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 بســـادلطز ـُفي

 : ادلشافقخ ذلى نيخضوانعًبنخ ادلُ ويلقشثبئهى يٍ انذسخخ األأو ادلىاطُيني

 يٍ دونخ انكىيذ وٌغبدسادل :  

  طجيق زخضش ثادلعزًذح يف دونخ انكىيذ وظهىس انهىٌ األ دانهقبحبخشعزني يٍ رطعيى
 :ويسزثُي يٍ رنك انفئبد انزبنيخ  (هىيزي -يُبعخ )

 . (سُخ 11حتذ )انعًشيخ انغري خبضعخ نهزطعيى انفئبد  -1
 .ى عه  انهقبذ حظىذل رفيذ ثزعثش (يشكض يسبفش)طحيخ يعزًذح يٍ وصاسح انظحخ شهبداد  -2
 . (يشكض يسبفش)طحيخ يعزًذح يٍ وصاسح انظحخ شهبداد عه  حظىذلى احلىايم  -3

 

 ٌدونخ انكىيذ ىلإ انقبديى :  

 : ادلشافقخ ذلى نيخضوانعًبنخ ادلُ ويلقشثبئهى يٍ انذسخخ األأو ادلىاطُيني

 . سبعخ (22)سبسيخ ادلفعىل خالل  (PCR)فحض شهبدح  -1
طجيق زخضش ثادلعزًذح يف دونخ انكىيذ وظهىس انهىٌ األ دانهقبحبخشعزني يٍ زطعيى ان -2

 . (هىيزي -يُبعخ )
عزًبد شهبدح رهقي انهقبذ عٍ طشيق سفعهب عه  إيزى خبسج دونخ انكىيذ حبل رهقي انهقبذ يف  -3

 . (شهىَكيُظخ كىيذ يسبفش و رطجيق )خشاءاد إسزكًبل إيىقع وصاسح انظحخ و
 (هىيزي -يُبعخ )ثزطجيق  (طفشو األمحش اال)حبل عذو انزحظني ويٍ يظهش ذلى انهىٌ يف  -4

 يؤسس  شهىوحد (شهىَكيُظخ كىيذ يسبفش و رطجيق )يف  هىخشاءارإ هىٌسزكًي
 .يُضيل خشي أ (يبوأ 2) وكزنك (يبوأ 2)دلذح  

 

  نذونخ انكىيذ خشاءاد انذخىل واخلشوجإاد قشاس
  01/08/2021 يٍ ربسيخ إعزجبسا  
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  ىل دونخ انكىيذإانقبديني  كىيزينيانغري :  

 

سزكًبل إو (هىيزي -يُبعخ )طجيق زخضش ثوظهىس انهىٌ األ دونخ انكىيذانهقبذ يف ادلزهقني احملظُىٌ  -
 .عفبئهى يٍ احلدش ادلؤسس إيزى  (شهىَكيُظخ كىيذ يسبفش و رطجيق )خشاءاد إ

عزًبد شهبدح رهقي انهقبذ عٍ طشيق سفعهب عه  يىقع إيزى خبسج دونخ انكىيذ حبل رهقي انهقبذ يف  -
 . (شهىَكيُظخ كىيذ يسبفش و رطجيق )خشاءاد إسزكًبل إوصاسح انظحخ و

 .خضش ثبنهىٌ األ (هىيزي -يُبعخ )ي شخض غري كىيزي ال حيًم ثشَبيح أيزى قجىل ال  -
  ادلؤسس يٍ احلدش  ادلسزثُبِانفئبد :  

 

  ثُبء أ -صوخخ  -صوج )ويل ى يٍ انذسخخ األقبسثهأوادلعزًذح ثذونخ انكىيذ انذثهىيبسيخ انجعثبد- 
  . (ادلُضنيخ ادلشافقخ ذلىانعًبنخ 

   ثششط كزبة طبدس يٍ ادلكزت انظح   ويشافقيهىانكىيزيني ادلجزعثني نهعالج ثبخلبسج ادلشض. 
  انعًبنخ  -ثُبء أ -صوخخ  -صوج )ويل ى يٍ انذسخخ األقبسثهأو (ههيخاأل احلكىييخ و)انطجيخ انكىادس

 . (ادلُضنيخ ادلشافقخ ذلى
  ٌادلسبفشوٌ ثذوٌ يشافق انقبطشو. 

 
 

  غري انكىيزيني يع ننذخىل ا دلىافقبد سجخب ثبنُكىسوَطىاسئ  عزًبد قشاساد جلُخإيزى  :يالحظخ
  .ِ عالأيق يب ركش رطج
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 انربيخادلُبفز 

 : ادلشافقخ ذلى نيخضوانعًبنخ ادلُ ويلقشثبئهى يٍ انذسخخ األأو ادلىاطُيني

 يٍ دونخ انكىيذ وٌغبدسادل :  

  يُبعخ )طجيق زخضش ثادلعزًذح يف دونخ انكىيذ وظهىس انهىٌ األ دانهقبحبخشعزني يٍ رطعيى
 :ويسزثُي يٍ رنك انفئبد انزبنيخ  (هىيزي -

 . (سُخ 11حتذ )انعًشيخ انغري خبضعخ نهزطعيى انفئبد  -1
 .ى عه  انهقبذ حظىذل رفيذ ثزعثش (يشكض يسبفش)طحيخ يعزًذح يٍ وصاسح انظحخ شهبداد  -2
 . (يشكض يسبفش)طحيخ يعزًذح يٍ وصاسح انظحخ شهبداد عه  حظىذلى احلىايم  -3

 ٌدونخ انكىيذ ىلإ انقبديى :  

 : ادلشافقخ ذلى نيخضوانعًبنخ ادلُ ويلقشثبئهى يٍ انذسخخ األأو ادلىاطُيني

 . سبعخ (22)سبسيخ ادلفعىل خالل  (PCR)فحض شهبدح  -1
طجيق زخضش ثادلعزًذح يف دونخ انكىيذ وظهىس انهىٌ األ دانهقبحبخشعزني يٍ زطعيى ان -2

 . (هىيزي -يُبعخ )
عزًبد شهبدح رهقي انهقبذ عٍ طشيق سفعهب عه  إيزى خبسج دونخ انكىيذ حبل رهقي انهقبذ يف  -3

 . (شهىَكيُظخ كىيذ يسبفش و رطجيق )خشاءاد إسزكًبل إيىقع وصاسح انظحخ و
 (هىيزي -يُبعخ )ثزطجيق  (طفشو األمحش اال)حبل عذو انزحظني ويٍ يظهش ذلى انهىٌ يف  -4

 دلذح يؤسس   شهىوحد (شهىَكيُظخ كىيذ يسبفش و رطجيق )يف  هىخشاءارإ هىٌسزكًي
 .يُضيل خشي أ (يبوأ 2) وكزنك (يبوأ 2)
  ىل دونخ انكىيذإانقبديني  كىيزينيانغري :  

سزكًبل إو (هىيزي -يُبعخ )طجيق زخضش ثوظهىس انهىٌ األ دونخ انكىيذانهقبذ يف ادلزهقني احملظُىٌ  -
 .عفبئهى يٍ احلدش ادلؤسس إيزى  (شهىَكيُظخ كىيذ يسبفش و رطجيق )خشاءاد إ

عزًبد شهبدح رهقي انهقبذ عٍ طشيق سفعهب عه  يىقع إيزى خبسج دونخ انكىيذ حبل رهقي انهقبذ يف  -
 . (شهىَكيُظخ كىيذ يسبفش و رطجيق )خشاءاد إسزكًبل إوصاسح انظحخ و

 .خضش ثبنهىٌ األ (هىيزي -يُبعخ )ي شخض غري كىيزي ال حيًم ثشَبيح أيزى قجىل ال  -



 المنافذ أمن قطاع/  إعداد                                            )4(    
 

  ادلؤسس يٍ احلدش  ادلسزثُبِانفئبد :  

 

  ثُبء أ -صوخخ  -صوج )ويل ى يٍ انذسخخ األقبسثهأوادلعزًذح ثذونخ انكىيذ انذثهىيبسيخ انجعثبد- 
  . (ادلُضنيخ ادلشافقخ ذلىانعًبنخ 

   ثششط كزبة طبدس يٍ ادلكزت انظح   ويشافقيهىانكىيزيني ادلجزعثني نهعالج ثبخلبسج ادلشض. 
  انعًبنخ  -ثُبء أ -صوخخ  -صوج )ويل ى يٍ انذسخخ األقبسثهأو (ههيخاأل احلكىييخ و)انطجيخ انكىادس

 . (ادلُضنيخ ادلشافقخ ذلى
  ٌادلسبفشوٌ ثذوٌ يشافق انقبطشو. 

 
 

  يالحظخ:  
يق يب غري انكىيزيني يع رطجننذخىل ا دلىافقبد سجخب ثبنُكىسوَطىاسئ  عزًبد قشاساد جلُخإيزى  -

  .ِ عالأركش 
 .ىل حني رفعيم ثشَبيح كىيذ يسبفش اخلبص ثبدلُفز انربي إانعًم مبب هى سبثق يزى  -
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