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( 1  ) ةداملا

.ةيمسرلا ةديرجلا  يف  اهرشن  خيرات  نم  اهب  لمعيو  ماعل 2017 ) ةيدلبلا  قطانملا  دودح  نمض  لزنملا  لخاد  نم  نهملا  ةسرامم  صيخرت  تاميلعت   ) تاميلعتلا هذه  ىمست 

( 2  ) ةداملا

: كلذ ريغ  ىلع  ةنيرقلا  لدت  مل  ام  هاندا  اهل  ةصصخملا  يناعملا  تاميلعتلا  هذه  يف  تدرو  امثيح  ةيلاتلا  تارابعلاو  تاملكلل  نوكي  أ -

 . ذفانلا نهملا  صخر  نوناق  نوناقلا :

 . ذفانلا ىرقلاو  ندملا  ميظنتو  ةينبالا  ماظن  ماظنلا :

 . نامع ةناما  ءانثتساب  هب  لومعملا  تايدلبلا  نوناق  ىضتقمب  ةمئاقلا  وأ  ةثدحملا  ةيدلبلا  ةيدلبلا :

 . ىلعالا ميظنتلا  سلجم  سلجملا :

 . ةيدلبلا ةنجل  سيئر  وا  ةيدلبلا  سيئر  سيئرلا :

 . ةيدلبلا نوؤشلا  ريزو  ريزولا :

 . يونعم وأ  يعيبط  صخش  يأ  صخشلا :

.تاميلعتلا هذه  ماكحا  قفو  صيخرت  ىلع  لصاحلا  هل : صخرملا 

 . ماظنلا نم  ( 5  ) ةداملا نم  ج )  ) ةرقفلا نم  ( 3  ) دنبلاب ةددحملا  نهملا  نم  يأ  ةنهملا :

 . تاميلعتلا هذه  ماكحأ  قفو  هلخاد  نم  ةنهملا  ةسرامم  هيف  صخرملا  نكسلا  تيب  لزنملا :

.تاميلعتلا هذه  يف  اهيلع  صنلا  درو  امثيح  اهل  ةصصخملا  يناعملاو  ماظنلاو  نوناقلا  يف  ةدراولا  تافيرعتلا  دمتعت  تاميلعتلا  هذه  تاياغل  ب – 

( 3  ) ةداملا

: لزنملا يف  اهتسرامم  متي  يتلا  نهملا  يف  طرتشي 

ريثأت وأ  ةحئار  وا  رابغ ، وا  ناخد ،  وأ  جهو ،  وا  زازتها ،  وأ  جيجض ،  ثادحا  اهنأش  نم  ةمدخ  ميدقت  وا  جاتنا  وأ  عينصت  تايلمعب  مايقلا  وا  تادعم ،  مادختسا  اهتسرامم  بلطتت  نا ال  . 1
 . راوجلا ىلع  يبلس  ريثأت  اهل  نوكي  ناو ال  يسيطانغم  وا  يئابرهك 

.ةماسلا داوملاو  هعشملا ، داوملاو  لاعتشالا ، ةعيرسلا  داوملاو  ةرجفتملا  داوملاو  لاعتشالل  ةلباقلا  داوملا  لثم  ةرطخ  داوم  جتنت  وأ  مدختست  نا ال  .ب 

وا عيب  وا  ضرع  وا  عيزوت  وا  ةزايح  وا  لقن  وا  زيهجت  وا  فيلغت  وأ  ةـئبعت  وا  ةـجلاعم  وا  ريـضحت  وا  عينـصت  وا  جاتناب  قلعتت  يتلا  كلتك  ةـماعلا ،  ةمالـسلا  وا  ةحـصلا  ىلع  رثؤت  نا ال  .ج 
.هيبطلا تامزلتسملا  وا  ةيئاودلا  داوملا  ميدقت 

فرـصلاو ءابرهكلاو  هايملا  كلذ  يف  امب  ةينكـسلا  ةقطنملل  هيتحتلا  ةينبلا  وا  تامدخلا  كالهتـسا  اهنأش  نم  عينـصت  ةيلمع  وا  تادعم  مادختـسا  بلطتت  وأ  جتنت  وأ  مدختـست  نا ال  .د 
.ةينكسلا قطانملا  يف  كالهتسالل  ةفولأملا  دودحلا  زواجتي  لكشب  يحصلا 

( 4  ) ةداملا

 . لاغشا نذا  ىلع  الصاحو  ًاصخرم  ءانبلا  نوكي  نا  .أ 

 . ةبولطملا تانايبلاو  تادنتسملاب  ًاقفرم  سيئرلا  ىلا  ةصخرلا  ىلع  لوصحلا  بلط  مدقي  .ب 

 . ةلثامملا نهملا  ةلوازم  صيخرت  تابلطتمو  طورشل  ًايفوتسم  نوكي  نا  بلطلا  مدقم  ىلع  .ج 

تاذ قطانملا  يف  ةلثامملا  نهملا  صيخرت  يف  عبتم  وه  امل  اقفو  لزنملا  ىلع  شيتفتلل  ةمزاللا  تاءارجإلاب  مايقلاب  ةيدلبلا  يفظومل  حامـسلاب  ًادهعت  مدقي  نا  بلطلا  مدقم  ىلع  .د 
 . ىوكشلا نم  ققحتلا  وا  ديدجتلا  وأ  صيخرتلا  ضارغأل  كلذو  يراجتلا  ميظنتلا 

: ةيلاتلا طورشلا  هب  ترفاوت  اذا  الا  بلطلا  مدقمل  ةصخرلا  حنمت  .د ال 

 . كلذ تبثي  ام  قافراو  هلخاد  نم  ةنهملا  ةسرامم  صيخرت  بولطملا  لزنملا  سفن  يف  اميقم  نوكي  نا  . 1

قفري ناو   ، كلذ تبثي  ام  قفري  ناو  هعم  نينطاقلا  رجأتـسملا  وا  كلاملا  ةـلئاع  دارفا  دـحأ  هنا  وا  هيف ،  ةـنهملا  ةـلوازم  يونملا  لزنملل  رجأتـسم  وا  كلام  هنا  تبثي  ام  مدـقي  نا  . 2
 . ارجأتسم لزنملا  ناك  اذا  اهتلوازم  صيخرت  بولطملا  ةنهملا  ةسرامم  تاياغل  لزنملا  لامعتسا  ىلع  ةيطخلا  راقعلا  كلام  ةقفاوم 

.ىرخا نهم  ةصخر  يا  ىلع  الصاح  نوكي  نا ال  . 3

رفاوتت نا  ىلع  ءاكرـشلا  دحأ  لزنم  يف  ةصخرلا  ناكم  ددـحت  نا  بجيف  تاميلعتلا  هذـه  نم  5/ب )  ) مقر ةداملا  يف  اهيلع  صوصنملا  تاكرـشلا  ىدـحا  بلطلا  مدـقم  ناك  اذا  . 4
.ةرقفلا هذه  نم  ( 3 ، 2  ، 1 دونبلا (  يف  ةدراولا  طورشلا  مهيف 

( 5  ) ةداملا

 . تاميلعتلا هذه  يف  صوصنملا  تابلطتملاو  طورشلا  ترفوت  اذا  صيخرتلا  بلط  ىلع  ةقفاوملاب  هرارق  سيئرلا  ردصي  .أ 

ىدل تاكرشلا  لجس  يف  لجسملاو  ينعملا  صخشلا  مساب  وأ  ةراجتلاو  ةعانصلا  ةرازو  ىدل  دارفألل  يراجتلا  لجسلا  يف  لجـسملاو  يعيبطلا  صخـشلا  مساب  ةصخرلا  ردصت  .ب 
 . دارفأ ةثالث  ىلع  ءاكرشلا  ددع  ديزي  نأ ال  ةطيرش  طقف ،  ةطيسب  ةيصوت  ةكرش  وا  نماضت  ةكرش  وا  ةددحم  ةيلوؤسم  تاذ  ةكرشك  تاكرشلا  ةبقارم  ةرئاد 

لزانتلا زوجي  الو  ًارصح ،  اهيف  ددحملا  لزنملا  يفو  تاميلعتلا  هذه  ماكحا  قفو  اهيف  ةددحملا  نهملا  وا  ةنهملا  ةسرامم  ًاديدحت  صيخرتلا  بلط  مدقم  لوختو  ةيـصخش  ةصخرلا  .ج 
 . تاميلعتلا هذه  ماكحا  هيضتقت  امل  ًاقفو  اهيف  ددحملا  لزنملا  رييغت  وأ  رخآ  صخشل  اهنع 

.اهيف ةددحملا  ةدملا  ءاهتناب  ديدجتلا  بلط  ميدقت  بجيو  ةدحاو ،  ةنس  ةصخرلا  ةدم  .د 

.ةنهملا ةسراممل  ةقالعلا  تاذ  تاعيرشتلا  اهبلطتت  يتلا  حيراصتلاو  تاقفاوملاو  صيخرتلا  ىلع  لوصحلا  نم  تاميلعتلا  هذه  ماكحا  قفو  رداصلا  صيخرتلا  يفعي  .ه ال 



.دحاو يراجت  لجس  نمض  اهليجست  ةطيرش  تاياغ  ةدع  ةدحاولا  ةينهملا  ةصخرلا  نمضتت  نا  زوجي  .و 

( 6  ) ةداملا

: يليام لزنملا  يف  ةنهم  يا  ةسرامم  صيخرتل  طرتشي 

اعبرم ارتم  ( 25  ) ىلع وا  هل  ةيلامجالا  ةيضرالا  ةحاسملا  نم   %( 15  ) هتبسن ام  ىلع  ةصخرلا  يف  ةددحملا  نهملا  وا  ةنهملا  ةسراممل  لزنملا  نم  هلغتسملا  ةحاسملا  ديزت  نا ال  .أ 
.لقا امهيا 

ءزج يا  وا  تاجاركلا  وا  تاحاسلا  وا  رونملا  وا  ةفوقـسم  ريغ  ةفرـش  يا  وا  ةـفوشكملا  تافرـشلاك  لزنملل  قلغملا  وا  زرفملا  ءانبلا  دودـح  جراخ  ةـنهملا  ةـسرامم  متت  نا ال  .ب 
 . لزنملا دودح  نمض  عقيو  افوقسم  ناك  ناو  ءانبلا  نم  بناوجلا  وا  بناجلا  فوشكم 

 . لزنملا هيف  عقي  يذلا  يجراخلا  ءانبلا  لكش  يف  رييغت  وا  ليدعت  يا  ثادحا  مدع  .ج 

.ينكسلا همادختسا  ةعيبط  ىلع  رثؤي  لزنملا  لخاد  رييغت  وا  ليدعت  يا  ثادحا  مدع  .د 

زوربلاو رونملاو  تافرشلاو  باوبالاو  لخادملاو  ةدمعالاو  راوسالا  كلذ  يف  امب  هل  عباتلا  يعرفلا  ءانبلا  ىلع  وا  لزنملا  هيف  عقي  يذلا  ينبملا  ىلع  ةينالعا  هتفال  يا  مادختسا  مدع  .ه 
 . لزنملاب ةطيحملا  ةقطنملاب  اهفاقيا  متي  ةبكرم  يا  وا  ةلظم  يا  وا  يرامعملا 

( 7  ) ةداملا

:- يلي ام  كلذ  يف  امب  اهيف  ةددحملا  طورشلاو  ريياعملاب  مازتلالا  تاميلعتلا  هذه  ماكحا  قفو  اهصيخرت  متي  يتلا  نهملا  ةسرامم  ءانثا  طرتشي 

 . لزنملا يف  هل  صخرملا  ىدل  لمعلل  دحاو  صخش  نم  رثكا  فيظوت  وا  مادختسا  مدع  - 

.ةطيحملا ةينكسلا  ةقطنملا  يف  فقاوملا  يف  ماحدزالا  وا  تابكرملاو  تارايسلا  ةكرح  ةدايزب  ببستلا  مدع  - 

.ةصخرلا يف  ةددحملا  ةنهملا  ريغ  ةنهم  يا  ةسرامم  مدع  - 

 . لزنملا عقوم  ىلا  ةراشالا  نمضتي  ةنهملا  نع  هروص  يأب  نالعا  يا  رشن  مدع  - 

.دارفأ ةثالث  نع  نيفظومو  ءاكرش  نم  لزنملا  لخاد  نيلماعلا  دارفالا  ددع  زواجتي  نا  زوجي  ال  اهلمعل ،  ةكرشلا  ةسرامم  لاح  يف  - 

.اهيلع فراعتملا  لمعلا  تاعاسو  مايأب  مازتلالا  لزنملا  لخاد  نم  نيلماعلا  دارفالا  عيمج  ىلع  بجوتي  - 

( 8  ) ةداملا

:- ةيلاتلا ةيحصلا  طورشلاو  ريياعملاب  مازتلالا  ةيذغالا  دادعاو  جاتنإل  تاميلعتلا  هذه  ماكحأ  قفو  اهصيخرت  متي  يتلا  نهملا  ةسرامم  ءانثا  طرتشي 

 . ديج لزع  تاذ  ًايتنمسا  ءانبلا  نوكي  نأ  طرتشي  - 

 . ةرانالاو ةيوهتلا  ةديجو  ثولتلا  رداصم  نع  ةديعب  ةمعطالا  دادعا  ةفرغ  نوكت  نأ  طرتشي  - 

 ، تادعملل حئاورلا  ةرخبألا و  عنمل  تاطافش  دوجو  طرتشي  - 

.كيبابشلا ىلع  لخانم  دوجو  طرتشي  - 

.ةنخاسلاو ةدرابلا  هايملل  مئاد  ردصم  دوجو  طرتشي  - 

 . جتنملا ظفحو  ديربتلل  ةجالث  دوجو  طرتشي  - 

.حتافلا نوللاب  انوهدم  فقسلا  نوكي  نأو  كيماريسلاب  ةطلبم  ناردجلا  نوكت  نأو  فيظنتلا  لهسلا  طالبلا  نم  تايضرالا  نوكت  نأ  - 

 . لوأب الوأ  اهنم  صلختلا  متيل  ةبلصلا  تايافنلل  ةيواحو  تافلخملا  عمجل  لصفنم  عقوم  دوجو  طرتشي  - 

.أدصي يذلا ال  عونلا  نم  ةلمعتسملا  تادعملا  نوكت  نأ  - 

.ضراوقلاو تارشحلا  ةحفاكم  تايلمعل  ةيلا  ريفوت  - 

.لوادتلاو دادعالا  ةيلمع  ءانثا  نيرواجملا  جاعزا  مدع  - 

.ينكسلا مادختسالل  ةفولأملا  دودحلا  ىلع  ديزي  امب ال  نيلماعتملاو  ةمدخلا  يقلتم  لابقتساب  حمسي  - 

 . هنلعم ريغ  تارايزب  تاطارتشالا  رفوت  نم  دكأتلل  لمعلا  عقومل  لوخدلاب  ءاذغلا  يشتفمل  حامسلا  - 

( 9  ) ةداملا

ماكحأل ًادنـس  مدقملا  دـهعتلل  اقفو  ىوكـش ،  دورو  لاح  يف  ققحتلا  وأ  اهدـيدجت  وا  هنهملا  صيخرت  تاياغل  لزنملا  ىلع  شيتفتلل  ةـمزاللا  تاءارجالاب  مايقلا  ةـيدلبلا  وفظوم  ىلوتي 
.يراجتلا ميظنتلا  تاذ  قطانملا  يف  هلثامملا  نهملا  صيخرت  يف  عبتم  وه  امل  اقفوو  تاميلعتلا  هذه  نم  ( 4  ) ةداملا نم  د )  ) ةرقفلا

( 10  ) ةداملا

هيلع رظحيو  ةنهملا  ةسرامم  تابلطتمو  طورشو  ريياعمب  هقلعتملا  اصوصخو  تاميلعتلا  هذه  ماكحأو  ةقالعلا  تاذ  تاعيرـشتلا  ماكحال  ةفلاخم  يا  نع  الوؤسم  هل  صخرملا  نوكي  .أ 
 . اهنم يا  ةفلاخم 

هل صخرملل  قح  يا  نود  اهدـيدجت  مدـع  وأ  ةـصخرلا و / فاقياب  رارقلا  ذاختا  ةـيدلبلا  سيئرل  قحي  تاميلعتلا  هذـه  وا  نوناـقلا  ماـكحا  نم  ًاـيأ  هل  صخرملا  فلاـخ  اذا  ةـلاح  يف  .ب 
.ررض وا  لطع  يأب  ةبلاطملاب  فلاخملا 

.تاميلعتلا هذه  ماكحا  فلاخي  صخش  يا  وأ  هل  صخرم  يأ  ىلع  نوناقلا  يف  ةدراولا  تامارغلاو  تابوقعلاب  هقلعتملا  ماكحالا  قبطت  .ج 

.تاميلعتلا هذه  ماكحال  ةفلاخم  يأ  ىلع  نوناقلا  يف  ةدراولا  تامارغلاو  تابوقعلا  قيبطت  .د 

( 11  ) ةداملا

: ةيلاتلا تالاحلا  نم  يا  يف  تاميلعتلا  هذه  ماكحا  قفو  اهحنم  متي  يتلا  ةصخرلا  ىغلت 

.هنع عيقوتلاب  ضوفملا  وا  هل  صخرملا  بلط  ىلع  ءانب  - 

( . ةكرش ايونعم (  اصخش  هل  صخرملا  ناك  اذا  ةصخرلا  يف  ددحملا  لزنملا  يف  ميقملا  كيرشلا  ةافو  وأ  ايعيبط  اصخش  ناك  اذا  هل  صخرملا  ةافو  - 



 . ةروزم وأ  ةحيحص  ريغ  قئاثو  وا  تانايب  ىلا  ًادنتسم  ناك  ةصخرلا  حنم  نا  نيبت  اذا  - 

 ، راوجلا قالقا  وا  ةنيبلا  ثولتب  ببستلا  وا  ةماعلا  ةمالسلاو  ةحصلا  ىلع  ريثأتلا  وأ  ةروظحملا  لاعفالا  نم  يأ  باكترا  وا  تاميلعتلا  هذه  ماكحا  نم  يأ  ةفلاخم  - 

ةعانصلا ةرازو  نم  ةرداصلاو  ةكرشلا ) وا  ةيدرفلا  ةسسؤملا  ليجـست (  ةداهـش  بطـش  وا  لزنملا  وا  نهملا  وا  ةنهملا  رييغت  لثم  صيخرتلا  طورـش  نم  طرـش  يأ  دقف  وا  لاوز  - 
 . ةراجتلاو

 . ةيدلبلا يف  ةينعملا  ناجللا  لبق  نم  ناريجلا  نم  ةمدقملا  ىوكشلا  ةحص  نم  ققحتلا  ةجيتن  - 

 . لزنملا ىلع  شيتفتلا  تايلمعب  مايقلا  ةيدلبلا  يفظومل  هل  صخرملا  حامس  مدع  - 

 . موسرلاو تاءارجالا  كلذ  يف  امب  اهب  لومعملا  تاميلعتلاو  ماظنلاو  نوناقلا  ماكحأ  قبطت  تاميلعتلا  هذه  يف  اهيلع  صوصنملا  تالاحلا  ريغ  يف 

( 12  ) ةداملا

.تاميلعتلا هذه  ماكحأ  ذيفنت  نع  الوؤسم  سيئرلا  نوكي  أ -

نم ققحتلاو  هقالعلا  تاذ  تاعيرـشتلاو  تاميلعتلا  ماكحأب  اهمازتلا  نم  دـكأتلل  اهلخاد  نم  نهملا  سرامت  يتلا  لزانملا  ىلع  شيتفتلا  ءارجا  تقو  يأ  يف  هضوفي  نم  وا  ريزولل  ب -
.هل صخرملا  قحب  درت  دق  يواكش  يأ 

( 13  ) ةداملا

.نامع ةناما  ءانثتساب  تايدلبلا  ةفاك  ىلع  تاميلعتلا  هذه  ماكحأ  يرست  . 1

ةيدلبلا نوؤشلا  ريزو 

يرصملا نيدلا  يحم  ديلو  سدنهملا 
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