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ةطشنملا ةعرجلا ذخأل ليجستلا

 ةعرجلا طورش مهيلع قبطنت نم عيمج وعدن
اهذخأل ليجستلل ةردابملل ةطشنملا

يف ةطشنملا تاعرجلا ةيلعاف توبث

عمتجملا دارـفأ ةيامحو ةـعانملا زيزـعت

سوريفلاب ةباصإلا تايعادت نم



 ىلإ "يـعاو عمـتجم" قــيــبطت يف راـعـــشلا نوــل رييغت مــت

 نيلهؤملا عيمجل ربوتكأ3 ذنم يئاقلت لكشبرــفـصألا نوــللا

ةطشنملا ةعرجلا ذخأ ةرورضب راعشإك كلذو ،ةطشنملا ةعرجلا ذخأل

 ذخأ دعب ًاددجم رضخألا نوللاب روهظلل راعشلا دوعيس
ةطشنملا ةعرجلا



مسجلل ةيعانملا ةباجتسالا عفر يف ةطشنملا ةعرجلا ةيمهأ ىلع لدي امم

 ةعرجلا ةيلعاف ةينطولا تارشؤملاو تاساردلا تفشك
اـنوروــك سورــيــفل داضملا ميعـطتـلا نـم ةطـشــنـملا

2021 ربوتكأ1 ىتحو ويلوي1 نم

 ةباصإلل اوضرعت نمم
 اوذخأــي مل سورـيفلاب

ةطشنملا ةعرجلا

 سوريفلاب ةباصإلل اوضرعت نمم
ىلع نيلصاحلا نم اوناكو

ةطشنملا ةعرجلا

%3 %52



قوف امف ًاماع18 ةغلابلا ةيرمعلا ةئفلل ةطشنملا ةعرجلا ةحاتإ مت

:ميعطت نم ةيناثلا ةعرجلا ذخأ نم رهشأ6 اولمكأ نمم

كينتوبساكينزارتسأ– دليشيفوككيتنويب- رزياف

 )كيتنويب- رزياف( ميعطت ذخأ ةيرمعلا ةئفلا هذهل نكمي ثيح
ةطشنم ةعرجك نيتعرجلا ميعطت عون سفن ذخأ وأ



ميعطتوأ نيتعرجلاميعطتعونسفنذخأمهنكميثيح
ةطشنمةعرجك )كيتنويب–رزياف(

ةيناثلا ةعرجلا ذخأ نم رهشأ3 دعب

ميعطتوأ نيتعرجلاميعطتعونسفنذخأمهنكميثيح
ةطشنمةعرجك )كيتنويب-رزياف(

ًاماع39-18 نم ةيرمعلا ةئفلل

 نمم اًماع40 نم لقأ مه نمو قوف امف ًاماع40 نم ةيرمعلا ةئفلل
ةنمزملا ضارمألا وأ  ةعانملا صقن ضارمأ وأ ةطرفملا ةنمسلا  نم نوناعي

نيلصاحلا
 ىلع
 ميعطت
مرافونيس

ةيناثلا ةعرجلا ذخأ نمدحاورهشدعب



نـمةدحاوةعرجىلعنيلصاحلانيفاعتملاعيمجوعدن
ىلإ،قباسلالوكوتوربلابسح)كيتنويب-رزيافميعـطت(

متيذلاميعطتلازكرمسفنيفةيناثلاةعرجلاذخأبةردابملا
ىلوألاةعرجلاذخأهيف

ليجستللةجاحلانود

:نيفاعتمللنكمي امك

نمنيتعرجذخأ
داضملاميعطتلا
انوروكسوريفل

رهشأ3دعب
ةباصإلاخيراتنم

سوريفلاب
ذــــــخأ

ةطشنملاةعرجلا
رهش12دعب
ةباصإلاخيراتنم

سوريفلاب



)ًاماع17–12( ةيرمعلا ةئفلل نيتعرج)ًاماع11-3( ةيرمعلا ةئفلل نيتعرج
)ةعانملا فعض ببست يتلا ضارمألا نم نوناعي نمم(

 زاهجلا ضارمأ
يسفنتلا

 ضارمأ
بلقلا

 ةنمسلايركسلا
ةطرفملا

 ماروألا
ةيناطرسلا

 ةمزالتم
نواد

 بويعلا
ةيفلخلا

:يميعطت نيب رايتخالا

كتنويب-رزيافمرافونيس

ىلإ12 نم ةيرمعلا ةئفلا لابقإ رارمتسا
نيميعطتلا دحأ ذخأل ًاماع17

"كتنويب- رزياف" وأ "مرافونيس"

رومألا ءايلوأ ثحن
 مهئانبأ ةحص ىلع ظافحلا لجأ نمميعطتلا ذخأل مهئانبأ ليجستب ةردابملا ىلع

ةيامحلا مهل رفوت يتلا ةعانملا مهباسكإو

ميعطتلا ذخأل ليجستلا
يعاو عمتجم

قيبطت ربع
Healthalert.gov.bh

 ينورتكلإلا عقوملا وأ
ةحصلا ةرازول عباتلا


