جًٕٓسٚخ انغٕداٌ
ٔصاسح انظذخ اإلرذبدٚخ
اإلداسح انؼبيخ نهجٕدح
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ًشزج ذْعْيح للوجروع للرعاهل هع حاالخ الْفاج للوصاتيي اّ الوشرثَ تئصاترِن تفايزّص كْرًّا
ذن كراتح ّ اجاسج ُذٍ الٌشزج تراريخ ُّ 2020/11/22ى قاتلح للرحذيث تصْرج هظروزج

رشٓذ انجالد فْ ٙزِ االٚبو جبئذخ انكٕسَٔب ٔانز ٙثٓب َفقذ اسٔاح اػضاء (سدًٓى هللا جًٛؼب ) ٔنزقهٛم ٔ يُغ اَزقبل ٔاَزشبس
فٛشٔط كٕسَٔب انًغزجذ ٔرطجق ْزِ اإلجشاءاد ػهٗ دبالد انٕفبح نشخض يشزجّ أٔ يإكذح ئطبثزّ ثبنكٕسَٔب ( ٚزؼًٍ انٕفبح
ثأعجبة غٛش يؼشٔفخ أثُبء فزشح انٕثبء).اٌ يذٖ خطٕسح اَزقبل انؼذٖٔ يٍ انًزٕف ٙثبنكٕسَٔب

انٗ اٜخش ٍٚفاَّ قذ ٚذذس

اَزقبل نهفٛشٔط ػجش نًظ األعطخ ف ٙثٛئخ انًزٕف ٙأٔ جغذِ أٔ يالثغّ.
إرشاداخ للرعاهل هع الجثواى الوشرثَ تئصاترَ اّ الوؤكذج اصاترَ تالكْرًّا
● ػُذ ٔفبح انشخض ٚزى اإلرظبل فٕسا ثأسقبو انزشطذ انٕثبئ ٙثبنٕالٚخ أٔ ثشقى انشخض انًزبثغ نهذبنخ
● ٚجت رُظٛف انٛذ ٍٚثبنًبء ٔانظبثٌٕ نًذح  04ثبَٛخ قجم انزؼبيم يغ انجثًبٌ ٔانجٛئخ انًذٛطخ ثّ .
● يجة الحزص على ذقليل عذد االشخاص الورْاجذيي لعولياخ الغظل ّ الذفي (شخصيي لغظل الويد ّ ارتعح
اشخاص لحول الجٌاسج ّالذفي) ّ يفضل اى يكًْْا هي الشثاب الذيي ليض لذيِن أهزاض هشهٌح (يفضل هي أقزتاء
الورْفي).
● الٚزى غغم انًزٕف ٙئال ارا رٕفشد ٔعبئم انذًبٚخ انالصيخ ػُذ انغغم (قفبصاد ؽجٛخٔ ،اق ٙانٕجّ أٔ ٔاق ٙانؼ،ٍُٛٛ
انكًبيبد انطجٛخ ،سداء ؽج( ٙيشٚهخ ػبصنخ نهغٕائم) نكم انؼبيه ٍٛػهٗ غغم انجثًبٌ ٔاالنزضاو ثغغم االٚذ٘ ثبنًبء
ٔانظبثٌٕ نًذح  04ثبَٛخ ثؼذ االَزٓبء يٍ ػًهٛخ انغغم أ انُقم أ انذفٍ .
● ػهٗ دغت انفزٕ٘ انظبدسح يٍ هجوع الفقَ االطالهي تراريخ /22شعثاى ٍ1441/الوْافق 2020/4/22م فبَّ
ًٚكٍ ركف ٍٛانًزٕف ٙدٌٔ انغغم ثبنًبء.
● ف ٙدبنّ ادزٕٖ انجثًبٌ ػهٗ جشٔح ٚجت رغطٛزٓب ثؼًبداد قطُٛخ ٔرجُت انزؼشع انًجبشش نهغبئم ٔاالفشاصاد
ٔانذو انُبرجخ يٍ انجثخ .
● ف ٙدبنخ انزكف ٍٛدٌٔ غغم ٚجت اعزخذاو أدٔاد انٕقبٚخ انشخظٛخ انًُبعجخ ٔ رشًم انجَٕزبد انُظٛفخ ٔ انكًبيبد.
ًٚكٍ اعزخذاو كًبيبد انقًبػ اٌ نى رزٛغش انكًبيبد انطجٛخ كًب ًٚكٍ انذشص ػهٗ غغم انٛذ ٍٚثبنًبء ٔانظبثٌٕ
نًذح  04ثبَٛخ فٕس االَزٓبء يٍ انزكف ٍٛارا نى رزٕفش انجَٕزبد انطجٛخ.
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● ٚجت انذشص ػهٗ رقهٛم رذشٚك َٔقم انجثًبٌُٚٔ ،جغ ٙنفّ ثقًبػ َٔقهّ ف ٙأعشع ٔقذ يًكٍ.
● ًٚكٍ اعزخذاو كٛظ انجثًبٌ ئرا نضو األيش( يثم دبنخ انزغشة انًفشؽ إلفشاصاد انجغى) ٔ ٚجت رطٓٛشِ يٍ انخبسج
ثبعزخذاو انكهٕس .% 4.0
●

ئرا نى ٚزٕفش كٛظ انجثًبٌ ًٚكٍ انزجفٛف ثبعزخذاو قطغ قًبػ ٔ جًؼٓب يغ َفبٚبد انًشٚغ نهزخهض يُٓب ثظٕسح
آيُخ.

● ٚزى انزخهض يٍ انًالثظ ٔ أدٔاد انٕقبٚخ انشخظٛخ انز ٙكبٌ ٚشرذٓٚب انًشٚغ نذظخ انٕفبح ٔٔػعؼٓب ثكعٛظ ٔئغالقعّ
ثادكعبو ٔرغععهًٓٛب نهجٓعبد انظععذٛخ أٔ انعزخهض يُٓععب ثظعٕسح آيُععخ (يثعم انذععشو أٔ َقؼٓعب فعع ٙيعبء يغهعع ٔ ٙطععبثٌٕ ٔ
رطٓٛشْب ثبنكهٕس رشكٛض .)% 4.0
●

ٚجت أٌ ٚزى غغم انٛذ ٍٚثبنًبء ٔانظبثٌٕ أٔ اعزؼًبل يبدح كذٕنٛعخ نزطٓٛعش انٛعذ ٍٚثؼعذ اإلَزٓعبء يعٍ ئجعشاءاد انعذفٍ
ٔثؼذ َضع انجَٕزبد يجبششح ثى ثؼذ خهغ ثقٛخ أدٔاد انٕقبٚخ انشخظٛخ ٔ ٚفؼم االعزذًبو ثبنًبء ٔ انظبثٌٕ.

● ًٚكٍ انغًبح ألعشح انًزٕف ٙثشؤٚخ انجثًبٌ يٍ ػهٗ ثؼذ  0يزش ػهٗ األقم يغ يُغ نًظ انجثًعبٌ يُؼعب ثبرعب ٔ اسرعذاء
انكًبيبد انطجٛخ ٔاإلنزضاو ثُظبفخ انٛذٔ ٍٚال ُٚظخ ثزؼبيم األشخبص انز ٍٚرضٚذ أػًبسْى ػٍ  04ػبيب أٔ األؽفعبل أٔ
ػعؼفبء انًُبػععخ (ال عععًٛب يشػععٗ األيعشاع انزُفغععٛخ أٔ أيععشاع انقهععت أٔ انغعكش٘ أٔ ػععؼف انجٓععبص انًُععبػ )ٙيععغ
انجثًبٌ.
● ٚجت رطٓٛش ٔرُظٛف انجٛئخ ثًذهٕل انكهٕس  % 4.0نًكبٌ غغم َٔقم انجثًبٌ .
● ٚزى رطٓٛش عٛبسح انُقم ثؼذ َقم انجثًبٌ يجبششح ثبنكهٕس .% 4.0
ذوٌع إقاهح الرجوعاخ للعشاء هٌعا تاذا.
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