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  بل┣ركة بلم┃┏دة ل╋┃أ‶ي〉

   ┶ا‶ة┢ركة ‶┟اهمة ‶┻┿╋ة 

  ポيان بألثポات أو بل┓┟اピر وبلد┒╉ بل┣ا‶╉ بآل┒ر بلمر┎╋ي بلمو┊ز

  (┺ير ‶د╂╁)

 (┺ير ‶د╂╃ة) آثبث ١صل┿┃رة بل┇ال┆ة أ┢هر بلم》┃هية في 

 ض٠١ص ض٠١ص بي┫ات

 ليرة سوثية ليرة سوثية  :بإليربدبت

 ≡∼≫,√∼∼,١١١ ∬≡≫,٣≡∝,∫∝١ ∫٣-∝≫ بمجا‾ بأل╂┟اح بJ ボ┃┃╇ﾇا

 )       ∫√∵,١∵≫,∬١( )       ∼≡≫,∬√∬,≡٣( ∫٣-∝≫ ب╊┃أ‶ني ‶〉 بمجا‾ بأل╂┟اح بJ ボ┃┃╇ﾇاح┧ة ‶┷يدي 

 ≫≡∼,≫∫≫,≫∬ √≡≡,√∼∝,∵١٣ ┦ايف بأل╂┟اح بJ ボ┃┃╇ﾇا     

 ∼√≡,∫∼٣)       ∝≡∼,≫≫≡,≫≫( ∫٣-∝≫ ┦ايف ب╊┃┻ري يف بالح┃يا┮ي ب╊┃╃ين وبﾅ┟ايب

 ∵√∼,≡√∝,≫∬ ∫∬√,٣١∝,∼١١ بﾇ╇┃┟｟ة ┦ايف أ╂┟اح ب╊┃أ‶ني     

 √٣∬,√∼∝,∼ ١≡≫,≫٣≡,∬ ∫٣-∵≫ ‶╃｟وضة┶]والت 

 )         ≡∵∵,٣≡∝,∼( )        ≡∼∵,∝≫√,∫( ∫٣-∫≫ ب╊┷]والت بﾇد┾و┶ة و‶┧اثي┽ │أ‶ي》ية أ┒رى

 ١١∵,١∬∝,≫∬ ∬√∬,∝٣≫,∝١١ بمجا‾ بيربثبت ب╊┃أ‶ني     

 :بلم┧اثي┽

 )     ≡٣∬,∵∵≫,≡≫٣()       ٣≡١,١∼١,١∬( ∫٣-∬≫ بمجا‾ بﾇ┯ا╊｟ات بﾇد┾و┶ة

 ≡≡∬,≡√≫,١∫≫ ≡∝∵,∬٣١,√ ∫٣-∬≫ بﾇ┯ا╊｟ات بﾇد┾و┶ةح┧ة ‶┷يدي ب╊┃أ‶ني ‶〉 بمجا‾ 

 )       ≡٣≡,∵٣≡,∬٣()       ٣√٣١,٣∫,∝∫( ┦ايف بﾇ┯ا╊｟ات بﾇد┾و┶ة     

 )       ∬≡∬,∬١≫,∼≫( ∬∫١,∝∫∝,٣∬ ∫٣-∬≫ ┶》ها ┦ايف ب╊┃┻ري يف بح┃يا┮ي ‶┯ا╊｟ات ｼ━ ب╊┃┟وية و ‶┯ا╊｟ات حد┆━ و| ي｟╋┹

 )       ∬٣∬,∝∼≫,√∝( ∝√∫,√∼∫,∝ ┦ايف بﾇ┯ا╊｟ات     

 )            ∫٣١,≡∝∵( )        ∼٣,١١∫٣,≫( ∫٣ بأل│┷اب بإلثبثية بﾇد┾و┶ة ╊┣ر╆ات بثبثة ب╊》┿╃ات ب╊┯｟ية

 )            ∝≫٣,∬∝∝( )        ≫≫∝,١١≡,١( ≡٣ ポدالت هيブة بإل┢ربخ ┶╋ى ب╊┃أ‶ني 

ボ｠┟ﾇهو╊ة بﾉ رثي حوبثت ب╊┟ري┫┃ﾇ ┩٣∼( )           ∬√∬,√∫√( ٣١ ح┧ة ┦》دوخ ب╊┃┷وي∽,∽∬∽            ( 

 )         ∼≫∝,∼∫√,√( )        ٣√١,≡≡∵,≫( ∫٣ ‶┧اثي┽ ب│┿ا╂يات ┾ائ┩ بﾆ┟اثة

 )       ٣≡∫,∵≡∵,≡∵( ∫١≡,∼∵≫ بمجا‾ ‶┧اثي┽ ب╊┃أ‶ني     

 ∫≡∬,٣∫∬,١≫ ∵∝∬,١١∼,∝١١ ب╊د┒╉ ب╊┃┣┻ي╋ي    

  

  

   بﾇرح╋ية بﾇو┊زة بﾇ┷╋و‶ات بﾇا╊ية│┣╇╉ ┊زئبً أ┞ا┞ياً ‶〉  ص٤ب{  صبن بإلي┫احات بﾇر┾╃ة ‶〉 
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  بل┣ركة بلم┃┏دة ل╋┃أ‶ي〉

   ┢ركة ‶┟اهمة ‶┻┿╋ة ┶ا‶ة

  / │اポ┵زポيان بألثポات أو بل┓┟اピر وبلد┒╉ بل┣ا‶╉ بآل┒ر بلمر┎╋ي بلمو┊

  ‶د╂╁) (┺ير

  

 (┺ير ‶د╂╃ة)آثبث  ١صل┿┃رة بل┇ال┆ة أ┢هر بلم》┃هية في      

 ض٠١ص ض٠١ص  بي┫ات

るليرة سوري るليرة سوري 

 ∝١∫,١∫≫,∫٣ ٣∝≡,∫١∬,≡٣  ∝  ┾وبئد ‶〉 وثبئ┵ ╊دى بﾇ┧اثخ

 ∫١√,∵√√,∼٣ ∝∬≫,√∝∼,∝∫٣ ∼≫ ┾رو╂ات أ┞┷اث ┦رخ ┺ري ﾊ╃╃ة

 - ∼∼٣,∼≫≫,١ ≫٣ بيربثبت أ┒رى

)       ٣∵∫,∬≫∬,≡≫( )       ∼٣√,√≡٣,√≫( ٣٣ أ┊وث و‶╋┏╃اLاثوب│ボ و 

)       ١≡∫,∫∼≡,∬١( )       √١≡,≫≡≫,∵≫( √٣ ‶┧اثي┽ بثبثية و┶]و‶ية

)         √∫∫,∬∫∬,١( )       ∝≫√,∫∝∵,≡١( ∼١-√١-≫١ بال┞┃هال╆ات وبإل┮┿ائبت

 - )       ∫∼∼,∬∵∫,∝∼( ∵ ﾋ┧┥ ثيون ‶┣╇وك ┾يها

)         ∼∫٣,∬∼√,١( )         ٣∫∫,≫√∼,∝( ∼٣ أ┶｟ائ ‶ا╊ية ┾وبئد و

)         ∼∼∵,∫√٣,١( )            ≡≫∬,∫∵∫( ∝٣  ┾رو╂ات أ┞┷اث ب╊┧رخ

≪∬≪,٣∼,≫√١,∵≫ ∫∵√,١٣١∝ 

 √√√,∝≫١,∬√ √√√,٣√∝,∫≡√ أثポات ب╊┿رتة ╂｟╉ ضري｟ة ب╊د┒╉

)         ≡≡≫,٣∬≫,≫( )       ≡∼≡,∬∼∼,≫١( ≡≫ ‶ؤو〈ة ضري｟ة ب╊د┒╉

 √√≫,٣٣∫,∝√ √∬٣,√∫≡,∝∬٣ ﾉ]وح ب╊د┒╉ ب╊┣ا‶╉ ╊╋┿رتة

 ١∼.∼ ≡∝.∝√ ∵٣ بﾇ┓┿┿ة ثحبية ب╊┟ه¨ بأل┞ا┞ية و 
  

  

  

  

  

بﾇرح╋ية بﾇو┊زة بﾇ┷╋و‶ات بﾇا╊ية│┣╇╉ ┊زئبً أ┞ا┞ياً ‶〉  ص٤ب{  صبن بإلي┫احات بﾇر┾╃ة ‶〉 
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  بل┣ركة بلم┃┏دة ل╋┃أ‶ي〉

  ┢ركة ‶┟اهمة ‶┻┿╋ة ┶ا‶ة

  ポيان بل┃┻يربت في ┎╃وخ بلم┟اهمي〉 بلمر┎╋ي بلمو┊ز

  (┺ير ‶د╂╁)

 ثأج بلمال
 

 ب┎┃يا┮ي ╂انوني  
 

 ب┎┃يا┮ي ب┒┃ياثي
 

 أثポات ‶┏┃┋زة
 

‶╇اسボ ┺ير 
‶┏╃╃ة ‶┃ربكمة 

نا│┋ة ┶〉 │┻يربت 
 أس┷اث بل┧رخ

 

‶╇اسボ بل┿┃رة ┺ير 
بلم┏╃╃ة  بل》ا│┋ة 
┶〉 │┻يربت أس┷اث 

 بل┧رخ

 
 أثポات بل┿┃رة

 
 بلم┋موح

 ل.ج. ل.ج. ل.ج. ل.ج. ل.ج. ل.ج. ل.ج. ل.ج.

 ∫٣∬,∵∼∝,≫١,١٣ ∬≫∝,∬≡١,∝∝ ≡≡٣,∵≫١,١∝∝١∝,١∵≫,٣∝ ٣∬٣,∬√١,≫∬≡≡≡,≡≡≡,≡∼∫ ضص٠ص╆ا〈ون ب╊┇اين    صب╊ر┦يد ╆]ا يف 

 √√≫,٣٣∫,∝√∝≫∫,∼∫١١,٣ ∫١√,∵√√,∼٣ ضص٠صآثبث  صصة بﾇ》┃هية يف أثポات ب╊┿رت 

 ≫∫١,١∬√,∬∵١,١∝≫∫,∼∫١١,٣ ∫١√,∵√√,∼٣ ∬≫∝,∬≡١,∝∝ ≡≡٣,∵≫١,١∝∝١∝,١∵≫,٣∝ ٣∬٣,∬√١,≫∬≡≡≡,≡≡≡,≡∼∫ ضص٠صآثبث   صصب╊ر┦يد ╆]ا يف 

 ≫√∝,≡٣٣,∝≫∼,١√√∬,√٣∫,≫∬١٣∝∫,√√√,∼١١√≡∵,≡∵≫,≡∝١٣٣,≡∫∵,∵≡١≡≡≡,≡≡≡,≡∼∫ ضص٠ص╆ا〈ون ب╊┇اين   صيف ب╊ر┦يد ╆]ا 

 √∬٣,√∫≡,∝∬٣ ∫∬≡,≡≫∼,∬ ∝∬≫,√∝∼,∝∫٣ ضص٠صآثبث  صصب╊┿رتة بﾇ》┃هية يف أثポات 

 ∝٣≡,∼١√,≫≫∬,١ ∫∬≡,≡≫∼,∬ ∝∬≫,√∝∼,∝∫٣√√∬,√٣∫,≫∬١٣∝∫,√√√,∼١١√≡∵,≡∵≫,≡∝١٣٣,≡∫∵,∵≡١≡≡≡,≡≡≡,≡∼∫ ضص٠صآثبث   صصيف ب╊ر┦يد ╆]ا 

  

  بﾇرح╋ية بﾇو┊زة بﾇ┷╋و‶ات بﾇا╊ية│┣╇╉ ┊زئبً أ┞ا┞ياً ‶〉  ص٤ب{  صبن بإلي┫احات بﾇر┾╃ة ‶〉 
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  بل┣ركة بلم┃┏دة ل╋┃أ‶ي〉

  ┢ركة ‶┟اهمة ‶┻┿╋ة ┶ا‶ة

ポ(┺ير ‶د╂╁) يان بل┃دف╃ات بل》╃دية بلمر┎╋ي بلمو┊ز  

 (┺ير ‶د╂╃ة)آثبث  ١صل┿┃رة بل┇ال┆ة أ┢هر بلم》┃هية في  

 ض٠١ص ض٠١ص  بي┫ات

 ل.ج. ل.ج.

 ب╊┃د┾╃ات ب╊》╃دية ‶〉 ب╊》┣ا┮ات ب╊┃┣┻ي╋ية :

 √√√,∝≫١,∬√ √√√,٣√∝,∫≡√ ┦ايف ثポ┍ ب╊┿رتة ╂｟╉ ضري｟ة ب╊د┒╉     

 │┷ديالت ╊╋و┦ول ب{ ┦ايف ب╊┃د┾╃ات ب╊》╃دية ‶〉 ب╊》┣ا┮ات ب╊┃┣┻ي╋ية :

 )      ∫١√,∵√√,∼٣( )    ∝∬≫,√∝∼,∝∫٣( ┺ري بحمل╃╃ة‶╇ا┞ボ ┾رو╂ات أ┞┷اث ب╊┧رخ      

 )           ∼√≡,∫∼٣( ∝≡∼,≫≫≡,≫≫ ┦ايف ب╊┃┻ري يف بح┃يا┮ي أ╂┟اح ┺ري ‶╇┃┟｟ة     

 )      ∼٣∼,∝≡∝,≡√( )      ∬∫√,≡١,١٣∼( ┦ايف ب╊┃┻ري يف بح┃يا┮ي ‶┯ا╊｟ات ╂يد ب╊┃┟وية      

 √√√,∝≫∫,∼∝ )      ≡≡∵,∼∼∼,≫√( ‶┯ا╊｟ات حد┆━ و| ي｟╋┹ ┶》ها┦ايف ب╊┃┻ري يف بح┃يا┮ي      

 √∫∫,∬∫∬,١ ∝≫√,∫∝∵,≡١ بال┞┃هال╆ات وبإل┮┿ائبت     

 - ∫∼∼,∬∵∫,∝∼ ﾋ┧┥ ثيون ‶┣╇وك ┾يها     

٣∼,≡√ ≡∼√,٣∝≡,∫١≡,∵∵√ 

 )        √∬√,√∬∬,١( )      ∵≫√,∬∫∼,٣٣( يف ب╊┷]الئ بﾇدي》ون وو┞┯ائ وو╆الئ ب╊┃أ‶ني )ب╊زياثة(     

 )        ∝≡∝,≫∫√,∬( ≫≫∫,√٣∵,١ يف بﾅ┟اポات بﾇدي》ة ╊┣ر╆ات ب╊┃أ‶ني وب┶اثة ب╊┃أ‶ني  )ب╊زياثة(/ ب╊》╃┥     

 )           ∫≡∼,≡≫∝( ≫∵≫,∫∵∵ أ┮ربخ ثبت ┶ال╂ة - يف ب╊ذ‶¨ بﾇدي》ة  )ب╊زياثةب╊》╃┥/ (     

 )      √≫∵,∬∬١,∼١( ∫√∬,١∫∵,∝٣ يف ب╊┿وبئد بﾇ┟┃┏╃ة ┺ري بﾇ╃｟وضة وبﾇو┊وثبت بأل┒رى )ب╊زياثةب╊》╃┥/ (     

 )    ٣∫١,∝∼∬,√∝≫( ∫٣≡,١≫√,≡≫ يف بﾅ┟اポات ب╊دبئ》ة ╊┣ر╆ات ب╊┃أ‶ني وب┶اثة ب╊┃أ‶ني  )》╃┥زياثة/ (ب╊ب╊     

 )        ٣∫٣,∫١∬,≫()             ∬∼∫,١∫( يف ب╊┷]الئ ب╊دبئ》ون وو╆الئ ب╊┃أ‶ني )ب╊》╃┥(     

 ≡∝∝ - بأل┮ربخ ثبت ب╊┷ال╂ة –ب╊زياثة يف ب╊ذ‶¨ ب╊دبئ》ة     

 )           ≫√∫,∝١∝( )      ∬≫∬,٣√∬,√١( (ب╊》╃┥) يف ث‶¨ ثبئ》ة وثبئ》ون ﾋ┃╋┿ون     

 )    ∝≡٣,∵∼≫,∼∼≫( ∵٣١,√∝١,∬≫ ┦ايف بأل‶وبل بﾇ┟┃┓د‶ة يف ب╊》┣ا┮ات ب╊┃┣┻ي╋ية     

 ب╊┃د┾╃ات ب╊》╃دية ‶〉 ب╊》┣ا┮ات بال┞┃┇]اثية:

 )      ٣≫٣,٣∼٣,∵√( )      ٣∵≡,√∵≡,∫∫( وثبئ┵ أل┊╉ ╊دى بﾇ┧اثخ يف  )ب╊زياثة(     

 - )        ∼١∬,≡١∝,١( ‶و┊وثبت ┆اポ┃ة ┺ري ‶اثية )ب╂┃》ائ(     

 )      ٣≫٣,٣∼٣,∵√( )      ∫∫∬,√∫∝,∬∫( بال┞┃┇]اثية┦ايف بأل‶وبل بﾇ┟┃┓د‶ة يف ب╊》┣ا┮ات      

 ١∝∝,∝∵١,∵٣ ≫∵∼,١√١١١,٣ ┾رو╂ات أ┞┷اث ┦رخ ب╊》╃د و‶ا يف ح╇]』

 )    ∫∝∬,٣٣√,∼∝≫( ١≡∬,≡≫∫,≡∼ ┦ايف (ب╊》╃┥)/ ب╊زياثة يف ب╊》╃د و‶ا يوبزي ب╊》╃د 

 ∼∝∫,٣∵∵,١∼∫ ∼∵≫,√٣∵,١∝٣∼ ب╊》╃د و‶ا يوبزي ب╊》╃د يف ポدبية ب╊┿رتة

 ∵∬∫,∬٣٣,∝∫∼ ∝∵١,∼∼∼,≫١√ ب╊》╃د و‶ا يوبزي ب╊》╃د يف Mاية ب╊┿رتة

                        

  بﾇرح╋ية بﾇو┊زة بﾇ┷╋و‶ات بﾇا╊ية│┣╇╉ ┊زئبً أ┞ا┞ياً ‶〉  ص٤ب{  صبن بإلي┫احات بﾇر┾╃ة ‶〉 
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  ل┣ركة بلم┃┏دة ل╋┃أ‶ي〉ا

  ┢ركة ‶┟اهمة ‶┻┿╋ة ┶ا‶ة

  بل｟يانات بلمالية بلمر┎╋ية بلمو┊زةبي┫ا┎ات ┎ول 

  (┺ير ‶د╂╃ة) ض٠١صآثبث  ١صل┿┃رة بل┇ال┆ة أ┢هر بلم》┃هية في 

  

  │أسي┝ وأ┶مال بل┣ركة -١

 ض٠٠ص╊┷ام  ص٤وألح╇ام بﾇر┞وم ب╊┃┣ري┷ي ث╂¨  ٠٠٤ص╊┷ام  ٨ض│أ┞┟━ ب╊┣ر╆ة بﾇ┃┏دة ╊╋┃أ‶ني ┢ر╆ة ‶┟امهة ‶┻┿╋ة ┶ا‶ة و┾╃اً ╊╋]ر┞وم ب╊┃┣ري┷ي ث╂¨ 

م. ┞┋╋━ ب╊┣ر╆ة يف ط٤طص╊┷ام  ط٤ص│』 ب╊┃》┿يذية وبأل〈ظ]ة ب╊يت │┫┷ها هيブة بإل┢ربخ ┶╋ى ب╊┃أ‶ني يف ┞وثية وو┾╃ًا ألح╇ام ╂ا〈ون ب╊┃┋اثة ث╂¨ و│┷╋ي]ا
ربث م. مت │ر┒ي┥ ب╊┣ر╆ة ‶〉 ╂｟╉ هيブة بإل┢ربخ ┶╋ى ب╊┃أ‶ني يف ┞وثية ポا╊╃ض٠٠صأياث  ٨صポ┃اثي┑  صصض٤صب╊┟┋╉ ب╊┃┋اثي حملا┾ظة ث‶┣╁ ｼ━ ب╊ر╂¨ 

  /.صم، ┞┋╋━ ب╊┣ر╆ة يف ب╊┟┋╉ بﾆاج ╊┣ر╆ات ب╊┃أ‶ني ╊دى هيブة بإل┢ربخ ┶╋ى ب╊┃أ‶ني ｼ━ ب╊ر╂¨ /ض٠٠صحزيربن  ポ٤┃اثي┑  ٠٠ص/ضصث╂¨ 

  ┺اية ب╊┣ر╆ة ‶زبو╊ة أ┶]ال ب╊┃أ‶ني بﾇ｟ا┢رة يف ╆ا┾ة ┾روح ب╊┃أ‶ني.

╇ポ اإلضا┾ة ب{ ┾روحポ ╁┣‶ر╆ز ب╊رئي┟ي مبدي》ة ثﾇاポ مح┥، ب╊الث╂ية، ┮ر┮وج.│زبول ب╊┣ر╆ة 〈┣ا┮ها ،ボ╋دي》ة ح‶ 〈‶ ╉  

  │┯｟ي╁ بلم┷ايير بلدولية ل╋┃╃اثير بلمالية بل┋ديدة وبلم┷دلة -ص

) وﾄ》ة │┿┟ري ب┶دبث IASBيف ب╊┿رتة بﾅا╊ية، ╂ا‶━ ب╊┣ر╆ة ポ┃┯｟ي╁ مجي┵ بﾇ┷ايري وب╊┃┿┟ريبت بﾇ┷د╊ة وبﾄديدة ب╊┧اثثة ┶〉 ﾉ╋┝ ‶┷ايري بحملا┞｟ة ب╊دو╊ية (
  م.٤ص٠ص╆ا〈ون ب╊┇اين   ص) ب╊┃اポ┷ة ╊╋]┋╋┝ وب╊يت ｽ┥ و│┟ري ┶╋ى 〈┣ا┮ات ب╊┣ر╆ة ╊╋┿رتبت بحملا┞｟ية ب╊يت │｟دأ ‶〉 IFRICبﾇا╊ية (ب╊┃╃اثير 

  | ي┯رأ أي │┷دي╉ ┶╋ى بﾇ┷╋و‶ات بﾇا╊ية بﾇرح╋ية بﾇو┊زة، ┊ربئ │┯｟ي╁ هذ《 بﾇ┷ايري و│┿┟ريبLا.

  بل┟ياسات بلم┏اس｟ية -ص

  بﾇرح╋ية بﾇو┊زة وب╊┟يا┞ات بحملا┞｟ية ب┶دبث بﾇ┷╋و‶ات بﾇا╊ية

"ب╊┃╃اثير بﾇا╊ية  ٤صم و┾╃ًا ╊╋]┷ياث بحملا┞يب ب╊دو‾ ث╂¨ ضص٠صآثبث  صصب┶دبث بﾇ┷╋و‶ات بﾇا╊ية بﾇرح╋ية بﾇو┊زة بﾇر┾╃ة ╊┿رتة ب╊┇ال┆ة أ┢هر بﾇ》┃هية يف  ┊رى
ن ب╊┟يا┞ات بحملا┞｟ية بﾇ┃｟┷ة و┮رخ بالح┃┟اب بﾇ┟┃┓د‶ة يف ب┶دبث بﾇ┷╋و‶ات بﾇا╊ية وأ〈ظ]ة ب╊┃أ‶ني بﾇر┶ية يف بﾄ]هوثية ب╊┷رポية ب╊┟وثية. ب ،بﾇرح╋ية"

  م.ضص٠ص╆ا〈ون بألول   صصبﾇرح╋ية بﾇو┊زة │┃┿╁ ‶┵ │╋╅ بﾇ┟┃┓د‶ة يف ب┶دبث ب╊｟يا〈ات بﾇا╊ية بﾇد╂╃ة ╊╋┟》ة بﾇا╊ية بﾇ》┃هية يف 
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ب╊╇╋┿ة ب╊┃اثﾔية. │ظهر بﾇ┷╋و‶ات بﾇا╊ية بﾇرح╋ية بﾇو┊زة ポا╊╋رية ب╊┟وثية (ل.ج.)، ب╊┷]╋ة ب╊┃┣┻ي╋ية ┊رى ب┶دبث بﾇ┷╋و‶ات بﾇا╊ية بﾇرح╋ية بﾇو┊زة ┶╋ى أ┞اج 
  ╊╋┣ر╆ة و┶]╋ة بال╂┃┧اث.

و╊ية ╊╋┃╃اثير بﾇا╊ية،  ┷ايري ب╊دبن بﾇ┷╋و‶ات بﾇا╊ية بﾇرح╋ية بﾇو┊زة ال │┃┫]〉 ╆ا┾ة بﾇ┷╋و‶ات وبإلي┫احات بﾇ┯╋وポة ╊╋]┷╋و‶ات بﾇا╊ية ب╊┟》وية وبﾇ┷دة و┾╃ًا ╊╋]
╆ا〈ون   صص┶╋ى ب╊》┃ائ┉ بﾇ┃و╂┷ة ╊╋┟》ة بﾇ》┃هية يف  م ال ポ ╉┇ｾا╊┫روثة ‶ؤ┢ربً ضص٠صبث آث صص╆]ا أن 〈┃ائ┉ أ┶]ال ب╊┣ر╆ة ╊┿رتة ب╊┇ال┆ة أ┢هر بﾇ》┃هية يف 

  م.ضص٠صبألول 

  

  أ. ┶╃وث ب╊┃أ‶ني:

ر╆ة ب╊┃أ‶ني) ポ┃┻┯ية ﾋا┮ر ﾊدثة ╂د │┧يボ ب╊┿ري╁ ب╊┇اين (بﾇؤ‶〉 ╊』) وث╊╅ ‶〉 ┒الل بن ┶╃د ب╊┃أ‶ني هو ╆》اية ┶〉 ┶╃د ي┃┷هد مبو┊｟』 ب╊┿ري╁ بألول (┢
بت ┶》د ب╊┃┷وي┩ ┶〉 حدت ‶┟┃╃｟╋ي ﾊدث (بﾅاثت بﾇؤ‶〉 ┶╋ي』) ب╊ذي ╂د ي┧يボ ويؤ┆ر ┞╋｟ًا ┶╋ى بﾇؤ‶〉 ╊』. │┷┃رب بأل╂┟اح ┶╋ى ┶╃وث ب╊┃أ‶ني بيربث

  ب┦دبث ب╊｟وب╊┥.

ポ ╁╋┷┃ﾇا╊┃أ‶ني ┶╋ى بﾅياة ポ》اًئ ┶╋ى ثأي ┒｟ري ب╆┃وبثي ‶╃｟ول ╊دى هيブة بإل┢ربخ ┶╋ى ب╊┃أ‶ني وي┃¨ بح┃┟اب ي┃¨ بح┃┟اب بالح┃يا┮ي بﾅ┟ايب ب
╊┃┷╋ي]ات هيブة بإل┢ربخ ┶╋ى ب╊┃أ‶ني ﾇ╃اポ╋ة ╂ي]ة بأل╂┟اح ┺ري بﾇ┟┃┏╃ة وبﾇ┟┋╋ة ╆إيربثبت يف ポيان ب╊د┒╉ ب╊┣ا‶╉. وهو ボ┟┃ﾓ بالح┃يا┮ي ب╊┿ين و┾╃ًا 

  %٠ض│أ‶ني بﾅياة                                         ا╊ية ‶〉 ح┋¨ بأل╂┟اح بJ ボ┃┃╇ﾇا:و┾╃اً ╊╋》┟ボ ب╊┃

  %ضص            ポ┫ائ┵     - │أ‶ني ب╊》╃╉ ب╊｟┏ري                                                             

  %٠٠ص    │أ‶ني بﾇ┟ا┾ري〉                                                                                      

  %٤٠    ب╊┃أ‶ي》ات ب╊┷ا‶ة وポا╂ي ┾روح ب╊┃أ‶ني                                                                  

  %٤٠      │أ‶ني ب╊زب‶ي ╊╋┟ياثبت                                                                             

  %٠ض  ب╊┃أ‶ني ب╊┧┏ي                                                                                        

  %٠٠ص     │أ‶ي》ات آل┊ال ┮وي╋ة                                                                              

  ب. ب╊┃زب‶ات ┶╃وث ب╊┃أ‶ني:

إلضا┾ة ب{ ب╊┃زب‶ات ┶╃وث ب╊┃أ‶ني ｻا《 بﾇ┯ا╊｟ات ｼ━ ب╊┃┟وية 〈ا│┉ ‶〉 ‶┯ا╊｟ات ポ╋┻━ ╊╋┣ر╆ة وال زب╊━ ｼ━ ب╊┃┟وية ポ┃اثي┑ ポيان ب╊وض┵ بﾇا‾ ポا
  ‶┯ا╊｟ات ح┧╋━ و| ي｟╋┹ ┶》ها. وي┃¨ بح┃┟اJا و┾╃اً ╊┃┷╋ي]ات هيブة بإل┢ربخ ┶╋ى ب╊┃أ‶ني ╆]ا ي╋ي:

  % ‶〉 بﾆ┟اثة بﾇ╃دثة.٠٠صة:                    ‶┯ا╊｟ات ┶〉 حوبثت ｼ━ ب╊┃┟وي - 
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  ):IBNR‶┯ا╊｟ات ح┧╋━ و| ي｟╋┹ ┶》ها ( - 

  % ‶〉 ╂ي]ة بأل╂┟اح             ض.ض% ‶〉 ╂ي]ة بﾇ┯ا╊｟ات ｼ━ ب╊┃┟وية أو ضصمجي┵ ┾روح ب╊┃أ‶ني ┶دب ب╊┃أ‶ني ب╊┧┏ي:    أيه]ا أ╆┇ر             

  بJ ボ┃┃╇ﾇا ╊╇╉ ┾رح ‶〉 ┾روح ب╊┃أ‶ني (ポا╊》┟｟ة ╊╋و┆ائ╁ ╂┧رية بأل┊╉)                                                                

  % ‶〉 بﾄزئ ب╊ذي ﾔ┥ هذب ب╊┷ام ‶〉 ╂ي]ة بأل╂┟اح بJ ボ┃┃╇ﾇا ╊╇╉ ض.ضو                                                              

  ┾رح ‶〉 ┾روح ب╊┃أ‶ني (ポا╊》┟｟ة ╊╋و┆ائ╁ ┮وي╋ة بأل┊╉).                                                              

  % ‶〉 بﾇ┯ا╊｟ات بﾇد┾و┶ة.ضصب╊┃أ‶ني ب╊┧┏ي:                                            

   ┶╋ى │┷]ي¨ هيブة بإل┢ربخ ┶╋ى ب╊┃أ‶ني  وポ》ائً  ضص٠ص┃ا‶ية ╊┷ام ﾇا╊ية بﾆب╊┃أ‶ني بإل╊زب‶ي:                                بポ┃دبًئ ‶〉 ب╊｟يا〈ات ب            

  % ‶〉 ضص، ي┃¨ بح┃┟اب أيه]ا أ╆┇ر ضص٠صب╊┇اين │┣ري〉  ضص/ج بﾇؤثخ ポ┃اثي┑ طط٠صث╂¨                                                            

  ╂ي]ة ب╊┃┻ري يف بح┃يا┮ي ╂يد ب╊┃┟وية (بمجا‾ بح┃يا┮ي ╂يد ب╊┃┟وية ﾊ┃┋ز آل┒ر بﾇدة ‶┯روحاً ‶》』                                                            

  % ‶〉 ╂ي]ة بأل╂┟اح بJ ボ┃┃╇ﾇا.ض.ضبمجا‾ بح┃يا┮ي ╂يد ب╊┃┟وية بﾇ┿رت ┶》』 أول بﾇدة) أو                                                           

ﾇ 》دة ┞》ة وبحدة ┶دب ┾رح ب╊┃أ‶ني بإل╊زب‶ي ┾ي┃¨ بح┃┋ازﾇ ي┵ ┾روح ب╊┃أ‶ني[ﾄ دبًئ ‶〉 ي┃¨ بح┃┋از ‶┯ا╊｟ات ح┧╋━ و| ي｟╋┹ ┶》ها┃ポدة ┆ال┆ة ┞》وبت ب
، ╆]ا ي┃¨ بإل┾ربت ┶〉 بح┃يا┮ي ‶┯ا╊｟ات ح┧╋━ و| ي｟╋┹ ┶》ها ╊┿رح ب╊┟┿ر، ╊╋┷╃وث بﾇ》┃هية، ポ┣╇╉ ثポ┵ ┞》وي يف Mاية مصص٠صبألول ‶〉 ╆ا〈ون ب╊┇اين 

  ب╊رポ┵ ب╊┃ا‾ ╊╋رポ┵ ب╊ذي مت بالح┃┋از ┾ي』.

  ت. ┶]╋يات ب┶اثة ب╊┃أ‶ني:

┢ر╆ات ب┶اثة ب╊┃أ‶ني ‶〉 بأل╂┟اح وب╊┷]و╊ة بﾇ╃｟وضة ‶〉 ┢ر╆ات ب┶اثة ب╊┃أ‶ني وح┧ة ┢ر╆ات ب┶اثة ب╊┃أ‶ني ‶〉 ╊╃د ب┶┃]دت ب╊┣ر╆ة بح┃┟اب ح┧ة 
  بﾇ┯ا╊｟ات بﾇد┾و┶ة وｼ━ ب╊┃┟وية وبﾇ┯ا╊｟ات ب╊يت ح┧╋━ و| ي｟╋┹ ┶》ها ┶╋ى أ┞اج ب│┿ا╂يات ‶┷╃وثة ‶┷ها و┞┋╋━ يف ح┟اポات هذ《 ب╊┣ر╆ات.

  ا┮ي ب╊┿ين وبﾅ┟ايب:ث. ح┧ة ‶┷يدي ب╊┃أ‶ني ‶〉 بالح┃ي

ح┃يا┮ي ا‾ بﾇ｟ا╊┹ ب╊┿┷╋ية ب╊┷ائدة ╊ال‶┷يدي ب╊┃أ‶ني ‶〉 بالح┃يا┮ي ب╊┿ين وبﾅ┟ايب ┶╋ى أ┞اج بإل┞》اثبت ب╊┿┷╋ية بﾇ╃د‶ة ﾈ¨ وبمجي┃¨ بح┃┟اب ح┧ة 
  ب╊┿ين وبﾅ┟ايب.

  بﾇا‾ وي┃¨ بح┃┟اJا ╆]ا ي╋ي:ي┃¨ ب┲هاث ح┧ة ‶┷يدي ب╊┃أ‶ني ‶〉 بالح┃يا┮ي ب╊┿ين وبﾅ┟ايب ╆ذ‶¨ ‶دي》ة يف ポيان ب╊وض┵ 

  % ‶〉 بﾆ┟اثة بﾇ╃دثة.٠٠ص‶┯ا╊｟ات ┶〉 حوبثت ｼ━ ب╊┃┟وية:                     - 
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  ):IBNR‶┯ا╊｟ات ح┧╋━ و| ي｟╋┹ ┶》ها ( - 

  وية أو % ‶〉 ╂ي]ة ح┧ة ‶┷يدي ب╊┃أ‶ني ‶〉 ‶┯ا╊｟ات ｼ━ ب╊┃┟ضصمجي┵ ┾روح ب╊┃أ‶ني ┶دب ب╊┃أ‶ني ب╊┧┏ي:    أيه]ا أ╆┇ر             

  % ‶〉 ╂ي]ة أ╂┟اح ب┶اثة ب╊┃أ‶ني ب╊┷ائدة ╊》┿┝ ب╊┟》ة.             ض.ض                                                             

  % ‶〉 ح┧ة ‶┷يدي ب╊┃أ‶ني ‶〉 بﾇ┯ا╊｟ات بﾇد┾و┶ة.ضصب╊┃أ‶ني ب╊┧┏ي:                                           

  وポ》اًئ ┶╋ى │┷]ي¨ هيブة بإل┢ربخ ┶╋ى ب╊┃أ‶ني   ضص٠صب╊┃أ‶ني بإل╊زب‶ي:                                بポ┃دبًئ ‶〉 ب╊｟يا〈ات بﾇا╊ية بﾆ┃ا‶ية ╊┷ام             

  % ‶〉 ضص، ي┃¨ بح┃┟اب أيه]ا أ╆┇ر ضص٠ص│┣ري〉 ب╊┇اين  ضص/ج بﾇؤثخ ポ┃اثي┑ طط٠صث╂¨                                                            

  ╂ي]ة ب╊┃┻ري يف بح┃يا┮ي ╂يد ب╊┃┟وية (بمجا‾ بح┃يا┮ي ╂يد ب╊┃┟وية ﾊ┃┋ز آل┒ر بﾇدة ‶┯روحاً ‶》』                                                            

  % ‶〉 ╂ي]ة بأل╂┟اح بJ ボ┃┃╇ﾇا.ض.ض╂يد ب╊┃┟وية بﾇ┿رت ┶》』 أول بﾇدة) أو  بمجا‾ بح┃يا┮ي                                                          

  

ت بポ┃دبًئ ‶〉 ي┃¨ بح┃┋از ‶┯ا╊｟ات ح┧╋━ و| ي｟╋┹ ┶》ها ﾄ]ي┵ ┾روح ب╊┃أ‶ني ﾇدة ┞》ة وبحدة ┶دب ┾رح ب╊┃أ‶ني بإل╊زب‶ي ┾ي┃¨ بح┃┋از《 ﾇدة ┆ال┆ة ┞》وب
┶〉 بح┃يا┮ي ‶┯ا╊｟ات ح┧╋━ و| ي｟╋┹ ┶》ها ╊┿رح ب╊┟┿ر، ╊╋┷╃وث بﾇ》┃هية، ポ┣╇╉ ثポ┵ ┞》وي يف Mاية ╆]ا ي┃¨ بإل┾ربت   ،مصص٠صبألول ‶〉 ╆ا〈ون ب╊┇اين 

  ب╊رポ┵ ب╊┃ا‾ ╊╋رポ┵ ب╊ذي مت بالح┃┋از ┾ي』.

  هخ. بﾇ┯ا╊｟ات بﾇد┾و┶ة:

 ポ┷د │》زي╉ بال┞رتثبثبت بﾇ┟┃┏╃ة ┶》ها. │ظهر بﾇ┯ا╊｟ات بﾇد┾و┶ة ب╊يت ｾ┇╉ ب╊┃┷وي┫ات بﾇ┟دثة ┒الل ب╊┟》ة وب╊┃┷وي┫ات بﾇ┃و┊｟ة ﾅا‶╋ي ┶╃وث ب╊┃أ‶ني
  │╃وم ب╊┣ر╆ة ポ╃يد بال┞رتثبثبت بﾇ┟┃┏╃ة ┶〉 بﾇ┯ا╊｟ات بﾇد┾و┶ة ┶》د ｼ┧ي╋ها.

  و. بيربثبت ب╊┿وبئد:

و│┃┫]〉 ب╊┿وبئد بﾇ╇┃┟｟ة ┶╋ى ب╊وثبئ┵ ╊دى بﾇ┧اثخ وب╊يت ボ┟┃ｼ ┶╋ى أ┞اج  ،│╃يد بيربثبت ب╊┿وبئد ┶╋ى أ┞اج بال┞┃┏╃اخ يف ポيان ب╊د┒╉ ب╊┣ا‶╉
  بﾇ｟╋┹ و〈┟｟ة ب╊┿ائدة بﾇ┯｟╃ة.

  ز. بﾇو┊وثبت وبﾇ┯╋وポات بﾇا╊ية:

  .ي┃¨ بال┶رتبخ ポاﾇو┊وثبت وبﾇ┯╋وポات بﾇا╊ية يف ポيان ب╊وض┵ بﾇا‾ ┶》د‶ا │┧｟┍ ب╊┣ر╆ة ┮ر┾اً يف ب╊┣روح ب╊┃┷ا╂دية ╊ألثوبت بﾇا╊ية

ﾇة ╊╋┃┏┧ي╉ ب╋ポد │》زي╉ ‶ؤو〈ات ‶》ا┞｟ة ╊╋╃ي¨ ┺ري ب╊╃ا┷ポ ي]┃ها بالمسية╃ポ دي》ة وث‶¨ ب╊┷]الئ وب╊و╆الئ وو┞┯ائ ب╊┃أ‶نيﾇو╂┷ة.│ظهر ب╊ذ‶¨ ب┃  

  │ظهر ب╊ذ‶¨ ب╊دبئ》ة وث‶¨ ┢ر╆ات ب┶اثة ب╊┃أ‶ني ポ╃ي]┃ها بالمسية.
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  ت. ب┞┃┇]اثبت ‶┃احة ╊╋｟ي┵:

ول ┺ري بﾇ┃دبو╊ة ‶ا | │┷رب بإلثبثة ┶〉 〈ي┃ها حب]╉ هذ《 بال┞┃┇]اثبت ╊┿رتة ال │┃┋اوز ب┆ين ┶┣ر ┢هرًب ‶〉 │┧》┽ ب┞┃┇]اثبت ‶┃احة ╊╋｟ي┵ ض]〉 بأل┦
│┟┋╉ أية أثポات │اثي┑ ポيان ب╊وض┵ بﾇا‾ حي┅ ي┃¨ │┧》ي┿ها يف بأل┦ول بﾇ┃دبو╊ة. ي┃¨ بال┶رتبخ ポاال┞┃┇]اثبت بﾇ┃احة ╊╋｟ي┵ و┾╁ ب╊╃ي]ة ب╊┷اث╊ة حبي┅ 

  بﾇ┟امهني، ポا┞┃┇》ائ ┒┟ائر │دين ب╊╃ي]ة و┾رو╂ات ب╊┧رخ يف حال بأل┦ول بﾇا╊ية.و┒┟ائر ض]〉 ح╃وخ 

┶╋ى ╂ي]┃ها ب╊┷اث╊ة ポ┣╇╉ ‶و┆وخ، │┟┋╉ و┾╁ ╆╋┿┃ها ب╊┃اثﾔية ポ┷د │》زي╉  بال┞┃┇]اثبت بﾇ┃احة ╊╋｟ي┵ ┺ري بﾇدث┊ة يف بأل┞وبخ بﾇا╊ية وب╊يت ال ﾕ╇〉 بﾅ┧ول
ب╊┃┓╋ي ┶〉 هذ《 بال┞┃┇]اثبت ي┃¨ ｼوي╉ ╆ا┾ة بألثポات وبﾆ┟ائر بﾇ┷رتخ Jا ┞اポ╃ًا يف ح╃وخ بﾇ┟امهني ب{ ポيان ┒┟ائر ب╊┃دين يف ب╊╃ي]ة بن و┊دت. ┶》د 

  ب╊د┒╉ ب╊┣ا‶╉. يف حال ╆ا〈━ بال┞┃┇]اثبت ‶》┃┋ة ╊╋┿وبئد، │┟┋╉ ب╊┿وبئد يف ポيان ب╊د┒╉ ب╊┣ا‶╉ و┾╁ ┮ري╃ة ‶┷دل ب╊┿ائدة ب╊┿┷╋ي.

╊╋｟ي┵ هي ╂ي]┃ها بﾇدث┊ة يف بأل┞وبخ بﾇا╊ية يف │اثي┑ ポيان ب╊وض┵ بﾇا‾. يف حال ┶دم │و┾ر هذ《 ب╊╃ي]ة يف بأل┞وبخ  ب╊╃ي]ة ب╊┷اث╊ة ╊ال┞┃┇]اثبت بﾇ┃احة
  ثبت ‶┣اJة.بﾇا╊ية، ي┃¨ │╃دير ب╊╃ي]ة ب╊┷اث╊ة و┾╁ ┮رخ │╃يي¨ ‶╃｟و╊ة ‶┇╉ ح┟¨ ب╊┃د┾╃ات ب╊》╃دية أو ┦ايف ╂ي]ة بأل┦ول أو ب╊╃ي]ة ب╊┟و╂ية ال┞┃┇]ا

  ب╊┷]الت بأل┊》｟ية:ｼوي╉ ز. 

ي┑ ب╊┷]╋ية. جيري بن ب╊┷]╋يات بﾄاثية ┒الل ب╊┟》ة ポا╊┷]الت ┺ري ب╊╋رية ب╊┟وثية ي┃¨ ｼوي╋ها ب{ ب╊╋رية ب╊┟وثية ポا┞┃┷]ال أ┞┷اث ب╊┧رخ ب╊┟ائدة يف │اث 
  │اثي┑ ب╊｟يا〈ات بﾇا╊ية.ب┶اثة ｼوي╉ أث┦دة بﾇو┊وثبت وبﾇ┯╋وポات بﾇا╊ية ポ┃╋╅ ب╊┷]الت ┶╋ى أ┞اج أ┞┷اث ب╊┧رخ ب╊┟ائدة يف 

  أ‶ا أث┦دة بﾇو┊وثبت وبﾇ┯╋وポات ┺ري بﾇا╊ية وح╃وخ ب╊┣ر╆ائ ┾ي┃¨ ｼوي╋ها ┶╋ى أ┞اج ┞┷ر ب╊┧رخ ب╊┃اثﾔي.

  .ي┃¨ ╂يد أثポات و┒┟ائر ┾رو╂ات ب╊┧رخ ب╊》اｻة ‶〉 ┊ربئ هذ《 ب╊┷]╋يات يف ポيان بألثポات أو بﾆ┟ائر وب╊د┒╉ ب╊┣ا‶╉ بآل┒ر بﾇرح╋ي بﾇو┊ز

  ┷اث ┦رخ ب╊┷]الت بأل┊》｟ية ╆]ا ي╋ي:ポ╋┻━ أ┞

 آثبث  ١صكما في   
  

 ١صكما في   

 كانون بألول 

 ض٠١ص ض٠١ص

 ليرة سوثية   ليرة سوثية  

 ضض٠.صصص ص٤.ضص٤  والث أ‶ري╇يث

 ضضص.ص٤ص ضص.ضط٤ يوثو

  

  ح. بال┞┃┇]اثبت ب╊┷╃اثية:

  │》زي╉ بال┞┃هال╆ات بﾇرتب╆]ة و┒┟ائر │دين ب╊╃ي]ة بن و┊دت.│ظهر بال┞┃┇]اثبت ب╊┷╃اثية ポ┟┷ر ب╊╇╋┿ة ポ┷د 
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  ي. ب╊》╃د و‶ا يوبزي ب╊》╃د:

ب╊┇ال┆ة أ┢هر (┆ال┆ة أ┢هر ي┃┫]〉 هذب ب╊｟》د ب╊》╃د وبﾅ┟اポات بﾄاثية وب╊وثبئ┵ أل┊╉ ثبت بال┞┃┏╃ا╂ات ب╊╃┧رية ب╊يت ال │┃┷دى ب┞┃┏╃ا╂اLا بأل┦╋ية 
  ┾أ╂╉).

  وبلم┧ادث بألساسية ل┷دم بلي╃ي〉 في بل┃╃دير بل┃╃ديربت بلم┏اس｟ية بلها‶ة -٤

┾رة ‶〉 │┯｟ي╁ ب╊┟يا┞ات بحملا┞｟ية، ┶╋ى بثبثة ب╊┣ر╆ة أن │┟┃┷]╉ │╃ديربت وب┾رتبضات ‶┃┷╋╃ة ポا╊╃ي]ة ب╊د┾رتية ╊╋]و┊وثبت وبﾇ┯╋وポات ┺ري بﾇ┃و  يف ┞ياخ
بﾆربة و┶╋ى ┶وب‶╉ أ┒رى │┷┃رب ثبت ┦╋ة. و╂د ｽ┃╋┽ ب╊》┃ائ┉ ب╊┿┷╋ية ┶〉 هذ《  ‶┧اثث أ┒رى. │┷┃]د هذ《 ب╊┃╃ديربت وبال┾رتبضات بﾇ┃┷╋╃ة Jا ┶╋ى ┶ا‶╉

  ب╊┃╃ديربت وبال┾رتبضات.

╊┃╃ديربت وث╊╅ بثب  │┃¨ ‶رب┊┷ة ب╊┃╃ديربت وبال┾رتبضات ポ┣╇╉ ثوثي. ي┷رتخ ポا╊┿رو╂ات ب╊》اｻة ┶〉 ‶رب┊┷ة ب╊┃╃ديربت بحملا┞｟ية يف ب╊┿رتة ب╊يت │رب┊┵ ┾يها ب
  │ؤ┆ر ح┧رياً ┶╋ى هذ《 ب╊┿رتة، أو يف ┾رتة بﾇرب┊┷ة و┾رتبت الح╃ة بثب ╆ا〈━ بﾇرب┊┷ة │ؤ┆ر ┶╋ى ب╊┿رتة بﾅا╊ية و┾رتبت الح╃ة.╆ا〈━ هذ《 بﾇرب┊┷ة 

  بﾇ┧اثث بأل┞ا┞ية ╊┷دم ب╊ي╃ني يف ب╊┃╃دير:

زب〈ية ب╊┷]و‶ية، وب╊يت ﾋ ╉[ｼا┮ر ها‶ة ポا╊┃┟｟ボ بن بال┾رتبضات بأل┞ا┞ية حول بﾇ┟┃╃｟╉، و┺ريها ‶〉 بﾇ┧اثث بأل┞ا┞ية ╊┷دم ب╊ي╃ني يف ب╊┃╃دير ポ┃اثي┑ بﾇي
  ポ┃┷دي╉ ┊وهري ╊╋╃ي¨ ب╊د┾رتية ╊╋]و┊وثبت وبﾇ┯╋وポات ┒الل ب╊┟》ة بﾇا╊ية ب╊┃ا╊ية، هي ‶دث┊ة أث〈ا《.

  أ. بخن┿اض ╂ي]ة ث‶¨ ب╊┃أ‶ني بﾇدي》ة:

╋╅ ب╊ذ‶¨ ポ┣╇╉ ╆ا‶╉. بن ｼديد و┊وث بخن┿اض يف ╂ي]ة ث‶¨ ｼ┧ي╉ │》ة ┶》د و┊وث ب‶╇ا〈ية ┶دم ي┃¨ │╃دير ب╊╃ي]ة ب╊╃اポ╋ة ╊╋┃┏┧ي╉ ‶〉 ث‶¨ ب╊┃أ‶ني بﾇدي
رب┊┷ة 〈┟ボ ب╊┃أ‶ني بﾇدي》ة، ي┃┯╋ボ ‶〉 بإلثبثة │╃يي¨ ‶┟┃وى بﾇالئة وب╊┟يو╊ة بﾇا╊ية ﾅا‶╋ي ポوب╊┥ ب╊┃أ‶ني و╆ذ╊╅ ╊┣ر╆ات ب╊┃أ‶ني، و╆ذ╊╅ ي┃¨ ‶

┧ي╋ية ب╊يت ｾ━ ┒الل ب╊┿رتة وثأي بإلثبثة ب╊╃ا〈و〈ية ╊╋┣ر╆ة. ي┃¨ ب┆｟ات ب╊┿رخ ポني بﾇ｟ا╊┹ ب╊┃┏┧يالت ポ》اًئ ┶╋ى بﾇ┷╋و‶ات ب╊┃اثﾔية ╊╋┣ر╆ة وب╊دثب┞ات ب╊┃┿
. ي┃¨ ب┆｟ات ب╊┿رخ ポني بﾇ｟ا╊┹ ب╊يت ي┃¨ ｼ┧ي╋ها بألثポات أو بﾆ┟ائر وب╊د┒╉ ب╊┣ا‶╉ بآل┒ر بﾇرح╋ي بﾇو┊زبﾇ┃و╂┵ ｼ┧ي╋ها وب╊╃ي]ة ب╊د┾رتية ╆]┧اثي┽ يف ポيان 

  يف ب╊┿رتة ب╊يت ي┃¨ Jا ب╊┃┏┧ي╉. بألثポات أو بﾆ┟ائر وب╊د┒╉ ب╊┣ا‶╉ بآل┒ر بﾇرح╋ي بﾇو┊زポيان ﾇ┟┃╃｟╋ية وبﾇ｟ا╊┹ بﾇ┃و╂┷ة يف ┾┷╋ياً ┒الل ب╊┿رتبت ب

  ب. │╃يي¨ بال╊┃زب‶ات ب╊》اｻة ┶〉 بﾇ┯ا╊｟ات بﾇو╂و┾ة ╊┷╃وث ب╊┃أ‶ني:

┶╋ى أ〈』 أ╆┇ر ب╊┃و╂┷ات بﾅ┟اポية ╊╋┣ر╆ة. حي┅ ه》ا╊╅ ┶وب‶╉ ┺ري ‶ؤ╆دة جيボ أ┒ذها ي┷┃رب │╃دير بال╊┃زب‶ات ب╊》اｻة ┶〉 بﾇ┯ا╊｟ات بﾇو╂و┾ة ╊┷╃وث ب╊┃أ‶ني 
بﾇ┃و╂┷ة ╊┃╇ا╊ي┽  ポاال┶┃｟اث ┶》د │╃دير بال╊┃زبم ب╊ذي ┞┃╃وم ب╊┣ر╆ة ポ┃┟ديد《 الح╃ًا ‶╃اポ╉ هذ《 بﾇ┯ا╊｟ات. ي┃¨ │╃دير بال╊┃زب‶ات ب╊》ا┢ブة ╊╇╉ ‶〉 ب╊╃ي]ة

ب╊┷]و‶ية. بن بال╊┃زبم ╊╋]┯ا╊｟ات بﾇ｟╋┹ ┶》ها وب╊يت | ي┃¨ ┞دبثها ي┃¨ │╃دير《 ب┞┃》اثبً ب{ بﾇ┷╋و‶ات بﾇ┃┷╋╃ة ポ╇╉ ‶┯ا╊｟ة  بﾇ┯ا╊｟ات بﾇ｟╋┹ ┶》ها ポ┃اثي┑ بﾇيزب〈ية
  أポ╋┻━ ╊╋┿رح. ╆]ا يف │اثي┑ ポيان ب╊وض┵ بﾇا‾ ي┃¨ ب┶اثة │╃يي¨ بﾇ┯ا╊｟ات ╊╇┿اي┃ها وي┃¨ │┷دي╉ بポ ┥┧┓ﾇ》اًئ ┶╋ى ث╊╅. ى┶╋ى حد
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  ┦ول ب╊┇اポ┃ة:ب┞┃هال╆ات بأل -ت

〈┃ا┊ي ╊أل┦╉ يف Mاية ╆╉ │╃وم ب╊┣ر╆ة مبرب┊┷ة بأل┶]اث بإل〈┃ا┊ية بﾇ╃دثة ╊أل┦ول ب╊┇اポ┃ة بﾇاثية و┮ري╃ة بال┞┃هالك بﾇ┯｟╃ة و╂ي]ة ب╊》┿اية يف Mاية ب╊┷]ر بإل
  ثوثة ‶ا╊ية.

  ‶ؤو〈ات ب╊ديون بﾇ┣╇وك ポ┃┏┧ي╋ها: - ث

بﾇدي》ة وث‶¨ ب╊┷]الئ وب╊و╆الئ وو┞┯ائ ب╊┃أ‶ني يف Mاية ╆╉ ثوثة ‶ا╊ية و│┣╇╉ ‶ؤو〈ة ‶》ا┞｟ة ╊╋╃ي¨ بﾇ┃و╂┷ة ┺ري │╃وم ب╊┣ر╆ة ポ┃╃يي¨ ب╊وض┵ بالئ┃]اين ╊╋ذ‶¨ 
  ب╊╃اポ╋ة ╊╋┃┏┧ي╉.

  │دين ╂ي]ة بﾇو┊وثبت و│╇وي〉 بﾇؤو〈ات ب╊الز‶ة: - هخ

و╆》┃ي┋ة ╊ذ╊╅ ╂ا‶━ بإلثبثة ポ┃╇وي〉 ‶ؤو〈ة ي]ة بال┞رتثبثية ╊أل┦ول يف ┲╉ ب╊ظروخ ب╊ربه》ة ب╊يت ｾر Jا بﾄ]هوثية ب╊┷رポية ب╊┟وثية، ╂ا‶━ بإلثبثة ポ┃╃دير ب╊╃
  ポا┶┃╃اث بإلثبثة، ال │و┊د ‶ؤ┢ربت ╊┃╇وي〉 ‶ؤو〈ات │دين بضا┾ية. ين ╂ي]ة بﾇو┊وثبت.ﾇوب┊هة بﾇ┓ا┮ر وبأل┶｟ائ بﾇا╊ية بحمل┃]╋ة ╊┃د

  ‶｟دأ بال┞┃]ربثية: -ي

. ص╂¨ ╂ا‶━ بإلثبثة ポ┃╃يي¨ ‶دى ╂دثة ب╊┣ر╆ة ┶╋ى بال┞┃]ربث يف ب╊┷]╉ ┶╋ى أ┞اج ‶｟دأ بال┞┃]ربثية وث╊╅ ح┟ボ ‶┃┯╋｟ات ‶┷ياث بحملا┞｟ة ب╊دو‾ ث 

ا بﾄ]هوثية ب╊┷رポية ب╊يت ｾر Jب┶┃]دت بإلثبثة ポ┃╃يي]ها ┶╋ى ﾉ]و┶ة ‶〉 بﾇؤ┢ربت بﾇا╊ية وب╊┃┣┻ي╋ية. │┷┃╃د بإلثبثة أ〈』 وポا╊ر┺¨ ‶〉 حا╊ة ┶دم بال┞┃╃ربث 
┾╃د مت ب┶دبث ب╊╃وبئ¨ بﾇا╊ية ب╊┟وثية وحا╊ة ┶دم ب╊ي╃ني بﾇ┟┃╃｟╋ية، ┾إن ب╊┣ر╆ة ｾ╋╅ بﾇوبثث ب╊╇ا┾ية ╊ال┞┃]ربث ポا╊┷]╉ يف بﾇدى بﾇ┟┃╃｟╋ي بﾇ》ظوث. ポ》اًئ ┶╋ي』 

  ┶╋ى أ┞اج ‶｟دأ بال┞┃]ربثية.
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  بل》╃د و‶ا يوبزي بل》╃د -ض

  :ب╊》╃د يف ب╊┧》دوخ وح┟اポات ┊اثية ╊دى بﾇ┧اثخ ╆]اي╋ي‶〉 ي┃أ╊┽ هذب ب╊｟》د 

 (┺ير ‶د╂╃ة) ض٠١صبثبث   ١صكما في 

 بلم┋موح

 ل.ج

  ┶مالت أ┊》｟ية ポما

 ليرة سوثية   ي┷ادل ليرة سوثية

 ب╊》╃د يف ب╊┧》دوخ ل.ج  ص٠ص,ص٠٤,ص -  ص٠ص,ص٠٤,ص

 ‶ري╇ي أب╊》╃د يف ب╊┧》دوخ ثوالث  -  ٤,٠٠٠ ٤,٠٠٠

 ح┟اポات ┊اثية ╊دى بﾇ┧اثخ ضضص,٤صض,ض٨ صصض,ص٨ض,صصص ضض٨,ض٠ض,صص٤

 ب╊》╃د و ‶ا ي┷اثل ب╊》╃د ضض٤,ضضض,٨٨ صصض,ض٨ض,صصص ضضص,ضضض,صص٤

  ض٠١صكانون بألول   ١صكما في   

 بلم┋موح

 ل.ج

  ┶مالت أ┊》｟ية ポما

 ليرة سوثية   ي┷ادل ليرة سوثية

 ب╊》╃د يف ب╊┧》دوخ ضصض,ضض٠,ص -  ضصض,ضض٠,ص

 ‶ري╇ي أب╊》╃د يف ب╊┧》دوخ ثوالث  -  ضض٤٠,٨ص ضض٤٠,٨ص

 ح┟اポات ┊اثية ╊دى بﾇ┧اثخ ص٨ص,ض٨ص,ض٠ص صطض,٠صص,ضضص صض٨,ضصض,٠ضص

 ب╊》╃د و ‶ا ي┷اثل ب╊》╃د ض٨٠,صض٤,ض٠ص طض٤,صضص,ضضص ضضص,٤صض,صضص
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  ودبピ┵ أل┊╉ لدى بلم┧اثخ -ض

  هذب ب╊｟》د ﾌا ي╋ي: ╇وني┃

 آثبث  ١صكما في    كانون بألول   ١صكما في 

 (┺ير ‶د╂╃ة) ض٠١ص ض٠١ص

 ليرة سوثية   ليرة سوثية  

 %)صص% وضص.صوثبئ┵ ب┞┃┏╃ا╂ها بأل┦╋ي ┒الل ┞》ة (│رتبوت 〈┟｟ة ب╊┿ائدة ポني  ٠ضض,صصص,٠صض,ص صصض,٨٤٨,صصض,ص

 %)ضص% وصص(│رتوت 〈┟｟ة ب╊┿ائدة ポني وثبئ┵ ب┞┃┏╃ا╂ها بأل┦╋ي ┒الل أ╆┇ر ‶〉 ┞》ة  ٤ضض,ضص٤,صض٤ ٠

 ٤ص٤,ض٤ض,ص٨ط,ص   صصض,٨٤٨,صصض,ص

  ┾وبئد ‶〉 وثبئ┵ أل┊╉ ╊دى بﾇ┧اثخ

  (┺ير ‶د╂╃ة) ض٠١صآثبث  ١صل╋┿┃رة بلم》┃هية في     ض٠١صكانون أول   ١صل╋┿┃رة بلم》┃هية في 

 ‶｟╋┹ بل┿اピدة ن┟｟ة بل┿اピدة ‶｟╋┹ بل┿اピدة ن┟｟ة بل┿اピدة

 ليرة سوثية   % ليرة سوثية   %

 وثبئ┵ │┟┃┏╁ ┒الل ┞》ة   ٨٨٤,ضضص,٨ص صص_ ضص.ص صص٤,طضط,ضصص صص_ص.ص

 وثبئ┵ │┟┃┏╁ ┒الل أ╆┇ر ‶〉 ┞》ة   طضص,٠ضض,ص ضص_صص - 

 صض٨,٠صط,٠ص صص٤,طضط,ضصص

  

  

  ┶مالئ ‶دي》ون،وس┯ائ ووكالئ │أ‶ي〉 -ض

كانون بألول  ١صكما في 
 ض٠١ص

 ض٠١صآثبث  ١صكما في 

 (┺ير ‶د╂╃ة)

 ل.س. ل.س.

 ┶]الئ ‶دي》ون    ضصط,٤ص٠,٨ضص ص٨ص,٤ص٠,ض٠ص

 ‶ؤو〈ة ثيون ‶┣╇وك يف ｼ┧ي╋ها    )          صضص,٤ض٤,ص٠ص( )            ٠٤ض,٤ضض,ض٤(

 ضضض,٠ضص,٤٨ ضضض,طض٤,صض
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  ｼ┧ي╋ها ╆]ا ي╋ي:│┃╋┓┥ حر╆ة ‶ؤو〈ة ثيون ‶┣╇وك يف 

كانون   ١صل╋┟》ة بلم》┃هية في 
  ض٠١صأول 

ل┿┃رة بل┇ال┆ة أ┢هر بلم》┃هية في 
 (┺ير ‶د╂╃ة) ض٠١صآثبث  ١ص

 

 

 ل.ج. ل.ج.
 

 ب╊ر┦يد ╆]ا يف ポدبية ب╊┟》ة   ٠٤ض,٤ضض,ض٤ ٨ض٤,ض٠ص,ض٤

 ضا┾ات ┒الل ب╊┟》ة  ب  ٨ضض,طض٨,ضض - 

 ┶دبم ثيون ‶┣╇وك ┾يها  ب  -  )               ٤ضض,صصض,ص(

 ب╊ر┦يد ╆]ا يف Mاية ب╊┟》ة    صضص,٤ض٤,ص٠ص ٠٤ض,٤ضض,ض٤

  

  ┎┟اポات ‶دي》ة ‶〉 ┢ركات بل┃أ‶ي〉 وب┶ادة بل┃أ‶ي〉 -٨

╉┇ﾕ ة ب╊┃أ‶ني ب┶اثة و┢ر╆ات بحمل╋ية ‶نيب╊┃أ ┢ر╆ات ┶╋ى ‶┟┃┏╃ة أث┦دة ب╊｟》د هذبｻو〈┃ي┋ة بحمل╋ية ‶نيب╊┃أ ةب┶اث ┶]╋يات ‶〉 ح┧┥ ╂｟ول ┶〉 ب╊》ا 

  .ب╊┃ا‶ني ┶اثةب ┢ر╆ات ‶┵ بال│┿ا╂يات
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  ┎┧ة ‶┷يدي بل┃أ‶ي〉 ‶〉 بال┎┃يا┮يات بل┿》ية وبل┏┟اポية -٩

 (┺ير ‶د╂╃ة) ض٠١ص آثبث ١صكما في 

 بلم┋موح
  ┎┧ة ‶┷يدي بل┃أ‶ي〉 ‶〉

 ‶┯ال｟ات ┺ير ‶｟╋┹ ┶》ها

  ┎┧ة ‶┷يدي بل┃أ‶ي〉 ‶〉

 ‶┯ال｟ات │┏━ بل┃┟وية

  ┎┧ة ‶┷يدي بل┃أ‶ي〉 ‶〉

 أ╂┟اح ┺ير ‶╇┃┟｟ة 

 ل.ج. ل.ج. ل.ج. ل.ج.

 ┾رح ب╊┃أ‶ني:

 ┾رح بﾅياة ( بح┃يا┮ي ح┟ايب)  ٤ضض,طضض,صص ٠ضص,صضص,ص -  ٤ص٠,صصض,صص

 ب╊｟┏ري صض٠٨,٤ض,ص صصض,٨٨ص ٨صض,ص٨ض صصض,طضض,ص

 ╊زب‶يب ب╊┟ياثبت/ -  ط٤٤,صض٠,صض -  ط٤٤,صض٠,صض

 ب╊┧┏ي -  ص٠ص,ضضض ض٨ض,ضض٠,ص ض٨ط,صصض,ص

 بﾅري╁ ٠,٤٠٤ضص,صض ٠,٠٤٨ضض,ضصص ض٠ض,ضضض,ض٤ ٨ضط,ضطض,٨ص٤

 ┞ر╂ة ض٨ض,٠٠ض ص٤ض,٠ضض,صص صصض,٠٠ط,ص ٨صص,صضص,ضص

 بﾇ┧اثخ ب╊┣ا‶╋ة  -  ضصض,ض٤ض,صص طصص,ض٠٤,ص ٤ضض,٤طض,ضص

 ه》د┞ي ض٤ص,ضطض ٠٠٠,ضضص ضصض,صصص صضط,ص٠٨,ص

 ┞┿ر طضص,ضض٤,ض ٤٠ص,صص ٨صص,طضض ضص٤,ضص٨,٠

 حوبثت ┢┓┧ية  طض٨,ضص٠,ص ضصض,صصض ٠ضص,٨صص ضضض,ضض٨,ص

 بﾅوبثت ب╊┷ا‶ة ض٠ص,ضصص,ص ضص٠,صصض,صضص,ص ص٠ص,٨ضص,طصص صصض,ضص٠,ص٠ض,ص

 صط٠,صصص,طض ٨ضض,ض٨٨,ص٨ض,ص ضط٨,٨صض,صطص ض٤ض,ض٨٤,ضضص,ص
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 ض٠١صكانون بألول   ١صكما في 

 بلم┋موح
  ┎┧ة ‶┷يدي بل┃أ‶ي〉 ‶〉

 ‶┯ال｟ات ┺ير ‶｟╋┹ ┶》ها

  ┎┧ة ‶┷يدي بل┃أ‶ي〉 ‶〉

 ‶┯ال｟ات │┏━ بل┃┟وية

  ┎┧ة ‶┷يدي بل┃أ‶ي〉 ‶〉

 أ╂┟اح ┺ير ‶╇┃┟｟ة 

 ل.ج. ل.ج. ل.ج. ل.ج.

 ┾رح ب╊┃أ‶ني:

 ┾رح بﾅياة ( بح┃يا┮ي ح┟ايب)  صض٨,ص٠ص,صص ٠صض,صطص,ص -  ص٨ض,ضط٤,٤ص

 ب╊｟┏ري ض٨ص,طضص,ص صطص,٨ضص ضضض,ض٤ض ضصص,ضض٠,ص

 ╊زب‶يب ب╊┟ياثبت/ -  ضضط,ص٨,٠٠ض -  ضضط,ص٨,٠٠ض

 ب╊┧┏ي -  ص٠ص,ضضض ٠ضص,صض٤,ص صض٤,ط٠ص,ص

 بﾅري╁ ضصض,٤٤ض,٤٨ ٨ص٨,ض٨,٠٠صص صص٠,ص٠ص,٤ص ضضض,صض٠,٨صص

 ┞ر╂ة ضطط,ص٨ض ضصص,٠٠٨,صص ضصص,صضط,ص ٨ض٤,ص٤ض,ضص

 بﾇ┧اثخ ب╊┣ا‶╋ة  -  ضصض,ض٤ض,صص طصص,ض٠٤,ص ٤ضض,٤طض,ضص

 ه》د┞ي ٨ض٠٨,٤ض ٠٠٠,ضضص ٨٤٠,صصص ٨صص,ضصص,ص

 ┞┿ر ض٨ض,٤٠ص,ص ٤٠ص,صص ٠ض٨,٠ضض ضضض,٠صض,ص

 حوبثت ┢┓┧ية  ٤طص,ض٤ض ض٠ض,ضصض ص٤ض,٠صص ص٤ض,ضط٤,ص

 بﾅوبثت ب╊┷ا‶ة ض٠ص,ضصص,ص صص٠,٨ضض,٨صض,ص ضصض,ضطض,٠صص صضض,صضض,٠ضض,ص

 ص٤٤,صص٨,٤ض ٨ص٤,ضضض,٤ض٨,ص ٨ض٤,ط٠ط,صضص طصص,٨٨ط,ضطص,ص
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  أ┮ربخ ثبت ┶ال╂ة - ث‶¨ ‶دي》ة - ١٠

  │┃أ╊┽ بأل┮ربخ ثبت ب╊┷ال╂ة ‶〉 بﾇدثبئ وبإلثبثة ب╊┷╋يا وأ┶┫ائ ﾉ╋┝ بئإلثبثة و╆｟اث بﾇ┟امهني وب╊┣ر╆ات ثبت بﾇ╋╇ية بﾇ┣رت╆ة.

  ب╊┷ال╂ة:┾ي]ا ي╋ي │┿┧ي╉ بألث┦دة بﾇدي》ة وب╊دبئ》ة ‶┵ بأل┮ربخ ثبت 

  ب. ポيان ب╊وض┵ بﾇا‾ بﾇرح╋ي بﾇو┊ز:

╆ا〈ون بألول   صص╆]ا يف 
 ضص٠ص

آثبث  صص╆]ا يف 
 (┺ري ‶د╂╃ة) ضص٠ص

:ب╊ذ‶¨ بﾇدي》ة  

 ل.ج. ل.ج.

 ┢ر╆ة بﾇ┃و┞┭ ╊╋┧》ا┶ات ب╊دوبئية + ┞ا‶ر ب╊┷┯اث  ‶┟امهني ٨٠ض,٤٠٤ ٨٠ض,٠٤ط

 ┞رييا‶ي╇ا ┞ي┯رة ‶┣رت╆ة ┢ر╆ات ثبت ض٨ط,صض٤٨,٠ ص٤ض,٠طص,٤ص

 ﾉ]و┶ة ب╊┷┯اث  ┢ر╆ات ثبت ┞ي┯رة ‶┣رت╆ة ص - 

 ┢ر╆ة ╊｟》ا〈ية - ب╊┣ر╆ة ب╊┃┋اثية بﾇ┃┏دة ‶┟امهني صص٠,ض٨ طضص,صض

 ┢ر╆ة حوب و┶┯اث  ┢ر╆ات ثبت ┞ي┯رة ‶┣رت╆ة ٠٠ص ٠٠ص

 ‶╇┃ボ ب╊┷┯اث ب╊┷╋]ي ┢ر╆ات ثبت ┞ي┯رة ‶┣رت╆ة -  ضضص,ص

 ┾》دخ ب╊روضة  ┢ر╆ات ثبت ┞ي┯رة ‶┣رت╆ة -  ٠٠٠,ضص

 بﾈالل بالمحر ب╊┟وثي  ┢ر╆ات ثبت ┞ي┯رة ‶┣رت╆ة ٤ص٤,٠ص ص٤ط,٨٤ص

 ض٠ص,ضضض,٤٨ ٠٠ص,٠ضض,ضص

  

╆ا〈ون   صص╆]ا يف 
 ضص٠صبألول 

 ضص٠صآثبث  صص╆]ا يف 

 (┺ري ‶د╂╃ة)

:ب╊دبئ》ةب╊ذ‶¨ 

 ل.ج. ل.ج.

 أ┶┫ائ ﾉ╋┝ بإلثبثة ﾉ╋┝ بثبثة┶┫و  ط٠٨,ط٨ض ط٠٨,ط٨ض

 ┢ر╆ة ﾊ]د ┶｟د بحمل┟〉 بﾆربيف ‶┟امهني ض٤٨,ص ضص٠,ص

 ┢ر╆ة ثبووث و┶┯اث + ┶｟د ب╊┻ين  ┢ر╆ات ثبت ┞ي┯رة ‶┣رت╆ة ٠٠ض,٨ ٠٠ض,٨

 ٤ض٠,ططض ضصض,٨طض
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  ب. ポيان بألثポات أو بﾆ┟ائر وب╊د┒╉ ب╊┣ا‶╉ بآل┒ر بﾇرح╋ي بﾇو┊ز:

  ب╊┷]╋يات ب╊┃ا╊ية ‶┵ أ┮ربخ ثبت ┶ال╂ة ض]〉 ポيان بألثポات أو بﾆ┟ائر وب╊د┒╉ ب╊┣ا‶╉ بآل┒ر بﾇرح╋ي بﾇو┊ز:مت │┟┋ي╉ 

 آثبث  (┺ير ‶د╂╃ة) ١صل┿┃رة بل┇ال┆ة أ┢هر بلم》┃هية في 

≪≡≒∽ 
 ض٠١ص

 ل.ج. ل.ج.

 أقسゅط مكتتبる ٠ضص,٨٨ص,ص ٠ص٤,ضص٨,ص

 بيربثبت ┾وبئد ثبئ》ة صضض,ضضص,ض ٠

 ‶┯ا╊｟ات ‶د┾و┶ة )    ٨٤٠,ضضض( )       ٠ض٤,صض٨(

 ثبثة ┶╋يابثوب│ボ  ) ٠ص٤,٤صض,ص( )    ٤٠ص,ضصض,ص(

  فوبピد ‶┟┃┏╃ة ┺ير ‶╃｟و┪ة و‶و┊ودبت أ┒رى - ١١

  ي┃╇ون هذب ب╊｟》د ﾌا ي╋ي:

كانون   ١صكما في 
 ض٠١صبألول 

آثبث  ١صكما في 
 (┺ير ‶د╂╃ة) ض٠١ص

 ل.ج. ل.ج.

 ┾وبئد ‶┟┃┏╃ة و┺ري ‶╃｟وضة ┶╋ى وثبئ┵ أل┊╉  صضص,ط٠ص,٤ص ٠٨ض,ضض٠,صض

 〈┿╃ات ‶د┾و┶ة ‶┟｟╃اً  ض٤ض,ض٤٨,صض صض٨,صضض,صض

 ضربئﾋ ボ┧و‶ة ‶〉 بﾇ》｟┵  –وزبثة بﾇا╊ية  ٠ضص,صطص,ض صصض,صضص,ض

 ث┾┷ات ‶╃د‶ة ╊╋]و┲┿ني  ٠ضض,ضص٨,ص ٠ضض,ض٨٠,ص

  *أ┒رىث‶¨ ‶دي》ة  صضص,٠ضط,٤٠ص ضض٠,ض٠ص,٨صص

 ٨ط٠,ضض٨,ضصص ٨صط,ضص٨,طضص

  

ｻاثي ╆ا〈━ ب╊┣ر╆ة │》وي ｾ╋╇』 % ‶〉 ╂ي]ة ┢ربئ ┶╃اث ٠ضل.ج وب╊ذي ﾕ┇╉  ٠,٠٠٠,٠٠٠صص* ي┃┫]〉 ポ》د ث‶¨ ‶دي》ة أ┒رى ‶｟╋┹ 
ポأ┾┫╉ م ┶╋ى ポي┵ ب╊┷╃اث بﾇذ╆وث ضص٠صأياث  صصوب┾╃━ ب╊┣ر╆ة ┒الل بﾈيブة ب╊┷ا‶ة ب╊┷اثية بﾇ》┷╃دة ポ┃اثي┑ م، صص٠ص┶ام  ل┒ال

.〈╇ﾌ ر┷┞  
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  بس┃┇ماثبت ┶╃اثية - ص١

ポ》اًئ ┶╋ى ‶وب┾╃ة ﾉ╋┝ بإلثبثة يف ┊╋┟┃』  يف حي أポو ث‶ا〈ة ‶ؤ┊ر ╊╋هالل بألمحر ‶》┯╃ة ┶╃اثية ┢ر╆┟ية، ض/طضضصهذب ب╊｟》د ‶〉 ب╊┷╃اث ث╂¨   ي┃╇ون
) أي أن ضصط,٨ضص,ضصم (ضص٠ص/ص/صصو╂د ﾉ ┹╋ポ]┵ به┃ال╆』 ╊┻اية  ضضص,طضص,ضض، ╆╋┿┃』 ب╊┃اثﾔية ‶》ذ ┶ام ٠٠٨ص〈ي┟ان  طبﾇ》┷╃دة ポ┃اثي┑ 

  ╊رية ┞وثية. ٠ضص,٠٠ط,ط٤م │｟╋┹ ضص٠ص┦ايف ╂ي]┃』 ب╊د┾رتية يف Mاية ب╊رポ┵ بألول ╊┷ام 

   

  

  بس┃┇ماثبت ‶┃ا┎ة ل╋｟ي┵ - ص١

وبال┞┃┇]اث ب╊┷╃اثي ﾊدوثة بﾇ┟ؤو╊ية و╂د ╂ا‶━ ب╊┣ر╆ة ポ┃┟ديد  % يف ┢ر╆ة ب╊روبيب ╊╋┃┯وير ضصポ ╉┇ﾕ》د بال┞┃┇]اثبت بﾇ┃احة ╊╋｟ي┵ ح┧ة ب╊┣ر╆ة ب╊｟ا╊┻ة 
  ╆ا‶╉ ح┧┃ها يف ثأج بﾇال.
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  ┊ودبت بل┇اポ┃ة بلمادية (ポ┷د │》زي╉ بالس┃هالك بلم┃ربك¨)بلمو  -١٤

 ‶┣اثي┵ ╂يد بل┃》┿يذ بلم┋موح

دي╇وثبت ‶╃ا‶ة ┶╋ى 
 ‶｟اني بل┻ير

│┋هيزبت و ‶┷دبت 
 بألثب┪ي  بلم｟اني بل┟ياثبت  أ┆ات و ‶┿رو┢ات  بل╇┃رونية 

 ل.ج ل.ج ل.ج ل.ج ل.ج ل.ج ل.ج ل.ج

  ل┃╇╋┿ة بل┃اثي┓يةب

  ضص٠ص╆ا〈ون ب╊┇اين   صب╊ر┦يد ╆]ا يف   ٠٠٠,صضط,٤ ض٠,٠٨ض٨,صصص ٠ضض,ضضض,ض طصط,٠ضص,صص صص٨,ضضض,٨ص ضضض,صص٨,ض ٤٨٠,ض٠ض,٠٠ص صصض,٤صط,صطص

 بضا┾ات ، أ┶｟ائ ب╊┟》ة    - - ٠٠,٠٠٠ض,٨ ٠ضض,ضصص,ص ضطط,ضط٠,ضص صص٠,ضضص,ضض - ٨ضض,ط٨ص,صصص

 ب┞┃｟┷اثبت    - - - )   ٠ضص,٨ضض( )   ٠٠ط,صضص( )ضضص,ضضض,ض( - ) ضصض,٠٨ض,ض(

  ضص٠ص╆ا〈ون بألول   صصب╊ر┦يد ╆]ا يف   ٠٠٠,صضط,٤ ض٠,٠٨ض٨,صصص ٠ضض,ضض٤,ضص طصص,٠٠ض,٤ص ضصط,٠٠ض,٤ض صصص,طصض,ضض ٤٨٠,ض٠ض,٠٠ص ٨٨٤,ض٠ض,٨طص

 بضا┾ات ، أ┶｟ائ ب╊┟》ة    - - - ٨٠٠,ضصص ضصص,٨٤ص,ص - - ضصط,٠صض,ص

 ب┞┃｟┷اثبت    - - - - - - - -

 〈╃╉ ポني بﾅ┟اポات    - ) ٤ضط,ضصص,ض( - - - ٤ضط,ضصص,ض - -

  ضص٠صبثبث    صصب╊ر┦يد ╆]ا يف   ٠٠٠,صضط,٤ صصص,ص٤ض,ضصص ٠ضض,ضض٤,ضص طصص,ضصط,٤ص صص٠,ض٨ط,ضض ض٨ص,ض٤ض,صض ٤٨٠,ض٠ض,٠٠ص ططض,ضصص,٤٠٠

 بالس┃هالكات بلم┃ربكمة 

  ضص٠ص╆ا〈ون ب╊┇اين   صب╊ر┦يد ╆]ا يف   - )      ٠صص,٨طص,٠ص( )      ضصض,٠٨٤,ض( )    ٠٨ص,صصص,صص( )  ضصص,ض٠ض,ضص( )     ط٠,٤٠ضص,ض( - )      ٠ضض,ص٨ض,صض(

 بضا┾ات ، أ┶｟ائ ب╊┟》ة    - )       ٤٤ض,صض٤,ص( )      صضض,ص٤ض,ص( )     ط٠ط,صصط,ص( )  صص٤٨,٤ص,ص( )        صضص,صصص( - )       ٨٠ض,٠٠ض,ض(

 ب┞┃｟┷اثبت    - ض٨ض,٨٠ص - ضضط,٤طض ٠ص٠,ص٤ص طصض,ص٠ص,ض - ططص,صصص,ض

  ضص٠ص╆ا〈ون بألول   صصب╊ر┦يد ╆]ا يف   - )     طض٠,ص٤٨,صص( )      طضص,ضص٨,ض( )    ص٤ص,٠ضض,٤ص( )  ٨صض,صص٨,ضص( )          صص٠,٨ط( - )      صضط,٠ضض,صض(

 بضا┾ات ، أ┶｟ائ ب╊┟》ة    - )          ص٠ض,صصض( )         صصض,ضض٤( )        ٤صط,ضصض( )  صص٤,ضصط,ص( )     صض٨,٠صض,ض( - )      ص٤ض,صصص,٠ص(

 ب┞┃｟┷اثبت    - - - - - - - -

 〈╃╉ ポني بﾅ┟اポات    - ض٤ض,٨ضض,ص - - - )     ض٤ض,٨ضض,ص( - -

 (┺ري ‶د╂╁) ضص٠صآثبث  صصب╊ر┦يد ╆]ا يف   - )      ٤صط,٤ضص,٠ص( )      صطض,ص٠ص,٨( )    ضضص,ض٠٨,ضص( )  ط٠٤,ط٤ض,طص( )     صضض,ضض٤,ط( - )      صط٤,صضط,ص٨(

 بل╃يمة بلدف┃رية بل┧افية:

 (┺ري ‶د╂╁) ضص٠صآثبث  صصب╊ر┦يد ╆]ا يف   ٠٠٠,صضط,٤ ٠٨ص,ض٨ص,ضط ٨ضط,صضص,ض ص٤ط,طص٨,ط ص٨ط,ضصص,ضص ٤صض,طضص,صض ٤٨٠,ض٠ض,٠٠ص ض٠ص,٤٤ص,ضصص

 ضص٠ص╆ا〈ون بألول   صصب╊ر┦يد يف  ٠٠٠,صضط,٤ ضص٠,طضص,٠٠ص صضض,٠صض,ض ضض٠,٠ض٠,٠ص ط٨ص,ط٨٨,ضص طط٨,٤ص٤,ضض ٤٨٠,ض٠ض,٠٠ص صصط,٨٤٤,ضصص
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  بلم┃ربك¨) بإل┮┿ائبلمادية (ポ┷د │》زي╉ ┺ير بلمو┊ودبت بل┇اポ┃ة  -ض١

  

 بلم┋موح 

ب┢┃ربكات في 
│┋م┵ بل┃أ‶ي〉 

 ポرب‶┉ ‶┏اس｟ية بإللزب‶ي

 ل.ج. ل.ج. ل.ج.

 بل┃╇╋┿ة بل┃اثي┓ية:

  ضص٠ص╆ا〈ون ب╊┇اين   صب╊ر┦يد يف  صص٤,ط٤ط,٨ ص٨٤٤,٠٨,صص ٤ط٤,صطض,صص

 بإلضا┾ات ٠٠,٠٠٠ض -  ٠٠,٠٠٠ض

  ضص٠ص╆ا〈ون بألول   صصث┦يد  صص٤,ط٤ض,ط ص٨٤٤,٠٨,صص ٤ط٤,صطص,صص

 بإلضا┾ات -  -  - 

 ضص٠ص/ص٠/صصب╊ر┦يد يف  صص٤,ط٤ض,ط ص٨٤٤,٠٨,صص ٤ط٤,صطص,صص

 بإل┮┿ائ بلم┃ربك¨:

)     ٠صض,صطض,٨( ) ص٨٤٤,٠٨,صص( )   صطض,ضصض,صص(   ضص٠ص╆ا〈ون ب╊┇اين    صب╊ر┦يد يف 

)        ص٨ض,طضص( )        ص٨ض,طضص( -   بإلضا┾ات

)     صطص,صض٨,٨( ) ص٨٤٤,٠٨,صص( )   ٤ض٤,ضصض,صص(   ضص٠ص╆ا〈ون بألول   صصث┦يد 

 بإلضا┾ات )         ٤صص,صض( -  )         ٤صص,صض(

  ضص٠ص╆ا〈ون بألول   صصث┦يد  )    ض٠ض,٤صط,٨( ) ص٨٤٤,٠٨,صص( )  ٨٨ض,٨ضض,صص(

 بل╃يمة بلدف┃رية بل┧افية:

  ضص٠ص╆ا〈ون بألول   صصث┦يد  ض٠ط,٤صض -  ض٠ط,٤صض

  ٤ص٠ص╆ا〈ون بألول   صصث┦يد  ٠ص٨,٠ضض -  ٠ص٨,٠ضض

  

  بل┃أ‶ي〉ودي┷ة ‶┋مدة ل┧ال┍ هيブة بإل┢ربخ ┶╋ى  -١ض

 ┞وثية ╊رية ‶╋يون /ص/ ‶｟╋┹ بﾇر┒┧ة ب╊┟وثية بﾇ┧اثخ أحد يف بﾈيブة ポا┞¨ │وثح ポأن ب╊┃أ‶ني ┢ر╆ات │╋┃زم ،ض٠٠ص ╊┷ام ص٤ ث╂¨ ب╊┃┣ري┷ي ╊╋]ر┞وم و┾╃اً 

 ‶╋يون /ضص/ ┶〉 بأل〈خوبح ╊╇خ╉ │وث┶』 ‶ا ﾉ]وح يزيد ال أن ┶╋ى مبزبو╊┃ها، │ر┺ボ ب╊ذي ب╊┃أ‶ني ┾روح ‶〉 ┾رح ╊╇╉ ポا╊》┟｟ةيف ح┟اب ﾉ]د   ض]ان وثي┷ة

  .، وي┷┃رب هذب بﾇ｟╋┹ ‶〉 بﾇو┊وثبت ب╊┇اポ┃ة ╊╋┣ر╆ة ي┷اث ﾈا ┶》د │┧┿ية أ┶]اﾈا أ┦والً ┞وثية ╊رية
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  ┎┟اポات دبピ》ة ل┣ركات بل┃أ‶ي〉 وب┶ادة بل┃أ‶ي〉 -١ض

╉┇ﾕ دة أث┦دة ب╊｟》د هذب[ﾉ ة ب╊┃أ‶ني ب┶اثة ┢ر╆ات ┶╋ى╋ポا╃ﾇ ية ب╊┿》ية بالح┃يا┮يات ‶〉 ب╊┃أ‶ني ‶┷يدي ح┧ةポا┟ﾅاإلضا┾ة وبポ }ات بポر╆ات ح┟ا┢ 

  .بﾄاثية ب╊┃أ‶ني ب┶اثة

  ┶مالئ دبピ》ون ووكالئ │أ‶ي〉 -٨١

  ي┃╇ون هذب ب╊｟》د ﾌا ي╋ي:

╆ا〈ون   صص╆]ا يف 
 ضص٠صبألول 

آثبث  صص╆]ا يف 
 (┺ري ‶د╂╃ة) ضص٠ص

 ل.ج. ل.ج.

 ┶]الئ ثبئ》ون   ٠ضص,٨صض,٤٤ ضطص,صضض,ص٤

 و┞┯ائ وو╆الئ │ا‶ني  صصض,٠ص٨,صص ٠٨ص,صط٠,صص

 صضض,٨صض,ضض ض٠ض,ص٤ض,صض
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  بال┎┃يا┮يات بل┿》ية وبل┏┟اポية -٩١

  ي┃╇ون هذب ب╊｟》د ﾌا ي╋ي:

 (┺ري ‶د╂╃ة) ضص٠صآثبث  صص╆]ا يف 

 بج]وح
بح┃يا┮ي ‶┯ا╊｟ات ┺ري 

 ‶｟╋┹ ┶》ها

‶┯ا╊｟ات ｼ━ بح┃يا┮ي 
 ب╊┃┟وية

بح┃يا┮ي بيربثبت ┺ري 
 ‶╇┃┟｟ة

 ل.ج. ل.ج. ل.ج. ل.ج.

 ┾رح بﾅياة ( بح┃يا┮ي ح┟ايب)  طضض,ضصص,٨ص ضص٠,ضصض,ص -  ض٠ض,٠ضض,طص

 ب╊｟┏ري طصض,٠ضص,٨ ض٨ض,٤طص صضص,ض٤٤,ص ض٠,٤٨ط٠,٨ص

 ╊زب‶ي ب ب╊┟ياثبت/ ٨٤٨,صصص,ص٨ ضص٨,ط٠ض,ص٨ص ضصض,ضطص,ض٠ص طضص,صص٠,صضض

 ب╊┟ياثبت/┢ا‶╉  ضضط,ض٨٨,ص٤ ٨ط٨,٠طص,٤٤ ضصص,صصص,٨ ص٨ص,ض٤٠,ضط

 ب╊┧┏ي ٨طص,٨ضص,٤٨ ضضص,٠ضض,صص ٤ضص,ص٤ض,ض ط٠ط,ص٨ض,٨ض

 بﾅري╁ ض٠,٨٨صض,ضض صضض,٨صص,طصص ض٨ض,ض٨٨,ض٤ ص٤ص,ضصض,٤ص٤

 ┞ر╂ة ضضض,ص٠ض,ص ض٨٨,ص٤٨,ضص صص٤,صض٤,ص ٤ضط,٨ض٠,٤ص

 بﾇ┧اثخ ب╊┣ا‶╋ة  ٠ ٠٠ض,طصص,٤ص ضصط,٠ضص,ص ضص٠,٤ط٤,ضص

 ه》د┞ي ضضض,٤طص,ص ٠٠,٠٠٠ض ٠صض,٠صص ضض٠,ضصص,ص

 ┞┿ر ض٨ض,ض٨٤,ض ٤٠ص,صص ٨ص٨٨,٤ض ص٤ص,ضض٨,٤

 حوبثت ┢┓┧ية  ٨ص٤,٤طض,ص ضضض,٤ط٠,ص ٠٤ص,ططص ض٨ص,٨٨٨,ص

 بﾅوبثت ب╊┷ا‶ة ضص٤,ط٠٤,ص ٤ضض,٨صض,صضص,ص ضطص,٤٤ض,طصص ٨ضص,صصص,ض٠ض,ص

 ٨ض٨,ص٤ض,صضص ٨٨ص,٠٠٤,ضض٠,ص طص٨,٨ضض,٨صض ض٠٨,ضصص,ط٨٤,ص
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  ضص٠ص╆ا〈ون بألول   صص╆]ا يف 

 بج]وح
بح┃يا┮ي ‶┯ا╊｟ات ┺ري 

 ‶｟╋┹ ┶》ها

 ━ｼ بح┃يا┮ي ‶┯ا╊｟ات
 ب╊┃┟وية

بح┃يا┮ي بيربثبت ┺ري 
 ‶╇┃┟｟ة

 ل.ج. ل.ج. ل.ج. ل.ج.

 ┾رح بﾅياة ( بح┃يا┮ي ح┟ايب)  ٤صص,صصص,طص ضصض,صصض,ص -  ص٤ض,ض٠٤,صص

 ب╊｟┏ري صضض,صضض,ض ض٨ض,طضص ضصض,٨ضط,ص صض٨,٨٠٠,٠

 ╊زب‶ي بب╊┟ياثبت/  ٠٤ض,٠ضض,٨٤ صصص,٠ض٨,صص٤ ض٠ض,صضض,صضص صصض,ص٨ص,طضض

 ب╊┟ياثبت/┢ا‶╉  ٤٨ص,ض٨ط,٤ص صضص,ضصص,٤٨ صط٠,ط٤ص,ض ٠٠ض,صضض,٠ط

 ب╊┧┏ي ضطص,ص٤ض,ضص ضصص,٠ط٤,٤ صصض,٤٨ض,٨ ص٠٤,ص٨ض,٤٨

 بﾅري╁ ض٠ص,صط٤,صض صص٨,ص٨ص,طصص ضص٤,ض٤,٤٠ص صضض,ص٨ص,ضصص

 ┞ر╂ة ضضص,صض٤,ص ض٠ص,ص٠٠,ضص ضصص,٠ضض,ص ٨طض,ص٠٠,صص

 بﾇ┧اثخ ب╊┣ا‶╋ة  -  ٠٠ض,طصص,٤ص ضصط,٠ضص,ص ضص٠,٤ط٤,ضص

 ه》د┞ي ص٠ض,٨٨ص,ص ٠٠,٠٠٠ض صطص,٨ضص ضط٠,ض٤ص,ص

 ┞┿ر ٠٨ص,٠صص,ص ٤٠ص,صص صصض,٠٠ض صضط,صص٨,ص

 حوبثت ┢┓┧ية  ص٨ض,ض٠٠,ص ضضض,٤صص,ص ططص,٠ضص ض٠,٤٤صص,ص

 بﾅوبثت ب╊┷ا‶ة ضص٨,٤ضض,ص ٨٤ص,صضض,طصض,ص ٨ض٤,ط٤ط,٠صص ضض٠,ص٨ص,صضض,ص

 ص٠ض,٠٠ض,٤٠ص ض٤ض,ضصط,طضص,ص ص٠ص,ض٠ض,٤٤٠ ٠ضص,صص٠,صضط,ص

  

  

╊يت مت │╃وم ب╊┣ر╆ة ポ》هاية ╆╉ ثポ ┵ポاح┃┋از ح┧┃ها ‶〉 بالح┃يا┮يات ب╊┿》ية وبﾅ┟اポية أل┶]ال ث╊╅ ب╊رポ┵، ╆ذ╊╅ │╃وم ポاإل┾ربت ┶〉 بالح┃يا┮يات ب
  بح┃┋ازها ┶〉 ب╊رポ┵ بﾇ╃اﾈ ╉ポا يف ب╊┿رتة ب╊┟اポ╃ة
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  ث‶¨ دبピ》ة ودبピ》ون ‶┓┃╋┿ون -٠ص

  ي┃╇ون هذب ب╊｟》د ﾌا ي╋ي:

╆ا〈ون   صص╆]ا يف 
 ضص٠صبألول 

آثبث  صص╆]ا يف 
 (┺ري ‶د╂╃ة) ضص٠ص

 ل.ج. ل.ج.

 *ポ ╅《ポي]و ب╊┟┷وثي ب╊┿ر〈┟ي طضض,ضصض,٤ص ط٨ص,٠صض,٤ص

 ┮وبポ┵ وث┞وم │أ‶ني  صضص,ض٤ض,٤ ضضط,طضض,ض

 نيث┾┷ات ‶┟┃┏╃ة ╊╋]و┲┿ ٨ضض,٨ضص ضضص,ضص٤

 ضري｟ة ب╊روب│ボ وبأل┊وث ٨صص,صطض,ص ضطص,٨ض٠,ض

 جياثبت ب┞┃┇]اثبت ┶╃اثية ﾊ┧╋ة ‶╃د‶اً ب ٠٠٠,ضصص,ص ٠,٠٠٠ض٤,ص

 ‶┧اثي┽ أ┒رى ‶┟┃┏╃ة  ٠٨ص,صصض,ص ض٤ض,صضط,ص

 ┢ر╆ات بثبثة بﾆد‶ات ب╊┯｟ية  صصص,ضصص,ص ض٤ص,٤٤ض

 ب╊┃أ‶ي》ات بال┊┃]ا┶ية  ٠ص٠,ص٨ض ٠٤ض,٤٨ض

 أث┦دة ثبئ》ة أ┒رى  ص٠٨,ط٠ض,طص ص٨ص,ضضص,٠ص

 ضض٠,٤طض,ضض ضطص,٤صض,ص٨

  

  * ﾕ┇╉ ب╊ر┦يد بポ ╅《｠╊ ╁┏┃┟ﾇي]و ب╊┟┷وثي ب╊┿ر〈┟ي ث┾┷ة ‶╃د‶ة ‶〉 بﾇ┧رخ ╊╃ائ ب〈┣ائ ┶╃اث ‶┣رتك يف ‶دي》ة ┶دثب ب╊┧》ا┶ية.

  ‶ؤونة ┪ري｟ة بلد┒╉ -١ص

% ٠ضم، وب╊ذي حدث ب╊┫ري｟ة ╊┣ر╆ات ب╊┃أ‶ني ب╊يت │┯رت أ╆┇ر ‶〉 ض٠٠ص╊╋┷ام  ص٤ي┃¨ │┣╇ي╉ ‶ؤو〈ة ضري｟ة ب╊د┒╉ و┾╃اً ألح╇ام بﾇر┞وم ب╊┃┣ري┷ي ث╂¨ 

  % ‶〉 ┦ايف بألثポات بﾆاض┷ة ╊╋┫ري｟ة، ثون أية بضا┾ات أ┒رى.ضص‶〉 أ┞ه]ها ┶╋ى بال╆┃┃اب ب╊┷ام مب┷دل 

بآل┒ر بﾇرح╋ي بﾇو┊ز ボ｠┟ポ ب┒┃الخ بﾇ┷ايري ｽ┃╋┽ بألثポات بﾆاض┷ة ╊╋┫ري｟ة ┶〉 بألثポات ب╊┧ا┾ية ب╊وبثثة يف ポيان بألثポات أو بﾆ┟ائر وب╊د┒╉ ب╊┣ا‶╉ 
  ، ╊ذ╊╅ │┫اخ بﾇ｟ا╊┹ ┺ري بﾄائز │》زي╋ها ‶〉 ب╊و┶ائ ب╊┫رييب، وهي ╆ا╊┃ا‾:ب╊دو╊ية ╊╋┃╃اثير بﾇا╊ية ┶〉 بأل〈ظ]ة ب╊┫ري｟ية ب╊┟وثية
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╆ا〈ون   صص╆]ا يف 
 ضص٠صبألول 

آثبث  صص╆]ا يف 
 (┺ري ‶د╂╃ة) ضص٠ص

 ل.ج. ل.ج.

 أثポات  ب╊┿رتة  ╂｟╉ ب╊┫ري｟ة ٤٤٤,ص٤ض,٤٠٨ ضصض,صص٠,ص٤٨

 ي┫اخ

 ه┃الك بﾇ｟اين و ┶╃اثبت ب┞┃┇]اثيةب صضص,ضص٠,ص ٤صض,٨ض٤,٤

 ﾋ┧┥ ثيون ‶┣╇وك ┾يها ٨ضض,طض٨,ضض -

 ﾋ┧┥ ب┞┃｟دبل ‶و┊وثبت ┆اポ┃ة  -  -

 ٠ض╊╋╃ا〈ون بﾇ┧اثي┽ ب╊┃┣┻ي╋ية  بﾆا┦ة ポا╊｟وب╊┥ بﾆاض┷ة  ٠٠٠,ط٤ ٠,٠٠٠صص

 ي》زل

 ح┧ة ب╊┿رتة / ب╊┟》ة ‶〉 ‶┧اثي┽ ب╊┃أ┞ي┝ - -

)         ٠٠٠,ض٠ص( )         ضضص,٠صض(  ٠ضبيربث ب╊｟وب╊┥ بﾆاض┷ة ╊╋╃ا〈ون 

)   ضصص,ضصض,ضصص(  ┶اثة │╃يي¨ Mاية ب╊┟》ة)ب( ┾رو╂ات ب╊┧رخ )  ضطص,٤ضض,ض٨ص(

 ╊╋┫ري｟ةبألثポات بﾆاض┷ة  ٨ضط,٨صض,طض ط٤ض,ضضص,٠ضص

 %)ضصضري｟ة ب╊د┒╉ ( ٠٠٠,صضط,صص ٠٠٠,ص٤,٠٤ص

 % ب╊┫ري｟ة )ض┶]اث  (ب┶اثة ب ٠ض٨,٠طض ٠٠ص,ص٠ص,ص

 ‶ؤو〈ة ضري｟ة ب╊د┒╉ ٠ض٠,طضض,صص ٠٠ص,٤٤ص,ضص

 بن حر╆ة ‶ؤو〈ة ضري｟ة ب╊د┒╉ هي ╆ا╊┃ا‾:

 ب╊ر┦يد يف ポدبية ب╊┿رتة / ب╊┟》ة ضص٨,ضض٤,٠ص ضض٨,ضص٠,٨ص

 ب╊┿رتة / ب╊┟》ةبﾇد┾وح ┒الل  - )    ٠ضص,٤طط,صص(

 ب╊┿رتة / ب╊┟》ةبضا┾ات ┒الل  ٠ض٠,طضض,صص ٠٠ص,٤٤ص,ضص

 ب╊ر┦يد يف Mاية ب╊┿رتة / ب╊┟》ة ضض٨,ضصض,ضص ضص٨,ضض٤,٠ص

  

  ‶ؤونة ‶وب┊هة ‶┓ا┮ر وأ┶｟ائ ‶الية ‶┏┃م╋ة -صص

بﾇو┊وثة يف ┾روح ب╊┣ر╆ة يف ポا╂ي بحملا┾ظات وث╊╅  ﾇوب┊هة أضربث ﾊ┃]╋ة أل┦وﾈا ب╊┇اポ┃ة╊رية ┞وثية ╆]ؤو〈ة  صض٤,ضصص,ضص╂ا‶━ ب╊┣ر╆ة ポ┃┓┧ي┥ ‶｟╋┹ 
  م.صص٠ص╆ا〈ون بألول   صص┒الل ب╊┟》ة بﾇ》┃هي』 يف 
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  ثأج بلمال -صص

 ب╊╃ي]ة و│┷دي╉ بأل┞ا┞ي ب╊》ظام ب╂ربث متحي┅ م صص٠ص أياث ط ┃اثي┑ポ ب╊┷اثية ┺ري ب╊┷]و‶ية بﾄ]┷ية ب〈┷╃دت│┷دي╉ ب╊》ظام بأل┞ا┞ي وｽ┿ي┩ ╂ي]ة ب╊┟ه¨: 

 ┢｟اح ٤ص يف ب╊┧اثث طص ث╂¨ ب╊┃┣ري┷ي ポاﾇر┞وم ب╊┧اثث ب╊┣ر╆ات ╂ا〈ون ポأح╇ام ┶]الً  ┞وثية ╊رية ٠٠ض ‶〉 ポدالً  ┞وثية ╊رية ٠٠ص ╊┃┧｟┍ ╊╋┟ه¨ بإلمسية

  ╊رية ┞وثية ╊╋┟ه¨. ٠٠صمسية ┞ه¨ ポ╃ي]ة ب ٠٠,٠٠٠ض,٨╊رية ┞وثية ‶ؤ╊┿اً ‶〉  ٠,٠٠٠,٠٠٠ض٨، وポا╊┃ا‾ ي╇ون ثأج بﾇال ب╊｟ا╊┹ صص٠ص

  بال┎┃يا┮ي بل╃انوني وبال┎┃يا┮ي بال┒┃ياثي -٤ص 

 ب╊┫ري｟ة، ╂｟╉ ب╊┟》وية بألثポات ┦ايف ‶〉% ٠ص مب┷دل  ب╊╃ا〈وين بالح┃يا┮ي ،صص٠ص ┢｟اح ٤ص │اثي┑ طص ث╂¨ ب╊┣ر╆ات ╂ا〈ون ‶〉 ضطص بﾇاثة حدثت

ｯو┺』 ح╋ポ ال ج ثأ ‶〉% ضصﾇب .╉┇ﾕات ‶〉 ب╂┃┯ا┶』 ي┃¨ ‶｟╋┹ بال┒┃ياثي بالح┃يا┮ي وポة ب╊┟》وبت أث╃ポائً  ب╊┟ا《ポ ية ╂ربث ┶╋ى┷[ﾄامهني ب╊┷]و‶ية ب┟[╋╊ .

 أثポات ب┞┃｟┷اث ポ┷د ضص٠ص بألول ╆ا〈ون صص يف بﾇ》┃هية ب╊┟》ة أثポات ┶〉 ╂ا〈وين بح┃يا┮ي ｽ┧ي┥ مت مضص٠ص بألول ╆ا〈ون صص يف بﾇ》┃هية ب╊┟》ة يف

  .┞وثية ╊رية ضصص.ضصض.ضصص ب╊｟ا╊┻ة بحمل╃╃ة ┺ري ب╊┧رخ أ┞┷اث ┾رو╂ات

  ‶╇اسボ ┺ير ‶┏╃╃ة ‶┃ربكمة نا│┋ة ┶〉 │┻يربت أس┷اث بل┧رخ -صض

 ب╊》╃دية ب╊｟》وث │╃يي¨ ┶اثةب ┶〉 ب╊》اｻة) بﾆ┟ائر(  ポاﾇ╇ا┞ボ بال┶رتبخ ي┃¨ بﾇا╊ية ┞وبخوبأل بألوثبخ هيブة ┶〉 ب╊┧اثث ضص٠ص ╊┷ام صص ث╂¨ ب╊┃┷]ي¨ ┶╋ى ポ》ائ

 ‶╇و〈ات يف)  ﾆ┟ائرب( بﾇ╇ا┞ボ هذ《 ┾┧╉ وي┃¨ ╊╋┫ري｟ة بﾆاض┵ ب╊د┒╉ ｟╉╂ ب╊┣ا‶╉ ب╊د┒╉ ╂ائ]ة يف ‶》┿┧╉ ポ｟》د بأل┊》｟ية ポا╊┷]الت Jا بﾇ┷رتخ

  .بحمل┃┋زة ثポاتبأل ┶〉 بﾇ╋╇ية ح╃وخ يف ب╊┃┻يريبت و╂ائ]ة بﾇا‾ بﾇر╆ز ╂ائ]ة يف بﾇ╋╇ية ح╃وخ
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   بل┃أ‶ي〉 أ╂┟اح ┦افي -ضص

 (┺ير ‶د╂╃ة) ض٠١صآثبث  ١صف┃رة بل┇ال┆ة أ┢هر بلم》┃هية في 

 ب┊مالي ┎┧ة ‶┷يدي بل┃أ‶ي〉 ┦افي

 ل.ج. ل.ج. ل.ج.

 بأل╂┟اح بJ ボ┃┃╇ﾇا

)                       ض٤٠,صصص( ٠ص٨,طضص  │أ‶ي》ات حياة ضصص,صطص

 │أ‶ي》ات ┶ا‶ة ٨٤ط,ط٠ص,٨ضص )                  ٨٠٠,ضصض,٠ص( ٨٤ص,٤٨٤,ضصص

 ط٠ص,ص٠ض,٨ضص )                  ض٠ص,ط٤ط,٠ص( ٤,٠٠٤ضض,ضصص

 ح┃يا┮ي أ╂┟اح ┺ري ‶╇┃┟｟ةب ┦ايف ب╊┃┻ري يف

 │أ‶ي》ات حياة ضصض,ض٠ص,ص )                      ض٠ص,ص٤ض( ٨ص٤,صض٤

 │أ‶ي》ات ┶ا‶ة )            صطض,ط٤,٠٤ص( ضضض,صضض,صص )            ٤صط,ض٤٨,صص(

 )            ضضص,ص٤ط,صص( ٠ضض,٠صط,٠ص )            ض٠ض,صص٠,صص(

 صض٠,٠ضض,ضصص )                  ضضض,٨ص٠,٠ص( ٨ط٤,صصض,ضصص

 (┺ير ‶د╂╃ة) ض٠١صآثبث  ١صف┃رة بل┇ال┆ة أ┢هر بلم》┃هية في 

 ب┊مالي ┎┧ة ‶┷يدي بل┃أ‶ي〉 ┦افي

 ل.ج. ل.ج. ل.ج.

 بأل╂┟اح بJ ボ┃┃╇ﾇا

)                       ض٨٨,ضصض( ٨ط٤,ض٨ض  │أ‶ي》ات حياة ص٨ص,صص٤,ص

 │أ‶ي》ات ┶ا‶ة ضض٠,٨صص,٠صص )                  صض٨,صصض,٨ص( ض٠٠,ضطض,صط

 ٠ضص,٤ضض,صصص )                  ٤٨ض,صضص,طص( ص٠ض,ص٨ص,صط

 أ╂┟اح ┺ري ‶╇┃┟｟ةح┃يا┮ي بري يف ┦ايف ب╊┃┻

)                    ٤٠ص,ض٤ص,ص( ص٤٠,ضطض,ص  │أ‶ي》ات حياة ص٤ض,ص٤ط,ص

)                    ٠ضض,٨ضض,ض( )              ٨ضص,طصص,ص(  │أ‶ي》ات ┶ا‶ة صطص,طصص,ض

)                    ٠طض,صص٨,ط( ض٨,٠٤ضص  ضصض,صضص,٠ص

 ض٨ط,ضصض,صصص )                  ٨ص٤,ض٠٨,طص( ٤٨ض,٤٠ض,صط
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  ┶موالت ‶╃｟و┪ة -ضص

╉┇ﾕ د هذب《｠╊وضة ب╊┷]والت ب｠╃ﾇرب‶ة ╊ال│┿ا╂يات و┾╃اً  ب╊┃أ‶ني ب┶اثة ┢ر╆ات ‶〉 بﾇب ┵‶ 》ها ب╊┃أ‶ني ب┶اثة ┶╃وث يف ب╊┣ر╆ات هذ┷‶.  

  بل┷موالت بلمدفو┶ة و‶┧اثي┽ │أ‶ي》ية أ┒رى -٨ص

╉┇ﾕ رب‶ة │┿ا╂ات╊ال و┾╃اً  ب╊┟》ة ┒الل ┶]╋ه¨ ╊╃ائ │أ‶ني وو┞┯ائ ╊و╆الئ ‶د┾و┶ة ┶]والت ب╊｟》د هذبﾇه¨ ب┷‶.  

  ┦افي بلم┯ال｟ات -٩ص

 (┺ير ‶د╂╃ة) ض٠١صآثبث  ١صف┃رة بل┇ال┆ة أ┢هر بلم》┃هية في 

 ب┊مالي ┎┧ة ‶┷يدي بل┃أ‶ي〉 ┦افي

 ل.ج. ل.ج. ل.ج.

 بﾇ┯ا╊｟ات بﾇد┾و┶ة

 │أ‶ي》ات حياة )         ٠صط,صضص( ض٨٨,٤٤ص )        ص٤٨,صض(

)  ٠ض٨,ضضض,ض٨(  │أ‶ي》ات ┶ا‶ة )    صضص,ططض,٠ط( صصص,صص٤,٠

)  ص٤ص,صص٨,ض٨(  )    ص٠ص,صضص,صط( ٠ضض,طصص,٤ 

┦ايف ب╊┃┻ري يف ‶┯ا╊｟ات ╂يد ب╊┃┟وية و ‶┯ا╊｟ات حد┆━ و | 
 ي｟╋┹ ┶》ها 

 │أ‶ي》ات حياة ٠٠ض,٨٨ص )          ٠ض٤,ص٤ص( ٠ضص,ض٤

 │أ‶ي》ات ┶ا‶ة )  طضص,ص٤٤,ضض٨( ٨صص,٠٨٠,ط٤ط طص٠,طصض,صط

 )  طضض,صضص,ضض٨( ٨ضض,٨صط,٤٨ط  ط٨ص,ض٨ض,صط

 )  ص٨ض,ص٤٠,ض٤ط( ٨صض,٨ضص,صضط  ض٤,٨٤ض٨,ض
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 (┺ير ‶د╂╃ة) ض٠١صآثبث  ١صف┃رة بل┇ال┆ة أ┢هر بلم》┃هية في 

 ب┊مالي ┎┧ة ‶┷يدي بل┃أ‶ي〉 ┦افي

 ل.ج. ل.ج. ل.ج.

 بﾇ┯ا╊｟ات بﾇد┾و┶ة

 │أ‶ي》ات حياة -  -  - 

 │أ‶ي》ات ┶ا‶ة )  ٠صط,ضضص,٠صص( ٠٠ط,٤٠ص,ص٨ص ) ٠ص٠,ضص٠,طص(

 )  ٠صط,ضضص,٠صص( ٠٠ط,٤٠ص,ص٨ص  ) ٠ص٠,ضص٠,طص(

┦ايف ب╊┃┻ري يف ‶┯ا╊｟ات ╂يد ب╊┃┟وية و ‶┯ا╊｟ات حد┆━ و | 
 ي｟╋┹ ┶》ها 

 │أ‶ي》ات حياة -  ضصط,ضضض,ص ضصط,ضضض,ص

 │أ‶ي》ات ┶ا‶ة ض٤ص,ضط٤,ضضص )   ص٠٨,صطص,ص٠ص( ) ٤ص٨,ضطض,ضص(

 ض٤ص,ضط٤,ضضص )   ضضص,ضصض,٠٠ص( ) ط٠ط,طصص,ضص(

   ٤٤ض,٤صض,٨٠ ) طصط,ضضص,٤ض(  )  ص٨ض,ص٨ض,٤٤ص(

  

  ポدالت هيブة بإل┢ربخ ┶╋ى بل┃أ‶ي〉 -٠ص

 ポ》┟｟ة ب╊┷ا‶╋ة بﾄهات ┶╋ى ┞》وي ポدل بﾈيブة │┟┃ويف"  بﾇ┃┫]〉 ٠٠٤ص ╊┷ام ٨ض ب╊┃┣ري┷ي بﾇر┞وم ‶〉 صص بﾇاثة ‶〉 ص ب╊┿╃رة 〈┥ {ب ب┞┃》اثبً 

  ." ┊هة ╊╇╉ بﾇ┃┏╃╃ة ب╊┧ا┾ية ب╊┟》وية بأل╂┟اح مجا‾ب ‶〉 ╊┽ポاأل ┞┃ة

  

  ┎┧ة ┦》دوخ بل┃┷وي┩ لم┃┫رثي ┎وبدت بل┟ير ‶┋هولة بلم┟｟ボ -١ص

 ‶〉 ب╊┧》دوخ ‶وبثث │╇ون"  بﾇ┃┫]〉 ب╊┃ا‶ني ┶╋ى ┢ربخبإل هيブة ┶〉 ب╊┧اثث  أ م/  ٨ط/٠٠ص ث╂¨ ب╊╃ربث  ‶〉 ب╊┟اث┞ة بﾇاثة  ‶〉 أ ب╊┿╃رة {ب ب┞┃》اثبً 

  ." ب╊┃أ‶ني ┢ر╆ات ‶〉 ┢ر╆ة ╆╉ ｼ╃╃ها ب╊يت ╊زب‶يبإل ب╊┃أ‶ني أ╂┟اح مجا‾ب ‶〉 ポاブﾇة وبحد
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  بيربدبت أ┒رى -صص

  ي┃╇ون هذب ب╊｟》د ﾌا ي╋ي:

 آثبث  (┺ير ‶د╂╃ة) ١صبل┇ال┆ة أ┢هر بلم》┃هية في ف┃رة 

 ض٠١ص ض٠١ص

 ل.ج. ل.ج.

 يربث بجياث ب┞┃┇]اثبت ┶╃اثيةب ٠٠٠,ضصص,ص - 

 ┒رىأيربثت ب ضضص - 

 ضضص,ضصص,ص - 

  

  ثوب│ボ وأ┊وث و‶╋┏╃ا│ها -صص

  ي┃╇ون هذب ب╊｟》د ﾌا ي╋ي:

 ‶د╂╃ة)آثبث  (┺ير  ١صف┃رة بل┇ال┆ة أ┢هر بلم》┃هية في 

 ض٠١ص ض٠١ص

 ل.ج. ل.ج.

 ثوب│ボ وأ┊وث ٠٤٠,طصض,٠ص طضض,ضصض,ط

 حوب┾ز و‶╇ا┾آت ٨٠٤,صطص ص٨ض,٠ضص

 ポدل ‶وب┦الت ض٤٨,ضض٠,ص ٠ضص,ص٤٨,ص

 │أ‶ي》ات ب┊┃]ا┶ية ضض٠,صصض,ص صض٠,ص٤٠,ص

 ポدل ｾ┇ي╉ ضص٠,طصض ٠٠٠,ضضض

 ポدل ┺الئ ‶┷ي┣ة -  طضض,ط٠ط,ص

 │ا‶ني ┦┏ي صضص,٠ط٨ ص٠ص,ضط٤

 أ┒رى ٤صض,٤ض٠,ض طص٤,ضضط,ص

 ضص٠٤,٤ص,٤ص صض٨,طصط,٠ص
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  ‶┧اثي┽ بدبثية و┶مو‶ية -٤ص

  ي┃╇ون هذب ب╊｟》د ﾌا ي╋ي:

 آثبث  (┺ير ‶د╂╃ة) ١صف┃رة بل┇ال┆ة أ┢هر بلم》┃هية في 

 ض٠١ص ض٠١ص

 ل.ج. ل.ج.

 ┶النبث┶اية و  ٠٠ص,ض٠٤,ص ٤٠,٠٠٠

 جياث و ‶┧اثي┽ ‶╇┃｟يةب صص٠,٨ضص,ض ٤صص,٨ض٤,ض

 أ│┷اب ‶ه》ية ٤ص٨,٤صض,ض ٤٠٠,ضطض,ص

 ╆هرポائ وها│┽ و│د┾ブة صصص,ضصض,٤ ٠صض,ضصض,ص

 ╂ر┮ا┞ية و╊وبزم ‶╇┃｟ية  ٤٠٨,ضصض صط٠,طضص

 ضربئボ وث┞وم و┮وبポ┵   صصض,صصص,ص ط٠ض,ص٠ص,ص

 〈┿╃ات ┞┿ر و ب〈┃╃االت ٠صط,صضص ض٨ض,ضضض

 هدبيا وضيا┾ة ضص٨,ضصص,ص ٠ض٠,ط٨ص

 ح┟و‶ات ﾌ》وحة ضطص,٤٠ص ٨٠ض,٤ص

 ┦يا〈ة ٠طص,ضص٤,ص ٨٠ض,طضص

 ب┢رتب╆ات ض٤٨,ضطض,ص ٠ضص,٠ط٠,ص

 ‶┧اثي┽ ‶┃》و┶ة ضضص,٤٨ض,ص ٨٠ض,صصض

 ٤ص٠,ص٠ص,ضص ص٨,٨٠ض٠,طص

  

  فوبピد وأ┶｟ائ ‶الية -ضص

  . أ┒رى ‶┧ر┾ية 〈┿╃ات ب{ ポاإلضا┾ة بج]دة، ب╊┣ر╆ات هذ《 ح┟اポات ╊╃ائ وث╊╅ ب╊┃أ‶ني ب┶اثة ╊┣ر╆ات ‶دي》ة ┾وبئد ‶〉 ب╊｟》د هذب ي┃╇ون

  فرو╂ات أس┷اث بل┧رخ -ضص

 بحمل╋ية ポا╊┷]╋ة ب╊┷]╋ية │╋╅ │┟┋╉ 〈┣وئها و╂━ ب╊┷]╋ية │┟و و| ‶┧روخ أو بيربث أو ┒┧خ¨ أو أ┦╉ ┶》ها ي》┣أ أ┊》｟ية ポ┷]╋ة ‶ا╊ية ┶]╋ية حدوت ┶》د

ボ┟ب╊┟ائد ب╊┧رخ ┞┷ر ح w ┑دت │اثيﾅب .yوي┷ا ┍ポاثة أو ب╊ر┟ﾆب╊┿رتة. ╊》┿┝ ب╊د┒╉ ╂ائ]ة ض]〉 │┟وي┃ها و╂━ ب╊┧رخ ┞┷ر ب┒┃الخ ┶〉 ب╊》ا│┉ ب  
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  ثポ┏ية بل┟ه¨ بألساسية وبلم┓┿┿ة -ضص

  ي┃╇ون هذب ب╊｟》د ﾌا ي╋ي:

 آثبث  (┺ير ‶د╂╃ة) ١صف┃رة بل┇ال┆ة أ┢هر بلم》┃هية في 

 ضص٠ص ضص٠ص

 ل.ج. ل.ج.

 ┦ايف ثポ┍ ب╊┟》ة ٤طص,٠٨٤,ضطص ٤٤ص,صص٨,ض٤

 ل.ج  ٠٠صبﾇ┃و┞┭ بﾇر┊┍ ╊┷دث بأل┞ه¨/  ٠٠,٠٠٠ض,٨ ٠٠,٠٠٠ض,٨

 ثحبية ب╊┟ه¨ بأل┞ا┞ية و بﾇ┓┿┫ة ٠ض.ض٤ صض.ض
  

  ポيان بل┃┻يربت في ┎╃وخ بلم┟اهمي〉 -٨ص

  ي┃╇ون هذب ب╊｟》د ﾌا ي╋ي:

 أثポات ب╊┿رتة  أثポات ‶رتب╆]ة 

 ل.ج ل.ج

 ضص٠ص╆ا〈ون ب╊┇اين   صب╊ر┦يد ╆]ا يف  ٠٠ص,ضصص,صض

 ضص٠ص - ص٠-  صصب┢هر (ポ┷د ب╊┫ري｟ة) بﾇ》┃هي』 يف  صأثポات  ٤٤ص,صص٨,ض٤

 (┺ري ‶د╂╁) ضص٠ص-ص٠- صصب╊ر┦يد ╆]ا يف  ٤٤ص,صص٨,ض٤ ٠٠ص,ضصص,صض

 ٤ص٠صｽ┧ي┥ بح┃يا┮ي ┒اج ┶〉 أثポات ┶ام  ٠

 ضص٠ص-صص-  صصبﾇ》┃هي』 يف أثポات ب╊┃┟┷ة    صضص,ضضط,٠ص٤ ٠

 ضص٠ص-صص -صصｽ┧ي┥ أثポات ب╊┟》ة بﾇ》┃هية يف  )      ضصض,٨٨ض,ضض٤( ضصض,٨٨ض,ضض٤

 ضص٠صｽ┧ي┥ بح┃يا┮ي ╂ا〈وين ┶〉 أثポات ┶ام  ٠ )        ٤٠ض,٠صض,ضص(

 ضص٠صｽ┧ي┥ بح┃يا┮ي ┾رو╂ات ┦رخ ┺ري  ﾊ╃╃ة ┶〉 أثポات ┶ام  )      ضصص,ضصض,ضصص(

 │وزي┷ات أثポات ٠ )        ٠٠٠,ضصص,صض(

 ضص٠ص╆ا〈ون بألول   صصب╊ر┦يد ╆]ا يف  ٠ صض٤٤٤,٨,ضصص

 ضص٠ص- ص٠- صصأثポات ب╊┇ال┆ة ب┢هر بﾇ》┃هية يف  ٤طص,٠٨٤,ضطص

 ٤ص٠صｽ┧ي┥ بح┃يا┮ي ╂ا〈وين ┶〉 أثポات ┶ام  ٠

 ‶د╂╁)(┺ري  ضص٠صآثبث  صصب╊ر┦يد ╆]ا يف  ٤طص,٠٨٤,ضطص صض٤٤٤,٨,ضصص
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  بل┃┏╋ي╉ بل╃┯ا┶ي -ص٩

  (┺ري ‶د╂╃ة) هي ╆ا╊┃ا‾: ضص٠صآثبث  صصبن ب╊┃┏╋ي╉ ب╊╃┯ا┶ي ╊┿رتة ب╊┇ال┆ة أ┢هر بﾇ》┃هية يف 

 ┾رح بﾅياة ب╊｟┏ري ╊زب‶يبب╊┟ياثبت/ ب╊┟ياثبت/┢ا‶╉  ب╊┧┏ي بﾅري╁  ┞ر╂ة

 ل.ج.  ل.ج. ل.ج. ل.ج. ل.ج. ل.ج. ل.ج.

 بأل╂┟اح بلم╇┃┃ポ ボها   ضصص,صطص ص٤,٠٤ض٨,ط ٤ضض,ضضص,٠ض ٨ص٠,صضص,طص صصص,ضضص,ضص ٠صض,ضص٨,ضص ضضض,٨طض,ص

 ┎┧ة ‶┷يدي بل┃أ‶ي〉 ‶〉 بأل╂┟اح   )    ض٤٠,صصص( )   ٠ص٨,ص٨٨,ص( - - - )    صضص,ص٤,٠٤ص( )             ٨ضص,صصض(

 ٠ص٨,طضص صصص,صطط,ض ٤ضض,ضضص,٠ض ٨ص٠,صضص,طص صصص,ضضص,ضص ٨ض٤,ضضض,ص ٨طص,ضض٠,ص

 ┎┧ة بل┣ركة ‶〉 أ╂┟اح ┺ير ‶╇┃┟｟ة في نهاية بل┿┃رة   )طضض,ضصص,٨ص( )  طصض,٠ضص,٨( )      ٨٤٨,صصص,ص٨( )    ضضط,ض٨٨,ص٤( )    ٨طص,٨ضص,٤٨( )    ض٠,٨٨صض,ضض( )          ضضض,ص٠ض,ص(

 ٤ضض,طضض,صص صض٠٨,٤ض,ص - - - ٠,٤٠٤ضص,صض ض٨ض,٠٠ض

┎┧ة ‶┷يد بل┃أ‶ي〉  ‶〉 أ╂┟اح ┺ير ‶╇┃┟｟ة في نهاية  
 بل┿┃رة 

 ┎┧ة بل┣ركة ‶〉 أ╂┟اح ┺ير ‶╇┃┟｟ة في ポدبية بل┿┃رة   ٤صص,صصص,طص صضض,صضض,ض ٠٤ض,٠ضض,٨٤ ٤٨ص,ض٨ط,٤ص ضطص,ص٤ض,ضص ض٠ص,صط٤,صض ضضص,صض٤,ص

 )صض٨,ص٠ص,صص( )   ض٨ص,طضص,ص( - - - )    ضصض,٤٤ض,٤٨( )             ضطط,ص٨ض(

┎┧ة ‶┷يد بل┃أ‶ي〉  ‶〉 أ╂┟اح ┺ير ‶╇┃┟｟ة في ポدبية  
 بل┿┃رة 

 ┦افي بل┃┻ير في ب┎┃يا┮ي أ╂┟اح ┺ير ‶╇┃┟｟ة   ٨ص٤,صض٤ )   صصض,طصص,ص( ضض٨,ضضض,ص )      ٠٨ض,٠٠ط,٨( )    ص٠٠,ضصض,صص( )        صصط,ص٠ض( )             صطض,٤صص(

 ┦افي أ╂┟اح بل┃أ‶ي〉 بلم╇┃┟｟ة   ٤٨ص,صصض صصض,صض٤,٨ ٠صض,صص٠,صض ٠صص,صضص,٠ص ٠صص,طصض,صص ضضض,صضص,ص ض٠ض,صصط

 بل┷موالت بلم╃｟و┪ة   ٨صص,صص ضصص,ض٨ص,ص - - - ص٠ض,صضض,ض ص٨٨,ص٨ص

 ثポات بلم┷اهدبت  أ┶مولة   - - - - - - -

 يربدبت ┦افي بإل  ضض٤,ضضض ٨ص٨,ضصص,ض ٠صض,صص٠,صض ٠صص,صضص,٠ص ٠صص,طصض,صص ٨ض٠,ضصط,ط ط٨ض,٤صص,ص

 ب┊مالي بلم┯ال｟ات بلمدفو┶ة   )    ٠صط,صضص( - )      ضضط,ضصط,صض( )    ضض٤,٨صض,صص( )    ططص,صصط,٤ص( )         ضص٤,ض٤ض( )             صصص,طصض(

 ┎┧ة ‶┷يد بل┃أ‶ي〉 ‶〉 ب┊مالي بلم┯ال｟ات بلمدفو┶ة   ض٨٨,٤٤ص - - - - ص٤ض,ضطض ٤ط٤,ضصص

 - - - - ٠٠٠,٠٠٠,ص - -

┎┧ة ‶┷يد بل┃أ‶ي〉 ‶〉 ب┊مالي بلم┯ال｟ات بلمدفو┶ة /  
 │┋اوز ┒┟اثة  

 ┦افي بلم┯ال｟ات بلمدفو┶ة   )      ص٤٨,صض( - )      ضضط,ضصط,صض( )    ضض٤,٨صض,صص( )    ططص,صصط,صص( )           ٤ضض,٠ض( )             ضصض,ص٨ص(
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 ┾رح بﾅياة ب╊｟┏ري ╊زب‶يبب╊┟ياثبت/ ب╊┟ياثبت/┢ا‶╉  ب╊┧┏ي بﾅري╁ ┞ر╂ة

 ل.ج. ل.ج. ل.ج. ل.ج. ل.ج. ل.ج. ل.ج.

┎┧ة بل┣ركة ‶〉 ‶┯ال｟ات ╂يد بل┃┟وية في نهاية بل┿┃رة   ) ضص٠,ضصض,ص( )      ض٨ض,٤طص( )     ضص٨,ط٠ض,ص٨ص( )    ٨ط٨,٠طص,٤٤( )    ضضص,٠ضض,صص( )   صضض,٨صص,طصص( )        ض٨٨,ص٤٨,ضص(

 ٠ضص,صضص,ص صصض,٨٨ص ط٤٤,صض٠,صض - ص٠ص,ضضض ٠,٠٤٨ضض,ضصص ص٤ض,٠ضض,صص

┎┧ة ‶┷يد بل┃أ‶ي〉 ‶〉 بلم┯ال｟ات ╂يد بل┃┟وية في  
 نهاية بل┿┃رة 

┎┧ة بل┣ركة ‶〉 ‶┯ال｟ات ╂يد بل┃┟وية في ポدبية بل┿┃رة   ضصض,صصض,ص ض٨ض,طضص صصص,٠ض٨,صص٤ صضص,ضصص,٤٨ ضصص,٠ط٤,٤ صص٨,ص٨ص,طصص ض٠ص,ص٠٠,ضص

 ) ٠صض,صطص,ص( )      صطص,٨ضص( )      ضضط,ص٨,٠٠ض( - )         ص٠ص,ضضض( )  ٨ص٨,ض٨,٠٠صص( )        ضصص,٠٠٨,صص(

┎┧ة ‶┷يد بل┃أ‶ي〉 ‶〉 بلم┯ال｟ات ╂يد بل┃┟وية في  
 ポدبية بل┿┃رة 

 ┦افي بل┃┻ير في بلم┯ال｟ات ╂يد بل┃┟وية   ٠ضص,ض٤ )          صضض,٤( ططط,طصص,ضض صضص,طص٤,٠ )      صصص,٠ضص,٨( )           ٠صض,صط( ضصض,ص٨ص

 - )   صضص,ض٤٤,ص( )     ضصض,ضطص,ض٠ص( )      ضصص,صصص,٨( )      ٤ضص,ص٤ض,ض( )    ض٨ض,ض٨٨,ض٤( )          صص٤,صض٤,ص(

┎┧ة بل┣ركة ‶┯ال｟ات ┎د┆━ و ل¨ ي｟╋┹ ┶》ها في  
 نهاية بل┿┃رة 

 - ٨صض,ص٨ض - - ض٨ض,ضض٠,ص ض٠ض,ضضض,ض٤ صصض,٠٠ط,ص

┎┧ة ‶┷يد بل┃أ‶ي〉 ‶┯ال｟ات ┎د┆━ و ل¨ ي｟╋┹ ┶》ها  
 في نهاية بل┿┃رة 

 - ضصض,٨ضط,ص ض٠ض,صضض,صضص صط٠,ط٤ص,ض صصض,٤٨ض,٨ ضص٤,ض٤,٤٠ص ضصص,٠ضض,ص

┎┧ة بل┣ركة ‶┯ال｟ات ┎د┆━ و ل¨ ي｟╋┹ ┶》ها في  
 ポدبية بل┿┃رة 

 - )      ضضض,ض٤ض( - - )      ٠ضص,صض٤,ص( )    صص٠,ص٠ص,٤ص( )          ضصص,صضط,ص(

┎┧ة ‶┷يد بل┃أ‶ي〉 ‶┯ال｟ات ┎د┆━ و ل¨ ي｟╋┹ ┶》ها  
 في ポدبية بل┿┃رة 

 ┦افي بل┃┻ير في ‶┯ال｟ات ┎┧╋━ و ل¨ ي｟╋┹ ┶》ها   - )      ٤ض٨,ص٤ص( صط٤,٠ضص,٤٤ )         ضصص,صضط( )         ٠٨ص,صطص( )           ضض٨,صص( طضص,ضص

 بل┷موالت بلمدفو┶ة و ‶┧اثي┽ │أ‶ي》ية أ┒رى   )      ضص٠,صص( )      ض٨ص,٨ص٨( - )      ضصص,٨ضط,ص( )      ٤ض٨,طص٠,ص( )      صصط,ضصض,ص( )             ضصص,٤ضص(

 - - - - )      ضصص,ص٨ص,ص( - -

دبثة بل》┿╃ات بدبثية بلمدفو┶ة ل┣ركات بأل│┷اب بإل 
 بل┯｟ية  

   ضポ٠.٠٠دال ت بلهيブة   )      ٠ضص,ص( )       ض٤ص,طض( )           ٤طص,ص٠ص( )        صضض,ضصص( )         صضض,صصص( )        ص٠ط,ضضص( )                 صطض,ط(

 - - )           ط٤ط,٤٨٤( - - - -

┎┧ة ┦》دوخ │┷وي┩ ‶┃┫رثي ┎وبدت بل┟ير  
 ボ｠┟هولة بلم┋‶ 

 ‶┧اثي┽ ب│┿ا╂يات فاピ┩ بل┓┟اثة   - )      ٠ض٠,صصص( - )      ٠ضص,٨ض٨,ص( - )         صصض,٠٨ض( -

 ┦افي بلم┧اثي┽   )      ٠٨ض,طص( )   ض٠ص,ضضض,ص( ص٨ط,٠ض٨,ضص )    ٠,٠٠٨ضض,٤ص( )    طضص,طصص,ضص( )      ضصض,٠ضض,ص( )             ٨ض٤,ضضص(

 ┦افي أثポات فروح بل┃أ‶ي〉   ٨ضض,ضصض صصض,٨٠ض,٤ ص٠ض,ص٨٨,٨٨ صصص,ص٠ض,ضص )طض٨٠,٠ض,ص( ص٤ص,ضضص,ض صصص,٨ضط
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   │┻┯ية ‶┧ر┾ية ه》د┞ي ┞┿ر حوبثت ┢┓┧ية  بﾅوبثت ب╊┷ا‶ة  ج]وحب

   ل.ج. ل.ج. ل.ج. ل.ج. ل.ج. ل.ج.

 بأل╂┟اح بلم╇┃┃ポ ボها   - ضص٨,ض٨ض صضض,ض٤ص,ص ض٨٨,صصص,ص طصص,صضط ط٠ص,ص٠ض,٨ضص

 ┎┧ة ‶┷يدي بل┃أ‶ي〉 ‶〉 بأل╂┟اح   - )      ض٨٨,ط٤ص( )   ضط٠,٠طص,ص( )         ضض٠,٤صض( - )      ض٠ص,ط٤ط,٠ص(

  - ٨صط,ضصص ضضض,ضض طص٤,صطص طصص,صضط ٤,٠٠٤ضض,ضصص

 ┎┧ة بل┣ركة ‶〉 أ╂┟اح ┺ير ‶╇┃┟｟ة في نهاية بل┿┃رة   - )   ضضض,٤طص,ص( )   ض٨ض,ض٨٤,ض( )      ٨ص٤,٤طض,ص( )            ضص٤,ط٠٤,ص( )    ٨ض٨,ص٤ض,صضص(

 - ض٤ص,ضطض طضص,ضض٤,ض طض٨,ضص٠,ص ض٠ص,ضصص,ص صط٠,صصص,طض

┎┧ة ‶┷يد بل┃أ‶ي〉  ‶〉 أ╂┟اح ┺ير ‶╇┃┟｟ة في نهاية  
 بل┿┃رة 

 ┎┧ة بل┣ركة ‶〉 أ╂┟اح ┺ير ‶╇┃┟｟ة في ポدبية بل┿┃رة   - ص٠ض,٨٨ص,ص ٠٨ص,٠صص,ص ص٨ض,ض٠٠,ص ضص٨,٤ضض,ص ص٠ض,٠٠ض,٤٠ص

 - )      ٨ض٠٨,٤ض( )   ض٨ض,٤٠ص,ص( )         ٤طص,ض٤ض( )            ض٠ص,ضصص,ص( )      ص٤٤,صص٨,٤ض(

┎┧ة ‶┷يد بل┃أ‶ي〉  ‶〉 أ╂┟اح ┺ير ‶╇┃┟｟ة في ポدبية  
 بل┿┃رة 

 ┦افي بل┃┻ير في ب┎┃يا┮ي أ╂┟اح ┺ير ‶╇┃┟｟ة   - ٤ص٠,ص٨ )      ض٠ض,٠صص( )         صضص,ط٠ص( )               صص٠,ص٨ص( )      ض٠ض,صص٠,صص(

 ┦افي أ╂┟اح بل┃أ‶ي〉 بلم╇┃┟｟ة   - ص٤ط,ضص٤ )      ٠صص,ضضص( ضضص,٨٤ص ضصص,٨٠ض ٨ط٤,صصض,ضصص

 بل┷موالت بلم╃｟و┪ة   - صصص,ص٨ ٨ص٠,ضصض ٠صص,ص٨ص - ص٠ص,صص٠,ط

 ثポات بلم┷اهدبت  أ┶مولة   - - - - - -

 يربدبت ┦افي بإل  - ضضص,طط٤ ٠٨ط,٠ضص ض٨ص,ضض٤ ضصص,٨٠ض ططض,صضض,٤صص

 ب┊مالي بلم┯ال｟ات بلمدفو┶ة   - - - )         ض٠ض,ط٤ص( - )      ص٠ص,صضص,صط(

 ┎┧ة ‶┷يد بل┃أ‶ي〉 ‶〉 ب┊مالي بلم┯ال｟ات بلمدفو┶ة   - - - ٨ضص,ضط - ٠ضض,طصص,ص

 - - - - - ٠٠٠,٠٠٠,ص

┎┧ة ‶┷يد بل┃أ‶ي〉 ‶〉 ب┊مالي بلم┯ال｟ات بلمدفو┶ة /  
 │┋اوز ┒┟اثة  

 ┦افي بلم┯ال｟ات بلمدفو┶ة   - - - )          ضصص,صض( ٠ )      ص٤ص,صص٨,ض٨(

  

  

  

  

  

  



√١ 
 

   │┻┯ية ‶┧ر┾ية ه》د┞ي ┞┿ر حوبثت ┢┓┧ية  بﾅوبثت ب╊┷ا‶ة  بج]وح

   ل.ج. ل.ج. ل.ج. ل.ج. ل.ج. ل.ج.

 ┎┧ة بل┣ركة ‶〉 ‶┯ال｟ات ╂يد بل┃┟وية في نهاية بل┿┃رة   )          ٠٠ض,طصص,٤ص( )      ٠٠,٠٠٠ض( )        ٤٠ص,صص( )      ضضض,٤ط٠,ص( )     ٤ضض,٨صض,صضص,ص( )  ٨٨ص,٠٠٤,ضض٠,ص(

 ضصض,ض٤ض,صص ٠٠٠,ضضص ٤٠ص,صص ضصض,صصض ضص٠,صصض,صضص,ص ٨ضض,ض٨٨,ص٨ض,ص

┎┧ة ‶┷يد بل┃أ‶ي〉 ‶〉 بلم┯ال｟ات ╂يد بل┃┟وية في نهاية  
 بل┿┃رة 

 ┎┧ة بل┣ركة ‶〉 ‶┯ال｟ات ╂يد بل┃┟وية في ポدبية بل┿┃رة   ٠٠ض,طصص,٤ص ٠٠,٠٠٠ض ٤٠ص,صص ضضض,٤صص,ص ٨٤ص,صضض,طصض,ص ض٤ض,ضصط,طضص,ص

 )          ضصض,ض٤ض,صص( )      ٠٠٠,ضضص( )        ٤٠ص,صص( )         ض٠ض,ضصض( )     صص٠,٨ضض,٨صض,ص( )  ٨ص٤,ضضض,٤ض٨,ص(

┎┧ة ‶┷يد بل┃أ‶ي〉 ‶〉 بلم┯ال｟ات ╂يد بل┃┟وية في ポدبية  
 بل┿┃رة 

 ┦افي بل┃┻ير في بلم┯ال｟ات ╂يد بل┃┟وية   - - - طص٤,٠ص )                 ض٨ص,٤ط( ط٠,٤٨صص,صض

 )            ضصط,٠ضص,ص( )      ٠صض,٠صص( )      ٨ص٨٨,٤ض( )         ٠٤ص,ططص( )    ضطص,٤٤ض,طصص( )     طص٨,٨ضض,٨صض(

┎┧ة بل┣ركة ‶┯ال｟ات ┎د┆━ و ل¨ ي｟╋┹ ┶》ها في نهاية  
 بل┿┃رة 

 طصص,ض٠٤,ص ضصض,صصص ٨صص,طضض ٠ضص,٨صص ص٠ص,٨ضص,طصص ضط٨,٨صض,صطص

┎┧ة ‶┷يد بل┃أ‶ي〉 ‶┯ال｟ات ┎د┆━ و ل¨ ي｟╋┹ ┶》ها في  
 نهاية بل┿┃رة 

 ضصط,٠ضص,ص صطص,٨ضص صصض,٠٠ض ططص,٠ضص ٨ض٤,ط٤ط,٠صص ص٠ص,ض٠ض,٤٤٠

┎┧ة بل┣ركة ‶┯ال｟ات ┎د┆━ و ل¨ ي｟╋┹ ┶》ها في ポدبية  
 بل┿┃رة 

 )            طصص,ض٠٤,ص( )      ٨٤٠,صصص( )      ٠ض٨,٠ضض( )         ص٤ض,٠صص( )     ضصض,ضطض,٠صص( )     ٨ض٤,ط٠ط,صضص(

┎┧ة ‶┷يد بل┃أ‶ي〉 ‶┯ال｟ات ┎د┆━ و ل¨ ي｟╋┹ ┶》ها في  
 ポدبية بل┿┃رة 

 ┦افي بل┃┻ير في ‶┯ال｟ات ┎┧╋━ و ل¨ ي｟╋┹ ┶》ها   - ٠ضض,ضص صطص,ص )           ض٨ص,صص( )             ص٤ص,٤ص( ٠٠ض,ضضض,ص٤

 بل┷موالت بلمدفو┶ة و ‶┧اثي┽ │أ‶ي》ية أ┒رى   - )      ض٨ص,ض٠ص( )      صض٤,ض٨ص( )         ص٨ص,ضضص( )             ص٤ط,٨ض( )        ٠ضض,ضص٨,٤(

دبثة بل》┿╃ات بل┯｟ية  بدبثية بلمدفو┶ة ل┣ركات بأل│┷اب بإل  - - - - - )        ضصص,ص٨ص,ص(

   ضポ٠.٠٠دال ت بلهيブة   - )          صصض,ص( )          ضض٨,٠( )             ص٤ض,ض( )               ٨ضض,ض( )        صصض,صص٠,ص(

 - - - - - )           ط٤ط,٤٨٤(

┎┧ة ┦》دوخ │┷وي┩ ‶┃┫رثي ┎وبدت بل┟ير ‶┋هولة  
 ボ｠┟بلم 

 ‶┧اثي┽ ب│┿ا╂يات فاピ┩ بل┓┟اثة   - - - - - )        ص٤ص,٠٠ض,ص(

 ┦افي بلم┧اثي┽   - )      ض٤ص,صطص( )      صضص,صطص( )         ٨٠٠,صصص( )           ضصص,صطص( )        صصض,صضص,٨(

 ┦افي أثポات فروح بل┃أ‶ي〉   - ط٠ط,ض٠ص ضضض,٨ض ض٨ض,صصص ٠ط٠,ض٤٨ ضضط,صصض,ضصص

┆ر ب╊》ا│┉ ┶〉 │┯｟ي╁ هذب ب╊┃┷]ي¨ ┶╋ى ب╊╃وبئ¨ بﾇا╊ية  ، ب〈┷╇┝ بأل ضص٠ص /صص/ ضص/ ج ب╊┧اثث ┶〉 هيブة بأل┢ربخ ┶╋ى ب╊┃أ‶ني ポ┃اثي┑ طط٠ص╊زب‶ي ╊╋┟ياثبت ح┟ボ ب╊┃┷]ي¨ ━ و| ي｟╋┹ ┶》ها ╊┿رح ب╊┃ا‶ني بإل‶┯ا╊｟ات حد┆مت بح┃┟اب 
  .ضص٠ص /ص/ صصي｟ة ╆]ا يف ╊رية ┞وثية ポ┷د ب╊┫ر   ضصط,صصص,ضصوポ╋┹    ╊رية ┞وثية ضصض,ض٨٠,ص٤جيايب ┶╋ى ┦ايف ب╊رポ┍ ╂｟╉ ب╊┫ري｟ة مب｟╋┹ ب┆ر أ، و╆ان ╊』  ضص٠ص /ص/ صصو| يؤ┆ر ┶╋ى ب╊╃وبئ¨ بﾇا╊ية ╆]ا يف  ،ضص٠ص /ص/ صص╆]ا يف 



√≪ 
 

  (┺ري ‶د╂╃ة) هي ╆ا╊┃ا‾: ضص٠صآثبث  صصبن ب╊┃┏╋ي╉ ب╊╃┯ا┶ي ╊┿رتة ب╊┇ال┆ة أ┢هر بﾇ》┃هية يف 

 ┾رح بﾅياة ب╊｟┏ري ╊زب‶يب -ب╊┟ياثبت ┢ا‶╉ -ب╊┟ياثبت ب╊┧┏ي بﾅري╁ ┞ر╂ة

 ل.ج. ل.ج. ل.ج. ل.ج. ل.ج. ل.ج. ل.ج.

 بأل╂┟اح بلم╇┃┃ポ ボها   ص٨ص,صص٤,ص ٤ط٨,٨صض,ص ض٠ط,ض٠ض,٤ض صصض,صص٠,ضص ط٤,٠٤٨,٤٤ص ضضض,٠٠ض,ضص ضصض,ضط٤,ص

 ┎┧ة ‶┷يدي بل┃أ‶ي〉 ‶〉 بأل╂┟اح   )         ض٨٨,ضصض( )      ط٠ض,٠٨٤,ص( - - - )    طصض,٠صص,صص( )       طضص,صضض(

 ٨ط٤,ض٨ض ض٨ص,٤ص٤,ص ض٠ط,ض٠ض,٤ض صصض,صص٠,ضص ط٤,٠٤٨,٤٤ص ضص٨٠,٠ض,ص ض٤ض,ض٤ض

  بل┿┃رة┎┧ة بل┣ركة ‶〉 أ╂┟اح ┺ير ‶╇┃┟｟ة في نهاية   )    ضصص,ص٠ض,٤ص( )      ٤صط,صطص,ص( )    ط٨ص,ضطص,صط( )    ضط٠٤٠,٨,صص( )    ٤ص٠,صص٨,٤ص( )    ٨٤٠,ط٤ص,صص( )    صضص,ص٨٠,ص(

 صض٨,٤ط٠,ضص ط٤ص,٠ضط,ص - ٠٠٠,صض صض٤,ضض صصص,ضض٨,ضص ٤ضض,٤ضض,ص

┎┧ة ‶┷يد بل┃أ‶ي〉  ‶〉 أ╂┟اح ┺ير ‶╇┃┟｟ة في نهاية  
  بل┿┃رة

  بل┿┃رة┎┧ة بل┣ركة ‶〉 أ╂┟اح ┺ير ‶╇┃┟｟ة في ポدبية   ٠ضض,ض٤ض,٨ص ضضض,طص٨,ص ٨ص٤٤,٠ض,صط صط٨,ض٠٤,صص ٤ضط,ضض٨,ضص ٠صض,صضض,ضص ٠٨ض,ط٠ط,ص

 )    صطض,ص٤ص,٨ص( )      طصص,صضض,ص( - )           ٠٠٠,صض( )         ٨صص,ض٨ص( )    ط٠ص,ض٤٠,صص( )    ض٤ص,صضض,ص(

┎┧ة ‶┷يد بل┃أ‶ي〉  ‶〉 أ╂┟اح ┺ير ‶╇┃┟｟ة في ポدبية  
  بل┿┃رة

 ┦افي بل┃┻ير في ب┎┃يا┮ي أ╂┟اح ┺ير ‶╇┃┟｟ة   ص٤٠,ضطض,ص صضض,ض )      صضص,صضض,ص( ضطط,٠٠٤,ص )         ضصض,٤ضض( )            ٨طص,ط(  ضضض,٠ص

 ┦افي أ╂┟اح بل┃أ‶ي〉 بلم╇┃┟｟ة   ص٠ط,ص٨ص,ص ضض٤٤٠,٨,ص ض٤ض,٤ضط,صض ٠صض,ضص٨,٠ص صصض,صطص,صص طصض,٠ضض,ص صصص,ضضض

 بل┷موالت بلم╃｟و┪ة   ٨صض,صص ٨صط,صطص - - - ص٠ص,٠صص,٤ ضضص,ضضص

 ثポات بلم┷اهدبت  أ┶مولة  

 يربدبت ┦افي بإل  طص٤,ضص٤,ص ض٨ض,صصض,ص ض٤ض,٤ضط,صض ٠صض,ضص٨,٠ص صصض,صطص,صص ص٠,٨٤طض,ض ط٨ض,صص٠,ص

 ب┊مالي بلم┯ال｟ات بلمدفو┶ة   - )         ٤٠٠,صصص( )    ض٠ص,طص٨,٨ص( )    صضط,ضضض,٠ص( )    ضص٨,طصض,صص( )         ضطص,صصص( -

 ┎┧ة ‶┷يد بل┃أ‶ي〉 ‶〉 ب┊مالي بلم┯ال｟ات بلمدفو┶ة   - ٠٠ض,ضصص - - طط٤,ضصص,صص ص٤ص,٠٤ص -

- - - - - - - 

┎┧ة ‶┷يد بل┃أ‶ي〉 ‶〉 ب┊مالي بلم┯ال｟ات بلمدفو┶ة /  
 │┋اوز ┒┟اثة  

 ┦افي بلم┯ال｟ات بلمدفو┶ة   - )         ٠٠ض,ضصص( )    ض٠ص,طص٨,٨ص( )    صضط,ضضض,٠ص( )      ضصص,صصص,ط( )             ضضص,ض( -



√٣ 
 

 ┾رح بﾅياة ب╊｟┏ري ╊زب‶يب -ب╊┟ياثبت ┢ا‶╉ -ب╊┟ياثبت ب╊┧┏ي بﾅري╁ ┞ر╂ة

 ل.ج. ل.ج. ل.ج. ل.ج. ل.ج. ل.ج. ل.ج.

  رة┃بل┿┎┧ة بل┣ركة ‶〉 ‶┯ال｟ات ╂يد بل┃┟وية نهاية   )      ضصط,ضضض,ص( )      صضض,٠ضص,ص( )   ض٤ص,ضصط,ضض٤( )    صص٨,ضطص,٠ض( )      ٠صص,ص٨ض,ص( )   ضضض,ض٨ض,ض٤٠( )   ٠ص٨٨٠,٤,ضص(

 ٤٤ط,ص٨ص,ص ضضض,٨ضض,ص ٠ضض,صض٨,٠ص - صضص,٤٠ط صضص,ضصط,ططص ض٨ض,٤ضض,صص

┎┧ة ‶┷يد بل┃أ‶ي〉 ‶〉 بلم┯ال｟ات ╂يد بل┃┟وية في  
  بل┿┃رةنهاية 

 ضصط,ضضض,ص صضض,ضصض,ص ٠٨ص,ضصض,ضض٤ ضطص,ضضض,ض٤ صص٠,صضط,طص طضص,ضضض,٤٠٠ ٠ص٨٠,٤ص,٨ص

┎┧ة بل┣ركة ‶〉 ‶┯ال｟ات ╂يد بل┃┟وية في ポدبية  
  بل┿┃رة

 )      ٤٤ط,ص٨ص,ص( )      ضضص,صط٨,ص( )    صضض,ضصض,٠ص( - )    ضصص,٠صص,صص( )   صضص,٨ضط,٤طص( )   ض٨ض,طط٤,٠ص(

┎┧ة ‶┷يد بل┃أ‶ي〉 ‶〉 بلم┯ال｟ات ╂يد بل┃┟وية في  
  بل┿┃رةポدبية 

 ┦افي بل┃┻ير في بلم┯ال｟ات ╂يد بل┃┟وية   - ٠٠ض,صصص ٠ضط,٤ضص,ضص )      ٨صض,طصض,ص( ط٤ط,طط٠,ض )      ضطض,ضض٠,ص( ٠٠٠,ضضص

 - )         ٤ضض,ضضط( )   ٨٨ص,٠طص,صضص( )      صصض,٤٤ض,ض( )      ٠ضض,٠ص٨,٠( )    ٨ضص,صضص,صض( )    صض٠,ص٨ض,ص(

┎┧ة بل┣ركة ‶┯ال｟ات ┎د┆━ و ل¨ ي｟╋┹ ┶》ها في  
  بل┿┃رةنهاية 

 - ٠٤٤,ض٨ض - ٠٠ض,صص ضض٤,ضص٨,ص صضص,ض٨ط,طض ٨صص,ضض٠,ص

┎┧ة ‶┷يد بل┃أ‶ي〉 ‶┯ال｟ات ┎د┆━ و ل¨ ي｟╋┹ ┶》ها  
  بل┿┃رةفي نهاية 

 - ضصط,ض٤ص,ص ٤صض,صطط,ضطص ٠٨٠,ضضص,ض ضطض,طصض,ض ضضص,ص٠ص,٠ض صض٠,ضضض,ص

┎┧ة بل┣ركة ‶┯ال｟ات ┎د┆━ و ل¨ ي｟╋┹ ┶》ها في  
  بل┿┃رةポدبية 

 - )         ضطص,صضض( - )           ٠٠ض,صص( )      ٠٠ص,٠صص,ص( )    صضص,ض٤ص,طض( )    ٨ضط,٤صص,ص(

┎┧ة ‶┷يد بل┃أ‶ي〉 ‶┯ال｟ات ┎د┆━ و ل¨ ي｟╋┹ ┶》ها  
  بل┿┃رةفي ポدبية 

 ┦افي بل┃┻ير في بلم┯ال｟ات ╂يد بل┃┟وية   - ص٠٠,ص )    ٤ضض,ضطص,٤ض( )         ص٤٤,طضص( )         ض٠ض,٤ضط( )         صض٨,ط٠ص( ٠ضص,ضص

 بل┷موالت بلمدفو┶ة و‶┧اثي┽ │أ‶ي》ية أ┒رى   )           ٤ضض,٤ض( )         طض٠,ضصص( - )      ٤٠ص,ضطط,ص( )         ٨ضض,صضض( )      ط٠ض,٠٤ط,ص( )       ٨طط,ض٨ص(

 - - - - )         ٨صص,٠ضض( - -

دبثة بل》┿╃ات بدبثية بلمدفو┶ة ل┣ركات │┷اب بإلبأل 
 بل┯｟ية  

   ضポ٠.٠٠دال ت بلهيブة   )             ٤٠ض,٨( )           صصص,صص( )         ض٠٤,ضصص( )         طصص,ص٠ص( )           صطص,٨٤( )           ص٠ص,٤ط( )           ض٨ط,٨(

 - - )         ضطض,ضصض( - - - -

┎┧ة ┦》دوخ │┷وي┩ ‶┃┫رثي ┎وبدت بل┟ير  
 ボ｠┟هولة بلم┋‶ 

 │┿ا╂يات فاピ┩ بل┓┟اثة ب‶┧اثي┽   - )         ٠,٠٠٠ضص( - )      ضصض,ضصض,ص( )      ٠,٠٠٠ض٠,ص( )         ٤٠,٠٠٠ض( -

 ┦افي بلم┧اثي┽   )           ٤طص,ص٨( )         صطص,ططص( )    ص٤ض,٤صط,ض٤( )    ض٠ط,ططص,ضص( )      ص٠٨,ض٨٤,ض( )      ضص٨,صصط,٤( ضضص,ض

 ┦افي أثポات فروح بل┃أ‶ي〉   ٤٤ص,صصص,ص صطص,٤صص,ص ص٠,٠٠ص٠,ض ٤صض,ضصض ٤٠ض,٤٨ض,ض ٠٠٤,طض٨,ص ضض٨,ضص٠,ص

  



√√ 
 

  │┻┯ية ‶┧ر┾ية ه》د┞ي ┞┿ر حوبثت ┢┓┧ية  بﾅوبثت ب╊┷ا‶ة  بج]وح

  ل.ج. ل.ج. ل.ج. ل.ج. ل.ج. ل.ج.

 بأل╂┟اح بلم╇┃┃ポ ボها   - ص٨ض,صط٠,ص ضض٠,ض٠ض,ص ٤٤ص,٨ضط ٠صض,٨ضص ٠ضص,٤ضض,صصص

 ┎┧ة ‶┷يدي بل┃أ‶ي〉 ‶〉 بأل╂┟اح   - )               صصض,صصض( )            طصط,٤٠٨,ص( )                     ضطض,ضصض( - )          ٤٨ض,صضص,طص(

  - صض٠,طضض ضصص,٨ط ط٤٤,ص٤ص ٠صض,٨ضص ص٠ض,ص٨ص,صط

  بل┿┃رة┎┧ة بل┣ركة ‶〉 أ╂┟اح ┺ير ‶╇┃┟｟ة في نهاية   - )            ض٨ص,ضضص,ص( )            ضض٠,ض٠ض,ص( )                  صص٠,ضص٨,ص( )                  ضضض,طص٤( )        ص٨ض,ضصض,ط٠ص(

 - ٠ص٠,ططض طصط,٤٠٨,ص صضض,٠ض٤,ص ٠٨ض,٨ ٤ضص,ضص٤,ص٤

┎┧ة ‶┷يد بل┃أ‶ي〉  ‶〉 أ╂┟اح ┺ير ‶╇┃┟｟ة في نهاية  
  بل┿┃رة

  بل┿┃رة┎┧ة بل┣ركة ‶〉 أ╂┟اح ┺ير ‶╇┃┟｟ة في ポدبية   - ٨ضض,٠٤٠,ص ص٠ض,٤ض٨,ص صصط,٠٤ض,ص ٤ضض,صضض,ص ضصص,ض٨ض,طصص

 - )               ط٠ض,طضض( )            ضصط,٨صض,ص( )                  ٠ضط,ضصص,ص( )               ض٨٤,ص٨ص,ص( )          ٤٤ط,٨صص,صض(

┎┧ة ‶┷يد بل┃أ‶ي〉  ‶〉 أ╂┟اح ┺ير ‶╇┃┟｟ة في ポدبية  
  بل┿┃رة

 ┦افي بل┃┻ير في ب┎┃يا┮ي أ╂┟اح ┺ير ‶╇┃┟｟ة   - )               ضصص,ضطص( ٠ض٤,ضض )                       ٨طص,ضض( ٨ضض,٠ض ض٨,٠٤ضص

 ┦افي أ╂┟اح بل┃أ‶ي〉 بلم╇┃┟｟ة   - ٨٤٤,صضص ضضض,ضضص صضص,ضضص ٨ضص,طصص ٤٨ض,٤٠ض,صط

 بل┷موالت بلم╃｟و┪ة   - ٤صص,صضص صضض,صضض ض٨ص,ضصص - صصط,٤ضض,ض

 ثポات بلم┷اهدبت  أ┶مولة   - - - - - -

 يربدبت ┦افي بإل  - ٨ضط,ضصض ط٤ص,طصض ضصض,ص٤٨ ٨ضص,طصص ص٤٨,ضطص,٨ط

 ب┊مالي بلم┯ال｟ات بلمدفو┶ة   - - - )                       ٨,٨٠٠ص( )           ٤٠ص,٨ضض,٨ضص( )        ٠صط,ضضص,٠صص(

 ┎┧ة ‶┷يد بل┃أ‶ي〉 ‶〉 ب┊مالي بلم┯ال｟ات بلمدفو┶ة   - - - ٠صص,ضص ٤٠ص,٨ضض,٨ضص ٠٠ط,٤٠ص,ص٨ص

- - - - - - 

┎┧ة ‶┷يد بل┃أ‶ي〉 ‶〉 ب┊مالي بلم┯ال｟ات بلمدفو┶ة /  
 │┋اوز ┒┟اثة  

 ┦افي بلم┯ال｟ات بلمدفو┶ة   - - - )                       ٨٠ض,صص( - )          ٠ص٠,ضص٠,طص(
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   │┻┯ية ‶┧ر┾ية ه》د┞ي ┞┿ر حوبثت ┢┓┧ية  بﾅوبثت ب╊┷ا‶ة  بج]وح

   ل.ج. ل.ج. ل.ج. ل.ج. ل.ج. ل.ج.

  رة┃بل┿┎┧ة بل┣ركة ‶〉 ‶┯ال｟ات ╂يد بل┃┟وية في نهاية   )        ٤,٠٠٠صض,٤ص( )               ٠٠,٠٠٠ض( )                 ٤٠ص,صص( )                  ضضص,ض٠٨,ص( )           ضطص,ضضص,٠صط( )     ٠ض٠,صض٨,ضط٨,ص(

 ٤,٠٠٠صص,٤ص ٠٠٠,ضضص ٤٠ص,صص ضصص,ض٠ض صضص,ض٤ص,ط٠ط ٠٠ص,ض٠ص,٤٠٠,ص

┎┧ة ‶┷يد بل┃أ‶ي〉 ‶〉 بلم┯ال｟ات ╂يد بل┃┟وية في نهاية  
  بل┿┃رة

  بل┿┃رة┎┧ة بل┣ركة ‶〉 ‶┯ال｟ات ╂يد بل┃┟وية في ポدبية   ضضص,٤طض,ص٤ ٠٠,٠٠٠ض ٤٠ص,صص ضضص,ضض٠,ص ططض,صطص,ضط٠,ص طضط,ضضص,ط٠ص,ص

 )        ط٠ض,ض٤ص,طص( )               ٠٠٠,ضضص( )                 ٤٠ص,صص( )                     ضطض,صطض( )        صطط,٤٨٠,ضط٠,ص( )     ٤٨٤,ض٨ط,صضض,ص(

┎┧ة ‶┷يد بل┃أ‶ي〉 ‶〉 بلم┯ال｟ات ╂يد بل┃┟وية في ポدبية  
  بل┿┃رة

 ┦افي بل┃┻ير في بلم┯ال｟ات ╂يد بل┃┟وية   ضضض,ض٤ض,ص - - )                         صطض,ض( )                         ٤صض( ضصض,ض٠ض,٤٠

 )          ٠٠ص,ض٠ص,ض( )               ضصص,ضضص( )               ٤صص,صصض( )                     ٨٨ض,ص٤ص( )           ٨ض٤٤,٨ص,ضصص( )        صص٠,٤صض,ض٤٨(

┎┧ة بل┣ركة ‶┯ال｟ات ┎د┆━ و ل¨ ي｟╋┹ ┶》ها في نهاية  
  بل┿┃رة

 ٠٠ص,ضصص,ض صضض,ط٤ص صضص,ضضض ٠صص,ضضص ٤٠٠,ضصص,ضصص صضص,٤ص٠٨,٨ص

┎┧ة ‶┷يد بل┃أ‶ي〉 ‶┯ال｟ات ┎د┆━ و ل¨ ي｟╋┹ ┶》ها في  
  بل┿┃رةنهاية 

 ص٤ص,طصص,ض ٨صص,٨ضص ٤ص٤,صضض ضضض,٠٠ص ض٠ص,٨ض٤,٤ضص ٠ضض,طصض,ض٤٤

┎┧ة بل┣ركة ‶┯ال｟ات ┎د┆━ و ل¨ ي｟╋┹ ┶》ها في ポدبية  
  بل┿┃رة

 )          ضصص,ص٠ط,ض( )               ضط٤,صصص( )               طض٠,ص٠ض( )                     ض٤ض,٤٨ص( )           صضض,ضصص,٤ضص( )        ضصص,٠ضض,ضصص(

┎┧ة ‶┷يد بل┃أ‶ي〉 ‶┯ال｟ات ┎د┆━ و ل¨ ي｟╋┹ ┶》ها في  
  بل┿┃رةポدبية 

 ┦افي بل┃┻ير في بلم┯ال｟ات ╂يد بل┃┟وية   ضص٠,ض٤ص )                 صصض,٤٠( ص٨ص,ص )                       ٨صص,٤ص( ضضص,صص )          ٤٤٤,ضص٨,ضض(

 بل┷موالت بلمدفو┶ة و‶┧اثي┽ │أ‶ي》ية أ┒رى   - )               ضطص,ضطص( )               صض٤,٨ضص( )                     ٠ص٠,طضص( )                    ٤ص٤,صص( )           ٨ضض,ص٠ض,ض(

 - - - - - )              ٨صص,٠ضض(

دبثة بل》┿╃ات بدبثية بلمدفو┶ة ل┣ركات │┷اب بإلبأل 
 بل┯｟ية  

   ضポ٠.٠٠دال ت بلهيブة   - )                   صضض,ض( )                   ص٠٤,ط( )                         طض٨,ض( )                      صضض,ص( )              ضصص,طضض(

 - - - - - )              ضطض,ضصض(

┎┧ة ┦》دوخ │┷وي┩ ‶┃┫رثي ┎وبدت بل┟ير ‶┋هولة  
 ボ｠┟بلم 

 │┿ا╂يات فاピ┩ بل┓┟اثة ب‶┧اثي┽   - - - - - )           ضصض,ض٤,٤٨(

 ┦افي بلم┧اثي┽   ص٨ض,صط٨,ص )               ٨ضص,ص٤ص( )               صصض,صضص( )                     ٠٨ض,ططص( )                    ضضص,صص( )         صضض,صصص,ضض(

 ┦افي أثポات فروح بل┃أ‶ي〉   ص٨ض,صط٨,ص ٠٠ض,صطص ضصض,ض٤ض ضص٠,ص٨ص ص٠ص,٠٨ص ٠صط,ص٨ط,صص
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 ｯى ب╊》┏و ب╊┃ا‾: ضص٠صآثبث  صص│┃وزح أ╂┟اح ب╊┃أ‶ني بإل╊زب‶ي ح╋┶  

 آثبث (┺ري ‶د╂╃ة) صصأ┢هر بﾇ》┃هية يف  ╊┿رتة ┆ال┆ة

 ضص٠ص ضص٠ص

 ل.ج. ل.ج.

 ب╊┃أ‶ني بإل╊زب‶ي  ٤,٨٨٨ط٤٨,٤ طض٤,طضض,صض

 ポ┯ا╂ة ポر│╃ا╊ية  ضض٠,٨ض٨,ص ٨ص٤٨,٤ط

 ٤ضض,ضضص,٠ض ض٠ط,ض٠ض,٤ض

  

  بالل┃زب‶ات بل┯اثピة -٤٠

ب╊┣ر╆ة │╃وم ポ┷]╋ياLا و┾╁ ب╊┃┯｟ي╃ات بﾇوضو┶ة ‶〉 ╂｟╉ ب╊┟╋┯ات بﾇا╊ية وب╊┃》ظي]ية و‶〉 ╂｟╉ هيブة ╆]ا هو ‶┃┷اثخ ┶╋ي』 يف بﾄ]هوثية ب╊┷رポية ب╊┟وثية ┾إن 
  بإل┢ربخ ┶╋ى ب╊┃أ‶ني ب╊┟وثية.

  | ي┃¨ ثثب┞ة أ┶]ال ب╊┣ر╆ة ضري｟ياً وポرأي بإلثبثة ┾إن أية ثثب┞ة ضري｟ية الح╃ة ╊〉 │ؤثي ب{ أ┶｟ائ ضري｟ية بضا┾ية.

  بل╃يمة بل┷ادلة وبدبثة بلم┓ا┮ر -٤١

  (أ) بل╃يمة بل┷ادلة ل╋مو┊ودبت وبلم┯╋وポات بلمالية:

  ال يو┊د ┾رخ ┊وهري ポني ب╊╃ي]ة ب╊د┾رتية وب╊╃ي]ة ب╊┷اث╊ة ╊╋]و┊وثبت وبﾇ┯╋وポات بﾇا╊ية بﾇو╂و┾ة ポ┃اثي┑ بﾇيزب〈ية.

  (ب) بدبثة ‶┓ا┮ر بل┃أ‶ي〉:

  ‶┓ا┮ر بل┃أ‶ي〉

ب╊يت يو╊دها ┶دم ب╊┃أ╆د ‶〉 حدوت، │و╂ي━ أو ╂ي]ة بﾇ┯╋وポات ب╊┃أ‶ي》ية. ﾕ╇〉 بثبثة ﾋا┮ر ب╊┃أ‶ني ‶〉 ┒الل ‶┃اポ┷ة ╆]ية  بن ﾋا┮ر ب╊┃أ‶ني هي بﾇ┓ا┮ر
  و│╇وي〉 بإل〈┃ات بﾄديد، ‶┃اポ┷ة ┦┏ة ب╊┃┟┷ري و‶┃اポ┷ة بﾇ┯ا╊｟ات ب╊┿┷╋ية ‶╃اポ╉ بﾇ┯ا╊｟ات بﾇ┃و╂┷ة.

‶〉 ┶╋ي』 و‶ا ي┟┃┃｟┵ ث╊╅ ‶〉 ‶┯ا╊｟ات ثبت ╂ي¨ ┺ري ‶ؤ╆دة 〈ظربً ب{ ┮｟ي┷ة ┶╃د ب╊┃أ‶ني، ي╇ون ت ‶ؤ ي┷┃رب بﾆ┯ر مبو┊ボ أي ┶╃د │أ‶ني بح┃]ال ｼ╃╁ حد
  ｼ╃╁ هذب بﾆ┯ر ‶┿ا┊ブاً وポا╊┃ا‾ ال ﾕ╇〉 │و╂┷』.
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ﾇا┾┵ ب╊╃ي]ة ب《ﾇا╊｟ات ب╊┿┷╋ية و│┟ديدبت ب┯ﾇوثها ب╊┃أ‶ي》ية هو أن │┿وخ ب╃┶ ボ┊ر بأل┞ا┞ي ب╊ذي │وب┊ه』 ┢ر╆ات ب╊┃أ‶ني مبو┯ﾆد بن ب《ポ ━ｼ ذ╆وثة
  أ‶ني.بﾇ┯╋وポات ب╊┃أ‶ي》ية بضا┾ة ب{ بح┃]ال │┟┷ري ┺ري ‶الئ¨ ╊أل┒┯اث ووض┵ بأل╂┟اح ┺ري بﾇ》ا┞｟ة وبال╆┃┃اب ポأ┒┯اث ┞يブة أو ┺ري ╂اポ╋ة ╊╋┃

ث╂ام ب╊┿┷╋ية و‶｟ا╊┹ بﾇ┯ا╊｟ات وبﾇ》ا┾┵ ‶〉 ポ》اًئ ┶╋ي』 ┾إن │وب│ر بﾇ┯ا╊｟ات وبﾇ》ا┾┵ وحدLا │┃┷دى بﾇ｟ا╊┹ ب╊يت ╆ا〈━ ‶╃دثة ┶》د و╂وح حوبثت ب╊┃أ‶ني وｽ┃╋┽ بأل
  ┞》ة ب{ أ┒رى ┶〉 ب╊┃╃ديربت بﾇ┃و╂┷ة.

ر╆ة ب┞رتب│ي┋ية أض┽ ب{ ث╊╅ أ〈』 ╆╋]ا │》و┶━ بحمل┿ظة ب╊┃أ‶ي》ية، ╆╋]ا ╆ا〈━ أ╂╉ ┶رضة ╊╋┃أ┆ر ポا╊┃┻ريبت ب╊يت │┯رأ ┶╋ى أي ‶〉 │╇وي》اLا، و╂د ┮وثت ب╊┣
ب╊┃أ‶ي》ية ب╊يت │╃｟╉ Jا وض]〉 ╆╉ ┾ブة ‶〉 │╋╅ ب╊┿ブات ╊┃و┞ي┵ ╂ا┶دة بأل┒┯اث ポ┻ية ｽ┿ي┩ 〈┟｟ة ب╊┃┻ري يف ب╊》┃ي┋ة بال╆┃┃اب ポ┷╃وث ب╊┃أ‶ني ╊┃》وي┵ بأل┒┯اث 

  بﾇ┃و╂┷ة.

╊┣ر╆ة بأل┞┝ │دير ب╊┣ر╆ة أ┒┯اثها ‶〉 ┒الل ب┞رتب│ي┋ية ب╆┃┃اب ┞╋ي]ة و‶┷اهدبت ب┶اثة │أ‶ني ثبت ┾ブة ﾌ┃ازة، و‶┷اﾄة بﾅوبثت ‶┷اﾄة ┾┷ا╊ة، و│┫┵ ب
  ┃┃اポية ب╊يت │و┾ر بﾇ┷ايري بﾇالئ]ة ال┒┃ياث بأل┒┯اث.بال╆

%، ┾رح ض%، ┾رح ب╊｟┏ري ٠┾رح بﾅياة ┶╋ى ┾روح ب╊┃أ‶ني ポا╊┣╇╉ ب╊┃ا‾:  ضص٠صآثبث  صصبﾇ》┃هية يف  ╊┿رتة ب╊┇ال┆ة أ┢هرو╂د │وز┶━ بحمل┿ظة ب╊┃أ‶ي》ية 
%، ┾رح بﾈ》د┞ي ٠%، ┾رح ب╊┃┻┯ية بﾇ┧ر┾ية ص%، ┾رح ب╊┟ر╂ة ضصبﾅري╁ %، ┾رح صص%، ┾رح ب╊┧┏ي صص%، ┾رح ب╊┟ياثبت ┢ا‶╉ ٠صب╊┟ياثبت ب╊زب‶ي 

  %.ص% ، ┾رح بﾅوبثت ب╊┷ا‶ة ص%، ┾رح بﾅوبثت ب╊┣┓┧ية ص%، ┾رح ب╊┟┿ر ٠

%، ┾رح ص┏ري %، ┾رح ب╊｟ص┶╋ى ┾روح ب╊┃أ‶ني ポا╊┣╇╉ ب╊┃ا‾: ┾رح بﾅياة  ضص٠صآثبث  صصبﾇ》┃هية يف  ╊┿رتة ب╊┇ال┆ة أ┢هرو╂د │وز┶━ بحمل┿ظة ب╊┃أ‶ي》ية 
%، ┾رح بﾈ》د┞ي ٠%، ┾رح ب╊┃┻┯ية بﾇ┧ر┾ية ص%، ┾رح ب╊┟ر╂ة ٤ص%، ┾رح بﾅري╁ صص%، ┾رح ب╊┧┏ي ضص%، ┾رح ب╊┟ياثبت ┢ا‶╉ ط٤ب╊┟ياثبت ب╊زب‶ي 

  %.ص% ، ┾رح بﾅوبثت ب╊┷ا‶ة ص%، ┾رح بﾅوبثت ب╊┣┓┧ية ص%، ┾رح ب╊┟┿ر ص

  ‶┓ا┮ر ب┶ادة بل┃أ‶ي〉

أ‶ني ‶┵ ┢ر╆ات أ┒رى، ╊┃╃╋ي┥ بﾇ┓ا┮ر بﾇا╊ية ب╊》امجة ┶〉 بﾇ┯ا╊｟ات ب╊╇｟رية، وث╊╅ ╆]ا هو ‶┷]ول ポ』 يف ポا╂ي ┢ر╆ات ╂ا‶━ ب╊┣ر╆ة ポإポربم ┶╃وث ب┶اثة │
  ب╊┃أ‶ني.

ة بأل〈┣┯ة بﾄ┻ربيف و┮｟ي┷│╃وم ب╊┣ر╆ة ポ┃╃يي¨ ب╊وض┵ بﾇا‾ ╊┣ر╆ة ب┶اثة ب╊┃أ‶ني بﾇ┃┷ا╂دة ‶┷ها وي┃]┏وث به┃]ا‶ها حول بأل┒┯اث بالئ┃]ا〈ية ب╊》امجة ┶〉 ب╊┃وزح 
  وب╊┿┷ا╊يات ╊┣ر╆ات ب┶اثة ب╊┃أ‶ني.

اث، ‶┵ بأل┒ذ ث┒╋━ ب╊┣ر╆ة يف ‶┷اهدبت ب┶اثة │أ‶ني │و┾ر ﾈا ب╊╃دثة ┶╋ى ‶وب┊هة بأل┒┯اث ポأ┞┷اث ‶》ا┾┟ة وｾ╇》ها ‶〉 بالح┃┿اح ポاﾅد بأل‶┇╉ ‶〉 بأل┒┯
  بﾇا╊ية وبأل┦ول بﾄاهزة.ポ┷ني بال┶┃｟اث بﾇوبثث بﾇا╊ية ╆رأج بﾇال وبالح┃يا┮يات وح┋¨ ﾊ┿ظة بألوثبخ 

  ة.بن ح┋¨ بﾇ┓ا┮ر بحمل┃┿┱ ポ』 ي┃》ا┞ボ ‶┵ ب╊╃وب┶د ب╊┷]╋ية و‶╃ياج بﾇ╃اث〈ة ب╊┷ام، وبأل╆┇ر أمهية، هو بالح┃┿اح ポ》┟｟ة ┞يو╊ة ┶ا╊ية ╊╋┣ر╆
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ﾇا《 بｻ و│｟╃ى ب╊┣ر╆ة ‶╋┃ز‶ة .¨ﾈ 〈‶ؤﾇا《 بｻ اLب╊┣ر╆ة ‶〉 ب╊┃زب‶ا ╉ｼ يف حال ┶دم بن ┶╃وث أ╂┟اح ب┶اثة ب╊┃أ‶ني ال ｯاث │أ‶ي》ها ح┷ﾇة ب┧ﾅاポ ¨ﾈ 〈‶ؤ
  و┾ائ ┢ر╆ة ب╊┃أ‶ني ポا╊┃زب‶اLا.

  ‶┓ا┮ر بل┟يولة

╊┻اية، ┾إن ب╊┣ر╆ة │╃وم بن بثبثة ﾋا┮ر ب╊┟يو╊ة │┃]┇╉ ポا╊┃أ╆د ‶〉 │و┾ر ┞يو╊ة ╆ا┾ية ╊إلي┿ائ ポاال╊┃زب‶ات بﾇرت│｟ة ┶╋ى ب╊┣ر╆ة ┶》د ب┞┃┏╃اخ أية ث┾┷ة. ﾈذ《 ب
  ي بﾇ┃و╂┵ ポا╊》┟｟ة ╊╋]و┊وثبت وبﾇ┯╋وポات ┶╋ى حد ┞وبئ وث╊╅ ポ┣╇╉ ثوثي.ポ╃ياج ب╊┃د┾╁ ب╊》╃د

 (┺ير ‶د╂╃ة) ض٠١صآثبث  ١صكما في 

 بﾇو┊وثبت ل┻اية س》ة  بك┇ر ‶〉 س》ة  بلم┋موح 

 ل.ج ل.ج ل.ج

 ب╊》╃د و ‶ا ي┷اثل ب╊》╃د ضضص,ضضض,صص٤ -  ضضص,ضضض,صص٤

 وثبئ┵ أل┊╉  ╊دى بﾇ┧اثخ ٠ضض,صصص,٠صض,ص ٤ضض,ضص٤,صض٤ ٤ص٤,ض٤ض,ص٨ط,ص

 ┶]الئ ‶دي》ون ، و┞┯ائ وو╆الئ │أ‶ني ضضض,٠ضص,٤٨ -  ضضض,٠ضص,٤٨

 ص٠ص,ضصط,ضص -  ص٠ص,ضصط,ضص

ح┟اポات ‶دي》ة ‶〉 ┢ر╆ات ب╊┃أ‶ني و ب┶اثة 
 ب╊┃أ‶ني

 ض٤ض,ض٨٤,ضضص,ص -  ض٤ض,ض٨٤,ضضص,ص

ح┃يا┮ي ب╊┿ين ح┧ة ‶┷يدي ب╊┃أ‶ني ‶〉 بال
 بﾅ┟ايبو 

 أ┮ربخ ‶╃رポة -ث‶¨ ‶دي》ة  ض٠ص,ضضض,٤٨ ض٠ص,ضضض,٤٨

 ┾وبئد ‶┟┃┏╃ة ┺ري ‶╃｟وضة و ‶و┊وثبت أ┒رى ضضض,ص٤ض,٨٠ صصص,صصص,ضضص ٨ط٠,ضض٨,ضصص

 وثي┷ة ﾉ]دة ╊┧اz هيブة بإل┢ربخ ┶╋ى ب╊┃أ‶ني -  ٠٠٠,٠٠٠,ضص ٠٠٠,٠٠٠,ضص

 بﾇو┊وثبتﾉ]وح  صصص,صضط,صضص,ض ض٠٨,طضض,صضض ٨صص,٠صض,صصط,ض

 بﾇ┯╋وポات

 ┶اثة ب╊┃أ‶نيبح┟اポات ثبئ》ة ╊┣ر╆ات ب╊┃أ‶ني و  ٠٨ص,ضض٤,طصص -  ٠٨ص,ضض٤,طصص

 ┶]الئ ثبئ》ون وو┞┯ائ │أ‶ني صضض,٨صض,ضض -  صضض,٨صض,ضض

 ح┃يا┮ات ب╊┿》ية و بﾅ┟اポية بال ض٠٨,ضصص,ط٨٤,ص -  ض٠٨,ضصص,ط٨٤,ص

 أ┮ربخ ‶╃رポة - ث‶¨ ثبئ》ة  ٤ض٠,ططض -  ٤ض٠,ططض

 ث‶¨ ثبئ》ة و ثبئ》ون ﾋ┃╋┿ون ضض٠,٤طض,ضض -  ضض٠,٤طض,ضض

 ‶وؤ〈ة ضري｟ة ب╊د┒╉ ضض٨,ضصض,ضص -  ضض٨,ضصض,ضص

 ﾉ]وح بﾇ┯╋وポات ص٨ص,طصص,صضص,٤ -  ص٨ص,طصص,صضص,٤

 ┾ائ┩ / ( ┾┋وة ) ب╊┟يو╊ة  ٨٤٨,صصض,٠صط ض٠٨,طضض,صضض ضصط,٠ض٤,صضض,ص



√∬ 
 

  

  ض٠١صكانون بالول    ١صكما في 

 بﾇو┊وثبت ل┻اية س》ة  بك┇ر ‶〉 س》ة  بلم┋موح 

 ل.ج ل.ج ل.ج

 ب╊》╃د و ‶ا ي┷اثل ب╊》╃د ضضص,٤صض,صضص -  ضضص,٤صض,صضص

 وثبئ┵ أل┊╉  ╊دى بﾇ┧اثخ صصض,٨٤٨,صصض,ص -  صصض,٨٤٨,صصض,ص

 │أ‶ني┶]الئ ‶دي》ون ، و┞┯ائ وو╆الئ  ضضض,طض٤,صض -  ضضض,طض٤,صض

 ٨٠ص,ضصص,طص -  ٨٠ص,ضصص,طص

ب┶اثة ح┟اポات ‶دي》ة ‶〉 ┢ر╆ات ب╊┃أ‶ني و 
 ب╊┃أ‶ني

 طصص,٨٨ط,ضطص,ص -  طصص,٨٨ط,ضطص,ص

ح┃يا┮ي ب╊┿ين ح┧ة ‶┷يدي ب╊┃أ‶ني ‶〉 بال
 بﾅ┟ايبو 

 أ┮ربخ ‶╃رポة -ث‶¨ ‶دي》ة  ٠٠ص,٠ضض,ضص -  ٠٠ص,٠ضض,ضص

 ‶┟┃┏╃ة ┺ري ‶╃｟وضة و ‶و┊وثبت أ┒رى ┾وبئد ضطض,صصض,ط٠ص صصص,ص٠,٠٨ضص ٨صط,ضص٨,طضص

 وثي┷ة ﾉ]دة ╊┧اz هيブة بإل┢ربخ ┶╋ى ب╊┃أ‶ني ٠ ٠٠٠,٠٠٠,ضص ٠٠٠,٠٠٠,ضص

 ﾉ]وح بﾇو┊وثبت ٨ض٨,طضض,ضطص,٤ صصص,ص٠٨,ض٨ص صصص,ص٨٤,ص٨ض,٤

 بﾇ┯╋وポات

 ┶اثة ب╊┃أ‶نيبح┟اポات ثبئ》ة ╊┣ر╆ات ب╊┃أ‶ني و  ط٤٤٨,٤٨,ص٨ص -  ط٤٤٨,٤٨,ص٨ص

 ┶]الئ ثبئ》ون وو┞┯ائ │أ‶ني ض٠ض,ص٤ض,صض -  ض٠ض,ص٤ض,صض

 ح┃يا┮ات ب╊┿》ية و بﾅ┟اポية بال ٠ضص,صص٠,صضط,ص -  ٠ضص,صص٠,صضط,ص

 أ┮ربخ ‶╃رポة - ث‶¨ ثبئ》ة  ضصض,٨طض -  ضصض,٨طض

 ث‶¨ ثبئ》ة و ثبئ》ون ﾋ┃╋┿ون ضطص,٤صض,ص٨ -  ضطص,٤صض,ص٨

 ضري｟ة ب╊د┒╉‶وؤ〈ة  ضص٨,ضض٤,٠ص -  ضص٨,ضض٤,٠ص

 ﾉ]وح بﾇ┯╋وポات ٨٠ص,٤صض,٤ص٤,ص -  ٨٠ص,٤صض,٤ص٤,ص

 ┾ائ┩ / ( ┾┋وة ) ب╊┟يو╊ة  ٨طض,ض٤ص,ص٨ط صصص,ص٠٨,ض٨ص صص٠,طصص,ضضص,ص
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  ر بل┟وخ‶┓ا┮

مجة ┶〉 ┶دم ب╊┃┯اポ╁ │》┣أ هذ《 بﾇ┓ا┮ر ‶〉 ب╊┃┻ريبت يف ╂ي]ة، أو بإليربثبت ب╊》امجة ┶〉 بﾇو┊وثبت أو ب╊┿وبئد أو أ┞┷اث ┦رخ ب╊┷]الت مبا ┾يها بﾇ┓ا┮ر ب╊》ا
  ポني بﾇو┊وثبت وبﾇ┯╋وポات.

  ‶┓ا┮ر بل┃┟╋ي┽

《 ب╊┣ر╆ة. بن ‶┃اポ┷ة ﾋا┮ر ب╊┃┟╋ي┽ هي ‶〉 ‶┟ؤو╊ية ب╊┣ر╆ة ب╊يت │┃｟┵ ‶｟اثب │و┊يهية │┃]┇╉ ﾋا┮ر ب╊┃┟╋ي┽ ポ┷دم ｾ╇〉 بﾇدي》ني ‶〉 ب╊و┾ائ ポا╊┃زب‶اｻ ¨Lا
ا┦ة ╂┟]ي ┦اث‶ة │أ┒ذ ポ┷ني بال┶┃｟اث ‶┷دل ب╊┃┧》ي┽ بألث｡ ╊╋]╃رتضني وب╊┃》وي┵ يف ﾋا┮ر ب╊┃┟╋ي┽ يف ╆ا┾ة أ╂┟ام ب╊┣ر╆ة بﾇ┷رضة ╊┃╋╅ بﾇ┓ا┮ر و┒

  بال┞┃┇]اثبت وب┶اثة ب╊┃أ‶ني.

  بل┿اピدة‶┓ا┮ر ‶┷دل 

ポو╋┯ﾇة ╊╋┿وبئد وب┋┃《ﾇو┊وثبت بﾇا │أ┆ري ‶｟ا┢ر ┶╋ى بﾈ دت يف ‶┷دالت ب╊┿وبئد ب╊┟و╂ية وب╊يتｼ ا┮ر ‶〉 ب╊┃┻ريبت ب╊يت┓ﾇب 》اض┷ة ╊╋┿وبئد.│》┣أ هذﾆات ب  

  ‶┓ا┮ر بل┷مالت بأل┊》｟ية

  يف حال حدوت │┻ري ‶┷╃ول يف أ┞┷اث ب╊┧رخ. │╃وم ب╊┣ر╆ة ポإ┶دبث ｼ╋ي╉ بﾅ┟ا┞ية ﾇرب╂｟ة أ┆ر ب╊┃┻ريبت ┶╋ى ┦ايف بألثポات وبﾆ┟ائر

  │》┣أ هذ《 بﾇ┓ا┮ر ‶〉 بح┃]ال أن ب╊┃╃╋｟ات يف أ┞┷اث ┦رخ ب╊┷]الت ╂د │ؤ┆ر ┶╋ى ╂ي]ة بﾇو┊وثبت وبﾇ┯╋وポات بﾇا╊ية.

  │┃╋┓┥ ب╊╃ي]ة ب╊د┾رتية ╊أل┦ول بﾇا╊ية ╆]ا ي╋ي:

 بﾇو┊وثبت  بﾇ┯╋وポات 

 ض٠١صآثبث  ١صكما في 

     (┺ير ‶د╂╃ة)

 ض٠١صآثبث  ١صكما في 

 (┺ير ‶د╂╃ة)

 ض٠١صآثبث  ١صكما في 

 (┺ير ‶د╂╃ة)

 ض٠١صآثبث  ١صكما في 

 (┺ير ‶د╂╃ة)

 ل.ج ل.ج ل.ج ل.ج

 ثوالث أ‶ري╆ي  ٨٠ط,صض٨,ص٠ض ضضط,٨طص,ضضص صضص,٨٠ص,٨٤ طضص,٨٨ض,ض٠ص

 يوثو  ضضط,صصص,٨ضض ضصص,ص٨ص,ضصض صضض,ضص٤,ط صصص,ضص٨,ص٨
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%. ｼ╋ي╉ بﾅ┟ا┞ية ٠صب╊┃ا‾ ｼ╋ي╉ ح┟ا┞ية ب╊┣ر╆ة ╊┃┻ريبت أ┞┷اث ┦رخ ب╊┷]الت بأل┊》｟ية بﾇذ╆وثة أ┶ال《 ‶╃اポ╉ ب╊╋رية ب╊┟وثية ポ》┟｟ة يظهر بﾄدول 

  ي┃┫]〉 ┾╃┭ بألث┦دة ثبت ب╊┧┿ة ب╊》╃دية ポا╊┷]الت بأل┊》｟ية.

 والخسゅئر   ربゅحثر علヴ اأاأ

 آذار (غير مدقるボ) ٣١كمゅ في 

 ضص٠ص ضص٠ص

 ل.ج ل.ج

 ثوالث أ‶ري╆ي  صضص,ضضض,صض ٠٨٠,صضض,ض

 يوثو  ٨صض,٨٨٠,ضض صطض,٤٤ص,ص٤

  

  ‶┓ا┮ر بل┷م╋يات

┢┓اج  بن ﾋا┮ر ب╊┷]╋يات هي ﾋا┮ر بﾆ┟اثة أو ب╊┃أ┆ريبت ب╊┟╋｟ية ┶╋ى ب╊┷]╉ ب╊》اｻة ┶〉 ┶دم ┦┏ة أو ┾┣╉ بإل┊ربئبت ب╊┃┯｟ي╃ية ب╊دب┒╋ية وبأل
أحدبت ┒اث┊ية. │┃¨ بثبثة ﾋا┮ر ب╊┷]╋يات ‶〉 ┒الل هي╇╋ة │┃┯╋ｼ ボديد بﾇ┓ا┮ر و┮رخ │╃يي]ها حب┟ボ │أ┆ريها و〈┟｟ة وبأل〈ظ]ة ب╊دب┒╋ية ╊╋┣ر╆ة أو ┶〉 

  ية.حدو┆ها و‶〉 ┒الل ┮رخ │╃يي¨ ثب│ية ﾇ┃اポ┷ة ┾┷ا╊ية هذ《 بإل┊ربئبت. بن بﾇ┓ا┮ر بال┞رتب│ي┋ية ｼدث و│┃اポ┵ ‶〉 ┒الل ┶]╋ية ب╊┃┓┯ي┭ ب╊┟》و 
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  ها‶┡ بلمالئة -ص٤

) ٠٠ص/٠صص(╂ربث ث╂¨  ٠٠٨ص╆ا〈ون بألول   صص│┃｟┵ ب╊┣ر╆ة ┞يا┞ة إلثبثة ثأج بﾇال وث╊╅ ｾا┢يًا ‶┵ │┷╋ي]ات هيブة بإل┢ربخ ┶╋ى ب╊┃أ‶ني ب╊┧اثثة يف 

  .‶〉 ثأج بﾇال بﾇ┃و┾ر %٠ضص╊دى ب╊┣ر╆ة ┶〉  (╆┿اية ثأج بﾇال) حول ｼديد ╆┿اية بأل‶وبل بﾆا┦ة. ي┣رتح هذب ب╊╃ربث أن ال │┃د｡ 〈┟｟ة بﾇالئة

  ي┃¨ بح┃┟اب 〈┟｟ة بﾇالئة ╆]ا ي╋ي:

 آثبث (┺ير ‶د╂╃ة) ١صكما في  كانون بالول   ١صكما في 

 ضص٠ص ضص٠ص

 ل.ج ل.ج

 ثأج بﾇال بボ┃┃╇ﾇ ٠,٠٠٠,٠٠٠ض٨ ٠,٠٠٠,٠٠٠ض٨

 ح┃يا┮ي ╂ا〈وينب صصص,٨٠ض,ض٠ص صصص,٨٠ض,ض٠ص

 ┒┃ياثيبح┃يا┮ي ب ٠٤ض,٠ضص,٠ض ٠٤ض,٠ضص,٠ض

 ﾊ╃╃ة ري┞┷اث ┦رخ ┺أ┾رو╂ات  ٤٠ص,ططص,طضض ٤٤ط,٤ص٨,صطص

 أثポات ‶دوثة  ص٤ط,٤ضط,٤صص صض٤٤٤,٨,ضصص

 ساسية‶وبل بل┓ا┦ة بأل┦افي بأل ضص٠,ضص٤,صصط,ص ص٤ض,٠صص,ضصض,ص

 ┪افيج بلمال بإلأ┦افي ث  )           صصض,ضضص,ط( ططط,ض٠ط,ص٠ص

 ج بلمال بلم┃وفرأ┊مالي ث ب ضصض,ضضص,صصط,ص ص٤ض,ضصص,٠صض,ص

 ج بلمال بلم┯╋وب أث   ┊ماليب

 ثأج بﾇال بﾇ┯╋وب ‶╃اポ╉ بأل┒┯اث طص٤,ضص٨,٤صص ض٠ض,طصص,طط

 ثأج بﾇال بﾇ┯╋وب ‶╃اポ╉ ب╊┃زب‶ات بال╆┃┃اポية ٨صض,٠ضط,٠ط ٤٨ض,٨٠ض,ضصص

 بﾇ┯╋وب ‶╃اﾋ ╉ポا┮ر ‶┷يدي ب╊┃ا‶نيثأج بﾇال  صضص,٠طض,ضصص ض٤ط,٠طض,ص٤ص

 ثأج بﾇال بﾇ┯╋وب ‶╃اﾋ ╉ポا┮ر │ا‶ني بﾅياة صضص,صص٠,ص ٠صض,طص٤,٨ص

 ص٨ص,٨٠ص,٤٨ض صص٠,صضض,صط٤

 ن┟｟ة ها‶┡ بلمالئة % % ط٤ص % ٠صص
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  بلموبف╃ة ┶╋ى بل｟يانات بلمالية بلمر┎╋ية -ص٤

  .  ضص٠ص/ض٠/صص بﾇرح╋ية بﾇو┊زة يفوب┾╁ ثئي┝ ﾉ╋┝ بإلثبثة ┶╋ى ب┦دبث ب╊｟يا〈ات 

  

  

  


