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 ) ضوابط إرسال العينات الحيوية لخارج المممكة (
 

بمااان ال ينات ااانت ين)تاتاااو أل يناااغي اي   ااالو افتوصااان ر  و اااـ نــ)اااا   ااااانوج ينممـاا ااااااو 
ينااااااوبااتااااو ين ااغتو إمن نـمشنو و فا  ينب)ااث ا ن او ينم اـ او  بنن شام رال ماوضانت باا  

اتو نااااغي  اافااو  اـاال يناـاا)ا نت غي اااـ ينماماـ ااو ي موي  فا  ينمماااـ و اا  فاااوي   شا اتا ا
 :ع ينضايبط ين ننتوفا اغ  ي اضا

 
 :ألغراض بحثية جأواًل : إرسال العينات إلى الخار 

ر اغمن ت اااتل إو انـ رت اانت )تاتاو ولااويك اا مشانو و فاا  ب)اث  اانوج ينممـ او يناوبتااو 
 ين ااغتو تلب مويرنة ين نن :

 .ف  ينملنالت ينب)ضتو ماوافو ب بو هنب)ضتو رننمتو  ال ت ال ينب)ث مع لهنت -1
اينبن)ااااث ين ااااااغ   ،ينب)ااااثماضااااع ال  )ااااوو ي ـنتتااااو  ضاااامل ) ااااا  ي شاااا ن   -2

اين) اا  يناط تاو ا اااو  رـا  شا ـ مشاانو و فا  ب)اث  ايفاا  رـتال ينـل او ينم)ـتااو 
 رال ينلهاو ين ا  ت  ما  ينم اوـاف  ينلهو ين   ت  م  إنتهن ينبن)ث ا ا مغ مال تباـ 

 ن ينبن)ث.إنته
فإ ال تلاب راغي إو انـ الوت اا  لو  ينب)ث  ـ ل إذي الغ بن)ث اا صتوو  ااغتو  -3

ينات نت ين)تاتو  انوج ينممـ او اتلاب ين اانال ماع ينب)اث ينلانو  غي اـ ينممـ او إال 
 إذي  نل ص نل  بب م بـا مل تبـ ينـل و ينم)ـتو ناغي إم ن تو ين انال ينغي ـ . 

ت ين اااا   و ااااـ مااااع ينات اااانت ين)تاتااااو ال   شاااام راااال صاتااااو تلااااب ال   ااااال ينبتن اااان -4
  ن)ب ينات و " أل  و ـ بأوتني ومزتو".

إشاانو ينـل او يناط تاو نق اتتانت ين)تاتاو اينطبتاو  ااطاااتنض بااماضماااال صااذي يناباااااا)اااث  -5
اتلاااااز نـل ااو بااغ مايف ااو ينـل ااو ينم)ـتااو،  اينلهاانت ينغيرمااو اينمشاانو و فتاالااصاغيفاال 

ينااااطاا اااااتو نق اتتاانت ين)تاتااو اينطبتااو يالر ااوي  رـاا  إلااويك ينب)ااث اا ي   مااااننل 
إذي  اباااتل رااااغي فاااانوغ ل نـمل مااع ينا اااااغ  اا إضااويو  بشاا ـ مبنشااو اا فتااو مبنشااو 
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اتلب ين   رـ  ضبات صااذي ين)ا  نـالاا و يناط تاو نق اتتانت ين)تاتاو اينطبتاو فا  
 نتتو ينمبومو بتل ينلهو ينم)ـتو ينمو ـو نـات نت اينلهنت ين نولتو.يال ـ

 
 ثانيًا : إرسال العينات الحيوية لمخارج إلجراء فحوصات مخبرية تشخيصية 

وبتاو ر غمن ت اتل إو نـ رت نت )تاتو ولويك ف)ا انت  ش ت اتو  انوج ينممـ او ينا
 :ين ااغتو تلب مويرنة ين نن 

 0ـ)  ف  ينممـ و يناوبتو ين ااغتوين أ غ مل رغي  افو ين -1
إو ااااانـ ينات ااااانت نموي اااااز مولاتاااااو ما اااااوم بهااااان فااااا  ينبـاااااغ ينمو اااااـ إنتااااال  اااااننموي ز  -2

نااااذنل ينمااااو  نضاااامنل م اااا اا م بااااـا فاااا  إلااااويكيت ينوتنبااااو ين ارتااااو  وين ش ت اااات
 اين  ظتمنت ي  اتتو.

 متاع ي طاويم ضامل ) اا  لبتل ينلهو ينُموِ ـو اينلهو ينُمو ضـ إنتهان  اتتع ي ـنتتو  -3
شاانمـو يولااويكيت يناتنوتااو ن)ـااظ  ااوتو بتن اانت ي شاا ن  ينما تااتل  ا ااوتو بتن اان هي 

 0ا ذنل طوت و ين  ـ  مل ينات و باااغ ينـا)ااا 
تلااااب ال   ااااال ينبتن اااانت ين اااا   و ااااـ مااااع ينات اااانت ين)تاتااااو ال   شاااام راااال صاتااااو  -4

  ن)ب ينات و " أل  و ـ بأوتني ومزتو".
ـو ين متو ينازمو رنغًة ولويك ين ش ت .تش وط ال ال ت لناز ) -5  لي ينات و ينمو ض

* * * 
 


