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 ٚ إٌمذ٠خ   ِب١ٌخايعٛاق األ

  : دٔب١ٔش ٠غّٝ ٘زا األِش10 عُٙ إرا أخفغ عؼش اٌغُٙ إٌٝ 1000إرا أػطٝ اٌؼ١ًّ ٌٍغّغبس أِشاً ثج١غ   .1 

  أِش ٚلف اٌخغبسح    -ة األِش اٌّذذد     -ا  

  األِش اٌمبثً ٌإلٌغبء -د أِش اٌغٛق     -ج  

٠ٕطجك رٌه ػٍٝ وفبءح " ال ٠غزط١غ اٌّغزثّش رسم١ك أسثبذ غ١ش ػبد٠خ  ثبالػزّبد ػٍٝ ث١بٔبد ربس٠خ١خ"  .2 

 :اٌغٛق ػٕذ اٌّغزٜٛ

 

  اٌمٛٞ     -ة اٌؼؼ١ف     -ا  

  ج١ّغ اٌّغز٠ٛبد -د شجٗ اٌمٛٞ    -ج  

  :ِٓ خظبئض عٛق سأط اٌّبي   .3 

  ل١ًٍ اٌّخبؽش     -ة ػبٌٟ اٌغ١ٌٛخ    -ا  

  ٠زؼبًِ ثبألدٚاد ؽ٠ٍٛخ األجً -د ل١ًٍ اٌشثذ١خ   -ج  

  :(اٌّشزمبد )ِٓ األدٚاد اٌّب١ٌخ اٌّشزمخ   .4 

  األعُٙ اٌّّزبصح    -ة األعُٙ اٌؼبد٠خ     -ا  

  شٙبداد اإل٠ذاع -د اٌخ١بساد   -ج  

  :اٌّؤشش اٌّشخر ثبٌم١ّخ اٌغٛل١خ ٌألعُٙ ٘ٛ  .5 

  500ِؤشش عزبٔذسد أذ ثٛسص  -ة ِؤشش داٚجٛٔض     -ا  

  ثٛعزٓ -د ٔبصدان   -ج  

  :أٞ اٌؼمٛد اٌّب١ٌخ اٌزب١ٌخ ٍِضِخ ٌطشفٟ اٌؼمذ  .6 

  ػمذ خ١بس اٌج١غ    -ة ػمذ خ١بس اٌششاء   -ا  

  ػمذ خ١بس اٌج١غ ٚاٌؼمٛد ا٢جٍخ -د اٌؼمذ ا٢جً     -ج  

  :ِٓ األِثٍخ ػٍٝ اٌّخبؽش غ١ش إٌظب١ِخ   .7 

  ِخبؽش اٌزؼخُ    -ة ِخبؽش عٛء اإلداسح   -ا  

  ِخطش اٌشفغ اٌّبٌٟ -د ِخبؽش اٌشفغ اٌزشغ١ٍٟ    -ج  

  :ألظٝ سثر ٌجبئغ زك اٌخ١بس  .8 

  ل١ّخ اٌؼالٚح -ة غ١ش ِذذد    -ا  

  اٌج١بٔبد ٔبلظخ   -د ل١ّخ األعُٙ    -ج  

  :اٌشخض اٌزٞ ٠ٛفك ث١ٓ اٌّشزشٞ ٚاٌجبئغ دْٚ اِزالن اٌٛسلخ اٌّب١ٌخ ٘ٛ  .9 

  اٌغّغبس     -ة اٌٛع١ؾ    -ا  

  طبٔغ اٌغٛق -د اٌزبجش -ج  

  :رجبع األعُٙ اٌّسممخ ٌششٚؽ اإلدساج  فٟ ثٛسطخ ػّبْ فٟ اٌغٛق  .10 

  اٌثبٟٔ     -ة األٚي    -ا  

  اٌشاثغ -د اٌثبٌث     -ج  

  :٠زُ ٔمً ٍِى١خ األعُٙ ث١ٓ األلبسة فٟ عٛق ػّبْ اٌّبٌٟ ِٓ خالي   .11 

  اٌغٛق األٚي -ة اٌزذ٠ٛالد خبسج اٌمبػخ -ا  

 اٌغٛق اٌثبٌث -د اٌغٛق اٌثبٟٔ    -ج  

 

 

 

ظًٍ ثمٍُ اٌشطبص ثشىً . عؤاي ِٛػٛػٟ ِٓ ٔٛع االخز١بس ِٓ ِزؼذد، اإلخبثخ ػٕٙب إخجبس٠خ (100)٠زىْٛ ٘زا االخزجبس ِٓ 

. غبِك اٌذائشح اٌزٟ رش١ش إٌٝ اإلخبثخ اٌظس١سخ فٟ اٌّىبْ اٌّخظض ٌزٌه فٟ ّٔٛرج اإلخبثخ اٌّشفك
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٠ٕطجك ٘زا اٌزؼش٠ف . اٌزٕجؤ ثأعؼبس األعُٙ اٌّغزمج١ٍخ اػزّبداً ػٍٝ األعؼبس اٌزبس٠خ١خ ، ٚرس١ًٍ ّٔؾ األعؼبس  .12 

 :ػٍٝ اٌزس١ًٍ

 

  األعبعٟ   -ة اٌفٕٟ    -ا  

  اٌزبس٠خٟ -د اٌّبٌٟ    -ج  

  :رجبع األعُٙ  ٌٍّشح األٌٚٝ فٟ اٌغٛق  .13 

  اٌثبٔٛٞ     -ة األٌٟٚ     -ا  

  اٌشاثغ -د اٌثبٌث     -ج  

   .......(أعؼبس فبئذح)رسًّ اٌغٕذاد اٌشد٠ئخ ِؼذالد وٛثْٛ   .14 

  ألً ِٓ اٌغٕذاد راد اٌزظ١ٕف االئزّبٟٔ اٌّشرفغ -ا  

  أػٍٝ ِٓ اٌغٕذاد راد اٌزظ١ٕف االئزّبٟٔ اٌّشرفغ -ة  

  ِزغب٠ٚخ ِغ اٌغٕذاد راد اٌزظ١ٕف االئزّبٟٔ اٌّشرفغ -ج  

  أد١بٔبً أػٍٝ ٚأد١بٔبً ألً ِٓ اٌغٕذاد راد اٌزظ١ٕف االئزّبٟٔ اٌّشرفغ -د  

  :٠م١ظ ث١زب اٌغُٙ   .15 

  اٌّخبؽش غ١ش إٌظب١ِخ     -ة اٌّخبؽش إٌظب١ِخ    -ا  

  اٌّخبؽش اٌى١ٍخ -د اٌّخبؽش اٌخبطخ     -ج  

  :اٌّسفظخ االعزثّبس٠خ إٌّٛػخ ر٠ٕٛؼبً خ١ذاً رىْٛ خب١ٌخ ِٓ اٌّخبؽش   .16 

  غ١ش إٌظب١ِخ    -ة إٌظب١ِخ    -ا  

  اٌغٛل١خ -د اٌى١ٍخ     -ج  

  :١ٌظ ِٓ خظبئض اٌغٍغ اٌّزذاٌٚخ فٟ عٛق اٌّغزمج١ٍبد  .17 

  أْ رىْٛ لبثٍخ ٌٍز١ّٕؾ     -ة أْ رىْٛ ِٓ اٌغٍغ اٌىّب١ٌخ    -ا  

  أْ ٠ىْٛ اٌطٍت ػ١ٍٙب ٔشطبً  -د أْ رىْٛ لبثٍخ ٌٍزخض٠ٓ -ج  

  :رشوض اٌّسفظخ اٌذفبػ١خ ػٍٝ   .18 

  رٛص٠ؼبد األسثبح     -ة األسثبح اٌشأعّب١ٌخ     -ا  

  األسثبح اٌشأعّب١ٌخ ٚاألسثبح اٌّذممخ -د األسثبح اٌّذممخ     -ج  

  :ِٓ أدٚاد عٛق إٌمذ  .19 

  األعُٙ اٌّّزبصح    -ة األعُٙ اٌؼبد٠خ    -ا  

  اٌخ١بساد -د اٌمجٛالد اٌّظشف١خ    -ج  

  :٠جٍغ ث١زب اٌغٛق  .20 

      1 -ة طفش     -ا  

  غ١ش ِذذد    -د      1- -ج  

 اٌّب١ٌخ اٌذ١ٌٚخ

(: 22 21ٚ )إرا ػٍّذ أْ عؼش اٌذٚالس ِمبثً ا١ٌٛسٚ ٘ٛ وّب ٠أرٟ أخت ػٍٝ اٌغؤا١ٌٓ**

EURO 0.8880    0.8905  $                                  

  GBP  1.8200      1.895   $                                 

  :إْ عؼش رمبؽغ  ششاء ا١ٌٛسٚ ٚث١غ اٌجبٚٔذ ثبٌٕغجخ ٌٍؼ١ًّ ٘ٛ  .21 

  2.1340 -ة 0.4686 -ا  

 0.4699 -د 2.1280 -ج  
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  :إْ عؼش رمبؽغ  ششاء ا١ٌٛسٚ ٚث١غ اٌجبٚٔذ ثبٌٕغجخ ٌٍجٕه ٘ٛ  .22 

    2.1340 -ة 0.4686 -ا  

  0.4893 -د   2.1280 -ج  

  :رغّٝ اٌم١ّخ اٌزٟ رخظُ ِٓ  اٌغؼش ا٢ٟٔ  ٌٍٛطٛي إٌٝ اٌغؼش ا٢خً ثــ  .23 

  اٌؼالٚح      -ة اٌخظُ      -ا  

  سثخ ِغّٟ اٌغؼش -د اٌٙبِش          -ج  

( 25 ٚ 24  أخت ػٍٝ اٌغؤا١ٌٓ (ٌذ٠ه اٌزغؼ١شح اٌزب١ٌخ          ****

EURO  1.2526       1.2590$              

SWAP RATE 3 MONTHS                   20                  40              (أعؼبس اٌزجذ٠ً ٌثالثخ شٙٛس) 

 %3-%1          ٚوبٔذ أعؼبس اٌفبئذح ػٍٝ اٌذٚالس   

                            %6-%4                                          ٚػٍٝ ا١ٌٛسٚ

  :٠غبٚٞ% عؼش اٌزجذ٠ً  .24 

  %    1.27 -ة 6.38 -ا  

  %6 -د %     0.639 -ج  

  :إرا وبْ ٕ٘بن ِغزثّش ٠ٍّه ١ٍِْٛ دٚالس ف١دت ػ١ٍٗ  .25 

  %   1اعثّبس اٌّجٍغ  ثبٌذٚالس ثّؼذي  -ا  

  %4رذ٠ًٛ اٌّجٍغ إٌٝ ٠ٛسٚ ٚاعزثّبس٘ب ثّؼذي  -ة  

  %  6رذ٠ًٛ اٌّجٍغ إٌٝ ٠ٛسٚ ٚاعزثّبس٘ب ثّؼذي  -ج  

  %3اعزثّبس اٌّجٍغ ثبٌذٚالس ثّؼذي  -د  

  :طبفٟ ػبئذ االعزثّبس ثب١ٌٛسٚ  .26 

  %4 -ة 3.361% -ا  

  %0.639 -د %1 -ج  

  :اٌفشق ث١ٓ اٌظبدساد  ٚاٌّغزٛسداد ِٓ اٌغٍغ ٚاٌخذِبد ٠غّٝ  .27 

  ا١ٌّضاْ اٌزجبسٞ    -ة ا١ٌّضاْ اٌجبسٞ   -ا  

  ا١ٌّضاْ األعبعٟ -د ١ِضاْ سأط اٌّبي   -ج  

  :اال٠جٛس ٘ٛ عؼش فبئذح اإللشاع ث١ٓ ثٕٛن  .28 

  أٚسٚثب -ة ٌٕذْ          -ا  

  ِٕطمخ ا١ٌٛسٚ -د أِش٠ىب       -ج  

  :االعزفبدح ِٓ فشٚلبد األعؼبس فٟ ثٛسطبد ِخزٍفخ ٠غّٝ  .29 

  االسثزشاج     -ة اٌغٛاة      -ا  

  اٌٙبِش -د اٌّؼبسثخ     -ج  

  :ِٓ ػ١ٛة عؼش اٌظشف اٌسش  .30 

  ػشٚسح ادزفبظ اٌذٌٚخ ثأسطذح ِٓ اٌؼّالد األجٕج١خ      -ا  

  ٠ؼىظ اٌغؼش اٌذم١مٟ ٌٍؼٍّخ    -ة  

  ػذَ دبجخ اٌذٌٚخ ٌالدزفبظ ثؼّالد أجٕج١خ     -ج  

  ػشػخ ٌٍزمٍجبد االلزظبد٠خ -د  

  :٠زجغ عؼش اٌذٚالس األِش٠ىٟ  ٔظبَ عؼش اٌظشف   .31 

  اٌذش      -ة اٌثبثذ ثؼٍّخ ٚادذح          -ا  

  اٌثبثذ  عٍخ ػّالد -د رٞ اٌّشٚٔخ اٌّم١ذح          -ج  
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رغ١ّخ ٚزذح ٚازذح ِٓ اٌؼٍّخ اٌّس١ٍخ ، ِٚؼشفخ ِب ٠مبثٍٙب ِٓ ٚزذاد أٚ أخضاء ِٓ  اٌٛزذاد ثبٌؼٍّخ   .32 

 :األخٕج١خ  ٘ٛ

 

  ٔظبَ اٌزغ١ّخ  اٌى١ّخ       -ة ٔظبَ اٌزغ١ّخ اٌغؼش٠خ     -ا  

  ة+أ -د ٔظبَ اٌزغ١ّخ   األٚسٚث١خ    -ج  

( 35-33) ٌٝ األعئٍخ أخت ع: ٌذ٠ه اٌزغؼ١شح اٌزب١ٌخ**

 EURO1.2424-70$ 

  :رؼزجش ٘زٖ اٌزغ١ّخ  .33 

  و١ّخ        -ة عؼش٠خ        -ا  

  أِش٠ى١خ -د أٚسٚث١خ        -ج  

  :٠شزشٞ ِغّٟ األعؼبس ا١ٌٛسٚ ػٕذ اٌغؼش  .34 

  1.2470 -ة         70 -ا  

  1.2424 -د ِزٛعؾ اٌغؼش٠ٓ        -ج  

  :سثر ِغّٟ األعؼبس  .35 

    0.0046 -ة 00.0036 -ا  

  0.046 -د 0.036 -ج  

  :اٌغؼش اٌزٞ رزغبٜٚ ػٕذٖ فشٚلبد أعؼبس  اٌفبئذح ِغ فشٚلبد أعؼبس اٌؼٍّخ ٠غّٝ  .36 

  اٌغؼش ا٢ٟٔ      -ة اٌغؼش ا٢جً اٌىبًِ     -ا  

  اٌغؼش اٌؼبئُ   -د اٌغؼش اٌؼبدي    -ج  

  :اٌؼمذ اٌزٞ ٠ؼطٟ اٌسك ٌسبٍِٗ ثبٌزٕف١ز أٚ ػذَ اٌزٕف١ز ٘ٛ  .37 

  اٌؼمذ ا٢جً     -ة ػمذ اٌخ١بس      -ا  

  اٌزجذ٠ً -د اٌّغزمج١ٍبد     -ج  

  :ِٓ ػ١ٛة عؼش اٌظشف اٌثبثذ  .38 

  ػشٚسح ادزفبظ اٌذٌٚخ ثأسطذح ِٓ اٌؼّالد األجٕج١خ      -ا  

  ٠ؼىظ اٌغؼش اٌذم١مٟ ٌٍؼٍّخ    -ة  

  ػذَ دبجخ اٌذٌٚخ ٌالدزفبظ ثؼّالد أجٕج١خ                 -ج  

  ٠زؼشع ٌزمٍجبد وث١شح -د  

( 40-39  )اٌغؤا١ٌٓ ٌٝأخت ع:ٌذ٠ه اٌزغؼ١شح اٌزب١ٌخ  *** 

  SPOT                                     EURO         1.8260 -95$                                          

FORWORD MARGIN 3 MONTHS               40                 20                                        

  :اٌؼٍّخ اٌزٟ رجبع ثؼالٚح ٟ٘  .39 

           EURO -ة $                  -ا  

  اٌؼٍّزبْ  رجبػبْ ثخظُ -د         EUROٚ $  -ج  

  : شٙٛس ٌٍذٚالس ِمبثً ا١ٌٛسٚ  ٘ٛ 3اٌغؼش ا٢خً   .40 

    $1.8275   1.8220    -ا  

  EURO            1.8240  1.8265$ -ة  

  EURO           1.8280   1.8265$ -ج  

 EURO           1.8240   1.8325$ -د  
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 إداسح ثٕٛن

  :ِٓ ِدّٛع االدخبساد اٌٛؽ١ٕخ رأرٟ ِٓ إدخبساد اٌمطبع% 70%-60ٔغجخ االدخبساد ٚاٌزٟ رشىً زٛاٌٟ   .41 

  األػّبي اٌخبص -ة اٌذىِٟٛ -ا  

  األجٕجٟ -د اٌؼبئٍٟ -ج  

عجت اٌزؼبسع ث١ٓ اٌشثس١خ ٚاٌغ١ٌٛخ ٚاٌّالءح ٠شخغ إٌٝ اٌزؼبسع ث١ٓ أ٘ذاف ؽشف١ٓ أعبع١ٓ ِٓ األؽشاف   .42 

 :اٌّؼ١ٕخ ثبٌجٕه ّٚ٘ب

  اٌّذساء ٚاٌّٛدػْٛ -ة اٌّالن ٚاٌّذساء           -ا  

  اٌّذساء ٚاٌؼّالء -د اٌّالن ٚاٌّٛدػْٛ     -ج  

  :رذفغ اٌّظبسف عؼش اٌفبئذح األػٍٝ ػٍٝ اٌٛدائغ  .43 

  ألجً -ة اٌجبس٠خ    -ا  

  اٌزٛف١ش -د إلشؼبس        -ج  

  :اٌٛدائغ اٌزٟ رزغُ ثسشوخ ِغزّشح ٟ٘ اٌٛدائغ  .44 

  اٌزٛف١ش -ة اٌجبس٠خ                -ا  

  إلشؼبس -د ٢جً                            -ج  

 :رؼجش اٌؼاللخ ث١ٓ ِمذاس اٌزغ١ش فٟ اٌٛدائغ اٌّظشف١خ إٌبردخ ػٓ اٌزغ١ش ثبٌٛدائغ اٌّظشف١خ ػٓ  .45 

  ِؼبًِ اٌّشٚٔخ اٌذاخ١ٍخ -ة ا١ًٌّ اٌّزٛعؾ ٌإل٠ذاع اٌّظشفٟ -ا  

  ا١ًٌّ اٌذذٞ ٌإل٠ذاع اٌّظشفٟ -د أ١ّ٘خ اٌٛدائغ -ج  

  :إرا صاد إٌبرح اٌّسٍٟ اإلخّبٌٟ فئْ اٌطٍت ػٍٝ اٌٛدائغ اٌّظشف١خ  .46 

  ٠ٕخفغ -ة ٠ض٠ذ   -ا  

  ٠ززثزة -د ٌٓ ٠زأثش        -ج  

  :اٌؼاللخ ث١ٓ أعؼبس اٌفبئذح اٌسم١م١خ ٚث١ٓ اٌطٍت ػٍٝ اٌٛدائغ اٌّظشف١خ ٟ٘ ػاللخ  .47 

  ؽشد٠خ -ة عٍج١خ                            -ا  

  ال رٛجذ ػاللخ   -د ثبثزخ                          -ج  

  :٠سغت ِؼذي اٌؼبئذ ػٍٝ زك اٌٍّى١خ فٟ اٌّظبسف ِٓ خالي اٌؼاللخ إٌغج١خ ا٢ر١خ   .48 

  اٌّٛجٛداد\ طبفٟ اٌشثخ  -ة دك اٌٍّى١خ\ طبفٟ اٌشثخ  -ا  

  دك اٌٍّى١خ\ اٌّٛجٛداد اٌغبئٍخ  -د إجّبٌٟ اٌّٛجٛداد \ طبفٟ اٌشثخ -ج  

  :٠ؤدٞ دخٛي اٌجٕه اٌّشوضٞ ثبئؼبً ٌألٚساق اٌّب١ٌخ فٟ ػ١ٍّبد اٌغٛق اٌّفزٛزخ ثغؼش اٌفبئذح إٌٝ   .49 

  االٔخفبع -ة االسرفبع -ا  

  اٌززثزة -د اٌثجبد -ج  

  :٠ؼٕٟ ِجذأ اٌٛزذح ٌٍجٕه اٌّشوضٞ  .50 

  ػذَ ٚجٛد فشٚع ٌٍجٕه اٌّشوضٞ                              -ا  

  لذسح اٌجٕه اٌّشوضٞ ػٍٝ االعزذأخ -ة  

  رجؼ١خ اٌجٕه اٌّشوضٞ ٌٍذىِٛخ                              -ج  

  ِؤعغخ ٚد١ذح إلطذاس إٌمذ -د  

  :٠مظذ ثغؼش إػبدح اٌخظُ    .51 

  عؼش ٔغجخ االدز١بؽٟ اٌمبٟٔٛٔ -ا  

  عؼش إػبدح ششاء اٌىّج١بالد ِٓ اٌجٕٛن -ة  

  عؼش ششاء أرٚٔبد اٌخض٠ٕخ                -ج  

  عؼش إػبدح ششاء اٌزغ١ٙالد االئزّب١ٔخ -د  
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رغّٝ اعزشار١دخ اٌّظبسف فٟ خزة اٌٛدائغ ، ٚاٌزٟ رغزٕذ ػٍٝ رٛع١غ شجىخ اٌفشٚع فٟ إٌّبؽك اٌدغشاف١خ   .52 

 :اٌدذ٠ذح ثـ

 

  رط٠ٛش اٌٛدائغ -ة رط٠ٛش اٌخذِبد                   -ا  

  اعزشار١ج١خ اٌز٠ٕٛغ -د رط٠ٛش األعٛاق   -ج  

  :رٕزٙح اٌّظبسف اٌزدبس٠خ  االعزشار١د١خ اٌغؼش٠خ ٔز١دخ ٌؼذح ػٛاًِ ِٕٙب  .53 

  سفغ دسجخ اٌٛالء ٌٍؼّالء -ة سفغ اٌم١ٛد ػٓ أعؼبس اٌفبئذح -ا  

  جزة صثبئٓ جذد -د وغت أوجش دظخ عٛل١خ -ج  

  :٠مظذ ثبٌشخظ١خ وأزذ اٌّؼب١٠ش اٌّشرجطخ ثّٕر االئزّبْ ٌٍّمزشع  .54 

  ٔٛػ١خ األطٛي اٌزٟ ٠مذِٙب -ة وفبءح اٌؼ١ًّ      -ا  

  اٌغٍٛن األخاللٟ ٚاٌغّؼخ -د اٌّؼشفخ اٌف١ٕخ  -ج  

  :٠مظذ ثد١ّغ اٌّٛخٛداد إٌّمٌٛخ ٚغ١ش إٌّمٌٛخ اٌزٟ ٠ّزٍىٙب اٌّمزشع ِطشٚزبً ِٕٙب اٌّطٍٛثبد ة  .55 

  سأط اٌّبي -ة اٌؼّبٔبد           -ا  

  اٌّمذسح -د اٌظشٚف االلزظبد٠خ -ج  

  :اززّب١ٌخ ػذَ لذسح اٌّمزشع ػٍٝ عذاد أطً اٌمشع ٚفٛائذٖ ٟ٘ اٌّخبؽش  .56 

  اٌغ١ٌٛخ -ة االئزّب١ٔخ   -ا  

  اٌزشغ١ً -د أعؼبس اٌفبئذح      -ج  

  :اردبٖ رٛظ١ف االِٛاي اٌزٞ ٠شوضػٍٝ اٌؼ١ٍّبد االعزثّبس٠خ لظ١شح األخً ٘ٛ  .57 

  االرجبٖ اإلداسٞ -ة االرجبٖ اٌزم١ٍذٞ -ا  

  ارجبٖ اٌز١ّٕخ االلزظبد٠خ -د ارجبٖ اٌزأج١ش اٌز٠ٍّٟٛ        -ج  

إزذٜ إٌظش٠بد اٌّفغشح ٌٕشبؽ اٌّظبسف اٌزدبس٠خ ٚاٌزٟ رمَٛ ػٍٝ فىشح أْ اٌمشع أٚ االئزّبْ اٌّمذَ ٠دت أْ   .58 

 :٠زؼّٓ إِىب١ٔخ اٌغذاد ثغشػخ ٚأْ ٠ىْٛ لبثالً ٌٍزظف١خ اٌزار١خ ٟ٘ ٔظش٠خ

  اعزجذاي ػٕبطش اٌّٛجٛداد -ة اٌذخً اٌّزٛلغ        -ا  

  إداسح اٌّطٍٛثبد -د اٌمشٚع اٌزجبس٠خ      -ج  

  :اعزثّبس اٌّظبسف اٌزدبس٠خ فٟ األٚساق اٌّب١ٌخ ٠ٙذف ٌزسم١ك ٘ذف  .59 

  اٌشثذ١خ -ة اٌغ١ٌٛخ     -ا  

  اٌشثذ١خ ٚاألِبْ -د اٌغ١ٌٛخ ٚاٌشثذ١خ -ج  

  :اٌىّج١بالد اٌّمجٌٛخ ٟ٘ إزذٜ طٛس لشٚع  .60 

  اٌؼمبس٠خ -ة األفشاد ٚاٌّغزٍٙى١ٓ -ا  

  ر٠ًّٛ اٌزجبسح اٌخبسج١خ -د اٌّظبسف اٌزجبس٠خ       -ج  

 ثٕٛن إعال١ِخ

 :٠مغُ سثب اٌج١ٛع إٌٝ ٔٛػ١ٓ ّ٘ب  .61 

 اٌفؼً ٚاٌمشٚع -ة اٌفؼً ٚإٌغ١ئخ -ا  

 اٌج١ٛع ٚاٌمشٚع -د إٌغ١ئخ ٚاٌمشٚع -ج  

 :رمَٛ إٌشبؽبد ٚاالعزثّبساد فٟ اٌّظبسف اإلعال١ِخ  ػٍٝ أعبط  .62 

 اٌٛوبٌخ -ة اٌفبئذح اٌثبثزخ اٌّذذدح             -ا  

 اإلجبسح -د اٌّؼبسثخ -ج  

 :اٌشثر  فٟ اإلعالَ ززٝ ٠ؼذ زالالً ٠دت أْ  .63 

 ٠خؼغ ٌٍمٛاػذ اٌششػ١خ -ة ال ٠خؼغ أل٠خ ل١ٛد -ا  

 ٠ذممٗ اٌّغٍّْٛ فمؾ -د ٠غطٟ فمؾ اٌزىب١ٌف -ج  
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 :٠مظذ ثز١ّٕخ اٌٛػٟ االدخبسٞ وأزذ اٌؼٕبطش األعبع١خ فٟ ِفَٙٛ اٌجٕه اإلعالِٟ ة  .64 

 أداء اٌضوبح ششػبً  -ا  

 ػذَ دجظ اٌّبي ٚاوزٕبصٖ -ة  

 رج١بْ و١ف١خ رذم١ك اٌشثخ ٌؼّالء اٌجٕه   -ج  

 ػّبْ رٕف١ز األدىبَ اٌششػ١خ -د  

 :ِٓ أُ٘ األ٘ذاف اٌزٟ رغؼٝ اٌّظبسف اإلعال١ِخ ٌزسم١مٙب ٘ٛ  .65 

 اٌذىّخ ٚاألِبْ -ة رذم١ك اٌشثخ   -ا  

 إٌّٛ -د االعزّشاس٠خ -ج  

 :رزشبثٗ اٌّظبسف اإلعال١ِخ ِغ اٌجٕٛن اٌزدبس٠خ فٟ ٔٛع ٚازذ ِٓ اٌٛدائغ ٟ٘ ٚدائغ  .66 

 إلشؼبس -ة اٌزٛف١ش -ا  

 اٌجبس٠خ -د ألجً -ج  

 :اٌّشزٍخ األعبع١خ ٚاألٌٚٝ فٟ رأع١ظ اٌّظبسف اإلعال١ِخ ٟ٘  .67 

 اٌذظٛي ػٍٝ اٌّٛافمبد اٌشع١ّخ    -ة ؽشح األعُٙ ٌالوززبة -ا  

 دساعخ اٌجذٜٚ االلزظبد٠خ                             -د اٌزؼجئخ اٌجشش٠خ -ج  

 :لبػذح اٌغُٕ ثبٌغشَ فٟ اٌّظبسف اإلعال١ِخ رؼٕٟ  .68 

 اٌّٛاصٔخ ث١ٓ دبجبد اٌفشد ٚاٌجّبػخ                  -ا  

 إػطبء األ٠ٌٛٚبد فٟ االعزثّبس -ة  

 االثزؼبد ػٓ اٌزؼبًِ ثبٌشثب ٚاٌذشاَ                    -ج  

 اٌّشبسوخ ثبٌشثخ ٚاٌخغبسح -د  

 :رأثش اٌّظشف اإلعالِٟ ثزؼ١ٍّبد اٌجٕه اٌّشوضٞ ٟ٘ ٔٛع ِٓ اٌّسذداد ٚاٌؼٛاثؾ  .69 

 اٌّظشف١خ -ة اٌششػ١خ -ا  

 االجزّبػ١خ ٚاٌثمبف١خ -د االلزظبد٠خ -ج  

 :اٌّظذس األوجش ِٓ ِظبدس ر٠ًّٛ اٌّظشف اإلعالِٟ ٘ٛ  .70 

 االدز١بؽبد ٚاألسثبح اٌّذزجضح -ة سأط اٌّبي    -ا  

 اٌٛدائغ ثأٔٛاػٙب -د طىٛن اٌز٠ًّٛ اإلعال١ِخ -ج  

 :اٌٛدائغ فٟ اٌّظبسف اإلعال١ِخ اٌزٟ ال رغزسك أ٠خ أسثبذ ٚال رزسًّ خغبئش ٟ٘ اٌٛدائغ  .71 

 اٌزٛف١ش -ة اٌجبس٠خ -ا  

 ألجً -د إلشؼبس -ج  

 :اٌٛدائغ االعزثّبس٠خ اٌّم١ذح اٌزٟ ٠مَٛ اٌّظشف ثبعزثّبس٘ب ثأٔٛاع ٚ ِدبالد ِسذدح ِٓ االعزثّبساد ٟ٘   .72 

 اٌظىٛن اإلعال١ِخ -ة دغبة االعزثّبس اٌؼبَ -ا  

 اٌز٠ًّٛ اٌخبسجٟ -د دغبة االعزثّبس اٌّخظض -ج  

 :ردبسح اٌشعٛي ػ١ٍٗ اٌغالَ ِغ اٌغ١ذح خذ٠دخ سػٟ هللا ػٕٙب ٘ٛ إلشاس ٌّششٚػ١خ  .73 

 اٌّشاثذخ -ة اٌّشبسوخ   -ا  

 اٌّؼبسثخ -د اإلجبسح -ج  

ػمذ اٌّشبسوخ فٟ اٌّظبسف اإلعال١ِخ ٚاٌزٟ رزٕبلض ف١ٙب زظخ اٌجٕه اإلعالِٟ فٟ سأط ِبي اٌششوخ   .74 

 :إٌبشئخ ٟ٘ اٌّشبسوخ

 فٟ سأط اٌّبي اٌذائُ ٌٍششوخ -ة فٟ ر٠ًّٛ سأط اٌّبي اٌؼبًِ   -ا  

 إٌّز١ٙخ ثبٌز١ٍّه    -د  فٟ ر٠ًّٛ طفمخ رجبس٠خ                              -ج  
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 :أُ٘ أدٚاد رٛظ١ف أِٛاي اٌّظبسف اإلعال١ِخ ٚأوثش٘ب ش١ٛػبً ٟ٘  .75 

 اٌّشبسوبد -ة اٌّؼبسثبد -ا  

 اإلجبساد -د اٌّشاثذخ ٌألِش ثبٌششاء   -ج  

 :٠مزظش دٚس اٌّظشف اإلعالِٟ ثزسظ١ً األٚساق اٌزدبس٠خ ١ٔبثخ ػٓ اٌؼّالء اٌم١بَ ثذٚس  .76 

 خظُ األٚساق ثؼٌّٛخ -ة اٌٛوبٌخ ثأجش -ا  

 اٌزذظ١ً ِجبٔبً ٌٍؼّالء    -د ششاء األٚساق ِٓ اٌؼّالء -ج  

 :ث١غ ِبي ثّبي ٠مجغ ف١ٗ اٌثّٓ ػبخالً ٚرغٍُ ف١ٗ اٌجؼبػخ ػبخالً ٘ٛ ِؼٕٝ  .77 

 ث١غ اٌغٍُ -ة االعزظٕبع -ا  

 االعزغمبء -د اٌّضاسػخ    -ج  

 :أخز ٔغجخ اٌغ١ٌٛخ ثبالػزجبس ٟ٘ إزذٜ أعظ رٛظ١ف األِٛاي فٟ اٌّظبسف اإلعال١ِخ اٌخبطخ ثـ  .78 

 اٌّظشف اإلعالِٟ -ة اٌؼ١ًّ -ا  

 إٌّبفغ١ٓ -د اٌّجزّغ -ج  

 :رز٘ت إ٠شاداد اٌخذِبد اٌّظشف١خ إٌٝ  .79 

 ٚاٌّٛدػ١ٓ   (اٌّغب١ّ٘ٓ )اٌّبٌى١ٓ -ة اٌّٛدػ١ٓ ٚدذُ٘ -ا  

 اٌّشبسو١ٓ ثز٠ًّٛ اٌظىٛن ٚدذُ٘            -د ٚدذُ٘ (اٌّغب١ّ٘ٓ)اٌّبٌى١ٓ  -ج  

رغّٝ اٌش١ىبد اٌظبدسح ثؼّالد أخٕج١خ ِٓ لجً اٌّظبسف ٌٍشاغج١ٓ ثبٌغفش ٌٍخبسج ٚال ٠شغجْٛ ثسًّ إٌمٛد   .80 

 :ة

 ثطبلبد االئزّبْ -ة خطبثبد االػزّبد -ا  

 اٌش١ىبد اٌغ١بد١خ   -د اٌش١ه اٌّظشفٟ اٌخبسجٟ -ج  

 ِجبدا االعزثّبس

  :إرا وبٔذ اٌّشزٍخ اٌمبدِخ ِمجٍخ ػٍٝ وغبد فئٔٗ ٠دت  .81 

  اعزجذاي اٌغُٙ رٚ ث١زب اٌّشرفؼخ ثغُٙ رٞ ث١زب ِٕخفؼخ   -ا  

  اعزجذاي اٌغُٙ رٚ ث١زب إٌّخفؼخ ثغُٙ رٞ ث١زب ِشرفؼخ -ة  

  اعزجذاي اٌغُٙ رٚ ث١زب طفش ثغُٙ رٞ ث١زب ِشرفؼخ -ج  

  ػذَ إجشاء أٞ رؼذ٠ً ػٍٝ اٌّذفظخ -د  

 4 ٚث١زب اٌغُٙ ة رغبٚٞ 2ٚث١زب اٌغُٙ أ رغبٚٞ % 60ٚ % 40ة ٚثٕغت  ِسفظخ ِىٛٔخ ِٓ اٌغ١ّٙٓ أ ٚ  .82 

 :فئْ ث١زب اٌّسفظخ رغبٚٞ

 

      3.2 -ة      3 -ا  

  2.4 -د 4 -ج  

  :٠ّىٓ رشر١ت أدٚاد االعزثّبس اٌزب١ٌخ ِٓ األػٍٝ ِخبؽشح إٌٝ األلً ِخبؽشح وّب ٠ٍٟ   .83 

  أعُٙ ػبد٠خ ، عٕذاد ، أرٚٔبد خض٠ٕخ -ا  

  أرٚٔبد خض٠ٕخ ، أعُٙ ، عٕذاد ػبد٠خ -ة  

  أرٚٔبد خض٠ٕخ ، عٕذاد ، أعُٙ ػبد٠خ -ج  

  أعُٙ ػبد٠خ، أرٚٔبد خض٠ٕخ، عٕذاد -د  

  :اٌّغزثّش اٌزٞ ٠طٍت ػبئذاً إػبف١بً وٍّب صادد اٌّخبؽش   .84 

  اٌّذب٠ذ -ة اٌّزذفع -ا  

 غ١ش سش١ذ -د اٌّغبِش -ج  
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  : ػٍٝ اٌٙد١ِٛخرشوض اٌغ١بعخ   .85 

  رٛص٠ؼبد األسثبح -ة األسثبح اٌشأعّب١ٌخ   -ا  

  األسثبح اٌشأعّب١ٌخ ٚرٛص٠ؼبد األسثبح -د األسثبح اٌّذممخ ٌٍغُٙ -ج  

  :ِٓ األِثٍخ ػٍٝ اٌّخبؽش اٌغٛل١خ   .86 

  ِخبؽش اٌزؼخُ -ا  

  اسرفبع أعؼبس اٌّٛاد اٌخبَ اٌخبطخ ثمطبع ِؼ١ٓ -ة  

  اإلػشاثبد اٌؼّب١ٌخ -ج  

  ِخبؽش عٛء اإلداسح -د  

  :اٌّشإ٘خ ػٍٝ دخً غ١ش ِؤوذ ٘ٛ  .87 

  اٌّؼبسثخ     -ة االعزثّبس      -ا  

  االعزثّبس اٌذم١مٟ      -د اٌّمبِشح   -ج  

ثبززّبالد زذٚس ِزغب٠ٚخ فئْ اٌؼبئذ % 30، % 20، % 10 ِزٛلغ أْ ٠ؼطٟ ػٛائذ XYZاٌّششٚع   .88 

 :اٌّزٛلغ ٌٙزا اٌّششٚع ٠غبٚٞ 

 

  %20 -ة %25 -ا  

  %35 -د %30 -ج  

ثبززّبالد زذٚس ِزغب٠ٚخ فئْ % 15، % 15، % 15 اٌّزٛلؼخ ٟ٘ ABCإرا وبٔذ ػٛائذ اٌّششٚع   .89 

 :االٔسشاف اٌّؼ١بسٞ ٌؼٛائذ اٌّششٚع ٟ٘ 

 

  طفش -ة %15 -ا  

  %12 -د %33.3 -ج  

 د٠ٕبس ٚاٌّظبس٠ف اٌزشغ١ٍ١خ 80000 د٠ٕبس ٚرىٍفخ اٌّج١ؼبد 200000إرا ػٍّذ أْ ِج١ؼبد إزذٜ اٌششوبد   .90 

 :رغبٚٞ  (DOL) د٠ٕبس فئْ دسخخ اٌشفغ اٌزشغ١ٍٟ 60000اٌثبثزخ 

 

   دسجخ2.5 -ة  دسجبد5 -ا  

   دسجخ2 -د  دسجخ1.5 -ج  

، % 10 ػٍٝ اٌزٛاٌٟ ٚوبٔذ اٌؼٛائذ اٌّزٛلؼخ ٌٙب %60 ٚ%40 ثأٚصاْ AٚBِسفظخ ِىٛٔخ ِٓ اٌغ١ّٙٓ   .91 

 :، ػٍٝ اٌزٛاٌٟ فئْ ػبئذ اٌّسفظخ اٌّزٛلغ % 20

 

  %16 -ة %8 -ا  

  %20 -د %15 -ج  

  :رزّثً اٌّسفظخ اٌّثٍٝ ثـ   .92 

  ٔمطخ اٌزّبط ث١ٓ ِٕذٕٝ عٛاء اٌّغزثّش ِٕٚذٕٝ عٛاء اٌغٛق -ا  

  ٔمطخ اٌزّبط ث١ٓ ِٕذٕٝ عٛاء اٌّغزثّش ِٕٚذٕٝ اٌّذبفع اٌّثٍٝ -ة  

  ٔمطخ اٌزّبط ث١ٓ ِٕذٕٝ عٛاء اٌّغزثّشِٕٚذٕٝ اٌّذبفع غ١ش اٌّثٍٝ -ج  

  ٔمطخ اٌزّبط ث١ٓ ِٕذٕٝ عٛاء اٌّغزثّشِٚذفظخ اٌغٛق -د  

ِٚؼبًِ االسرجبؽ  0.4  ٚاالٔسشاف اٌّؼ١بسٞ ٌٍغُٙ  ة 0.6إرا ػٍّذ أْ االٔسشاف اٌّؼ١بسٞ ٌٍغُٙ أ ٠غبٚٞ   .93 

 :ث١ٓ اٌغُٙ ٚاٌغٛق (اٌزغب٠ش اٌّشزشن)  فئْ اٌزجب٠ٓ 1-ث١ٓ اٌغ١ّٙٓ 

 

  0.24- -ة        0.24 -ا  

  0.66 -د     1.5 -ج  

  :فئْ ػبئذ اٌغُٙ  عٛف % 10ٚأخفؼذ ػٛائذ اٌغٛق ثٕغجخ (  2-)ارا ثٍغ ث١زب اٌغُٙ أ   .94 

   %  ٠20ٕخفغ ثٕغجخ   -ة  %٠20شرفغ ثٕغجخ   -ا  

   %  ٠5ٕخفغ ثٕغجخ   -د %٠5شرفغ ثٕغجخ   -ج  
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  :رضداد ِضا٠ب اٌز٠ٕٛغ إرا وبْ ِؼبًِ االسرجبؽ ث١ٓ ػٛائذ أطٛي اٌّسفظخ   .95 

  عبٌجبً  -ة ِٛججبً  -ا  

  أوجش ِٓ ٚادذ -د اً طفش -ج  

 د٠ٕبس، فئْ اٌش٠غ 1000، ٚعؼش ششاء اٌغٕذ % 12 ، د٠ٕبس ِٚؼذي اٌىٛثْٛ 1000عٕذ ل١ّزٗ االع١ّخ   .96 

 :اٌدبسٞ ٌٍغٕذ ٠غبٚٞ 

 

  %12 -ة %10 -ا  

  %100 -د %11.11 -ج  

  .:رشرفغ دسخخ اٌشفغ اٌز٠ٍّٟٛ وٍّب اسرفغ اٌٛصْ إٌغجٟ ي  .97 

  اٌفٛائذ اٌّذ٠ٕخ         -ة اٌزىب١ٌف اٌثبثزخ               -ا  

  اٌزىب١ٌف اٌّزغ١شح -د األعُٙ اٌؼبد٠خ            -ج  

  :إْ رأث١ش  رمٍت أعؼبس اٌفبئذح ػٍٝ االعزثّبس ثبٌغٕذاد ؽ٠ٍٛخ األخً    .98 

  وج١ش                             -ة ِذذٚد               -ا  

  ٠ؼزّذ ػٍٝ رظ١ٕف اٌغٕذاد -د ٠ؼزّذ ػٍٝ ٔٛع اٌغٕذاد                 -ج  

  :ِٓ االعزثّبساد اٌسم١م١خ  .99 

  اٌغٕذاد    -ة األعُٙ اٌؼبد٠خ   -ا  

  اٌخ١بساد -د اٌؼمبساد    -ج  

  :ِٓ أوثش االعزثّبساد اٌّب١ٌخ أِبٔبً   .100 

  األعُٙ اٌّّزبصح            -ة اٌغٕذاد  اٌذى١ِٛخ      -ا  

  عٕذاد اٌششوبد -د األعُٙ اٌؼبد٠خ     -ج  

أزٙذ االعئٍخ 


