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 نقاط( 01) :أوال

 يارا َقصذ تـ:

خ تجاسٌح تانجًهح أٔ كم دٍض أٔ يُشأج يثٍُح أٔ غٍش يثٍُح يٍٓأج ٔيذذدج انًعانى تًاسط فٍّ يثادال : ْٕانفعاء انتجاسي-

 ٌ(2) .تانتجضئح

انُشاغاخ انتجاسٌح ٔاالقتصادٌح انتً تستٕجة يًاسستٓا انقٍذ فً انسجم تعشض تذقح  ًْ يذَٔح: يذَٔح األَشطح انتجاسٌح-

 ٌ(2) .قٍذ عًهٍح قصذ تعشٌف كم َشاغ اقتصادي ٌكٌٕ يذم غهة، انتجاسي

انتً تانُظش إنى غثٍعتٓا أٔ يٕظٕعٓا، تعتثش تأَٓا أَشطح ٔيٍٓ نٓا غاتع خصٕصً ٔال  : ًْ األَشطحاألَشطح انًقُُح-

 ٌ(2) .انتُظٍى ٌسًخ تًًاسستٓا إال إرا تٕفشخ فٍٓا انششٔغ انتً ٌطهثٓا

انًُع انٕاسد عهى تعط األشخاص يٍ يًاسسح األَشطح انتجاسٌح ٔاالقتصادٌح تسثة ٔظائفٓى أٔ يُٓٓى،  ًْ :ًافدانح تُ-

ْٔزا نعًاٌ دشٌح ٔاستقالنٍح انٕظٍفح انعايح ٔدسٍ انقٍاو تاألعًال انٕظٍفٍح انًعٕٓدج إنٍٓى ٔصٍاَح سًعح أصذاب 

  ٌ(2).انًٍٓ

 ٌ(2) ً أي يذم.: ْٕ كم َشاغ ًٌاسط تصفح يُتظًح فَشاغ تجاسي قاس-

...................................................................................................................... 

 نقاط( 4ثانيا: )

 يا ًْ عقٕتح اإلدالء تتصشٌذاخ غٍش صذٍذح أٔ اإلدالء تًعهٕياخ غٍش كايهح تٓذف انتسجٍم فً انسجم انتجاسي؟-

 ٌ(2) دج 500000إنى  50000:غشايح يانٍح يٍ  فًانعقٕتح تتًثم 

  (ركشْا دٌٔ ششحايا ًْ األَشطح انًستثُاج يٍ األعًال انتجاسٌح؟ )-

أعًال انًٍٓ انذشج/ -3انتعأٍَاخ /ٔ انششكاخ انًذٍَح-2انصُاعح انتقهٍذٌح ٔانذشف /-1تتًثم ْزِ األَشطح فً:  

 ٌ(2)األَشطح انفالدٍح.-5تتسٍٍش انخذياخ انعًٕيٍح /نًؤسساخ انعًٕيٍح انًكهفح ا4

 نقاط( 6) :ثالثا

 :(يع تصذٍخ انخطأ)أجة تصذٍخ أٔ خطأ 

تًاسط َشاغٓا تانجضائش ٌٔكٌٕ يقشْا تانخاسج أٌ تسجم فً انسجم انتجاسي: تجاسٌح ٌجة عهى كم ششكح -

 ...................................................................................................................... ٌ(0.5)صذٍخ

 ٌ(0.5)خطأ  انًقصٕد تًثذأ ٔدذج انسجم انتجاسي ْٕ ٔدذج انتسجٍم ٔٔدذج انُشاغ: -

 ٌ(1)م انتجاسي يع إيكاٍَح تعذد األَشطح انًتجاَسحانًقصٕد تًثذأ ٔدذج انسجم انتجاسي ْٕ انتسجٍم يشج ٔادذج فً انسج

 ٌ(0.5): صذٍخٌسًخ ألَشطح انتٕصٌع تانجًهح أٌ تتٕاجذ فً انًُاغق شثّ انذعشٌح-



...................................................................................................................... 

 ٌ(0.5): صذٍخزي ًٌاسط تجاسج غٍش قاسج اختٍاس يٕغُّ انقإًََ فً إقايتّ انًعتادجٌسًخ نهتاجش ان-

...................................................................................................................... 

 ٌ(0.5)خطأ ال ٌعتثش انعًم تجاسٌا إال إرا كاٌ انٓذف يُّ تذقٍق انشتخ:-

 ٌ(1)ٌعتثش انعًم تجاسٌا تُاءا عهى انعذٌذ يٍ انًعاٌٍش )يعٍاس انًعاستح، انتذأل، انًقأنح ٔأًْٓا يعٍاس االدتشاف(

 ٌ(0.5)خطأٌسًخ نألشخاص انًذكٕو عهٍٓى ٔانزٌٍ نى ٌشد نٓى االعتثاس الستكاتٓى نجُاٌاخ أٌ ًٌاسسٕا َشاغٓى انتجاسي:-

إنى غاٌح  ٍٓى ٔانزٌٍ نى ٌشد نٓى االعتثاس الستكاتٓى نجُاٌاخ أٌ ًٌاسسٕا َشاغٓى انتجاسيال ٌسًخ نألشخاص انًذكٕو عه

 ٌ(1) تصفٍح ٔظعٍتٓى.

 

 

 

 

 

 تانتٕفٍق 
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