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( لُبؼش٣لــر )
لُٔردة ل :٠ُٝ٧لُبؼش٣لــر
لُغ٘ لُذسلع: ٤
فظالْ سئ١غبْ ٚفظً ط١ف ٟإْ ٚعذ.

لُلصَ لُذسلع: ٢

ِذح صِٕ١خ ال رمً ػٓ خّغخ ػشش أعجٛػب ً رُذسّط ػٍِ ٝذا٘ب اٌّمشساد اٌذساع١خٚ ،ال رذخً ِٓ ػّٕٙب فزشرب
اٌزغغٚ ً١االخزجبساد إٌٙبئ١خ.

لُلصَ لُص٤ل: ٢

ِذح صِٕ١خ ال رض٠ذ ػٍ ٝصّبٔ١خ أعبث١غ ٚال رذخً ِٓ ػّٕٙب فزشرب اٌزغغٚ ً١االخزجبساد إٌٙبئ١خٚ ،رُؼبػف
خالٌٙب اٌّذح اٌّخظظخ ٌىً ِمشس.

لُٔغب ٟٞلُذسلع: ٢

٘ ٛاٌذاي ػٍ ٝاٌّشؽٍخ اٌذساع١خ ٚفمب ً ٌٍخطؾ اٌذساع١خ اٌّؼزّذح.

لُخط لُذسلع: ٤

ِ٘ ٟغّٛػخ اٌّمشساد اٌذساع١خ اإلعجبس٠خ ٚاالخز١بس٠خ ٚاٌؾشحٚ ،اٌز ٟرُشىً ِٓ ِغّٛع ٚؽذارٙب ِزطٍجبد
اٌزخشط اٌز٠ ٟغت ػٍ ٝاٌطبٌت اعز١بص٘ب ثٕغبػ ٌٍؾظٛي ػٍ ٝاٌذسعخ اٌؼٍّ١خ ف ٟاٌزخظض اٌّؾذد.

لُٔوشس لُذسلع: ٢
ِبدح دساع١خ ػّٓ اٌخطخ اٌذساع١خ اٌّؼزّذح ف ٟوً رخظض (ثشٔبِظ) ٠ٚىٌ ْٛىً ِمشس سلُٚ ،سِضٚ ،اعُ،
ٚٚطف ِفظً ٌّفشدارٗ ١ّ٠ضٖ ِٓ ؽ١ش اٌّؾزٚ ،ٜٛاٌّغز ٜٛػّب عٛاٖ ِٓ ِمشسادٍِٚ ،ف خبص ٠ؾزفظ ثٗ
اٌمغُ ٌغشع اٌّزبثؼخٚ ،اٌزمٚ ،ُ١١اٌزط٠ٛش٠ٚ ،غٛص أْ ٠ىٌ ْٛجؼغ اٌّمشساد ِزطٍت ،أِ ٚزطٍجبد عبثمخ ،أٚ
ِزضإِخ ِؼٗ.

لُٞزذة لُذسلع: ٤
اٌّؾبػشح إٌظش٠خ األعجٛػ١خ اٌز ٟال رمً ِذرٙب ػٓ خّغ ٓ١دل١مخ ،أ ٚاٌذسط اٌغش٠ش ٞاٌز ٞال رمً ِذرٗ ػٓ
خّغ ٓ١دل١مخ ،أ ٚاٌذسط اٌؼٍّ ٟأ ٚاٌّ١ذأ ٟاٌز ٞال رمً ِذرٗ ػٓ ِبئخ دل١مخ.

لإلٗزلس لً٧رد: ٢ٔ٣
اإلشؼبس اٌزٛ٠ ٞعٗ ٌٍطبٌت ثغجت أخفبع ِؼذٌٗ اٌزشاوّ ٟػٓ اٌؾذ األدٔ ٝاٌّٛػؼ ف ٟاٌالئؾخ.

دسخ ل٧ػٔرٍ لُلصِ: ٤
اٌذسعخ إٌّّٛؽخ ٌألػّبي اٌز ٟرج ٓ١رؾظ ً١اٌطبٌت خالي فظً دساع ِٓ ٟاخزجبسادٚ ،ثؾٛسٚ ،أٔشطخ
رؼٍ١ّ١خ رزظً ثبٌّمشس اٌذساع.ٟ

لالتبارس لُٜ٘رحئ: ٢
اخزجبس ف ٟاٌّمشس ٠ؼمذ ِشح ٚاؽذح فٙٔ ٟب٠خ اٌفظً اٌذساع.ٟ

دسخ لالتبارس لُٜ٘رحئ: ٢
اٌذسعخ اٌز٠ ٟؾظً ػٍٙ١ب اٌطبٌت فِ ٟمشس ف ٟاالخزجبس إٌٙبئٌٍ ٟفظً اٌذساع.ٟ
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لُذسخ لُٜ٘رحئ: ٤

ِغّٛع دسعبد األػّبي اٌفظٍ١خ ِؼبفب ً إٌٙ١ب دسعخ االخزجبس إٌٙبئٌ ٟىً ِمشسٚ ،رؾغت اٌذسعخ ِٓ ِبئخ.

لُبوذ٣ش :
ٚطف ٌٍٕغجخ اٌّئ٠ٛخ أ ٚاٌشِض األثغذٌٍ ٞذسعخ إٌٙبئ١خ اٌز ٟؽظً ػٍٙ١ب اٌطبٌت ف ٟأِ ٞمشس.

توذ٣ش ؿ٤ش ٌٓبَٔ :

رمذ٠ش ٠شطذ ِؤلزب ً ٌىً ِمشس ٠زؼزس ػٍ ٝاٌطبٌت اعزىّبي ِزطٍجبرٗ ف ٟاٌّٛػذ اٌّؾذد٠ٚ ،شِض ٌٗ ف ٟاٌغغً
األوبد ّٟ٠ثبٌؾشف (ي) أ.)IC( ٚ

توذ٣ش ٓغبٔش :

رمذ٠ش ٠شطذ ِؤلزب ً ٌىً ِمشس رمزؼ ٟؽج١ؼخ دساعزٗ أوضش ِٓ فظً دساع ٟالعزىّبٌٗ٠ٚ ،شِض ٌٗ ثبٌشِض (َ)
أ.)IP( ٚ

لُٔؼذٍ لُلصِ: ٢
ؽبطً لغّخ ِغّٛع إٌمبؽ اٌز ٟؽظً ػٍٙ١ب اٌطبٌت ػٍِ ٝغّٛع اٌٛؽذاد اٌّمشسح ٌغّ١غ اٌّمشساد اٌزٟ
دسعٙب ف ٟأ ٞفظً دساعٚ ،ٟرؾغت إٌمبؽ ثؼشة اٌٛؽذح اٌّمشسح فٚ ٟصْ اٌزمذ٠ش اٌز ٞؽظً ػٍ ٗ١ف ٟوً
ِمشس دسعٗ اٌطبٌت ،أظش اٌٍّؾك (ة).

لُٔؼذٍ لُبشلًٔ: ٢
ؽبطً لغّخ ِغّٛع إٌمبؽ اٌز ٟؽظً ػٍٙ١ب اٌطبٌت ف ٟعّ١غ اٌّمشساد اٌز ٟدسعٙب ِٕز اٌزؾبلٗ ثبٌغبِؼخ
ػٍِ ٝغّٛع اٌٛؽذاد اٌّمشسح ٌزٍه اٌّمشساد ،أظش اٌٍّؾك (ة).

لُبوذ٣ش لُؼرّ :
ٚطف ِغز ٜٛاٌزؾظ ً١اٌؼٌٍٍّ ٟطبٌت خالي ِذح دساعزٗ ف ٟاٌغبِؼخ.

لُسذ ل٧دُِٗ ٠ؼبء لُذسلع: ٢

ألً ػذد ِٓ اٌٛؽذاد اٌذساع١خ اٌزٕ٠ ٟجغ ٟػٍ ٝاٌطبٌت رغغٍٙ١ب ثّب ٠زٕبعت ِغ ِؼذٌٗ اٌزشاوّٚ ،ٟفمب ً ٌّب
٠مشسٖ ِغٍظ اٌغبِؼخ.

لُورػذة لُب٘ل٤زُِٔ ٣ردة ل٠ُٝ٧
لُٔوشس لُذسلع ٢لُبٌرِٓ( ٢لُٔٞد: )ٍٞ٣
ِبدح دساع١خ ػّٓ اٌخطخ اٌذساع١خ اٌّؼزّذح رذسط ثشىً رىبٌٍِ ٟؼذد ِؼ ِٓ ٓ١األعبث١غ اٌذساع١خ رٕز ٟٙثبٔزٙبء اٌفزشح
اٌّؾذدح ٌٍّمشس ف ٟاٌخطخ اٌذساع١خ٠ٚ .زُ سطذ دسعبرٙب ثؼذ ػمذ االخزجبس إٌٙبئ ٟف ٟآخش اعجٛع ٌٍّمشس.
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( ها ٍٞلُطالب لُٔغبدذ) ٖ٣
لُٔردة لُثرٗ: ٤
ُ٠ؾذد ِغٍظ اٌغبِؼخ ثٕب ًء ػٍ ٝالزشاػ ِغبٌظ اٌىٍ١بد ٚاٌغٙبد راد اٌؼاللخ ف ٟاٌغبِؼخ ػذد اٌطالة اٌزّ٠ ٓ٠ىٓ
لج ٌُٙٛف ٟاٌؼبَ اٌذساع ٟاٌمبدَ.

لُٔردة لُثرُث :
ُ٠شزشؽ ٌمجٛي اٌطبٌت اٌّغزغذ ف ٟاٌغبِؼخ ا٢ر:ٟ
( أ ) أْ ٠ى ْٛؽبطالً ػٍ ٝشٙبدح اٌضبٔ٠ٛخ اٌؼبِخ أِ ٚب ٠ؼبدٌٙب ِٓ داخً اٌٍّّىخ أ ٚخبسعٙب.
(ة) أال ٠ى ْٛلذ ِؼ ٝػٍ ٝؽظ ٌٗٛػٍ ٝاٌضبٔ٠ٛخ اٌؼبِخ أِ ٚب ٠ؼبدٌٙب ِذح رض٠ذ ػٍ ٝخّظ عٕٛاد٠ٚ ،غٛص
ٌّغٍظ اٌغبِؼخ االعزضٕبء ِٓ ٘زا اٌششؽ إرا رٛافشد أعجبة ِمٕؼخ.
(ط) أْ ٠ى ْٛؽغٓ اٌغ١شح ٚاٌغٍٛن.
(د) أْ ٠غزبص ثٕغبػ أ ٞاخزجبس أِ ٚمبثٍخ شخظ١خ ٠شا٘ب ِغٍظ اٌغبِؼخ.
(٘ـ) أْ ٠ى ْٛالئمب ً ؽج١بً.
( )ٚأْ ٠ؾظً ػٍِٛ ٝافمخ ِٓ ِشعؼٗ ثبٌذساعخ إرا وبْ ٠ؼًّ ف ٟأ ٞعٙخ ؽى١ِٛخ أ ٚخبطخ.
(ص) أْ ٠غزٛف ٟأ ٞششٚؽ أخش٠ ٜؾذد٘ب ِغٍظ اٌغبِؼخ ٚرؼٍٓ ٚلذ اٌزمذ.ُ٠

لُورػذة لُب٘ل٤زُِٔ ٣ردة لُثرُث
برإلظرك
-4
-8
-3

إُ ٠لُششٝغ لُٞلسدة ك ٢لُٔردة لُثرُث ُ٣شبشغ ُوا ٍٞلُطرُب لُٔغبدذ ك ٢لُدرٓؼ ٓر ٣أت: ٢
أال  ٌٕٞ٣لُطرُب هذ كُصَ ٖٓ خرٓؼ خرصلٕ أ ٖٓ ٝأ ١خرٓؼ أتش ٟكصال تأد٣ا٤ر.
أال  ٌٕٞ٣هذ عان ُِطرُب لُسص ٍٞػِٗ ٠لظ لُذسخ لُؼِٔ ٖٓ ٤خرٓؼ خرصلٕ أ ٖٓ ٝأ ١خرٓؼ أتش.ٟ
أال  ٌٕٞ٣لُطرُب ٓو٤ذل بذسخ ػِٔ ٤ك ٢خرٓؼ خرصلٕ ،أ ٝك ٢أ ١خرٓؼ أتش ،ٟأ ٝهذ عان ُ ٚلُسصٍٞ
ػِٜ٤ر٣ٝ ،غبث٘ ٖٓ ٠رُي لُطرُب لُٔو٤ذ ك ٢بشلٓح لُذبِٓٞر ٓذكٞػ لُشع.ّٞ

٣ -1دٞص ُؼٔردة لُواٝ ٍٞلُبغد َ٤إُـرء ها ٍٞلُطرُب إرل لتعر ؿ٤ش رُي الزور.
ُٔ -5ذ٣ش لُدرٓؼ أ٣ ٖٓ ٝلٞظ ٚلالعبث٘رء ٖٓ رُي.

لُٔردة لُشلبؼـ :
رى ْٛاٌّفبػٍخ ث ٓ١اٌّزمذِ ِّٓ ٓ١رٕطجك ػٍ ُٙ١عّ١غ اٌششٚؽ ٚفمب ً ٌذسعبر ُٙف ٟاخزجبس اٌشٙبدح اٌضبٔ٠ٛخ اٌؼبِخ ٚاٌّمبثٍخ
اٌشخظ١خ ٚاخزجبساد اٌمجٛي إْ ٚعذد.
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( ٗظرّ لُذسلعـــ )
لُٔردة لُخرٓغ ٗ :ظرّ لُذسلعـ
( أ ) ٠زذسط اٌطبٌت ف ٟاٌذساعخ ٚفمب ً ٌٍمٛاػذ اٌزٕف١ز٠خ اٌز٠ ٟمش٘ب ِغٍظ اٌغبِؼخ.
(ة) رظُّ اٌخطؾ اٌذساع١خ ثّب ٠ؼبدي صّبٔ١خ فظٛي دساع١خ ػٍ ٝاأللً ٌٍّشؽٍخ اٌغبِؼ١خ.

لُورػذة لُب٘ل٤زُِٔ ٣ردة لُخرٓغ
-4
-8
-3
-1

٣بسَٔ لُطرُب ٓغؤٓ ٤ُٝؼشك ٓٝبربؼ ٗظرّ لُذسلع ٝ ،لُِٞلحئر لُٔ٘ظٔ ُٜر بٔر ك ٢رُي ٓبطِار لُبخشج.
تو ّٞلٌُِ ٤بئ٣عرذ لُٔغرحئَ لُٔبؼِو بغ٤ش لُطرُب لُذسلعٝ ،٢كن الحئس لُذسلع ٝلالتبارسل ُِٔشزِ لُدرٓؼ٤
ًٝرك لُِٞلحئر رل لُؼاله ك ٢لُدرٓؼ .
 ٌٕٞ٣ػذد لُٔغب٣ٞر لُالصٓ ُِبخشج ك ٢أ ١تخصص ٝكور ُِخط لُذسلع ٤لُٔؼبٔذة ُٜزل لُبخصص.
ُ٣ؼذ لُطرُب ٓدبرصل ُِٔغب ٟٞأ ٝلُغ٘ لُٔو٤ذ ػِٜ٤ر إرل أتْ ب٘درذ خٔ٤غ ٓوشسل لُٔغب ٟٞأ ٝلُغ٘ لُذسلع. ٤

لُٔردة لُغردع :
٠غٛص أْ رى ْٛاٌذساعخ ف ٟثؼغ اٌىٍ١بد ػٍ ٝأعبط اٌغٕخ اٌذساع١خ اٌىبٍِخ ٚفمب ً ٌٍمٛاػذ ٚاإلعشاءاد اٌز٠ ٟمش٘ب
ِغٍظ اٌغبِؼخٚ ،رؾزغت اٌغٕخ اٌذساع١خ ثّغز.ٓ١٠ٛ

لُورػذة لُب٘ل٤زُِٔ ٣ردة لُغردع
٣دٞص إٔ تٌ ٕٞلُذسلع ك ٢بؼط لٌُِ٤ر ػِ ٠أعرط لُغ٘ لُذسلع ٤لٌُرِٓ ٝكور ُِخط لُذسلع ٤ك ٢لٌُِ ٤لُٔؼ٘٤
ٝآُ ٤ت٘ل٤زٛر لُٔؼبٔذة ٖٓ ٓدِظ لُدرٓؼ ٓ ،غ ٓشلػرة ل٥ت: ٢
 -4تُغدَ لُٔوشسل ك ٢لُ٘ظرّ لُغ٘ ١ٞغ ِ٤ػرّ دسلع ٢ال توَ ٓذت ٚػٖ ( )30ثالث ٖ٤أُعاٞػرٝ ،ال تذتَ ظٜٔ٘ر
كبشل لُبغدٝ َ٤لالتبارسل .
٣ -8دٞص برُ٘غا ُِٔوشسل لُبٌرِٓ( ٤لُٔٞد )ٍٞ٣ك ٢لُ٘ظرّ لُغ٘ ١ٞإٔ ٣بْ لالتبارس لُٜ٘رحئ ٢كٜ٤ر بٜ٘ر ٣لُلبشة
لُٔسذدة ُٜر ك ٢لُخط لُٔؼبٔذة ُِبخصص.

لُٔردة لُغربؼ ٗ :ظرّ لُٔغب٣ٞر
ٔظبَ دساع٠ ٟمغُ ف ٗ١اٌؼبَ اٌذساع ٟإٌ ٝفظٍ ٓ١سئ١غ٠ٚ ،ٓ١١غٛص أْ ٠ىٕ٘ ْٛبن فظً ط١ف ،ٟػٍ ٝأْ رؾزغت ِذرٗ
ثٕظف ِذح اٌفظً اٌشئ١ظٚ ،رٛصع ِزطٍجبد اٌزخشط ٌٕ ً١اٌذسعخ اٌؼٍّ١خ إٌِ ٝغز٠ٛبد ٚفمب ً ٌٍخطخ اٌذساع١خ اٌزٟ
٠مش٘ب ِغٍظ اٌغبِؼخ.

الحئس لُذسلع ٝلالتبارسل ُِٔشزِ لُدرٓؼٝ ٤لُوٞلػذ لُب٘ل٤ز ٣بدرٓؼـ خـرصلٕ ــ لُطاؼ لُثرٗٛ4110 ٤ـّ8042 /
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لُٔردة لُثرٓ٘ :
٠ؼغ ِغٍظ اٌغبِؼخ لٛاػذ اٌزغغٚ ،ً١اٌؾزفٚ ،اإلػبفخ ٌٍّمشساد ػّٓ ِغز٠ٛبد اٌخطخ اٌذساع١خ اٌّؼزّذح ثّب
٠ؼّٓ رغغ ً١اٌطالة ٌٍؾذ األدٔ ِٓ ٝاٌؼتء اٌذساع.ٟ

لُورػذة لُب٘ل٤زُِٔ ٣ردة لُثرٓ٘
 -4لُسذ ل٧دُِٗ ٠ؼبء لُذسلعُِ ٢طرُب (ٝ )48زذة دسلع. ٤
٘٣ -8وَ لُطرُب ٖٓ ٓغبٞل ٙإُ ٠لُٔغب ٟٞلُز ٚ٤ِ٣ ١إرل لخبرص ب٘درذ خٔ٤غ ٓوشسل لُٔغب ٟٞلُٔو٤ذ ػِ.ٚ٤
ِ٣ -3ضّ لُطرُب بذسلع ٓوشسل لُشعٞب كوػ إرل سعب ك ٢خٔ٤غ ٓوشسل لُٔغب ٟٞلُٔو٤ذ ػِ ،ٚ٤أ ٝبِؾ ػذد
عرػر سعٞب ٚلُسذ ل٧دُِٗ ٠ؼبء لُذسلع ٢أ ٝأًثش.
 -1أال ٘ٛ ٌٕٞ٣رى تؼرسض ك ٢خذ ٍٝلُطرُب.
 -5ال ٣دٞص ُِطرُب لُدٔغ ػ٘ذ لُبغد َ٤ب ٖ٤لُٔوشس ٓٝبطِا٣ٝ ،ٚدٞص ك ٢لُسرال لُب ٢توذسٛر لٌُِ ٤تٌٔ ٖ٤لُطرُب
ٖٓ لُبغدُٔ َ٤وشس ٓغ ٓبطِا ٚإرل عان ُ ٚدسلع رُي لُٔوشس ٝلُشعٞب ك.ٚ٤
 -6ال ٣دٞص إظرك ٓوشسل ُِطرُب بؼذ لٗبٜرء كبشة لُسزف ٝلإلظرك لُٔسذدة ك ٢لُبو ْ٣ٞلً٧رد.٢ٔ٣
٣ -7دٞص ُؼٔردة لُواٝ ٍٞلُبغد َ٤إُـرء لُشؼب لُٔخرُل ُعٞلبػ لُبغد.َ٤
 -2إرل تؼزس تغد َ٤لُسذ ل٧دٗ ٖٓ ٠لُؼبء لُذسلعٓ ٖٓ ٢وشسل لُٔغب ٟٞلُٔو٤ذ ػِ ٚ٤لُطرُب  ١٧ػرحئن؛ ُ٣برذ ُٚ
إًٔرٍ لُؼبء لُذسلعٓ ٖٓ ٢وشسل لُٔغب٣ٞر لُبرُ ٤لُب٤ُ ٢ظ ُٜر ٓبطِب ُْ ٣غان ُ ٚدسلعب.ٚ
 -9إرل تؼزس ٜٗرحئ٤ر إًٔرٍ تغد َ٤لُسذ ل٧دٗ ٖٓ ٠لُؼبء لُذسلع٢؛ ٌ٣بل ٢برُٞزذل لُذسلع ٤لُٔبرز .
 -40إرل ًرٕ ػذد لُٞزذل لُذسلع ٤لُب ٢سعب كٜ٤ر لُطرُب أهَ ٖٓ لُسذ ل٧دُِٗ ٠ؼبء لُذسلع٢؛ خرص ُ ٚإٔ ٣ع٤ق
ٓوشسل ُٗ ٌَٔ٤صرب ٚلُذسلع ٢بسغب لُعٞلبػ لُبرُ: ٤
 ٌٕٞ٣ .40.4لُبغد َ٤ك ٢لُٔوشسل ظٖٔ ظٞلبػ لُخط ٝلُدذل ٍٝلُذسلع. ٤
٣ .40.8شبػ لُؼبء لُذسلعُِ ٢طرُب بٔؼذُ ٚلُبشلًٔ ٢ػِ ٠أال ٣وَ ػٖ لُسذ ل٧دُِٗ ٠ؼبء لُذسلعٝ ٢ال ٣ض٣ذ
ػٖ ػذد عرػر لُٔغب ٟٞلُٔو٤ذ ػِ ٚ٤لُطرُبٝ ،كور ُ٦ت: ٢
ٝ )41-48( زذة دسلع ٤إرل ًرٕ لُٔؼذٍ لُبشلًٔ ٢أهَ ٖٓ (.)8.00
ٝ )46-45( زذة دسلع ٤إرل ًرٕ لُٔؼذٍ لُبشلًٔ – 8.00( ٢أهَ ٖٓ ) 8.75
ٝ )42-47( زذة دسلع ٤إرل ًرٕ لُٔؼذٍ لُبشلًٔ – 8.75( ٢أهَ ٖٓ .)3.75
 49( كأًثش) ٝزذة دسلع ٤إرل ًرٕ لُٔؼذٍ لُبشلًٔ )3.75( ٢كأًثش.
ُٔ -44ذ٣ش لُدرٓؼ أ٣ ٖٓ ٝلٞظ ٚــ ك ٢زرٍ لُعشٝسة ــ لالعبث٘رء ٖٓ رُي.

الحئس لُذسلع ٝلالتبارسل ُِٔشزِ لُدرٓؼٝ ٤لُوٞلػذ لُب٘ل٤ز ٣بدرٓؼـ خـرصلٕ ــ لُطاؼ لُثرٗٛ4110 ٤ـّ8042 /
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( لُٔٞلظا ٝلالػبزلس ػٖ لُذسلع )
لُٔردة لُبرعؼـ :
ػٍ ٝاٌطبٌت إٌّزظُ ؽؼٛس اٌّؾبػشاد ٚاٌذسٚط اٌؼٍّ١خ ٠ٚؾشَ ِٓ دخٛي االخزجبس إٌٙبئ ٟفٙ١ب إرا لٍذ ٔغجخ
ؽؼٛسٖ ػٓ إٌغجخ اٌز٠ ٟؾذد٘ب ِغٍظ اٌغبِؼخ ،ػٍ ٝأال رمً ػٓ ( ِٓ )%52اٌّؾبػشاد ٚاٌذسٚط اٌؼٍّ١خ اٌّؾذدح
ٌىً ِمشس خالي اٌفظً اٌذساعُ٠ٚ ،ٟؼذ اٌطبٌت اٌز ٞؽشَ ِٓ دخٛي االخزجبس ثغجت اٌغ١بة ساعجب ً ف ٟاٌّمشس٠ٚ ،شطذ
ٌٗ رمذ٠ش ِؾش( َٚػ) أ.)DN( ٚ

لُورػذة لُب٘ل٤زُِٔ ٣ردة لُبرعؼ
-4
-8
-3
-1
-5
-6

٣سشّ لُطرُب لُٔ٘بظْ ٖٓ دت ٍٞلالتبارس لُٜ٘رحئُِٔ ٢وشس٣ٝ ،ؼذ سلعار ك ٚ٤إرل تدرٝص ٗغا ؿ٤رب ٚػٖ
لُٔسرظشل ( )%85د ٕٝإزعرس ػزس ٣وآِ ٚدِظ لٌُِ ، ٤أ٣ ٖٓ ٝلٞظ.ٚ
لُطرُب ًِ٤ب ٚبأعارب ؿ٤رب ٚتالٍ تٔغ أ٣رّ ػَٔ ٖٓ ترس٣خ لُـ٤ربٝ ،ال ُ٣واَ ٓ٘ ٚبؼذ رُي.
٣دب إٔ ُ٣شؼ ُش
ُ
ُ٣برذ ُِطرُب ٓذة ال تبدرٝص أعاٞع ٝلزذ ٖٓ صٝلٍ لُؼزس ،إلزعرس لُبورس٣ش لُطا ٤أ ٝلإلكردل لُشعٔ ٤لُب٢
تؤًذ أعارب ؿ٤رب.ٚ
٣وش ٓدِظ ًِ ٤لُطرُب أ٣ ٖٓ ٝلٞظ ،ٚهٞلحئْ لُسشٓرٕ بٜ٘ر ٣لُلصَ لُذسلعٝ ،٢تُؼِٖ برُٔٞػذ لُٔسذد ك٢
لُبو ْ٣ٞلً٧رد.٢ٔ٣
٣وش ٓدِظ ًِ ٤لُطرُب أ٣ ٖٓ ٝلٞظ ،ٚهٞلحئْ لُسشٓرٕ ُِٔوشسل لُب٣ ٢و ّٞببذس٣غٜر أػعرء ٤ٛئ تذس٣ظ ٖٓ
لٌُِ٤ر ل٧تش.ٟ
٣شصذ ُِطرُب لُٔسش( ّٝصلش) ك ٢ترٗ دسخ لالتبارس لُٜ٘رحئ٣ٝ ،٢شصذ ُ ٚتوذ٣ش (ذ) أ.)DN( ٝ

لُٔردة لُؼرششة:
٠غٛص ٌّغٍظ اٌىٍ١خ أ٠ ِٓ ٚفٛػٗ ـ اعزضٕبء ـ سفغ اٌؾشِبْ ٚاٌغّبػ ٌٍطبٌت ثذخٛي االخزجبس ،شش٠طخ أْ ٠مذَ ػزساً
٠مجٍٗ اٌّغٍظ٠ٚ ،ؾذد ِغٍظ اٌغبِؼخ ٔغجخ اٌؾؼٛس ػٍ ٝأال رمً ػٓ ( ِٓ )%24اٌّؾبػشاد ٚاٌذسٚط اٌؼٍّ١خ
اٌّؾذدح ٌٍّمشس.

لُورػذة لُب٘ل٤زُِٔ ٣ردة لُؼرششة
٣ -4دٞص ُٔدِظ ًِ ٤لُطرُب أ٣ ٖٓ ٝلٞظ ،ٚسكغ لُسشٓرٕ ػٖ لُطرُب إرل توذّ بأػزلس ٓوآ ، ُٞر ُْ تبدرٝص ٗغا
ؿ٤رب ٖٓ %50 ٚإخٔرُ ٢ػذد ٓسرظشل ٝدسٝط رُي لُٔوشس.
 -8تٌُٖٔ لٌُِ ٤لُطرُب ٖٓ دت ٍٞلالتبارس لُٜ٘رحئ ٢إرل تْ سكغ لُسشٓرٕ ػ٘ ٚهاَ زِٞٓ ٍٞػذ لالتبارس لُٜ٘رحئ.٢
 -3تو ّٞلٌُِ ٤بشصذ ؿ٤ش ٌٓبَٔ (ٍ) ُِطرُب لُز ١هُاَ ػزسٝ ٙتْ سكغ لُسشٓرٕ ػ٘٣ ُْٝ ،ٚبٌٖٔ ٖٓ دت ٍٞلالتبارس
لُٜ٘رحئُِٔ ٢وشس بغاب لُسشٓرٕ ٖٓ ٌُٖٔ٣ٝ ،دت ٍٞلالتبارس لُاذُ َ٣زُي لُٔوشس.
ُٔ -1ذ٣ش لُدرٓؼ أ٣ ٖٓ ٝلٞظ ٚــ ك ٢زرٍ لُعشٝسة ــ لالعبث٘رء ٖٓ رُي.
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لُٔردة لُسرد ٣ػششة:
اٌطبٌت اٌز٠ ٞزغ١ت ػٓ االخزجبس إٌٙبئ ٟرى ْٛدسعزٗ طفشاً ف ٟرٌه االخزجبس٠ٚ ،ؾغت رمذ٠شٖ ف ٟرٌه اٌّمشس ػٍٝ
أعبط دسعبد األػّبي اٌفظٍ١خ اٌز ٟؽظً ػٍٙ١ب.

لُٔردة لُثرٗ ٤ػششة:
إرا ٌُ ٠زّىٓ اٌطبٌت ِٓ ؽؼٛس االخزجبس إٌٙبئ ٟف ٟأِٛ ِٓ ٞاد اٌفظً ٌؼزس لٙش ٞعبص ٌّغٍظ اٌىٍ١خ ،ف ٟؽبالد
اٌؼشٚسح اٌمظ ،ٜٛلجٛي ػزسٖ ٚاٌغّبػ ثئػطبئٗ اخزجبساً ثذ٠الً خالي ِذح ال رزغبٚص ٔٙب٠خ اٌفظً اٌذساع ٟاٌزبٌٟ
٠ٚؼط ٝاٌزمذ٠ش اٌز٠ ٞؾظً ػٍ ٗ١ثؼذ أدائٗ االخزجبس اٌجذ.ً٠

لُورػذة لُب٘ل٤زُِٔ ٣ردة لُثرٗ ٤ػششة
-4
-8
-3
-1
-5

٣دٞص ُٔدِظ ًِ ٤لُطرُب أ٣ ٖٓ ٝلٞظ ،ٚلُٔٞلكو ػِ ٠ػوذ لتبارس بذٓ ١٧ َ٣وشس تـ٤ب لُطرُب ػٖ زعٞس
لتبارس ٙلُٜ٘رحئ ٢ــ ُؼزس هٜش ١ــ  ،ػِ ٠أال ٣بدرٝص رُي ٜٗر ٣لُلصَ لُذسلع ٢لُبرُ.٢
٣دب إٔ ٣شؼش لُطرُب ًِ٤ب ٚبأعارب ؿ٤رب ٚزرٍ صٝلٍ ػزس ٙلُوٜش١؛ ٓصطسار ٓؼٓ ٚر ٣ثات رُي .ػِ ٠أال تبدرٝص
لُٔذة ٜٗر ٣لُلصَ لُذسلع ٢لُٔبـ٤ب ك.ٚ٤
٣وش ٓدِظ ًِ ٤لُطرُب أ٣ ٖٓ ٝلٞظٞٓ ،ٚػذ لالتبارس لُاذٝ َ٣هرحئٔ لُطالب لُٔٞلكن ُ ْٜهاَ ٜٗر ٣ل٧عاٞع
ل ٖٓ ٍٝ٧لُذسلع ُِلصَ لُبرُٝ ،٢تؼذٍ دسخ لُطرُب إُ ٠ؿ٤ش ٌٓبَٔ (ٍ).
إرل لخبرص لُطرُب لالتبارس لُاذ َ٣ب٘درذ بؼذ ٜٗر ٣كبشة لُسزف ٝلإلظرك ؛ كال ٣سن ُ ٚلُٔطرُا بئظرك ٓوشسل
أتشُ٣ٝ ،ٟسزف ٖٓ خذ ُٚٝلُٔوشس لُز ١لخبرص.ٙ
ُٔذ٣ش لُدرٓؼ أ٣ ٖٓ ٝلٞظ ٚــ ك ٢زرٍ لُعشٝسة ــ لالعبث٘رء ٖٓ رُي.

الحئس لُذسلع ٝلالتبارسل ُِٔشزِ لُدرٓؼٝ ٤لُوٞلػذ لُب٘ل٤ز ٣بدرٓؼـ خـرصلٕ ــ لُطاؼ لُثرٗٛ4110 ٤ـّ8042 /
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لُٔردة لُثرُث ػششة:
( أ ) ٠غٛص ٌٍطبٌت االػززاس ػٓ االعزّشاس ف ٟدساعخ فظً دساع ٟد ْٚاْ ٠ؼذ ساعجبً ،إرا رمذَ ثؼزس ِمجٛي ٌذٜ
اٌغٙخ اٌز٠ ٟؾذد٘ب ِغٍظ اٌغبِؼخٚ ،رٌه خالي فزشح صِٕ١خ رؾذد٘ب اٌمٛاػذ اٌزٕف١ز٠خ اٌز٠ ٟمش٘ب ِغٍظ اٌغبِؼخ،
٠ٚشطذ ٌٍطبٌت رمذ٠ش (ع) أ٠ٚ )W( ٚؾزغت ٘زا اٌفظً ِٓ اٌّذح اٌالصِخ إلٔٙبء ِزطٍجبد اٌزخشط.
(ة) ٠غٛص االٔغؾبة ثؼزس ِٓ ِمشس أ ٚأوضش ف ٟاٌفظً اٌذساعٚ ٟفك اٌمٛاػذ اٌزٕف١ز٠خ اٌز٠ ٟمش٘ب ِغٍظ اٌغبِؼخ.

لُورػذة لُب٘ل٤زُِٔ ٣ردة لُثرُث ػششة
أ ) ٣دٞص ُِطرُب لالػبزلس ػٖ لالعبٔشلس ك ٢لُذسلع د ٕٝإٔ ٣ؼذ سلعار ٝكور ُِعٞلبػ لُبرُ: ٤
أ -4/إرل توذّ بطِا ٚهاَ بذل ٣لالتبارسل لُٜ٘رحئ ٤بأسبؼ أعرب٤غ ػِ ٠ل٧هَُ٣ٝ .شبشغ ُطالب لُ٘ظرّ لُغ٘ ١ٞإٔ
 ٌٕٞ٣غِب لالػبزلس هاَ بذل ٣لالتبارسل لُٜ٘رحئ ٤بثٔرٗ ٤أعرب٤غ ػِ ٠ل٧هَ.
أ٣ -8/دٞص ُطرُب لُ٘ظرّ لُلصِ ٢لالػبزلس ػٖ لُذسلع ُلصِ ٖ٤دسلعٓ ٖ٤٤ببرُ ٖ٤٤أ ٝثالث كص ٍٞؿ٤ش ٓببرُ. ٤
أ٣ -3/دٞص ُطرُب لُ٘ظرّ لُغ٘ ١ٞلالػبزلس ػٖ لُذسلع ع٘ ٝلزذة أ ٝع٘ب ٖ٤دسلع٤ب ٖ٤ؿ٤ش ٓببرُ٤ب ٖ٤غ ِ٤بورء
لُطرُب ك ٢لُدرٓؼ .
أ -1/ال ٣دٞص لالػبزلس ػٖ أ ١كصَ دسلع ٢زعش ك ٚ٤لُطرُب لالتبارس لُٜ٘رحئُٔ ٢وشس دسلعٝ ٢لزذ ػِ ٠ل٧هَ.
أُٔ -5/ذ٣ش لُدرٓؼ أ٣ ٖٓ ٝلٞظ ٚــ ك ٢زرٍ لُعشٝسة ــ لالعبث٘رء ٖٓ رُي.
أ٣ -6/شصذ ُِطرُب لُٔؼبزس (ع) أ )W( ٝك ٢لُلصَ لُذسلع ٢لُز ١لػبزس ػٖ دسلعبٝ .ٚك ٢لُ٘ظرّ لُغ٘ ١ٞتاو٠
ك ٢عدَ لُطرُب ٗب٤د لُٔوشسل لُبٌرِٓ ( ٤لُٔٞدٞ٣ال ) لُب ٢زعش كٜ٤ر لالتبارس لُٜ٘رحئ٣ٝ ،٢شصذ ُ( ٚع)
أ )W( ٝك ٢لُٔوشسل لُب٣ ُْ ٢سعش كٜ٤ر لالتبارس لُٜ٘رحئ.٢
أ٣ -7/سبغب كصَ أ ٝع٘ لالػبزلس ٖٓ لُٔذة لُالصٓ إلٜٗرء ٓبطِار لُبخشج.
ب) ٣دٞص ُِطرُب لالٗغسرب ٖٓ ٓوشس أ ٝأًثش ٝكور ُِعٞلبػ لُبرُ: ٤
ب٣ -4/دٞص ُطرُب لُ٘ظرّ لُلصِ ٢لالٗغسرب ٖٓ ٓوشس ٝلزذ ك ٢لُلصَ لُذسلع.٢
ب٣ -8/دٞص ُطرُب لُ٘ظرّ لُغ٘ ١ٞلالٗغسرب ٖٓ ٓوشس ٝلزذ ك ٢لُغ٘ لُذسلع ٤لُٞلزذة.
ب -3/ال ٣دٞص عسب أٓ ١وشس دسلع ٢زعش ك ٚ٤لُطرُب لالتبارس لُٜ٘رحئ.٢
ب -1/لالُبضلّ برُسذ ل٧دُِٗ ٠ؼبء لُذسلعٝ )48( ٢زذة دسلع. ٤
بُٔ -5/ذ٣ش لُدرٓؼ أ٣ ٖٓ ٝلٞظ ٚــ ك ٢زرٍ لُعشٝسة ــ لالعبث٘رء ٖٓ رُي.
ب٣ -6/شصذ ُِطرُب (ع) أ )W( ٝكٓ ٢وشس لالٗغسرب ٝال تذتَ ٗب٤د لُٔوشس ك ٢زغرب ٓؼذُ.ٚ
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( لُبأخٝ َ٤لالٗوطرع ػٖ لُذسلع )
لُٔردة لُشلبؼ ػششة:
٠غٛص ٌٍطبٌت اٌزمذَ ثطٍت رأع ً١اٌذساعخ ٌؼزس رمجٍٗ اٌغٙخ اٌز٠ ٟؾذد٘ب ِغٍظ اٌغبِؼخ ػٍ ٝأال رزغبٚص ِذح اٌزأعً١
فظٍ ٓ١دساعِ ٓ١١ززبٌ ٓ١١أ ٚصالصخ فظٛي غ١ش ِززبٌ١خ ؽذاً ألظ ٝؽٍ١خ ثمبئٗ ف ٟاٌغبِؼخ صُ ٠ط ٜٛل١ذٖ ثؼذ رٌه٠ٚ ،غٛص
ٌّغٍظ اٌغبِؼخ ف ٟؽبي اٌؼشٚسح االعزضٕبء ِٓ رٌهٚ ،ال رؾزغت ِذح اٌزأع ً١ػّٓ اٌّذح اٌالصِخ إلٔٙبء ِزطٍجبد
اٌزخشط.

لُورػذة لُب٘ل٤زُِٔ ٣ردة لُشلبؼ ػششة
.4
.8
.3
.1
.5
.6
.7

٣دٞص ُِطرُب لُبوذّ بطِب تأخ َ٤لُذسلع ُلصَ دسلع ٢أ ٝع٘ دسلع ٤د ٕٝإٔ ٣ؼذ سلعار إرل توذّ بطِا ٚبسذ
أهص ٠هاَ بذء ل٧عاٞع ل ٖٓ ٍٝ٧لُذسلع ٝ ،لُٔسذد ك ٢لُبو ْ٣ٞلً٧رد.٢ٔ٣
٣دب أال ٣بدرٝص ػذد كص ٍٞلُبأخ َ٤كصِ ٖ٤دسلعٓ ٖ٤٤ببرُ ٖ٤٤أ ٝثالث كص ٍٞؿ٤ش ٓببرُ. ٤
٣دٞص ُطرُب لُ٘ظرّ لُغ٘ ١ٞتأخ َ٤لُذسلع ُغ٘ب ٖ٤ؿ٤ش ٓببرُ٤ب ٖ٤بسذ أهص.٠
٣دٞص ُِطرُب لُبشلخغ ػٖ لُبأخ َ٤إرل توذّ بطِب لُبشلخغ تالٍ كبشة لُسزف ٝلإلظرك لُٔسذدة ك ٢لُبوْ٣ٞ
لً٧رد.٢ٔ٣
ال ٣دٞص تأخ َ٤لُذسلع  ١٧كصَ دسلع ٢أد ٟك ٚ٤لُطرُب لالتبارس لُٜ٘رحئُٔ ٢وشس ٝلزذ ػِ ٠ل٧هَ.
ُٔذ٣ش لُدرٓؼ أ٣ ٖٓ ٝلٞظ ٚــ ك ٢زرٍ لُعشٝسة ــ لالعبث٘رء ٖٓ رُي.
ال تُسبغب كص ٍٞلُبأخ ٖٓ َ٤لُٔذة لُالصٓ إلٜٗرء ٓبطِار لُبخشج.

لُٔردة لُخرٓغ ػششة:
إرا أمطغ اٌطبٌت إٌّزظُ ػٓ اٌذساعخ ِذح فظً دساع ٟد ْٚؽٍت اٌزأع٠ ً١ط ٜٛل١ذٖ ِٓ اٌغبِؼخٌّٚ ،غٍظ اٌغبِؼخ
ؽ ٟل١ذٖ إرا أمطغ ػٓ اٌذساعخ ٌّذح ألًٚ ،ثبٌٕغجخ ٌٍطبٌت إٌّزغت ٠زُ ؽ ٟل١ذٖ إرا رغ١ت ػٓ عّ١غ االخزجبساد
إٌٙبئ١خ ٌزٌه اٌفظً د ْٚػزس ِمجٛي.

لُورػذة لُب٘ل٤زُِٔ ٣ردة لُخرٓغ ػششة
.4
.8
.3
.1
.5
.6

ُ٣ؼذ لُطرُب ٓ٘وطؼر ػٖ لُذسلع ٝال ٣ؼذ سلعار إرل ُْ ٣وْ برعبالّ خذ ُٚٝتالٍ كبشة لُسزف ٝلإلظرك لُٔسذدة ك٢
لُبو ْ٣ٞلً٧رد.٢ٔ٣
ُ٣ؼذ لُطرُب ٓسشٓٝر كً ٢رك لُٔوشسل إرل هرّ برعبالّ خذ ُٚٝلُذسلع ٢تالٍ كبشة لُسزف ٝلإلظرك لُٔسذدة ك٢
لُبو ْ٣ٞلً٧رد ،٢ٔ٣ثْ تخِق ػٖ لُسعٞس ٖٓ بذل ٣لُلصَ لُذسلع ٢إُٜٗ ٠ر ٣ل٧عاٞع لُغربغُ٣ٝ ،ط ٟٞه٤ذ.ٙ
إرل لٗوطغ لُطرُب تالٍ لُلصَ لُذسلعُٔ ٢ذة شٜش ٣ ُْٝسعش لالتبارسل لُٜ٘رحئ ٤؛ كئُٗ٣ ٚؼذ ٓسشٓٝر ك ٢خٔ٤غ
لُٔوشسل ُ٣ٝط ٟٞه٤ذ.ٙ
٣دٞص ُِطرُب لُٔغبدذ لُز ١هرّ برالٗغسرب ٖٓ لُوا ،ٍٞلُبوذّ بطِب لُوا ٍٞغرُار ٓغبدذل ػِ ٠إٔ ت٘طان ػِٚ٤
ًرك ششٝغ لُوا ٍٞلُٔؼِ٘ ك ٢ز.ٚ٘٤
٣ؼرَٓ لُطرُب لُٔ٘غسب ٖٓ لُدرٓؼ ٓؼرِٓ لُطرُب لُٔط ١ٞه٤ذ.ٙ
٣سبغب لُلصَ لُز ١زصَ ك ٚ٤لالٗوطرع ــ أ ٝلالٗغسرب ــ ظٖٔ لُٔذة لُ٘ظرٓ ٤لُالصٓ إلٜٗرء ٓبطِار لُبخشج،
ٝال تُسبغب لُلص ٍٞلُب ٢تِ ٚ٤ظٖٔ تِي لُٔذة.
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لُٔردة لُغردع ػششة:
ال ُ٠ؼذ اٌطبٌت ِٕمطؼب ً ػٓ اٌذساعخ ٌٍفظٛي اٌز٠ ٟذسعٙب صائشاً ف ٟعبِؼخ أخش.ٜ

لُٔردة لُغربؼ ػشـشة:
ّ٠ىٓ ٌٍطبٌت اٌّط ٞٛل١ذٖ اٌزمذَ ثطٍت إػبدح ل١ذٖ ثشلّٗ ٚعغٍٗ لجً االٔمطبع ٚفك اٌؼٛاثؾ ا٢ر١خ:
( أ ) أْ ٠زمذَ ثطٍت إػبدح اٌم١ذ خالي أسثؼخ فظٛي دساع١خ ِٓ ربس٠خ ؽ ٟاٌم١ذ.
(ة) أْ ٛ٠افك ِغٍظ اٌىٍ١خ اٌّؼٕ١خ ٚاٌغٙبد راد اٌؼاللخ ػٍ ٝإػبدح ل١ذ اٌطبٌت.
(د) إرا ِؼ ٝػٍ ٝؽ ٟل١ذ اٌطبٌت أسثؼخ فظٛي دساع١خ فأوضش فجئِىبٔٗ اٌزمذَ ٌٍغبِؼخ ؽبٌجب ً ِغزغذاً دْٚ
اٌشعٛع إٌ ٝعغٍٗ اٌذساع ٟاٌغبثك ػٍ ٝأْ رٕطجك ػٍ ٗ١وبفخ ششٚؽ اٌمجٛي اٌّؼٍٕخ ف ٟؽٌّٚ ،ٕٗ١غٍظ
اٌغبِؼخ االعزضٕبء ِٓ رٌه ٚفمب ً ٌؼٛاثؾ ٠ظذس٘ب اٌّغٍظ.
(س) ال ٠غٛص إػبدح ل١ذ اٌطبٌت أوضش ِٓ ِشح ٚاؽذحٌّٚ ،غٍظ اٌغبِؼخ ــ ف ٟؽبٌخ اٌؼشٚسح ــ االعزضٕبء ِٓ رٌه.
(ػ) ال ٠غٛص إػبدح ل١ذ اٌطبٌت اٌّط ٞٛل١ذٖ إرا وبْ ِفظٛالً أوبد١ّ٠بً.

لُورػذة لُب٘ل٤زُِٔ ٣ردة لُغربؼ ػششة
ُِ ٌٖٔ٣طرُب لُٔط ١ٞه٤ذ ٙبغاب لالٗوطرع ػٖ لُذسلع لُبوذّ بطِب إػردة ه٤ذ ٙبشهٔٝ ٚعدِ ٚهاَ لالٗوطرع أٝ
لالٗغسرب ٝكن لُعٞلبػ ل٥ت: ٤
 .4إٔ ٣بوذّ لُطرُب بطِا ٚتالٍ أسبؼ كص ٍٞدسلع ٤؛ ٣ذتَ ٖٓ ظٜٔ٘ر لُلصَ لُز ١غ ١ٞه٤ذ ٙك.ٚ٤
 .8إٔ ٞ٣لكن ٓدِظ ًِ ٤لُطرُب أ٣ ٖٓ ٝلٞظ ٚػِ ٠غِا.ٚ
 .3إرل ٓع ٠ػِ ٠غ ٢ه٤ذ لُطرُب أسبؼ كص ٍٞدسلع ٤كأًثش ،بٔر ك ٢رُي لُلصَ لُز ١تْ غ ٢ه٤ذ ٙك( ،ٚ٤أٝ
ع٘ب ٖ٤دسلع٤ب٤ٌُِِ ٖ٤ر لُب ٢تطان ٗظرّ لُغ٘ لُذسلع) ٤؛ ك ٌٚ٘ٔ٤لُبوذّ ُِدرٓؼ غرُار ٓغبدذل إرل
لٗطاوت ػِ ٚ٤ششٝغ لُوا ٍٞلُٔؼِ٘ ك ٢زُٔٝ ،ٚ٘٤ذ٣ش لُدرٓؼ لٔ٣ ٖٓ ٝلٞظ ٚــ ك ٢زرٍ لُعشٝسة ــ
لالعبث٘رء ٖٓ رُي.
 .1ال ٣دٞص إػردة ه٤ذ لُطرُب أًثش ٖٓ ٓشة ٝلزذةُٔٝ ،ذ٣ش لُدرٓؼ أ٣ ٖٓ ٝلٞظ ٚــ ك ٢زرٍ لُعشٝسة ــ
لالعبث٘رء ٖٓ رُي.
 .5ال ٣دٞص إػردة ه٤ذ لُطرُب لُٔط ١ٞه٤ذ ٙإرل ًرٕ ٓلصٞال أًرد٤ٔ٣ر.
ُ٣ .6ؼرَٓ لُطرُب لُٔ٘غسب ٖٓ لُدرٓؼ ٓؼرِٓ لُٔ٘وطغ ػٖ لُذسلع ك ٢خٔ٤غ ٓر عان.
لُٔردة لُثرٓ٘ ػششة:
ال ٠غٛص إػبدح ل١ذ اٌطبٌت اٌز ٞفظً ِٓ اٌغبِؼخ ألعجبة رؼٍ١ّ١خ أ ٚرأد٠ج١خ ،أ ٚاٌز ٞفظً ِٓ عبِؼخ أخش ٜألعجبة
رأد٠ج١خٚ ،إرا ارؼؼ ثؼذ إػبدح ل١ذٖ أٔٗ عجك فظٍٗ ٌّضً ٘زٖ األعجبة ف١ؼذ ل١ذٖ ٍُِغ ِٓ ٝربس٠خ إػبدح اٌم١ذ.

لُورػذة لُب٘ل٤زُِٔ ٣ردة لُثرٓ٘ ػششة
ال ٣دٞص إػردة ه٤ذ لُطرُب لُز ١كصَ ٖٓ خرٓؼ خرصلٕ أ ٖٓ ٝأ ١خرٓؼ أتش٧ ٟعارب تأد٣ا. ٤
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( لُبخـــشج )
لُٔردة لُبرعؼ ػششة:
٠زخشط اٌطبٌت ثؼذ إٔٙبء ِزطٍجبد اٌزخشط ثٕغبػ ؽغت اٌخطخ اٌذساع١خ ،ػٍ ٝأال ٠مً ِؼذٌٗ اٌزشاوّ ٟػٓ ِمجٛي،
ٌّٚغٍظ اٌىٍ١خ ثٕب ًء ػٍ ٝرٛط١خ ِغٍظ اٌمغُ اٌّخزض رؾذ٠ذ ِمشساد ِٕبعجخ ٠ذسعٙب اٌطبٌت ٌشفغ ِؼذٌٗ اٌزشاوّٟ
ٚرٌه ف ٟؽبي ٔغبؽٗ ف ٟاٌّمشساد ٚسعٛثٗ ف ٟاٌّؼذي.

لُورػذة لُب٘ل٤زُِٔ ٣ردة لُبرعؼ ػششة
٣ .4دب أال ٣وَ ٓؼذٍ لُطرُب لُبشلًٔ ٢ػ٘ذ لُبخشج ػٖ ( )5.00( ٖٓ )8.00ببوذ٣ش ٓوا.ٍٞ
ُٔ .8دِظ لٌُِ ٤أ٣ ٖٓ ٝلٞظ ٚب٘رء ػِ ٠تٞصٓ ٤دِظ لُوغْ لُٔخبص تسذ٣ذ ٓوشسل ٓ٘رعا ــ ُْ ٣غان
ُِطرُب دسلعبٜر ــ ٣ذسعٜر ُ٤بٌٖٔ ٖٓ سكغ ٓؼذُ ٚلُبشلًٔٝ ،٢رُي ك ٢زرٍ ٗدرز ٚك ٢لُٔوشسل ٝسعٞب ٚك٢
لُٔؼذٍ لُبشلًٔ.٢
 .3ال ُ٣ؼذ لُطرُب ٓبخشخر إال بؼذ صذٝس ٓٞلكو ٓدِظ لُدرٓؼ أ٣ ٖٓ ٝلٞظ ،ٚػِ٘ٓ ٠س ٚلُذسخ لُؼِٔ. ٤
 .1لُطالب لُز٣ ٖ٣سصِ ٕٞػِ ٠توذ٣ش ؿ٤ش ٌٓبَٔ (ٍ) ،أ ٝلُز٣ ٖ٣غٔر ُ ْٜبرتبارس بذ َ٣كٓ ٢وشس أ ٝأًثش ك٢
آتش ٓغب ٟٞدسلعُ ٢اشٗرٓح لُبخشج ،أ ٖٓ ٝك ٢زٌٔ ،ْٜتشكغ بشأٗٓ ْٜزًشل تخشج إكشلد ٣زرٍ لعبٌٔرُْٜ
ٓبطِار لُبخشج٣ٝ ،ؼباش آتش كصَ دسلع ٢ك ٢عدَ لُطرُب  ٞٛكصَ لُبخشج.
٣ .5بْ تخش٣ح غالب لٌُِ٤ر لُب ٢تبعٖٔ تططٜر لُذسلع ٤بشٗرٓدر تذس٣ا٤ر ٓؼ٘٤ر ٝكن لُعٞلبػ لُبرُ: ٤
 .5.4تشلػ ٢لٌُِ٤ر إٔ ت٘ب ٢ٜكبشة لُبذس٣ب هاَ ترس٣خ لُبخشج لُٔسذد ك ٢لُبو ْ٣ٞلً٧رد.٢ٔ٣
 .5.8إرل تدرٝص كبشة لُبذس٣ب ترس٣خ لُبخشج لُٔسذد ك ٢لُبو ْ٣ٞلً٧رد ٢ٔ٣بٝ ّٞ٤لزذ ػِ ٠ل٧هَ؛ كغٞف
٣ؤخَ تخشج لُطرُب إُ ٠لُلصَ لُذسلع ٢لُبرُ.٢
 .5.3إرل ًرٕ لُبذس٣ب خضءل ٓؼبٔذل ك ٢بشٗرٓح لُبخصص؛ كال ٣بْ تخش٣ح لُطرُب إال بؼذ إتٔرّ كبشة
لُبذس٣ب  ٌٕٞ٣ٝترس٣خ تخش٣ح لُطرُب بسغب ترس٣خ لُبخشج لُٔسذد ك ٢لُبو ْ٣ٞلً٧ردُِ ٢ٔ٣لصَ
لُز ٌَُٔ٣ ١ك ٚ٤لُبذس٣ب.
 .5.1إرل ًرٕ لُبذس٣ب خضءل تٌٔ٤ِ٤ر ؿ٤ش ٓؼبٔذ ك ٢بشٗرٓح لُبخصص؛ ك ٌٕٞ٤تخش٣ح لُطرُب ك ٢لُلصَ
لُز ٌَُٔ٣ ١ك ٚ٤لُٔبطِار لُالصٓ ُِبخشج بسغب لُخط لُٔؼبٔذة ُاشٗرٓح لُبخصص٣ٝ ،ؤخَ تغِْ٤
ٝث٤و لُبخشج ُس ٖ٤إًٔرٍ كبشة لُبذس٣ب.
٣ .6سصَ لُطرُب لُٔبخشج ػِٗ ٠غخ أصِٝ ٤ز٤ذة ُٞث٤و لُبخشج ٝلُغدَ لً٧رد٣ٝ .٢ٔ٣دٞص ُ ٚلُسص ٍٞػِ٠
ٗغخ بذ ِ٣أ ٝإظركٝ ، ٤كور ُِب٘ظ ْ٤لُز٣ ١ؼبٔذٓ ٙذ٣ش لُدرٓؼ .
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( لُلصَ ٖٓ لُدرٓؼـ )
لُٔردة لُؼشش:ٕٝ
٠فظً اٌطبٌت ِٓ اٌغبِؼخ ف ٟاٌؾبالد اٌزبٌ١خ:
( أ ) إرا ؽظً ػٍ ٝصالصخ إٔزاساد ِززبٌ١خ ػٍ ٝاألوضش الٔخفبع ِؼذٌٗ اٌزشاوّ ٟػٓ ( ،)2.44 ِٓ 8.44أٚ
(ٌّٚ )1.44 ِٓ 4.44غٍظ اٌغبِؼخ ثٕب ًء ػٍ ٝرٛط١خ ِغٍظ اٌىٍ١خ إػطبء فشطخ ساثؼخ ٌّٓ ُّ٠ىٕٗ سفغ
ِؼذٌٗ اٌزشاوّ ٟثذساعزٗ ٌٍّمشساد اٌّزبؽخ.
(ة) إرا ٌُ ِ ٕٗ٠زطٍجبد اٌزخشط خالي ِذح ألظب٘ب ٔظف اٌّذح اٌّمشسح ٌزخشعٗ ػالٚح ػٍِ ٝذح اٌجشٔبِظ،
ٌّٚغٍظ اٌغبِؼخ إػطبء فشطخ اعزضٕبئ١خ ٌٍطبٌت إلٔٙبء ِزطٍجبد اٌزخشط ثؾذ ألظ ٝال ٠زغبٚص ػؼف
اٌّذح األطٍ١خ اٌّؾذدح ٌزخشعٗ.
(ط) ٠غٛص ٌّغٍظ اٌغبِؼخ ف ٟاٌؾبالد االعزضٕبئ١خ ِؼبٌغخ أٚػبع اٌطالة اٌز ٓ٠رٕطجك ػٍ ُٙ١أؽىبَ اٌفمشرٓ١
اٌغبثمز ٓ١ثئػطبئ ُٙفشطخ اعزضٕبئ١خ ال رزغبٚص فظٍ ٓ١دساع ٓ١١ػٍ ٝاألوضش.

لُورػذة لُب٘ل٤زُِٔ ٣ردة لُؼششٖ٣
٣لصَ لُطرُب ٖٓ لُدرٓؼ الٗخلرض ٓؼذُ ٚلُبشلًٔ ٢ك ٢لُسرال لُبرُ: ٤
( أ ) إرل زصَ ػِ ٠ثالث إٗزلسل ٓببرُ ٤ػِ ٠لً٧ثش الٗخلرض ٓؼذُ ٚلُبشلًٔ ٢ػٖ (ٝ .)5.00( ٖٓ )2.00ال
ُ٣سبغب لإلٗزلس ك ٢لُلصَ لُص٤ل ٢ظٖٔ ػذد لإلٗزلسل لُٔببرُٝ . ٤تبْ ٓؼرُد أٝظرع لُطِا لُٔلص ٖ٤ُٞػِ٠
لُ٘س ٞلُبرُ: ٢
أُٔ -4/ذ٣ش لُدرٓؼ أ٣ ٖٓ ٝلٞظ ٚب٘رء ػِ ٠تٞصٓ ٤دِظ لٌُِ ٤إػطرء لُطرُب كشص سلبؼ إرل تسووت
لُششٝغ لُبرُ: ٤
 .4.4إٔ ٣وذّ غِاُِ ٚلشص تالٍ لُلبشة لُٔسذدة ك ٢لُبو ْ٣ٞلً٧رد.٢ٔ٣
 .4.8إٔ  ٌٚ٘ٔ٣سكغ ٓؼذُ ٚلُبشلًٔ ٢بركبشلض زص ُٚٞػِٗ )56( ٠وط ٖٓ دسلع (ٝ )41زذة دسلع. ٤
 .4.3تُلٞض ػٔردة لُواٝ ٍٞلُبغد َ٤ــ ك ٢زرٍ توذ ْ٣لُطِب إٌُبش٤ٗٝر ــ بب٘ل٤ز لُلشص لُشلبؼ آُ٤ر.
أُٔ -8/ذ٣ش لُدرٓؼ أ٣ ٖٓ ٝلٞظ ٚب٘رء ػِ ٠تٞصٓ ٤دِظ لٌُِ ٤إػطرء لُطرُب كشص ترٓغ إرل تسووت
لُششٝغ لُبرُ: ٤
 .4.4إٔ ٣وذّ غِاُِ ٚلشص تالٍ لُلبشة لُٔسذدة ك ٢لُبو ْ٣ٞلً٧رد.٢ٔ٣
 .4.8أال ٣وَ ٓؼذُ ٚلُلصِ ٢ك ٢لُلصَ لُذسلع ٢ل٧ت٤ش ػٖ (.)5.00( ٖٓ )2.00
 .4.3إٔ  ٌٚ٘ٔ٣سكغ ٓؼذُ ٚلُبشلًٔ ٢بركبشلض زص ُٚٞػِٗ )56( ٠وط ٖٓ دسلع (ٝ )41زذة دسلع. ٤
(ب) ٣لصَ لُطرُب أًرد٤ٔ٣ر العب٘لرد لُٔذة لُٔوشسة ُِبخشج ك ٢لُسرال لُبرُ: ٤
ب -4/إرل ُْ ٓ ٚ٘٣بطِار لُبخشج تالٍ ٓذة أهصرٛر ٗصق لُٔذة لُٔوشسة ُبخشخ ٚػالٝة ػِٓ ٠ذة بشٗرٓح
لُبخصص لُٔو٤ذ ػِ.ٚ٤
بُٔ -8/ذ٣ش لُدرٓؼ أ٣ ٖٓ ٝلٞظ٘ٓ ٚر لُطرُب كشص لعبث٘رحئ ٤إلٜٗرء ٓبطِار لُبخشج بسذ أهص ٠ال ٣بدرٝص
ظؼق لُٔذة ل٧صِ ٤لُٔسذدة ُِاشٗرٓح ،إرل ًرٕ لُطرُب ٣غبط٤غ إٜٗرء ٓبطِار لُبخشج ك ٢لُلبشة
لُٔٔٔ٘ٞز ؛ بسغب لُخط لُذسلع ٤لُٔؼبٔذة ُِبخصصٝ ،ظٞلبػ لُبغد َ٤لُٔوشة ك ٢لُورػذة لُب٘ل٤ز٣
ُِٔردة (ٛ ٖٓ )2ز ٙلُالحئس .
ب٣ -3/دٞص ُٔذ٣ش لُدرٓؼ أ٣ ٖٓ ٝلٞظ٘ٓ ٚر لُطرُب لُٔلص ٍٞبغاب لعب٘لرد ظؼق ٓذة لُاشٗرٓح كشص ال
تبدرٝص كصِ ٖ٤دسلع ٖ٤٤ػِ ٠لً٧ثش ،شش٣ط إٔ  ٌٕٞ٣لُٔباو ٢ػِ ٠لُطرُب ُِبخشج (ٝ )30زذة دسلع٤
ٓؼبٔذة ػِ ٠لً٧ثش.
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( لالٗبغـــرب )
لُٔردة لُسردٝ ٣لُؼشش:ٖ٣
٠غٛص ٌّغٍظ اٌغبِؼخ ثٕب ًء ػٍ ٝالزشاػ اٌىٍ١بد األخز ثّجذأ اٌذساعخ ػٓ ؽش٠ك االٔزغبة ف ٟثؼغ اٌىٍ١بد
ٚاٌزخظظبد اٌز ٟرغّؼ ؽج١ؼخ اٌذساعخ فٙ١ب ثزٌه٠ٚ ،ؼغ ِغٍظ اٌغبِؼخ اٌمٛاػذ ٚاإلعشاءاد إٌّظّخ ٌزٌه ٚفك
اٌؼٛاثؾ اٌزبٌ١خ:
( أ ) أال ٠مً ػذد اٌٛؽذاد اٌذساع١خ اٌّطٍٛثخ ٌزخشط اٌطبٌت إٌّزغت ػٓ ػذد اٌٛؽذاد اٌذساع١خ اٌّطٍٛثخ ٌزخشط
اٌطبٌت إٌّزظُ ف ٟاٌزخظظبد اٌّزبؽخ ٌالٔزغبة.
(ة) ٠ؼبًِ اٌطبٌت إٌّزغت ِٓ ؽ١ش اٌمجٛي ٚسطذ اٌزمذ٠شاد ٚاٌزؾٚ ً٠ٛاٌفظً ٚإػبدح اٌم١ذ ٚغ١ش٘ب ِؼبٍِخ
اٌطبٌت إٌّزظُ ػذا ؽؼٛس اٌّؾبػشاد.
(ط) ٌّغٍظ اٌغبِؼخ ثٕبء ػٍ ٝالزشاػ ِغبٌظ اٌىٍ١بد ٚػغ اٌؼٛاثؾ اٌالصِخ ٌزم ُ١١أداء اٌطالة إٌّزغج.ٓ١
(د) ٠ضجذ ف ٟاٌغغً األوبدٚٚ ّٟ٠ص١مخ اٌزخشط ٚاٌشٙبدح ِب ٠ف١ذ ثأْ دساعخ اٌطبٌت (ثبالٔزغبة).

( لالتبارسل ٝلُبوذ٣شل )
لُٔردة لُثرٗٝ ٤لُؼشش:ٖ٣
٠ؾذد ِغٍظ اٌىٍ١خ اٌز٠ ٟزجؼٙب اٌّمشس ـ ثٕب ًء ػٍ ٝالزشاػ ِغٍظ اٌمغُ ـ دسعخ ٌألػّبي اٌفظٍ١خ ال رمً ػٓ (ِٓ )%04
اٌذسعخ إٌٙبئ١خ ٌٍّمشس.

لُورػذة لُب٘ل٤زُِٔ ٣ردة لُثرٗٝ ٤لُؼششٕٝ
٣سذد ٓدِظ لٌُِ ٤لُب٣ ٢باؼٜر لُٔوشس ــ ب٘رء ػِ ٠لهبشلذ ٓدِظ لُوغْ ــ دسخ ل٧ػٔرٍ لُلصِٓ ٤ر ب )%10( ٖ٤إُ٠
( ٖٓ )%50لُذسخ لُٜ٘رحئُِٔ ٤وشس.
لُٔردة لُثرُث ٝلُؼشش:ٕٝ
رؾزغت دسعخ األػّبي اٌفظٍ١خ ٌٍّمشس ثئؽذ ٜاٌطش٠مز ٓ١ا٢ر١ز:ٓ١
( أ ) االخزجبساد اٌشف١ٙخ أ ٚاٌؼٍّ١خ أ ٚاٌجؾٛس أ ٚأٔٛاع إٌشبؽ اٌظف ٟاألخش ٜإِٔٙ ٚب عّ١ؼب ً أ ِٓ ٚثؼؼٙب
ٚاخزجبس رؾش٠شٚ ٞاؽذ ػٍ ٝاأللً.
(ة) اخزجبس ٓ٠رؾش٠ش ٓ٠ػٍ ٝاأللً.

لُورػذة لُب٘ل٤زُِٔ ٣ردة لُثرُث ٝلُؼششٖ٣
٣ .4دب تٞث٤ن ٝعرحئَ تو ْ٤٤لُطرُب ك ٢خٔ٤غ لالتبارسل لُٔطِٞب ٓ٘ ،ٚعٞلء لُؼِٔٝ ٤لُشلٝ ٣ٞلُبذس٣ا٤
ٝلُٔ٤ذلٗ ٤بٔؼ٤رسٝ ٣كن ٗٔررج ٓسذدة.
٣ .8و ّٞأعبرر لُٔوشس برػالٕ دسخر لُطالب ك ٢ل٧ػٔرٍ لُلصِٝ ، ٤لغالػ ْٜػِ ٠أٝسلم لتبارسلت ،ْٜتالٍ
ل٧عاٞع لُبرُُ ٢ؼوذ لالتبارس٣ٝ .سن ُِطرُب ٓشلخؼ أٝسلم إخرببٓ ٚغ أعبرر لُٔوشس إرل توذّ بطِب سعٔ٢
ُشحئ٤ظ لُوغْ.
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لُٔردة لُشلبؼ ٝلُؼشش:ٕٝ
ُؼ ّّٓ االخزجبس إٌٙبئ ٟف ٟأِ ٞمشس
٠غٛص ٌّغٍظ اٌىٍ١خ اٌز٠ ٟزجؼٙب اٌّمشس ــ ثٕب ًء ػٍ ٝرٛط١خ ِغٍظ اٌمغُ ــ أْ َ ٠
اخزجبساد ػٍّ١خ ا ٚشف٠ٛخ٠ٚ ،ؾذد اٌذسعبد اٌز ٟرخظض ٌٙب ِٓ دسعبد االخزجبس إٌٙبئ.ٟ

لُورػذة لُب٘ل٤زُِٔ ٣ردة لُشلبؼ ٝلُؼششٖ٣
 .4تُسذد لٌُِ ٤ب٘رء ػِ ٠تٞص ٤لُوغْ لً٧رد ٢ٔ٣غا٤ؼ لالتبارس لُٜ٘رحئُِٔ ٢وشس لُذسلعٝ ،٢أعرُ٤ب تو،ٚٔ٤٤
ز٤ث  ٌٖٔ٣إٔ ٣شبَٔ لالتبارس ػِ ٠خضء ٗظش ١أ ٝػِٔ ٢أٜٔ٤ًِ ٝر.
 .8إرل تـ٤ب لُطرُب ػٖ لالتبارس لُٜ٘رحئُٔ ٢وشس ــ ٗظش٣ر ٝػِٔ٤ر أ ٝأزذٔٛر ــ ُ٣شصذ ُ ٚؿرحئب (ؽ) ك ٢رُي لُدضء
لُٔبـ٤ب ػُ٘٣ٝ ،ٚسغب توذ٣ش لُطرُب ك ٢رُي لُٔوشس ػِ ٠أعرط دسخ ل٧ػٔرٍ لُلصِٓ ، ٤عركر إُٜ٤ر لُذسخ
لُٔبسصِ ُِدضء لُؼِٔ ٢أ ٝلُ٘ظش.١
 .3تؼرَٓ لُٔوشسل لُبٌرِٓ( ٤لُٔٞدٞ٣ال ) لُب ٢تاذأ ك ٢كصَ دسلعٝ ٢ت٘ب ٢ٜك ٢لُلصَ لُز ٚ٤ِ٣ ١بشصذ (ّ) أٝ
( ٝ )IPتشصذ دسخ لُطرُب بؼذ ػوذ لتبارس لُٔوشس.
لُٔردة لُخرٓغ ٝلُؼشش:ٕٝ
٠غٛص ٌّغٍظ اٌمغُ اٌز٠ ٞز ٌٝٛرذس٠ظ اٌّمشس ثٕب ًء ػٍ ٝرٛط١خ ِذسط اٌّبدح اٌغّبػ ٌٍطبٌت ثبعزىّبي ِزطٍجبد أٞ
ِمشس ف ٟاٌفظً اٌذساع ٟاٌزبٌ٠ٚ ٟشطذ ٌٍطبٌت ف ٟعغٍٗ األوبد ّٟ٠رمذ٠ش غ١ش ِىزًّ (ي) أٚ )IC( ٚال ٠ؾغت ػّٓ
اٌّؼذي اٌفظٍ ٟأ ٚاٌزشاوّ ٟإال اٌزمذ٠ش اٌز٠ ٞؾظً ػٍ ٗ١اٌطبٌت ثؼذ اعزىّبي ِزطٍجبد رٌه اٌّمشسٚ ،إرا ِؼ ٝفظً
دساعٚ ٟاؽذ ُ٠ ٌُٚغ١ش رمذ٠ش غ١ش ِىزًّ (ي) أ )IC( ٚف ٟعغً اٌطبٌت ٌؼذَ اعزىّبٌٗ ف١غزجذي ثٗ رمذ٠ش ساعت (٘ـ) أٚ
(٠ٚ )Fؾغت ػّٓ اٌّؼذي اٌفظٍٚ ٟاٌزشاوّ.ٟ
لُٔردة لُغردع ٝلُؼشش:ٕٝ
٠غٛص اعزضٕبء ِمشساد إٌذٚاد ٚاألثؾبس ٚاٌّمشساد راد اٌظجغخ اٌؼٍّ١خ أ ٚاٌّ١ذأ١خ ِٓ أؽىبَ اٌّٛاد (،80 ،88
 )81أ ٚثؼؼٙبٚ ،رٌه ثمشاس ِٓ ِغٍظ اٌىٍ١خ ثٕبء ػٍ ٝرٛط١خ ِٓ ِغٍظ اٌمغُ اٌز٠ ٞز ٌٝٛرذس٠ظ اٌّمشسٌّٚ ،غٍظ
اٌىٍ١خ ل١بط رؾظ ً١اٌطبٌت ف٘ ٟزٖ اٌّمشساد.

لُورػذة لُب٘ل٤زُِٔ ٣ردة لُغردع ٝلُؼششٖ٣
٣دب تٞث٤ن خٔ٤غ ٝعرحئَ تو ْ٤٤لُطرُب لُب٣ ٢ؼبٔذٛر ٓدِظ لٌُُِٔ ٤وشسل لُ٘ذٝل ٝل٧بسرث رل لُصاـ لُؼِٔ٤
لُٔ٤ذلٗ ، ٤ػِ ٠إٔ تٌٓ ٕٞؼذة بٔؼ٤رسٝ ٣كن ٗٔررج ٓسذدة.
لُٔردة لُغربؼ ٝلُؼشش:ٕٝ
إرا وبٔذ دساعخ ِمشساد األثؾبس رزطٍت أوضش ِٓ فظً دساع ٟف١شطذ ٌٍطبٌت رمذ٠ش ِغزّش (َ) أٚ )IP( ٚثؼذ أزٙبء
اٌطبٌت ِٓ دساعخ اٌّمشس ّٕ٠ؼ اٌزمذ٠ش اٌز ٞؽظً ػٍٚ ،ٗ١إرا ٌُ ٠غزىًّ اٌّمشس ف ٟاٌٛلذ اٌّؾذد ف١غٛص ٌّغٍظ
اٌمغُ اٌز٠ ٞز ٌٝٛرذس٠غٗ اٌّٛافمخ ػٍ ٝسطذ رمذ٠ش غ١ش ِىزًّ (ي) أ )IC( ٚف ٟعغً اٌطبٌت.
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لُٔردة لُثرٓ٘ ٝلُؼشش:ٕٝ
رؾزغت اٌزمذ٠شاد اٌز٠ ٟؾظً ػٍٙ١ب اٌطبٌت ف ٟوً ِمشس وّب :ٍٟ٠
لُذسخ لُٔئ٣ٞ

لُبوذ٣ش

444 - 52
 54إٌ ٝألً ِٓ 52
 22إٌ ٝألً ِٓ 54
 24إٌ ٝألً ِٓ 22
 52إٌ ٝألً ِٓ 24
 54إٌ ٝألً ِٓ 52
 32إٌ ٝألً ِٓ 54
 34إٌ ٝألً ِٓ 32
ألً ِٓ 34

ِّزبص ِشرفغ
ِّزبص
ع١ذ عذاً ِشرفغ
ع١ذ عذاً
ع١ذ ِشرفغ
ع١ذ
ِمجٛي ِشرفغ
ِمجٛي
ساعت

سٓض لُبوذ٣ش
أ+
أ
ة+
ة
ط+
ط
د+
د
٘ـ

A+
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

ٝصٕ لُبوذ٣ش ٖٓ
()5.00
5.00
1.75
1.50
1.00
3.50
3.00
8.50
8.00
4.00

ٚصْ اٌزمذ٠ش ِٓ
()1.44
1.44
0.52
0.24
0.44
8.24
8.44
4.24
4.44
4.44

لُورػذة لُب٘ل٤زُِٔ ٣ردة لُثرٓ٘ ٝلُؼششٖ٣
تسبغب لُبوذ٣شل لُب٣ ٢سصَ ػِٜ٤ر لُطرُب بٔر ٣بٞلكن ٓغ ٝصٕ لُبوذ٣ش ٖٓ (.)5.00
لُٔردة لُبرعؼ ٝلُؼشش:ٕٝ
٠ى ْٛاٌزمذ٠ش اٌؼبَ ٌٍّؼذي اٌزشاوّ ٟػٕذ رخشط اٌطبٌت ثٕب ًء ػٍِ ٝؼذٌٗ اٌزشاوّ ٟوب٢ر: ٟ
(ِّزــــبص) :إرا وبْ اٌّؼذي اٌزشاوّ ٟال ٠مً ػٓ  2.44 ِٓ 1.24أ.1.44 ِٓ 0.24 ٚ
(ع١ذ عـذاً) :إرا وبْ اٌّؼذي اٌزشاوّ 0.52 ِٓ ٟإٌ ٝألً ِٓ  2.44 ِٓ 1.24أ 8.24 ٚإٌ ٝإلً ِٓ .1.44 ِٓ 0.24
(ع١ـــــــذ) :إرا وبْ اٌّؼذي اٌزشاوّ 8.52 ِٓ ٟإٌ ٝألً ِٓ  2.44 ِٓ 0.52أ 4.52 ٚإٌ ٝإلً ِٓ .1.44 ِٓ 8.52
(ِمجـــٛي) :إرا وبْ اٌّؼذي اٌزشاوّ 8.44 ِٓ ٟإٌ ٝألً ِٓ  2.44 ِٓ 8.52أ 4.44 ٚإٌ ٝإلً ِٓ .1.44 ِٓ 4.52

لُورػذة لُب٘ل٤زُِٔ ٣ردة لُبرعؼ ٝلُؼششٖ٣
 ٌٕٞ٣لُبوذ٣ش لُؼرّ ُِٔؼذٍ لُبشلًٔ ٢ػ٘ذ تخشج لُطرُب ب٘رء ػِٓ ٠ؼذُ ٚلُبشلًٔ.)5.00( ٖٓ ٢
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لُٔردة لُثالث:ٕٞ
رّٕؼ ِشرجخ اٌششف األٌٍ ٌٝٚطبٌت اٌؾبطً ػٍِ ٝؼذي رشاوّ )1.52( ٟإٌ )2.44( ِٓ )2.44( ٝأ )0.52( ِٓ ٚإٌٝ
( )1.44( ِٓ )1.44ػٕذ اٌزخشطٚ ،رّٕؼ ِشرجخ اٌششف اٌضبٔ١خ ٌٍطبٌت اٌؾبطً ػٍِ ٝؼذي رشاوّ )1.82( ِٓ ٟإٌٝ
ألً ِٓ ( )2.44( ِٓ )1.52أ )0.82( ِٓ ٚإٌ ٝألً ِٓ ( )1.44( ِٓ )0.52ػٕذ اٌزخشط.
ُ٠ٚشزشؽ ٌٍؾظٛي ػٍِ ٝشرجخ اٌششف األ ٌٝٚأ ٚاٌضبٔ١خ ِب : ٍٟ٠
( أ ) أال ٠ى ْٛاٌطبٌت لذ سعت ف ٟأِ ٞمشس دسعٗ ف ٟاٌغبِؼخ أ ٚف ٟعبِؼخ أخش.ٜ
(ة) أْ ٠ى ْٛاٌطبٌت لذ أوًّ ِزطٍجبد اٌزخشط فِ ٟذح ألظب٘ب ِزٛعؾ اٌّذح ث ٓ١اٌؾذ األدٔٚ ٝاأللظٝ
ٌٍجمبء ف ٟوٍ١زٗ.
(ط) أْ ٠ى ْٛاٌطبٌت لذ دسط ف ٟاٌغبِؼخ اٌز ٟع١زخشط ِٕٙب ِب ال ٠مً ػٓ (ِ ِٓ )%34زطٍجبد اٌزخشط.

لُورػذة لُب٘ل٤زُِٔ ٣ردة لُثالثٖ٤
تٔ٘ر ٓشتا لُششف ل ٠ُٝ٧أ ٝلُثرُِٗ ٤طرُب بٔر ٣بٞلكن ٓغ لُٔؼذٍ لُبشلًٔ.)5.00( ٖٓ ٢

( إخشلءل لالتبارس لُٜ٘رحئ) ٢
لُٔردة لُسردٝ ٣لُثالث:ٕٞ
٠غٛص ٌّغٍظ اٌىٍ١خ رىٌ ٓ٠ٛغٕخ رزؼبِ ْٚغ األلغبَ ف ٟرٕظ ُ١أػّبي االخزجبس إٌٙبئٚ ،ٟرىِٙ ْٛبِٙب ِشاعؼخ وشٛف
سطذ اٌذسعبد ٚرغٍّٙ١ب ٌٍغٕخ اٌّخزظخ خالي ِذح ال رض٠ذ ػٓ صالصخ أ٠بَ ِٓ ربس٠خ اخزجبس أِ ٞمشس.
لُٔردة لُثرٗٝ ٤لُثالث:ٕٞ
٠غٛص ٌّغٍظ اٌىٍ١خ أْ ٠مشس رطج١ك اٌغش٠خ ف ٟإعشاءاد االخزجبساد إٌٙبئ١خ.
لُٔردة لُثرُث ٝلُثالث:ٕٞ
٠ؼغ ِذسط اٌّمشس أعئٍخ االخزجبس٠ٚ ،غٛص ػٕذ االلزؼبء ثٕبء ػٍ ٝالزشاػ سئ١ظ اٌمغُ أْ ٠ؼؼٙب ِٓ ٠خزبسٖ ِغٍظ
اٌىٍ١خ.
لُٔردة لُشلبؼ ٝلُثالث:ٕٞ
٠ظؾؼ ِذسط اٌّمشس أٚساق االخزجبس إٌٙبئٌّ ٟمشسٖ٠ٚ ،غٛص ٌشئ١ظ اٌمغُ (ػٕذ اٌؾبعخ) أْ ٠ششن ِؼٗ ِزخظظب ً أٚ
أوضش ف ٟاٌزظؾ١ؼ٠ٚ ،غٛص ٌّغٍظ اٌىٍ١خ ػٕذ اٌؼشٚسح أْ ٠غٕذ اٌزظؾ١ؼ إٌ٠ ِٓ ٝشاٖ.
لُٔردة لُخرٓغ ٝلُثالث:ٕٞ
٠شطذ ِٓ ٠م َٛثزظؾ١ؼ االخزجبس إٌٙبئ ٟاٌذسعبد اٌز٠ ٟؾظً ػٍٙ١ب اٌطالة ف ٟوشٛف سطذ اٌذسعبد اٌّؼذح ٌزٌه
ٛ٠ٚلغ ػٍٙ١ب ،صُ ٠ظبدق ػٍٙ١ب سئ١ظ اٌمغُ.
لُٔردة لُغردع ٝلُثالث:ٕٞ
ال ٠غٛص اخزجبس اٌطبٌت ف ٟأوضش ِٓ ِمشس ٓ٠فٚ َٛ٠ ٟاؽذٌّٚ ،غٍظ اٌغبِؼخ االعزضٕبء ِٓ رٌه.
لُٔردة لُغربؼ ٝلُثالث:ٕٞ
ال ٠غّؼ ٌٍطبٌت ثذخٛي االخزجبس إٌٙبئ ٟثؼذ ِؼٔ ٟظف عبػخ ِٓ ثذا٠زٗ ،وّب ال ٠غّؼ ٌٗ ثبٌخشٚط ِٓ االخزجبس لجً
ِؼٔ ٟظف عبػخ ِٓ ثذا٠زٗ.
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لُٔردة لُثرٓ٘ ٝلُثالث:ٕٞ
اٌغش ف ٟاالخزجبس أ ٚاٌششٚع ف ٗ١أِ ٚخبٌفخ اٌزؼٍّ١بد ٚلٛاػذ إعشاء االخزجبس أِٛس ٠ؼبلت ػٍٙ١ب اٌطبٌت ٚفك الئؾخ
رأد٠ت اٌطالة اٌز٠ ٟظذس٘ب ِغٍظ اٌغبِؼخ.

لُورػذة لُب٘ل٤زُِٔ ٣ردة لُثرٓ٘ ٝلُثالثٖ٤
لُـش ك ٢لالتبارس أ ٝلُششٝع ك ٚ٤أٓ ٝخرُل لُبؼِٔ٤ر ٝهٞلػذ إخشلء لالتبارس أٓٞس ٣ؼرهب ػِٜ٤ر لُطرُب ٝكن
الحئس زوٞم ٝٝلخار لُطرُب لُدرٓؼ ٢لُٔؼبٔذة ك ٢لُدرٓؼ .
لُٔردة لُبرعؼ ٝلُثالث:ٕٞ
ٌّغٍظ اٌىٍ١خ اٌز ٟرز ٌٝٛرذس٠ظ اٌّمشس ،ف ٟؽبالد اٌؼشٚسح ،اٌّٛافمخ ػٍ ٝإػبدح رظؾ١ؼ أٚساق اإلعبثخ خالي فزشح
ال رزؼذ ٜثذا٠خ اخزجبساد اٌفظً اٌزبٌ.ٟ

لُورػذة لُب٘ل٤زُِٔ ٣ردة لُبرعؼ ٝلُثالثٖ٤
ُٔدِظ لٌُِ ٤ــ ك ٢زرال لُعشٝسة ــ لُٔٞلكو ػِ ٠إػردة تصس٤ر أٝسلم لإلخرب ٝ ،كور ُِعٞلبػ لُبرُ: ٤
٣ .4دٞس ُِطرُب إٔ ٣بوذّ ٌُِ٤ب ٚبطِب إػردة تصس٤ر أٝسلم لإلخرب ُٔوشس دسلعٓ ٢ؼ ،ٖ٤تالٍ ثالث أ٣رّ ػَٔ
ٖٓ ترس٣خ إػالٕ لُ٘ب٤د لُٜ٘رحئُِٔ ٤وشس.
 .8ال ٣دٞص إٔ ٣بوذّ لُطرُب بطِب إػردة تصس٤ر أٝسلم لإلخرب ً٧ثش ٖٓ ثالث ٓوشسل ك ٢لُلصَ لُذسلع.٢
٣ .3بْ لُات ك ٢غِب لُطرُب هاَ ٜٗر ٣ل٧عاٞع لُثرٗ ٖٓ ٢لُلصَ لُذسلع ٢لُبرُ.٢
لُٔردة ل٧سبؼـ:ٕٞ
٠ؾذد ِغٍظ اٌىٍ١خ ثٕبء ػٍ ٝرٛط١خ ِغٍظ اٌمغُ اٌّخزض ِذح االخزجبس اٌزؾش٠ش ٞإٌٙبئ ٟػٍ ٝأال رمً ػٓ عبػخ ٚال
رض٠ذ ػٓ صالس عبػبد.
لُٔردة لُسردٝ ٣ل٧سبؼ:ٕٞ
ِغ ِشاػبح ػذَ اإلخالي ثبألؽىبَ اٌٛاسدح ف ٟاٌّٛاد ِٓ (٠ )14-04ؼغ ِغٍظ اٌغبِؼخ اٌزٕظّ١بد اٌخبطخ ثئعشاءاد
االخزجبساد إٌٙبئ١خ.
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( لُبس ٖٓ َ٣ٞخرٓؼ إُ ٠خرٓؼ أتش) ٟ
لُٔردة لُثرٗٝ ٤ل٧سبؼ:ٕٞ
٠غٛص لجٛي رؾ ً٠ٛاٌطبٌت ِٓ خبسط اٌغبِؼخ ٚفك اٌؼٛاثؾ ا٢ر١خ:
( أ ) أْ ٠ى ْٛاٌطبٌت لذ دسط ف ٟوٍ١خ أ ٚعبِؼخ ِؼزشف ثٙب.
(ة) أال ٠ىِ ْٛفظٛالً ِٓ اٌغبِؼخ اٌّؾٛي ِٕٙب ألعجبة رأد٠ج١خ.
(ط) أْ رٕطجك ػٍ ٗ١ششٚؽ اٌزؾ ً٠ٛاٌز٠ ٟؾذد٘ب ِغٍظ اٌغبِؼخ.

لُورػذة لُب٘ل٤زُِٔ ٣ردة لُثرٗٝ ٤ل٧سبؼٖ٤
تطان ظٞلبػ لُبس َ٣ٞلُخرسخ ٢إُ ٠خرٓؼ خرصلٕ ،لُٔؼبٔذة برُدرٓؼ .
لُٔردة لُثرُث ٝل٧سبؼ:ٕٞ
٠مِ َٛغٍظ اٌىٍ١خ ثّؼبدٌخ اٌّمشساد اٌز ٟدسعٙب اٌطبٌت خبسط اٌغبِؼخ ثٕبء ػٍ ٝرٛط١خ األلغبَ اٌز ٟرمذَ ٘زٖ
اٌّمشسادٚ ،رضجذ ف ٟاٌغغً األوبدٌٍ ّٟ٠طبٌت اٌّمشساد اٌز ٟػٛدٌذ ٌٗٚ ،ال رذخً ف ٟاؽزغبة ِؼذٌٗ اٌزشاوّ.ٟ

لُورػذة لُب٘ل٤زُِٔ ٣ردة لُثرُث ٝل٧سبؼٖ٤
٣وٓ ّٞدِظ لٌُِ ٤أ٣ ٖٓ ٝلٞظ ٚبٔؼردُ لُٔوشسل لُب ٢دسعٜر لُطرُب ترسج لُدرٓؼ ب٘رء ػِ ٠تٞصٓ ٤دِظ
لُوغْ لُٔخبص لُز٣ ١وذّ ٛز ٙلُٔوشسل ٝكن لُعٞلبػ لُبرُ: ٤
 -4إٔ تٌٓ ٕٞلشدل لُٔوشس لُز ١دسع ٚلُطرُب ترسج لُدرٓؼ ٓطربو ب٘غا ال توَ ػٖ ُٔ %75لشدل لُٔوشس
لُٔطِٞب ٓؼردُب ٚك ٢لُخط لُذسلع ٤لُٔؼبٔذة ُِاشٗرٓح لُٔس ٍٞإُ.ٚ٤
 -8أال توَ ػذد ٝزذل لُٔوشس لُٔؼردٍ ػٖ ػذد ٝزذل لُٔوشس لُٔؼردٍ ُ ٚك ٢لُدرٓؼ .
 -3أال ٣بدرٝص لُسذ ل٧هص ٖٓ ٠لُٞزذل لُٔؼردُ ٓ ٖٓ %10بطِار لُبخشج.
لُٔردة لُشلبؼ ٝل٧سبؼ:ٕٞ
إرا ارؼؼ ثؼذ رؾ ً٠ٛاٌطبٌت أٔٗ عجك فظٍٗ ألعجبة رأد٠ج١خ فُ١ؼ ّذ ل١ذٖ ٍُِغ ً ِٓ ٝربس٠خ لجٛي رؾٌٍ ٍٗ٠ٛغبِؼخ.
لُٔردة لُخرٓغ ٝل٧سبؼ:ٕٞ
٠زُ رؾ ً٠ٛاٌطبٌت ف ٟأ ٞفظً دساع ِٓ ٟعبِؼخ إٌ ٝأخشٚ ٜفمب ً ٌإلعشاءاد ٚاٌّٛاػ١ذ اٌّؼٍٕخ ف ٟاٌغبِؼخ اٌّؾٛي
إٌٙ١ب ف ٟػٛء اٌؼٛاثؾ اٌؼبِخ ٌٍزؾ.ً٠ٛ

الحئس لُذسلع ٝلالتبارسل ُِٔشزِ لُدرٓؼٝ ٤لُوٞلػذ لُب٘ل٤ز ٣بدرٓؼـ خـرصلٕ ــ لُطاؼ لُثرٗٛ4110 ٤ـّ8042 /

لُصلس 81 ٖٓ 49

( لُبس ٤ًِ ٖٓ َ٣ٞإُ ٠أتش ٟدلتَ لُدرٓؼــ )
لُٔردة لُغردع ٝل٧سبؼ:ٕٞ
٠غٛص لجٛي رؾ ً٠ٛاٌطبٌت ِٓ وٍ١خ إٌ ٝأخش ٜداخً اٌغبِؼخ ٚفمب ً ٌٍؼٛاثؾ اٌز٠ ٟمش٘ب ِغٍظ اٌغبِؼخ.

لُورػذة لُب٘ل٤زُِٔ ٣ردة لُغردع ٝل٧سبؼٖ٤
تطان ظٞلبػ لُبس َ٣ٞلُذلتِ ٤ًِ ٖٓ ٢إُ ٠أتش ،ٟلُٔؼبٔذة برُدرٓؼ .
لُٔردة لُغربؼ ٝل٧سبؼ:ٕٞ
رضجذ ف ٟاٌغغً األوبدٌٍ ّٟ٠طبٌت اٌّؾٛي ِٓ وٍ١خ إٌ ٝأخش ٜعّ١غ اٌّٛاد اٌز ٟعجك ٌٗ دساعزٙب٠ٚ ،شًّ رٌه
اٌزمذ٠شاد ٚاٌّؼذالد اٌفظٍ١خ ٚاٌزشاوّ١خ ؽٛاي دساعزٗ ف ٟاٌغبِؼخ.
لُٔردة لُثرٓ٘ ٝل٧سبؼ:ٕٞ
٠غٛص ٌٍطبٌت ثؼذ ِٛافمخ ػّ١ذ اٌىٍ١خ اٌزؾ ِٓ ً٠ٛرخظض إٌ ٝرخظض آخش داخً اٌىٍ١خ ٚفك ػٛاثؾ ٠ؼؼٙب ِغٍظ
اٌغبِؼخ.

لُورػذة لُب٘ل٤زُِٔ ٣ردة لُثرٓ٘ ٝل٧سبؼٖ٤
تطان ظٞلبػ لُبس َ٣ٞلُذلتِ ٖٓ ٢تخصص إُ ٠تخصص آتش دلتَ لٌُِ ، ٤لُٔؼبٔذة برُدرٓؼ .
لُٔردة لُبرعؼ ٝل٧سبؼ:ٕٞ
رضجذ ف ٟاٌغغً األوبدٌٍ ّٟ٠طبٌت اٌّؾٛي ِٓ رخظض إٌ ٝآخش عّ١غ اٌّٛاد اٌز ٟعجك ٌٗ دساعزٙب٠ٚ ،شًّ رٌه
اٌزمذ٠شاد ٚاٌّؼذالد اٌفظٍ١خ ٚاٌزشاوّ١خ ؽٛاي دساعزٗ اٌغبِؼ١خ.
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( لُطرُب لُضلحئــــــش )
لُٔردة لُخٔغـ:ٕٞ
اٌطبٌت اٌضائش ٘ ٛاٌز٠ ٞم َٛثذساعخ ثؼغ اٌّمشساد ف ٟعبِؼخ أخش ٜأ ٚف ٟفشع ِٓ فشٚع اٌغبِؼخ اٌزٕ٠ ٟزّ ٟإٌٙ١ب
د ْٚرؾٚ ،ٍٗ٠ٛرؼبدي ٌٗ اٌّٛاد اٌز ٟدسعٙب ٚفمب ً ٌٍؼٛاثؾ ا٢ر١خ:
( أ ) ِٛافمخ اٌىٍ١خ اٌز٠ ٟذسط فٙ١ب ِغجمب ً ػٍ ٝاٌذساعخ.
(ة) أْ رى ْٛاٌذساعخ ف ٟوٍ١خ أ ٚعبِؼخ ِؼزشف ثٙب.
(ط) أْ ٠ى ْٛاٌّمشس اٌز٠ ٞذسعٗ اٌطبٌت خبسط اٌغبِؼخ ِؼبدالً أِ( ٚىبفئبً) فِ ٟفشدارٗ ألؽذ
اٌّمشساد اٌز ٟرزؼّٕٙب ِزطٍجبد اٌزخشط.
(د) إرا وبٔذ دساعخ اٌطبٌت اٌضائش ف ٟفشع ِٓ فشٚع اٌغبِؼخ اٌزٕ٠ ٟزّ ٟإٌٙ١ب اٌطبٌت فززُ اٌّؼبٍِخ
ؽجمب ً ٌٍّبدح (.)15
(٘ـ) ٠ؾذد ِغٍظ اٌغبِؼخ اٌؾذ األلظٌٕ ٝغجخ اٌٛؽذاد اٌذساع١خ اٌزّ٠ ٟىٓ اؽزغبثٙب ِٓ خبسط
اٌغبِؼخ ٌٍطبٌت اٌضائش.
( )ٚال رؾزغت ِؼذالد اٌّمشساد اٌز ٟرزُ ِؼبدٌزٙب ٌٍطبٌت اٌضائش ِٓ اٌغبِؼخ األخش ٜػّٓ ِؼذٌٗ
اٌزشاوّٚ ٟرضجذ اٌّمشساد ف ٟعغٍٗ األوبد.ّٟ٠
( )ٞأ ٞششٚؽ أخش٠ ٞؼؼٙب ِغٍظ اٌغبِؼخ.

لُورػذة لُب٘ل٤زُِٔ ٣ردة لُخٔغٖ٤
أٝالُِ :طرُب ٖٓ خرٓؼ خرصلٕ لُز٣ ١شؿب لُذسلع صلحئشل ك ٢خرٓؼ أتش: ٟ
.4
.8
.3
.1
.5
.6

.7

إٔ ُِ ٌٕٞ٣طرُب عدَ دسلع( ٢بٔؼذٍ تشلًُٔ )٢لصَ ػِ ٠ل٧هَ ك ٢لٌُِ ٤لُب ٢لُبسن بٜر هاَ غِا ٚلُذسلع
ًطرُب صلحئش.
إٔ تٌ ٕٞلُذسلع ك ٤ًِ ٢أ ٝخرٓؼ ٓؼبشف بٜر.
إٔ ٣سصَ لُطرُب ػِٞٓ ٠لكو ًِ٤ب ٚبذسلعبً ٚطرُب صلحئش.
تبٞهق ٌٓركأة لُطرُب ك ٢لُلصَ لُز ٌٕٞ٣ ١كٓ ٚ٤و٤ذ ًطرُب صلحئشٝ .تصشف ُ ٚــ إرل ًرٕ ٓغبسور ٌُِٔركأة ــ
بؼذ ٓؼردُ ٓوشسلت ٚبٜ٘ر ٣دسلعبً ٚطرُب صلحئش.
 ٌٕٞ٣لُسذ ل٧هصُٔ ٠دٔٞع لُٞزذل لُذسلع ٤لُب ٌٖٔ٣ ٢لزبغربٜر ٖٓ ترسج لُدرٓؼ ٖٓ )%10( ٞٛ
ٓدٔٞع لُٞزذل لُالصٓ ُِبخشج ك ٢لُدرٓؼ ٣ ،سبغب ظٜٔ٘ر ػذد لُغرػر لُٔؼردُ ُِطرُب لُٔس.ٍٞ
٣دب ػِ ٠لُطرُب لُضلحئش إشؼرس ػٔردة لُواٝ ٍٞلُبغد َ٤ب٘غخ ٓؼبٔذة ُ٘ب٤د دسلعبً ٚطرُب صلحئشٝ ،رُي هاَ
ٜٗر ٣كبشة لُسزف ٝلإلظرك ك ٢لُلصَ لُذسلع ٢لُبرُٝ .٢إرل ُْ ٣وذّ ٗب٤د دسلعب ٚكئٗ٣ ٚؼباش ٓ٘وطؼر ػٖ تِي
لُلص٣ٝ ،ٍٞؼرَٓ زغب لُٔردة (ٛ ٖٓ )45ز ٙلُالحئس .
تثات لُٔوشسل ك ٢عدَ لُطرُب لً٧رد ٢ٔ٣برػبارسٛر ٓوشسل ٓؼردُ ٝ ،ال تذتَ ك ٢زغرب ٓؼذُ ٚلُبشلًٔ.٢
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ثرٗ٤رُِ :طرُب ٖٓ خرٓؼ أتش٣ٝ ٟشؿب لُذسلع ًطرُب صلحئش ك ٢خرٓؼ خرصلٕ :
.4
.8
.3
.1
.5
.6

إٔ ُِ ٌٕٞ٣طرُب عدَ أًرد( ٢ٔ٣بٔؼذٍ تشلًُٔ )٢لصَ دسلعٝ ٢لزذ ػِ ٠ل٧هَ ٖٓ خرٓؼب ٚلُٔو٤ذ كٜ٤ر.
إٔ ٣سصَ ػِٞٓ ٠لكو تطٓ ٤غاو ٖٓ خرٓؼبُِ ٚذسلع غرُار صلحئشل ك ٢خرٓؼ خرصلٕٓ ،سذدل لُٔوشسل لُب٢
٣شؿب دسلعبٜر.
إٔ ٣بوذّ لُطرُب بطِاُ ٚؼٔردة لُواٝ ٍٞلُبغد َ٤تالٍ لُلبشة لُٔسذدة ك ٢لُبو ْ٣ٞلً٧رد.٢ٔ٣
إٔ ٣سصَ ػِٞٓ ٠لكو لٌُِ ٤لُب٣ ٢شؿب لُذسلع بٜر ًطرُب صلحئش.
لُسذ ل٧هصُِ ٠لص ٍٞلُذسلع ٤لُب٣ ٢غٔر ُِطرُب دسلعبٜر صلحئشل كوػ كصالٕ دسلع٤رٕ ػِ ٠لً٧ثش.
ال ٣سن ُِطرُب لُضلحئش غِب لُغٌٖ ٖٓ لُدرٓؼ ٝال تصشف ٌُٓ ٚركأة ٖٓ خرٓؼ خرصلٕ.

ثرُثرُِ :طرُب ٖٓ لُدرٓؼ ٣ٝشؿب لُذسلع ًطرُب صلحئش ك ٢أ ١كشع ٖٓ كشٝع لُدرٓؼ :
 ها ٍٞلُطرُب ُِذسلع ًطرُب صلحئش ٣ؼبٔذ ػِ ٠لُطره لالعب٤ؼرب ٤ٌُِِ ٤لُٔغبٜذك ٓ ،غ ٓشلػرة لُبرُ: ٢
 .4إٔ  ٌٕٞ٣لُطرُب ٓ٘بظٔر ػ٘ذ توذ ْ٣لُطِبُٝ ،ذٓ ٚ٣ؼذٍ تشلًٔٝ ،٢لخبرص ب٘درذ ٓر ال ٣وَ ػٖ ػذد ()48
ٝزذة دسلع. ٤
 .8إٔ ُ ٌٕٞ٣ذ ٟلُطرُب ٓٞلكو ٖٓ ًِ٤بُِ ٚذسلع ك ٢لٌُِ ٤ل٧تش.ٟ
 .3إٔ ٣سصَ ػِٞٓ ٠لكو لٌُِ ٤لُب٣ ٢شؿب لُذسلع بٜر ًطرُب صلحئش.
 .1لُسذ ل٧هصُِ ٠لص ٍٞلُذسلع ٤لُب٣ ٢غٔر ُِطرُب دسلعبٜر ًطرُب صلحئش كوػ كصالٕ دسلع٤رٕ ػِ ٠لً٧ثش.
 .5تثات ك ٢لُغدَ لً٧ردُِ ٢ٔ٣طرُب لُضلحئش ك ٢أ ١كشع ٖٓ كشٝع لُدرٓؼ خٔ٤غ لُٔٞلد لُب ٢دسعٜر٣ٝ ،شَٔ
رُي لُبوذ٣شل ٝلُٔؼذال لُلصِٝ ٤لُبشلًٔ. ٤
ُٔ .6ذ٣ش لُدرٓؼ أ٣ ٖٓ ٝلٞظ ٚــ ػ٘ذ لُعشٝسة ــ لالعبث٘رء ٖٓ رُي.

( أزٌرّ ػـرٓ )
لُٔردة لُسردٝ ٣لُخٔغـٕٞ
رٍغ٘ ٟزٖ اٌالئؾخ ِب عجمٙب ِٓ ٌٛائؼ ٌزٕظ ُ١اٌذساعخ ٚاالخزجبساد اٌّؼّٛي ثٙب ف ٟاٌّشؽٍخ اٌغبِؼ١خ.
لُٔردة لُثرٗٝ ٤لُخٔغـٕٞ
ٌّغٍظ اٌغبِؼخ ٚػغ لٛاػذ رٕف١ز٠خ ثّب ال ٠زؼبسع ِغ أؽىبَ ٘زٖ اٌالئؾخ.

لُورػذة لُب٘ل٤زُِٔ ٣ردة لُثرٗٝ ٤لُخٔغٖ٤
ُٔدِظ لُدرٓؼ زن تلغ٤ش ٛز ٙلُوٞلػذ لُب٘ل٤ز. ٣
لُٔردة لُثرُث ٝلُخٔغـٕٞ
ٌّغٍظ اٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌ ٟؽك رفغ١ش ٘زٖ اٌالئؾـخ.
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لُٔالزـــن
ِٓسن ( أ )
لُغدَ لً٧رد:٢ٔ٣
٘ ٛث١بْ ٛ٠ػؼ ع١ش اٌطبٌت اٌذساع٠ٚ ،ٟشًّ اٌّمشساد اٌز٠ ٟذسعٙب ف ٟوً فظً دساع ٟثشِٛص٘ب ٚأسلبِٙب ٚػذد
ٚؽذارٙب اٌّمشسح ٚاٌزمذ٠شاد اٌز ٟؽظً ػٍٙ١ب ٚسِٛص ٚل ُ١رٍه اٌزمذ٠شاد ،وّب ٛ٠ػؼ اٌغغً اٌّؼذي اٌفظٍٚ ٟاٌّؼذي
اٌزشاوّٚ ٟث١بْ اٌزمذ٠ش اٌؼبَ ثبإلػبفخ إٌ ٝاٌّمشساد اٌز ٟأُػفِٕٙ ٟب اٌطبٌت اٌّؾٛي.
سٓٞص لُبوذ٣شل ل٧تش: ٟ
سِض اٌزمذ٠ش
IP
َ
IC
ي
DN
ػ
NP
ٔذ
NF
٘ذ
W
ع

ؽذٚد اٌذسعخ
------ٚ 34أوضش
ألً ِٓ 34
---

إٌمبؽ
4.44
-

اٌّذٌٛي
ِغزّش
غ١ش ِىزًّ
ِؾشَٚ
ٔبعؼ د ْٚدسعخ
ساعت د ْٚدسعخ
ِٕغؾت ثؼزس
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ِٓسن ( ب )

ٓثرٍ ُسغرب لُٔؼذٍ لُلصِٝ ٢لُبشلًٔ٢
لُلصَ لُذسلع ٢ل:ٍٝ٧
اٌّمشس
 444عٍُ
 081وُ١
802
س٠غ
 048ف١ض
اٌّغّٛع

ػذد اٌٛؽذاد
8
3

اٌذسعخ
25
70

سِض اٌزمذ٠ش
ة+
ط

ٚصْ اٌزمذ٠ش
1.50
3.00

إٌمبؽ
9.00
9.00

3

98

أ

1.75

41.85

1
48

20

ة

1.00

46.00
12.85

ِؼذي اٌفظً اٌذساع ٟاألٚي = ]ِغّٛع إٌمبؽ[ ِ] /غّٛع اٌٛؽذاد[
= ( 1.08 = ) 48 ( / ) 12.85
لُلصَ لُذسلع ٢لُثرٗ:٢
اٌّمشس
 448عٍُ
 085وُ١
041
س٠غ
 083ف١ض
 844أغً
اٌّغّٛع

ػذد اٌٛؽذاد
8
3

اٌذسعخ
96
62

سِض اٌزمذ٠ش
أ+
د+

ٚصْ اٌزمذ٠ش
5.00
8.50

إٌمبؽ
40.00
7.50

1

76

ط+

3.50

41.00

3
8
41

68
51

د
٘ـ

8.00
4.00

6.00
8.00
39.50

ِؼذي اٌفظً اٌذساع ٟاٌضبِٔ] = ٟغّٛع إٌمبؽ[ ِ] /غّٛع اٌٛؽذاد[
= ( 8.28 = ) 41 ( / ) 39.50
اٌّؼذي اٌزشاوِّ] = ٟغّٛع إٌمبؽ اٌىٍ١خ[ ِ] /غّٛع اٌٛؽذاد اٌىٍ١خ[
= ( ) 41 + 48 ( / ) 39.50 + 12.85
= ( 3.32 = ) 86 ( / ) 27.75

الحئس لُذسلع ٝلالتبارسل ُِٔشزِ لُدرٓؼٝ ٤لُوٞلػذ لُب٘ل٤ز ٣بدرٓؼـ خـرصلٕ ــ لُطاؼ لُثرٗٛ4110 ٤ـّ8042 /

لُصلس 81 ٖٓ 81

