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  :ا���ال ا�ول 
                    ��
� ��س��� إ�; ا�:'ب و�� / آ(  ٨٠ث34 -, س�1رة ت�1' -, �'0/ أ-!, م+�*( )�'��  Ω ٠.٥م وم!�وم�� ١س

���ن
م1�' م!�وم�� >( ���٧.٥
	@ ان� إذا ات� �'-� ا�� Ω  ت��B ,�	 �0٥٠' )� ت�1ر C�	ب ا
  :مF1'وام14' مE ا���Dل إ�; ا�<+
١-  ,Hة ا��<�ل ا��:+���1, ا�ر�B. 
�; أم ا�س��  -٢�J� ل�>�� .ه� ات<�L ا��K1 ا��:+���1, ���'آ�4 ا�'اس�1 �

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  :ا���ال ا���ن, 
0
�� م<�ل م:+���B ,�1ت�                     ,O�('Pآ Q1��+:١.٦م  ��	ي م��Tوا� �UV!ل مWX Eم Wل   ٢م ٠.٢ت�
	 YHو


ن مE ا��:F�0 ,ون[�	 \���1  ٢٠٠+��Q1 ا�O�('PF, مFا� �����٢٠ وم!�وم Ω  ,O)�'PFا� Q1��+:�1ر -, ا���ة ا��B ث( ت( إن!�ص
 ,- '��, ث�ن�1 ا	��B Cة ا���1ر أ�_�, ا���
�� -, ا���\  ٢٠ت�ر0<�1 	�; وص� إ�; ���1 ا��  .م

  )أم14'  ١٦٠(
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  :ا���ال ا����� 
                    �UV!م �	م�� \�
د�0 ��; م<�ل م:+���1, م+�*( إذا ��� وH ١٠٠٠و��د ���ت�  ٢س(  ٢٥م�� Lا
Y )_1� آ�ن م��

 Eة ا��<�ل م�B إ�;  ٠.١ت:1'ت W١ت�  Lر�� Eزم ,- W٠.١ت�  \�  :اجE� C ا����,   Ω ١٠ث�ن�1 وآ�ن3 م!�وم� ا��
                

١- \� ا	��B Cة ا���1ر -, ا��
٢- \� 	�د ات<�L ا���1ر ا�_�, ا���
�� -, ا��
 ا��ا-�U ا�_��1 -, ا���\	�د ��14V ا�!
ة  -٣
 ث�ن�1  ٠.١ا	�C ا�D_+� ا��, ت�' -,  -٤
  
  
  
  
  

) -٢.٢٥  ، Cج

م  ٠.٢٢٥أم14'، مY �!�رب ا����� ،ا�V'ف ا�E�0 م�
  )آ
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

 Y(ا���ال ا�'ا :  
0��K1- ��WX /- م:+���1, ��
دي ��; م��
اj- Lذا ت:1'  ٢م ���٠.٠١ وم��	� آ� ���  ١٠٠٠م�\ داO'ي ��د ���ت�                    

  :<�ول ا����, ا���-/ مY ا�]مE آ�� -, ا�
  

 E٠.٠٤  ٠.٠٣  ٠.٠٢  ٠.٠١  ص�'   )ث(ا�]م  

 K1ص�'  ٠.٠٠٢  ٠.٠٠٤  ٠.٠٠٤  ٠.٠٠٤  )و40' (ا��  
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 ,�0 ��� Cاج:  

 ا	��B Cة ا��<�ل ا��:+���1, �+� ا�]مE ص�' -١
 ث�ن�1  ٠.٠٢ا	�C ا�!
ة ا��ا-�U ا�_�WX �1ل ا���'ة ا�]م+�1 مE ص�' إ�;  -٢
٣-  E'ة م�ل ا��WX �1�_ا� �U-ة ا��ا
 ث�ن�1  ٠.٠٤إ�;  ٠.٠٢ا	�C ا�!

  

�3  ٢٠٠ت�W ، ص�' ، ٠.٤( -(  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

 Qم�lا���ال ا� :  
                      �P�
� ���E1 �+� إ�'ا-��P )�!�وم�E1  ٣٥س�ق مE م�دة م
صآ��  Ω ٥و  Ω ٢س( ت+]�/ ��; س��E1 م�
ازE10 م�

��اX� ت( ت_'0/ ا���ق )�'��  ٢.٥م
FD��( oH� ا�س�� �0ث' ��; ا��اO'ة م<�n م:+���B �1�1ت� � �_�
دي ��; ا��� Wث /م٨ت�
  :)�ت<�L ا���1ر اوج� 

 _�, -, آ� م!�وم� ات<�L و�Bة ا���1ر ا� -١
 ا�!
ة ا�Wزم� ��_'�0 ا���ق )�'�� ث�)��  -٢

  
�; ، ت ١.٤=  ٥ت (�J� '14٣.٥=  ٢أم  ، ;��J� '14٤.٢٩أم  Eت
  )ن1

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  :ا���ال ا���دس 
                      L�Pج sس

�3 �0' -, م_
ل آO�('P, ��د ���ت اn)��اO,  ٣٣٠٠ت�1ر آO�('P, م�-٣٧٨٠  �P>ا� sس
��� ا	�C م�

 )�Uا� Yي م

�� -, داO'ة ا���\ ا���ن� ��
ان� ن\ �V'ه�  ٣٩.٦إن�P ت��t\ مE سVل اس

ف 	��  .س(  ٥م
)١١٠  3�
-(  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

 Y(ا���ال ا��� :  
 ٠.٠٤ث�ن�1 إذا آ�ن -'ق ا�<�P -, اn)��اO,  ٢.٥أم14' -,  ١٠ت]داد �Bة ا���1ر ا�O�('PF, -, م�\ ا)��اO, مE ص�' إ�;                    


�3 و-'ق ا�<�P -, ا���ن
ي -٠.٥  C�	3 ا�
-:  
١-  ,Oا��(nا \��� م�Uم� ا�_� ا�Tات, �
 ن��4 ��د ���ت اn)��اO, إ�; ا���ن
ي -٢

  
  ) ٢٥:٢ه+'ي ، ٠.٠١(

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

 Eا���ال ا���م:  
                    ��WU��( ;VU+� �_*� م� ت� �ن� -, ا��_[lا�� ���Vر�0 اث34 أن ا��V(وم!�وم� و �م_ ;�داO'ة آ�1O�('P ت_�
ي �

  :ا�����1  
  

= ط                 
١
(ح   ٢

َدق+دق
  ٢) م
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