
Zainab habib♥ 

 1 

م كىذوص.. للذهخىس  اخخباساث  همارج زالر مً 2ججمُع الجضء الىـشي إلالشس مالُت   عبذالىٍش

م كىذوص  ض العهالوي وعبذالىٍش  للفابذة ولدشابه اإلالخص للذهخىسًٍ عبذالعٍض

 

 اإلاداطشة ألاولى..

 إهخفاض جيلفت الصفلاث في العىق اإلاالي حعمى: -1

 الىفاءة الذاخلُت في العىق  - ؤ

 الىفاءة الخاسحُت للعىق  - ب

 ىق عمم الع - ث

 ظشعت ججاوب العىق اإلاالي مع اإلاعلىماث واوعياظها على الاظعاس حعمى: -2

 الىفاءة الذاخلُت للعىق  - ؤ

 الىفاءة الخاسحُت - ب

 عمم العىق  - ث

 فعالُت العىق  - ر

التي جؼشخها اإلايشأث ألٌو مشة بغشض الحصٌى على سؤط ماٌ ظىق الاصذاساث الجذًذة مً الاوساق اإلاالُت  -3

ادجه ٌعمى:  بلصذ ٍص

 ظىق ؤولي - ؤ

 زاهىي  ظىق  - ب

 ظىق زالث - ث

 مىاصي ظىق  - ر

لُت كصيرة الاحل  -4 ىت العىق الزي ًخعامل باالدواث الخمٍى ذ في الغالب عً عام مثل اروهاث الخٍض التي الجٍض

 وشهاداث الاًذاع حعمى:

 ظىق زاهىي  - ؤ

 ظىق سؤط اإلااٌ - ب

 ظىق هـامي - ث

 ظىق الىلذ - ر

 

  

ت  إلاالُت التي جم اصذاسها في العىق الاولُتًخم الخعامل باالوساق ا :ظىق الثاهٍى

 : بىسصاث الاوساق اإلاالُت جىفش اإلاعلىماث والبُاهاث ليافت الجماهير ومىع الخالعب والغش العىق الىـامي 

 : الاظىاق الغير هـامُت ًظم مجمىعاث مً الىهالء والىظؼاء الزًً ًخعاملىن باالوساق اإلاالُت العىق اإلاىاصي 

لت الاحل مثل الاظهم والعىذاث:  ظىق سؤط اإلااٌ  ظىق جخم فُه الصفلاث اإلاالُت ػٍى
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  الخالُت لِعذ مً ادواث ظىق سؤط اإلااٌ:ؤي مً الادواث  -5

 الاظهم  - ؤ

 ىذاثالع - ب

لت الاحل - ث  اللشوض ػٍى

ت - ر  الاوساق الخجاٍس

 ؤي مً الادواث لِعذ مً ادواث ظىق الىلذ: -6

ٌ  - ؤ  شهاداث الاًذاع اإلاصشفُت اللابلت للخذاو

لت الاحل - ب  اللشوض ػٍى

 اللبىالث اإلاصشفُت  - ث

 الُىسودوالس - ر

 ؤي مً الادواث لِعذ مً ادواث ظىق الىلذ: -7

ٌ  - ؤ  شهاداث الاًذاع اإلاصشفُت اللابلت للخذاو

 الاظهم  - ب

 اللبىالث اإلاصشفُت - ث

ت - ر  الاوساق الخجاٍس

 

 

ل: -8  جمخاص العىذاث اللابلت لالظخذعاء بعابذ .......... مً العىذاث اللابلت للخدٍى

 ؤكل - ؤ

 مدعاوي  - ب

 ؤعلى - ث

 الش يء مما ظبم - ر

 الى: خعب حهت الاصذاس جىلعم الاوساق اإلاالُت  -9

 ؤوساق مالُت خىىمُت وؤوساق مالُت خاصت - ؤ

 راث دخل مخغير ؤوساق مالُت راث دخل زابذ وؤخشي  - ب

 ؤظهم وظىذاث - ث

ت ومالُت  - ر  ؤوساق ججاٍس

 ؤي مً الاوساق الخالُت راث عابذ مخغير: -11

 الاظهم العادًت  - ؤ

 الاظهم اإلامخاصة - ب

 العىذاث - ث

ت - ر  الاوساق الخجاٍس

 ؤي الاوساق الخالُت ًمثل دًىا في رمت مصذسها: -11

 الاظهم العادًت - ؤ

ل في ظىق الىلذ: ؤ  الُىسودوالس  -اللبىالث اإلاصشفُت ج -شهاداث الاًذاع اإلاصشفُت اللابلت للخذاٌو ب -ؤدواث ؤلاظدثماس والخمٍى
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 الاظهم اإلامخاصة - ب

 العىذاث - ث

 راث عابذ مخغير: الاظهم العادًت راث عابذ زابذ: العىذاث والاظهم اإلامخاصة بذخعب ػبُعت العاالاوساق اإلاالُت 

ىت خعب حهت الاصذاس الاوساق اإلاالُت ىت-اوساق خىىمُت: اروهاث الخٍض اوساق خاصت: العىذاث التي جصذسها  ظىذاث الخٍض

 الاظهم العادًت –الششواث 

 الصىىن -اوساق ملىُت: الاظهم العادًت اث على اخخالف اهىاعها اوساق دًً: العىذ خعب ػبُعت الحم الاوساق اإلاالُت 

 اإلاداطشة الثاهُت...

اإلاششوعان في إرا حعاوي اإلاششوعان في العابذ فئهه ًخم جفظُل اإلاششوع رو الخؼش الادوى , وإرا حعاوي  -1

دسحت خؼشه , دسحت الخؼش , ًخم جفظُل رو العابذ آلاعلى وإرا وان اخذ اإلاششوعين ؤهبر في عابذه وفي 

 فئهه ًخم الخفظُل بُنهما على اظاط :

 خذط اإلاعدثمش وخبرجه - ؤ

 ( , بدُث هفظل اإلاششوع رو معامل الاخخالف الاكلCOVARمعامل الاخخالف ) - ب

 ( , بدُث هفظل اإلاششوع رو معامل الاخخالف الاعلى COVARمعامل الاخخالف ) - ث

 الًمىً اإلافاطلت بين اإلاششوعين - ر

 العابذ, فئهه ًخم جفظُل اإلاششوع رو الخؼش الادوى ) جباًً واهدشاف معُاسي ؤكل (ارا حعاوي اإلاششوعان في  -1

 ارا حعاوي اإلاششوعان في دسحت الخؼش , ًخم جفظُل اإلاششوع رو العابذ ألاعلى  -2

ارا وان ؤخذ اإلاششوعين ؤهبر في عابذه وفي دسحت خؼشه , فئهه ًخم الخفظُل بُنهما على ؤظاط معامل الاخخالف  -3

(COVAR )..بدُث هفظل اإلاششوع رو معامل الاخخالف الاكل 

 

 اإلاداطشة الثالثت..

ت اإلاثلى حعمى: -1 ت التي جبدث في اوشاء اإلادفـت الاظدثماٍس  ان الىـٍش

ت اإلادفـت - ؤ  هـٍش

 همىرج حععير الاصٌى الشؤظمالُت - ب

ت الخُاساث - ث  هـٍش

ت اإلاالُت - ر  هـٍش

ت اإلادفـت إلااسهىجض : -2  تهذف هـٍش

 خعاب كُمت بِخا للمدفـت - ؤ

 بدث عً اإلادفـت اإلاثلىال - ب

 جدذًذ الاظهم اإلاشبدت - ث

 الخعشف على مخاػش الاظهم - ر

ت اإلادفـت ( ت ) هـٍش  خعاب مخاػش إلادفـت إظدثماٍس

ع. خه ) اإلادفـت ( التي ازبذ فيها  ؤهمُت الخىَى  كذم ماسهىجض هـٍش

ت اإلادفـت إلى جدذًذ  ت مثلى بئظخخذام ملاًِغ اإلاختهذف هـٍش لت بىاء مدفـت إظدثماٍس  اػشةػٍش

 اإلاداطشة الشابعت..

ت هي: -1  ان كُمت بِخا إلادفـت الاظدثماٍس
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 مجمىع كُم بِخا لالصٌى اإلاىىهت للمدفـت - ؤ

 طشب كُم بِخا لالصٌى اإلاىىهت للمدفـت - ب

ت - ث  ال ًمىً جلذًش كُمت بِخا إلادفـت اظدثماٍس

 مجمىع كُم بِخا مشجحت باالوصان اليعبُت لالصٌى اإلاىىهت للمدفـت - ر

 فئن رلً ٌعني: 1لعهم حعاوي الىاخذ صحُذ =إرا واهذ كُمت بِخا  -2

 مخاػش العهم حعاوي مخاػش العىق, وعىابذ العهم جخدشن بئججاه خشهت العىق  - ؤ

 مخاػش العهم اكل مً مخاػش العىق وعىابذ العهم جخدشن باججاه خشهت العىق  - ب

 مخاػش العهم اكل مً مخاػش العىق وعىابذ العهم جخدشن عىغ اججاه خشهت العىق  - ث

 

 ..العادظتة اإلاداطش 

لت معذٌ الخصم اإلاعذٌ  -1 لت ) معامل معادٌ الخإهذ ( على معالجت الخؼش في )......( بِىما جلىم ) ػٍش جلىم ػٍش

 ( وفم الخؼش بمعالجت الخؼش في )......( :

 معذٌ الخصم, الخذفلاث الىلذًت - ؤ

 معذٌ الخصم, جيلفت اإلاششوع - ب

 الخذفلاث الىلذًت , معذٌ الخصم  - ث

 ذفلاث الىلذًتجيلفت اإلاششوع, الخ - ر

ت ) اختر العباسة الصحُدت( -2  :في ؤظلىب معذٌ الخصم اإلاعذٌ لخلُُم اإلاششوعاث الاظدثماٍس

 الحالُت كُمخهولما وان اإلاششوع ؤهثر مخاػشة ولما ؤسجفع معذٌ الخصم اإلاعذٌ وبالخالي جذهذ صافي  - ؤ

 ث صافي كُمخه الحالُتولما وان اإلاششوع ؤهثر مخاػشة ولما ؤهخفع معذٌ الخصم اإلاعذٌ وبالخالي صاد - ب

 ولما وان اإلاششوع ؤهثر مخاػشة ولما ؤسجفع معذٌ الخصم اإلاعذٌ وبالخالي ؤسجفعذ صافي كُمخه الحالُت - ث

 جإزير لذسحت مخاػش اإلاششوع على معذٌ الخصمال ًىحذ  - ر

ت ) اختر العباسة الصحُدت(: -3  في ؤظلىب معذٌ الخصم اإلاعذٌ لخلُُم اإلاششوعاث الاظدثماٍس

 ششوع اهثر مخاػشة ولما اهخفع معذٌ الخصم اإلاعذٌ وبالخالي جذهذ صافي كُمخه الحالُتولما وان اإلا - ؤ

ولما وان اإلاششوع اكل مخاػشة ولما اهخفع معذٌ الخصم اإلاعذٌ وبالخالي اسجفعذ صافي كُمخه  - ب

 الحالُت 

 الحالُت  ولما وان اإلاششوع اهثر مخاػشة ولما اسجفع معذٌ الخصم اإلاعذٌ وبالخالي اسجفعذ صافي كُمخه - ث

 ال ًىحذ جإزير لذسحت مخاػش اإلاششوع على معذٌ الخصم - ر
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 ًلىم اظلىب معذٌ الخصم اإلاعذٌ على ؤظاظين:

ولما وان اإلاششوع اهثر مخاػشة ولما اسجفع معذٌ الخصم اإلاعذٌ وبالخالي جذهذ صافي كُمخه الحالُت ) العالكت  - ؤ

, ٌعني ًشجفع الخؼش عىعُتفي اللُمت الحالُت , وبين اإلاخاػش وصاػشدًت بين اإلاخاػش ومعذٌ الخصم اإلاعذٌ 

شجفع معذٌ الخصم اإلاعذٌ ساح ًىخفع صافي اللُمت الحالُت ولى اهخفع الخؼش  ساح ًىخفع معذٌ  ٍو

شجفع صافي اللُمت الحالُت(  الخصم اإلاعذٌ ٍو

 ًؼالب اإلاعدثمش بعابذ اعلى في خالت الاظدثماس في مششوعاث جىاحه مخاػش اعلى. - ب

 

 معذٌ الخصم اإلاعذٌ وفم الخؼش بمعالجت الخؼش في:ًلىم اظلىب  -4

 معذٌ الخصم - ؤ

 جيلفت اإلاششوع - ب

 مذة اإلاششوع - ث

 الخذفلاث الىلذًت للمششوع - ر

لت معذٌ الخصم اإلاعذٌ وفم اإلاخاػشة   Risk adjusted discount rateػٍش

لت على حعذًل معذٌ الخصم إلاعالجت اإلاخاػش ًلىم اظلىب ) معذٌ الخصم اإلاعذٌ(  الاولى التي جلىم على ) عىغ الؼٍش

حعذًل الخذفلاث الىلذًت إلاعالجت اإلاخاػش( ؤي اهه يهذف الى جدذًذ معذٌ الخصم الزي ٌعىغ دسحت اإلاخاػش التي 

 ًىؼىي عليها الاظدثماس

في اظلىب معامل معادٌ الخإهذ وبعذ جدذًذ الخذفلاث الىلذًت اإلاؤهذة فئهه ًخم خصم الخذفلاث الىلذًت  -5

 بئظخخذام:

 عادٌ الخإهذمعامل م - ؤ

 معذٌ الخصم اإلاعذٌ وفم الخؼش - ب

 معذٌ الخصم الزي حعخخذمه الششهت لخلُُم مششوعاتها - ث

 معذٌ الخصم ٌعاوي ظعش الفابذة الخالي مً الخؼش - ر

 اظلىب معامل معادٌ الخإهذ :

 جلىم فىشة معامل معادٌ الخإهذ مً اصالت الخؼش اإلاشجبؽ بالخذفلاث الىلذًت غير اإلاؤهذة -

اإلاخاػش اإلاشجبؼت للخذفلاث الىلذًت غير اإلاؤهذة ًخم اظخخذام الخذفلاث الىلذًت اإلاؤهذة في بعذ الخخلص مً  -

ت  جلُُم اإلاششوعاث الاظدثماٍس

هى ظعش الفابذة ) بعذ اظخخذام معادٌ الخإهذ (  معذٌ الخصم اإلاعخخذم عىذ جلُُم اإلاششوع الاظدثماسي  -

 الخالي مً الخؼش

 اإلاداطشة الثامىت..

ل اللصيرة مً مبادا الخم -1 ل الاصٌى الثابخت , ومصادس الخمٍى لت لخمٍى ل ػٍى ل ان جخىحه مصادس الخمٍى ٍى

عمى هزا اإلابذؤ: ل الاصٌى اإلاخذاولت , َو  لخمٍى

ل الاصٌى الثابخت  - ؤ  مبذؤ جمٍى

 اإلاىاصهت الشؤظمالُت - ب

 إداسة سؤط اإلااٌ العامل - ث

ل اإلاىاؿش  - ر  لهملابلت العمش الضمني ليل هىع مً الاصٌى مع مصذس الخمٍى
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ل اإلاىاؿش له,  -2 ل الاظاظُت ان ًخم ملابلت العمش الضمني ليل هىع مً الاصٌى مع مصذس الخمٍى مً مبادا الخمٍى

ل  لت الاحلوجبعا لزلً ًخم جىحُه مصادس الخمٍى ل: ػٍى  لخمٍى

 الاصٌى الثابخت - ؤ

 الاصٌى اإلاخذاولت - ب

 اإلاخضون - ث

 الزمم اإلاذًىت - ر

ل الاظاظُت ان ًخم ملابلت العمش  -3 ل اإلاىاؿش له ,  مً مبادا الخمٍى الضمني ليل هىع مً الاصٌى مع مصذس الخمٍى

ل  ل:  كصيرة الاحلوجبعا لزلً ًخم جىحُه مصادس الخمٍى  لخمٍى

 الاصٌى الثابخت - ؤ

 الاصٌى اإلاخذاولت  - ب

 اإلاخضون  - ث

 الزمم اإلاذًىت - ر

 الامىاٌ التي جدصل عليها اإلايشإة مً الغير والتي ًجب ظذادها خالٌ فترة اكل مً ظىت : -4

ل  - ؤ  كصير الاحلالخمٍى

ل الاحل - ب ل ػٍى  الخمٍى

 خلىق اإلالىُت  - ث

 الاظخذاهت - ر

ل كصير الاحل: -5  ؤي مً الاعخباساث الخالُت لِعذ مً مدذداث اظخخذام الخمٍى

ل كصير الاحل وػبُعت هُيل اصٌى اإلايشإة - ؤ  دسحت اعخماد اإلايشإة على الخمٍى

ل كصيرة الاحل - ب  جيلفت مصادس الخمٍى

 عذد اإلاىؿفين في الششهت - ث

ل الخالُت لِعذ مً مصادس كصيرة الاحل: ؤي مً مصادس  -6  الخمٍى

 الابخمان الخجاسي  - ؤ

 الابخمان اإلاصشفي - ب

 العىذاث اللابلت لالظخذعاء - ث

ت - ر  الاوساق الخجاٍس

ل كصير الاحل:  مدذداث اظخخذام الخمٍى

ل كصير الاحل  -  دسحت اعخماد اإلايشاة على الخمٍى

 ػبُعت هُيل اصٌى اإلايشإة -

 يشإة على اظخعذاد لخلبلها:دسحت اإلاخاػش التي جىىن إداسة اإلا

ل كصيرة الاحل -  جيلفت مصادس الخمٍى

ل كصير الاحل في الىكذ اإلاىاظب -  مذي جىفش مصادس الخمٍى

 

ل كصير الاحل:  مصادس الخمٍى

 الابخمان اإلاصشفي-الابخمان الخجاسي 

ت  ادواث ظىق الىلذ -الاوساق الخجاٍس

 اإلاخإخشاث واللشوض الخاصت

ل كصير الاحل الزي جد -7 اث الاحلت للمىاد والعلع صل علُه اإلايشإة مً اإلاىسًٍ واإلاخمثل في الخمٍى كُمت اإلاشتًر

 والخذماث التي جدصل عليها اإلايشإة ٌعمى:

 اإلاخإخشاث - ؤ
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ت - ب  الاوساق الخجاٍس

 الابخمان الخجاسي  - ث

 فئن جيلفت الابخمان الخجاسي في هزه الحالت ٌعخبر:الجخظمً خصما هلذًا للششهت, ارا واهذ ششوغ اإلاىسد  -8

 اهُامج - ؤ

 ميلفا - ب

 غير مجاوي - ث

 الخيلفت هي ظعش الفابذة الخالي مً الخؼش - ر

م الابخمان الخجاسي الششاء بإحل , ارا واهذ ششوغ اإلاىسد ال جخظمً خصم هلذي, في هزه  -9 ل عً ػٍش في الخمٍى

 الحالت فئن جيلفت الابخمان الخجاسي جىىن:

 معذومت - ؤ

 هبيرة حذا - ب

 حعاوي جيلفت الفشصت البذًلت - ث

 محعاوي كُمت الخص - ر

 ًمىً للششهت جللُل جيلفت الابخمان الخجاسي مً خالٌ: -11

 الاكتراض مً البىىن - ؤ

ل بذًلت - ب  البدث عً مصادس جمٍى

ادة مذة العماح بالعذاد - ث  ٍص

 سهً اصىلها اإلاخذاولت - ر

 ًدىم ظُاظت البُع الاحل ) الابخمان الخجاسي( عامالن هما: -11

 الخصم الىلذي وفترة الابخمان - ؤ

 ػبُعت العلع و حىدة العلع - ب

 العمالء وعذد اإلاىخجاثعذد  - ث

 وعبت الذًىن ومالءة الششهت - ر

(  هزه  effective interest rateًخم جلذًش جيلفت الابخمان اإلاصشفي مً خالٌ خعاب ظعش الفابذة الفعلي ) -12

 الاخيرة جخىكف كُمتها على:

لت العذاد - ؤ  كُمت الابخمان ) اللشض( , ظعش الفابذة الاظمي ومذة الابخمان , ػٍش

 ظعش الفابذة الاظميكُمت اللشض و  - ب

 كُمت اللشض ومذجه - ث

 ظعش الفابذة الاظمي ومذة اللشض - ر

 عىذ خصٌى الششهت على كشض مصشفي مع دفع الفابذة في نهاًت العىت فئن ظعش الفابذة الفعلي له ًىىن: -13

ا لععش الفابذة الاظمي - ؤ  معاٍو

 اكل مً ظعش الفابذة الاظمي - ب

 اهبر مً ظعش الفابذة الاظمي  - ث

ا لععش الفابذة الاظمي مظافا الُه عالوة اإلاخاػش - ر  معاٍو

 :في الابخمان اإلاصشفي وفي خالت دفع الفابذة في نهاًت العىت فان ظعش الفابذة الفعلي  -14
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 اهبر مً ظعش الفابذة الاظمي - ؤ

 اكل مً ظعش الفابذة الاظمي - ب

 معاوي لععش الفابذة الاظمي  - ث

 لفعلي:في خالت دفع الفابذة ملذما فئن ظعش الفابذة ا -15

 ٌعاوي ظعش الفابذة الاظمي - ؤ

 اهبر مً ظعش الفابذة الاظمي - ب

 اكل مً ظعش الفابذة الاظمي  - ث

ض ي على اللشض اإلاصشفي فان ظعش الفابذة الفعلي: -16  في خالت وحىد سصُذ حعٍى

 ٌعاوي ظعش الفابذة الاظمي - ؤ

 اهبر مً ظعش الفابذة الاظمي - ب

 اكل مً ظعش الفابذة الاظمي - ث

اٌ إلاذة ظىت مً بىً الاهلي بععش فابذة اظمي خصلذ ششهت ) الاهماء( على  -17 كشض مصشفي بلُمت ) ط ( ٍس

 % , في خالت دفع الفابذة في نهاًت العام فئن معذٌ الفابذة الفعلي لهزا اللشض ظُىىن: 9كذسه 

 %9 - ؤ

 %9.25 - ب

 %9.34 - ث

 %10 - ر

فعلي لهزا مً هفغ العؤاٌ العابم , في خالت خصم الفابذة ملذم مً كُمت اللشض , فئن معذٌ الفابذة ال -18

 اللشض ًخىكع ؤن ًىىن:

 ٌعاوي ظعش الفابذة الاظمي - ؤ

 اهبر مً ظعش الفابذة الاظمي - ب

 اكل مً ظعش الفابذة الاظمي - ث

ض ي    سهضوا على خاالث دفع الفابذة : نهاًت الفترة, ملذما, الشصُذ الخعٍى

 اإلاداطشة الخاظعت..

لخين:حعخخذم الزمم اإلاذًىت هظمان للحصٌى على اللشوض اإلاصشفُت او ا -1  لدعهُالث الابخماهُت بؼٍش

 اًذاع ودٌعت بلُمت الزمم اإلاذًىت و بُع الزمم اإلاذًىت - ؤ

 سهً الزمم اإلاذًىت وبُع الزمم اإلاذًىت - ب

 اكشاض الزمم اإلاذًىت وسهً الزمم اإلاذًىت - ث

ت و سهً الزمم اإلاذًىت - ر  ششاء اوساق ججاٍس

فئن معؤولُت جدصُل الزمم اإلاذًىت عىذ كبٌى البىً اظخخذام الزمم اإلاذًىت هظمان للحصٌى على جمىٍل  -2

 على البىً ) ولِغ على الششهت ( في خالت:

 بُع الزمم اإلاذًىت - ؤ

 سهً الزمم اإلاذًىت - ب

 في ولخا خالتي الشهً والبُع - ث
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 اكشاض الزمم اإلاذًىت - ر

في خالت كبٌى البىً بشهً الزمم اإلاذًىت لششهت هظمان , فئن معؤولُت جدصُل اسصذة الزمم اإلاذًىت مً  -3

 لع على:العمالء ج

 الششهت - ؤ

 البىً - ب

 العمالء - ث

 مؤظعت وظاػت مالُت - ر

 الششهتلُت جدصُل الاسصذة مً العمالء على و جلع معؤ سهً الزمم اإلاذًىت سهضوا على الحالخين : 

 البىًجلذ معؤولُت جدصُل الاسصذة مً العمالء على بُع الزمم اإلاذًىت 

ل كصشة الاحل ومً ؤهم ماجم -4  ثله:حعخبر اإلاخإخشاث مً مصادس الخمٍى

 الزمم اإلاذًىت - ؤ

 العىذاث - ب

ت - ث  الاوساق الخجاٍس

 الاحىس اإلاخإخشة والظشابب واظخلؼاعاث الظمان الاحخماعي - ر

ل كصير الاحل: -5 ل الخالُت حعخبر مصذس جمٍى  ؤي مً مصادس الخمٍى

 الاظهم  - ؤ

 العىذاث - ب

ت - ث  الاوساق الخجاٍس

 الاظدئجاس - ر

ل كصيرة الاحل :  مصادس  الخمٍى

ت  -شفيالابخمان اإلاص-الابخمان الخجاسي   الاوساق الخجاٍس

 ادواث ظىق الىلذ -اإلاخإخشاث واللشوض الخاصت

لت الاحل: ل ػٍى  مصادس الخمٍى

 العىذاث  -اللشوض اإلاصشفُت -الاظدئجاس

 الاسباح اإلادخجضة -الاظهم العادًت واإلامخاصة

 اإلاداطشة العاششة...

ل الاحل: -1 ل الخالُت حعخبر مصذسا ػٍى  ؤي مً مصادس الخمٍى

 دخجضةالاسباح اإلا - ؤ

 اللشوض كصيرة الاحل - ب

ت - ث  الاوساق الخجاٍس

 الابخمان الخجاسي  - ر

ل الاحل: لِغ -2 ل ػٍى  مً مصادس الخمٍى

 الاظهم اإلامخاصة - ؤ

 الاظهم العادًت - ب

 ظىذاث الذًً - ث

 الابخمان اإلاصشفي - ر

 اللُمت التي ًصذس بها العىذ حعمى: -3
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 اللُمت الاظمُت - ؤ

 اللُمت العىكُت  - ب

 اللُمت العادلت  - ث

 لعىذ في العىق اللُمت العىكُت هي كُمت ا

 بها العىذ في اظىاق اإلااٌ هي:اللُمت التي ًباع  -4

 اللُمت الاظمُت - ؤ

 اللُمت العىكُت  - ب

 اللُمت العادلت - ث

خ الاظخدلاق: -5  ماهي اللُمت التي ًلتزم مصذس العىذ بئسحاعها لحامل العىذ عىذ جاٍس

 اللُمت الاظمُت - ؤ

 اللُمت العىكُت - ب

ت  - ث  اللُمت الذفتًر

 اللُمت العادلت - ر

 لُمت العىكُت للعىذ اهبر مً اللُمت الاظمُت:ارا واهذ ال -6

 ًدلم خامل العىذ سبدا سؤظمالُا - ؤ

 ًخدمل خامل العىذ خعاسة سؤظمالُت - ب

 ال ًدلم خامل العىذ ال سبدا وال خعاسة - ث

 اللُمت العىكُت للعىذ ال ًمىً ان جىىن اهبر مً كُمخه الاظمُت - ر

 ًدلم خامل العىذ سبدا سؤظمالُا في خالت: -7

 لعىذ اكل مً كُمخه الاظمُت اللُمت العىكُت ل - ؤ

 اللُمت العىكُت للعىذ اهبر مً كُمخه الاظمُت  - ب

 الاظمُت اللُمت العىكُت للعىذ حعاوي اللُمت  - ث

 ال ًمىً للعىذ ان ًدلم سبدا لحامله - ر

 سؤظماليسبذ مً اللُمت الاظمُت: ًدلم خامل العىذ اهبر ارا واهذ اللُمت العىكُت 

 سؤظمالُتخعاسة للُمت الاظمُت: ًدلم خامل العىذ مً ااكل ارا واهذ اللُمت العىكُت 

جلتزم الششهت اإلاصذسة لعىذ في خالت اظخذعاءه بذفع كُمت ).... ( اللُمت في العىذاث اللابلت لالظخذعاء  -8

 الاظمُت للعىذ:

 جفىق  - ؤ

 جلل عً  - ب

 حعاوي  - ث

 الىصف - ر

 لعىذ كبل اهلظاء فترة الاظخدلاقظىذاث كابلت لالظخذعاء : ظىذاث جصذسها الششهت بششغ ًخظمً امياهُت اظخذعاء ا

 جلتزم الششهت بذفع كُمت جفىق اللُمت الاظمُت للعىذ وحعمى ) حعىٍع الاظخذعاء (

 

 العىذاث التي جصذسها اإلايشأث بظمان ًخمثل في سهً ؤصل مً ألاصٌى حعمى: -9
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 العىذاث اإلاظمىهت  - ؤ

 العىذاث غير اإلاظمىهت - ب

 العىذاث اللابلت لالظخذعاء - ث

لالعىذاث اللابلت  - ر  للخدٍى

 

العىذاث غير اإلاظمىهت: جصذسها اإلايشاة دون اللجىء الى سهً ؤي مً 

 ؤصىلها 

العىذاث اللابلت لالظخذعاء: ظىذاث جصذسها الششهت بششغ 

 ًخظمً امياهُت اظخذعاء العىذ كبل اهلظاء فترة الاظخدلاق

لها وفم ششوغ مدذدة بىاظؼت خاملها ل: ظىذاث ًمىً جدٍى  الى اظهم عادًت ظىذاث اللابلت للخدٍى

خ مدذد مً خالٌ  -11 ارا وان باميان اإلاعدثمش اسحاع العىذ الى اإلايشإة اإلاصذسة للعىذ واظترداد كُمخه في جاٍس

 فترة الاظخدلاق , ٌعمى رلً:

 الاظخذعاء الاخخُاسي  - ؤ

 البُع الاخخُاسي  - ب

 الىفاء الالضامي - ث

 الاظترداد غير الاداسي للخذفلاث الىلذًت - ر

 ششاء العىذاث مً خامليها خالٌ فترة الاظخدلاق بششغ ان ًىص على رلً في وششة الاصذاس اعادة الىفاء الالضامي 

خ مدذد خالٌ فترة الاظخدلاق  البُع الاخخُاسي   ًمىً للمعدثمش اسحاع العىذ الى اإلايشاة اإلاصذسة للعىذ واظترداد كُمخه في جاٍس

 صل العهم اإلامخاص:مً الحلىق التي ًدصل عليها خا لِعذؤي مً العىاصش الخالُت  -11

ذ في الجمعُت العمىمُت  - ؤ  الاشتران في كشاساث اإلايشإة مً خالٌ خم الخصٍى

 الحصٌى على عابذ زابذ بغع الىـش على هخابج الششهت - ب

ت في اظترداد خلىكه مً اصٌى الششهت في خالت الافالط او الخصفُت - ث  الاولٍى

 حمُع ماظبم  - ر

 ادًت عً الاظهم اإلامخاصة:ؤي مً العىاصش الخالُت جخخلف فيها الاظهم الع -12

خ اظخدلاق - ؤ  هالهما لِغ له جاٍس

 ٌعخبران حضءا مً خلىق اإلالىُت ال هالهما  - ب

 هالهما ًدصل على عابذ ٌعخمذ على اداء اإلايشاة  - ث

يا ( في اإلايشاة - ر  خاملهما ٌعخبرا معاهما ) او شٍش

 خصابص الاظهم العادًت واإلامخاصة:

خ اظخدلاق -  هالهما لِغ له جاٍس

ل دابم باليعبت للميشاةهالهما ًمثل  -  مصذس جمٍى

 جخخلف اإلايشإة في دفع الاسباح اإلاىصعت لحاملي الاظهم اإلامخاصة والعادًت وال ًؤدي الى افالط اإلايشإة -

بت - بُت النها جذفع بعذ الظٍش  الاسباح اإلاىصعت لالظهم العادًت واإلامخاصة الجدلم وفىساث طٍش

 اإلاداطشة الحادًت عشش..

ىص عليها في علذ الخإظِغ حعمى:اللُمت التي ًصذس به -1  ا العهم ٍو

 اللُمت العىكُت - ؤ
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 اللُمت الاظمُت - ب

ت ( - ث  كُمت الخصفُت ) اللُمت الخصفٍى

ت - ر  اللُمت الذفتًر

ت للعهم هي: -2  اللُمت الذفتًر

 كُمت خلىق اإلالىُت ) بذون الاظهم اإلامخاصة ( ملعىمت على عذد الاظهم العادًت اإلاصذسة - ؤ

ى - ب  ص علُه في علذ الخإظِغ         ) اللُمت الاظمُت (اللُمت التي ًصذس بها العهم ٍو

ت للميشإة ( - ث  اللُمت اإلاخىكعت الحصٌى عليها في خالت جصفُت الششهت        ) اللُمت الخصفٍى

 كُمت العهم في ظىق الاوساق اإلاالُت                                )اللُمت العىكُت( - ر

 صة ( ملعىمت على عذد الاظهم العادًت اإلاصذسة:كُمت الحلىق اإلالىُت ) بذون الاظهم اإلامخا -3

ت للعهم  - ؤ  اللُمت الذفتًر

 اللُمت الاظمُت للعهم  - ب

 اللُمت الحلُلُت للعهم  - ث

 اللُمت العىكُت للعهم  - ر

 واخذ مً العىاصش الخالُت لِغ مً خلىق خملت الاظهم العادًت: -4

ذ في الجمعُت العمىمُت - ؤ   الاشتران في كشاساث اإلايشإة مً خالٌ خم الخصٍى

 الحصٌى على هصُبهم مً الاسباح اإلاىصعت بعذ دفعاث معخدلاث اصحاب الذًىن والاظهم اإلامخاصة - ب

 ًمىً ان جىىن الاسباح اإلاىصعت على خملت الاظهم العادًت هلذا وفي شيل اظهم اطافُت  - ث

 الحصٌى على هصُبهم مً هخابج جصفُت اإلايشإة كبل ظذاد خلىق اصحاب الذًىن والاظهم اإلامخاصة  - ر

 ٌى على هصُبهم مً هخابج جصفُت اإلايشاة بعذ ظذاد خلىق ؤصحاب الذًىن والاظهم اإلامخاصةالحص

ت ششاء اطافت الى الحلىق  -5 التي ًخمخع بها خملت الاظهم العادًت فئن هىان ميزة مهمت للغاًت وهي مىدهم ؤولٍى

 الجذًذة مً الاظهم والهذف مً رلً هى :الاصذاساث 

 جللُل ظُؼشتهم على اداسة الششهت  جللُل وعبت مالُتهم وبالخالي - ؤ

ادة دًىن الششهت على خعاب اإلاعاهمين - ب  ٍص

 الحفاؾ على وعبت مالُت اإلاعاهمين وبالخالي الحفاؾ على ظُؼشتهم على اداسة الششهت - ث

ادة ظُؼشة مجلغ الاداسة على الششهت - ر  ٍص

ل راحي وهي حضء مً: -6  جمثل الاسباح اإلادخجضة مصذس جمٍى

 الاصٌى اإلاخذاولت - ؤ

 إلالىُتخلىق ا - ب

لت الاحل - ث  الخصىم ػٍى

 الخصىم اإلاخذاولت - ر

ت لعهم: -7 ادة الاسباح اإلادخجضة له ازش )....( على اللُمت الذفتًر  ٍص

 إًجابي - ؤ

 ظلبي - ب

 خُادي - ث

 الجىحذ اًت عالكت - ر



Zainab habib♥ 

 13 

ت للعهم  حعخبر الاسباح اإلادخجضة حضء مً خلىق اإلالىُت , ولها عالكت اًجابُت باللُمت الذفتًر

ت للعهمان اسجفعذ الاسباح اإلادخجضة ً  ؤدي الى اسجفاع اللُمت الذفتًر

 اإلاداطشة الثاهُت عشش..

معذٌ العابذ الزي جدلله اإلايشإة على اظدثماساتها مً ؤحل جدلُم معذٌ العابذ اإلاؼلىب مً كبل اإلالشطين  -1

 ًمثل:

 جيلفت الاظهم العادًت - ؤ

 جيلفت الاظهم اإلامخاصة - ب

 جيلفت الاسباح اإلادخجضة - ث

 جيلفت الذًىن  - ر

 ًىن:جمثل جيلفت الذ -2

 معذٌ العابذ الزي جدلله اإلايشإة على اظدثماساتها مً احل جدلُم معذٌ العابذ اإلاؼلىب مً اإلالشطين - ؤ

 معذٌ العابذ الزي جدلله اإلايشاة على اظدثماساتها مً احل جدلُم معذٌ العابذ اإلاؼلىب مً اإلاعاهمين - ب

 ن الحالُينمعذٌ العابذ الزي جدلله اإلايشإة على اظدثماساتها للحفاؾ على اإلاعاهمي - ث

 ظعش الفابذة الاظمي على اللشوض التي جدصل عليها اإلايشاة  - ر

ل باالظهم العادًت: -3  جمثل جيلفت الخمٍى

 معذٌ العابذ الزي ًؼلبه اإلاعاهمىن الحالُىن مً احل الاخخفاؾ باظهم الششهت - ؤ

 معذٌ العابذ الزي ًجب ان جدلله الششهت للحفاؾ على وعبت العابذ على اإلالىُت - ب

الزي جدلله اإلايشاة على اظدثماساتها مً احل جدلُم معذٌ العابذ اإلاؼلىب مً كبل  معذٌ العابذ - ث

 اإلالشطين     ) جيلفت الذًىن (

 جيلفت اصذاس الاظهم - ر

 الاسباح الا ارا وان :في الششهت على اخخجاص في العادة الًىافم اإلاعاهمىن  -4

ل اإلادخجضة ٌعاوي على الامىاٌ العابذ معذٌ  - ؤ  بالذًًجيلفت الخمٍى

ل باالظهم اإلامخاصةاإلادخجضة ٌعاوي العابذ على الامىاٌ معذٌ  - ب  الخمٍى

 الفشصت البذًلت للمعاهميناهبر مً جيلفت على الامىاٌ اإلادخجضة العابذ معذٌ  - ث

 اصذاس الظهم حذًذةهىان  - ر

 مً كبل اإلاالنالعابذ اإلاؼلىب  الىفاء بمعذالثيشاة مً ؤحل ؤن جدلله اإلالزي ًجب ابذ العا ساط اإلااٌجيلفت 

 بل اإلالشطينمً كمعذٌ العابذ اإلاؼلىب مً احل جدلُم لى اظدثماساتها عجدلله اإلايشاة العابذ الزي معذٌ  الذًىن جيلفت 

معذٌ العابذ مً الحصٌى على اإلامخاصة ختى جخمىً على اظدثماساث الاظهم ؤن جدلله الششهت الزي ًجب العابذ معذٌ  الاظهم اإلامخاصةجيلفت 

 هزه الاظهممً كبل اصحاب اإلاؼلىب 

ارا وان العابذ الخخجاص الاسباح على مىافلت اإلاعاهمين , جدصل الششهت ا بغشض إعادة اظدثماسهلم ًخم جىصَعها اسباح  الاسباح اإلادخجضةجيلفت 

 الفشصت البذًلت للمعاهمينؤهبر مً جيلفت مً إعادة اظدثماسها اإلاخىكع جدلُله 

 الثالثت عشش...اإلاداطشة 

ً اهبر مً معذٌ العابذ اإلاؼلىب وان ارا  -1  فان كُمت العىذ الحلُلُت:ظعش فابذة العىذ, مً اإلاعدثمٍش

 كُمخه الاظمُتحعاوي  - ؤ

 مً كُمخه الاظمُتاكل  - ب



Zainab habib♥ 

 14 

 مً كُمخه الاظمُتاهبر  - ث

 كُمخه الاظمُتطعف عاوي ح - ر

ا إلاعذٌ فابذة العىذ وان ظعش ارا  -2 ً العابذ اإلاؼلىب معاٍو  فئن:مً اإلاعدثمٍش

 اللُمت الاظمُت للعىذالعىذ ٌعاوي ظعش  - ؤ

 اللُمت الاظمُتالعىذ ؤكل مً ظعش  - ب

 العىذ اهبر مً اللُمت الاظمُتظعش  - ث

 الشابعت عشش...اإلاداطشة 

 :اإلايشاة والزي ٌعني هجذ حجم اإلاالي للميشإة اخخُاس الهُيل طمً مدذداث مً  -1

عش وجيلفت ؤكلاللشوض بعهىلت ًمىنها الحصٌى على هبيرة الحجم اإلايشإة  - ؤ  َو

 اللشوض ًصعب عليها الحصٌى على هبيرة الحجم اإلايشاة  - ب

 كشوض وبخيلفت مىخفظتٌعهل عليها الحصٌى على الصغيرة  اإلايشإة - ث

م الصغيرة ال جدخاج الى إلايشإة ا - ر ل عً ػٍش  اللشوضالخمٍى

ل راث الخيلفت مصادس اظخخذام  -2 ادة سبدُت الهُيل اإلاالي الثابخت طمً الخمٍى  العهم ٌعمى:بغشض ٍص

ل  - ؤ  بالخيالُف الثابختالخمٍى

 اإلااليالشفع  - ب

ل  - ث عالخمٍى  بالخىَى

لؤمثلت  - ر  على الخمٍى

 الشفع اإلاالي:ٌشير  -3

ل راث الخيلفت الثابخت اظخخذام  - ؤ ادة اإلامخاصة الذًىن والاظهم مثل ً الهُيل اإلاالي طممصادس الخمٍى بهذف ٍص

  الشبدُت

ل اظخخذام  - ب ل اظدثماساكصشة الاحل مصادس الخمٍى  الششهتث لخمٍى

ل اظدثماساث خلىق اإلالىُت اسخذام  - ث  الششهتفي جمٍى

 بخيلفت مجاهُتالحصٌى على امىاٌ العىذاث بغشض اظخخذام  - ر

ل مً حهت في العالكت بين جبدث مجمىعت مذاخل هىان  -4 وجيلفت ) اللُمت العىكُت( , وول مً هُيل الخمٍى

 هي:, وهزه اإلاذاخل مً حهت ؤخشي الامىاٌ 

 اإلاذخل الخللُذيصافي الشبذ الدشغُلي , مذخل  صافي الشبذ,خل مذ - ؤ

 مذخل صافي الشبذ الدشغُليصافي الشبذ, مذخل  - ب

ت مى الخللُذي و اإلاذخل  - ث  ومُللشدٌغلُاوي هـٍش

ل جبدث في العالكت بين مذاخل  3ن هىا -5 وجيلفت الامىاٌ مً اللُمت العىكُت مً حهت وبين ول هُيل الخمٍى

وجداٌو اإلاذاخل واإلاذخل الخللُذي بذ الدشغُلي , , مذخل صافي الش صافي الشبذ هي مذخل وهزه اإلاذاخل حهت 

ل اليلُت للميشاة ول مً اللُمت هُف جخإزش الاحابت على العؤاٌ الخالي   بالخغير في:وجيلفت الخمٍى

 الششهتظُىلت  - ؤ

 وحجم خلىق اإلالىُت اإلاعاهمين عذد  - ب

 العابذ على الاظدثماس وعبت  - ث
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 الذًىن الى خلىق اإلالىُت وعبت  - ر

غلُاويًشي  -6 ن ًمىً اوجيلفت سؤط اإلااٌ سؤط اإلااٌ طمً هُيل الذًىن العالكت بين اظخخذام ان ومُللش  مَى

 ًفعشها:

 صافي الذخل الدشغُليمذخل  - ؤ

 صافي الذخلمذخل  - ب

 الخللُذياإلاذخل  - ث

 وجيلفت ساط اإلااٌالعالكت بين الذًىن ًمىً جفعير مذخل  ؤيًىحذ ال  - ر

 للميشاة:وان اللُمت اليلُت ودسحت اإلاخاػش حعخمذ على سبدُتها كُمت اإلايشإة ومُللش ان مىدٌغلُاوي ًشي  -7

 الذًىن الى خلىق اإلالىُت د وعبت مع اصدًاجضداد  - ؤ

 الى الذًىن خلىق اإلالىُت وعبت اد مع اصدًجضداد  - ب

ج بغع الىـش زابخت  - ث  الزي ٌشيل سؤط اإلااٌعً اإلاٍض

 وخلىق اإلالىُت ول مً الذًىن اججاه حغيراث بشيل عشىاةي جخغير  - ر

 دسحت الشفع اإلااليبغع الىـش عً جبلى زابخت سؤط اإلااٌ فئن جيلفت ) مىدٌغلُاوي ومُللش ( للمذخل الزي اجبعه وفلا 

ًوإدسان  مً مفهىملً ٌغير اللشوض اسجفاع  الشبذصافي   الخؼش لذي اإلاعدثمٍش

ادة اإلايشإة حعخؼُع  ادة الامىاٌ وجللُل جيلفت لعىكُت كُمتها اٍص ادة الى خلىق اإلالىُت ) وعبت الذًىن مً خالٌ ٍص ٍص

 الشافعت اإلاالُت(

 لفت الذًىن جبلى زابختجيوعبت الشفع اإلاالي , زابخت بغع الىـش عً الامىاٌ جبلى جيلفت  الذخل الدشغُلي صافي 

مىً للميشاة هُيل سؤط اإلااٌ ًىحذ  الخللُذياإلاذخل  ادة كُمتها ٍو ادة ٍص   ة سشُذةالذًىن بصىس مً خالٌ ٍص
ًمىً ان وجيلفت سؤط اإلااٌ سؤط اإلااٌ الذًىن طمً هُيل خخذام بين اظان العالكت مىدٌغلُاوي ومُللش ًشي  -

 ..بشذة اإلاذخل الخللُذي فهما ًيخلذان وبالخالي دخل الدشغُل ( ) مذخل صافي ًفعشه 
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