0ًهذك تًَٕطج سجم ذؼضاص ػذاٌا انٕلائغ انكاعثٍح  ذضصٌ

 

  7 انًبصح

 .ٌُشغ ْظا انمغاع فً انجغٌضج انغسًٍح
 

 (1.110أتغٌم  .1) .111يٍ شؼثاٌ  11 ٔدغع تانغتاؽ فً

 

 اإليؼاء: ػثضانٕافً نفرٍد

 

 

 

 

 

 

 



 

  الكارثية الوقائع ضحايا تعداد  نموذج سجل 

 تم فتحه تبعا لقرار السيذ رئيس الحكومة رقم..............

 بتاريخ.................. املنشور بالجريذة الرسمية عذد...........

 بتاريخ.................
 

                 
 

 
 II بيانات شخصية تتعلق بالضحية

 
 II.1 :مرجعيالرقم ال

انرسجٍم: ذاعٌز   II.2 

انششظً: االسى   II.3 

انؼائهً: االسى   II.4 

 II.5 انجُس *:   طكغ  اَثى 

 II.6 ذاعٌز االػصٌاص: 

 II.7 انجُسٍح : 

 II.8 على ٔثٍمح انرؼغٌف: 

 َٕع ٔثٍمح انرؼغٌف:  
(جٕاػ انسفغ، ثطبقخ االقبيخ... ،) ة.ٔ.د  إ  

II.9 

 II.01 عب أسغج*:   َعى  ال 

 

 
 II.10 ػُٕاٌ اإللايح انغئٍسٍح:

  انذانً: اإللايح ػُٕاٌ 
(انغئٍسً انسكٍ عٍ ٌشزهف كبٌ )اطا  

II.12 

 

 
 II.13 على انٓاذف :

 

 
 II.14 انثغٌض اإلنكرغًَٔ:

 

 

 ثٍبَبد انًصغح

() إطا كبَذ رشزهف عٍ ثٍبَبد انضذٍخ     
III 

 III.1 اإلسم الشخصي:

 ثٍبَبد سبصخ ثًكبٌ انزسجٍم

خ االنكزغٍَٔخ( )ال ٌزى رعجئخ ْظِ انجٍبَبد فً دبنخ انزسجٍم عجغ انجٕاث  
I 

 I.1 انجٓح:

 I. 1 انؼًانح أٔ اإللهٍى:

 I.1 انجًاػح: 

 I.1 انمٍاصج أٔ انًهذمح اإلصاعٌح:  

 . .I ذاعٌز فرخ انسجم:

 ..I ذاعٌز إغالق انسجم:



 III.2 اإلسم العائلي:

 الرابطة:

(يًثم قبًََٕ... أة، أو، أر، أسذ، إثٍ، إثُخ، ) 
III.3 

 III.4 رقم وثيقة التعريف:

 نوع وثيقة التعريف:
إ، جٕاػ انسفغ، ثطبقخ االقبيخ...( ) ة.ٔ.د .   III.5 

 III.6 رقم الهاتف :

 III.7 البريد اإللكتروني:

 

 

 

 IV األضغاع

  األضغاع انجضٍَخ

 َعى  ال 
 

 
 *:تضٍَح ٔلٕع أػغاع

IV.1 

  
 

 
:ذاعٌز ٔلٕع انؼغع  IV.2 

 

 
 IV.3 ساػح ٔلٕع انؼغع:

 

 
 IV.4 ػُٕاٌ ٔ يكاٌ ٔلٕع انؼغع:

  َعى  ال 

انرٕفغ ػهى ػمض ذأيٍٍ ٌغطً انًسؤٔنٍح انًضٍَح انرً ًٌكٍ 

أٌ ذثاع تسثة األػغاع انثضٍَح انالدمح تاألغٍاع ) ذأيٍٍ 

 *: انًسؤٔنٍح انًضٍَح ػٍ انؼغتاخ000000(

 

IV.5 

غع:سثة انرٕاجض فً يكاٌ انؼ     
 ) سكٍ، عًم، ػٌبعح، آسغ...(

IV.6 

اإلقبيخ  ًاألضغاع ف   

 َعى  ال 
 

 
 IV.7 انؼغع فً انسكٍ انغئٍسً*:

 
 

 
 IV.8 ذاعٌز ٔلٕع انؼغع:

 

 
 IV.9 ساػح ٔلٕع انؼغع:

 طفح اإلسرغالل:  
 ) يبنك، يكزغي، اسزغالل يجبًَ... (

IV.10 

 

 
 IV.11 انؼُٕاٌ:

 َعى  ال 
 

 
 IV.12 سكٍ يؤيٍ*:

   يضيغ    
 صبنخ غٍغ

  يزضغع    نالسزعًبل 
دانح انسكٍ تؼض ٔلٕع 

 انكاعثح*: 
IV.13 

.انًُبسجخ انشبَخ فً عاليخ ضع * 

 : ذهٍخيًثم انسهطخ انً   :                                                                              انًصغح                                : املوضوع

 انزٕقٍع:                                                                 أصغح ثشغفً ثأٌ انًعهٕيبد انٕاعصح ثٓظا انسجم صذٍذخ -

 .انزعٌٕض يسطغح طهت كًب أشٓض أًَ رٕصهذ ثضنٍم
 اإلسى انششصً ٔانعبئهً: -

 انزبعٌز : -

 انزٕقٍع: -


