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 2014ّٔٛرط إعبثخ إِزؾبْ اٌغيٌٛٛعيب ٚاٌؼٍَٛ اٌجيئيخ اٌضبٔٛيخ اٌؼبِخ 

 ( دسعخ15: )إعبثخ اٌغؤاي األٚي    

 .اٌّٛعبد اٌضٌضاٌيخ  (ة)- 1 : إعبثخ اخزش (                         أ 

 .رىٛيٓ اٌغشاصيُ  (عـ)- 2                                                    

 .ٚعٛد ػبئك ثبٌّغشٜ  (أ)- 3                                                    

 .اٌؾفبفيخ  (ة)- 4                                                    

 . اٌزشعيت اٌىيّيبئٝ ٌٍقخٛس اٌشعٛثيخ  (أ)- 5                                                   

  ...إعبثخ ِب اٌفشق ثيٓ (                        ة

 :اٌؼًّ اٌٙذِٝ ٌٍغيٛي ٚاٌؼًّ اٌٙذِٝ اٌىيّيبئٝ ٌٍّيبٖ األسميخ - 1  

 اٌؼًّ اٌٙذِٝ اٌىيّيبئٝ ٌٍّيبٖ األسميخ اٌؼًّ اٌٙذِٝ ٌٍغيٛي

  رىزغؼ اٌغيٛي ِبيمبثٍٙب ِٓ ىيٓ ٚسِبي ٚؽقٝ ٚؽزٝ اٌغالِيذ ♣
    اٌىجيشح إرا وبْ اٌغيً لٛيًب ،

  (اٌخٛس) رغبػذ ٘زٖ اٌؾٌّٛخ ػٍٝ ٔؾذ ٚرؼّيك ِغشٜ اٌغيً ♣
    اٌزٜ يضداد ػّمٗ ِغ ِشٚس اٌضِٓ ،

  ٚيزنؼ ػًّ اٌغيٛي ثذسعخ أوجش فٝ اٌقؾشاء ٌٕذسح ِبثٙب ♣
 .    ِٓ ٔجبربد 

  CO2  إؽزٛاء اٌّيبٖ األسميخ ػٍٝ أِالػ ؽبِنيخ ِزاثخ ٚ -1 ♣

 . فٝ اٌقخٛس اٌغيشيخ رىٛيٓ اٌّغبساد       رؼًّ ػٍٝ 
 

  اٌّيبٖ اٌمٍٛيخ أٚ اٌّخزٍيخ ثبألؽّبك اٌؼنٛيخ رزيت اٌغيٍيىب -2   

         اٌزٝ رؾً ِؾً اٌّٛاد اٌغيشيخ فٝ اٌؾفشيبد أِٚؾً أٌيبف 
  .       األؽغبس اٌّزؾغشح

 
  :( إٌغيظ–ِٓ ؽيش ٔٛع اٌقخش )اٌشايٛاليذ ٚاٌغبثشٚ - 2  

 اٌغبثشٚ اٌشايٛاليذ ٚعٗ اٌّمبسٔخ

 ٔٛع اٌقخش- 1  

 

 إٌغيظ- 2  

 (عشأيزٝ)فخش ٔبسٜ ثشوبٔٝ ؽبِنٝ  
 

  رىْٛ ثٍٛسارٗ وضيشح اٌؼذد  خفٝ أٚ دليك اٌزجٍٛس
 فغيشح اٌؾغُ الرشٜ ثبٌؼيٓ اٌّغشدح ؽيش يجشد اٌقٙيش 

ثغشػخ لشة عيؼ األسك ٚفٛق عيؾٙب ثؼذ خشٚعٗ 
 .ػٍٝ فٛسح ؽُّ أصٕبء اٌضٛساْ اٌجشوبٔي 

 (ثبصٌزٝ) فخش ٔبسٜ عٛفٝ لبػذٜ 
 

خؾٓ راد ثٍٍٛساد وجيشح اٌؾغُ لٍيٍخ اٌؼذد رشٜ ثبٌؼيٓ 
اٌّغشدح ألْ اٌزجشيذ ثيٝء فٝ ثبىٓ األسك فيؼيٝ فشفخ 

 .ٌزغّغ أوجش لذس ِٓ األيٛٔبد ؽٛي ِشوض اٌزجٍش اٌٛاؽذ 

 
 :اٌىبئٕبد إٌّزغخ ٌٍغزاء ٚاٌىبئٕبد اٌّغزٍٙىخ ٌٍغزاء - 3  

 اٌىبئٕبد اٌّغزٍٙىخ ٌٍغزاء اٌىبئٕبد إٌّزغخ ٌٍغزاء

٘ٝ إٌجبربد اٌخنشاء اٌزٝ رؾٛي ىبلخ اٌؾّظ اإلؽؼبػيخ إٌٝ ىبلخ 
ويّيبئيخ ِذخشح فٝ اٌغزاء ػٓ ىشيك ػٍّيخ اٌجٕبء اٌنٛئٝ ٚرؼزّذ عبئش 

 .اٌىبئٕبد اٌؾيخ ػٍٝ إٌجبربد اٌخنشاء ثقٛسح ِجبؽشح أٚ غيش ِجبؽشح 

 

٘ٝ اٌىبئٕبد اٌزٝ رؼزّذ ػٍٝ إٌجبربد اٌخنشاء وغزاًء ٌٙب ٚرٕمغُ ٌٕٛػيٓ 
 .٘ٝ ؽيٛأبد رزغزٜ ِجبؽشح ػٍٝ إٌجبربد :  ؽيٛأبد ػؾجيخ ♥: ّ٘ب 

٘ٝ ؽيٛأبد رزغزٜ ػٍٝ ؽيٛأبد  : (آوالد ٌؾَٛ  ) ؽيٛأبد ِفزشعخ ♥
 .أخشٜ عجك أْ رغزد ػٍٝ إٌجبربد 

 
 .يٕؾؤ ٔزيغخ ؽذ اٌيجمبد ألٔٗ فبٌك ػبدٜ  3اٌزشويت سلُ  (أ)-  1 (                     عـ

  :    2 ، 1اٌفشق ثيٓ اٌزشويجيٓ  (ة)                               

 2اٌزشويت سلُ  1اٌزشويت سلُ 

ٚ٘ٛ ػجبسح ػٓ فبٌميٓ ػبدييٓ رزؤصش ثّٙب  (عبرش)فبٌك ثبسص  
  .اٌغفٍٝاٌقخٛس ٚيزؾذاْ فٝ فخٛس اٌؾبئو 

ػجبسح ػٓ فبٌميٓ ػبدييٓ رزؤصش ثّٙب ٚ٘ٛ  (خٕذلٝ)فبٌك خغفٝ 
  .اٌؼٍٜٛاٌقخٛس ٚيزؾذاْ فٝ فخٛس اٌؾبئو 

                       
 :اٌّؼذْ ثبٌٕغجخ ٌٍغيٌٛٛعٝ اٌّزخقـ ٘ٛ  (أ)-  2                            

 ٚؽىً ثٍٛسٜ ِّيض يٕزظ ػٓ رشريت رساد  (يّىٓ اٌزؼجيش ػٕٗ) ِبدح فٍجخ غيش ػنٛيخ رزىْٛ فٝ اٌيجيؼخ ٌٚٙب رشويت ويّيبئٝ ِؾذد 
 .      اٌؼٕبفش اٌّىٛٔخ ٌٗ فٝ اٌٙيىً اٌجٕبئٝ 

                         

 :ويفيخ اٌزغٍت ػٍٝ إعزٕضاف اٌّؼبدْ ثبٌمؾشح األسميخ  (ة)                                
 .   إعزخذاَ ثذائً ٌٍّؼبدْ ِضً اٌٍذائٓ ، ؽيش أوذد اٌذساعبد أْ وّيبد اٌّؼبدْ اٌّزجميخ فٝ األسك رزشاعغ ثغشػخ - 1   

 .إػبدح إعزخذاَ اٌّؼبدْ ٚرٌه ثقٙش اٌّقٕٛػبد اٌّؼذٔيخ اٌزٝ أفجؾذ غيش فبٌؾخ ٌإلعزؼّبي صُ إػبدح رؾىيٍٙب - 2   
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 ( دسعخ15 : )إعبثخ اٌغؤاي اٌضبٔٝ

  :اٌّقيٍؼ اٌؼٍّٝ (                         أ
 اٌيؾبٌت اٌؾّشاء- 2                      (اٌغيِٛٛسفٌٛٛعيب)ػٍُ رنبسيظ األسك - 1                            

 اٌىيشٚعيٓ- 5اإلٔمشاك        - 4اٌخٛاؿ اٌجقشيخ                           - 3                                

  :ٚمؼ ثبٌشعُ ٚاٌجيبٔبد- 1 (                           ة
 

 
                                    

                                                     

 :اٌقخٛس اٌزٝ رقٍؼ ٌزغّيغ ٚرخضيٓ اٌجزشٚي ٚاٌّيبٖ األسميخ ٘ٝ - 2                             

  اٌؾغش اٌشٍِٝ –فخٛس اٌخضاْ اٌشًِ ) ،  ٚاٌغجت فٝ رٌه ٘ٛ أٔٗ فخٛس سعٛثيخ ِغبِيخ فخش سٍِٝ                                       
 .ٌٍجزشٚي ٚاٌّيبٖ األسميخ ( ِقبيذ)اٌزٝ رؼًّ وّىبِٓ ( اٌضٕيبد)ٚاٌزٝ رىْٛ اٌييبد  ( اٌؾغش اٌغيشٜ–                                       

 

  :ٔبلؼ اٌؼجبسح اآلريخ- 1 (                          عـ

 
 :رؤدٜ األؽغبس خذِبد ػذيذح ٌٍجيئخ اٌزٝ رٛعذ فيٙب ؽيش  (أ)                                 

 .رؼًّ األؽغبس وّقفبح ىجيؼيخ ٌغبص صبٔٝ أوغيذ اٌىشثْٛ وّب رّذٔب ثغبص األوغغيٓ  : فٝ إٌّبىك اٌقٕبػيخ- 1

 .ثبإلمبفخ ٌّب عجك رؼًّ األؽغبس وّقذاد ٌٍشيبػ ٌؾّبيخ اٌّضسٚػبد ٚرٛفش اٌظً ٚاٌخؾت :  فٝ إٌّبىك اٌضساػيخ- 2

 . اٌزٜ يغزٜ اٌزشثخ ٚيؾبفظ ػٍٝ خقٛثزٙب اٌذثبيرزؾًٍ األٚساق اٌّزغبليخ ِٓ األؽغبس ِىٛٔخ  (أ : فٝ اٌغبثبد- 3

  دسعخ ؽشاسح صبثزخ ٌٍؾيٛأبد فزٛفش ٍِغؤ ِٕبعت ٌٙب رؤِٓ (                  ة
  اٌٛسق ٚاٌّالثظ ٌقٕبػخِٛسد ِزغذد ٌٍخؾت ٚاٌغٍيٍٛص اٌالصِيٓ  (                  عـ

 
 :يؤدٜ رؼذيً اٌجيئخ إٌٝ إٔمشاك اٌىضيش ِٓ أٔٛاع اٌىبئٕبد اٌؾيخ ؽيش  (ة)                               

 ٘ٛ اٌزغييش فٝ اٌجيئخ ثئصاٌخ اٌغيبء إٌجبرٝ ثبٌميغ أٚ اٌؾشق أٚ ثئصاٌخ األؽشاػ ٚإلبِخ إٌّؾآد ، ٚرغفيف اٌّغزٕمؼبد     :  رؼذيً اٌجيئخ  
 .                    ٚرؾٛيً األٔٙبس ٚإلبِخ اٌغذٚد ٚؽفش إٌّبعُ ٚغيش٘ب 

  :إٌبرغخ ػٓ رؼذيً اٌجيئخ (اآلصبس)األمشاس  ♣

 اٌّمذط اٌٍزيٓ وبٔب ِٓ ػالِبد اٌؾيبح اٌّقشيخ  أثِٕٛغً ٚىبئش ٔجبد اٌجشدٜ أدٜ رغييش اٌجيئخ فٝ اٌذٌزب ٚأػبٌٝ إٌيً إٌٝ إخزفبء- 1   

 .       اٌمذيّخ 

  عٕخ اٌّبميخ ٚال صاٌذ ػٍّيبد اٌزذِيش ِزٛافٍخ ٚٔزظ ػٓ 150ِٓ اٌغبثبد اإلعزٛائيخ فٝ اٌؼبٌُ خالي اٌـ  %  40رذِيش ؽٛاٌٝ  - 2  

 :      رٌه 
 . رٙذيذ اٌىضيش ِٓ اٌضذييبد ٚاٌضٚاؽف اٌزٝ رؼيؼ ثيٓ أؽغبس رٍه اٌغبثبد ♥.       إثبدح اٌؼذيذ ِٓ اٌييٛس إٌبدسح ♥       
 . اٌمنبء ػٍٝ ػذد ٘بئً ِٓ اٌؼٕبوت ٚاٌؾؾشاد ٚاٌذيذاْ اٌزٝ رضدؽُ ثٙب اٌغبثبد اإلعزٛائيخ ♥       

 .  ٚاٌزٙذيذ ثفٕبئٙب ٔزيغخ رغفيف اٌجؾيشاد ٚإلبِخ اٌغذٚد ٌٍزؾىُ فٝ األٔٙبس اٌييٛس اٌّبئيخ اٌّٙبعشحاإلمشاس ثبٌىضيش ِٓ - 3   

 

  :األعضاء اٌزٝ يزىْٛ ِٕٙب اٌجشوبْ- 2                              
  .            فٛ٘خ اٌجشوبْ (ا:  أعضاء ٘ٝ 3  

 .رٕذفغ ِٓ خالٌٙب اٌّٛاد اٌجشوبٔيخ إٌٝ اٌفٛ٘خ  : ٌمقجخا (                    ة
  .يّضً ؽىً اٌجشوبْ ٚرٛعذ ثٗ فزؾخ فٛ٘خ اٌجشوبْ : اٌّخشٚه (                    عـ

 إرغبٖ اٌشيبػ

 إرغبٖ ؽشوخ اٌىضجبْ

إٌزٛاء 
 ٔٙشٜ

ثؾيشح 

 لٛعيخ

 ِشاؽً رىٛيٓ اٌجؾيشاد اٌمٛعيخ (ة)ؽشوخ اٌىضجبْ اٌشٍِيخ                                         (أ)      

  :ِشاؽً رىٛيٓ اٌجؾيشاد اٌمٛعيخ (ة)                 
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 ( دعخ15 : )إعبثخ اٌغؤاي اٌضبٌش  

 
  : ػًٍ ٌّب يؤرٝ (                          أ

 :اٌؾٍمبد األٌٚٝ فٝ عٍغٍخ اٌغزاء اٌجؾشيخ أُ٘ ِٓ اٌؾٍمبد اٌزبٌيخ ِٓ ؽيش اٌيبلخ - 1                            
 رؾزٜٛ ػٍٝ أوجش لذس ِٓ اٌيبلخ اإلٔزبعيخ ِضً اٌٙبئّبد إٌجبريخ ٚاٌٙبئّبد اٌؾيٛأيخ ؽيش أْ  ألٔٙب                                

                                      اٌيبلخ رزٕبلـ ثّمذاس اٌؼؾش ػٕذ إٔزمبٌٙب ِٓ ؽٍمخ غزائيخ ألخشٜ ٌٚزٌه رغشٜ اٌجؾٛس ٌزّٕيخ اٌٙبئّبد
 . ٚعّؼٙب وغزاء ٌإلٔغبْ أٚ ػٍف ٌٍّبؽيخ ٌزٛافش٘ب ٚعشػخ رىبصش٘ب  (اٌجالٔىزْٛ)                                     إٌجبريخ ٚاٌؾيٛأيخ 

 

  :إخزالف األؽىبي اٌجٍٍٛسيخ ٌٍّؼبدْ- 2                               

 ثبٌٕظبَ اٌجٍٍٛسٜ ٌٙب ٚاٌزٜ يؼزّذ ػٍٝ دسعخ ّٔٛ ِؾبٚس٘ب فٝ اإلرغب٘بد  (ؽىٍٙب)                                    رشرجو ٘يئخ اٌجٍٍٛسح 
 :                                   اٌضالصخ ٌٍفنبء ٚرؼزّذ أينًب ػٍٝ صٚايب ِيً ٘زٖ اٌّؾبٚس وّب يٍٝ 

 إرا ّٔذ فٝ اإلرغب٘بد اٌضالصخ ثٕفظ اٌذسعخ ٚرىْٛ راد دسعخ رىٛس ػبٌيخ أٜ ألشة إٌٝ ؽىً اٌىشح : ِزغبٚيخ األثؼبدثٍٛسح  ( أ    
 .                                    أٚ اٌّىؼت 

 .إرا ّٔذ فٝ إرغبٖ ٚاؽذ أوضش ِٓ اإلصٕيٓ اآلخشيٓ  : ػّذأيخثٍٛسح  (     ة
 .إرا ّٔذ فٝ إرغبٖ ٚاؽذ أوضش ِٓ اإلصٕيٓ اآلخشيٓ ِغ صيبدح اإلعزيبٌخ فٝ ٘زا اإلرغبٖ  : إثشيخثٍٛسد  (     عـ
 .إرا ّٔذ فٝ إرغب٘يٓ أوضش ِٓ اإلرغبٖ اٌضبٌش  : لشفيخثٍٛسح  (     د 
 . إرا ّٔذ فٝ إرغب٘يٓ أوضش ِٓ اإلرغبٖ اٌضبٌش ِغ صيبدح ٔغجخ اٌزفٍيؼ  : ثٍٛسح ففبئؾيخ (     ٘ـ

  :رىْٛ رؼشعبد ٚإٌزٛاءاد فٝ ثؼل ِغبسٜ األٔٙبس - 3                            

  اٌزٝ يزُ فيٙب إٌؾذ ؽيش يٕؾذ إٌٙش فٝ أؽذ عٛأجٗ أوضش ِٓ اآلخش اٌقخش ىجمخ فالثخ إخزالف                                ثغجت 
 .                                فززىْٛ اٌّيبٔذسص 

 

 :اإلٔمشاك ؽذس ىجيؼٝ فٝ اٌزيٛس - 4                          
 :اإلٔمشاك ػًِّٛب ٘ٛ ؽذس ىجيؼٝ فٝ اٌزيٛس  إرا وبْ ِٓ فٕغ اٌيجيؼخ ٚيزنؼ رٌه فيّب يؤرٝ     
 .لذ رخزفٝ أفشاد إٌٛع اٌٛاؽذ رذسيغيًب ٌؼذَ لذسرٙب ػٍٝ اٌزٕبفظ ِغ غيش٘ب  (   أ

 أٚ رخزفٝ عّبػبد إٌٛع وٍٗ خالي ػقش عيٌٛٛعٝ لقيش وّب ؽذس ٌٍذيٕبفٛساد ٚغيش٘ب ِٓ اٌضٚاؽف اٌؼّاللخ فٝ ٔٙبيخ اٌؼقش اٌىشيزبعٝ  (   ة
  عٕخ ٚؽً ِؾٍٙب  أٌف13 عٕخ ٚؽٍذ اٌضذديبد اٌمذيّخ ِؾٍٙب ، ٚأينًب إخزفبء اٌضذييبد اٌىجيشح فٝ ٔٙبيخ صِٓ اٌجٍيغزٛعيٓ ِٕز  ٍِي70ْٛ        ِٕز 

 .        اٌضذييبد اٌؾذيضخ ٚفٝ وً األؽٛاي ال يؾذس إخزالي فٝ اٌزٛاصْ اٌجيئٝ 
 .ٚلذ يزضآِ اإلٔمشاك ِغ رغيشاد ِٕبخيخ مبسح ثبٌجيئخ ٚٔجبربرٙب فزضٚي رٍه إٌجبربد ٚرغٛع اٌؾيٛأبد اٌزٝ رزغزٜ ػٍيٙب إٌٝ ؽذ اٌٙالن  (   عـ
 ِب لذ رخزفٝ أٔٛاع ِؼيٕخ ِٓ اٌجيئخ ثغجت غضٚ أٔٛاع أخشٜ دخيٍخ لبدسح ػٍٝ إٌّبفغخ ٚىشد األٔٛاع األفٍيخ أٚ إلزالػٙب ىجمًب  (   د 

  .أٜ األلذس ػٍٝ ػٍٝ اٌزؼبيؼ ِغ ظشٚف اٌجيئخ ٚاإلفبدح ِٓ ِٛاسد٘ب ٚاٌزؼبًِ ِغ أؽيبئٙب األخشٜ: ٌمبْٔٛ اٌيجيؼخ اٌجمبء ٌألفٍؼ         

 :رؾٛي اٌقخش إٌبسٜ أٚ اٌشعٛثٝ إٌٝ فخش ِزؾٛي فٝ ثبىٓ األسك - 5                            
 ٔزيغخ إسرفبع اٌؾشاسح ٚاٌنغو فٝ ثبىٓ األسك فيقجؼ اٌقخش فٝ ؽبعخ إٌٝ إػبدح رٛاصٔٗ ٚرجٍٛسٖ ٌيزالءَ ِغ ٘زٖ اٌظشٚف اٌغذيذح 
ؽيش رزغيش ِؼبدٔٗ ٌّؼبدْ عذيذح ٚيقجؼ إٌغيظ أوضش رجٍشًا ؽيش رّٕٛ اٌجٍٍٛساد ٚيضداد ؽغّٙب ثبٌؾشاسح ٚرزشرت ِؼبدٔٗ فٝ إرغب٘بد 

 .ػّٛديخ ػٍٝ إرغبٖ رؤصيش اٌنغو اٌٛالغ ػٍيٙب أصٕب ّٔٛ٘ب ٌزمٍيً أصشٖ 
 

  :اؽشػ اٌؼجبساد اآلريخ- 1 (                     ة

 :ِٓ ىشق ِؼبٌغخ إعزٕضاف اٌّٛاسد إػبدح إعزخذاَ اٌّٛاد  (أ)                            

 .ِؼبٌغخ اٌّبء اٌّغزؼًّ فٝ إٌّبصي ثؾيش يقجؼ فبٌؾًب ِشح أخشٜ ٌإلعزؼّبي فٝ أغشاك ِؼيٕخ وشٜ اٌغبثبد اٌخؾجيخ - 1

 .إػبدح إعزخذاَ صيٛد اٌغيبساد ٚاٌجيبسيبد ثؼذ ِؼبٌغزٙب - 2

 .فٙش اٌّقٕٛػبد اٌّؼذٔيخ اٌزٝ ٌُ رؼذ فبٌؾخ ٌإلعزخذاَ وٙيبوً اٌغيبساد اٌجبٌيخ ٚاٌخشدح ٚإػبدح رؾىيٍٙب ٚإعزخذاِٙب - 3
 :إٌظبَ اٌجيئٝ اٌجؾشٜ يغزخذَ فنالرٗ  (ة)                        

 رخشط فنالد ػنٛيخ رغزؼًّ فٝ رغزيخ اٌيؾبٌت اٌزٝ رزغزٜ ػٍيٙب األعّبن ٚ٘ىزا ال رجمٝ ٘زٖ اٌفنالد فٝ ِبء  : ألعّبنا- 1    

 .                  اٌجؾش اٌزٜ يظً ِؾزفظًب ثقفبرٗ 

 رخشط صبٔٝ أوغيذ اٌىشثْٛ فٝ ػٍّيخ اٌزٕفظ فزغزخذِٗ إٌجبربد اٌجؾشيخ فٝ ػٍّيخ اٌجٕبء اٌنٛئٝ  : اٌىبئٕبد اٌؾيخ اٌجؾشيخ- 2  

                                    اٌزٜ يٕزظ ػٕٙب اٌّٛاد اٌؼنٛيخ ثبإلمبفخ إٌٝ غبص األوغغيٓ اٌالصَ ٌؼٍّيخ اٌزٕفظ ٚ٘ىزا رظً ٔغجخ 
 .                                      اٌغبصيٓ صبثزخ فٝ اٌّبء 
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  :اوزت ٔجزح ِخزقشح ػٓ- 2                            

 :إٌّظِٛبد اٌجيئيخ اٌشئيغيخ  (أ)                              

 اٌّؾيو اإلعزّبػٝ (اٌزىٌٕٛٛعٝ)اٌّؾيو اٌّقٕٛع  اٌّؾيو اٌؾيٜٛ

  ٘ٛ إٌّظِٛخ اٌزٝ رزىْٛ ِٓ اٌؾيض اٌزٜ ♣
     رٛعذ فيٗ اٌؾيبح ٚ٘ٛ يغّغ ثيٓ اٌيجمبد 

     اٌغفٍٝ ِٓ اٌغالف اٌغبصٜ ٚاٌيجمبد 
  ِٚب اٌّبئٝ ٚاٌغالف األسك ِٓ اٌغيؾيخ    

 .    ثٙب ِٓ ػٛاًِ إيىٌٛٛعيخ ِخزٍفخ 

  ٘ٛ إٌّظِٛخ اٌزٝ رنُ وً ِبفٕؼٗ اإلٔغبْ♣
     ٚألبِٗ فٝ اٌّؾيو اٌؾيٜٛ ِٓ ِٕؾآد ٌؾفظ 
     ِيبٖ األٔٙبس ٚاٌّغبوٓ ٚاٌّقبٔغ ٚاٌّضاسع

     ِٚشاوض اٌيبلخ ٚؽجىبد اٌّٛافالد 
 .    ٚؽجىبد اٌشٜ ٚاٌقشف 

  ٘ٛ إٌّظِٛخ اٌزٝ رنُ وً ِبألبِٗ اإلٔغبْ♣
     ِٓ ِؤعغبد يؼزّذ ػٍيٙب فٝ إداسح اٌؼاللبد

     اٌذاخٍيخ ثيٓ أفشاد اٌّغزّغ ٚاٌؼاللبد ثيٓ
     اٌّغزّغ ٚإٌّظِٛبد  األخشٜ اٌيجيؼيخ

 .    ٚاٌّؾيذح 

 . ٚرزفبػً ٘زٖ إٌّظِٛبد اٌضالس ِغ ثؼنٙب اٌجؼل ٚ٘زٖ اٌزفبػالد اٌّزؾبثىخ رّضً ٔجل  اٌؾيبح ثبٌٕغجخ ٌٍّغزّغ اٌجؾشٜ ♣

 :دٚس اٌذٌٚخ فٝ ػالط ِؾىٍخ اٌضؽف اٌؼّشأٝ ٚرٕبلـ األسامٝ اٌضساػيخ  (ة)                                   
 .أٔؾؤد اٌذٌٚخ ػذد ِٓ اٌّذْ اٌغذيذح فٝ األسامٝ اٌقؾشاٚيخ غيش اٌّضسٚػخ - 1

 . رؾغيغ إلبِخ اٌّؾشٚػبد اٌقٕبػيخ فٝ ٘زٖ اٌّذْ ٚرٛفيش اٌّشافك ٚاٌّغبوٓ ٚاٌّذاسط ٚاٌخذِبد ثٙب - 2

 .أفذسد اٌذٌٚخ اٌزؾشيؼبد اٌزٝ رؾشَ اٌجٕبء ػٍٝ األسامٝ اٌضساػيخ - 3

 
  :  اآلصبس اٌّزشرجخ ػٍٝ وً ِٓ (                         عـ

 :ٚفشح اٌؼٕبفش اٌّغزيخ فٝ اٌّيبٖ اٌغيؾيخ اٌّزؾشوخ - 1                              
ػٕذِب رزٛافش اٌّغزيبد ِضً أِالػ اٌفٛعفبد ٚإٌزشاد فٝ اٌّيبٖ اٌغيؾيخ يغبػذ رٌه ػٍٝ رىٛيٓ اٌجشٚريٓ فٝ خاليب إٌجبربد اٌجؾشيخ ِّب 

 .يؼًّ ػٍٝ إصد٘بس اٌؾيبح إٌجبريخ فٝ ىجمبد اٌّيبٖ اٌؼٍيب فزضداد اٌؾيٛأبد اٌزٝ رزغزٜ ػٍيٙب ٚرىضش األعّبن رجؼًب ٌزٌه 
     

 :ٚعٛد اٌجىزشيب اٌشِيخ فٝ إٌظبَ اٌجيئٝ - 2                               
 ؽيش رؾًٍ ثمبيب اٌؾيٛأبد ٚإٌجبربد اٌّيزخ ٚريٍك ِشوجبد ػٕبفش اٌىشثْٛ  : ٘ٝ ِٓ اٌىبئٕبد اٌّؾٍٍخ ٚاٌزٝ رؼًّ  وؾبسط ٌٍيجيؼخ

                                                            ٚاٌفٛعفٛس ٚإٌيزشٚعيٓ ٚغيش٘ب إٌٝ اٌزشثخ ٌيؼبد إعزخذاِٙب فزؤِٓ إعزّشاسيخ اٌؾيبح
 .                                                         فٝ إٌظبَ اإليىٌٛٛعٝ 

                    

 :عمٛه اٌّجيذاد اٌفيشيخ ٚاٌؾؾشيخ ػٍٝ اٌزشثخ اٌضساػيخ - 3                               
 .رغمو اٌّجيذاد ػٍٝ اٌزشثخ فزٍٛصٙب  (أ.

 اٌمنبء ػٍٝ ؽؾشاد ٔبفؼخ وبٔذ رزغزٜ ػٍٝ ؽؾشاد مبسح فزقجؼ اٌنبسح آفبد صساػيخ  (ة
 . فمذاْ اٌجىزيشيب اٌؼمذيخ ٌّّيضارٙب اٌؾىٍيخ ٚاٌٛظيفيخ ػًٍّب ثؤْ ٌٙزٖ اٌجىزيشيب دٚس سئيغٝ فٝ رضجيذ إٌيزشٚعيٓ اٌغٜٛ  (عـ
 .ِٛد ديذاْ األسك اٌزٝ وبٔذ رمَٛ ثؼٍّيخ رٙٛيخ اٌزشثخ ٚرٛفيش إٌيزشٚعيٓ ٌٍجىزيشيب اٌؼمذيخ ٌزضجزٗ  (د 
 

 :صساػخ اٌمّؼ خالي ؽٙشٜ فجشايش ِٚبسط - 4                              
 . ٚرٌه ٌؼذَ ِالئّخ اٌؼٛاًِ اٌجيئيخ ٌٍزغيشاد اٌذاخٍيخ اٌالصِخ ٌىٝ يقً إٌجبد إٌٝ ِشؽٍخ اإلص٘بس يّٕٛ خنشيًب فمو ٌٚٓ يض٘ش أٚ يضّش 

                   

 :صيبدح اٌجخش ٚٔمـ األِيبس أٚ ِقجبد األٔٙبس فٝ اٌخٍيظ اٌؼشثٝ - 5                              
 .ٌزش /  عُ 40                                             يؤدٜ رٌه إلسرفبع دسعخ اٌٍّٛؽخ فزقً 
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 ( دسعخ15 : )اٌغؤاي اٌشاثغ إعبثخ

  :فغش ِب يؤرٝ (                          أ

 :يؼزجش اٌّبط ِٓ األؽغبس اٌىشيّخ - 1                             
 ؽيش أْ األؽغبس  فٙٛ أػٍٝ اٌّؼبدْ فالدح ٚيخذؽٙب عّيؼب 10= ثغجت إسرفبع فالدرٗ  (                                     أ

 . دسعخ ػٍٝ ِميبط ِٛ٘ظ ٌٍقالدح 7,5                                        اٌىشيّخ اٌيجيؼيخ فالدرٙب رضيذ ػٓ 

 يفشق ؽؼبع اٌنٛء اٌغبلو ػٍيٗ ٔزيغخ إٔىغبسٖ ؽيش ( رالػت األٌٛاْ)يزّيض ثخبفيخ ػشك األٌٛاْ  (                                    ة
                                         إٌٝ اٌٍٛٔيٓ األؽّش ٚاٌجٕفغغٝ ثؾيش رؼيٝ أٚعٙٗ اٌزٝ يزؾذد ٚمؼٙب ثشيمًب ػبٌيًب

 .فٝ وً اإلرغب٘بد  (ِبعٝ ِٓ إٌٛع اٌالفٍضٜ)                                        

 : يؼزجش ىٛي فزشح إٌٙبس ػبِاًل ًِّٙب إلىالق ٘غشح اٌييٛس - 2                               

ػبِاًل ٘بًِب فٝ إىالق اٌٙغشح ثؾىً ِٕزظُ ٚدٚسٜ فمذ صجذ أْ ىٛي فزشح  (صيبدرٗ فٝ اٌشثيغ ٚٔمقٗ فٝ اٌخشيف  )يؼزجش ىٛي فزشح إٌٙبس 
 .إٌٙبس يؤصش فٝ ٔؾبه اٌييٛس ٚاٌزٜ يؤصش ثذٚسٖ فٝ ؽغُ اٌغذد اٌغٕغيخ اٌزٜ يضداد ثضيبدح ىٛي فزشح إٌٙبس ٚيمً ثٕمقبٔٙب 

 :رىٛيٓ اٌالوٌٛيش - 3                          
يزىْٛ ػٕذِب رقؼذ اٌّغّب ألػٍٝ خالي فزؾخ ميمخ فٝ اٌيجمبد ٚرىْٛ اٌّغّب ػبٌيخ اٌٍضٚعخ فال رٕزؾش أفميًب ثيٓ اٌيجمبد ٌٚىٓ رزغّغ 

  .(الوٌٛيش)ٚرنغو ػٍٝ ِبيؼٍٛ٘ب ِٓ اٌيجمبد ِىٛٔخ لجخ 

 : َ 200إٔزؾبس ٚرٕٛع إٌجبربد اٌجؾشيخ فٝ إٌّبىك األلً ػّمًب ِٓ - 4                          
ٌٚزٌه رىضش فيٙب إٌجبربد اٌجؾشيخ اٌزٝ رؾزبط اٌنٛء ٌٍميبَ  ( ِزش200ؽزٝ ػّك )ألْ إٌّيمخ اٌغيؾيخ فٝ اٌجؾبس عيذح اإلعزنبءح 

 . ِزش فٝ اٌجؾبس ٚرؾزبط ٌىّيخ مٛء وجيشح 15ثؼٍّيخ اٌجٕبء اٌنٛئٝ ِٚٓ أِضبرٙب اٌيؾبٌت اٌجٕيخ اٌزٝ رؼيؼ ؽزٝ ػّك 

 :أّ٘يخ ىجمخ األٚصْٚ - 5                           
 .رمٝ اٌجؾشيخ ِٓ ِخبىش اإلؽؼبػبد اٌىٛٔيخ اٌنبسح ِضً األؽؼخ فٛق اٌجٕفغغيخ اٌنبسح 

 

 :أػذ وزبثخ اٌؼجبساد ثؼذ رقٛيت ِبرؾزٗ خو فيٙب  (                             ة
 .يضداد ٔؾذ إٌٙش ٌّغشاٖ ػٕذ إٌّجغ - 1

 .اٌؾفبفيخ ٘ٝ خبفيخ رؼزّذ ػٍٝ لذسح اٌّؼذْ ػٍٝ إٔفبر اٌنٛء خالٌٗ - 2

 .غشد أثٛ اٌّؾبسيك ِٓ أُ٘ ٔٛارظ اٌؼًّ اٌجٕبئٝ ٌٍشيبػ - 3

 .رٕذفغ اٌّغّب فٝ إرغبٖ عيؼ األسك صُ ثشدد فٛق اٌغيؼ ٚوٛٔذ فخش رٚ ٔغيظ دليك - 4

 .يزُ دساعخ اٌمٛأيٓ ٚاٌظشٚف اٌّخزٍفخ اٌّزؾىّخ فٝ رىٛيٓ اٌيجمبد اٌقخشيخ ٚأِبوٓ رشعيجٙب ِٓ خالي ػٍُ اٌيجمبد - 5

 

  : ِب األعجبة اٌزٝ أدد إٌٝ (                             عـ
ثغجت : ؽشوخ اٌيجمبد اٌغيؾيخ ٌّيبٖ اٌجؾش ِٓ ِىبْ آلخش - 1  

 :اٌزيبساد اٌجؾشيخ اٌّؾشوخ ٌٍيجمبد اٌغيؾيخ ِٓ اٌّيبٖ ِٓ ِىبْ آلخش ٔزيغخ 
 . ثزغيش دسعخ اٌؾشاسح فٝ إٌّبىك اإلعزٛائيخ ػٕٙب فٝ إٌّبىك اٌميجيخ غيش  دسعخ وضبفخ اٌّبءد (أ

 اٌزٜ يجذأ عيشٖ فٝ خٍيظ اٌّىغيه ِزغًٙب إٌٝ اٌؾّبي اٌؾشلٝ ريبس اٌخٍيظ ٔزيغخ إخزالف ِؼذي اٌجخش ِٚٓ أِضٍزٙب رغيش دسعخ اٌٍّٛؽخ (ة

 :ثغجت  (اٌجبة األٚي ػٍَٛ ثيئيخ ):  إعبثخ أخشٜ.      فٝ اٌّؾيو األىٍغٝ 

 ِٛلغ اٌؾبىئ ِٓ ِٓ اٌّغبلو ٚاٌّقجبد ،( ؽشوخ اٌّذ ٚاٌغزس      عـ( إرغبٖ اٌشيبػ     ة (        ا
 .        وّب رزؾىً فٝ ثؼل اٌجؾبس ريبساد ِبئيخ مخّخ راد ِغبساد ِؼيٕخ رٛعٙٙب ؽشوخ دٚساْ األسك ٚدسعخ اٌؾشاسح ٚاٌىضبفخ 

 ثغجت: رىٛيٓ ٍِؼ اٌيؼبَ - 2
 ٘ٛ فخش سعٛثٝ ويّيبئٝ يزىْٛ ٔزيغخ رشعت األِالػ اٌزائجخ فٝ اٌّبء ٔزيغخ رجخش اٌّبء ٚصيبدح  (وٍٛسيذ فٛديَٛ) ٍِؼ اٌيؼبَ     

        رشويض األِالػ ٚيؾذس رٌه فٝ اٌجؾيشاد اٌّمفٌٛخ أٚ ؽجٗ اٌّمفٌٛخ أٚ فٝ اٌغجخبد اٌغبؽٍيخ ٚلذ اعزغً اإلٔغبْ ٘زٖ اٌظب٘شح فٝ
 .      اٌؾقٛي ػٍٝ ٍِؼ اٌيؼبَ ِٓ ِيبٖ اٌجؾش ثزجخيش٘ب فٕبػيًب فٝ اٌّالؽبد 

 :إخزالف ٌْٛ اٌجبصٌذ ػٓ ٌْٛ اٌغشأيذ - 3

 ٌْٛ فخش اٌغشٔيذ ٌْٛ فخش اٌجبصٌذ

أعٛد غبِك ٔزيغخ صيبدح ٔغجخ اٌؾذيذ فيٗ ؽيش أٔٗ فخش ٔبسٜ 
 .لبػذٜ اٌزشويت اٌىيّيبئٝ 

ثبإلمبفخ إٌٝ % 25ٚسدٜ فبرؼ إلؽزٛائٗ ػٍٝ وٛاسرض ثٕغجخ 

اٌفٍغجبساد اٌقٛديخ ٚاٌجٛربعيخ ؽيش أٔٗ فخش ٔبسٜ ؽبِنٝ 
 .اٌزشويت اٌىيّيبئٝ 

 .ٔزيغخ ّٔٛ اٌؾؼبة اٌّشعبٔيخ لشة ؽٛاىٝء اٌجؾبس  (أثغجت : رىٛيٓ اٌجؾيشاد لشة ؽٛاىٝء اٌجؾبس - 4
                ِضً ثؾيشح إدوٛ ٚثؾيشح ِشيٛه ػٍٝ ؽبىٝء اٌجؾشاٌّزٛعو ( ثؾيشح)أٚ رشعت ؽٛاعض رمفً اٌخٍغبْ ٚرؾٌٛٙب ٌغضء ِبئٝ ؽجٗ ِغٍك  (  ة

اٌٍغبْ ٘ٛ ثشٚص أسمٝ ػٕذ اٌجؾش ٚيٕؾؤ ٔزيغخ رمبثً ريبسيٓ يغيشاْ فٝ اإلرغبٖ ثغجت : ٔؾؤح األٌغٕخ فٝ إٌّيمخ اٌؾبىئيخ - 5

 .اٌّؼبوظ رمشيجًب فززشعت سِبٌّٙب ػٕذ خو إؽزىبوّٙب ، ٚلذ يزىْٛ اٌٍغبْ ػٕذ ِقت إٌٙش وبألٌغٕخ اٌّّزذح ؽّبي ثؾيشح إٌّضٌخ 



- 6 - 
 

 

    ( دسعخ15 : )إعبثخ اٌغؤاي اٌخبِظ 

  :ِبرا يؾذس فٝ اٌؾبالد اآلريخ (                             أ

 يؤدٜ إٌٝ إصاٌخ وضيش ِٓ األعضاء اٌخنشيخ  ثؾىً ِزٛافً ٚيزنبػف أصش رٌه ِغ اٌغفبف : اٌشػٝ اٌغبئش ٌٍٕجبربد اٌّؼّشح - 1

                                                 اٌّزىشس ِّب يٙذد ثضٚاي ٔجبربد ِؼيٕخ فبٌؾخ ٌٍشػٝ ٚثمبء أٔٛاع أخشٜ رغذ اٌفشفخ أِبِٙب 
  .                                                ٌٍّٕٛ ٚاإلٔزؾبس

  لٍيٍخعشٚف ثيٕٙب األخبديذ رزىْٛ ِغّٛػخ ِٓ :٘جٛه أِيبس غضيشح ِقؾٛثخ ثشيبػ ؽذيذح ػٍٝ اٌقخٛس اٌغيشيخ - 2

                                اإلسرفبع وّب ٘ٛ اٌؾبي فٝ ؽجٗ عضيشح عيٕبء ؽيش رٕؾذ األِيبس اٌغبليخ أٚعٗ اٌقخٛس اٌغيشيخ ٚرمَٛ اٌشيبػ
 .                                                                                                                              اٌؾذيذح ثٕمً اٌّٛاد اٌّفىىخ أٚ رفزيذ أعضاء أخشٜ 

 رؼًّ ػٍٝ رؾٍٍٗ  (وجشيزبد وبٌغيَٛ الِبئيخ) ؽيش أْ إمبفخ اٌّبء ٌألٔٙيذسيذ اٌغجظيزؾٛي ٌّؼذْ : رّيؤ ِؼذْ األٔٙيذسيذ - 3
  .(وجشيزبد وبٌغيَٛ ِبئيخ)                                      ويّيبئيًب ٚرؾٌٛٗ إٌٝ عجظ 

 ٚ٘ٝ ِٓ أؽىبي اٌقخٛس إٌبسيخ اٌغذد اٌّٛاصيخ رزىْٛ : رغٍه اٌّغّب ىشيك ِٛاصٜ ألعيؼ اٌقخٛس اٌّزٛاعذح ؽٌٛٙب - 4

 .                                                                                         اٌّزذاخٍخ اٌزٝ رىْٛ ِٛاصيخ ٌٍيجمبد ٚغيش لبىؼخ ٌٙب 

 ػٍٝ ؽىً ليغ فخشيخ ؽبدح اٌضٚايب ألٔٙب اٌجشيؾيب اٌجشوبٔيخ رزىْٛ : رىغيش ِٛاد األػٕبق اٌجشوبٔيخ أصٕبء صٛسح اٌجشوبْ - 5

 ٚ٘ٛ ِٛاد ِفززخ ؽغّٙب اٌشِبد اٌجشوبٔٝ                                                                         غيش ِٕمٌٛخ ، ٚوزٌه يزىْٛ 

 .                                                                        دليك عذًا 

  :ٚمؼ ٚعٗ اإلخزالف ثيٓ وً ِٓ- 1 (                      ة

  :( إٌغيظ–ٔٛع اٌقخش )األٔذيضيذ ٚاٌذيٛسايذ ِٓ ؽيش  (أ)

 اٌذيٛسايذ األٔذيضيذ ٚعٗ اٌّمبسٔخ

 ٔٛع اٌقخش- 1

 

 إٌغيظ- 2

 (أٔذيضايزٝ–ِزؼبدي )، ِزٛعو (عيؾٝ)فخش ٔبسٜ ثشوبٔٝ 
 

رىْٛ ثٍٛسارٗ وضيشح اٌؼذد فغيشح اٌؾغُ الرشٜ ثبٌؼيٓ  دليك اٌزجٍش
اٌّغشدح ؽيش يجشد اٌقٙيش ثغشػخ لشة عيؼ األسك ٚفٛق 
 .عيؾٙب ثؼذ خشٚعٗ ػٍٝ فٛسح ؽُّ أصٕبء اٌضٛساْ اٌجشوبٔي 

 ( أٔذيضايزٝ–ِزؼبدي )ِزٛعو فخش ٔبسٜ عٛفٝ ، 
 

 راد ثٍٛساد وجيشح اٌؾغُ رشٜ ثبٌؼيٓ إٌغيظ خؾٓ
اٌّغشدح ألْ اٌزجشيذ ثيٝء فٝ ثبىٓ األسك فيؼيٝ 

اٌفشفخ ٌىّيخ وجيشح ِٓ األيٛٔبد ٌٍزغّغ ؽٛي ِشوض 
 .اٌزجٍٛس اٌٛاؽذ ٚيىْٛ ػذد اٌجٍٛساد لٍيً 

 :اٌٙبٌيذ ٚاٌىبٌغيذ ِٓ ؽيش اإلٔفقبَ  (ة)

 اٌىبٌغيذ اٌٙبٌيذ ٚعٗ اٌّمبسٔخ

 ِؼيٕٝ فٝ أوضش ِٓ ِغزٜٛ ِىؼجٝ فٝ أوضش ِٓ ِغزٜٛ اإلٔفقبَ

 :فغش ٘زٖ اٌؼجبسح  . اٌىٛاسرض ِؼذْ ِزؼذد األٌٛاْ- 2                           
 : ٌٗ أٌٛاْ ِزؼذدح ثغجت إؽزٛائٗ ػٍٝ ٔغجخ ِٓ اٌؾٛائت اٌّخزٍفخ رغيش اٌٍْٛ وّب يٍٝ (صبٔٝ أوغيذ اٌغيٍيىْٛ) اٌّشٚ – اٌىٛاسرض 

 .إلؽزٛائٗ ػٍٝ ؽٛائت ِٓ أوبعيذ اٌؾذيذ أٚ إٌّغٕيض  (أِيؾغذ) أسعٛأٝ –وٛاسرض ٚسدٜ - 1

 . أثيل ثٍْٛ اٌؾٍيت إلؽزٛائٗ ػٍٝ ؽٛائت ِٓ فمبػبد غبصيخ وضيشح –وٛاسرض ٌجٕٝ - 2

 .وٛاسرض سِبدٜ ثٍْٛ اٌذخبْ ٔزيغخ وغش ثؼل اٌشٚاثو ثيٓ رساد ػٕبفشٖ - 3

 .رؾجيًٙب ٌٗ ثبٌجٍٍٛس اٌجٍٍٛس اٌقخشٜ اٌىٛاسرض إٌمٝ يىْٛ ؽفبف ال ٌْٛ ٌٗ ٚيغّٝ - 4

  :اعظ رقٕيف اٌييبد- 1 (                             عـ
 .        األٚمبع اٌزٝ رزخز٘ب اٌؼٕبفش اٌزشويجيخ ٌٍييخ فٝ اٌيجيؼخ  (                                                  أ
 .   اٌّظٙش اٌزٜ رٕىؾف ػٍيٗ اٌييبد فٝ اٌؾمً  (                                                ة
 ٔٛػيخ ٚىجيؼخ اٌمٜٛ اٌزىزٛٔيخ اٌزٝ أصشد ػٍٝ فخٛس اٌمؾشح األسميخ أصٕبء ػٍّيخ  (                                                عـ

  .ٚرقٕف اٌييبد ثجغبىخ إٌٝ ىيبد ِؾذثخ ٚىيبد ِمؼشح                                                     اٌيٝ اٌّيىبٔيىيخ ، 

  : (ة)ٚاٌؼّٛد  (أ)اٌؼّٛد - 2                                   
 .سٚاعت اٌؾقٝ ٚاٌشِبي  (ِٓ سٚاعت اٌجؾيشاد اٌؼزثخ  ِغ  د- 1

 .رؾجٗ اٌقخش األفٍٝ اٌزٝ رمغ فٛلٗ  (اٌزشثخ اٌٛمؼيخ  ِغ  ٘ـ- 2

 .سٚاعت ِؼذٔيخ ِىبٔيخ  (اٌشِبي اٌغٛداء  ِغ  ٚ- 3

 .اٌغجظ ِٚبػ اٌيؼبَ  (ِٓ سٚاعت اٌجؾيشاد اٌّبٌؾخ  ِغ   ة- 4

 .ال يٛعذ ثٙب ٔغيظ ِزذسط  (اٌزشثخ إٌّمٌٛخ  ِغ  أ- 5

 .يؼًّ ػٍٝ رآوً اٌقخٛس اٌغيشيخ  (صبٔٝ أوغيذ اٌىشثْٛ   ِغ  عـ- 6
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