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خبيعــت بُغبصٌ.
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ظايعح تُغاو٘ – كهٛح ذقُٛح انًعهٕياخ

الئست انذساسبث انعهُب بكهُت تقُُت انًعهىيبث  -خبيعت بُغبصٌ

 أهذاف انكهُـت
يـــــبدة ( ) 1
ذٓكف كهٛح ذقُٛح انًعهٕياخ إنٗ إعكاق ٔذفهٚط انًرفصص ٍٛفي ٙيفرهيف فيهٔ ذقُٛيح انًعهٕيياخ انصيهفح ٔانربثٛقٛيح
تًييا ٚرً ييٗ ٔيربهثيياخ انرقييكو انعهًيئ ٙاؼرٛاظيياخ انًعرًيي إنييٗ انًهكيياخ انالويييح نفكيييح انرًُٛييح اي رصيياقٚح ٔانعهًٛييح
ٔايظرًاعٛح ٔإلشثا غًٕؼاخ انبالب ٔذبهعاذٓى ،ذعًم انكهٛح نرُفٛم لنك عهٗ :
 .1إعكاق تهايط قناٌٛح ْاقفح يركايهح ذكفم انؽصٕل عهٗ انكنظاخ انعهًٛح انر ٙذًُؽٓا انكهٛح.
 .2إظهاء انثؽٕز ٔانكناٌاخ انعهًٛح ف ٙيفرهيف انًعيايخ ٔذٕغٛيك انصيالخ انعهًٛيح ٔذثياقل انفثيهاخ يي انٓ ٛياخ
انعهًٛح األـهٖ قاـم انعًاْٛهٚح ٔـانظٓا.
 .3ذييٕفٛه انرٍييٓٛالخ ٔانٌٕييائم انريي ٙيييٍ شي َٓا ـهيق انًُيياؾ انًالئييى نهعًييم انفييال يييٍ ثييم لععيياء ْ ٛييح انرييكنًٚ
ٔانبهثح.

 انذسخبث انعهًُــت ببنذساسبث انعهُب
يـــــبدة ( ) 2
ذًُػ ظايعح تُغاو٘ تُا ًء عهٗ ا رهاغ انهعُح ان عثٛح نهكهٛح انكنظاخ انعهًٛح انرانٛح :
 .1قنظح اإلظاوج انعانٛح ( انًاظٍرٛه ) ف ٙذقُٛح انًعهٕياخ.
ٔٚعٕو إظافح قنظاخ عهًٛح لٔ شٓاقاخ لـهٖ إنٗ ْمِ انكنظاخ تُا ًء عهٗ ا رهاغ انهعُيح ان يعثٛح تانكهٛيح ٔيٕافقيح انهعُيح
ان عثٛح نهعايعح ٔاعرًاق لنك يٍ انهعُح ان عثٛح انعايح نهرعهٛى انعان.ٙ

 األقسبو انعهًُــت
يـــــبدة ( ) 3
ذعى كهٛح ذقُٛح انًعهٕياخ ؼانٛا ً األ ٍاو انعهًٛح اٜذٛح :
 -1عهٕو انؽإٌب

ُْ -2كٌح انثهيعٛاخ

 إ .تٌٕكنج
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 -4شثكاخ ٔ اذصايخ ؼإٌب

ُْ -5كٌح ؼإٌب
ٚعٕو تُا ًء عهٗ هان انهعُح ان عثٛح نهكهٛح ٔيٕافقح انهعُح ان عثٛح نهعايعح انثكء تانكناٌياخ انعهٛيا تاأل ٍياو انعهًٛيح لٔ قييط
لٔ إنغاء انكناٌاخ انعهٛا تثعط ْمِ األ ٍاو ٔ كمنك تُياء عهيٗ ا ريهاغ انقٍيى ٔ يٕافقيح انهعُيح ان يعثٛح نهكهٛيح ذؽيكق ان يعة
انعهًٛح تكم ٍى.

 يذة وَظبو انذساست وااليتسبَبث
يـــــبدة ( )4
أوالً  :ذؽكق يكج انكناٌح يٌرٛفاء يربهثاخ انرفهض ت نتعح فصٕل قناٌٛح (ٌُراٌ) كؽك لقَٗ ٔ شًاَٛح فصٕل قناٌيٛح ( 4
ٌُٕاخ ) كؽك ل صٗ ٔي ٚكـم ف ٙانؽٍاب انفصٕل انكناٌٛح انرًٍٚ ٙػ نهبانة فٓٛا تٕ ف انقٛك.
ثبَُــب ً  :انكناٌح تانكهٛح فصهٛح ً ٚٔ ،م كم عاو قناٌ ٙفصه : ٍٛلٔنًٓا فصم انفهٚف ٔانصاَ ٙفصم انهتٛي ٔٚركيٌٕ كيم
فصم قناٌ ٙيٍ ( ٌ ) 16رح ع ه لٌثٕعا ً تًا ف ٙلنك لٌيثٕعاٌ ييرؽاَياخ َٓاٚيح انفصيم ٔ ،لنيك ٔفيق تهَيايط انكناٌيح
انًعك يٍ ثم انكهٛح ٔانم٘ ٚرث يٕاعٛك انًؽاظهاخ ٔانعهٍاخ انعهًٛح ٔنهعُح ان يعثٛح نهكهٛيح إظيافح فصيم قناٌي ٙشانيس-
فصم انصٛف – عُك ذٕفه اإليكاَٛاخ انالويح نمنك.

 انتقىَـى انذساسـٍ
يـــــبدة () 5
 -1ذؽكق تقهان يٍ انهعُح ان عثٛح نهكهٛح تكاٚح َٔٓاٚح :
ل -فصم انفهٚف.

ب  -فصم انهت. ٛ

ض -عبهح َصف انٍُح.

ق – انعبهح انصٛفٛح.

ٚ -2عٕو لٌ ٚكهف انبهثح تثهايط ذكنٚثٛح لٔ قناٌٛح ٔلنك تعك اعرًاقْا يٍ ثم انهعُح ان عثٛح نهكهٛح.

 انقبــىل
 إ .تٌٕكنج
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يـــــبدة ( ) 6
 ٚرهغ نقثٕل انبانة ف ٙانكهٛح نهؽصيٕل عهيٗ قنظيح اإلظياوج انعانٛيح في ٙذقُٛيح انًعهٕيياخ لٌ ٚكيٌٕ ؼااليالً عهيٗ شيٓاقج
تكانٕنٕٚي ف ٙذقُٛح انًعهٕيياخ لٔ تكيانٕنٕٚي في ٙذفصصياخ لاخ عال يح ترقُٛيح انًعهٕيياخ ٔٚهاعيٗ لٌ ٚكيٌٕ لفعيهٛح
انقثٕل غثقا ً نهًعكل انعاو ن ٓاقج انثكانٕنٕٚي.

 انتسدُــم
يـــــبدة ( ) 7
ٚ .1ثكل انرٍعٛم نهفصم انكناٌ ٙـالل األٌثٕ انٍاتق نثكء انكناٌيح في ٙكيم فصيمٚٔ ،رعي ٍٛعهيٗ انبانية لٌ ٍٚيعم
نهفصم انكناٌ ٙـالل انًكج انًمكٕنج.
 .2ذرث انكناٌح تانكهٛح َظاو انٕؼكاخ انًعرًكج تاعرثانْا لٌاٌيا ً نريكنض انبانية في ٙانرؽصيٛم تؽٛيس ذكيٌٕ يقيهناخ
انكناٌح يهذثح ؼٍة اعرًاقْا عهٗ تععٓا انثعط.
ٚ .3كٌٕ انؽك األ صٗ نهٕؼكاخ انكناٌٛح انرٚ ٙعٕو نهبانة انرٍعٛم فٓٛا نهفصم انكناٌ ٙانٕاؼيك اشُري ٙع يه ()12
ٔؼكج قناٌٛح ف ٙكم فصم قناٌ ٙعهٗ لٌ ٚكٌٕ انؽك األقَٗ نعكق ْمِ انٕؼكاخ ذٍعح (ٔ )9ؼيكج قناٌيٛح في ٙكيم
فصم قناٌ.ٙ
 .4ي ٚعٕو ذٍعٛم انبانة ف ٙانًقهناخ انًرقكيح يا نى ٚكٍ ك اظراو انًقهناخ انعايح ٔانرًٓٛكٚح.
ٚ .5رى ذٍعٛم ٔذٕ  ٛانبانة عهٗ انًقهناخ انًفرانج تثبا ح انرٍعٛم تُا ًء عهٗ ذٕظٔ ّٛيٕافقح يهشك انبانة.
 .6ي ٚعٕو ذٍعٛم ل٘ يقهن إي تعك اعرًاقِ يٍ انقٍى انًفرص.
ٚ .7عٕو نهبانة إظافح لٔ إٌقاغ يقهناخ قناٌٛح تًا ي ٚرعأو انؽك األ صٗ لٔ األقَٗ نهٕؼكاخ انكناٌيٛح انًقيهنج
ـالل فرهج ي ذرعأو ـًٍح ع ه ٕٚيا ً ( )15يٍ تكاٚح ذٍعٛم كم فصيم قناٌئ ٙلنيك تعيك يٕافقيح لٌيرال انًقيهن
ٔانًهشك تًا ي ٚرعانض ي انفقهج (.)3
ٚ .8عٕو نهبانة انرٍعٛم ف ٙيقيهناخ ل يم ييٍ انؽيك األقَيٗ نهٕؼيكاخ انكناٌيٛح إلا لقٖ لنيك إنيٗ اٌيركًال يربهثياخ
انًقهناخ انكناٌٛح.
 .9ذقٕو األ ٍاو انعهًٛح ترٍهٛى تبا اخ انرٍعٛم تعك يهاظعرٓا ٔاعرًاقْا ف ٙيكج ل صاْا لٌثٕعاٌ يٍ َٓاٚيح انرٍيعٛم
تانكهٛح إنٗ يكرة انكناٌاخ انعهٛا يهفقح تقٕائى لًٌاء انبالب انًٍعهٔ ٍٛلن ايٓى.

 انتسدُم انًتأخش وإَقبف انقُذ فٍ انذساست
 إ .تٌٕكنج
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يـــــبدة ( ) 8
ٚ .1عٕو عهٗ كم غانة ذ ـه عٍ انرٍعٛم ف ٙانًٕعك انًؽكق غثقا ً نهفقهج (ٔ )1يٍ انًاقج ( )7لٌ ٚقكو لٌيثاب ذي ـهِ
إنٗ لي ٍٛانهعُح ان عثٛح تانكهٛح نهُظه ف ٙليهِ ٔاذفال هان ت َّ ٔي ٚؽق أل٘ غانة انرٍيعٛم تعيك (  )15ـًٍيح
ع ه ٕٚيا ً يٍ تكاٚح انرٍعٛم.
ٚ .2عة عهٗ كم غانة نى ٍٚعم ؼٍة يا ذُص عهٛيّ انفقيهج ( )1ييٍ انًياقج (ٔ ، )7انفقيهج ( )1ييٍ انًياقج ( ، )8لٌ
ٚقكو غهثا ً نهعُح ان عثٛح تانكهٛح تئٚقاف ٛكِ نهفصم انًعُ ٙيثُٛا ً األٌثاب انر ٙؼاند قٌٔ ذٍعٛهّ.
ٚ .3عٕو نهبانة أل٘ ٌثة يٍ األٌثاب انر ٙذقثهٓا انهعُح ان عثٛح نهكهٛح ٔ ف ٛكِ نًكج فصه ٍٛقناٌ.ٍٛٛ

 االَسسبة االختُبسٌ
يـــــبدة ( ) 9
أوالً  :االَسسبة اندضئٍ :
ٚعٕو نهبانة انم٘ لـم يعًٕعح يقيهناخ لعهيٗ ييٍ انؽيك األقَيٗ لٌ ٍُٚيؽة ييٍ يقيهناخ ت يهغ لي ٚقيم عيكق انٕؼيكاخ
انًرثقٛح عٍ انؽك األقَٗ انًًٍٕغ تّ ٔلنك ف ٙيٕعك ل صاِ شٓه ٔاؼك ثم َٓاٚح انفصم انكنأٌٔ ٙفقا ً نه هٔغ اٜذٛح :
 .1لٌ ي ذىٚك ٍَثح انغٛاب ف ٙانًقهن عٍ ـًٍح ٔع ه ٍٚتانًائح (.) % 25
 .2يٕافقح لٌرال انًقهن.
 .3يٕافقح األٌرال انًهشك.
 .4لٌ ذعرًك تبا اخ ايٍَؽاب انعىئ ٙيٍ انقٍى انًفرص تعك يهاظعرٓا نهر كك يٍ ان هٔغ انًمكٕنج لعالِ ٔذٍهًٓٛا
إنٗ يكرة انكناٌاخ انعهٛا ف ٙيكج ل صاْا شالشح لٚاو يٍ ذانٚؿ اَرٓاء فرهج ايٍَؽاب.
ٚ .5عٕو تقهان يٍ لياَح انهعُح ان عثٛح تانكهٛح إنغاء ايٍَؽاب انعىئ.ٙ
ثبَُــب ً  :االَسسبة انكهٍ
ٚعٕو نهبانة لٌ ٍُٚؽة يٍ ظً ٛيقهناخ انفصم انكناٌ ٙانرٌ ٙعم تٓا ٔلنك ف ٙيٕعيك ل صياِ شيٓه ٔاؼيك ثيم َٓاٚيح
انفصم انكنأٌٔ ٙفقا ً نه هٔغ اٜذٛح :
 .1لٌ ٚرقكو انبانة تبهة ايٍَؽاب انكه ٙنهقٍى انًفرص يهفقا ً تان ٓاقاخ انًثُٛح ألٌثاب ايٍَؽاب.
 .2لٌ ٚقكو انًهشك ذقهٚها ً عٍ انٕظ انكناٌ ٙنهبانة نهقٍى انًفرص ي فٕعا ً تهل ّٚتفصٕص ايٍَؽاب.
 .3نهعُح ان عثٛح تانكهٛح ثٕل لٔ نفط ْما ايٍَؽاب.
 .4ي ٚؽٍة ايٍَؽاب انكه ٙظًٍ انًعكل انعاو نهرفهض.
ٚ .5ؽٍة ايٍَؽاب ظًٍ يكج انكناٌح انقصٕٖ انًمكٕنج ف ٙانًاقج ( ، )4فقهج ( لٔيً ).

 إ .تٌٕكنج
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 قبىل وتىصَع انطهبت عهً األقسبو
يــــــبدة ( ) 11
ذع انهعُح ان عثٛح تانكهٛيح األٌيً ٔ انقٕاعيك انريٚ ٙي رى عهيٗ لٌاٌيٓا ذٕوٚي انبهثيح انًٍُيثٔ ٍٛانًُرقهي ٍٛإنٓٛيا ٔانكانٌيٍٛ
تانكهٛح عهٗ انُؽٕ انران: ٙ
 .1ذؽكٚك انقكنج ايٌرٛعاتٛح نأل ٍاو ٔ ان عة انعهًٛح.
 .2ذؽكٚك األًٌ انعهًٛح نرٕو ٚانبهثح عهٗ األ ٍاو انعهًٛح ثم تكاٚح انرٍعٛم.

 انطهبت انًُتقهىٌ يٍ كهُبث أخشي
يـــــبدة ( ) 11
ٚعٕو ايَرقال إنٗ كهٛح ذقُٛح انًعهٕياخ تعايعح تُغاو٘ يٍ كهٛاخ ذقُٛح انًعهٕيياخ ٔانكهٛياخ انربثٛقٛيح األـيهٖ تعايعياخ
انهٛثٛح لٔ إؼكٖ انعايعاخ انًعرهف تٓا ٔلنك تان هٔغ اٜذٛح :
أوالًً  :لٌ ذًٍػ إيكاَٛاخ انكهٛح يٍ ؼٛس انقكنج ايٌرٛعاتٛح ٔ ذٕفه انً هف.ٍٛ
ثبَُــب ً  :لٌ ي ٚكٌٕ ك ٌثق فصهّ يٍ ل٘ ظايعح لٔ كهٛح ألٌثاب عهًٛح لٔ ذ قٚثٛح.
ثبنثــب ً ٚ :عة عهٗ غانة ايَرقال لٌ ٚقكو يٍرُكاذّ ف ٙيٕعك ي ٚقم عٍ شٓه ثم تكاٚح انفصم انكناٌي ٙيعرًيكج ييٍ انكهٛيح
انًقٛك تٓا ذث ٍٛعكق انٕؼكاخ انكناٌٛح ٔذفاالٛم انًقهناخ ٔذقكٚهاذٓا إنٗ لي ٍٛانهعُح ان عثٛح نهكهٛح.
سابعــب ً ٚ :رى انثس ف ٙانبهثاخ انًقكيح يٍ ثم نعُح انًعاقنح انًكَٕح يٍ لععياء ْ ٛيح انريكن ًٚيًصهي ٍٛنأل ٍياو انًفرهفيح ،
عهٗ لٌ ذهف هاناذٓا إنٗ انهعُح ان عثٛح تانكهٛح يعرًاقْا.
خبيسب ً  :يٍ ٚهغة تايَرقال إنٗ كهٛح ذقُٛح انًعهٕياخ تعايعح تُغاو٘ ذبثق في ٙشي َّ شيهٔغ اينرؽيا انفااليح تىيالئيّ
انًقثٕن ٍٛتانعاو انكناٌ ٙانؽان .ٙف ٙؼانح ثٕل انبانة ذبثق في ٙشي َّ انًعاقنيح انًعًيٕل تٓيا تانكهٛيحٔ ،ذيرى انًعاقنيح عهيٗ
انُؽٕ انران:ٙ
 .1ذٍييرثعك انًقييهناخ انريي ٙقنٌييٓا انبانيية فيي ٙانكهٛييح انقيياقو يُٓييا ٔنٍٛييد يقييهنج تانكهٛييح فيي ٙل٘ يهؼهييح يييٍ يهاؼييم
انكناٌح ٔ انًقهناخ انر ٙذؽصم فٓٛا عهٗ قنظح ا م يٍ ٚ .%75ؽق نهعُح انًعاقنح يعاقنح تعط انًقهناخ انرٙ
غٛه يقهنج تانكهٛح ٔ قنٌٓا انبانة تًقهناخ تانكهٛح .ذعرًك َرائط انًعاقنح تانهعُح ان عثٛح نهكهٛح.
 .2ذقانٌ انًقهناخ انر ٙقنٌٓا انبانة ف ٙانكهٛح انقياقو يُٓيا َٔعيػ فٓٛيا تيانًقهناخ انًُيااهج نٓيا تانكهٛيح ييٍ ؼٛيس
انًُٓط انكنأٌ ٙعكق انٍاعاخ.
ٚ .3عفٗ انبانة يٍ قناٌح انًقهناخ انرَ ٙعػ فٓٛا ٔانر ٙذباتق انًقهناخ انًقهنج تانكهٛح عهٗ لي ٚىٚك عكقْا عيٍ
َصف انًقهناخ انًقهنج تانكهٛح.

 إ .تٌٕكنج
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 .4لٌ ٚهرىو تكناٌح َصف يربهثاخ يقهناخ انكهٛح ٔ تقعياء ( )3فصيٕل قناٌيٛح عهيٗ األ يم ثيم ذفهظيّ ييٍ كهٛيح
ذقُٛح انًعهٕياخ.
 .5اَعاو نٌانح ذقثهٓا ٔ ذعٛىْا نعُح انًُا ح تكهٛح ذقُٛح انًعهٕياخ.

 االَتقبل بٍُ األقسبو
يـــــبدة ( ) 12
ٚعٕو اَرقال انبانة يٍ ٍى إنٗ آـه لٔ يٍ شعثح إنٗ لـهٖ ٔفقا ً نه هٔغ اٜذٛح :
أوالً  :لٌ ذع انهعُح ان عثٛح نهكهٛح ـبح نالَرقال ت ٍٛاأل ٍاو ٔ ان عة نكم فصم قناٌ.ٙ
ثبَُــب ً  :ذرى انًفاظهح ت ٍٛانبهثح انًرقيكي ٍٛنالَرقيال عهيٗ ظيٕء لقاء انبهثيح تيانًقهناخ انرفصصيٛح انقهٚثيح ييٍ ذفصيص
انقٍى لٔ ان عثح انًبهٕب ايَرقال إن.ّٛ
ثبنثــب ً  :لٌ ي ٚفقك انبانة انًُرقم لكصه يٍ ٌد ٔؼكاخ قناٌٛح تعك ايَرقال.
سابعــب ً  :لٌ ي ٚكٌٕ ذفصص انقٍى انًُقٕل إن ّٛانبانة يغاٚها ً نرفصص انبانة ف ٙانكناٌح انعايعٛح األٔنٗ.

 انًقشساث انذساسُت
يـــــبدة ( ) 13
ذُقٍى انًقهناخ انكناٌٛح تانكهٛح إنٗ :
أوالً  :يقهناخ ذفصصٛح :
ْٔ ٙانًقهناخ انر ٙذكـم ظًٍ انرفصص األٌاٌ ٙنهبانة.
ثبَُــب ً  :يقهناخ يكعًح :
ْٔي ٙانًقيهناخ انري ٙي ذيكـم ظيًٍ انرفصيص األٌاٌي ٙنهبانية ٔنكُٓيا ظيًٍ يربهثياخ انقٍيى نهؽصيٕل عهيٗ انكنظيح
انعهًٛح.
ثبنثــب ً  :يربهثاخ انكهٛح :
ْٔ ٙيقهناخ ذؽكقْا انهعُح ان عثٛح نهكهٛح لٔ انهعُح ان عثٛح نهعايعح لٔ انهعُح ان عثٛح انعايح نهرعهٛى انعان.ٙ
سابعــب ً  :انفبح انكناٌٛح :
تُا ًء عهٗ ا رهاغ األ ٍاو انعهًٛح تانكهٛح ٔ اعرًاق انهعُح ان عثٛح تانكهٛح ذقٍى انًقهناخ انرفصصٛح ٔانًكعًح إنٗ يقيهناخ
إنىايٛييح ٔلـييهٖ اـرٛانٚييح ٔ .تُييا ًء عهييٗ ا رييهاغ انقٍييى انًفييرص ٔ اعرًيياق انهعُييح ان ييعثٛح تانكهٛييح ًٚكييٍ ذعييكٚم انًقييهناخ
اإلنىايٛح ٔانًقهناخ ايـرٛانٚح إظافحً لٔ ؼمفاًٚ ٔ ،هاعيٗ فئ ٙظي انًقيهناخ انكناٌيٛح لٌ انؽيك األقَيٗ نهؽصيٕل عهيٗ
قنظح انًاظٍرٛه ف ٙذقُٛح انًعهٕياخ ٔانم٘ ذًُؽّ انكهٛح ْٕ ( ٌ ) 36رح ٔ شالشٌٕ ٔؼكجٔ ،انؽك األعهٗ ْيٕ (  ) 42اشُريٙ
ٔلنتعٌٕ ٔؼكج ف ٙكم ذفصص.
 إ .تٌٕكنج
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 انًُبهح وانًقشساث
يـــــبدة ( ) 14
 .1ذعك انًُاْط ٔانًقهناخ انكناٌٛح ٔذؽكق يقهناذٓا انًًٓكج يٍ ثم األ ٍاو انعهًٛح انًفرصح ٔذعيهض عهيٗ انهعُيح
ان عثٛح نهكهٛح يعرًاقْا.
ٚ .2عٕو إظافح لٔ ذعكٚم لٔ ؼمف ل٘ يقهن يٍ ثم انقٍى انعهً ٙانًفرص شهٚبح يٕافقح انهعُح ان عثٛح نهكهٛح.
 .3ذكٌٕ انفبػ انكناٌٛح نأل ٍاو انعهًٛح ٔفقا ً نًا ْٕ يهفق تٓمِ انالئؽح.

َ ظبو االيتسبَبث
يـــــبدة ( ) 15
ذُقٍى اييرؽاَاخ انفصهٛح إنٗ ًٍ: ٍٛ
 .1ايرؽاَاخ ـالل انفصم.
 .2ايرؽاَاخ فصهٛح َٓائٛح ْٔ ٙانر ٙذعقك ـالل األٌثٕع ٍٛاألـٛه ٍٚيٍ كم فصم قناٌ ٙنكم يقهن.
ٔٚرى ذقٛٛى انبانة ف ٙكم يقهن يٍعم ف ّٛعهٗ انٕظّ اٜذ: ٙ
 ) % 60 ( ذٕو عهٗ ايرؽاَاخ ـالل انفصم ٔ ايرؽاٌ انفصم انُٓائ.ٙ
 ) % 40 ( نرقٛٛى انركنٚثاخ انُظهٚح ٔانعًهٛح ٔ انُ اغاخ انثؽصٛح انرٚ ٙقٕو تٓا انبانة لشُاء قناٌرّ ـالل انفصم.
ٔٚعٕو نهعُح ان عثٛح نهكهٛح لٌ ذعكل ْمِ انٍُة تُا ًء عهيٗ غهية انقٍيى انًفيرص عهيٗ لٌ ٚكيٌٕ لنيك في ٙييكج ل صياْا
شٓه ثم تكاٚح انفصم انكناٌ ٙانم٘ ٚعبٗ ف ّٛانًقهن انًعُ.ٙ

 يىاعُذ ويذة االيتسبَبث
يـــــبدة ( ) 16
 .1ذُرٓ ٙلعًال ذقٛٛى انبانة ـالل انفصم انكناٌ ٙتُٓاٚح األٌثٕ انصانس ع ه يٍ كم فصم.
 .2فرهج اييرؽاَاخ انفصهٛح انُٓائٛح ي ذرغٛه ٔذؽكق تاألٌثٕع ٍٛاألـٛه ٍٚنكم فصم قناٌ.ٙ
ٚ .3كٌٕ يكرة انكناٌاخ انعهٛا يٍ ٕيً عٍ إعالٌ يٕاعٛك ٔ لياكٍ اييرؽاَاخ.

 إ .تٌٕكنج
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 أسئهت االيتسبَبث واإلخببت انًُىرخُت
يـــــبدة ( ) 17
 .1ذعهٖ اييرؽاَاخ تانهغح انًعرًكج نكم يقهن.
 .2ذعييك اييرؽاَيياخ ٔاإلظاتيياخ انًُٕلظٛييح يييٍ ثييم لٌييرال انًقييهن ْٔييٕ انييم٘ ٚرييٕنٗ اإلشييهاف عهٓٛييا ٔغثي األٌي هح
ٔإظهاء اييرؽأٌ ،ف ٙؼانح ذعمن ذٕاظك لٌرال انًقهنٚ ،قٕو انقٍى تاـرٛان ععٕ ْ ٛح ذكن ًٚآـه تكيً يُّ.
 .3ذؽفظ ٍَؿ األٌ هح ٔ اإلظاتاخ انًُٕلظٛح ناليرؽاَاخ انُٓائٛح ف ٙاأل ٍاو انًعُٛح ٔيكرثح انكهٛح.

 تصسُر االيتسبَبث وإعالٌ انُتبئح انُهبئُت
يـــــبدة ( ) 18
ٚ .1عهٍ لٌرال كم يقهن َرائعّ نهبالب تعك اعرًاقْا يٍ لياَح انقٍى انًفرص ٔٚرٕنٗ انقٍى ذٍيهٛى انُريائط إنيٗ يكرية
انكناٌاخ انعهٛا نهالكْا ـالل لٌثٕ يٍ ذانٚؿ اييرؽاٌٚٔ .ؽق نهبانة يهاظعح لٌرال انًقهن تفصيٕص َرٛعيح
اييرؽاٌ ف ٙتكاٚح انفصم انكناٌ ٙانالؼق.
ٚ .2قٕو كم ٍى ترٍهٛى ٕائى انفهٚع ٍٛإنٗ يٍيعم انكهٛيح في ٙيٕعيك ل صياِ شيٓه ييٍ ذيانٚؿ َٓاٚيح ايرؽاَياخ انفصيم
انكناٌ.ٙ
 .3ذعرًك ٕائى انفهٚعٔ ٍٛانؽصٕل عهٗ اإلظاوج يٍ ثم انهعُح ان عثٛح نهكهٛح ٔٚصاق عهٓٛا يٍ ثم انهعُح ان عثٛح
نهعايعح.

 تقُُى انُتبئح
يـــــبدة ( ) 19
 .1ذقٛٛى انُرائط انُٓائٛح يٍ ثم لٌرال انًقهن ٔ لنك تهالك انُرٛعح انُٓائٛح يٍ ي ح (.)100
ٚ .2عرثه انبانة ناٌثا ف ٙانًقهن إلا ذؽصم عهٗ قنظح ا م يٍ (.)%65
ٚ .3ؽق نهبانة انم٘ نٌة ف ٙيقهن اـرٛان٘ لٌ ٍٚعم يقهنا ً اـرٛانٚا ً آـه تكيً ييٍ انًقيهن األٔل في ٙؼانيح ذٕ يف
ذفهض انبانة عهٗ لنك انًقهن ٔذعمن عهض انًقهن األٔل يٍ ثم انقٍى انعهً ٙانًفرص.
 .4ك ٚرؽصم انبانة تًقهن عهٗ اؼك انهيٕو اٜذٛح ٔ لنك ؼٍة األؼٕال انًثُٛح لقَاِ.
انشيض

انششذ

غ

غٛه يكًم

ل

ذؽد ايَعاو

و

اٍَؽاب

 إ .تٌٕكنج
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ٚ .5ؽصم انبانة عهٗ نيى ( غ ) ف ٙل٘ يقهن إلا اٌرٕفٗ انبانة كم اينرىاياخ انر ٙؼكقذٓا يربهثاخ انًقهن ٔنيى
ٚرًكٍ يٍ لقاء اييرؽاٌ انُٓائ ٙنظهٔف ـانظح عٍ إناقذّ.
ٍٚ .6رثكل نيى ( غ ) تانكنظح انر ٙذؽصم عهٓٛا انبانة تعك ذًكُّ يٍ إظهاء اييرؽاٌ انُٓيائٔ ٙفي ٙانٕ يد انًؽيكق
نّ يٍ ثم لٌرال انًقهن.
 .7إلا نى ٚقى انبانة تاينرىاياخ انًبهٕتح يُّ ف ٙانٕ د انًؽكق ٍٚرثكل نيى ( غ ) تكنظح الفه ( .) 0
ٚ .8ؽصم انبانة عهيٗ نييى ( ل ) ٔنفصيم قناٌئ ٙاؼيك في ٙؼانيح عيكو إكًيال انهٌيانح فيَٓ ٙاٚيح انفصيم انكناٌيٙ
ٔذبهة تؽصّ فصالً قناٌٛا ً إظافٛا ً.
ٚ .9عرثه انبانة ظًٍ ـهٚعَ ٙفً انفصم انم٘ اٌرٕفٗ ف ّٛظً ٛيربهثاخ انرفهض.
 .11إلا ؼصم انبانة عهٗ إَمانٔ ٍٚكاٌ يعكنّ انرهاكً ٙل م يٍ (  ، )% 75فعهٗ انبانة لٌ ٍٚعم انؽك األقَيٗ ييٍ
انًقهناخ انًًٍٕغ تٓا غثقا ً نهًاقج ( )7فقهج (.)3
 .11ذٍرثكل قنظح انًقهناخ تآـه قنظاخ ذؽصم عهٓٛا انبانة ْٔ ٙانر ٙذكـم ف ٙؼٍاب انًعكل انرهاكً.ٙ
 ًُٚ .12ي انبانيية يييٍ قـييٕل اييرؽيياٌ انفصييه ٙانُٓييائ ٙأل٘ يقييهن إلا واقخ ٍَييثح غٛاتييّ عييٍ (  ) % 25يييٍ عييكق
انٍاعاخ انًفصصح ف ٙانًقهن ٔذعبٗ نّ قنظح الفه ( .) 0
ٚ .13هالك نيى ( و ) إلا اٍَؽة انبانة يٍ يقهن.
يـــــبدة ( ) 21
ذًُػ يهذثح ان هف نكم غانة ذؽصم عهيٗ قنظيح انًاظٍيرٛه في ٙذقُٛيح انًعهٕيياخ تًعيكل ذهاكًيَٓ ٙيائ ٙيكنِ  %90لٔ
لكصه  ،عهٗ لٌ ي ٚكٌٕ ك نٌة ف ٙل٘ يقهن يٍ انًقهناخ انر ٙقنٌٓا تانكهٛح ي يهاعاج انًاقج ( )11يٍ ْمِ انالئؽح.
يـــــبدة ( ) 21
ٚعرثه انًعكل انرهاكً ٙانُٓائ ٙنهرفهض تانٍُثح نعً ٛانفصٕل ف ٙيهؼهح انًاظٍيرٛه  %75فًيا فيٕ ٔ ،في ٙؼانيح ؼصيٕل
انبانة عهٗ يعكل ذهاكًَٓ ٙائ ٙل م يٍ لنكٚ ،ؽكق انقٍى انًفرص انًقهناخ انريًٚ ٙكيٍ لٌ ٚعٛيك انبانية قناٌيرٓا نهفي
يعكنّ انُٓائ .ٙي ذعٕو اإلعاقج إي ف ٙانًقهناخ انر ٙذؽصم تٓا انبانة عهٗ قنظح ا م يٍ .%75
يـــــبدة ( ) 22
ٚؽٍة ذقكٚه انًقهن كًا ظاء تانًاقج (ٚٔ )19ؽٍة انًعكل انفصه ٙكاٜذ: ٙ
ٚ .1ؤـ م ؼااليم ظيهب َقياغ كيم يقيهن في ٙعيكق ٔؼيكاخ انًقيهن ٔذكيهن ْيمِ انعًهٛيح تانٍُيثح نعًٛي انًقيهناخ انريٙ
ٌعهد نهبانة فْ ٙما انفصم.
 إ .تٌٕكنج
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ٚ .2ؤـم يعًٕ يا ؼصم عه ّٛف ٙانفقهج (ٚٔ )1قٍى عهٗ يعًٕ ٔؼكاخ انًقهناخ انرٌ ٙعهد نّ نهفصم انكناٌ.ٙ
ٚ .3عرثه انُاذط يٍ انفقهج ( )2انًعكل انفصه.ٙ
يـــــبدة ( ) 23
ٚؽٍة انًعكل انرهاكً ٙتعك كم فصم قنأٌ ، ٙانًعكل انرهاكً ٙانُٓائ ٙتُفً انبهٚقيح انًُصيٕص عهٓٛيا تانًياقج ()22
تعك إظهاء انرعكٚالخ انًُصٕص عهٓٛا ف ٙانًاقج (.)19

 انغُبة عٍ االيتسبَبث
يـــــبدة ( ) 24
 .1ذعرثه لعمان انغٛاب عٍ اييرؽاَاخ انُٓائٛح يقثٕنح ف ٙؼانح ذقكٚى قنٛم يهظ ٙفعه ٙلٔ ل٘ اهٔف ٓهٚيح يقثٕنيح
يٍ ثم لٌرال انًقهن ٔانقٍى انًفرص عهٗ لٌ ذقكو ْمِ األعمان إنٗ انقٍى انًفرص ـالل يكج ي ذىٚك عيٍ لٌيثٕ
يٍ ذانٚؿ اييرؽاَاخ.
 .2ف ٙؼانح عكو ثٕل انقٍى انًفرص نعمن انغٛاب ٚؽصم انبانة عهٗ قنظح الفه (  ) 0ف ٙانًقهن.
 .3ف ٙؼانح ثٕل انقٍى انًفرص نعمن انغٛاب ٔيٕافقح لٌيرال انًقيهن ٚؽيكق يٕعيك آـيه ناليرؽاَياخ في ٙيٕعيك ل صياِ
لٌثٕعاٌ يٍ ذانٚؿ اييرؽاٌ ٔٚعبٗ انبانة قنظح الفه (  ) 0إلا ذفهف عٍ اييرؽاَاخ.

 ششوط انتخشج
يـــــبدة ( ) 25
ًُٚػ انبانة شٓاقج انًاظٍرٛه ف ٙذقُٛح انًعهٕياخ إلا اٌرٕفٗ ان هٔغ انرانٛح :
 .1لٌ ٚرى تُعاغ كم انًقهناخ نهثهَايط انكناٌ ٙانًعك يٍ ثم انكهٛح لٔ انقٍى انًفرص.
 .2اَعاو نٌانح ذقثهٓا ٔ ذعٛىْا نعُح انًُا ح.
 .3لٌ ٚؽصم عهٗ يعكل ذهاكًَٓ ٙائ ٙيٚقم عٍ .%75
 .4لٌ ذرٕفه ف ّٛان هٔغ األـهٖ انر ٙذُص عهٓٛا انالئؽح انعايح ٔ ْمِ انالئؽح.

 اإلَـــزاس:
يـــــبدة ()26
ٚ .1رؽصم انبانة عهٗ إَمان إلا ؼصم عهٗ يعكل ذهاكً ٙل م يٍ (.)%75
 إ .تٌٕكنج

انالئؽح انكاـهٛح نهكناٌاخ انعهٛا تكهٛح ذقُٛح انًعهٕياخ  -ظايعح تُغاو٘.
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 .2إلا اـفق ف ٙإٌ ذعاو نٌانرّ.

 انفـصـــم
يـــــبدة ( ) 27
ٚفصم انبانة ُٔٚرٓ ٙؼقّ ف ٙايٌرًهان ف ٙانكناٌح ف ٙإؼكٖ انؽايخ انرانٛح :
 .1إلا اَقب عٍ انكناٌح فصه ٍٛقناٌ ٍٛٛيرران ٍٛٛتكٌٔ عمن يقثٕل.
 .2إلا ذؽصم عهٗ ذقكٚه عاو ا م يٍ ( )%45ف ٙفصه ٍٛقناٌ ٍٛٛيٍ انفصٕل انكناٌٛح األنتعح األٔنٗ.
 .3إلا ذؽصم عهٗ شالز إَماناخ ( ي  ٚرهغ لٌ ذكٌٕ يررانٛح ).
 .4إلا اٌرُفك انؽك األ صٗ نًكج انكناٌح انًُصٕص عهٓٛا تانًاقج ( ، )4فقهج (لٔيً) يٍ ْمِ انالئؽح.

 انًخبنفبث و انعقىببث واإلخشاءاث انتأدَبُت
يـــــبدة ( ) 28
ٚبثييق ت ي ٌ انًفانفيياخ ٔ انعقٕتيياخ انر قٚثٛييح ٔاإلظييهاءاخ انفاالييح تييمنك يييا ظيياء تالئؽييح انكناٌييح ٔاييرؽاَيياخ ٔانر قٚيية
تانعايعاخ ٔيؤٌٍاخ انرعهٛى انعان ٙانصاقنج تقهان يٍ انهعُح ان عثٛح انعايح.

 أزكبو ختبيُت
يـــــبدة ( ) 29
فًٛا نى ٚهق لكهِ تالئؽح انكهٛح ذبثق ت َّ يئؽح انكناٌاخ انعهٛا تانكاـم انصاقنج تقهان يٍ انهعُح ان عثٛح انعايح.
**.*.*.

ٚعرًك/
لي ٍٛانهعُح ان عثٛح تانكهٛح.

ٚعرًك/
لي ٍٛانهعُح ان عثٛح تانعايعح.

 إ .تٌٕكنج

