
 

 

 

 

                                                          

 

 

��� �راء ا���ق ���ن ا��
�ري و����ك   
ر���ز ��ك ��ر��� �   %100 

 
201أ��و�ر  4ا� �ھرة، ��   

���ري ا��
�ري و����ك  �,�+��  ��ا���* (ن إ�'�ءا��وم ��� �ھرة �����ن  ب.ل."�  ��ك ر���ز�� ا��
�ري و����ك و
�,�
 ،)�����+� �ن رأ"��ل ا���ك ا���ري 100 (أي��ر ��كر���ز ���� ��ك ب.ل."� ر���ز ���� ����ل  ��و

و�ذا ا�"�ط�ت  "��ك ا��.رب"��رط ا���ول (�/ �وا� � ا���ك ا��ر�زي ا���ري وا���ك ا��ر�زي ا��.ر��
 ا�و��� �� �5 ا���د�ن.

 0015 و���ل �د�7 �د��� ��18  �ر(� 56 ���ون �ن���� �روع  �7 ،ا� �ھرة �ا�ر+�"� ره  �ر،���ر���ز ��ك 
 ���606ون 
��7 ��ري �� ��ن ��> ���� ا;ر��ح  1517إ�رادات ����� ��.ت  � ق ،��2015 "��   .�وظ��


��7  ����ر 20،1إ
��ل أ�و�7 و� وق �"�ھ��7 ����وا��  ��> ،2015د
��ر  31 . ���ر�=���ون 
��7 ��ري
.��ري 
��7 ����ر 3،4و  

ا��د�را���م ���
�ري و����ك، �Eن ا�ر+�س اCدارة و�رح ا�"�د ���د ا������، ر+�س �
�س ( ب ھذا ا�C'�ء، 
. وأ'�ف �Eن اI*���د ا���ري وا� ط�ع ا����� ��د��ن �ؤ�رات وآ��ق ��و وا(دة (�/ ا��دى ا���و"ط وا����د

���ر ، ��
ودة أ�و�7و ا� و��  "���7ا�����زة، �ر ��وارده ا���ر���� ا�"وق ا���ري،  ��ر���ز ��ك ���و'�7

�ري و����ك، وأ�د *�+E� 5ن ھـــ�7 ا��� � "�"�ھم و�Iك �� ��� �� � و��ا� �(دة ا���N/ ��و"M ا���وذج ا���

ا��ر��، Oرب وو"ط  د ��,� ا��
�ري و����ك، أي ا��.رب��ر و�ل ا���دان ا��� ��وا
ا�����ل اI*���دي ��ن 
�� ا��رق ا;و"ط و�رق إ�ر� ��.����ك ���و �
�و(� ا��
�ري و��� "���P �ر�� �,��  إ�ر� ��.  

  �ن أ
ل إ�
�ز ھــــ�7 ا��� �، ��ل ا��
�ري و����ك (�/ ��ورة �ل �ن "�و.��.إس"،

�رات ا� ��و��� �ر*�وي أ��ن وأو��ري"، �ر�� اI"��ا����ري و�ر��ؤه "�ورب"، "ا��
�ري ���و�س 
 و"ر��ن" و "��زار".

 ��ذة (ن ا��
�ري و����ك

ة و���و(�، (د أ��ط����ل ��  . ��" 1904�E""ت ، را+دة �� إ�ر� ��،����� و�����و����ك �
�و(� ا��
�ري 
"Cد��ت ا���ر��� واQ�ا ،���Q���د��ت ا������ اQ�راد، ا�R� د��ت ا���ر���Q�ر ��,� : ا����Nر�� ���ر��ت، �ذ

  .و�ذا ��ك ا�� "�ط ا�دو�� ا����Eن�د��ر ا�ر"���ل ،

 ��وظ� 17367. ���ل �د�7 �رع 8443 و�7 ���� �روع و��ت إ�/دو��  ��25 ا��
�ري و����ك ��وا
د 
 ����4،2ر دوIر، � وق �"�ھ��7  ��42،6.ت �
�وع أ�ول ا���ك  .ز�ون���ون  Q8.1د�� �",رون (�/ 

 و���� ا;ر��ح (�/ ا��وا�� ���� �
�وع إ�رادا�7 ا���ر���. ��� ��> �2016و��و  ��30دود  ����ر دوIر
. ���2015ون دوIر 5Qل "��  ����535ر دوIر و 1،9  

.�2016���ر  ����30ر دوIر ���ر�=  �7،4درج �� �ور�� *�م ا�دارا���'�ء ور"���7 ��.ت  ا��
�ري و����ك  

 ��ذة (ن ��ر���ز

. ��,� وا"C���Nر�� ا���ر��� و���وع ��ن���ر��ت وا;�راد (�/ ا�"واء (د�دة ��ك (���� � دم Qد��ت  ��ر���ز 
ا��Qوص: ا�و��Iت ا;�ر���� ا����دة و�ر�ط����.دو�� �ذ�ر ��,� (�/  40�7 �وا
د �� أ�Nر �ن   

�وظ��. 130.000 �ن بو���ل �د�7 �� � ر"�� �ن ا��Qرة �� ا��
�ل ا�����  325را��ت ��ر���ز   

 


