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 نقاط( 01أوال: )

 يارا َقصذ تـ:

نثقح فٙ يٛذاٌ انتؼايالخ انتجاسٚح، تذٛث اعتٓا ٔدػى نشقاتح انذٛاج انتجاسٚح ٔدشا اإلجشاء انز٘ ٚٓذف: ْٕ اإلشٓاس انقإََٙ-

 ٌ(2) .انقإََٙ ٔانًانٙ عٕاءا كاٌ شخصا غثٛؼٛا أٔ يؼُٕٚاٚتًكٍ انغٛش يٍ انًؼشفح انكايهح تٕظؼٛح انتاجش ٔيشكضِ 

 ٌ(2ْٕ كم َشاغ تجاس٘ ًٚاسط ػٍ غشٚق انؼشض أٔ تصفح يتُقهح ) :َشاغ تجاس٘ غٛش قاس-

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

 ٌ(2ٚؼثش ػٍ تٕاجذ ٔتُظٛى األَشطح انتجاسٚح ػهٗ يغتٕٖ انفعاء انتجاس٘ ) :انتجٓٛض انتجاس٘-

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

عح األَشطح انتجاسٚح ٔاالقتصادٚح تغثة ٔظائفٓى أٔ يُٓٓى، انًُغ انٕاسد ػهٗ تؼط األشخاص يٍ يًاس ْٙ :دانح تُافٙ-

ْٔزا نعًاٌ دشٚح ٔاعتقالنٛح انٕظٛفح انؼايح ٔدغٍ انقٛاو تاألػًال انٕظٛفٛح انًؼٕٓدج إنٛٓى ٔصٛاَح عًؼح أصذاب 

 ٌ(2).انًٍٓ

 (2ٌٚقصذ تانتغجٛم كم قٛذ أٔ تؼذٚم أٔ  شطة فٙ انغجم انتجاس٘ ) :انتغجٛم فٙ انغجم انتجاس٘-

 نقاط( 4) :ثانيا

 يا ْٙ ػقٕتح تقهٛذ أٔ تضٔٚش يغتخشج انغجم انتجاس٘ أٔ انٕثائق انًشتثطح تّ؟-

دج، ٔأيش انقاظٙ تغهق انًذم  1000000إنٗ  100000أشٓش إنٗ عُح ٔغشايح يانٛح يٍ  6انذثظ يٍ تتًثم انؼقٕتح فٙ 

 ٌ( 2انتجاس٘ ٔانًُغ يٍ يًاسعح أ٘ َشاغ. )

انصُاػح انتقهٛذٚح ٔانذشف -1تتًثم ْزِ األَشطح فٙ:  ػًال انتجاسٚح؟ )اركشْا دٌٔ ششح(انًغتثُاج يٍ األيا ْٙ األَشطح -

-5انًؤعغاخ انؼًٕيٛح انًكهفح تتغٛٛش انخذياخ انؼًٕيٛح /-4أػًال انًٍٓ انذشج /-3انششكاخ انًذَٛح ٔانتؼأَٛاخ /-2/

                                                                                         ٌ(2) األَشطح انفالدٛح.

 نقاط( 6ثالثا: )

 :(يغ تصذٛخ انخطأ)أجة تصذٛخ أٔ خطأ 

خطأ  :يُٓح يقُُحٚجة انذصٕل ػهٗ سخصح يؤقتح يٍ أجم انتغجٛم فٙ انغجم انتجاس٘ ٔانششٔع انفؼهٙ فٙ يًاسعح -

(0.5)ٌ 

 ٌ(1)يؤقتح نكٍ ٚجة انذصٕل ػهٗ انشخصح انُٓائٛح نهششٔع انفؼهٙ فٙ انُشاغ.ًٚكٍ انتغجٛم فٙ انغجم انتجاس٘ تشخصح 

 ٌ(0.5صذٛخ )تجاسٚح تًاسط َشاغٓا تانجضائش ٔٚكٌٕ يقشْا تانخاسج أٌ تغجم فٙ انغجم انتجاس٘: ٚجة ػهٗ كم ششكح -

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

 ٌ(0.5خطأ ) ٚغًخ نألشخاص انًذكٕو ػهٛٓى ٔانزٍٚ نى ٚشد نٓى االػتثاس الستكاتٓى نجُاٚاخ أٌ ًٚاسعٕا َشاغٓى انتجاس٘-



 ال ٚغًخ نألشخاص انًذكٕو ػهٛٓى ٔانزٍٚ نى ٚشد نٓى االػتثاس الستكاتٓى نجُاٚاخ أٌ ًٚاسعٕا َشاغٓى انتجاس٘ إنٗ غاٚح

 ٌ(1تصفٛح ٔظؼٛتٓى. )

 ٌ(0.5) خطأ ال ٚؼتثش انؼًم تجاسٚا إال إرا كاٌ انٓذف يُّ تذقٛق انشتخ:-

 ٌ(1) ٚؼتثش انؼًم تجاسٚا تُاءا ػهٗ انؼذٚذ يٍ انًؼاٚٛش )يؼٛاس انًعاستح، انتذأل، انًقأنح ٔأًْٓا يؼٛاس االدتشاف(

 ٌ(0.5صذٛخ ) إََٙ فٙ إقايتّ انًؼتادج:ٚغًخ نهتاجش انز٘ ًٚاسط تجاسج غٛش قاسج اختٛاس يٕغُّ انق-

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

 ٌ(0.5تٕاجذ فٙ انًُاغق شثّ انذعشٚح: صذٛخ )ٚغًخ ألَشطح انتٕصٚغ تانجًهح أٌ ت-

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

 

 

 

 

 

 تانتٕفٛق 

 أ.تٕخاس٘ صثشُٚح                                                                       


