
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ءا5678ا لي123و ن.مك+*ا ديق ةحئال

 يراجتلا ميكحتلل ةمركملا ةكم زكرم ;:

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 تاف.رعتلا :لوألا لصفلا
 :)١( ةداملا

 ضتقي ملام ،اQRم لN نLرق ةنIبملا يGاعملا ،ةيلاتلا تاراـبعلا و تاـمل-لاب دـــــــــــــصقي ،ةـحئاللا هذ1 ماـ-حا قيبطت ضارغأل      

  .كلذ فالخ صنلا قايس
  .يراجتلا ميكحتلل ةمركملا ةكم زكرمل _^[اسألا ماظنلا :ماظنلا
 يراجتلا ميكحتلل ةمركملا ةكم زكرم :زكرملا
  .ءاrstuا ءامسأ لودجو نoمكmnا ءامسأ ةمئاق jk ديقلا تاءارجإ ةحئال :ةحئاللا
  .زكرملا ءانمأ سلجم :سل56ا
 .يراجتلا ميكحتلل ةمركملا ةكم زكرم ماع ريدم :يذيفنتلا ريدملا
  .ءاrstuا ءامسأ لودج وا نoمكmnا ءامسأ ةمئاق jk ھمسا ديق بلطي يذلا ةأرما وا لجر ykيبطلا صxsلا :مدقتملا
  .نoمكmnا ءامسأ ةمئاق jk ديقملا :مك5Bا
  .ءاrstuا ءامسأ لودج jk ديقملا :HIبEFا
 ،نoمكmnا نم تاــئف ثالث ��إ ةــمـــــــــــــسقم ،زكرملا ىدــل نيدــمتعملا نoمكmnا ءاــمـــــــــــــسأ �~ع يوتحت ةــمئاــق :نHمك5Bا ةـمئاـق

  .م�Rاصصخت فلتخمب
  .ةفلتmsا مولعلا عورف jk م�Rاصصخت فلتخمب زكرملا ىدل نيدمتعملا ءاrstuا ءامسأ مضي لودج :ءاEFQIا لودج

 

 :)٢(ةداملا

 لودج jk نيديقملا ءاrstuا �~عو ،زكرملاب نoمكmnا ءامــــــــــسأ ةمئاق jk نيديقملا نoمكmnا �~ع ةحئاللا هذ1 ما-حا يرــــــــــس� 

 وا مكحم ةLوــضع �~ع لوــص�nل ديدج بلط لN �~ع يرــس� امك ،ةحئاللا هذ�R لمعلا  دع� وأ دنع زكرملاب ءاrstuا ءامــسأ

 .ouبخ ديق

 

 



 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 ةيميظنتلا تاءارجإلا – يWاثلا لصفلا

 :)٣( ةداملا

 نم اونو-ي نأ م1رايتخا jk ��ارLو ،ءاrstuا ءامـــــــــــسأب لودجو ،زكرملا ىدل نيدمتعملا نoمكmnا ءامـــــــــــسأب ةمئاق ميظنت متي

Nوتــسملا ةفاLاو ةيملعلا تاrو ،ن�ملاو تاــصــصختلا عورفو تايــس��Lاو ةمئاقلا نم مك دادعا متrاقفو لود�
ً

 تايــضتقمل 

 .اou1غو  ةيندملاو ةLراجتلا تاعزانملا ضف تابلطتمو
 

  :)٤( ةداملا

  دعملا ديقلا بلط ءلمب tuع كلذو ،ءاrstuا ءامـــــــــــــسأ لودج وا نoمكmnا ءامـــــــــــــسأ ةمئاق jk ھمـــــــــــــسا ديق بلطي نأ مدقتملل

اG�s ھب قفرLو ،كلذل
ً

 .مامضنالا وأ ديقلا بلط م وسر دادس ت�ثيام ھب قفرLو .ة�ولطملا قاروألاو ةيملعلا تال1ؤملا نم 
 

  :)٥(ةداملا

 ةـــصتmsا ةرادإلا ��إ - لوبقلاب ھبلع ouـــشأتلا دع� – بلطلا ةلاحإ متي مث نمو ، زكرملا ��إ مامـــضنالا وأ ديقلا بلط ملـــس¡

  .ديقلا ةn§ل ةمزاللا تادن¦سملا عيمج رفاوت نم دكأتلاو تاقفرملا عم ھتعجارمل
  :)٦(ةداملا

اموي رــــــشع ةــــــسمخ )١٥( لالخ ءاrstuا ءامــــــسأو نoمكmnا ءامــــــسأ ديق لوبق زكرملا ماع ريدملا دمتع¡
ً

 ملــــــس� لامتكا نم  

 موــــــسر دادــــــس ةرورــــــض عم ا�مدع نم ةقفاوملاب مدقتملا راطخا متي ،  ،ة�ولطملا طورــــــشلا ةفاN ءافي¦ــــــسا عم، تادن¦ــــــسملا

 .ةقفاوملا لاح jk ةLوضعلا

 

 :)٧(ةداملا

 تانايب يأو ، ةLوـــــضعلا ءاR±ناو ءدب خLراتو مقرو ةئفو عون اR¯ف نoبي ،ھمـــــساب  ديق ةدا�ـــــش ouبrsا وأ مكحملل زكرملا ملـــــس¡

  .ىرخأ

 



 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 اgطورشو ةdوضعلا – ثلاثلا لصفلا

 :)٨( ةداملا

  :تائف ثالث ��ا نoمكmnا ةLوضع مسقت

  :ةdرخفلا ةdوضعلا -١

 لاجر رابكو ) ي³اـضقلا لمعلا jk تاونـس ثالث اوـضما نمم( ةاـضقلاو نoماmnاو نoمكmnا نم ةزرابلا تايـصsـxلل حنمت

 ،م�مكح jk نمو نoماmnا تاباقن ءاـــسؤرو ) س́ردتلا لمعلا jk تاونـــس ثالث اوـــضما نمم( نوناقلا و ةع́رـــشلا ةذتاـــسأو

 كلذو ،ةيملعلا مR±كراـــــــــشمو م�Rافلؤمب ميكحتلا ةفاقث رـــــــــشjk G زرابلا م1رود وا ، ميكحتلا لاجم jk م�Rاما�ـــــــــسإل اريدقت

  . زكرملا ءانمأ سلجم ةقفاومو زكرملا ماع ريدم نم حيشرت �~ع ءانب

  :سرامملا مك5Bا ةdوضع -٢

الـــــــــــــصاــح نو-ي نأو ،ةــعـــــــــــــساولا ةــيملعلا ةrstuاو  عالطالا يوذ نم مدــقتملل حنمت
ً

 ھــيف رفوتتو ،ykماــج _·لع لــ1ؤم �~ع 

 ) ٩ - ٨( طورشلا ءانºتساب ةحئاللا هذ1 نم )٩( ةداملا jk اR¯لع صوصنملا طورشلا

  :دمتعملا مك5Bا ةdوضع -٣

 .ةحئاللا هذ1 نم )٩( ةداملا jk اR¯لع صوصنملا طورشلا ھيف رفاوتت يذلا مدقتملل دمتعملا مكmnا ةLوضع حنمت

  :)٩(ةداملا

nشpIط rs ديقلل مدقتي نم rs 5ا ةمئاقBمكHي ام نvs:  

  .ةيماظنلاو ةيعرشلا ةيل1الا لماN نو-ي نأ .١

اماع نLرشعو ةسمخ )٢٥( مدقتملا رمع نو-ي نأ .٢
ً

 .بلطلا ميدقت تقو لقألا �~ع 

 .ة1ا¿¾لا تاجرد �~عأب مدقتملا عتمتي نأ بجي .٣

 .كلذب صاخ ي³اضق رارق بجومب ميكحتلا ةسرامم ھيلع اروظحم نو-ي الا .٤

اـعقوم ،ھـبلطل ةدـLؤملا ةـيتوبثلا قئاـثولا ةـفـاN ھـب اـقفرم كـلذـل دـعملا جذومنلل اـقفو ةـLوـــــــــــــضعلا بـلط مدـقي نأ .٥
ً

 و ھـيلع 

 .بلطلا jk ةدراولا تامولعملا ةفاN ةn§ب هرارقإب ً اعوفشم

 .زكرملا ا�مدقي _Äلا تارودلا ىدحإ لمكي نأ .٦



 
 

 
 
 
 

 

 
 

 .حاجنب زكرملا ا�مظني _Äلا نoمكmnا دادعإل _LÇردتلا جمانtuلا زايتجا ديفي ام ميدقت .٧

ـمكحم لـمعلا لالخ نم ةـيميكحتلا ةrstuا .٨  لاـمعأ jk ةـيلمع ةtuخ ��ا ةـفاـــــــــــــضإ ، لـقألا �~ع ةـيميكحت ىواـعد )٣( jk اً

 تاونس رشع )١٠( نع لقت ال ةدمل ةينوناقلا تاراش¦سالا وأ ةاماmnا وأ ءاضقلا

 .كلذ رمألا ��دتسا اذإ بلطلاب مدقتملا عم ةلباقم ءارجإ متي نأ .٩

 ةغللاب ةsــ�G قافرإ لــضفLو ،بLردتلاو ميلعتلاو ةrstuا لــصفم ل-ــش� ËــÊوت _Äلا مدقتملل ةيتاذلا ةouــسلا قافرإ .١٠

 .ا�قافرإ jk مدقتملا بغري ةtuخ تادا�ش وأ ةيملع تادا�ش يأو ،ةي¿oلجنإلا

١١. jk املا لباقملا دادسل رطخُي ةمئاقلل مامضنالا طورشل مدقتملا ءافي¦سا لاح�k وضعلل ررقملاLة.   

  زكرملا يÑوس�مل _Ðملا كولسلا ouياعمو تايقالخالا ةقيثوب ما¿Îلالا بجي .١٢

 ھل راذتعالا وأ ةمئاقلا jk صsــÓ يأ لي�ــ�� وا ديق لوبق jk قrnا -ةقلطملا ةLريدقتلا ھتطلــس �~ع ءانب – زكرملل .١٣

  بابسألا ءادبإ نود كلذ نع

 وأ نoمكmnا ةمئاق نم صsــÓ يأ مــسا داعب¦ــسا jk قrnاب ــــــــــــــــةقلطملا ةLريدقتلا ھتطلــس �~ع ءانبــــــــــــــــ زكرملا ظفتحي .١٤

  بابسألا ءادبإ نود زكرملل ةع�اتلا ءاrstuا

 
 )١٠(ةداملا

 لمعلا اورــشاب نيذلا ءاrstuاو نومكmnا ،ةحئاللا هذھ نم )٩(ةداملا jk اR¯لاإ  راــشملا ةLوــضعلا طورــش نم ىفع¡

  .ىGدأ دحك ةيميكحت ىواعد )١٠( jk ميكحت تائي�ل ءاسؤر وأ نoمكحمك

  :)١١(ةداملا

nشpIط rs ديقلل مدقتي نم rs ا ةمئاقEFQIي ام ءاvs:  

  .ةيماظنلاو ةيعرشلا ةيل1الا لماN نو-ي نأ .١

اماع نLرشعو ةسمخ )٢٥( مدقتملا رمع نو-ي نأ .٢
ً

 .بلطلا ميدقت تقو لقألا �~ع 

 .ة1ا¿¾لا تاجرد �~عأب مدقتملا عتمتي نأ بجي .٣

 .كلذب صاخ ي³اضق رارق بجومب ةrstuا ميدقت ةسرامم ھيلع اروظحم نو-ي الا .٤



 
 

 
 
 
 

 

 
 

اعقوم ،ھبلطل ةدLؤملا ةيتوبثلا قئاثولا ةفاN ھب اقفرم كلذل دعملا جذومنلل اقفو ةLوضعلا بلط مدقي نأ .٥
ً

 ھيلع 

 .بلطلا jk ةدراولا تامولعملا ةفاN ةn§ب هرارقإب ً اعوفشم و

ايفوتسم نو-ي نأ .٦
ً

  .ةrstuا عوضوم ةن�ملا ةلوازمل ةمظنألا ھبلطتت امل 

 .كلذ رمألا ��دتسا اذإ بلطلاب مدقتملا عم ةلباقم ءارجإ متي نأ .٧

 ةG�s قافرإ لضفLو ،بLردتلاو ميلعتلاو ةrstuا لصفم ل-ش� ÊËوت _Äلا مدقتملل ةيتاذلا ةouسلا قافرإ .٨

 .ا�قافرإ jk مدقتملا بغري ةtuخ تادا�ش وأ ةيملع تادا�ش يأو ،ةي¿oلجنإلا ةغللاب

٩. jk املا لباقملا دادسل رطخُي ةمئاقلل مامضنالا طورشل مدقتملا ءافي¦سا لاح�k وضعلل ررقملاLة.   

  زكرملا يÑوس�مل _Ðملا كولسلا ouياعمو تايقالخالا ةقيثوب ما¿Îلالا بجي .١٠

 راذتعالا وأ ةمئاقلا jk صÓs يأ لي��� وا ديق لوبق jk قrnا -ةقلطملا ةLريدقتلا ھتطلس �~ع ءانب – زكرملل .١١

  بابسألا ءادبإ نود كلذ نع ھل

 وأ نoمكmnا ةمئاق نم صÓs يأ مسا داعب¦سا jk قrnاب ـةقلطملا ةLريدقتلا ھتطلس �~ع ءانبـ زكرملا ظفتحي .١٢

  بابسألا ءادبإ نود زكرملل ةع�اتلا ءاrstuا

 

 :)١٢(ةداملا

 :ةيتآلا HIياعملا اًضيأ رابتعالا rs ذخؤي ءاEFQIا لrs z6 ليxy6لا وا نHمك5Bا ةمئاق rs ديقلا دنع
 .مدقتملا ةtuخ لاجم o¿ jkمتلا ÊËوت _Äلا تافلؤملاو ريدقتلا تادا�شو زئاو�rا .١

 .ىرخألا تاعزانملا ةLوس� لئادب jk ةrstuا .٢
  .ةيلودلاو ةيلmnا .ةين�ملا  تائي�لاو تايعم�rا و زكارملا jk ةLوضعلا .٣

 .مدقتملا ا1ديجي _Äلا تاغللا وأ ةغللا .٤

 .��وألا ةجردلا دع� ميكحتلا لاجم jk مولبد وأ ةلامز �~ع لوصrnا .٥
 

 

 

 



 
 

 
 
 
 

 

 
 

 :)١٣(ةداملا

 سل�m زوجي ،نيدمتعملاو نoــسرامملا ءاrstuاو نoمكmnا ةLوــضعل مدقتملا jk ا1رفاوت بجاولا طورــشلاب لالخالا مدع عم

 ةينا-مإ jk رظنلا �kدتــــــــــــس� تادن¦ــــــــــــسم نم مدقتملا هزtuي ام k~ع ءانب ،طورــــــــــــشلا لN وا ضع� نم مدقتملا ءافعإ ءانمالا

 .ةقباسلا ةداملا jk ةروNذملا تارابتعالا �~ع ءانب ةبس¦كملا ةيلمعلا ھتtuخ وأ ةيملعلا ھتادا�ش �~ع ًءانب وأ ،هءافعا
 

 ةdوضعلا ايازمو موسرلا – ع�ارلا لصفلا

 :)١٤(ةداملا

  .موسرلا عاونأ نم عون يأ دادس نم ةLرخفلا ةLوضعلا ىفع�

 :)١٥(ةداملا

  :�kاتلا وحنلا �~ع ءاrstuا وا نoمكmnا ةمئاق jk ةLوضعلا مسر نو-ي

 .ةفاضملا ةميقلا ةبLرض ��ا ةفاضإ ،لاLر فالا ةثالث )٣٠٠٠( غلبم ،ةنس ةدمل .١

اLونس ةLوضعلا ددجت .٢
ً

   .ةفاضملا ةميقلا ةبLرض ��ا ةفاضإ ،يدوعس لاLر  ةئمسمخو فلا )١٥٠٠( غلبمب 

 

 :)١٦(ةداملا

 ال ةبــــــــس�ب ةLوــــــــضعلا موــــــــسر دادــــــــس نم مدقتملا ءافعإ ،زكرملا ماع ريدمل زوجي ،ةقباــــــــسلا ةداملا ما-حأب لالخالا مدع عم

  .زكرملا فارشأب ا1ذيفنت متي _Äلا نoمكmnا دادعÙو لي1أت جمارب دحأ زاتجي نمل )٪٢٥( زواجتت

 :)١٧(ةداملا

 .ةLوضعلل دقاف لدب ةدا�ش وأ ةدافإ لN نع ةفاضملا ةميقلا ةبLرض ةلماش لاLر اتئم )٢٠٠( هرادقم مسر لصحي

 :)١٨(ةداملا

  :نHلy6ملا ءاEFQIاو نHمكحملل ةيلاتلا ايازملا ميدقتب زكرملا موقي

 .زكرملل ةينوÎuكلالا ةباوبلا �~ع ءاrstuاو  ،نoمكmnا ءامسأب ةمئاق ضرع .١



 
 

 
 
 
 

 

 
 

 صـــــــــــــصختلاو ةrstuا ةاـعارم عم ،زكرملا �~ع ةـحورطملا تاـعا¿¾لا دـحا ou  jkبخ وأ مكحمك حيـــــــــــــشÎuلا وأ نoيعتلا .٢

الضف ،عا¿¾لا عوضومو
ً

  .ءامسألا لسلس� نع 

 .زكرملا ىدل نيدمتعملا ءاrstuاو نoمكmnا مئاوقب ةيئاضقلا تا��rا دLوزت .٣
  .اQRم رايتخال -اÚRلط لاح – ءاrstuاو نoمكmnا ةمئاق �~ع عا¿¾لا فارطأ عالطا .٤

  اQRم رايتخال -اÚRلط لاح – ءاrstuاو نoمكmnا ةمئاقب رrnا ميكحتلا تائي1 دLوزت .٥
 لباقم نود زكرملا ا1ردصي _Äلا ةيلخادلا تارش�لاب وضعلا دLوزت .٦

 .زكرملا تايلاعفو تاطاشjk G كاÎuشالا دنع ضفخم مسر �~ع لوصrnا .٧
 هذ�R ةــــــــــــصاrsا طورــــــــــــشلا رفاوت ةطLرــــــــــــش ،زكرملا تايقتلمو تارمتؤم jk لمعلا قاروأ ميدقت jk ةLولوألا ھحنم .٨

 قاروألا

 .زكرملاب ةصتmsا ةن��لا نم اR¯لع ةقفاوملا دع� ،اR±عابطو ،ةينوناقلا تالاقملاو ثاحبألا رشjk G ةLولوألا ھحنم .٩

 ةماع ما�حأ – سماEFا لصفلا

 :)١٩( ةداملا

 ةدملا نع ةLوضعلا مسر ديدس� ھتLوـضع ديدجت jk بغارلا ouبrsا وأ مكmnا �~عو ،ا�Rدم ءاR±ناب )ديقلا(ةLوـضعلا _Ûت�ت

 .ةديد�rا

 :)٢٠( ةداملا

اموي نoثالث )٣٠( نع دLزت ةدمل ةLوـــــــــضعلا ديدجت مـــــــــسر دادـــــــــس نع رخأتي يذلا ouبrsا وأ مكmnا ةLوـــــــــضع قلع�
ً

 دنعو ، 

 .ةLوضعلا ةدم نم قيلعتلا ةدم مصخت ديدجتلا مسرل هدادس

 :)٢١( ةداملا

اموي )٩( Ý^Þم اذإ ouبrsا وأ مكmnا ةLوضع �Üلت
ً

 .ھتLوضع قيلع� ةدم �~ع 
 

 

 



 
 

 
 
 
 

 

 
 

 :)٢٢( ةداملا

 وأ ،ةLوــــــــضعلا قيلع� ةدم نع ةقحتــــــــسملا موــــــــسرلا ةفاN دادــــــــس ھيلعف ،ا�ليعفت ةداعإ jk ھتLوــــــــضع ءاغلإ مت نم بغر اذإ

 مقر ةلاrnا هذjk 1 حنمLو ،ررقملا مـــــــسرلا دادـــــــسو ،ءاrstuا وأ نoمكmnا ةمئاق ةLوـــــــضع �~ع لوـــــــص�nل ديدج نم مدقتلا

 .ديدج ديق

 )٢٣( ةداملا

 ت¦بث اذإ ،ءاrstuا وأ نoمكmnا ةمئاق نم وــــضع يأ نع ةLوــــضعلا طاقــــسإ ماعلا ريدملا وأ ءانمألا سلجم نم رارقب زوجي

 وأ فرـشلل ھـسام ةمLرجب ھتنادإل ةنـس نم ßuكأ ةدمل ھن�ـ�� _^ـÝقي ي³اـضق مكح ھقحب ردـص وأ ،زكرملل ةينلعلا ھتءاـسإ

 .ةنامألا

 

 :)٢٤( ةداملا

ارابتعا ةحئاللا هذ�R لمعلا ىرس¡
ً

 .م٧/٢٠٢١    /١   نم 
 


