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るصرافヤل ュゅش るس إدارة شركヤتقرير مج 

 ュ610ヶ   عゅعن اعمゅل 
 السゅدة المسゅهمΑن فヶ شركる شュゅ لヤصرافる المحترمΑن :

Αسر مجヤس ادارة شركる  0219عュゅ ن عمصرف سヱرるΑ المركزヵ عヴヤ حسゅبれゅ شركる شュゅ لヤصرافる  مヱافるボانه ヱبعد 
 ュゅش るصرافヤنلぺ  ضعΑュمكゅمぺ るالشرك ヶر العمل فΑر عن سΑرボت : 

 الشركほ : るسيست -0

 ュف رقΑヤالتسヱ دボس النヤ925صدر قرار مجゆ/ن ュ/3  خΑرゅ06/10/0226ت  ュゅاحك ベفヱ るصرافヤل ュゅش るس شركΑسゅبت
النゅظュ لمヰنる الصΑرفる فヶ الجمヱヰرるΑ العربるΑ السヱرヱ , るΑتعΑヤمゅته التنΑヘذるΑ الصゅدرة عن  0229/ لعュゅ 03الゅボنヱن /

 ヵالمركز るΑرヱمصرف سヱ فΑヤالتسヱ دボس النヤقرار بمج ゆجヱم ュرق ヵالمركز るΑرヱادارة مصرف س る617لجن ぺ ل/
 /.ヱ11فヶ سجل شركれゅ الصرافる لدى مدΑرるΑ مヱヘضるΑ الجكヱمる تحれ رقュ / 06/9/0212تゅرΑخ 

 るن بنسبヱسسぼالم ゆلغ /52اكتتゅل البゅ052%من راس الم ゆゅااكتت ヴヤع るΑقゅالب るطرح النسب ュتヱ るΑرヱرة سΑن لヱΑヤم /
 طるΑ راس المゅل بكゅمヤه من قبل المسゅهمΑن .العュゅ لヤجمヱヰر حΑث تュ تغ

6-  :るعمل الشرك るعن طبيع れゅمヱヤمع 

 れヱبنكن(ヶطع اأجنبボع الΑبヱ شراء れゅΑヤعم るرسゅمم-.)れااヱح 

 .るشركヤل るبعゅت れゅجد شركヱا ت 

 .るل الصرافゅمج ヶف れゅر الشركゅحد كبほك ュゅتحتل مركز هヱ ベヱلسゅب ヶفسゅضع التنヱلゅب るثر الشركほتت 

 ボستゅب るرج عتعتمد الشركゅمن الخ ゅヰااتヱل حゅبヴヤ نΑΑرجゅن خΑヤمراسゅكم ،)るصرافヤل るنヱالعا るشرك(  ュヱボت
 حヱااتゅヰ عن طرベΑ المراسΑヤن المذكヱرΑن. بみرسゅل

  ヵالمركز るΑرヱدرة عن مصرف سゅالص れراراボلゅب るثر الشركほتت– るعةΑطب  ュحكΑ ヵالذヱ فΑヤالتسヱ دボس النヤمج
 ゅكمة ،るةΑبゅرق るةヰكج  るثرعمل الشركほبة تتة るةل الشةركΑヱتمヱ الヱاسةل المة るفحةゅمك るة Αدرة عةن هゅالصة れراراボلゅ

.ベヱالس ヶف るΑذΑヘدارة تنぺ ゅヰنヱث كΑمن ح るالصراف れゅعمل شرك ヶف るΑلゅرة العヱخطヤنظراً ل ゆゅاإره 

 - :るلヱΑطر السゅمن الممكن مخ ヶالت るΑلゅطر المゅالمخ ヴヤالمستمرة ع るبゅالرقヱ التعرف ゅヰطر هدفゅإن إدارة المخ
اء الشركヱ るسمعتゅヰ إضゅفる إلヴ ضمゅن استثمゅر رぺس المゅل لتحベΑボ المعدل اأمثل لヤعヱا د ぺن تぼثر سヤبゅ عぺ ヴヤد

 れゅمΑヤتعヱ ゅヰطゅنش ュمع حج ュتنسج るΑسΑ ر むدゅمب ベفヱ رΑتس るطر لدى الشركゅطر. إن إدارة المخゅبل المخゅボم
تボباً مصرف سヱرるΑ المركزヱ ヵتヱجヱ れゅヰΑخطط مجヤس اإدارة فヶ إدارة الشركヱ るسΑر ぺعمゅل تヱسعゅヰ مس

تュヱボ الشركる بゅاحتゅヘظ بحد ぺدنヴ  اأجنبヱヶحΑث ぺن الشركる عمΑ ゅヰヤعتمد عヴヤ شراء ヱبΑع الحヱااヱ れالボطع 
 ュゅΑボال ヴヤدرة عゅن قヱث تكΑبح れヱالبنكنヱ るΑدボمن النゅヰلゅعمほب ボΑボع تحゅضヱاأヱ فヱكل الظر ヶف ًゅ ぺلمبد

.るΑااستمرار 
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  :ر الصةةةةةرفゅسةةةةةعぺ طرゅمخةةةةةぺ れゅبةةةةةヤボطر تゅمخةةةةة るالشةةةةةرك ヶتراعةةةةة ゅةةةةةヰنみةةةةةذا فヰلヱ るةةةةةΑاأجنب れر العمةةةةةاゅسةةةةةع 
 .るΑاأجنب れلعماゅرف بゅلدى المصヱ ベヱالصند ヶف ゅヰداتヱجヱم るنسب ヶتراع  

 :لΑطر التشةةغゅامةةل مخةةヱعヱ نΑヤمゅء العةةゅخطةةぺ ヱぺ るعةةن تعطةةل اأنظمةة るتجةةゅطر النゅل المخةةΑطر التشةةغゅتمثل مخةة
الشةركる بمتゅبعةる المخةةゅطر  سةةمعる الشةركヱ るتボةヱ ュヱخسةゅ ر مゅدΑةる تةぼثر عヤةヴ قةد تسةبぺ ゆضةةرار ىخゅرجΑةぺ るخةر

  Αヱةةةةヘالت れإجراءا،るةةةةΑヤعゅヘب れゅΑلヱぼالمسةةةةヱ ュゅةةةةヰمةةةةل تتضةةةةمن فصةةةةل المゅمتك るبةةةةゅرق ュゅعبةةةةر نظةةةة るةةةةヤالمحتم
 るتجةゅن れゅةΑヤطر عمゅمخة ヵぺ تةرةヘخال ال るتسجل الشرك ュلヱ .اأداء れإجراءا ュΑΑボتヱ نΑヤمゅالع ゆΑتدر،るالمراقبヱ

.るء اأنظمゅخطぺ ヱぺ نΑヤمゅء العゅخطぺ عن 

ン- -:るتسجيل الشرك 

/ ュبرق ベبدمش ヵرゅالسجل التج るنゅلدى ام れゅسجل الشرك ヶف るالشرك れヤخ 19060سجΑرゅ19/9/0212/ت  るكشرك
 れشرゅبヱ.るヤヘمغ るهمゅمسゅヰلゅعمぺ  خΑرゅ1/10/0212بت .ゅヰلゅعمぺ ヶمستمرة ف ヶهヱ 
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ヴ-  ءゅعضぺ  سヤاإدارةمج: 

 هュ عヴヤ النحヱ التゅلぺ :ヶعضゅءالشركる من سبعる  إدارةΑتكヱن مجヤس 

نسبる مسゅهمる راس  الجنسるΑ الصるヘ سュاا
 المゅل  

 المبヤغ  / مヱΑヤن

السΑد بشゅر محمد 
    ヶلゅالجم ゆΑنج 

ر Αس مجヤس 
 اإدارة         

           ヵرヱس ヶ05 %12 عرب 

 مجゅز بゅلヰندسる الكヰربるΑ ゅ  كゅن نゆ ゅ بر ゅسる مجヤس اادارة ヱله سنる ر Αس مجヤس ادارة

السΑد محمد 
ポΑالمز ヶالشربج 

ゅس نヤس مجΑ ر ゆ 
 اادارة     

ヵرヱس ヶ12 %3   عرب 

るΑادب るΑヱنゅث 

 れعヤط ゆΑد شكΑالس
ヶسゅاات 

ヱعض ヵرヱس ヶ1025 %  5 عرب 

 るΑمヤع るΑヱنゅث– るرابع るد سنゅاقتص 

 ュΑن  ابراهΑدة دالΑالس
ヶخヤالب 

ヱعض ヵرヱس ヶ1025 %5 عرب 

るΑمヤع るΑヱنゅث 

السΑدة ゅΑسمΑن 
ヶخヤالب ュΑابراه 

ヱعض ヵرヱس ヶ10.5 %5 عرب 

ヵزΑヤانك ゆاد ゆاآدا るΑヤك ヶزة فゅمج 

 ュΑر ابراهΑدة عبΑالس
ヶخヤالب 

 ヱعض ヵرヱس ヶ1025 %5 عرب 

るΑمヤع るΑヱنゅث 

السΑدة نسرΑن 
ヶخヤالب ュΑابراه 

ヱعض ヵرヱس ヶ1025 %5 عرب 

るدلΑالص るΑヤك ヶزة فゅمج 
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ヵ-  لكيゅر مゅكبュヰالمصدرة: اأس    

ュااس るالكني 
 عدد ااسュヰ في

31-12-6201 
ュヰعدد ااس 

 31/12/5201في
النسبる لرぺس 

 6201المゅل
النسبる لرぺس 

 5201المゅل

 %10 10 50000 250000 البヤخヶ خΑヤل

محمد 
ュゅحس 

 ヶالشربج
 ポΑالمز 

250000 50000 10 10% 

 %10 10 50000 250000 الجمゅلヶ بشゅر 

عبد 
 ュΑالكر 

 ヶخヤ10 10 50000 250000 الب% 

 %10 10 50000 250000 البヤخヶ  محمد 

ヵزゅا ا ヶخヤ9.55 9.5 47760 238800 لب% 

 %5 5 25000 125000 البヤخヶ  نسرΑن 

 %5 5 25000 125000 البヤخヶ  عبΑر 

 %5 5 25000 125000 البヤخゅΑ  ヶسمΑن 

 %5 5 25000 125000 البヤخヶ  دالΑن 

ゆΑشك ヶسゅ5 5 25000 125000 اأت% 

 

9- : るارد البشريヱس  المヤمج ポرゅصر العمل  اإدارةشゅر عنゅΑختみب ュゅالع るΑゅヰن ヶن فΑヤمゅغ عدد العヤبヱ るالشرك ヶف
0219 ゅظف : اثنヱعشر م 

 . السΑد محمد عمر الشربجヶ المزポΑ: اإدارةنゆ ゅ ر Αس مجヤس  -1

0-  れااヱل الحゅمج ヶف れاヱخبرة عشر سن/ポΑالمز ヶالشربج ュゅد محمد حسΑالس: ュゅر العΑاإدارةالمدヱ. 

 ااقتصゅدنヱر البعヶヤ / إجゅزة فヶ    اآنسる المゅلるΑ : اإدارة -6

 .معヰد تゅボنヶ مصرفヶ/اゅلるΑ الكنج العبسる اآنسるالتدقヱ ベΑالرقゅبる الداخるΑヤ : إدارة -3

 .اجゅزه فヶ ااقتصゅد /لΑنゅ السΑد احمد اآنسるاامتثゅل : إدارة -5

 . ااقتصゅدفヶ /اجゅزة  زهراء حゅبساأنسる االتزاュ :  إدارة -9

 :ヶヤΑ ゅكم るشركヤل   ヶمΑكل التنظΑヰزع الヱتΑヱ 
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 دارةاإر Αس مجヤس 

  ヶلゅالجم ゆΑر نجゅندس محمد بشヰالم 

 ュゅر العΑالمد 

ポΑالمز ヶالشربج ュゅمحمد حس 

 

るبゅالرقヱ ベΑر التدقΑمد 

るالكنج العبس るΑلゅا 

 

れゅنゅΑالب ュمنظ 

 لΑنゅ السΑد احمد

 

 

ュر االتزاΑمد 

 زهراء حゅبس

 

ヶلゅر المΑالمد 

ヶヤر احمد البعヱن 

 

 

 :نΑヘظヱع المΑزヱت  

ف ヱぺ るلヴ شゅヰدة  الヘرヱع
 ヱ るΑمゅ فベヱجゅمع

ف る ثゅنるΑ معゅهد 
るΑنヱنゅثヱ 

 るΑإعداد るلثゅث る ف
 المجمヱع ヱمゅ دヱن

ベ10 9 0 3 فرع دمش 

ゅدرع 

るع الراهنゅضヱال ゆع بعد بسبヱرヘشرة العمل ضمن الゅمب ュتΑ ュل ゆヤح 

 حمص

 

Α- :るشركヤل ベالتدقي ゆゅتعぺ 

/ 622222كぺ るتعゅبه بمبヤغ/ヱحددれ الشر مصطヴヘ الجゅجهالمدقベ الخゅرجヶ لヤشركる المحゅسゆ الゅボنヱنヶ اأستゅذ 
.ًゅΑヱسن るΑرヱرة سΑلف لぺ る ゅثاثم 

Β-  :れゅالتبرعヱ れべفゅالمكヱ ゅالمزاي 

Γ- . ュゅس اإدارة خال العヤء مجゅعضぺヱ  سΑ لر れべفゅمك ヵぺ صرف ュتΑ ュل 

 ااحتيゅطي النقدي لدى مصرف سヱريる المركزي : -01
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  داعΑإ ュ90.522,222ت  ゆبحس ヶااسام ヶلヱالد るΑرヱس ポمجمدة لدى بن るعΑدヱك るΑرヱرة سΑل ュゅحكぺ رةボヘال 
 عヴヤ: )نصれ التヶ  03/3/0229 تゅرΑخ 03 رقュ الصرافる مヰنる تنظュΑ قゅنヱن من الرابعる المゅدة  من/ د/

れゅسسぼم るن الصرافぺ ظヘتحت るヘبص るدا م ヶطゅΑحتゅب ヵدボدل نゅعΑ 05 %من ゅヰلゅسمぺر ゅヰتゅΑطゅΑاحتヱ ヱدع انヱΑ 
 هذا استخداΑヱ ュخضع. ヱبゅسمゅヰ المركزヵ سヱرるΑ مصرف قبل من مボبヱل مصرف فヶ ااحتゅΑطヶ هذا

ヶطゅΑابط ااحتヱضヤل れゅمΑヤالتعヱ ヶالت ゅصدرهΑ مصرف るΑرヱس ヵد المركزヱتعヱ れدا ゅهذا ع ヶطゅΑااحت 
るسسぼلم るالصراف るدعヱالم ) 

 ュبه رقゅكت ゆجヱبم ヵالمركز るΑرヱمصرف س ベافヱ3882/161 رهن ヴヤع  ヴヤع ュ ゅボال るشركヤل ヶسΑ ر الرボالم
ュر رقゅボ251/13العベدمش-  るجヱرゅرع–سゅ29ش ヶلヱالةد るΑرヱسة ポلك بنةゅلصة ポذلةヱ راءヘالسة ゅنمΑسة ゆنゅر جゅΑぺ

% مةةن قΑمةةる الヱدΑعةةる 33اسةةتبدال نسةةبる 13/11/2012اإسةةامヶ لボةةゅء استصةةداره كゅヘلةةる مصةةرفるΑ بتةةゅرΑخ
بحれ قΑمةةةةةةةةةةةる الヱدΑعةةةةةةةةةةةる ل.س  ヱبةةةةةةةةةةةذلぺ ポصةةةةةةةةةةة /20,625000/المجمةةةةةةةةةةةدة ヵぺ مةةةةةةةةةةةΑ ゅعةةةةةةةةةةةゅدل مبヤةةةةةةةةةةةغ

ヱتュ سةحゆ المبヤةغ ヱاΑداعةه فةヶ صةندベヱ الشةركる ممةぺ ゅسةュヰ فةヶ زΑةゅدة دヱرة رぺس /ل.س.41,875,000مبヤغ/
. るل الشركゅم  ュゅالمجمةةدة خةةال عةة るعةةΑدヱدة الゅةةΑبز るالشةةرك れمةةゅةةغ/ 2015قヤ754,000بمب る25/ ل.س نسةةب るمةةΑمةةن ق %

/لΑرة سヱرヱ るΑبذلぺ ポصبحれ قΑمヱ3,015,452 るالبゅلغ / 31/12/2014ااحتゅΑطヶ الゅボنヱنヶ المشكل بتゅرΑخ 
% مةةن قΑمةةる ااحتΑةةゅطヶ الボةةゅنヱنヶ 25/ لΑةةرة سةةヱرΑヱ るΑمثةةل نسةةبヱ660,000 るسةةΑتュ زΑةةゅدة الヱدΑعةةる  بمبヤةةغ/   .31/12/2015/ لΑرة سヱرるΑ لغ42,629,000るΑゅالヱدΑعる مبヤغ/

ュゅلع るΑفゅح الصゅطع من اأربボلغ/ 2016المتゅالبヱ るبΑل.س 2,639,191قبل الضر /. 
 

 داヱ れنヘقれゅ الشركる :إيرا -00

 ュゅلعةة ゅヰطゅعةةن نشةة るالشةةرك れةةراداΑإ れغةةヤةةغ   9021بヤمب ュΑةةΑボدة  التゅإعةة れゅقةةヱر( فر ゅح)خسةةゅربぺ ゅةةヰΑف ゅبمةة
/لΑرة سةヱرヱ  るΑبヤغةれ نボヘةれゅ الشةركる بمةゅ فヰΑةゅ ااسةتヰاكヱ れゅااطヘةゅءاれ 254,926,60إجمゅلヱ ヶمボداره /

لعةュゅ ربةك صةゅفヶ  بعةد الضةرΑبヱ るقةدره /لΑرة سヱرヱ  るΑكゅنةれ نتΑجةる ا293,280,34مبヤغ إجمゅلヶ مボداره /
ヱقد /لΑرة سヱرるΑ.584.948,6/لΑرة سヱرるΑ حΑث ترتゆ عヴヤ الشركる ضرΑبる دخل بمبヤغ /377,697,19/

/ليりゲ سヲريヱ ، るبバد اسバらわاد أرباゥ)خسائゲ( فヱゲقااゎ れييايم ق اノ  ياゲ الة يياる  39.39بلغ ハائد السヰم مらلغ/
るらني بنسヲياطي قانわاح ネا わاقヱ10ゥمن اأرباا  % るلةايا るらيゲاا الياらق る31/12/6201الصاافي   ろ らأصا
りرヱالةد  ノيコヲわلل るاليابل ゥاأربا るلةايるلغ/31/12/2016الة ييら16,804,131م/   

 

 

 るح المحققゅزيع ااربヱ610قرار التريث في تヶ  ヰمن خال يخال ال  るدمゅترة القヘالمنعقد في ال るمゅالع れゅئ
 //ص ゅヵ0ヴヶ /0ヶدر عن المصرف المركزي رقュ / صامكゅنيる تدヱير هذه ااربゅح اصヱا بقرار 

06/1ヶ/610Α  ريخゅت 
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 السヤسるヤ الزمنるΑ لأربゅح ヱالخسゅ ر
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السヤسるヤ الزمنるΑ لصゅفヶ حベヱボ المسゅهمΑن 

: 

 ヱالخسゅ ر: اأربゅحالسヤسるヤ الزمنるΑ لحصる السュヰ من  

 
 
. 
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 .  0219/ 15/20الذヵ تュ فヶ ضمن اجتمゅع الる Αヰ العゅمぺ 0215  るربゅح عن عュゅتュ اقرار تヱزΑع *

 .ا ヱΑجد ぺثر مゅلヶ لعمれゅΑヤ ذاれ طبΑعる اΑر متكررة

.るعاق れطراف ذاぺ من قبل るكヱヤمصدرة مم るΑلゅم ベراヱぺ جدヱΑ ا 

 ュح رقゅرة اافصゅاستم ヶرد فヱ ゅح عن مゅاافص ュゅبنظ ベヤتعΑ ゅمΑ6ف  

 ا ヱΑجد لشركゅتنゅ اヵ شركる  تゅبعる   -0- رقュ  بゅلنسبる لヤبند

 ュااختراع  -7- البند رق れلبراءا るΑゅحم ヱا るالشرك ゅヰتتمتع ب れزاゅΑامت ヵجد اヱΑ ا 

 ュ0-البند رق- るΑفسゅدرة التنボال ヱا ヵدゅالعمل الم ヴヤثر عぼΑ るΑلヱالد れゅالمنظم ヱا るمヱقرار من الحك ヵجد اヱΑ ا 

 ュ6-البند رق- るΑلヱدة الدヱر الجΑΑゅلمع ベΑجد  تطبヱΑ ا 

 ュ16-البند رق-  るخال السن るط الشركゅر متكررة ضمن نشΑا るعΑطب れذا れゅΑヤلعم ヶلゅثر مぺ جدヱΑ ا 

 ュجد  -91-البند رقヱΑ لاゅج ااعم ゅلنت れゅقعヱت ヱا るΑヤبボمست るخط ヱدة اΑجد れゅعヱمشر ヱا れゅسعヱت ヵا 

 ュالبند   -01-البند رق ヶذكر ف ゅم ヵا ヱا  るボΑボش ヱا るبعゅت れゅد لشركヱボجد عヱΑ 01-ا- 

 

06- : ゅヰاقعヱمヱ るمراكز الشرك 

 れشرゅب ヶالت るفظゅالمح ヶف るشركヤز لΑقع ممヱء مゅボانت ヴヤع るس ادارة الشركヤحرص مجΑ  るالشرك ゅヰΑف
سゅرヱجる قرゆ سΑنمゅ السヘراء  ゅΑぺ1051/16ر عゅボر  06اعمゅلゅヰ حΑث مركزهゅ الر Αسヶ دمشベ شゅرع 
ヱقد تュ تجΑヰز المボر)المركز الر Αس بدمشベ( بゅلدΑكヱراれ مゅボبل مطعュ الكمゅل ヱعゅボر الشركる آجゅر 

 0219 0215 0213 0216 0210 0211 البゅΑن

 85,403,372 ا يヲجد ا ヱΑجد ا ヱΑجد ا ヱΑجد ا ヱΑجد تヱزΑعれゅ اأربゅح

 るΑلゅالم ベراヱر اأゅسعぺ
 المصدرة

 ا ヱΑجد ヱΑجد ا ا ヱΑجد ا ヱΑجد ا ヱΑجد ا ヱΑجد
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لعمل ヱتطヱره كشبكヱ るاأثゅث الراقヶ اضゅفる لبرامج المحゅسبヱ るبع  ااعمゅل اادارるΑ بمΑ ゅضمن سΑر ا
 ヱاحدة 

  るشركヤع لヱح ثاث فرゅافتت ュتヱゅدرع れゅفظゅمح ヶف-ゆヤهذه حمص -ح ヶف るΑヤعヘشرة الゅالمب ュتت ュلكن لヱ
. るع الراهنゅضヱاا ゆع بسبヱرヘال 

 るريヲالس れاヌضةن الة اف るكゲللش れاゲاء ميゲييه بشヲفゎ りلس اادارイم ゥゲわكةا يي 

 :بحمص るنبعد فرع الشركぺ ش العربΑل الجヱدخ ュت るفرع الشرك ヴヤالكشف ع ュحمص ت るنΑلمد ヵرヱالس ヶ
 れث قدرΑد حヱه ゆゅب るボمنط ヶغ / اأضرارفヤضبط 0222222222بمب ゆجヱبم ポذلヱ /اأمن  ヶヤالداخ

ュخ:  1275رقΑرゅث ،6/0215/ 00بتΑنحぺ  س اادارةヤد قرر مجボله فゅشر اعمゅبΑ ュبحمص ل るفرع الشرك
سゅبるボ بゅلمبヤغ المذكヱر فヶ ضبط اامن الداخヶヤ  سنヱاれ تنزΑل تكゅلΑف ااضرار ヱتحمゅヰヤΑ عヴヤ بند خسゅ ر

 .المرفベ صヱرة عنه

كヱزارة التجゅرة الداخヱ  るΑヤاإΑجゆゅكل التعヱゅن  ぺبدれالجれゅヰ الرسمるΑ التヶ  إلヴبゅلشكر ヱالتボدΑر  اإدارةΑتヱجه مجヤس 
 る Αهヱ ヵالمركز るΑرヱمصرف سヱ ポヤヰالمست るΑゅحمヱベراヱاأ ベاヱاأسヱ ل ヶالت るΑرヱالس るΑلゅه المΑجヱتヱ るمヱヤمع ヵほتبخل ب ュ

 طヤبته الشركる آمΑヤن النجゅح فヶ خدمる المسゅهمΑن خゅصヱ るااقتصゅد الヱطنヶ بصるヘ عゅمヱ るشكرا .

 ヶلゅر المΑالمد                                                                      ュゅر العΑس اادارة           المدヤس مجΑ ر             

     محمد بشゅر نجゆΑ الجمゅلヶ                        المزポΑ محمد حسュゅ الشربجヶ                           البعヶヤنヱر ぺحمد  
















































