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السؤال األول :

( 5درجات)

عرف المفاهيم االتية :
 .1االساط انُمذي:
 .2ذظفٍح انُفمح:
 .3انًٕاصَح انظفشٌح:
 .4انحساب انخضٌُح انؼاو:
 .5االيش انًانً انخاص:
السؤال الثاني :

 15درجات)

(

أجب عن االسئلة التالية:
ٔ .1اجّ اسهٕب يٕاصَح انرخطٍظ ٔانثشيجح انؼذٌذ يٍ انظؼٕتاخ انرً ادخ انً انرشاجغ ػٍ ذطثٍمّ اركش خًسح فمظ يٍ
ذهك انظؼٕتاخ.
 .2تذأخ يسٍشج االطالح فً انسهطح انفهسطٍٍُح فً يُرظف ػاو  ،2003حٍث ذى ادخال انؼذٌذ يٍ االطالحاخ انًانٍح
يٍ أجم تُاء َظاو يانً ػظشي ٌرسى تانشفافٍح ٔانُضاْح ٔانًساءنح فً اداسج انًال انؼاو .اركش خًسح فمظ يٍ ذهك
االطالحاخ.
 .3ذهجأ ٔصاسج انًانٍح إنى انكثٍش يٍ االجرٓاد تشأٌ ياٍْح ٔأتؼاد اإلطاس االلرظادي انؼاو انزي ٌرؼٍٍ اػرًادِ كأساط
إلػذاد يششٔع لإٌَ انًٕاصَح  .أركش أْى االسثاب انًؤدٌح إنى رنك.
 .4اركش يغ انششح انًخرظش خطٕاخ ذُفٍز انًٕاصَح انؼايح.
 .5ذُض دساذٍش يؼظى انذٔل ػهى ضشٔسج يٕافمح انحكٕيح ػهى يا ٌمرشحّ أػضاء انسهطح انرششٌؼٍح يٍ ذؼذٌالخ،
ٌٔشجـغ حمٍمح ْزا انمٍذ إنـى ػذج أسـثاب .اركشْا.
 10درجات)
(
السؤال الثالث :
ذشغة ٔصاسج انسٍاحح تئَشاء فُذق ٔتجٕاسِ يطؼى نخذيح انٕفٕد ٔانثؼثاخ انذتهٕياسٍحٔ ،تؼذ انذساسح ذثٍٍ أٌ انركانٍف
سركٌٕ ػهى انُحٕ انرانً:
 ذكهفح انًثاًَ ٔاالَشاءاخ نهفُذق  6يهٌٍٕ دٌُاس ٌسرغشق ذُفٍزْا  3سُٕاخ ذُفك خالنٓا انركهفح تاَرظاو ػهى
فرشاخ َظف سٌُٕح ،ػًشْا االَراجً  40سُح.
 ذكهفح يثاًَ انًطؼى يهٌٍٕ دٌُاس ٌسرغشق ذُفٍزْا سُح ٔاحذج ذُفك ذهك انركهفح خالل انُظف االٔل ٔانُظف
انثاًَ يٍ انسُح انثانثح ،ػًشْا االَراجً  20سُح.
 ذجٍٓضاخ انفُذق  1.5يهٌٍٕ دٌُاس ٌذفغ يهٌٍٕ دٌُاس فً انُظف انثاًَ يٍ انسُح انثاٍَحٔ ،انثالً فً انُظف
انثاًَ يٍ انسُح انثانثحٔ ،ػًشْا االَراجً  5سُٕاخ.
 ذجٍٓضاخ انًطؼى  200000دٌُاس ذذفغ فً انُظف االخٍش يٍ انسُح انثانثح ،ػًشْا االَراجً  4سُٕاخ.
 انركانٍف انجاسٌح انًرٕلؼح نرشغٍم انفُذق خالل انسُح االٔنى  800000دٌُاس.
 انركانٍف انجاسٌح انًرٕلؼح نرشغٍم انًطؼى خالل انسُح االٔنى  100000دٌُاس.
فارا ػهًد أٌ انفُذق سٍرًكٍ يٍ ذٕفٍش  100000سشٌش ٔ ،اٌ انًطؼى سٍرًكٍ يٍ ذٕفٍش ٔ 200000جثح
طؼاو خالل انسُح االٔنى.
انًطهٕب:
 .1اػذاد انجذٔل انضيًُ نهركانٍف االسرثًاسٌح.
 .2حساب يرٕسظ ذكهفح انسشٌش فً انفُذق نهسُح االٔنى.
 .3حساب يرٕسظ ذكهفح ٔجثح انطؼاو فً انًطؼى نهسُح االٔنى.
اَتهت االسئهت  -ببنتىفيك

