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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  

  

 تغيرات كبيرة علي المستويين العالمي والمحلي لمست مختلف حقبة الماضيةالت شهد  

جوانب المحاسبة، واحدثت تغيرات جذرية سواء من  ناحية اطارها الفكري او اسلوب ممارسة 

 واالستفادة من  مخرجاته او الفهم السليم لطبيعة المحاسبة ودراستها او اجراء  العمل المحاسبي

  .   بحوثها

  

فعلي المستوي العالمي اتجه عدد كبير من دول العالم الي تنظيم  السياسة المحاسبية له   

 Accounting Standardsمن خالل عدة اجراءات اهمها اصدار معايير المحاسبة 

 Conceptual Frameworkت تلك المعايير تحديد االطار الفكري وقد شمل. والمراجعة

للمحاسبة بحسب الظروف البيئية للدولة الي جانب تنظيم قدر مناسب من المزاوالت  

  -:وقد ترتب علي هذا  التغيير ما يلي.  المحاسبية بها بحسب تلك الظروف) الممارسات(

  

ية المعنية بتنظيم العمل المحاسبي في معظم  تحول اهتمام االجهزة والهيئات الرسمية والمهن-

 الي االهتمام بتحديد اهداف -الدول من العمل علي التوصل الي المباديء المحاسبية المقبولة 

لمحاسبية، هذا الي اوالخصائص النوعية لجودة المعلومات  المحاسبة ومفاهيمها وحدودها

الت المحاسبية بما يتالئم مع الظروف جانب صياغة المعايير او الضوابط المنظمة الهم المزاو

  .البيئية لكل دولة

  
  مـقـدمـــــــة

  
   التغيرات المحاسبية المعاصرة ومنهج الكتاب
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 تحول االهتمام من مجرد اعتبار المحاسبة اداة تسجيل وتبويب وتلخيص عمليات المنشأة الي -

اعتبار المحاسبة نظام معلومات متكامل او وسيلة قياس وايصال معلومات متعددة عن نشاطات 

أحتياجات قطاعات عديدة من المستفيدين لمعلومات المنشأة، بحيث تفي الي اكبر حد ممكن ب

  .متنوعة يحتاجونها الغراض االستثمار والتمويل والتقييم

  

 تحول االهتمام من تصوير الحسابات الختامية التقليدية الي اعداد قوائم وتقارير مالية متعددة -

والدخل الشامل تعكس مكونات وتفاصيل نتائج النشاط طبقا لنماذج متعددة من قوائم الدخل 

كما ترتب علي ذلك ايضا توجيه اهتمام متزايد نحو . والمركز المالي والتدفقات النقدية وغيرها

 وتطور سبل االفصاح - خصوصا للشركات المساهمة -مهام اعداد واستخدام التقارير المالية 

 معايير تنظيم عن المعلومات المالية وغير المالية في تلك التقارير من خالل تطبيق العديد من

  .المزاوالت

  

 فيما يتعلق بدراسة المحاسبة المالية فقد تحول االهتمام من اعتبارها مجموعة من الطرائق -

واالجراءات التي ينبغي تذكرها وتطبيقها بطريقة الية الي ضرورة دراسة ومتابعة تأصيلها 

لجوانب االجرائية طبقا  جنبا الي جنب مع ا،)االهداف والمفاهيم والمعايير والحدود(الفكري 

لمعايير المزاوالت وذلك لتسهيل فهمها من ناحية، والمكان تقييم نماذج القياس المختلفة 

  .خصوصا من حيث مدي وفائها باهداف التقارير المالية للمستخدمين من ناحية اخري

  

ا مذهال في  فيما يتعلق بتنفيذ العمل المحاسبي واقعيا، فقد شهد العقدان الماضيان ايضا تقدم-

واساليب وتكنولوجيا المعلومات وشبكات االتصال والمعلومات الدولية تقنية الحاسبات االلية 

تجهيز ومعالجة وحفظ واسترجاع البيانات عرف بثورة المعلومات، وقد ترتب علي هذا التقدم 

االنخفاض المستمر في اسعار الحاسبات واحجامها مع الزيادة المضطردة في امكاناتها 

ومنذ نهاية السبعينات اخذ هذا التقدم نمطا بالغ السرعة حيث انخفضت تكاليف . لمختلفةا

الحساب االلي بسبب انخفاض تكاليف االجهزة والبرمجيات، واصبح استخدام االنظمة 

وقد تأثرت  . االلكترونية للمعلومات في متناول معظم المنشأت وجزءا متكامال مع نشاطاتها
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 كما شهد العقد االخير ايضا تقدما مذهال في تقنية الحاسبات االلية وانظمة التشغيل الالتينية -

 Windows النوافذ ، واخيرا ظهور نظام تشغيل وشبكات المعلومات واالتصاالتوالعربية

 Object Oriented Programming شيئيةبرمجة الكائنات ال(العربية والبرمجة الشيئية 

(OOP) وما اعقبهما من تطوير األنظمة المحاسبية اآللية المتقدمة التي تعمل تحت نظام 

  ."انترنت" ومن خالل شبكة المعلومات الدولية النوافذ

  

هيره في الواليات المتحدة االمريكية، بدا اهتمام محاسبي   الش2001 سبتمبر 11 منذ احداث -

  .  بالمحاسبة المالية عن الكوارث واالزمات- علي المستوي العالمي والمحلي –متزايد 

  

 فيما يتعلق بالبحوث المحاسبية فقد اتجهت في االونة االخيرة نحو مجاالت الدراسات االيجابية -

Positive Theoryالفرضيات باستخدام االساليب االحصائية المتقدمة   والمعملية واختبار

البرامج االحصائية الجاهزة  ) حقائب(بمعاونة الحاسب االلي عموما ومن خالل استخدام حزم 

.  Computer Statistical Packages

        

وعلي المستوي المحلي فقد شهدت الساحة المصرية ايضا خالل الفترة االخيرة تغيرات   

كلية ضخمة شملت تحرير االسعار وتحرير التجارة الخارجية واسعار الصرف واتباع اقتصادية هي

سياسات مالية ونقدية متعددة تستهدف الحد من عجز الموازنة وترشيد االئتمان وتشجيع 

االستثمار الخاص، هذا عالوه علي صدور كل من قوانين االستثمار وقطاع االعمال العام 

وسوق المال والئحته التنفيذية، واتجاه الحكومة الواضح ) والتابعةالشركات المساهمة القابضة (

بدال من سياسات التخطيط المركزي الذي ) قاعدة توسيع الملكية(نحو تطبيق  سياسة الخصخصة 
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وفي ضوء هذه المتغيرات العديدة والمتالحقة الي جانب ان المكتبة العربية تزخر   

بالعديد من المؤلفات في اصول او مبادئ المحاسبة المالية، فيكون من االهمية بمكان ايضاح 

وابدأ بايضاح هدف . ا واهم االعتبارات التي روعيت في اعدادهسبب اضافة هذا الكتاب اليه

اندماج الشركات المساهمة واعداد (المحاسبة المالية المتقدمة عرض موضوعات  الكتاب وهو

(Student CD2)   محاسبية  مع ))الموحدة(القوائم المالية المجمعة  CD ملحقة بالكتاب تشمل

 بمنهج معاصر يتناسب مع اهم -علي الحاسب االلي ة محاسبية اساسية ومتقدمتطبيقات برامج 

  -:المتغيرات السابقة، وبصفة خاصة ما يلي

  

  . كمدخل للكتاب عرض اساسيات المحاسبة المالية بمفهومها المعاصر-

كما تقدم في )  تقارير وغيرها- يوميات -حسابات ( عرض مقومات نظام المحاسبة المالية -

 باللغة في الواقع العملي خصوصا بالتطبيق علي الحاسب االليقاعات الدرس مقارنة بوضعها 

  .الذي طوره المؤلف" نظام المحاسبة المالية علي الحاسب االلي"العربية طبقا لبرنامج 

 تقديم تعاريف المصطلحات الرئيسية المستخدمة اوال باول، مع مراعاة ان تكون التعاريف -

مقومات االطار الفكري المعاصر للمحاسبة دقيقة طبقا لنظرية المحاسبة ومتمشية مع 

Conceptual Framework  .  واهم  توصيات المجامع المهنية المختصة

باللغة العربية باستخدام الحاسب والقوائم المجمعة  بيان اسلوب اعداد القوائم والتقارير المالية -

 تتضمن CDليزر ) قرص(لحق به اسطوانة ي نهوفي هذا الشأن فأن الكتاب يتميز با. االلي

اعداد  لتحقيق اهداف الكتاب خصوصا - اعدت خصيصا بواسطة المؤلف -مجموعة برامج 

باللغة العربية، بحيث يمكن تحت نظام النوافذ التقارير والقوائم المحاسبية علي الحاسب االلي 
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WINDOWS 

OOP).  شيئيةباستخدام برمجة الكائنات ال

  

وبناء عليه يمكن القول بأن الكتاب يقدم من ناحية موضوعات اساسيات المحاسبة   

قا لمحتويات هذا المقرر المعتمدة طبقا لما يجب ان يعرض طبوالمحاسبة المالية المتقدمة المالية 

 - وغير مسبوقه -اضافة ملموسة من اهم الجامعات المعترف بها، ومن ناحية اخري يقدم 
 من بأستخدام الحاسب االلي باللغة العربيةالتي يتناولها بشأن تنفيذ العديد من المهام المحاسبية 

  .2Student CDخالل 
  

لكتاب تسهيل مهمة اكتساب المعرفة المحاسبية وباالضافة الي ما سبق فقد روعي في ا  

  :من خالل

  . وبدايته التركيز علي المصطلحات والتعاريف الهامة بصورة واضحة علي صفحات الكتاب-

 استخدام االشكال واالمثلة االيضاحية كلما كان ذلك ممكنا بما يتيح للدارس ادراك ترابط -

ايضاحية ) Transparenciesشفافات (ح المكونات، وللقائم بالتدريس استخدامها كشرائ

.هامة لقاعات الدرس

 بوضوح في بداية كل باب وملخص Learning Objectives تحديد االهداف التعليمية -

.النقاط الرئيسية به

 التسلسل المنطقي لموضوعات الكتاب وذلك بالبدء من المداخل، ثم االنتقال لتفاصيل المعالجات -

  . المختصةطبقا لمعايير المحاسبة) خصوصا المستحدثة(رير المالية المحاسبية واعداد التق

فهرس تفصيلي للمحتويات بحيث يوفر للقاريء والقائم بالتدريس المرونة   تزويد بداية الكتاب-

  .الكاملة في اختيار الموضوعات المناسبة وفقا لتباين خطط الدراسة وخلفيات الدارسين

مثلة المحلولة وامثلة المراجعة واسئلة المناقشة وتمرينات  تزويد الكتاب بعدد كاف من اال-

  .قصيرة وتمرينات شاملة
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 تزويد الكتاب بمحتويات صفحة المؤلف العربية -

http://mstawfik.tripod.com/sherif.htm  كما تظهر علي الشبكة المعلومات الدولية 

  ".انترنت"

 عليه CDبقرص ليزر  – الول مرة في مرجع محاسبي عربي – تزويد الكتاب -
نظام المحاسبة المالية علي الحاسب "نسخة تدريبية مصغرة من برنامج المؤلف 

بحيث يتيح للدارس انشاء دليل الحسابات واجراء قيود اليومية وترحيلها " االلي
لحسابات االستاذ واعداد ميزان المراجعة والقوائم المالية علي الحاسب االلي باللغة 

  .راق عمل اكسل المبرمجة العداد القوائم المجمعة علي الحاسبالعربية، كذلك او
  

 كما استخدم في  "المنهج المعاصر في المحاسبة" ويود المؤلف االشارة الي ان مفهوم  

هذا الكتاب يشير الي المنهج القائم علي تحقيق وظائف المحاسبة المالية بشأن قياس وايصال 

ية واالجتماعية لخدمة اهداف فئات المستخدمين او المعلومات عن نشاطات الوحدات االقتصاد

: متخذي  القرارات ، وذلك في ضوء

مقومات االطار الفكري )    . للمحاسبة )Conceptual Framework 1

 الصادرة عن التنظيمات المحاسبية Accounting Standardsالمعايير المحاسبية ) 2(

  .حليالمهنية واالكاديمية علي المستويين العالمي والم

 النظمة المحاسبة المالية بما يتمشي Computer Processingمقومات التشغيل االلي ) 3(
  . العربية)OOP(مع احدث ما وصلت اليه صناعة البرمجيات 

  

سلسلة " في ثالثالكتاب الويجدر في هذا الشأن االشارة الي ان هذا المؤلف يمثل   

Modern Approach  :والتي تتضمن، "  في المحاسبةالمنهج المعاصر 
ي تحت        بالمحاضرات  و     CD مقدمة المحاسبة المالية مع   :  الكتــــاب األول  ات الحاسب االل تطبيق

.نظام النوافذ
اني اب الث طة:   الكت ة المتوس بة المالي   Intermediate Financial Accounting  المحاس

ات علي الحاسـب االلـي تحـت نظـام          ملحق للتطبيق الشركات المساهمة مع    
.النوافذ
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اب الثالث   ة   : الكت ة المتقدم االنـدماج   Advanced Financial Accounting  المحاسبة المالي
تطبيقـات   لل CD للشركات المساهمة مع  ) الموحدة(والقوائم المالية المجمعة    

.علي الحاسب االلي تحت نظام النوافذ

 Studentرفق به م( تطبيقات محاسبية متقدمة بأستخدام الحاسب االلي: الكتاب الرابع 

3Postgraduate CD, 1CD(.  

  

وقد روعي في جميع كتب هذه السلسلة اهم التغيرات المحاسبية المعاصرة السابق   

التدفقات النقدية ضمن  تناول االتجاهات المستحدثة العداد تقاريرتاالشارة اليها، باالضافة الي 

  . وغيرهاالتقارير المحاسبية ذات الغرض العام

  

  المتقدمةفيهدف اساسا الي تغطية موضوعات المحاسبة الماليةثالث  للكتاب الوبالنسبة  

بواقع اربع (بمنهج معاصر مع تنفيذ بعض تطبيقاتها علي الحاسب االلي في فصل دراسي واحد 

، وذلك للدارسين في الجامعات والمعاهد العليا الذين سبق لهم ) اسبوعا تقريبا17ساعات  لمدة 

  :كما يمكن ان يخدم الكتاب الفئات التالية. المحاسبة المالية) اصول او مبادئاو (دراسة مقدمة 

 فئات الدارسين التي تحتاج لمقدمة شاملة في المحاسبة المالية وتقاريرها المالية في القطاع -

الخاص طبقا للمنهج المعاصر، وذلك المكان متابعة ودراسة موضوعات المحاسبة المالية 

  .ة وباقي فروع المحاسبةالمتوسطة والمتقدم

.في موضوعات المحاسبة الماليةباللغة العربية  فئات المهتمين بتطبيقات الحاسب االلي -

علي باللغة العربية  فئات المهتمين بتصميم وتشغيل انظمة المعلومات المحاسبية عمليا -

  .الحاسب االلي

والتقارير المحاسبية المالية  فئات المشاركين في دورات تدريبية تتعلق باعداد البيانات -

باسلوب يدوي او ) التغيرات في حقوق المالك والتدفقات النقدية(خصوصا المستحدثة منها 

  .علي الحاسب االلي

فئات المهتمين عموما بالتنمية الذاتية للمعارف والمهارات المتعلقة بتجهيز ومعالجة البيانات  -

  .المحاسبية يدويا وبأستخدام الحاسب االلي
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ات المهتمين باعداد القوائم المالية المجمعة للشركات المساهمة وكذا تطبيقاتها علي فئ -

  .الحاسب االلي

  

ويراعي في كل حالة اختيار عناصر الكتاب بحسب هدف المقرر والتأهيل العلمي   

السابق للدارسين، كما يوصي باالطالع علي قائمة مراجع الكتاب الختيار المصادر المحاسبية 

  . متعلقة بالحاسب االلي المناسبة للمقرر المطلوب تغطيتهوتلك ال

  

  

 واخيرا اسأل اهللا عز وجل ان اكون قد وفقت في تقديم مادة علمية وعملية تثري   

  .المكتبة العربية وتعود  بالنفع علي امتنا، واهللا من وراء القصد

  

  

  محمد شريف توفيق. د            

  

  2003يناير 
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 – باللغة العربية    "نظام المحاسبة المالية علي الحاسب االلي      Software برنامج    "

 7+  يومـا    120 بفترة   TRYمقيدة الصالحية   / محدودة االمكانيات   (نسخة تدريبية   
وبدون التقارير  وبدون االنظمة الفرعية للعمالء والموردين والمخزون،        -) ايام سماح 

وبدون ملفات المساعدة، وبدون اجراءات االقفـال فـي         ) للقوائم المالية (الكريستالية  

 قوائم ماليـة    – ميزان مراجعة    – استاذ   -يومية  : وتشمل هذه النسخة  . نهاية الفترة 

وهي نسخة مصغرة تناسب االحتياجات التدريبية للدارس مـستخرجة         (متعددة عادية   

 –)  الكامل للمؤلف والمخصص اصال للمنشأت المستهدفة للربح       من البرنامج االصلي  

 
CD Programs Included with the Book 

علي قرص ليزر بيان باسماء برامج الحاسب االلي المرفقة بالكتاب 
   وملخص اهم محتويات وخصائصCD2مدمج 

"برنامج نظام المحاسبة المالية علي الحاسب االلي "
Financial Accounting System on PC 

  
                محمد شريف توفيق. د. اعداد أ

ACCOUNTRONIC Software  
AccountSoft Inc. 
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ضـرورة ان يكـون     ويراعـي   . setup.exeCabs وتوابعه   

 .1GL\:C في الدليل الفرعي installationالتركيب 
  

يـستخدم لتركيـب   .  التنفيذي لبرنامج نظام المحاسبة المالية  الملف: GL.exe ملف

وفي هذه الحالة يقوم المستخدم     . عذر التركيب من الملف السابق     ت حالة فيالنظام فقط   

 الملف  هذا Copy ثم يقوم بنسخ     ،C:\GL1 الدليل او المجلد الفرعي      بأنشاءبنفسه  

)GL.exe (  وملفMSVBVM60.DLL داخل الـدليل الفرعـي       الي C:\GL1 .

ـ       وال. GL.exeويتم بدء التشغيل من الملف       بة  يمكن تركيب برنامج نظـام المحاس
 Windows Millennium عليها نظـام التـشغيل   المركبالمالية علي األجهزة 

.  للحماية ال يعمل مع نظام التشغيل االخير فقـط         المستخدم Lock ان برنامج    بسبب
 ينصح المؤلف بان يقوم المستخدم بتحديث نظـام تـشغيله الـي             االخيرةوفي الحالة   

Windows 2000 او Windows XP، كيب وتشغيل نظـام   يستطيع تروبذلك
 . تامةبكفاءةالمحاسبة المالية 

 ومعظم ملفات الـ    ، Autorun.inf، Menu.exe وملفات SRC الفرعي   الدليل

RootAuto Run هي الالزمة للتشغيل التلقائي : االخري  . المدمجللقرص   
Slide Show ملف العروض الصورية  لعرض شـرائح   Power Point  كـل 

 اسم الملف   -"  نظام المحاسبة المالية علي الحاسب االلي      برنامج"شاشات ومحتويات   

FAS2.pps. 
ورقـة  (اعداد ورقة عمل التسويات الجردية وقوائم الدخل والمركز المـالي            برنامج   

 EXCELاكـسل  عمل مبرمجة بازرار الشاشة معدة من برنامج الجداول االلكترونية     

 .WSA.xlt  اسم الملف- الباب االول بالكتاب -)باللغة العربية
ورقة عمـل   ( حل مثال ورقة عمل التسويات الجردية وقوائم الدخل والمركز المالي            

 باللغة  EXCELاكسل  مبرمجة بازرار الشاشة معدة من برنامج الجداول االلكترونية         

 .WSA1.xls اسم الملف - الباب االول بالكتاب -) العربية

www.infotechaccountants.com/phpBB2/index.php 
 
 Page 12 of 105



www.infotechaccountants.com 
Prof.: Mohammed Sherif Tawfik 

 
 

عدة  كل تعليمـات المـسا   help ملفات  helpgl.doc, helpgl.htm  باللغـة 

 .للمؤلف" نظام المحاسبة المالية علي الحاسب االلي"العربية لبرنامج 
 لبيان حدود وامكانيات وحماية الملكية الفكرية لمحتويـات هـذا           Text ملف النص    

  .Disclaimer محمد شريف توفيق txt. اسم الملف -الكتاب وقرص الليزر 
 Power Pointالعروض الـصورية  ملفات  :  Lectures ملفات الدليل الفرعي

 .لكل المحاضرات التي سبق تقديمها لمقرر مقدمة المحاسبة المالية
ملفات اكسل الوراق العمل المبرمجة  : Int Acc Adv Acc ملفات الدليل الفرعي 

 .لمقرري المحاسبة المالية المتوسطة والمحاسبة المالية المتقدمة
  

 محمية بقانون حماية الملكية الفكرية الكتابالمرفقة بهذا جميع برامج الحاسب االلي الواردة و(

) علي موافقة كتابية من المؤلفالحصول يحظر النشر واالقتباس قبل – 2002لسنة 

 
بـصورته  " برنامج نظام المحاسبة المالية علي الحاسب االلـي       "لمزيد من التفاصيل عن     

  ":انترنت"بكة المعلومات الدولية  يرجي زيارة المواقع التالية للبرنامج علي ش–الكاملة 
  :نظام المحاسبة المالية علي الحاسب االليبرنامج 

  
http://mstawfik.tripod.com 

http://mstawfik.tripod.com/accountronic 
http://www.mstawfik.7p.com 

http://mstawfik.tripod.com/sherif 
http://mstawfik.tripod.com/sherif.htm 

http://www.geocities.com/sherif_tawfik/accountronic.html 
http://www.sherif_software.peachhost.com 

Sٍlide Show  http://members.tripod.com/MSTawfik/fas1.htm 

  
  :لمحة سريعة عن اهم خصائص البرنامج الكامل

 "نظام المحاسبة المالية علي الحاسب االلي"
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ACCOUNTRONIC Software  قمحمد شريف توفي. د. اعداد  أ 

  
  

  

  
  

 )شكل الشاشة الرئيسية للبرنامج(
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برنامج لنظام المحاسبة المالية متكامل باللغة العربية علي الحاسب االلي تحـت             •

 .نظام النوفذ العربية

 .متعدد الشركات •

 تسمح بالتكبير والتـصغير  Crystal Reportsتقارير مالية كريستالية متعددة  •

 .والطباعة

ستمر ومحدث اوال باول علي الشاشة للمجموعات المحاسبية الرئيسية         عرض م  •

 – االصـول الثابتـة      –مجموع قـيم االصـول المتداولـة        : بعد كل قيد لما يلي    

 – االيـرادات    – حقـوق الملكيـة      – االلتزامات الثابتـة     –االلتزامات المتداولة   

 كذلك عرض مـستمر ومحـدث اوال بـاول علـي          .  صافي الدخل  –المصروفات  

 .الشاشة لقائمة المركز المالي طبقا لمعايير المحاسبة المصرية

 ، مع اربعة WIN Help ، HTML Help: تعليمات المساعدة باللغة العربية •

 .امثلة ايضاحية شاملة لالنظمة الفرعية للعمالء والموردين والمخزون

 .استاذ مساعد واستاذ عام •

 .زون والفواتيرانظمة فرعية متكاملة للعمالء والموردين والمخ •

 .انظمة المخزون الدوري والمستمر •

 .لقائمة المركز المالي وطبقا لمعايير المحاسبة المصرية) معاصر(عرض عادي  •

عرض قوائم المركز المالي والدخل واالرباح المحتجزة والتدفقات النقدية في أي            •

 .وقت

 .انترنت من داخل البرنامج) عارض(متصفح  •

ـ  التجـارة  خاصـية  • -E-Commerce/Eالمحاسـبة االلكترونيــة  /ةااللكتروني

Accounting :      بحيث يجعل متصفح    البرنامجيمكن باالتفاق مع المؤلف تعديل 

 علي شبكة االنترنت،    للشركةانترنت بالنظام يفتح علي موقع التجارة االلكترونية        

 ثـم   االلكترونيـة، فيقوم المحاسب بالحصول من الموقع علي بيانات المبيعـات          
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 حـسابات  بياناتشرة لحسابات المبيعات االلكترونية المختصة بقواعد     يدخلها مبا 

 .Online Accounting Processingالنظام 

:التالية" االنترنت "مواقع من التفاصيل راجع لمزيد
http://mstawfik.tripod.com/sherif.htm                                     

http://mstawfik.tripod.com                                     
http://mstawfik.tripod.com/accountronic                                     

http://www.mstawfik.7p.com                                     
http://mstawfik.tripod.com/sherif                                     

http://www.geocities.com/sherif_tawfik/accountronic.html                                     
http://www.sherif_software.peachhost.com  

ٍ             http://members.tripod.com/MSTawfik/fas1.htm  

  

  

  الماليــة نظـام المحاسبـة برنامج
   الحاسـب االلـيعلي 

2 اصـدار – العربيـة باللغة
  

 شريـف توفيـقمحمـد. د. أ : داعدا
المحاسبة الفلسفة في دكتوراه

   المتحدةبالواليات والية بنسلفانيا جامعة
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 مركز البحوث والدراساومديرسبة المالية   ت التجارية المحاأستاذ

الزقازيق التجارة جامعة كلية
Email: sherif_tawfik@yahoo.com  

http://mstawfik.tripod.com 
http://mstawfik.tripod.com/accountronic 

http://mstawfik.tripod.com/sherif.htm 
http://www.mstawfik.7p.com 

http://www.sherif_software.peachhost.com 
) والطبع والنشر محفوظة للمؤلفالبرمجةجميع حقوق (

 للتصميمات الهندسية وخدمات الكمبيوتراالستاذشركة : الناشر  

987 ت – الزقازيق – منشية اباظة - زينةبرج –سعد غلول   2228/012 شارع 76
2002/2003  
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  بيان عناوين البريد االلكتروني ومواقع االنترنت للمؤلف
  
  

  
  

  نظام المحاسبة المالية علي الحاسب االلي
  محمد شريف توفيق. د. اعداد  أ 

  
  

  عناوين البريد االلكتروني للمؤلف: اوال
  

              sherif_tawfik@yahoo.com   
             sherif_tawfik@hotmail.com 

         mstawfik@accountancyworld.com 
  
  
  

  عناوين مواقع االنترنت للمؤلف: ثانيا
  
  

             http://mstawfik.tripod.com          
         http://mstawfik.tripod.com/accountronic  

           http://mstawfik.tripod.com/accountsoft  
             http://mstawfik.tripod.com/sherif    
             http://mstawfik.tripod.com/sherif.htm  

       http://mstawfik.tripod.com/accountronic.htm          
http://www.geocities.com/sherif_tawfik/sherif.html    

http://www.geocities.com/sherif_tawfik/accountsoft.html    
          http://www.sherif_software.peachhost.com  

ٍSlide Show  http://members.tripod.com/MSTawfik/fas1.htm 
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"ملفات :    Student CD1  باللغـة  "نظام المحاسبة المالية علي الحاسب االلـي 

 120 بفتـرة    TRYمقيدة الصالحية   / محدودة االمكانيات   ( نسخة تدريبية    –العربية  

 وبدون االنظمة الفرعية للعمالء والمـوردين والمخـزون،         -)  ايام سماح  7+ يوما  

وبـدون ملفـات المـساعدة، وبـدون        ) للقوائم المالية (وبدون التقارير الكريستالية    

 ميـزان   – اسـتاذ    -يوميـة   : خةوتشمل هذه النس  . اجراءات االقفال في نهاية الفترة    

وهي نـسخة مـصغرة تناسـب االحتياجـات         ( قوائم مالية متعددة عادية      –مراجعة  

التدريبية للدارس مستخرجة من البرنامج االصلي الكامل للمؤلف والمخصص اصـال           

 
CDs Available from Author 

  
ومحتويات اقراص الليزر المدمجة المتاحة من المؤلفبيان باسماء 

  
                محمد شريف توفيق. د. اعداد أ

  
ACCOUNTRONIC Software  

AccountSoft Inc. 
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- ملفات كتيب تعليمات المساعدة   -HTMLArabic Menu AutoRun. 
  

"ملفات   :  Student CD2  باللغـة  "نظام المحاسبة المالية علي الحاسب االلـي 

 120 بفتـرة    TRYمقيدة الصالحية   / محدودة االمكانيات   ( نسخة تدريبية    –العربية  

 وبدون االنظمة الفرعية للعمالء والمـوردين والمخـزون،         -)  ايام سماح  7+ يوما  

وبـدون ملفـات المـساعدة، وبـدون        ) للقوائم المالية (وبدون التقارير الكريستالية    

 ميـزان   – اسـتاذ    -يوميـة   : خةوتشمل هذه النس  . اجراءات االقفال في نهاية الفترة    

وهي نـسخة مـصغرة تناسـب االحتياجـات         ( قوائم مالية متعددة عادية      –مراجعة  

التدريبية للدارس مستخرجة من البرنامج االصلي الكامل للمؤلف والمخصص اصـال           

مقدمة المحاسـبة   " ملفات اكسل لمقرر وكتاب المؤلف       –) للمنشأت المستهدفة للربح  

مقدمة المحاسـبة   " لكل محاضرات مقرر     PPTعروض الصورية    ملفات ال  –" المالية

نظـام  " باللغة العربية لبرنامج المؤلـف       Help ملفات تعليمات المساعدة     –" المالية

 الملفات االساسية لموقع المؤلف علي شبكة       –" المحاسبة المالية علي الحاسب االلي    

اليـة المتوسـطة     ملفات اكسل المبرمجة لمقرري المحاسبة الم      – HTMLاالنترنت  

 .Arabic Menu AutoRun-ملفات كتيب تعليمات المساعدة   -والمتقدمة 
 

 Postgraduate CD3 : ملفات العروض الصوريةPPT لكل محاضرات مقرر 

نظـم المعلومـات    "، ومقـرر    "تطبيقات محاسبية متقدمة باستخدام الحاسـب االلـي       "

ات االساسـية لموقـع المؤلـف        الملف -بالدراسات العليا " واستخدامات الحاسب االلي  

 باللغـة   HTMLHelp ملفات تعليمـات المـساعدة       – العربي علي شبكة االنترنت     

 ملفات احـدث    –" نظام المحاسبة المالية علي الحاسب االلي     "العربية لبرنامج المؤلف    
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 ,PDFابحاث المؤلف المنشورة عن االفصاح االلكترونـي والتجـارة االلكترونيـة    
DOC –  ملفات برامج حل اهم نماذج بحـوث        – التحليالت االحصائية     ملفات حقيبة 

 .Adobe AcrobatArabic Menu AutoRun -  –العمليات 
  

 محمية بقانون حماية الملكية الفكرية الكتابجميع برامج الحاسب االلي الواردة والمرفقة بهذا (

)المؤلف علي موافقة كتابية من الحصول يحظر النشر واالقتباس قبل – 2002لسنة 

 
بـصورته  " برنامج نظام المحاسبة المالية علي الحاسب االلـي       "لمزيد من التفاصيل عن     

  ":انترنت" يرجي زيارة المواقع التالية للبرنامج علي شبكة المعلومات الدولية –الكاملة 
  :نظام المحاسبة المالية علي الحاسب االليبرنامج 

  
http://mstawfik.tripod.com 

http://www.mstawfik.7p.com 
http://mstawfik.tripod.com/accountronic 
http://mstawfik.tripod.com/accountsoft 

http://mstawfik.tripod.com/sherif 
http://mstawfik.tripod.com/sherif.htm 

http://www.geocities.com/sherif_tawfik/accountronic.html 
http://www.sherif_software.peachhost.com 

Sٍlide Show  http://members.tripod.com/MSTawfik/fas1.htm 
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  : منCDتطلب كل الـ 
  

  ) والنشر محفوظة للمؤلفوالطبعجميع حقوق البرمجة  (

  

  شركة االستاذ للتصميمات الهندسية وخدمات الكمبيوتر: الناشر

   –زيق  الزقا– منشية اباظة - برج زينة– شارع سعد غلول 76

  2228987/012ت 
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   الصفحةرقم                    

  الكتـــــاب محتويــات فهــرس

  
  التغيرات المحاسبية المعاصرة ومنهج الكتاب            : مقدمــــة* 
        ليزربيان باسماء برامج الحاسب االلي المرفقة بالكتاب علي قرص * 

CD ،المحاسبة المالية علي     نظام "برنامج اهم محتويات ملخص و 
  "                                                          االليالحاسب

     عناوين البريد االلكتروني ومواقع االنترنت للمؤلف               بيان* 
   المتاحة CD بأسماء ومحتويات اقراص الليزر المدمجة بيان* 

                                                   المؤلف من              
 
 

            سريعة الساسيات دورة المحاسبة الماليةمراجعة:  االول الباب
                          تقديم  1/1

  1/2         عن المحاسبة المالية وتعاريفها االساسيةموجزة لمحة

  1/3         المحاسبي طبقا لقواعد القيد المزدوجالقياس مقدمة

  1/4               المحاسبية الدورة

1/4         1/             الواجب المحاسبة عنها           العمليات تحديد

ا  2/                                                               ليومية        1/4

/ ال3/     لالستاذ                                                  ترحيل        4 1

/     غير المعدل                                        ميزان المراجعة4        1/4

/     التسويات                                                          5        1/4

/   بأثر التسويات                               المعدل ميزان المراجعة 6 /        4 1

/                                              القوائم المالية        اعداد        1/7 4

ا       الحسابات في نهاية الفترة                                    قفال /        1/8 4

ال     الختامية                                                  حسابات / /  1       9 4
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/                              ميزان المراجعة بعد قيود االقفال      10        1/4

/    )                                  التسويات( استخدام ورقة العمل 11        1/4

                            للمراجعةاسئلة

   المحاسبة المالية علي نظام"اساسيات تركيب وتشغيل ): 1( رقم الباب ملحق

  ؤلف                             اعداد وتطوير الم–"  االليالحاسب                 

    

  اعداد ورقة عمل التسويات الجردية وقوائم الدخل والمركز): 2( رقم الباب ملحق

EXCEL الكتاب واكسل لبرنامج علي الحاسب االلي طبقا المالي      

  
      المحاسبة عن اندماج الشركات المساهمة                    : ثانيالباب ال

                                                                       تقديم     2/1

    انواع االندماج                                                                         2/2

                      دوافع االندماج2/3

                 الدوافع االقتصادية لالندماج واالثر علي ربحية السهم2/4

                      طرق تصنيف االندماج2/5

                    طرق المحاسبة عن االندماج2/6

                طريقة الشراء للمحاسبة عن االندماج2/6/1       

            ) بداية العاممنالدمج (  طريقة دمج مصالح المساهمين 2/6/2       

  )                              مالدمج خالل العا(  طريقة دمج مصالح المساهمين 2/6/3       

    مقارنة بين نتائج تطبيق طريقتي الشراء ودمج مصالح المساهمين 2/7

                    واثارهما علي القوائم المالية
                       موقف معايير المحاسبة المصرية بشأن االندماج2/8

172  
                          اسئلة للمراجعة

                                                                            تمارين              

  
  

          )االستحواذ(اعداد القوائم المالية المجمعة في تاريخ االقتناء : لثالباب الثا
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                            تقديم3/1

                      تصنيف االستثمارات المالية3/2

                 المجمعة واغراضها  التعريف بالقوائم المالية3/3

    اسباب تفضيل حالة االقتناء او شراء غالبية االسهم علي باقي اشكال االندماج      3/4

                  اهمية القوائم المالية المجمعة ومحاذير تقييمها3/5

    اهم معايير اعداد القوائم المالية المجمعة وضوابط التضمين في القوائم المجمعة    3/6

              مقدمة اعداد قائمة المركز المالي المجمعة وطبيعة قيود االستبعاد3/7

           اعداد القوائم المالية المجمعة في تاريخ االقتناء باتباع طريقة الشراء3/8

              ) حقوق اقلية المساهمين(  مفهوم حقوق االقلية 3/8/1      

–من اسهم التابعة % 100 ملكية -  طريقة الشراء 3/8/2         

          تساوي تكلفة الشراء مع القيمة الدفترية لصافي اصول التابعة

  )حقوق اقلية(من اسهم التابعة % 100 ملكية اقل من -  طريقة الشراء 3/8/3      

   تساوي تكلفة الشراء مع القيمة الدفترية لصافي اصول التابعة        - 

–من اسهم التابعة % 100 ملكية -  طريقة الشراء 3/8/4         

          زيادة  تكلفة الشراء علي القيمة الدفترية لصافي اصول التابعة

  )  حقوق اقلية(من اسهم التابعة % 100 ملكية اقل من -  طريقة الشراء 3/8/5      

           زيادة تكلفة الشراء علي القيمة الدفترية لصافي اصول التابعة -

   نقص  -من اسهم التابعة % 100 ملكية -ريقة الشراء   ط3/8/6      

            تكلفة الشراء عن القيمة الدفترية لصافي اصول التابعة

   نقص -من اسهم التابعة % 100 ملكية اقل من -  طريقة الشراء 3/8/7      

            تكلفة الشراء علي القيمة الدفترية لصافي اصول التابعة

            عند اعداد القوائم المجمعة في تاريخ الشراء  اعتبارات اخري 3/9

              بالشركة التابعة) خزينة(  وجود اسهم خزانة 3/9/1      

              اجراء تسويات جردية بشركات التجمع قبل تجميعها3/9/2      

              القوائم المالية المجمعة طبقا لطريقة دمج مصالح المساهمين3/10

    اعداد القوائم المجمعة طبقا لطريقة دمج مصالح المساهمين3/10/1       
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                    %100 ملكية - 

    اعداد القوائم المجمعة طبقا لطريقة دمج مصالح المساهمين 3/10/2       

                )حقوق اقلية% (100 ملكية اقل من -

                     ة القوائم المالية المجمعة في حالة تعدد الشركات التابع3/11

             موقف المعايير المحاسبية المصرية:  المتطلبات المصرية3/12

                       وما سبقها بشأن اعداد القوائم المالية المجمعة
  ):17(ملخص المعيار المحاسبي المصري رقم : لثالملحق االول للباب الثا

  تثمارات في الشركات التابعة    القوائم المالية المجمعة والمحاسبة عن االس

                           وامثله عملية لتطبيقه    

  اعداد الميزانية المجمعة في تاريخ االقتناء :  لثالملحق الثاني للباب الثا

Student CD2      علي الحاسب االلي طبقا لبرنامج الكتاب                               
                          اسئلة للمراجعة

                          رينتما

  

                         اعداد القوائم المالية المجمعة بعد تاريخ االقتناء: رابعالباب ال
                             تقديم4/1

  ) اسهم(  طرق المحاسبة عن االستثمارات طويلة االجل في اوراق مالية 4/2

                 الشركات االخري في تاريخ االقتناء وبعده

                         طريقة التكلفة4/2/1     

                   طريقة التكلفة او السوق ايهما اقل4/2/2     

                       طريقة حقوق الملكية4/2/3     

    الميزانية المجمعة طبقا لطريقة حقوق الملكية في تاريخ االقتناء وبعده 4/3

                     مقارنة بطريقة التكلفة

  في تاريخ االقتناء) ميزانية/ ارباح محتجزة/ دخل(المالية المجمعة   القوائم 4/4

                    وبعده طبقا لطريقة حقوق الملكية
    )      17(استكمال االمثلة العملية لتطبيق المعيار المحاسبي المصري رقم : رابع ملحق الباب ال

                            اسئلة للمراجعة
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                            تمارين

  
  

                          مراجع الكتاب 

      المؤلف علي شبكة االنترنت) صفحة(موقع 
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  البـــــاب االول
  

  دورة المحاسبة الماليةسريعة الساسيات مراجعة 
  
   

  
  
  

:اهداف الباب
  
وتعاريفها باعتبارها  المحاسبة المالية واهدافها وتقاريرهاة الساسيات  تقديم لمحة سريع-

  .ماليةمحاسبة الالثاني من مقدمة ال) الجزء(القسم رآائز اساسية لدراسة 
.ل دورة المحاسبة المالية من خالل تقديم مثال شامل مراجعة معظم مراح-
اهم خطوات نظام المخزون الدوري ونظام المخزون المستمر بصورة  موجزة ل مراجعة -

.مترابطة
. التعريف بالتقارير المالية ذات الغرض العام-
. السلوب اعداد قائمة التسوية باستخدام الحاسب االلي موجز بيان-
نظام المحاسبة المالية علي "لمعارف والمهارات الالزمة لترآيب وتشغيل  اآساب القارئ ا-

، واعداد قائمة الدخل وقائمة المرآز المالي باستخدام )تطوير المؤلف" (الحاسب االلي
 بأستخدام امج الكتابن لبربقاورقة عمل التسويات الجردية المنفذة علي الحاسب االلي ط

  . "EXCELل اآس"برنامج الجداول االلكترونية 
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  البــــاب االول
  

ة ـة الماليـالمحاسبالساسيات دورة ة سريعة ـمراجع
  
 تقديم1/1

تتباين انظمة المحاسبة من منشأة الي االخري تبعا لطبيعة النشاط ونوعية العمليات وحجم   
وتحتاجها تحتاجها االدارة  المنشأة وحجم عملياتها ونوعية المعلومات الت االطراف االخري ي

ويمكن القول ان التعريف الواسع للنظام المحاسبي يشير الي آل النشاطات . المعنية بالمنشأة
لتزويد االدارة بالمعلومات الكمية الالزمة لمجاالت التخطيط  -بأساليب يدوية والكترونية  -الالزمة 

.الي واتخاذ القرارات والرقابة والتقرير عن موقف المنشاة الم
  

ويعتمد مستخدموا التقارير المحاسبية آالمستثمرين والمقرضين الحاليين والمرتقبين   
:واالدارة واالحهزة الحكومية وغيرهم علي النظام المحاسبي لالجابة عن تساؤالت عديدة اهمها

 Net Income الذي تم تحقيقه خالل الفترات الماضية، خصوصا من االعمال ) الربح( حجم الدخل -
  .الرئيسية المستمرة للمنشأة

  .خالل العام االخير مقارنة باالعوام السابقة) المبيعات( حجم رقم االعمال -
. حجم توزيعات االرباح وامكانيات زيادتها-
  . حجم التدفقات النقدية الداخلة والخارجة خالل الفترات االخيرة وعالقتها برقم الدخل-
.االصول وغيرها مدي التغير في معدالت العائد علي -
  .التي علي المنشأة قبل الغير) الخصوم( حجم ونوعية المطلوبات والديون -
  ).حقوق اصحاب رأس المال( حجم ونوعية حقوق الملكية -
. حجم ونوعية هيكل االصول او موجودات المنشأة-
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ة ويمكن بسهولة االجابة علي مثل هذه التساؤالت بصفة مستمرة في حالة احتفاظ المنشأ  
وعلي الرغم من ان آثير من المنشأت تستخدم انظمة محاسبية ). الي/ يدوي (بنظام محاسبي آفء 

، اال ان استخدام الحاسب االلي ال يعني بالضرورة ضمان توفير آل المعلومات الالزمة بالدقة هالي
. وفي الوقت المناسب

  
  لمحة موجزة عن المحاسبة المالية وتعاريفها االساسية 1/2

ي المحاسبة بقياس تأثير العمليات واالحداث علي المرآز المالي للمنشأة ونتائج تعن  
ويتحقق ذلك من خالل . اعمالها وايصال نتائجها الي العديد من المستخدمين الخارجيين والداخليين

. اطار من القواعد لتحليل وتسجيل وتبويب وتلخيص هذه العمليات واالحداث المتعلقة بالمنشأة
 باعتبارها رآائز -ذا  االطار علي مجموعة من التعاريف والعناصر االساسية نتناول اهمها ويعتمد ه

-: آما يلي-دراسة المحاسبة المالية 
  

نظام لقياس وايصال معلومات تتعلق  : Financial Accountingالمحاسبة المالية    
مات التي تحتاجها فئات بالنشاطات المالية للمشروعات في قطاع االعمال، وذلك لتوفير المعلو

آما . عديدة خارج المشروع وداخله بهدف استخدامها في مجاالت التخطيط وتقييم االداء والرقابة
نها تلك النشاطات التي تختص بتحديد وقياس وايصال المعلومات عن الوحدات االقتصادية أتعرف ب

.خاذ القرارات االقتصاديةواالجتماعية الي العديد من متخذي القرارات لغرض تسهيل عمليات ات
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:المحاسبة المالية آنظام معلومات    ويعرض الشكل التالي مقومات نظام 
  

    
          

        
                
                     
                        

  
  
  
  
  
  
  
  

 االحداث او  

العمليات 

)المدخالت(

التشغيل او التشكيل للعمليات 

واالحداث طبقا للقيد المزدوج 

)يدويا او علي الحاسب االلي(

لتقارير او القوائم المالية ا

لمتخذي القرار) المخرجات(

 – االرباح المحتجزة –

 اخري-تدفقات النقدية ال

قوائم المركز المالي – الدخل 

  
ي هي وقائع لها نتائجها علي الوحدة المحاسبية ويمكن تصنيفها عل: Eventsاالحداث    

. داخلية وخارجية: ومن وجهة نظر المحاسبة المالية تنقسم الي نوعين رئيسيين. اسس متعددة
وتشير االخيرة الي العمليات بين الوحدة المحاسبية وغيرها من الوحدات او علي تفاعل بين الوحدة 

لوقائع التي اما االحداث الداخلية فتشير ل. المحاسبية والبيئة المحيطة بها آعمليات الشراء والبيع
ة  . المحاسبية نفسها آاستهالك االصول الثابتةتحدث داخل الوحد

  
هي تحويل فعلي الصل او التزام فيما بين الوحدة المحاسبية :  Transactionsالعمليات  

آتحويل اصول او خصوم ) العمليات التبادلية(وقد تكون العملية ذات جانبين . وغيرها من الوحدات
آالتحويالت بين الوحدة ) تحويالت غير تبادلية(بية، او ذات جانب واحد بين الوحدات المحاس

  ).استثمارات اصحاب رأس المال والتوزيعات(المحاسبية واصحابها آمالك 
  

. تعني المحاسبة المالية بقياس التغيرات في اصول المنشأة وخصومها: االثبات المحاسبي  
ت ومكاسب وخسائر واستثمارات اصحاب رأس ويتم تصنيف هذه التغيرات الي ايرادات ومصروفا

وتحدث تلك التغيرات بفعل . المال والتوزيعات عليهم وتغيرات اخري تطرأ علي المرآز المالي
ويتم اثبات هذه التغيرات في حسابات عناصر معادلة . االحداث الداخلية او بفعل االحداث الخارجية

.االستاذالمرآز المالي عن طريق استخدام دفاتر اليومية و او الكترونية/ علي وسائط ورقية و
  

 وسيلة محاسبية منظمة علي وسيط ورقي او مغناطيسي او ضوئي: Accountالحساب   
لتوفير سجل ) الكتروني(Magnetic Disk or Tape or Optical Device or CD  او ليزر

+ االلتزامات = الصول ا(تتجمع فيه آافة التغيرات التي اثرت علي احد بنود المعادلة المحاسبية 
  : والدائنمن اثر االحداث العمليات، وذلك علي اساس مصطلحي المدين) حقوق الملكية
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.االثبات في الجانب االيمن الي حساب بغض النظر عن طبيعته: Debit (Dr.)مدين   
.االثبات في الجانب االيسر الي حساب بغض النظر عن طبيعته: Credit (Cr.)دائن    

  
اقراص  (سجل ورقي او مغناطيسي او ضوئي:  او الكترونيLedgerدفتر او دفاتر االستاذ       

يتضمن حسابات المنشأة وارقام تلك الحسابات طبقا ) Compact Disk CDالليزر المدمجة  
يحتفظ بحساب مستقل الثبات اثر العمليات واالحداث االخري علي آل (للدليل المحاسبي المستخدم 

. ويطلق عليه سجل القيد النهائي او االخير).  وايراد ومصروف ورأس المالاصل والتزام
  

او الكتروني Journalدفتر او دفاتر اليومية    سجل ورقي او مغناطيسي او ضوئي : 
الثبات الحقائق والقيم المتعلقة بكل العمليات واالحداث المعنية بالمنشاة حسب تسلسل تواريخ 

ويطلق عليه سجل القيد االولي حيث يتم . Double Entry قيد المزدوجحدوثها وذلك طبقا لقواعد ال
  .نقل العناصر المثبته به الي الحسابات المختصة بدفتر االستاذ اوال باول

  
االلكترونية لنقل المعلومات االساسية من دفتر العملية االلية او:  Postingالترحيل   

  .االستاذ) او دفاتر(فتر القيد االولي الي الحسابات المعنية بد) دفاتر(
  

الحسابات الحقيقية : Real and Nominal Accountsالحسابات الحقيقية واالسمية   
. او الدائمة هي حسابات االصول وااللتزامات وحقوق الملكية وتظهر ارصدتها بقائمة المرآز المالي

اب المسحوبات وحس(اما الحسابات االسمية او المؤقتة فهي حسابات االيرادات والمصروفات 
وعلي الرغم من ان الحسابات . وتعرض في قائمة الدخل) وحساب ملخص الدخل او حساب النتيجة
 اال ان  لبدء الدورة المحاسبية الجديدة وارصدتها صفر،االسمية تقفل دوريا في حساب النتيجة
.الحسابات الحقيقية ال تقفل بصفة دورية

  
و قائمة او بيان علي وسيط ورقي او آشف ا: Trial Balanceميزان المراجعة   

يتضمن جميع اسماء حسابات االستاذ بالمنشأة وارقامها او الكتروني مغناطيسي او ضوئي 
وعلي الرغم من ان ميزان المراجعة يمكن ان يعد في اي وقت، اال  ان . وارصدتها في تاريخ معين

 يزان المراجعة المعدل بأثر التسوياتمالميزان المعد بعد اعداد قيود التسويات الجردية يطلق عليه 
Adjusted Trial Balance آما ان الميزان المعد بعد اجراء قيود االقفال للحسابات االسمية ،

.Post-Closing Trial Balance ميزان المراجعة بعد االقفاليطلق عليه 
  

اسبية بهدف القيود التي تتم في نهاية الفترة المح: Adjusting Entriesقيود التسويات   
جعل ارصدة الحسابات ممثلة لالرصدة الواجبة في تاريخ نهاية الفترة طبقا الساس االستحقاق، 

وتتمثل اهم انواع هذه التسويات في . ومن ثم امكان تصوير القوائم المالية علي اساس سليم
.عمليات المقدمات والمستحقات وتسويات البنود التقديرية

  
و اي شيء له قدرة علي تزويد المنشأة بالخدمات والمنافع في االصل ه: Assetsاالصول   

المستقبل، اآتسبت المنشأة الحق فيه نتيجة احداث وقعت او عمليات تمت في الماضي، بشرط ان 
يكون قابال للقياس المالي حاليا بدرجة مقبولة من الثقة، وبشرط اال يكون مرتبطا بصورة مباشرة 
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تمتلكها المنشأة  منافع اقتصادية متوقعة مستقبال
او خاضعة لسيطرتها نتيجة للعمليات واالحداث الفعلية السابقة، ومن امثلتها العقارات والمخزون 

. من هذا الكتاب المحاسبة عن اصول المنشأة5 – 2وتتناول االبواب . والنقدية
  

الخصم هو التزام حالي علي المنشأة بتحويل اصول : tiesLiabili) االلتزامات(الخصوم   
او تقديم خدمات لوحدات اخري في المستقبل  نتيجة عمليات او احداث ماضية، بشرط ان يكون 
االلتزام قابال للقياس المالي حاليا بدرجة مقبولة من الثقة، وبشرط اال يكون مرتبطا بصورة مباشرة 

 نتيجة تضحيات بمنافع اقتصادية متوقعة مستقبالالخصوم بانها آما تعرف . بحق غير قابل للقياس
لاللتزامات الحالية للوحدة نتيجة للعمليات او االحداث الفعلية السابقة، ومن امثلتها حسابات 

ويتناول الباب . الدائنين والقروض واوراق الدفع وااليرادات المحصلة مقدما وقرض السندات
.ة عن التزامات المنشأةالسادس من هذا الكتاب المحاسب

  
 تمثل حقوق اصحاب المشروع او :Equity' Ownersحقوق اصحاب رأس المال   

اي ( ما يتبقى من جملة اصول المنشأة بعد استبعاد خصومها او التزاماتها قبل الغير -حقوق الملكية 
 Residual" القيمة المتبقية"، ولهذا يطلق عليها )صافي االصول=  االلتزامات -تعادل االصول 

Interest or Net Worthفي  الصحاب رأس المال او حقوق الملكية، وتشمل تلك الحقوق 
رأس المال + رأس مال االسهم ( رأس المال المدفوع  - بصفة خاصة –الشرآات المساهمة 

 غير (واالرباح المحتجزة )  او عالوة االصدارin Capital-Additional Paid االضافي 
ويستخدم هذا المصطلح تمييزا للعالقة التي تربط المنشأة باصحابها آمالك وذلك خالفا . )الموزعة

ويتناول الباب السادس . للعالقات التي تربطهم بالمنشأة آموظفين او مقرضين او موردين او عمالء
.من هذا الكتاب المحاسبة عن حقوق ملكية المنشأة

  
شأة تتمثل في زيادة االصول او نقص تدفقات داخلة للمن: Revenuesااليرادات    

 خالل مدة زمنية معينة، وتنتج عن انتاج السلع او بيعها او السماح - او آليهما -االلتزامات 
للوحدات االخري باستخدام االصول التي تملكها او تقديم خدمات او تأدية نشاطات اخري تستهدف 

.، ومن امثلتها ايرادات المبيعات مما يشكل االعمال الرئيسية المستمرة للمنشأة-الربح 
  

تدفقات خارجة من المنشأة تتمثل في انقضاء االصول او :   Expensesالمصروفات  
 خالل مدة زمنية معينة، وتنتج عن انتاج السلع او بيعها او السماح - او آليهما -تحمل االلتزامات 

لغير وغير ذلك من النشاطات للوحدات االخري باستخدام االصول التي تملكها او تقديم خدمات ل
 مما يشكل االعمال الرئيسية المستمرة للمنشأة، ومن امثلتها تكلفة -اخري التي تستهدف الربح 

.البضاعة المباعة ومصروفات المرتبات والبيع والتوزيع
  

المكاسب هي الزيادة في حقوق اصحاب : Gains and Lossesالمكاسب والخسائر   
ناتجة من العمليات العرضية او الفرعية للمنشأة مع غيرها من ) صافي االصول(رأس المال 

الوحدات واالحداث االخري التي تتاثر  بها حالل فترة زمنية معينة معينة، وذلك بخالف الزيادة في 
صافي االصول الناتجة من االيرادات او من استثمارات اصحاب رأ س المال او المساهمات 
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ناتجة من ) صافي االصول(اما الخسائر فهي النقص في حقوق اصحاب رأس المال   

العمليات العرضية او الفرعية للمنشأة مع غيرها من الوحدات واالحداث االخري التي تتاثر بها 
نة، وذلك بخالف النقص في صافي االصول الناتجة من المصروفات او من حالل فترة زمنية معي

التوزيعات علي اصحاب رأس المال، ومن امثلتها خسائر بيع االستثمارات واالصول الثابتة 
.والتعويضات غير العادية للغير

  
في حقوق ) النقص(مقدار الزيادة :  Net Income)Loss() الخسارة(صافي الدخل   

المال اي في صافي االصول، وينتج من مقابلة االيرادات والمصروفات والمكاسب اصحاب رأس 
ويتضمن ذلك ). من العمليات الرئيسية والفرعية او العرضية(والخسائر الي ترتبط بالفترة الزمنية 

آافة التغيرات في صافي االصول خالل الفترة فيما عدا التغيرات التي تنتج من استثمارات اصحاب 
.ال او التوزيعات عليهم او المساهمات الرأسمالية من مصادر غير اصحاب رأس المالرأس الم

  
مقدار الزيادة في صافي : Investment 'Ownersاستثمارات اصحاب راس المال    

اصول المنشأة نتيجة تحويل اصول او تقديم خدمات من وحدات اخري الي تلك المنشأة، او نتيجة 
لتزاماتها بهدف الحصول علي حقوق ملكية في المنشأة او زيادة ما قيام وحدات اخري بتسديد ا

).معامالت غير تبادلية(يملكونه من تلك الحقوق 
  

مقدار النقص في : Distribution' Ownersالتوزيعات علي اصحاب رأس المال   
او تقديم خدمات الي اصحاب رأس ) نقدي وغير نقدي(صافي اصول المنشأة نتيجة تحويل اصول 

لمال، او تحمل المنشأة التزامات تجاه مالكيها مقابل تخفيض حقوق ملكيتهم او انهاء تلك الحقوق ا
).معامالت غير تبادلية(
  

تفترض المحاسبة ان المنشأة : استمرار الوحدة المحاسبية واعداد التقارير الدورية  
ياس التدفق المستمر وتترآز مهمة المحاسبة علي ق. مستمرة طالما ليس هناك دليل علي عكس ذلك

الذي يتصل بنشاطاتها من خالل تخصيص او تقسيم انجازاتها فيما بين الفترات الجارية والمستقبلة 
سنوية (ولذلك فان حياة المنشأة تقسم الي فترات دورية . هذه الجهود باالنجازات) مضاهاة(ومقابلة 
راف المعنية بمعلومات او مؤشرات بهدف اعداد التقارير المالية التي تستخدم لتزويد االط) عادة

.تمكنهم من تقييم اداء الوحدة المحاسبية
  

تعكس القوائم المالية التبويب والتلخيص : Financial Statementsالقوائم المالية   
وتعتبر هذه القوائم الوسيلة الرئيسية . النهائي للبيانات المحاسبية المجمعة خالل فترة محاسبية

 وقد تعرض تلك القوائم بصورة .مات المحاسبية الي من هم خارج المنشأةلعرض وايصال المعلو
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 Business Reporting on the" االنترنت"او علي وسيلة الكترونية ومنها شبكة ) ورقية(تقليدية 
INTERNET1وتتمثل اهم تلك القوائم ذات الغرض العام فيما يلي:  .  

  

Balance Sheet تعرض الحالة او الموقف : مية  قائمة المرآز المالي او الميزانية العمو-1
حقوق الملكية، وتعرض + االلتزامات = المالي للمنشأة في نهاية فترة محاسبية في صورة االصول 

 )آما سيوضح الكتاب(بنماذج القائمة االفقية او الرأسية غير المتداخلة او الرأسية المتداخلة 
.بصورة تقليدية او الكترونية

Income Statementي المتاجرة واالرباح والخسائر او حساب (  او حساب خل  قائمة الد-2
تعرض نتائج النشاطات او العمليات المستمرة والعرضية والمتوقفة عن فترة ): ملخص الدخل

.محاسبية بمقابلة متجانسة لاليرادات والمكاسب بالنفقات والخسائر
Retained Earnings : اح المحتجزة  قائمة التغيرات في حقوق الملكية او قائمة االرب-3

وتعرض االخيرة عناصر تسوية التغيرات في االرباح المحتجزة بين بداية ونهاية الفترة المحاسبية 
تكوين  ()المسحوبات في المنشأت الفردية ( وتخصيص االرباحباثر دخل الفترة والتوزيعات

المعايير (يعات المقترحة لالرباح وفي بعض الحاالت يعرض بدال منها قائمة التوز. )االحتياطيات
).المحاسبية المصرية الصادرة عن الجهاز المرآزي للمحاسبات ووزارة االقتصاد

Cash Flows 4-تعرض عناصر التغيرات في بند النقدية بقائمة :   قائمة التدفقات النقدية
فقات النقدية الداخلة المرآز المالي بين بداية ونهاية الفترة المحاسبية معبرا عنها في صورة التد

والتمويل ) العمليات الرئيسية(التشغيل : والخارجة بحسب نشاطات المنشأة الرئيسية الثالثة وهي
التغير في اصول المنشأة (واالستثمار ) التغير في حقوق الملكية واالقتراض قصير وطويل االجل(

  .)واالستثمار في الوحدات االخري
Consolidated للشرآة القابضة في ) الموحدة ( المجمعة  قوائم المرآز المالي والدخل-5

).آوحدة محاسبية واحدة(عالقاتها بشرآاتها التابعة 
  

                                                           
موقع اللجنة علي شبكة االنترنـت  : المصدر( مشروع معيار مقترح من لجنة معايير المحاسبة الدولية  1

www.iasc.org.uk.(  

انترنت" الشبكة الدولية للمعلومات توظيف" توفيق، شريف محمد     - INTERNET  " البحـث  لدعم 

 المـؤتمر  الي بحث مقدم    -" االفصاح االلكتروني تطبيق علي مجاالت البحث المحاسبي و     : العلمي
 – الزقـازيق  – جامعـة الزقـازيق      التجارة كلية   - العلمي الثاني لكلية التجارة جامعة الزقازيق     

). 1998 نوفمبر

دراسة : التقرير المالي االلكتروني علي شبكة االنترنت وتقييم جهود تنظيمه        " توفيق،   شريف محمد

) كلية التجارة بنين  (، المجلة العلمية لتجارة االزهر      "لمؤثرة في القطاع المصرفي   اختبارية للعوامل ا  

.275 – 229 ، ص 2001 يناير - 26 جامعة االزهر، العدد –

    - 

  

www.infotechaccountants.com/phpBB2/index.php 
 
  Page 35 of 105



www.infotechaccountants.com 
Prof.: Mohammed Sherif Tawfik 

 
 
  

  .وتتعرض آل ابواب الكتاب للقوائم المالية التي تعدها المنشأة دوريا علي االساس الفعلي
  

:اهداف القوائم المالية ذات الغرض العام والمستفيدون منها  
:لومات المالئمة الحتياجات المستفيدين الرئيسين وهمتقديم المع) 1(  
.والمرتقبون) المالك او حملة االسهم( المستثمرون الحاليون -    
.والمرتقبون) حملة السندات وغيرهم( المقرضون الحاليون -    
. الموردون والعمالء والموظفون-    
.ات االجهزة الحكومية المسئولة عن التخطيط والرقابة واالعان-    
. اجهزة سوق المال والضرائب واالحصاء والبحث العلمي وغيرها-    
. االتحادات التجارية والعمالية-    
. اجهزة بناء المعايير والتنظيمات المحاسبية المهنية واالآاديمية-    
. ادارة المنشأة-    
.المنشأة) ربح(القياس الدوري لدخل ) 2(
االرباح (درة المنشأة علي توليد التدفق النقدي تقديم معلومات تساعد علي تقييم ق) 3(

).والفوائد آعوائد من حيازة حقوق في المنشأة او اقراضها
.تقديم معلومات عن الموارد االقتصادية للمنشأة ومصادرها) 4(
.تقديم معلومات عن مصدر واستخدامات االموال بالمنشأة) 5(

  
المنهج  : in AccountingModern Approach المنهج المعاصر في المحاسبة   

القائم علي تحقيق وظائف المحاسبة المالية بشأن قياس وايصال المعلومات عن الوحدات 
: االقتصادية واالجتماعية لخدمة اهداف فئات المستخدمين او متخذي القرارات، وذلك في ضوء

Conceptual Frameworkللمحاسبة . مقومات االطار الفكري ) 1(
Accounting Standards ضوابط تنظيم الممارسات او المزاالت  (لمحاسبية المعايير ا) 2(

الصادرة عن التنظيمات المحاسبية المهنية واالآاديمية علي المستويين العالمي ) المحاسبية
 معيارا لتنظيم اهم 20 عدد 1996وقد صدر عن الجهاز االمرآزي للمحاسبات عام . والمحلي

ت االقتصادية العامة في مصر، آذلك صدر في مصر القانون الممارسات المحاسبية بالوحدا
 بشأن سوق رأس المال والئحته التنفيذية، آما صدر عن وزارة 1995 لسنة 95رقم 

وسيشير اليها .  ثم تبعها اصدار معايير اخري معيارا محاسبيا23 عدد 1997االقتصاد عام 
  .هذا الكتاب بحسب موضوعات ابوابه

Computer Processingتشغيل االلي تطبيق مقومات ال) 3( علي انظمة المحاسبة المالية 
نظام المحاسبة االلي المرفق بهذا الكتاب " (االنترنت"وربطها بشبكة المعلومات الدولية 
.)مربوط بشكل مباشر بشبكة االنترنت

  
Student CD2 هذه  تحقق -  علي –    ويجدر االشارة الي ان البرمجيات الملحقة بهذا الكتاب 

  .الخواص مجتمعة
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قواعد القيد المزدوج  مقدمة االثبات المحاسبي طبقا ل1/3
ز دوج  Doubleيتم اثبات العمليات واالحداث االخري عادة طبقا لقواعد القيد الم  

Entry . الي االثبات في الجانب - ببساطة -وتشير دائما مسميات المدين والدائن في المحاسبة 

اال ان تحديد جانبي .  للحساب علي الترتيبااليمن من الحساب، واالثبات في الجانب االيسر

.بالنسبة الي حساب يعتمد علي طبيعة او نوعية هذا الحساب) -(والنقص (+)  الزيادة 

  

في الجانب (+) يتم اثبات الزيادة بها ) والمصروفات(فبالنسبة لجميع حسابات االصول   

في الجانب االيسر من ) -(ا االيمن من الحساب اي بجعلها مدينة، بينما يتم اثبات النقص به

 المعادلة المحاسبية يمينويرجع ذلك الن هذه الحسابات تقع في . الحساب اي بجعلها دائنة

، ومن ثم تعارف علي زيادتها من الجانب االيمن )حقوق  الملكية+ االلتزامات = االصول (

. لجانب االيسروبالتالي فأن انقاصها يكون من ا

    

) وااليرادات(بالنسبة لجميع حسابات االلتزامات وحقوق الملكية وعلي العكس من ذلك ف  

، بينما يتم اثبات الجانب االيسر من الحساب اي بجعلها دائنةفي (+) يتم اثبات الزيادة بها 

ويرجع ذلك الن هذه الحسابات . اي بجعلها مدينة الحانب االيمن من الحسابفي ) -(النقص بها 

سبية، ومن ثم تعارف علي زيادتها من الجانب االيسر وبالتالي فأن تقع في يسار المعادلة المحا

.انقاصها يكون من الجانب االيمن

  

زدوج ويعرض الشكل التالي ملخص اهم قواعد القيد الم  
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  دوجزملخص قواعد االثبات بالقيد الم:  ) 1-1(شكل 

  

  وحقوق الملكيةحسابات االلتزمات         حسابات االصول                      

(+)        )-(    )-(      (+)  

______________________________     ____________________________  

   دائن      مدين    دائن        مدين

  بالزيادة      بالنقص    بالنقص        بالزيادة

  

  حسابات االيرادات    حسابات المصروفات               

  )تزيد او نفس اتجاه حقوق الملكية (  )تنقص او عكس اتجاه حقوق الملكية   (   

(+)        )-  (    )-(      (+)  

______________________________       ___________________________  

  دائن      مدين    دائن        مدين

  بالزيادة      بالنقص    بالنقص        بالزيادة

  

  

  

 لقواعد القيد فطبقا. فاذا فرض ان المنشاة قدمت خدمات للغير مقابل متحصالت نقدية  

/ النقدية كأصل كما سيزيد حساب ايراد الخدمات المقدمة، لذلك يجعل حـ/ دوج  سيزيد حـزالم

ويتضح من ذلك قاعدة اساسية للقيد . االيراد دائنا بنفس القيمة/ النقدية مدينا ويجعل حـ

القيمة دوج وهي انه بالنسبة الي اثبات مدين يتعين ان يقابله اثبات دائن اخر بنفس زالم

.والعكس  بالعكس

  

:وهذا ينقلنا الي المعادلة المحاسبية االساسية   

       

الخصوم=   االصول       او       

حقوق الملكيـــــة +  االلتزامــات  =  الصــول   |
  

www.infotechaccountants.com/phpBB2/index.php 
 
 Page 38 of 105



www.infotechaccountants.com 
Prof.: Mohammed Sherif Tawfik 

 
 
 

  

ويترتب عليها ان حدوث اي عملية يترتب عليه احداث تأثيرين علي االقل علي عناصر بنود     

:ويوضح ذلك امثلة العمليات التالية. كن مع احتفاظها ككل بتوازن جانبيها دائماالمعادلة، ول

: جنيه50900استثمارات المالك بمبلغ ) 1(

حقوق الملكية+  االلتزمات  =   االصول   

 + 50900     +50900      

  

: جنيه اجور15600تسديد ) 2(

حقوق الملكية+  االلتزمات  =   االصول   

)مصروفات (15600 -   -15600        

: جنيه بورقة دفع54000شراء االت ومعدات بمبلغ ) 3(

حقوق الملكية+  االلتزامات  =   االصول   

+54000+   54000

  

  : جنيه4500تسديد دين بمبلغ  ) 4(

  حقوق الملكية+  مات  اااللتز=   االصول   

-4500      -4500

  

  :ة جنيه لشراء سيار18000سداد مبلغ ) 5(

  حقوق الملكية+  مات  اااللتز=   االصول   

+18000

-18000

  

ويجدر االشارة الي ان االيرادات والمصروفات هي عناصر تعديل في حقوق الملكية، حيث تزيد   

. حقوق الملكية) تجعل مدينة(حقوق الملكية، بينما تنقص المصروفات ) تجعل دائنة(االيرادات 
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  ).  وشركات االشخاص او التضامن

  

ويعكس هيكل الملكية او الشكل التنظيمي للمنشأة الحسابات المكونه لبند حقوق الملكية   

ففي المنشأت الفردية وشركات االشخاص . ي المستخدمفي المعادلة المحاسبية للنظام المحاسب

يستخدم باالضافة لحسابات االيرادات والمصروفات حساب المسحوبات مع معالجة التوزيعات 

كما  (ضمن حساب المسحوبات او الحساب الجاري للشريك او حساب رأس المال مباشرة

  ).سيوضح بالتفصيل الباب االخير بالكتاب

     

ن القول ان العمليات التي يقوم بها المشروع خالل فترة معينة يترتب عليها تغيير وبذلك يمك     

دخل او (في عناصر معادلة المركز المالي، باالضافة الي ان نتائج النشاط تكون تحقيق ارباح 

عرض ذلك بايجاز شديد طبقا للعالقات  ويمكن .وهي بدورها تؤثر علي حقوق الملكية) خسارة

:التالية

حقوق الملكية+ االلتزمات =  االصول ) 1( 

  حقوق الملكية=  االلتزامات -االصول = لذلك صافي االصول   

   مصروفات الفترة-ايرادات الفترة ) = الخسارة/ الدخل(صافي الربح ) 2(

  

  :كما انه طبقا للمعادلة المحاسبية.   وسيعرض مثال الدورة المحاسبية جميع هذه العالقات

حقوق الملكية+ مات اااللتز= االصول   

حقوق الملكية= مات ا االلتز-االصول   

 االلتزامات-االصول = صافي االصول   

حقوق الملكية= صافي االصول   

   

    The Accounting Cycle   الدورة المحاسبيـة1/4
ويتم تصنيف . تعني المحاسبة المالية بقياس التغيرات في اصول المنشأة وخصومها  

ي ايرادات ومصروفات ومكاسب وخسائر واستثمارات اصحاب رأس المال هذه التغيرات ال
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اهم   :بية كما يليمراحل الدورة المحاس

خطوات دورة المحاسبة الماليةأهم ): 2-1(             شكل 
:  اوال بأول                                       

اثبات قيود االقفال وترحيلها) 8  
 بداية دورة جديدة

  

  

  
 اعداد القوائم المالية)7

تحديد العمليات الواجب ) 1  

    المحاسبة عنها

  
اعداد ميزان المراجعة ) 6

 المعدل بأثر التسويات
  

  

  

  ةاثبات القيود بدفتر اليومي) 2  
اثبات قيود التسويات ) 5

 وترحيلها للحسابات
  

  

  
       

  

  

  
 

  :في نهاية الفترة المحاسبية                               
 

ترحيل القيود لدفتر او ) 3

 دفاتر ارستاذ
اعداد ميزان المراجعة ) 4

  )قبل التسويات(
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1/4/1    لواجب المحاسبة عنهاتحديد العمليات ا
تبدأ الدورة المحاسبية بتحديد العمليات واالحداث االخري الواجب تسجيلها والمحاسبة   

وعلي الرغم من عدم وجود قواعد مبسطة لذلك اال ان المحاسبين يتفقون علي ان . عنها

 يسجلون اي منها اال انهم ال التغيرات في الموارد البشرية والسياسات االدارية هامة،

عن مدي   بغض النظر-من ناحية اخري فأن اجراء المنشأة لعمليات الشراء والبيع . بالحسابات

وفي ضوء ذلك .  ال يلقي اي تحفظات بشأن ضرورة تسجيلها والمحاسبة عنها-ضألة قيمتها 

يتم ادخال البند او الحدث لدورة المحاسبة اذا كان يرتبط بالمنشأة وقابال للقياس المالي بدرجة 

. بولة من الثقةمق

  

خارجية : ومن وجهة نظر المحاسبة المالية تنقسم االحداث التي يتم تسجيلها الي نوعين

وتشير االولي الي العمليات بين الوحدة المحاسبية وغيرها من الوحدات او علي تفاعل . وداخلية

 االحداث الداخلية اما. بين الوحدة المحاسبية والبيئة المحيطة بها كعمليات الشراء والبيع عموما

. المحاسبية فتشير للوقائع التي تحدث داخل الوحد ويمكن تبويب العناصر الي تدخل دورة ة

  :المحاسبة المالية كما يلي

  

االحداث الخارجية) 1(   

 العمليات في صورة تحويل فعلي الصل او التزام فيما بين الوحدة المحاسبية وغيرها -أ   

كتحويل اصول او التزامات فيما بين ) تبادلية(ية ذات جانبين وقد تكون العمل. من الوحدات

) غير تبادلية(الوحدات المحاسبية كشراء االصول من الغير، او من جانب واحد 

الخصوم كالتبرعات والضرائب والغرامات   واحد لالصول او اتجاهكالتحويالت في

عمليات غير التبادلية ايضا واالعانات والمساهمات الرأسمالية من غير المالكين، وتشمل ال

.استثمارات اصحاب رأس المال والتوزيعات عليهم

).الكوارث( االنقضاء المفاجيء غير المتوقع الصل ينتج من فعل وحدة اخري -ب   

 بعض الظروف التي يترتب عليها مكاسب او خسائر كأنخفاض اسعار السوق لوحدات -ج   

.المخزون
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ع تحدث داخل المنشأة وتشمل كافة النشاطات التي تؤدي لتحويل وقائ: االحداث الداخلية) 2(   

.الموارد الي منتجات وخدمات، ومن امثلتها استهالك االصول الثابتة )سيتناولها الباب الخامس (

  

 Journalization   اليومية1/4/2
 عناصر تشكل الحسابات الوسيلة الرئيسية لتصنيف اثار االحداث والعمليات السابقة علي       

 ويشير االستاذ العام الي سجل مناسب.  حقوق الملكية بالمشروع- االلتزامات -االصول 

الملكية  يتضمن جميع حسابات االصول وااللتزامات وحقوق )تقليدي او علي وسيط الكتروني(

اليضاح اثر اثبات " T" الحساب علي شكل حرف جويستخدم نموذ. وااليرادات والمصروفات

. قيم بنود معادلة المركز الماليالعمليات علي

  

 نظرا الن اي Ledgerوفي الواقع العملي ال يكون تسجيل االحداث مباشرة في االستاذ   

 في وقت واحد، ومن ثم يثبت علي - علي االقل كما توضح -حدث او عملية يؤثر علي حسابين 

ولذلك فأنه لتجميع اثار كل حدث او عملية في . االقل في صفحتين او موضعين مختلفين باالستاذ

نظم ويتمثل ابسط تعريف له في تسجيل تاريخي م. Journalموضع واحد يستخدم سجل اليومية 

االخري معبرا عنها في صورة العناصر المدينة والدائنة للحسابات المتأثرة  لالحداث والعمليات

.بتلك االحداث

  

مقدمة الدورة المحاسبية:   )1(/1مثال 

:ولتوضيح ما سبق نتناول مثال اثبات العمليات التالية باليومية

. جنيه50900 استثمارات المالك نقدا بمبلغ -1

  . جنيه علي الحساب1800همات حاسب الي بمبلغ  شراء م- 2

  . جنيه نقدا2800 تسديد مصاريف الكهرباء والتليفون بمبلغ - 3

. جنيه نصفها علي الحساب34700 مبيعات او ايراد خدمات مقدمة للعمالء بمبلغ - 4

  

المبالغ  والحسابات : هي) علي االقل(يتضمن قيد اليومية العامة اربعه عناصر رئيسية   

ويثبت المبالغ والحسابات .  بيان شرح القيد- التاريخ - المبالغ والحسابات الدائنة -المدينة
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Posting Reference.  Ledger عقب ترحيل معلومات القيد للحساب المختص بسجل االستاذ) 

  

  

  

)1(صفحة رقم        اليومية العامة      

تاريخ رقم االستاذ  ناالبيـــــــــ دائن     مدين

)دليل الترحيل(               
50900111           

211
509001/1 النقدية  / حـ

  رأس المال/        حـ  

                   بتاريخلمالكاستثمارات ا
            

1800122           
221

  مهمات الحاسب االلي/ حـ 1800

  )موردون(دائنون /         حـ

فاتورة المورد رقم     بتاريخ

2/1

            
2800351           

111
28003/1   مصاريف الكهرباء والتليفون / حـ

نقدية/         حـ  

ايصال رقم   بتاريخ    فاتورة   رقم                
0           

34700
111           
151           
411

17350     
17350      

نقدية/ حـ

  )مدينون(عمالء / حـ

  )مبيعات( مقدمة ايرادات خدمات/  حـ

صورة فاتورة رقم      بتاريخ

4/1

  

 /فرعية( وتستخدم معظم المنشأت باالضافة الي اليومية العامة يوميات مساعدة   نوعية

Subsidiary Journals ( مثل يومية النقدية)ويومية المشتريات ) مقبوضات ومدفوعات

ات، وذلك باعتبار انها تحقق درجة افضل من حيث تقسيم العمل والرقابة وامكانية تجميع والمبيع

.العمليات ذات الخاصية المشتركة في سجل واحد
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   Posting to the Ledger    الترحيل لالستاذ1/4/3
تشير عملية الترحيل الي نقل المعلومات المدينة والدائنة كأطراف لقيـد اليوميـة الـي       

وتعبر هذه العملية عن التبويب والتلخـيص       . ات المدينة والدائنة المختصة بسجل االستاذ     الحساب

.بدورة المحاسبة

  

( ) النقدية مدينا وجعل /  تتضمن جعل حـ1/1فعلي سبيل المثال العملية االولي بمثال   

ن  جنيه الي الجانب المدي50900لذلك يرحل مبلغ .  جنيه50900رأس المال دائنا بمبلغ  / حـ

. في حساب رأس المال) االيسر(في حساب النقدية، ونفس المبلغ الي الجانب الدائن ) االيمن(

بسجل اليومية ) دليل الترحيل(ويالحظ ان عمود رقم الحساب . ويثبت تاريخ العملية في الحسابين

:تضمن ارقام  الحسابات المتأثرة وهذا

ت المنشأة ويسهل التجهيز االلي يوضح الرقم المخصص لحساب االستاذ بدليل حسابا) 1(

.المحاسبي

) الدائنة(لقيد اليومية قد تم ترحيلها  للحسابات المدينة ) الدائنة(يؤكد ان العناصر المدينة ) 2(

  .بسجل االستاذ

  

  ):1)/1(مثال (وفيما يلي شكل حسابات االستاذ التي رحلت اليها القيود السابقة   
211 رأس المال      رقم /حـ       111النقدية       رقم / حـ  

دائن        مدين                 دائن    مدين

____________________________      _____________________________

1 نقدية50900                 1كهرباء.  م2800       1 رأس مال50900

  ======         رصيد مرحل65450  1 ايراد خدمات 17350

------       ------  
                68250  68250

  =====    ======   

 رصيد منقول65450

  221الدائنون        رقم  / حـ    122مهمات الحاسب االلي  رقم /        حـ
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_____________________________       __________________________

  1 مهمات حاسب الي1800            1  دائنون1800

=====              =====  

  

  411رقم ) المبيعات(ايراد خدمات الحاسب / حـ    351مصاريف الكهرباء   رقم /   حـ

_________________________  _____________________________       

  1  مذكورين34700            1 نقدية2800

====              ======

151عمـــالء   رقم / حـ  

__________________________

1يراد خدمات ا17350

======

  

ويالحظ ان حسابات االستاذ تظهر امام كل بند تم ترحيله رقم صفحة قيد اليومية،   

كما يالحظ انه في . ويستخدم ذلك لتسهيل الرجوع لمصدر الترحيل في اليومية الغراض المراجعة

لمتحرك اعمدة او الحساب ذو الرصيد ا) الثالثة(الواقع العملي يستخدم الحساب ذو االربعة 

Running Balance Account or Balance Column Account حيث تتحدد اعمدته الرئيسية ،

. الدائن في اسماء الحسابات المرحله اليه والمبالغ المدينة والمبالغ الدائنة والرصيد المدين او

  .  ويرجع ذلك لميزته في استخراج الرصيد اوال باول اي بعد ترحيل كل قيد مباشرة للحساب

  

 في حالة 111  رقم (Cash Account A/C)النقدية  / وفيما يلي اعادة تصوير حـ     

  ):1)/1(مثال (استخدام نموذج الحساب ذو الرصيد المتحرك 

  

)نموذج الحساب ذو الرصيد المتحرك (111النقدية       رقم / حـ
  

اسماء (البيــــــان التاريخ

)الحسابات والشرح

دليل 

الترحيل

رصيددائنمدين

رأس المال  21150900 1/150900
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3512800مصاريف كهرباء وتليفون3/1   48100

)مبيعات(ايراد خدمات مقدمة   41117350 4/165450

            

  

  Unadjusted Trial Balance ميزان المراجعة غير المعدل 1/4/4
يلها لحسابات االستاذ في نهاية الفترة المحاسبية وعقب تسجيل جميع العمليات وترح  

يدوي او علي (سجل ويقصد به بيان او. يتم اعداد ميزان المراجعة غير المعدل وسيط  

ويحقق هذا  الميزان . يتضمن جميع الحسابات المفتوحة في سجل االستاذ وارصدتها) الكتروني

:ما يلي

.بات الدائنة التأكد من توازن مجموع ارصدة الحسابات المدينة مع مجموع ارصدة الحسا-  

 توفير بيان بالحسابات المفتوحة وارصدتها وذلك كأساس ضروري الجراء قيود التسويات -  

.الجردية واعداد القوائم المالية في نهاية العام

  

:بالجنيه  ( ) 1/1بعد اثبات عمليات مثال )  جزئي-غير المعدل (وفيما يلي ميزان المراجعة 
  

رصيد مدين اسم الحساب رصيد دائنرقم الحساب
65450 نقدية  111
17350 )مدينون(عمالء   151

1800 مهمات الحاسب االلي  122
50900رأس المال   211

1800)موردون(دائنون   221

2800 مصروفات الكهرباء والتليفون  351
34700)مبيعات(ايرادات خدمات مقدمة   411

87400 87400        مجموع

  

مع ) بالجنيه( 19×31/12/1فيما يلي ميزان مراجعة كامل لمنشأة اخري في :   )2(/1مثال 

  ):سيتم تنفيذها اليضاح كافة مراحل الدورة المحاسبية(بعض المعلومات الجردية 
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مديــن دائــــناســـم  الحســـــاب
نقدية  17000

مدينون  4000
اوراق قبض  6500
)اول المدة(مخزون   2000
ق مقدمتأمين حري  1800
اثاث  2800

االت  10000

1700دائنون  

3500)طويل االجل(قرض البنك   

30000)االسهم(رأس مال   

2500)غير مخصصة(ارباح محتجزة   

17500مبيعات  

مردودات مبيعات  1100
مشتريات  6400

200مردودات مشتريات  

2000ايرادات خدمات اخري مقدمة  

2200ايجار دائن  

مصروفات نقل للداخل  1600
خصم مسموح به  900

مصروفات ادارية  2300
مصروفات بيع وتوزيع  3200

59600 59600       مجموع

  

  . وتغطي عام1/9ابرمت بوليصة تأمين الحريق في   : مصروف مقدم

  .ايراد الخدمات لفترة عامين نصفها يخص العام الحالي  : ايراد مقدم
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  .جنيه 300توجد مرتبات مستحقة لالداريين بمبلغ  : تحقمصروف مس

.شهرا 11ايراد االيجار الدائن يغطي   : ايراد مستحق

.سنويا% 10 استهالك االالت -  : البنود التقديرية

  .من المدينين% 10 الديون المشكوك فيها تقدر -    

جنيه7000عر السوق جنيه بس 6000بالتكلفة :  نظام المخزون الدوري- :مخزون نهاية المدة 

  . تكلفة البضاعة المباعة/ يستخدم حـ:  نظام المخزون المستمر-     

.جنيه 4000تبلغ توزيعات االرباح النقدية علي المالك 
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  Adjustments التسويات 1/4/5
يستلزم استخدام اساس االستحقاق اجراء العديد من التسويات الضرورية قبل اعداد   

ويرجع ذلك الن العديد من ارصدة الحسابات الظاهرة ضمن ميزان المراجعة غير . القوائم المالية

  . الفترة المحاسبيةالواجبة في نهاية  تكون في الواقع ممثلة لالرصدة الدقيقة او المعدل ال

  

فعلي سبيل المثال اذا استخدمت المنشأة االساس النقدي سيسجل للفترة المحاسبية   

فاذا فرض ان المرتبات تدفع نقدا مرة كل اسبوعين وانتهت . العمليات النقدية الحادثة خاللها

تهية اي السنة المحاسبية في منتصف هذين االسبوعين، لذلك لن يثبت للفترة المحاسبية المن

والمكان قياس . مصروف او التزام يتعلق بالمرتبات عن االسبوع االول طالما لم يسدد بعد نقدا

النتائج  واعداد القوائم المالية علي اساس سليم يتعين زيادة كل من مصروف المرتبات  والتزام 

لتي تعد عنها المرتبات المستحقة بقيمة مرتبات االسبوع االول المنقضي ضمن السنة المحاسبية ا

.القوائم المالية

  

وبناء عليه فأن الدورة المحاسبية تتضمن خطوة رئيسية تتناول اجراء  قيود التسويات     

وترحيلها بهدف تعديل او تسوية الحسابات طبقا الساس االستحقاق، ومن ثم امكان اجراء مقابلة 

ي الدخل علي اساس بين مصروفات وايرادات الفترة، او قياس صاف) Matchingمضاهاة (

كما انها في نفس الوقت تسهم في قياس ادق لبيان االصول وااللتزامات في نهاية الفترة . دقيق

ويالحظ انه من خواص قيود التسويات انها تؤثر في احد اطرافها عل حساب حقيقي . المحاسبية

).او ايرادمصروف (وفي طرفها االخر علي حساب اسمي ) اصول او التزامات او حقوق ملكية(

  

:وتصنف التسويات طبقا للمجموعات التالية  

Prepaid (deferred) المقدمات -1      المصروفات المقدمة-   :  Items

               االيرادات المقدمة-

   المصروفات المستحقة-    : Accrued Items المستحقات -2

               االيرادات المستحقة-

 تسويات البنود التقديرية-3
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)كجرد المخزون والنقدية والبنك(االخري  التسويات -4

)  باالسلوب اليدوي، وبالتطبيق )1/2سيعرض الكتاب هذه التسويات هنا بالتطبيق علي مثال (

(  ) علي الحاسب االلي بملحق هذا الباب)1/1علي مثال 

  

Prepaid Expensesالمصروفات المقدمة   

الفترة، جزء منها يخص الفترة تتمثل المصروفات المقدمة في مبالغ سددت مقدما خالل   

ففي . الحالية كمصروف مستنفد اما الجزء الباقي فيمثل منافع مستقبلة او يجمد كأصل بالميزانية

)/1ميزان المراجعة غير المعدل بمثال (المثال السابق  2(  نجد ان تأمين الحريق الذي يخص (

) 6×150(، اما باقي المبلغ )4× ه يجن150(الفترة الحالية كمصروف يكون بواقع اربعة اشهر 

  :ويتحقق ذلك باجراء قيد التسوية التالي. فيمثل اصل

مصروف تأمين الحريق/   حـ600  

تأمين الحريق مقدم/  حـ600    

  

:   وعقب ترحيل هذا القيد تكون حسابات االصل والمصروف كما يلي
مصروف تأمين الحريق/ حـ     )           اصل(تأمين الحريق / حـ  

____________________________  ___________________________

 تأمين حريق600   مصروف تأمين600   نقدية1800

)يقفل في حساب النتيجة للفترة===== (          ____

)بالميزانية( رصيد معدل 1200

  

Unearned Revenues   غير المكتسبة(االيرادات المقدمة (

 تسلمتها المنشأة وسجلتها كالتزام او ايراد لكن لم تتمثل االيرادات المقدمة في مبالغ  

 لمبدأ التحقق في المحاسبة ال يسجل االيراد للفترة اال اوطبق. تقدم بعد مقابلها السلعة او الخدمة

بتحقيق تقديم السلعة او الخدمة، ولذلك الجزء غير المكتسب بعد من االيراد او غير المحقق 

 حصلت 2))(/1(ففي المثال السابق . و الخدمة في فترة تاليةيعامل كالتزام  بتقديم السلعة ا

 جنيه لعامين، تحقق منها ما يخص العام االول  ولذلك 2000المنشأة ايراد خدمات اخري مقدما 

:يجري قيد التسوية التالي
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ايراد خدمات اخري مقدما/  حـ1000   

ايراد خدمات اخري /  حـ1000    

  

:سابات االلتزام وااليراد كما يليوعقب ترحيل هذا القيد تكون ح
  ايراد خدمات اخري  /  حـ  ايراد خدمات اخري مقدما           / حـ  

____________________________  ___________________________  

 ايراد خدمات مقدما1000       نقدية     2000    ايراد خدمات1000

        )يقفل في حساب النتيجة==== (        _____

)بالميزانية( رصيد 1000      

  

  

Accrued Expenses    المصروفات او االلتزامات المستحقةor Liabilities

تتمثل المصروفات المستحقة في مصروفات حدثت وتخص الفترة الحالية لكن لم تسجل   

بعد خاللها او لم تسدد بعد ولذلك يتعين ان تثبت كالتزامات في نهاية الفترة الحالية، اما الطرف 

ففي ميزان . المدين لهذا االثبات فهو مصروف ضمن حسابات النتيجة او قائمة الدخل للفترة

 جنيه مرتبات مستحقة لم تسدد بعد  300ن ان هناك يالمراجعة غير المعدل للمثال االخير تب

:وبناء عليه يتم اثباتها بقيد التسوية التالي). ضمن المصروفات االدارية(لالداريين 

صروفات ادارية   م/   حـ300  

)التزام(مرتبات مستحقة /  حـ300    

  

:وعقب ترحيل هذا القيد تكون حسابات االلتزام والمصروف كما يلي
  مصروفات ادارية/  حـ    مرتبات مستحقة                / حـ  

____________________________  ___________________________  

   رصيد غير معدل                           2300  رية مصاريف ادا300                 

   مرتبات مستحقة300      =====    

  _____    )بالميزانية(    
          2600  
  )يقفل في حساب النتيجة للفترة===== (          
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Accrued Revenues or Assets    االيرادات او االصول المستحقة

 تخص الفترة لتقديم السلعة او تمثل االيرادات المستحقة بنود ايرادات اكتسبت او  

لذلك يتعين اجراء قيد تسوية يترتب عليه تسجيل االيراد . الخدمة خاللها اال انها لم تحصل بعد

ففي ميزان المراجعة غير . بالمبلغ القابل للتحصيل )  مدين(مقابل انشاء اصل ) دائن(المكتسب 

مقابل )  جنيه100× شهر  11(ه  جني2200المعدل بلغ ايراد االيجار الدائن المحصل مبلغ 

 شهر، لذلك يبلغ ايراد االيجار  12الخدمة االيجارية التي قدمتها المنشأة للغير عن فترة 

: بقيد التسوية التالي جنيه و200المستحق عن الشهر االخير مبلغ  يثبت

)او المدينون(ايراد ايجار مستحق /   حـ200  

)ايراد(ايجار دائن /  حـ200      

  

  :ب ترحيل هذا القيد تكون حسابات االصل وااليراد كما يلي   وعق
  )ايراد(ايجار دائن / حـ    )       اصل(ايراد ايجار مستحق / حـ  

____________________________  ___________________________  

   رصيد             2200         ايجار دائن                  200

   ايجار مستحق200          )يظهر بالميزانية==== (

              _____  

   رصيد معدل2400              

  )يقفل في حساب النتيجة للفترة(              

  

: ويعرض الشكل التالي ملخص اثر المقدمات والمستحقات علي قائمتي  الدخل والمركز المالي

يعالج في قائمة المركز المالييعالج في قائمة الدخلبند التسوية

اصـــلمصروف مقدم ضمن مصروفات الفترةال يدخل

يعترف به كمصروف للفترة التــزاممصروف مستحق

ال يدخل ضمن ايرادات الفترة التـزامايراد مقدم

يعترف به كأيراد للفترة اصـــلايراد مستحق
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  Depreciationاستهالك االصول الثابتة :  تسوية البنود التقديرية

يجري ) عملية داخلية( الثابتة بموجب قيد تسوية صولاأليتم تسجيل مصروف استهالك   

ويحسب االستهالك . في نهاية العام بصورة قريبة من معالجة المصروفات المدفوعة مقدما

ويجري قيد التسوية .  المناسبة علي الفترة التقديرية لالستفادة من خدماتهاألصلبتوزيع تكلفة 

 وخالفا -ا للطبيعة التقديرية لالستهالك ونظر. مدينا األصلبجعل حساب مصروف استهالك 

 فأن الطرف الدائن للقيد ال يكون باالنتقاص المباشر لتكلفة -لمعالجة المصروفات  المقدمة 

Contra Account االستهالك) مخصص( يسمي مجمع بل يستخدم حساب مقابل  ،األصل

Accumulated Depreciationدل االستهالك السنوي  يقدر معاألخيرففي المثال .  يجعل دائنا

طبقا لطريقة القسط الثابت يحسب االستهالك السنوي تقديريا بقسمة ناتج  %  (10 بمقدار لآلالت

 من تكلفة االصل علي العمر االنتاجي المقدر، فلو ان تكلفة االصل لألصل التجريديةطرح القيمة 

 - سنوات 10ه صفر والعمر المقدر له Salvage Value التخريدية  جنيه وقيمت10000

، وعقب حساب )1000 = 10÷ )  صفر- 10000(سيكون مصروف االستهالك السنوي هو 

:مصروف االستهالك السنوي يجري قيد التسوية التالي

 االت-هالك تمصروف اس/  حـ1000  

 االت-االستهالك ) مخصص(مجمع /  حـ1000    

  

  : يليوعقب ترحيل هذا القيد تكون حسابات المخصص والمصروف كما  
  االت-مصروف استهالك / حـ  االستهالك             ) مخصص(مجمع / حـ  

 ___________________________  ______________________________  

االستهالك) مخصص( مجمع 1000   مصروف االستهالك1000    

  )يقفل في حساب نتيجة نشاط الفترة===== (  يظهر بالميزانية=====     

  

  )لباب الخامس من الكتاب موضوع االستهالك والنفاد بالتفصيلسيتناول ا(

  

www.infotechaccountants.com/phpBB2/index.php 
 
 
 Page 54 of 105



www.infotechaccountants.com 
Prof.: Mohammed Sherif Tawfik 

 
 
 

Bad Debts   الديون المشكوك فيها: تسوية البنود التقديرية

المدينين او علي تقدر الديون المشكوك في تحصيلها بنسبة من المبيعات االجلة او   

ية نظير الخسارة ويجري قيد تسوية لتحميل الفترة بمصاريف تقدير. اساس العمر الزمني للديون

المحتملة للديون المشكوك في تحصيلها  مقابل انشاء مخصص او تكوين حساب مقابل للنقص 

المثال السابق يقدر معدل الديون المشكوك في تحصيلها بمقدار  ففي). المدينون(في االصل 

:، لذلك يجري قيد التسوية التالي10%

مصاريف الديون المشكوك في تحصيلها/  حـ400  

الديون المشكوك في تحصيلها) مخصص(مجمع /  حـ400    

  

:  وعقب ترحيل هذا القيد تكون حسابات المخصص والمصروف كما يلي
  مصاريف الديون المشكوك فيها/ حـ    الديون       ) مخصص(مجمع / حـ  

__________________________ _________________________    

لديون مخصص ا400   مصاريف الديون400    

  )يقفل في حساب نتيجة النشاط===== (  )يظهر بالميزانية==== (    

  

    ويراعي ان اعدام ديون الحقة يكون بأستخدام مخصص الديون المشكوك في تحصيلها عن 

  ).يتناول الباب التالي تفاصيل ذلك (.دائنا) المدينين(طريق جعله مدينا مقابل جعل حساب العمالء 

    

End-of-Period Inventory Procedures   ) بأيجاز( ترة للمخزوناجراءات نهاية الف

  )سيعرضها بالتفصيل الكتاب في الباب الرابع     (

Perpetual Inventoryفي حالة اتباع نظام المخزون المستمر : اوال  

:المخزون بجعله مدينا كالتالي/ تثبت المشتريات مباشرة في حـ-

المخزون/ حـ  

)ات اجلةمشتري(المورد / حـ      

)مشتريات نقدية(النقدية / حـ      

.المشتريات بالكامل في نظام المخزون المستمر/وبذلك يستغني عن حـ
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بالتكلفة  بجعل حساب المخزون دائنا وحساب تكلفة البضاعة  يثبت بيع الوحدات المباعة -

مبيعات، وذلك  بطريقة عادية بأستخدام حساب البسعر البيعالمباعة مدينا، كما تثبت المبيعات 

: كما يلي

تكلفة البضاعة المباعة/ حـ  

)بالتكلفة(المخزون / حـ      

  

)مبيعات اجلة(المدينون / حـ  

) مبيعات نقدية(النقدية / حـ  

)بسعر البيع(المبيعات / حـ      

  

: رد بضاعة مشتراه للمورد-

المورد/ حـ  

المخزون/ حـ      

  

: رد بضاعة  مباعة من العمالء-

خزونالم/ حـ  

)بالتكلفة(تكلفة البضاعة المباعة / حـ      

  

مردودات المبيعات/ حـ  

)باالجل(المدينون / حـ      

)بسعر البيع) (بالنقد(النقدية / حـ      

  

وينقص  المخزون يزيد بالمشتريات والمردودات الداخلة/ ولذلك فأن رصيد حـ  

رصيد مخزون اخر المدة ) وال باولاو ا(، ومن ثم فأن رصيده يمثل مباشرة )بالتكلفة(بالمبيعات 

ويستغني في هذا النظام عن حسابي المشتريات . عادة قيود تسويات لهالمتاح، وال تجري  
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 المبيعات وذلك تكلفة

.الغراض تصوير قائمة الدخل

       

Periodic Inventoryون الدوري  في حالة اتباع نظام المخز: ثانيا  

المخزون طوال /  وال يتغير حـ. تمسك حسابات المشتريات ومردوداتها بطريقة عادية  

اما في نهاية المدة فيجب تعديله باقفال رصيد اول المدة في . الفترة حيث يبدأ برصيد اول المدة

يمة مخزون اخر المدة اوال وتتحدد ق. النتيجة/ النتيجة، واثبات مخزون اخر المدة في  حـ/ حـ

وطبقا لهذا  ". التكلفة او السوق ايهما اقل"بجرد الوحدات الطبيعية المتوفرة ثم تقييمها بطريقة 

النظام تتحدد تكلفة البضاعة المباعة باضافة مخزون اول المدة الي صافي  المشتريات ثم طرح 

.قيمة مخزون اخر المدة

  

باستخدام المعلومات السابقة لميزان المراجعة غير ( النظام ونتناول فيما يلي اهم قيود هذا   

):/1المعدل بمثال  وسيعرض الباب الرابع من الكتاب تفاصيل هذه المعالجات) 2(

  

المنهج التقليدي) أ(  

):قيد اقفال( اثبات مخزون اول المدة -

المتاجرة /  حـ2000  

)او البضاعة(المخزون /  حـ2000    

  

:ر المدة اثبات مخزون اخ-

بالتكلفة او السوق ايهما اقل)   او البضاعة(المخزون /  حـ6000  

المتاجرة/  حـ6000    

        

: حساب تكلفة البضاعة المباعة-

ويعرض . باضافة مخزون اول المدة الي صافي المشتريات ثم طرح قيمة مخزون اخر المدة    

بهذا الباب   .تفاصيل هذا الحسابقسم القوائم المالية 

www.infotechaccountants.com/phpBB2/index.php 
 
 
 Page 57 of 105



www.infotechaccountants.com 
Prof.: Mohammed Sherif Tawfik 

 
 
 

  

المنهج المعاصر) ب(  

) للمنهج المعاصر طبقا( يتميز حساب تكلفة البضاعة المباعة في نظام المخزون الدوري       

ولذلك فهناك اكثر من طريقة لتحديث حساب . بخصائص كل من قيود التسويات وقيود االقفال

واهم هذه الطرق . المخزون وتسجيل تكلفة المبيعات واقفال الحسابات االسمية المتعلقة بالبضاعة

يجعل مدينا بكل من ) مثل حساب المتاجرة(تقوم علي امساك حساب تكلفة البضاعة المباعة 

تكلفة مخزون اول  المدة وارصدة اقفال حسابات المشتريات والنقل للداخل، ويجعل دائنا بكل من 

لخصم تكلفة مخزون اخر المدة وارصدة اقفال حسابات مردودات ومسموحات المشتريات  وا

محل حسابات المشتريات ) مؤقت/حساب اسمي(وبذلك يحل حساب تكلفة البضاعة . المكتسب

والنقل للداخلومردوداتها ومسموحاتها  Purchases Returns and Allowances  

Transportation-inواخيرا يقفل رصيد هذا الحساب .  والخصم المكتسب في ميزان المراجعة

ستخدم او يظهر رصيده مطروحا من صافي المبيعات بقائمة االسمي في حساب النتيجة الم

)2(.الدخل /1وبالتطبيق علي ارصدة ميزان المراجعة غير المعدل للمثال   تستخدم القيود والشكل  

  :التالي

  

قيود التسويات:

تكلفة البضاعة المباعة/  حـ2000  

)اول المدة(المخزون /  حـ2000    

  

)اخر المدة(المخزون /  حـ6000  

تكلفة البضاعة المباعة/  حـ6000    

قيود االقفال:

تكلفة البضاعة المباعة/  حـ6400  

المشتريات/  حـ6400    

  

تكلفة البضاعة المباعة/  حـ1600  
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مصروفات نقل/  حـ1600       للداخل 

  

ومسموحات المشتريات مردودات /  حـ200  

تكلفة البضاعة المباعة/  حـ200    

  

نتائج هذه القيود علي حسابات البضاعة كما  يظهر ان تكلفة )  3-1 (    ويظهر الشكل التالي

: جنيه3800البضاعة المباعة في المثال تبلغ 

  
  

  

  

تكلفة البضاعة المباعة في نظام المخزون الدوري: ) 3-1(شكل 

  

  
مردودات المشتريات/ حـ             )بضاعة(المخزون / حـ    

_______________________      ________________________  

   رصيد ن200   اقفال200       قيد ت2000   رصيد ب2000

 رصيد ن6000

  

  

تكلفة بضاعة مباعة/ حـ       المشتريات/ حـ         

______________________    _______________________  

   مخزون اخر6000   مخزون اول2000         رصيد ن6400

   مردودات200  ات مشتري6400     اقفال6400    

  نقل.  م1600          

 اقفال3800              

          ______   ______
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          10000     10000
  ======  ======    مصروفات نقل للداخل/     حـ

_____________________

 اقفال1600   رصيد ن 1600

  

  

  )من ميزان المراجعة لمخزون اول المدة فقط(رصيد بداية المدة : رصيد ب   

رصيد نهاية المدة من ميزان المراجعة غير المعدل : رصيد ن

  في حساب النتيجة المستخدم) مؤقت(قيد اقفال حساب اسمي : اقفـال   

قيد تسوية: قيد ت   

     

  

  

  

  

  

 ميزان المراجعة المعدل بأثر التسويات1/4/6
بات للحسا) بالمخزون باستثتاء ما يتعلق منها(عقب ترحيل قيود التسويات السابقة   

)2(  : كما يلي/1يكون ميزان المراجعة المعدل باثر التسويات للمثال 

  

ه ( بالجني- )2 /1 مثال -)بدون تسويات المخزون(ميزان المراجعة المعدل باثر التسويات 

مــــدين دائـــــناســم الحســـاب
نقدية  17000

مدينون  4000
اوراق قبض  6500
)اول المدة(مخزون   2000
مين حريق مقدمتأ  1200
اثاث  2800

االت   10000

1700دائنون  

3500)طويل االجل(قرض البنك   
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30000)االسهم(رأس مال   

2500)غيرمخصصة(ارباح محتجزة   

17500مبيعات  

مردودات مبيعات  1100
مشتريات   6400

200مردودات مشتريات  

1000ايرادات خدمات اخري  

2400ئنايجار دا  

مصروفات نقل للداخل  1600
خصم مسموح به  900

مصروفات ادارية  2600
مصروفات بيع وتوزيع  3200

مصروف تأمين حريق  600

1000ايرادات خدمات اخري مقدمة  

ايراد ايجار دائن مستحق  200

300مستحقة) مرتبات(مصروفات ادارية   

مصروف استهالك االت  1000

1000استهالك االت) مخصص(مجمع   

مصروف الديون المشكوك فيها  400

400ديون مشكوك فيها) مخصص(مجمع   

61500 61500      مجموع

  

كما تبين من قيود الشكل (   اما في حالة مراعاة قيود تسويات المخزون طبقا للنظام الدوري 

:فيكون ميزان المراجعة المعدل كما يلي) السابق
  

)2( /  بالجنيه-1 مثال -) بما فيها تسويات المخزون(لمراجعة المعدل باثر التسويات ميزان ا

دائـــــنمــــديناســـم الحســاب
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نقدية  17000
مدينون  4000
اوراق قبض  6500
)اخر المدة(مخزون   6000
تأمين حريق مقدم  1200
اثاث  2800

االت   10000

1700دائنون  

3500)طويل االجل(قرض البنك   

30000)االسهم(رأس مال   

2500)غيرمخصصة(ارباح محتجزة   

17500مبيعات  

مردودات مبيعات  1100
تكلفة البضاعة المباعة  3800

1000ايرادات خدمات اخري  

2400ايجار دائن  

خصم مسموح به  900
مصروفات ادارية  2600
مصروفات بيع وتوزيع  3200

وف تأمين حريقمصر  600

1000ايرادات خدمات اخري مقدمة  

ايراد ايجار دائن مستحق  200

300مستحقة) مرتبات(مصروفات ادارية   

مصروف استهالك االت  1000

1000استهالك االت) مخصص(مجمع   

مصروف الديون المشكوك فيها  400

400ديون مشكوك فيها) مخصص(مجمع   
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61300 61300       مجموع
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   Financial Statements  اعداد القوائم المالية 1/4/7
وفيما يلي اهم هذه القوائم . اعداد القوائم المالية عقب اعداد ميزان المراجعة المعدليمكن 

) يعرض الباب الرابع من الكتاب تفاصيل ومبررات اعداد هذه القوائم (  :طبقا لمعايير المحاسبة

  

)) بالجنيه-  )2 /1ل مثا ( 1×19 قائمة الدخل عن عام      
17500              مبيعات

)1100(          مردودات المبيعات) -(

)900(          خصم مسموح به) -(

ــــــ              

15500            صافي المبيعات

:تكلفة المبيعات) -(

2000        اول المدة) مخزون(بضاعة 

:صافي المشتريات(+) 

6400        مشتريات  

)200(  0620     مردودات مشتريات) -(  

1600      مصاريف نقل للداخل(+)    

ـــــ            

9800      تكلفة بضاعة متاحة للبيع  

)6000(    اخر المدة) مخزون(بضاعة ) -(  

3800      ـــــ          تكلفة البضاعة المباعة 

_____                   

11700        )الدخل(   اجمالي الربح                

:لمستمرةتستنزل مصاريف االعمال الرئيسية ا

2600    مصروفات ادارية  

3200  مصروفات البيع والتوزيع  

600  مصروف تأمين الحريق  

400  مصروف ديون مشكوك فيها  

1000   مصروف االستهالك  
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)7800(     ـــــ        

               _____

3900            دخل االعمال الرئيسية المستمرة

:نتائج االعمال االخري

1000    ايراد خدمات اخريمتنوعة+ 

2400         ايراد ايجار دائن

        ____      3400

              _____

ا  7300        في الدخـــــل صــ  

              =====

القوائم او التقارير    ويجدر االشارة الي ان المنهج المعاصر والمعايير المحاسبية يستخدمان 
لتسهيل )بدال من الحسابات الختامية( المالية صال المعلومات وظيفة اي الموضحة وغيرها 

ذلك ان تلك القوائم تعرض نفس معلومات الحسابات الختامية ولكن غالبا . للمستخدمين العامين

نقل المعلومات لهؤالء المستخدمين، وذلك  بأستخدام العرض الرأسي باالضافة والخصم لتسهيل

حي الفنية بعيدا عن التفاصيل الفنية للمدين والدائن والحسابات واالرصدة وغيرها من النوا

يضاف لذلك ان استخدام القوائم باالضافة والخصم الرأسي يتيح بسهولة بيان . المحاسبية

المحاسبية كأظهار صافي المبيعات وتكلفة المبيعات وتكلفة  العالقات الكائنة بين العناصر

ا وهذ. البضاعة المتاحة للبيع ودخل االعمال الرئيسية المستمرة وغيرها بمقوماتها المختلفة

اصال كاطراف  ويرجع ذلك الن االخيرة معده. يصعب بيانه باستخدام الحسابات ذات الجانبين

ز واالفصاح دوج واالثبات واتمام اجراءات االقفال وليس كأسلوب امثل للعرضللقيد الم

. علي المستخدمين العامين Disclosure

  

او  طبقا لطريقة وكما هو موضح بالقائمة بعالية، يراعي عرض عناصر قائمة الدخل  

، حيث تجزأ القائمة الي Multiple-step Income Statementالخطوات المتعددة ) نمط(شكل 

. اجزاء اساسية وذلك لتسهيل مهمة المستخدمين في التحليل المالي وتقدير التدفقات النقدية

ت العادية فبالنسبة للجزء العلوي يراعي ان يقدم قياسا للدخل العادي او المتكرر من النشاطا
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)متعددة المراحل(ملخص نموذج قائمة الدخل 

×××              صافي المبيعات

×××              تكلفة المبيعات) -(

                     ____  

×××            )الربح(اجمالي الدخل = 

  

  )×××(   تستنزل مصاريف االعمال الرئيسية المستمرة)  -(  

                _____  

×××        دخل االعمال الرئيسية المستمرة=   

غير الرئيسية وغير المتكررة واالستثنائية(نتائج االعمال االخري +   

×××  )لتغير في الطرق المحاسبية   وغير المستمرة والمتوقفة واثر ا  

ـــــ                

  ×××       صافي الدخــــل      

  

  

2×19   )نموذج القائمة االفقية (/31/12قائمة المركز المالي في 
:التزامات متداولة      :           اصول متداولة

  دائنون1700         نقدية13000

      ايرادات اخري مقدمة1000       مدينون4000  

      مصاريف ادارية مستحقة300  ون مشكوك فيها مخصص دي400-  

3600____          _____

  3000        اوراق قبض6500

:التزامات ثابتة          مخزون6000

  )طويل االجل(  قرض البنك 3500        تأمين حريق مقدم1200
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ا يراد ايجار دائن مستحق   200

_____
30500

حقوق الملكية :        :اصــول ثابتــة

  )مساهمات(  رأس المال  30000          اثاث2800

  منقولة من القائمة(    ارباح محتجزة 5800        االت10000  

)السابقة_______           مخصص استهالك1000-  

9000    ______       35800 

_______        _______
42300          42300
=====          ======

  

معادلة (مة المركز المالي وكما هو موضح بالقائمة بعالية، يراعي عرض عناصر قائ  

طبقا الهم (بمراعاة التبويب المحاسبي التالي ) حقوق الملكية+ التزامات = اصول : الميزانية

  ):المعايير المحاسبية

  

:االصول  

. )الباب الثاني والرابع من الكتاب ( االصول المتداولة او االصول قصيرة االجل) 1

االستثمارات ستثمارات قصيرة االجل تظهر ضمن مجموعة بمراعاة ان اال) ان وجدت () 2

االصول المتداولة، ولذلك فان مجموعة االستثمارات تقتصر علي االستثمارات طويلة االجل 

).يوضح الباب الثالثكاستثمار الشركة القابضة في اسهم رأس مال الشركات التابعة، كما س(

. )الباب الخامس ( الكاالصول الثابتة مع بيان التكلفة االصلية ومجمع االسته) 3

 واالصول الثابتة غير الملموسة واالصول الثابته كمجمع مصاريف التأسيس: االصول االخري) 4

.)يتناول الباب الخامس تفاصيل ذلك(القابلة للنفاد كالموارد الطبيعية 

  

: وحقوق الملكيةااللتزامات  

  .ة او دورة نشاط ايهما اطولقصيرة االجل اي التي تستحق خالل سن: االلتزمات المتداولة) 1
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طويلة االجل اي التي تستحق بعد اكثر من سنة او دورة ): الثابتة(االلتزمات طويلة االجل ) 2

.نشاط

رأس المال او حقوق الملكية يتعين عرضها طبقا لقواعد معينة في الشركات المساهمة : ) 3

رأس مال االسهم ورأس من مساهمات المساهمين وتتضمن (بحيث تظهر راس المال المدفوع 

 واالرباح المحتجزة غير )االحتياطيات(واالرباح المحتجزة المخصصة ) المال االضافي

 واالرباح المحتجزة غير المخصصة (الحرة).المخصصة

  

ويالحظ ان العرض السابق لقائمة المركز المالي تم طبقا للنموذج االفقي، ويمكن ان   

تتطلب الئحة قانون سوق المال (ر المتداخل او المتداخل يكون العرض طبقا للنموذج الرأسي غي

رأس المال + االصول الثابتة : بنمط  القائمة الرأسية المتداخلة 1992 لسنة 95المصري رقم 

يعرض (االلتزامات طويلة االجل + حقوق الملكية  ) = خصوم متداولة–اصول متداولة (العامل 

ويجدر . )الملحق بهذا الكتاب هذا النموذج" اسب االليبرنامج نظام المحاسبة المالية علي الح"

.االشارة الي ان القوائم المالية ذات الغرض العام ال تقتصر علي هذه القوائم فحسب
  

Year-End Closing  1/4/8 اقفال الحسابات في نهاية المدة  
لك ، وذ)المؤقتة(يقوم هذا االجراء علي التخلص من ارصدة جميع الحسابات االسمية   

في  Income Summaryملخص الدخل / حـ(عن طريق اقفال تلك االرصدة في حساب النتيجة 

وهذا االجراء يتم ). المنهج المعاصر او حسابي المتاجرة واالرباح والخسائر في المنهج التقليدي

للفترة وتحويلها الي حسابات ) الخسارة/ الربح (االول هو المكان حساب نتيجة النشاط : لسببين

 لحصر مصروفات  ارصدة تلك الحسابات االسمية صفرا تمهيداقوق  الملكية، والثاني جعلح

 من نقطة البداية وهي الصفر. وايرادات العام التالي

  

المعدل بعد (ويتم هذا االجراء عموما بجعل حسابات االيرادات مدينة برصيدها   

سابات المصروفات دائنة برصيدها مقابل جعل حساب النتيجة المستخدم دائنا، وجعل ح) التسويات

وعقب تحديد نتيجة النشاط تنقل الي قسم . المعدل مقابل جعل حساب النتيجة المستخدم مدينا

(باستخدام حساب رأس المال في المنشأت الفردية وشركات االشخاص حقوق الملكية بالميزانية 
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االرباح المحتجزة  او ب  قائمة توزيع االرباح والخسائر بالباب السادس من الكتاب، وحسا–

ويعرض الشكل التالي ملخص هذه  المراحل . )في الشركات المساهمةحساب توزيع االرباح 

:(/1بالتطبيق علي مثال  2(

  ملخص اجراءات اقفال الحسابات االسمية: )4-1(شكل 
  المبيعـــات      /  حـ        تكلفة البضاعة المباعة/        حـ

__________________________    ________________________  

   رصيد ن17500   اقفال17500       اقفال3800    رصيد ن3800

  

  ايجار دائن      / حـ        مردودات المبيعات/ حـ  

________________________  __________________________    

   رصيد ت2400   اقفال2400       اقفال1100   رصيد ن1100

  

  ايرادات خدمات اخري     /         حـ      خصم مسموح به/ حـ  

________________________  __________________________    

   رصيد ت1000   اقفال1000       اقفال900   رصيد ن900

  

  )     نتيجة النشاط(مخص الدخل /      حـ      مصروف تأمين حريق/        حـ

________________________  __________________________    

   كل20900 كل المصروفات  13600       اقفال600   رصيد ت600

  االيرادات                  

  )اقفال( صافي دخل 7300      مصروف استهالك االت/        حـ

          __________________________  االرباح المحتجزة/ حـ

  _________________________       اقفال1000   رصيد ت1000

   رصيد ب2500   توزيعات4000            

   صافي الدخل7300   رصيد ن5800      مصروف ديون مشكوك فيها/      حـ

__________________________      _____    _____

9800    9800       اقفال400   رصيد ن400

            =====    =====
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/    حـ        مصروفات ادارية/           حـ التوزيعات

_________________________  __________________________    

   اقفال4000   نقدية4000       اقفال2600   رصيد ت2600

  

  رصيد نهاية مدة: رصيد بداية مدة    ن: ب    مصروفات البيع والتوزيع/      حـ

      __________________________  قيد تسوية جردية: ت

   المدين هو الحسابقيد اقفال طرفة: اقفال       اقفال3200   رصيد ت3200

  الذي حعل مدينا وطرفه الدائن هو الحساب            

  .الذي جعل دائنا طبقا السهم الشكل            

)المنهج التقليدي( الحسابات الختامية 1/4/9 

:عقب اجراء قيود االقفال وترحيلها تكون حسابات النتيجة كما يلي
 المتاجـــرة عن عام / حـ  19×1

________________________________________________________________

   مبيعات17500        مخزون اول المدة2000

     مردودات مشتريات200          مشتريات6400

اخر المدة) مخزون(   بضاعة 6000        مردودات مبيعات1100

  مصروفات نقل للداخل1600

   خصم مسموح به900

)بحمجمل الر(االرباح والخسائر /  حـ11700

_______        _______
23700          23700

=======        =======

:تكلفة البضاعة المباعة كما يلي/ المتاجرة رصيد حـ/ وطبقا للمنهج المعاصر يمكن ان يقفل في حـ

)حالة استخدام حساب تكلفة البضاعة المباعة( المتاجـــرة عن عام / حـ 19×1

_______________________________________________________________

    مبيعات17500        تكلفة بضاعة مباعة3800

  مردودات مبيعات1100

    خصم مسموح به900

)مجمل الربح(االرباح والخسائر /  حـ11700
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______         _______
17500          17500
=====          ======

  

  

 االرباح والخسائر عن عام / حـ  19×1

________________________________________________________________

)مجمل الربح(المتاجرة /   حـ11700         مصروفات ادارية2600

   ايراد خدمات اخري متنوعة1000       مصروفات البيع والتوزيع3200

   ايجار دائن2400         مصروف تأمين الحريق600

   مصروف استهالك االت1000

 الديون المشكوك فيها     مصروف400

ينقل لحساب االرباح المحتجزة) الدخل(  صافي الربح 7300

_______ ______         
15100          15100

======        =======

.حساب ملخص الدخل وقد سبق بيانهما )طبقا للمنهج المعاصر(كما تشمل الحسابات الختامية    

  

 Post-Closing Trial  1/4/10 ميزان المراجعة بعد قيود االقفال Balance
عقب قيود ) خطوة اختيارية ضمن مراحل الدورة المحاسبية(قد يعد ميزان مراجعة ثالث   

ويتضمن هذا الميزان ارصدة حسابات ). المصروفات وااليرادات(االقفال للحسابات المؤقتة 

تزال  ي ال، وهي ارصدة الحسابات الت)الحسابات الحقيقية(االصول وااللتزامات وحقوق الملكية 

ويظهر هذا . مفتوحة عقب قيود االقفال وتظهر بالكامل في قائمة المركز المالي في نهاية الفترة

:الميزان كما يلي
  

  19×31/12/1ميزان المراجعة بعد قيود االقفال في 
رصيد دائن  رصيد مدين      اسم الحساب  

    13000          نقدية
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4000          مدينون

6500        اوراق قبض

6000       )خر المدةا(مخزون 

1200        نأمين حريق مقدم

2800          اثاث

10000          االت

  1700              دائنون

3500          )طويل االجل(قرض البنك 

  30000            )االسهم(رأس مال 

  5800        )غير مخصصة(ارباح محتجزة 

  1000          ايرادات خدمات اخري مقدمة

200      ايراد ايجار دائن مستحق

  300        )مستحقة) مرتبات(رية مصروفات ادا

1000        استهالك االت) مخصص(مجمع 

  400        الديون المشكوك فيها) مخصص(مجمع 

______            ______   
          43700    43700  
          ======  ======  

  

Work Sheet   التسويات(استخدام ورقة العمل ( 11 1/4/
ضمن امكان استخدام ورقة تتضمن دورة المحاسبة المالية خطوة اختيارية اخري تت  

. لتسهيل تجميع وتعديل ارصدة حسابات االستاذ وتصوير القوائم المالية) التسويات(العمل 

كل منها به عمودين فرعين احدهما للمدين واالخر (وتشمل القائمة عادة خمسة اعمدة رئيسية 

هذه االعمدة و. باالضافة لخانة اسماء حسابات االستاذ Ten-column Work Sheet) للدائن

تشمل ارصدة ميزان المراجعة غير المعدل، التسويات، ميزان المراجعة بعد التسويات، قائمة 

  .الدخل، قائمة المركز المالي
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بدورة المحاسبة المالية وتتمثل اهمية ورقة العمل في تجميع كل العناصر المتعلقة   

مع تحديث ارصدة الحسابات افقيا اوال دوج للقيم باعداد القوائم في مكان واحد، واالدخال المزو

، )ارصدة ميزان المراجعة المعدل= التسويات + ارصدة ميزان المراجعة غير المعدل (باول 

وامكان اعداد التقارير المالية دون التأثير علي الدفاتر والسجالت، ومن ثم تسهيل اعداد القوائم 

 هذا الي جانب امكان Interim Financial Statements) الشهرية او الربع سنوية(الفترية 

التحقق اوال باول من التوازن الرأسي لمجاميع اعمدة القائمة لكشف االخطاء الحسابية 

وتصحيحها بسهولة، هذا عالوة علي سهولة تنفيذها علي الحاسب االلي باستخدام برامج 

"  .االلكترونية الممتدة  الجداول EXCEL اكسل" مثل برنامج  Electronic Spreadsheets

  

وملحق الكتاب (االطالع علي ملحق هذا الباب  ونظرا لتعدد مراحل اعداد القائمة فيوصي  

علي ) التسويات( تطبيق اجراءات اعداد ورقة العمل احيث يتضمن) بشأن استخدام الحاسب االلي

اكسل "طبقا لبرنامج الكتاب مع برنامج الجداول االلكترونية (الحاسب االلي بمثال عملي 
.( ) EXCEL تحت نظام النوافذ WINDOWS(،  1/1وباستخدام البيانات الكاملة لمثال
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اسئلة للمراجعة

  

.عرف المحاسبة المالية وحدد الفئات التي تستفيد من نتائجها)  1(

  .حدد بالتفصيل الوسيلة التي تستخدمها المحاسبة في ايصال نتائجها للمستفيدين)  2(

:عرف كل مما يلي)  3(

 االيرادات- المصروفات - حقوق الملكية - االلتزامات -االصول   

ماهي اهداف التقارير المالية ذات الغرض العام ؟)  4(

لماذا يعتمد المنهج المعاصر للمحاسبة علي القوائم المالية بدال من الحسابات الختامية في )  5(

تضمنان نفس البيانات تقريبا ؟عرض المعلومات علي الرغم من انهما ي

:اذكر امثلة الحداث تسفر عن)  6(

 نقص اصل وزيادة اصل اخر-   نقص اصل ونقص التزام -  

 نقص التزام وزيادة التزام اخر-  

هل العمليات التالية تمثل عمليات تسجلها المحاسبة ؟ لماذا ؟)  7(
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  االجل رد عميل لبضاعة بيعت ب-   شراء حاسب الي علي الحساب-  

 اجراء مقابلة لتعيين محاسب-   سحب المالك لنقدية الستخدام خاص-  

. اصدار امر لشراء بضاعة تسلم الشهر القادم-  

:اذكر اسماء الحسابات المدينة والدائنة لالحداث التالية)  8(

   تحصيل نقدية من عميل بيع اجل-     اصدار فاتورة لعميل-  

وقود لسيارة نقل بالمنشأة شراء -   شراء مهمات علي الحساب-  

؟)مؤقتة(لماذا يطلق علي المصروفات وااليرادات حسابات اسمية )  9(

ما هي مزايا واهمية استخدام اليومية في تسجيل العمليات؟)  10(

حدد ما اذا كان كل حساب مما يلي حساب اسمي او حقيقي ومكان ظهوره بالقوائم )  11(

 مجمع استهالك السيارات  - المخزون السلعي -المستحقة  المرتبات -ايجار مقدم : المالية

 مصروف مرتبات رجال  البيع - المهمات -ايراد الخدمات المقدمة - المعدات المكتبية -

. فوائد مستحقة- ايجار دائن مقدم -

لماذا يجعل حساب المشتريات مدينا سواء تم الشراء بالنقد او باالجل؟  ولماذا يستنزل )  12(

  من تكلفة البضاعة المتاحة للبيع ؟) في نظام المخزون الدوري(اخر المدة مخزون 

ما هي الفروق بين ارصدة ميزان المراجعة قبل االقفال وبعد االقفال بالنسبة للحسابات )  13(

 - المدينون -  النقدية- حسابات االيرادات - حسابات المصروفات -الدائنون : التالية

.استهالك االثاث) مخصص(مجمع  -مصروف استهالك االالت 

ما هي القيود التالية، وما هي اهمية اجرائها ؟) 14(

 قيود االقفال -قيود التسويات     

ماهي وظيفة ومكونات حساب تكلفة البضاعة المباعة في نظامي المخزون الدوري )  15(

.والمستمر

د تم الشراء الغراض  جنيه، وق8850تكلفة شراء حاسب الي مع وحدة الطباعة تبلغ  ) 16(

المشتريات مدينا / قام محاسب المنشأة باثبات الشراء بجعل حـ. االستخدام المكتبي

.حدد اثر هذا الخطأ علي القوائم المالية للمنشأة  في سنة الشراء. بالقيمة
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  )1(ملحق رقم 

  اساسيات تركيب وتشغيل
  " علي الحاسـب االلـيةـة الماليـ المحاسبنظام"برنامج 

“Financial Accounting System on PC” 
   

  محمد شريف توفيق. د: اعداد وتطوير
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  الشاشة االفتتاحية للبرنامج

  
  

  مقدمة 
نظـام  "يل برنـامج      يتناول هذا الملحق التقديم لخصائص ومحتويات واساسيات تـشغ            

باللغة العربية، والذي قام المؤلف بتطويره بالكامل       " المحاسبة المالية علي الحاسب االلي    

:  ويجدر االشارة في البداية الي عدة اعتبارات1".االنترنت"وعرض خصائصه علي شبكة    

 نسخة مصغرة ومحدودة االمكانيـات      –تتاح علي قرص الليزر المرفق بهذا الكتاب        ) 1(

بدون االنظمة الفرعية   ( لالغراض التدريبية فقط     Setupذا البرنامج يمكن تركيبها     من ه 

، Crystal Reportsللعمالء والموردين والمخزون، وبـدون التقـارير الكريـستالية    

Help في ضـوء تـصنيفات      –يصنف هذا البرنامج    ) 2(،  )وبدون كل ملفات المساعدة     
                                                           

  http://mstawfik.tripod.com/sherif.htm : في موقع المؤلف علي شبكة االنترنت بعنوان 1
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 Executable file   في مجـال

مطور بلغة البيسك   ،  )ينفذ معظم وظائف نظام المحاسبة المالية اليدوي      (المحاسبة المالية   

 بلغة االلـة، كمـا انـه    Compiled to EXE Fileالمرئي ومترجم الي ملف تنفيذي 

عد البيانـات  يصنف من وجهة نظر مقومات البرنامج الي انه يستخدم تكنيك واساليب قوا 

حيـث  " باالنترنت"في الحفظ، ويعمل في بيئة نظام تشغيل النوافذ العربية، كما انه يرتبط             

".االنترنت"يتضمن من داخله متصفح شبكة 
 

  أهم خصائص البرنامج 
برنامج لنظام المحاسبة المالية يقوم علي القوائم المنـسدلة   • Pull-Down 

Menus ويعمل تحت نظام تشغيل النوافذ Windowsالعربية .  

 .امكان ادخال البيانات باللغتين العربية واالنجليزية •

 .امكان امساك حسابات اكثر من شركة واحدة •

عرض مستمر ومحدث اوال باول لقيم المجموعـات المحاسـبية الرئيـسية             •

 حقوق – التزامات ثابتة - التزامات متداولة – اصول ثابتة –اصول متداولة (

 .بعد ادخال كل قيد يومية)  صافي الدخل–صروفات  م– ايرادات –الملكية 

 Accounts Receivableلحـسابات العمـالء   : انظمة فرعيـة متكاملـة   •

 .Inventory والمخزون Accounts Payableوالموردين 

 عادية طبقا لنظام النوافذ العربية، وتعليمات مساعدة        Helpتعليمات مساعدة    •

 .HTMLبنمط 

 .Internet Browserانترنت ) متصفح(عارض  •

 ونظـام مخـزون   Periodic Inventory Systemنظام مخـزون دوري   •

 مع تسعير المنصرف بطريقة ،Perpetual Inventory Systemمستمر 

 .Weighted Averageالمتوسط المرجح 

 .Shortcut Menusقوائم منسدلة وقوائم مختصرة  •
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 Subsidiary Ledger ومـساعد  General Ledgerحسابات استاذ عام  •

 .Control Accountsومراقبة اجمالية 

 Chartاسم ورقم الحساب يدخل مرة واحدة وذلك عند انشاء دليل الحسابات  •

of Accountsاول مرة فقط . 

 طبقا لمعايير Balance Sheetعرض مستمر ومحدث لقائمة المركز المالي  •

 .المحاسبة المصرية

كـشوف حـساب   متكامل مع التحصيل وInvoicing Systemنظام فواتير  • 

 .العمالء ومع حسابات االصناف بأستاذ المخزن

 باللغة العربية الزرار البرنـامج، بمعنـي        IntelSensخاصية الحس الذكي     •

وضع المستخدم لمؤشر الفأرة علي أي من ازرار البرنامج يترتب عليـه ان             

 .يكتب علي الشاشة وظيفة الزرار باللغة العربية

 Crystalطباعـة عاديـة وطباعـة    (تالية عرض وطباعة القوائم المالية ال •

Reports:( 

 ).في أي وقت (Income Statementقائمة الدخل  .1

 ).في أي وقت (Balance Sheetقائمة المركز المالي  .2

 ).في أي وقت (Statement of Cash Flowsقائمة التدفقات النقدية  .3

 Statement of Suggested Profitقائمة التوزيعات المقترحة لالربـاح   .4

Allocationطبقا للتشريعات المصرية . 

فـي أي   (Retained Earnings Statementقائمة االرباح المحتجـزة   .5

 ).وقت

  

  تركيب البرنامج وبدء تشغيله 
   يتم تركيب النسخة المصغرة من البرنامج بالنقر المزدوج بالفأرة علي اسـم ملـف              

Setup.exe       رط ان يـتم تركيـب      ويـشت .  الموجود علي قرص الليزر المرفق بالكتـاب
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 بحيث يتعين علي المستخدم ان يدخل هذا المـسار          1GL\:Cالبرنامج في الدليل الفرعي     
Pathعندما يطلب منه ذلك اثناء مراحل التركيب .  

  

 وعقب انتهاء مراحل التركيب، يتم بـدء تـشغيل البرنـامج بفـتح قائمـة البـرامج                 

Programs        برنـامج نظـام   : الفـأرة علـي    بنظام تشغيل النوافذ، ثم النقر المـزدوج ب

وعقب ذلك ستظهر للمستخدم شاشة طلب      .  الظاهر ضمن هذه القائمة    2المحاسبة المالية   

ونظرا الستخدام نسخة طالب تدريبية مصغرة من البرنامج،        . ادخال شفرة الدخول التالية   

  :123فيدخل الطالب شفرة الدخول 

  
 تظهـر الـشاشة االفتتاحيـة       فـق  وعقب ادخال شفرة الدخول والضغط علي زرار موا       

للبرنامج، وعقب الضغط بالفأرة علي زرار بدء التشغيل بهذه الشاشة، تظهـر الـشاشة              

  :الرئيسية التالية للبرنامج
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، المجاميع المحاسبية   )طبقا لمعايير المحاسبة المصرية   (ازرار طباعة الميزانية الظاهرة     

د اليومية،  صف القوائم المنسدلةدائما محدثة باثر ادخال قيم قيو(الرئيسية 

  

  اهم قوائم البرنامج وشاشاته
  :فيما يلي محتويات القوائم المنسدلة بالبرنامج
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  :بالبرنامج" ملف" محتويات قائمة 
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  :بالبرنامج" عرض"فيما يلي محتويات قائمة 
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  :رنامجبالب" حسابات"فيما يلي محتويات قائمة 
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  :بالبرنامج" قيود يومية"فيما يلي محتويات قائمة 
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  :بالبرنامج" تقارير"فيما يلي محتويات قائمة 
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  :بالبرنامج" عمالء"فيما يلي محتويات قائمة 
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  :بالبرنامج" موردون"فيما يلي محتويات قائمة 
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  :بالبرنامج" مخزون"فيما يلي محتويات قائمة 
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  :بالبرنامج" اجراءات نهاية الفترة"فيما يلي محتويات قائمة 
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  :بالبرنامج" قوائم اخري"فيما يلي محتويات قائمة 

  
  ا
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ثانيملحق الباب ال    
  

  اعداد ورقة عمل التسويات الجردية وقوائم الدخل والمركز المالي 
   باستخدام برنامج الكتاب

  
   او المتوافقة معها والمحمل عليها كل من نظام النوافذ العربية IBMحاسبات(

WINDOWS والبرنامج الجاهز للجداول االلكترونية EXCEL(  

  

يتضمن كل مجموعـة البـرامج   ) Student CD2اسطوانة (ليزر مرفق بملحق الكتاب قرص * 

  .المحاسبية العربية المكتوبة لتحقيق االهداف التعليمية والتدريبية للكتاب

يفترض ملحق الكتاب المام القاريء باساسيات التعامل مع الحاسـب ومـع بـرامج الجـداول                * 

، وذلك  )بصفة خاصة " EXCELسل  اك"الجداول االلكترونية   ويفضل برنامج   (االلكترونية عموما   

  . 1الن التدريب علي تشغيل الحاسب والجداول االلكترونية ليست ضمن اهداف الكتاب

اسم البرنامج المحاسبي المختص باعداد ورقة عمل التسويات الجردية وقوائم الدخل والمركـز             * 

WSA.XLT: المرفق هو  الليزر  المالي الموجودة علي قرص      CD      اعـداد  ، وهو ملف برنـامج

ورقة العمل التسويات الجردية والقوائم المالية باللغة العربية مبرمج بازرار الشاشة ومعد علي             

وهذا الملف يتضمن ماكروهات     . شكل نموذج    TEMPLATEMacros    تنفيذ الوظائف المحاسبية 

.الالزمة لتشغيل ورقة العمل

  :رات المتعلقة بما يلياكساب المستخدم المعارف والمها) الملحق(هدف هذا البرنامج * 

  .ادخال ارصدة حسابات ميزان المراجعة غير المعدل الي ورقة عمل الحاسب االلي) 1(

.ادخال قيود التسويات الجردية الي ورقة عمل الحاسب) 2(

  .اظهار ارصدة ميزان المراجعة المعدل بأثر التسويات الحردية) 3(

  .لدخل وارصدة ميزان المراجعة المعدلاظهار رقم نتيجة النشاط مباشرة من قائمة ا) 4(

                                                           
محمد شريف توفيق، حسين محمد السلموني،  ابو : لمزيد من التفصيل بشأن الجداول االلكترونية انظر   1

  ).1999مكتبة المدينة، : الزقازيق(مقدمة الحاسب االلي وتطبيقاته التجارية زيد كامل السيد ، 
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  ).مع امكان طباعتها(تصوير القوائم المالية للدخل والمركز المالي بعد التسويات ) 5(

  

: اهم الخطوات العامة

ON فتح جهاز الحاسب االلي -  .95 وظهور الشاشة االفتتاحية لنظام تشغيل النوافذ 

) الثابـت (كتاب الي وحدة االقـراص الـصلبة         تحميل البرامج المطلوبة من القرص المرفق بال       -

Directory او في أي مجلد فرعي -   Drive c:\   يرغبه المستخدم او التشغيل مباشـرة مـن 

EXPLORE واللصق    من المسكـشف       باستخدام اوامر النسخ      -القرص المرن    Paste Copy 

  ).ضمن نظام تشغيل النوافذ االصدار العربي

  

بالتأشير بالفـأرة علـي رمـز او ايقونـة          " اكسل"داول االلكترونية   برنامج الج ) تشغيل( تحميل   -

او الـضغط علـي مفتـاح    ( ، ثم الضغط مرتان علي مفتاح الفأرة  EXCEL ICONالبرنامج 

وتتواجد االيقونة للبرنامج اما في قائمة بدء التشغيل ضمن مجموعة البرامج           ). االدخال   Enter

MOM (Office) او في شريط ادوات المكتب  Programs ويوضح الشكل . لشركة ميكرو سوفت

  :التالي هذه االيقونات بالشاشة االفتتاحية لنظام تشغيل النوافذ
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  Excel        الشاشة االفتتاحية لنظام تشغيل النوافذ وازرار الشاشة لتشغيل برنامج اكسل 

  

امجاو طلب تشغيل اكسل من قائمة البر  زرار برنامج اكسل بشريط المكتب
 

او من المستكشف بالضغط    ( تحميل ملفات البرنامج المحاسبي المطلوب من داخل برنامج اكسل           -

ملـف   : باستخدام االوامـر  ) بالفأرة مرتين علي اسم الملف الظاهر ضمن شاشات المستكشف        

 File Open C:\WSA.XLT.فتح 

  

:اهم الخطوات المحاسبية 

) وبأسـم ملـف جديـد     (شاشة ورقة عمـل جديـدة        بمجرد فتح الملف المطلوبة يظهر علي ال       -

ورقة عمل التسويات الجردية واعـداد قائمـة الـدخل          " بأسم   Templateمستخرجة من نموذج    

قابلة للتوسع الي عدد (، مخصص بها الحد االدني من الحسابات " وقائمة المركز المالي  عام        
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WSA.XLT .              الحظ يظهر في اعلـي الـشاشة ازرار تنفيـذ الوظـائف المحاسـبية

  ).ستخدامها مباشرة لتنفيذ الوظائف المحاسبية التالية بمجرد تأشير المستخدم عليها بالفأرةال

  : مفاتيح الوظائف المحاسبية الظاهرة علي ازرار الشاشة لبرنامج ورقة العمل هي-

 

  .  Control + aاضافة صف حساب اصل جديد لميزان المراجعة غير المعدل * 

  Control + Lجديد لميزان المراجعة غير المعدل ) التزام(اضافة صف حساب خصم * 

  .Control + eاضافة صف حساب مصروف جديد لميزان المراجعة غير المعدل * 

 Control + rاضافة صف حساب ايراد جديد لميزان المراجعة غير المعدل * 

.

  .Control + X)  مدين(اضافة صف حساب تسوية النشاء مصروف جديد * 

  .Control + V)  دائن( تسوية النشاء ايراد اضافة صف حساب* 

  .Control + S)  مدين (اضافة صف حساب تسوية النشاء اصل جديد او ايراد مستحق* 

 Control + t)  دائن(اضافة صف حساب تسوية النشاء التزام او مصروف مستحق * 

.Control + dالغاء صف اي حساب  * 

  ) الحروف الصغيرةLower caseستخدمة هي جميع الحروف االنجليزية الم: ملحوظة(

  

  :تطبيق محاسبي 

 يقوم البرنامج بتنفيذ كل اجراءات ورقة عمل التسويات واعداد قوائم الدخل والمركـز المـالي                -

:علي اساس العالقات التالية

  ارصدة ميزان المراجعة المعدل= ارصدة التسويات  + ارصدة ميزان المراجعة غير المعدل  

  )زان المراجعة المعدل تصنف بالحاسب بحسب طبيعتها الي قائمة الدخل والميزانيةارصدة مي(
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( 1( )  في نهاية العام بالجنيه الي ورقة /1مثال ( ادخل بيانات ميزان المراجعة التالي غير المعدل        -

:عمل الحاسب 
دائـــن            اسم الحساب  مـديـــن

        11000          نقدية  

  15800         مدينون  

    1200       ن حريق مقدمتأمي  

  1800      مهمات الحاسب االلي  

  54000      معدات الحاسب االلي  

  14700              دائنون  

  50900            رأس المال  

  1000        مسحوبات  

  34700          ايرادات خدمات مؤداه

  900          ايرادات استشارات مقدمة  

  2000         )ايجار دائن(ايرادات اخري   

  15600      مصروف المرتبات  

  2800      مصروف كهرباء وتليفون  

  

مـن لوحـة المفـاتيح    ( باالسهم   CursorKey يتم االدخال للحاسب بتحريك المؤشر المضيء -

Board (        الي الخلية المطلوبة، ثم ادخال بيانات الخلية)  ثم الضغط علي مفتاح    ) حروف او ارقام

Enter.االدخال 

) اوال بـاول  (التجميع رأسيا   ) 1: (بما يلي  عقب ادخال رصيد اي حساب يقوم الحاسب مباشرة          -

واعمـدة ارصـدة    ) غير المعـدل والمعـدل      (لجملة مجاميع ارصدة حسابات موازين المراجعة       

اظهار ) 2(حسابات قيود التسويات، وجملة الجانبين المدين والدائن بقائمتي الدخل والميزانية،           

عقب ادخال قيم (جة لقائمة المركز المالي نتيجة النشاط اوال باول في قائمة الدخل ونقل هذه النتي         

ارصدة حسابات ميزان المراجعة غير المعدل تظهر قائمة الدخل وقائمة المركز المالي كاملة قبل              

ونقله او تصنيفه مباشرة الـي      ) له تسوية جردية   لو(تحديث رصيد كل حساب     ) 3(،  )التسويات

  .قائمة الدخل او الميزانية بحسب طبيعته
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يتم مباشـرة باسـتخدام     ) او االلغاء مكتوب باللون االحمر علي الزرار      (بات جديدة    اضافة حسا  -

او بالوظـائف   ) ورقـة العمـل   (الفأرة للتأشير علي االزرار المبرمجة والمبينه اعلي الـشاشة          

.المحاسبية المحدده بعاليه

. ادخال التسويات يتم بالتأثير علي حسابين علي االقل-

)  سـت   - )1/1بـاقي مثـال     (لجردية المكملة لميزان المراجعة االخيـر        يتم ادخال التسويات ا    -

:وقيودها كما يلي) تسويات جردية

 مدين او دائـن فـي اعمـدة قيـود التـسويات             -يتم االدخال لمبلغ الحساب     : ملحوظة(

  امام اسم الحساب الموجود فـي ميـزان المراجعـة غيـر المعـدل، امـا بالنـسبة                    -

د في اسماء الميزان غيـر المعـدل فيـضاف اسـمه لقـسم              للحساب الجديد غير الموجو   

التسويات بورقة العمل كحساب جديد طبقـا لالجـراءات الـسابقة، ثـم يـدخل المبلـغ                 

):كما سيوضح بالتسوية االولي التالية

    

    

1/4/5 تسوية مصروف مدفوع مقدما طبقا لتصنيف الكتاب بقسم 

:1/9 تأمين الحريق يغطي عام يبدأ من -1

  )حساب تسوية مصروف جديد يضاف(مصروف التأمين / ـ ح400  

تأمين حريق مقدم/  حـ400    

حساب تأمين حريق مقدم موجود في الميـزان غيـر المعـدل بورقـة العمـل، لـذلك                  (

 جنيـه، امـا     400امام اسم هذا الحساب في عمود قيود التسويات الدائن يـدخل مبلـغ              

م وظيفـة اضـافة حـساب       حساب مصروف التأمين فهو غيـر موجـود لـذلك تـستخد           

او يـضغط  ( الي قـسم التـسويات بورقـة العمـل     Control + eتسوية لمصروف جديد 

المبـرمج والظـاهر فـي اعلـي     "  تسوية انشاء مـصروف جديـد  "مباشرة علي الزرار    

  ). جنيه الي عمود قيود التسويات المدين400ثم يدخل مبلغ ) الشاشة

  : جنيه700بالمخازن في نهاية العام تبلغ  اظهر الجرد ان مهمات الحاسب المتبقية -2

  )حساب تسوية مصروف جديد يضاف(مصروف مهمات مستعملة /  حـ1100  

مهمات الحاسب /  حـ1100    
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1/4/5 تسوية االيرادات المقدمة طبقا لتصنيف الكتاب بقسم    

    

ت المحصلة   جنيه من مبلغ استشارات الخدما     600 ادت المنشأة فعال خدمات استشارات قيمتها        -3

:مقدما

ايرادات استشارات مقدمة/  حـ600  

  )حساب تسوية ايراد جديد يضاف(ايرادات استشارات الحاسب /  حـ600    

  

1/4/5 تسوية المصروفات او االلتزامات المستحقة  طبقا لتصنيف الكتاب بقسم 

  

  : جنيه500 مرتبات المبرمجين المستحقة في نهاية العام تبلغ -4

وف المرتباتمصر/  حـ500  

  )حساب تسوية التزام جديد يضاف(مرتبات مستحقة /  حـ500    

  

1/4/5 تسوية االيرادات او االصول المستحقة  طبقا لتصنيف الكتاب بقسم 

  

  : جنيه1000 االيرادات المستحقة علي العمالء في نهاية العام تبلغ -5

  )حساب تسوية اصل جديد يضاف(ايراد خدمات مستحقة /  حـ1000  

ايراد خدمات مؤداه/  حـ1000    

   

1/4/5طبقا لتصنيف الكتاب بقسم )  االستهالك( تسوية البنود التقديرية 

  

  : جنيه5500 استهالك معدات الحاسب السنوي يبلغ -6

  )حساب تسوية مصروف جديد يضاف(مصروف استهالك المعدات /  حـ5500  

  )ة التزام جديد يضافحساب تسوي(استهالك المعدات ) مخصص(مجمع /  حـ5500    
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 عقب االدخال المزدوج لكل اطراف قيود االقفال السابقة يظهر الحاسب االلي مباشـرة نتيجـة                -

في )  أي ان الترصيد اوال باول الستخراج النتيجة      –صافي خسارة   / صافي دخل او ربح     (النشاط  

الـشكل التـالي الـذي      انظر  (قائمة الدخل وينقل هذه النتيجة مباشرة الي قائمة المركز المالي           

يوضح ورقة العمل كاملة كما تظهر علي شاشة الحاسب االلي بعد تنفيـذ جميـع االجـراءات                 

).السابقة

علي وحدة الطباعـة الملحقـة بالحاسـب        ( يمكن طبع ورقة العمل المطلوبة او أي اجزاء منها           -

"   :اكسل"بتنفيذ اوامر ) االلي

  .لوب طباعتها من ورقة العملالتظليل بالفأرة علي االجزاء المط)   أ(  

File Print: تنفيذ االوامر التالية من القائمة المنسدلة للملف)  ب(    .

:  تحفظ ورقة العمل علي وسيلة التخـزين الثـانوي المطلوبـة باسـتخدام اوامـر اكـسل                 -

--File Save As .ملف  حفظ بأسم 

:اعتبارات اخري 

 Periodic Inventoryظـام المخـزون الـدوري     معالجة مخزون او بضاعة اخر المدة طبقـا لن -

Method  تـتم مـن    في ورقة العمل علي الحاسب االلي        يمكن ان تتم بأكثر من طريقة ومنها ان

يتضمن اضافة حسابين تسوية جـدد االول كأصـل جديـد           ) جديد(خالل ادخال قيد تسوية واحد      

دائـن  ( والثاني كأيراد جديد     ،)مدين ومن ثم سيظهر مباشرة طبقا للبرنامج في اصول الميزانية         (

ولـذلك  . ، ويدخل لكل منهما نفس القيمة     )ومن ثم سيظهره برنامج الحاسب كأيراد بقائمة الدخل       

:يكون قيد التسوية المضاف في هذه الحالة

)حساب تسوية اصل جديد يضاف(مخزون اخر المدة / حـ×××   

)حساب تسوية ايراد جديد يضاف(مخزون اخر المدة / حـ×××     

  

  

  
  

  

  

www.infotechaccountants.com/phpBB2/index.php 
 
 Page 99 of 105



www.infotechaccountants.com 
Prof.: Mohammed Sherif Tawfik 

 
 

  
المراجع العربيــة: اوال

  

مكتبـة التكامـل،    : الزقازيق (محاسبة الشركات احمد هاني بحيري حماد، محمد شريف توفيق،        

1998.(

) تابع (215 العدد الوقائع المصريةالمعايير المحاسبية كإطار مكمل للنظام المحاسبي الموحد، 

 لسنة 2644قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم  و،1996 سبتمبر 23 -
،  بشأن اعتماد وسريان معايير المحاسبية كإطار مكمل للنظام المحاسبي الموحد1996

  .167 - 2ص 

  ).1990دار السالسل، : الكويت(،  نظرية المحاسبةعباس مهدي الشيرازي، 

.2002 جامعة القاهرة ،، كلية الهندسةالحاسب االلكتروني عبد الحكم فضل ايوب، 

المحاسـبة عـن    :  المجلد االول  -المحاسبة المالية محمد احمد العظمة، يوسف عوض العادلي،       

).1986ذات السالسل، : الكويت(االصول 

المحاسـبة عـن    :  المجلد الثاني  -المحاسبة المالية  محمد احمد العظمة، يوسف عوض العادلي،     

).1986ذات السالسل، : الكويت(ات المساهمة مصادر االموال والتقارير المالية للشرك

اندماج الشركات  :  المجلد  الثالث   -المحاسبة المالية محمد احمد العظمة، يوسف عوض العادلي،       

).1989ذات السالسل، : الكويت(المساهمة وتصفيتها والقوائم المالية الموحدة 

 –بادئ المحاسبة الماليـة  م  حامد عبد المعطي شعبان، عيشة السيد عطية،محمد شريف توفيق، 
.2001/2002مدينة مكتبة ال:  ، الزقازيقالجزء االول

تطبيقات الحاسب االلـي    بالمحاضرات و  2CD مقدمة المحاسبة المالية مع   محمد شريف توفيق،    
: ، الزقـازيق )الكتاب االول في سلسلة المنهج المعاصر في المحاسـبة        (تحت نظام النوافذ  

 شارع سعد   76 –تاذ للتصميمات الهندسية وخدمات الكمبيوتر       وشركة االس  مكتبة التكامل 

.2003  برج زينة الزقازيق،–زغلول 

 
REFERENCES 

مـــراجــــع الكتـــــــاب
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بالمحاضـرات   2CD  مـع  - الجـزء الثـاني      – مقدمة المحاسبة المالية  محمد شريف توفيق،    
الكتاب االول في سلسلة المنهج المعاصر في        (تطبيقات الحاسب االلي تحت نظام النوافذ     و

 وشركة االسـتاذ للتـصميمات الهندسـية وخـدمات         مكتبة التكامل : قازيق، الز )المحاسبة

.2003  برج زينة الزقازيق،– شارع سعد زغلول 76 –الكمبيوتر 

) الموحـدة (االندماج والقوائم المالية المجمعة     : المحاسبة المالية المتقدمة  محمد شريف توفيق،    
تاب الثالث في سلسلة المـنهج      الك (تطبيقات الحاسب االلي تحت نظام النوافذ     ب 2CD مع

.2003مكتبة التكامل : ، الزقازيق)المعاصر في  المحاسبة

 CD (Studentمـع   تطبيقات محاسبية متقدمة بأستخدام الحاسب االليف توفيق،،محمد شري

CD1, Postgraduate CD3)ــة ــالبرامج المرفق ــازيق ب ــة : ، الزق ــل مكتب التكام

 الكتاب مـن شـركة االسـتاذ للتـصميمات          ويطلب ايضا مع كل مرفقات     (2002/2003

). الزقازيق– منشية اباظة – شارع سعد زغلول 76الهندسية وخدمات الكمبيوتر 

التحلـيالت  ) 2: (االستخدامات العلمية للحاسب االلي تحت نظـام النوافـذ         محمد شريف توفيق،  
 الثـاني   الكتاب ( مع تطبيقات بحثية   - SPSSWINاالحصائية البحاث العلوم االجتماعية     

.1996مكتبة التكامل، الزقازيق، ) في سلسلة االستخدامات العلمية للحاسب االلي

التحليالت االحصائية لبحوث العلوم : دليل البرنامج التدريبي للحاسب االلي محمد شريف توفيق،
 3Postgraduate CD مع ،7ر5 اصدار - SPSSاالجتماعية باستخدام برنامج 

.98/1999 للتصميمات الهندسية وخدمات الكمبيوتر، شركة االستاذ: الزقازيق

الجداول االلكترونية اكسل : دليل البرنامج التدريبي للحاسب االليمحمد شريف توفيق، 
EXCEL  - 97 (8 اصدار – بناء الجداول واجراء الرسومات وبرمجة اكسل( ،
.98/1999شركة االستاذ للتصميمات الهندسية وخدمات الكمبيوتر، : الزقازيق

وزيع االلكتروني لمعلومات تقارير االعمال بالتطبيق      التمدي الحاجة لتنظيم    " شريف توفيق،    محمد

 ،"، واساليب التنفيذ والمحاسبة عن عمليات التجـارة االلكترونيـة          القطاع المصرفي  علي

 يوليـو   – كلية التجارة جامعة االسكندرية      –االفاق والتحديات   : مؤتمر التجارة االلكترونية  
  .314 – 239 المجلد االول، ص -2002
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ورقة عمل بشأن تشخيص اهم المشاكل الناجمة عن التجارة االلكترونيـة           " شريف توفيق،    محمد

 كليـة   –االفاق والتحديات   : مؤتمر التجارة االلكترونية   "علي المستوي القومي وسبل حلها    
  .677 – 673 المجلد الثاني، ص -2002 يوليو –التجارة جامعة االسكندرية 

تنفيذ عمليات التجارة االلكترونية والتحاسب الـضريبي       "،  نعيم فهيم حنا  . ، د  شريف توفيق  محمد

 – كلية التجارة جامعة االسكندرية      –االفاق والتحديات   : مؤتمر التجارة االلكترونية   ،"عنها
  .80 – 25 المجلد االول ، ص -2002يوليو 

مات تقارير االعمال ومدي الحاجة لتنظيم جانبـه        وزيع االلكتروني لمعلو  الت" شريف توفيق،    محمد

االدارة ) دورية(مجلة   ،" في القطاع المصرفي   متغيرات المفسرة دراسة اختبارية لل  : المالي
 العدد  – 41 المجلد   - المملكة العربية السعودية   – الرياض   – معهد االدارة العامة     – العامة

  . 162 – 107، ص 2001 ابريل –م 1422 محرم –االول 

:  االلكتروني علي شبكة االنترنت وتقيـيم جهـود تنظيمـه          المالي التقرير" شريف توفيق،    محمد

- العلمية لتجارة االزهـر   مجلة  ال ،" في القطاع المصرفي   المؤثرةدراسة اختبارية للعوامل    

  .275 – 229، ص 2001يناير  - 26العدد  ، جامعة االزهر–كلية التجارة بنين 

لدعم البحث  "  INTERNETانترنت"ف الشبكة الدولية للمعلومات توظي"محمد شريف توفيق، 

 بحث مقـدم الـي      -" تطبيق علي مجاالت البحث المحاسبي واالفصاح االلكتروني      : العلمي

 – كلية التجارة جامعة الزقـازيق       - المؤتمر العلمي الثاني لكلية التجارة جامعة الزقازيق      

). 1998 نوفمبر الزقازيق  –

تقييم الدارسين واعضاء هيئات التدريس لمقرر استخدامات الحاسب االلي "ق، محمد شريف توفي

 بحث -" دراسة اختبارية: علي مستوي مرحلة الماجستير بكلية التجارة جامعة الزقازيق

 كلية - بمؤتمر دور الحاسوب في التعليم التجاري وانعكاساته علي بيئة االعمالمنشور 

  ).1995 اكتوبر-امعة االمارات العربية المتحدة العلوم االقتصادية واالدارية بج

ة في بيالرئيسية لتطوير بناء المعايير المحاس رؤية مستقبلية نحو المحاور"محمد شريف توفيق، 

مجلة ، "منهج تنظيمي للسياسة المحاسبية علي المستوي الكلي: المملكة العربية السعودية
 - 167، ص )1987، سبتمبر 55، العدد ةممجلة االدارة العا:  الرياض (االدارة العامة

235.  
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قياس متطلبات العرض واالفصاح العام وتقييم مدي توافرها في التقارير " محمد شريف توفيق، 

، "المالية للشركات المساهمة وفي معيار العرض واالفصاح  بالمملكة العربية السعودية

، ص )1989 ، فبراير 61عدد مجلة االدارة  العامة، ال: الرياض (مجلة االدارة العامة

113-201.

تطوير النظام المحاسبي الستيعاب محاسبة وقوائم التدفقات النقدية كبديل " محمد شريف توفيق، 

، "ة لتطوير معايير المحاسبة السعوديةيدراسة اختبار: لقوائم مصادر واستخدامات االموال

 ص ،)1991، ابريل 70عدد مجلة االدارة العامة، ال: الرياض (االدارة العامة  مجلة 

85 - 157.  

تقييم اهم المعايير المحاسبية التي اصدرها الجهاز "محمد شريف توفيق وحمدي محمود قادوس، 

مجلة البحوث ، "المركزي للمحاسبات في ظل هدف اصالح المسار المحاسبي المصري
).1997 العدد االول، -كلية التجارة : الزقازيق  (التجارية

دراسة اختبارية الستخدام المدخل االيجابي في "فيق وحمدي محمود قادوس، محمد شريف تو

: الرياض (مجلة االدارة العامة، "بناء المعايير المحاسبية في المملكة العربية السعودية

  .162- 93، ص )1991، اكتوبر 72مجلة االدارة العامة، العدد 

ع االعمال واصالح المسار المحاسبي دور معايير المحاسبة في تطوير قطا"محمد شريف توفيق، 

كلية : جامعة المنصورة (مؤتمر تطوير قطاع االعمال في مصر، "منهج تنظيمي: المصري

.47، ص )1992التجارة، ابريل 

دور معايير المحاسبة في دعم سوق المال واصالح المسار المحاسبي "محمد شريف توفيق، 

، " المحاسبي لخدمة اهداف المستثمرينمنهج تنظيمي لتطوير العرض واالفصاح: المصري

كلية التجارة وادارة االعمال، جامعة (، العلمية للبحوث والدراسات التجارية المجلة

.178 - 148 ، ص 1991، المجلد الخامس العدد الثاني )حلوان، القاهرة

 1234العدد : القاهرة( االهرام االقتصادي، "حتمية االصالح المحاسبي"محمد شريف توفيق، 

.31ص ) 1992سبتمبر 

دليل اضافي عن الحاجة لتطوير تنظيم السياسة  المحاسبية في ظل "محمد شريف توفيق، 

دراسة اختبارية لتطوير القياس واالفصاح عن التدفقات النقدية : االصالح االقتصادي
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المؤتمر العلمي الثاني للجمعية العلمية 
).1993ابريل : القاهرة (للمحاسبة والمراجعة والنظم

االصالح المحاسبي في ظل : مالحظات محاسبية علي الئحة سوق المال"محمد شريف توفيق، 

، 16 - 14ص ) 1993 يونيه 1273العدد : القاهرة (االهرام االقتصادي، "توسيع الملكية

43.  

 25، العدد الجريدة الرسمية: القاهرة( باصدار قانون سوق المال 1992 لسنة 95قانون رقم 

).1992 يونيه 22 -مكرر

 22، العدد الجريدة الرسمية: القاهرة( بشأن قانون التأجير التمويلي 1995 لسنة 95قانون رقم 

).1995 يونيه 2 -مكرر

 باصدار الالئحة التنفيذية لقانون 1993 لسنة 135قرار وزير االقتصاد والتجارة الخارجية رقم  

).1993 ابريل 8 - 81 العدد الوقائع المصرية: القاهرة( المال، سوق

القاهرة  (القياس واالفصاح المحاسبي في معايير المحاسبة المصريةهشام حسن عواد المليجي، 

  ).1999دار النهضة العربية، : 

 الموحد المعايير المحاسبية كإطار مكمل للنظام المحاسبيالهيئة العامة لشئون المطابع األميرية، 
.1996، القاهرة لمسايرة المعايير المحاسبية الدولية

 مقدمة في المحاسبة الماليـة    يوسف عوض العادلي، محمد احمد العظمة، صادق محمد البسام،          

).1986ذات السالسل، : الكويت(
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المراجع االجنبيـــــة: ثانيا
 
Awadallah, A. Questions, Exercises, and Problems on Part Two of 

Accounting (Cairo: Faculty of Commerce, Cairo University, 1999). 
Financial Accounting Standards Board,  Statement of Cash Flow, Statement 

of Financial Accounting Standards No. 95 (Connecticut; Stamford: 
FASB 1988). 

Financial Accounting Standards Board,  Accounting for Certain Investments 
in Debt and Equity Securities, Statement of Financial Accounting 
Standards No. 115 (Connecticut; Norwalk: FASB 1993). 

Financial Accounting Standards Board,  Objectives of Financial Reporting 
by Business Enterprises,  Statement of Financial Accounting Concepts  
No. 1  (Connecticut; Stamford:   FASB 1978). 

Financial Accounting Standards Board,  Qualitative Characteristics of 
Accounting Information, Statement of Financial Accounting Standards 
No.  2 (Connecticut; Stamford:  FASB 1980). 

Financial Accounting Standards Board,  Recognition and Measurement in 
Financial Statement of Business Enterprise, Statement of Financial 
Accounting Standards No. 5 (Connecticut; Stamford:  FASB 1984). 

Financial Accounting Standards Board,  Accounting Standards-Original 
Pronouncements  (New York: McGraw-Hill, Inc.,  1989).   

The Institute of Chartered Accountants in England and Wales, International 
Accounting Standards (London :  Dotesios Ltd.,  1988). 

Keiso, Donald E. and Jerry J. Weygandt,  Intermediate Accounting (New 
York: John Wiley & Sons, Ninth Edition, 1998). 

Larson, Kermit D. and Paul B. W. Miller,  Financial Accounting  (Chicago: 
Richard D. Irwin, Sixth Edition, 1995). 

Meigs, Robert F. and Walter B. Meigs, Accounting:  The Basis for Business 
Decisions   (New York: McGraw Hill  Book Company, 1996). 

McKelvy, Mike, Ronald R. Martinsen, Jeff Webb and Bob Reselman,Using 
Visual BASIC 5 (IN: Que Corporation, 1999). 

Socha, John, Don Rahmel and Devra Hall, Teach Yourself Visual Basic 5 
(New York: Henry Holt & Co. Inc.,1997). 
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   المتقدمـةالمحاسبــة الماليــة

ندماج والقوائم المالية المجمعة للشركات المساهمةاال
 الحاسب االلي تحت نظام النوافذطبيقاتت ببرامج 2CDمع 

  

محمـد شريـف توفيـق. د. أ 
  دكتوراه الفلسفة في المحاسبة

  جامعة والية بنسلفانيا بالواليات المتحدة

  مدير مركز البحوث والدراسات التجاريةوأستاذ المحاسبة المالية 

كلية التجارة جامعة الزقازيقوالمنسق االكاديمي لشعبة اللغة االنجليزية ب
Email: sherif_tawfik@yahoo.com 

http://mstawfik.tripod.com 
http://mstawfik.tripod.com/sherif.htm 

http://www.mstawfik.7p.com 
http://www.mstawfik.bizhosting.com 

)الطبع والنشر محفوظة للمؤلفالبرمجة وحقوق جميع (

   مصر- الزقازيق – شارع المكتبات –مكتبة المدينة : الناشر

CDللبرامج المرفقة بالكتابوشركة االستاذ للتصميمات الهندسية وخدمات الكمبيوتر 
  2228987/012 مصر ت – الزقازيق – منشية اباظة – شارع سعد زغلول 76

2003/2004
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  
  

ُثمَّ ُردُّوْا ِإَلى الّلِه َمْوَالُهُم اْلَحقِّ َأَال َلُه اْلُحْكُم َوُهَو 
   )62: األنعام (َأْسَرُع اْلَحاِسِبيَن 

  
  صدق اللـه العظيم              
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  

  

 تغيرات كبيرة علي المستويين العالمي والمحلي لمست مختلف حقبة الماضيةالت شهد  

جوانب المحاسبة، واحدثت تغيرات جذرية سواء من  ناحية اطارها الفكري او اسلوب ممارسة 

 واالستفادة من  مخرجاته او الفهم السليم لطبيعة المحاسبة ودراستها او اجراء  العمل المحاسبي

  .   بحوثها

  

فعلي المستوي العالمي اتجه عدد كبير من دول العالم الي تنظيم  السياسة المحاسبية له   

 Accounting Standardsمن خالل عدة اجراءات اهمها اصدار معايير المحاسبة 

 Conceptual Frameworkت تلك المعايير تحديد االطار الفكري وقد شمل. والمراجعة

للمحاسبة بحسب الظروف البيئية للدولة الي جانب تنظيم قدر مناسب من المزاوالت  

  -:وقد ترتب علي هذا  التغيير ما يلي.  المحاسبية بها بحسب تلك الظروف) الممارسات(

  

ية المعنية بتنظيم العمل المحاسبي في معظم  تحول اهتمام االجهزة والهيئات الرسمية والمهن-

 الي االهتمام بتحديد اهداف -الدول من العمل علي التوصل الي المباديء المحاسبية المقبولة 

لمحاسبية، هذا الي اوالخصائص النوعية لجودة المعلومات  المحاسبة ومفاهيمها وحدودها

الت المحاسبية بما يتالئم مع الظروف جانب صياغة المعايير او الضوابط المنظمة الهم المزاو

  .البيئية لكل دولة

  
  مـقـدمـــــــة

  
   التغيرات المحاسبية المعاصرة ومنهج الكتاب
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 تحول االهتمام من مجرد اعتبار المحاسبة اداة تسجيل وتبويب وتلخيص عمليات المنشأة الي -

اعتبار المحاسبة نظام معلومات متكامل او وسيلة قياس وايصال معلومات متعددة عن نشاطات 

أحتياجات قطاعات عديدة من المستفيدين لمعلومات المنشأة، بحيث تفي الي اكبر حد ممكن ب

  .متنوعة يحتاجونها الغراض االستثمار والتمويل والتقييم

  

 تحول االهتمام من تصوير الحسابات الختامية التقليدية الي اعداد قوائم وتقارير مالية متعددة -

والدخل الشامل تعكس مكونات وتفاصيل نتائج النشاط طبقا لنماذج متعددة من قوائم الدخل 

كما ترتب علي ذلك ايضا توجيه اهتمام متزايد نحو . والمركز المالي والتدفقات النقدية وغيرها

 وتطور سبل االفصاح - خصوصا للشركات المساهمة -مهام اعداد واستخدام التقارير المالية 

 معايير تنظيم عن المعلومات المالية وغير المالية في تلك التقارير من خالل تطبيق العديد من

  .المزاوالت

  

 فيما يتعلق بدراسة المحاسبة المالية فقد تحول االهتمام من اعتبارها مجموعة من الطرائق -

واالجراءات التي ينبغي تذكرها وتطبيقها بطريقة الية الي ضرورة دراسة ومتابعة تأصيلها 

لجوانب االجرائية طبقا  جنبا الي جنب مع ا،)االهداف والمفاهيم والمعايير والحدود(الفكري 

لمعايير المزاوالت وذلك لتسهيل فهمها من ناحية، والمكان تقييم نماذج القياس المختلفة 

  .خصوصا من حيث مدي وفائها باهداف التقارير المالية للمستخدمين من ناحية اخري

  

ا مذهال في  فيما يتعلق بتنفيذ العمل المحاسبي واقعيا، فقد شهد العقدان الماضيان ايضا تقدم-

واساليب وتكنولوجيا المعلومات وشبكات االتصال والمعلومات الدولية تقنية الحاسبات االلية 

تجهيز ومعالجة وحفظ واسترجاع البيانات عرف بثورة المعلومات، وقد ترتب علي هذا التقدم 

االنخفاض المستمر في اسعار الحاسبات واحجامها مع الزيادة المضطردة في امكاناتها 

ومنذ نهاية السبعينات اخذ هذا التقدم نمطا بالغ السرعة حيث انخفضت تكاليف . لمختلفةا

الحساب االلي بسبب انخفاض تكاليف االجهزة والبرمجيات، واصبح استخدام االنظمة 

وقد تأثرت  . االلكترونية للمعلومات في متناول معظم المنشأت وجزءا متكامال مع نشاطاتها

www.infotechaccountants.com/phpBB2/index.php 
 Page 4 of 106



www.infotechaccountants.com 
Prof.: Mohammed Sherif Tawfik 

 

  

 كما شهد العقد االخير ايضا تقدما مذهال في تقنية الحاسبات االلية وانظمة التشغيل الالتينية -

 Windows النوافذ ، واخيرا ظهور نظام تشغيل وشبكات المعلومات واالتصاالتوالعربية

 Object Oriented Programming شيئيةبرمجة الكائنات ال(العربية والبرمجة الشيئية 

(OOP) وما اعقبهما من تطوير األنظمة المحاسبية اآللية المتقدمة التي تعمل تحت نظام 

  ."انترنت" ومن خالل شبكة المعلومات الدولية النوافذ

  

هيره في الواليات المتحدة االمريكية، بدا اهتمام محاسبي   الش2001 سبتمبر 11 منذ احداث -

  .  بالمحاسبة المالية عن الكوارث واالزمات- علي المستوي العالمي والمحلي –متزايد 

  

 فيما يتعلق بالبحوث المحاسبية فقد اتجهت في االونة االخيرة نحو مجاالت الدراسات االيجابية -

Positive Theoryالفرضيات باستخدام االساليب االحصائية المتقدمة   والمعملية واختبار

البرامج االحصائية الجاهزة  ) حقائب(بمعاونة الحاسب االلي عموما ومن خالل استخدام حزم 

.  Computer Statistical Packages

        

وعلي المستوي المحلي فقد شهدت الساحة المصرية ايضا خالل الفترة االخيرة تغيرات   

كلية ضخمة شملت تحرير االسعار وتحرير التجارة الخارجية واسعار الصرف واتباع اقتصادية هي

سياسات مالية ونقدية متعددة تستهدف الحد من عجز الموازنة وترشيد االئتمان وتشجيع 

االستثمار الخاص، هذا عالوه علي صدور كل من قوانين االستثمار وقطاع االعمال العام 

وسوق المال والئحته التنفيذية، واتجاه الحكومة الواضح ) والتابعةالشركات المساهمة القابضة (

بدال من سياسات التخطيط المركزي الذي ) قاعدة توسيع الملكية(نحو تطبيق  سياسة الخصخصة 
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وفي ضوء هذه المتغيرات العديدة والمتالحقة الي جانب ان المكتبة العربية تزخر   

بالعديد من المؤلفات في اصول او مبادئ المحاسبة المالية، فيكون من االهمية بمكان ايضاح 

وابدأ بايضاح هدف . ا واهم االعتبارات التي روعيت في اعدادهسبب اضافة هذا الكتاب اليه

اندماج الشركات المساهمة واعداد (المحاسبة المالية المتقدمة عرض موضوعات  الكتاب وهو

(Student CD2)   محاسبية  مع ))الموحدة(القوائم المالية المجمعة  CD ملحقة بالكتاب تشمل

 بمنهج معاصر يتناسب مع اهم -علي الحاسب االلي ة محاسبية اساسية ومتقدمتطبيقات برامج 

  -:المتغيرات السابقة، وبصفة خاصة ما يلي

  

  . كمدخل للكتاب عرض اساسيات المحاسبة المالية بمفهومها المعاصر-

كما تقدم في )  تقارير وغيرها- يوميات -حسابات ( عرض مقومات نظام المحاسبة المالية -

 باللغة في الواقع العملي خصوصا بالتطبيق علي الحاسب االليقاعات الدرس مقارنة بوضعها 

  .الذي طوره المؤلف" نظام المحاسبة المالية علي الحاسب االلي"العربية طبقا لبرنامج 

 تقديم تعاريف المصطلحات الرئيسية المستخدمة اوال باول، مع مراعاة ان تكون التعاريف -

مقومات االطار الفكري المعاصر للمحاسبة دقيقة طبقا لنظرية المحاسبة ومتمشية مع 

Conceptual Framework  .  واهم  توصيات المجامع المهنية المختصة

باللغة العربية باستخدام الحاسب والقوائم المجمعة  بيان اسلوب اعداد القوائم والتقارير المالية -

 تتضمن CDليزر ) قرص(لحق به اسطوانة ي نهوفي هذا الشأن فأن الكتاب يتميز با. االلي

اعداد  لتحقيق اهداف الكتاب خصوصا - اعدت خصيصا بواسطة المؤلف -مجموعة برامج 

باللغة العربية، بحيث يمكن تحت نظام النوافذ التقارير والقوائم المحاسبية علي الحاسب االلي 
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WINDOWS 

OOP).  شيئيةباستخدام برمجة الكائنات ال

  

وبناء عليه يمكن القول بأن الكتاب يقدم من ناحية موضوعات اساسيات المحاسبة   

قا لمحتويات هذا المقرر المعتمدة طبقا لما يجب ان يعرض طبوالمحاسبة المالية المتقدمة المالية 

 - وغير مسبوقه -اضافة ملموسة من اهم الجامعات المعترف بها، ومن ناحية اخري يقدم 
 من بأستخدام الحاسب االلي باللغة العربيةالتي يتناولها بشأن تنفيذ العديد من المهام المحاسبية 

  .2Student CDخالل 
  

لكتاب تسهيل مهمة اكتساب المعرفة المحاسبية وباالضافة الي ما سبق فقد روعي في ا  

  :من خالل

  . وبدايته التركيز علي المصطلحات والتعاريف الهامة بصورة واضحة علي صفحات الكتاب-

 استخدام االشكال واالمثلة االيضاحية كلما كان ذلك ممكنا بما يتيح للدارس ادراك ترابط -

ايضاحية ) Transparenciesشفافات (ح المكونات، وللقائم بالتدريس استخدامها كشرائ

.هامة لقاعات الدرس

 بوضوح في بداية كل باب وملخص Learning Objectives تحديد االهداف التعليمية -

.النقاط الرئيسية به

 التسلسل المنطقي لموضوعات الكتاب وذلك بالبدء من المداخل، ثم االنتقال لتفاصيل المعالجات -

  . المختصةطبقا لمعايير المحاسبة) خصوصا المستحدثة(رير المالية المحاسبية واعداد التق

فهرس تفصيلي للمحتويات بحيث يوفر للقاريء والقائم بالتدريس المرونة   تزويد بداية الكتاب-

  .الكاملة في اختيار الموضوعات المناسبة وفقا لتباين خطط الدراسة وخلفيات الدارسين

مثلة المحلولة وامثلة المراجعة واسئلة المناقشة وتمرينات  تزويد الكتاب بعدد كاف من اال-

  .قصيرة وتمرينات شاملة
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 تزويد الكتاب بمحتويات صفحة المؤلف العربية -

http://mstawfik.tripod.com/sherif.htm  كما تظهر علي الشبكة المعلومات الدولية 

  ".انترنت"

 عليه CDبقرص ليزر  – الول مرة في مرجع محاسبي عربي – تزويد الكتاب -
نظام المحاسبة المالية علي الحاسب "نسخة تدريبية مصغرة من برنامج المؤلف 

بحيث يتيح للدارس انشاء دليل الحسابات واجراء قيود اليومية وترحيلها " االلي
لحسابات االستاذ واعداد ميزان المراجعة والقوائم المالية علي الحاسب االلي باللغة 

  .راق عمل اكسل المبرمجة العداد القوائم المجمعة علي الحاسبالعربية، كذلك او
  

 كما استخدم في  "المنهج المعاصر في المحاسبة" ويود المؤلف االشارة الي ان مفهوم  

هذا الكتاب يشير الي المنهج القائم علي تحقيق وظائف المحاسبة المالية بشأن قياس وايصال 

ية واالجتماعية لخدمة اهداف فئات المستخدمين او المعلومات عن نشاطات الوحدات االقتصاد

: متخذي  القرارات ، وذلك في ضوء

مقومات االطار الفكري )    . للمحاسبة )Conceptual Framework 1

 الصادرة عن التنظيمات المحاسبية Accounting Standardsالمعايير المحاسبية ) 2(

  .حليالمهنية واالكاديمية علي المستويين العالمي والم

 النظمة المحاسبة المالية بما يتمشي Computer Processingمقومات التشغيل االلي ) 3(
  . العربية)OOP(مع احدث ما وصلت اليه صناعة البرمجيات 

  

سلسلة " في ثالثالكتاب الويجدر في هذا الشأن االشارة الي ان هذا المؤلف يمثل   

Modern Approach  :والتي تتضمن، "  في المحاسبةالمنهج المعاصر 
ي تحت        بالمحاضرات  و     CD مقدمة المحاسبة المالية مع   :  الكتــــاب األول  ات الحاسب االل تطبيق

.نظام النوافذ
اني اب الث طة:   الكت ة المتوس بة المالي   Intermediate Financial Accounting  المحاس

ات علي الحاسـب االلـي تحـت نظـام          ملحق للتطبيق الشركات المساهمة مع    
.النوافذ
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اب الثالث   ة   : الكت ة المتقدم االنـدماج   Advanced Financial Accounting  المحاسبة المالي
تطبيقـات   لل CD للشركات المساهمة مع  ) الموحدة(والقوائم المالية المجمعة    

.علي الحاسب االلي تحت نظام النوافذ

 Studentرفق به م( تطبيقات محاسبية متقدمة بأستخدام الحاسب االلي: الكتاب الرابع 

3Postgraduate CD, 1CD(.  

  

وقد روعي في جميع كتب هذه السلسلة اهم التغيرات المحاسبية المعاصرة السابق   

التدفقات النقدية ضمن  تناول االتجاهات المستحدثة العداد تقاريرتاالشارة اليها، باالضافة الي 

  . وغيرهاالتقارير المحاسبية ذات الغرض العام

  

  المتقدمةفيهدف اساسا الي تغطية موضوعات المحاسبة الماليةثالث  للكتاب الوبالنسبة  

بواقع اربع (بمنهج معاصر مع تنفيذ بعض تطبيقاتها علي الحاسب االلي في فصل دراسي واحد 

، وذلك للدارسين في الجامعات والمعاهد العليا الذين سبق لهم ) اسبوعا تقريبا17ساعات  لمدة 

  :كما يمكن ان يخدم الكتاب الفئات التالية. المحاسبة المالية) اصول او مبادئاو (دراسة مقدمة 

 فئات الدارسين التي تحتاج لمقدمة شاملة في المحاسبة المالية وتقاريرها المالية في القطاع -

الخاص طبقا للمنهج المعاصر، وذلك المكان متابعة ودراسة موضوعات المحاسبة المالية 

  .ة وباقي فروع المحاسبةالمتوسطة والمتقدم

.في موضوعات المحاسبة الماليةباللغة العربية  فئات المهتمين بتطبيقات الحاسب االلي -

علي باللغة العربية  فئات المهتمين بتصميم وتشغيل انظمة المعلومات المحاسبية عمليا -

  .الحاسب االلي

والتقارير المحاسبية المالية  فئات المشاركين في دورات تدريبية تتعلق باعداد البيانات -

باسلوب يدوي او ) التغيرات في حقوق المالك والتدفقات النقدية(خصوصا المستحدثة منها 

  .علي الحاسب االلي

فئات المهتمين عموما بالتنمية الذاتية للمعارف والمهارات المتعلقة بتجهيز ومعالجة البيانات  -

  .المحاسبية يدويا وبأستخدام الحاسب االلي
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ات المهتمين باعداد القوائم المالية المجمعة للشركات المساهمة وكذا تطبيقاتها علي فئ -

  .الحاسب االلي

  

ويراعي في كل حالة اختيار عناصر الكتاب بحسب هدف المقرر والتأهيل العلمي   

السابق للدارسين، كما يوصي باالطالع علي قائمة مراجع الكتاب الختيار المصادر المحاسبية 

  . متعلقة بالحاسب االلي المناسبة للمقرر المطلوب تغطيتهوتلك ال

  

  

 واخيرا اسأل اهللا عز وجل ان اكون قد وفقت في تقديم مادة علمية وعملية تثري   

  .المكتبة العربية وتعود  بالنفع علي امتنا، واهللا من وراء القصد

  

  

  محمد شريف توفيق. د            

  

  2003يناير 
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 – باللغة العربية    "نظام المحاسبة المالية علي الحاسب االلي      Software برنامج    "

 7+  يومـا    120 بفترة   TRYمقيدة الصالحية   / محدودة االمكانيات   (نسخة تدريبية   
وبدون التقارير  وبدون االنظمة الفرعية للعمالء والموردين والمخزون،        -) ايام سماح 

وبدون ملفات المساعدة، وبدون اجراءات االقفـال فـي         ) للقوائم المالية (الكريستالية  

 قوائم ماليـة    – ميزان مراجعة    – استاذ   -يومية  : وتشمل هذه النسخة  . نهاية الفترة 

وهي نسخة مصغرة تناسب االحتياجات التدريبية للدارس مـستخرجة         (متعددة عادية   

 –)  الكامل للمؤلف والمخصص اصال للمنشأت المستهدفة للربح       من البرنامج االصلي  

 
CD Programs Included with the Book 

علي قرص ليزر بيان باسماء برامج الحاسب االلي المرفقة بالكتاب 
   وملخص اهم محتويات وخصائصCD2مدمج 

"برنامج نظام المحاسبة المالية علي الحاسب االلي "
Financial Accounting System on PC 

  
                محمد شريف توفيق. د. اعداد أ

ACCOUNTRONIC Software  
AccountSoft Inc. 
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ضـرورة ان يكـون     ويراعـي   . setup.exeCabs وتوابعه   

 .1GL\:C في الدليل الفرعي installationالتركيب 
  

يـستخدم لتركيـب   .  التنفيذي لبرنامج نظام المحاسبة المالية  الملف: GL.exe ملف

وفي هذه الحالة يقوم المستخدم     . عذر التركيب من الملف السابق     ت حالة فيالنظام فقط   

 الملف  هذا Copy ثم يقوم بنسخ     ،C:\GL1 الدليل او المجلد الفرعي      بأنشاءبنفسه  

)GL.exe (  وملفMSVBVM60.DLL داخل الـدليل الفرعـي       الي C:\GL1 .

ـ       وال. GL.exeويتم بدء التشغيل من الملف       بة  يمكن تركيب برنامج نظـام المحاس
 Windows Millennium عليها نظـام التـشغيل   المركبالمالية علي األجهزة 

.  للحماية ال يعمل مع نظام التشغيل االخير فقـط         المستخدم Lock ان برنامج    بسبب
 ينصح المؤلف بان يقوم المستخدم بتحديث نظـام تـشغيله الـي             االخيرةوفي الحالة   

Windows 2000 او Windows XP، كيب وتشغيل نظـام   يستطيع تروبذلك
 . تامةبكفاءةالمحاسبة المالية 

 ومعظم ملفات الـ    ، Autorun.inf، Menu.exe وملفات SRC الفرعي   الدليل

RootAuto Run هي الالزمة للتشغيل التلقائي : االخري  . المدمجللقرص   
Slide Show ملف العروض الصورية  لعرض شـرائح   Power Point  كـل 

 اسم الملف   -"  نظام المحاسبة المالية علي الحاسب االلي      برنامج"شاشات ومحتويات   

FAS2.pps. 
ورقـة  (اعداد ورقة عمل التسويات الجردية وقوائم الدخل والمركز المـالي            برنامج   

 EXCELاكـسل  عمل مبرمجة بازرار الشاشة معدة من برنامج الجداول االلكترونية     

 .WSA.xlt  اسم الملف- الباب االول بالكتاب -)باللغة العربية
ورقة عمـل   ( حل مثال ورقة عمل التسويات الجردية وقوائم الدخل والمركز المالي            

 باللغة  EXCELاكسل  مبرمجة بازرار الشاشة معدة من برنامج الجداول االلكترونية         

 .WSA1.xls اسم الملف - الباب االول بالكتاب -) العربية
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عدة  كل تعليمـات المـسا   help ملفات  helpgl.doc, helpgl.htm  باللغـة 

 .للمؤلف" نظام المحاسبة المالية علي الحاسب االلي"العربية لبرنامج 
 لبيان حدود وامكانيات وحماية الملكية الفكرية لمحتويـات هـذا           Text ملف النص    

  .Disclaimer محمد شريف توفيق txt. اسم الملف -الكتاب وقرص الليزر 
 Power Pointالعروض الـصورية  ملفات  :  Lectures ملفات الدليل الفرعي

 .لكل المحاضرات التي سبق تقديمها لمقرر مقدمة المحاسبة المالية
ملفات اكسل الوراق العمل المبرمجة  : Int Acc Adv Acc ملفات الدليل الفرعي 

 .لمقرري المحاسبة المالية المتوسطة والمحاسبة المالية المتقدمة
  

 محمية بقانون حماية الملكية الفكرية الكتابالمرفقة بهذا جميع برامج الحاسب االلي الواردة و(

) علي موافقة كتابية من المؤلفالحصول يحظر النشر واالقتباس قبل – 2002لسنة 

 
بـصورته  " برنامج نظام المحاسبة المالية علي الحاسب االلـي       "لمزيد من التفاصيل عن     

  ":انترنت"بكة المعلومات الدولية  يرجي زيارة المواقع التالية للبرنامج علي ش–الكاملة 
  :نظام المحاسبة المالية علي الحاسب االليبرنامج 

  
http://mstawfik.tripod.com 

http://mstawfik.tripod.com/accountronic 
http://www.mstawfik.7p.com 

http://mstawfik.tripod.com/sherif 
http://mstawfik.tripod.com/sherif.htm 

http://www.geocities.com/sherif_tawfik/accountronic.html 
http://www.sherif_software.peachhost.com 

Sٍlide Show  http://members.tripod.com/MSTawfik/fas1.htm 

  
  :لمحة سريعة عن اهم خصائص البرنامج الكامل

 "نظام المحاسبة المالية علي الحاسب االلي"
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ACCOUNTRONIC Software  قمحمد شريف توفي. د. اعداد  أ 

  
  

  

  
  

 )شكل الشاشة الرئيسية للبرنامج(
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برنامج لنظام المحاسبة المالية متكامل باللغة العربية علي الحاسب االلي تحـت             •

 .نظام النوفذ العربية

 .متعدد الشركات •

 تسمح بالتكبير والتـصغير  Crystal Reportsتقارير مالية كريستالية متعددة  •

 .والطباعة

ستمر ومحدث اوال باول علي الشاشة للمجموعات المحاسبية الرئيسية         عرض م  •

 – االصـول الثابتـة      –مجموع قـيم االصـول المتداولـة        : بعد كل قيد لما يلي    

 – االيـرادات    – حقـوق الملكيـة      – االلتزامات الثابتـة     –االلتزامات المتداولة   

 كذلك عرض مـستمر ومحـدث اوال بـاول علـي          .  صافي الدخل  –المصروفات  

 .الشاشة لقائمة المركز المالي طبقا لمعايير المحاسبة المصرية

 ، مع اربعة WIN Help ، HTML Help: تعليمات المساعدة باللغة العربية •

 .امثلة ايضاحية شاملة لالنظمة الفرعية للعمالء والموردين والمخزون

 .استاذ مساعد واستاذ عام •

 .زون والفواتيرانظمة فرعية متكاملة للعمالء والموردين والمخ •

 .انظمة المخزون الدوري والمستمر •

 .لقائمة المركز المالي وطبقا لمعايير المحاسبة المصرية) معاصر(عرض عادي  •

عرض قوائم المركز المالي والدخل واالرباح المحتجزة والتدفقات النقدية في أي            •

 .وقت

 .انترنت من داخل البرنامج) عارض(متصفح  •

ـ  التجـارة  خاصـية  • -E-Commerce/Eالمحاسـبة االلكترونيــة  /ةااللكتروني

Accounting :      بحيث يجعل متصفح    البرنامجيمكن باالتفاق مع المؤلف تعديل 

 علي شبكة االنترنت،    للشركةانترنت بالنظام يفتح علي موقع التجارة االلكترونية        

 ثـم   االلكترونيـة، فيقوم المحاسب بالحصول من الموقع علي بيانات المبيعـات          
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 حـسابات  بياناتشرة لحسابات المبيعات االلكترونية المختصة بقواعد     يدخلها مبا 

 .Online Accounting Processingالنظام 

:التالية" االنترنت "مواقع من التفاصيل راجع لمزيد
http://mstawfik.tripod.com/sherif.htm                                     

http://mstawfik.tripod.com                                     
http://mstawfik.tripod.com/accountronic                                     

http://www.mstawfik.7p.com                                     
http://mstawfik.tripod.com/sherif                                     

http://www.geocities.com/sherif_tawfik/accountronic.html                                     
http://www.sherif_software.peachhost.com  

ٍ             http://members.tripod.com/MSTawfik/fas1.htm  

  

  

  الماليــة نظـام المحاسبـة برنامج
   الحاسـب االلـيعلي 

2 اصـدار – العربيـة باللغة
  

 شريـف توفيـقمحمـد. د. أ : داعدا
المحاسبة الفلسفة في دكتوراه

   المتحدةبالواليات والية بنسلفانيا جامعة
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 مركز البحوث والدراساومديرسبة المالية   ت التجارية المحاأستاذ

الزقازيق التجارة جامعة كلية
Email: sherif_tawfik@yahoo.com  

http://mstawfik.tripod.com 
http://mstawfik.tripod.com/accountronic 

http://mstawfik.tripod.com/sherif.htm 
http://www.mstawfik.7p.com 

http://www.sherif_software.peachhost.com 
) والطبع والنشر محفوظة للمؤلفالبرمجةجميع حقوق (

 للتصميمات الهندسية وخدمات الكمبيوتراالستاذشركة : الناشر  

987 ت – الزقازيق – منشية اباظة - زينةبرج –سعد غلول   2228/012 شارع 76
2002/2003  
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  بيان عناوين البريد االلكتروني ومواقع االنترنت للمؤلف
  
  

  
  

  نظام المحاسبة المالية علي الحاسب االلي
  محمد شريف توفيق. د. اعداد  أ 

  
  

  عناوين البريد االلكتروني للمؤلف: اوال
  

              sherif_tawfik@yahoo.com   
             sherif_tawfik@hotmail.com 

         mstawfik@accountancyworld.com 
  
  
  

  عناوين مواقع االنترنت للمؤلف: ثانيا
  
  

             http://mstawfik.tripod.com          
         http://mstawfik.tripod.com/accountronic  

           http://mstawfik.tripod.com/accountsoft  
             http://mstawfik.tripod.com/sherif    
             http://mstawfik.tripod.com/sherif.htm  

       http://mstawfik.tripod.com/accountronic.htm          
http://www.geocities.com/sherif_tawfik/sherif.html    

http://www.geocities.com/sherif_tawfik/accountsoft.html    
          http://www.sherif_software.peachhost.com  

ٍSlide Show  http://members.tripod.com/MSTawfik/fas1.htm 
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"ملفات :    Student CD1  باللغـة  "نظام المحاسبة المالية علي الحاسب االلـي 

 120 بفتـرة    TRYمقيدة الصالحية   / محدودة االمكانيات   ( نسخة تدريبية    –العربية  

 وبدون االنظمة الفرعية للعمالء والمـوردين والمخـزون،         -)  ايام سماح  7+ يوما  

وبـدون ملفـات المـساعدة، وبـدون        ) للقوائم المالية (وبدون التقارير الكريستالية    

 ميـزان   – اسـتاذ    -يوميـة   : خةوتشمل هذه النس  . اجراءات االقفال في نهاية الفترة    

وهي نـسخة مـصغرة تناسـب االحتياجـات         ( قوائم مالية متعددة عادية      –مراجعة  

التدريبية للدارس مستخرجة من البرنامج االصلي الكامل للمؤلف والمخصص اصـال           

 
CDs Available from Author 

  
ومحتويات اقراص الليزر المدمجة المتاحة من المؤلفبيان باسماء 

  
                محمد شريف توفيق. د. اعداد أ

  
ACCOUNTRONIC Software  

AccountSoft Inc. 
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- ملفات كتيب تعليمات المساعدة   -HTMLArabic Menu AutoRun. 
  

"ملفات   :  Student CD2  باللغـة  "نظام المحاسبة المالية علي الحاسب االلـي 

 120 بفتـرة    TRYمقيدة الصالحية   / محدودة االمكانيات   ( نسخة تدريبية    –العربية  

 وبدون االنظمة الفرعية للعمالء والمـوردين والمخـزون،         -)  ايام سماح  7+ يوما  

وبـدون ملفـات المـساعدة، وبـدون        ) للقوائم المالية (وبدون التقارير الكريستالية    

 ميـزان   – اسـتاذ    -يوميـة   : خةوتشمل هذه النس  . اجراءات االقفال في نهاية الفترة    

وهي نـسخة مـصغرة تناسـب االحتياجـات         ( قوائم مالية متعددة عادية      –مراجعة  

التدريبية للدارس مستخرجة من البرنامج االصلي الكامل للمؤلف والمخصص اصـال           

مقدمة المحاسـبة   " ملفات اكسل لمقرر وكتاب المؤلف       –) للمنشأت المستهدفة للربح  

مقدمة المحاسـبة   " لكل محاضرات مقرر     PPTعروض الصورية    ملفات ال  –" المالية

نظـام  " باللغة العربية لبرنامج المؤلـف       Help ملفات تعليمات المساعدة     –" المالية

 الملفات االساسية لموقع المؤلف علي شبكة       –" المحاسبة المالية علي الحاسب االلي    

اليـة المتوسـطة     ملفات اكسل المبرمجة لمقرري المحاسبة الم      – HTMLاالنترنت  

 .Arabic Menu AutoRun-ملفات كتيب تعليمات المساعدة   -والمتقدمة 
 

 Postgraduate CD3 : ملفات العروض الصوريةPPT لكل محاضرات مقرر 

نظـم المعلومـات    "، ومقـرر    "تطبيقات محاسبية متقدمة باستخدام الحاسـب االلـي       "

ات االساسـية لموقـع المؤلـف        الملف -بالدراسات العليا " واستخدامات الحاسب االلي  

 باللغـة   HTMLHelp ملفات تعليمـات المـساعدة       – العربي علي شبكة االنترنت     

 ملفات احـدث    –" نظام المحاسبة المالية علي الحاسب االلي     "العربية لبرنامج المؤلف    

www.infotechaccountants.com/phpBB2/index.php 
 
 Page 20 of 106



www.infotechaccountants.com 
Prof.: Mohammed Sherif Tawfik 

 
 

 ,PDFابحاث المؤلف المنشورة عن االفصاح االلكترونـي والتجـارة االلكترونيـة    
DOC –  ملفات برامج حل اهم نماذج بحـوث        – التحليالت االحصائية     ملفات حقيبة 

 .Adobe AcrobatArabic Menu AutoRun -  –العمليات 
  

 محمية بقانون حماية الملكية الفكرية الكتابجميع برامج الحاسب االلي الواردة والمرفقة بهذا (

)المؤلف علي موافقة كتابية من الحصول يحظر النشر واالقتباس قبل – 2002لسنة 

 
بـصورته  " برنامج نظام المحاسبة المالية علي الحاسب االلـي       "لمزيد من التفاصيل عن     

  ":انترنت" يرجي زيارة المواقع التالية للبرنامج علي شبكة المعلومات الدولية –الكاملة 
  :نظام المحاسبة المالية علي الحاسب االليبرنامج 

  
http://mstawfik.tripod.com 

http://www.mstawfik.7p.com 
http://mstawfik.tripod.com/accountronic 
http://mstawfik.tripod.com/accountsoft 

http://mstawfik.tripod.com/sherif 
http://mstawfik.tripod.com/sherif.htm 

http://www.geocities.com/sherif_tawfik/accountronic.html 
http://www.sherif_software.peachhost.com 

Sٍlide Show  http://members.tripod.com/MSTawfik/fas1.htm 
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  : منCDتطلب كل الـ 
  

  ) والنشر محفوظة للمؤلفوالطبعجميع حقوق البرمجة  (

  

  شركة االستاذ للتصميمات الهندسية وخدمات الكمبيوتر: الناشر

   –زيق  الزقا– منشية اباظة - برج زينة– شارع سعد غلول 76

  2228987/012ت 
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   الصفحةرقم                    

  الكتـــــاب محتويــات فهــرس

  
  التغيرات المحاسبية المعاصرة ومنهج الكتاب            : مقدمــــة* 
        ليزربيان باسماء برامج الحاسب االلي المرفقة بالكتاب علي قرص * 

CD ،المحاسبة المالية علي     نظام "برنامج اهم محتويات ملخص و 
  "                                                          االليالحاسب

     عناوين البريد االلكتروني ومواقع االنترنت للمؤلف               بيان* 
   المتاحة CD بأسماء ومحتويات اقراص الليزر المدمجة بيان* 

                                                   المؤلف من              
 
 

            سريعة الساسيات دورة المحاسبة الماليةمراجعة:  االول الباب
                          تقديم  1/1

  1/2         عن المحاسبة المالية وتعاريفها االساسيةموجزة لمحة

  1/3         المحاسبي طبقا لقواعد القيد المزدوجالقياس مقدمة

  1/4               المحاسبية الدورة

1/4         1/             الواجب المحاسبة عنها           العمليات تحديد

ا  2/                                                               ليومية        1/4

/ ال3/     لالستاذ                                                  ترحيل        4 1

/     غير المعدل                                        ميزان المراجعة4        1/4

/     التسويات                                                          5        1/4

/   بأثر التسويات                               المعدل ميزان المراجعة 6 /        4 1

/                                              القوائم المالية        اعداد        1/7 4

ا       الحسابات في نهاية الفترة                                    قفال /        1/8 4

ال     الختامية                                                  حسابات / /  1       9 4
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/                              ميزان المراجعة بعد قيود االقفال      10        1/4

/    )                                  التسويات( استخدام ورقة العمل 11        1/4

                            للمراجعةاسئلة

   المحاسبة المالية علي نظام"اساسيات تركيب وتشغيل ): 1( رقم الباب ملحق

  ؤلف                             اعداد وتطوير الم–"  االليالحاسب                 

    

  اعداد ورقة عمل التسويات الجردية وقوائم الدخل والمركز): 2( رقم الباب ملحق

EXCEL الكتاب واكسل لبرنامج علي الحاسب االلي طبقا المالي      

  
      المحاسبة عن اندماج الشركات المساهمة                    : ثانيالباب ال

                                                                       تقديم     2/1

    انواع االندماج                                                                         2/2

                      دوافع االندماج2/3

                 الدوافع االقتصادية لالندماج واالثر علي ربحية السهم2/4

                      طرق تصنيف االندماج2/5

                    طرق المحاسبة عن االندماج2/6

                طريقة الشراء للمحاسبة عن االندماج2/6/1       

            ) بداية العاممنالدمج (  طريقة دمج مصالح المساهمين 2/6/2       

  )                              مالدمج خالل العا(  طريقة دمج مصالح المساهمين 2/6/3       

    مقارنة بين نتائج تطبيق طريقتي الشراء ودمج مصالح المساهمين 2/7

                    واثارهما علي القوائم المالية
                       موقف معايير المحاسبة المصرية بشأن االندماج2/8

172  
                          اسئلة للمراجعة

                                                                            تمارين              

  
  

          )االستحواذ(اعداد القوائم المالية المجمعة في تاريخ االقتناء : لثالباب الثا
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                            تقديم3/1

                      تصنيف االستثمارات المالية3/2

                 المجمعة واغراضها  التعريف بالقوائم المالية3/3

    اسباب تفضيل حالة االقتناء او شراء غالبية االسهم علي باقي اشكال االندماج      3/4

                  اهمية القوائم المالية المجمعة ومحاذير تقييمها3/5

    اهم معايير اعداد القوائم المالية المجمعة وضوابط التضمين في القوائم المجمعة    3/6

              مقدمة اعداد قائمة المركز المالي المجمعة وطبيعة قيود االستبعاد3/7

           اعداد القوائم المالية المجمعة في تاريخ االقتناء باتباع طريقة الشراء3/8

              ) حقوق اقلية المساهمين(  مفهوم حقوق االقلية 3/8/1      

–من اسهم التابعة % 100 ملكية -  طريقة الشراء 3/8/2         

          تساوي تكلفة الشراء مع القيمة الدفترية لصافي اصول التابعة

  )حقوق اقلية(من اسهم التابعة % 100 ملكية اقل من -  طريقة الشراء 3/8/3      

   تساوي تكلفة الشراء مع القيمة الدفترية لصافي اصول التابعة        - 

–من اسهم التابعة % 100 ملكية -  طريقة الشراء 3/8/4         

          زيادة  تكلفة الشراء علي القيمة الدفترية لصافي اصول التابعة

  )  حقوق اقلية(من اسهم التابعة % 100 ملكية اقل من -  طريقة الشراء 3/8/5      

           زيادة تكلفة الشراء علي القيمة الدفترية لصافي اصول التابعة -

   نقص  -من اسهم التابعة % 100 ملكية -ريقة الشراء   ط3/8/6      

            تكلفة الشراء عن القيمة الدفترية لصافي اصول التابعة

   نقص -من اسهم التابعة % 100 ملكية اقل من -  طريقة الشراء 3/8/7      

            تكلفة الشراء علي القيمة الدفترية لصافي اصول التابعة

            عند اعداد القوائم المجمعة في تاريخ الشراء  اعتبارات اخري 3/9

              بالشركة التابعة) خزينة(  وجود اسهم خزانة 3/9/1      

              اجراء تسويات جردية بشركات التجمع قبل تجميعها3/9/2      

              القوائم المالية المجمعة طبقا لطريقة دمج مصالح المساهمين3/10

    اعداد القوائم المجمعة طبقا لطريقة دمج مصالح المساهمين3/10/1       
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                    %100 ملكية - 

    اعداد القوائم المجمعة طبقا لطريقة دمج مصالح المساهمين 3/10/2       

                )حقوق اقلية% (100 ملكية اقل من -

                     ة القوائم المالية المجمعة في حالة تعدد الشركات التابع3/11

             موقف المعايير المحاسبية المصرية:  المتطلبات المصرية3/12

                       وما سبقها بشأن اعداد القوائم المالية المجمعة
  ):17(ملخص المعيار المحاسبي المصري رقم : لثالملحق االول للباب الثا

  تثمارات في الشركات التابعة    القوائم المالية المجمعة والمحاسبة عن االس

                           وامثله عملية لتطبيقه    

  اعداد الميزانية المجمعة في تاريخ االقتناء :  لثالملحق الثاني للباب الثا

Student CD2      علي الحاسب االلي طبقا لبرنامج الكتاب                               
                          اسئلة للمراجعة

                          رينتما

  

                         اعداد القوائم المالية المجمعة بعد تاريخ االقتناء: رابعالباب ال
                             تقديم4/1

  ) اسهم(  طرق المحاسبة عن االستثمارات طويلة االجل في اوراق مالية 4/2

                 الشركات االخري في تاريخ االقتناء وبعده

                         طريقة التكلفة4/2/1     

                   طريقة التكلفة او السوق ايهما اقل4/2/2     

                       طريقة حقوق الملكية4/2/3     

    الميزانية المجمعة طبقا لطريقة حقوق الملكية في تاريخ االقتناء وبعده 4/3

                     مقارنة بطريقة التكلفة

  في تاريخ االقتناء) ميزانية/ ارباح محتجزة/ دخل(المالية المجمعة   القوائم 4/4

                    وبعده طبقا لطريقة حقوق الملكية
    )      17(استكمال االمثلة العملية لتطبيق المعيار المحاسبي المصري رقم : رابع ملحق الباب ال

                            اسئلة للمراجعة
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                            تمارين

  
  

                          مراجع الكتاب 

      المؤلف علي شبكة االنترنت) صفحة(موقع 
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  ثانيالبـــــاب ال
  

  المحاسبة عن اندماج الشركات المساهمة
  

  

  

  :اهداف الباب

  

  . التعربف بانواع ودوافع توسع الشركات المساهمة في نشاطاتها وحجم عملياتها-
  . التعريف باالشكال القانونية والتنظيمية االربعة لتنفيذ اندماج الشركات المساهمة-
 اندماج الشركات المـساهمة طبقـا للمـنهج المعاصـر           عرض طرق التسجيل والمحاسبة عن    -

  .والمعايير المحاسبية المصرية وهي طريقة الشراء وطريقة دمج مصالح المساهمين
مصالح المـساهمين واثارهمـا     ) توحيد(ودمج  ) الحيازة( مقارنة نتائج تطبيق طريقتي الشراء       -

 قائمـة المركـز     -الرباح المحتجزة    قائمة ا  -قائمة الدخل   (علي القوائم المالية بعد االندماج      
  ).المالي طبقا للمنهج المعاصر

  
يفترض ان القاريء لديه الماما كامال باساسـيات المحاسـبة الماليـة وموضـوعات              (

المحاسبة المتوسطة خصوصا مكونات قسم حقوق الملكيـة بقائمـة المركـز المـالي              

ل في هذا الشأن راجـع       لمزيد من التفاصي   –للشركات المساهمة طبقا للمنهج المعاصر      

  ")المحاسبة المالية المتوسطة: "كتاب المؤلف
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  ثانيالبـــــــاب ال
  

  المحاسبة عن اندماج الشركات المساهمــة
  

   تقديم2/1

والمنافسة وغيرها الشركات المساهمة الي     ) كالتضخم(تدفع االحوال االقتصادية العامة       

: وتواجه الشركات المساهمة في هذا الشأن بـديلين       . التوسع في نشاطاتها وزيادة حجم اعمالها     

، والثاني يطلـق عليـه التوسـع    Internal Expansion االول يطلق عليه التوسع الداخلي 

ويشير االسلوب االول الي الزيادة الطبيعية للنشاط مـن  .  External Expansionالخارجي 

ديدة والتوسع الجغرافي لمنـاطق     خالل التوسع في حجم االنتاج والفروع واضافة خطوط انتاج ج         

ويمول . البيع والتوزيع واتخاذ قرارات الموازنة الرأسمالية باضافة اصول ثابتة كاالالت والمباني          

هذا النوع من التوسع بسبل التمويل العادية كاالبقاء علي االرباح في النشاط واصـدار االسـهم                

امـا  . ال يشمل اقتناء لمنشأت اخري قائمة     وتتمثل الخاصية المميزة لهذا التوسع بانه       . والسندات

النوع الثاني للتوسع فيتم من خالل اقتناء لمنشأت اخري قائمة من خـالل الـدمج او االنـضمام          

.  Business Combination or Merger Acquisition

  

ويركز هذا الباب علي محاسبة النوع الثاني من التوسع، والـذي يتمثـل فـي دمـج                   

Business Combination   شركتين او اكثر بحيث يؤدي الي وحدة محاسبية جديـدة تعمـل 

وهذا الدمج ينشأ وحدة قانونيـة      . تحت ادارة مركزية واحدة وذات حجم عمليات ونشاطات اكبر        

ويتم الدمج عادة بين منشأتين او اكثر تتقارب فـي حجـم            . جديدة لتحل محل الشركات المندمجة    

ة  مسيطرة واخري صـغيرة يـشتركان فـي نـشاطات            نشاط محدود نسبيا، او بين منشأة كبير      

  .متشابهة
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ونظرا الهمية مشاكل المحاسبة عن االنـدماح خـصوصا بالنـسبة لقطـاع االعمـال                 

وللمستثمرين والحكومة في الوقت الراهن، يتناول هذا الباب عرض انـواع ودوافـع االنـدماج               

 المحاسبة عنه طبقا للمنهج المعاصر      واالشكال القانونية والتنظيمية لتنفيذ عملية االندماج وطرق      

مـن الجهـاز    (1996في المحاسبة وفي ضوء المعايير المحاسبية المصرية الصادرة في اعوام           

  ). من وزارة االقتصاد(1997، )المركزي للمحاسبات

  

ويجدر االشارة الي ان هذا الباب يستخدم بعض المسميات االساسية يتعـين ايـضاحها                

Acquiring Company مجة مقدما وهي الشركة الدا (Combiner)  ويقصد بذلك الـشركة 

 Acquired Company  المشترية لموارد شركة او شـركات اخـري، الـشركة المندمجـة    

(Combinee)            كمـا  .  ويقصد بذلك الشركة البائعة لمواردها للـشركة المـشترية او الدامجـة

لة اصول المنشأة مطروحا  وهو يشير الي جمNet Assetsيستخدم الباب مفهوم صافي االصول 

قبل الغير، وطبقا لمعادلة المركز المالي فان هذا        ) القصيرة والطويلة االجل  (منه جملة االلتزامات    

Owners'(Stockholders') Equity الفرق يعادل جملة حقوق الملكية ويشير المفهـوم  .  

 Additional االخير الي مجموع ارصدة حسابات راس مال االسهم ورأس المـال االضـافي    

Paid-in Capital)  واالربـاح المحتجـزة   ) عالوة االصدار اساسـاRetained Earnings 

، بينما يتحدد هذا المفهوم في المنهج التقليدي برأس مال االسهم           )المخصصة  وغير المخصصة   (

س كما انه طبقا للمنهج المعاصر يتحدد رأس المال المدفوع برأ         . واالحتياطيات واالرباح المرحلة  

اساسا عالوة االصدار او فروق القيمـة االسـمية لالسـهم           (رأس المال االضافي    + مال االسهم   

رأس المـال مـن  المـساهمات        "، ويطلق علـي هـذا المجمـوع         )المصدرة عن سعر االصدار   

."  Contributed Capital

  

وطبقا للمنهج المعاصر يشير هذا الباب كذلك لقائمة االرباح المحتجـزة وهـي تظهـر                 

) وبتسويات االعوام السابقة الدائنة   (يد االرباح المحتجزة في بداية الفترة وتزاد بارباح العام          رص

، ويظهر رصيد االرباح المحتجزة في نهاية المدة )وبالتسويات المدينة(وتنقص بتوزيعات االرباح    

مكتسب  رأس المال ال  "ضمن قسم حقوق  الملكية بقائمة المركز المالي، ويطلق علي هذا الرصيد             

."  Earned Capital
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انواع االندماج 2/2
  Horizontal Combinations االندماج االفقي  

اندماج شركة مع شركة اخري او اكثر تزاول نفس نوعية النشاط االنتاجي او تتعامل   

وهو لذلك اندماج بين شركات غالبا ما تكون متنافسة، ويكون . في سلع او خدمات متشابهة

  .لرغبة في تخفيض حدة المنافسة والرغبة في تحقيق قدر من االحتكاراالندماج بسبب ا
 
  Vertical Combinationsاالندماج الرأسي    

 المستهلك او -         اندماج شركة مع شركة اخري او اكثر في سبيل تحقيق عالقة المورد 

  .بين شركات تعتمد في انتاجها علي بعضها البعض
  

  Conglomerate Merger نشاطاندماج الشركات متعددة ال  

اندماج شركات تزاول كل منها نشاطا مختلفا، او اندماج شركات في اتحاد ويكون بينها   

  .تشابه محدود في االنتاج واالسواق، ومن ثم فهي ال تنافس بعضها البعض
  

  Impetus for Business Combinationsدوافع اندماج الشركات  2/3
ذلك ان االندماج االفقي او الرأسي يـسفر        . صاديات االنتاج الكبير   تحقيق مزايا ووفورات اقت    -1

  .غالبا عن خفض تكاليف االنتاج او التكاليف االدارية او نفقات االبحاث والتطوير وغيرها

  النمو وتحسين الكفاءة االدارية او المالية للشركة المندمجة، ذلك ان االنـدماج قـد يتـيح                  -2

تدعم ادارة الشركة المندمجة بما يرفع كفائتها ويحسن مؤشراتها         للشركة الدامجة ان تغير او      

  .المالية والتشغيلية خصوصا تحسين معدل نمو االرباح

 توفير خط متكامل من كل العمليات التشغيلية الالزمة النتاج منتج معين باالضافة الي تحسين               -3

  . انتاجها علي الحصول علي سوق اكبر لتصريف- بعد االندماج -قدرة المنشأة 

  .  التغلب علي مشاكل المنشأت التي يتأثر نشاطها وارباحها بالتغيرات الموسمية-4

  .  تحقيق درجة اكبر من السيطرة علي السوق بتخفيض المنافسة-5

 تخفيض درجة المخاطرة بسبب تنويع االستثمارات خصوصا في حاالت اندماج شركات تزاول             -6

  .نشاطات مختلفة
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ورات الضريبية خصوصا في حالة ادماج شركة اسفر نشاطها السابق عن            تحقيق بعض الوف   -7

  .خسائر مع شركة اخري يتوافر لها ارقام ربحية عالية

 امكان شراء او الحصول علي اصول باسعار تقل عن القيم السوقية، فغالبا تقل تكلفة اصول                -8

  .الشركة المندمجة عن تكلفتها االستبدالية) او صافي اصول(

 االندماج للشركة الموسعة الجديدة الحصول مباشرة علي مصادر توريد وطاقات انتاجية             يتيح -9

  .وسبل توزيع جديدة وقدرة تفاوضية افضل

  

  الدوافع االقتصادية لالندماج واالثر علي ربحية السهم 2/4
يتمثل الدافع االقتصادي لتبرير االندماج في التصور بان قيمة المنشأة الواحـدة عقـب                

وبعبارة اخري االعتقـاد  . اج تتجاوز قيمة اجمالي قيمة المنشأتين المندمجتين كل علي حدة        االندم

بان القيمة الحالية لمنشأتين بعد اندماجهما مباشرة تزيد علي اجمـالي قيمتهمـا الحاليـة قبـل                 

 بمعني زيادة الكل عن مجموع الجزئيات المكونه        Synergyويطلق علي ذلك      (االندماج مباشرة   

اهمهـا تحقيـق مزايـا      ) 2/3(لعدة اسباب سبق ذكرها بالقـسم الـسابق         ) 3 = 1 + 1له او   

  .اقتصاديات الحجم الكبير

  

، )م(في شـراء الـشركة المندمجـة        ) د(فعلي سبيل المثال اذا رغبت الشركة الدامجة          

اشرة بعد االندماج مب  ) د م (وكانت القيم الحالية للشركتين قبل االندماج مباشرة وللشركة الجديدة          

  :لها كاالتي) مقاسة علي اساس خصم التدفقات النقدية المستقبلة لتحديد القيمة الحالية(

   مليون جنيه8قبل االندماج  ) د(القيمة الحالية لتدفقات الشركة   

   مليون جنيه4قبل االندماج ) م(القيمة الحالية لتدفقات الشركة   

  ليون جنيه م13بعد االندماج ) د م(القيمة الحالية للشركة   

  

 مليون جنيـه مقابـل شـراء        4ر4مبلغ  ) د(فاذا فرض انه اتفق علي ان تدفع الشركة           

الفرق بين قيمة الـشركة     (، فتكون اجمالي المكاسب االقتصادية الناتجة عن االندماج         )م(الشركة  

  ) :قبل االندماج) م(، )د(واجمالي قيمة الشركتين ) د م(

   مليون جنيه1) =  مليون4+  مليون 8 (- مليون 13= جملة مكاسب االندماج   
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  ) :م(، )د(وتتوزع هذه المكاسب الحقيقية علي مساهمي الشركتين   

  ) =م(مكاسب االندماج التي تعود علي مساهمي الشركة * 

   القيمة الحالية للشركة-الثمن المحصل لبيع الشركة   

   جنيه400000=  مليون 4  - مليون 4ر4  

  ) =د(تعود علي مساهمي الشركة مكاسب االندماج التي * 

  ) =م( مكاسب الشركة المندمجة -اجمالي مكاسب االندماج   

   جنيه600000 = 400000 - مليون 1  

  

 الـف جنيـه     400تتحمل خسارة قدرها    ) د(ويالحظ في هذه الحالة ان الشركة الدامجة          

ة للشركة المـشتراه     مليون جنيه ويتجاوز القيمة الحالي     4ر4وهو  ) م(بسبب سدادها لثمن شراء     

وهذه الخسارة تتحملها الشركة في مقابل تحقيـق مكاسـب كليـة مـن              .  مليون جنيه  4وقدرها  

تبلغ ) د م(وهذا يسفر عن  صافي قيمة حالية اضافية للشركة .  مليون حنيه1 االندماج قدرها  

  . الف جنيه600

  

  الربحيـة للـسهم      من ناحية اخري فان االندماج يمكن ايضا ان يظهر تحسنا في معدل             

  :وفي هذا الشأن يجدر مقدما االشارة الي معدلين رئيسيين لربحية السهم هما. الواحد

ويحسب بنسبة صـافي  : Earning Per Share (EPS)للسهم العادي ) العائد( معدل الربح -

ـ        ÷ الربح السنوي المتاح للمساهمين العاديين       ة متوسط عدد االسهم العادية المتداولـة او القائم

Outstanding)          انظر الباب الثالـث     -لمزيد من التفصيل عن االسهم القائمة واسهم الخزينة 

  ). للمؤلفالمحاسبة  المالية المتوسطةبكتاب 

 Price / Earnings للسهم الي ربحية السهم الواحد ) القيمة السوقية( معدل السعر السوقي -

Ratio (P/E Ratio)ربحيـة  ÷ القيمة السوقية للـسهم  ويحسب بقسمة :  او مضاعف السعر

  ).المعدل السابق(السهم الواحد 
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ولبيان اثر االندماج علي تحسن معدالت الربحية للسهم نتناول المثال التـالي لمقتـرح                

 Common for Common Stockباصدار وتبادل اسهم عاديـة  ) ب(، )أ(اندماج الشركتان 

Exchange ب(لمساهمي الشركة ) أ( تصدرها الشركة:(  

  
  )ب(الشركة المندمجة     )أ(الشركة الدامجة         

        ___________    ____________  

    جنيه1000000    2000000    )الربح( صافي الدخل )1(

    سهم1000000    2000000     االسهم العادية المتداولة)2(

EPS معدل الربح للسهم العادي )3(  )2 ÷ 1 (

    جنيه1      1        

    جنيه10      40    هم  القيمة السوقية للس)4(

P/E Ratio) مضاعف السعر(معدل قيمة السهم لربحيته ) 5(  )3 ÷ 4 (

        40 : 1      10 : 1  

  

يطلق عليه نسبة مبادلة    (ويظهر من هذه البيانات ان معدل تبادل االسهم بين الشركتين             

هم او  بمراعاة القيم السوقية لالس1: يمكن ان يكون ربع ) Stock Exchange Ratioاالسهم 

 جنيه يقبل تبادله بربع سـهم    10بقيمة سوقية   )  ب( بما يعني ان حامل سهم الشركة        1 : 0ر25

وهذا يشير  ). أ(تعادل سهم واحد من     ) ب( اسهم من    4وبعبارة  اخري كل     ). أ(من اسهم الشركة    

  .وعددها مليون سهم) ب(ستصدر ربع مليون سهم جديد مقابل اسهم ) أ(الي ان 

  

بعـد االنـدماج    )  أب(اء االندماج طبقا لهذا الوضع فأن بيانات الشركة         وفي حالة اجر    

  :ستكون كما يلي

  

  بعد االندماج) أب(الشركة           
        _______________  

    جنيه3000000    )الربح(صافي الدخل ) 1(

    سهم2250000    عدد االسهم المتداولة ) 2(
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لي من نفس المعدل بالشركتين اع( جنيه 1ر33  )1 ÷ 2(EPS معدل الربح للسهم ) 3(

  )بواقع الثلث

  

) أب(وباعتبار عدم وجود تغير في المخاطرة فأن معدل قيمة السهم لربحيتـه للـشركة        

 - من الناحية االحـصائية      -كما يجب ان تحسبه السوق المالية المثالية بعد االندماج بما يعادل            

  :ما يليالوسط الحسابي المرجح لمعدلي الشركتين قبل االندماج ك

  
        )1(  )             2(    )        3(  

  )2 × 1(وسط مرجح        الدخل  معدل قيمة السهم لربحيته      

      ______________     _______  ____________  

    جنيه80000000   جنيه2000000    40    )أ(الشركة   

  10000000  1000000    10    )ب(الشركة   

            ________  __________  
            30000000  90000000    
            ========  ==========  

  3000000 ÷ 90000000 = 30    )أب(الشركة   

  

 نتناول فيما يلي المعـدل المتوقـع لقيمـة الـسهم           1 : 0ر25وبمراعاة معدل المبادلة      

، )تأثرا باستمرار أ فـي النـشاط  (بعد االندماج ) أب( للشركة Expected P/E Ratioلربحيته 

  :مرون العاديون القيمة السوقية للسهم بعد االندماج ومنه يحسب المستث

  

  بعد االندماج) أب(شركة           
          ______________  

  40            )أ(معدل قيمة السهم لربحيته )  1(

   جنيه3000000     )ب+ أ (صافي الدخل )  2(

    سهم2250000    )القائمة(عدد االسهم المتداولة )  3(

    جنيه1ر33      )3 ÷ 2(لعادي معدل الربح للسهم ا)  4(
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    جنيه53ر2         )4 × 1( القيمة السوقية للسهم )  5(

معدل الربح للسهم ÷ القيمة السوقية للسهم  = 40حيث معدل قيمة السهم لربحيته يبلغ      (

  )1ر33

  

ويظهر من هذا العرض ان معدالت الربح للسهم وقيمة السهم السوقية لربحيتـه بعـد                 

ويمكن تفسير ذلك بانه علي     .  مكن ان تزيد عما كانت عليه في الشركتين قبل االندماج         االندماج ي 

الرغم من ان اندماج شركتين لهما نسب مختلفة لسعر السهم الي ربحيته سوف يؤدى ال تحسن                

في الربح للسهم الواحد بعد االندماج، اال  ان اثر هذه الزيادة يعتمد علي تفـسير المـستثمرين                  

فقد يفترضوا عدم وجود ايـه مزايـا حقيقيـة لالنـدماج            . اق المالية لهذه  الزيادة    بسوق االور 

اال انه عموما يفترض غياب الظروف      . ويعتمدون علي المتوسط المرجح للمعدلين في الشركتين      

المثالية للسوق المالية وعدم فهم المستثمرين الكامل للتغير في رقم ربح  السهم واثر االنـدماج،   

بناء علي المعدل الـسابق لقيمـة       )  أب(ي استمرار السوق في تسعير سهم الشركة        بما يؤدي ال  

ويترتب علي ذلك ارتفاع القيمة السوقية لسهم الشركة بعد االنـدماج           ). أ(السهم الي ربحيته في     

  .كما تبين بعاليه

  

  Classifying Business Combinationsطرق تصنيف االندماج  2/5
  Legal Perspectiveقانونية من وجهة النظر ال 2/5/1 

  )مية المستخدمة لتنفيذ االندماجياالشكال القانونية والتنظ(  

من وجهة النظر القانونية يتخذ تنفيذ الدمج طبقا لواحد من االشكال التنظيمية االربعة   

  :التالية

  

ن عدة  اذا كانت الشركة الباقية في التجمع هي شركة واحدة وتتمثل في شركة اصلية من بي              : اوال

كما يشار لهذه الحالة احيانا . "Mergerاندماج "شركات، فيطلق علي االتحاد في هذه الحالة اسم    

 حيث يتم تبادل جميع اسهم الشركة او "Statutory Mergerالدمج او االتدماج  القانوني "باسم 

عـن   ويترتب علي ذلك توقف الـشركة المندمجـة         . الشركات  المندمجة بأسهم الشركة الدامجة     

مستقلة بحيث يستمر نشاطها كاحد اقسام الـشركة        ) معنوية(مزاولة نشاطها كشخصية اعتبارية     
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هـذه  اذا انشأت شركة جديدة لغرض اقتناء صافي اصول شركات اخري، فيطلـق علـي               : اثاني

التجمع القانوني او الوحدة    "كما يشار لهذه الحالة احيانا باسم       . "Consolidationتجمع  "الحالة  
 طبقا للتشريعات القانونية بـشأن  -، حيث يتم "Statutory Consolidationالقانونية الجديدة 

تقوم  تكوين شركة جديدة تستوعب جميع النشاطات التي         -اعادة تنظيم واصدار والغاء االسهم        

ويتم في هذه الحالة تصفية جميع تلك الـشركات وايقـاف           . بها الشركات المتفقة  علي االندماج     

نشاطها كشخصيات معنوية مستقلة، وبذلك تصبح الشركة الجديدة التـي تجمـع نـشاطات كـل           

المستقلة التي تستمر في نشاطاتها ويتم      ) المعنوية(الشركات المندمجة هي الشخصية االعتبارية      

  .امل في اسهمهاالتع

) الشخـصية المعنويـة   (ويالحظ في الحالتين السابقتين أن الكيان او الشكل القـانوني             

للشركات المندمجة يتم ايقافه، بينما يستمر الشكل القانوني لشركة واحدة هي الشركة الدامجـة              

  .وهذا يختلف عن الحالتين التاليتين خصوصا الحالة الرابعة. او الجديدة) المستمرة(

  

واحيانا التعهد ببعض   (قد تقوم الشركة المشتريه بشراء بعض او كل اصول شركة اخري            : اثالث

وفي هذه الحالة تقوم الشركة المشترية بسداد قيمة صافي االصـول المتفـق             ). او كل التزاماتها  

شـراء  "ويطلق علي هذه الحالة     ). وليس الي مساهمي الشركة البائعة    (عليها مع الشركة البائعة     
وفي هذه الحالة قد تستمر الـشركة البائعـة   . "Asset Acquisition ول الشركة المندمجة اص

  .في مزاولة نشاطها او قد يؤدي بيع اصولها الي تصفيتها) بشخصيتها المعنوية المستقلة(

  

اقتناء  "يطلق لفظ   :  التي لهـا   ( علي حالة شراء شركة لكل او غالبية اسهم          "Acquisitionرابعا

ملكية شركة اخري مع بقاء الشكل القانوني والقوائم المالية لكـل شـركة فـي               ) حق التصويت 

وهذه الحالة تعالج كاستثمار مالي طويل االجل بالنسبة للـشركة          . المجموعة قائما دون اي تغيير    

ضـمن اصـول   ) التي تتوقف علي نسبة ملكية اسهم الشركة التابعـة (المشترية ويظهر بقيمته      

ـ    قائمة المركز المالي   يـذكر اسـم الـشركة      (استثمارات في شركة    /  للشركة المشترية باسم ح
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 Stockدمجـة  شـراء اسـهم الـشركة المن   "كما يشار لهذه الحالـة احيانـا باسـم      

Acquisition" .     ان  تشتري غالبيـة او      ) الشركة المستثمرة (واذا استطاعت الشركة المشتريه

فأن الشركة المندمجـة    ) الشركة المستثمر فيها  (من اسهم الشركة المراد دمجها      % 50اكثر من   

Subsidiary شركة قابضة  للشركة الدامجة واالخيرة تسمي في هذه الحالة         شركة تابعة   تصبح  

Groupمجموعة  وينتج عن هذا الدمج     .  Parent     القابضة(الشركة االم    تتميز بخاصية عالقة (
ويالحـظ انـه يمكـن للـشركة     . Parent - Subsidiary Relationship  بالشركة التابعة-

مـن سـوق  االوراق      (المشترية التعامل مع مساهمي الشركة االخري مباشرة لشراء االسـهم           

  .وغالبا بسعر يزيد عن سعر السوق) دارة الشركة المستثمر فيهاالمالية دون تدخل من ا

  

وعلي الرغم من ان كال الشركتين في المجموعة بالحالة االخيرة تستمر فـي مزاولـة                  

نشاطهما بصفة عادية كشخصية اعتبارية مستقلة وتعد كل تقاريرها المالية العادية او المستقلة،             

تكلفة شراء اسهم الشركة التابعة ضمن استثماراتها المالية        تظهر  ) 1: (اال ان الشركة المشترية   

قوائم مالية مجمعـة    تلتزم ايضا لمصلحة مالكها باعداد      ) 2(ضمن اصول قائمة مركزها  المالي،       
من اسـهم الـشركة التابعـة       % 50اذا امتلكت غالبية او اكثر من        Consolidated)  موحدة(

 مـن هـذا     4 - 3 ل هذه الحالة بالتفصيل في االبواب     ونتناو. باعتبارهما محاسبيا كوحدة واحدة   

ويجدر االشارة الي ان هذه الحالة تعكس موقف الشركات القابـضة والتابعـة بقطـاع               . الكتاب

 1997،  1996االعمال العام في مصر وتنظمها معايير المحاسبة المصرية الصادرة في اعـوام             

  .كما سيعرضها الكتاب في ابوابه التالية

  

  Tax Perspectiveوجهة النظر الضريبية من  2/5/2
 ومنشأت غيـر خاضـعة      Taxableقد يصنف االندماج الي منشأت خاضعة للضريبة          

Tax-Free Reorganization  .للضريبة 
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  Financial Perspectiveمن وجهة النظر المالية  2/5/3
ر اسهم  قد يصنف االندماج  بحسب طريقة تمويله كتحويل لنقدية او اصول اخري، اصدا              

  .عادية، اصدار اسهم ممتازة، اصدار سندات وصكوك تمويل اخري

  

  Accounting Perspective من وجهة النظر المحاسبية  2/5/4
يصنف االندماج بحسب الطريقة المحاسبية المستخدمة الثباتـه فـي دفـاتر الـشركة                

م التـالي تفاصـيل     ويتناول القس . الدامجة، وهي طريقة الشراء وطريقة دمج مصالح المساهمين       

  .الطريقتين

  

  طرق المحاسبة عن االندماج 2/6
طبقا لطـريقتين   ) في الحاالت الثالث االولي بعاليه    (تتم المحاسبة علي اندماج الشركات        

يستخدم معيار الجهاز المركزي للمحاسبات  (–Purchase Method طريقة الشراء ) 1: (هما

 Pooling of Interestsمج مصالح  المساهمين طريقة د) 2(، ) مسمي طريقة الحيازة16رقم 
كتجميع حقوق المساهمين او مزج الحصص      وتشير اليها بعض المراجع العربية باسماء اخري        (

ويتوقف اتباع اي طريقـة علـي       ). او توحيد المصالح طبقا لمعيار الجهاز المركزي للمحاسبات       

ي المقومات العامة  لكل طريقة بايجاز       ونتناول فيما يل  . طبيعة االندماج وما يتعلق بها من شروط      

  .علي ان يتبع ذلك عدة امثلة لتطبيق كل منهما

  

  :عموما علي المقومات التالية) الحيازة (طريقة الشراءوتقوم   

التي ) الدامجة( افتراض ان عملية االندماج تمثل عملية مالية احد اطرافها الشركة المشترية -

  .كة المندمجةتشتري اصول الطرف االخر وهو الشر

 بناء علي ما سبق يفترض وجود عملية تبادلية بين الطرفين لتبادل مـوارد تقـيم بالقيمـة                  -

  .السوقية وقت التبادل

 تقوم الشركة الدامجة بتسجيل صافي االصول التي تحصل عليها بالقيمـة الـسوقية وقـت                -

  .االندماج
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لشركة الدامجة عن القـيم الـسوقية       التي تتحملها ا  ) ثمن الشراء ( تعالج الزيادة في التكلفة      -

، ويتم اثباتهـا كأصـل بـدفاتر        Goodwillشهرة محل   لصافي االصول المشتراه باعتبارها     

ويعالج النقص كـشهرة    . الشركة الدامجة علي ان تستهلك علي عدة  فترات الحقة لالندماج          

حيان يعالج  وفي بعض اال  (محل سالبة توزع كتخفيض للقيم  الجارية لالصول غير المتداولة           

  ).النقص كاحتياطي رأسمالي

 تعامل االرباح المحتجزة للشركة المدمجة باعتبارها تخص المساهمين القدامي لهذه الشركة،     -

وبناء عليه فأن ارباح الشركة الدامجة      . ومن ثم ال تظهر في سجالت وقوائم الشركة الدامجة        

 ال تشمل اي ارباح حققتها الـشركة        بعد االندماج تعكس فقط نتائج اعمالها بعد االندماج، اي        

  .المندمجة قبل االندماج

  

استثمارات في / وكما ستوضح االمثلة التالية بالتفصيل فأن الشركة الدامجة تفتح حـ  

يعلي او يجعل مدينا بكل من قيمة االسهم التي اصدرتها بسبب االندماج ) اصل(الشركة المدمجة 

االصول (كما تجعل حسابات صافي االصول . بسبب االندماجوبالتكاليف النقدية المباشرة المسددة 

/ مدينة بقيمها الجارية في تاريخ االندماج مقابل جعل رصيد حـ)  مدينة وااللتزامات دائنة

  .االستثمارات دائنا القفاله، وفي حالة وجود فروق بينهما تعالج كرصيد لشهرة المحل

  

  :عموما علي المقومات التالية) مصالحتوحيد ال (دمج مصالح المساهمينوتقوم طريقة   

 افتراض عدم حدوث عملية تبادلية بين طرفي عملية االندماج، ولكن يجري توحيد وضـم               -

  .حقوق الملكية بين الطرفين عن طريق تبادل اسهم الشركتين

 طالما ان االسهم تم تبادلها ولم تكن موضع بيع وشراء فال يستخدم في التقييم اي اساس                 -

وتعالج اصـول وخـصوم الـشركة       .  القيمة الدفترية لصافي اصول الشركتين     يختلف عن 

  .المندمجة بقيمها الدفترية

 يتحدد رصيد حساب االرباح المحتجزة للشركة الجديدة بعد االندماج بمراعاة ما يخـصها              -

كما ان صافي ربح الشركة الجديدة يشمل االرباح        . من االرباح المحتجزة للشركة المندمجة    

  .ققتها الشركة المندمجة طوال العامالتي ح
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وكما ستوضح االمثلة التالية بالتفصيل فأن حسابات صافي اصول الـشركة المندمجـة               

بقيمها الدفترية مقابل جعل حسابات رأس مال االسـهم         ) لالصول ودائنة لاللتزامات  (تجعل مدينة   

دائنة بقيمة االسهم المصدرة    ) الصدار في المنهج  التقليدي    عالوة ا (العادية ورأس المال االضافي     

ـ        االرباح المحتجزة دائنا في حالـة وجـود        / مقابل اسهم الشركة المندمجة، مع مراعاة جعل ح

ارباح محتجزة للشركة  المندمجة وذلك الضافته علي رصيد االرباح المحتجزة للشركة الدامجـة              

وتعـالج  ). تي سنوضحها عند تناول الطريقة بالتفـصيل      مع مراعاة بعض االعتبارات الخاصة ال     (

  .النقدية/ مصاريف االندماج كمصروف عادي للفترة يسدد من حـ

   

ويعرض الشكل التالي مقارنة الهم خصائص طريقة الشراء بخصائص طريقـة دمـج               

  :مصالح المساهمين للمحاسبة عن االندماج

  

  )1 - 1(شكل 

  خصائص طريقة دمجمقارنة الهم خصائص طريقة الشراء ب

  حقوق المساهمين للمحاسبة عن اندماج الشركات

  طريقة دمج حقوق المساهمين   طريقة الشراء    بند المعالجـة المحاسبية  

  )توحيد المصالح      (  )الحيازة    (          
===========================================================  

  بالقيم الدفترية  )جارية(بالقيم السوقية    ة  تقييم صافي اصول الشركة المندمج-

     تهمل  تعالج كشهرة المحل     زيادة تكلفة الشراء عن قبم السوق لالصول -

     تهمل   نقص تكلفة الشراء عن قيم السوق لالصول    تعالج كشهرة سالبة     -

   وتوزع علي االصول          

   غير المتداولة او تعالج          

  سمالي  كاحتياطي رأ          

         تضاف لالرباح المحتجزة  ال تضاف الرباح     االرباح المحتجزة للشركة المندمجة-

          للشركة الجديدة في ظل   الشركة الجديدة           

  )سنذكرها(     بعض االعتبارات   )الدامجة (          

  يدة     تضاف لربح الشركة الجد  ال تضاف الرباح     صافي ربح سنة االندماج للشركة-
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   الشركة الدامجة    )عناصر قائمة الدخل(   المندمجة 

  يستخدم ويقفل في        ال يستخدم عموما    استثمار في الشركة   /  استخدام حـ-

   صافي االصول         في الشركة الدامجة

        تعالج كمصروف نقدي  تعلي علي حساب     معالجة التكاليف المباشرة لالندماج-

        عادي للفترة   االستثمار          

===========================================================  

  

ترغب فـي شـراء كـل       ) الدامجة(وللتقديم للطريقتين نفترض ان الشركة المساهمة د          

وتبلغ القيمة الدفترية لـصافي  . وذلك في عملية دمج قانوني) المدمجة(االسهم العادية للشركة م    

وصافي ربحهـا عـن العـام       )  الف جنيه  900وقيمتها السوقية   ( الف جنيه    700اصول م مبلغ      

ـ     100 يبلغ   19×1االخير    الف  50ارباحها المحتجزة في نهاية العام يبلغ       /  الف جنيه ورصيد  ح

  . جنيه

  :ونتناول فيما يلي  بايجاز اهم نتائج تطبيق الطريقتين في هذه الحالة

  

كة د اصدرت عددا جديدا مـن اسـهمها فـي           بفرض ان شر  : )الحيازة(طريقة الشراء     

يفتح  بدفاتر الـشركة     ( الف جنيه وذلك لمبادلتها باسهم م        950تاريخ االندماج لها قيمة سوقية      

ـ    الف جنيه مقابل اصدار االسـهم       950االستثمار في م ويجعل مدينا بهذه القيمة        / الدامجة د ح

بعـد  ) دم( المركـز المـالي للـشركتين    وبناء عليه تتضمن  قائمة). الجديدة برأس مال اسهم د  

 الف جنيه باالضـافة لحـساب شـهرة    900االندماج اصول وخصوم الشركة م  بقيمها السوقية     

 الف جنيه علي القيمـة الـسوقية لـصافي          950 الف جنيه تمثل زيادة ثمن الشراء          50بمقدار  

ـ  ( الف جنيه    900االصول   لقيم الجاريـة لـصافي     االستثمار بجعله دائنا مقابل ا    / ويقفل رصيد ح

وبالنسبة لقوائم الدخل واالرباح المحتجزة للشركة د بعد االندماج  فلـن تتـضمن اي               ). اصول م 

  .ارباح تخص الشركة المندمجة م في طريقة الشراء

  

بفرض قيام الشركة د باصدار عددا      : )توحيد المصالح (طريقة دمج مصالح المساهمين       

تجعـل  . ( الف جنيه وذلك مقابل كل اسهم الـشركة م         650ة    من اسهمها الجديدة قيمتها االسمي    

 الف جنيه مقابـل     700حسابات صافي اصول  م بدفاتر الشركة الدامجة د مدينة بقيمها الدفترية             
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ونتناول فيما يلي تفاصيل الطريقتين بامثلة ايضاحية تتناول اول ثالث حاالت لالنـدماج               

، علي ان نتناول الحالة الرابعة بشأن الشركات القابضة والتابعـة وقـوائمهم             2/5الواردة بقسم   

  .المالية المجمعة بالتفصيل في ابواب الكتاب التالية

  

  Purchase Methodللمحاسبة عن االندماج ) الحيازة( طريقة الشراء 2/6/1
  :تتضمن الطريقة تحديد بندين هما  

التي تتحملها الـشركة  ) او ثمن الشراء والتكاليف التي تدفع بمناسبة االندماج    (التكلفة الكلية   ) 1(

  .الدامجة لشراء اسهم او صافي اصول الشركة المندمجة

عن القيمة الجارية لـصافي اصـول الـشركة         اسلوب معالجة قروق التكلفة الكلية لالندماج       ) 2(

  .المندمجة

  

    تحديد التكلفة الكلية لشراء الشركة المندمجة) 1(

  :تشمل التكلفة الكلية لالندماج طبقا لطريقة الشراء ما يلي  

 القيمة العادلة الصول الشركة المندمجة والقيمة الحالية اليه ديـون تتعهـد بهـا الـشركة                 -أ  

وغالبا تتحـدد  . لعادلة لالسهم التي تصدرها الشركة الدامجة لغرض االتدماج     الدامجة، او القيمة ا   

  .القيمة العادلة لالصول او االسهم المصدرة طبقا لقيمها السوقية او الجارية في تاريخ االندماج

  

الهم عناصـر   ) العادلة(ونورد فيما يلي بعض االرشادات العامة لتحديد القيمة الجارية            

  :صافي االصول

  .صافي القيمة البيعية: االستثمارات قصيرة االجل في اوراق مالية*   
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  .صافي القيمة الحالية ناقصا مخصص الديون المشكوك في تحصيلها: المدينون*   

  .تكلفة االستبدال الجارية: مخزون المواد الخام*   

  .صافي القيمة البيعية: مخزون البضاعة التامة*   

  .تكلفة االستبدال الجارية: خدامهاالمباني والمعدات المقرر است*   

  .صافي القيمة البيعية: االصول الثايتة المقرر بيعها*   

  .القيمة الجارية لها: االراضي واالصول غير الملموسة*   

  .تهمل: الشهرة المثبتة في دفاتر وقوائم الشركة المندمجة*   

  .لخصمالقيمة الحالية باستخدام معدل الفائدة الجاري ل: االلتزامات*   

  

وتشمل هذه  .  التكاليف المباشرة التي تتحملها الشركة الدامجة الستكمال اجراءات االندماج         -ب  

التكاليف نفقات الرسوم القانونية لتنفيذ االندماج ورسوم االستشارات المالية والمحاسبية المتعلقة           

ف عام يخـص    وفي حالة وجود نفقات اخري غير مباشرة او عمومية فتعالج كمصرو          . باالندماج

  .الفترة التي انفقت فيها

  

وفي حالة اصدار اسهم لغرض االندماج تعالج مصاريف اصدار وتسجيل االسـهم ومـا          

  كتخفيض مـن القيمـة       -يرتبط بها من مصاريف قانونية وتكاليف استشارات محاسبية ومالية          

المصاربف كتخفيض  وطبقا للمنهج  المعاصر تعالج هذه       . العادلة لالسهم او رأس المال المدفوع     

  ).عالوة االصدار في المنهج التقليدي(رأس المال االضافي / من حـ

  

 تتمثل في مبالغ  نقدية او Contingent Considerationsجـ ـ ايه تكاليف اخري محتملة  

فعلـي سـبيل    . اصول غير نقدية او اوراق مالية قد تتحملها الشركة الدامجة بمناسبة االنـدماج            

علي ان تسدد الشركة الدامجة للمساهمين القدامي بالشركة المندمجة مبالغ فـي            المثال قد يتفق    

ويراعي ان هذه االعباء القابلـة      . حالة تجاوز ايرادات او ارباح  الشركة بعد الندماج حدا معينا          

للقياس تعالج ضمن بنود التكاليف الكلية لالندماج في تاريخه، اما االعباء غير القابلة للقياس في               

خ االندماج فيفصح عنها في االيضاحات المرفقة بالقوائم المالية للشركة الدامجة، وال تصبح             تاري

  .جزءا من تكلفة الشراء اال عند حدوثها

www.infotechaccountants.com/phpBB2/index.php 
 
 Page 44 of 106



www.infotechaccountants.com 
Prof.: Mohammed Sherif Tawfik 

 
 
 

  

    معالجة فروق التكلفة الكلية لالندماج عن القيمة الجارية لصافي االصــــول) 2(

لـصافي اصـول الـشركة      بعد تحديد التكلفة الكلية لالندماج تقارن بالقيمـة الجاريـة             

  :المندمجة، ويترتب علي هذه المقارنة ما يلي

  

 اذا كانت التكلفة الكلية لالندماج اكبر من القيمة الجارية لصافي االصول فيعالج الفرق كشهرة               -

محل تظهر ضمن اصول الشركة الجديدة باالضافة الي اصول وخصوم الشركة المندمجة بقيمهـا              

  .الجارية

فة الكلية لالندماج اقل من القيمة الجارية لصافي االصول فيعالج الفرق كـشهرة              اذا كانت التكل   -

، ويشير ذلك الي ان الـشركة المندمجـة حققـت ارباحـا     Negative Goodwillمحل سالبة 

منخفضة او توالت عليها خسائر في الفترات السابقة مما انعكس علي خفـض سـعر اسـهمها                 

باستثناء االستثمارات في (علي بنود  االصول غير المتداولة     ويعالج هذا الفرق بتوزيعه     . بالسوق

واذا تبقي رصيد غير موزع لعدم وجود اصول غيـر          . لتخفيضها)  االوراق المالية طويلة االجل   

متداولة يمكن تخفيضها فيظهر الرصيد الدائن غير الموزع ضمن بند االرصدة الدائنة المؤجلـة               

Deferred Credit .ملحـق  رقـم   ( يعالج هذا الفرق كاحتياطي رأسمالي وفي بعض الحاالت

  ).د بالئحة قانون سوق المال بشأن اعداد القوائم المالية المجمعة/3

  

موجبـا  ( اي رصيد للشهرة     Amortizeوفي كلتا الحالتين يتعين استهالك او تخفيض          

  .دوريا علي عدد من االعوام المستقبلة) او سالبا

  

   شهرة محل- دمج قانوني -) لحيازةا(طريقة الشراء 1)/2(مثال 

  

علي اجراء دمـج قـانوني تـصدر    ) ب(مع الشركة ) أ( اتفقت الشركة    19×1/1/1في    

 جنيه للـسهم، وذلـك      7 جنيه وقيمة سوقية     5 الف سهم بقيمة اسميه      100) أ(بموجبه الشركة   

  .  جنيه5 الف سهم قيمة السهم  االسمية 70وقدرها ) ب(مقابل كل اسهم الشركة 
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  :االعباء النقدية التالية بسبب االندماج) أ(وقد تحملت الشركة   

    جنيه10000      رسوم قانونية لتنفيذ االندماج  

      22000    رسوم استشارية لعملية االندماج  

  12000      تكاليف اصدار االسهم  

   6000    رسوم تسجيل االسهم المصدرة  

            _____  

  50000      جملـــة    

  

في تاريخ ) ب(وقائمة المركز المالي للشركة ) أ( المركز المالي للشركة وفيما يلي قائمة  

  .االندماج وبيانات القيم الجارية العادلة لصافي اصول الشركة ب

  

  والقيم الجارية ) ب(وللشركة ) أ(قائمة المركز المالي للشركة 

  )بالجنيه (19×1/1/1لصافي اصول الشركة ب في 

  )ب(شركة        )أ(شركة       
  قيم جارية  قيم  دفترية     قيم دفترية       

  ـــــ  ـــــ      ـــــ      

  290000  250000               450000  نقدية واصول متداولة

  360000   310000     400000  )صافي(االت ومعدات 

  80000    80000     150000    اصول اخري 

      ________    ______  
      1000000    640000  
      =======    ======  

  60000    60000     170000     متداولةالتزامات

  12000  140000               100000   قروض طويلة االجل

  :حقوق الملكية

   الف،120   رأس مال االسهم 

   الف سهم قيمة اسمية70   

  350000     600000     جنيه للسهم5   

www.infotechaccountants.com/phpBB2/index.php 
 
 Page 46 of 106



www.infotechaccountants.com 
Prof.: Mohammed Sherif Tawfik 

 
 
 

     راس مال اضافي

  70000     100000  )عالوة اصدار(  

  20000      30000    ارباح محتجزة

      ________    _______  
      1000000    640000  
      =======    ======  

  

طبقـا لطريقـة الـشراء      ) أ(المطلوب اثبات قيود االندماج في دفاتر الشركة الدامجـة            

، وتصوير قائمة المركز المالي لشركة أب بعد االندماج بمعلومية بنود قائمـة المركـز               )الحيازة(

 حل نفس المثال طبقا لطريقة دمج       3)/2(يعرض مثال   : لحوظةم(قبل االندماج   ) أ(المالي للشركة   

  ).مصالح المساهمين

  

  ):الحيازة(الحل طبقا لطريقة الشراء 
وتقـارن باجمـالي القيمـة      ) أ(    تحسب التكلفة الكلية لالندماج التي تحملتها الشركة الدامجة             

  :لتحديد موقف الشهرة) ب(الجارية لصافي اصول الشركة المندمجة 
    جنيه700000  7× سهم 100000  )أ(يمة السوقية لالسهم التي اصدرتها الشركة الق

  :تضاف التكاليف المباشرة لالندماج 

  32000    ) دون تكاليف االسهم المصدرة22000 +  10000(  

                ________  

  732000  )االستثمارات في شركة ب/ ثمن الشراء وسيعادل رصيد حـ(التكلفة   

  ):ب(لجارية لصافي اصول الشركة القيمة ا: يستنزل

  290000    اصول متداولة   

  360000    االت ومعدات  

  80000    اصول اخري   

        _______  730000  

        60000    التزامات متداولة  

   120000   قروض طويلة االجل  

        _______  )180000(  
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            _________  550000  

                _______  

  )مدين (182000        لي قيمة ع) ثمن الشراء(زيادة التكلفة   

  =======      )مدينة(صافي االصول وتعادل قيمة الشهرة   

  

  :كما يلي) أ(ويتم اثبات االندماج في دفاتر الشركة الدامجة 

  ):أ( اثبات االسهم التي اصدرتها الشركة الدامجة -

  

  )ب(استثمارات في الشركة / حـ  700000  

  )5×100000مة االسمية بالقي(رأس مال االسهم  /  حـ500000      

  )2×100000عالوة االصدار(رأس المال االضافي  / حـ 200000      

  

ـ       - سيصبح رصـيده   (االستثمارات،  / تسجيل التكاليف المباشرة لالندماج بتعليتها علي ح

بينما اثبتت تكـاليف اصـدار االسـهم        )  مدين معادال للتكلفة او ثمن الشراء      732000

  .مع جعل حساب النقدية دائنا للسدادكتخفيض لرأس المال االضافي، 

  
  )ب(استثمارات في الشركة / حـ 32000  

  رأس المال االضافي/  حـ18000  

  النقدية/  حـ50000      

  

االستثمارات في /  بالقيم الجارية والشهرة كاصل مقابل اقفال حـ) ب( اثبات صافي اصول -

  ):ب(
  اصول متداولة/  حـ290000  

   االت ومعدات/  حـ360000  

  اصول اخري/    حـ80000  

  الشهرة/ حـ 182000  

  التزامات متداولة/     حـ60000      

  قروض طويلة االجل/   حـ120000      
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  )االستثمارات/ اقفل حـ)   (ب(استثمارات في الشركة /  حـ732000      

  

  :وقد يثبت القيد االخير كما يلي  

  اصول متداولة/  حـ290000  

  االت ومعدات /  حـ360000  

  اصول اخري/   حـ80000  

  الشهرة/  حـ182000  

  خصم علي قروض طويلة االجل/   حـ20000  

  التزامات متداولة/     حـ60000      

  قروض طويلة االجل/   حـ140000      

/ اقفل حـ)   (ب(استثمارات في الشركة /  حـ732000      

  )االستثمارات

  

 ان قيمتها الحالية اقل فيثبـت       اي تثبت القروض طويلة االجل بقيمتها الدفترية، وحيث         

الفرق في حساب خصم علي القروض طويلة االجل، وبالتالي ستظهر القروض بقيمتها الحاليـة              

  .الخصم/ في الميزانية، وذلك علي اساس اثبات قيمتها الدفترية مطروحا منها رصيد حـ

  

ولذلك ) 2/5/1حالة اوال بقسم    ( ان عملية االندماج اتخذت شكل اندماج قانوني         ظويالح  

عملية االنـدماج فـي     ) أ(عن مزاولة نشاطها وتصفي، بينما تثبت الشركة        ) ب(تتوقف الشركة   

بعـد ترحيـل    ) أ(دفاترها وتظهر ميزانية الشركة أب  بعد االندماج من ارصدة حسابات ميزانية             

قبل ) أ(ركة  وفيما يلي ارصدة ميزانية الش    . القيود االربعة السابقة للحسابات المناظرة في دفاترها      

علي ارصدة  ) العمود الثاني (واثر ترحيل قيود االندماج االربعة      ) العمود االول (االندماج  مباشرة    

  :واخير ارصدة حسابات المركز المالي للشركة اب بعد االندماج) أ(حسابات ميزانية 

  

  بالجنيه)  بعد اندماج أ، ب مباشرة(قائمة المركز المالي للشركة أب 
      )   1(     )    2(      )1) + (2(  
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  ميزانية أب     اثر قيود اندماج  )   ا(ميزانية       

  بعد االندماج    )أ(  ب بدفاتر   قبل االندماج      

      _________  ________      ________  

  690000  50000 - 290000   450000  نقدية واصول متداولة

  760000     360000   400000  )صافي(االت ومعدات 

  230000      80000   150000    اصول اخري 

   182000     182000        شهرة المحل

      _________        _________  
      1000000        1862000  
      =======        ========  

  230000       60000   170000    التزامات متداولة

  220000   120000   100000   قروض طويلة االجل

حقوق الملكية  :

   الف،120   رأس مال االسهم 

  هم قيمة اسمية الف س100   

  1100000   500000   600000     جنيه للسهم5   

     راس مال اضافي

  282000   18000 - 200000   100000  )عالوة اصدار(  

  30000          30000    ارباح محتجزة

      ________        ________  
      1000000        1862000  
      =======        ========  

  

 بشأن اعداد ورقـة العمـل التـي ستعرضـها         هذا الشكل تقديم مبدئي للقاريء    : ملحوظة(

بالتفصيل االبواب التالية العداد القوائم المالية المجمعة للشركة القابـضة مـع شـركاتها              

  )التابعة وتطبيقها علي الحاسب االلي

  

) ب( اي بطريقة تبـادل اسـهم الـشركة          2/5/1اما اذا اتخذ االندماج حالة رابعا بقسم          

ستـستمر فـي   ) ب(دون دمج قانوني، فهذا يعني ان  الشركة      ) ا(ة  باالسهم التي تصدرها الشرك   
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ويالحظ ان االندماج السابق تم مباشرة باثبات العمليات في النظام المحاسبي المركـزي               

اال انه في بعض الحاالت قد تعالج كل عمليات الشركة المندمجـة كقـسم مـن                . ةللشركة الدامج 

اقسام الشركة الدامجة، ومن ثم تثبت كل عمليات القسم في سجالت منفصلة تخـتص بعمليـات                

كما يالحظ ان العـرض     . القسم وترتبط بعمليات المركز الرئيسي طبقا لمحاسبة االقسام والفروع        

جات تتضمن اي اعتبارات ضريبية قد تفرض علي الشركات الداخلـة           السابق لم يتضمن اي معال    

  .في عملية االندماج

  

 شـهرة   - شراء صافي االصـول      - دمج قانوني    -) الحيازة(   طريقة الشراء      2)/2(مثال 

  سالــبة

  

علي اندماج قانوني تقوم بموجبه     ) ص(والشركة  ) س( تفقت الشركة    19×2/ 1/7في     

 100، علي ان يسدد ثمن الشراء باصـدار         )ص( والتزامات الشركة    بشراء اصول ) س(الشركة  

 جنيه للـسهم فـي تـاريخ        10 جنيه للسهم وقيمة سوقية      8الف سهم من اسهمها بقيمة اسمية       

  200بسداد ورقة دفع تستحق بعد ثالثة اعوام بمبلـغ          ) س(االندماج، باالضافة الي تعهد شركة      

والشركة ) س(ة والقيم الجارية الصول والتزامات الشركة       وفيما يلي االرصدة  الدفتري    . الف جنيه 

  ):بالجنيه(في تاريخ االندماج ) ص(
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  بالجنيه) ص(   ميزانية     )س(ميزانية       
  قيم جارية  قيم دفترية    قيم دفترية      

      ______     ______   _______  

  60000    60000   100000      نقدية

  160000   180000   200000    اوراق قبض

  300000   250000    50000      خزونم

  120000    70000   200000      اراضي

  720000   500000   700000  )بعد االستهالك(مباني 

  240000   200000   300000 )بعد االستهالك(االت ومعدات 

  120000           )براءة اختراع(حق 

      _______  _______  ________  

  1720000  1260000  1550000    جملة االصول) 1(

      =======  =======  =======  

  100000   100000   200000      دائنون

  130000   160000   100000    اوراق دفع

  90000    80000    10000    التزامات اخري

      ------  -------  -------  

  320000   340000   310000  جملة االلتزامات) 2(

      ------  -------  -------  

  صافي االصول) 2 (-) 1(

  1400000   920000  1240000    ةحقوق الملكي= 

      =======  =======  =======  

  1000000    رأس مال االسهم

  200000    رأس مال اضافي

  40000    ارباح محتجزة

      -------  
      1240000    
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وتـصوير  ) الحيازة(طبقا لطريقة الشراء    ) س(اثبات قيود االندماج في دفاتر الشركة       : المطلوب

  .ن بعد االندماج مباشرةقائمة المركز المالي للشركتي

  

  :  الحــل

وتقارن باجمـالي القيمـة     ) س(    تحسب التكلفة الكلية لالندماج التي تحملتها الشركة الدامجة             

  :لتحديد موقف الشهرة) ص(الجارية لصافي اصول الشركة المندمجة 

  
   جنيه1000000  10×  سهم 100000) س(القيمة السوقية لالسهم التي اصدرتها الشركة 

  200000          يضاف التزام ورقة الدفع         (+)  

                _________  
                1200000  

  1400000        )ص(القيمة الجارية لصافي اصول الشركة ) -(

                _______  

  )دائن (200000      زيادة قيمة صافي قيمة االصول علي ثمن الشراء  

  =======      )دائنة(وتعادل شهرة سالبة ) تكلفة االندماج(  

  

اما بتكوين احتياطي رأسمالي بقيمتهـا      )  رصيد دائن  200000(وتعالج الشهرة السالبة      

لتخفيـضها الـي القـيم      (او بتوزيع الشهرة السالبة علي القيم الجارية لالصول غير المتداولـة            

الصول ل) العادلة(وذلك بنسبة القيمة الجارية لكل اصل الي جملة القيمة الجارية    ) الجارية المعدلة 

  :غير المتداولة كما يوضحها الجدول التالي
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االصل غير 

المتداول

)1(  

قيمة جارية

)2(  

نسبة القيمة الجارية 

 = %

))1(÷120000(  

 ×100

)3(  

نصيب االصل 

من الشهرة 

  =السالبة 

200000 ×

)1(

)4(  

التكلفة المعدلة 

 -) 1= (لالصل 

)3(

20000 12000010% 100000اراضي

120000 72000060% 600000نيمبا

40000 24000020% 200000االت ومعدات

20000 12000010% 100000حق اختراع

1200000 200000 100% 1000000    جملة

  

  :كما يلي) س(    ويتم اثبات االندماج في دفاتر الشركة الدامجة 

لدفع المتعهد بها كـثمن لـصافي       وورقة ا ) س( اثبات االسهم التي اصدرتها الشركة الدامجة        -

  ):ص(االصول المتحصل عليها من الشركة المندمجة 

  )ص(استثمارات في الشركة /  حـ1200000  

  )8×100000بالقيمة االسمية (رأس مال االسهم  /  حـ800000    

  )2×100000عالوة االصدار (رأس المال االضافي  /  حـ200000    

  اوراق الدفع/  حـ200000    

  

المشتراه في االندماج بالقيم الجارية والقيم الجارية المعدلـة بـاثر           ) ص( صافي اصول     اثبات -

  ):ص(االستثمارات في / الشهرة السالبة مع اقفال حـ

  النقدية/    حـ60000  

  اوراق القبض/  حـ160000  

  المخزون/   حـ300000  

  اراضي/   حـ100000  

  مباني/   حـ600000  
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  االت ومعدات/   حـ200000  

  حق اختراع/   حـ100000  

  خصم علي اوراق الدفع/   حـ30000  

  دائنون/  حـ100000      

  اوراق دفع/  حـ160000      

  التزامات اخري/  حـ90000      

/  اقفال حـ–) ص(استثمارات في الشركة /  حـ1200000      

  االستثمار

  

الجارية المعدلة  ويالحظ انه بعد تخفيض القيم الجارية لالصول غير المتداولة الي القيم              

 تعـادل هـذا     -واضافة باقي بنود صافي االصول بقيمها الجارية اليهـا          ) باثر الشهرة السالبة  (

ـ        ) جنيه 1200000(المجموع مع ثمن شراء صافي االصول          / ، والممثل في نفـس رصـيد حـ

  ).ص(االستثمارات في 

  

لعمود االول مـن    تظهر في ا  (قبل االندماج مباشرة    ) س(ويوضح الشكل التالي ميزانية       

، ثم يظهر اثر تعديل ارصدتها نتيجة ترحيل قيود االندماج بعاليـة فـي العمـود الثـاني                  )الشكل

بعد االندماج مباشرة كمـا تظهـر       ) س ص (وبناء عليه يمكن تصوير ميزانية  الشركة        . بالشكل

  :بالعمود الثالث بالشكل التالي
  

  بالجنيه)   ص مباشرةبعد اندماج س،(قائمة المركز المالي للشركة س ص 
      )    1(    )     2(      )1) + (2(  

  ميزانية س ص    اثر قيود اندماج  )   س(ميزانية       

  بعد االندماج    )س(ص بدفاتر   قبل االندماج      

      -------  ---------    --------  

  :اصول متداولة وثابتة  

  160000      60000   100000      نقدية

  360000     160000   200000    اوراق قبض
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  350000     300000    50000      مخزون

  300000     100000   200000      اراضي

  1300000     600000   700000  )بعد االستهالك(مباني 

  500000     200000   300000 )بعد االستهالك(االت ومعدات 

  100000             )براءة اختراع(حق 

      _______        _______  
      1550000           3070000  
      =======        =======  

التزامات  :      

  300000       100000   200000      دائنون

   30000 - 160000   100000    اوراق دفع

           +200000    430000  

   100000      90000    10000    التزامات اخري

حقوق الملكية  :    

  1800000     800000  1000000    رأس مال االسهم

  400000     200000   200000    رأس مال اضافي

  40000          40000    رباح محتجزةا

      _______        _______  
      1550000           3070000  
      =======        =======  
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  Pooling of Interests Method) توحيد المصالح(طريقة دمج مصالح المساهمين  2/6/2
  )الدمج من بداية عام(  

  :تختلف هذه الطريقة عن سابقتها ونلخص قواعدها فيما يلي  

 يتم التعامل في صافي االصول بالقيم الدفترية وليس الجارية، وتستخدم االولـي فـي ضـم                 -

  .كتين وكطرف مدين بقيمها الدفترية في قيد االندماج الرئيسيعناصر المركز المالي للشر

 تعالج كل التكاليف النقدية لالندماج سواء المباشرة او المتعلقة باصدار االسهم واالستشارات             -

  .المختلفة باعتبارها كلها مصروفات تخص الفترة التي انفقت بها

 مقابـل اسـهم الـشركة المندمجـة      يتم المحاسبة عن االسهم التي تصدرها الشركة الدامجة  -

ويراعي في هذا القيـد معالجـة اي        .  وتظهر دائنة في قيد االندماج الرئيسي      بالقيمة االسمية 

ياالضافة الي مبالغ   (القيمة االسمية لالسهم التي تصدرها الشركة الدامجة        اجمالي فرق بين   

اجمـالي رأس المـال     ، و )اخري يكون قد تضمنها ثمن الشراء والتزمت بها الشركة الدامجة         

بالشركة المندمجة باضافته او اسـتنزاله  ) رأس المال االضافي  + رأس مال االسهم    ( المدفوع

باسـتنزاله مـن    واذا لم يكف االخير يعالج الفرق       . من رأس المال المدفوع بالشركة الدامجة     

للشركة ) باثر الفرق (، وذلك بضم ارباح محتجزة مخفضة       االرباح المحتجزة للشركة المندمجة   

  . المندمجة ضمن قيد االندماج الرئيسي

 ال يشمل الدمج مصاريف وايرادات الشركة المندمجة في حالة االندماج فـي بدايـة الـسنة                 -

  .المالية للشركتين

وسـنعقبها بامثلـة رقميـة      (ونلخص تطبيق هذه القاعدة في الحاالت االربع التاليـة            

  ):مفصلة

  

  Statutory Mergerدمج قانوني : اوال
    

    

باالضافة الي مبالغ اخري تكون قد التزمت (القيمة االسمية لالسهم التي اصدرتها الدامجة ) أ(
  رصيد رأس المال المدفوع بالمندمجة< ) بها الشركة الدامجة ان وجدت
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     يضاف الفرق بينهما دائنا في قيد االندماج الرئيسي لحساب رأس المال االضافي بالشركة 

  .الدامجة

  

باالضافة الي مبالغ اخري تكون قد التزمت (قيمة االسمية لالسهم التي اصدرتها الدامجة ال) ب(
  رصيد رأس المال المدفوع بالمندمجة) = بها الشركة الدامجة ان وجدت

    ال تعلي اي مبالغ في قيد االندماج الرئيسي علي حساب رأس المـال االضـافي بالـشركة                      

  .الدامجة
  

    

باالضافة الي مبالغ اخري تكون قد التزمت (لالسهم التي اصدرتها الدامجة القيمة االسمية ) جـ(
  رصيد رأس المال المدفوع بالمندمجة> ) بها الشركة الدامجة ان وجدت

     يغطي الفرق بينهما مدينا في قيد االندماج الرئيسي من حساب رأس المال االضافي للشركة                   

ير يغطي  الفرق من رصيد االرباح المحتجـزة للـشركة           المستمرة او الدامجة، واذا لم يكف االخ      

 بمراعاة الفـرق    -اي يتم اضافة رصيد مخفض  لالرباح المحتجزة للشركة المندمجة           (المندمجة  

 في قيد  االندماج الرئيسي لدمج ارباحها المحتجزة مـع الـشركة المـستمرة او                -غيرالمغطي  

  :ويراعي في هذا الشأن ما يلي). الدامجة

 رصيد االرباح المحتجزة بعد االندماج بمجموع ارصدة هذا الحـساب للـشركات فـي                يتحدد -

ـ  . االندماج االرباح المحتجزة للمندمجة دائنا في قيد االنـدماج الرئيـسي          / ويستخدم رصيد ح

وقد يخفض رصيد االرباح المحتجزة الذي يتم ضمه اذا استوعب الفرق السابق            . لهذا الغرض 

كفاية رأس  المال االضافي وتطلب االمر تغطية الفـرق مـن رصـيد     االشارة اليه بشأن عدم     

  ).الحالة الثالثة في العرض التالي(االرباح المحتجزة 

 بناء علي ما سبق فأنه عقب االندماج مباشرة يجب اال يقل اجمـالي رأس المـال المـدفوع                   -

كات فـي   للشركات الدامجة والمندمجة عن مجموع عناصر رأس المال المدفوع لتلـك الـشر            

وفي هذه  الحالة يراعـي تخفـيض الزيـادة مـن االربـاح              . تاريخ االندماج، وقد يزيد عنه    

المحتجزة التي يتم ضمها بحيث تكون  جملة حقوق الملكية للشركة المستمرة معادلة لصافي              
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Statutory Consolidation  انشاء شركة جديدة(انشاء وحدة قانونية جديدة : ثانيا (

  

يقوم قيد االندماج الرئيسي علي جعل اجمالي ارصدة حسابات صافي االصول فـي             ) د(  

الشركتين مدينة، وحساب رأس مال االسهم دائنا بالقيمة االسمية لالسـهم الجديـدة المـصدرة،              

وفي حالة انخفاض القيمة االسمية لالسـهم       .  االرباح المحتجزة  بالشركتين دائنة     وجملة حساب 

علي حـساب رأس    ) كما في الحالة االولي   (المصدرة عن جملة رأس المال المدفوع يعلي الفرق         

  .المال االضافي

  

واليضاح هذه القواعد نتناول فيما يلي معالجات طريقة دمج مصالح المـساهمين فـي                

تالية تنبثق جميعها من البيانات االساسية التالية لرأس المال وصافي اصول الشركة            اربع حاالت   

  :في بداية سنة مالية) م(والشركة المندمجة ) د(الدامجة 

  

  بالجنيه)  الدامجة والمندمجة(ملخص قوائم المركز المالي في بداية سنة مالية للشركتين 

)م(الشركة المندمجة  جمــوعالم)د(الشركة الدامجة    
100000 200000   رأس مال االسهم 

) جنيه للسهم5    (

300000

20000 10000 30000رأس المال االضافي+ 

120000 210000 330000رأس المال المدفوع= 

40000 60000 100000ارباح محتجزة+ 

160000 270000   جملة حقوق الملكية = 

)صافي االصول  (= 

430000
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باثبات قيد االندماج الرئيسي في دفاترها بجعل حـسابات         ) المستمرة(ركة الدامجة        تقوم الش      

، بقيمهـا الدفتريـة  ) االصول مدينة وااللتزامـات دائنـة  (صافي اصول الشركة المندمجة مدينة     

  :وتتحدد حسابات الطرف الدائن في قيد االندماج الرئيسي كما يلي

  

باالضافة الي مبالغ اخري تكون قد (تي اصدرتها الدامجة القيمة االسمية لالسهم ال: 

اقل مـن رصـيد رأس المـال المـدفوع          ) التزمت بها الشركة الدامجة ان وجدت     

  بالمندمجة

الحالة االولي

 20000( جنيه للـسهم     5 الف سهم بقيمة اسمية      20باصدار    ) د(    اذا قامت الشركة الدامجة         

  :في هذه الحالة). م(دمجة مقابل كامل اسهم الشركة المن)  جنيه100000 = 5× 

  

رصيد رأس المال المـدفوع للـشركة       < القيمة االسمية لالسهم التي اصدرتها الشركة الدامجة        

  المندمجة

الفرق بينهما   جنيه باضافته  لـرأس      20000 وهو   ، لذلك يعالج    120000 < 100000  

). د(لي نظيرها فـي     ا) م(كما تضاف االرباح المحتجزة في      ). د(المال االضافي للشركة الدامجة     

  :كاالتي) د(ويكون قيد االندماج الرئيسي في دفاتر 

  ....صافي االصول / حـ160000

  رأس مال االسهم/  حـ100000    

  رأس المال االضافي/   حـ20000    

  االرباح المحتجزة/   حـ40000    

  

السابقة ويالحظ ان جميع الحسابات تم معالجتها بالقيم الدفترية، وان ارصدة الحسابات              

في دفاتر الشركة الدامجة بعد ترحيل القيد السابق اليها قد          ) موقف حسابات قائمة المركز المالي    (

:كالتالي) اثر قيد االندماج+ الرصيد االساسي (اصبحت 

  

   430000  = 160000  + 270000    صافي االصول / حـ  
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  300000        =100000  + 200000  راس مال االسهم/ حـ  

  30000        =20000  + 10000  مال االضافيراس / حـ  

                  ________  

  330000        رأس المال المدفوع بعد االندماج    

  100000        =40000  +  60000  ارباح محتجزة / حـ  

                  ________  

  430000  )وتعادل صافي االصول(جملة حقوق الملكية للشركة المستمرة بعد االندماج   

                    

قيمتها االسـمية   (ظ كذلك انه اذا التزمت الشركة الدامجة باالضافة الصدار االسهم السابقة            ويالح 

  قـدره    - ضمن شروط االندماج     -بسداد مبلغ اضافي نقدي او بورقة تجارية        )  جنيه 100000

 10000 + 100000( جنيـه    110000 االف جنيه،  فتتم المقارنة في هذه الحـالة بين           10مثال  

  . جنيه120000 المال المدفوع في المندمجة مع رأس) جنيه

  

باالضافة الي مبالغ اخري تكون قد (القيمة االسمية لالسهم التي اصدرتها الدامجة : 

تساوي رصيد رأس المال المدفوع ) التزمت بها الشركة الدامجة ان وجدت

  بالمندمجة

الحالة الثانية

 جنيـه للـسهم     5يمـة اسـمية      الف سهم بق   24باصدار  ) د(اذا قامت الشركة الدامجة       

  :في  هذه الحالة). م(مقابل كامل اسهم الشركة المندمجة ) 120000 = 5 × 24000(

  

  رصيد رأس المال المدفوع  بالمندمجة= القيمة االسمية لالسهم التي اصدرتها الدامجة   

،  لذلك ال تعلي اي مبالغ علي حـساب رأس المـال االضـافي               120000 = 120000  

ويكـون قيـد    ). د(الي نظيرها  في     ) م(كما تضاف االرباح المحتجزة في      ). د(امجة  للشركة الد 

  :كاالتي) د(االندماج الرئيسي في دفاتر 

  ....صافي االصول / حـ160000

  رأس مال االسهم/   حـ120000    

  االرباح المحتجزة/    حـ40000    

www.infotechaccountants.com/phpBB2/index.php 
 
 Page 61 of 106



www.infotechaccountants.com 
Prof.: Mohammed Sherif Tawfik 

 
 
 

ارصدة الحسابات السابقة   ويالحظ ان جميع الحسابات تم معالجتها بالقيم الدفترية، وان            

في دفاتر الشركة الدامجة بعد ترحيل القيد السابق اليها قد          ) موقف حسابات قائمة المركز المالي    (

  :كالتالي) اثر قيد االندماج+ الرصيد االساسي (اصبحت 

  

   430000  = 160000  + 270000    صافي االصول / حـ  

  

  320000        =120000  + 200000  راس مال االسهم/ حـ  

  10000          =0  + 10000  راس مال االضافي/ حـ  

                  ________  

  330000        رأس المال المدفوع بعد االندماج    

  100000        =40000  +  60000  ارباح محتجزة / حـ  

                  ________  

  430000  وتعادل صافي االصول(جملة حقوق الملكية للشركة المستمرة بعد االندماج    

  )تساوي مع الحالة السابقةوت    

  

باالضافة الي مبـالغ اخـري   (القيمة االسمية لالسهم التي اصدرتها الدامجة    : )أ(

اكبر من رصـيد رأس المـال       ) تكون قد التزمت بها الشركة الدامجة ان وجدت       

  )رصيد رأس المال االضافي بالدامجة يكفي الفرق(المدفوع بالمندمجة 

الحالة الثالثة  

 جنيـه للـسهم     5 الف سهم بقيمـة اسـمية        25باصدار  ) د(ركة الدامجة   اذا قامت الش    

  :في هذه الحالة). م(مقابل كامل اسهم الشركة المندمجة )  جنيه125000 = 5 × 25000(

  

  رصيد رأس المال المدفوع للمندمجة< القيمة االسمية لالسهم التي اصدرتها الدامجة   

وهو ) وليس الفرق بين اطراف القيد     (االفرق بينهم ، لذلك يعالج    120000 > 125000  

ـ     5000 ). د(رأس المال االضافي للشركة المستمرة او الدامجـة         /  جنيه باستنزاله من رصيد ح

واذا لم يكف رصيد الحساب االخير لتغطية الفرق بينهما فيعالج أي فرق يتبقـي فـي االربـاح                  

 جنيه، لذلك يستخدم رصيد     5000رق  بلغ الف ) أ(ففي  الحالة الثالثة     . المحتجزة للشركة المستمرة  

 جنيه في تغطية كل الفرق بينهمـا عـن          10000وهو  ) د(حساب رأس المال  المدفوع للشركة       
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…صافي االصول /  حـ160000  .

  معالجة كل الفرق بين القيمة االسمية لالسهم (س المال االضافي رأ/     حـ5000

  )       المصدرة ورأس المال المدفوع بالمندمجة      

  رأس مال االسهم/  حـ125000    

  االرباح المحتجزة/   حـ40000    

ويالحظ ان جميع الحسابات تم معالجتها بالقيم الدفترية، وان ارصدة الحسابات السابقة              

في دفاتر الشركة الدامجة بعد ترحيل القيد السابق اليهـا           ) بات قائمة المركز المالي   موقف حسا (

  :كالتالي) اثر قيد االندماج+ الرصيد االساسي (قد اصبحت 

  

   430000  = 160000  + 270000    صافي االصول / حـ  

  

  325000        =125000  + 200000  راس مال االسهم/ حـ  

  5000        =5000 -  10000  راس مال االضافي/ حـ  

                  ________  

  330000        رأس المال المدفوع بعد االندماج    

  100000        =40000  +  60000  ارباح محتجزة / حـ  

                  ________  

  430000  وتعادل صافي االصول(جملة حقوق الملكية للشركة المستمرة بعد االندماج   

  )وتتساوي مع الحالتين السابقتين    

  

باالضافة الي مبالغ اخري (القيمة االسمية لالسهم التي اصدرتها الدامجة : )ب(

اكبر من رصيد رأس المال المدفوع ) تكون قد التزمت بها الشركة الدامجة

  )رصيد رأس المال االضافي بالدامجة ال يكفي الفرق(بالمندمجة 

لحالة الثالثةا 

 جنيـه للـسهم     5م بقيمـة اسـمية       الف سه  28باصدار  ) د(اذا قامت الشركة الدامجة       

  :في هذه الحالة). م(مقابل كامل اسهم الشركة المندمجة )  جنيه140000 = 5 × 28000(
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رصيد رأس المال المدفوع للشركة >   القيمة االسمية لالسهم التي اصدرتها الشركة الدامجة 

  المندمجة

الفرق بينهما   20000وهو  ) اطراف القيد وليس الفرق بين     (، لذلك يعالج    120000 > 140000

ـ     واذا لـم   ). د(رأس المال االضافي للشركة المستمرة او الدامجة        / جنيه باستنزاله من رصيد ح

يكف رصيد الحساب االخير لتغطية الفرق بينهما فيعالج أي فرق يتبقي في االربـاح المحتجـزة                

 يـستخدم كـل رصـيد        جنيه لذلك  2000بلغ الفرق   ) ب(ففي  الحالة الثالثة     . للشركة المستمرة 

 جنيه في تغطية جزء من الفرق بينهما عـن  1000وهو ) د(حساب رأس المال المدفوع للشركة     

يخفض من رصيد   )  جنيه 10000 = 10000 - 20000(طريق جعل هذا الحساب مدينا، والباقي       

ة والذي يضاف الي االرباح المحتجزة للشركة المـستمر       ) م(االرباح المحتجزة للشركة المندمجة     

  :كاالتي) د(وبناء عليه يكون قيد االندماج الرئيسي في دفاتر ). د(

…صافي االصول /  حـ160000  .

  معالجة نصف الفرق بين القيمة االسمية لالسهم (رأس المال االضافي /   حـ10000

  )       المصدرة ورأس المال المدفوع بالمندمجة      

  رأس مال االسهم/  حـ140000    

استنزل النصف االخير للفرق من رصيد (الرباح المحتجزة ا/     حـ3000    

  االرباح

  )المحتجزة بالمندمجة الذي يتم ضمه للشركة المستمرة        

ويالحظ ان جميع الحسابات تم معالجتها بالقيم الدفترية، وان ارصدة الحسابات السابقة              

رحيل القيد السابق اليها قد     في دفاتر الشركة الدامجة بعد ت     ) موقف حسابات قائمة المركز المالي    (

  :كالتالي) اثر قيد االندماج+ الرصيد االساسي (اصبحت 

  

   430000 = 160000  + 270000    صافي االصول / حـ  

  

  340000       =140000  + 200000  راس مال االسهم/ حـ  

  0       =1000 -  10000  راس مال االضافي/ حـ  
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                  ________  

  340000         االندماجرأس المال المدفوع بعد    

  90000        =30000  +  60000  ارباح محتجزة / حـ  

                  ________  

  430000  وتعادل صافي االصول(جملة حقوق الملكية للشركة المستمرة بعد االندماج   

  )وتتساوي مع الحالتين السابقتين    

  

يمكن تبريره بان   ) أ(وكما هو موضح االن فأن قيد االندماج الرئيسي في الحالة الثالثة              

 جنيـه   340000بعد االندماج مباشـرة هـو       ) د(اجمالي القيمة االسمية السهم الشركة الدامجة       

، وهـو يزيـد بمقـدار       ) الف جنيه مصدرة باالسهم الجديـدة      140+  الف الرصيد القديم     200(

 + 210000 جنيه علي جملة رأس المال المدفوع  للشركتين د ، م قبل االندماج مباشرة         10000

 جنيـه   10000وحيث ان ذلك غير ممكن فتخفض الزيادة بينهمـا          .  جنيه 330000 = 120000

من االرباح المحتجزة للشركة د المستمرة بعد االندماج مباشرة لتصبح          ) 330000 - 340000(

 الزيـادة    - 40000ارباح محتجـزة م     + 60000ارباح محتجزة د    ( جنيه   90000مخفضة الي   

كارباح محتجزة للشركة م في     ) 40000بدال من   ( جنيه فقط    30000 دمج     وبذلك يتم ). 10000

قيد االندماج ، ويكون رصيد رأس المال المدفوع للشركة المستمرة صفرا، وتكون جملة حقـوق               

وهو في هذه الحالة يساوي جملـة حقـوق المـساهمين فـي             .  جنيه 430000المساهمين بها   

ـ     ) ب(لثة  اما في الحالة الثا   . الحالتين السابقين  رأس المال  / فيعالج الفرق باستنزاله من رصيد ح

، وحيث ان رصيد الحساب االخير لم يكف لتغطية كـل           )د(االضافي للشركة المستمرة او الدامجة      

  . الفرق بينهما فقد تم معالجة الفرق غير المغطي من االرباح المحتجزة للشركة المستمرة

  

الحالة الرابعة  )شركة جديدة(دة قانونية جديدة دمج شركتين النشاء وح: 

قد تحدث حالة اندماج الشركتين د، م عن طريق انشاء وحدة قانونية او شركة جديـدة                  

 الف سـهم قيمـة الـسهم        32فاذا فرض في هذه الحالة ان الشركة الجديدة قامت باصدار           ). ع(

بـل   الف سـهم مقا    21، يخصص منها    ) جنيه 320000 = 10 × 32000( جنيهات   10االسمية  

×  سهم   11000( الف سهم مقابل اسهم م       11،  ) جنيه 210000 = 10×  سهم   21000(اسهم د   

  :كاالتي) ع(فيتم اثبات االندماج في دفاتر الشركة ).  جنيه110000 = 10
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  )د) + (م....(صافي االصول /  حـ430000

  )10 × 32000(رأس مال االسهم /  حـ320000    

  )320000 - 330000 (رأس المال االضافي/    حـ10000    

  )د) + (م(االرباح المحتجزة  /  حـ100000    

  

ويالحظ ان حساب صافي االصول للشركة الجديدة جعل مدينا بالقيمة الدفترية لـصافي               

، وحساب راس مال االسهم للشركة الجديدة       ) جنيه 160000 + 270000(اصول الشركتين م، د     

 المصدرة، وحساب االرباح المحتجزة جعل دائنا بجملة        جعل دائنا بالقيمة االسمية لالسهم الجديدة     

 الف جنيـه    320ونظرا الن اجمالي قيمة االسهم المصدرة       . رصيد االرباح المحتجزة  للشركتين    

 + 210000=  الف جنيه    330(يقل عن جملة رأس المال المدفوع للشركتين م، د قبل االندماج            

علي حساب رأس المال االضافي بعد االندماج       ) كما في الحالة االولي   (فيضاف الفرق    ) 120000

  ).مباشرة، باعتبار ان ذلك يشير ان االسهم اصدرت بعالوة اصدار

  

ويالحظ ان جميع الحسابات تم معالجتها بالقيم الدفترية، وان ارصدة الحسابات السابقة              

ق قـد اصـبحت     في دفاتر الشركة الجديدة بعد القيد الساب      ) موقف حسابات قائمة المركز المالي    (

  :كالتالي

  

   430000  = 160000  + 270000    صافي االصول / حـ  

  

  320000        = 10 × 32000  راس مال االسهم/ حـ  

  10000        =32000 - 33000  راس مال االضافي/ حـ  

                  ________  

  330000        رأس المال المدفوع بعد االندماج    

  100000       = 40000  +  60000  ارباح محتجزة / حـ  

                  ________  

  430000  )وتعادل صافي االصول(جملة حقوق الملكية للشركة المستمرة بعد االندماج   
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ويمكن تلخيص اثر قيد االندماج علي بنود قائمة المركز المالي المعدة بعـد االنـدماج                 

  :مباشرة في الحاالت االربع السابقة كما يلي

  

  

  

  

  

  

  

  

بالجنيه) مقارنة نتائج الحاالت االربع(مالي الملخصة بعد االندماج  ارصدة بنود المركز ال

    اهم بنود قائمة  دفاتر الشركة

)د(دفاتر الشــــركة الدامــــجـة   المركز المالي
 

الجديدة

)  ب3(الحالة  ) أ3(الحالة  )2(الحالة  )1(الحالة  )4(الحالة   

430000430000430000430000430000صافي االصول

340000 325000 320000 300000 320000رأس مال االسهم

0 5000 10000 30000 10000رأس المال االضافي+ 

330000 330000 340000 330000 330000رأس المال المدفوع= 

90000 100000 100000 100000 100000ارباح محتجزة+ 

430000430000430000430000430000جملة حقوق المساهمين

  

ويالحظ من المقارنات السابقة ان تطبيق طريقة دمج حقوق المـساهمين يجعـل رأس                

المال المدفوع للشركة المستمرة بعد االندماج ال يقل عن مجموع رأس المال المـدفوع للـشركة              

حيث لم يكـف    ) ب( كما في الحالة الثالثة      -وفي حالة زيادته    . المندمجة والدامجة قبل االندماج   

رأس المال االضافي للشركة الدامجة لتغطية زيادة القيمة االسمية لالسهم المصدرة عـن جملـة               
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   دمج قانوني-) توحيد المصالح(  دمج مصالح المساهمين 3)/2(مثال 

  

) بقا لطريقة الشراء او الحيازةسبق حله ط (1)/1(باستخدام بيانات المثال رقم    

  : نجد ما يلي19×1/1/1في ) ب(، )أ(الندماج الشركتين 

  

   جنيه بالقيم الدفترية640000المندمجة ) ب(اجمالي اصول الشركة   

   جنيه بالقيم الدفترية200000) ب(اجمالي التزامات الشركة   

   جنيه بالقيم الدفترية440000) ب(صافي اصول   

 420=  الف 70رأس المال االضافي +  الف 350): ب(فوع للشركة رأس المال المد  

  الف ج

   الف جنيه20تبلغ ) ب(االرباح المحتجزة للشركة    

  

)  جنيه500000( جنيهات 5 الف سهم بقيمة اسمية 100) أ(اصدرت الشركة الدامجة   

  . الف جنيه100) أ(يبلغ رأس المال االضافي للشركة ). ب(مقابل اسهم 

  

) ب(برأس المال المدفوع للـشركة      ) أ(نة القيمة االسميه لالسهم التي اصدرتها       وبمقار  

 80000 جنيه، اي ان رأس المال االسهم المـصدرة اكبـر بمبلـغ              420000 > 500000يتبين  

يغطي هذا الفرق من رصيد حساب رأس المال االضافي للـشركة           ) أ(وطبقا للحالة  الثالثة     . جنبه

  ).رصيده االساسي يكفي تغطية هذا الفرق بالكامل( جنيه 80000بجعله  مدينا بمبلغ ) أ(
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دائنة في قيد االنـدماج الرئيـسي       ) ب(مدينه والتزامات   ) ب(وبناء عليه تجعل اصول       

ـ    ) ب(الثبات صافي قيمة اصول     ) أ(بدفاتر   راس مـال االضـافي     / بقيمها الدفترية، كما يجعل ح

واخيرا يجعل قيد االندماج دائنـا بـرأس مـال          . القيدمدينا بالفرق السابق في هذا        ) أ(للشركة  

االسهم المصدرة بقيمتها  االسمية، وحساب االرباح المحتجزة دائنا بكامل قيمة االرباح المحتجزة             

  ):أ(وتكون قيود اندماج كما يلي في دفاتر . لدمجها) ب(في 

  

  ):أ(القيد الرئيسي لالندماج في دفاتر ) 1(

  

  

  )قيمة دفتريه(داولة اصول مت/  حـ250000   

  االت ومعدات /   حـ310000  

  اصول اخري/    حـ80000  

  زيادة القيمة لالسهم المصدرة عن ) (أ(رأس المال االضافي /    حـ80000  

  )رأس المال المدفوع في ب          

  التزامات متداولة/   حـ60000      

  قروض طويلة االجل/   حـ14000      

  )5×  الف سهم 100 (رأس مال االسهم/  حـ500000      

  )ب(االرباح المحتجزة /   حـ20000      

  

  ):أ(قيد اثبات كل مصاريف االندماج في دفاتر ) 2(

  )ب(مصروفات االندماج مع /  حـ50000  

  النقدية/  حـ50000      

  

تعـالج كـل مـصاريف      ) توحيد المصالح (ويالحظ ان طريقة دمج مصالح المساهمين         

ـ    االندماج كمصروف عادي للفترة      ملخص الدخل ويعرض في    (النتيجة  / ويقفل في نهايتها في ح
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Income Statementالمتاجرة واالرباح والخسائر /  في المنهح المعاصر، او حـ

  ).في المنهج التقليدي

  

   بالجنيه-)  بعد اندماج أ، ب مباشرة(قائمة المركز المالي للشركة أب 
      )   1(    )     2(      )1) + (2(  

  ميزانية أب     اثر قيود اندماج  )   ا(ميزانية       

  بعد االندماج    )أ(  ب بدفاتر   قبل االندماج      

      -------  ----------    --------  

  650000   50000 - 250000   450000  نقدية واصول متداولة

  710000     310000   400000  )صافي(االت ومعدات 

  230000      80000   150000    اصول اخري 

  ال يوجد حساب(يف اندماج مصار

  50000      50000     )    نتيجة لتحميل المصاريف

      _________        _________  
      1000000        1640000  
      =======        ========  

  230000       60000   170000    التزامات متداولة

  240000     140000   100000   قروض طويلة االجل

حقوق الملكية  :

   الف،120   رأس مال االسهم 

   الف سهم قيمة اسمية100   

  1100000     500000   600000     جنيه للسهم5   

  20000      80000 -   100000      راس مال اضافي

  50000       20000    30000    ارباح محتجزة

    ________                  ________  
              1000000        1640000  
      =======        ========  

  
  )الدمج خالل عام(ج مصالح المساهمين او توحيد المصالح  طريقة دم2/6/3
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في حالة دمج شركتين خالل العام طبقا لطريقة دمج مصالح المساهمين فيراعي في هذا                

الشأن ضم حسابات االيرادات والمصروفات للشركة المندمجة الي مثيالتها في حسابات الـشركة             

ونعرض فيما يلي عملية االنـدماج خـالل العـام          . الدامجة او المستمرة في النشاط بعد االندماج      

اوال الدمج القانوني، ثانيا الوحدة القانونيـة       : لحاالت) متضمنه حسابات االيرادات والمصروفات   (

  .اسهم الشركة المندمجة%) 100(الجديدة، ثالثا شراء كل  

  

 -انوني دمج ق( دمج خالل عام -) توحيد المصالح(    دمج مصالح المساهمين 4)/2(مثال 

  )الوحدة القانونية الجديدة  شراء اسهم

، وكانت ارصدة حسابات )ل(اجراء دمج مع الشركة ) ك( قررت شركة 19×1/6/1في   

  ):بالجنيه(في هذا التاريخ كما يلي ) طبقا لميزان المراجعة الملخص(كل منهما 

  
  المندمجة) ل(شركة    الدامجة ) ك(شركة 

  440000     890000      اصول مختلفة

  70000     160000      مصروفات

        ________    _________  

  510000    1050000    جملة االرصدة المدينة

        =======    ========    

  قيمة(رأس مال االسهم  

  300000     600000    ) جنيه للسهم10    اسمية 

  60000     220000      ارباح محتجزة

  40000      30000      التزامات مختلفة

  110000     200000        ايرادات

        ________    _________  

  510000    1050000    جملة االرصدة الدائنة

        =======    ========  

    حالة الدمج القانوني: اوال
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مقابـل  )  جنيه للسهم  10قيمة اسميه   ( الف سهم    33اصدرت  ) ك(اذا فرض ان شركة       

مين تبلـغ القيمـة     طبقا لقواعد طريقة دمج مصالح المساه     . التي تقرر تصفيتها  ) ل(دمج شركة   

) ل(من رأس المال المدفوع في شـركة        ) >( جنيه وهي اكبر     330000اسمية لالسهم المصدرة    

لذلك يجري قيد االندماج الرئيسي بالقيم الدفترية لعناصر ميزان المراجعة،          .  جنيه 300000وهو  

المـصدرة،  االول جعل رأس مال االسهم دائنا بالقيمة االسـمية لالسـهم            : مع مراعاة اعتبارين  

بقيمتها الدفترية مطروحا منها فرق قيمة رأس المال        ) ل(والثاني دمج االرباح المحتجزة لشركة      

 - 330000(  جنيـه     30000المدفوع بها عن القيمـة االسـمية لالسـهم المـصدرة وقـدرة              

  :وبناء عليه يكون قيد االندماج الرئيسي كالتالي). 300000

  اصول مختلفة/  حـ440000  

  مصروفات/ حـ  70000  

  التزامات مختلفة/    حـ40000        

  ايرادات/  حـ110000        

  )10×  سهم 33000(رأس مال االسهم /  حـ330000        

– 60000(ارباح محتجزة /   حـ30000          )30000 فرق 

  

  :كما يلي) ك ل(وبعد االندماج مباشرة تكون ارصدة ميزان المراجعة للشركة   

  

  

  

  
    )     1(    )    2(    )3) = (1) + (2(    

  المندمجة) ل(شركة   اثر قيود االندماج  الدامجة) ك(شركة 

      ----------  ----------  ------------  

  1330000   440000   890000    اصول مختلفة

  230000    70000   160000    مصروفات

      ________  __________  __________  

  1560000   510000  1050000  جملة االرصدة المدينة
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      =======  =========  =========  

  قيمة(رأس مال االسهم  

  930000   330000   600000  ) جنيه للسهم10    اسمية 

  250000    30000   220000    ارباح محتجزة

  70000    40000    30000    التزامات مختلفة

  310000   110000   200000      ايرادات

      ________  __________  __________  

  1560000   510000  1050000  لدائنةجملة االرصدة ا

      =======  =========  =========  

  

  حالة الوحدة القانونية الجديدة: ثانيا

 10 الف سهم بقيمة اسمية      92تقوم باصدار   ) م(اذا فرض تكوين وحدة قانونية جديدة         

كـون  في هـذه الحالـة ت     . جنيه للسهم يتم تبادلها باسهم الشركتين ك، م اللتين تقرر تصفيتهما          

 جنيه اكبر من رأس المال المدفوع بالـشركتين ك، م           920000القيمة االسمية لالسهم المصدرة     

 بأنقاصه من جملة االرباح المحتجزة التي يـتم دمجهـا           20000ويعالج الفرق   .  جنيه 900000

  ) :م(للشركتين في قيد االندماج الرئيسي التالي بدفاتر الشركة الجديدة 

  )رصيد ل+ رصيد ك (لفة اصول مخت/  حـ1330000  

  مصروفات/   حـ230000  

  )رصيد ل+ رصيد  ك (التزامات مختلفة /    حـ70000      

  ايرادات/  حـ310000      

  )10×  سهم 92000(رأس مال االسهم /    حـ92000      

 فرق - 60000+ 220000(ارباح محتجزة /  حـ260000      

20000(  

  %)100(حالة شراء االسهم : ثالثا

مقابـل  ) ل(اسهم الشركة   %) 100(قامت بشراء كل    ) ك( ان الشركة الدامجة     اذا فرض   

 جنيه للسهم، وتتم المحاسبة وفقـا لطريقـة         10 الف سهم من اسهمها بقيمة اسمية        34اصدار  

في مباشرة نشاطها وتعد تقاريرهـا      ) ل(في هذه الحالة تستمر الشركة      . دمج مصالح المساهمين  
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ـ ) ل(شراء اسهم   ) ك(ومن الناحية المحاسبية تثبت الشركة         االستثمارات في  / بفتح ح

حقـوق  (لحقـوق ملكيـة     %) 100( بكامل القيمـة الدفتريـة       كحساب اصول وذلك  ) ل(الشركة  

ـ       )ل(بالشركة  ) المساهمين رأس مـال االسـهم بالقيمـة       / ، بينما الطرف الدائن للقيد يكون  ح

ـ         االرباح المحتجزة للـشركة    / االسمية لالسهم المصدرة ويعالج الفرق بين القيمتين باستخدام ح

  ):ل(المستثمر فيها 

  )ل(ات في الشركة االستثمار/  حـ360000  

  )10×  الف سهم 34(رأس مال االسهم /  حـ340000      

  االرباح المحتجزة/    حـ20000      

وتـستمر الـشركة ل فـي       (بعد هذا القيد    ) ك(وتظهر ارصدة ميزان المراجعة للشركة        

  :كالتالي) مباشرة نشاطها دون أي تغيير في ارصدتها

  

  والشركة المستثمر بها) ك(ستثمرة ارصدة ميزان المراجعة الملخص للشركة الم
   بعد اثبات قيد شراء االسهم

  تستمر في نشاطها) ل(شركة     )  ك(    شركة         

  )ارصدة بدون اي تغيير(    )بعد شراء االسهم(        

        ---------    -----------------  

  440000     890000      اصول مختلفة

  360000    )ل(استثمارات في شركة 
  70000     160000      مصروفات

        _________    _________  

  510000    1410000    جملة االرصدة المدينة

        ========    ========    

  قيمة(رأس مال االسهم  
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  300000     940000    ) جنيه للسهم10    اسمية 

  60000     240000      ارباح محتجزة

  40000      30000      التزامات مختلفة

  110000     200000        ايرادات

        _________    _________  

  510000    1410000    جملة االرصدة الدائنة

        ========    ========  

  

 - Parentوفي هذه الحالة تنشأ بين الشركتين عالقـة الـشركة القابـضة بالتابعـة       

Subsidiary Relationship . باعداد قوائمهـا الماليـة العاديـة    ) ك(وتلتزم الشركة القابضة

ـ ( ، كما تلتـزم ايـضا باظهـار        )ات في ل ضمن اصول قائمة مركزها المالي       االستثمار/ يظهر ح

 البيانات المالية للمجموعة المكونة من  الشركتين معا من خالل اعداد القوائم المالية المجمعـة  

Consolidated Financial Statements . وتتناول االبواب التالية من الكتاب عرض تفاصيل

  .لي الحاسب االليهذه الحالة مع تطبيقاتها ع
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  ودمج مصالح المساهمين ) الحيازة( مقارنة بين نتائج تطبيق طريقتي الشراء 2/7
  واثارهما علي القوائم المالية) توحيد المصالح(  
في نهاية عرض طرق االندماج من االهمية بمكان اجراء مقارنة تطبيقية شاملة   

لقوائم المالية للطريقتين في ان واحد، وذلك من ناحية للتعرف علي اثر الطريقتين علي ا

الرئيسية للدخل واالرباح المحتجزة والمركز المالي، ومن ناحية اخري لتفسير اهم اسباب 

  .الفروق بينهما

  

      مقارنة شاملة لطريقتي االندماج واثارهما علي القوائم المالية 5)/2(مثال 

  

ـ       19×31/12/4في  ) م(،  ) د(اتفقت الشركتان      ستمر  علي االندماج القانوني، حيـث ت

 الـف سـهم عـادي بقيمـة اسـمية           90في نشاطها بعد االندماج وعلي ان تصدر        ) د(الشركة  

 الف جنيه في تاريخ االندماج وذلك مقابل شراء صـافي        1200جنيهات واجمالي قيمة سوقية     10

 الف جنيه، ونفقات اصدار وتسجيل      50وقد بلغت النفقات المباشرة لالندماج      ). م(اصول الشركة   

وفيما يلي ميزان  المراجعـة الملخـص   . نقدا) د(االف جنيه سددتها بالكامل الشركة   10االسهم  

  ):بالجنيه (19×31/12/4في ) م(للشركتين وبيانات القيم الجارية الصول والتزامات الشركة  

  )م(شركة   ) م(شركة   ) د(شركة         

  قيم حارية  قيم  دفترية  قيم دفترية        
        ------  ------  ------  

  200000   200000   500000        ديةنق

400000   400000    700000        مدينون

  350000   300000   900000        مخزون

  500000   400000  1100000      )صافي(سيارات 
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  350000  1000000    تكلفة البضاعة المباعة

  150000   400000      مصروفات اخري

        _________  _________  

   1800000  4600000  جملة االرصدة المدينة  

        ========  ========  

  200000   200000   400000        دائنون

  150000   150000   300000      التزامات اخري

  60 الف، 160(رأس مال االسهم 

  600000  1600000  ) جنيه10 الف سهم بقيمة اسمية 

  50000   200000      رأس مال اضافي

  200000   300000      ارباح محتجزة

  600000  1800000        مبيعات

        _________  _________  

   1800000  4600000  جملة االرصدة الدائنة  

        ========  ========  

  

وتصوير القوائم المالية للدخل واالرباح     ) د(اثبات قيود االندماج في دفاتر الشركة       :     المطلوب    

ج مصالح المساهمين   المحتجزة والمركز المالي عقب االندماج مباشرة طبقا لطريقتي الشراء ودم         

  .للشركة المستمرة

  )الحيازة(طريقة الشراء : اوال
  

وتقارن باجمالي القيمة ) د(  تحسب التكلفة الكلية لالندماج التي تحملتها الشركة الدامجة 

  :لتحديد موقف الشهرة) م(الجارية لصافي اصول الشركة المندمجة 
   جنيه1200000        )د(القيمة السوقية لالسهم التي اصدرتها الشركة 

  50000          تضاف التكاليف المباشرة لالندماج 

                _________  
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  1250000  )االستثمارات في شركة م/ ثمن الشراء وسيعادل رصيد حـ(التكلفة   

  )م(تستنزل القيمة  الجارية لصافي اصول الشركة ) -(

  200000  نقدية          

  400000    مدينون  

  350000    مخزون  

  500000    سيارات  

      _____  1450000  

  200000    دائنون  

  150000  التزامات اخري     

      ______ )350000(  

        _________      )1100000(  

                __________  

  )مدين  (150000  )  مدينة(علي صافي االصول وتعادل قيمة الشهرة ) ثمن الشراء(زيادة التكلفة 

                =========  

  :كما يلي) د( دفاتر الشركة الدامجة ويتم اثبات االندماج في

    

  ):د(اثبات االسهم التي اصدرتها الشركة الدامجة ) 1(  

  )م(استثمارات في الشركة /  حـ1200000  

  )10×90000بالقيمة االسمية (رأس مال االسهم /  حـ900000      

  )عالوة االصدار(رأس المال االضافي /  حـ300000      

  

ـ     تسجيل التكاليف المباش  ) 2(   سيـصبح  (االسـتثمارات،   / رة لالندماج بتعليتها علي حـ

بينما اثبتت تكـاليف اصـدار االسـهم        )  مدين معادال للتكلفة او ثمن الشراء      1250000رصيده  

  .كتخفيض لرأس المال االضافي، مع جعل حساب النقدية دائنا للسداد

  )م(استثمارات في الشركة /  حـ50000  

  )تكاليف اصدار اسهم جديدة(رأس المال االضافي /  حـ10000  

  النقدية/  حـ60000    
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ـ            ) م(اثبات صافي اصول    ) 3(   / بالقيم الجاريـة والـشهرة كاصـل مقابـل اقفـال حـ

  ):م(االستثمارات في 

  

  نقدية/  حـ200000  

  مدينون /  حـ400000  

  المخزون/  حـ350000  

  السيارات  /  حـ500000  

  الشهرة/  حـ150000  

  نونالدائ/    حـ200000    

  التزامات اخري /    حـ150000    

  )االستثمارات/ اقفل حـ) (م(استثمارات في الشركة /  حـ1250000      

  

ويالحظ ان قيد االندماج الرئيسي في طريقة الشراء ال يشمل اي دمج لعناصر االيرادات                

 د يتم   وعقب ترحيل هذه القيود الي حسابات الشركة      . والمصروفات بقائمة دخل الشركة المندمجة    

  .عرض القوائم المالية للشركة بعد االندماج طبقا لطريقة الشراء كما يظهر في ثالثا

  

  )توحيد المصالح(طريقة دمج مصالح المساهمين : ثانيا
  

  :كنفقة للفترة) د(اثبات كل مصاريف االندماج في دفاتر الشركة 

  )م(مصاريف االندماج مع شركة /  حـ60000  

  النقدية/  حـ60000    

  

) م(برأس المال المدفوع بالـشركة      ) د(وبمقارنة القيمة االسميه لالسهم التي اصدرتها         

، اي ان    )50000+600000( جنيـه    650000> ) 10×  سهم   90000( جنيه   900000يتبين  

وطبقا للحالة  ). 650000  900000( جنيه   250000رأس المال االسهم المصدرة اكبر بمبلغ        –
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  )قيم دفترية(نقدية /  حـ200000  

  مدينون /  حـ400000  

  المخزون/  حـ300000  

  السيارات  /  حـ400000  

  تكلفة البضاعة المباعة/  حـ350000  

  مصروفات اخري/  حـ150000  

   جنيه من200000لشركة د الستنزال (في رأس المال االضا/  حـ200000  

  )فرق رأس المال المصدر عن رأس المال المدفوع بشركة م      

  الدائنون/  حـ200000    

  التزامات اخري /  حـ150000    

  المبيعات /  حـ600000      

  )10×  سهم مصدر 90000(رأس مال االسهم /  حـ900000    

  باح المحتجزة للشركة  ملدمج رصيد االر(ارباح محتجزة /  حـ150000    

  ) جنيه50000 بعد استنزال باقي الفرق غير المغطي 200000       

  

وعقب ترحيل هذه القيود الي حسابات الشركة د يتم عرض القوائم المالية للشركة بعد   

  :االندماج طبقا لطريقة دمج مصالح المساهمين كما يظهر في ثالثا كما يلي
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  )م الدخل واالرباح المحتجزة والميزانيةقوائ(القوائم المالية : ثالثا

  )بااللف جنيه (19×31/12/4بعد االندماج مباشرة في  ) د( القوائم المالية للشركة الدامجة 

  طريقة الشراء

)طريقة الحيازة(

  طريقة دمج مصالح المساهمين

)طريقة توحيد المصالح(

  

:قائمة الدخــــــل     

مبيعات)د فقط (1800 )600 + 1800  (2400

م+ د )  1350( تكلفة البضاعة المباعة) -(د فقط)  1000(

م+ د )  550( مصروفات اخري) -(د فقط)  400(

)60( )م(مصروفات االندماج مع ) -(  

440 صافي الدخل ينقل الرباح محتجزة400

:قائمة االرباح المحتجزة    
300 1/1/19x4رصيد اول المدة 300
150 ارباح محتجزة لدمج   زيادة +   

)م(ارباح محتجزة مخفضة في 
440 )قائمة الدخل(صافي دخل العام + 400

890 ينقل لقسم 19×31/12/4رصيد 700

حقوق الملكية بقائمة المركز المالي

:قائمة المركز المالي    

:االصـــــــــــول    
نقدية)60 - 200 + 500  (640640

مدينون)400 + 700 (11001100

1200) 900 + 300 ( مخزون)350 + 900  (1250

1500) 1100 + 400( سيارات)500 + 1100 (1600
شهرة  150

4440 4740  

:االلتــــــزامـــات    
دائنون)200 + 400 (600600
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التزامات اخري)150 + 300 (450450

حقـــوق الملكيـــة     

):المساهمون(
 الف 90 + 160(رأس مال االسهم )900+  1600 (25002500

) جنيه قيمة اسمية10×سهم 

 فرق 200- رصيد 200  (0

)غير مستوعب

 300+ رصيد200 (490

)تكاليف اسهم10-عالوة 

رأس المال االضافي

890 31/12/19x4ارباح محتجزة في 700

4440 4740  

  

  :ويالحظ علي مقارنة حل الطريقتين ما يلي  

  
  ):الحيازة(ء طريقة الشرا

 اظهرت رصيد للشهرة وعند استهالك هذا الرصيد علي السنوات التالية سـتزيد مـصروفات               -

  .هذه السنوات

 يقوم قيد اصدار االسهم الجديدة علي القيمة السوقية لالسهم، ويعلي بهذه القيمة علي حساب               -

اي يزاد بها التكـاليف     كما يعلي االخير بالتكاليف المباشرة الصدار هذه االسهم،         . االستثمارت

  .الكلية للشراء مع معالجة باقي تكاليف االندماج كتخفيض رأس المال االضافي

  .فقط) د( بالنسبة لقائمة الدخل تظهر نتائج اعمال الشركة الدامجة -

 بالنسبة لقائمة المركز المالي تظهر صافي اصول الشركة الدامجة بالقيم الدفتريـة وتـضيف               -

) ثمن الشراء (وتعالج زيادة التكلفة    . ية لنفس العناصر من الشركة المندمجة     اليها القيم الجار  

كما ال تتأثر االربـاح  . عن القيمة الجارية لصافي  اصول الشركة المندمجة كاصل هو الشهرة          

  .المحتجزة للشركة الدامجة باالرباح المحتجزة في الشركة المندمجة

  

  ):توحيد المصالح(طريقة دمج مصالح المساهمين 
  . التظهر رصيد للشهرة-
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باالضافة لنتائج اعمال الـشركة  ) د( بالنسبة لقائمة الدخل تظهر نتائج اعمال الشركة الدامجة      -

، حيث تدمج ايرادات ومصروفات الشركتين وتعالج كل مصاريف االندماج كنفقة           )م(المندمجة  

  .للفترة

لدامجة والشركة المندمجة بـالقيم      بالنسبة لقائمة المركز المالي تظهر صافي اصول الشركة ا         -

مع ) في ظل بعض االعتبارات   (كما تدمج الطريقة ارباح المحتجزة للشركة المندمجة        . الدفترية

  .االرباح المحتجزة للشركة الدامجة

  

باالضافة الختالف رقم الدخل في الطريقتين، فأن االرباح المحتجزة في طريقـة دمـج                

وهذا يرجع الن االولي تدمج كل او جزء كبير مـن           . لشراءمصالح المساهمين اكبر من طريقة ا     

وعلي الرغم من ذلك فان جملة حقوق الملكية اكبـر فـي            . االرباح المحتجزة للشركة المندمجة   

طريقة الشراء بسبب زيادة رأس المال االضافي بالطريقة لمراعاتها لعالوة االصدار فـي حالـة               

ونظرا الن طريقـة دمـج مـصالح        . قيمتها االسمية زيادة القيمة السوقية لالسهم المصدرة عن       

المساهمين تظهر ربحية افضل نجد ان ادارة الشركات تميل الي تفضيلها اكثر في حالـة سـماح                 

  .المعايير المحاسبية االختيار بين الطريقتين

  
   موقف معايير المحاسبة المصرية بشأن االندماج1/8

 2644سبات قرار رئيس الجهاز رقـم        اصدر الجهاز المركزي للمحا    1996في سبتمبر     

، وقد شـمل هـذا      "المعايير المحاسبية كاطار مكمل للنظام المحاسبي الموحد      " بشأن   1996لسنة  

وقد تضمنت المادة الثانية من هـذا  .  معيارا مأخوذة عن معايير المحاسبة الدولية     20القرار عدد   

بهـذا  ) 16(وتناول المعيـار رقـم      . ةالقرار سريان هذه المعايير علي الوحدات االقتصادية العام       

 Businessالقـرار الـضوابط المحاسـبية لتنظـيم المحاسـبة عـن انـدماج المـشروعات         

Combinations)  22يقابل معيار المحاسبة الدولي رقم.(  

  

 1997 لـسنة  503 صدر عن وزارة االقتصاد القرار الـوزاري رقـم        1997       وفي اكتوبر          

صرية وتعديالت نماذج القوائم المالية لشركات المساهمة والتوصـية         بشأن معايير المحاسبة الم   

المرافق لالئحة للقانون   ) 3(وتضمنت المادة الثانية من هذا القرار استبدال الملحق رقم          . باالسهم
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     ويظهر انه لم يصدر معيار محاسبة مستقل عن اندماج المشروعات من وزارة االقتـصاد،                   

 IAS  .22 رقم بينما صدر هذا المعيار من الجهاز المركزي للمحاسبات مقابال للمعيار الدولي 

  
،  "Purchaseالشراء  "مقابال لمسمي طريقة    " الحيازة" معيار الجهاز مسمي طريقة       استخدم 

دمج المـصالح او    "مقابل لمسمي طريقة    " توحيد المصالح "كما استخدم المعيار مسمي طريقة      

طريقة دمج مصالح المساهمين 

• 

."   Pooling of Interests

كما اشـار الـي ان      .  بالطريقتين  لم يحسم المعيار طريقة المحاسبة علي االندماج حيث سمح         

  .االندماجات القانونية التي يتناولها ليست بغرض اعادة الهيكلة او اعادة التنظيم

• 

 اسس تحديد القيمة العادلة لالصول والخصوم التي يتم         19،  12 حدد المعيار في فقراته ارقام       

  ).الحيازة(حيازتها في طريقة الشراء 

• 

ح حساب االستثمار في الشركة الدامجة ليعلي بتكلفة الحيازة          لفت 10 لم يشر المعيار في فقرة       

  .باالضافة الي التكاليف المباشرة لالندماج

• 

 لمعالجة تجاوز تكلفة الحيازة للقيمة العادلـة لـصافي األصـول            21 أشار المعيار في الفقرة       •

كما لم  . حدباعتباره قيمة الشهرة، ولكن لم يربط األخيرة بدليل حسابات النظام المحاسبي المو           

شـهرة  ( معالجة نقص تكلفة الشراء عن القيم العادلة لألصـول           24يحسم المعيار في الفقرة     
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ر ضمن طريقة توحيد المصالح لالعتبارات المختلفة لشروط معالجـة األربـاح             لم يشر المعيا   

  .المحتجزة للمنشأة المندمجة في الشركة الجديدة

• 

 االفصاح في القوائم المالية للفترة التـي يـتم فيهـا           33،  32 تناول المعيار في فقراته ارقام       

اسماء المشروعات المندمجة      : االندماج عن 

• 
–لمـستخدمة     طريقة المحاسـبة ا     تـاريخ  –

: ضرورة االفصاح عـن   ) الشراء(وبالنسبة لحاالت االندماج بطريقة الحيازة      . سريان االندماج 

–  تكلفة الحيازة       النسبة المئوية السهم التصويت التي تم حيازتها             قيمـة المخصـصات      –

  .وغيرها من المصروفات المعترف بها في تاريخ الحيازة والناشئة عنها

الصادر عن وزار   ) 17(باب التالي تفاصيل تطبيقات المعيار المحاسبي المصري رقم         يتناول ال 

  .االقتصاد بشأن اعداد القوائم المالية المجمعة للشركات القابضة

• 
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  اسئلة للمراجعـــة

  

  .   اذكر دوافع اندماج الشركات المساهمة ومزاياه- 1

  .   ما هي انواع االندماج وطرق تصنيفه من الناحية القانونية- 2

بين مجموعة من الـشركات اتخـذت       ) موحدة(  اذكر متي يتعين اعداد قوائم مالية مجمعة          - 3

  .قرار اندماج

  . مجموع الجزئيات المكونة له   ناقش المقصود بزيادة الكل عن- 4

  .  ناقش الدوافع االقتصادية لالندماج واثره علي ربحية السهم- 5

  :  قدم توصيفا كامال لما يلي- 6

 شـراء اسـهم   - شراء صـافي االصـول   - الوحدة القانونية الجديدة   -االندماج لقانوني     

  .الشركة المندمجة

ودمـج مـصالح المـساهمين      ) الحيازة(ء    اذكر توصيف مناسب الجراءات طريقتي الشرا       - 7

  .للمحاسبة عن االندماج القانوني) توحيد المصالح(

  .  وضح المقصود بالشهرة السالبة واساليب معالجتها دفتريا- 8

توحيـد  (  لماذا تميل ادارة الشركات المندمجة الي اتباع طريقة دمج مصالح المـساهمين               - 9

  .للمحاسبة عن االندماج) المصالح

توحيـد  (وطريقة دمج مصالح المـساهمين      ) الحيازة(ناقش الفروق بين طريقة الشراء       - 10

  :من حيث اثارهما علي) المصالح

  .تقييم صافي اصول الشركة المندمجة*   

  .معالجة التكاليف النقدية المباشرة لالندماج*   

  .صافي الدخل في سنة االندماج وبعدها*   

  .االرباح المحتجزة بعد االندماج*   

  .عناصر قسم حقوق المساهمين بعد االندماج*   

  : ناقش العبارة التالية موضحا اسلوب تنفيذها- 11

يجب اال يقل رأس المال المدفوع لمجموعة الشركات المندمجة بعد االندماج مباشرة عـن              "  

  ".مجموع رأس المال المدفوع لتلك الشركات قبل االندماج
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 الذي اصدره الجهاز المركـزي      16لمعيار المحاسبي رقم     تناول اهم االعتبارات المميزة ل     – 12

  .للمحاسبات بشأن تنظيم المعالجات المحاسبية الندماج المشروعات في مصر
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  تماريـــــن

  

  

  ):ب(، )أ(قام المحاسب س بتجميع البيانات التالية عن شركتي )  1(

  )ب(شركة    )أ(شركة         

        -------  --------  

   جنيه1500000  2000000      صافي الدخل

  750000  1000000    عدد االسهم المتداولة

     جنيه2    2      الربح للسهم الواحد

   جنيه20    40      سعر السوق للسهم

  1:10    1:20    معدل سعر السهم لربحيته

) ب(مع الـشركة    ) أ(اذا اندمجت الشركة    : وقد توصل المحاسب س الي النتيجة التالية        

 جنيه طالمـا ان هـذا       2سيكون معدل الربح للسهم الواحد      ) أب(جا قانونيا لتكوين الشركة     اندما

هل تري ان النتيجة التـي توصـل        ). ب(نفس هذا المعدل في  الشركة       ) = أ(المعدل في الشركة    

  .اليها المحاسب س صحيحة؟ قدم شرح  تفصيلي لوجهة نظرك

  

 الف سهم من    300مقابل اصدار   ) ل(لشركة  ان تقوم بدمج صافي اصول ا     ) ك(قررت شركة   ) 2(

هي الشركة المستمرة بعد الـدمج      ) ك(، فاذا علمت ان الشركة      )ص(اسهمها لمساهمي الشركة    

وانه ينتظر استمرار الربحية المنتظرة مستقبال لمجموع الـشركتين كمـا هـي، وان البيانـات                

  :الرئيسية للشركتين قبل االندماج مباشرة كما يلي

  

  )ل(شركة )            ك( شركة         

   سهم100000  1000000  )القائمة(عدد االسهم المتداولة 

   جنيه750000  1000000    )الربح(صافي الدخل 

    جنيه60    50      سعر السوق للسهم
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المطلوب بيان اثر االندماج علي ربح السهم الواحد للشركة والقيمة السوقية للسهم بعد               

وق المالية المثلي وكما يتوقعه المستثمرون من استمرار ك في          كما تحسبه الس  (االندماج مباشرة   

  ).النشاط

 الف سـهم    20مقابل اصدار   ) ص(ان تقوم بدمج صافي اصول الشركة       ) س(قررت شركة   ) 3(

، فـاذا علمـت ان      )ص(لمساهمي الـشركة    ) لها نفس القيمة السوقية السهم س     ( من اسهمها   

ج وانه ينتظر استمرار الربحية المنتظـرة مـستقبال         هي الشركة المستمرة بعد الدم    ) ك(الشركة  

  :لمجموع الشركتين كما هي، وان البيانات الرئيسية  للشركتين قبل االندماج مباشرة كما يلي

  

      )ص(شركة   )س(شركة       

   سهم50000    50000  عدد االسهم المتداولة

   جنيه100000  100000  )الربح(صافي الدخل 

  نيه  ج20    50  سعر السوق للسهم

المطلوب بيان اثر االندماج علي ربح السهم الواحد للشركة والقيمة السوقية للسهم بعد               

  .االندماج مباشرة

  

 جنيه للسهم لمبادلتها بكل اسهم      20 الف سهم بقيمة اسميه      150عدد  ) س(اصدرت الشركة   ) 4(

 في تـاريخ    )س(وقد بلغت القيمة السوقية لسهم الشركة       . في عملية دمج قانوني   ) ص(الشركة  

  :بسبب االندماج كما يلي) س(وقد بلغت النفقات النقدية التي تحملتها الشركة .  جنيه25االندماج 

    جنيه20000    رسوم خدمات محاسبية  

    جنيه10000   تكاليف طبع واصدار االسهم  

    جنيه25000  رسوم استشارات مالية وجدوي  

    جنيه15000  تكاليف تسجيل االسهم بسوق المال  

   جنيه5000  رسوم قانونية لتنفيذ االندماج  

  

طبقا لطريقتي الشراء ودمـج     ) س(       المطلوب تحديد تكلفة االندماج الكلية بالنسبة للشركة               

  .مصالح المساهمين واسلوب معالجتها محاسبيا
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 الـف سـهم      600علي اصدار الشركة االولي     ) ص(مع الشركة   ) س(اتفقت الشركة    )5(

 للسهم مقابل اسهم الشركة الثانية وذلك لتحقيـق انـدماج قـانوني              جنيه 10بقيمة اسمية   

 16مبلغ  ) س( تاريخ االتفاق بلغت القيمة السوقية لسهم الشركة         19×1/1/1وفي  . بينهما

  ):بالجنيه(جنيه وكانت قائمة المركز المالي للشركتين كاالتي 

  

  )ص(الشركة     )س(الشركة       

  ةقيم جاري  قيم دفترية  قيم دفترية      

      ------  -------  -------  

  2600000  1800000  19000000    اصول متداولة 

  9000000  7500000  23000000    اصول ثابتة

      __________  _________  
      42000000  9300000  
      =========  ========  

  2500000  3000000  13000000     التزامات

  10(رأس مال االسهم 

  4000000  21000000  ) جنيه قيمة اسمية للسهم

    1500000  3000000    رأس مال اضافي

  800000  5000000    ارباح محتجزة

      __________  _________  
      42000000  9300000  
      =========  ========  

  :المطلوب  

حدد ارصـدة حـسابات رأس      : المصالح) توحيد( بفرض المحاسبة عن االندماج بطريقة دمج        -

يوصـي باعـداد    (االرباح المحتجزة بعد االندماج مباشرة      مال االسهم ورأس المال االضافي و     

  ).الميزانية الشركة س ص بعد االندماج مباشرة

  .اثبت قيد االندماج الرئيسي:  بفرض المحاسبة عن االندماج بطريقة الشراء-
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 جنيه  10 الف سهم بقيمة اسمية      50علي اصدار االولي    ) ب(مع الشركة   ) أ(اتفقت الشركة   )  6(

 19×31/12/2وفـي   . ابل اسهم الشركة الثانية وذلك لتحقيق اندماج قـانوني بينهمـا          للسهم مق 

 الـف   890مبلـغ   ) أ(تاريخ االتفاق بلغت القيمة السوقية لالسهم الجديدة التي اصدرتها الشركة           

  ):بالجنيه(جنيه وكان ميزان المراجعة الملخص  للشركتين وبيانات القيم الجارية كاالتي 

  

  )ب(الشركة     )أ(الشركة       

  قيم جارية  قيم دفترية  قيم دفترية      

-------  -------  ------      

  130000  130000  480000    نقدية        

  300000  300000  620000    اوراق قبض

  260000  200000   800000      مخزون

  440000  340000  1200000  )صافي(االت ومعدات 

  320000  990000  تكلفة البضاعة المباعة

  110000  330000    خريمصروفات ا

  ـــــــ  ــــــ      
      4420000  1400000  
      =======  ========  

  120000  120000  210000  اوراق دفع ودائنون

  180000  180000  300000    التزامات متنوعة

   جنيه10(رأس مال االسهم 

  500000  1500000  )  قيمة اسمية للسهم

  40000  200000    رأس مال اضافي

  120000  510000    ارباح محتجزة

  440000  1700000      مبيعات 

  ــــــ  ـــــــ      
      4420000  1400000  
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      =======  =======  

 الف جنيـه والتكـاليف   22فاذا علمت ان تكاليف تسجيل واصدار االسهم الجديدة بلغت    

 الـف جنيـه     35بمناسبة االنـدماج بلغـت      ) أ(النقدية المباشرة االخري التي تحملتها الشركة       

  :لوبفالمط

) توحيد المـصالح  (ودمج مصالح المساهمين    ) الحيازة( اثبات االندماج طبقا لطريقتي الشراء       -

  .بدفاتر الشركة الدامجة

 تصوير القوائم المالية للدخل واالرباح المحتجزة والمركز المالي عقـب االنـدماج مباشـرة               -

  .طبقا للطريقتين) أب(لشركة 

  

بلغت جملة ارصدة قسم حقـوق المـساهمين        ) م( الشركة   مع) ع(في تاريخ اندماج الشركة     ) 7(

كما كانت ارصدة حسابات    .  الف جنيه ارباح محتجزة    380 الف جنيه منها مبلغ      760) م(للشركة  

  ):بالجنيه(في نفس التاريخ كما يلي ) ع(قسم حقوق المساهمين للشركة 

  

    جنيه550000 ) جنيه قيمة اسمية للسهم5(رأس مال االسهم   

  180000      لمال االضافي المدفوع رأس ا  

  1200000          ارباح محتجزة  

  ــــــ              
              1930000  
توحيـد  (فاذا علمت ان االندماج سيحاسب عليه طبقا لطريقة دمج مصالح المـساهمين               

  :في كل من الحاالت التالية) ع(، المطلوب اثبات االندماج في دفاتر الشركة الدامجة )المصالح

  ).م( الف سهم للشركة 70) ع(ت الشركة   اصدر-أ  

  ).م( الف سهم للشركة 76) ع( اصدرت الشركة -ب  

  ).م( الف سهم للشركة 86) ع( اصدرت الشركة -ج  

  ).م( الف سهم للشركة 120) ع( اصدرت الشركة -د  
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تدرس شركة االيمان عملية اندماجها مع شركة العال بشراء اسهم الشركة االخيرة واتبـاع              ) 8(

وفيما يلي قائمة المركز المالي للشركتين والقيم الجارية الهم         . للمحاسبة) الحيازة(يقة الشراء   طر

  ):بالجنيه(بنود ميزانية شركة العال قبل االندماج مباشرة 

  شركة العال    شركة االيمان      

  قيم جارية  قيم دفترية  قيم دفترية        

      -------  ------  -------  

  36000  500000    نقدية        

  40000    34000  800000      مخزون

  21000    20000  200000  استثمارات طويلة االجل

  12000    9000  120000      اراضي

  13000    6000  110000    )صافي(اثاث 

  11000    6000  اختراع ) براءات(حقوق 

  ــــــ  ــــــ      
      1730000  111000  
      =======  ======  

  23000    80000    التزامات متنوعة

  50000  1000000   س مال االسهم رأ

  60000    رأس مال اضافي

  38000  590000    ارباح محتجزة

  ــــــ  ــــــ      
      1730000  111000  
      =======  ======  

وتصوير قائمة مركزها المـالي     ) الدامجة(اثبات االندماج في دفاتر شركة االيمان       :    المطلوب     

  :عقب االندماج في الحاالت التالية

 الف جنيه تكـاليف نقديـة       20 الف جنيه نقدا باالضافة الي       150دت شركة االيمان    سد) 1 

  .مباشرة لالندماج
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 الف جنيه تكـاليف نقديـة       15 الف جنيه نقدا باالضافة الي       110سددت شركة االيمان    ) 2 

  .مباشرة لالندماج

يه تكـاليف نقديـة      االف جن  10 الف جنيه نقدا باالضافة الي       70سددت شركة االيمان    ) 3 

  .مباشرة لالندماج

  

بأسـم شـركة    ) وحدة قانونية جديـدة   ( علي تكوين شركة جديدة      19×31/12/4اتفق في   )  9(

التضامن المساهمة تقوم باصدار اسهم يتم تبادلهـا باسـم الـشركتين س، ص اللتـين تقـرر                  

  :وقد تم االتفاق علي الشروط التالية لدمج الشركتين. تصفيتهما

 الف سهم من اسـهمها بقيمـة        60تصدر شركة التضامن عدد     :  للشركة س   بالنسبة -  

 الف جنيه مقابل    80، كما تدفع مبلغ     ) الف جنيه  920قيمتها السوقية   ( جنيه للسهم    10اسمية  

 جنيه نفقات اصدار    12000وقد سددت شركة التضامن كذلك مبلغ       . شراء كل اسهم شركة س    

  .باشرة لالندماج جنيه نفقات م2000وتسجيل االسهم ومبلغ 

 الف سهم من اسهمها بقيمـة       75تصدر شركة التضامن عدد     :  بالنسبة للشركة ص   -  

 الـف جنيـه     90، كما تدفع مبلغ     ) الف جنيه  1100قيمتها السوقية   ( جنيه للسهم    10اسمية  

 جنيـه   18000وقد سددت شركة التضامن كـذلك مبلـغ           . مقابل شراء كل اسهم شركة ص     

  . جنيه نفقات مباشرة لالندماج25000سهم ومبلغ نفقات اصدار وتسجيل اال

  

وفيما يلي ميزانية الشركتين س، ص قبل االندماج مباشرة والقيم  الـسوقية لعناصـر                 

  ):بااللف جنيه(الميزانيتين 

  

  

  شركة ص        شركة س      

  قيم سوقية  قيم دفترية     قيم سوقية      قيم دفترية    

    -------  ------  ------  ------  

  140    140    120    120  ية        نقد

  80    80    60    60    مدينون
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  360    310    370    240    مخزون

  100    80        استثمارات قصيرة االجل

  500    400        استثمارات طويلة االجل

  1300    1100    850    700  )صافي(االت 

  300    200    90    80    اراضي

    _____        _____  
    1200        2310  
    ====        =====  

  480    480    220    220   دفع       اوراق

  1100    900          التزامات متداولة

  360    460 %8قرض سندات 

  ج10رأس مال االسهم 

  190   قيمة اسمية للسهم

  ج5رأس مال االسهم 

  250          قيمة اسمية للسهم

  300        110  رأس مال اضافي

  380        220  ارباح محتجزة

    _____        _____  
    1200        2310  
    ====        =====  

اثبات قيود انشاء الشركة الجديدة في دفاتر شركة التضامن وعرض قائمة المركز :      المطلوب   

  ).الحيازة(المالي لها عقب تنفيذ بنود االتفاق مباشرة طبقا لطريقة الشراء 

  

) توحيد المصالح(تنفيذ المطلوب في التمرين السابق طبقا لطريقة دمج مصالح المساهمين ) 10(

  :تراضباف

 الـف سـهم     60 الف سهم مقابل اسهم الشركة س وعدد         27 ان شركة التضامن اصدرت      -

  ). جنيه للسهم10جميعها بقيمة اسمية (مقابل اسهم الشركة ص 
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  . النفقات النقدية لال ندماج كما هي في التمرين السابق-

  

لـي اصـدار    ع) م(مع الشركة المندمجـة     ) د( اتفقت الشركة الدامجة     19×31/12/4في  ) 11(

 جنيه للسهم مقابل كل اسهم الشركة الثانية وذلـك          25 الف سهم عادي بقيمة اسمية       44االولي  

وفي تاريخ االتفاق بلغت القيمة السوقية لالسهم الجديـدة التـي           . لتحقيق اندماج قانوني بينهما   

 وفيما يلي ارصدة ميـزان المراجعـة الملخـص        .  الف  جنيه   1320مبلغ  ) د(اصدرتها الشركة   

  ):بالجنيه(في هذا التاريخ ) م(للشركتين وبيانات القيم الجارية الصول والتزامات الشركة 

  )م( الشركة     )د(الشركة         

  قيم جارية  قيم  دفترية      قيم دفترية        

        ------  -------  -------  

  258000  258000  342000        نقدية

  450000  420700  860400        مخزون

  710000  680200  1100200    )فيصا(االت ومعدات 

  340500  890300    تكلفة بضاعة مباعة

  90600  230000      مصروفات اخري

  69000    70900    85400        دائنون

  120100  120100  210200      اوراق دفع

  80200    83200  162000      التزامات اخري

  460200  1680000      مبيعات صافية

   جنيه25(رأس مال اسهم 

  750000  1000000    )سهم    قيمة اسمية لل

  180000    85300      رأس مال اضافي

  125600  200000      ارباح محتجزة

        _________  _________  
        6845800  3580000  
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 الف جنيـه وتكـاليف      20فاذا علمت ان تكاليف تسجيل واصدار االسهم الجديدة بلغت            

 الف جنيه، وسدد نـصف      24غت  بل) د(دراسات الجدوي بمناسبة االندماج التي تحملتها الشركة        

  .كل نوع من هذه التكاليف نقدا والباقي بورقة تجارية

  

توحيـد  (طبقا لطريقة دمـج مـصالح المـساهمين         ) د(اثبات االندماج بدفاتر الشركة     : المطلوب

وتصوير القوائم المالية للدخل واالرباح المحتجزة والمركز المـالي عقـب االنـدماج             ) المصالح

  .س الطريقةمباشرة طبقا لنف

  

 الـف سـهم بقيمـة       40علـي اصـدار االولـي       ) ب(مـع الـشركة     ) أ(اتفقت الشركة   ) 12(

.  جنيه للسهم مقابل اسهم الشركة الثانية وذلـك لتحقيـق انـدماج قـانوني بينهمـا                20اسمية  

 تاريخ االتفاق بلغـت القيمـة الـسوقية للـسهم الجديـد الـذي اصـدرته                 31/12/1993وفي  

وفيمـا يلـي ارصـدة ميـزان المراجعـة          .  جنيـه  29النـدماج مبلـغ     بمناسـبة ا  ) أ(الشركة  

  :في هذا التاريخ) بالجنيه(الملخص للشركتين وبيانات القيم الجارية 

  

  )ب(الشركة       )أ(الشركة         
قيم  جارية  قييم دفترية  قيم دفتريـــة        

  147000   147000   462500        نقدية

  285300   285300   164600      مدينون    

  310000   267400   764500        خزونم

  430000   385200  1240000    )صافي(االت ومعدات 

  310000   865000    تكلفة البضاعة المباعة

  128200   267000      نفقات اخري

  60800     60800   140000      اوراق دفع 

  710000      قرض سندات

  670000   1582000      مبيعات صافية

   جنيه قيمة20(رأس مال االسهم  

  600000  1100000    )اسمية للسهم  
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  110000   200000      رأس مال اضافي

  82300     31600      ارباح محتجزة

  

  :تحملت النفقات التالية بمناسبة االندماج) ا(فاذا علمت ان الشركة   

  . االف جنيه وسددت نقدا10 نفقات الدراسات القانونية لتنفيذ االندماج بلغت -

  . الف جنيه وسددت بورقة تجارية15 الجديدة المصدرة بلغت  تكاليف اصدار وتسجيل االسهم-

، وتـصوير القـوائم     )الحيازة(طبقا لطريقة الشراء    ) أ(اثبات االندماج بدفاتر الشركة     :  المطلوب

  .المالية للدخل واالرباح المحتجزة والمركز المالي عقب االندماج مباشرة طبقا لنفس الطريقة

  

ـ  ) س(اتفقت الشركة   ) 13(  سـهم بقيمـة     20400علـي اصـدار االولـي       ) ص(شركة  مع ال

 جنيه للسهم مقابل كل اسـهم الـشركة الثانيـة وذلـك لتحقيـق انـدماج قـانوني                   25اسمية    

 تاريخ االتفـاق بلغـت القيمـة الـسوقية لالسـهم الجديـدة التـي                1/1/1994وفي    . بينهما

لـي ارصـدة    وفيمـا ي  .  الـف جنيـه    850بمناسـبة االنـدماج مبلـغ       ) س(اصدرتها الشركة   

  :في هذا التاريخ) بالجنيه(ميزان المراجعة الملخص للشركتين وبيانات القيم الجارية 

  

  )ص(الشركة       )س(الشركة         
قيم  جارية  قييم دفترية    قيم دفتريـــة        

  135000   135000     482000        نقدية

  310000   310000     622000      اوراق قبض 

  260000   240000     796000        مخزون

  460000   280000    1200000    )صافي(االت ومعدات 

  330000     992000    تكلفة البضاعة المباعة

  112000     320000      نفقات اخري

        ________    _________  
        4412000    1407000  
        =======    ========  

  130000   130000     212000      اوراق دفع 

  154000   154000     310000       دائنون   
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  450000    1750000      مبيعات صافية

   جنيه قيمة10(رأس مال االسهم  

  500000    1450000    )اسمية للسهم  

  35000     190000      رأس مال اضافي

  138000     500000      ارباح محتجزة

        ________    ________  
        4412000    1407000  
        =======    =======  

  :فقات التالية بمناسبة االندماجتحملت الن) س(فاذا علمت ان الشركة   

  . الف جنيه نقدا15 تكاليف اصدار وتسجيل االسهم الجديدة المصدرة بلغت -

  . الف جنيه30 التكاليف النقدية المباشرة االخري لالندماج  بلغت -

المطلوب  : 

توحيـد  (طبقا لطريقة دمـج مـصالح المـساهمين         ) س(اثبات االندماج بدفاتر الشركة     )  1(

  ).المصالح

عقب ) س(تصوير القوائم المالية للدخل واالرباح المحتجزة والمركز المالي للشركة ) 2(

  .االندماج مباشرة

  

 ألـف سـهم بقيمـة       20علـي اصـدار االولـي       ) ل(مـع الـشركة     ) ك(اتفقت الشركة   ) 14(

 ألف جنيه نقدا وذلك مقابـل كـل اسـهم الـشركة الثانيـة               80 جنيه للسهم وسداد     30اسمية    

 تـاريخ االتفـاق بلغـت القيمـة         19×1/1/4وفـي     . قيق اندماج قـانوني بينهمـا       بغرض تح 

 ألـف   810بمناسـبة االنـدماج مبلـغ       ) ك(السوقية لالسهم الجديدة التي اصـدرتها الـشركة         

وفيما يلي ارصدة ميـزان المراجعـة الملخـص للـشركتين وبيانـات القـيم الجاريـة                 . جنيه

  :في هذا التاريخ) بالجنيه(

  

  )ل(الشركة       )ك (الشركة        
قيم  جارية  قييم دفترية    قيم دفتريـــة        

   123000   123000     487000        نقدية
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  340000   340000     532000         مدينون

  240000   260000     820000        مخزون

  420000   290000    1280000    )صافي(اراضي واالت 

  120000   120000     210000        دائنون

  160000   160000     260000      اوراق دفع

   جنيه قيمة30(رأس مال االسهم  

  600000    1350000  ) جنيه في ل20  اسمية للسهم في ك، 

  25000      50000      رأس مال اضافي

  58000     546000      ارباح محتجزة

  320000     832000    تكلفة البضاعة المباعة

  110000     315000    نفقات التشغيل وغيرها

  480000    1850000      مبيعات صافية

  

نفقات اصدار وتسجيل االسهم الجديدة المصدرة بلغـت        : بمناسبة االندماج ) ك( تحملت الشركة    -

 4 الف جنيه، نفقات مباشرة اخري لالندماج بلغت       20 االف جنيه،  نفقات استشارات االندماج        10

  .وقد سدد نصف هذه التكاليف نقدا والباقي بورقة تجارية. أالف جنيه

كة ك عقب االندماج باجراء توزيعات نقدية علي المساهمين بواقع جنيه واحد عن              قامت الشر  -

  .السهم

  

المطلوب  : 

  ).توحيد المصالح(طبقا لطريقة دمج مصالح المساهمين ) ك(اثبات االندماج بدفاتر الشركة )  1(

 العمليات عقب) ك(تصوير القوائم المالية للدخل واالرباح المحتجزة والمركز المالي للشركة ) 2(

  .السابقة
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المراجع العربيــة: اوال

  

مكتبـة التكامـل،    : الزقازيق (محاسبة الشركات احمد هاني بحيري حماد، محمد شريف توفيق،        

1998.(

) تابع (215 العدد الوقائع المصريةالمعايير المحاسبية كإطار مكمل للنظام المحاسبي الموحد، 

 لسنة 2644قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم  و،1996 سبتمبر 23 -
،  بشأن اعتماد وسريان معايير المحاسبية كإطار مكمل للنظام المحاسبي الموحد1996

  .167 - 2ص 

  ).1990دار السالسل، : الكويت(،  نظرية المحاسبةعباس مهدي الشيرازي، 

.2002 جامعة القاهرة ،، كلية الهندسةالحاسب االلكتروني عبد الحكم فضل ايوب، 

المحاسـبة عـن    :  المجلد االول  -المحاسبة المالية محمد احمد العظمة، يوسف عوض العادلي،       

).1986ذات السالسل، : الكويت(االصول 

المحاسـبة عـن    :  المجلد الثاني  -المحاسبة المالية  محمد احمد العظمة، يوسف عوض العادلي،     

).1986ذات السالسل، : الكويت(ات المساهمة مصادر االموال والتقارير المالية للشرك

اندماج الشركات  :  المجلد  الثالث   -المحاسبة المالية محمد احمد العظمة، يوسف عوض العادلي،       

).1989ذات السالسل، : الكويت(المساهمة وتصفيتها والقوائم المالية الموحدة 

 –بادئ المحاسبة الماليـة  م  حامد عبد المعطي شعبان، عيشة السيد عطية،محمد شريف توفيق، 
.2001/2002مدينة مكتبة ال:  ، الزقازيقالجزء االول

تطبيقات الحاسب االلـي    بالمحاضرات و  2CD مقدمة المحاسبة المالية مع   محمد شريف توفيق،    
: ، الزقـازيق )الكتاب االول في سلسلة المنهج المعاصر في المحاسـبة        (تحت نظام النوافذ  

 شارع سعد   76 –تاذ للتصميمات الهندسية وخدمات الكمبيوتر       وشركة االس  مكتبة التكامل 

.2003  برج زينة الزقازيق،–زغلول 

 
REFERENCES 

مـــراجــــع الكتـــــــاب
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بالمحاضـرات   2CD  مـع  - الجـزء الثـاني      – مقدمة المحاسبة المالية  محمد شريف توفيق،    
الكتاب االول في سلسلة المنهج المعاصر في        (تطبيقات الحاسب االلي تحت نظام النوافذ     و

 وشركة االسـتاذ للتـصميمات الهندسـية وخـدمات         مكتبة التكامل : قازيق، الز )المحاسبة

.2003  برج زينة الزقازيق،– شارع سعد زغلول 76 –الكمبيوتر 

) الموحـدة (االندماج والقوائم المالية المجمعة     : المحاسبة المالية المتقدمة  محمد شريف توفيق،    
تاب الثالث في سلسلة المـنهج      الك (تطبيقات الحاسب االلي تحت نظام النوافذ     ب 2CD مع

.2003مكتبة التكامل : ، الزقازيق)المعاصر في  المحاسبة

 CD (Studentمـع   تطبيقات محاسبية متقدمة بأستخدام الحاسب االليف توفيق،،محمد شري

CD1, Postgraduate CD3)ــة ــالبرامج المرفق ــازيق ب ــة : ، الزق ــل مكتب التكام

 الكتاب مـن شـركة االسـتاذ للتـصميمات          ويطلب ايضا مع كل مرفقات     (2002/2003

). الزقازيق– منشية اباظة – شارع سعد زغلول 76الهندسية وخدمات الكمبيوتر 

التحلـيالت  ) 2: (االستخدامات العلمية للحاسب االلي تحت نظـام النوافـذ         محمد شريف توفيق،  
 الثـاني   الكتاب ( مع تطبيقات بحثية   - SPSSWINاالحصائية البحاث العلوم االجتماعية     

.1996مكتبة التكامل، الزقازيق، ) في سلسلة االستخدامات العلمية للحاسب االلي

التحليالت االحصائية لبحوث العلوم : دليل البرنامج التدريبي للحاسب االلي محمد شريف توفيق،
 3Postgraduate CD مع ،7ر5 اصدار - SPSSاالجتماعية باستخدام برنامج 

.98/1999 للتصميمات الهندسية وخدمات الكمبيوتر، شركة االستاذ: الزقازيق

الجداول االلكترونية اكسل : دليل البرنامج التدريبي للحاسب االليمحمد شريف توفيق، 
EXCEL  - 97 (8 اصدار – بناء الجداول واجراء الرسومات وبرمجة اكسل( ،
.98/1999شركة االستاذ للتصميمات الهندسية وخدمات الكمبيوتر، : الزقازيق

وزيع االلكتروني لمعلومات تقارير االعمال بالتطبيق      التمدي الحاجة لتنظيم    " شريف توفيق،    محمد

 ،"، واساليب التنفيذ والمحاسبة عن عمليات التجـارة االلكترونيـة          القطاع المصرفي  علي

 يوليـو   – كلية التجارة جامعة االسكندرية      –االفاق والتحديات   : مؤتمر التجارة االلكترونية  
  .314 – 239 المجلد االول، ص -2002

www.infotechaccountants.com/phpBB2/index.php 
 
 Page 102 of 106



www.infotechaccountants.com 
Prof.: Mohammed Sherif Tawfik 

 
 

ورقة عمل بشأن تشخيص اهم المشاكل الناجمة عن التجارة االلكترونيـة           " شريف توفيق،    محمد

 كليـة   –االفاق والتحديات   : مؤتمر التجارة االلكترونية   "علي المستوي القومي وسبل حلها    
  .677 – 673 المجلد الثاني، ص -2002 يوليو –التجارة جامعة االسكندرية 

تنفيذ عمليات التجارة االلكترونية والتحاسب الـضريبي       "،  نعيم فهيم حنا  . ، د  شريف توفيق  محمد

 – كلية التجارة جامعة االسكندرية      –االفاق والتحديات   : مؤتمر التجارة االلكترونية   ،"عنها
  .80 – 25 المجلد االول ، ص -2002يوليو 

مات تقارير االعمال ومدي الحاجة لتنظيم جانبـه        وزيع االلكتروني لمعلو  الت" شريف توفيق،    محمد

االدارة ) دورية(مجلة   ،" في القطاع المصرفي   متغيرات المفسرة دراسة اختبارية لل  : المالي
 العدد  – 41 المجلد   - المملكة العربية السعودية   – الرياض   – معهد االدارة العامة     – العامة

  . 162 – 107، ص 2001 ابريل –م 1422 محرم –االول 

:  االلكتروني علي شبكة االنترنت وتقيـيم جهـود تنظيمـه          المالي التقرير" شريف توفيق،    محمد

- العلمية لتجارة االزهـر   مجلة  ال ،" في القطاع المصرفي   المؤثرةدراسة اختبارية للعوامل    

  .275 – 229، ص 2001يناير  - 26العدد  ، جامعة االزهر–كلية التجارة بنين 

لدعم البحث  "  INTERNETانترنت"ف الشبكة الدولية للمعلومات توظي"محمد شريف توفيق، 

 بحث مقـدم الـي      -" تطبيق علي مجاالت البحث المحاسبي واالفصاح االلكتروني      : العلمي

 – كلية التجارة جامعة الزقـازيق       - المؤتمر العلمي الثاني لكلية التجارة جامعة الزقازيق      

). 1998 نوفمبر الزقازيق  –

تقييم الدارسين واعضاء هيئات التدريس لمقرر استخدامات الحاسب االلي "ق، محمد شريف توفي

 بحث -" دراسة اختبارية: علي مستوي مرحلة الماجستير بكلية التجارة جامعة الزقازيق

 كلية - بمؤتمر دور الحاسوب في التعليم التجاري وانعكاساته علي بيئة االعمالمنشور 

  ).1995 اكتوبر-امعة االمارات العربية المتحدة العلوم االقتصادية واالدارية بج

ة في بيالرئيسية لتطوير بناء المعايير المحاس رؤية مستقبلية نحو المحاور"محمد شريف توفيق، 

مجلة ، "منهج تنظيمي للسياسة المحاسبية علي المستوي الكلي: المملكة العربية السعودية
 - 167، ص )1987، سبتمبر 55، العدد ةممجلة االدارة العا:  الرياض (االدارة العامة

235.  
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قياس متطلبات العرض واالفصاح العام وتقييم مدي توافرها في التقارير " محمد شريف توفيق، 

، "المالية للشركات المساهمة وفي معيار العرض واالفصاح  بالمملكة العربية السعودية

، ص )1989 ، فبراير 61عدد مجلة االدارة  العامة، ال: الرياض (مجلة االدارة العامة

113-201.

تطوير النظام المحاسبي الستيعاب محاسبة وقوائم التدفقات النقدية كبديل " محمد شريف توفيق، 

، "ة لتطوير معايير المحاسبة السعوديةيدراسة اختبار: لقوائم مصادر واستخدامات االموال

 ص ،)1991، ابريل 70عدد مجلة االدارة العامة، ال: الرياض (االدارة العامة  مجلة 

85 - 157.  

تقييم اهم المعايير المحاسبية التي اصدرها الجهاز "محمد شريف توفيق وحمدي محمود قادوس، 

مجلة البحوث ، "المركزي للمحاسبات في ظل هدف اصالح المسار المحاسبي المصري
).1997 العدد االول، -كلية التجارة : الزقازيق  (التجارية

دراسة اختبارية الستخدام المدخل االيجابي في "فيق وحمدي محمود قادوس، محمد شريف تو

: الرياض (مجلة االدارة العامة، "بناء المعايير المحاسبية في المملكة العربية السعودية

  .162- 93، ص )1991، اكتوبر 72مجلة االدارة العامة، العدد 

ع االعمال واصالح المسار المحاسبي دور معايير المحاسبة في تطوير قطا"محمد شريف توفيق، 

كلية : جامعة المنصورة (مؤتمر تطوير قطاع االعمال في مصر، "منهج تنظيمي: المصري

.47، ص )1992التجارة، ابريل 

دور معايير المحاسبة في دعم سوق المال واصالح المسار المحاسبي "محمد شريف توفيق، 

، " المحاسبي لخدمة اهداف المستثمرينمنهج تنظيمي لتطوير العرض واالفصاح: المصري

كلية التجارة وادارة االعمال، جامعة (، العلمية للبحوث والدراسات التجارية المجلة

.178 - 148 ، ص 1991، المجلد الخامس العدد الثاني )حلوان، القاهرة

 1234العدد : القاهرة( االهرام االقتصادي، "حتمية االصالح المحاسبي"محمد شريف توفيق، 

.31ص ) 1992سبتمبر 

دليل اضافي عن الحاجة لتطوير تنظيم السياسة  المحاسبية في ظل "محمد شريف توفيق، 

دراسة اختبارية لتطوير القياس واالفصاح عن التدفقات النقدية : االصالح االقتصادي
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المؤتمر العلمي الثاني للجمعية العلمية 
).1993ابريل : القاهرة (للمحاسبة والمراجعة والنظم

االصالح المحاسبي في ظل : مالحظات محاسبية علي الئحة سوق المال"محمد شريف توفيق، 

، 16 - 14ص ) 1993 يونيه 1273العدد : القاهرة (االهرام االقتصادي، "توسيع الملكية

43.  

 25، العدد الجريدة الرسمية: القاهرة( باصدار قانون سوق المال 1992 لسنة 95قانون رقم 

).1992 يونيه 22 -مكرر

 22، العدد الجريدة الرسمية: القاهرة( بشأن قانون التأجير التمويلي 1995 لسنة 95قانون رقم 

).1995 يونيه 2 -مكرر

 باصدار الالئحة التنفيذية لقانون 1993 لسنة 135قرار وزير االقتصاد والتجارة الخارجية رقم  

).1993 ابريل 8 - 81 العدد الوقائع المصرية: القاهرة( المال، سوق

القاهرة  (القياس واالفصاح المحاسبي في معايير المحاسبة المصريةهشام حسن عواد المليجي، 

  ).1999دار النهضة العربية، : 

 الموحد المعايير المحاسبية كإطار مكمل للنظام المحاسبيالهيئة العامة لشئون المطابع األميرية، 
.1996، القاهرة لمسايرة المعايير المحاسبية الدولية

 مقدمة في المحاسبة الماليـة    يوسف عوض العادلي، محمد احمد العظمة، صادق محمد البسام،          

).1986ذات السالسل، : الكويت(
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   المتقدمـةالمحاسبــة الماليــة

ندماج والقوائم المالية المجمعة للشركات المساهمةاال
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  
  

ُثمَّ ُردُّوْا ِإَلى الّلِه َمْوَالُهُم اْلَحقِّ َأَال َلُه اْلُحْكُم َوُهَو 
   )62: األنعام (َأْسَرُع اْلَحاِسِبيَن 

  
  صدق اللـه العظيم              
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  

  

 تغيرات كبيرة علي المستويين العالمي والمحلي لمست مختلف حقبة الماضيةالت شهد  

جوانب المحاسبة، واحدثت تغيرات جذرية سواء من  ناحية اطارها الفكري او اسلوب ممارسة 

 واالستفادة من  مخرجاته او الفهم السليم لطبيعة المحاسبة ودراستها او اجراء  العمل المحاسبي

  .   بحوثها

  

فعلي المستوي العالمي اتجه عدد كبير من دول العالم الي تنظيم  السياسة المحاسبية له   

 Accounting Standardsمن خالل عدة اجراءات اهمها اصدار معايير المحاسبة 

 Conceptual Frameworkت تلك المعايير تحديد االطار الفكري وقد شمل. والمراجعة

للمحاسبة بحسب الظروف البيئية للدولة الي جانب تنظيم قدر مناسب من المزاوالت  

  -:وقد ترتب علي هذا  التغيير ما يلي.  المحاسبية بها بحسب تلك الظروف) الممارسات(

  

ية المعنية بتنظيم العمل المحاسبي في معظم  تحول اهتمام االجهزة والهيئات الرسمية والمهن-

 الي االهتمام بتحديد اهداف -الدول من العمل علي التوصل الي المباديء المحاسبية المقبولة 

لمحاسبية، هذا الي اوالخصائص النوعية لجودة المعلومات  المحاسبة ومفاهيمها وحدودها

الت المحاسبية بما يتالئم مع الظروف جانب صياغة المعايير او الضوابط المنظمة الهم المزاو

  .البيئية لكل دولة

  
  مـقـدمـــــــة

  
   التغيرات المحاسبية المعاصرة ومنهج الكتاب
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 تحول االهتمام من مجرد اعتبار المحاسبة اداة تسجيل وتبويب وتلخيص عمليات المنشأة الي -

اعتبار المحاسبة نظام معلومات متكامل او وسيلة قياس وايصال معلومات متعددة عن نشاطات 

أحتياجات قطاعات عديدة من المستفيدين لمعلومات المنشأة، بحيث تفي الي اكبر حد ممكن ب

  .متنوعة يحتاجونها الغراض االستثمار والتمويل والتقييم

  

 تحول االهتمام من تصوير الحسابات الختامية التقليدية الي اعداد قوائم وتقارير مالية متعددة -

والدخل الشامل تعكس مكونات وتفاصيل نتائج النشاط طبقا لنماذج متعددة من قوائم الدخل 

كما ترتب علي ذلك ايضا توجيه اهتمام متزايد نحو . والمركز المالي والتدفقات النقدية وغيرها

 وتطور سبل االفصاح - خصوصا للشركات المساهمة -مهام اعداد واستخدام التقارير المالية 

 معايير تنظيم عن المعلومات المالية وغير المالية في تلك التقارير من خالل تطبيق العديد من

  .المزاوالت

  

 فيما يتعلق بدراسة المحاسبة المالية فقد تحول االهتمام من اعتبارها مجموعة من الطرائق -

واالجراءات التي ينبغي تذكرها وتطبيقها بطريقة الية الي ضرورة دراسة ومتابعة تأصيلها 

لجوانب االجرائية طبقا  جنبا الي جنب مع ا،)االهداف والمفاهيم والمعايير والحدود(الفكري 

لمعايير المزاوالت وذلك لتسهيل فهمها من ناحية، والمكان تقييم نماذج القياس المختلفة 

  .خصوصا من حيث مدي وفائها باهداف التقارير المالية للمستخدمين من ناحية اخري

  

ا مذهال في  فيما يتعلق بتنفيذ العمل المحاسبي واقعيا، فقد شهد العقدان الماضيان ايضا تقدم-

واساليب وتكنولوجيا المعلومات وشبكات االتصال والمعلومات الدولية تقنية الحاسبات االلية 

تجهيز ومعالجة وحفظ واسترجاع البيانات عرف بثورة المعلومات، وقد ترتب علي هذا التقدم 

االنخفاض المستمر في اسعار الحاسبات واحجامها مع الزيادة المضطردة في امكاناتها 

ومنذ نهاية السبعينات اخذ هذا التقدم نمطا بالغ السرعة حيث انخفضت تكاليف . لمختلفةا

الحساب االلي بسبب انخفاض تكاليف االجهزة والبرمجيات، واصبح استخدام االنظمة 

وقد تأثرت  . االلكترونية للمعلومات في متناول معظم المنشأت وجزءا متكامال مع نشاطاتها
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 كما شهد العقد االخير ايضا تقدما مذهال في تقنية الحاسبات االلية وانظمة التشغيل الالتينية -

 Windows النوافذ ، واخيرا ظهور نظام تشغيل وشبكات المعلومات واالتصاالتوالعربية

 Object Oriented Programming شيئيةبرمجة الكائنات ال(العربية والبرمجة الشيئية 

(OOP) وما اعقبهما من تطوير األنظمة المحاسبية اآللية المتقدمة التي تعمل تحت نظام 

  ."انترنت" ومن خالل شبكة المعلومات الدولية النوافذ

  

هيره في الواليات المتحدة االمريكية، بدا اهتمام محاسبي   الش2001 سبتمبر 11 منذ احداث -

  .  بالمحاسبة المالية عن الكوارث واالزمات- علي المستوي العالمي والمحلي –متزايد 

  

 فيما يتعلق بالبحوث المحاسبية فقد اتجهت في االونة االخيرة نحو مجاالت الدراسات االيجابية -

Positive Theoryالفرضيات باستخدام االساليب االحصائية المتقدمة   والمعملية واختبار

البرامج االحصائية الجاهزة  ) حقائب(بمعاونة الحاسب االلي عموما ومن خالل استخدام حزم 

.  Computer Statistical Packages

        

وعلي المستوي المحلي فقد شهدت الساحة المصرية ايضا خالل الفترة االخيرة تغيرات   

كلية ضخمة شملت تحرير االسعار وتحرير التجارة الخارجية واسعار الصرف واتباع اقتصادية هي

سياسات مالية ونقدية متعددة تستهدف الحد من عجز الموازنة وترشيد االئتمان وتشجيع 

االستثمار الخاص، هذا عالوه علي صدور كل من قوانين االستثمار وقطاع االعمال العام 

وسوق المال والئحته التنفيذية، واتجاه الحكومة الواضح ) والتابعةالشركات المساهمة القابضة (

بدال من سياسات التخطيط المركزي الذي ) قاعدة توسيع الملكية(نحو تطبيق  سياسة الخصخصة 

www.infotechaccountants.com/phpBB2/index.php 
 Page 5 of 158



www.infotechaccountants.com 
Prof.: Mohammed Sherif Tawfik 

 

  

وفي ضوء هذه المتغيرات العديدة والمتالحقة الي جانب ان المكتبة العربية تزخر   

بالعديد من المؤلفات في اصول او مبادئ المحاسبة المالية، فيكون من االهمية بمكان ايضاح 

وابدأ بايضاح هدف . ا واهم االعتبارات التي روعيت في اعدادهسبب اضافة هذا الكتاب اليه

اندماج الشركات المساهمة واعداد (المحاسبة المالية المتقدمة عرض موضوعات  الكتاب وهو

(Student CD2)   محاسبية  مع ))الموحدة(القوائم المالية المجمعة  CD ملحقة بالكتاب تشمل

 بمنهج معاصر يتناسب مع اهم -علي الحاسب االلي ة محاسبية اساسية ومتقدمتطبيقات برامج 

  -:المتغيرات السابقة، وبصفة خاصة ما يلي

  

  . كمدخل للكتاب عرض اساسيات المحاسبة المالية بمفهومها المعاصر-

كما تقدم في )  تقارير وغيرها- يوميات -حسابات ( عرض مقومات نظام المحاسبة المالية -

 باللغة في الواقع العملي خصوصا بالتطبيق علي الحاسب االليقاعات الدرس مقارنة بوضعها 

  .الذي طوره المؤلف" نظام المحاسبة المالية علي الحاسب االلي"العربية طبقا لبرنامج 

 تقديم تعاريف المصطلحات الرئيسية المستخدمة اوال باول، مع مراعاة ان تكون التعاريف -

مقومات االطار الفكري المعاصر للمحاسبة دقيقة طبقا لنظرية المحاسبة ومتمشية مع 

Conceptual Framework  .  واهم  توصيات المجامع المهنية المختصة

باللغة العربية باستخدام الحاسب والقوائم المجمعة  بيان اسلوب اعداد القوائم والتقارير المالية -

 تتضمن CDليزر ) قرص(لحق به اسطوانة ي نهوفي هذا الشأن فأن الكتاب يتميز با. االلي

اعداد  لتحقيق اهداف الكتاب خصوصا - اعدت خصيصا بواسطة المؤلف -مجموعة برامج 

باللغة العربية، بحيث يمكن تحت نظام النوافذ التقارير والقوائم المحاسبية علي الحاسب االلي 
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WINDOWS 

OOP).  شيئيةباستخدام برمجة الكائنات ال

  

وبناء عليه يمكن القول بأن الكتاب يقدم من ناحية موضوعات اساسيات المحاسبة   

قا لمحتويات هذا المقرر المعتمدة طبقا لما يجب ان يعرض طبوالمحاسبة المالية المتقدمة المالية 

 - وغير مسبوقه -اضافة ملموسة من اهم الجامعات المعترف بها، ومن ناحية اخري يقدم 
 من بأستخدام الحاسب االلي باللغة العربيةالتي يتناولها بشأن تنفيذ العديد من المهام المحاسبية 

  .2Student CDخالل 
  

لكتاب تسهيل مهمة اكتساب المعرفة المحاسبية وباالضافة الي ما سبق فقد روعي في ا  

  :من خالل

  . وبدايته التركيز علي المصطلحات والتعاريف الهامة بصورة واضحة علي صفحات الكتاب-

 استخدام االشكال واالمثلة االيضاحية كلما كان ذلك ممكنا بما يتيح للدارس ادراك ترابط -

ايضاحية ) Transparenciesشفافات (ح المكونات، وللقائم بالتدريس استخدامها كشرائ

.هامة لقاعات الدرس

 بوضوح في بداية كل باب وملخص Learning Objectives تحديد االهداف التعليمية -

.النقاط الرئيسية به

 التسلسل المنطقي لموضوعات الكتاب وذلك بالبدء من المداخل، ثم االنتقال لتفاصيل المعالجات -

  . المختصةطبقا لمعايير المحاسبة) خصوصا المستحدثة(رير المالية المحاسبية واعداد التق

فهرس تفصيلي للمحتويات بحيث يوفر للقاريء والقائم بالتدريس المرونة   تزويد بداية الكتاب-

  .الكاملة في اختيار الموضوعات المناسبة وفقا لتباين خطط الدراسة وخلفيات الدارسين

مثلة المحلولة وامثلة المراجعة واسئلة المناقشة وتمرينات  تزويد الكتاب بعدد كاف من اال-

  .قصيرة وتمرينات شاملة
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 تزويد الكتاب بمحتويات صفحة المؤلف العربية -

http://mstawfik.tripod.com/sherif.htm  كما تظهر علي الشبكة المعلومات الدولية 

  ".انترنت"

 عليه CDبقرص ليزر  – الول مرة في مرجع محاسبي عربي – تزويد الكتاب -
نظام المحاسبة المالية علي الحاسب "نسخة تدريبية مصغرة من برنامج المؤلف 

بحيث يتيح للدارس انشاء دليل الحسابات واجراء قيود اليومية وترحيلها " االلي
لحسابات االستاذ واعداد ميزان المراجعة والقوائم المالية علي الحاسب االلي باللغة 

  .راق عمل اكسل المبرمجة العداد القوائم المجمعة علي الحاسبالعربية، كذلك او
  

 كما استخدم في  "المنهج المعاصر في المحاسبة" ويود المؤلف االشارة الي ان مفهوم  

هذا الكتاب يشير الي المنهج القائم علي تحقيق وظائف المحاسبة المالية بشأن قياس وايصال 

ية واالجتماعية لخدمة اهداف فئات المستخدمين او المعلومات عن نشاطات الوحدات االقتصاد

: متخذي  القرارات ، وذلك في ضوء

مقومات االطار الفكري )    . للمحاسبة )Conceptual Framework 1

 الصادرة عن التنظيمات المحاسبية Accounting Standardsالمعايير المحاسبية ) 2(

  .حليالمهنية واالكاديمية علي المستويين العالمي والم

 النظمة المحاسبة المالية بما يتمشي Computer Processingمقومات التشغيل االلي ) 3(
  . العربية)OOP(مع احدث ما وصلت اليه صناعة البرمجيات 

  

سلسلة " في ثالثالكتاب الويجدر في هذا الشأن االشارة الي ان هذا المؤلف يمثل   

Modern Approach  :والتي تتضمن، "  في المحاسبةالمنهج المعاصر 
ي تحت        بالمحاضرات  و     CD مقدمة المحاسبة المالية مع   :  الكتــــاب األول  ات الحاسب االل تطبيق

.نظام النوافذ
اني اب الث طة:   الكت ة المتوس بة المالي   Intermediate Financial Accounting  المحاس

ات علي الحاسـب االلـي تحـت نظـام          ملحق للتطبيق الشركات المساهمة مع    
.النوافذ
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اب الثالث   ة   : الكت ة المتقدم االنـدماج   Advanced Financial Accounting  المحاسبة المالي
تطبيقـات   لل CD للشركات المساهمة مع  ) الموحدة(والقوائم المالية المجمعة    

.علي الحاسب االلي تحت نظام النوافذ

 Studentرفق به م( تطبيقات محاسبية متقدمة بأستخدام الحاسب االلي: الكتاب الرابع 

3Postgraduate CD, 1CD(.  

  

وقد روعي في جميع كتب هذه السلسلة اهم التغيرات المحاسبية المعاصرة السابق   

التدفقات النقدية ضمن  تناول االتجاهات المستحدثة العداد تقاريرتاالشارة اليها، باالضافة الي 

  . وغيرهاالتقارير المحاسبية ذات الغرض العام

  

  المتقدمةفيهدف اساسا الي تغطية موضوعات المحاسبة الماليةثالث  للكتاب الوبالنسبة  

بواقع اربع (بمنهج معاصر مع تنفيذ بعض تطبيقاتها علي الحاسب االلي في فصل دراسي واحد 

، وذلك للدارسين في الجامعات والمعاهد العليا الذين سبق لهم ) اسبوعا تقريبا17ساعات  لمدة 

  :كما يمكن ان يخدم الكتاب الفئات التالية. المحاسبة المالية) اصول او مبادئاو (دراسة مقدمة 

 فئات الدارسين التي تحتاج لمقدمة شاملة في المحاسبة المالية وتقاريرها المالية في القطاع -

الخاص طبقا للمنهج المعاصر، وذلك المكان متابعة ودراسة موضوعات المحاسبة المالية 

  .ة وباقي فروع المحاسبةالمتوسطة والمتقدم

.في موضوعات المحاسبة الماليةباللغة العربية  فئات المهتمين بتطبيقات الحاسب االلي -

علي باللغة العربية  فئات المهتمين بتصميم وتشغيل انظمة المعلومات المحاسبية عمليا -

  .الحاسب االلي

والتقارير المحاسبية المالية  فئات المشاركين في دورات تدريبية تتعلق باعداد البيانات -

باسلوب يدوي او ) التغيرات في حقوق المالك والتدفقات النقدية(خصوصا المستحدثة منها 

  .علي الحاسب االلي

فئات المهتمين عموما بالتنمية الذاتية للمعارف والمهارات المتعلقة بتجهيز ومعالجة البيانات  -

  .المحاسبية يدويا وبأستخدام الحاسب االلي
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ات المهتمين باعداد القوائم المالية المجمعة للشركات المساهمة وكذا تطبيقاتها علي فئ -

  .الحاسب االلي

  

ويراعي في كل حالة اختيار عناصر الكتاب بحسب هدف المقرر والتأهيل العلمي   

السابق للدارسين، كما يوصي باالطالع علي قائمة مراجع الكتاب الختيار المصادر المحاسبية 

  . متعلقة بالحاسب االلي المناسبة للمقرر المطلوب تغطيتهوتلك ال

  

  

 واخيرا اسأل اهللا عز وجل ان اكون قد وفقت في تقديم مادة علمية وعملية تثري   

  .المكتبة العربية وتعود  بالنفع علي امتنا، واهللا من وراء القصد

  

  

  محمد شريف توفيق. د            

  

  2003يناير 
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 – باللغة العربية    "نظام المحاسبة المالية علي الحاسب االلي      Software برنامج    "

 7+  يومـا    120 بفترة   TRYمقيدة الصالحية   / محدودة االمكانيات   (نسخة تدريبية   
وبدون التقارير  وبدون االنظمة الفرعية للعمالء والموردين والمخزون،        -) ايام سماح 

وبدون ملفات المساعدة، وبدون اجراءات االقفـال فـي         ) للقوائم المالية (الكريستالية  

 قوائم ماليـة    – ميزان مراجعة    – استاذ   -يومية  : وتشمل هذه النسخة  . نهاية الفترة 

وهي نسخة مصغرة تناسب االحتياجات التدريبية للدارس مـستخرجة         (متعددة عادية   

 –)  الكامل للمؤلف والمخصص اصال للمنشأت المستهدفة للربح       من البرنامج االصلي  

 
CD Programs Included with the Book 

علي قرص ليزر بيان باسماء برامج الحاسب االلي المرفقة بالكتاب 
   وملخص اهم محتويات وخصائصCD2مدمج 

"برنامج نظام المحاسبة المالية علي الحاسب االلي "
Financial Accounting System on PC 

  
                محمد شريف توفيق. د. اعداد أ

ACCOUNTRONIC Software  
AccountSoft Inc. 

  

www.infotechaccountants.com/phpBB2/index.php 
 
 Page 11 of 158



www.infotechaccountants.com 
Prof.: Mohammed Sherif Tawfik 

 
 

ضـرورة ان يكـون     ويراعـي   . setup.exeCabs وتوابعه   

 .1GL\:C في الدليل الفرعي installationالتركيب 
  

يـستخدم لتركيـب   .  التنفيذي لبرنامج نظام المحاسبة المالية  الملف: GL.exe ملف

وفي هذه الحالة يقوم المستخدم     . عذر التركيب من الملف السابق     ت حالة فيالنظام فقط   

 الملف  هذا Copy ثم يقوم بنسخ     ،C:\GL1 الدليل او المجلد الفرعي      بأنشاءبنفسه  

)GL.exe (  وملفMSVBVM60.DLL داخل الـدليل الفرعـي       الي C:\GL1 .

ـ       وال. GL.exeويتم بدء التشغيل من الملف       بة  يمكن تركيب برنامج نظـام المحاس
 Windows Millennium عليها نظـام التـشغيل   المركبالمالية علي األجهزة 

.  للحماية ال يعمل مع نظام التشغيل االخير فقـط         المستخدم Lock ان برنامج    بسبب
 ينصح المؤلف بان يقوم المستخدم بتحديث نظـام تـشغيله الـي             االخيرةوفي الحالة   

Windows 2000 او Windows XP، كيب وتشغيل نظـام   يستطيع تروبذلك
 . تامةبكفاءةالمحاسبة المالية 

 ومعظم ملفات الـ    ، Autorun.inf، Menu.exe وملفات SRC الفرعي   الدليل

RootAuto Run هي الالزمة للتشغيل التلقائي : االخري  . المدمجللقرص   
Slide Show ملف العروض الصورية  لعرض شـرائح   Power Point  كـل 

 اسم الملف   -"  نظام المحاسبة المالية علي الحاسب االلي      برنامج"شاشات ومحتويات   

FAS2.pps. 
ورقـة  (اعداد ورقة عمل التسويات الجردية وقوائم الدخل والمركز المـالي            برنامج   

 EXCELاكـسل  عمل مبرمجة بازرار الشاشة معدة من برنامج الجداول االلكترونية     

 .WSA.xlt  اسم الملف- الباب االول بالكتاب -)باللغة العربية
ورقة عمـل   ( حل مثال ورقة عمل التسويات الجردية وقوائم الدخل والمركز المالي            

 باللغة  EXCELاكسل  مبرمجة بازرار الشاشة معدة من برنامج الجداول االلكترونية         

 .WSA1.xls اسم الملف - الباب االول بالكتاب -) العربية
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عدة  كل تعليمـات المـسا   help ملفات  helpgl.doc, helpgl.htm  باللغـة 

 .للمؤلف" نظام المحاسبة المالية علي الحاسب االلي"العربية لبرنامج 
 لبيان حدود وامكانيات وحماية الملكية الفكرية لمحتويـات هـذا           Text ملف النص    

  .Disclaimer محمد شريف توفيق txt. اسم الملف -الكتاب وقرص الليزر 
 Power Pointالعروض الـصورية  ملفات  :  Lectures ملفات الدليل الفرعي

 .لكل المحاضرات التي سبق تقديمها لمقرر مقدمة المحاسبة المالية
ملفات اكسل الوراق العمل المبرمجة  : Int Acc Adv Acc ملفات الدليل الفرعي 

 .لمقرري المحاسبة المالية المتوسطة والمحاسبة المالية المتقدمة
  

 محمية بقانون حماية الملكية الفكرية الكتابالمرفقة بهذا جميع برامج الحاسب االلي الواردة و(

) علي موافقة كتابية من المؤلفالحصول يحظر النشر واالقتباس قبل – 2002لسنة 

 
بـصورته  " برنامج نظام المحاسبة المالية علي الحاسب االلـي       "لمزيد من التفاصيل عن     

  ":انترنت"بكة المعلومات الدولية  يرجي زيارة المواقع التالية للبرنامج علي ش–الكاملة 
  :نظام المحاسبة المالية علي الحاسب االليبرنامج 

  
http://mstawfik.tripod.com 

http://mstawfik.tripod.com/accountronic 
http://www.mstawfik.7p.com 

http://mstawfik.tripod.com/sherif 
http://mstawfik.tripod.com/sherif.htm 

http://www.geocities.com/sherif_tawfik/accountronic.html 
http://www.sherif_software.peachhost.com 

Sٍlide Show  http://members.tripod.com/MSTawfik/fas1.htm 

  
  :لمحة سريعة عن اهم خصائص البرنامج الكامل

 "نظام المحاسبة المالية علي الحاسب االلي"
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ACCOUNTRONIC Software  قمحمد شريف توفي. د. اعداد  أ 

  
  

  

  
  

 )شكل الشاشة الرئيسية للبرنامج(
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برنامج لنظام المحاسبة المالية متكامل باللغة العربية علي الحاسب االلي تحـت             •

 .نظام النوفذ العربية

 .متعدد الشركات •

 تسمح بالتكبير والتـصغير  Crystal Reportsتقارير مالية كريستالية متعددة  •

 .والطباعة

ستمر ومحدث اوال باول علي الشاشة للمجموعات المحاسبية الرئيسية         عرض م  •

 – االصـول الثابتـة      –مجموع قـيم االصـول المتداولـة        : بعد كل قيد لما يلي    

 – االيـرادات    – حقـوق الملكيـة      – االلتزامات الثابتـة     –االلتزامات المتداولة   

 كذلك عرض مـستمر ومحـدث اوال بـاول علـي          .  صافي الدخل  –المصروفات  

 .الشاشة لقائمة المركز المالي طبقا لمعايير المحاسبة المصرية

 ، مع اربعة WIN Help ، HTML Help: تعليمات المساعدة باللغة العربية •

 .امثلة ايضاحية شاملة لالنظمة الفرعية للعمالء والموردين والمخزون

 .استاذ مساعد واستاذ عام •

 .زون والفواتيرانظمة فرعية متكاملة للعمالء والموردين والمخ •

 .انظمة المخزون الدوري والمستمر •

 .لقائمة المركز المالي وطبقا لمعايير المحاسبة المصرية) معاصر(عرض عادي  •

عرض قوائم المركز المالي والدخل واالرباح المحتجزة والتدفقات النقدية في أي            •

 .وقت

 .انترنت من داخل البرنامج) عارض(متصفح  •

ـ  التجـارة  خاصـية  • -E-Commerce/Eالمحاسـبة االلكترونيــة  /ةااللكتروني

Accounting :      بحيث يجعل متصفح    البرنامجيمكن باالتفاق مع المؤلف تعديل 

 علي شبكة االنترنت،    للشركةانترنت بالنظام يفتح علي موقع التجارة االلكترونية        

 ثـم   االلكترونيـة، فيقوم المحاسب بالحصول من الموقع علي بيانات المبيعـات          
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 حـسابات  بياناتشرة لحسابات المبيعات االلكترونية المختصة بقواعد     يدخلها مبا 

 .Online Accounting Processingالنظام 

:التالية" االنترنت "مواقع من التفاصيل راجع لمزيد
http://mstawfik.tripod.com/sherif.htm                                     

http://mstawfik.tripod.com                                     
http://mstawfik.tripod.com/accountronic                                     

http://www.mstawfik.7p.com                                     
http://mstawfik.tripod.com/sherif                                     

http://www.geocities.com/sherif_tawfik/accountronic.html                                     
http://www.sherif_software.peachhost.com  

ٍ             http://members.tripod.com/MSTawfik/fas1.htm  

  

  

  الماليــة نظـام المحاسبـة برنامج
   الحاسـب االلـيعلي 

2 اصـدار – العربيـة باللغة
  

 شريـف توفيـقمحمـد. د. أ : داعدا
المحاسبة الفلسفة في دكتوراه

   المتحدةبالواليات والية بنسلفانيا جامعة
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 مركز البحوث والدراساومديرسبة المالية   ت التجارية المحاأستاذ

الزقازيق التجارة جامعة كلية
Email: sherif_tawfik@yahoo.com  

http://mstawfik.tripod.com 
http://mstawfik.tripod.com/accountronic 

http://mstawfik.tripod.com/sherif.htm 
http://www.mstawfik.7p.com 

http://www.sherif_software.peachhost.com 
) والطبع والنشر محفوظة للمؤلفالبرمجةجميع حقوق (

 للتصميمات الهندسية وخدمات الكمبيوتراالستاذشركة : الناشر  

987 ت – الزقازيق – منشية اباظة - زينةبرج –سعد غلول   2228/012 شارع 76
2002/2003  
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  بيان عناوين البريد االلكتروني ومواقع االنترنت للمؤلف
  
  

  
  

  نظام المحاسبة المالية علي الحاسب االلي
  محمد شريف توفيق. د. اعداد  أ 

  
  

  عناوين البريد االلكتروني للمؤلف: اوال
  

              sherif_tawfik@yahoo.com   
             sherif_tawfik@hotmail.com 

         mstawfik@accountancyworld.com 
  
  
  

  عناوين مواقع االنترنت للمؤلف: ثانيا
  
  

             http://mstawfik.tripod.com          
         http://mstawfik.tripod.com/accountronic  

           http://mstawfik.tripod.com/accountsoft  
             http://mstawfik.tripod.com/sherif    
             http://mstawfik.tripod.com/sherif.htm  

       http://mstawfik.tripod.com/accountronic.htm          
http://www.geocities.com/sherif_tawfik/sherif.html    

http://www.geocities.com/sherif_tawfik/accountsoft.html    
          http://www.sherif_software.peachhost.com  

ٍSlide Show  http://members.tripod.com/MSTawfik/fas1.htm 
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"ملفات :    Student CD1  باللغـة  "نظام المحاسبة المالية علي الحاسب االلـي 

 120 بفتـرة    TRYمقيدة الصالحية   / محدودة االمكانيات   ( نسخة تدريبية    –العربية  

 وبدون االنظمة الفرعية للعمالء والمـوردين والمخـزون،         -)  ايام سماح  7+ يوما  

وبـدون ملفـات المـساعدة، وبـدون        ) للقوائم المالية (وبدون التقارير الكريستالية    

 ميـزان   – اسـتاذ    -يوميـة   : خةوتشمل هذه النس  . اجراءات االقفال في نهاية الفترة    

وهي نـسخة مـصغرة تناسـب االحتياجـات         ( قوائم مالية متعددة عادية      –مراجعة  

التدريبية للدارس مستخرجة من البرنامج االصلي الكامل للمؤلف والمخصص اصـال           

 
CDs Available from Author 

  
ومحتويات اقراص الليزر المدمجة المتاحة من المؤلفبيان باسماء 

  
                محمد شريف توفيق. د. اعداد أ

  
ACCOUNTRONIC Software  

AccountSoft Inc. 
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- ملفات كتيب تعليمات المساعدة   -HTMLArabic Menu AutoRun. 
  

"ملفات   :  Student CD2  باللغـة  "نظام المحاسبة المالية علي الحاسب االلـي 

 120 بفتـرة    TRYمقيدة الصالحية   / محدودة االمكانيات   ( نسخة تدريبية    –العربية  

 وبدون االنظمة الفرعية للعمالء والمـوردين والمخـزون،         -)  ايام سماح  7+ يوما  

وبـدون ملفـات المـساعدة، وبـدون        ) للقوائم المالية (وبدون التقارير الكريستالية    

 ميـزان   – اسـتاذ    -يوميـة   : خةوتشمل هذه النس  . اجراءات االقفال في نهاية الفترة    

وهي نـسخة مـصغرة تناسـب االحتياجـات         ( قوائم مالية متعددة عادية      –مراجعة  

التدريبية للدارس مستخرجة من البرنامج االصلي الكامل للمؤلف والمخصص اصـال           

مقدمة المحاسـبة   " ملفات اكسل لمقرر وكتاب المؤلف       –) للمنشأت المستهدفة للربح  

مقدمة المحاسـبة   " لكل محاضرات مقرر     PPTعروض الصورية    ملفات ال  –" المالية

نظـام  " باللغة العربية لبرنامج المؤلـف       Help ملفات تعليمات المساعدة     –" المالية

 الملفات االساسية لموقع المؤلف علي شبكة       –" المحاسبة المالية علي الحاسب االلي    

اليـة المتوسـطة     ملفات اكسل المبرمجة لمقرري المحاسبة الم      – HTMLاالنترنت  

 .Arabic Menu AutoRun-ملفات كتيب تعليمات المساعدة   -والمتقدمة 
 

 Postgraduate CD3 : ملفات العروض الصوريةPPT لكل محاضرات مقرر 

نظـم المعلومـات    "، ومقـرر    "تطبيقات محاسبية متقدمة باستخدام الحاسـب االلـي       "

ات االساسـية لموقـع المؤلـف        الملف -بالدراسات العليا " واستخدامات الحاسب االلي  

 باللغـة   HTMLHelp ملفات تعليمـات المـساعدة       – العربي علي شبكة االنترنت     

 ملفات احـدث    –" نظام المحاسبة المالية علي الحاسب االلي     "العربية لبرنامج المؤلف    
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 ,PDFابحاث المؤلف المنشورة عن االفصاح االلكترونـي والتجـارة االلكترونيـة    
DOC –  ملفات برامج حل اهم نماذج بحـوث        – التحليالت االحصائية     ملفات حقيبة 

 .Adobe AcrobatArabic Menu AutoRun -  –العمليات 
  

 محمية بقانون حماية الملكية الفكرية الكتابجميع برامج الحاسب االلي الواردة والمرفقة بهذا (

)المؤلف علي موافقة كتابية من الحصول يحظر النشر واالقتباس قبل – 2002لسنة 

 
بـصورته  " برنامج نظام المحاسبة المالية علي الحاسب االلـي       "لمزيد من التفاصيل عن     

  ":انترنت" يرجي زيارة المواقع التالية للبرنامج علي شبكة المعلومات الدولية –الكاملة 
  :نظام المحاسبة المالية علي الحاسب االليبرنامج 

  
http://mstawfik.tripod.com 

http://www.mstawfik.7p.com 
http://mstawfik.tripod.com/accountronic 
http://mstawfik.tripod.com/accountsoft 

http://mstawfik.tripod.com/sherif 
http://mstawfik.tripod.com/sherif.htm 

http://www.geocities.com/sherif_tawfik/accountronic.html 
http://www.sherif_software.peachhost.com 

Sٍlide Show  http://members.tripod.com/MSTawfik/fas1.htm 
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  : منCDتطلب كل الـ 
  

  ) والنشر محفوظة للمؤلفوالطبعجميع حقوق البرمجة  (

  

  شركة االستاذ للتصميمات الهندسية وخدمات الكمبيوتر: الناشر

   –زيق  الزقا– منشية اباظة - برج زينة– شارع سعد غلول 76

  2228987/012ت 
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   الصفحةرقم                    

  الكتـــــاب محتويــات فهــرس

  
  التغيرات المحاسبية المعاصرة ومنهج الكتاب            : مقدمــــة* 
        ليزربيان باسماء برامج الحاسب االلي المرفقة بالكتاب علي قرص * 

CD ،المحاسبة المالية علي     نظام "برنامج اهم محتويات ملخص و 
  "                                                          االليالحاسب

     عناوين البريد االلكتروني ومواقع االنترنت للمؤلف               بيان* 
   المتاحة CD بأسماء ومحتويات اقراص الليزر المدمجة بيان* 

                                                   المؤلف من              
 
 

            سريعة الساسيات دورة المحاسبة الماليةمراجعة:  االول الباب
                          تقديم  1/1

  1/2         عن المحاسبة المالية وتعاريفها االساسيةموجزة لمحة

  1/3         المحاسبي طبقا لقواعد القيد المزدوجالقياس مقدمة

  1/4               المحاسبية الدورة

1/4         1/             الواجب المحاسبة عنها           العمليات تحديد

ا  2/                                                               ليومية        1/4

/ ال3/     لالستاذ                                                  ترحيل        4 1

/     غير المعدل                                        ميزان المراجعة4        1/4

/     التسويات                                                          5        1/4

/   بأثر التسويات                               المعدل ميزان المراجعة 6 /        4 1

/                                              القوائم المالية        اعداد        1/7 4

ا       الحسابات في نهاية الفترة                                    قفال /        1/8 4

ال     الختامية                                                  حسابات / /  1       9 4
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/                              ميزان المراجعة بعد قيود االقفال      10        1/4

/    )                                  التسويات( استخدام ورقة العمل 11        1/4

                            للمراجعةاسئلة

   المحاسبة المالية علي نظام"اساسيات تركيب وتشغيل ): 1( رقم الباب ملحق

  ؤلف                             اعداد وتطوير الم–"  االليالحاسب                 

    

  اعداد ورقة عمل التسويات الجردية وقوائم الدخل والمركز): 2( رقم الباب ملحق

EXCEL الكتاب واكسل لبرنامج علي الحاسب االلي طبقا المالي      

  
      المحاسبة عن اندماج الشركات المساهمة                    : ثانيالباب ال

                                                                       تقديم     2/1

    انواع االندماج                                                                         2/2

                      دوافع االندماج2/3

                 الدوافع االقتصادية لالندماج واالثر علي ربحية السهم2/4

                      طرق تصنيف االندماج2/5

                    طرق المحاسبة عن االندماج2/6

                طريقة الشراء للمحاسبة عن االندماج2/6/1       

            ) بداية العاممنالدمج (  طريقة دمج مصالح المساهمين 2/6/2       

  )                              مالدمج خالل العا(  طريقة دمج مصالح المساهمين 2/6/3       

    مقارنة بين نتائج تطبيق طريقتي الشراء ودمج مصالح المساهمين 2/7

                    واثارهما علي القوائم المالية
                       موقف معايير المحاسبة المصرية بشأن االندماج2/8

172  
                          اسئلة للمراجعة

                                                                            تمارين              

  
  

          )االستحواذ(اعداد القوائم المالية المجمعة في تاريخ االقتناء : لثالباب الثا
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                            تقديم3/1

                      تصنيف االستثمارات المالية3/2

                 المجمعة واغراضها  التعريف بالقوائم المالية3/3

    اسباب تفضيل حالة االقتناء او شراء غالبية االسهم علي باقي اشكال االندماج      3/4

                  اهمية القوائم المالية المجمعة ومحاذير تقييمها3/5

    اهم معايير اعداد القوائم المالية المجمعة وضوابط التضمين في القوائم المجمعة    3/6

              مقدمة اعداد قائمة المركز المالي المجمعة وطبيعة قيود االستبعاد3/7

           اعداد القوائم المالية المجمعة في تاريخ االقتناء باتباع طريقة الشراء3/8

              ) حقوق اقلية المساهمين(  مفهوم حقوق االقلية 3/8/1      

–من اسهم التابعة % 100 ملكية -  طريقة الشراء 3/8/2         

          تساوي تكلفة الشراء مع القيمة الدفترية لصافي اصول التابعة

  )حقوق اقلية(من اسهم التابعة % 100 ملكية اقل من -  طريقة الشراء 3/8/3      

   تساوي تكلفة الشراء مع القيمة الدفترية لصافي اصول التابعة        - 

–من اسهم التابعة % 100 ملكية -  طريقة الشراء 3/8/4         

          زيادة  تكلفة الشراء علي القيمة الدفترية لصافي اصول التابعة

  )  حقوق اقلية(من اسهم التابعة % 100 ملكية اقل من -  طريقة الشراء 3/8/5      

           زيادة تكلفة الشراء علي القيمة الدفترية لصافي اصول التابعة -

   نقص  -من اسهم التابعة % 100 ملكية -ريقة الشراء   ط3/8/6      

            تكلفة الشراء عن القيمة الدفترية لصافي اصول التابعة

   نقص -من اسهم التابعة % 100 ملكية اقل من -  طريقة الشراء 3/8/7      

            تكلفة الشراء علي القيمة الدفترية لصافي اصول التابعة

            عند اعداد القوائم المجمعة في تاريخ الشراء  اعتبارات اخري 3/9

              بالشركة التابعة) خزينة(  وجود اسهم خزانة 3/9/1      

              اجراء تسويات جردية بشركات التجمع قبل تجميعها3/9/2      

              القوائم المالية المجمعة طبقا لطريقة دمج مصالح المساهمين3/10

    اعداد القوائم المجمعة طبقا لطريقة دمج مصالح المساهمين3/10/1       
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                    %100 ملكية - 

    اعداد القوائم المجمعة طبقا لطريقة دمج مصالح المساهمين 3/10/2       

                )حقوق اقلية% (100 ملكية اقل من -

                     ة القوائم المالية المجمعة في حالة تعدد الشركات التابع3/11

             موقف المعايير المحاسبية المصرية:  المتطلبات المصرية3/12

                       وما سبقها بشأن اعداد القوائم المالية المجمعة
  ):17(ملخص المعيار المحاسبي المصري رقم : لثالملحق االول للباب الثا

  تثمارات في الشركات التابعة    القوائم المالية المجمعة والمحاسبة عن االس

                           وامثله عملية لتطبيقه    

  اعداد الميزانية المجمعة في تاريخ االقتناء :  لثالملحق الثاني للباب الثا

Student CD2      علي الحاسب االلي طبقا لبرنامج الكتاب                               
                          اسئلة للمراجعة

                          رينتما

  

                         اعداد القوائم المالية المجمعة بعد تاريخ االقتناء: رابعالباب ال
                             تقديم4/1

  ) اسهم(  طرق المحاسبة عن االستثمارات طويلة االجل في اوراق مالية 4/2

                 الشركات االخري في تاريخ االقتناء وبعده

                         طريقة التكلفة4/2/1     

                   طريقة التكلفة او السوق ايهما اقل4/2/2     

                       طريقة حقوق الملكية4/2/3     

    الميزانية المجمعة طبقا لطريقة حقوق الملكية في تاريخ االقتناء وبعده 4/3

                     مقارنة بطريقة التكلفة

  في تاريخ االقتناء) ميزانية/ ارباح محتجزة/ دخل(المالية المجمعة   القوائم 4/4

                    وبعده طبقا لطريقة حقوق الملكية
    )      17(استكمال االمثلة العملية لتطبيق المعيار المحاسبي المصري رقم : رابع ملحق الباب ال

                            اسئلة للمراجعة
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                            تمارين

  
  

                          مراجع الكتاب 

      المؤلف علي شبكة االنترنت) صفحة(موقع 
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  القوائم المالية المجمعة للشركات القابضة والتابعة

  

  
  لثالبـــــاب الثا

  
  )االستحواذ(في تاريخ االقتناء ) الموحدة(اعداد القوائم المالية المجمعة 

  

  

  

  :اهداف الباب

  

 التعربف باالستثمارات المالية قصيرة وطويلة االجل والتعريف بالقوائم المالية المجمعـة مـن حيـث                -
  .ومحاذير تقييمهامفهومها 

  . التعريف بمفهوم حقوق اقلية المساهمين وعرضه بالميزانية المجمعة-
طبقـا  ) االسـتحواذ ( التعريف باالجراءات المحاسبية العداد القوائم المالية المجمعة في تاريخ االقتناء            -

  :لطريقة الشراء في الحاالت التالية
  %.100من اسهم الشركة التابعة واقل من % 100ملكية * 
  .شراء صافي اصول الشركة التابعة بالقيمة الدفترية وبغير ذلك* 

 بيان اسلوب اعداد القوائم المالية المجمعة طبقا لطريقة دمج مصالح المساهمين فـي حـالتي ملكيـة                  -
  %.100واقل من % 100

  . بيان اعداد الميزانية المجمعة في حالة تعدد الشركات التابعة-
موقف المعايير المحاسبية المصرية وما سبقها بـشأن اعـداد القـوائم          :  المصرية  التعريف بالمتطلبات  -

  ).الموحدة(المالية المجمعة 
، واعـداد الميزانيـة المجمعـة علـي         )17(ملخص المعيار المحاسبي المصري رقم      : مالحق الباب  -

  .Student CD2 الحاسب االلي
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  لــثالبــــاب الثا
  )االستحواذ(في تاريخ االقتناء ) الموحدة (اعداد القوائم المالية المجمعة

  

  

  

   تقديم3/1

عرض الباب السابق بالتفصيل االجراءات المحاسبية الندماج الشركات المساهمة، وقـد           

الي حالـة االقتنـاء او      ) في رابعا (اشار الباب ضمن قسم االشكال القانونية والتنظيمية لالندماج         

التي لها حـق التـصويت      ) ستثمارات المالية طويلة االجل   اال(شراء شركة لكل او لغالبية االسهم       

والنـشاط  ) كشخصية اعتبارية مـستقلة   (وفي هذه  الحالة يبقي الشكل القانوني        . بشركة اخري 

قائما علي حاله كما هو بدون اي       ) المستثمرة والمستثمر فيها  (والقوائم المالية لكل شركة منهما      

راء االسهم المشتراه كاصل هو االستثمار طويل االجـل         تغيير، اال ان الشركة المشترية تظهر ش      

طبقا لمعايير المحاسـبة ومنهـا المـصرية        (في ميزانيتها المستقلة، وتطالب في بعض االحيان        

كوحدة محاسـبية واحـدة    ) موحدة(باالضافة لما سبق اعداد قوائم مالية مجمعة        ) الصادرة اخيرا 

  .هاتتضمن نتائجها مع نتائج الشركة المستثمر في

  

ان ) الـشركة المـستثمرة   (ويراعي في هذا الشأن انه اذا استطاعت الشركة المشترية            

من اسهم الشركة المستثمر فيها فأن الشركة االخيرة يطلق عليها شركة           % 50تشتري اكثر من    

Subsidiary  للشركة المستثمرة، واالخيرة يطلق عليها في هذه الحالـة شـركة قابـضة             تابعة  

Group عن هذه العالقة مجموعة      وينتج.  Parent         القابـضة ( تتميـز بعالقـة الـشركة االم (

 حيث يكون لالولـي قـدرة   Affiliate)يطلق عليها كذلك شركة في المجموعة  (بالشركة التابعة   

اسـهم  %) 100(علي السيطرة علي االخيرة في ضوء ملكية الشركة القابضة لغالبيـة او كـل               

ملكية الشركة القابضة لغالبيـة اسـهم التـصويت         ( الحالة   وفي هذه . التصويت بالشركة التابعة  
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.   Consolidated Financial Statements

  

الية مـع التركيـز علـي اسـاليب         ويتناول هذا الباب التعريف بانواع االستثمارات الم        

شراء كل او غالبية اسهم الـشركة       (واجراءات اعداد القوائم المالية المجمعة في تاريخ االقتناء         

ويجدر االشارة الي ان هـذه االجـراءات        . بالنسبة الي االستثمارات المالية طويلة االجل     ) التابعة

مصر العربية في ضوء الرغبة في      المحاسبية تشكل في الوقت  الراهن اهمية قصوي لجمهورية          

 والئحتـه التنفيذيـة     1992 لسنة   95تنشيط سوق المال من خالل اصدار قانون سوق المال رقم           

 لمعايير المحاسبة المـصرية ومنهـا       1997التي شملت اصدار وزارة االقتصاد عام       (وتعديالتها  

،  رات في الشركات التابعـة    القوائم المالية المجمعة والمحاسبة عن االستثما     ): 17(المعيار رقم   

 واصدار الجهاز المركـزي     –المحاسبة عن االستثمارات في شركات شقيقة       ): 18(والمعيار رقم   

القوائم المالية المجمعـة والمحاسـبة عـن        : 20 للمعيار المحاسبي رقم     1996للمحاسبات عام   

  ).االستثمارات في الشركات التابعة

  

ختلف حاالت اعـداد قائمـة المركـز المـالي          ويركز الباب علي تقديم عرض وافي لم        

ودمـج مـصالح    ) الحيـازة (في ظل طريقتي الـشراء      ) االستحواذ(المجمعة في تاريخ االقتناء     

، علي ان تتنـاول االبـواب       )عموما وفي ظل متطلبات المعايير المحاسبية المصرية      (المساهمين  

د المؤلف االشارة الي ان مالحق هـذا        كما يو . التالية تفاصيل اعداد باقي القوائم المالية المجمعة      

، وملحقا اخر   )17(الباب تتضمن ملحقا يتناول ملخص وتطبيقات المعيار المحاسبي المصري رقم           

  .يتضمن تنفيذ قائمة المركز المالي المجمعة علي الحاسب االلي

  

" الموحـدة "ويجدر االشارة في بداية هذا البـاب الـي ان مـصطلح القـوائم الماليـة                   
Consolidated       في العديـد مـن المعـايير       " المجمعة" يستخدم كبديل لمصطلح القوائم المالية

 ال يقتـصر  -  كما سيوضح تفـصيال  -ويرجع ذلك الن اعداد تلك القوائم   . والمراجع المحاسبية 

علي اساس التجميع المباشر للبنود المتشابهة في قوائم القابضة مع التابعة، بل بتوحيد القـوائم               

لشركة القابضة مع الشركات التابعة لها في قوائم موحدة تعتمد اوال علـي الغـاء اثـر                 المالية ل 
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Intercompany Elimination   ،بين وحدات التجمع االقتـصادي الواحـد 

وثانيا علي اعادة تصنيف حقوق الملكية في الشركات التابعة الظهار حقوق اقلية  المساهمين ان               

ن الئحة قانون سوق المال المصري ومعايير المحاسبة الصادرة اخيرا في مصر            ونظر ال . وجدت

  .فسيلتزم المؤلف بهذا المصطلح االخير" مجمعة"استخدمت مصطلح 

  

   تصنيف االستثمارات المالية3/2
شـركة اخـري    ) لها حق التصويت  (في حالة شراء شركة نسبة ملكية غالبة من اسهم             

.  علي ادارة ونشاط الـشركة االخـري       Control علي السيطرة    فتكون للشركة المشترية قدرة   

) ب(فتكـون الـشركة     ) ب(من اسهم الشركة    % 100) أ(فعلي سبيل المثال اذا امتلكت الشركة       

% 40،  )ج(من اسهم الـشركة     % 90) أ(واذا امتلكت الشركة    . بسيطرة كاملة ) أ(تابعة للشركة   

) أ(تابعة للـشركة القابـضة   ) ج(الة ان الشركة  ، فيمكن القول في هذه الح     )د(من اسهم الشركة    

لهـا سـيطرة    ) أ(كما  تعتبر الشركة     ). سيطرة جزئية ) (ب(باعتبار ان انها تمتلك غالبية اسهم       

  ).د(فعالة او مؤقتة علي الشركة 

  

وبصفة عامة يعامل هذا االستثمار باعتباره استثمار طويل االجل بسبب كونه اسـتثمار               

 لفترات طويلة االجل والسباب تختلف عن سرعة تحويله لنقدية من خالل            غير مؤقت ويحتفظ به   

وتعرض االشكال التاليـة    . اعادة بيعه بربح او عند الحاجة خالل سنه مالية او دورة نشاط كاملة            

سيركز هذا الباب علي المحاسبة     (تصنيف االستثمارات المالية وملخص اجراءات المحاسبة عنها        

 االجل فقط، اما معالجات االستثمارات المالية قـصيرة االجـل فـيمكن             عن االستثمارات طويلة    

 الجزء الثاني   –وكتاب مقدمة المحاسبة المالية     الرجوع اليها بكتاب المحاسبة المالية المتوسطة       

  ):للمؤلف
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  )1 - 2(شكل 

  تصنيف االستثمار في  االوراق المالية للشركات االخري 

  
  

المدة  )شبه دائمة( طويلة االجل -        قصيرة االجل :  - 

  ستثمـــارات ا        استثمارات قصيرة   
طويلة االجــل      )مؤقتــــة(االجل   

لهدف   السيطرة والرقابة علي شركات-     تسديد التزامات-تحويلها لنقدية :   ا-

  )شركة قابضة وشركة تابعة(   اخري         اعادة البيع بربح-جارية   

تبويب الميزانية   استثمار طويل االجل بين االصول-      تداولاصل م:  - 

      المتداولة والثابته             

      وقد تتطلب اعداد قوائم مجمعة             

المكونات  :

  :عالقة الشركة المستثمرة بالشركة    استثمار في سندات    استثمار في اسهم

  المستثمر فيها وملخص المحاسبة    )مديونية الغير(    )حقوق ملكية(

DES      MDS       )التفاصيل بالشكل التالي(  
    Marketable Debt       Marketable Equity  

Securities Securities              
:نسبة الملكية للتابعة وملخص المحاسبة         : تصنف طبقا لمعايير المحاسبة االمريكية الي

 Passiveعرضي(ة ال  توجد سيطر)  1    (  استثمارات الحيازة حتي تاريخ االستحقاق) 1(  ):

  من اسهم الشركة% 20امتالك اقل من          (    وتقييم بالتكلفة الدفترية) سندات      (

  )او سوق ايهما اقل/  تكلفة -            )اسهم وسندات(استثمارات المتاجرة ) 2(

  :سيطرة مؤقتة Influenceتأثير فعال ) 2               (  العادلة ) السوقية(      وتقييم بالقيمة 

  + %، طريقة التكلفة % 50 -%20          (  اسهم وسندات(االستثمارات المتاحة للبيع ) 3(
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  )           من االرباح غير موزعة بالشركة التابعة  العادلة) السوقية(وتقييم بالقيمة ) 1،2بخالف 

Controlسيطرة كاملة ) 3(وتعالج مكاسب التقييم غير المحققة بحقوق               : او جزئية

  من اسهم التصويت% 50اكثر من            (  الملكية بالميزانية لحين تحققها فتنقل لقائمة

Equity         طريقة الملكية   ).التفاصيل بكتاب المحاسبة المتوسطة.(الدخل  ) وتعد قوائم مجمعة

  )3 - 2(شكل 

DES  لشركات االخري اهم معايير المحاسبة عن االستثمارات المالية في اسهم ا
  )شراء اسهــم لها حق التصويت بشركة اخري(  

  استثمــار طويــل االجـــــــل    )مؤقت(        استثمار قصير االجل 

  نسب الملكية في اسهم رأس مال الشركات التابعةحسب  

  

  

-20  الشركة التابعة%    20 اقل من الشركة التابعة        

  او اكثر% 50

  

  تدخل القوائم     ال تدخل القوائم               

  المالية المجمعة          المالية المجمعة          

  للشركة القابضة          للشركة القابضة          

  :طرق المحاسبة

  طريقة حقــوق      طريقة حقــوق   التكلفة او     كما اوضح

  تتبع كلالملكية، و  استثمار/الملكية، حـ  السوق ايهما              الشكل السابق

  اجراءات القوائم     في كل ربح% يزاد     اقل    

  المالية  المجمعة      التابعة وينقص           

  بالتوزيعات المحصلة          

  

وكما توضح االشكال السابقة فقد تعارف فيما يتعلق باالستثمارات طويلة االجل علي ان               

طرة عرضـية او    من اسهم شركة اخري يشير الـي سـي        % 20ملكية شركة مستثمرة القل من      
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علي الشركة التي تمتلك فيهـا الـشركة        " شركة شقيقة "وفي هذا الشأن يطلق مصطلح        

من مجموع اسهم التصويت    % 20القابضة حصة من االسهم لها حقوق تصويت كبيرة التقل عن           

تحسب بقسمة عدد اسهم    ) او السيطرة (ويجدر االشارة الي ان نسبة الملكية       % .50وال تزيد عن    

لتي قامت الشركة المستثمرة بشرائها منسوبا الي جملة عـدد االسـهم            الشركة المستثمر فيها ا   

×  للشركة المستثمر فيها، ثم ضرب خارج القسمة Outstanding Shares) القائمة(المتداولة 

100.

  

   التعريف بالقوائم المالية المجمعة واغراضها3/3
 اكثر فان كل شركة      الشركة التابعة بين شركتين او     -عند وجود عالقة الشركة القابضة        

في المجموعة تستمر بصفة عادية في نشاطها وامساك دفاترها واعداد قوائمها المالية المعروفة             

لـشركات  ) المـستقلة (كشخصية قانونية او اعتبارية مستقلة، اال ان تلـك القـوائم المنفـردة              

ـ      . المجموعة ال تعبر عن نتائج المجموعة كوحدة اقتصادية واحدة         ة نظـر   كما انـه مـن وجه

المساهمين والمقرضين بالشركة القابضة نجد انه يهمهم التعرف علي الربحية والمركز المـالي             

لها كوحدة تمتلك نسب ملكية غالبة في شركات اخري تابعة، وذلك بطريقه تختلف وتفضل عـن                
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  )3 - 2(شكل رقم 

  والشركة التابعة) االم(الوحدة االقتصادية المجمعة من الشركة القابضة 
  

  الشركة القابضة    الشرآة االم    

  )وحدة قانونية(        

  

  الوحدة المجمعة               

  )وحدة محاسبية واحدة(               

  

  شركة تابعة    الشرآة التابعة  

  )وحدة قانونية(        

  

  )بافتراض وجود شركة تابعة واحدة(  

  

  المركز المالي للشركة القابضة والشركة التابعة) توحيد(تجميع   
  

  ميزانية القابضة  
  ورقة العمل لتجميع      )مستقلة            (

  الميزانية  الحسابات مع مراعاة          

  المجمعة    االستبعادات الالزمة          

  للقابضة والتوابع     لمنع تكرار الحساب          

  )بالحاسب االلي/ يدوي (              
  ميزانية التابعة  

  )مستقلة             (
  
  

  

www.infotechaccountants.com/phpBB2/index.php 
 
 Page 35 of 158



www.infotechaccountants.com 
Prof.: Mohammed Sherif Tawfik 

 
 
 

ولذا يمكن القول ان تقييم نشاطات واداء التجمع االقتصادي ككل يستدعي الحاجة الـي                

ويعكـس هـذا    . ة واحـدة  اعداد قوائم مالية مجمعة دوريا للمجموعة كوحدة اقتصادية ومحاسبي        

االجراء تغليب واقع المحاسبة عن التجمع االقتصادي علي الشكل القانوني بأن كل شـركة لهـا                

وبعبارة اخري يمكن القول ان القوائم المالية المجمعة تعـد          . قوائمها كشخصية اعتبارية مستقلة   

المعلومات الكافيـة عـن     ال توفر   ) االم(بسبب ان التقارير المالية غير المجمعة للشركة القابضة         

  .الموقف المالي ونشاطات االعمال الواقعة تحت سيطرة الشركة القابضة

    

وتشير الالئحة التنفيذية لقانون سوق المال المصري الي ان القوائم الماليـة المجمعـة              

تعرض اصول والتزامات وحقوق المساهمين وايرادات ومصروفات الشركة        ) حسابات المجموعة (

ركاتها التابعة وكأنها مشروع واحد دون النظر الي الحدود القانونية، بما يكمل بيان             القابضة وش 

كما تشير الالئحـة الـي ان       . االمكانيات االقتصادية للمجموعة ككل وكذلك تفاصيل هيكل الملكية       

الغرض الرئيسي من اعداد القوائم المالية المجمعة هو تصوير قوائم مالية تعكس صورة حقيقية              

 عن االرباح  والخسائر والمركز المالي للمجموعة ككل، وذلك من وجهة نظـر حملـة                وصحيحة

االسهم في الشركة القابضة كما لو كانت نشاطات المجموعة تمارس من خالل اقسام او فـروع                

  .وليس من خالل وحدات قانونية منفصلة

  

   االندماج اسباب تفضيل حالة االقتناء او شراء غالبية االسهم علي باقي اشكال3/4
تفضل حالة شراء االسهم علي باقي اشكال االندماج لسهولة اجـراء شـراء االسـهم                 

ومعقولية تكلفتها وما يستتبعه من سهولة السيطرة، هذا الي جانب استمرار الشخصية االعتبارية        

ويشكل االعتبار االخير اهمية عالية لمقرضي ودائني كـل شـركة           . ونشاط كل شركة في التجمع    

يضاف لذلك ان حجم االصول المتاح للتجمع فـي عالقـة الـشركة القابـضة               . في التجمع تابعة  

 وبـشروط  Debt Financingبالتوابع يتيح بسهولة فرصا افضل للحصول علي تمويل اكبـر  

  .مناسبة

  

   اهمية القوائم المالية المجمعة ومحاذير تقييمها3/5
  Precautions in the Evaluation of Consolidated Statements     
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يمكن القول ان القوائم المالية المجمعة تعد بسبب ان التقارير المالية غيـر المجمعـة                 

وحدها ال تستطيع ان توفر المعلومات الكافية عن كل الموقف          ) االم(للشركة القابضة   ) المستقلة(

عـداد  وفي نفس الوقت فـأن ا     . المالي ونشاطات االعمال الواقعة تحت سيطرة الشركة القابضة       

القوائم المالية المجمعة ال يعني انعدام الحاجة الي القوائم المالية لكل شركة تابعة علـي حـده،                 

وذلك نظرا الستمرار كل منها في نشاطها المعتاد وامكان وجود مساهمين اخرين لـرأس مالهـا                

  .بخالف الشركة القابضة

  

  :عض التحذيرات هيمن ناحية اخري فأن تقييم القوائم المالية المجمعة يتطلب ب  

 تعكس النسب المالية المحسوبه منها اوساط مرجحة، ذلك ان تجميع القوائم يمكن ان يترتب               -

عليه ان الموقف المالي الضعيف الحدي الشركات التابعة يمكن ان يغطيه الموقـف المـالي               

  .القوي لشركة تابعة اخري في التجمع

خـصوصا لمنـشأت فـي      (عددة المجمعـة     التفاوت في اسس تصنيف وتقييم الحسابات المت       -

يمكن ان يعطي صورة غير ممثلـة لواقـع القـيم           ) صناعات مختلفة ونظم محاسبية متباينة    

  .الظاهرة بالقوائم المجمعة

 التفاوت في اسس تصنيف وتقييم الحسابات المتعددة المجمعة بالنسبة لشركات تابعـة فـي               -

ن ان يعطي صورة غير ممثلـة لواقـع         دول اجنبية ذات نظم محاسبية وعمالت مختلفة يمك       

  .القيم الظاهرة بالقوائم المجمعة

 قد تسيء القوائم المجمعة بيان قيم حقوق الملكية المخصصة للمالك والمقرضين، ذلـك ان               -

بند االرباح المحتجزة بالقوائم المجمعة قد يبدو انه متاحا للتوزيع لتحصل الشركة القابـضة              

رباح المحتجزة للشركات التابعة قد ال تكون متاحة للتوزيـع اال           علي نصيبها منه، اال انه اال     

كما انـه بالنـسبة لاللتزامـات فـان       . بعد العديد من  االجراءات الرسمية المتعلقة باعالنها       

التجميع قد يخفي حقيقة المديونية للشركات التابعة واالصول التي تضمن هذه االلتزامات مما             

ة المساهمين التركيز علي القوائم المنفصلة للـشركات        يستوجب من حملة اسهم حقوق اقلي     

  .التابعة
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وعلي الرغم من هذه االعتبارات اال ان القوائم المجمعة اخذه فـي النمـو واالهتمـام                  

المتزايد بحيث اصبحت لها االهمية االولي مع اعتبار القوائم المنفصلة للـشركات التابعـة ذات               

وفي جمهورية مصر العربيـة احتلـت       . حقة للقوائم المجمعة  اهمية ثانوية وينظر اليها كقوائم مل     

القوائم المالية المجمعة  اهتماما متزايدا في ظل االصالح االقتصادي الراهن تمثل في تخـصيص               

، كما صدرت عدة معايير     )1997قبل تعديلها عام    (ملحقا خاصا بها في الئحة قانون سوق المال         

حاسبات كتطوير للنظام المحاسبي الموحد في ظل اتجاه        خاصة باعدادها من الجهاز المركزي للم     

الدولة لتحويل الهيئات والمؤسسات العامة الي شركات قابضة والشركات داخل هذه المؤسـسات             

من جانـب وزارة    (والهيئات الي شركات تابعة، كما صدرت معايير المحاسبة المصرية العدادها           

  ).لقانون سوق المال كتطوير لالئحة التنفيذية 1997االقتصاد عام 

  

   اهم معايير اعداد القوائم المالية المجمعة وضوابط تضمين الشركات بالقوائم المجمعة3/6
            Standards and Criteria for Inclusion in Consolidated Statements      
كة تتجه معظم معايير المحاسبة الدولية وغير الدولية والمصرية في حالة استثمار شـر              

الـي مطالبـة الـشركة      ) تابعة(من اسهم تصويت شركة مستثمر فيها       % 50الكثر من   ) قابضة(

للمجموعة او للتجمع االقتصادي بـين الـشركة القابـضة          (القابضة باعداد قوائم مالية مجمعة      

  .وذلك باالضافة الي القوائم المالية العادية لها) وشركاتها التابعة كوحدة محاسبية واحدة

  

  : بشأن القوائم المالية المجمعة لما يلي27بايجاز المعيار المحاسبي الدولي رقم ويشير   

 القوائم المالية المجمعة هي قوائم تعبر عن اصول والتزامات وحقوق المساهمين وااليرادات             -

  .والمصروفات بشركة قابضة وشركاتها التابعة كما لو كانت منشأة واحدة

  :اد القوائم المجمعة في اي من الحالتين التاليتين تستبعد الشركة التابعة من اعد-

  .ان تكون سيطرة الشركة القابضة مؤقته*    

ان تكون سيطرة الشركة القابضة غير فعالة لوجود قيود علي تحويـل امـوال الـشركة                *    

  .التابعة

ـ              - ي  يمكن استبعاد الشركة التابعة عند اعداد القوائم المجمعة اذا وجدت اختالفات جوهرية ف

طبيعة النشاط بحيثر انه لو اعدت القوائم المجمعة في هذه الحالة فـان القـوائم المجمعـة                 

وفي حالة استبعاد شركة تابعة     . الناتجة تقدم صورة مضللة عن االحوال  المالية للمجموعة        
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 يوصي باتباع سياسة ثابتة العداد القوائم المجمعة من عام الخر كما يجب االفـصاح عـن                 -

  .تغيير تلك السياسة

 يجب االفصاح في القوائم المجمعة عن االسس المحاسبية للتجميع واية اختالفات في تواريخ         -

ئم ايـة شـركة     القوائم وقيم اي عمليات تبادلية هامة لم يتم استبعادها ومبررات استبعاد قوا           

  .تابعة لم يتضمنها التجميع واية قيود مفروضة قانوناعلي توزيعات االرباح

     

  ):الملحق االول لهذا الباب راجع(           وفي مصر صدرت المعايير المحاسبية التالية 

القوائم ) 20( المعيار المحاسبي رقم     1996اصدر الجهاز المركزي للمحاسبات في سبتمبر       : اوال

 Consolidatedالية المجمعة والمحاسبة عن االستثمارات فـي الـشركات التابعـة    الم
Financial Statements and Accounting for Investments in Subsidiaries 

  ).27يقابل معيار المحاسبة الدولي رقم (

اليـة  القـوائم الم  ) 17( المعيار المحاسبي رقم     1997اصدرت وزارة االقتصاد في اكتوبر      : ثانيا

يقابل معيار المحاسبة الـدولي     ( المجمعة والمحاسبة عن االستثمارات في الشركات التابعة      

المحاسبة عن االستثمارات في شـركات شـقيقة        ) 18(، والمعيار المحاسبي رقم     )27رقم  

  ).28يقابل معيار المحاسبة الدولي رقم (

  

: 3/12قـسم   (نهاية هـذا البـاب         ونتناول تفصيالت هذه المعايير وغيرها مما يرتبط بها في             

موقف المعايير المحاسبية المصرية وما سبقها بشأن اعداد القوائم المالية المجمعـة والملحـق              

  ).االول لهذا الباب
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   مقدمة اعداد قائمة المركز المالي المجمعة وطبيعة قيود االستبعاد3/7
وقد اشارت الحالة رابعا في قسم      . اشار الباب السابق لطرق اندماج الشركات المساهمة        

 ان تملك شركة قابضة لكل او لغالبية اسهم شركة تابعة ال يعني تصفية الشركة المـستثمر                 3/5

 في نشاطها وتعـد قوائمهـا       - بشخصيتها االعتبارية    - شركة   فيها، بل علي العكس تستمر كل     

 باالضافة  -اال ان هذه الحالة تستوجب من الشركة المستثمرة ان تعد           ). المستقلة(المالية العادية   

  .   قوائم مالية مجمعة-لقوائمها المالية العادية المستقلة 

  

ة كل اجراءاتها، نعرض فيما     وللتقديم العداد قائمة المركز المالي المجمعة وتبرير صح         

وتعد ) ف(يتم بموجبه تصفية الشركة     ) ف(،  )م(يلي اوال مثال مبسط لدمج قانوني بين شركتين         

ويعقب ذلك استخدام نفس البيانات كـشركة     . المستمرة في نشاطها  ) م(قائمة مركز مالي للشركة     

 بحيـث تلتـزم     -ل   كاستثمار طويل االج   -) ف(اسهم الشركة   %) 100(اشترت كل   ) م(قابضة  

ونالحظ ). القابضة والتابعة (باعداد قائمة مركز مالي مجمعة للتجمع االقتصادي ككل         ) م(الشركة  

تتفق تماما مع ميزانيـة     %) 100في حالة االستثمار    (من ذلك ان الميزانية المجمعة للتجمع ككل        

  :في حالة الدمج القانوني الكامل) م(الشركة المستمرة 

  

  قانوني ومقارنه نتائجه بميزانية مجمعةدمج 1)/3(مثال 

  

قبـل االنـدماج القـانوني      ) ف(،  )م(فيما يلي قائمة المركز المالي الملخصة للشركتين          

  ):النموذج الرأسي والقيم بالجنيه(مباشرة 

  

  )ف(الشركة     )م(الشركة       

  )القيم الجارية= القيم الدفترية (    

  100000    300000    اصول متداولة

  50000    200000    اصول اخري

      ______    ______  
      500000    150000  

www.infotechaccountants.com/phpBB2/index.php 
 
 Page 40 of 158



www.infotechaccountants.com 
Prof.: Mohammed Sherif Tawfik 

 
 
 

      ======    ======  

  40000    100000     التزامات

  110000    400000  )مساهمون(حقوق الملكية 

  

      _______    ______  
      500000    150000  
      =======    ======  

فـي  ) م(اذا فرض اجراء دمج قانوني بين الشركتين تستمر بموجبـه الـشركة             :   اوال

، وان الدمج تم طبقا لطريقة الشراء،       )ف(النشاط وتحتفط بالسجالت المحاسبية وتصفي الشركة       

تعادل القيمة الدفترية لصافي اصول الـشركة       ( الف جنيه نقدا     110مبلغ  ) م(مقابل سداد الشركة    

  :في هذه الحالة تقوم الشركة الدامجة باحراء الحساب التالي). ف

  

    جنيه110000     )نقدية(ثمن الشراء   

  ):ف( يستنزل صافي اصول -  

  100000  اصول متداولة       

  50000  اصول اخري      

           _____150000  

  )40000(     التزامات -      

   110000ــــــ             

              _______   

       صفر    )ف(          فرق ثمن الشراء عن قيمة صافي اصول 

  

وتـصفي  (ندماج في دفاترها طبقا لطريقـة الـشراء         باثبات اال ) م(لذلك تقوم الشركة          

  :كما يلي) الشركة ف او تصبح قسم من اقسام الشركة م

  

اما علي قيدين كما يلي  :    *

  )ف(االستثمار في /  حـ110000  
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  النقدية/  حـ110000    

  

  اصول متداولة/  حـ100000  

  اصول اخري/    حـ50000  

  التزامات/    حـ40000    

  )ف(الستثمار في ا/  حـ110000    

ـ     ( االستثمار في ف بعد اجراء القيـدين الـسابقين بـدفاتر           / ونالحظ في هذه الحالة اقفال ح

  )الشركة الدامجة م

  

كما يلي) ليحل محل القيدين السابقين(او باجراء قيد واحد   :    *

  اصول متداولة/  حـ100000  

  اصول اخري/   حـ50000  

  التزامات/    حـ40000    

  نقدية/  حـ110000    

  

ـ            وبترحيـل  . االستثمار في ف بدفاتر الشركة م     / ونالحظ في هذه الحالة ايضا عدم ظهور ح

تصبح ميزانيتها بعد االندماج مباشـرة كمـا يلـي          ) م(قيد االندماج االخير الي حسابات الشركة       

  ): اندماج-الشكل االول (

  

  

  جبعد االندما) م( ميزانية الشركة     
  اندماج: الشكل االول

  290000  )110000-100000+300000(اصول متداولة   

  250000      )50000 + 200000(اصول اخري  

            _______  
            540000  
            =======  

  140000      )40000 + 100000(التزامات 
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  400000        )مساهمين(حقوق الملكية 

            _______  
            540000  
            =======  

  

  :زانية السابقة لالندماج القانونيونالحظ ما يلي علي المي

  .ال يظهر بها حساب االستثمار في ف) 1(

  .تقتصر حقوق الملكية بها علي حقوق ملكية مساهمي م فقط) 2(

  

ثانيا لكـل اسـهم    ) م(اذا فرض ان االندماج لم يكن دمجا قانونيا بل شراء الـشركة             :   

، حيث تستمر كل شركة في نـشاطها        )استثمار طويل االجل بالنسبة للشركة م     (نقدا  ) ف(الشركة  

) م(في هذه الحالة تصبح الـشركة       . العادي وبشخصيتها االعتبارية وتعد قوائمها المالية العادية      

وتثبت الشركة المستثمرة   ). ف(شركة قابضة او مستثمرة اشترت نقدا  كل اسهم الشركة التابعة            

  :بتكلفتها االصلية بالقيد التالي) ف(شراء اسهم ) م(

  )ف(في الشركة التابعة ) طويلة االجل(استثمارات /  حـ110000  

  نقدية/  حـ110000    

  

وعقب هذا القيد تستمر كل شركة في نشاطها وتكون قائمة المركز المالي المستقلة لكل                

ـ      -في الشكل الثاني    (منهما   ميزانية (كاالتي  ) االستثمار في ف  /  استثمار يظهر بها للشركة م ح

  ):كما هي النها لم تثبت اي قيودالشركة ف تستمر 

  
    استثمار: الشكل الثاني

  

  )ف(الشركة        )م(الشركة       
  100000  )110000-300000 (190000    اصول متداولة

  110000  )ف(استثمارات في شركة 

  50000       200000    اصول اخري
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      _______      _______  
      500000       150000  
      =======      =======  

  40000       100000      التزامات

  110000       400000  )مساهمين(حقوق الملكية 

      _______      _______  
      500000       150000  
      =======      =======  

ستدخل بيانات الميزانيتين المستقلتين الول عمودين بورقة العمل التالية وورقة عمل الحاسب            : ملحوظة(

  )االلي

  

او سيطرتها الكاملـة    ) ف(ل اسهم الشركة التابعة     القابضة لك ) م(ونظرا لملكية الشركة      

، فانها تلتزم طبقا للمعايير المحاسبية العالمية والمحلية باعداد قائمة مركـز            )ف(علي نشاطات   

.  كوحدة محاسبية واحـدة Consolidated Balance Sheetمالي مجمعة للتجمع االقتصادي 

  :ويتبع في هذا الشأن ما  يلي

المـستثمر  (مع الشركة التابعة    ) المستثمرة(لقوائم المالية للشركة القابضة      عندما يتم تجميع ا    -

او يطلق عليه كشف التسوية ينفذ باسلوب يـدوي          (Worksheetورقة عمل   تستخدم    ) فيها

لتنظيم عملية تجميع االرصدة المتشابهة، مع اجراء قيود االسـتبعاد          ) او علي الحاسب االلي   

Elimination Entriesة اللغاء اثر تكرار الحساب بالنسبة للعمليات المـشتركة   الضروري

بينهما، وذلك طالما انهما من وجهة نظر التجمع يشكالن وحدة محاسبية واحدة ومـن ثـم ال               

  .يثبت لالطراف الخارجية اثر العمليات المتبادلة داخليا بين شركات التجمع

) المنفردة او المستقلة  (الي العادية    تتمثل اهم واول مدخالت ورقة العمل في قوائم المركز الم          -

للشركة القابضة وشركاتها التابعة في نهاية السنة المالية، ثم تجمع وتعدل بقيود االسـتبعاد              

  .لتصوير المركز المالي للتجمع ككل

 لشركات المجموعة وتقـوم     تعد القوائم المجمعة وقيود االستبعاد خارج المجموعة الدفترية        -
  .فقطبها الشركة القابضة 
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ويظهر من الورقة   . ويوضح الشكل التالي ورقة العمل الالزمة العداد الميزانية المجمعة           

والعمود الثاني يخصص   ) م(ان العمود االول يخصص لبنود الميزانية المستقلة اللشركة القابضة          

الخيـر   او ا   اسـتثمار  -بالشكل  الثاني    كما تظهر   ) ف(لبنود الميزانية المستقلة للشركة التابعة      

، ثم تجمع البنود المتشابهة     )بعد اثبات قيد االستثمار مباشرة في دفاتر الشركة القابضة م         (بعاليه  

العمود االخير المظلل فـي ورقـة       (افقيا وتثبت في العمود االخير المخصص للميزانية المجمعة         

ين اضـافيين   كما تشمل الورقة عمـود    ). العمل التالية ومنه تصور قائمة المركز المالي المجمعة       

الثبات قيود االستبعاد الالزمة اللغاء اثر تكرار الحساب من اثر التجميع المباشـر             ) مدين ودائن (

 بيان اسلوب تنفيذ ورقة العمل المـذكورة علـي          2يتناول ملحق الكتاب وملحق هذا الباب رقم        (

  ).الحاسب االلي

    

مل هي قيود احصائية او قيود       ويجدر االشارة الي ان قيود االستبعاد الواردة بورقة الع          

تسوية تثبت فقط في ورقة العمل الغراض حساب بنود قائمة المركز المالي المجمعة وال تثبـت                

وفي حالة اثبات قيود االستبعاد في الورقة يتم ادخال     . في دفاتر اليومية الي شركة في المجموعة      

مثـل أ، ب، ج     (افة حرف مميز    قيمها المدينة والدائنة قرين  اسماء الحسابات المختصة مع اض         

. للقيمة المدينة والدائنة يشير لرقم قيد االستبعاد لتسهيل مراجعـة اطرافـه           ) او رقم مسلسل  ... 

وفي هذه الحالة يتم حساب القيمة المجمعة افقيا للبند في القائمة المجمعة باضافة قيم البند فـي                 

اثر قيد االسـتبعاد    + ية  الشركة التابعة     قيمة البند المناظر في ميزان    + ميزانية الشركة القابضة    

  . للبند ان وجدت) مدين او دائن(
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  ورقة العمل العداد الميزانية المجمعة للشركة القابضة مع الشركة التابعة 
  )وتكلفة الشراء تعادل صافي اصول التابعة%  100ملكية (فيي تاريخ شراء االسهم او االقتناء 

    شركة م  شركة ف  

قيود  االستبعاد تابعة قابضة يزانيةبنود الم
 

قيم الميزانية 

المجمعة 

)موحدة(

دائن مدين )جنيه(      
100000 290000اصول متداولة    190000

)أ(110000110000 صفراستثمار في ف    
50000 250000اصول اخري    200000

150000 500000      540000

40000 140000التزامات    100000

400000حقوق مساهمين م      400000

)أ(110000  110000 صفرحقوق مساهمين ف  

110000 110000 150000 500000   54000

  

  :وتفسيره كما يلي) أ(وكما توضح ورقه العمل اثبت بها قيد االستبعاد رقم   
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ـ   عند قيام الشركة م بشراء كل اسهم الـشركة ف   ): أ(قيد االستبعاد رقم    *  / يـتم  اظهـار حـ

. استثمار في ميزانية م كأصل، وهذا االستثمار يمثل حق ملكية في صـافي اصـول الـشركة ف      

ولذلك يجب اال يظهر صافي اصول ف واستثمار م في الميزانية المجمعة حتي ال يظهر حـساب                 

ية وبعبارة اخري يمكن القول ان ملكية الشركة م الستثمارات في ف تظهر في ميزان             . مزدوج بها 

كل منها، فبالنسبة للشركة م تظهر كأصل يمثل االستثمار، وبالنسبة للشركة ف تظهر في حقوق               

اما بالنسبة للوحدة المجمعة ككل فهذه الملكية لالسهم ال تمثل اصـل            . ملكيته المملوكة للشركة م   

 وال تمثل حق ملكية، ذلك انه ال يوجد حملة اسهم في الشركة م باعتبـار ان المـساهمين هـم                   

وكل  اسهم الشركة ف مملوكة داخليا لجزء        . المستثمرون الخارجيون الذين لهم اهتمام بالمنشأة     

. من الوحدة المجمعة، وبالتالي فأن ملكية الوحدة السهمها ال تمثل اصل وال تمثل حقوق ملكيـة               

ة ولهذا فأن حساب االستثمارات كأصل وما يرتبط به من حقوق ملكية يجب استبعاده من الميزاني              

  :كالتالي) أ(وبناء عليه ادخل لورقة العمل قيد االستبعاد رقم . المجمعة

  

  )ف(حقوق مساهمين /  حـ110000  

  )ف(استثمار في الشركة التابعة /  حـ110000    

  

وهو قيد عكسي جعل كل حسابات حقوق الملكية في الشركة التابعـة مـدينا وحـساب                  

وبعبارة اخري . اثر العملية علي المركز المالي المجمع     االستثمار في الشركة القابضة دائنا اللغاء       

حقوق المساهمين في قائمة المركز المالي المجمعـة تقتـصر          فقد ترتب علي قيد االستبعاد جعل       

الملكية في الشركة القابضة ق    فقط علي بنود حقوق      حيث تستبعد كل عناصر حقوق الملكيـة        ( 

  ).من الميزانية المجمعة) ف(للشركة التابعة 

  

 من جهة اخري فأن حسابات حقوق الملكية تمثل حق ملكية االطراف الخارجية التـي                

تملك اسهم الشركة المجمعة، ولهذا فأنه من وجهة نطر التجمع ال يوجد اطراف خارجية تمتلـك                

وبذلك فأن ارصدة حسابات حقوق ملكية الشركة التابعة يجب اال تظهر في            . اسهم الشركة التابعة  

ونظرا لتـساوي قـيم االطـراف المدينـة         ). أ(لمجمعة، وهذا ما يحققه قيد االستبعاد       الميزانية ا 

والدائنة لكل قيود االستبعاد فمن الطبيعي ان تتساوي مجاميعهما كما تظهر بالسطر االخير لورقة              
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  بالجنيه)  االقتناء(قائمة المركز المالي المجمعة في تاريخ الشراء 

  ) الترتيب طبقا للمنهج المعاصر- النموذج االفقي -% 100ملكية (

     التزامات وحقوق ملكية              اصول  

______________________________________________  

  زامات الت140000     اصول متداولة290000    

   حقوق ملكية400000     اصول اخري250000    

    ________      ________  
    540000     540000  

  

  ):للتجمع االقتصادي م، ف(ونالحظ ما يلي علي الميزانية السابقة المجمعة   

  .ال يظهر بها حساب االستثمار في ف) 1(

 حقوق الملكية بهـا     تقتصر حقوق الملكية بها علي حقوق ملكية مساهمي م فقط، اي تقتصر           ) 2(

في اسهم  % 100علي حقوق ملكية مساهمي الشركة القابضة ف فقط، وذلك طالما االستثمار            

  .التابعة

ال يتم اعداد هذه الميزانية المجمعة بالتجميع المباشر للبنود المتشابهة في ميزانية القابـضة           ) 3(

) م(ة في ميزانيتـي القابـضة       وميزانية التابعة،  بدليل ان التجميع المباشر الي حقوق الملكي         

110000( جنيه     += سيؤدي الي حقوق ملكية     ) ف(والتابعة   400000 ، بينمـا   )510000

ويشير ذلك بوضوح الي    .  جنيه 400000تظهر الميزانية المجمعة بعالية حقوق ملكية  قدرها         

 وتؤدي  ان الميزانية المجمعة تتم باجراءات محاسبية معينة ومن خالل استخدام ورقة العمل،           

  .للتجمع ككل) مجمعة(لتوحيد الميزانيتين المستقلتين في ميزانية موحدة 

  

ويالحظ االن ان بنود قائمة المركز المالي المجمعة السابقة او كما تظهر فـي العمـود                   

 اندماج  -االخير لورقة العمل تتفق تماما مع بنود قائمة المركز المالي الظاهرة في الشكل االول               

وبعبارة . ت ستنتج كما لو كان االندماج قد تم كدمج قانوني في وحدة محاسبية واحدة             او التي كان  
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 الحل علي الحاسب االلـي بملحـق   –قائمة مركز مالي مجمعة مع عملية تبادلية      2)/3(مثال 

  3الباب 

×3/  ):بالجنيه(كما يلي ) ت(وميزانية الشركة ) ق( كانت ميزانية الشركة  / 19في  12 31

)تابعة(شركة ت  )قابضة(شركة ق                 
  15000    121000        نقدية

  10000      اوراق قبض

  118000    190000      اصول اخري

  _______  ــــــ         
        321000    133000  
        =======        =======  

  8000     16000         نون دائ

    10000          اوراق دفع

25(  رأس مال االسهم الف،

  100000    250000  ) ج10 االف سهم قيمة اسمية 10

  15000     55000      ارباح محتجزة

        ______   _______  
            133000          321000

        =======        =======  

:فاذا علمت ما يلي

 جنيه اثبتت في ميزانية كل منهمـا كورقـة          10000مبلغ  ) ت(شركة  ال) ق( اقرضت الشركة    -

.قبض وورقة دفع علي الترتيب

 100000اشـترت   (بالقيمة الدفترية للسهم    ) ت(بشراء كل اسهم الشركة     ) ق( قامت الشركة    -

10000 جنيه قيمة اسمية للسهم اي        سهم بـسعر      ÷  ÷  115000 10000  سـهم اي    10

11ربواقع   لمزيد من التفصيل بشأن القيمـة الدفتريـة        (سددت المبلغ نقدا    و)  جنيه للسهم  5

  ). للمؤلفالمحاسبة المالية المتوسطةللسهم يراجع الباب الثاني من كتاب  
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وتصوير الميزانيـة المجمعـة     ) ق(في دفاتر الشركة    ) ت(اثبات شراء اسهم الشركة     : المطلوب

  ).باالسلوب  اليدوي وعلي الحاسب االلي(

  

  :كما يلي) ت(بت قيد االستثمار او شراء اسهم يث:    الحل

115000    )ت(استثمار في الشركة /  حـ

115000      النقدية/  حـ

/3×19  / 12ورقة العمل العداد الميزانية المجمعة للشركة القابضة مع الشركة التابعة في  31

علي منفذة علي الحاسب االلي بملحق الباب و-%) 0  CD2 10ملكية (

      شركة ق  شركة ت

قيود  االستبعاد تابعة قابضة بنود الميزانية
 

قيم الميزانية 

المجمعة 

)موحدة(

دائن مدين )جنيه(      
15000 21000نقدية           6000

)أ  (1000010000 اوراق قبض      
)ب(115000115000 صفراستثمار في ت    

118000 308000اصول اخري    190000

133000 321000      329000

8000 24000دائنون       16000

)أ (10000     10000 اوراق دفع   
100000 )ب(100000  250000 250000رأس مال االسهم

15000 )ب (15000  55000 55000ارباح محتجزة

125000 125000 133000 321000   329000

  

لـرأس مـال    ويظهر من ورقة العمل ان الشركة القابضة اشترت كل االسهم المتداولة              

/(الشركة التابعة    12في  )  سهم  31  كاستثمار طويل االجل، حيث سـددت نقـدا         19×10000/3

115000ر ( جنيه لرأس المال واالرباح المحتجزة هما جملة حقوق         القيمة الدفترية للسهم     11 5
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بينما القيمـة االسـمية     )  سهم عادي متداول او قائم لنفس الشركة       10000

10  . جنيهتبلغ  للسهم 

  

  :هما) ب(، )أ(كما توضح ورقه العمل قيدين استبعاد ارقام   

في تاريخ القائمة قامت الشركة القابضة ق باقراض الـشركة التابعـة ت             ): أ(قيد االستبعاد رقم    

وهــذه العمليــة الداخليــة .  جنيـه نقــدا مقابــل ورقــة دفــع لـصالح الــشركة ق    10000

Intercompany      بادل بينهما، اال انها من وجهة نظر الوحدة المجمعـة ال            بين ق ، ت تمثل ت

) ال يزيد اصـول والتزامـات التجمـع       (تمثل اكثر من تحويل للنقدية بين وحدات منشأة  واحدة           

وقد اثبت تحويل النقدية بين ق ، ت كورقة قبض للشركة ق            . باعتبار انها ليست تعامل مع الغير     

واللغاء اثر هذه العملية بقائمة المركـز المـالي         . هماوكورقة دفع للشركة ت في ميزانية كل من       

  ):أ(المجمعة ادخل لورقة العمل قيد االستبعاد رقم 

1000    )ت(اوراق دفع /  حـ

1000      )ق(اوراق قبض /  حـ

  

دائنـا  ) اوراق القبض فـي الـشركة القابـضة       (وهو قيد عكسي جعل الحساب المدين         

اللغاء اثر العملية بين الـشركتين فـي        ) التابعة مدينا اوراق الدفع في الشركة     (والحساب الدائن   

وبأدخال هذا القيد لورقة العمل واجراء الجمع االفقي لقيم بنـدي اوراق            . الميزانيتين المستقلتين 

القبض والدفع يتم اظهار قائمة المركز المالي المجمعة دون اثر للعملية الداخلية بـين وحـدات                

  .المجموعة

  

ـ          ): ب(قيد االستبعاد رقم     استثمار في  / عند قيام الشركة ق بشراء اسهم الشركة ت يتم اظهار ح

ولذلك يجـب اال    . ميزانية ق كأصل، وهذا االستثمار يمثل حق ملكية في صافي اصول الشركة ت            

. يظهر صافي اصول ت واستثمار ق في الميزانية المجمعة حتي يستبعد اي حساب مزدوج بهـا               

لكية الشركة ق الستثمارات في ت تظهر في ميزانية كل منهمـا،   وبعبارة اخري يمكن القول ان م     

فبالنسبة للشركة ق تظهر كأصل  يمثل االستثمار، وبالنسبة للشركة ت تظهر في حقوق ملكيتـه                

وبالنسبة للوحدة المجمعة فهذه الملكية لالسهم ال تمثل اصل وال تمثل حق            .  المملوكة للشركة ق  
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100000    )ت(رأس مال االسهم /  حـ

15000    )ت(ارباح محتجزة /   حـ

115000      )ت(استثمار في الشركة /  حـ

  

نا وحـساب   وهو قيد عكسي جعل حسابات حقوق الملكية فـي الـشركة التابعـة مـدي                

وكقاعدة عامة  . االستثمار في الشركة القابضة دائنا اللغاء اثر العملية في المركز المالي المجمع           

قائمة المركز المالي المجمعة تقتصر علـي حقـوق الملكيـة            فأن حقوق ملكية المساهمين في    

  .)مالم يكن هناك حقوق القلية المساهمين(للشركة القابضة فقط 

  

ات المتبادلة بين ق، ت في ورقة العمل يظهر فـي عمودهـا االخيـر               وبعد الغاء العملي    

ومن العمود االخيـر    . اصول الشركة القابضة والتابعة وحقوق الملكية وااللتزامات المتعلقة بهما        

  .بورقة العمل يتم تصوير قائمة المركز المالي المجمعة

  

لقوائم المالية المجمعـة    وفي نهاية هذا العرض نتناول المالحظات التالية بشأن اعداد ا           

  :وطبيعة قيود االستبعاد

 استثمار الشركة القابضة في الشركة التابعة يتمثل في اسهم تظهر كأصل في دفاتر وميزانية               -

يسدد ثمنها نقدا او باصدار اسهم جديـدة مـن الـشركة القابـضة لتقـدم                (الشركة القابضة   

، وفي نفس الوقت فأن هذه االسهم تمثـل حقـوق           )لمساهمي الشركة التابعة بصفة شخصية    

ولذلك فأن ظهور كـل مـن اسـتثمارات         . شركة التابعة مقابل اصوال بها    ملكية في ميزانية ال   

الشركة القابضة في التابعة واصول الشركة التابعة في قائمة المركز المالي المجمعة للوحـدة              

ولذلك فان اعـداد القـوائم      . المحاسبية ككل يعني ان نفس الموارد تم المحاسبة عنها مرتين         
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او % 100

دة المجمعة اليمكن ان تكون مدينة او دائنة بدين       وبالمثل فان الوح  ). كل اسهم الشركة  التابعة    

لنفسها، وذلك في حالة بيع او شراء بضاعة او اقراض نقدية بين الشركة االم  وشركة تابعة                 

وبناء عليه يستبعد اثر العمليات التجارية والمالية المتبادلـة بـين شـركات             . لها في التجمع  

  .ككل) كوحدة محاسبية واحدة(االقتصادي المجموعة عند تصوير القوائم المجمعة للتجمع 

ويتم ادخال ميزانية الـشركة القابـضة       .  يثبت قيد شراء االستثمار في دفاتر الشركة القابضة        -

 الـي العمـود االول      -المتأثرة بترحيل قيد االستثمار لحساباتها وميزانية الـشركة التابعـة           

  ). واحدةبافتراض وجود شركة تابعة(والعمود الثاني لورقة العمل 

ال تشكل ورقة العمل جزءا من السجالت المحاسبية         للشركة القابـضة وتثبـت فـي اوراق          -

  .خارجية وغالبا تنفذ علي الحاسب االلي كما يوضح ملحق الكتاب

قيود االستبعاد تشكل قيودا احصائية       تتم فقط لغرض تصوير القوائم المجمعة، ولذلك ال تثبت          -

ر علي ارصدة حسابات الـشركة القابـضة او التابعـة بـدفاتر             بالسجالت المحاسبية وال تؤث   

ويتم اثبات هذه القيود في ورقة العمل فقط بادخال قيم اطرافها في خـانتي المـدين                . االستاذ

والدائن المخصصة لالستبعادات قرين اسماء الحسابات المختصة، ويضاف الي جانـب القـيم             

  . وهو عادة حرف ابجدي يكتب بين قوسينالمدينة والدائنة المدخلة رقم قيد االستبعاد

بل تـستخدم بمثابـة اعـادة       ) كما توضح ( بعض قيود االستبعاد ال يترتب عليها استبعاد فقط          -

 او تعديل لبند او اكثر في القوائم المالية العادية بهدف اظهـار بنـود               Reclassifyتصنيف  

انظر اقـسام    (سيوضح فيما بعد    كما  ) كحقوق اقلية المساهمين  (جديدة الزمة للقوائم المجمعة     

العادلـة  (او تعديل القيم الدفترية لالصول الـي قيمهـا الجاريـة    )  / /  ، / /3 8 2 1 8 2Fair 

Value/ / 4انظر قسم     (في الميزانية المجمعة    )  8 ولذلك قد يطلق عليها في هذه الحالـة        ). 2

  .قيود تسويات

 باستخدام بـرامج الجـداول       يسهل عموما تطبيق كل اجراءات ورقة العمل في الواقع العملي          -

ويوضح الملحق الثاني   . علي الحاسب االلي  )مثل برنامج اكسل   (االلكترونية   Spreadsheets
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EXCEL.(  ) " النوافذ العربية تحت نظام تشغيلArabic WINDOWS 95/98 

  

  داد القوائم المالية المجمعة في تاريخ االقتناء باتباع طريقة الشراء اع2/8
تناولت االمثلة السابقة مقدمة العداد قائمة المركز المالي المجمعة في تاريخ االقتنـاء               

100قيام الشركة القابضة بشراء ) : (في ظل اعتبارين رئيسيين هما   ) الشراء( مـن اسـهم   % 1

افتراض ان الشراء تم بالقيمة الدفتريـة لـصافي         ) 2(،  )طرة كاملة ملكية او سي  (الشركة التابعة   

–غالبية (لالسهم % ونظرا المكان شراء  اقل من       . اصول الشركة التابعة   )  سيطرة جزئيـة 100

  :واختالف تكلفة الشراء عن صافي القيمة الدفترية فتناول فيما يلي تفاصيل هذه الحاالت كما يلي

  

  

  

  

  

  

  

  

  )االقتناء(المركز المالي المجمعة في تاريخ الشراء حاالت اعداد قائمة 

  
  القيمة الدفترية لصافي اصول التابعة= تكلفة الشراء : اوال   

في الشركة التابعة ) كاملة(نسبة الملكية ):  100(الحالة      1%  

نسبة الملكية في الشركة التابعة اقل من ):  100(الحالة      2%  

  مة الدفترية لصافي اصول التابعةتكلفة الشراء اكبر من القي: ثانيا  

في الشركة التابعة ) كاملة(نسبة الملكية ):  100(الحالة      3%  

نسبة الملكية في الشركة التابعة اقل من ):  100(الحالة      4%  

  تكلفة الشراء اقل من القيمة الدفترية لصافي اصول التابعة: ثالثا  
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تابعة في الشركة ال) كاملة(نسبة الملكية ):  100(الحالة      5%  

نسبة الملكية في الشركة التابعة اقل من ):  100(الحالة      6%  

  

  :وسنتناول هذه الحاالت المختلفة من خالل بيانات المثال التالي  

     3)/3(مثال 

  

 الشراء بالقيم الدفترية لصافي اصول التابعة او بقـيم مغـايرة            -او اقل   % 100ملكية    

  لذلك

    )6(الي ) 1(الحاالت 
   

فـي  ) ت(والشركة التابعة   ) ق(ا يلي قوائم المركز المالي المستقلة للشركة القابضة         فيم  

× / /19 3 1 طبقا للحاالت السابقة وسـتعد قائمـة       ) ت(وسيتم شراء اسهم الشركة     ). بالجنيه (1

  .مباشرة لكل حالة علي حدة) االقتناء(المركز المالي المجمعة عقب تاريخ الشراء 
  

  :3)/3( ميزانية مثال 
  

  

  

  

  

  ميزانية الشركة  ميزانية الشركة          

)ق(القابضة       )ت(التابعة            

  200000    900000      نقدية    

  300000    700000      مخزون    

  1000000   4000000    اصول ثابتة          

  )300000(  )1600000(  ) مجمع االستهالك- (    

               _________  ________  
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          4000000    0001200  
          =======  ======

  300000    60000    التزامات متداولة    

==  

0

  400000    300000    قرض سندات    

  رأس مال االسهم العادية    

  200000   1400000   جنيه5، 10  قيمة اسمية     

100000    رأس مال اضافي          800000

  200000    900000    ارباح محتجزة    

               _______  ________  
          4000000    1200000  
          =======  =======  

  

  Minority Interests )حقوق اقلية المساهمين( مفهوم حقوق االقلية 3/8/1

السيطرة في اسهم الشركة التابعة فأن الـشركة                الشركة حصة

   -من اسهم التابعة % 100الشراء ـ ملكية 

عند شراء القابضة تتيح   

Mحقوق اغلبية المساهمين لمشترية يطلق عليها  lders وعندما تمتلـك  . ajority Stockho ا

/لقابضة اقل من    الشركة ا  / انظر قسم     %  3مثال  % ( 8 3 80 من اسهم الشركة التابعة فان     ) 100

  .الشركة االخيرة يكون لها مساهمين اخرين يطلق عليهم حقوق االقلية في اصولها وفي ارباحها

  

وعند اعداد القوائم المالية المجمعة للشركة القابضة والتابعة التي بها حقـوق اقليـة                

ويتم ذلـك  . االقلية واظهارها بقائمة المركز المالي المجمعة دائنة او كخصوم       عين تحديد حقوق    يت

مثل قيـد االسـتبعاد ب      (باجراء قيد استبعاد الرصدة حقوق الملكية  في الشركة التابعة بالكامل            

االخير الذي يتضمن في طرفه المدين ارصدة حسابات رأس مال واالرباح المحتجـزة للـشركة               

عاة اعادة تبويبها الظهار حصة حقوق االقلية في الميزانية المجمعـة كمـا             ولكن  بمرا  ) التابعة

الحاالت ذات االرقام  الزوجيـة      % (سيوضح في الحاالت التالية التي تتضمن ملكية اقل من           100

 ،  ،6 4 2.(  

  

8  طريقة 2//3
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  ة اصول التابعةتساوي تكلفة الشراء مع القيمة الدفتري لصافي

نقدا: اوال   سداد ثمن الشرا

  /( (مثال )  3(الحالة رقم  13  
  

ء 

وسـددت نقـدا    ) ت( بشراء كافة اسهم الشركة      3)/3(ل   في مثا) ق(اذا قامت الشركة      

  )ت(االستثمار في /  حـ50000

ميزانية ت كما هي التها لم تجـر اي         (وعقب االقتناء مباشرة تكون ميزانية الشركتين         

)ق( الشركة القابضة 

وهو مبلغ يعـادل    ( الف جنيه    500) ت(مقابل ذلك القيمة الدفترية لصافي اصول       ) تكلفة شراء (

ال تثبـت ت اي قيـود فـي         (فتثبت الشركة ق في دفاترها      . )قيمة الدفترية لحقوق مساهمين ت    

  ):دفاترها

  0

500000      النقدية/  حـ

  

  ):بالجنيه(كما يلي ) قيود

)ت(ركة التابعة ميزانية الش    ميزانية     
  200000      400000      نقدية

  300000      700000      مخزون

  500000  )ت(استثمار في التابعة 

  1000000      4000000    اصول ثابتة      

  

  

  400000      200000  

  

300000(    )1600000(  ) مجمع االستهالك-  (  )

ـــــــ    ــــــــ           
      4000000     1200000  

=       ========    =======

  300000      600000    ةالتزامات متداول

  400000       300000    قرض سندات

رأس مال االسهم العادية

،  جنيه 5  قيمة اسمية  10

  100000      800000    رأس مال اضافي

 200000      900000    ارباح محتجزة
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  ــــــ    ـــــــ           

  

للـشركتين ق، ت    (قابضة كذلك باعداد قائمة المركز المالي المجمعـة         وتقوم الشركة ال    

  ):أ(د االستبعاد 

  )ت(راس مال االسهم /  حـ

(  

  )ت(ي 

قابضة مع الشركة التابعة في ورقة العمل ال    19×1/1/3عداد الميزانية المجمعة للشركة

      4000000     1200000  
      ========    =======

  

وفي سبيل ذلك تستخدم الميزانيتين الـسابقتين بعـد         . في تاريخ االقتناء  ) كوحدة محاسبية واحدة  

اللغـاء اثـر    (التالي  ) أ(االقتناء كمدخالت لورقة العمل التالية  التي تتضمن ايضا قيد االستبعاد            

ـ  ازدواج الحساب بمقا    - او صـافي اصـولها       -االستثمار بحقوق ملكية التابعـة      / بلة رصيد ح

  ):المملوكة بالكامل للقابضة

  

قي

  200000

ت(راس المال االضافي /  حـ   100000

200000    )ت(ارباح محتجزة /  حـ

االستثمار ف/  حـ     500000

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ال

  )تاريخ االقتناء(
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قدا-% 100ملكية ( )1( حالة رقم -)  شرا

  

قيود  االستبعادبنود الميزانية

قيم الميزانية 

ء بالقيمة الدفترية ن

  شركة ق    شركة ت

 
المجمعة 

)موحدة(

تابعة قابضة

)جنيه( دائنمدين      
6000 00    00000200000قدية       ن 4

300000 1000000مخزون     700000

)أ (5000ي ت صفر00استثمار ف    500000
0100000500 0000اصول ثابتة    4000000

    )300000( )1600000( )1900000()كاستهال.  م-(

1200000 4000000      4700000

300000 900000زامات متداولةالت    600000

400000 700000قرض سندات       300000

200000 1400000)أ (002000رأس مال االسهم  1400000

100000 )أ (100000  800000 800000رأس مال اضافي

200000 )أ (200000  900000 900000ارباح محتجزة

050000 500000 1200000 4000000   4700000

  

ار اسهمسداد ثمن الشراء باصد: ثانيا  

وبيانات)   ان سداد قيمة صافي االصول لـم       3)/3( مثال   1(واذا فرض في نفس الحالة        

  ) جنيه20×  سهم 25000(االستثمار في ت /  حـ500000  

10يتم نقدا بل باصدار الشركة ق لعدد         الف سهم جديد من اسهمها بقيمـة اسـمية             جنيـه   25

القناعهم بمبادلة  ) تقدم شخصيا لمساهمي الشركة التابعة    ( جنيه للسهم    20للسهم وقيمة سوقية    

×  الف سـهم     (وبفرض عدم وجود تكاليف  مباشرة لالستثمار، فان تكلفة الشراء           ). االسهم 25

 =500000 وبناء عليـه يثبـت     . تساوي  مجموع حقوق المساهمين في الشركة ت       )  جنيه 20

  ):ال تثبت الشركة ت اي قيود وتستمر في نشاطها(شراء االسهم في دفاتر ق  كما يلي 
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(راس مال االسهم /  حـ ×  جن     10 25000   )يه250000

(  

  :كما يلي) بعد االقتناء(وتصبح ميزانية الشركتين عقب هذا القيد   

(راس المال االضافي /  حـ ×  جنيه     20 25000 250000

  

)ت(ميزانية الشركة التابعة  )ق(ميزانية الشركة القابضة          

  200000     900000      نقدية

  300000      700000      مخزون

  500000  )ت(استثمار في التابعة 

  1000000      4000000    اصول ثابتة      

  

  

  1650000     200000  

100000  

  ـ

  

  ):أ(االستبعاد السابق 

(  

  )ت(ي 

300000(    )1600000(  ) مجمع االستهالك-  (  )

ـــــــ    ـــــــ           
500000     1200000  

=
      4
      ========    =======

  300000      600000    التزامات متداولة

  400000       300000    قرض سندات

رأس مال االسهم العادية

،  جنيه 5  قيمة اسمية  10

       1050000    رأس مال اضافي

   200000      900000    ارباح محتجزة

ــــــ    ـــــــ           
      4500000     1200000  

=       ========    =======

ء نفس قيد   والغراض اعداد الميزانية المجمعة تقوم الشركة ق باجرا

200000    )ت(راس مال االسهم /  حـ

ت(راس المال االضافي /  حـ   100000

200000    )ت(ارباح محتجزة /  حـ

االستثمار ف/  حـ     500000
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وبادخال هذا القيد مع بيانات الميزانيتن االخيرتين بعد االقتناء الي ورقة العمل التاليـة                 

   19×1/1/3ورقة العمل العداد الميزانية المجمعة للشركة القابضة مع الشركة التابعة في 

قيود  االستبعادبنود الميزانية

انية 

  :قائمة المركز المالي المجمعةيتم التوصل ل

  

)1( حالة رقم -)  شراء بالقيمة الدفترية باصدار اسهم جديدة-%  100ملكية ) تاريخ االقتناء(

قيم الميز     شركة ق    شركة ت

المجمعة 

)موحدة(

تابعة قابضة
 

)جنيه( دائنمدين      

0011000    00000200000نقدية        9

300000 1000000مخزون     700000

)أ (5000ي ت صفر00استثمار ف    500000
0100000500 0000اصول ثابتة    4000000

    )300000( )1600000( )1900000()كاستهال.  م-(

1200000 4500000      5200000

300000 900000زامات متداولةالت    600000

400000 700000قرض سندات       300000

200000 1650000)أ (002000رأس مال االسهم  1650000

100000 )أ (100000  1050000 1050000رأس مال اضافي

200000 )أ (200000  900000 900000ارباح محتجزة

050000 500000 1200000 4500000   5200000

  

ويظهر من الميزانيات المجمعة ان االثر النهائي للتجميع في مجموعة يعكس كمـا لـو                 

وذلك سواء نقدا او باصـدار اسـهم        ) ت(قامت بشراء صافي اصول     ) ق(كانت الشركة القابضة    

كمـا ان   . انيتنجديدة، خصوصا وان الميزانية المجمعة شملت اضافة البنود المتشابهة في الميز          

قسم حقوق الملكية في القائمة المجمعة تقتصرعلي عناصـر حقـوق ملكيـة الـشركة               عناصر  

www.infotechaccountants.com/phpBB2/index.php 
 
 Page 61 of 158



www.infotechaccountants.com 
Prof.: Mohammed Sherif Tawfik 

 
 
 

الذي استبعد حقوق مساهمي الشركة التابعة مقابـل        ) أ( طالما اجري قيد االستبعاد      القابضة فقط 

  .حساب االستثمار في الشركة التابعة الموجود في دفاتر الشركة القابضة

  

  من اسهم التابعة % 100شراء ـ ملكية اقل من  طريقة ال3/8/3
   تساوي تكلفة الشراء مع القيمة الدفترية لصافي اصول التابعة-) حقوق اقلية        (

3)/3(مثال ) 2(الحالة رقم      
  

)/ اشترت    80(اذا فرض ان الشركة القابضة في مثال           3 من االسـهم المتداولـة     % 3

وذلـك مقابـل    ) من حقوق مـساهمي ت    % 80االسهم وتمثل   غالبية  (للشركة التابعة   ) القائمة(

16 الف سهم بقيمة اسمية       جنيه للسهم وقيمة سوقية      اصدار   10  جنيـه  لتقـدم شخـصيا        25

في هذه الحالة  تثبت الـشركة ق بـدفاترها          . لمساهمي الشركة التابعة القناعهم بمبادلة االسهم     

  :)ال تثبت الشركة ت اي قيود(استثمارها في ت كاالتي 

  

×  سهم   ) جنيه (االستثمار في ت /  حـ   16 25000 400000

(راس مال االسهم /  حـ ×   ) جنيه     10 25000 250000

(راس المال االضافي /  حـ ×   ) جنيه     6 25000 150000

  

مـن  % 80ويالحظ في هذا الشأن انه علي الرغم من ان الشركة القابضة قد اشـترت                 

لكيتها لهذه النسبة من االسهم تعني ان الشركة القابضة         اسهم رأس مال الشركة التابعة، اال ان م       

وتكون قائمة المركز المالي للـشركتين عقـب        . من كامل حقوق ملكية الشركة التابعة     % 80لها  

  :كما يلي) بعد االقتناء مباشرة(هذا القيد 
)ت(ميزانية الشركة التابعة  )ق(ميزانية الشركة القابضة          

  200000     900000      نقدية

  300000      700000      مخزون

400000  )ت(استثمار في التابعة 

  1000000      4000000    اصول ثابتة      

300000(    )1600000(  ) مجمع االستهالك-  (  )
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  ـــــــ    ـــــــ           
4400000     1200000       

      ========    ========  

  300000      600000    التزامات متداولة

  400000       300000    قرض سندات

رأس مال االسهم العادية

  200000      1650000   جنيه5، 10  قيمة اسمية 

  100000       950000    رأس مال اضافي

   200000      900000    ارباح محتجزة

  ــــــ    ــــــ           
      4400000      1200000  
      =======    =======  

الشركة التابعة  ) لاو صافي اصو  (من حقوق مساهمي    % 20ويالحظ في هذه الحالة ان        

100000× %  = (ت   500000 بـل مملوكـة    ) ق(غير مملوكة للشركة القابـضة      )  جنيه 20

ايضا ضرورة  ) أ(ولذلك يجب ان يراعي في قيد االستبعاد        . لمساهمين اخرين في الشركة التابعة    

 حقوق الملكية بالشركة التابعـة الظهـار تلـك الحقـوق القليـة              Reclassifyاعادة تصنيف   

حقوق االقليـة   "ويستخدم لذلك حساب جديد باسم      . همين كبند جديد في الميزانية  المجمعة      المسا

باعتباره حق (يظهر برصيد دائن  " Minority Interest in Subsidiaryفي الشركة التابعة  

  :في ورقة العمل التالية كاالتي) أ(وبناء عليه يكون قيد االستبعاد . في قيد االستبعاد) ملكية

  

  ):أ(االستبعاد قيد 

100   كامال -)ت(راس مال االسهم /  حـ  % 200000

100   كامال -)ت(راس المال االضافي /  حـ  % 100000

% 100   كامال -)ت(ارباح محتجزة /  حـ 200000

400000      )ت(االستثمار في /  حـ

) (ت(حقوق االقلية في الشركة /  حـ ×   %)     20 500000 100000

  

www.infotechaccountants.com/phpBB2/index.php 
 
 Page 63 of 158



www.infotechaccountants.com 
Prof.: Mohammed Sherif Tawfik 

 
 
 

وقيد االستبعاد االخير الـي     ) بعد االقتناء مباشرة  ( االخيرتين   وبادخال كل من الميزانيتن     

  :ورقة العمل التالية يتم التوصل للميزانية المجمعة في العمود االخير للورقة كالتالي
  

  ورقة العمل العداد الميزانية المجمعة للشركة القابضة 

   × / / 19مع الشركة التابعة في  3 1 1
)2( الحالة رقم -) اء بالقيمة الدفترية باصدار اسهم جديدة شر-%  80 ملكية -تاريخ االقتناء (

    شركة ق  شركة ت  

قيود  االستبعاد تابعة قابضة بنود الميزانية
 

قيم الميزانية 

المجمعة 

)موحدة(

دائن مدين )جنيه(      
200000 1100000نقدية           900000

300000 1000000مخزون     700000

)أ (400000    400000 صفراستثمار في ت
1000000 5000000اصول ثابتة    4000000

    )300000( )1600000( )1900000()استهالك.  م-(

1200000 4400000      5200000

300000 900000التزامات متداولة    600000

400000 700000قرض سندات       300000

200000 )أ (200000  1650000 1650000رأس مال االسهم

100000 )أ (100000  950000 950000رأس مال اضافي

200000 )أ (200000  900000 900000ارباح محتجزة

100000 حقوق االقلية 

20%

         100000

500000 500000 1200000 4400000   5200000

  

  : في ورقة العمل) وظيفتين(ويالحظ علي قيد االستبعاد السابق انه حقق غرضين   
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ـ           )  االستثمار في  / استبعد كل حقوق مساهمي ت من الميزانية المجمعة مقابل اقفال رصيد ح

بواقع (ت 

1

80  ).ق(المفتوح في دفاتر الشركة ) من حقوق مساهمي ت% 

منها غيـر   % 20اعاد تصنيف حقوق مساهمي ت ليظهر في ميزانية الوحدة المجمعة ان            ) 

وكما يظهر في   . رين في الشركة التابعة   مملوكة للشركة ق بل تخص مساهمين خارجين  اخ        

نهاية ورقة العمل السابقة فقد اضيف بند جديد لحقوق اقلية المساهمين يظهر رصـيده فـي     

  .الميزانية المجمعة فقط

2

  

  عرض حقوق االقلية في قائمة المركز المالي المجمعة
  طبقا لنظريتي الشركة القابضة والوحدة المحاسبية

ان القوائم المجمعة تـشكل امتـدادا للقـوائم الخاصـة           " قابضةنظرية الشركة ال  "تعتبر    

بالشركة القابضة، حيث ان الشركة القابضة هي التي تقوم باعدادها، وعملية اعـدادها ال تعنـي              

وبناء عليه ال تعتبر حقوق  االقلية ضمن حقوق المساهمين وتعرض كاحـد             . نشأة وحدة جديدة  

 خاص يقع بين حقـوق المـساهمين وااللتزامـات غيـر            بنود االلتزامات المتداولة او في  قسم      

  .المتداولة

  

ان القوائم المالية المجمعة تعد لوحدة      " نظرية الوحدة المحاسبية  "من ناحية اخري تعتبر       

وبناء عليه فأن هذه الوحدة لها مجمـوعتين مـن          . محاسبية جديدة تختلف عن الشركة القابضة     

ولذلك يتم عرض حقوق االقلية ضمن      . ري حقوق االقلية  المساهمين احدهما حقوق االغلبية واالخ    

  .قسم حقوق المساهمين في قائمة المركز المالي المجمعة

  
  موقف المعايير المحاسبية المصرية : المتطلبات المصرية

       وما سبقها بشأن اعداد القوائم المالية المجمعة
  )لهذا الباب وبالملحق االول 3/12انظر هذه المتطلبات بقسم          (
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   زيادة تكلفة -من اسهم التابعة % 100 طريقة الشراء ـ ملكية 3/8/4
  الشراء علي القيمة الدفترية لصافي اصول التابعة  

3)/3(مثال ) 3(الحالة رقم     
  

3 ال      ي مث ضة ف شرآة القاب ل ال د تتحم اليف )/3(ق راء( تك ن  ) ش ي م تثمار اعل ة لالس آلي
  :ويرجع ذلك لواحد او اآثر من االسباب التالية. القيمة الدفترية لصافي اصول الشرآة التابعة

ات               - ة ونفق  تحمل الشرآة التابعة لتكاليف اصدار االسهم الجديدة ونفقات استشارات مالية وقانوني
  .سمسرة وغيرها تتعلق باالستثمار

Fair Values ة - ة الجاري ة ( اختالف القيم ا ) العادل ة عن قيمته شرآة التابع صافي اصول ال ل
.الدفترية

  . عدم اظهار بعض االصول غير الملموسة في ميزانية الشرآة التابعة-
  

ل حـ                 / وفي مثل هذه الحاالت تستوجب معايير المحاسبة العالمية طبقا لطريقة الشراء تحمي
ة    شرآة التابع يم اصول ال ار صافي ق دماج واظه ات االن ة بنفق شرآة التابع ي ال تثمار ف ا االس بقيمه

ة  ة العادل ال (الجاري د        تع من قي ة ض ة او العادل ن الجاري ة ع ول الدفتري افي  االص يم ص روق ق ج ف
روق      )االستبعاد  اقي ف اة معالجة  ب ك      Differential، مع مراع ستوعبها تل م ت شراء التي ل  ثمن ال

ة   وائم المجمع ي الق ر ف شهرة تظه ة آ يم الجاري سيطرة  الق ن ال ع او م ن التجمي هرة م م ش بأس
Goodwill from Consolidation.  

  
واليضاح اجراءات هذه الحالة بالتطبيق علي بيانات مثال       : نفترض ما يلي3)/3 (

ة سوقية        ه وقيم ة اسمية          10 جني د بقيم 40 الف سهم جدي 1 قامت الشرآة القابضة ق باصدار       -
اعهم      ( جنيه وذلك مقابل شراء آل اسهم ت المتداولة       15 ة القن شرآة التابع دم لمساهمي ال تق

  ).بمبادلة االسهم
100 دره          - ل شراء               سدت الشرآة القابضة ق مبلغا اضافيا ق دا لمساهمي ت مقاب ه نق  الف جني

  .آافة اسهمهم بالشرآة التابعة ت
2

30  : الف جنيه هي 3 تحملت الشرآة القابضة ق نفقات نقدية مباشرة لالستثمار قدرها -
10000  . جنيه نفقات دراسة جدوي     

20000  .ومالية جنيه نفقات استشارات قانونية      
  

  :لالستثمار في ت آما  يلي) ثمن الشراء(وبناء عليه تكون التكلفة الكلية   
600000   جنيه 15  جنيه ×  سهم  40000 قيمة االسهم الجديدة المصدرة   

  100000      مبلغ نقدي اضافي لمساهمي شرآة ت(+)   
  30000        نفقات اخري مباشرة لالستثمار (+)   
   ــــــ                
  730000      لية لالستثمار في تالتكلفة الك    

اعلي بمبلغ 230 الف جنيه   =======     من القيمة         ) *
500000  ) جنيه     الدفتريه لصافي اصول ت     
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  :وتثبت الشرآة القابضة ق بدفاترها تكلفة استثمارها في ت آاالتي

  730000  االستثمار في ت/  حـ
(  30000 + 100000 (النقدية /  حـ 130000     

40000 × 10  ) ج (راس مال االسهم /  حـ 400000     
40000 × 5  ) ج (راس المال االضافي /  حـ 200000     

  
  :آما يلي) بعد االقتناء(وتصبح ميزانية الشرآتين عقب هذا القيد 

)ت(ميزانية الشرآة التابعة          )ق(ميزانية الشرآة القابضة 
  200000        770000      نقدية

  300000        700000      مخزون
  730000  )ت(ر في التابعة استثما

  1000000        4000000    اصول ثابتة      
300000(      )1600000(  ) مجمع االستهالك-  (  )

  ـــــــ      ــــــــ           
      4600000        1200000  
      ========      ========  

  300000        600000    التزامات متداولة
  400000         300000    قرض سندات

  العاديةرأس مال االسهم 
  200000          1800000   جنيه5، 10  قيمة اسمية 

   100000       1000000    رأس مال اضافي
   200000        900000    ارباح محتجزة

  ـــــــ      ـــــــ           
      4600000        1200000  
      ========      ========  

  
ود       والفروق بينهما   ) العادلة(وفيما يلي القيم الدفترية والقيم الجارية          شراء لبن اريخ ال في ت

  ):باقي البنود ال تختلف قيمها الدفترية عن قيمها العادلة(المرآز المالي للشرآة التابعة 
الفرق بالجنيه         قيمة دفترية  قيمة جارية

)مدين ( 20000            مخزون      300000  320000
100000  )مدين(    1000000اصول ثابتة           1100000
50000  )مدين(   قرض سندات            400000  350000

              ________  
  170000      الفرق المغطي ضمن قيد االستبعاد  

  
730 شراء      ن ال ين ثم رق ب الي الف ث ان اجم ه(وحي ف جني صافي  )  ال ة ل ة الدفتري والقيم

ه   170(اصول ت   230 الف جنيه، استوعب من يبلغ )  الف جنيه يم      500 ين الق روق ب ه آف  الف جني
يم  ة والق ستوعب  الجاري ر الم رق غي الج الف ذلك يع شرآة ت، ل ة ال ر ميزاني ة لعناص الدفتري
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60 =  الف    170 الي              Differential (230 - الف    ز الم ة المرآ ع في قائم  جنيه آشهرة من التجمي
  :لذلك يمكن اعادة عرض البيان الحسابي االخير بصورة منظمة آقائمة آما يلي. المجمعة

  
  
  
  
  
  

  
  لفة االستثمار في الشرآة التابعة قائمة تسوية فرق زيادة تك

  عن القيمة الدفترية لصافي اصولهـا
  

   جنيه600000  جنيه15×  سهم 40000قيمة االسهم الجديدة المصدرة 
  100000    مبلغ نقدي اضافي لمساهمي شرآة ت(+) 
  30000      نفقات اخري مباشرة لالستثمار (+) 

   ــــــ            
  730000  ستثمار في تلال) ثمن الشراء(التكلفة الكلية   
  -):تعادل حقوق ملكيتها(القيمة الدفترية لصافي اصول الشرآة ت : يستنزل

  200000  رأس مال االسهم  
  100000  رأس مال اضافي  
  200000  ارباح محتجزة  
  )500000 (      ــــــ      
   ــــــ            

  )مدين  (230000  زيادة ثمن الشراء عن القيمة الدفترية لصافي اصول  ت
):العادلة(زيع الزيادة الستيعاب فروق القيم الجارية  تو

  20000   زيادة قيمة المخزون  
  100000  زيادة قيمة اصول ثابتة  
  50000  نقص القيمة الحالية للسندات  
  )مدين) (170000(     ـــــ        
   ـــــــ            
  )مدين= م (60000  )مدين(الفرق غير المستوعب ويعالج آشهرة   
  ========  السيطرة بالميزانية المجمعة من التجميع او   

  
  
  
  
  
  

  
)3( الحالة رقم - شراء باعلي من القيمة الدفترية -%  100 ملكية -) تاريخ االقتناء(
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    شرآة ق  شرآة ت  
قيود  االستبعاد تابعة قابضة بنود الميزانية

 

قيم الميزانية 
المجمعة 

)موحدة(
دائن مدين )جنيه(      

    200000 770000 970000نقدية       
)أ (20000    300000 700000 1020000مخزون

)أ (730000     730000 صفراستثمار في ت
)أ (100000   1000000 4000000 5100000اصول ثابتة

    )300000( )1600000( )1900000()استهالك.  م-(
)أ (50000   50000خصم علي السندات    
)ا (60000   60000شهرة من التجمع      

    1200000 4600000   5300000
    300000 600000 900000التزامات متداولة
     400000 300000 700000قرض سندات  

)أ (200000   200000 1800000 1800000رأس مال االسهم
)أ (100000   100000 1000000 1000000رأس مال اضافي
)أ (200000   200000 900000 900000ارباح محتجزة

730000 730000 1200000 4600000   5300000
  

سابقة     (ويراعي في عرض بنود الميزانية المجمعة          استنزال  ) العمود االخير لورقة العمل ال
  .الرصيد المدين للخصم علي قرض السندات من الرصيد الدائن المجمع لقرض السندات

  
  
  

  -% 100 ملكية - النموذج االفقي -) اءاالقتن(قائمة المرآز المالي المجمعة في تاريخ الشراء 
   تكلفة الشراء اآبر من القيمة الدفترية لصافي اصول الشرآة التابعة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
900000         نقدية    التزامات متداولة970000

700000         مخزون    قرض السندات1020000
( )            50000   علي القرض خصم 650000

  :حقوق الملكية     اصول ثابتة              5100000
1800000     (    مجمع استهالك)     رأس مال االسهم1900000
1000000       ــــــــ    رأس المال االضافي3200000

900000         شهرة من التجميع      ارباح محتجزة60000
  )او من السيطرة(    
   ـــــــ      ـــــــ   
  5250000      5250000  
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  تطبيق متطلبات المعايير المحاسبية المصرية
سم    ر ق اب  3/12يظه ذا الب ق االول له صرية ( والملح ات الم ايير  : المتطلب ف المع موق

ة         ة المجمع وائم المالي داد الق شأن اع بقها ب ا س صرية وم بية الم بية  ) المحاس ايير المحاس ان المع
صيبها في صافي اصول     المصرية تتطلب من الشرآة القابضة ادراج الزيادة بي      ن تكلفة االستثمار ون

ساب    ي ح ة ف ة المجمع ب االصول بالميزاني ة بجان شرآة التابع اء "ال ة االقتن ادة تكلف ، وادراج "زي
نقص تكلفة االقتناء  "."النقص بخصوم الميزانية المجمعة في حساب 

  
3 ة       ي الحال ات عل ذه المتطلب ق ه سوية   ) (وبتطبي ة الت أن قائم ر ف ال االخي سابقة والمث  ال

ة ت آاصل في                   شرآة التابع ستعالج آل الفرق بين تكلفة االستثمار والقيمة الدفترية لصافي اصول ال
ة  ة المجمع ة(الميزاني ا الجاري ة ت لقيمه شرآة التابع ول ال ديل اص ة ). اي دون تع ون القائم وتك

  :آالتالي
  
  

  قائمة تسوية فرق زيادة تكلفة االستثمار في الشرآة التابعة 
  قيمة الدفترية لصافي اصولهـاعن ال
  )طبقا للمتطلبات المصرية(

  
   جنيه600000  جنيه15×  سهم 40000قيمة االسهم الجديدة المصدرة 

  100000    مبلغ نقدي اضافي لمساهمي شرآة ت(+) 
  30000      نفقات اخري مباشرة لالستثمار (+) 

   ـــــــ            
  730000  لالستثمار في ت) ثمن الشراء(التكلفة الكلية   
  -):تعادل حقوق ملكيتها(القيمة الدفترية لصافي اصول الشرآة ت : يستنزل

  200000  رأس مال االسهم  
  100000  رأس مال اضافي  
  200000  ارباح محتجزة  
  )500000 (    ــــــ      
  ــــــــ            

  )مدين  (230000  زيادة ثمن الشراء عن القيمة الدفترية لصافي اصول  ت
  =========    او شهرة" ادة تكلفة االقتناءزي" تعالج آأصل 

  
  

  :وورقة العمل العداد الميزانية المجمعة في هذه الحالة آالتالي) أ(    ويكون قيد االستبعاد 
  200000  )ت(راس مال االسهم /  حـ
  100000  )ت(راس المال االضافي /  حـ
  200000  )ت(ارباح محتجزة /  حـ
  230000  ) االقتناء او  زيادة تكلفة(شهرة /  حـ

730000  )ت(االستثمار في /  حـ     
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ورقة العمل العداد الميزانية المجمعة للشرآة القابضة مع الشرآة التابعة في 3/1/1×19   
100  )3(  الحالة رقة - شراء باعلي من القيمة الدفترية-%   ملكية -) تاريخ االقتناء(

  طبقا لمتطلبات المعايير المحاسبية المصرية
  شرآة ق  شرآة ت    

قيود االستبعاد تابعة قابضة ميزانيةبنود ال
 

قيم الميزانية 
المجمعة 

)موحدة(
دائن مدين )جنيه(      

    200000 770000 970000نقدية       
      300000 700000 1000000مخزون

)أ (730000     730000 صفراستثمار في ت
     1000000 4000000 5000000اصول ثابتة

    )300000( )1600000( )1900000()استهالك.  م-(
)أ(230000 زيادة تكلفة اقتناء       

)شهرة(
230000

    1200000 4600000   5300000
    300000 600000 900000التزامات متداولة
     400000 300000 700000قرض سندات  

)أ (200000   200000 1800000 1800000رأس مال االسهم
)أ (100000   100000 1000000 1000000فيرأس مال اضا
)أ (200000   200000 900000 900000ارباح محتجزة

730000 730000 1200000 4600000   5300000
  

  -) حقوق اقلية(من اسهم التابعة % 100 طريقة الشراء ـ ملكية اقل من 3/8/5
   زيادة تكلفة الشراء علي القيمة الدفترية لصافي اصول التابعة  

3)/3(مثال ) 4(الحالة رقم     
  

ة شراء                       ي لتكلف ة مع تحمل االول قد تقوم الشرآة القابضة بشراء غالبية اسهم شرآة تابع
ذا باالضافة                      ة، ه شرآة التابع اعلي من القيمة الدفترية لنصيب الشرآة القابضة في صافي اصول ال

ة        المكان اختالف القيمة الجارية العادلة الصول والتزامات الشرآة        ا الدفتري ة عن قيمه ار  .  التابع ويث
  :في هذا الشأن عدة تساؤالت هي

صافي اصول                       - ة ل يم الجاري ة او الق يم الدفتري ي اساس الق  هل تتحدد حقوق اقلية المساهمين عل
  .الشرآة التابعة
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سبة   - ي اساس ن ة عل الي المجمع ز الم ة المرآ ر بقائم ل تظه ع فه ن التجمي  اذا وجدت شهرة م
شرآة ا ة ال ة   ملكي شرآة التابع راء صافي اصول ال ي اساس ش ة ام عل شرآة التابع ضة لل لقاب

  .بالكامل
  

ي             د عل دة تعتم ة واح رض طريق نكتفي بع ة س ذه الحال ي ه ة ف رق المعالج دد ط ع تع وم
  :المقومات المنطقية التالية

  . تحديد اصول الشرآة التابعة في الميزانية المجمعة بمقدار نسبة ملكية الشرآة القابضة-
  . تحديد حقوق االقلية علي اساس القيمة الدفترية لصافي اصول الشرآة التابعة-
 اظهار الشهرة من التجميع علي اساس زيادة تكلفة االستثمار علي نصيب الشرآة القابضة في                -

  .القيمة الجارية لصافي اصول الشرآة التابعة
  

ات           شرآتين ق،        ونتناول فيما يلي اعداد الميزانية المجمعة باستخدام بيان ة لل ز المالي  المراآ
3)/3  : مع المعلومات التالية(ت في مثال 

30 ل اصدار  %  شرآة ت مقاب هم ال ن اس م 90 شراء  )  ضة ب شرآة القاب ام ال ن قي هم م ف س  ال
اسهمها بقيمة اسمية    

1
لتقديمها لمساهمي ت القناعهم ( جنيه 10 جنيه للسهم وقيمة سوقية        16

  ).بمبادلة االسهم
150  . الف جنيه نقدا آمبلغ اضافي لمساهمي الشرآة ت ة القابضة ق سداد الشرآ)  2

ا         10 ه  منه 30 الف جني ه تتعلق      تبلغ التكاليف النقدية المباشرة لتحقيق االستثمار         )   االف جني
  .باصدار وتسجيل االسهم الجديدة المصدرة

3

320  الف  ) لة السابقة آما في الحا  (الصول والتزامات الشرآة ت     ) العادلة(تبلغ القيمة الجارية    ) 
زون،  ه للمخ جني

4
ة، 350 ول الثابت ه لالص رض 110000 جني ة لق ة الحالي ه القيم ف جني  ال

  .السندات
  

  :وبناء عليه تكون تكلفة االستثمار في ت آما يلي    
480000   جنيه ×  سهم     جنيه16 قيمة االسهم الجديدة المصدرة 30000

  150000      مبلغ نقدي اضافي مدفوع لمساهمي شرآة ت(+) 
  20000    )دون نفقات اصدار االسهم الجديدة(نفقات اخري مباشرة (+) 

                ________  
  650000    لالستثمار في ت) ثمن الشراء(التكلفة الكلية     

  
  :وتثبت الشرآة القابضة ق بدفاترها تكلفة استثمارها في ت آاالتي

  650000  االستثمار في ت/  حـ
(  20000 + 150000 (النقدية /  حـ 170000     

30000 × 10  ) جنيه (راس مال االسهم /  حـ 300000     
30000 × 6  ) جنيه (راس المال االضافي /  حـ 180000     
ل  150 ه وتحم ف جني وقية   48 ال ة س هم بقيم ف س 30 ال دار ( دا  اص ه نق ف جني  ال

20  ) الف جنيه نفقات مباشرة لالستثمارلمساهمي ت باالضافة الي 
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  10000  فيرأس المال االضا/  حـ

10000  النقدية/  حـ     
  )تحميل نفقات اصدار االسهم خصما علي رأس المال االضافي، آما اوضح الباب السابق(

  
الي                   شرآتين آالت ة ال التي سيتم    (وبناء علي ترحيل هذين القيدين في دفاتر ق تكون ميزاني

  ):ادخالهما في اول عامودين بورقة العمل التالية
  )ت(ميزانية الشرآة التابعة )     ق(ميزانية الشرآة القابضة     

  200000      720000      نقدية
  300000      700000      مخزون

  650000  )ت(استثمار في التابعة 
  1000000      4000000    اصول ثابتة      

300000(    )1600000(  ) مجمع االستهالك-  (  )
  ـــــــ      ــــــــ           

      4470000      1200000  
      ========    ========  

  300000      600000    التزامات متداولة
  400000       300000    قرض سندات

  رأس مال االسهم العادية
  200000        1700000   جنيه5، 10  قيمة اسمية 

  100000      970000    رأس مال اضافي
   200000      900000    ارباح محتجزة

  ـــــــ      ـــــــ           
      4470000      1200000  
      ========    ========  

  
ة       ة تكلف د عالق شرآة القابضة في صافي اصول         ) ثمن (ولتحدي شراء االستثمار بحصة ال

  :الشرآة ت يتم اعداد قائمة التسوية التالية
  

  قائمة تسوية فرق زيادة تكلفة االستثمار في الشرآة التابعة 
  عن القيمة الدفترية لصافي اصولهـا
  لمصريةمع  اشارة لمتطلبات  المعايير المحاسبية ا

  
    جنيه480000   جنيه16×  سهم 30000قيمة االسهم الجديدة المصدرة 

  150000    مبلغ نقدي اضافي لمساهمي شرآة ت(+) 
  دون نفقات اصدار(نفقات اخري مباشرة لالستثمار (+) 

  20000  )االسهم الجديدة التي حملت علي حساب االستثمار  
   ــــــ            
  650000  لالستثمار في ت) ثمن الشراء(التكلفة الكلية   
يستنزل  من صافي اصول الشرآة ت% 90القيمة الدفترية لنسبة : 
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  -):من حقوق ملكية الشرآة التابعة ت% 90تعادل      (
  000180% = 90×200000  رأس مال االسهم  
  90000%= 90×100000  رأس مال اضافي  

 180000%=90×  ارباح محتجزة     200000
  )000045(ـــــ           
  ـــــــ            

  من%)  90(زيادة ثمن الشراء علي نصيب الشرآة القابضة 
  )م= مدين   (000020    )ت(  القيمة الفترية لصافي اصول الشرآة التابعة 

            =======  
  اما تعالج بالكامل آزيادة في تكلفة االقتناء او * 

  .   آشهرة طبقا لمتطلبات  المعايير المحاسبية المصرية
%)90(يعاب نصيب الشرآة القابضة  او توزع الست*

)العادلة(من فروق القيم الجارية   
00  % =90 × 20000 زيادة قيمة المخزون  

:-  
   م180

   م90000  % =90 × 100000 يادة قيمة اصول ثابتة 
   م45000% =90 × 50000   نقص القيمة الحالية للسندات

           _______
              

  )مدين) (153000(
   ــــــ

  47000)       مدين( غير المستوعب ويعالج آشهرة موجبة    الفرق  )مدين= م  (
  =====    من التجميع بالميزانية المجمعة طبقا للمعايير المحاسبية   == 

  
    :وورقة العمل العداد الميزانية المجمعة) أ(ويكون قيد االستبعاد 

%  
%  

100  آامال -) ت(راس مال االسهم /  حـ200000
100  آامال -) ت(المال االضافي راس /  حـ100000
– آامال 100  % ) ت(ارباح محتجزة /  حـ200000

%  
%  

90 – ) ت(مخزون /   حـ18000
90 – ) ت(اصول ثابتة /   حـ90000

  %90 -) ت(خصم علي قرض السندات /   حـ45000

  ) حقوق الملكية في التابعة500000 ×%

/3×19   

بنود 
الميزانية 

  شهرة من التجميع/  حـ47000
االستثما/  حـ  )ت(ر في  650000  

10 (حقوق االقلية /   حـ 50000  
  

/1  ورقة العمل العداد الميزانية المجمعة للشرآة القابضة مع الشرآة التابعة في 1
)4( الحالة رقم - شراء باعلي من القيمة الدفترية -%  90  ملكية -) تاريخ االقتناء(

  شرآة ت
تابعة

قيم      شرآة ق
قابضة

  
المجمعة قيود  االستبعادالميزانية

)موحدة(  
)جنيه(دائنمدين      

920000     720000200000نقدية       
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10180 00   000000مخزون )أ (300000180 70
)أ (65000ت 0     650000 صفراستثمار في 

  90000 1000000 4000000 5090000اصول ثابتة
(300000(190(     ) )1600000 0000()استهالك.  م-(

      ( أ (45000 خصم علي 
السندات

تج

45000 

)أ (47000   ميع     شهرة من ال
  

47000
44700001200000    5220000

    60000300000 0 900000التزامات متداولة
     400000 300000 700000قرض سندات  

)أ (020000   200000 1700000 1700000رأس مال االسهم
)أ (010000   100000 970000 970000رأس مال اضافي
)أ (200000   200000 900000 900000ارباح محتجزة
)أ (05000 50000%10حقوق اقلية          
070000 700000 1200000 4470000   5220000

  
لمصت  رية طبيق متطلبات المعايي

  ومعيار  الجهاز     17المعيار المحاسبي المصري رقم     (طبقا للمتطلبات المحاسبية المصرية       
ادة ثمن                    ل زي ة لالصول الي قيمها الجارية، مع معالجة آ

   آامال-) ت(راس مال االسهم /  حـ200000
   آامال-) ت(راس المال االضافي /  حـ100000  

  ) حقوق الملكية في التابعة500000×

ر  المحاسبية ا

 ال تعدل القيم الدفتري)المرآزي للمحاسبات 
د               الشراء عن حصة الشرآة القابضة في القيمة الدفترية لصافي اصول الشرآة التابعة آشهرة او آبن

يه يكن قيد االستبعاد وورقة العمل       وبناء عل . ضمن اصول الميزانية المجمعة   " زيادة تكلفة االقتناء  "
  :آاالني

  
  

–   آامال ) ت(ارباح محتجزة /  حـ 200000  
  200000  ) زيادة تكلفة االقتناء(شهرة /  حـ

650000  )ت(االستثمار في /  حـ     
 %10 50000 (حقوق االقلية/   حـ     
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قابضة مع الشرآة التابعة في     19×1/1/3ورقة العمل العداد الميزانية المجمعة 

  شراء باعلي من القيمة الدفترية% 90 ملكية -) تاريخ االقتناء(

  
ستبعادبنود الميزانية

قيم الميزانية 
المجمعة 

للشرآة ال
- 

  طبقا لمتطلبات المعايير المحاسبية المصرية
  شرآة ق    شرآة ت

قيود  اال تابعة قابضة
)موحدة( 

)جنيه(دائنمدين      
92000 0    720000200000نقدية       

0010000      0000300000مخزون 70
)أ (65000ت 0     650000 صفراستثمار في 

     1000000 4000000 5000000اصول ثابتة
(300000(190(     ) )1600000 0000()استهالك.  م-(

)أ (2000كلفة    00 زيادة ت(شهره      
)االقتناء

)أ (200000

      044700012000005220000
900000    600000300000متداولة التزامات 

     400000 300000 700000قرض سندات  
)أ (020000   200000 1700000 1700000رأس مال االسهم
)أ (001000   100000 970000 970000رأس مال اضافي
)أ (200000   200000 900000 900000ارباح محتجزة

)أ (5000          0 حقوق اقلية 
10%

50000

  04470001200070005 700000 00 00220000
  
فة بع% 10 طريقة الشر3/8/6

  التابعةالشراء عن القيمة الدفترية لصافي اصول   

الشراء الذي ) ثمن(افي اصول الشرآة التابعة عن تكلفة   
فرق في قائمة المرآز المالي المجمعة طبقا لطريقة مما يلي-تحملته الشرآة القابضة   :  

ة         س

0اء ـ ملكية   من اسهم التا نقص تكل-ة 

    3 (مثال )  5 3)/(الحالة رقم 
  

ة الدفترية لص في حالة زيادة القيم  
يعالج ال

س ه )   1 ا يعك ارف عليه بة المتع ايير المحاس ا لمع البة طبق هره س ود ش رق وج ذا الف
ر الملمو ة وغي زة الملموس ول الممي ة لالص ة الدفتري يض القيم ي تخف رق ف ستخدم الف وي

Identifiable Assets  ة شهره  ( للشرآة التابع دا ال ة      ) ماع ا الجاري ادل قيمه ا يع ي م ة (ال ). العادل
ة        بدال من اظهارة آشهره سال      -واذا تبقي مبلغ من الفرق فيتم التخلص منه          ة المجمع بة في الميزاني

دا شهرة   (  وذلك بتخفيض اخر لالصول الثابتة التي يمكن تمييزها    - الملموسة وغير الملموسة ما ع
  ).المحل الخاصة بالشرآة التابعة واالستثمارات في اوراق مالية طويلة االجل بها
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ا )   2 بية المصريةطبق ايير المحاس ات المع شرآلمتطلب يم صافي اصول ال ي ق ة  تبق ة التابع
ساب        ي ح مالي او ف اطي رأس رق آاحتي ل الف الج آ ة، ويع ا الدفتري ص"بقيمه اء  نق ة االقتن "  تكلف

ال                  ات مث ي  بيان التطبيق عل ) 3/(2ه الحالة واعداد الميزانية المجمعة ب
دره  الي ق دي اجم غ نق شرآة ق بمبل ل اسهم ال ضة ق اشترت آ شرآة القاب  الف 360رض ان ال

  :ذا القيد آما يلي
)ق(ميزانية الشرآة القابضة     

  .بخصوم الميزانية المجمعة
  

ولبيان اجراءات هذ  
نفت

  :في هذه الحالة يثبت االستثمار بدفاترها آالتالي. جنيه
  360000  االستثمار في ت/  حـ

360000   النقدية / حـ     
  

وتصبح ميزانية الشرآتين عقب ه  
  )ت(ميزانية الشرآة التابعة     

 200000  

1000000  
(      )300000(  

= ==  

200000  
 800000        100000  

== ==  

ة     ن القيم ل م  اق
دار   شرآة ت بمق ول ال صافي اص ة ل ه 140دفتري ف جني ا ). 500000 -  3600000( ال وطبق

       540000      نقدية
  300000        700000      مخزون

  360000  )ت(استثمار في التابعة 
        4000000    اصول ثابتة      

1600000(  ) مجمع االستهالك-  (
  ـــــــ        ـــــــ           

      400000        1200000  
==       ========      ===

  300000        600000    التزامات متداولة
  400000         300000    قرض سندات

  رأس مال االسهم العادية
          1400000   جنيه5، 10  قيمة اسمية 

   رأس مال اضافي
   200000        900000    رباح محتجزةا
  ـــــــ        ــــــ           

      400000       1200000  
=       =======      ===

  
اليف      ون التك ة تك ذه الحال ي ه ن(وف رآة ق) ثم ه ش ذي تحملت شراء ال ال

ال
د واحد                 للط ة ضمن بن ا    . ريقة الثانية ال يوزع هذا الفرق ويظهر في خصوم الميزانية المجمع ا طبق ام

ن   (للطريقة االولي فيشير هذا الفرق الي وجود شهره سالبة            ا او الفرق       ) رصيد دائ ستخدم قيمته وت
الصول وخفض القيم الدفترية لبعض ا) العادلة(بالكامل في تعديل صافي اصول ت الي قيمها الجارية      

االت  ي بعض الح ة  . ف ة الجاري رض ان القيم اذا ف ة(ف شرآة ت  ) العادل ات ال بعض اصول والتزام ل
  :بالجنيه آالتالي

قيمــة جارية       قيمــة دفترية
   المخزون   مدين40000    زيادة المخزون    340000    300000 
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) 160000(    نقص اصول ثابتة    840000   1000000  اصول ثابتة

  ن
  ــــــــ                

صافي          
صافي اصو                 ) 50000(صول ت    ة ل ة الدفتري رق القيم ة ف ه من جمل تم تغطيت ن، ي ل ت عن ثمن   دائ

   تسوية فرق انخفاض تكلفة االستثمار في الشرآة التابعة

  دائن
70000    نقص القرض    330000     400000  قرض السندات مدي

50000(        جملة النقص في صافي االصول    دائن) 
  

 ان جملة نقص القيم الجارية العادلة في - طبقا للطريقة االولي     -ولذلك يمكن القول      
ا

90000 ن ي)  دائ ة اول ي مرحل رق  . ف اقي الف ون ب ة يك ذه المرحل ب ه وعق 140000 شراء   (ال
)50000 ا باستخدام           ) دائنة(ممثال لشهرة سالبة    ) 140000 -  تخلص منه تم ال الزالت موجودة، وي

ة االجل         (باقي الفرق في  تخفيض اخر لالصول الثابتة           ان  ما عدا االستثمارات في اوراق مالية طويل
ع) وجدت ة للتوزي ة ثاني ك ضمن مرحل ة الخفض المخصص لالصول  . وذل ون جمل ه يك اء علي وبن
ة  250000الثابت ة  ة الثاني =  من المرحل 90000 ي  ة االول +  من المرحل ة . 160000 ون قائم وتك

  :تسوية الفرق آالتالي
  

قائمة

      الشرآة ت المسددة نقدا   
  فترية لصافي اصولهـا عن القيمة الد

   جنيه360000تكلفة االستثمار في 
00       الشرآة التابعة  5000القيمة الدفترية لصافي اصول) -(

  ـــــــ              
)  دائن  140000(  نقص ثمن الشراء عن القيمة الدفترية لصافي اصول الشرآة التابعة

                    =======  
اما   الكامل آنقص في تكلفة االقتناء او احتياطي  يعالج ب* 

  ).الطريقة الثانية(  رأسمالي 
او    يوزع بالكامل آشهرة سالبة الستيعاب فروق * 

الطريقة(  القيم الجارية العادلة   ): االولي
    زيادة قيمة المخزون      مدين40000

   مدين70000  نقص في القيمة الحالية للسندات  
  ــــــ          

110000             مدين
+ 90000(تخفيض اصول ثابتة  160000(  

(    دائنا في قيد االستبعاد  دائن)  250000   ويعالج 
           دائن) 140000 (  ـــــــ 

               ـــــــ 
  صفــــر    رصيد الشهرة السالبة      
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  :د تعد نفس قائمة التسوية بشكل اخر آما يلي

  شرآة التابعةة االستثمار في ال

وق
  

قائمة تسوية فرق انخفاض تكلف
   عن القيمة الدفترية لصافي اصولهـا

360000تكلفة االستثمار في       الشرآة ت المسددة نقدا      جنيه
00       الشرآة التابعة  5000القيمة الدفترية لصافي اصول) -(

  ـــــــ              
)  دائن  140000(  نقص ثمن الشراء عن القيمة الدفترية لصافي اصول الشرآة التابعة

                  )سالبة دائنةشهرة (  
اما    يعالج بالكامل آنقص في تكلفة االقتناء او احتياطي * 

  ).الطريقة الثانية(  رأسمالي طبقا
او    يوزع بالكامل آشهرة سالبة الستيعاب فروق * 

  :علي مرحلتين) وليالطريقة اال(  القيم الجارية العادلة 
    زيادة قيمة المخزون      مدين40000
000  مة الحالية للسنداتنقص في القي     مدين70

  ـــــ          
110000             مدين

   دائن000160    )مرحلة اولي(تخفيض اصول ثابتة 
    دائن00005  ـــــ           

               ـــــ 
    دائن00090        )مرحلة ثانية(تخفيض اصول ثايتة 

              ======  
  250000 = 90000 + 160000لذلك اجمالي تخفيض االصول الثابتة 

  
ا          وورقة العم) أ(وطبقا للطريقة االولي يكون قيد االستبعاد          ة آم ة المجمع ل العداد الميزاني

  :ي

  )ت(راس المال االضافي /  حـ100000  

  )ت(ات 
  )ت(ي 

  فض

يل
  200000  )ت(راس مال االسهم /  حـ

  200000  )ت(ارباح محتجزة /  حـ
  40000   زيادة-) ت(مخزون /  حـ
خصم علي قرض السند/  حـ 70000  

االستثمار ف/  حـ 360000      
– خ ) ت(اصول ثابتة /  حـ 250000     
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   19×1/1/3ورقة العمل العداد الميزانية المجمعة للشرآة القابضة مع الشرآة التابعة في 

)5( الحالة رقم - شراء باقل من القيمة الدفترية -% 100 ملكية -) تاريخ االقتناء(

بنود الميز
ية 

المجمعة 
قيم الميزان     تشرآة     شرآة ق

قيود  االستبعاد تابعة قابضة انية
)موحدة( 

)جنيه(دائنمدين      
74000 0    540000200000نقدية       

00   000030000000مخزون 10400)أ  (400 70
)أ  (36000ت 0     360000 صفراستثمار في 
)أ  (25000ة 0    1000000 4000000 4750000اصول ثابت

(300000(190(     ) )1600000 0000()هالكاست.  م-(
)أ  (00700       خصم علي 

السندات     
70000 

      040000012000004700000
900000    600000300000لة التزامات متداو

     400000 300000 700000قرض سندات  
)أ (020000   200000 1400000 1400000رأس مال االسهم
)أ (001000   100000 800000 800000رأس مال اضافي
)أ (200000   200000 900000 900000ارباح محتجزة
061000 610000 1200000 4000000   4700000

  
المصت  رية طبيق متطلبات المع

تبعاد     د االس ون قي بية المصرية يك ايير المحاس ات المع ة او لمتطلب ة الثاني ا للطريق ) أ(طبق
  :تالي

  

(  
  )نقص تكلفة االقتناء(سمالي 

  

ايير المحاسبية 

عداد الميزانية المجمعة آالوورقة العمل ال
  200000  )ت(راس مال االسهم /  حـ
)ت(راس المال االضافي /  حـ 100000  
  200000  )ت(ارباح محتجزة /  حـ

ت(االستثمار في /  حـ 360000      
احتياطي رأ/  حـ 140000     
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   19×1/1/3قابضة مع الشرآة التابعة في ورقة العمل العداد الميزانية المجمعة لل
قل من القيمة الدفترية -% 100 ملكية -) تاريخ االقتناء(   )5( الحالة رقم - 

  
تبعادقاببنود الميزانية

يم الميزانية 
المجمعة 

شرآة ال
شراء با

  طبقا  لمتطلبات المعايير  المحاسبية المصرية
ق    شرآة ت   شرآة ق

قيود  االس تابعة ضة
)موحدة( 

)جنيه(دائنمدين      
74000 0    540000200000نقدية       

00      300000مخزون 70000010000
)أ  (36000ت 0     360000 صفراستثمار في 

      1000000 4000000 5000000اصول ثابتة
(300000(190(     ) )1600000 0000()استهالك.  م-(

    1200000 4000000   4840000
    300000 600000 900000داولةالتزامات مت
     400000 300000 700000قرض سندات  

)أ (020000   200000 1400000 1400000رأس مال االسهم
)أ (001000   100000 800000 800000رأس مال اضافي
)أ (200000   200000 900000 900000ارباح محتجزة

 140000 نقص تكلفة(احتياطي          
)اقتناء

140000

500000 4000012000500000 00 00   4840000
  

حاس    ات ال رة  ال ا  وآم
ة عن                    شرآة التابع ا بال علي ان تعرض آل زيادته تستوجب اثبات آل صافي االصول بالقيم 

   -) حقوق اقلية(من اسهم التابعة % 100 طريقة الشراء ـ ملكية اقل من 8/7
  نقص تكلفة الشراء علي القيمة الدفترية لصافي اصول التابعة  

  : مع افتراض ما يلي3)/3(ة ت في مثال  ق والشرآ

صرية بية الم ايير الم مع ان متطلب ف ة االخي مجمع ة  ح الميزاني توض  
الدفترية، 

د وا  ي بن ة ف ة المجمع شراء بخصوم الميزاني ة ال و تكلف د ه اطي رأسمالي"ح ي ". احتي ا ف ذا بينم ه
صافي                     ة ل ة الدفتري شراء عن القيم الطريقة  االولي تتطلب معايير المحاسبة معاملة انخفاض ثمن ال

ا بالكامل                        ة نتيجة توزيعه ة المجمع في  (اصول الشرآة التابعة آشهرة سالبة، ال تظهر في الميزاني
رحلتين راءات   ) م ك ضمن اج افي االصول وذل ي ص القيم   عل ة ب شرآة التابع اقي اصول ال ان ص بي
  ).العادلة(الجارية 

  
  
3/

    6 3)/3(مثال ) (الحالة رقم 
  

زانيتي الشرآةباستخدام بيانات مي  
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ل اصدار   % 80قامت الشرآة ق بشراء  ) 1 ة اسمية     25من اسهم الشرآة ت مقاب  الف سهم بقيم
ي              

2
ة     (لبعض اصول والتزامات الشرآة التابعة      ) العادلة(الدفترية والجارية     3 ا في الحال آم

 

ه     اعهم بالحصول عل( جني دم  لمساهمي ت شخصيا القن تق 10 جنيه للسهم وقيمة سوقية      12
  ).اسهم ت

  . االسهم الجديدة االف جنيه مقابل اصدار وتسجيل10تحملت الشرآة ق مبلغ ) 
بلغت القيم ) 

  :آما يلي) الخامسة او السابقة بعاليه بالجنيه
  

قيمــة جارية      قيمــة دفترية
   مدين40000  زيادة المخزون    340000    300000    خزونالم

  دائن) 160000(  نقص اصول ثابتة 

  

شرآة      
ة   ابضة في صافي اصول الشرآة التاب      ه      400(ع ا    %). 80  × 500000=  الف جني اول فيم ونتن

  )12×  سهم 25000(االستثمار في ت /  حـ300000  
  ) جنيه10 × 2

  ) جنيه2
  )نيه

  النقدية/  حـ10000    
  )الضافي وتحميلها بالخصم علي حساب رأس المال ا

)ق(ميزانية الشرآة القابضة     

   840000   1000000  اصول ثابتة
70000  نقص القرض    330000     400000  قرض السندات   مدين

  ــــــ                
دائن)  50000(        جملة النقص في صافي االصول  

  
ه     عن نصيب ال)  الف جني 300 (وطبقا لهذه الحالة تنخفض تكلفة شراء االستثمار            

الق
  .يلي معالجاتها العداد الميزانية المجمعة طبقا للمعايير المحاسبية والمتطلبات المصرية

  
  :    تقوم الشرآة القابضة باثبات شراء االستثمار آما يلي

5000(هم راس مال االس/  حـ 250000     
 × 25000 (راس المال االضافي /  حـ 50000     

10ج للسهم وقيمة سوقية 12ج اثبات اصدار االسهم بقيمة اسمية (  
  

  10000  رأس المال االضافي/  حـ

سداد مصاريف اصدار وتسجيل االسهم نقدا (
  

  :وعقب هذه القيود تكون ميزانية الشرآتين آالتالي  
)ت(ميزانية الشرآة التابعة     

  000200      890000      نقدية

1000000  
16(    )300000(  

12000  
=  

  300000      700000      مخزون
  300000)      ت(استثمار في التابعة 

      4000000    اصول ثابتة      
00000(  ) مجمع االستهالك-  (

  ـــــــ      ـــــــ           
      4290000      00

====       ========    ===
  300000      600000    التزامات متداولة
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  400000       300000    قرض سندات
  رأس مال االسهم العادية

  200000        1650000   جنيه5، 10  قيمة اسمية 
 840000      100000  

=====  

  :تسوية التالية

   رأس مال اضافي
   200000      900000     محتجزةارباح

  ـــــــ      ـــــــ          
      4290000     1200000  
      ========    ===

  
والعداد الميزانية المجمعة تقوم الشرآة القابضة باعداد قائمة ال  

  

  قائمة تسوية فرق انخفاض تكلفة االستثمار في الشرآة التابعة

          الشرآة ت المسددة نقدا   
  اصولهـا عن القيمة الدفترية لصافي 

 جني300000  هتكلفة االستثمار في 
00%)   80×500000(  الشرآة التابعة   4000القيمة الدفترية لصافي اصول) -(

      ـــــــــ              
  دائن) 000010    (  نقص ثمن الشراء عن القيمة الدفترية لصافي اصول الشرآة التابعة

اما   ل آنقص في تكلفة االقتناء او احتياطي  يعالج بالكام* 
  ).الطريقة الثانية(  رأسمالي

او    يوزع بالكامل آشهرة سالبة الستيعاب فروق * 
الطريق(  القيم الجارية العادلة   ):ة االولي

40000(زيادة قيمة المخزون      مدين32000  %)80 ×
  نقص في القيمة الحالية للسندات  
   مدين56000    %)80 × 70000(    

           ـــــ   
  مدين) 88000         (          
  نقص قيمة االصول الثابتة  
   دائن128000   %)80× 160000(      

          دائن40000           ______   
              _______  
   دائن60000  فرق غير مستوعب يعالج آتخفيض ثان لالصول الثابتة  

  188000=60000+128000 وبذلك يكون جملة تخفيض االصول الثابتة 
   ويعالج دائنا في قيد االستبعاد188000) بكل الفرق المتبقي(  اي تخفيض اصول ثابتة 

  
  :تاليةوالعداد الميزانية المجمعة تقوم الشرآة القابضة باعداد قائمة التسوية ال  

    :وورقة العمل العداد الميزانية المجمعة) أ( طبقا للطريقة االولي يكون قيد االستبعاد 
(%  100 ( آامال -) ت(س مال االسهم را/  حـ 200000  

  100000   آامال-) ت(راس المال االضافي /  حـ
–   آامال ) ت(ارباح محتجزة /  حـ 200000  
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– زيادة 80  % ) ت(مخزون /   حـ 32000  
)ت(خصم علي قرض السندات /   حـ 56000   80%  

2(%  
  خفض

   19×1/1/3 ورقة العمل العداد الميزانية المجمعة للشرآة القابضة مع الشرآة التابعة في 
)6( الحالة رقم - شراء باقل من القيمة الدفترية -% 80 ملكية -) تاريخ االقتناء(

بنود الميزا
ية 

المجمعة 

300000  )ت(االستثمار في /  حـ      
 × 0 500000 (حقوق االقلية /  حـ 100000     

 – ) ت(اصول ثابتة /  حـ 188000     
  
  
  
  
  

قيم الميزان    شرآة ت     شرآة ق
ادقيود  االستبع تابعة قابضة نية

)موحدة( 
)جنيه(دائنمدين      

109000 0    890000200000نقدية       
0010320   000030000000مخزون )أ (320 70

)أ (30000ت 0     300000 صفراستثمار في 
)أ (18800ة 0    1000000 4000000 4812000اصول ثابت

(300000(190(     ) )1600000 0000()استهالك.  م-(
)أ (00560        خصم علي 

السندات
56000

  04290001200005     0090000
900000    600000300000متداولة التزامات 

     400000 300000 700000قرض سندات  
)أ (020000   200000 1650000 1650000رأس مال االسهم
)أ (001000   100000 840000 840000رأس مال اضافي
)أ (200000   200000 900000 900000رباح محتجزةا
)أ (010000 100000حقوق اقلية        
058800 588000 1200000 4290000   509000

  
طبيق متطلبات المع الم

تبعاد     د االس ون قي بية المصرية يك ر المحاس ات المع ة او لمتطلب ة الثاني ا للطريق ) أ(طبق
  :الي

  

ايير  المحاسبية  صرية ت
ايي

مل العداد الميزانية المجمعة آالتوورقة الع
  200000  )ت(راس مال االسهم /  حـ
)ت(راس المال االضافي /  حـ 100000  
  200000  )ت(ارباح محتجزة /  حـ
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ت(االستثمار في /  حـ 300000      (  
  سمالي 

500 × 20(%  

قابضة مع الشرآة التابعة في ورقة العمل العدا    19×1/1/3د الميزانية المجمعة 
ل من القيمة الدفترية-% 80 ملكية -) تاريخ االقتناء(   )6( الحالة رقم - شراء

  
الستبعادقابضةبنود الميزانية

قيم الميزانية 
معة المج

100000 احتياطي رأ/ حـ     
000(حقوق االقلية /  حـ 100000     

  
  
  
  
  
  
  
للشرآة ال
 باق

  متطلبات المعايير  المحاسبية المصرية
  شرآة ق    شرآة ت

قيود  ا تابعة
)موحدة( 

)جنيه(دائنمدين      
109000 0    890000200000نقدية       

00      300000مخزون 70000010000
)أ (30000ت 0     300000 صفراستثمار في 

      1000000 4000000 5000000اصول ثابتة
(300000(190(     ) )1600000 0000()استهالك.  م-(

    1200000 4290000   519000
    300000 600000 900000التزامات متداولة
     400000 300000 700000قرض سندات  

)أ (020000   200000 1650000 1650000رأس مال االسهم
)أ (001000   100000 840000 840000رأس مال اضافي
)أ (200000   200000 900000 900000ارباح محتجزة
)أ (010000 100000احتياطي       
)أ (010000 100000حقوق اقلية        

500000   0429000120000500000 05190000
  
وائ تا3/9    اعتبارات اخري 

  Treasury Stock of the Subsidiaryبالشرآة التابعة ) خزينة( وجود اسهم خزانة 9/1
ا           اظ به سوق واالحتف داولة من ال
ا الحد      

ريخ الشراء م المجمعة في عند اعداد الق
3/

مها المتتقوم الشرآة في بعض االحيان بشراء بعض اسه         
دة اسباب منه. في خزانتها لفترة بنية اعادة اصدارها فيما بعد   وتقوم الشرآة بهذا االجراء لع

من عدد اسهمها المتداولة مما يرفع سعرها بسوق المال وآذا معدالت العائد والربح المحسوب علي               
د املين والم ادة اصدارها للع سهم او الع ي ال ادة استخدامها ف وافز او الع ا ضمن خطة الح يرين به
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ذه     . عمليات االندماج او لغير ذلك من االسباب       شأن ان شراء ه ذا ال واالعتبار المحاسبي الرئيسي به
ل حـ     (االسهم يمكن ان يكون بقيمتها االسمية او بتكلفة مغايرة لذلك            ة    / وتثبت بقيد يجع اسهم الخزان

ة المشتراه        )  دائنا  مدين بالقيمة وحساب النقدية    شرآة المصدرة     –، وتعامل اسهم الخزان سبة لل  بالن
لمزيد من التفصيل عن     ( ليس باعتبارها اصال ولكن آتخفيض لحقوق ملكيتها         –اساسا لهذه االسهم    

ة  ة او الخزين وم اسهم الخزان ا Treasury Stockمفه ا ومختلف معالجاته اظ به باب االحتف  واس
هم    وم االس بية ومفه ة  المحاس ة او القائم    –Outstanding Sharesالمتداول

الشرآة التابعة باسهم خزانة وذلك في تاريخ امتالك الشرآة 
وفي مثل هذه الحاالت يتعين معالجة اسهم الخزانة ضمن قيود . ابضة السهم الشرآة التابعة

غ  الي بمبل وق  115000ح سم حق سابات ق ت ارصدة ح دما آان ك عن ه وذل  جني

  
  120000  )للسهمرأ

  40000            باح محتجزة

  

   ــــــ   

ت  ) 1 ضة اقتن شرآة القاب ث ان ال ة   % 80حي شرآة التابع ة لل هم المتداول ن االس ن م ÷ 800(م
  .ل ت ستحسب علي اساس هذه النسبة

  
عتبارات يجري قيد االستبعاد آما يلي      :  

  )100×  سهم 200(رأس مال االسهم /  حـ20000  

اسهم الشرآة التابعة في مقابل الغاء           
  .عند شراؤها اسهم الخزانة) ت(التابعة 

اب  ع آت  يراج
  ). للمؤلفالمحاسبة المالية المتوسطة

  
وفي بعض الحاالت قد تحتفظ   

الق
  :االستبعاد آما يلي

800 ضة - شرآة القاب اذا فرض ان ال ة اقتنت ) ق( ف شرآة التابع ي اول ) ت( سهما من اسهم ال ف
ام ال ن الع اير م ين

  ):بالجنيه(آما يلي ) ت(الملكية للشرآة التابعة 

جنيه (س مال االسهم  100ة اسمية قيم×  سهم  1200
ار

  ــــــ              
              160000

200حساب مدين بقيمة (تستنزل اسهم خزانة ) -(   سهم 
20000(        )مثبته بالقيمة االسمية    )

           
140000          جملة حقوق الملكية     

  
  :أن ما يليوقبل االشارة لقيد االستبعاد يالحظ في هذا الش

)
فان نسبة السيطرة او الملكية في صافي اصو)  1000

ة               ) الخزينة(تمثل نسبة اسهم الخزانة     )  ة المجمع سبة ضئيلة في الميزاني شرآة ت ن في اسهم ال
و                )تي تعد من وجهة نظر غالبية المساهمين      ال( ا ل ذه االسهم آم ، ولذلك من االنسب معالجة ه

2)

  .آانت استهلكت

وفي ضوء هذه اال

20000  )الخزينة(اسهم الخزانة /  حـ     
اد انه خفض رأس مال ويالحظ علي هذا القيد لالستبع      

حساب اسهم الخزانة الذي جعل اصال مدينا بدفاتر الشرآة 
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ة                          روق عن القيم الج الف ة االسمية فتع ايرة للقيم ة مغ ة بقيم وفي حالة شراء اسهم الخزان

  )100×  سهم 200(رأس مال االسهم /  حـ20000  

  )ةالخزين(زانة 

  Adjustments اجراء تسويات جردية علي ميزانيات شرآات التجمع قبل تجميعها 9/2
ة    ة بورق

رة                          ه االخي ة بقرض حصلت علي شرآة التابع ة لل شرآة القابضة دائن . فعلي سبيل المثال قد تكون ال

  )ق( اصول -ايراد فوائد مستحقة /  حـ20000  
  آبديل لحساب ايرادات فوائد

شرآة القابضة        ة ال ر  (وعقب ادخال ميزاني سوية االخي د الت ة بقي ة   ) المعدل شرآة التابع ة ال وميزاني

  )ت( خصوم - فوائد مستحقة 
  )ق

ة      االسمية آتعديل لرصيد رأس المال م      اذا فرض   . ن المساهمات او االرباح المحتجزة للشرآة التابع ف
ة       ة اجمالي د االستبعاد     24000ان اسهم الخزانة السابقة اشتريت من السوق بتكلف ه، فيجري قي  جني

  :آاالتي
  

  4000  االرباح المحتجزة/    حـ
اسهم الخ/  حـ 24000     

  
3/

سابات المتعلق   ي الح ة عل سويات الجردي د الت راء بع ين اج ان يتع ي بعض االحي ف
ود استبعاد                    . العمل وذلك لتصحيحها   ة العمل آقي ة لورق سويات الجردي دخل الت د ت شأن ق ذا ال . وفي ه

ي                   وللتخفيف من آ   ة عل سويات الالزم ود الت أن تجري قي ثرة انواع قيود االستبعاد، يوصي المؤلف ب
  .الحسابات المتأثرة وذلك لتعديل ارصدتها قبل ادخالها لورقة العمل

  

دفاترها                 وقد اثبتت الشرآة التابعة بالفعل ف      ام ب ة الع ي نهاية العام الفوائد المستحقة علي هذا القرض في نهاي
ا           20000آتسوية جردية  اظهرت      م تثبت       )ت( جنيه مصروف فوائد مستحقة ضمن خصوم ميزانيته ا ل ، بينم

اب         15انظر التمرين رقم      (الشرآة القابضة هذه الفوائد المستحقة آايراد لها         ذا الب ة ه ارين نهاي  في ).  في تم
ة   سوية التالي اجراء الت ل ب ة العم ا لورق ل ادخاله ضة قب شرآة القاب ة ال دل اوال حسابات ميزاني ة تع ذه الحال ه

دفاتر      -لالعتراف بايراد الفوائد المستحقة آاصل وتعليته لحساب ارباحها المحتجزة          (  آبديل لحساب ايرادات ب
  ):ق

20000     -) ق(الرباح المحتجزة ا/  حـ
  

ستحقة    د الم راد الفوائ ل اي ستحقة مقاب ة الم د المدين اء الفوائ الي اللغ تبعاد الت د االس ل، يجري قي ة العم لورق
  : الشرآتينآعملية تبادلية بين

مصروف/  حـ   20000
( اصول -ايراد فوائد مستحقة /  حـ     20000
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   القوائم المالية المجمعة طبقا لطريقة دمج مصالح المساهمين3/10
وتشترط معظـم   . قد تعد القوائم المالية المجمعة طبقا لطريقة دمج مصالح المساهمين           

مـن حقـوق المـساهمين      % 90المعايير المحاسبية اال تقل نسبة ملكية الشركة القابضة عـن           

تثمار وتعد القوائم المالية المجمعة طبقا لطريقة دمج        بالشركة التابعة لكي تتم المحاسبة عن االس      

وعموما تختلف القوائم المالية المجمعة المعدة طبقا لطريقة الشراء عنهـا           .  مصالح المساهمين 

  :وتتلخص اهم االختالفات بينهما فيما يلي. طبقا لطريقة دمج مصالح المساهمين

ارية العادلة لالصول وااللتزامات واصدار      ال تستخدم طريقة دمج مصالح المساهمين القيم الج        -

  .االسهم وذلك علي عكس طريقة الشراء

) او حقوق ملكيـة   ( يثبت االستثمار في دفاتر الشركة القابضة بالقيمة الدفترية لصافي اصول            -

  .الشركة المستثمر فيها مرجحا بنسبة الملكية

 الشراء بمقـدار رصـيدها فـي         تظهر االرباح المحتجزة في الميزانية المجمعة طبقا لطريقة        -

ميزانية الشركة القابضة فقط، بينما في طريقة دمج مـصالح المـساهمين تظهـر االربـاح                

المحتجزة للشركة القابضة مضافا اليها نصيب الشركة القابضة من االرباح المحتجزة للشركة            

. جزة المجمعـة  التابعة، وذلك في كل من قائمة المركز  المالي المجمعة وقائمة االرباح المحت            

وطبقا الجراءات طريقة دمج مصالح المساهمين السابق ذكرها في الباب السابق فانـه يـتم               

اضافة االرباح المحتجزة المناسبة في قيد االستثمار بمقارنة القيمة االسمية لالسهم المصدرة            

 بنـسبة   بقيمة رأس المال المدفوع في الشركة التابعة بعد ترجيح االخير         ) او ثمن االستثمار  (

وتوضح االمثلة التالية تحديد رقم االرباح المحتجزة التي يـتم اضـافتها فـي قيـد                . الملكية

  .االستثمار بناء علي هذه المقارنة

  

  %100 ملكية  - اعداد الميزانية المجمعة طبقا لطريقة دمج مصالح المساهمين 3/10/1
صالح المساهمين نـستخدم    لبيان اجراءات اعداد الميزانية المجمعة طبقا لطريقة دمج م          

وللمقارنـة بطريقـة    . 3)/3(بيانات ميزانيتي الشركة القابضة ق والشركة التابعة ت في مثـال            

25 الف سهم عادي بقيمة اسمية      الشراء نفترض في هذه الحالة ان الشركة القابضة قد اصدرت           

100كيـة   جنيه لتقديمها لمساهمي شركة ت وذلك مقابل الحصول علي كل اسهم ت او مل     10 %

بقـسم  ) (وهو نفس عدد االسهم  المصدر طبقا لطريقة الشراء السابق عرضها في الحالـة               ( 1
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/ /2 8 وللتبسيط افترض عدم وجود نفقات نقدية مباشرة لالسـتثمار، وفـي حالـة             ).   ثانيا  - 3

  .وجودها تثبت كمصروف نقدي عادي للفترة طبقا الجراءات طريقة دمج المصالح

  

والسابق عرضها بالتفصيل في البـاب      (قة دمج مصالح المساهمين     طبقا الجراءات طري    

  :تتم المقارنة التالية) السابق من الكتاب

  

  %100  × 300000   <  10×  سهم 25000  

  برأس المال المدفوع في ت مرجحا بنسبة) او ثمن االستثمار( القيمة االسمية لالسهم المصدرة 

    الملكية

  يضاف الفرق دائنا لرأس المال االضافي في ق    لذلك  300000  < 250000  

  

  :وبناء عليه تثبت الشركة ق اصدار االسهم الجديدة كالتالي

500000    )ت(االستثمار في /  حـ

(رأس مال االسهم /  حـ ×   ) جنيه     10 25000 250000

(راس المال االضافي /    حـ -   )     250000 300000 50000

200000      االرباح المحتجزة/  حـ

  

الحظ ان حساب االستثمار جعل مدينا بكامل القيمة الدفترية لحقـوق الملكيـة فـي               وي  

  500000صافي اصول او حقوق ملكية الشركة المستثمر فيهـا          ( جنيه   500000الشركة التابعة   

وطبقا . ، وحساب راس مال االسهم جعل دائنا بالقيمة االسمية المصدرة         %)100نسبة الملكية   × 

المصالح جعل حساب االرباح المحتجزة دائنا بكل رصيد االرباح المحتجزة          الجراءات طريقة دمج    

ـ  . في ت ليضاف الي رصيد االرباح المحتجزة في الشركة القابضة ق           رأس المـال   / اما مبلغ ح

االضافي بالقيد فقد حسب طبقا الجراءات الطريقة بالفرق بين رصيد رأس المال المدفوع فـي ت              

) =   جنيه والقيمة االسمية لالسهم المصدرة       (  + 250000 300000 100000 .  جنيه 200000

بقـسم  ) (كما يالحظ اختالف هذا القيد كلية عن قيد اصدار نفس عدد االسـهم فـي الحالـة                   1

/  . ثانيا طبقا لطريقة الشراء- /2 8 3
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وعقب اثبات القيد السابق في دفاتر الشركة القابضة ق تكون ميزانيتي الشركتين كمـا                

  :يلي

  
)ق(ية الشركة القابضة ميزان         )ت(ميزانية الشركة التابعة      

  200000     900000      نقدية

  300000      700000      مخزون

  500000)       ت(استثمار في التابعة 

  1000000    4000000     اصول ثابتة      

300000(    )1600000(  ) مجمع االستهالك-  (  )

  ـــــــ    ـــــــ           
      4500000      1200000  
      ========    ========  

  300000      600000    التزامات متداولة

  400000       300000    قرض سندات

  رأس مال االسهم العادية

  200000        1650000   جنيه5، 10  قيمة اسمية 

  100000     850000    رأس مال اضافي

   200000      1100000    ارباح محتجزة

  ـــــــ    ـــــــ           
      4500000     1200000  
      ========    ========  

  

) أ(والعداد قائمة المركز المالي المجمعة تقوم الشركة القابضة ق باجراء قيد االستبعاد               

وهو (التالي علي اساس استبعاد رصيد حساب االستثمار في ت مقابل ارصدة حقوق بالشركة ت               

1  ):ءطبقا لطريقة الشرا) (ال يختلف عن قيد االستبعاد أ في الحالة 

  ):أ(قيد االستبعاد   

200000    )ت(راس مال االسهم /  حـ
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100000    )ت(راس المال االضافي /  حـ

200000    )ت(ارباح محتجزة /  حـ

500000      )ت(االستثمار في /  حـ

  

ادخل في اول   (وتعد الميزانية المجمعة بادخال قيد االستبعاد السابق لورقة العمل التالية             

  ): السابقتينعمزدين بها الميزانيتين
  

   × / / 19ورقة العمل العداد الميزانية المجمعة للشركة القابضة مع الشركة التابعة في  3 1 1
)طريقة دمج مصالح المساهمين( اصدار اسهم  -%  100 ملكية -) تاريخ االقتناء(

  شركة ق  شركة ت    

قيود  االستبعاد تابعة قابضة بنود الميزانية
 

قيم الميزانية 

المجمعة 

)موحدة(

دائن مدين )جنيه(      
200000 1100000نقدية           900000

300000 1000000مخزون      700000

)أ (500000    500000 صفراستثمار في ت
1000000 5000000اصول ثابتة     4000000

    )300000( )1600000( )1900000()استهالك.  م-(

1200000 4500000      5200000

300000 900000متداولةالتزامات     600000

400000 700000قرض سندات       300000

200000 )أ (200000  1650000 1650000رأس مال االسهم

100000 )أ (100000  850000 850000رأس مال اضافي

200000 )أ (200000  1100000 1100000ارباح محتجزة

500000 500000 1200000 4500000   5200000

  

   اعداد الميزانية المجمعة طبقا لطريقة دمج مصالح المساهمين2/10/2
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  )حقوق االقلية% (100 ملكية اقل من -   
10اذا فرض قيام الشركة القابضة باصدار          الف سهم بقيمة اسمية       لتقديمها ( جنيه   22

ي في هـذه الحالـة تجـر      . من اسهم الشركة التابعة   % 90وذلك لمبادلتها مقابل    ) لمساهمي ت 

  :المقارنة التالية

  

برأس المال المدفوع في ت مرجحا بنسبة )  او ثمن االستثمار( القيمة االسمية لالسهم المصدرة 

  الملكية

  %90  × 300000   <  10×  سهم 22000  

     لذلك يضاف الفرق دائنا لرأس المال االضافي في ق270000  < 220000  

  

تثمار بدفاترها طبقا لطريقة دمج مصالح المـساهمين             وبناء عليه تثبت الشركة ق هذا االس           

  :كما يلي

(االستثمار في ت /  حـ ×   %)   90 500000 450000

(رأس مال االسهم /  حـ ×   ) جنيه     10 22000 220000

(    %- × (راس المال االضافي /    حـ     220000 90 300000 50000

(االرباح المحتجزة /  حـ ×   %)     90 200000 180000

  

من القيمة الدفترية لحقوق الملكية % 90حساب االستثمار جعل مدينا بنسبة ويالحظ ان    

صافي اصول او حقوق ملكيـة الـشركة المـستثمر فيهـا             ( جنيه     450000في الشركة التابعة    

، وحساب راس مال االسهم جعـل دائنـا بالقيمـة االسـمية             %)90نسبة الملكية    × 500000

لمصالح جعل حساب االرباح المحتجـزة دائنـا بنـسبة          وطبقا الجراءات طريقة دمج ا    . المصدرة

من رصيد االرباح المحتجزة في ت ليضاف الي رصيد االرباح المحتجـزة فـي الـشركة                % 90

ـ  . القابضة ق  رأس المال االضافي  بالقيد فقد حسب طبقا الجراءات الطريقة بالفرق           / اما مبلغ ح

% = بين رصـيد      ( × 90(مـن رأس المـال المـدفوع فـي ت           %   + 100000 200000 90

220000 جنيه والقيمة االسمية لالسهم المصدرة   . جنيه 270000
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وعقب اثبات القيد السابق في دفاتر الشركة القابضة ق تكون ميزانيتي الشركتين كما   

  :يلي
)ق(ميزانية الشركة القابضة        )ت(ميزانية الشركة التابعة      

  200000     900000      نقدية

  300000      700000      مخزون

  450000)      ت(استثمار في التابعة 

  1000000      4000000    اصول ثابتة      

300000(    )1600000(  ) مجمع االستهالك-  (  )

  ـــــــ     ــــــ
      4450000      1200000  
      ========    ========  

  300000      600000    التزامات متداولة

  400000       300000    قرض سندات

  م العاديةرأس مال االسه

  200000        1620000   جنيه5، 10  قيمة اسمية 

  100000     850000    رأس مال اضافي

   200000      1080000    ارباح محتجزة

  ـــــــ    ـــــــ           
      4450000     1200000  
      ========    ========  

  

ـ             الي لورقـة   والعداد الميزانية المجمعة تقوم الشركة القابضة بادخال قيد االستبعاد الت

  :العمل التي تشمل الميزانيتين بعاليه

  ):أ(قيد االستبعاد   

100   كامال -)ت(راس مال االسهم /  حـ  % 200000

100   كامال -)ت(راس المال االضافي /  حـ  % 100000

100   كامال -)ت(ارباح محتجزة /  حـ  % 200000

450000      )ت(االستثمار في /  حـ
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) (ت(لشركة حقوق االقلية في ا/   حـ ×   %)     10 500000 50000

  

  

   × / / 19ورقة العمل العداد الميزانية المجمعة للشركة القابضة مع الشركة التابعة في  3 1 1

)طريقة دمج مصالح المساهمين(  اصدار اسهم  -%  90 ملكية -) تاريخ االقتناء(

      شركة ق  شركة ت

قيود  االستبعاد تابعة قابضة بنود الميزانية
 

قيم الميزانية 

لمجمعة ا

)موحدة(

دائن مدين )جنيه(      
200000 1100000نقدية           900000

300000 1000000مخزون      700000

)أ (450000    450000 صفراستثمار في ت
1000000 5000000اصول ثابتة     4000000

    )300000( )1600000( )1900000()استهالك.  م-(

1200000 445000      5200000

300000 900000التزامات متداولة    600000

400000 700000قرض سندات       300000

200000 )أ (200000  1620000 1620000رأس مال االسهم

100000 )أ (100000  850000 850000رأس مال اضافي

200000 )أ (200000  1080000 1080000ارباح محتجزة

)أ  (50000           حقوق االقلية 

10%

50000

500000 500000 1200000 4450000   5200000

  

  :ويالحظ من العرض السابق ما يلي  

 تتشابه قيود االستبعاد في طريقتي دمج المصالح والشراء بسبب افتـراض تـساوي تكلفـة                -

  .االستثمار مع القيمة الدفترية لحقوق المساهمين، وفي غير ذلك ستختلف قيود االستبعاد
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مجموع ارصدتهما  (لي طريقة دمج مصالح المساهمين قيمة اكبر لالرباح المحتجزة           يترتب ع  -

في الميزانية المجمعة، بينما في طريقـة الـشراء    ) في الشركة التابعة  + في الشركة القابضة    

كما يختلـف راس المـال      . تقتصر قيمتها علي رصيد االرباح المحتجزة للشركة القابضة فقط        

  .جمعة طبقا للطريقتينالمدفوع بالميزانية الم

  

   القوائم المالية المجمعة في حالة تعدد الشركات التابعة3/11
في حالة تعدد الشركات التابعة تتبع نفس االجراءات السابقة العداد الميزانية المجمعـة               

مع مالحظة تخصيص عمود مستقل في ورقة العمل لكل شركة في التجمع واستبعاد كل العمليات               

  .ويتناول المثال التالي ايضاحا لهذه الحالة.  شركات التجمعالمتبادلة بين

  

    الميزانية المجمعة في حالة تعدد الشركات التابعة4)/3(مثال 

  

بشراء  ) ق( قامت الشركة القابضة      × / / 90في     19 3 12 من اسـهم راس  مـال       % 31

70 سهم من جملة      بمبلـغ      - سهم للشركة س      اي   -)س(الشركة التابعة    5000 لـف   ا 4500

4000 -) ص(من اسهم راس مال الشركة التابعة       %  سهم من  جملة      جنيه،   3200  سـهم   80

وفيما يلي ميزانية الشركات الـثالث      . وقد سددت الثمن نقدا   .  الف جنيه  50 بمبلغ   -للشركة ص   

  ):بالجنيه(قبل الشراء 

  
  )ص(ميزانية   ) س(ميزانية   )ق(ميزانية                  

      -------  -------  --------  

  3000    5000     125000      نقدية

  15000   9000    5000      مدينون

  10000        اوراق قبض

  10000    15000     25000      مخزون

  1000       ايراد فوائد مستحقة

  21000   25000    15000    االت ومعدات

           ________  ________  ________  
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      170000    65000     49000  
      =======  =======  =======  

  4000    10000    3000      دائنون

  1000        12000    اوراق دفع 

  1000  مصروف الفوائد المستحقة

  رأس مال االسهم العادية

  40000    50000    100000  ) ج للسهم10قيمة اسمية (

  4000    5000      54000    ارباح محتجزة

           ________  ________  ________  
      170000    65000     49000  
      =======  =======  =======  

  :فاذا علمت ما يلي  

  . اوراق القبض في ميزانية س كانت نتيجة قرض قدمته لشركة ق-

 جنيه، وقد اثبتتها كل من شركة س وشـركة          1000 تبلغ الفوائد المستحقة عن هذا القرض      -

×  . ص بميزانيتهما في  / /19 3 12 31

 في الميزانيتين فيما Fair Values تظهر اصول والتزامات شركة س، ص بقيمهما العادلة -

  :عدا المخزون واالصول الثابتة كالتالي
القيمة العادلة               القيمة العادلة

12000مخزون     :الشركة س  مخزون  :الشركة ص   جنيه     جنبه 18000

  36000االت ومعدات       35000االت ومعدات     

× / / 19المطلوب اعداد الميزانية المجمعة في       3 1 عـايير المحاسـبة بطريقـة       للتجمع طبقا لم   1

  .الشراء

  

  : الحــل

 Affiliation Diagram   بناء علي المثال يكون شكل توصيف الملكيـة بـشركات التجمـع    

  :كالتالي
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  ق        

  

%        90%    80

  

  

20     س      ص          اقلية مساهمون%     اقلية مساهمون%     10

  

  :تالياالستثمار في دفاترها كال) ق(تثبت الشركة القابضة   

70000    االستثمار في س/  حـ

50000    االستثمار في ص/  حـ

120000      النقدية/  حـ

  

  :كالتالي) مدخالت اول ثالثة اعمدة بورقة العمل(  وتصبح ميزانية شركات التجمع بعد هذا القيد 
  )ص(ميزانية   ) س(ميزانية   )ق(ميزانية                  

      -------  -------  --------  

  3000    5000     5000      نقدية

  15000   9000    5000      مدينون

  10000        اوراق قبض

  10000    15000     25000      مخزون

  1000       ايراد فوائد مستحقة

  70000    استثمار في س

  50000    استثمار في ص

  21000   25000    15000    االت ومعدات

           ________  _______  _______  
      170000    65000     49000  
      =======  =======  =======  

  4000    10000    3000      دائنون

  1000        12000    اوراق دفع 

www.infotechaccountants.com/phpBB2/index.php 
 
 Page 97 of 158



www.infotechaccountants.com 
Prof.: Mohammed Sherif Tawfik 

 
 
 
 

  1000  مصروف الفوائد المستحقة

  رأس مال االسهم العادية

  40000    50000    100000  ) ج للسهم10قيمة اسمية (

  4000    5000     54000    ارباح محتجزة

           _______  _______  _______  
      170000    65000     49000  
      =======  =======  =======  

ويحسب نصيب الشركة ق من زيادة القيمة العادلة عـن القيمـة الدفتريـة  لالصـول                   

  :بالشركتين التابعتين كالتالي

  
             )1(  )  2(    ) 3(  )       4(  

          قيمة دفترية  قيمة عادلة  نصيب ق من الزيادة  الزيادة

                %)لملكيةنسبة ا × 3(  )2-1(

: (% 90(الشركة س

(%  × ) 90  3000     18000    15000        مخزون 3000 2700

(%  × ) 90  1000    35000   25000       االت ومعدات 9000 9000

: (% 80(الشركة ص

(%  × ) 80  2000    12000   10000       مخزون 2000 1600

  )،،×15000(12000  15000    36000     21000     االت ومعدات

  

وق بين القيمة الدفترية لصافي اصول الشركات التابعة س، ص وسعر           ولتحديد كل الفر    

      :الشراء لمعالجتها في الميزانية المجمعة تعد قائمة التسوية التالية

    

      

شركة ص              شركة س

   جنبه50000    70000       الشراء) تكلفة(ثمن 

  حقوق ملكية (صافي اصول الشركة التابعة ) -(

  35200    49500  )ة ملكية قنسب× الشركة التابعة   
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          _______  _______  

  14800    20500        زيادة ثمن الشراء

  :توزيع الزيادة لتعديل االصول الي قيمها العادلة

  )1600(    )2700(     زيادة قيمة المخزون  

  )12000(    )9000(    زيادة قيمة االت ومعدات  

          _______  ________  

   1200    8800    )اقتناءة فزيادة تكل(  شهرة من التجميع 

  

  وتعد الميزانية المجمعة بادخال الميزانيات السابقة وقيود االستبعاد االربعة التالية الـي ورقـة           

  :العمل

1(قيد االستبعاد   استبعاد االستثمار في س ومعالجة فروق القيم الدفترية عن ثمن الشراء): 

% 100   كامال -)س(راس مال االسهم /  حـ 50000

100 كامال -)س( محتجزة ارباح/ حـ  % 2700 
–المخزون / حـ   زيادة 9000 

–االت ومعدات / حـ   زيادة 8800 
8800    )من التجميع(شهرة /   حـ

70000      )س(االستثمار في /  حـ

10) (س( حقوق االقلية في الشركة 5500 ×   %) 55000

  

2(قيد االستبعاد   استبعاد االستثمار في ص ومعالجة فروق القيم الدفترية عن ثمن الشراء): 

100   كامال -)ص(راس مال االسهم /  حـ  % 40000

100 1600 كامال -)ص(ارباح محتجزة / حـ  %

1600     زيادة-المخزون /    حـ

االت ومعدات /  حـ   زيادة   – 12000

1200    شهرة من التجميع/   حـ

50000      )ص(االستثمار في /  حـ
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) ص(حقوق االقليـة فـي الـشركة        / حـ 8800

)(%   × 20 44000

  

3(قيد االستبعاد   القرض المتبادل بين شركات التجمع): 

10000    )ق(اوراق دفع /  حـ

10000      )س(اوراق قبض /  حـ

  

4(قيد االستبعاد   الفوائد المتبادلة بين شركات التجمع): 

1000    )ق(مصروف فوائد مستحقة /  حـ

1000      )س(ايراد فوائد مستحقة / حـ

  

  :وفيما يلي ورقة العمل العداد الميزانية المجمعة

  

ة العمل العداد الميزانية المجمعة للشركة القابضــة ق مع الشركات التابعة في ورق

   × / /19 3 12 31
)طريقة الشراء (-في التابعة ص%  في التابعة س، %  80 ملكية -) تاريخ االقتناء( 90

  

  

        

قيود  االستبعاد شركة 

  ص

شركة 

س تابعة

  شركة ق
قابضة  بنود الميزانية

تابعة

قيم 

الميزانية 

جمعة الم

)موحدة(

دائن مدين )جنيه(        
3000 5000 13000نقدية           5000

15000 9000 29000مدينون      5000

1000010000)3( اوراق قبض        
10000 15000 250002700)1(     مخزون

          1600)2(54300

10001000)4(   ايراد ف مستحقة      
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7000070000)1( استثمار في س        
5000050000)2( استثمار في ص        

21000 25000 150009000)1(      االت ومعدات

          12000)2(82000

8800)1(     شهرة      

             1200)2(10000

49000 65000 170000      188300

4000 10000 17000دائنون    3000

1000 12000    10000)3( 3000اوراق دفع

1000        1000)4( مستحقة. ف. م

:رأس مال االسهم                              
100000ق           100000

50000      50000)1( س  
40000    40000)2( ص    

:ارباح محتجزة                  
54000ق        54000

5000      5000)1( س  
4000    4000)2( ص    

5500)1( 5500حقوق اقلية س        

8800)2( 8800لية صحقوق اق            

145300 145300 49000 65000 170000   188300

  

بورقة العمل السابقة تكون قائمة المركز المالي المجمعة ) المظلل(وبناء علي قيم العمود االخير 

  :كالتالي) ص(، )س(وشركاتها التابعة ) ق(للشركة القابضة 
  

  

  ابضة ق مع شركاتها التابعة س، صشقائمة المركز المالي المجمعة للشركة الق
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× / / 19 في  3 12    بالجنيه31

  _____________________________________________________  

17000           نقدية    دائنون13000

3000           مدينون    اوراق دفع29000

  :  حقوق  االقلية في الشركات التابعة            

5500             مخزون    شركة تابعة س54300

8800          الت ومعدات ا    شركة تابعة ص82000

14300           شهرة       ــــ10000

  :حقوق  ملكية المساهمين              

   رأس مال االسهم100000              

    ارباح محتجزة54000              

    ــــــ154000              

    _________      _________   
    188300        188300  
    =======      ========  
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  موقف المعايير المحاسبية المصرية :  المتطلبات المصرية3/12
  وما سبقها بشأن اعداد القوائم المالية المجمعة

  )تفاصيل هذه المتطلبات سيعرضها الملحق االول لهذا الباب والباب التالي من الكتاب          (

  

قانون سوق المال المصري     قبل صدور المعايير المحاسبية المصرية، تطلبت الالئحة التنفيذية ل         -

اثبات اصول والتزامات الشركة التابعة في الميزانية المجمعة بقيمها الدفتريـة فـي             ) 1993(

كاصـل فـي   تاريخ االقتناء، وتعالج الفروق بالزيادة والنقص بينها عـن تكلفـة االسـتثمار              

  .او كأحتياطي رأسمالي بحسب االحوال) لم يحدد اسمه (الميزانية

من الـشركات القابـضة بقطـاع       ) 1992(ارشادات الجهاز المركزي للمحاسبات      كما تطلبت    -

االعمال العام ادراج الزيادة بين تكلفة االستثمار ونصيبها في صافي اصول الـشركة التابعـة               

، وادراج النقص بخـصوم   "زيادة تكلفة االقتناء  "بجانب االصول بالميزانية المجمعة في حساب       

نقص تكلفة االقتناء  "."ب الميزانية المجمعة في حسا

في بند مستقل بقائمة المركز المالي المجمعة       " حقوق االقلية " كما تتطلب المصدرين اظهار بند       -

نظرية الشركة القابـضة    (بحيث يظهر مباشرة عقب عرض حقوق الملكية بالميزانية المجمعة          

  ). في عرض حقوق االقلية

  

محاسبات معيار المحاسبة عن االستثمارات رقم       اصدر الجهاز المركزي لل    1996      وفي عام         

كتعديل لمالحق الالئحة التنفيذية لقـانون سـوق         (1997، واصدرت وزارة االقتصاد في عام       19

وكالهما اعد مقابال للمعيار الـدولي       (16معيار المحاسبة عن االستثمارات رقم      ) المال المصري 

اضيع وارقـام معـايير المحاسـبة الماليـة         بيان مو :  انظر بداية الكتاب   –   25للمحاسبة رقم   

وفيما يلي عرض ومناقشة الهـم      ). الصادرة في مصر وما يقابلها من المعايير الدولية للمحاسبة        

  :محتويات هذه المعايير المصرية

  

معيار المحاسبة عن االستثمارات

الصادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات):19(المعيار رقم 

لصادر عن وزارة االقتصادا):16(المعيار رقم 
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)25(  المقابل رقم IASالمعيار الدولي 

  
 استند معيارا الجهاز ووزارة االقتصاد في تصنيف االستثمارات وتقييمها الي المنهج التقليدي              •

كاستثمارات متداولة واستثمارات طويلة اآلجل، علي ان تقييم األولـى بالقيمـة الـسوقية او               

 اقل وذلك بمعالجة أي تخفيض ينشأ عن هبـوط قيمتهـا الـسوقية              بالتكلفة او السوق أيهما   

بتحميله علي حسابات النتيجة شأنها في ذلك شأن االرباح والخسائر التي تنتج عن التـصرف               

 بمعيـار وزارة    18 بمعيار الجهاز والفقرة رقـم       16الفقرة رقم   (في بعض هذه االستثمارات     

في ظل االصالح االقتصادي وانتعاش سوق المال       خصوصا  (، بينما االتجاه المعاصر     )االقتصاد

  :يصنف االستثمارات قصيرة اآلجل الي) حاليا واتجاهها للعمل في بيئة العولمة

وتقييم بالتكلفة الدفتريـة بعـد       : Hold-to-maturityاستثمارات للحيازة حتى االستحقاق     ) 1(

  .تخفيضها بعالوة او خصم اإلصدار ان وجدت

العادلة ) السوقية(وتقييم بالقيمة  :  Fair Valueجرة استثمارات للمتا) 2( Trading علي ان ،

. استثمارات المتاجرة المحققة وغير المحققة فـي قائمـة الـدخل          ) خسائر(يعترف بمكاسب   

-Direct write-up (writeوبالنسبة لطريقة إثبات التقييم فيسمح بطريقة التسوية المباشرة 

down) Methodصص التقييم  او طريقة تكوين مخValuation Allowance Method.  

علي ان . العادلة) السوقية(وتقييم بالقيمة  : Available-for-Saleاستثمارات متاحة للبيع ) 3(

البيع المحققة في قائمة الدخل وغير المحققة في بند مستقل ضـمن            ) خسائر(يعترف بمكاسب   

  .يتم تحققهاقسم حقوق المساهمين في قائمة المركز المالي الي ان 

 والمنـشورة فـي     30/6/1997 عرضت القوائم المالية للبنوك عـن العـام المنتهـي فـي               •

 تصنيف استثماراتها المالية طبقا للتصنيف السابق دون االلتزام بمعايير الجهـاز            1/1/1998

  .ووزارة االقتصاد

تثمارات طويلـة  تقييم االس)  باالخير22فقرة ( لم يحسم معيار الجهاز ومعيار وزارة االقتصاد      •

 او التكلفة او القيمة الـسوقية       –التكلفة او قيم اعادة التقييم        (االجل وسمح بأكثر من طريقة      

  ).ايهما اقل

 اشار معيار وزارة االقتصاد الي ان المنشأة قد تحصل علي اسهم مجانية من احدي الشركات                 •

ا علي اساس التكلفـة او      التي تسهم فيها ويكون االستثمار المتعلق باسهم هذه الشركة مدرج         
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 تطلب معيار وزارة االقتصاد االفصاح عن طريقة تحديـد القيمـة الدفتريـة لالسـتثمارات                 •

والمعالجة المحاسبية للتغيرات في القيمة السوقية لالستثمارات المتداولة المدرجـة بالقيمـة            

يـيم علـي ان     وبالنسبة لالستثمارات طويلة االجل التي تدرج علي اساس اعادة التق         . السوقية

  يفصح عن السياسة المحاسبية المتعلقة بدورية اعادة التقييم وتاريخها واساس اعدادها

     كذلك اصدر الجهاز المركزي للمحاسبات معيار القوائم المالية المجمعـة والمحاسـبة عـن                   

 17، واصدرت وزارة االقتصاد نفس المعيار تحت رقم         20االستثمارات في الشركات التابعة رقم      

بيان اسماء وارقام   :  انظر بداية الكتاب   –  27وكالهما اعد مقابال للمعيار الدولي للمحاسبة رقم        (

كمـا  ). معايير المحاسبة المالية الصادرة في مصر وما يقابلها من المعايير الدوليـة للمحاسـبة             

يمـا  وف.  المحاسبة عن االستثمارات في شركات شقيقة      18اصدرت وزارة االقتصاد المعيار رقم      

  :يلي عرض ومناقشة الهم محتويات هذه المعايير المصرية

  

  معيار القوائم المالية المجمعة والمحاسبة عن االستثمارات
 في الشركات التابعة

الصادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات):20(المعيار رقم 

الصادر عن وزارة االقتصاد):17(المعيار رقم 

)27(ل رقم   المقابIASالمعيار الدولي 

المحاسبة عن االستثمارات في شـركات      ):18(المعيار رقم 
 الصادر عن وزارة االقتصاد–شقيقة 

)28(  المقابل رقم IASالمعيار الدولي 
  

االقتناء إلظهـار   " نقص تكلفة "او  " زيادة" من معيار الجهاز اسم حساب       9 حددت الفقرة رقم      •

 التابعة عن نصيبها في صافي أصول الشركة التابعة         زيادة تكلفة استثمار الشركة القابضة في     

ومن المعروف ان هذا الحساب هو أثـر الـشهرة مـن            . في تاريخ السيطرة ولم تحدد تبويبه     
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Goodwill from Consolidation (Excess of  Cost over Book Value ،

 فـي حالـة   Intangible Assetsويراعي تبويبه ضمن مجموعة األصول غير الملموسـة  

  .الزيادة بقائمة المركز المالي ومعاملته كاحتياطي في حالة النقص

 تطلب معيار الجهاز تبويب حقوق االقلية في الشركات التابعة كبنـد مـستقل عـن حقـوق                   •

كما يجب ان يظهـر نـصيب حقـوق    ). 8فقرة (المساهمين في قائمة المركز المالي المجمعة   

سيعالجها ( الشركات بشكل مستقل في قائمة الدخل المجمعة         االقلية في االرباح والخسائر لهذه    

  ).الباب التالي بهذا الكتاب

 لم يكن معيار الجهاز المركزي للمحاسبات حاسما في المفاضلة بين طريقة حقـوق الملكيـة                 •

وطريقة التكلفة في المحاسبة عن االستثمارات في شركات شقيقة والـشركات التابعـة غيـر               

حيث سمح بالطريقتين للشركات التي ال تدخل       ) فاقل% 50يطرة مؤقته   س(الخاضعة للسيطرة   

ضمن القوائم المالية المجمعة، ويتم بموجبها تعديل حساب االسـتثمار الخـاص بالمـستثمر              

والذي تتضمنه القوائم المالية المجمعة بالتغيير في حصة المستثمر في صافي اصول الشركة             

–المعيار   ب 22 16،  1الفقرات  (المستثمر فيها     وسيعرض الكتاب لتفاصـيل حـساب ذلـك         –

  ).بالباب التالي

 اشار معيارا الجهاز ووزارة االقتصاد الي ان اجراءات التجميع تتم بتجميع البنود المتشابهة               •

مع استبعاد قيمة استثمار الشركة القابضة في كل شركة تابعة ونصيب الشركة القابضة فـي               

تحديد حقوق االقلية في صافي اصول الـشركة التابعـة          و. حقوق الملكية في كل شركة تابعة     

علي ان تعرض حقوق االقلية في القوائم المالية مستقلة عن االلتزامات           ) وصافي دخل الفترة  (

وتحـدد  . كما يتم االستبعاد الكامل للمعامالت المتبادلة     . وعن حقوق مساهمي الشركة القابضة    

 بمبلغ االستثمار في تاريخ االنضمام االصـلي        حقوق االقلية في صافي اصول الشركات التابعة      

 –معيار وزارة االقتصاد      (ونصيب حقوق االقلية في حركة حقوق الملكية من تاريخ االندماج           

–  ).14  13الفقرات 

ان تعـالج   ) بشأن القوائم المالية المجمعة   ( من معيار وزارة االقتصاد      26 اشارت الفقرة رقم      •

– والواردة ضمن القوائم المالية المجمعـة          االستثمارات في شركات تابعة         فـي القـوائم     –

طريقة حقوق الملكية طبقـا للمعيـار       ) 1: (المالية المستقلة للشركة القابضة باحدي طريقتين     

بالقيمـة  ) 2(المحاسبي المصري الخاص بالمحاسبة عن االستثمارات في شركات شقيقة، او           
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تطلب معيار القوائم المجمعة لوزارة االقتصاد االفصاح عن الشركات التابعة وحـصة حقـوق               •

سبب الملكية، واسباب عدم تجميع شركات تابعة، واسماء المنشأت التي لم تعتبر شركة تابعة ب        

عدم وجود سيطرة علي الرغم من امتالك الشركة القابضة لما يزيد عن نصف قوة التـصويت   

كما يتعين ان تفصح القوائم المالية المستقلة للشركة        . بها سواء بطريق مباشر او غير مباشر      

  .القابضة طريقة المحاسبة للشركات التابعة

– 18 اصدرت وزار االقتصاد معيار المحاسبة رقم         اسبة عن االستثمارات في الشركات      المح  •

ليس ( متضمنا تعريف الشركة الشقيقة بانها شركة يكون للمستثمر فبها تاثير قوي             –الشقيقة  

 من المعيار المحاسبة عن االستثمار      7وقد تطلبت الفقرة    . ولكنها ليست شركة تابعة   ) سيطرة

ر قد اقتني واحتفظ به اساسا      في شركة شقيقة وفقا لطريقة حقوق الملكية اال اذا كان االستثما          

بنية التصرف فيه في االجل القريب، ففي هذه الحالة يجب المحاسبة عـن هـذا االسـتثمار                  

 الحساب طبقا لطريقة حقوق الملكية وطبقا لطريقـة         6،  5كما حددت الفقرات    . بطريقة التكلفة 

 الملكيـة   كذلك تطلب المعيار االفصاح عن اهم الشركات الشقيقة مـن حيـث نـسب             . التكلفة

والتصويت وطريقة المحاسبة، مع تبويب االستثمار في الشركات الشقيقة التي تم المحاسـبة             

  .عنها بطريقة حقوق الملكية كأصول طويلة االجل، وتدرج كبند مستقل بالميزانية

 حيث انه لم يسبق اصدار اية قوائم مالية مجمعة للشركات في مصر، فيوصي بـان يلحـق                   •

عايير وزارة االقتصاد نماذج لقائمة الدخل المجمعة وقائمة المركز المـالي           بمعايير الجهاز وم  

 خصوصا ضـمن  Minority Interestالمجمعة موضحا بها بدائل عرض بند حقوق األقلية 

وفـي هـذا الـشأن      ). نظرية الشركة القابضة ونظرية الوحدة المحاسبية     (حقوق المساهمين   

ذج األفقي آو الرأسي غير المتـداخل، وتبـوب         يوصي ان يوضح إمكانية عرضها طبقا للنمو      

ثم ) أساسا في الشركات التابعة   (األصول بدءا بالعناصر المتداولة ثم االستثمارات طويلة اآلجل         

األصول الثابتة واألصول غير الملموسة، وتشمل األخيرة فروق تكلفة االستثمار عن نـصيب             

بدأ  بااللتزامات المتداولة ثم الثابتة ثم       وبالنسبة للخصوم فت  . القابضة في صافي أصول التابعة    

  .حقوق المساهمين موضحا موضع عرض بند حقوق األقلية
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 لم يحدد معيار الجهاز بوضوح وبشكل حاسم طريقة معالجة االسـتثمارات فـي الـشركات                 •

فيمـا لـو كانـت      )  بالمعيار 16،17 فقرات   -طريقة التكلفة وطريقة حقوق الملكية      (األخرى  

وحالـة  % 20خصوصا القل مـن     (لما يقل عن نصف رأس مال شركة أخرى         الشركة مالكة   

  %).49الي % 20
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  لثالملحق االول للباب الثا

  
  ):17(ملخص المعيار المحاسبي المصري رقم 

  القوائم المالية المجمعة والمحاسبة عن االستثمارات في الشركات التابعة
  وأمثلــة عمليـة لتطبيقــه

  

  

  : نطاق المعيار
لتي تقع      يطبق هذا المعيار عند اعداد وعرض القوائم المالية المجمعة لمجموعة الشركات وا               

تحت سيطرة شركة قابضة، وكذلك عند المحاسبة عن االستثمارات في شركات تابعة وذلك فـي               

  .القوائم المالية المستقلة للشركات القابضة

  

  اهم تعريفات المعيار
هي القدرة علي التحكم في السياسات التمويلية والتشغيلية لشركة ما وذلك           :  السيطرة  -1

  .للحصول علي منفعة من نشاطاتها

 -2  ).قابضة(هي الشركة التي تسيطر عليها شركات اخري :  الشركة التابعة
 -3  .هي الشركة التي يكون لديها شركة تابعة او اكثر:  الشركة القابضة

 -4  .هي الشركة القابضة وكل الشركات التابعة لها:  المجموعة
نهـا  هي القوائم المالية للمجموعة والتي يـتم عرضـها وكأ         :  القوائم المالية المجمعة    -5

  .لمنشأة واحدة

هي ذلك الجزء من ناتج التشغيل ومن صافي اصول شركة تابعة والتي            :  حقوق االقلية   -6

تتعلق بحقوق ال تمتلكها الشركة القابضة بشكل مباشر او غير مباشر عن طريـق احـدي                

  .الشركات

  

www.infotechaccountants.com/phpBB2/index.php 
 
 Page 109 of 158



www.infotechaccountants.com 
Prof.: Mohammed Sherif Tawfik 

 
 
  

1) اجراءات التجميع(اجراءات اعداد القوائم المالية المجمعة 

ر الشركة القابضة في كل شركة تابعة ونصيب الشركة القابضة           استبعاد قيمة استثما    -1

  .في حقوق الملكية في كل شركة تابعة

يتم تحديد حقوق االقلية في صافي دخل الفترة من الشركات التابعة المجمعة وتسوي              -2

خصما من دخل المجموعة وذلك للوصول الي صافي الدخل الخاص باصحاب الشركة            

  .القابضة

االقلية في صافي اصول الشركات التابعة المجمعة، وتعـرض فـي           يتم تحديد حقوق     -3

القوائم المالية مستقلة عن االلتزامات وعن حقوق مساهمي الشركة القابضة، وتتكون           

  :حقوق االقلية في صافي االصول من

 �  .مبلغ االستثمار في تاريخ االنضمام االصلي
 �  .نصيب االقلية في حركة حقوق الملكية من تاريخ االندماج

تستبعد بالكامل االرصدة الناتجة من المعامالت المتبادلة بـين المجموعـة، وكـذلك              -4

وتستبعد الخـسائر   . معامالت المجموعة المتبادلة واالرباح غير المحققة الناتجة منها       

  .غير المحققة والناتجة من معامالت المجموعة اال اذا كان من غير الممكن تغطيتها

تجة عن المعامالت المتبادلة بين شـركات المجموعـة،         تستبعد بالكامل االرصدة النا    -5

وكذلك معامالت المجموعة معا بما في ذلك المبيعات والمصروفات وتوزيعات االرباح،           

واالرباح غير المحققة الناتجة من معامالت المجموعة والتي تظهر ضمن قيم بعـض             

  .االصول مثل المخزون واالصول الثابتة

  

قوائم المالية معدة في تواريخ غير محـددة فيجـب عمـل التـسويات        ويالحظ انه اذا كانت ال     -

الالزمة الثر العمليات واالحداث العامة والتي تقع بين تلك التواريخ وتاريخ اعداد القوائم المالية              

كمـا  . وال يجوز ان يتجاوز االختالف بين التواريخ فترة ثالثة اشهر         . المجمعة للشركة القابضة  

استخدمت شركات المجموعة سياسات محاسبية مختلفة عن تلك المطبقة في          يالحظ ايضا انه اذا     

                                                           
، وهشام حسن عواد المليجي، القياس واالفصاح       13 الفقرة رقم    – 17 المعيار المحاسبي المصري رقم      1

–  .287  285، ص )1999دار النهضة العربية، : القاهرة(المحاسبي في معايير المحاسبة المصرية 
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  المحاسبة عن االستثمارات في الشركات التابعة
في شركات تابعة والواردة ضمن القوائم المالية المجمعة فـي القـوائم                تعالج االستثمارات        

  :المالية المستقلة للشركات القابضة باحدي الطريقتين التاليتين

طريقة حقوق الملكية والموضحة في المعيار المحاسبي المصري الخاص بالمحاسبة           )1(

  .عن االستثمارات في شركات شقيقة

عدلة بعد اعادة التقييم وذلك طبقا لـسياسة الـشركة          بالقيمة الدفترية او بقيمتها الم     )2(

القابضة في معالجة االستثمارات طويلة االجل طبقا للمعيار المحاسـبي المـصري            

  .الخاص بالمحاسبة عن االستثمارات

  

  االفصـاح
  :    يجب ان تفصح القوائم المالية عما يلي 

لشركات وبلد التأسـيس او االقامـة        قائمة بالشركات التابعة العامة بما يوضح اسماء تلك ا         – 1

والحصة في حقوق االقلية والحصة في قوة التصويت اذا اختلفت عن الحصة فـي حقـوق                

  .الملكية

 االفصاح في القوائم المالية المجمعة عن اسباب عدم تجميع شركات تابعة، وطبيعة العالقة              – 2

شركة القابضة مـا يزيـد عـن        بين الشركة القابضة والشركة التابعة والتي ال تمتلك فيها ال         

من قوة التصويت، واسم الشركة التي لم تقيد شركة تابعة بسبب عدم وجود سـيطرة               % 50

فيها، وتـأثير اقتنـاء وبيـع       % 50عليها بالرغم من امتالك الشركة القابضة ما يزيد عن          

ل عـن   شركات تابعة علي المركز المالي في تاريخ اعداد القوائم المالية وعلي نتيجة االعما            

  .تلك الفترة وعلي ارقام المقارنة للفترة السابقة

 السياسات المحاسبية المستخدمة في شركات تابعة في القوائم المالية المـستقلة للـشركة              – 3

  .القابضة
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  17امثلة لكيفية تطبيق المعيار المحاسبي المصري رقم 
  )باقي االمثلة تستكمل في ملحق الباب الثالث            (

  

  )وتكلفة الشراء تعادل صافي اصول التابعة%  100ملكية ( 1رقم مثال 

) ص(من حقوق المساهمين في الـشركة       % 100علي  ) س( حصلت الشركة    1/1/1998   في     

وقد كانت قائمة المركز    ). تعادل القيمة الدفترية لصافي اصول التابعة     ( الف جنيه    280نظير مبلغ   

):بالجنيه(كما يلي ) ستحواذاال(المالي للشركتين في تاريخ االقتناء 
شركة ص   شركة س شركة ص   شركة س

10000 30000 70000 التزامات متداولةاصول متداولة150000
100000 التزامات طويلة استثمارات في ص    280000

االجل
220000 :حقوق ملكيةاصول ثابتة    820000

200000 700000 رأس مال االسهم      
80000 420000 ارباح محتجزة      

290000 1250000 290000 1250000    

  

 طبقا لمتطلبات المعيار المحاسبي 1/1/1998المطلوب اعداد قائمة المركز المالي المجمعة في 

  .17المصري رقم 
  

  :الحل

– 1  ):أ( استبعاد العناصر المتبادلة بأجراء قيد االستبعاد 

  رأس مال ص/  حـ200000     

  اح محتجزة صارب/  حـ80000     

  االستثمار في الشركة التابعة ص/  حـ280000      

– 2  : تجميع العناصر غير المتبادلة واعداد قائمة المركز المالي المجمعة
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  ورقة العمل العداد الميزانية المجمعة للشركة القابضة مع الشركة التابعة 

)اء تعادل صافي اصول التابعةوتكلفة الشر%  100ملكية (في تاريخ شراء االسهم او االقتناء 

    شركة س  شركة ص  

قيود  االستبعاد تابعة قابضة بنود الميزانية
 

قيم الميزانية 

المجمعة 

)موحدة(

دائن مدين )جنيه(      

:االصول             
70000 150000 220000    اصول متداولة

)أ(280000280000 صفر    استثمار في ص
220000 820000 1040000    اصول ثابتة

290000 1250000       1260000

التزامات وحقوق              

:ملكية
10000 30000 40000    التزامات متداولة

100000 التزامات طويلة 

االجل

      100000

700000 700000      رأس مال س

)أ(200000  200000 صفررأس مال ص   
420000 420000      ارباح محتجزة س

)أ(80000  80000 صفرارباح محتجزة ص  

280000 280000 290000 1250000   1260000

  

  1/1/1998الميزانية المجمعة في 
40000 التزامات متداولةاصول متداولة220000

100000 التزامات طويلة االجلاصول ثابتة1040000

:حقوق الملكية      
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700000 رأس مال االسهم    
420000 ارباح محتجزة    

1260000 1260000    

  

  ) صافي اصول التابعة- اعلي من –وتكلفة الشراء ال تعادل %  100ملكية ( 2مثال رقم 

 الف  300نظير مبلغ   ) ص(من حقوق المساهمين في الشركة      % 100علي  ) س( حصلت الشركة    1/1/1998   في     

):بالجنيه(كما يلي ) االستحواذ(وقد كانت قائمة المركز المالي للشركتين في تاريخ االقتناء . جنيه

شركة ص   شركة س شركة ص   شركة س
10000 30000 70000 التزامات متداولةاصول متداولة150000

120000 التزامات طويلة استثمارات في ص    300000

االجل
220000 :حقوق ملكيةاصول ثابتة    820000

200000 700000 رأس مال االسهم      
80000 420000 تجزةارباح مح      

290000 1270000 290000 1270000    

  

  .17 طبقا لمتطلبات المعيار المحاسبي المصري رقم 1/1/1998المطلوب اعداد قائمة المركز المالي المجمعة في 

  

  :الحل

– 1  ):أ( استبعاد العناصر المتبادلة بأجراء قيد االستبعاد 

  رأس مال ص/  حـ200000     

   صارباح محتجزة/  حـ80000     

    شهرة/  حـ20000     

  االستثمار في الشركة التابعة ص/  حـ300000       

مـن هـذه    % 100 الف جنيه وقد اسـتبعد       280   ويالحظ ان القيمة الدفترية لصافي اصول الشركة التابعة تبلغ             

وقـدره   الف جنيه، وتتم معالجة الفرق       300القيمة، بينما استحوذت الشركة القابضة علي صافي اصول ص بمبلغ           

  . الف جنيه شهرة في الميزانية المجمعة20

  

– 2  : تجميع العناصر غير المتبادلة واعداد قائمة المركز المالي المجمعة

  

  ورقة العمل العداد الميزانية المجمعة للشركة القابضة مع الشركة التابعة 
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)ي اصول التابعةوتكلفة الشراء اكبر من صاف%  100ملكية (في تاريخ شراء االسهم او االقتناء 

    شركة س  شركة ص  

قيود  االستبعاد تابعة قابضة بنود الميزانية
 

قيم الميزانية 

المجمعة 

)موحدة(

دائن مدين )جنيه(      

:االصول             
70000 150000 220000    اصول متداولة

)أ(300000300000 صفر    استثمار في ص

)أ(20000   20000شهرة    

220000 820000 1040000    اصول ثابتة

290000 1270000       1280000

التزامات وحقوق              

:ملكية
10000 30000 40000    التزامات متداولة

120000 التزامات طويلة 

االجل

      120000

700000 700000      رأس مال س

)أ(200000  200000 صفررأس مال ص   
420000 420000      ارباح محتجزة س

)أ(80000  80000 صفراح محتجزة صارب  

300000 300000 290000 1270000   1280000

  

  

  

  1/1/1998الميزانية المجمعة في 
40000 التزامات متداولةاصول متداولة220000

120000 التزامات طويلة االجلشهرة20000
:حقوق الملكيةاصول ثابتة  1040000
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700000 رأس مال االسهم    
420000 ارباح محتجزة    

1280000 1280000    

  

من صافي اصول التابعة بقيمة اقـل       % 100    ويالحظ انه لو استحوذت الشركة القابضة علي            

التابعة مقابل كل قيمة حـساب      ) حقوق ملكية (من قيمتها الدفترية فيستبعد بالكامل صافي اصول        

نية المجمعـة كاحتيـاطي رأسـمالي       االستثمارات في ص، ويعالج الفرق بين القيمتين في الميزا        

  ).احتياطي ارتفاع اسعار اصول(
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  )وتكلفة الشراء تعادل صافي اصول التابعة%  100ملكية اقل من  (3مثال رقم 
) ص(من حقوق المساهمين فـي الـشركة        % 80علي  ) س( حصلت الشركة    1/1/1998   في     

وقد كانت قائمة   ). القيمة الدفترية لصافي اصول التابعة    % 80تعادل  ( الف جنيه    224نظير مبلغ   

):بالجنيه(كما يلي ) االستحواذ(يخ االقتناء المركز المالي للشركتين في تار
شركة ص   شركة س شركة ص   شركة س

10000 30000 70000 التزامات متداولةاصول متداولة150000
44000 التزامات طويلة استثمارات في ص    224000

االجل
220000 :حقوق ملكيةاصول ثابتة    820000

200000 700000 رأس مال اسهم      

80000 420000 ارباح محتجزة      
290000 1194000 290000 1194000    

  

 طبقا لمتطلبات المعيار المحاسـبي      1/1/1998المطلوب اعداد قائمة المركز المالي المجمعة في        

  .17المصري رقم 

  

  :الحل

  ):أ( استبعاد العناصر المتبادلة بأجراء قيد االستبعاد – 1

  %)100 كامال(رأس مال ص /  حـ200000     

  %)100كامال (ارباح محتجزة ص /  حـ80000     

  %)80(االستثمار في الشركة التابعة ص /  حـ224000      

  %)20 × 280000(حقوق االقلية /  حـ  56000      

  

  : تجميع العناصر غير المتبادلة واعداد قائمة المركز المالي المجمعة– 2
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  ة القابضة مع الشركة التابعة ورقة العمل العداد الميزانية المجمعة للشرك
  )وتكلفة الشراء تعادل صافي اصول التابعة%  100ملكية (في تاريخ شراء االسهم او االقتناء 

    شركة س  شركة ص  

قيود  االستبعاد تابعة قابضة بنود الميزانية
 

قيم الميزانية 

المجمعة 

)موحدة(

دائن مدين )جنيه(      

:االصول             
70000 150000 220000    اصول متداولة

)أ(224000224000 صفر    استثمار في ص
220000 820000 1040000    اصول ثابتة

290000 1194000       1260000

التزامات وحقوق              

:ملكية
10000 30000 40000    التزامات متداولة

44000 التزامات طويلة 

االجل

      44000

700000 700000      رأس مال س

)أ(200000  200000 صفررأس مال ص   

)أ(56000 56000حقوق االقلية      

420000 420000      ارباح محتجزة س

)أ(80000  80000 صفرارباح محتجزة ص  

280000 280000 290000 1194000   1260000

  

  1/1/1998الميزانية المجمعة في 
التزامات متداولة40000اصول متداولة220000

التزامات طويلة االجل44000اصول ثابتة1040000
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56000 حقوق االقلية    

:حقوق الملكية      
700000 رأس مال االسهم    
420000 ارباح محتجزة    

1260000 1260000    

  

  

  )وتكلفة الشراء اكبر من صافي اصول التابعة%  100ملكية اقل من  (4مثال رقم 
 الـف  230نظير مبلغ ) ص(من حقوق المساهمين في الشركة % 80لي ع) س( حصلت الشركة 1/1/1998   في   

وقد كانت قائمة المركز المالي للـشركتين فـي تـاريخ           ). القيمة الدفترية لصافي اصول التابعة    % 80مقابل  (جنيه  

):بالجنيه(كما يلي ) االستحواذ(االقتناء 

شركة ص   شركة س شركة ص   شركة س
10000 30000 70000 التزامات متداولةاصول متداولة150000

50000 التزامات طويلة استثمارات في ص    230000

االجل
220000 :حقوق ملكيةاصول ثابتة    820000

200000 700000 رأس مال اسهم      

80000 420000 ارباح محتجزة      
290000 1200000 290000 1200000    

  

  .17 طبقا لمتطلبات المعيار المحاسبي المصري رقم 1/1/1998 في المطلوب اعداد قائمة المركز المالي المجمعة

  

  :الحل

  

  

  

– 1  )او زيادة تكلفة اقتناء( حساب قيمة الشهرة 

–ثمن الشراء     من صافي اصول التابعة ص% 80 القيمة الدفترية لنسبة 

 224000 = 6000   280000 × 80 = %230000    =230000 – –
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  ):أ(ة بأجراء قيد االستبعاد  استبعاد العناصر المتبادل– 2

  %)100كامال (رأس مال ص /  حـ200000     

  %)100كامال (ارباح محتجزة ص /  حـ80000     

  شهرة /  حـ6000     

  االستثمار في الشركة التابعة ص /  حـ230000      

  %)20 × 280000(حقوق االقلية /  حـ  56000      

  

  : قائمة المركز المالي المجمعة تجميع العناصر غير المتبادلة واعداد– 3

  

  ورقة العمل العداد الميزانية المجمعة للشركة القابضة مع الشركة التابعة 

  )وتكلفة الشراء اكبر من صافي اصول التابعة%  80ملكية (في تاريخ شراء االسهم او االقتناء 

      شركة س  شركة ص

قيود  االستبعاد تابعة قابضة بنود الميزانية
 

قيم الميزانية 

المجمعة 

)موحدة(

دائن مدين )جنيه(      

:االصول             
70000 150000 220000    اصول متداولة

)أ(230000230000  صفر    استثمار في ص

)أ(6000   6000شهرة      

220000 820000 1040000    اصول ثابتة

290000 1200000       1266000

التزامات وحقوق              

:ملكية
10000 30000 40000    التزامات متداولة

50000 التزامات طويلة 

االجل

      50000

700000 700000      رأس مال س

)أ(200000  200000 صفررأس مال ص   
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)أ(56000 56000حقوق االقلية      

420000 420000      ارباح محتجزة س

)أ(80000  80000 صفرارباح محتجزة ص  

286000 286000 290000 1200000   1266000

  

  

    1/1/1998الميزانية المجمعة في 
40000 التزامات متداولةاصول متداولة220000
50000 التزامات طويلة االجلاصول ثابتة1040000
56000 حقوق االقليةشهرة6000

:حقوق الملكية      
700000 رأس مال االسهم    
420000 ارباح محتجزة    

1266000 1266000    

  

  

  )وتكلفة الشراء اقل من صافي اصول التابعة%  100ملكية اقل من  (5مثال رقم 
) ص(من حقوق المساهمين فـي الـشركة        % 80علي  ) س( حصلت الشركة    1/1/1998   في     

وقد كانت قائمة   ). القيمة الدفترية لصافي اصول التابعة    % 80مقابل  ( الف جنيه    210نظير مبلغ   

  ):بالجنيه(كما يلي ) االستحواذ(لشركتين في تاريخ االقتناء المركز المالي ل
  

  

شركة ص   شركة س شركة ص   شركة س
10000 30000 70000 التزامات متداولةاصول متداولة150000

30000 التزامات طويلة استثمارات في ص    210000

االجل
220000 :حقوق ملكيةاصول ثابتة    820000

أس مال اسهمر700000200000      
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80000 420000 ارباح محتجزة      
290000 1180000 290000 1180000    

  

 طبقا لمتطلبات المعيار المحاسـبي      1/1/1998المطلوب اعداد قائمة المركز المالي المجمعة في        

  .17المصري رقم 

  

  :الحل

– 1  )او نقص تكلفة اقتناء( حساب قيمة االحتياطي الرأسمالي 

–ثمن الشراء     من صافي اصول التابعة ص% 80قيمة الدفترية لنسبة  ال

 224000 = - 14000   280000 × 80 = %210000    =210000 – –

  

  ):أ( استبعاد العناصر المتبادلة بأجراء قيد االستبعاد – 2

  %)100كامال (رأس مال ص /  حـ200000     

  %)100كامال (ارباح محتجزة ص /  حـ80000     

  ستثمار في الشركة التابعة ص اال/  حـ210000      

  %)20 × 280000(حقوق االقلية /  حـ  56000      

  احتياطي رأسمالي/  حـ14000      

  

  : تجميع العناصر غير المتبادلة واعداد قائمة المركز المالي المجمعة– 3

  ورقة العمل العداد الميزانية المجمعة للشركة القابضة مع الشركة التابعة 
)وتكلفة الشراء اقل من صافي اصول التابعة%  80ملكية (هم او االقتناء في تاريخ شراء االس

    شركة س  شركة ص  

قيود  االستبعاد تابعة قابضة بنود الميزانية
 

قيم الميزانية 

المجمعة 

)موحدة(

دائن مدين )جنيه(      

:االصول             
70000 150000 220000    اصول متداولة
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)أ(210000210000  صفر    استثمار في ص
220000 820000 1040000    اصول ثابتة

290000 1180000       1260000

التزامات وحقوق              

:ملكية
10000 30000 40000    التزامات متداولة

30000 التزامات طويلة 

االجل

      30000

)أ(14000 14000احتياطي رأسمالي      

700000 700000      رأس مال س

)أ(200000  200000 صفررأس مال ص   

)أ(56000 56000حقوق االقلية      

420000 420000      ارباح محتجزة س

)أ(80000  80000 صفرارباح محتجزة ص  

286000 286000 290000 1180000   1260000

  

    1/1/1998الميزانية المجمعة في 
40000 التزامات متداولةاصول متداولة220000
30000 التزامات طويلة االجلابتةاصول ث1040000
14000 احتياطي رأسمالي    
56000 حقوق االقلية      

:حقوق الملكية      
700000 رأس مال االسهم    
420000 ارباح محتجزة    

1260000 1260000    
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لثالملحق الثاني للباب الثا     

  

  :علي الحاسب االلي طبقا لبرنامج الكتاب) في تاريخ االقتناء(اعداد الميزانية المجمعة 
Student CD2 

  برنامج ورقة عمل الميزانية المجمعة شركة قابضة وشركة تابعة

  
   او المتوافقة معها والمحمل عليها كل من نظام النوافذ العربية IBMحاسبات(

WINDOWS والبرنامج الجاهز للجداول االلكترونية EXCEL   
  

يتـضمن كـل مجموعـة البـرامج     ) Student CD2اسطوانة (تاب قرص ليزر مدمج  مرفق بالك

  .المحاسبية العربية المكتوبة لتحقيق االهداف التعليمية والتدريبية للكتاب

برامج الجداول االلكترونيـة    يفترض الكتاب المام القاريء بأساسيات التعامل مع الحاسب ومع          * 

، وذلـك الن التـدريب علـي تـشغيل          )بصفة خاصة " EXCELاكسل  "ويفضل برنامج   (عموما  

  . الحاسب والجداول االلكترونية ليست ضمن اهداف هذا الكتاب

المجمعـة فـي تـاريخ      ) الميزانية(اسم البرنامج المحاسبي المختص باعداد ورقة عمل القوائم         * 

برنامج  ورقة : ) int acc adv accبالدليل الفرعي   ( المرفق هوي القرصعلالشراء الموجودة 

مبرمجة بازرار الـشاشة     1CONSA.XLT) شركة قابضة وشركة تابعة   (عمل الميزانية المجمعة    

 يتـضمن نفـس     1CONSE.XLTملـف   (لتنفيذ الوظائف المحاسبية باستخدام الفأرة مباشـرة        

  ).البرنامج باللغة االنجليزية

  
  :برنامج هذا الملحق اكساب المستخدم المعارف والمهارات المتعلقة بما يليهدف * 

ادخال ارصدة حسابات قوائم المركز المالي للشركات القابضة والتابعة الي ورقـة عمـل              ) 1(

  .حالة شركة قابضة وشركة تابعة واحدة(الحاسب االلي 

  .ادخال قيود االستبعاد الي ورقة عمل الحاسب) 2(

  ) . الموحدة(رصدة الميزانية المجمعة اظهار ا) 3(

  .تصوير وطبع الميزانية المجمعة للشركة القابضة مع الشركة التابعة) 4(
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  : اهم الخطوات العامة

ON فتح جهاز الحاسب االلي -  .

البرامج المطلوبة من القرص المرفق بالكتـاب       او نسخ    تشغيل برنامج النوافذ العربية  وتحميل        -

  ).الثابت( الصلبة الي وحدة االقراص

 EXCELبالتأشير بالفأرة علي رمز رسم البرنامج " اكسل" تشغيل برنامج الجداول االلكترونية -

ICON.(   ثم الضغط مرتان علي مفتاح الفأرة  ،) او الضغط علي مفتاح االدخالEnter

 لفتحها زرلي  او الHard Disk C تشغيل ملفات البرامج المحاسبية المطلوبة من القرص الثابت -

 File Open  C:\1CONSA.XLT  .:ضمن برنامج اكسل باالوامر

  

  :اهم الخطوات المحاسبية 

) وبأسـم ملـف جديـد     ( بمجرد فتح الملفات المطلوبة يظهر علي الشاشة ورقة عمل جديـدة             -

ورقة عمل الميزانية المجمعة شركة قابـضة وشـركة         " بأسم   Templateمستخرجة من نموذج    

قابلة للتوسـع الي    (، مخصص بها الحد االدني من الحسابات        ) ر قابلة للزيادة  واحدة غي " (تايعة

عدد بحسب حجم المشكلة المطلوب حلها من خالل ازرار الشاشة المبرمجة والمبينـة بـاعلي               

وهي صفين لحسابات االصول، صفين لحسابات االلتزامات       ) ورقة العمل كما يظهر بالشكل التالي     

  .وحقوق الملكية

  : الوظائف المحاسبية الظاهرة علي ازرار الشاشة لبرنامج ورقة العمل هي مفاتيح-

  اضافة صف حساب اصل جديد لورقه عمل الميزانية المجمعة * 

  . Control + a    او الضغط علي

  جديد لورقة عمل الميزانية المجمعة) التزام(اضافة صف حساب خصم * 

  Control + L   او  

  .Control + d عمل الميزانية المجمعة او الغاء صف اي حساب بورقة* 

  .Control + cتلخيص الميزانية المجمعة تمهيدا لطبعها او * 

  

  :تطبيق محاسبي 
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 يقوم البرنامج بتنفيذ كل االجراءات الحسابية الالزمة العداد قيم حسابات الميزانيـة المجمعـة               -

  -:طبقا للعالقة التالية

بكتاب المحاسبة الماليـة     ) 2)/3(مثال   ( ادخل بيانات ميزانية الشركة القابضة والشركة التابعة       -

  .الي ورقة عمل الحاسب االلي) المتقدمة للمؤلف

ارصدة حـسابات ميزانيـة     ) + اصول وخصوم (ضة  ارصدة حسابات ميزانية الشركة القاب    

 لحـسابات   -(اثر قيود االستبعاد المدينة لالصـول       ) + اصول وخصوم (الشركة التابعة   

ارصـدة  ) =  لحـسابات الخـصوم   (+  اثر قيود االستبعاد الدائنة لالصول       -) الخصوم

  الميزانية المجمعة

من لوحة المفـاتيح  ( باالسهم    CursorKey يتم االدخال للحاسب بتحريك المؤشر المضيء   -

Board (    الي الخلية المطلوبة، ثم ادخال بيانات الخلية) حروف او ارقام كاسم الحساب ومبلغـه (

ويراعي ان اضافة حسابات جديدة لالصول والخصوم يتم        . Enterغط علي مفتاح االدخال     ثم الض 

اضـافة  "علي ازرار الشاشة العلوية     ) الفأرة(بالوظائف المحاسبية السابقة او بالضغط بالمؤشر       

  ").اضافة حساب التزام"، "حساب اصل

) اوال بـاول  (ميع رأسيا     التج) 1: ( عقب ادخال رصيد اي حساب يقوم الحاسب مباشرة بما يلي          -

قابـضة وتابعـة    (لجملة مجاميع ارصدة حسابات االصول والخـصوم بالميزانيـات المختلفـة            

  .تحديث رصيد كل حساب واظهار رصيده المجمع افقيا في الميزانية المجمعة) 2(، )ومجمعة

ب  يتم ادخال قيم قيود االستبعاد بتحريك المؤشر المضيء باالسهم الـي خليـة صـف الحـسا                 -

  .المطلوب وعمود االستبعاد المدين او الدائن،  ثم تدخل القيمة ويضغط علي مفتاح االدخال

تحـديث رصـيد الحـساب      ) 1: ( عقب دخال قيم قيود االستبعاد يقوم الحاسب مباشرة بما يلي            -

 افقيا في عمود الميزانية المجمعة،    ) المتأثرة باثر قيد االستبعاد ان وجد     (واظهار قيمته المجمعة    

تجميع قيم عمود قيود التسويات المدين والدائن رأسيا واثبات المجاميع بالـصف االخيـر              ) 2(

  ).المدين والدائن(لورقة العمل تحت اعمدة قيود االستبعاد 

 اضافة صف حساب اصول جديد لورقة العمل كحساب االستثمار في ت يتم بـاالزرار العلويـة                 -

.  Control + aبالوظائف المحاسـبية المحـدده بعاليـه   او )  ورقة العمل(المبينه اعلي الشاشة 

يتم باالزرار  ) او حقوق االقلية ان وجد    (واضافة حساب خصوم جديد كحساب رأس مال االسهم         

Control + L  .او بالوظائف المحاسبية المحدده بعاليه )  ورقة العمل(المبينه علي الشاشة 
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شر المضيء الي صـف الحـساب المطلـوب     الغاء اي حساب من ورقة العمل يتم بتحريك المؤ    -

او بتنفيذ الوظائف   )  ورقة العمل (الغاؤه  ثم  يتم االجراء باستخدام االزرار المبينه علي الشاشة            

Control + d  .المحاسبية المحدده بعاليه  

او بالـضغط    (Control + c عقب االنتهاء من العمل والتأكد من صـحته تـستخدم  الوظيفـة    -

لتلخيص الميزانية او قائمـة     ") تلخيص الميزانية المجمعة  "رار الشاشة العلوي    بالمؤشر علي ز  

فـي اقـصي    ) اسماء الحسابات مرتبة وارصدتها ومجاميع االصول والخـصوم       (المركز المالي   

  .الجانب االيسر لورقة العمل الظاهرة علي شاشة الحاسب

1CONSA1.XLS يعرض ملف -  . الحل الكامل للمثال

علـي وحـدة الطباعـة الملحقـة        (مة المركز المالي المجمعة او كل ورقة العمل          يمكن طبع قائ   -

  .للطباعة"  اكسل"بتنفيذ اوامر )  بالحاسب االلي

 ملف  حفظ بأسـم  :  تحفظ ورقة العمل علي وسيلة التخزين الثانوي المطلوبة باستخدام اوامر-

File Save As---.  

  ).البرنامجمخرجات تشغيل هذا ( انظر االشكال المرفقة -
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  :1CONSA.XLTشكل ورقة العمل ببرنامج الجداول االلكترونية اكسل عند فتح ملف 

  . ازرار الشاشة المبرمجة الداء المهام المحاسبية لورقة العمل
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) اضافة اصل للميزانية(   وتظهر هذه الورقة عقب ادخال رصيد النقدية واستخدام زرار الشاشة 

ويعرض الشكل التالي . ثمار في ت واالصول االخريمرتان الضافة صفين جدد لحسابات االست

  :الحل الكامل للمثال علي الحاسب االلي وبعد الضغط بالفأرة علي زرار عرض الميزانية المجمعة
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) 3(ملحق الباب رقم    

  

  

  المجمعة في تاريخ االقتناء علي الحاسب االلي) الميزانية(اعداد القوائم 

   طبقا لبرامج الكتاب

  

IBMحاسبات(   او المتوافقة معها والمحمل عليها كل من نظام النوافذ العربية 

(   WINDOWS والبرنامج الجاهز للجداول االلكترونية EXCEL

  

ٍٍٍStudent CD2 يتضمن كل مجموعة البرامج ) اسطوانة (ليزر  مرفق بالكتاب قرص* 

  .المحاسبية العربية المكتوبة لتحقيق االهداف التعليمية والتدريبية للكتاب

يفترض الكتاب المام القاريء باساسيات التعامل مع الحاسب ومع برامج الجداول االلكترونية * 

 وذلك الن التدريب علي تشغيل ،)بصفة خاصة" EXCELاكسل "ويفضل برنامج (عموما 

  . الحاسب والجداول االلكترونية ليست ضمن اهداف هذا الكتاب

المجمعة في تاريخ ) الميزانية( المختصة باعداد ورقة عمل القوائم البرامج المحاسبيةاسماء   * 

  :الشراء الموجودة علي القرص المرفق هي

  CONS1.XLT) شركة قابضة وشركة تابعة(برنامج  ورقة عمل الميزانية المجمعة )     1/أ3(

ADD1.XLM   ماكرو )     2/أ3( تنفيذ الوظائف المحاسبية الالزمة لورقة العملMacro

)  شركة قابضة وشركتان تابعتان(برنامج  ورقة عمل الميزانية المجمعة )   1/ب3(
CONS2.XLT  

ADD2.XLM  عمل  تنفيذ الوظائف المحاسبية الالزمة لورقة ال Macroماكرو )   2/ب3(

) شركة قابضة وثالث شركات تابعة فأكثر(برنامج  ورقة عمل الميزانية المجمعة )   1/ج3(
CONS3.XLT  

ADD3.XLM   ماكرو )  2/ج3( تنفيذ الوظائف المحاسبية الالزمة لورقة العملMacro

الظاهرة جميع يرامج ورقة العمل مبرمجة علي اساس تنفيذ الوظاف المحاسبية باستخدام االزرار (

  )اعلي الشاشة مع الفأرة
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  :هدف برامج هذا الملحق اكساب المستخدم المعارف والمهارات المتعلقة بما يلي* 

ادخال ارصدة حسابات قوائم المركز المالي للشركات القابضة والتابعة الي ورقة عمل ) 1(

لباب الثالث حالتي شركة تابعة واحدة وتعدد الشركات التابعة كما وردت با(الحاسب االلي 

  ).من هذا الكتاب

  .ادخال قيود االستبعاد الي ورقة عمل الحاسب) 2(

  ) . الموحدة(اظهار ارصدة الميزانية المجمعة ) 3(

  .التأكد من صحة مجاميع الميزانيات وصحة مجاميع اطراف قيود االستبعاد) 4(

  .التابعة) هااو شركات(تصوير وطبع الميزانية المجمعة للشركة القابضة مع شركة ) 5(

  

  : اهم الخطوات العامة

ON فتح جهاز الحاسب االلي -  .

 تحميل البرامج المطلوبة من القرص المغناطيسي المرفق بالكتاب الي وحدة االقراص الصلبة -

\:Drive c  :  كاالتي) الثابت(

او تنفيذ نفس االمر من مدير الملفات  (   File Manager من نظام 

  ).النوافذ

Copy A:*.*  C:\

الصلب ( عند ظهور محث القرص الثابت   WIN Hard تحميل نظام النوافذ العربية بكتابة -

Disk.   (  ثم الضغط علي مفتاح االدخالEnter

 EXCELبالتأشير بالفأرة علي رمز رسم البرنامج " اكسل" تحميل برنامج الجداول االلكترونية -

ICON.(   ثم الضغط مرتان علي مفتاح الفأرة  ، )غط علي مفتاح االدخال او الضEnter

 لفتحها ضمن Hard Disk C تحميل ملفات البرامج المحاسبية المطلوبة من القرص الثابت -

  :برنامج اكسل مثال كاالتي
File  Open C:\ADD1.XLM                 
File   Open  C:\CONS1.XLT          

  :اهم الخطوات المحاسبية 

) وبأسم ملف جديد(بة يظهر علي الشاشة ورقة عمل جديدة  بمجرد فتح الملفات المطلو-

ورقة عمل الميزانية المجمعة شركة قابضة وشركة " بأسم Templateمستخرجة من نموذج 

قابلة للتوسع الي عدد بحسب (، مخصص بها الحد االدني من الحسابات " او اكثر تايعة) واحدة(
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 تستخدم مفاتيح الوظائف المحاسبية الظاهرة علي ازرار الشاشة لبرنامج ورقة العمل طبقا -

  ).ج(3، )ب(3، )ا(3للموضح بمالحق الكتاب 

  

  )انظر المالحق التالية:  (تطبيق محاسبي 
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  )أ (3ملحق الباب رقم 

  

  

  :برنامج ورقة عمل الميزانية المجمعة علي الحاسب االلي

   شركة قابضة وشركة تابعة                    

  

  :اسماء ملفات البرنامج علي االسطواتة المغناطيسية

  CONS1.XLT) شركة قابضة وشركة تابعة(برنامج  ورقة عمل الميزانية المجمعة   

ADD1.XLM   الالزمة لورقة العمل  تنفيذ الوظائف المحاسبية Macroماكرو   

  
وبأسم ( بمجرد تحميل وفتح برنامج ورقة العمل يظهر علي شاشة الحاسب ورقة عمل جديدة -

 تشمل الميزانية المجمعة، وذلك علي اساس Templateمستخرجة من نموذج ) ملف جديد

  ).غير قابلة للزيادة(ميزانية الشركة القابضة وميزانية شركة تابعة واحدة 

تستخدم بالضغط عليها عن طريق (مفاتيح الوظائف المحاسبية الظاهرة علي ازرار الشاشة  -

  :لبرنامج ورقة العمل هي) الفأرة لتنفيذ الوظاف التالية

  

  . Control + Aاضافة صف حساب اصل جديد لورقه عمل الميزانية المجمعة* 

  Control + Lمعة جديد لورقة عمل الميزانية المج) التزام(اضافة صف حساب خصم * 

  .Control + Eالغاء صف اي حساب بورقة عمل الميزانية المجمعة   * 

  Control + Sتلخيص الميزانية المجمعة تمهيدا لطبعها    * 

اعمدة االصول والحصوم قبل وبعد ادخال قيود التسويات، عامودا (التأكد من صحة المجاميع * 

 Control + M)  قيود التسويات

  :بي تطبيق محاس

 يقوم البرنامج بتنفيذ كل االجراءات الحسابية الالزمة العداد قيم حسابات الميزانية المجمعة -

  -:طبقا للعالقة التالية
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الي ورقة عمل الحاسب )  2)/3(مثال ( ادخل بيانات ميزانية الشركة القابضة والشركة التابعة -

  .االلي 

ارصدة حسابات ميزانية ) + اصول وخصوم(ارصدة حسابات ميزانية الشركة القابضة 

لحسابات  -(اثر قيود االستبعاد المدينة لالصول ) + اصول وخصوم(الشركة التابعة 

ارصدة ) =  لحسابات الخصوم(+  اثر قيود االستبعاد الدائنة لالصول -) الخصوم

  الميزانية المجمعة

 CursorKey يتم االدخال للحاسب بتحريك المؤشر المضيء   - لوحة المفاتيح من( باالسهم  

Board ( الي الخلية المطلوبة، ثم ادخال بيانات الخلية)حروف او ارقام كاسم الحساب ومبلغه (

ويتم اضافة حسابات جديدة لورقة العمل في االصول . Enterثم الضغط علي مفتاح االدخال 

ي ورقة العمل والخصوم بتنفيذ الوظائف المحاسبية او بالضغط بالمؤشر علي ازرار الشاشة اعل

  ").اضافة حساب التزام"، " اضافة اصل للميزانية: "

) اوال باول(التجميع رأسيا  ) 1: ( عقب ادخال رصيد اي حساب يقوم الحاسب مباشرة بما يلي-

قابضة وتابعة (لجملة مجاميع ارصدة حسابات االصول والخصوم بالميزانيات المختلفة 

  .تحديث رصيد كل حساب واظهار رصيده المجمع افقيا في الميزانية المجمعة) 2(،  )ومجمعة

 قيود االستبعاد بتحريك المؤشر المضيء باالسهم الي خلية صف الحساب  يتم ادخال قيم-

  .المطلوب وعمود االستبعاد المدين او الدائن،  ثم تدخل القيمة ويضغط علي مفتاح االدخال

تحديث رصيد الحساب ) 1: ( عقب دخال قيم قيود االستبعاد يقوم الحاسب مباشرة بما يلي -

افقيا في عمود الميزانية المجمعة، ) رة باثر قيد االستبعاد ان وجدالمتأث(واظهار قيمته المجمعة 

تجميع قيم عمود قيود التسويات المدين والدائن رأسيا واثبات المجاميع بالصف االخير ) 2(

  ).المدين والدائن(لورقة العمل تحت اعمدة قيود االستبعاد 

ي ت يتم باالزرار المبينه علي  اضافة صف حساب اصول جديد لورقة العمل كحساب االستثمار ف-

او بالوظائف المحاسبية ")  اضافة حساب اصل"تستخدم الفأرة للضغط علي زرار (الشاشة 

او (واضافة حساب خصوم جديد كحساب رأس مال االسهم . Control + Aالمحدده بعاليه 

او ")  زاماضافة حساب الت"زرار (يتم باالزرار المبينه علي الشاشة ) حقوق االقلية ان وجد

Control + L  .بالوظائف المحاسبية المحدده بعاليه   
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 الغاء اي حساب من ورقة العمل يتم بتحريك المؤشر المضيء الي صف الحساب المطلوب -

او بتنفيذ الوظائف )  ورقة العمل(الغاؤة  ثم  يتم االجراء باستخدام االزرار المبينه علي الشاشة 

Control + E  .المحاسبية المحدده بعاليه  

في ميزانيات الشركات ( عقب انتهاء كل عمليات االدخال يتأكد من صحة المجاميع حسابيا -

او باستخدام  (Control + Mباستخدام الوظيفة ) القابضة والتابعة ومجاميع االستبعادات

).  الموجود علي الشاشة باعلي ورقة العمل" تأكد صحة المجاميع"الفأرة للضغط علي زرار 

قدم  الحاسب في نافذه علي الشاشة بيان بما اذا كانت مجاميع االرصدة المدينة تتساوي مع وسي

  . مجاميع االرصدة الدائنة في الميزانيات من عدمه

او بالضغط   (Control + M عقب االنتهاء من العمل والتأكد من صحته تستخدم  الوظيفة -

لتلخيص الميزانية او قائمة ) خدام الفأرةباست" تلخيص الميزانية المجمعة"علي زرار الشاشة 

في افصي ) اسماء الحسابات مرتبة وارصدتها ومجاميع االصول والخصوم(المركز المالي 

  .الجانب االيسر لورقة العمل الظاهرة علي شاشة الحاسب

علي وحدة الطباعة الملحقة ( يمكن طبع قائمة المركز المالي المجمعة او كل ورقة العمل -

  " :اكسل"بتنفيذ اوامر )   االليبالحاسب
      Options Setprint Area  Print

---File Save As  تحفظ ورقة العمل علي وسيلة التخزين الثانوي المطلوبة باستخدام اوامر -  .

  ).2)/3(مخرجات تشغيل هذا البرنامج بالتطبيق علي مثال ( انظر الجداول المرفقة -
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)ب (3ملحق الباب رقم    

  

  :برنامج ورقة عمل الميزانية المجمعة علي الحاسب االلي

   شركة قابضة وشركتان تابعتان

  

  :اسماء ملفات البرنامج علي االسطواتة المغناطيسية

   ) شركة قابضة وشركتان تابعتان(برنامج  ورقة عمل الميزانية المجمعة   
  CONS2.XLT  

ADD2.XLM  رقة العمل  تنفيذ الوظائف المحاسبية الالزمة لو Macroماكرو   

  
وبأسم ( بمجرد تحميل وفتح برنامج ورقة العمل يظهر علي شاشة الحاسب ورقة عمل جديدة -

 تشمل الميزانية المجمعة، وذلك علي اساس Templateمستخرجة من نموذج ) ملف جديد

  ).غير قابلة للزيادة(ميزانية الشركة القابضة وميزانية شركتان تابعتان  

  :ائف المحاسبية الظاهرة علي ازرار الشاشة لبرنامج ورقة العمل هي مفاتيح الوظ-

  

  

  . Control + Aاضافة صف حساب اصل جديد لورقه عمل الميزانية المجمعة* 

  Control + Lجديد لورقة عمل الميزانية المجمعة ) التزام(اضافة صف حساب خصم * 

  .Control + Eالغاء صف اي حساب بورقة عمل الميزانية المجمعة   * 

  Control + Sتلخيص الميزانية المجمعة تمهيدا لطبعها    * 

اعمدة االصول والحصوم قبل وبعد ادخال قيود التسويات، عامودا (التأكد من صحة المجاميع * 

 Control + M)  قيود التسويات

ستثناء أ با)/3(نفس االجراءات الموضحة بالملحق رقم :  اجراءات التشغيل والتطبيق المحاسبي-

  ).غير قابلتين للزيادة(واحد هو ان هذا اليرناج يظهر عمودان لشركتين تابعتين فقط 
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)ج (3ملحق الباب رقم    

  

  :برنامج ورقة عمل الميزانية المجمعة علي الحاسب االلي

   شركة قابضة وثالث شركات تابعة فأكثر

  :اسماء ملفات البرنامج علي االسطواتة المغناطيسية

  ) شركة قابضة وثالث شركات تابعة فأكثر(ورقة عمل الميزانية المجمعة برنامج    
    CONS3.XLT  

ADD3.XLM   ماكرو    تنفيذ الوظائف المحاسبية الالزمة لورقة العملMacro

وبأسم ( بمجرد تحميل وفتح برنامج ورقة العمل يظهر علي شاشة الحاسب ورقة عمل جديدة -

 تشمل الميزانية المجمعة، وذلك علي اساس Templateمستخرجة من نموذج ) ملف جديد

  .ميزانية الشركة القابضة وميزانية ثالث شركات تابعة قابلة للزيادة بحسب احتياجات المستخدم

  : مفاتيح الوظائف المحاسبية الظاهرة علي ازرار الشاشة لبرنامج ورقة العمل هي-

  

  Control + Mنية المجمعة  اضافة عمود جديد لشركة تابعة اضافية بورقة عمل الميزا* 

  . Control + Aاضافة صف حساب اصل جديد لورقه عمل الميزانية المجمعة* 

  Control + Lجديد لورقة عمل الميزانية المجمعة ) التزام(اضافة صف حساب خصم * 

  .Control + Eالغاء صف اي حساب بورقة عمل الميزانية المجمعة   * 

  Control + Sيدا لطبعها    تلخيص الميزانية المجمعة تمه* 

اعمدة االصول والحصوم قبل وبعد ادخال قيود التسويات، عامودا (التأكد من صحة المجاميع * 

 Control + M)  قيود التسويات

أ باستثناء )/3(نفس االجراءات الموضحة بالملحق رقم :  اجراءات التشغيل والتطبيق المحاسبي-

  :ما يلي

  .ث اعمدة لثالث شركات تابعةيظهر هذا اليرناج  ثال* 
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يتم اضافة عمود جديد لشركة تابعة اضافية باستخدام االزرار المبينة علي ورقة العمل او * 

 Control + M  .بتنفيذ الوظيفة المحاسبية 

 يوصي اوال باضافة كل اعمدة الشركات التابعة المطلوبة ثم يلي ذلك اضافة حسابات االصول -

  .لبيان الوظائف المحاسبية الموضح بعاليهوالخصوم المطلوبة طبقا 
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  اسئلة للمراجعـــة

  

وعالقتهمـا  ) طويلـة االجـل   (والدائمة  ) قصيرة االجل ( وضح طبيعة االستثمارات المؤقتة      -

  .بالقوائم المالية المجمعة

1

 تحت اي ظروف يتعين علي الشركة اعداد القوائم المالية المجمعة، وهل تحل هذه القـوائم                -

  ، لماذا ؟)المستقلة(محل القوائم المالية العادية 

2

 ما هي الظروف التي يمكن ان تستدعي عدم تضمين الشركة التابعة فـي القـوائم الماليـة                  -

  .المجمعة

3

4   ما معني القوائم المالية المجمعة وما اهميتها لجمهورية مصر العربية حاليا؟-

5   لماذا يشار الي ان تقييم القوائم المالية المجمعة يجب ان يتم بشيء من الحذر؟-

6  :صود بالعبارة التالية ومدي صحتها علق علي المق-

تعبر القوائم المالية المجمعة لمجموعة من الشركات اقتنيت كل اسهمها كما لو قامت             "  

  ".الشركة القابضة بدمج قانوني في تاريخ االندماج

 وضح مبررات استخدام قيود االستبعاد عنـد تـصوير قائمـة المركـز المـالي المجمعـة               -

  ).الموحدة(

7

8  قيود االستبعاد في دفاتر الشركة القابضة ام التابعة ام المجمعة؟ هل تثبت -

9   ما هي االغراض او الوظائف التي تحققها قيود االستبعاد؟-

ضمن اصول قائمة المركز المالي المجمعـة       " شهرة من التجميع  " وضح تفسير ظهور بند      -

  ).الموحدة(

10

11  ركز المالي  المجمعة؟في قائمة الم" حقوق االقلية" متي وكيف يظهر بند -

ضـمن اجابتـك النظريـات      ( ناقش اساليب عرض حقوق االقلية في الميزانية المجمعـة           -

  ).المختلفة والمتطلبات المصرية بهذا الشأن

12

13   لماذا يمكن ان تدفع الشركة االم اعلي من القيمة الدفترية لصافي اصول الشركة التابعة؟-

حاسبية والمتطلبات المحاسبية المصرية بـشأن معالجـة         اشرح بايجاز موقف المعايير الم     -

  .الفرق بين تكلفة شراء االستثمار في الشركة التابعة والقيمة الدفترية لصافي اصولها

14
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ـ     - ـ   /  وضح طبيعة ومكان ظهور ح نقص تكلفة االقتناء في قائمة     / زيادة تكلفة االقتناء، ح

  .المركز المالي المجمعة

15

 نقص تكلفة اقتناء االستثمار طويل االجل في شركة تابعة عن القيمة             ما هي بدائل معالجة    -

  الدفترية لصافي اصولها في الميزانية المجمعة؟

16

 قارن بين معالجة انخفاض ثمن شراء االستثمار عن القيمة الدفترية لصافي اصول الشركة     -

  .التابعة في المعايير المحاسبية وفي المتطلبات المحاسبية المصرية

17

 ناقش اهم الفروق بين اعداد القوائم المالية المجمعة طبقا لطريقة دمج مصالح المساهمين              -

  .وطبقا لطريقة الشراء

18

عنـد  ) التي تحتفظ بها الشركة التابعـة     ( ناقش اساليب معالجة اسهم الخزانة او الخزينة         -

  .اعداد القوائم المالية المجمعة

19

 لبنود الحسابات التي تتضمنها ورقة العمل الالزمـة   كيف تعالج التسويات الجردية الالزمة   -

  العداد الميزانية المجمعة؟

20

  ).17( قدم ملخصا وافيا بشأن متطلبات المعيار المحاسبي المصري رقم -21
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  تمــــاريـــــــــــــن

  

اشترت شركة النصر     × / / في  )  )70 19 0 12 31  من االسـهم المتداولـة شـركة االعمـال        % 1

  ):بالجنيه(وفيما يلي ميزانية الشركتين في هذا التاريخ . الهندسية
شركة النصر       شركة االعمال الهندسية            

  98000  استثمار بشركة االعمال

  160000  402000    اصول اخري  

      ________  ________  
        500000  160000  

      =======  =======  

  20000  100000    التزامات مختلفة  

  القيمة( مال االسهم رأس

  100000    250000  ) جنيه للسهم10   االسمية 

  40000  150000    ارباح محتجزة  

      ________  ________  
      500000    160000  
      =======  =======  

.  × / / 19اعداد قائمة المركز المالي المجمعة للشركتين في :  المطلوب 0 12 31

  

شراء  قامت شركة الشمال ب    × في اول يناير    )  )80 19 0 مـن االسـهم العاديـة المتداولـة     % 2

30القيمة االسمية للسهم    ( جنيه للسهم    لشركة الجنوب بسعر    ) القائمة( ، وقـد سـدد     ) جنيه 48

وفي هذا التاريخ كان رصيد حـساب االربـاح المحتجـزة  لـشركة الـشمال             . ثمن الشراء نقدا  
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135000ب  كما بلغ رصيد حساب االرباح المحتجزة لشركة الجنو       .  جنيه   جنيه، وعدد 517500

15 سهم عادي بقيمة اسمية      اسهمها المتداولة     جنيه للسهم وكانت قد اصـدرت بهـذه         15000

.القيمة

  :المطلوب  

  .   اثبات قيد شراء االسهم-أ

.  × 19 اثبات قيد االستبعاد المستخدم في ورقة عمل الميزانية المجمعة في اول يناير -ب 0

حتجزة المجمع الواجب اظهاره بالميزانية المجمعة في هذا         احسب رصيد حساب االرباح الم     -جـ

  .التاريخ

  

فيما يلي قائمتي المركز المالي للشركة الشرقية والشركة الغربية بالجنيه، وذلك في تـاريخ              ) 3(

 سهم عادي مـن اسـهم الـشركة         6375سيطرة الشركة الشرقية علي الشركة الغربية بشراء        

50قيمة االسمية ال( جنيه للسهم   ): جنيه للسهمالغربية بسعر  65
الشركة الشرقية       الشركة الغربية              

41250        نقدية       28125

  37500  اوراق قبض من الشركة الغربية

  90000    105000    )بعد المخصص(مدينون 

  131250    157500        مخزون

  414375    استثمار بالشركة الغربية

  262500    300000    )بعد المخصص(االت 

  318750    )بعد االستهالك(مباني 

  75000        اراضي

             ________  _______  
        1436250    525000  
        =======  =======  

  37500     78750        دائنون

  37500        اوراق دفع للشركة الشرقية

  رأس مال االسهم العادية

  375000    937500    )ج للسهم50قيمة اسمية  (
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  75000    420000      ارباح محتجزة

             ________  ________  
        1436250    525000  
        =======  =======  

وفي تاريخ سيطرة الشركة الشرقية علي الشركة الغربية حصلت الشركة االخيرة علـي      

 جنيه نقدا من الشركة االولي مقابل ورقة دفع لصالح الشركة الشرقية، كما باعت              37500مبلغ  

 جنيه للشركة الغربية والتزمت االخيرة بسدادها مـن خـالل           7500لغ  الشركة الشرقية االت بمب   

  .وقد اثرت العمليتين علي الحسابات الظاهرة بعالية. حساب الدائنون بها

  .اعداد ورقة العمل الالزمة لتصوير قائمة المركز المالي المجمعة: المطلوب  

  

ابضة وشركة الواحات التابعة لهـا      المطلوب اعداد قيود االستبعاد الالزمة لشركة الوادي الق       ) 4(

):بالجنيه(لكل حالة مما يلي 

       
حســــــابات رأس مــال شـــركة 

الواحـــــــــات
 

رأس مال اضافي راس مال االسهم ثمن (المبلغ 

)الشراء

نسبة 

الملكية

ارباح محتجزة مسلسل

)خسائر/عجز(
250000 1000000 1450000 100% 300000)أ(

325000 1000000 1125000 90% )100000()ب(
200000 1000000 1000000 75% 120000)جـ(

عجز االرباح المحتجزة مشروح بالتفصيل في كتاب المحاسبة المتوسطة  للمؤلف ويشير ببـساطة               (*) 

  ).لرصيد مدين نتيحة خسائر النشاط

  

× اشترت الشركة ق      / / في  )  )80 19 3 12 31 . متها الدفترية من اسهم الشركة ت نقدا وبقي     % 5

  ):بالجنيه(وفيما يلي ارصدة حسابات ميزانية الشركتين قبل الشراء مباشرة 
  )ت(الشركة     )ق(الشركة         

  28000    405000        نقدية
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  50000     )من ت(اوراق قبض

  50000      90000        مدينون

  155000      215000        مخزون

  460000      370000                   مباني 

93000(    )150000(     )ستهالكمجمع اال (  )

  50000      100000      اوراق دفع 

  60000      120000      دائنون          

40000      50000      التزامات اخري   

  200000      400000    رأس مال االسهم العادية

  250000      310000      ارباح محتجزة

  :فاذا علمت ما يلي  

  .كة ت  اوراق القبض في ميزانية ق مسحوبة علي الشر-

9000 ضمن حساب الدائنون في ق هناك مبلغ -  . جنيه مستحقة للشركة ت

  .المطلوب اعداد الميزانية المجمعة بعد شراء االسهم مباشرة  

  

× / / في  ) ص(اسهم الشركة   ) س(اشترت الشركة   )  )19 2 12 31 ، وفيما يلي بعـض ارصـدة       6

:في تاريخ الشراء) ص(قائمة المركز المالي للشركة 
2000000 قيمة اسمية -السهم رأس مال ا     جنيه للسهم   جنيه 20

  800000       رأس المال االضافي  

  1000000        ارباح محتجزة  

  900000      قروض طويلة االجل   

  1200000        التزامات متداولة  

   المطلوب اعداد قيود االستبعاد الالزمة لورقة عمل اعداد الميزانية المجمعـة فـي الحـاالت                  

  :بافتراض ان القيمة الدفترية لصافي االصول  تعكس القيمة العادلة لهاالتالية، وذلك 

40   بفرض شراء -  سهم من اسهم ص بسعر   . جنيه للسهم 100000 1

38   بفرض شراء -  سهم من اسهم ص بسعر   . جنيه للسهم 100000 2

36   بفرض شراء -  سهم من اسهم ص بسعر   . جنيه للسهم 100000 3
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هم من اسهم ص بسعر  س  . جنيه للسهم 40   بفرض شراء -  80000 4

38   بفرض شراء -  سهم من اسهم ص بسعر   . جنيه للسهم 80000 5

  

/  : تبين في ) ت(بفحص ارصدة حسابات ميزانية الشركة التابعة )  )12 31 7

1000000قيمة اسمية (رأس مال االسهم     )ج للسهم  جنيه 10

  275000      رأس المال االضافي  

  125000      رأس المال من الهبات  

  100000      احتياطي ارتفاع اسعار  

  300000        ارباح محتجزة  

  200000    الضريبة المقدرة علي ربح العام  

  

بافتراض ) ق(       المطلوب اعداد قيود االستبعاد المتعلقة بحساب االستثمار للشركة القابضة                 

12/  :من سوق المال في كل من الحاالت التالية) ت( اشترت اسهم انها في  31

18 -أ سهم بتكلفة   -ب  . جنيه للسهم سهم بتكلفة   . جنيه للسهم 100000 20 100000

. جنيه 1540000  -ج سهم بتكلفة اجمالية  80000

1400000   -د سهم بتكلفة اجمالية   . جنيه 80000

26 -هـ  سهم بتكلفة   . جنيه للسهم 40000

بتكلفة ) ت( سهم اشتريت مباشرة من شركة   . ج للسهم 20  -و 300000

 تـشكل   - هي ارباح محتجزة مخصـصة       -رأس المال من الهبات واالحتياطيات      : ملحوظة(

 البـاب   - للمؤلف   المحاسبة المالية المتوسطة  حقوق ملكية، لمزيد من التفصيل راجع كتاب          

  )الثاني والباب الثالث

  

بمبلغ  ) ل(من اسهم الشركة    %  بشراء  ) ك( قامت الشركة     × / / في  )  )200 80 19 0 1 1  الـف   8

10 سهم من اسهمها بقيمة اسمية        جنيه وقيمة سـوقية     جنيه نقدا باالضافة الي اصدار       15000

70  ):بالجنيه(وفي هذا التاريخ كانت ارصدة حسابات ميزانية الشركتين كما يلي .  جنيه للسهم
الشركة ت                    الشركة ق
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  200000    800000    اصول متداولة 

  800000   3400000  )الصافي(اصول ثابتة 

  200000    600000     التزامات متداولة

  300000    1800000  التزامات طويلة االجل

  100000    400000    رأس مال االسهم

  100000    500000   رأس المال االضافي

  300000    900000    ارباح محتجزة

  

فاذا علمت ان استثمار ق تمت المحاسبة عليه بطريقة الشراء وان القيمـة الدفتريـة                 

 الف جنيه ولالصول الثابتـة      60تقل عن قيمتها السوقية بمبلغ        ) ت(صول المتداولة للشركة    لال

400  . الف جنيهتقل بمبلغ 

  .تصوير الميزانية المجمعة بعد الشراء مباشرة:      المطلوب

9(  :المطلوب حل التمرين السابق في الحالتين التاليتين) 

  .زانية المجمعةطبقا للمتطلبات المصرية العداد المي: اوال

تقل عن قيمتها السوقية بمبلغ  ) ت(بافتراض ان القيمة الدفترية لالصول المتداولة للشركة        : ثانيا

120 الف جنيه،  ولالصول الثابتة تزيد القيمة السوقية لها عن القيمة الدفترية بمبلغ                80 

  .الف جنيه

  

هم شركة القمـر بمبلـغ    من العام الحالي قامت شركة الشمس بشراء كافة اس          / في  )  )2 1 1 10 

  ):بالجنيه(وفيما يلي ميزانيتي الشركتين قبل شراء االسهم مباشرة . مليون جنيه نقدا
شركة القمر شركة الشمس            

  800000    2900000      نقدية

  950000   1800000      مخزون

)اوراق مالية(استثمارات 

  300000         طويلة االجل

  200000    700000      اراضي

  650000    2500000  )صافي(عدات مباني وم
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  1100000   1600000    التزامات متداولة

  300000   2000000  التزامات طويلة االجل

قيمة(رأس مال االسهم 

  200000    600000  ) جنيه للسهم10  اسمية 

  400000   1300000    راس مال اضافي

  900000    2400000    ارباح محتجزة

  

عناصر ميزانية شركة القمر التي تختلـف عـن قيمتهـا                وفيما يلي القيمة السوقية لبعض           

  :الدفترية

1100000      مخزون     جنيه

  260000  اوراق مالية طويلة االجل   

  400000      اراضي   

  740000  )صافي(مباني ومعدات   

  250000  التزامات طويلة االجل  

  :المطلوب

.  / 1اعداد ورقة العمل الالزمة العداد الميزانية المجمعة في )  1 1

/ 1اعداد ورقة العمل الالزمة العداد الميزانية المجمعة في         )   بفرض ان شـركة الـشمس       1

سددت مبلغ 

2

90 جنيه مقابل شراء   .من اسهم شركة القمر%  1500000

  

المطلوب اعداد الميزانية المجمعة في التمرين الـسابق طبقـا لطريقـة دمـج مـصالح                ) 11(

  :المساهمين في الحالتين التاليتين

18000 شركة الشمس باصدار   قامت  -أ   الف سهم من اسهمها مقابل اسـتبدالها بعـدد    50 

  .سهم من اسهم شركة القمر

18000  قامت شركة الشمس باصدار       -ب   الف سهم من اسهمها مقابل استبدالها بعـدد           75 

  .سهم من اسهم شركة القمر
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من اسهم شركة الصلب بمبلغ      %  قامت شركة الحديد بشراء     )  )84800 80 نيـه فـي اول      ج 12

  ):بالجنيه(وكانت ميزانية شركة الصلب كما يلي في هذا التاريخ . يناير من العام الحالي
-----------------------------------------------------------  

  12000      دائنون    15000        نقدية

  30000    رأس مال االسهم   20000        مدينون 

  50000    ارباح محتجزة    30000        مخزون

  12000 استثمارات طويلة االجل في اوراق مالية

  11000    )صافي(االت ومعدات 

  4000      حقوق اختراع

  

  :     وقد اوضحت دراسة اصول والتزامات شركة الصلب ما يلي

  القيمة العادلة بالجنيه          

  40000        مخزون  

  15000  استثمارات طيلة االجل في اوراق مالية  

  20000    )صافي(االت ومعدات   

  12000      حقوق اختراع  

  .اما باقي عناصر ميزانية شركة الصلب فقيمها ال تختلف عن القيم الدفترية  

  .اثبات القيود الالزمة لشركة الحديد بشأن االستثمار واالستبعاد: المطلوب

  

فيما يلي ميزانية شركة س للتكرير وبيع البترول وميزانية شركتي ص، ع  للتنقيب عـن                ) 13(

بااللف جنيه  ):ل في البترو ) × / /19 2 12 31
شركة ص                شركة س

شركة ع  

  1100    570    10400          نقدية

27300  استثمارات في اوراق مالية قصيرة االجل 

  3200    1200     29000          مدينون

  1500                اوراق قبض

  10800    2240    55900          مخزون
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  3900    187000        )صافي(اصول ثابتة 
  14600  

  200    100    4320         اخرياصول

  ـــــ           ـــــ  ـــــ           
          313920    8010    31400  
  1800    1200   36900          دائنون

  1500          )لشركة ع(اوراق دفع 

  100            التزامات اخري

  700    570    1820        مصروفات مستحقة

  10000        100000        قرض السندات

100قيمة اسمية : رأس مال االسهم  100000  ج للسهم

10قيمة اسمية : رأس مال االسهم  2000      ج للسهم

174قيمةاسمية :رأس مال االسهم   17400          ج للسهم

  1800    47800       رأس المال االضافي

  1500    840          27400        ارباح محتجزة

  ــــــ   ـــــ  ــــــ          
          313920    8010    31400  

  

× 19وفي اول يناير        شركة س بشراء حصة تسمح لها بالسيطرة علي شركتي           قامت 3

وقد تم اقتناء اسهم شركتي ص،      . ص، ع بحيث تضمن للشركة س الحصول علي البترول الخام         

  :ع  كالتالي

26 شراء - الف سهم من بورصة االوراق المالية بسعر   . جنيه للسهم 160

80 الحصول علي    - الف سهم من اسهم الشركة ع مقابل اصدار           الف سهم من اسـهم      90

×وفي  . تقدم لمساهمي الشركة ع   ) س(الشركة   / /19 3 1  بلغ سعر سهم الشركة س في       1

250  . جنيهسوق االوراق المالية 

عــالج الفــروق   ( × / / 19اعــداد قائمــة المركــز المــالي المجمعــة فــي : المطلــوب 3 1 1

Differentials  ). كشهرة او طبقا لمتطلبات المعايير المحاسبية المصرية
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× / / في  )  )19 1 4 1 بحيث ) ج(،  )ب(حصتين من اسهم رأس مال شركتي       ) أ( اشترت الشركة    14

وفيما يلي ميزانية الـشركات الـثالث عقـب         . السيطرة علي نشاطات الشركتين   ) أ(تتيح لشركة   

  ):بالجنيه(الشراء 
)ج(شركة             )أ(شركة   )ب(شركة 

  3500    1500     4000        نقدية

  12500    9000     11000        مدينون

  10000    4500    8000    اصول متداولة اخري

  :استثمارات مالية

320       50000   )ب( سهم في شركة 

540       51000   )ج( سهم في شركة 

  54000    41000    30000      )صافي(اصول ثابتة 

  10000    24000    26000      اصول اخري

        _______  _______  _______  
        180000    80000    90000  
        ==========          ==  ======  

  15000    5000    14000        دائنون 

  8000    12000    6000    التزامات متداولة اخري

  11000    3000    15000    التزامات طويلة االجل

  قيمة(رأس مال االسهم 

  60000    40000 100000     )  جنيه للسهم10    اسميه 

  2000     4000      رأس مال اضافي

4000(    18000    41000    )عجز(ارباح محتجزة   )

        _______  _______  _______  
        180000    80000    90000  
        ======  ======  ======  

  

× / / 19تصوير الميزانية المجمعة في     :   المطلوب   1 4 عالج الفروق طبقا لمتطلبات المعـايير       (1

  ).المحاسبية المصرية
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×  :ب كالتالي كانت ميزانيتي شركة الحديد وشركة الصل / / في )  )19 1 6 1 15
شركة الصلب           شركة الحديد

52000    100000        نقدية     جنيه

  125000    200000        مدينون

  100000    300000      اوراق قبض

375000        مخزون  225000          

   700000    استثمار في شركة الصلب

  700000    825000    )بالصافي(اصول ثابتة 

  ـــــــ  ـــــــ        
        2500000   1202000  
        =======  =======  

  150000    100000        دائنون

  2000        مصروف فوائد مستحقة

  300000    500000      اوراق دفع

  قيمة(رأس مال االسهم 

  500000    1500000    )جنيه للسهم10   اسمية 

  250000    400000      ارباح محتجزة

  ــــــ  ـــــــ        
        2500000    1202000  
        =======  =======  

  :  وقد اثبتت كل اصول شركة الصلب بقيمها العادلة فيما عدا ما يلي 
  قيمة عادلة  قيمة دفترية        

265000    225000      مخزون     جنيه

  750000    700000  )بالصافي(اصول ثابتة   

        ------  -------  
        925000     1015000  

× قامت شركة الحديد بشراء       بمبلـغ   من اسهم شركة الـصلب    %  / / 80وفي     19 1 6 1

700000  :فاذا علمت ما يلي.  جنيه نقدا
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ـ  المدينون لشركة الصلب مبلغ       / يتضمن ح  الف جنيه مطلوبة مـن شـركة      25 -

  .الحديد

ـ  -  الف جنيه دين علي شـركة الـصلب،      50اوراق القبض بشركة الحديد مبلغ      /  يتضمن ح

ولم .  جنيه 2000ن  بلغت الفوائد المستحقة علي هذا الدي     ) تاريخ الميزانية (وفي اول سيونية    

  .تثبت شركة الحديد هذه الفوائد بدفاترها

.  × / / 19اعداد الميزانية المجمعة لشركة الحديد والصلب في  : المطلوب   1 6 1
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المراجع العربيــة: اوال

  

مكتبـة التكامـل،    : الزقازيق (محاسبة الشركات احمد هاني بحيري حماد، محمد شريف توفيق،        

1998.(

) تابع (215 العدد الوقائع المصريةالمعايير المحاسبية كإطار مكمل للنظام المحاسبي الموحد، 

 لسنة 2644قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم  و،1996 سبتمبر 23 -
،  بشأن اعتماد وسريان معايير المحاسبية كإطار مكمل للنظام المحاسبي الموحد1996

  .167 - 2ص 

  ).1990دار السالسل، : الكويت(،  نظرية المحاسبةعباس مهدي الشيرازي، 

.2002 جامعة القاهرة ،، كلية الهندسةالحاسب االلكتروني عبد الحكم فضل ايوب، 

المحاسـبة عـن    :  المجلد االول  -المحاسبة المالية محمد احمد العظمة، يوسف عوض العادلي،       

).1986ذات السالسل، : الكويت(االصول 

المحاسـبة عـن    :  المجلد الثاني  -المحاسبة المالية  محمد احمد العظمة، يوسف عوض العادلي،     

).1986ذات السالسل، : الكويت(ات المساهمة مصادر االموال والتقارير المالية للشرك

اندماج الشركات  :  المجلد  الثالث   -المحاسبة المالية محمد احمد العظمة، يوسف عوض العادلي،       

).1989ذات السالسل، : الكويت(المساهمة وتصفيتها والقوائم المالية الموحدة 

 –بادئ المحاسبة الماليـة  م  حامد عبد المعطي شعبان، عيشة السيد عطية،محمد شريف توفيق، 
.2001/2002مدينة مكتبة ال:  ، الزقازيقالجزء االول

تطبيقات الحاسب االلـي    بالمحاضرات و  2CD مقدمة المحاسبة المالية مع   محمد شريف توفيق،    
: ، الزقـازيق )الكتاب االول في سلسلة المنهج المعاصر في المحاسـبة        (تحت نظام النوافذ  

 شارع سعد   76 –تاذ للتصميمات الهندسية وخدمات الكمبيوتر       وشركة االس  مكتبة التكامل 

.2003  برج زينة الزقازيق،–زغلول 

 
REFERENCES 

مـــراجــــع الكتـــــــاب
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بالمحاضـرات   2CD  مـع  - الجـزء الثـاني      – مقدمة المحاسبة المالية  محمد شريف توفيق،    
الكتاب االول في سلسلة المنهج المعاصر في        (تطبيقات الحاسب االلي تحت نظام النوافذ     و

 وشركة االسـتاذ للتـصميمات الهندسـية وخـدمات         مكتبة التكامل : قازيق، الز )المحاسبة

.2003  برج زينة الزقازيق،– شارع سعد زغلول 76 –الكمبيوتر 

) الموحـدة (االندماج والقوائم المالية المجمعة     : المحاسبة المالية المتقدمة  محمد شريف توفيق،    
تاب الثالث في سلسلة المـنهج      الك (تطبيقات الحاسب االلي تحت نظام النوافذ     ب 2CD مع

.2003مكتبة التكامل : ، الزقازيق)المعاصر في  المحاسبة

 CD (Studentمـع   تطبيقات محاسبية متقدمة بأستخدام الحاسب االليف توفيق،،محمد شري

CD1, Postgraduate CD3)ــة ــالبرامج المرفق ــازيق ب ــة : ، الزق ــل مكتب التكام

 الكتاب مـن شـركة االسـتاذ للتـصميمات          ويطلب ايضا مع كل مرفقات     (2002/2003

). الزقازيق– منشية اباظة – شارع سعد زغلول 76الهندسية وخدمات الكمبيوتر 

التحلـيالت  ) 2: (االستخدامات العلمية للحاسب االلي تحت نظـام النوافـذ         محمد شريف توفيق،  
 الثـاني   الكتاب ( مع تطبيقات بحثية   - SPSSWINاالحصائية البحاث العلوم االجتماعية     

.1996مكتبة التكامل، الزقازيق، ) في سلسلة االستخدامات العلمية للحاسب االلي

التحليالت االحصائية لبحوث العلوم : دليل البرنامج التدريبي للحاسب االلي محمد شريف توفيق،
 3Postgraduate CD مع ،7ر5 اصدار - SPSSاالجتماعية باستخدام برنامج 

.98/1999 للتصميمات الهندسية وخدمات الكمبيوتر، شركة االستاذ: الزقازيق

الجداول االلكترونية اكسل : دليل البرنامج التدريبي للحاسب االليمحمد شريف توفيق، 
EXCEL  - 97 (8 اصدار – بناء الجداول واجراء الرسومات وبرمجة اكسل( ،
.98/1999شركة االستاذ للتصميمات الهندسية وخدمات الكمبيوتر، : الزقازيق

وزيع االلكتروني لمعلومات تقارير االعمال بالتطبيق      التمدي الحاجة لتنظيم    " شريف توفيق،    محمد

 ،"، واساليب التنفيذ والمحاسبة عن عمليات التجـارة االلكترونيـة          القطاع المصرفي  علي

 يوليـو   – كلية التجارة جامعة االسكندرية      –االفاق والتحديات   : مؤتمر التجارة االلكترونية  
  .314 – 239 المجلد االول، ص -2002
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ورقة عمل بشأن تشخيص اهم المشاكل الناجمة عن التجارة االلكترونيـة           " شريف توفيق،    محمد

 كليـة   –االفاق والتحديات   : مؤتمر التجارة االلكترونية   "علي المستوي القومي وسبل حلها    
  .677 – 673 المجلد الثاني، ص -2002 يوليو –التجارة جامعة االسكندرية 

تنفيذ عمليات التجارة االلكترونية والتحاسب الـضريبي       "،  نعيم فهيم حنا  . ، د  شريف توفيق  محمد

 – كلية التجارة جامعة االسكندرية      –االفاق والتحديات   : مؤتمر التجارة االلكترونية   ،"عنها
  .80 – 25 المجلد االول ، ص -2002يوليو 

مات تقارير االعمال ومدي الحاجة لتنظيم جانبـه        وزيع االلكتروني لمعلو  الت" شريف توفيق،    محمد

االدارة ) دورية(مجلة   ،" في القطاع المصرفي   متغيرات المفسرة دراسة اختبارية لل  : المالي
 العدد  – 41 المجلد   - المملكة العربية السعودية   – الرياض   – معهد االدارة العامة     – العامة

  . 162 – 107، ص 2001 ابريل –م 1422 محرم –االول 

:  االلكتروني علي شبكة االنترنت وتقيـيم جهـود تنظيمـه          المالي التقرير" شريف توفيق،    محمد

- العلمية لتجارة االزهـر   مجلة  ال ،" في القطاع المصرفي   المؤثرةدراسة اختبارية للعوامل    

  .275 – 229، ص 2001يناير  - 26العدد  ، جامعة االزهر–كلية التجارة بنين 

لدعم البحث  "  INTERNETانترنت"ف الشبكة الدولية للمعلومات توظي"محمد شريف توفيق، 

 بحث مقـدم الـي      -" تطبيق علي مجاالت البحث المحاسبي واالفصاح االلكتروني      : العلمي

 – كلية التجارة جامعة الزقـازيق       - المؤتمر العلمي الثاني لكلية التجارة جامعة الزقازيق      

). 1998 نوفمبر الزقازيق  –

تقييم الدارسين واعضاء هيئات التدريس لمقرر استخدامات الحاسب االلي "ق، محمد شريف توفي

 بحث -" دراسة اختبارية: علي مستوي مرحلة الماجستير بكلية التجارة جامعة الزقازيق

 كلية - بمؤتمر دور الحاسوب في التعليم التجاري وانعكاساته علي بيئة االعمالمنشور 

  ).1995 اكتوبر-امعة االمارات العربية المتحدة العلوم االقتصادية واالدارية بج

ة في بيالرئيسية لتطوير بناء المعايير المحاس رؤية مستقبلية نحو المحاور"محمد شريف توفيق، 

مجلة ، "منهج تنظيمي للسياسة المحاسبية علي المستوي الكلي: المملكة العربية السعودية
 - 167، ص )1987، سبتمبر 55، العدد ةممجلة االدارة العا:  الرياض (االدارة العامة

235.  

www.infotechaccountants.com/phpBB2/index.php 
 
 Page 155 of 158



www.infotechaccountants.com 
Prof.: Mohammed Sherif Tawfik 

 
 

قياس متطلبات العرض واالفصاح العام وتقييم مدي توافرها في التقارير " محمد شريف توفيق، 

، "المالية للشركات المساهمة وفي معيار العرض واالفصاح  بالمملكة العربية السعودية

، ص )1989 ، فبراير 61عدد مجلة االدارة  العامة، ال: الرياض (مجلة االدارة العامة

113-201.

تطوير النظام المحاسبي الستيعاب محاسبة وقوائم التدفقات النقدية كبديل " محمد شريف توفيق، 

، "ة لتطوير معايير المحاسبة السعوديةيدراسة اختبار: لقوائم مصادر واستخدامات االموال

 ص ،)1991، ابريل 70عدد مجلة االدارة العامة، ال: الرياض (االدارة العامة  مجلة 

85 - 157.  

تقييم اهم المعايير المحاسبية التي اصدرها الجهاز "محمد شريف توفيق وحمدي محمود قادوس، 

مجلة البحوث ، "المركزي للمحاسبات في ظل هدف اصالح المسار المحاسبي المصري
).1997 العدد االول، -كلية التجارة : الزقازيق  (التجارية

دراسة اختبارية الستخدام المدخل االيجابي في "فيق وحمدي محمود قادوس، محمد شريف تو

: الرياض (مجلة االدارة العامة، "بناء المعايير المحاسبية في المملكة العربية السعودية

  .162- 93، ص )1991، اكتوبر 72مجلة االدارة العامة، العدد 

ع االعمال واصالح المسار المحاسبي دور معايير المحاسبة في تطوير قطا"محمد شريف توفيق، 

كلية : جامعة المنصورة (مؤتمر تطوير قطاع االعمال في مصر، "منهج تنظيمي: المصري

.47، ص )1992التجارة، ابريل 

دور معايير المحاسبة في دعم سوق المال واصالح المسار المحاسبي "محمد شريف توفيق، 

، " المحاسبي لخدمة اهداف المستثمرينمنهج تنظيمي لتطوير العرض واالفصاح: المصري

كلية التجارة وادارة االعمال، جامعة (، العلمية للبحوث والدراسات التجارية المجلة

.178 - 148 ، ص 1991، المجلد الخامس العدد الثاني )حلوان، القاهرة

 1234العدد : القاهرة( االهرام االقتصادي، "حتمية االصالح المحاسبي"محمد شريف توفيق، 

.31ص ) 1992سبتمبر 

دليل اضافي عن الحاجة لتطوير تنظيم السياسة  المحاسبية في ظل "محمد شريف توفيق، 

دراسة اختبارية لتطوير القياس واالفصاح عن التدفقات النقدية : االصالح االقتصادي
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المؤتمر العلمي الثاني للجمعية العلمية 
).1993ابريل : القاهرة (للمحاسبة والمراجعة والنظم

االصالح المحاسبي في ظل : مالحظات محاسبية علي الئحة سوق المال"محمد شريف توفيق، 

، 16 - 14ص ) 1993 يونيه 1273العدد : القاهرة (االهرام االقتصادي، "توسيع الملكية

43.  

 25، العدد الجريدة الرسمية: القاهرة( باصدار قانون سوق المال 1992 لسنة 95قانون رقم 

).1992 يونيه 22 -مكرر

 22، العدد الجريدة الرسمية: القاهرة( بشأن قانون التأجير التمويلي 1995 لسنة 95قانون رقم 

).1995 يونيه 2 -مكرر

 باصدار الالئحة التنفيذية لقانون 1993 لسنة 135قرار وزير االقتصاد والتجارة الخارجية رقم  

).1993 ابريل 8 - 81 العدد الوقائع المصرية: القاهرة( المال، سوق

القاهرة  (القياس واالفصاح المحاسبي في معايير المحاسبة المصريةهشام حسن عواد المليجي، 

  ).1999دار النهضة العربية، : 

 الموحد المعايير المحاسبية كإطار مكمل للنظام المحاسبيالهيئة العامة لشئون المطابع األميرية، 
.1996، القاهرة لمسايرة المعايير المحاسبية الدولية

 مقدمة في المحاسبة الماليـة    يوسف عوض العادلي، محمد احمد العظمة، صادق محمد البسام،          

).1986ذات السالسل، : الكويت(
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   المتقدمـةالمحاسبــة الماليــة

ندماج والقوائم المالية المجمعة للشركات المساهمةاال
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  
  

ُثمَّ ُردُّوْا ِإَلى الّلِه َمْوَالُهُم اْلَحقِّ َأَال َلُه اْلُحْكُم َوُهَو 
   )62: األنعام (َأْسَرُع اْلَحاِسِبيَن 

  
  صدق اللـه العظيم              
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  

  

 تغيرات كبيرة علي المستويين العالمي والمحلي لمست مختلف حقبة الماضيةالت شهد  

جوانب المحاسبة، واحدثت تغيرات جذرية سواء من  ناحية اطارها الفكري او اسلوب ممارسة 

 واالستفادة من  مخرجاته او الفهم السليم لطبيعة المحاسبة ودراستها او اجراء  العمل المحاسبي

  .   بحوثها

  

فعلي المستوي العالمي اتجه عدد كبير من دول العالم الي تنظيم  السياسة المحاسبية له   

 Accounting Standardsمن خالل عدة اجراءات اهمها اصدار معايير المحاسبة 

 Conceptual Frameworkت تلك المعايير تحديد االطار الفكري وقد شمل. والمراجعة

للمحاسبة بحسب الظروف البيئية للدولة الي جانب تنظيم قدر مناسب من المزاوالت  

  -:وقد ترتب علي هذا  التغيير ما يلي.  المحاسبية بها بحسب تلك الظروف) الممارسات(

  

ية المعنية بتنظيم العمل المحاسبي في معظم  تحول اهتمام االجهزة والهيئات الرسمية والمهن-

 الي االهتمام بتحديد اهداف -الدول من العمل علي التوصل الي المباديء المحاسبية المقبولة 

لمحاسبية، هذا الي اوالخصائص النوعية لجودة المعلومات  المحاسبة ومفاهيمها وحدودها

الت المحاسبية بما يتالئم مع الظروف جانب صياغة المعايير او الضوابط المنظمة الهم المزاو

  .البيئية لكل دولة

  
  مـقـدمـــــــة

  
   التغيرات المحاسبية المعاصرة ومنهج الكتاب
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 تحول االهتمام من مجرد اعتبار المحاسبة اداة تسجيل وتبويب وتلخيص عمليات المنشأة الي -

اعتبار المحاسبة نظام معلومات متكامل او وسيلة قياس وايصال معلومات متعددة عن نشاطات 

أحتياجات قطاعات عديدة من المستفيدين لمعلومات المنشأة، بحيث تفي الي اكبر حد ممكن ب

  .متنوعة يحتاجونها الغراض االستثمار والتمويل والتقييم

  

 تحول االهتمام من تصوير الحسابات الختامية التقليدية الي اعداد قوائم وتقارير مالية متعددة -

والدخل الشامل تعكس مكونات وتفاصيل نتائج النشاط طبقا لنماذج متعددة من قوائم الدخل 

كما ترتب علي ذلك ايضا توجيه اهتمام متزايد نحو . والمركز المالي والتدفقات النقدية وغيرها

 وتطور سبل االفصاح - خصوصا للشركات المساهمة -مهام اعداد واستخدام التقارير المالية 

 معايير تنظيم عن المعلومات المالية وغير المالية في تلك التقارير من خالل تطبيق العديد من

  .المزاوالت

  

 فيما يتعلق بدراسة المحاسبة المالية فقد تحول االهتمام من اعتبارها مجموعة من الطرائق -

واالجراءات التي ينبغي تذكرها وتطبيقها بطريقة الية الي ضرورة دراسة ومتابعة تأصيلها 

لجوانب االجرائية طبقا  جنبا الي جنب مع ا،)االهداف والمفاهيم والمعايير والحدود(الفكري 

لمعايير المزاوالت وذلك لتسهيل فهمها من ناحية، والمكان تقييم نماذج القياس المختلفة 

  .خصوصا من حيث مدي وفائها باهداف التقارير المالية للمستخدمين من ناحية اخري

  

ا مذهال في  فيما يتعلق بتنفيذ العمل المحاسبي واقعيا، فقد شهد العقدان الماضيان ايضا تقدم-

واساليب وتكنولوجيا المعلومات وشبكات االتصال والمعلومات الدولية تقنية الحاسبات االلية 

تجهيز ومعالجة وحفظ واسترجاع البيانات عرف بثورة المعلومات، وقد ترتب علي هذا التقدم 

االنخفاض المستمر في اسعار الحاسبات واحجامها مع الزيادة المضطردة في امكاناتها 

ومنذ نهاية السبعينات اخذ هذا التقدم نمطا بالغ السرعة حيث انخفضت تكاليف . لمختلفةا

الحساب االلي بسبب انخفاض تكاليف االجهزة والبرمجيات، واصبح استخدام االنظمة 

وقد تأثرت  . االلكترونية للمعلومات في متناول معظم المنشأت وجزءا متكامال مع نشاطاتها
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 كما شهد العقد االخير ايضا تقدما مذهال في تقنية الحاسبات االلية وانظمة التشغيل الالتينية -

 Windows النوافذ ، واخيرا ظهور نظام تشغيل وشبكات المعلومات واالتصاالتوالعربية

 Object Oriented Programming شيئيةبرمجة الكائنات ال(العربية والبرمجة الشيئية 

(OOP) وما اعقبهما من تطوير األنظمة المحاسبية اآللية المتقدمة التي تعمل تحت نظام 

  ."انترنت" ومن خالل شبكة المعلومات الدولية النوافذ

  

هيره في الواليات المتحدة االمريكية، بدا اهتمام محاسبي   الش2001 سبتمبر 11 منذ احداث -

  .  بالمحاسبة المالية عن الكوارث واالزمات- علي المستوي العالمي والمحلي –متزايد 

  

 فيما يتعلق بالبحوث المحاسبية فقد اتجهت في االونة االخيرة نحو مجاالت الدراسات االيجابية -

Positive Theoryالفرضيات باستخدام االساليب االحصائية المتقدمة   والمعملية واختبار

البرامج االحصائية الجاهزة  ) حقائب(بمعاونة الحاسب االلي عموما ومن خالل استخدام حزم 

.  Computer Statistical Packages

        

وعلي المستوي المحلي فقد شهدت الساحة المصرية ايضا خالل الفترة االخيرة تغيرات   

كلية ضخمة شملت تحرير االسعار وتحرير التجارة الخارجية واسعار الصرف واتباع اقتصادية هي

سياسات مالية ونقدية متعددة تستهدف الحد من عجز الموازنة وترشيد االئتمان وتشجيع 

االستثمار الخاص، هذا عالوه علي صدور كل من قوانين االستثمار وقطاع االعمال العام 

وسوق المال والئحته التنفيذية، واتجاه الحكومة الواضح ) والتابعةالشركات المساهمة القابضة (

بدال من سياسات التخطيط المركزي الذي ) قاعدة توسيع الملكية(نحو تطبيق  سياسة الخصخصة 
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وفي ضوء هذه المتغيرات العديدة والمتالحقة الي جانب ان المكتبة العربية تزخر   

بالعديد من المؤلفات في اصول او مبادئ المحاسبة المالية، فيكون من االهمية بمكان ايضاح 

وابدأ بايضاح هدف . ا واهم االعتبارات التي روعيت في اعدادهسبب اضافة هذا الكتاب اليه

اندماج الشركات المساهمة واعداد (المحاسبة المالية المتقدمة عرض موضوعات  الكتاب وهو

(Student CD2)   محاسبية  مع ))الموحدة(القوائم المالية المجمعة  CD ملحقة بالكتاب تشمل

 بمنهج معاصر يتناسب مع اهم -علي الحاسب االلي ة محاسبية اساسية ومتقدمتطبيقات برامج 

  -:المتغيرات السابقة، وبصفة خاصة ما يلي

  

  . كمدخل للكتاب عرض اساسيات المحاسبة المالية بمفهومها المعاصر-

كما تقدم في )  تقارير وغيرها- يوميات -حسابات ( عرض مقومات نظام المحاسبة المالية -

 باللغة في الواقع العملي خصوصا بالتطبيق علي الحاسب االليقاعات الدرس مقارنة بوضعها 

  .الذي طوره المؤلف" نظام المحاسبة المالية علي الحاسب االلي"العربية طبقا لبرنامج 

 تقديم تعاريف المصطلحات الرئيسية المستخدمة اوال باول، مع مراعاة ان تكون التعاريف -

مقومات االطار الفكري المعاصر للمحاسبة دقيقة طبقا لنظرية المحاسبة ومتمشية مع 

Conceptual Framework  .  واهم  توصيات المجامع المهنية المختصة

باللغة العربية باستخدام الحاسب والقوائم المجمعة  بيان اسلوب اعداد القوائم والتقارير المالية -

 تتضمن CDليزر ) قرص(لحق به اسطوانة ي نهوفي هذا الشأن فأن الكتاب يتميز با. االلي

اعداد  لتحقيق اهداف الكتاب خصوصا - اعدت خصيصا بواسطة المؤلف -مجموعة برامج 

باللغة العربية، بحيث يمكن تحت نظام النوافذ التقارير والقوائم المحاسبية علي الحاسب االلي 
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WINDOWS 

OOP).  شيئيةباستخدام برمجة الكائنات ال

  

وبناء عليه يمكن القول بأن الكتاب يقدم من ناحية موضوعات اساسيات المحاسبة   

قا لمحتويات هذا المقرر المعتمدة طبقا لما يجب ان يعرض طبوالمحاسبة المالية المتقدمة المالية 

 - وغير مسبوقه -اضافة ملموسة من اهم الجامعات المعترف بها، ومن ناحية اخري يقدم 
 من بأستخدام الحاسب االلي باللغة العربيةالتي يتناولها بشأن تنفيذ العديد من المهام المحاسبية 

  .2Student CDخالل 
  

لكتاب تسهيل مهمة اكتساب المعرفة المحاسبية وباالضافة الي ما سبق فقد روعي في ا  

  :من خالل

  . وبدايته التركيز علي المصطلحات والتعاريف الهامة بصورة واضحة علي صفحات الكتاب-

 استخدام االشكال واالمثلة االيضاحية كلما كان ذلك ممكنا بما يتيح للدارس ادراك ترابط -

ايضاحية ) Transparenciesشفافات (ح المكونات، وللقائم بالتدريس استخدامها كشرائ

.هامة لقاعات الدرس

 بوضوح في بداية كل باب وملخص Learning Objectives تحديد االهداف التعليمية -

.النقاط الرئيسية به

 التسلسل المنطقي لموضوعات الكتاب وذلك بالبدء من المداخل، ثم االنتقال لتفاصيل المعالجات -

  . المختصةطبقا لمعايير المحاسبة) خصوصا المستحدثة(رير المالية المحاسبية واعداد التق

فهرس تفصيلي للمحتويات بحيث يوفر للقاريء والقائم بالتدريس المرونة   تزويد بداية الكتاب-

  .الكاملة في اختيار الموضوعات المناسبة وفقا لتباين خطط الدراسة وخلفيات الدارسين

مثلة المحلولة وامثلة المراجعة واسئلة المناقشة وتمرينات  تزويد الكتاب بعدد كاف من اال-

  .قصيرة وتمرينات شاملة
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 تزويد الكتاب بمحتويات صفحة المؤلف العربية -

http://mstawfik.tripod.com/sherif.htm  كما تظهر علي الشبكة المعلومات الدولية 

  ".انترنت"

 عليه CDبقرص ليزر  – الول مرة في مرجع محاسبي عربي – تزويد الكتاب -
نظام المحاسبة المالية علي الحاسب "نسخة تدريبية مصغرة من برنامج المؤلف 

بحيث يتيح للدارس انشاء دليل الحسابات واجراء قيود اليومية وترحيلها " االلي
لحسابات االستاذ واعداد ميزان المراجعة والقوائم المالية علي الحاسب االلي باللغة 

  .راق عمل اكسل المبرمجة العداد القوائم المجمعة علي الحاسبالعربية، كذلك او
  

 كما استخدم في  "المنهج المعاصر في المحاسبة" ويود المؤلف االشارة الي ان مفهوم  

هذا الكتاب يشير الي المنهج القائم علي تحقيق وظائف المحاسبة المالية بشأن قياس وايصال 

ية واالجتماعية لخدمة اهداف فئات المستخدمين او المعلومات عن نشاطات الوحدات االقتصاد

: متخذي  القرارات ، وذلك في ضوء

مقومات االطار الفكري )    . للمحاسبة )Conceptual Framework 1

 الصادرة عن التنظيمات المحاسبية Accounting Standardsالمعايير المحاسبية ) 2(

  .حليالمهنية واالكاديمية علي المستويين العالمي والم

 النظمة المحاسبة المالية بما يتمشي Computer Processingمقومات التشغيل االلي ) 3(
  . العربية)OOP(مع احدث ما وصلت اليه صناعة البرمجيات 

  

سلسلة " في ثالثالكتاب الويجدر في هذا الشأن االشارة الي ان هذا المؤلف يمثل   

Modern Approach  :والتي تتضمن، "  في المحاسبةالمنهج المعاصر 
ي تحت        بالمحاضرات  و     CD مقدمة المحاسبة المالية مع   :  الكتــــاب األول  ات الحاسب االل تطبيق

.نظام النوافذ
اني اب الث طة:   الكت ة المتوس بة المالي   Intermediate Financial Accounting  المحاس

ات علي الحاسـب االلـي تحـت نظـام          ملحق للتطبيق الشركات المساهمة مع    
.النوافذ

www.infotechaccountants.com/phpBB2/index.php 
 Page 8 of 187



www.infotechaccountants.com 
Prof.: Mohammed Sherif Tawfik 

 

اب الثالث   ة   : الكت ة المتقدم االنـدماج   Advanced Financial Accounting  المحاسبة المالي
تطبيقـات   لل CD للشركات المساهمة مع  ) الموحدة(والقوائم المالية المجمعة    

.علي الحاسب االلي تحت نظام النوافذ

 Studentرفق به م( تطبيقات محاسبية متقدمة بأستخدام الحاسب االلي: الكتاب الرابع 

3Postgraduate CD, 1CD(.  

  

وقد روعي في جميع كتب هذه السلسلة اهم التغيرات المحاسبية المعاصرة السابق   

التدفقات النقدية ضمن  تناول االتجاهات المستحدثة العداد تقاريرتاالشارة اليها، باالضافة الي 

  . وغيرهاالتقارير المحاسبية ذات الغرض العام

  

  المتقدمةفيهدف اساسا الي تغطية موضوعات المحاسبة الماليةثالث  للكتاب الوبالنسبة  

بواقع اربع (بمنهج معاصر مع تنفيذ بعض تطبيقاتها علي الحاسب االلي في فصل دراسي واحد 

، وذلك للدارسين في الجامعات والمعاهد العليا الذين سبق لهم ) اسبوعا تقريبا17ساعات  لمدة 

  :كما يمكن ان يخدم الكتاب الفئات التالية. المحاسبة المالية) اصول او مبادئاو (دراسة مقدمة 

 فئات الدارسين التي تحتاج لمقدمة شاملة في المحاسبة المالية وتقاريرها المالية في القطاع -

الخاص طبقا للمنهج المعاصر، وذلك المكان متابعة ودراسة موضوعات المحاسبة المالية 

  .ة وباقي فروع المحاسبةالمتوسطة والمتقدم

.في موضوعات المحاسبة الماليةباللغة العربية  فئات المهتمين بتطبيقات الحاسب االلي -

علي باللغة العربية  فئات المهتمين بتصميم وتشغيل انظمة المعلومات المحاسبية عمليا -

  .الحاسب االلي

والتقارير المحاسبية المالية  فئات المشاركين في دورات تدريبية تتعلق باعداد البيانات -

باسلوب يدوي او ) التغيرات في حقوق المالك والتدفقات النقدية(خصوصا المستحدثة منها 

  .علي الحاسب االلي

فئات المهتمين عموما بالتنمية الذاتية للمعارف والمهارات المتعلقة بتجهيز ومعالجة البيانات  -

  .المحاسبية يدويا وبأستخدام الحاسب االلي
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ات المهتمين باعداد القوائم المالية المجمعة للشركات المساهمة وكذا تطبيقاتها علي فئ -

  .الحاسب االلي

  

ويراعي في كل حالة اختيار عناصر الكتاب بحسب هدف المقرر والتأهيل العلمي   

السابق للدارسين، كما يوصي باالطالع علي قائمة مراجع الكتاب الختيار المصادر المحاسبية 

  . متعلقة بالحاسب االلي المناسبة للمقرر المطلوب تغطيتهوتلك ال

  

  

 واخيرا اسأل اهللا عز وجل ان اكون قد وفقت في تقديم مادة علمية وعملية تثري   

  .المكتبة العربية وتعود  بالنفع علي امتنا، واهللا من وراء القصد

  

  

  محمد شريف توفيق. د            

  

  2003يناير 

  

  

www.infotechaccountants.com/phpBB2/index.php 
 Page 10 of 187



www.infotechaccountants.com 
Prof.: Mohammed Sherif Tawfik 

 
 

  
  

  
 

 – باللغة العربية    "نظام المحاسبة المالية علي الحاسب االلي      Software برنامج    "

 7+  يومـا    120 بفترة   TRYمقيدة الصالحية   / محدودة االمكانيات   (نسخة تدريبية   
وبدون التقارير  وبدون االنظمة الفرعية للعمالء والموردين والمخزون،        -) ايام سماح 

وبدون ملفات المساعدة، وبدون اجراءات االقفـال فـي         ) للقوائم المالية (الكريستالية  

 قوائم ماليـة    – ميزان مراجعة    – استاذ   -يومية  : وتشمل هذه النسخة  . نهاية الفترة 

وهي نسخة مصغرة تناسب االحتياجات التدريبية للدارس مـستخرجة         (متعددة عادية   

 –)  الكامل للمؤلف والمخصص اصال للمنشأت المستهدفة للربح       من البرنامج االصلي  

 
CD Programs Included with the Book 

علي قرص ليزر بيان باسماء برامج الحاسب االلي المرفقة بالكتاب 
   وملخص اهم محتويات وخصائصCD2مدمج 

"برنامج نظام المحاسبة المالية علي الحاسب االلي "
Financial Accounting System on PC 

  
                محمد شريف توفيق. د. اعداد أ

ACCOUNTRONIC Software  
AccountSoft Inc. 
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ضـرورة ان يكـون     ويراعـي   . setup.exeCabs وتوابعه   

 .1GL\:C في الدليل الفرعي installationالتركيب 
  

يـستخدم لتركيـب   .  التنفيذي لبرنامج نظام المحاسبة المالية  الملف: GL.exe ملف

وفي هذه الحالة يقوم المستخدم     . عذر التركيب من الملف السابق     ت حالة فيالنظام فقط   

 الملف  هذا Copy ثم يقوم بنسخ     ،C:\GL1 الدليل او المجلد الفرعي      بأنشاءبنفسه  

)GL.exe (  وملفMSVBVM60.DLL داخل الـدليل الفرعـي       الي C:\GL1 .

ـ       وال. GL.exeويتم بدء التشغيل من الملف       بة  يمكن تركيب برنامج نظـام المحاس
 Windows Millennium عليها نظـام التـشغيل   المركبالمالية علي األجهزة 

.  للحماية ال يعمل مع نظام التشغيل االخير فقـط         المستخدم Lock ان برنامج    بسبب
 ينصح المؤلف بان يقوم المستخدم بتحديث نظـام تـشغيله الـي             االخيرةوفي الحالة   

Windows 2000 او Windows XP، كيب وتشغيل نظـام   يستطيع تروبذلك
 . تامةبكفاءةالمحاسبة المالية 

 ومعظم ملفات الـ    ، Autorun.inf، Menu.exe وملفات SRC الفرعي   الدليل

RootAuto Run هي الالزمة للتشغيل التلقائي : االخري  . المدمجللقرص   
Slide Show ملف العروض الصورية  لعرض شـرائح   Power Point  كـل 

 اسم الملف   -"  نظام المحاسبة المالية علي الحاسب االلي      برنامج"شاشات ومحتويات   

FAS2.pps. 
ورقـة  (اعداد ورقة عمل التسويات الجردية وقوائم الدخل والمركز المـالي            برنامج   

 EXCELاكـسل  عمل مبرمجة بازرار الشاشة معدة من برنامج الجداول االلكترونية     

 .WSA.xlt  اسم الملف- الباب االول بالكتاب -)باللغة العربية
ورقة عمـل   ( حل مثال ورقة عمل التسويات الجردية وقوائم الدخل والمركز المالي            

 باللغة  EXCELاكسل  مبرمجة بازرار الشاشة معدة من برنامج الجداول االلكترونية         

 .WSA1.xls اسم الملف - الباب االول بالكتاب -) العربية
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عدة  كل تعليمـات المـسا   help ملفات  helpgl.doc, helpgl.htm  باللغـة 

 .للمؤلف" نظام المحاسبة المالية علي الحاسب االلي"العربية لبرنامج 
 لبيان حدود وامكانيات وحماية الملكية الفكرية لمحتويـات هـذا           Text ملف النص    

  .Disclaimer محمد شريف توفيق txt. اسم الملف -الكتاب وقرص الليزر 
 Power Pointالعروض الـصورية  ملفات  :  Lectures ملفات الدليل الفرعي

 .لكل المحاضرات التي سبق تقديمها لمقرر مقدمة المحاسبة المالية
ملفات اكسل الوراق العمل المبرمجة  : Int Acc Adv Acc ملفات الدليل الفرعي 

 .لمقرري المحاسبة المالية المتوسطة والمحاسبة المالية المتقدمة
  

 محمية بقانون حماية الملكية الفكرية الكتابالمرفقة بهذا جميع برامج الحاسب االلي الواردة و(

) علي موافقة كتابية من المؤلفالحصول يحظر النشر واالقتباس قبل – 2002لسنة 

 
بـصورته  " برنامج نظام المحاسبة المالية علي الحاسب االلـي       "لمزيد من التفاصيل عن     

  ":انترنت"بكة المعلومات الدولية  يرجي زيارة المواقع التالية للبرنامج علي ش–الكاملة 
  :نظام المحاسبة المالية علي الحاسب االليبرنامج 

  
http://mstawfik.tripod.com 

http://mstawfik.tripod.com/accountronic 
http://www.mstawfik.7p.com 

http://mstawfik.tripod.com/sherif 
http://mstawfik.tripod.com/sherif.htm 

http://www.geocities.com/sherif_tawfik/accountronic.html 
http://www.sherif_software.peachhost.com 

Sٍlide Show  http://members.tripod.com/MSTawfik/fas1.htm 

  
  :لمحة سريعة عن اهم خصائص البرنامج الكامل

 "نظام المحاسبة المالية علي الحاسب االلي"
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ACCOUNTRONIC Software  قمحمد شريف توفي. د. اعداد  أ 

  
  

  

  
  

 )شكل الشاشة الرئيسية للبرنامج(
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برنامج لنظام المحاسبة المالية متكامل باللغة العربية علي الحاسب االلي تحـت             •

 .نظام النوفذ العربية

 .متعدد الشركات •

 تسمح بالتكبير والتـصغير  Crystal Reportsتقارير مالية كريستالية متعددة  •

 .والطباعة

ستمر ومحدث اوال باول علي الشاشة للمجموعات المحاسبية الرئيسية         عرض م  •

 – االصـول الثابتـة      –مجموع قـيم االصـول المتداولـة        : بعد كل قيد لما يلي    

 – االيـرادات    – حقـوق الملكيـة      – االلتزامات الثابتـة     –االلتزامات المتداولة   

 كذلك عرض مـستمر ومحـدث اوال بـاول علـي          .  صافي الدخل  –المصروفات  

 .الشاشة لقائمة المركز المالي طبقا لمعايير المحاسبة المصرية

 ، مع اربعة WIN Help ، HTML Help: تعليمات المساعدة باللغة العربية •

 .امثلة ايضاحية شاملة لالنظمة الفرعية للعمالء والموردين والمخزون

 .استاذ مساعد واستاذ عام •

 .زون والفواتيرانظمة فرعية متكاملة للعمالء والموردين والمخ •

 .انظمة المخزون الدوري والمستمر •

 .لقائمة المركز المالي وطبقا لمعايير المحاسبة المصرية) معاصر(عرض عادي  •

عرض قوائم المركز المالي والدخل واالرباح المحتجزة والتدفقات النقدية في أي            •

 .وقت

 .انترنت من داخل البرنامج) عارض(متصفح  •

ـ  التجـارة  خاصـية  • -E-Commerce/Eالمحاسـبة االلكترونيــة  /ةااللكتروني

Accounting :      بحيث يجعل متصفح    البرنامجيمكن باالتفاق مع المؤلف تعديل 

 علي شبكة االنترنت،    للشركةانترنت بالنظام يفتح علي موقع التجارة االلكترونية        

 ثـم   االلكترونيـة، فيقوم المحاسب بالحصول من الموقع علي بيانات المبيعـات          
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 حـسابات  بياناتشرة لحسابات المبيعات االلكترونية المختصة بقواعد     يدخلها مبا 

 .Online Accounting Processingالنظام 

:التالية" االنترنت "مواقع من التفاصيل راجع لمزيد
http://mstawfik.tripod.com/sherif.htm                                     

http://mstawfik.tripod.com                                     
http://mstawfik.tripod.com/accountronic                                     

http://www.mstawfik.7p.com                                     
http://mstawfik.tripod.com/sherif                                     

http://www.geocities.com/sherif_tawfik/accountronic.html                                     
http://www.sherif_software.peachhost.com  

ٍ             http://members.tripod.com/MSTawfik/fas1.htm  

  

  

  الماليــة نظـام المحاسبـة برنامج
   الحاسـب االلـيعلي 

2 اصـدار – العربيـة باللغة
  

 شريـف توفيـقمحمـد. د. أ : داعدا
المحاسبة الفلسفة في دكتوراه

   المتحدةبالواليات والية بنسلفانيا جامعة
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 مركز البحوث والدراساومديرسبة المالية   ت التجارية المحاأستاذ

الزقازيق التجارة جامعة كلية
Email: sherif_tawfik@yahoo.com  

http://mstawfik.tripod.com 
http://mstawfik.tripod.com/accountronic 

http://mstawfik.tripod.com/sherif.htm 
http://www.mstawfik.7p.com 

http://www.sherif_software.peachhost.com 
) والطبع والنشر محفوظة للمؤلفالبرمجةجميع حقوق (

 للتصميمات الهندسية وخدمات الكمبيوتراالستاذشركة : الناشر  

987 ت – الزقازيق – منشية اباظة - زينةبرج –سعد غلول   2228/012 شارع 76
2002/2003  
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  بيان عناوين البريد االلكتروني ومواقع االنترنت للمؤلف
  
  

  
  

  نظام المحاسبة المالية علي الحاسب االلي
  محمد شريف توفيق. د. اعداد  أ 

  
  

  عناوين البريد االلكتروني للمؤلف: اوال
  

              sherif_tawfik@yahoo.com   
             sherif_tawfik@hotmail.com 

         mstawfik@accountancyworld.com 
  
  
  

  عناوين مواقع االنترنت للمؤلف: ثانيا
  
  

             http://mstawfik.tripod.com          
         http://mstawfik.tripod.com/accountronic  

           http://mstawfik.tripod.com/accountsoft  
             http://mstawfik.tripod.com/sherif    
             http://mstawfik.tripod.com/sherif.htm  

       http://mstawfik.tripod.com/accountronic.htm          
http://www.geocities.com/sherif_tawfik/sherif.html    

http://www.geocities.com/sherif_tawfik/accountsoft.html    
          http://www.sherif_software.peachhost.com  

ٍSlide Show  http://members.tripod.com/MSTawfik/fas1.htm 
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"ملفات :    Student CD1  باللغـة  "نظام المحاسبة المالية علي الحاسب االلـي 

 120 بفتـرة    TRYمقيدة الصالحية   / محدودة االمكانيات   ( نسخة تدريبية    –العربية  

 وبدون االنظمة الفرعية للعمالء والمـوردين والمخـزون،         -)  ايام سماح  7+ يوما  

وبـدون ملفـات المـساعدة، وبـدون        ) للقوائم المالية (وبدون التقارير الكريستالية    

 ميـزان   – اسـتاذ    -يوميـة   : خةوتشمل هذه النس  . اجراءات االقفال في نهاية الفترة    

وهي نـسخة مـصغرة تناسـب االحتياجـات         ( قوائم مالية متعددة عادية      –مراجعة  

التدريبية للدارس مستخرجة من البرنامج االصلي الكامل للمؤلف والمخصص اصـال           

 
CDs Available from Author 

  
ومحتويات اقراص الليزر المدمجة المتاحة من المؤلفبيان باسماء 

  
                محمد شريف توفيق. د. اعداد أ

  
ACCOUNTRONIC Software  

AccountSoft Inc. 
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- ملفات كتيب تعليمات المساعدة   -HTMLArabic Menu AutoRun. 
  

"ملفات   :  Student CD2  باللغـة  "نظام المحاسبة المالية علي الحاسب االلـي 

 120 بفتـرة    TRYمقيدة الصالحية   / محدودة االمكانيات   ( نسخة تدريبية    –العربية  

 وبدون االنظمة الفرعية للعمالء والمـوردين والمخـزون،         -)  ايام سماح  7+ يوما  

وبـدون ملفـات المـساعدة، وبـدون        ) للقوائم المالية (وبدون التقارير الكريستالية    

 ميـزان   – اسـتاذ    -يوميـة   : خةوتشمل هذه النس  . اجراءات االقفال في نهاية الفترة    

وهي نـسخة مـصغرة تناسـب االحتياجـات         ( قوائم مالية متعددة عادية      –مراجعة  

التدريبية للدارس مستخرجة من البرنامج االصلي الكامل للمؤلف والمخصص اصـال           

مقدمة المحاسـبة   " ملفات اكسل لمقرر وكتاب المؤلف       –) للمنشأت المستهدفة للربح  

مقدمة المحاسـبة   " لكل محاضرات مقرر     PPTعروض الصورية    ملفات ال  –" المالية

نظـام  " باللغة العربية لبرنامج المؤلـف       Help ملفات تعليمات المساعدة     –" المالية

 الملفات االساسية لموقع المؤلف علي شبكة       –" المحاسبة المالية علي الحاسب االلي    

اليـة المتوسـطة     ملفات اكسل المبرمجة لمقرري المحاسبة الم      – HTMLاالنترنت  

 .Arabic Menu AutoRun-ملفات كتيب تعليمات المساعدة   -والمتقدمة 
 

 Postgraduate CD3 : ملفات العروض الصوريةPPT لكل محاضرات مقرر 

نظـم المعلومـات    "، ومقـرر    "تطبيقات محاسبية متقدمة باستخدام الحاسـب االلـي       "

ات االساسـية لموقـع المؤلـف        الملف -بالدراسات العليا " واستخدامات الحاسب االلي  

 باللغـة   HTMLHelp ملفات تعليمـات المـساعدة       – العربي علي شبكة االنترنت     

 ملفات احـدث    –" نظام المحاسبة المالية علي الحاسب االلي     "العربية لبرنامج المؤلف    
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 ,PDFابحاث المؤلف المنشورة عن االفصاح االلكترونـي والتجـارة االلكترونيـة    
DOC –  ملفات برامج حل اهم نماذج بحـوث        – التحليالت االحصائية     ملفات حقيبة 

 .Adobe AcrobatArabic Menu AutoRun -  –العمليات 
  

 محمية بقانون حماية الملكية الفكرية الكتابجميع برامج الحاسب االلي الواردة والمرفقة بهذا (

)المؤلف علي موافقة كتابية من الحصول يحظر النشر واالقتباس قبل – 2002لسنة 

 
بـصورته  " برنامج نظام المحاسبة المالية علي الحاسب االلـي       "لمزيد من التفاصيل عن     

  ":انترنت" يرجي زيارة المواقع التالية للبرنامج علي شبكة المعلومات الدولية –الكاملة 
  :نظام المحاسبة المالية علي الحاسب االليبرنامج 

  
http://mstawfik.tripod.com 

http://www.mstawfik.7p.com 
http://mstawfik.tripod.com/accountronic 
http://mstawfik.tripod.com/accountsoft 

http://mstawfik.tripod.com/sherif 
http://mstawfik.tripod.com/sherif.htm 

http://www.geocities.com/sherif_tawfik/accountronic.html 
http://www.sherif_software.peachhost.com 

Sٍlide Show  http://members.tripod.com/MSTawfik/fas1.htm 
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  : منCDتطلب كل الـ 
  

  ) والنشر محفوظة للمؤلفوالطبعجميع حقوق البرمجة  (

  

  شركة االستاذ للتصميمات الهندسية وخدمات الكمبيوتر: الناشر

   –زيق  الزقا– منشية اباظة - برج زينة– شارع سعد غلول 76

  2228987/012ت 
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   الصفحةرقم                    

  الكتـــــاب محتويــات فهــرس

  
  التغيرات المحاسبية المعاصرة ومنهج الكتاب            : مقدمــــة* 
        ليزربيان باسماء برامج الحاسب االلي المرفقة بالكتاب علي قرص * 

CD ،المحاسبة المالية علي     نظام "برنامج اهم محتويات ملخص و 
  "                                                          االليالحاسب

     عناوين البريد االلكتروني ومواقع االنترنت للمؤلف               بيان* 
   المتاحة CD بأسماء ومحتويات اقراص الليزر المدمجة بيان* 

                                                   المؤلف من              
 
 

            سريعة الساسيات دورة المحاسبة الماليةمراجعة:  االول الباب
                          تقديم  1/1

  1/2         عن المحاسبة المالية وتعاريفها االساسيةموجزة لمحة

  1/3         المحاسبي طبقا لقواعد القيد المزدوجالقياس مقدمة

  1/4               المحاسبية الدورة

1/4         1/             الواجب المحاسبة عنها           العمليات تحديد

ا  2/                                                               ليومية        1/4

/ ال3/     لالستاذ                                                  ترحيل        4 1

/     غير المعدل                                        ميزان المراجعة4        1/4

/     التسويات                                                          5        1/4

/   بأثر التسويات                               المعدل ميزان المراجعة 6 /        4 1

/                                              القوائم المالية        اعداد        1/7 4

ا       الحسابات في نهاية الفترة                                    قفال /        1/8 4

ال     الختامية                                                  حسابات / /  1       9 4
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/                              ميزان المراجعة بعد قيود االقفال      10        1/4

/    )                                  التسويات( استخدام ورقة العمل 11        1/4

                            للمراجعةاسئلة

   المحاسبة المالية علي نظام"اساسيات تركيب وتشغيل ): 1( رقم الباب ملحق

  ؤلف                             اعداد وتطوير الم–"  االليالحاسب                 

    

  اعداد ورقة عمل التسويات الجردية وقوائم الدخل والمركز): 2( رقم الباب ملحق

EXCEL الكتاب واكسل لبرنامج علي الحاسب االلي طبقا المالي      

  
      المحاسبة عن اندماج الشركات المساهمة                    : ثانيالباب ال

                                                                       تقديم     2/1

    انواع االندماج                                                                         2/2

                      دوافع االندماج2/3

                 الدوافع االقتصادية لالندماج واالثر علي ربحية السهم2/4

                      طرق تصنيف االندماج2/5

                    طرق المحاسبة عن االندماج2/6

                طريقة الشراء للمحاسبة عن االندماج2/6/1       

            ) بداية العاممنالدمج (  طريقة دمج مصالح المساهمين 2/6/2       

  )                              مالدمج خالل العا(  طريقة دمج مصالح المساهمين 2/6/3       

    مقارنة بين نتائج تطبيق طريقتي الشراء ودمج مصالح المساهمين 2/7

                    واثارهما علي القوائم المالية
                       موقف معايير المحاسبة المصرية بشأن االندماج2/8

172  
                          اسئلة للمراجعة

                                                                            تمارين              

  
  

          )االستحواذ(اعداد القوائم المالية المجمعة في تاريخ االقتناء : لثالباب الثا
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                            تقديم3/1

                      تصنيف االستثمارات المالية3/2

                 المجمعة واغراضها  التعريف بالقوائم المالية3/3

    اسباب تفضيل حالة االقتناء او شراء غالبية االسهم علي باقي اشكال االندماج      3/4

                  اهمية القوائم المالية المجمعة ومحاذير تقييمها3/5

    اهم معايير اعداد القوائم المالية المجمعة وضوابط التضمين في القوائم المجمعة    3/6

              مقدمة اعداد قائمة المركز المالي المجمعة وطبيعة قيود االستبعاد3/7

           اعداد القوائم المالية المجمعة في تاريخ االقتناء باتباع طريقة الشراء3/8

              ) حقوق اقلية المساهمين(  مفهوم حقوق االقلية 3/8/1      

–من اسهم التابعة % 100 ملكية -  طريقة الشراء 3/8/2         

          تساوي تكلفة الشراء مع القيمة الدفترية لصافي اصول التابعة

  )حقوق اقلية(من اسهم التابعة % 100 ملكية اقل من -  طريقة الشراء 3/8/3      

   تساوي تكلفة الشراء مع القيمة الدفترية لصافي اصول التابعة        - 

–من اسهم التابعة % 100 ملكية -  طريقة الشراء 3/8/4         

          زيادة  تكلفة الشراء علي القيمة الدفترية لصافي اصول التابعة

  )  حقوق اقلية(من اسهم التابعة % 100 ملكية اقل من -  طريقة الشراء 3/8/5      

           زيادة تكلفة الشراء علي القيمة الدفترية لصافي اصول التابعة -

   نقص  -من اسهم التابعة % 100 ملكية -ريقة الشراء   ط3/8/6      

            تكلفة الشراء عن القيمة الدفترية لصافي اصول التابعة

   نقص -من اسهم التابعة % 100 ملكية اقل من -  طريقة الشراء 3/8/7      

            تكلفة الشراء علي القيمة الدفترية لصافي اصول التابعة

            عند اعداد القوائم المجمعة في تاريخ الشراء  اعتبارات اخري 3/9

              بالشركة التابعة) خزينة(  وجود اسهم خزانة 3/9/1      

              اجراء تسويات جردية بشركات التجمع قبل تجميعها3/9/2      

              القوائم المالية المجمعة طبقا لطريقة دمج مصالح المساهمين3/10

    اعداد القوائم المجمعة طبقا لطريقة دمج مصالح المساهمين3/10/1       
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                    %100 ملكية - 

    اعداد القوائم المجمعة طبقا لطريقة دمج مصالح المساهمين 3/10/2       

                )حقوق اقلية% (100 ملكية اقل من -

                     ة القوائم المالية المجمعة في حالة تعدد الشركات التابع3/11

             موقف المعايير المحاسبية المصرية:  المتطلبات المصرية3/12

                       وما سبقها بشأن اعداد القوائم المالية المجمعة
  ):17(ملخص المعيار المحاسبي المصري رقم : لثالملحق االول للباب الثا

  تثمارات في الشركات التابعة    القوائم المالية المجمعة والمحاسبة عن االس

                           وامثله عملية لتطبيقه    

  اعداد الميزانية المجمعة في تاريخ االقتناء :  لثالملحق الثاني للباب الثا

Student CD2      علي الحاسب االلي طبقا لبرنامج الكتاب                               
                          اسئلة للمراجعة

                          رينتما

  

                         اعداد القوائم المالية المجمعة بعد تاريخ االقتناء: رابعالباب ال
                             تقديم4/1

  ) اسهم(  طرق المحاسبة عن االستثمارات طويلة االجل في اوراق مالية 4/2

                 الشركات االخري في تاريخ االقتناء وبعده

                         طريقة التكلفة4/2/1     

                   طريقة التكلفة او السوق ايهما اقل4/2/2     

                       طريقة حقوق الملكية4/2/3     

    الميزانية المجمعة طبقا لطريقة حقوق الملكية في تاريخ االقتناء وبعده 4/3

                     مقارنة بطريقة التكلفة

  في تاريخ االقتناء) ميزانية/ ارباح محتجزة/ دخل(المالية المجمعة   القوائم 4/4

                    وبعده طبقا لطريقة حقوق الملكية
    )      17(استكمال االمثلة العملية لتطبيق المعيار المحاسبي المصري رقم : رابع ملحق الباب ال

                            اسئلة للمراجعة
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                            تمارين

  
  

                          مراجع الكتاب 

      المؤلف علي شبكة االنترنت) صفحة(موقع 
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  القوائم المالية المجمعة للشركات القابضة والتابعة

  

  

  رابعالبـــاب ال
  
  بعد تاريخ االقتناء) الموحدة(اعداد القوائم المالية المجمعة 
  

  

  :اهداف الباب
 التعربف بتطبيق طرق التكلفة، التكلفة او السوق ايهما اقل، حقوق الملكية للمحاسبة عن االستثمارات               -

ل بدفاتر الشركة القابضة بعد تاريخ االقتناء واعداد قائمة المركز المالي المجمعـة             المالية طويلة االج  
  .في هذا التاريخ

  . التعريف باعداد القوائم المالية المجمعة للدخل واالرباح المحتجزة-
قوق طبقا لطريقة ح  ) شراء االستثمارات المالية  ( بيان اعداد القوائم المالية المجمعة بعد تاريخ االقتناء          -

  .الملكية
  . بيان اعداد القوائم المالية المجمعة بعد تاريخ االقتناء طبقا لطريقة الشراء-
 استكمال بيان موقف المعايير المحاسبية المصرية التي اصدرها كل من الجهاز المركـزي للمحاسـبات          -

  ).ة الباب السابقواردة بدايتها بنهاي(ووزارة االقتصاد اخيرا بشأن اعداد القوائم المالية المجمعة 
  

يفترض الباب المام القاريء الكامل بمعالجات توزيعات االرباح في الـشركات المـساهمة            (

وباعداد القوائم المالية للدخل واالرباح المحتجزة والتوزيعات المقترحة لالرباح واثارها علي 

اسبة الماليـة   المح" لمزيد من التفصيل راجع الباب الثالث من كتاب          -قائمة المركز المالي    
  ) للمؤلف"المتوسطة
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  رابعالبــــاب ال
  
  بعد تاريخ االقتناء) الموحدة(اعداد القوائم المالية المجمعة 

  

  

   تقديم4/1
عرض الباب السابق بالتفصيل االجراءات المحاسبية العـداد قائمـة المركـز المـالي                

شراء االسهم بالشركة القابضة من     وقد تمت المحاسبة علي     . المجمعة في تاريخ اقتناء االستثمار    

ـ   . استثمار بالشركة التابعة في دفاتر الشركة القابضة وتحميله بتكلفة االسـتثمار          / خالل فتح ح

تضطر ) المستثمرة( فان الشركة القابضة     Postacquisition) االستحواذ(وعقب تاريخ االقتناء    

ة الحادثة في حقوق الملكية بالشركة      الجراء تعديالت علي هذا الحساب بناء علي التغيرات الالحق        

فعلي سبيل المثال عقب تاريخ االقتناء تتغير بالضرورة ارصدة حسابات          ). المستثمر فيها (التابعة  

قسم حقوق الملكية بميزانية الشركة التابعة بناء علي ارباح العام والتوزيعـات منهـا بالـشركة       

  .االخيرة

  

بة من اسهم او حقوق ملكية الشركة التابعة،        وطالما تمتلك الشركة القابضة حصة مناس       

 بدفاتر الشركة القابضة طبقا لنتائج نـشاط الـشركة          احداث تغيرات في حساب االستثمار    فيتعين  

لكي تتساوي تكلفة االستثمار مـع نـصيب الـشركة          (التابعة في نهاية االعوام الالحقة لالقتناء       

، مع مراعاة اثارها علي القوائم المالية       )ابعةالقابضة في حقوق المساهمين  الجديدة بالشركة الت       

في المحاسبة عن االستثمارات    " حقوق الملكية "ويتم اجراء هذه التغيرات طبقا لطريقة       . المجمعة

  .طويلة االجل
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في المحاسبة عن استثماراتها    " التكلفة"من ناحية اخري قد تتبع الشركة القابضة طريقة           

ب االستثمار في دفاترها بتكلفته االصلية دون اي تعـديالت          تبقي رصيد حسا  طويلة االجل، حيث    

اما بالنسبة السـتثماراتها    .  وذلك بالنسبة لالستثمارات التي يتم معالجتها بالقوائم المجمعة        عليه

 وال تظهر في القوائم المجمعة فتتحاسب       %20الشركات الشقيقة التي ال تقل ملكيتها به عن         في  

  .لكيةلطريقة حقوق المعليها طبقا 

  

وعلي ضوء ذلك يتناول هذا الباب طرق المحاسبة عن االستثمارات طويلة االجل بعـد                

ويبدأ الباب بعرض طـرق التكلفـة       . تاريخ االقتناء ومعالجة اثارها علي القوائم المالية المجمعة       

والتكلفة او السوق ايهما اقل وحقوق الملكية في المحاسبة عن االستثمارات طويلة االجـل بعـد                

ـ      . اريخ الشراء ت االستثمار بدفاتر الشركة القابضة    / ويعقب ذلك معالجة تفصيلية للتغيرات في ح

ويتضمن ملحق الكتاب برنامج ورقة عمل      . واثارها علي قوائمها المالية غير المجمعة والمجمعة      

ان هذا  ويجدر االشارة الي    . اعداد القوائم المالية المجمعة بعد تاريخ االقتناء علي الحاسب االلي         

الباب يفترض المام القارئ الكامل باساسيات توزيع االرباح واعـداد القـوائم الماليـة للـدخل                

واالرباح المحتجزة والتوزيعات المقترحة لالرباح واثارها علي قائمة المركز المالي طبقا للمنهج            

يـستكمل  وقد عرض الباب السابق موقف المعايير المحاسبية المصرية بهذا الشأن، و          . المعاصر

  .ملحق هذا الباب عرض امثلة تطبيق هذه المعايير

  

   طرق المحاسبة عن االستثمارات طويلة االجل في اوراق مالية 4/2
  الشركات االخري في تاريخ االقتناء وبعده) اسهم(  

 -   ، 2 - 2عرضت االشكال االيضاحية ارقـام         2  بالبـاب الـسابق ملخـص طـرق         1

  : ونلخصها فيما يليالمحاسبة عن االستثمارات المالية

  

  )المتداولة(االستثمارات قصيرة االجل : اوال  
فـي  ) السندات (Hold-to-Maturityتقييم استثمارات الحيازة حتي تاريخ االستحقاق          

Trading دفاتر الشركة المستثمرة بالتكلفة الدفتريـة، بينمـا تقيـيم اسـتثمارات المتـاجرة               
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Available for Sale  بدفاتر الشركة المستثمرة بالقيمة الـسوقية 

.العادلة

    

  االستثمارات طويلة االجل:  ثانيا  
تقسم معايير المحاسبة اثر نسب الملكية علي السيطرة والمحاسبة الي ثـالث حـاالت                

  :رئيسية

  

  %20اذا كانت نسبة الملكية اقل من ) 1(
ه نسبة ملكية تمثل سيطرة او تأثير فعـال         تشير هذه الحالة الي ان المستثمر ليست لدي         

اذا  (Cost Methodطريقة التكلفة ويستخدم في هذه  الحالة . علي ادارة الشركة المستثمر فيها

 اذا كانت االسـتثمارات     طريقة التكلفة او السوق ايهما اقل     و) لم يوجد قيمة سوقية لالستثمارات    

  .متداولة بالسوق ولها قيمة سوقية

  

  %50الي % 20 نسبة  الملكية بين اذا كانت) 2(
في  هذه الحالة ال يكون للشركة المستثمرة السيطرة علي الشركة المستثمر فيها وذلك                

ولكن نتيجة الن نسبة عالية من الملكية تكون مخصصة         %. 50باعتبار ان االولي تمتلك اقل من       

 علـي  Significant influenceلمستثمر واحد فأن ذلك قد يؤدي  الي نوع من التأثير الفعال 

Equity Method  . في المحاسبةحقوق الملكية االدارة فتستخدم طريقة 

  

  %50اذا كانت نسبة الملكية اكبر من ) 3(
في هذه الحالة يكون للـشركة المـستثمرة تـأثير قـوي وفعـال او سـيطرة كبيـرة                    

Controlling Interestارت فـي دفـاتر   وتعالج االستثم.  علي ادارة الشركة المستثمر فيها

كما ان  الشركة القابضة تقـوم باعـداد القـوائم           . حقوق الملكية الشركة القابضة طبقا لطريقة     

واذا كانت الشركة التابعة ال تدخل ضمن المجموعة التي تعـد عنهـا القـوائم               . المالية المجمعة 

لـي الـشركة   فيتعين ع)  بالباب السابقالي من االسباب المذكورة بقسم(المالية المجمعة  /6 3  
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  Cost Method%)  20حالة ملكية اقل من ( طريقة التكلفة 4/2/1
فـة  طبقا لهذه الطريقة فأن االستثمار في اسهم يثبت في دفاتر الشركة المستثمرة بالتكل              

االصلية لالقتناء ويظل كذلك حتي تاريخ البيع او التخلص منه، فيما عدا حالة وجـود انخفـاض                 

جوهري وغير مؤقت في اسعار السوق ال يبرر التمسك بأساس التكلفة عند العـرض بـالقوائم                

ففي الحالة االخيرة  تعدل التكلفة بمراعاة االنخفاض في اسعار السوق فـي الحـسبان               . المالية

يتم (وتعامل التكلفة المعدلة باعتبارها االساس الجديد للتكلفة في الفترات التالية           . ر للفترة كخسائ

  ).اهمال اي تحسن في اسعار السوق للفترات التالية

  

تعالج توزيعات االرباح المستحقة للشركة المستثمرة عن       ) الشراء(وبعد تاريخ االقتناء      

اعتبارها  ايرادات عادية عن استثمارات فـي اسـهم           ب -استثماراتها في الشركة المستثمر فيها    

وذلك باعتبار ان الشركة المستثمرة ليست لديها نسبة ملكية         ) علي خالف طريقة حقوق الملكية    (

  .ذات تأثير فعال في  الشركة المستثمر فيها

  

      طريقة التكلفة للمحاسبة عن االستثمارات

ملكية او نسبة سيطرة اقل من (  
1)/4(مثال 

(%  20

(من اسهم شركة العامريـة      %)  ( سهم    10000اشترت شركة مساهمة عدد        10 1000 

300وقد سددت ايضا مبلغ     .  جنيه بسعر  ) سهم متداول  كمـا  .  جنية مصاريف سمـسرة    23200

الـشركة المـشترية    بناء علي ذلك تثبـت      . تلقت بعد الشراء توزيعات ارباح بواقع جنيه للسهم       

  : ما يلي)المستثمرة(لالسهم 

23500    استثمارات في شركة العامرية/  حـ

23500      النقدية/  حـ
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ويالحظ هنا عدم اثبات اي مبالغ لعالوة او خصم االصدار النهما ال يثبتان اال للـشركة                  

المصدرة لالسهم فقط، اما الشركة المستثمرة فثبت العملية بالتكلفة بغض النظر عما اذا كانت اقل     

  :تثبت ارباح االستثمارات المحصلة بعد تاريخ االقتناء كاالتيو. او اكبر من القيمة االسمية

1000    النقدية/  حـ

1000      استثمارات اسهم العامرية) توزيعات(ارباح / حـ

  

ـ  االستثمار ال يتأثر باالرباح او التوزيعات     / رصيد ح  منها، كمـا ان     كما يالحظ هنا ان       

استحقاق ( ال يجري لها اي قيود تسويات        توزيعات ارباح االسهم ال تستحق بمرور الزمن، ولذلك       

اال انه في حالة اعداد ميزانية الشركة المـستثمرة عقـب           . في نهاية العام  ) لمجرد مرور الزمن  

اعالن توزيع االرباح بالشركة  المستثمر فيها ولكن قبل سدادها فيثبت اعـالن التوزيـع لـدي                 

  :الشركة المستثمرة  كاالتي

او اربـاح اسـتثمارات     ) (شركة العامريـة  (باح مستحقة   مدينون عن توزيعات ار   / حـ  

  )مستحقة

  استثمارات اسهم العامرية) توزيعات(ارباح /حـ    

  

  :   وعند تحصيل االرباح الموزعة يجري القيد

  النقدية/ حـ  

  )شركة العامرية(مدينون عن توزيعات ارباح مستحقة / حـ    

  )ارباح استثمارات مستحقة(          

  

 23500تكلفتهـا   (ك ان الشركة المستثمرة باعت االلف سهم السابقة         واذا فرض بعد ذل     

300 جنيه وتحملت مصاريف بيع   : جنيه فتثبتبسعر ) جنيه 25000

  

  

24700    النقدية/  حـ

23500      )التكلفة(استثمارات قي شركة العامرية /  حـ
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 1200  مكاسب بيع استثمارات مالية/ حـ
  

ستكون هناك خـسائر بيـع لالسـتثمارات         جنيه ف  23500واذا كان ثمن البيع يقل عن         

 جنيـه فيثبـت البيـع       23000فعلي سبيل المقال اذا بيعت االستثمارات السابقة بسعر         ). مدينة(

  :كالتالي

23000    النقدية/  حـ

500    خسائر بيع استثمارات مالية/     حـ

23500      )التكلفة(استثمارات قي شركة العامرية /  حـ

  

  
  %)20حالة ملكية او نسبة سيطرة اقل من (السوق ايهما اقل  طريقة التكلفة او 4/2/2

          Lower of Cost or Market  
في حالة عدم امكان تطبيق طريقة حقوق الملكية علي تقييم االستثمارات طويلة االجـل                

وتوجـد قيمـة سـوقية عادلـة        %) 20نسبة الملكية في الشركات المستثمر فيها تقـل عـن           (

يقة التكلفة او السوق ايهما اقل في تقييم هذه االستثمارات بعـد تـاريخ              لالستثمارات، فتطبق طر  

  . االقتناء

  

وفي هذه الحالة تتطلب معايير المحاسبة المتعارف عليها حساب التكلفة وسعر الـسوق          

واذا كانت القيمة السوقية للمحفظة اقل من التكلفـة         . لمحفظة االوراق المالية طويلة االجل ككل     

 Allowance to تكوين مخصص هبوط  اسعار االوراق المالية طويلـة االجـل   يعالج الفرق ب

reduce long term Investment to market ولكن مع مراعاة ان التعديالت في حساب ،

وهـذا يختلـف عـن    . المخصص تعالج مباشرة كجزء من حقوق المساهمين ويظهـر مـستقال     

لالستثمارات قصيرة االجل حيث تؤخذ     ) ققةالخسائر غير المح  / حـ(التعديالت في هذا المخصص     

لمزيد من التفصيل  انظر البـاب  (في الحسبان عند اعداد قائمة الدخل وحساب االرباح والخسائر         

  ).للمؤلف" المحاسبة المالية المتوسطة"السادس من كتاب 
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     طريقة التكلفة او السوق ايهما اقل للمحاسبة عن االستثمارات المالية2)/4(مثال 

  

  :فيما يلي عمليات محفظة االوراق المالية لشركة االيمان  

550000 شراء   - سهم عادي من اسهم شركة النجم بسعر اجمالي           وهـذه  ( جنيـه    10000

8  ).من اسهم شركة النجم% االسهم تمثل 

1600000 شراء   - سهم عادي من اسهم شركة االتحاد بسعر اجمالي           وهـذه  ( جنيه   20000

12  ).اسهم شركة االتحادمن % االسهم تمثل 

  

/ 12وفي     توافرت المعلومـات التاليـة عـن       ) بعد تاريخ االقتناء  ( من العام الحالي     31

  :المحفظة

  

)جنيه(السوق  )جنيه(التكلفة  غير محققة) خسائر/(ارباحاستثمارات طويلة االجل
560000 550000 10000اسهم شركة النجم

1300000 1600000 )300000(اسهم شركة االتحاد

1860000 2150000 )290000(     جملـــة

  

  :  في هذه الحالة يكون مخصص هبوط االسعار

290000    خسائر غير محققة علي استثمارات اسهم طويلة االجل/  حـ

290000      مخصص هبوط اسعار اسهم طويلة االجل/  حـ

  

ـ ) جزئيـا (   وفي نهاية العام الحالي تظهر ميزانية شركة االيمان             ا يتعلـق باالسـتثمارات     فيم

  :كالتالي
  استثمارات طويلة االجل   2150000    

   مخصص هبوط اسعار اسهم طويلة االجل-  ) 290000(    

    _________  
    1860000   
  :حقوق المساهمين          
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  رأس مال االسهم العادية   5000000    

400000      ارباح محتجزة  

  ت طويلة االجلصافي خسائر غير محققة علي استثمارا  ) 290000(    

     _________  
    5110000  

  

واذا حدث تحسن في اسعار السوق لالستثمارات طويلة االجل في العام التـالي بحيـث                 

2000000 جنيه، فيكون مبلـغ المخـصص الجديـد         وصلت جملة اسعار السوق للمحفظة الي       

140000، اي ان المخصص القديم يخفض بمقدار         ـ        150000 /  جنيه من خـالل اسـتخدام حـ

 Unrealized Loss on Market خسائر غير محققـة علـي اسـتثمارات طويلـة االجـل      

Decline of Long Term Investments )كاالتي) بعكس قيد تكوين المخصص:  

140000    مخصص هبوط اسعار اسهم طويلة االجل/  حـ

140000      خسائر غير محققة علي استثمارات اسهم طويلة االجل/  حـ

  

  :في نهاية العام التالي) جزئيا(زانية     وتظهر المي
  استثمارات طويلة االجل   2150000    

   مخصص هبوط اسعار اسهم طويلة االجل-  ) 150000(    

    _________  
       2000000

  :حقوق المساهمين          

  رأس مال االسهم العادية   5000000    

400000      ارباح محتجزة  

  ستثمارات طويلة االجلصافي خسائر غير محققة علي ا  ) 150000(    

     ________  

5250000           جملة حقوق الملكية

االستثمار ال يتأثر باالرباح او التوزيعات/ رصيد حـ  . منها ويالحظ هنا كذلك ان   

  

  Equity Method) فأكثر% 20حالة ملكية او نسبة سيطرة ( طريقة حقوق الملكية 4/2/3
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وطبقا للطريقة تثبـت    . فأكثر% 20المستثمر  تطبق هذه الطريقة اذا كانت نسبة ملكية          

الحـصول علـي    ) ثمـن (االستثمارات بالشركة المستثمرة في تاريخ الشراء علي اساس تكلفة          

تعديل قيمة االستثمار في نهاية كل عام تالي لالقتناء الظهار اثر التغيرات            االستثمار، علي ان يتم     

هاالشركة المستثمر في  )او حقوق ملكية  (في صافي اصول   وهـذا يعنـي ان     .  نتيجة نـشاطاتها    

بما يعكس نصيبها النـسبي فـي       ) بالزيادة(الشركة المستثمرة تعدل مبلغ االستثمار في دفاترها        

بتوزيعات ارباح الـشركة    ) بالنقص(ارباح الشركة المستثمر فيها، وكذلك يخفض قيمة االستثمار         

وبالنسبة للشركة المالكة الكثر مـن      ). القابضة(الي الشركة  المستثمرة     ) التابعة(المستثمر فيها   

 ان تعد قوائم مالية مجمعة       - باالضافة لما سبق     -من اسهم الشركة المستثمر فيها يتعين       % 50

  . لها مع الشركة المستثمر فيها) موحدة(

  

تعـديالت او   وبناء عليه فأن طريقة حقوق الملكية تتطلب من الشركة القابضة اجراء                

لكـي تتـساوي    ) بالزيادة والنقص (االستثمار   ة في دفاترها علي حساب    تسويات سنوية مستمر  

نصيبها في حقوق مساهمين الشركة التابعة بعد التغيرات السنوية المستمرة           تكلفة االستثمار مع  

، بينما تتجاهل طريقة  التكلفة بالكامل اجراء هذه التسويات وتعامل ارباح االسـتثمار       في االخيرة 

  .كأي ايراد عادي

  

مـن  % 35استثمرت بعض اموالها بـشراء        ) أ(فعلي سبيل المثال بفرض ان الشركة         

 -بأثبات استثماراتها بالتكلفة، ثم تزيد قيمة هذا االستثمار         ) أ(فتقوم الشركة   ). ب(اسهم الشركة   

، ثم تخفـض هـذا      )ب(من ارباح العام للشركة     %) 35( بما يعادل نصيبها     -بعد تاريخ االقتناء    

وستوضـح االمثلـة    ). ب(مقدار  ما حصلت عليه كتوزيعات من ارباح من الـشركة            االستثمار ب 

  .التالية ذلك بالتفصيل

  

  -   طريقة حقوق الملكية للمحاسبة عن االستثمارات 

االثبات في دفاتر الشركة القابضة والشركة التابعة    
3)/4(مثال 

50ملكية اقل من        (        ) ال حاجة لقوائم مجمعة-% 
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( سهم    40) أ( بداية العام الحالي اشترت الشركة        في - ) ب(مـن اسـهم  الـشركة        %) 3000

 جنيه، فيثبت ذلك في دفاتر الشركة المستثمرة        70000بتكلفة  ) البورصة(المتداولة بسوق المال    

          والمستثمر فيها 

  فيهاالمستثمر ) ب(دفاتر الشركة      )أ(دفاتر الشركة المستثمرة   

70000    ال يثبت طالما االسهم مشتراة بعد تاريخ  )     ب(رات في شركة استثما/  حـ

70000        اصدارها االصلي    النقدية     /  حـ

 طبقا لطريقة حقوق الملكية فأن ارباح الشركة المستثمر فيها ال تقتصر علي زيـادة صـافي                 -

). ب(مال  اصولها بل تزيد ايضا صافي اصول الشركة المستثمرة بمقدار نسبة حصتها في رأس              

20000/ مبلغ   في  ) ب(فاذا بلغت ارباح نهاية العام للشركة        12 ) أ( جنيه، فتقـوم الـشركة       31

  :كالتالي) زيادة قيمة االستثمار بها(المستثمرة باثبات حصتها في هذه االرباح 
  

  

  المستثمر فيها) ب(دفاتر الشركة       )أ(دفاتر الشركة المستثمرة   

20000    )ب(استثمارات في شركة /  حـ8000  )او االرباح والخسائر(ملخص الدخل /  حـ

8000       )التوزيع(ارباح محتجزة /  حـ20000    )    ايراد(حقوق في ارباح /  حـ

  )اقفال ربح العام في ارباحها المحتجزة او التوزيع(  )ب(استثمارات شركة     

40اثبات (      )من حقوق في ارباح شركة ب% 

  

ـ باقفا) أ(كما تقوم الشركة       ـ (استثمارات شركة ب    ) ايراد(ارباح  / ل ح حقـوق  / او ح

 في حساب النتيجة للعام وفي حساب ارباحها Earnings from Investments) في ارباح ب

  :كالتالي) طبقا للمنهج المعاصر(المحتجزة لزيادته 
  

  المستثمر فيها) ب(دفاتر الشركة       )أ(دفاتر الشركة المستثمرة   

   ال يثبت شيء    )       ب(استثمارات شركة ) اداير(ارباح /  حـ8000

  )حقوق في ارباح ب/ او حـ(  

8000    االرباح المحتجزة/  حـ
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بجعـل حـساب    ) أ(عن العام تقوم الشركة المـستثمرة       ) ب(وفي حالة خسارة الشركة       

 مدينا بنصيبها من الخسارة مقابـل جعـل   Loss from Investmentخسائر من االستثمارات 

ويجدر االشارة الي ان بعض المراجع والمعـايير        . دائنا النقاصه ) ب(ارات في شركة    استثم/ حـ

 Equity in Subsidiaryالمحاسبية تفضل استخدم حساب حقوق في ارباح الشركة التابعـة  

Earnings   ـ بحيث يجعل هذا الحساب دائنـا      . ارباح استثمارات في الشركة التابعة    /  بدال من ح

في االرباح السنوية للشركة التابعة، ويجعل نفس الحساب مدينا بنصيب          بنصيب الشركة القابضة    

  .الشركة القابضة في الخسائر السنوية للشركة التابعة، ويؤيد المؤلف هذا االستخدام

  

وبالنسبة لتوزيعات ارباح الشركة المستثمر فيها فيترتب عليها انقاص لكل من اصـول               

وطالما انه طبقـا    . اص لحقوق ملكية الشركة المستثمرة    وايضا انق ) وارباحها المحتجزة (الشركة  

لطريقة حقوق الملكية تقوم الشركة المستثمرة باثبات استثمارها بمقدار كل من حصتها في رأس              

مال وارباح الشركة  المستثمر فيها، فأن حصول الشركة المستثمرة علي توزيعات ارباح نقديـة               

ل المستثمر يتمثل في تحويل جزء من االستثمار الـي          ال يمثل لها دخال بل يعكس تغيرا في االص        

) ب(ففي المثال السابق اذا اعلنت الشركة المستثمر فيها         ). كتخفيض او تصفية لالستثمار   (نقدية  

10000/ عن توزيعات نقدية قدرها      في   12  جنيه وسددتها نقدا، فتثب الـشركة المـستثمرة         31

% = (حصتها في هذه االرباح     × 4000 40   :كالتالي) 10000

  المستثمر فيها) ب(دفاتر الشركة       )أ(دفاتر الشركة المستثمرة   

10000             النقدية/  حـ4000  ارباح محتجزة/  حـ

10000              )ب(استثمارات في شركة /  حـ  نقدية/  حـ 4000

40استالم (    )سداد كل التوزيعات    (    )توزيع ارباح االستثمار% 

  

بعـد  ) أ( لالستثمار في دفاتر الشركة Carrying Valueة الدفترية وبذلك تكون القيم  

: جنيه كما يليهذه القيود مبلغ 

  )أ(دفاتر الشركة المستثمرة 

74000

  )نموذج الحساب ذو الثالثة اعمدة والرصيد المتحرك)  (ب(االستثمار في الشركة / حـ

رصيــددائـــنمـديــنالبيــــانتاريخ
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70000 )ب(استثمار في  1/1  70000

8000 )حقوق في ارباح ب(نصيب االرباح  31/12  78000

4000 )نصيب توزيعات ب المحصلة(نقدية    31/1274000

          

  )ب(االستثمار في الشركة / او حـ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  )توزيعات(نقدية /  حـ4000      نقدية/  حـ70000  

ق في ارباح بحقو/  حـ8000  

   رصيد مرحل74000          

  ـــــ       ـــــ  
  78000         78000  
  =====        =====  

74000     رصيد منقول

  

  :ويالحظ في هذا الشأن ما يلي

50اقل من  ) ب(الن االستثمار في ) أ( ال تعد قوائم مالية مجمعة بالشركة -  %.

/ مبلـغ    12فـي   ) أ(ثمرة  بدفاتر الـشركة المـست    ) ب( يبلغ رصيد حساب االستثمار في       - 31

40وهذا الرصيد الجديد يمثل بالضبط      .  جنيه  من جملة حقـوق ملكيـة الـشركة        % 74000

  :في نهاية العام) ب(المستثمر فيها 

من اسهم بمبلغ    %  70000اشترت  ) أ(فحيث ان الشركة    *   جنيه لذلك يكون راس مـال       40

) =   . جنيهاسهم ب هو  ÷  × )175000 40 100 70000

  :في نهاية العام تكون) ب(لة حقوق ملكية الشركة لذلك جم* 

175000      رأس مال االسهم     جنيه

20000(ارباح محتجزة +    ربح العام

10000 -      10000  ) جنيه توزيعات

  ــــــ          

  185000      جملة     
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 = %  × 74000 40 ـ  ( جنيه   185000 االستثمار بدفاتر أ  بعد تعديلـه       / نفس رصيد ح

  )يعاتبحصة الربح والتوز

  

 80000باعت بعد ذلك هـذا االسـتثمار بمبلـغ          ) أ(واذا فرض ان الشركة المستثمرة        

  :جنيه، فيثبت التخلص من االستثمار كما يلي

80000    النقدية/  حـ

74000      )ب(االستثمار في شركة /  حـ

 6000  مكاسب بيع االستثمار/ حـ
  

ويلـة االجـل طبقـا      وبناء علي ما سبق يمكن القول عن المحاسبة عن االستثمارات ط            

  :لطريقة حقوق الملكية ما يلي

تطبيق طريقة حقوق الملكية مع اعداد القوائم المالية المجمعة يتطلب في حالة وجود فـرق               ) 

بين تكلفة االستثمار ونصيب الشركة القابضة في صافي القيمة الدفتريـة الصـول الـشركة               

مع مراعاة ما قد تتطلبه الحاجة الـي         ان يراعي توزيعه علي االصول وااللتزامات        -التابعة  

استهالك الفـروق علـي الفتـرات       (استهالك او تخفيض دوري يؤثر علي رقم صافي الدخل          

  .وتتناول االمثلة التالية ايضاح ذلك). الزمنية التالية

)1

ـ  )  االستثمار باستمرار في دفاتر الشركة القابضة  نصيبها من صافي اصول           / يعكس رصيد ح

ـ        . الشركة التابعة ) ميناو حقوق مساه  ( االسـتثمار  / ويتحقق ذلك من خالل  تغيير رصيد حـ

  :بثالثة عناصر هي

)2

  .بحصة الشركة القابضة من ارباح الشركة التابعة) جعله مدينا(  زيادته -أ

بحصة الشركة القابضة من االرباح التي وزعتها الـشركة التابعـة           ) جعله دائنا ( نقصه   -ب

  .للشركة القابضة

االستثمار ونصيب الشركة القابضة في صافي      ) ثمن(بين تكلفة   ) ان وجد ( بالفرق    تعديله -ج

ـ          . القيمة الدفتريه الصول الشركة التابعة     / فاذا كان هذا الفـرق بالزيـادة يخفـض حـ

ـ     ) بجعله دائنا (االستثمار   ، )بجعلـه مـدينا   (االستثمار  / واذا كان الفرق بالنقص يزاد ح

  .معالجات بالتفصيلوستوضح االمثلة التالية هذه ال
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   الميزانية المجمعة طبقا لطريقة حقوق الملكية في 4/3
        تاريخ االقتناء وبعده مقارنة بطريقة التكلفة

  

    تمهيد للميزانية المجمعة بعد تاريخ االقتناء4)/4(مثال 

50ملكية اكبر من (  )والتزام باعداد قوائم مالية مجمعة% 

لمجمعة للشركة القابـضة ق والـشركة       استخدم المعلومات التالية في اعداد الميزانية ا        

×  :التابعة ت في  / /  ، × / /19 2 12 31 19 1 12 31

×  ):بالجنيه ( / / 19في ) ت(والشركة التابعة ) ق( فيما يلي ميزانية الشركة القابضة - 1 12 31

   شركة ت    شركة ق      

      _______  _______  

  15000   125000      نقدية

  115000   190000    اصول اخري

      _______  _______  
        130000        315000

  15000    15000      دائنون

  قيمة(رأس مال االسهم 

  100000  250000  )ج للسهم10 اسمية 

  15000    50000    ارباح محتجزة

      _______  _______  
        130000        315000

  

بسوق ) القائمة( سهم من اسهم ت المتداولة       8000 في هذا التاريخ قامت الشركة ق بشراء         -

12  .  جنيه للسهم نقدا بسعر المال

) =  سهم بشركة ت  % ÷  سهم  80( تحسب نسبة الملكية - 10000 8000

  

 •  ):ودفاتر ت(طبقا لطريقة حقوق الملكية يثبث الشراء في دفاتر ق 
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  المستثمر فيها) ت(دفاتر الشركة     )ق(دفاتر الشركة المستثمرة   

   شيءال يثبت   )جنيه12 × 8000(االستثمار في ت /  حـ96000

96000    النقدية/  حـ

  

  :اما طبقا لطريقة التكلفة يثبت الشراء بنفس القيد في دفاتر ق*   

12(االستثمار في ت /  حـ96000 ×   ال يثبت شيء    )    جنيه 8000

96000    النقدية/  حـ

  :ويكون حساب االستثمار في ت بدفاتر ق كالتالي  

  )ت(االستثمار في / حـ        

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

96000       نقدية

  

  

  :والعداد قائمة المركز المالي المجمعة في تاريخ الشراء وبعده يتبع ما يلي

×  سهم     ) جنيه 96000(تكلفة شراء االسهم    12    جنيه8000

  92000      القيمة الدفتريه لصافي اصول ت   ) -(  

   ـــــ              

  )مدين  (4000      زيادة التكلفة عن القيمة الدفترية  

لن توزع             ======   للتركيز اوال علي معالجة االرباح  (  

  )   والتوزيعات بطريقة حقوق الملكية مقارنة بالتكلفة  

  

  :ويدخل لورقة العمل) في تاريخ االقتناء(التالي ) أ(ويجري قيد االستبعاد   

100000     كامال-)ت(رأس مال االسهم /  حـ

15000     كامال-)ت( محتجزة ارباح/    حـ

4000    زيادة التكلفة عن القيمة الدفترية/     حـ

96000      )ت(استثمار في /  حـ
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(%  × (حقوق االقلية /  حـ     20 115000 23000

  

         

   × / / 19 ورقة العمل العداد الميزانية المجمعة للشركة القابضة مع الشركة التابعة في  1 12 31

)دة تكلفة االقتناءبدون توزيع زيا( تاريخ االقتناء -

  

  

      

قيود االستبعاد   شركة ق  شركة ت
تابعة  قابضة بنود الميزانية

قيم 

الميزانية 

المجمعة 

)موحدة(

دائن مدين )جنيه(      
15000 29000 44000    نقدية       

)أ (96000  96000     )ت(استثمار في 
115000 190000 305000     اصول اخري

)أ (4000         زيادة التكلفة عن 

قيمة الدفتريةال

4000

130000 315000       353000

15000 15000 30000    دائنون   

100000 )أ (100000  250000 250000رأس مال االسهم

15000 )أ (15000  50000 50000ارباح محتجزة

)أ (23000 23000حقوق االقلية         

119000 119000 130000 315000   353000

  

ـ        استثمارات في الشركة التابعة بدفاتر الـشركة       / وطبقا لطريقة حقوق الملكية يزاد ح

الشركة التابعة وذلـك بنـسبة حـصة الـشركة          ) وينقص بالخسائر ( كل عام بارباح     -القابضة  

كما ينقص نفس الحساب بنسبة االرباح التي وزعتهـا         . القابضة في حقوق ملكية الشركة التابعة     

  :لي الشركة القابضة نتيجة استثمارها، وسنوضح ذلك فيما يليالشركة التابعة ع
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× / / 19 اذا فرض انه في نهاية العام التالي         - 2 12 حدث فقط مـا يلـي      ) بعد تاريخ االقتناء   (31

  ):افتراض للتبسيط انه لم تحدث ارباح وتوزيعات للشركة القابضة خالل العام الثاني(

15000  بلغت ارباح الشركة التابعة ت *     نيه ج

10000  توزيعات االرباح النقدية للشركة ت*      جنيه

×  ) بناء علي ذلك 19ستتغير بنود حقوق المساهمين بميزانية ت في نهاية  (   2

× لطريقة حقوق الملكية   تثبت الشركة القابضة ق في نهاية             19طبقا      في دفاترها ما   2

زيعات النقدية المحصلة مـن     زيادته بحصتها من ارباح ت وتخفيضه بالتو      (يلي بشأن استثمارها    

  ):ت

  المستثمر فيها) ت(دفاتر الشركة     )ق(دفاتر الشركة المستثمرة   

15000    استثمار في الشركة التابعة /  حـ12000  ملخص الدخل/  حـ

15000        %)80 × 15000(    ارباح محتجزة/  حـ

12000    حقوق في ارباح االستثمار في ت/  حـ

80اثبات (  )لشركة التابعةمن حقوق في ربح ا% 

  

  حقوق في ارباح التابعة ت/  حـ12000

12000      االرباح المحتجزة/  حـ

  )تعليه الحقوق في ارباح  ت علي حساب االرباح المحتجزة(

  

10000    %)80 × 10000(النقدية /  حـ8000  ارباح محتجزة/  حـ

10000            استثمار في الشركة التابعة/  حـ  نقدية/  حـ 8000

80وزيعات المحصلة بواقع اثبات الت(  1000من  % 

  )االرباح التي وزعتها الشركة التابعة  

  

بدفاتر الـشركة   ) السابق عرضه بعاليه  (   وبناء علي هذه القيود يكون رصيد حساب االستثمار            

  :القابضة في نهاية العام كما يلي
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   )دفاتر الشركة القابضة ق(االستثمار في الشركة التابعة /    حـ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  )توزيعات(النقدية /    حـ8000     رصيد اول المدة96000  

  حقوق في ارباح  ت/  حـ12000  

   رصيد مرحل100000          

  ـــــ      ـــــــ
  108000        108000  
  ======      ======  

ويعادل  ) يظهر بورقة العمل التالية   ( رصيد منقول     ن جملة حقـوق    م% 10000080         

) بمراعاة الزيادة في تكلفة االقتنـاء كمـا سيوضـح         (الملكية بالشركة التابعة في نهاية العام       

  :كالتالي

  المستثمر فيها) ت(دفاتر الشركة     )ق(دفاتر الشركة المستثمرة   

  :حقوق الملكية

100000    250000رأس مال االسهم               جنيه

  :ارباح محتجزة  

(  -  + )   )50000 + 12000(    62000    10000 15000 15000 20000

  ـــــ             
120000  

% =     جنيه 96000= جملة حقوق ملكية ت  ×  80 120000

            زيادة تكلفة االقتناء(+)   4000

        ______         

=     100000يعادل رصيد حساب االستثمار بنهاية العام   )بدفاتر الشركة القابضة (

  

× / / 19لشركة القابضة في      وتصبح ميزانية ا     2 12 التي تدخل كاول عمود بورقـة العمـل         (31

  :كالتالي) التالية

×19  / / 2ميزانية الشركة القابضة ق في  12 31
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

15000    )8000+29000(  نقدية      دائنون 37000
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1000250000       استثمار في ت   رأس مال االسهم 00

  )12000+50000(   ارباح محتجزة 62000     اصول اخري190000  

  ــــــ      ــــــ  
  327000        327000  
  ======      ======  

  

ـ     االستثمار في ت  / لطريقة التكلفة ال يتأثر ح  وتثبت فقـط الـشركة ق       هذا بينما طبقا      

  :تحصيل االرباح النقدية كارباح اي استثمارات كالتالي

8000    النقدية /  حـ

8000      استثمارات) ايراد(ارباح / حـ 

  

× / / 19وتعد الشركة ق الميزانية المجمعة في          2 12 بعد تاريخ االقتناء باسـتخدام      (31

وتوضح ورقة العمل ميزانية الشركة القابضة والتابعة والميزانية المجمعـة          . ورقة العمل التالية  

19×في نهاية     تـاريخ الحـق     ولتبسيط العرض والتركيز علي معالجـة االسـتثمارات فـي         . 2

19×لالستثمار، فقد افترضنا ان  الشركة القابضة لم تجر أي عمليات اخري في عام                   بخالف  2

اثبات حصتها في ربح الشركة التابعة وتحصيل التوزيعات، كما لـم تجـر الـشركة التابعـة أي             

10000 جنيه وتوزيع    عمليات بخالف تحقيقها لربح      طبقا للمنهج المعاصـر    ( جنيه منه    15000

فأن ربح العام يعلي علي حساب االرباح المحتجزة والتوزيعات النقدية  تنقص كل مـن النقديـة                 

  ).واالرباح المحتجزة

  

  ورقة العمل العداد الميزانية المجمعة للشركة القابضة مع الشركة التابعة 
)بدون توزيع زيادة تكلفة االقتناء( بعد تاريخ االقتناء -  × / / 19في   2 12 31

        

قيود  االستبعاد     شركة ق  شركة ت
تابعة  قابضة زانيةبنود المي

قيم 

الميزانية 

المجمعة 

)موحدة(

)جنيه(دائنمدين      
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20000 37000 57000    نقدية       

)أ (100000  100000     )ت(استثمار في 
115000 190000 305000     اصول اخري

)أ (4000         زيادة التكلفة عن 

القيمة الدفترية

4000

135000 327000       366000

15000 15000 30000    دائنون   

100000 )أ (100000  250000 250000رأس مال االسهم

20000 )أ (20000  62000 62000ارباح محتجزة

)أ (24000 24000حقوق االقلية         

124000 124000 135000 327000   363000

  

  ):أ(قيد االستبعاد 

100000     كامال-)ت(رأس مال االسهم / حـ 

20000     كامال-)ت(ارباح محتجزة /   حـ

4000    زيادة التكلفة عن القيمة الدفترية/    حـ

100000      )ت(استثمار في /  حـ

24000      حقوق الملكية (حقوق االقلية /   حـ

20الجديدة بنهاية العام        ×   %) 120000

  

× بنفس ورقة العمل السابقة في نهايـة         19 وبمقارنة ورقة العمل السابقة في نهاية        2

: يتبن الفروق التالية وتفسيرها ×19 1

  

  :عمود ميزانية الشركة القابضة* 

37000 زاد رصيد النقدية الي      - جنيه نتيجة تحصيل توزيع االرباح النقدية من الشركة التابعة          

.   =  + 37000 8000 29000
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 بحصة او حقوق الشركة القابضة في ارباح         زاد رصيد حساب االستثمار في ت نتيجة زيادته        -

100000 +  -   = الشركة التابعة وانقاصه بالتوزيعـات النقديـة         8000 12000 96000 

  ).طبقا لقيود حساب االستثمار السابق(

 زاد ايضا رصيد االرباح المحتجزة بحصة ارباح الشركة القابضة في ارباح العـام للـشركة                -

62000 +  =   : او بصورة اخريالتابعة  12000 50000

×   جنيه 50000    31/12/119رصيد االرباح المحتجزة   

× 19ارباح ق من نشاطها عام +      )للتبسيط( صفر       2

  120000   19×2حصة ق من ارباح ت عام +   

  )للتبسيط( صفر          توزيعات ارباح نقدية-  

   ـــــ            

  62000    19×31/12/2رصيد ارباح محتجزة ق   

  

  :ة الشركة التابعةعمود ميزاني* 

 جنيه نتيجة زيادته بارباح العام للـشركة التابعـة وانقاصـه            20000 زاد رصيد النقدية الي      -

20000 +  -  =   .بالتوزيعات المسددة  10000 15000 15000

 زاد ايضا رصيد االرباح المحتجزة بالفرق بين ارباح العـام للـشركة التابعـة وتوزيعاتهـا                 -

20000 +  =   : او بصورة اخريالمسددة  5000 15000

×   جنيه 15000           31/12/119رصيد االرباح المحتجزة   

  15000    19×2ارباح ت من نشاطها عام +   

10000(       توزيعات ارباح نقدية-    )

   ــــــ            

  20000  19×31/12/2رصيد ارباح محتجزة ت   

ـ            - ي الميزانيـة المجمعـة      يالحظ ان ارصدة حقوق الملكية الجديدة للشركة التابعة سـتلغي ف

  ).أ(باستخدام قيد االستبعاد 
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× × زاد عما كان عليه في نهاية عـام             19 يالحظ ان حساب حقوق االقلية في عام           - 1 19 2 

من جملة االرصدة الجديدة لحقوق الملكية للشركة التابعة التـي زادت هـذا             % 20النه يمثل   

% =   .(العام نتيجة زيادة رصيد ارباحها المحتجزة    ( × +  24000 20 20000 100000

، وتتطلـب بعـض المعـايير    4000 لم يتغير رصيد بند زيادة التكلفة عن القيمـة الدفتريـة     -

 AmortizeAPB Opinion هذا البند علي الفترات الزمنيـة التاليـة  المحاسبية استهالك 

No. 17, Pars. 27-31 كما سيوضح .  

  

  :كما يالحظ ما يلي علي طريقة حقوق الملكية  

ـ     ت  )1( االستثمار لكي يتساوي رصيده مع     / عدل طريقة حقوق الملكية ح

نصيب الشركة القابضة في حقوق ملكية الجديدة او التي تغيرت بالشركة التابعـة             

، باالضافة الي االخذ في الحسبان      )باضافة االرباح وانقاصه بالتوزيعات المحصلة    (

قابـضة فـي القيمـة       بين تكلفة االستثمار ونصيب الشركة ال      - ان وجد    -الفرق  

توزيع الفرق واستهالكه علي عدة فترات مـستقبلة كمـا    (الدفترية للشركة التابعة    

  ):سيوضح

  

× 19 فلو نظرنا لميزانية الشركة القابضة في تاريخ االقتناء نهايـة                - ورقـة العمـل     (1

ـ   ) االولي وباسـتنزال رصـيد    .  جنيه 96000االستثمار في ت يبلغ     / نجد ان رصيد ح

92000 جنيه دفعة واحدة، يكون باقي الطرح        ادة في التكلفة الدفترية     الزي/ حـ 4000 

من حقوق ملكية  الـشركة ت فـي تـاريخ           % 80جنيه كرصيد لالستثمار، وهو يعادل      

% = ((االقتناء   ×  )  اربـاح محتجـزة     92000+  رأس المـال      80 15000 100000 

  ).جنيه

× 19 االقتناء نهاية       او لو نظرنا لميزانية الشركة القابضة بعد تاريخ        - ورقـة العمـل     (2

ـ   ) االخيرة وباستنزال رصـيد  .   جنيه100000االستثمار في ت يبلغ  / نجد ان رصيد ح

96000 جنيه دفعة واحدة، يكون باقي الطرح        الزيادة في التكلفة الدفترية     / حـ 4000 

من حقوق  ملكية الـشركة ت بعـد تـاريخ           % 80جنيه كرصيد لالستثمار وهو يعادل      

% =   ).  جنيه((قتناء اال  ( ×  + 96000 80 20000 100000
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مـن  ) بدفاتر الشركة المـستثمرة (          وطبقا لطريقة حقوق الملكية يستبعد هذا الفرق                 

بعكس قيد زيادة االستثمار باالرباح  : كالتاليحساب االستثمار 

ـ 4000              ركة او حقوق في اربـاح الـش      (ارباح االستثمار في الشركة ت      /  ح

  )التابعة

4000                   استثمار في الشركة التابعة/  حـ

  

–            وعادة ال يتم التخفيض دفعة واحدة          كما توضح      بل يعامـل كاسـتهالك      –

وبعبارة اخري يعالج فرق التكلفة عن صافي القيمة الدفترية         . علي عدة فترات مستقبلة   

 دوريا باستخدام حساب اربـاح االسـتثمار   لالصول في دفاتر الشركة القابضة بتخفيضه  

ويترتب علي ذلـك ان     ). جعله دائنا (وحساب استثمار في الشركة التابعة      ) جعله مدينا (

حسابات الشهرة وفروق القيمة السوقية عن الدفترية ال تظهر اال في القـوائم الماليـة               

  .وستوضح االمثلة التالية هذه المعالجة. المجمعة

  

بق تتجاهل طريقة التكلفـة اي تـسويات لكـي تتـساوي تكلفـة              مقارنة بما س  ) (2  

  .االستثمار مع نصيب الشركة القابضة في حقوق المساهمين الشركة التابعة
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  -االستثمار في طريقتي حقوق الملكية والتكلفة /     تعديل حـ

   اعالن ارباح التابعة وتوزيعها  
5)/4(مثال 

   فيما يلي اثبات اهم عمليات االستثمار طبقا لطريقتي حقوق الملكية والتكلفة في دفاتر الشركة                 

  :القابضة
  

  طريقة التكلفة        طريقة حقوق الملكية  

هم الشركة التابعة بمبلغ من اس%   : الف جنيه 50استثمار *  90

50000        استثمار في ت/  حـ50000  استثمار في ت/  حـ

50000                    نقدية/  حـ50000  نقدية/   حـ

  ـــــــــــــــــــــــــــ      

10000) ربح(قائمة دخل ت اظهرت دخل *   : جنيه عن نشاط العام االول

   تثبـــتال          استثمار في ت/  حـ9000

9000        ارباح استثمار /  حـ

  )حقوق في ارباح ت/ او حـ(  

  ـــــــــــــــــــــــــــ      

( جنيه توزيعات نقدية لحملة االسهم   ):منها تخص الشركة ق%  90سددت الشركة التابعة *  4000

3600          نقدية/  حـ3600  نقدية/  حـ

3600              ارباح استثمار /  حـ  راد استثماراي/   حـ 3600

  ـــــــــــــــــــــــــــ      

2000قائمة دخل ت اظهرت خسارة *   : جنيه عن نشاط العام الثاني

  ال تثيـــت    )حقوق في ارباح ت/او حـ(خسارة استثمار /  حـ1800

1800    استثمار في ت/  حـ

  ــــــــــــــــــــــــــــ      

20000) ربح(قائمة دخل ت اظهرت دخل *   :عن نشاط العام الثالث جنيه 

  ال تثبـــت          استثمار في ت/  حـ18000

18000        ارباح استثمار /  حـ

  )حقوق في ارباح ت/او حـ(  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ      
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استحقت ارباح العـام ولـم تـسدد،    ( جنيه14000اعلنت ت عن توزيع ارباح نقدية للمساهمين قدرها      * 

  ):اية العام الثالثوتحتاج لقيد تسوية في نه

12600      ارباح استثمار مستحقة/  حـ12600  ايراد استثمار مستحق/  حـ

12600          استثمار ت/  حـ  ايراد استثمار/   حـ 12600

  ــــــــــــــــــــــــــ      

  :سددت الشركة التابعة ت التوزيعات النقدية لمساهميها بعد شهر من اعالن التوزيع* 

12600        نقدية/  حـ12600  نقدية/  حـ

12600          ارباح استثمار مستحقة/ حـ  ايراد استثمار مستحق/  حـ 12600

________________________________                             

لمزيد من التفصيل عن اعالن ارباح الشركة المساهمة وانواعها تواريخهـا وتوزيعهـا طبقـا               (

  ) للمؤلف"المحاسبة المالية المتوسطة"الث من كتاب  راجع الباب الث-للمنهج المعاصر 

  

      تعديل حساب االستثمار ومعالجة فروق القيم الدفترية6)/4(مثال 

      عن السوقية في طريقتي حقوق الملكية والتكلفة

× بمبلـغ     136في بداية عـام     ) ص(بشراء كل اسهم الشركة     ) س(قامت شركة      19 1 

لبنودها فـي هـذا     ) السوقية(والقيم العادلة   ) ص(الشركة التابعة   وفيما يلي ميزانية    . الف جنيه 

  ):بالجنيه(التاريخ 

  )ص(ميزانية         
  قيم جارية   قيم دفترية      

  70000     70000  نقدية ومدينون   

  46000    40000    مخزون  

  50000    40000    اراضي  

  98000    90000  )صافي(مباني   

  60000    60000  )صافي(سيارات   

  ــــــ  ــــــ      
      300000    324000  
      ======  ======  

  200000  200000  التزامات متداولة    
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  60000  رأس مال االسهم  

  40000  ارباح محتجزة  

  ــــــ      
      300000  
      =======  

×  : وتوزيعاتها كالتالي  ، × 19كما بلغت ارباح شركة ص في عامي    2 19 1

×19              1×19   2

            _____  ______  

(     ) 15000      )الخسارة(ل صافي الدخ   20000

×19  / / 1توزيعات ارباح اعلنت في    12 20

  10000    19×20/1/2وسددت في     

  

  المطلوب اثبات عمليات االستثمار السابقة طبقا لطريقتي حقوق الملكية والتكلفة في دفاتر 

  ).س(الشركة القابضة 

  

  :الحــل

  ):طبقا لقائمة التسوية التالية(ول ص   تقارن تكلفة االستثمار بالقيمة الدفترية لصافي اص

  

   جنيه136000         تكلفة االستثمار في ص             

  )124000(   القيمة الدفتريه لصافي اصول ص  ) -(  

  ــــــ            

  )مدين (36000    زيادة التكلفة عن القيمة الدفترية  

  )العادلة(توزع الزيادة علي االصول التي تزيد قيمها الجارية 

  :يعالج كشهرة) لم يستنزل( القيم الدفترية واذا وجد فرق  عن

     مدين6000  )40000 - 46000(زيادة المخزون   

   مدين10000  )40000 - 50000(زيادة االراضي   

     مدين8000  )90000 - 98000(زيادة المباني   

  مدين) 24000(ـــــ           
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            ________  

  )مدين (12000      الباقي رصيد الشهرة في تاريخ الشراء

  

وطبقا لمعايير المحاسبة السابق االشارة اليها يستلزم تطبيق طريقـة حقـوق الملكيـة             

زيادة كل من القيمة الجارية علي القيمة الدفترية ورصيد الـشهرة           ) تخفيض او استهالك  (توزيع  

  :ليوذلك طبقا للعمر االفتراضي لكل اصل كالتا) بالجنيه(علي السنوات التالية لالندماج 
  

شهرة مباني اراضي مخزون جملةبيـــــــان

غير محدد عام20 اعوام10   العمر االفتراضي شهور6
12000 8000 10000 6000 1/1/136000رصيد زيادة 

)1200( )400(   )6000( )7600(1 تخفيض عام -  19×

10800 7600 10000 صفر ×19  / / 2رصيد  1 128400

)1200( )400( )1600(2 تخفيض عام -      19×

9600 7200 10000 صفر 1926800×3/ 1/1رصيد 

  

  ):س(وفيما يلي القيود التي تثبتها الشركة القابضة   

  

  طريقة التكلفة        طريقة حقوق الملكية  

:  × 19في عام : اوال 1

100(اثبات تكلفة االستثمار في الشركة التابعة ص*   %):
 136000     استثمار في ص/  حـ136000  مار في صاستث/ حـ

136000 136000           نقدية/  حـ  نقدية/ حـ

  ــــــــــــــــــــــــ      

20000) ربح(قائمة دخل ت اظهرت دخل *   : جنيه عن نشاط العام االول

  ال تثبـــت        استثمار في ص/  حـ20000

20000    ارباح استثمار /  حـ
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  )حقوق في ارباح ص/ او حـ(  

  ــــــــــــــــــــــــ      

  ):قيد تسوية او استحقاق نهاية العام( اثبات االعالن عن توزيع ارباح التابعة ص *

10000    ارباح استثمار مستحقة/  حـ10000  ارباح استثمار مستحقة/  حـ

  )او توزيعات ارباح معلنة   (    )او توزيعات ارباح معلنة     (

10000       استثمار في ص/  حـ      ارباح استثمار/  حـ10000

  ــــــــــــــــــــــ  

العام االول لزيادة تكلفة االستثمار في ص عـن القيمـة الدفتريـة لـصافي               ) استهالك(اثبات تخفيض   * 

  :االصول

       ال تثبــــت      ارباح استثمار في التابعة ص/  حـ7600

7600    استثمار في ص/  حـ

  ــــــــــــــــــــــ      

:  × 19في عام : ثانيا 2

حـصلتها الـشركة    ( جنيه توزيعات نقدية لحملة االسـهم        10000لتابعة ص سددت الشركة ا  * 

  ):القابضة س كارباح موزعة سبق االعالن عنها
10000       نقدية/  حـ10000  نقدية/  حـ

10000         ارباح استثمار مستحقة/  حـ  ارباح استثمار مستحقة/  حـ 10000

  )اح معلنةاو توزيعات ارب   (    )او توزيعات ارباح معلنة     (    

  ـــــــــــــــــــــــ      

15000قائمة دخل ص اظهرت خسارة *   : جنيه عن نشاط العام الثاني

  ال تثبــــت        خسارة استثمار/  حـ15000

  )حقوق في ارباح ص/او حـ(  

15000    استثمار في ص/  حـ

  ــــــــــــــــــــــــ      

تكلفة االستثمار في ص عـن القيمـة الدفتريـة          العام الثاني لزيادة    ) استهالك(اثبات تخفيض   * 

  :لصافي االصول

  ال تثبـــــــت    ارباح استثمار في التابعة ص/  حـ1600

1600    استثمار في ص/  حـ
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______________________________                           

  

فـي الـشركات         وعلي الرغم من ان الطريقتين يمكن استخدامهما للمحاسبة عن االستثمار                

 تحـول السـتخدام طريقـة       - علي المستوي العالمي     -التابعة، اال ان عددا كبيرا من الشركات        

 APB Opinion 18 "The 18  حقوق الملكية عقب صدور الرأي المحاسبي االمريكي رقم 

Equity Method for Investment in Common Stock .  ولذلك سنركز في هذا البـاب

 المالية المجمعة  طبقا لطريقة حقوق الملكية، علي ان نعـالج اعـداد هـذه                علي اعداد القوائم  

  .القوائم طبقا لطريقة التكلفة بصورة موجزة

  

  )ميزانية/ ارباح محتجزة/ دخل( القوائم المالية المجمعة 4/4
        في تاريخ االقتناء وبعده طبقا لطريقة حقوق الملكيــة

ابقة لطريقة حقـوق الملكيـة وتعـديالت حـساب          باستخدام االجراءات المحاسبية الس     

االستثمار، نتناول فيما يلي مثاال شامال العداد القوائم المالية المجمعة للدخل واالرباح المحتجزة             

وحيث ان ورقة العمل العداد القـوائم المجمعـة ستـشمل           . والميزانية في تاريخ الشراء وبعده    

 Three-Division"ة العمل ذات االقسام الثالثـة  ورق"القوائم الثالث المذكورة فيطلق عليها  

Working Paper . يتضمن عرضا مبـسطا  7)/4(ويجدر االشارة الي اننا سنبداْ بعرض مثال 

 يتضمن عرض نفس القوائم واجرائتها بـصورة اكثـر   8)/4(الجراءات هذه القوائم، يعقبه مثال    

 7)/3(بل ان نبـدأ اجـراءات مثـال         ملحوظة اخري يود المؤلف االشارة اليها هي انه ق        . شموال

الشركة القابضة  (سنستخدم بعض معلوماته في التقديم لقيود االثبات لكل من الشركات المستثمرة            

بالنـسبة  ) الشركة التابعـة  (والشركة المستثمر فيها    ) والشركات االخري الممثلة لحقوق االقلية    

ضرورية المكان متابعة قيود االسـتبعاد  لالجراءات التي تحدث بعد تاريخ االقتناء، وهذه المقدمة       

  .الالزمة للمثاليين التاليين

  

  )التابعة ت(الشركة المستثمر فيها   )الشركة القابضة، حقوق االقلية(   المستثمرون 

 56000بمبلـغ   )  جنيـه  70000(من حقوق ملكية ت     % 80اذا فرض ان الشركة ق اشترت       * 

  :جنيه نقدا
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  االستثمار في ت/   حـ56000
  ال يثبت شيء         نقدية/   حـ56000  

  ــــــــــــــــــــــــــــ    

  : جنيه33000في نهاية فترة بلغ دخل ت * 

  :شركة ق

  )ارباح وخسائر(ملخص الدخل /   حـ33000    %)80(االستثمار في ت /   حـ26400

  االرباح المحتجزة/   حـ33000    حقوق في ارباح ت/  حـ26400  

  ):لمستثمرونباقي ا(حقوق االقلية 

  %)20(االستثمار في ت /  حـ6600

 6600  حقوق في ارباح ت/ حـ
  

ـ         حقوق في ارباح ت هو حساب دائن بطبيعته ورصيده الكلـي           /   ويالحظ في هذا الشأن ان ح

ويراعي ان قيود االستبعاد التالية ستستبعد الرصيد الكلـي         . 33000 = 6600  + 26400يبلغ  

  .ب مدينالهذا الحساب وذلك بجعل هذا الحسا

  ــــــــــــــــــــــــــــــ    

  :    جنيه نقدا6000اذا قررت الشركة ت توزيع * 

  :شركة ق 

  االرباح المحتجزة/   حـ6000        %)80(نقدية /   حـ4800

  نقدية/   حـ6000     االستثمار في ت/   حـ4800  

  

  ):باقي المستثمرون(حقوق االقلية 

  %)20(نقدية /  حـ1200

   االستثمار في ت/ حـ1200  

  ــــــــــــــــــــــــــــ    

  :اذا انتهي العام ولم تسدد الشركة ت التوزيعات نقدا* 

  :شركة ق 
  االرباح المحتجزة/  حـ6000%)    80(توزيعات ارباح معلنة في ت /   حـ4800

  توزيعات ارباح مستحقة/   حـ6000            )او ارباح استثمار مستحقة    (
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       االستثمار في ت/ ـ  ح4800  

  

  

  

  ):باقي المستثمرون(حقوق االقلية 

  %)80(توزيعات ارباح معلنة في ت /  حـ1200

  )او ارباح استثمار مستحقة   (

  االستثمار في ت/  حـ1200  

  

ـ         ) حساب تسوية (توزيعات ارباح معلنة في ت هو حساب مدين         /    ويالحظ في هذا الشأن ان ح

ولذلك يكون (كات المستثمرة او المتلقية الرباح االستثمار في االسهم     يظهر كأصل بميزانيات الشر   

ـ  )دائنا في قيود االستبعاد وبكامل قيمته      توزيعات ارباح مستحقة هو حساب تـسوية       / ، بينما ح

راجـع كتـاب المحاسـبة      (ويظهر كالتزام بميزانية الشركة المستثمر فيها او المصدرة لالسهم          

ـ     ). لثالث الباب ا  -المتوسطة للمؤلف    النقديـة مـع اقفـال      / وعند تحصيل االرباح يستخدم حـ

  .حسابات التسوية المذكورة

  ـــــــــــــــــــــــــــــ    
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     اعداد كل القوائم المالية المجمعة بعد  7)/4(مثال 

   طريقة حقوق الملكية-    تاريخ الشراه 

/ 1في     من اسهم الـشركة التابعـة      % 80بشراء  ) ق( قامت الشركة القابضة     19×1/4

وفيما يلي ارصدة حسابات ميـزان المراجعـة للـشركتين فـي            .  جنيه نقدا  56000بمبلغ  ) ت(

  ):يهبالجن (19×31/12/4
  )ت( الشركة التابعة   )ق(  الشركة القابضة       

   دائن   مدين      دائن    مدين      

      ____________       ____________  

  10000      40500      نقدية

    14000      17000      مدينون

  5000      19000  )1/1(مخزون اول المدة 

  77600    )ت(استثمار في 

  70000      73900    اصول اخري 

  6000      16600        دائنون

  7000      التزامات اخري

  60000   110000      رأس مال االسهم

  10000      50000    )1/1(ارباح محتجزة 

  6000      12000  مدين-توزيعات ارباح معلنة 

  )او ارباح استثمار مستحقة  (

  50000      80000        مبيعات

  26400     دائن -)ت(حقوق في ارباح 

  18000      43000      مشتريات

  3000      7000    نفقات اخري 

      ___  ______ ___  ______ ______   
      290000 290000    126000 126000  
      =====  ======  =====  ======  

  9000      8000  )31/12(مخزون اخر المدة 
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  :المطلوب

  .19×31/12/4في ) ق(الذي تمسكه الشركة القابضة ) ت(االستثمار في / تصوير حـ) 1(

  .19×31/12/4لالزمة العداد القوائم المالية المجمعة الثالث في اثبات قيود االستبعاد ا) 2 (

قائمة الدخل، قائمة االرباح المحتجـزة،      (تصوير ورقة العمل المجمعة ذات االقسام الثالثة        ) 3 (

  .19×4 ديسمبر 31في ) ق(التي تعدها الشركة القابضة ) قائمة المركز المالي

  

  :الحــــــل

  19×13/12/4ر في قيود وحساب االستثما: اوال

56000    االستثمار في ت/  حـ

  النقدية/  حـ56000    

  

  االستثمار في ت/  حـ26400  

  )حقوق في ارباح استثمار ت/ او حـ(ارباح استثمار في ت /  حـ26400    

  

  %)80 × 6000= في ت (توزيعات ارباح معلنة /  حـ4800  

  )ارباح استثمار مستحقة/ او حـ(    

180000      ار في تاالستثم/  حـ

  

/4×19(  / 12دفاتر ق في (االستثمار في ت / حـ 31

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
   توزيعات ارباح معلنة في ت4800       نقدية56000    

  )ارباح استثمار مستحقة(       حقوق في ارباح ت26400    

 رصيد مرحل 77600            

  ــــــ      ــــــ    
    82400        82400  
    =======      =======  

/4×19  /12 31
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  )كما يظهر بميزانية ق بعاليه( رصيد منقول 77600    

  

  :19×31/12/4قيود االستبعاد الالزمة العداد القوائم المالية المجمعة الثالث في :  ثانيا

  : تضمن المثال المعلومات التالية   

بينمـا لـم      رصيد دائن لحساب حقوق في ارباح ت الذي يخص الشركة القايضة،              26400) 1(

وهي معلومات اساسية العـداد قيـود    (يعط رصيد نفس هذا الحساب بالنسبة لحقوق االقلية         

 × 26400، لذلك مبلغها الكلي في ت هو        %80وبناء علي ان هذه الحقوق تمثل       ). االستبعاد

وبالتالي فأن نصيب حقوق االقلية من هذا المبلغ االخير هـو           .  جنيه 33000) = 80÷100(

  . جنيه6600 = 20% × 33000

 رصيد مدين للتوزيعات المعلنة بالشركة التابعة، بينما لم يعط توزيع هذا الرصيد لما              6000) 2(

وبنـاء  ). وهي معلومات اساسية العداد قيود االسـتبعاد      (يخص الشركة ق وحقوق االقلية      

 جنيه، ونصيب حقوق االقلية منها      4800%  = 80  × 6000عليه فأن نصيب ق منها هو       

  .  جنيه%1200 = 20 ×6000

  

  :كالتالي) تاريخ االقتناء (1/1ويتحدد قيد االستبعاد الرئيسي في بداية العام   

  ):أ(قيد االستبعاد   

   كامال-) ت(راس مال االسهم /   حـ60000      

   كامال-) ت(االرباح المحتجزة /   حـ10000      

  )ت(االستثمار في /   حـ56000        

  %)20  ×70000(قلية حقوق اال/   حـ14000        

  

) مؤقتـا (والمكان متابعة باقي قيود االستبعاد التالية نقترح فـتح الحـسابين التـاليين                

ـ ) ت(االستثمار في   /حـ حقوق االقلية جنيا الي جنب مع تحديد ما يخص كل منهـا مـن              / ، ح

) حقةارباح اسـتثمار مـست  (وتوزيعات االرباح المعلنة في     ) ت(مبالغ حسابات حقوق في ارباح      

  :كالتالي
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  تخص حقـوق     6600  تخص ق  ،         26400=  رصيد الحقوق في ارباح ت       33000    

  االقلية

  تخص حقـوق     1200  تخص ق  ،         4800=   رصيد توزيعات معلنة في ت         6000    

  االقلية

  حقوق االقلية/       حـ    )ت(االستثمار في / حـ      
  ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــ

    رصيد14000               نقدية56000

  غير معط وينشأ من قيد      (        معطي ويستبعد بقيد استبعاد (

  )    استبعاد أ اول المدة السابق        )  االستثمار أ اول المدة السابق

    نصيب حقوق االقلية6600              حقوق في ارباح ت26400

  باح توزيعات ار1200   توزيعات ارباح4800      

  معلنة في ت    معلنة في ت        

    __________________    _________________       

  

    زيادة في حقوق االقلية5400    االستثمار/   زيادة في حـ21600  

  )بعد رصيد اول المدة المنشأ بقيد االستبعاد أ   (  )بعد رصيد اول المدة المستبعد بقيد أ(    

  

لحـساب  ) الدائن اساسـا  (اد او الغاء الرصيد الكلي بالكامل          ويناء عليه فمن الضروري استبع     

ويتم اجراء االستبعاد   .  جنيه 33000وقدره  ) لمتطلبات المحاسبة عن التجمع   (حقوق في ارباح ت     

، )  تجعـل مدينـة     26400(بقيدين احدهما بما يخص الشركة القابضة من مبلغ  هذا الحـساب             

ويراعي فـي هـذا     ).  تجعل مدينة  6600( الحساب   واالخر لما يخص حقوق االقلية من مبلغ هذا       

بالنسبة للشركة القابضة الزيـادة     ) 1: (الشأن ان الطرف الدائن في هذين القيدين لالستبعاد هما        

ـ  كما هـو    (4800 جنيه ونصيبها في توزيعات االرباح المعلنة في ت          21600االستثمار  / في ح

 جنيه  5400قلية هو الزيادة في حقوق االقلية       بالنسبة لحقوق اال  ) 2(،  )مبين بالحسابين السابقين  

ويكون ). كما هو مبين بالحسابين السابقين     (1200ونصيبها في توزيعات االرباح المعلنة في ت        

  :قيدا االستبعاد لكامل مبلغ حساب الحقوق في ارباح ت
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  ):ب(  قيد االستبعاد  

  حقوق في ارباح االستثمار في ت/  حـ26400    

  الستثمار في تا/  حـ21600      
توزيعــات اربــاح / حـــ 4800

  )ارباح استثمار مستحقة(معلنة في ت 

  

  ):ج(  قيد االستبعاد 

  نصيب حقوق االقلية في صافي دخل ت/   حـ6600    

  %)20×  كما يظهر بقائمة الدخل التالية لشركة ت 33000 (      

  )ت(حقوق االقلية /   حـ5400      

  توزيعات ارباح معلنة/  حـ1200      

  

ذا الشكل يكون قد تم التعامل او استبعاد كل المبالغ الموضحة بالحسابين السابقين  وبه 

  ). االستثمار في ت وحقوق االقلية(

  

ورقة العمل العداد القوائم المالية المجمعة للشركة القابضة مع الشركة التابعة في: ثالثا

/4×19 /  12 31

        

قيود  االستبعاد بنود القوائم  المالية  شركة ق  شركة ت
عةتاب  قابضة

قيم الميزانية 

المجمعة 

)موحدة(

دائن مدين )جنيه(      

             : قائمة الدخل) 1(
50000 80000 130000     مبيعات        

)ب (26400    26400 حقوق ارباح استثمار + 

في ت

  

9000 8000 17000    )31/12(مخزون اخر 

    )5000( )19000( )24000()1/1( مخزون اول -

     )18000( )43000( )61000( مشتريات-
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    )3000( )7000( )10000( نفقات اخري-
33000 52000صافي الدخل=      45400

)ج (6600   )6600(حقوق اقلية بدخل ت -    

33000 45400  33000 = 

صافي دخل ت

 19×4صافي دخل 

مرحل لقائمة االرباح 

:المحتجزة التالية

45400 = 

ق فقطدخل 

قائمة االرباح ) 2(

:المحتجزة 
          

50000 50000       قابضة1/1رصيد 

)أ (10000    10000  تابعة1/1رصيد   
33000 33000 45400 45400  صافي دخل العام منقول

      )12000( )12000(توزيعات معلنه ق) -(

)ب،ج (6000     )6000( توزيعات معلنة ت) -(  

6000 43000 37000 83400  31/12ارباح محتجزة 

ينقل للميزانية التالية

83400 =) 

)دخل ق فقط

قائمة المركز المالي ) 3(

:
          

10000 40500 50500    نقدية

14000 17000 31000    مدينون

9000 8000 17000    مخزون

)ب (7760021600       استثمار في ت

)أ (56000          
70000 73900 143900     اصول اخري

103000 217000       242400

6000 16600 22600    دائنون

7000 7000      التزامات اخري

60000 )أ (60000  110000 110000راس مال االسهم

834003700043000600083400ارباح محتجزة منقولة
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)أ (14000   )ت(حقوق االقلية       

19400)ج  (5400        

103000 103000 103000 217000   242400

)  تجميع تسويات الميزانية فقط(

  

           

  

) 1/1(ويالحظ ان قيود االستيعاد الثالثة تمت باستخدام قيد استبعاد االستثمار في اول المـدة   

وفي .  ثم اعقبه قيدين استبعاد اللغاء كل التعديالت الالحقة في حسابي االستثمار وحقوق االقلية            

  : يكون هذا القيد كما يلي31/12د في نهاية الفترة حالة اعداد قيد استبعا

  
   كامال-) ت(راس مال االسهم /   حـ60000    

   كامال-) ت(االرباح المحتجزة /   حـ37000    

  ) توزيعات معلنة6000 - دخل 33000 + 1/1 رصيد 10000(        

   زيادة21600 + 1/1 رصيد 56000(االستثمار في ت /   حـ77600      

  )ب االستثمار كما سبق حسابهافي حسا            

    رصيد14000او يعادل % 20  ×97000(حقوق االقلية /   حـ19400    

  ) كما سبق حسابها5400زيادة حقوق االقلية  + 1/1        

  

  :وفي نهاية هذا العرض للقوائم الثالث المجمعة بعد تاريخ الشراء نالحظ ما يلي  

وال (فقط علي صافي دخل الـشركة القابـضة          صافي الدخل في قائمة الدخل المجمعة يقتصر         -

  ).يشمل ارباحها من االستثمار في ت

 رصيد االرباح المحتجزة في قائمة المركز المالي المجمعة يمثل رصـيد االربـاح المحتجـزة       -

  .للشركة القابضة طبقا لطريقة حقوق الملكية

ب حقـوق االقليـة فـي        يظهر رصيد بند حقوق االقلية في الميزانية المجمعة بما يعادل نصي           -

  .صافي اصول الشركة التابعة في نهاية العام

 في كل من قوائم دخل ق، ت، وقيـود          قوائم الدخل للعام   قيم الصف االخير لصافي الدخل في        -

 ينقـل بكامـل قيمـه    - ذات االقسام الثالثة  -االستبعاد، وقائمة الدخل المجمعة بورقة العمل       
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 لكل من ق، ت، وقيـود االسـتبعاد، والقائمـة           المحتجزةقائمة االرباح   

  .المجمعة لالرباح المحتجزة بنفس ورقة العمل

 قيم الصف االخير لالرباح المحتجزة في نهاية العام في كل اعمدة ميزانيـة ق، ت، وقيـود                  -

 ينقل بكامـل قيمـه لـصف        - ذات االقسام الثالثة     -االستبعاد، والقيم المجمعة بورقة العمل      

رباح المحتجزة ضمن حقوق الملكية بالميزانية لكل من ق، ت، وقيود االسـتبعاد، وقائمـة               اال

  .الميزانية المجمعة بنفس ورقة العمل

 يتم فقط تجميع القيم المدينة والدائنة لقيود االستبعاد والتأكد من مساواتهما في قسم قائمـة                -

 يتم التجميع لقيم قيود االستبعاد بقسمي       اي ال (المركز المالي لورقة العمل ذات االقسام الثالثة        

، ويرجع ذلك الن قيم الصف االخير بقائمة الدخل تنقل          )قائمة الدخل وقائمة االرباح المحتجزة    

لقسم قائمة االرباح المحتجزة، كما ان قيم الـصف         ) بما فيها مجموع قيود االستبعاد    (بكاملها  

سم حقوق الملكية كبند االرباح المحتجزة فـي        االخير لقائمة االرباح المحتجزة تنقل بكاملها لق      

  .نهاية العام
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     اعداد كل القوائم المالية المجمعة في تاريخ 8)/4(مثال 

   طريقة حقوق الملكية-    الشراء وبعده 

بشراء  ) ق( قامت الشركة القابضة      × / / 90في     19 1 1 من اسهم الشركة التابعـة     % 1

وفيما يلي عناصر قسم حقوق الملكية  للشركة التابعة في هذا           .  جنيه نقدا  1405000بمبلغ  ) ت(

×  ):(يخ التار / /19 1 1 1

  
 200000    رأس مال االسهم      جنيه

  500000    رأس مال اضافي   

  400000    ارباح محتجزة  

        ________  

  1100000  )صافي االصول(= الجملة   

  

التي وجد اختالفا بينهما ) ت(  وفيما يلي القيم الدفترية والقيم الجارية الصول الشركة التابعة 

  ):بالجنيه(في تاريخ الشراء 
(   (-)          )    1(    )    2(    )  1 2

  الزيـــــادة  القيم الجارية  القيم الدفترية      

  100000  300000    200000    مخزون    

  50000  170000    120000  االت ومعدات    

  200000  900000    700000    مباني    

  :الزيادة في قيم تلك االصول فان اعمارها المقدرة كالتالي) استهالك(  ولتخفيض 

  . عاما20 تستهلك المباني علي فترة -      .سيباع المخزون خالل العام -

10 تستهلك االالت والمعدات علي فترة -  . عاما40 تستهلك الشهرة علي فترة -  . اعوام

  

ارباحـا عـن عـام      ) ت(وكما توضح القوائم المالية التالية فقد حققت الشركة التابعة            

200000الن عن توزيعات ارباح قـدرها        جنيه، كما قامت باالع     جنيـه    بلغت   19×1 500000
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×  : بالجنيه / /19 1 12 31
  شركة ت    شركة ق        

قائمة الدخل  :   

  1400000  2000000    ايراد المبيعات وغيرها

  344000  حقوق في ارباح استثمارات في ت

600000(  )800000(     تكلفة بضاعة مباعة)-(  )

300000(  )400000(    نفقات التشغيل وغيرها) -(  )

        _______  _______  

  500000  1144000  )ينقل لالرباح محتجزة(صافي الدخل 

قائمة االرباح المحتجزة  :   

  400000   900000  19×1/1/1رصيد ارباح محتجزة 

  500000  1144000  )من قائمة الدخل(صافي الدخل + 

200000(  )400000(   توزيعات نقدية اعلنت ووزعت-  )

        ________  _______  

  700000  1644000  ينقل للميزانية-19×31/12/1رصيد 

قائمة المركز المالي:   

  200000    300000        نقدية

  60000    424000        مدينون 

  300000    90000        مخزون

  1569000      )ت(استثمار في 

  200000    300000      االت ومعدات 

  1000000  2100000        مباني

700000(  )مجمع استهالك اصول ثابتة (-  )

        ________  ________  
        4083000  1760000  
        ========  =======   

  360000  1039000       التزامات 

  200000  1000000      رأس مال االسهم
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  500000    400000   )احتياطيات(رأس مال اضافي 

  700000  1644000  نقولة من قائمتهام-ارباح محتجزة 

        ________  _______  
        4083000  1760000  
        ========  =======  

  :المطلوب  

بيان المحاسبة عن عملية شراء      )  من اسهم الشركة التابعة طبقا لطريقة حقوق الملكية        % 90(

في 

1

.  × / / االستثمار في ت في / ، مع تصوير حـ × / /19 1 12 31 19 1 1 1

قائمـة  ( الالزمة لتصوير القوائم المالية المجمعة       - ذات االقسام الثالثة     -قة العمل   اعداد ور ) 

فـي  )  قائمة المركز المـالي المجمعـة      - قائمة االرباح المحتجزة المجمعة      -الدخل المجمعة   

)2

.  × / /19 1 12 31

  

  :يتم الحل طبقا للخطوات الثالث الرئيسية التالية:    الحــل

  :ضة باعداد قائمة التسوية التالية في تاريخ الشراءتقوم الشركة القاب)  اوال(

1405000شراء ) ثمن(تكاليف       )ت(من اسهم %     جنيه90

× / / 19االستثمار في / رصيد حـ(     1 1 1(  

  من القيمة الدفترية لصافي اصول ت% 90 -  

  )990000(    %90× 1100000) 19×1/1/1في (    

              __________  

  )مدين  (415000      فةزيادة ثمن الشراء عن التكل    

  :وتوزع هذه الزيادة في ثمن الشراء وتستنزل كالتالي  

   نصيب ق من الزيادة  زيادة قيم جارية    

  %)90× الزيادة (  عن قيم دفترية    

   مدين90000  100000  مخزون    

   مدين45000    50000  االت   

 مدين180000    200000  مباني  

  )مدين) (315000 (    ــــــــــ        

  ــــــــــ              

www.infotechaccountants.com/phpBB2/index.php 
 Page 71 of 187



www.infotechaccountants.com 
Prof.: Mohammed Sherif Tawfik 

 
 
 
  

  )مدين (100000      باقي الزيادة ويمثل رصيد الشهرة  

  

اجراءات انشاء وتعديل حساب االستثمار في ت بدفاتر شركة ق طبقا لطريقة حقوق ) ثانيا(

  -:الملكية

  

طبقا لطريقة حقوق الملكية يتحدد نصيب الشركة ق من ارباح الشركة ت في نهايـة العـام                 ) 1(

19×االول   ـ االضافة عل  (1 ) االستثمار في العام االول بعـد تكلفـة الـشراء االصـلية           / ي ح

  :كالتالي
  

450000(من صافي دخل ت % 90 ×       %) 90    جنيه500000

  تخفيض االستهالك السنوي لزيادة ثمن الشراء عن : يستنزل) -(

  ):االستهالك السنوي لزيادة القيم الجارية عن القيم الدفترية(التكلفة 

  90000           زيادة المخزون

10(   تخفيض زيادة االت والمعدات  ÷   4500  ) 45000

  9000  )20 ÷ 180000(   تخفيض زيادة المباني 

  2500  ) 40 ÷ 100000(تخفيض الشهرة   

  )106000(    ـــــ          

   ـــــــ              

  344000)  االستثمار وتظهر بايرادات قائمة دخل ق/ االضافة علي حـ(جملة 

  

ـ   )2( تثمار في ت االرباح النقديـة التـي حـصلتها ق مـن توزيعـات ت                االس/ يستنزل من ح

) = %  × 180000 90 ـ    ). 200000 االستثمار فـي ت فـي      /  وبناء عليه يتحدد رصيد ح

19×  : كالتالينهاية عام  1

  

× /    جنيه1405000     1/1119تكلفة االستثمار االصلية في 

  344000      )كما سبق(صافي نصيب ق من ارباح ت (+) 
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  ـــــــ              
              1749000  

  )180000(         توزيعات االرباح النقدية المحصلة-

  ـــــــ              

×  1569000    نفس الرصيد  ( / / 19االستثمار في / رصيد حـ 1 12 31

× / / 19الظاهر بعالية في ميزانية ق في  ( 1 12 31(     =======  

  

  ):  التوزيعات-صافي االرباح + تكلفة الشراء (اثبات االستثمار في ت بدفاتر ق )  3(

1405000    االستثمار في ت/  حـ

1405000      النقدية/  حـ

  )تكلفة الشراء االصلية لالستثمار(    

  

344000    االستثمار في ت/  حـ

344000      )حقوق في ارباح استثمار ت/ او حـ(ارباح استثمار في ت /  حـ

  )صافي ارباح االستثمار(    

  

180000    نقدية/  حـ

180000      ار في تاالستثم/  حـ

  )التوزيعات النقدية المحصلة من ارباح االستثمار(    

          

:  × / / 19االستثمار في ت بدفاتر ق في / وبناء عليه يكون حـ   1 12 31

(  × / / 19دفاتر ق في (االستثمار في ت / حـ 1 12 31
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

180000           نقدية   نقدية 1405000

344000       االستثمار في ت ارباح

رصيد مرحل 1569000            

  ـــــــ      ـــــــ    

×19  / /1 12 31
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    1749000      1749000  
    =======      =======  

1569000      )ميزانية ق بعاليه( رصيد منقول 

  

الـي ورقـة العمـل      ) ق، ت (تعد القوائم المالية المجمعة بادخال القوائم المالية السابقة         )  ثالثا(

  :قسام الثالثة، مع مراعاة استخدام قيود االستبعاد والتسويات االربعة التاليةالتالية ذات اال

  

  ):أ(قيد االستبعاد 

ـ     االستثمار في ت مقابل نصيب الشركة القابضة في صافي اصول ت           / استبعاد رصيد ح

  :وتوزيع الفروق علي عناصر االصول في اول العام) في بداية العام(

200000     اول العام-) ت (راس مال االسهم/  حـ

500000     اول العام-) ت(رأس المال االضافي /  حـ

) ت(االرباح المحتجزة /  حـ   اول العام   – 400000

90000    المخزون/   حـ

45000    االت ومعدات/   حـ

180000    مباني/  حـ

100000    شهرة/  حـ

االستثمار في ت /  حـ  اول العام     – 1405000

(حقوق االقلية /   حـ ×   %)     10 1100000 110000

  

  ):ب(قيد االستبعاد والتسويات   

تعديل تكلفة البضاعة المباعة بالزيادة في القيمة السوقية للمخزون واضافة اثر الزيادة              

  :في االستهالك السنوي لالالت والمعدات والمباني والشهرة للنفقات

90000    تكلفة بضاعة مباعة/  حـ

 4500  مصروف استهالك االت ومعدات/ حـ

9000    مصروف استهالك المباني/ حـ  

2500    مصروف استهالك الشهرة/  حـ
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مخزون /  حـ  1/     1 90000

4500      مجمع استهالك االت ومعدات/  حـ

9000      مجمع استهالك المباني/  حـ

2500      الشهرة/  حـ

     

  ):ج(قيد االستبعاد   

  :ق االقليةتسجيل نصيب حقوق االقلية في صافي ربح الشركة التابعة وتوزيعاتها لحقو  

(نصيب حقوق االقلية في صافي دخل ت /   حـ ×   %)   10 500000 50000

20000      توزيعات ارباح ت/  حـ

30000      )ت(حقوق االقلية /  حـ

  

  ):د(قيد االستبعاد   

تعـديل  (اضافة ارباح االستثمار في ت اليرادات الشركة ق بقائمة دخل الشركة االخيرة               

  ): العاماالستثمار لرصيده في بداية/ حـ

344000    ارباح استثمار في ت/  حـ

180000      توزيعات ارباح ت/  حـ

164000      استثمار في ت/  حـ

       

  ورقة العمل العداد القوائم المالية المجمعة للشركة القابضة مع الشركة التابعة في

×19  / /  1 12 31

  )  ورقة عمل ثالثة اقسام- طريقة حقوق الملكية -نهاية عام الشراء  (

        

قيود  االستبعاد نود القوائم  الماليةب  شركة ق  شركة ت
تابعة  قابضة

قيم الميزانية 

المجمعة 

)موحدة(

دائن مدين )جنيه(      

             : قائمة الدخل) 1(
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1400000 2000000 3400000     ايراد مبيعات        

)د (344000    344000   ارباح استثمار في ت

)ب (90000   )600000( )800000( )1490000( تكلفة بضاعة مباعة-

)ب (16000   )300000( )400000( )716000( نفقات تشغيل-

)ج (50000   )50000(حقوق اقلية في دخل ت     

500000 1144000  500000 =  

صافي دخل ت

 19×1صافي دخل 

مرحل لقائمة االرباح 

:المحتجزة التالية

1144000 =

دخل ق فقط

الرباح قائمة ا) 2(

:المحتجزة 
          

900000 900000       قابضة1/1رصيد 

)أ (400000    400000  تابعة1/1رصيد   
500000 500000 1144000 1144000  صافي دخل العام منقول

      )400000( )400000(توزيعات قابضة) -(

)د (180000   )200000(   توزيعات تابعة) -(  

)ج (20000          

200000 900000 700000 1644000  31/12ة ارباح محتجز

ينقل للميزانية التالية

1664400 =)

)دخل ق فقط

          :قائمة المركز المالي ) 3(
200000 300000 500000    نقدية

60000 424000 484000    مدينون

300000 90000 390000    مخزون

)أ(15690001405000       استثمار في ت

)د (164000          
200000 )أ (45000  300000 545000االت ومعدات

1000000 )ا (180000  2100000 3280000مباني

)ب (13500     )700000( )713500()مجمع استهالك (-

97500) ب (2500)أ (100000شهرة    
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1760000 4083000       4583000

360000 1039000 1399000    التزامات

200000 )أ (200000  1000000 1000000راس مال االسهم

500000 )أ (500000  400000 400000رأس مال اضافي

900000 200000 700000 1644000 1644000ارباح محتجزة منقولة

)أ (110000   )ت(حقوق االقلية       

140000)ب (30000        

1925000 1925000 1760000 4083000   4583000

)  يزانية فقطتجميع تسويات الم(

  

           

  

  :  ونتناول فيما يلي تفسير قيود االستبعاد السابقة

ـ   ): أ(قيد االستبعاد    االستثمار في ت اول العام مقابل نصيب الشركة ق         / يعني باستبعاد رصيد ح

في ارصدة حقوق المساهمين ت، هذا باالضافة الي توزيع او تعديل زيادة تكلفة االسـتثمار               

الصول ت مع اعتبار باقي الزيادة رصيدا للشهرة، وذلك كما لو كان هذا             عن القيمة الدفترية    

كما يعني القيد بتحديد الرصيد االساسي لقيمة حقوق        . الفرق قد حسب ووزع في بداية العام      

  .االقلية في بداية العام

  

 يعني يتوزيع استهالك او تخفيض فروق زيادة القيمة الجارية علـي القيمـة            ): ب(قيد االستبعاد   

  :الدفترية الصول الشركة التابعة ت طبقا العمارها المقدرة

  . تحويل زيادة القيمة الجارية للمخزون اول العام الي تكلفة البضاعة المباعة بقائمة دخل ت-

 زيادة مصاريف استهالك االالت والمعدات والمباني بمقدار استهالك العام للزيادة في القيمة             -

الجة هذه المصاريف ضـمن المـصاريف التـشغيلية للوحـدة           الجارية عن الدفترية، مع مع    

  .المجمعة

 استهالك او تخفيض الشهرة بمقدار نصيب العام مـع زيـادة المـصاريف التـشغيلية                -

  .واالخري بمقدار التخفيض
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كما يعكس القيد اثر زيادة مصاريف االستهالك علي مجمعات استهالك االصول التي تستنزل               

انه تم تحويل زيادة القيمة     ) ب(يالحظ علي هذا القيد     . زانية المجمعة من قيم االصول في المي    

الجارية  للمخزون في اول العام بالشركة ت الي تكلفة البضاعة المباعة نظرا الن المخزون               

وفي ضوء ان بند تكلفة البضاعة المباعة بقائمة الدخل يشمل ايضا           . سيباع خالل العام االول   

ل الزيادة بين تكلفة البضاعة المباعة ورصيد مخزون اول العام          مخزون اول المدة فان تحوي    

لم يظهر ضمن عمودي قيود االستبعاد  وحول االثر النهائي للزيادة في زيـادة بنـد تكلفـة                  

وقد كان من الممكن جعل المخـزون       . البضاعة المباعة بقائمة الدخل المجمعة بمقدار الفرق      

ثم جعله مرة اخري دائنـا بـنفس        ) أ(قيد االستبعاد    جنيه طبقا ل   90000مدينا بمبلغ الزيادة    

، اال ان االثر النهائي لقيدي االستبعاد بهذا الشكل يعني          )ب(مبلغ الزيادة طبقا لقيد االستبعاد      

عدم تغيير رصيد المخزون بالميزانية المجمعة، وهو نفس اثر المعالجة الحالية بالميزانيـة             

  . المجمعة بعاليه

   

يعني بتعديل قيمة حقوق االقلية في الميزانية المجمعة بالتغيرات الحادثة فـي            : )ج(قيد االستبعاد   

زيادة حقوق االقلية بنصيبها من ارباح الشركة التابعة ت وتخفيض          : نهاية العام االول وهي   

ويالحـظ ان الرصـيد     . تلك الحقوق باالرباح النقدية التي وزعتها عليهم ت في العام االول          

ية  يظهر بخصوم الميزانية المجمعة، كما ان نصيب حقوق االقليـة مـن   المعدل لحقوق االقل 

  .صافي ربح ت يظهر بالطرح في قائمة الدخل المجمعة

  

يعني باستبعاد اثر القيود التي اجرتها الشركة القابضة بدفاترها طبقا لطرقـة            ): د(قيد االستبعاد   

  :ابعة وهيحقوق الملكية بشأن نصيبها من االرباح وتوزيعات الشركة الت

 تعديل رصيد االستثمار في ت الي ما كان عليه في بداية العام وذلك حتي يتم استبعاد مقابـل                   -

هذا باالضافة الي تجنب تكرار حساب نصيب ق        . نصيب ق في اصول ت في بداية العام ايضا        

االولي ضمن ارباح الشركة ق والثانية عند تجميع ارصـدة االيـرادات            : في ارباح ت مرتين   

  .مصروفات للشركتين في التجمعوال
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 استبعاد قيمة االرباح الموزعة التي حصلت عليها ق من ت باعتبارها تمثل عمليـة تبادليـة                 -

  .بين شركتين في التجمع يجب اال تؤثر علي القوائم المجمعة كوحدة محاسبية واحدة) داخلية(

  

  :لشراء نالحظ ما يلي      وفي نهاية هذا العرض للقوائم الثالث المجمعة بعد تاريخ ا

وال ( صافي الدخل في قائمة الدخل المجمعة يقتصر فقط علي صافي دخل الـشركة القابـضة                 -

كمـا ان   ).  جنيه بقيد  االستبعاد د     344000يشمل ارباحها من االستثمار في ت حيث استبعد         

  .مجموع االستبعادات بالنسبة لقائمة الدخل تعادل كل صافي دخل الشركة التابعة

صيد االرباح المحتجزة في قائمة المركز المالي المجمعة يمثل رصـيد االربـاح المحتجـزة       ر -

  .للشركة القابضة طبقا لطريقة حقوق الملكية

 يظهر رصيد بند حقوق االقلية في الميزانية المجمعة بما يعادل نصيب حقـوق االقليـة فـي                  -

 بورقة العمل بناء علي قيـود       وقد حسبت قيمته  . صافي اصول الشركة التابعة في نهاية العام      

  :وهذه القيمة بالميزانية المجمعة تمثل. االستبعاد
  نصيب حقوق االقلية في صافي اصول ت في بداية  

110000(العام      ×     ) القيد أ-%    جنيه 10 1100000

  نصيب حقوق االقلية في صافي دخل ت(+)    

10(     ×   50000    ) القيد ج-%  500000

  قلية من توزيعات تنصيب حقوق اال)  -(  

(    ) القيد ج-%   )  ×     )20000 10 200000

  ــــــ              

  140000      رصيد حقوق االقلية بالميزانية المجمعة  

  =======    نصيب حقوق االقلية من حقوق المساهمين(=   

500000بشركة ت في نهاية العام    +    + 200000

(%   ×  =   10 1400000 700000
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  رابعملحق الباب ال

  
  )17(استكمال االمثلــة العمليـة لتطبيق المعيار المحاسبي المصري رقم 

  

  )طريقتي حقوق الملكية والتكلفة (6مثال رقم 
  :خالل فترة زمنية) ق(   فيما يلي بعض العمليات المرتبطة بنشاطات الشركة القابضة 

همين فـي شـركة ت      من حصة حقوق المسا   % 80 اشترت الشركة ق     1/1/1997في   -

  . الف جنيه400مقابل مبلغ 

 الف  120 اظهرت قائمة دخل الشركة ت صافي ربح عن العام قدره            31/12/1997في   -

  . الف جنيه لحملة االسهم50جنيه، واعلنت عن توزيعات نقدية قدرها 

 -  . سددت الشركة ت التوزيعات النقدية المعلنة31/3/1998في 
 -  . الف جنيه30الشركة ت خسارة  قدرها  اظهرت قائمة دخل 31/12/1998في 
  .اثبات العمليات السابقة بدفاتر الشركة ق طبقا لطريقتي حقوق الملكية والتكلفة: المطلوب

  

  :الحـل

  طريقة التكلفة      طريقة حقوق الملكية  
  _____________                  _________  

1/1/1997:  

  مار في تاالستث/  حـ400000    االستثمار في ت/  حـ400000

  النقدية/  حـ400000      النقدية/  حـ400000  

  

31/12/1997:  

  ال يثبت شئ    %)80×120000(االستثمار في ت /  حـ96000

  استثمار في ت) دخل(ارباح /  حـ96000  
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  :اعالن توزيع االرباح في ت

  ارباح استثمار مستحقة/  حـ40000  ارباح استثمار مستحقة /  حـ40000

    )او توزيعات ارباح معلنة (      )عات ارباح معلنةاو توزي         (

  استثمار في ت) دخل(ارباح /  حـ40000االستثمار في ت          /  حـ40000  

  

31/3/1998:  

  نقدية/  حـ40000  %)80×50000(نقدية /  حـ40000

  ارباح استثمار مستحقة/  حـ40000ارباح استثمار مستحقة   /  حـ40000  

  

31/12/1998:  

  ال يثبت شئ   %)80×30000(خسائر االستثمار في ت / حـ 24000

  االستثمار في ت/  حـ24000  
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  اسئلة للمراجعــــة

  

ـ                - /  ناقش الفروق بين استخدام طريقة حقوق الملكية وطريقة التكلفة في تحديـد رصـيد حـ

  .االستثمار في الشركة التابعة ومعالجة توزيعات االرباح في الشركة التابعة

1

2  .حقوق في ارباح الشركة التابعة/  حدد العناصر التي تحمل علي حـ-

ق الملكية فروق زيادة تكلفة االستثمار في الشركة التابعة عن القيمة            كيف تعالج طريقة حقو    -

  .الدفترية لصافي اصول الشركة التابعة

3

4  . ما هي التغيرات التي يمكن ان تحدث لحقوق االقلية بعد تاريخ الشراء-

5  .  وضح العالقة بين صافي دخل الشركة القابضة وصافي الدخل في قائمة الدخل المجمعة-

العالقة بين االرباح المحتجزة للشركة القابضة واالرباح المحتجزة المجمعة بعد تاريخ            وضح   -

  .الشراء

6

 وضح العالقة بين نصيب حقوق االقلية في صافي الدخل وحقوق االقلية في قائمـة المركـز                 -

  .المالي المجمعة

7

فـي عمليـة تجميـع     حدد ثالثة انواع من العمليات التبادلية التي يترتب عليها قيود استبعاد    -

  .القوائم المالية

8

 عند اعداد ورقة العمل ذات االقسام الثالثة، هل يتم تجميع وموازنة القيم المدينـة والدائنـة                 -

باعمدة قيود االستبعاد لالقسام الثالثة بالورقة؟ اذا كانت اجابتـك بـنعم او ال وحـدد سـبب                  

  .االجابة

9
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  تمــــاريـــــــــــــن

  

ر ×  مبلـغ      / / ت ارباح الشركة التابعة ت عن العام المالي المنتهي فـي            بلغ)  )1 5 19 1 11 30 1 

× عن توزيع ارباح بواقع        وقد اعلنت الشركة في     . مليون جنيه  / /50 19 1 12  قرشـا عـن     20

600 الـف سـهم، وقامـت بـالتوزيع النقـدي  فـي              السهم من اسهمها المتداولة وعـددها       

بضة ق تمتلك    فاذا علمت ان الشركة القا    .  × / /90 19 2 1 وضـح اثبـات    . من اسـهم ت   % 10

  .الشركة القابضة ق لهذه االحداث طبقا لطريقتي حقوق الملكية والتكلفة

  

عن توزيع ارباح قدرها ) ص(اعلنت الشركة التابعة    )  )2  جنيـه لكـل سـهم مـن اسـهمها      2

90 تمتلـك ) س( الف سهم، فاذا علمت ان الشركة القابضة         وعددها  ) القائمة(المتداولة   400 %

المطلوب بيان تسجيل الشركة س االرباح الموزعة من س طبقا لطريقتي حقـوق   . من اسهم ص  

  .الملكية والتكلفة

  

بتكلفة قدرها  ) ت(من اسهم شركة    %  ) ز(في اول يناير من العام الماضي اشترت شركة         )  )80 3

50000وفي هذا التاريخ كانت ارصدة راس مـال االسـهم           .  جنيه  ـ     72000 اح   جنيـه واالرب

20000) ت(وفي نهاية نفس العام بلغ صافي دخل شركة         ). ت( جنيه لشركة    المحتجزة   40000 

5000  .   جنيه منها توزيعات نقديةجنيه وسددت 

  :المطلوب  

لهذا العام المتعلقة باالسـتثمار طبقـا لطريقتـي         ) ز( اعداد كل القيود الالزمة بدفاتر شركة        -

  .حقوق الملكية والتكلفة

استخدمت طريقة حقوق الملكية، ما هي قيود االسـتبعاد الالزمـة           ) ز( شركة    بافتراض ان  -

  .لورقة عمل اعداد القوائم المجمعة في نهاية العام
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بتكلفـة قـدرها    ) ك(من اسهم شركة    %  بشراء  ) ل( قامت شركة     × في بداية عام    )  )70 19 1 4

10000وفي هذا التاريخ بلغت ارصـدة رأس مـال االسـهم            .  جنيه   واالربـاح    جنيـه  35000

40000  ). ك( جنيه بشركة المحتجزة 

  

ارباح  ) ك( حققت شركة     ×   ، × 20000وفي نهاية اعوام       19 2 19  جنيه سنويا، كمـا     1

تستخدم  طريقـة حقـوق      ) ل(فاذا علمت ان شركة     .  جنيه سنويا  5000سددت توزيعات نقدية    

  :الملكية للمحاسبة عن االستثمارات، فالمطلوب

.  ×  ، × / / 19في ) ل(مار في ك بدفاتر شركة االستث/  تحديد رصيد حـ- 2 19 1 12 31

.  × / / 19 اعداد قيود االستبعاد الالزمة العداد القوائم المالية المجمعة في - 1 12 31

  

×  :بشراء االستثمارات التالية) ق( قامت شركة  في اول يناير )  )19 1 5

بمبلغ ) س(من اسهم رأس مال شركة %    جنيه   135000 90

بمبلغ ) ص(شركة من اسهم رأس مال %    جنيه   56000 80

بمبلغ ) ع(من اسهم رأس نال شرمة %    جنيه   30000 60

  ):بالجنيه(     وفيما يلي اهم بيانات الشركات االربع 

)ص(شركة  )س(شركة  )ق(شركة  )ع(شركة البيــــــــان
50000 100000 200000 قيمة اسمية  (رأس مال االسهم    

) جنبه للسهم100

40000

20000 50000 100000 ×19  / / 1جزة ارباح محت 1 110000

20000 40000 79000 )5000(1)  خسارة (صافي دخل   19×
4000 5000 1توزيعات نقدية    19×  10000

  

طريقة حقوق الملكية للمحاسبة عن االستثمارات، وقد بلغت ارباحها مـن           ) ق( تطبق شركة    -

30000× مبلغ   . جنيهعملياتها عن عام  19 1

  :المطلوب  
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.  × 19 اثبات قيود المحاسبة عن استثمارات شركة ق بدفاترها عام  - 1 1

× ورصـيد االربـاح المحتجـزة المجمـع فـي            19 حساب رقم الدخل المجمع عن عام        - 1 2

.  × / /19 1 12 31

.  × 19عام  ) خسائر( حساب نصيب بند حقوق االقلية في ارباح - 1 3

  

× قامت شركة الشمال بشراء     في اول يناير    )  )80 19 0 االسـهم العاديـة المتداولـة    مـن  % 6

وفي هذا التاريخ كان رصيد حـساب االربـاح         .  جنيه للسهم  48لشركة الجنوب بسعر    ) القائمة(

كما بلغ رصيد حساب االربـاح المحتجـزة لـشركة          .  جنيه 517500المحتجزة لشركة الشمال    

سـمية   سهم عادي بقيمـة ا     الجنوب   15000) القائمة( جنيه، وعدد اسهمها المتداولة       135000

15  . جنيه للسهم وكانت قد اصدرت بهذه القيمة

  ):اوال(المطلوب   

.  × 19   اثبات قيد االستبعاد المستخدم في ورقة عمل الميزانية المجمعة في اول يناير -أ 0

 احسب رصيد حساب االرباح المحتجزة المجمع الواجب اظهاره بالميزانية المجمعة في هذا      -ب

  .التاريخ

  

× سـددت شـركة الـشمال توزيعـات نقديـة             / / 19تهي في   وخالل العام المن     0 12 31

127500 جنيه وبلغت ارباحها السنوية       بدون ارباح اسـتثمارتها فـي شـركة        ( جنيه   67500

63000 جنيه ووزعت ارباحـا قـدرها       اما شركة الجنوب فقد بلغت ارباحها السنوية        ). الجنوب

×  ):بالجنيه ( / / 19 قي وفيما يلي قوائم المركز المالي للشركتين.  جنيه 0 12 31 30000
  شركة الجنوب  شركة الشمال         

124200        نقدية       157800

  54000      اوراق قبض

  178200    367200        مخزون

  216000    348000    )بعد االستهالك(مباني 

  189000    210000        اراضي

      ؟    استثمار في شركة الجنوب

  ــــــ  ــــــ         
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  707400        ؟        

        ======  =======  

439500        دائنون  260400  

  54000          اوراق دفع

  225000    672000    رأس مال االسهم العادية

  168000        ؟      ارباح محتجزة

  ــــــ  ــــــ        

  707400        ؟        

        ======  =======  

  

× 19وكانت شركة الشمال قد اقرضت شركة الجنوب مبلغ            جنيه خالل عام        0 54000 

  .وجب ورقة دفع لصالح شركة الشمال ولم يتم سداد المبلغ حتي نهاية  العامبم

):ثانيا(المطلوب   

 احسب رصيد كل من حسابات االستثمار في شركة الجنوب واالرباح المحتجـزة بـدفاتر               -ج  

19×  .شركة الشمال في نهاية عام  0

ركـز المـالي المجمعـة       استكمل ورقة العمل الالزمة في نهاية العام لتصوير قائمـة الم           -د  

  .للشركة القابضة والتابعة) الموحدة(

  

× قامت شركة النصر بشراء       / / في  )  )27200 19 3 1 1  سهم من االسهم المتداولـة لـشركة        7

50القيمة االسمية   ( جنيه للسهم    االتحاد بسعر    وفي هذا التاريخ كانت ارصـدة      . نقدا)  جنيه 60

  ):بالجنيه(لي للشركتين كاالتي حسابات قسم حقوق الملكية بقائمة المركز الما
  شركة االتحاد  شركة النصر          

  1600000   2420000  ) جنيه للسهم50قيمة اسمية(رأس مال االسهم 

  128000     96800       رأس المال االضافي

60800        ارباح محتجزة      140200
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ا سددت شركة النصر توزيعات ارباحا نقدية قـدره       )  × / / 19(وفي نهاية العام       3 12 31

620 الف جنيه من ارباحها السنوية لنشاطها التي بلغت           كما بلغـت االربـاح     .  الف جنيه  370

360 الف جنيه ووزعت منها نقـدا        السنوية لشركة االتحاد في هذا التاريخ        .  الـف جنيـه    450

×  : بعد تأثرهما بهذه العملياتوفيما يلي قوائم المركز المالي للشركتين في   / /19 3 12 31
  

  شركة االتحاد  لنصرشركة ا          

330000          نقدية      240700

140500          مدينون       170200

150700        اوراق قبض      190400

286300          مخزون  216400  

      ؟      استثمار في شركة االتحاد

320000        )صافي(االت   410000  

  1450000  1630000        مباني واراضي

  ــــــ  ــــــ           

  2697600          ؟          

          =======  ========   

520000          دائنون      740000

298800        اوراق دفع      516600

  1600000   2420000  ) جنيه للسهم50قيمة اسمية (رأس مال االسهم 

  128000     96800       رأس المال االضافي

150800        ؟        ارباح محتجزة   

  ــــــــ  ــــــ          

  2697600         ؟          

          =======  ========   

  

فاذا علمت ان قوائم المركز المالي السابقة تتضمن اثر بيع شركة النصر االت لـشركة                 

كما ان شـركة    .  الف جنيه والتزمت االخيرة بالسداد من خالل حساب الدائنين         20االتحاد بمبلغ   

  النصر تستخدم طريقة حقوق الملكية في المحاسبة عن االستثمارات،
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  :المطلوب  

.  × / / 19اثبات قيد االستبعاد الالزم العداد الميزانية المجمعة في تاريخ االستثمار  - 3 1 1

.  × / / 19 بيان رصيد االرباح المحتجزة الواجب ظهوره بالميزانية المجمعة في  - 3 1 1

× / / 19 اعداد الميزانية المجمعة في      - 3 12  وعرضها طبقا لمتطلبات المعايير المحاسـبية       31

  .المصرية في هذا الشأن

  

/ 1في  ) 8( ) ص(من اسهم الشركة التابعـة      % 90بشراء  ) س( قامت الشركة القابضة     19×1/3

وفيما يلـي ارصـدة حـسابات ميـزان المراجعـة للـشركتين فـي               .  جنيه نقدا  54000بمبلغ  

   ):بالجنيه (19×31/12/3
  )ص(الشركة التابعة   )س( الشركة القابضة       

      ______________  ______________  

  8000      29500      نقدية

  3000      18000    اوراق قبض

  4000      16000  )1/1(مخزون اول المدة 

  67500    )ت(استثمار في 

  62000      73000    اصول ثابتة 

  5000      22000        دائنون

  6000      اوراق دفع    

  50000   100000      رأس مال االسهم

  10000      40000    )1/1(ارباح محتجزة 

  5000      10000  توزيعات ارباح معلنة

  18000    )ت(حقوق في ارباح 

  20000      42000      مشتريات

  3000      8000    نفقات اخري 

  40000      78000        مبيعات

      ___ ___ ________  ______ _______  
      264000 264000 105000 105000  
      =====  ======  =====  ======  
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  7000      10000  )31/12(مخزون اخر المدة 

  

  :المطلوب

  . اعداد القوائم المالية المجمعة الثالث19×31/12/3بات قيود االستبعاد الالزمة في اث) 1(

ـ ) 2( في نفس هذا التاريخ    ) س(الذي تمسكه الشركة القابضة     ) ص(االستثمار في   / تصوير ح

.  

قائمة الدخل، قائمة االرباح المحتجـزة،      (تصوير ورقة العمل المجمعة ذات االقسام الثالثة        ) 3(

  .19×3 ديسمبر 31في ) ص(التي تعدها الشركة القابضة ) مركز الماليقائمة ال

  

 جنيـه   45 سهم لشركة الصلب بـسعر       33600 قامت شركة الحديد بشراء      19×1/7/3في  ) 9(

وكانت قائمتي المركز المـالي لـشركة الحديـد         . نقدا)  جنيه للسهم  40القيمة االسمية   (للسهم    

  ):بالجنيه(كما يلي ) ستثمارقبل اال(وشركة الصلب في هذا التاريخ 
  شركة الصلب    شركة الحديد        

  142300     1650100        نقدية

  32500      78500      اورق قبض

  191200   112300        مدينون

  320100   377700        مخزون

  285200   360100      )صافي(االت 

  1102200    1020300    )صافي(مباني واراضي 

        _________    _________  
        3599000    2073500  
        =======    ========  

  83500   588200        دائنون

  140100   655300      اوراق دفع

  رأس مال االسهم العادية

  1680000    1900000    ) جنيه للسهم40قيمة اسمية 

  110800     230000     رأس المال االضافي

  59100   225500      ارباج محتجزة
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        _________    _________  
        3599000    2073500  
        =======    ========  

  :  تعكس قائمتي المركز المالي السابقتين ما يلي

 جنيه قيمة قرض اقرضـته الـشركة        20000 تتضمن اوراق القبض بشركة الحديد مبلغ        -  

  .لشركة الصلب

 جنيه والتزمت االخيرة بسدادها من      4500 باعت شركة الصلب االت لشركة الحديد بمبلغ         -  

  .نينخالل حساب الدائ

  

بلغت ارباح الشركتان وتوزيعاتهما النقدية ) نهاية العام االول بعد االستثمار (19×30/6/4  وفي 

  :كما يلي
التوزيعات النقدية           ارباح العام

  320000 400000    شركة الحديد  

  400000   600000    شركة الصلب  

  

المطلوب   :  

طبقا لطريقة  ) تاريخ االقتناء  (19×1/7/3في  اعداد قائمة المركز المالي المجمعة للشركتين       )  1(

  .حقوق الملكية ووفقا لمتطلبات المعايير المحاسبية المصرية

عرض حساب االستثمار بشركة الصلب وارصدة قسم حقوق الملكية لشركة الحديد في ) 2(

30/6/4×19.  

  

) القائمة( سهما من االسهم المتداولة      27200 قامت شركة االسكان بشراء      19×1/1/4في  ) 10(

وكانـت قـائمتي    . نقدا)  جنيه للسهم  50القيمة االسمية   ( جنيه للسهم    60لشركة التعمير بسعر    

كمـا يلـي    ) قبـل االسـتثمار   (المركز المالي لشركة االسكان وشركة التعمير في هذا التـاريخ           

  ):بالجنيه(
      شركة االسكان  شركة التعمير      
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  145000    1750200        نقدية

  133400      88900      اورق قبض

  195200   115400         مدينون

  225700   380200        مخزون

  288600   370500      )صافي(االت 

  1112300    1020500    )صافي(مباني واراضي 

        _________    _________  
        3725700    2100200  
        =======    ========  

  124600   590100        دائنون

  141200    670300      اوراق دفع

  قيمة( االسهم العادية رأس مال

  1700000    1950000    ) جنيه للسهم50اسمية   (

  151400   234000     رأس المال االضافي

  83000   281300      ارباح محتجزة

  محتفظ بها ) خزينة( اسهم خزانة -

  )100000(        ) جنيه50× سهم 2000(   بالتكلفة 

        _________    _________  
        3725700    2100200  
        =======    ========  

    تعكس قائمتي المركز المالي السابقتين ان شركة االسكان باعت االت لشركة التعمير بمبلغ 

  . شهرا14 ألف جنيه والتزمت االخيرة بسدادها بورقة تجارية تستحق بعد 60

  

بلغت ارباح الشركتان وتوزيعاتهما ) نهاية العام االول بعد االستثمار (19×31/12/4 في -

  :قدية كما يليالن
شركة االسكان             شركة التعمير

  400000   500000    ارباح العام   

  300000   380000  التوزيعات النقدية  
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المطلوب   :  

طبقـا  ) تـاريخ االقتنـاء    (19×1/1/4اعداد قائمة المركز المالي المجمعة للشركتين فـي         )  1(

  .ة المصريةلطريقة حقوق الملكية ووفقا لمتطلبات المعايير المحاسبي

بيان قيود االستبعاد وعرض حساب االستثمار بشركة التعمير وارصدة قسم حقوق الملكية ) 2(

  .19×31/12/4للشركة التابعة في 

  

  )للمؤلف" المحاسبة المالية المتقدمة"انظر الحل بكتيب حلول التطبيقات العملية لكتاب (
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  الكتاب الثالث  

   سلسلة المنهـج المعـاصــر 

  في المحاسبة  

  

  

  تطبيقات في

  المحـاسبــة الماليــة المتقدمة

  ) الموحدة(االندماج والقوائم المالية المجمعة 

  للشركات المساهمة مع تطبيقات علي الحاسب االلي
  

  

  

  دكتور

  محمـد شريـف توفيـق
  دكتوراة الفلسفة في المحاسبة

   بنسلفانيا بالواليات المتحدةجامعة والية

  استاذ المحاسبة المالية بكلية التجارة جامعة الزقازيق

  

  

1995  
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيــــم
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  الباب الثانــــي

  المحاسبة عن اندماج الشركات المساهمــــة

  

  اسئلة للمراجعـــة

  

  .   اذكر دوافع اندماج الشركات المساهمة ومزاياه- 1

  .انواع االندماج وطرق تصنيفه من الناحية القانونية   ما هي - 2

بين مجموعة من الشركات اتخذت قرار ) موحدة(  اذكر متي يتعين اعداد قوائم مالية مجمعة - 3

  .اندماج

  .   ناقش المقصود بزيادة الكل عن مجموع الجزئيات المكونة له- 4

  .السهم  ناقش الدوافع االقتصادية لالندماج واثره علي رحية - 5

  :  قدم توصيفا كامال لما يلي- 6

 شراء اسهم الشركة - شراء صافي االصول - الوحدة القانونية الجديدة -االندماج لقانوني   

  .المندمجة

  اذكر توصيف مناسب الجراءات طريقتي الشراء ودمج مصالح المساهمين للمحاسبة عن االندماج - 7

  .القانوني

  .البة واساليب معالجتها دفتريا  وضح المقصود بالشهرة الس- 8

  لماذا تميل ادارة الشركات المندمجة الي اتباع طريقة دمج مصالح المساهمين للمحاسبة عن - 9

  .االندماج

  : ناقش الفروق بين طريقة الشراء وطريقة دمج مصالح المساهمين من حيث اثارهما علي- 10

  .تقييم صافي اصول الشركة المندمجة*   

  .تكاليف النقدية المباشرة لالندماحمعالجة ال*   

  .صافي الدخل في سنة االندماج وبعدها*   

  .االرباح المحتجزة بعد االندماح*   

  .عناصر قسم حقوق المساهمين بعد االندماج*   

  : ناقش العبارة التالية موضحا اسلوب تنفيذها- 11
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االندماج مباشرة عن مجموع يجب اال يقل رأس المال المدفوع لمجموعة الشركات المندمجة بعد "  

  ".رأس المال المدفوع لتلك الشركات قبل االندماج

  

  تماريـــــن

  

  ):ب(، )أ(قام المحاسب س بتجميع البيانات التالية عن شركتي )  1(

  )ب(شركة    )أ(شركة         

   جنيه1500000  2000000      صافي الدخل

  750000  1000000    عدد االسهم المتداولة

     جنيه2    2     احدالربح للسهم الو

   جنيه20    40      سعر السوق للسهم

  1:10    1:20    معدل سعر السهم لربحيته

اندماجا ) ب(مع الشركة )  أ(اذا اندمجت الشركة : وقد توصل المحاسب س الي النتيجة التالية  

 الشركة  جنيه طالما ان هذا المعدل في2سيكون معدل الربح للسهم  الواحد ) أب(قانونيا لتكوين الشركة 

هل تري ان النتيجة التي توصل اليها المحاسب س صحيحة؟ ). ب(نفس هذا المعدل في  الشركة ) = أ(

  .قدم شرح  تفصيلي لوجهة نظرك

  

  :الحــل

  )أب(شركة   ) ب(شركة    )أ(شركة         

  ـــــــــــــــ        

   ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ  

  3500000   ج1500000  2000000      صافي الدخل

750000  1000000    عدد االسهم المتداولة  1375000   سهم

ر  2 EPS    2    545الربح للسهم الواحد      جنيه 2

20    40      سعر السوق للسهم   جنيه

  1:10    1:20    معدل سعر السهم لربحيته
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) أ(، لذا في  حالة االندماج ستقوم )ب(ضعف القيمة السوقية لسهم ) أ(القيمة السوقية لسهم   

ويترتب علي ذلك ان يكون ). ب(اصدار عدد من اسهمها مقابل  نصف عدد االسهم  المتداولة للشركة ب

بعد االندماج اعلي من ربح السهم الواحد في اي من الشركتين ) أب(معدل ربح السهم الواحد  للشركة 

ل  اليها المحاسب ومن ثم فان النتيجة التي توص". ان الكل اكبر من مجموع االجزاء"قبل  االندماج او 

  .غير سليمة" س"

 الف  سهم من اسهمها 300مقابل اصدار ) ل(ان تقوم بدمج صافي اصول الشركة ) ك(قررت شركة ) 2(

هي الشركة  المستمرة بعد الدمج وانه ينتظر ) ك(، فاذا علمت ان الشركة )ص(لمساهمي الشركة 

ا هي، وان البيانات الرئيسية للشركتين قبل استمرار الربحية المنتظرة مستقبال لمجموع  الشركتين كم

  :االندماج مباشرة كما  يلي

  )ل(شركة   )ك(شركة         

   سهم100000  1000000    عدد االسهم المتداولة

   جنيه750000  1000000    )الربح(صافي الدخل 

    جنيه60    50      سعر السوق للسهم

والقيمة  السوقية للسهم بعد المطلوب بيان اثر االندماج علي ربح السهم الواحد للشركة   

كما تحسبه السوق المالية المثلي وكما  يتوقعه المستثمرون من استمرار ك في (االندماج مباشرة 

  ).النشاط

  :الحل

  شركة ك ل  ) ل(شركة   )ك(شركة       

ـــــــــــــــــ      

  ــــــــــــتـــــــــ  ــــــــــــــــــــــ  

100000  1000000  عدد االسهم المتداولة  1016000  

1750000   ج750000  1000000  )الربح(صافي الدخل    ج

ر   ج ر EPS  1    57    1معدل الربح للسهم  722

60    50    سعر السوق للسهم   جنيه

  8    50   سعر السهم لربحيته

(×   سهم  ÷  8علي ضوء معدل سعر السهم لربحيته، تقوم الشركة ك ب باصدار    100000

( كل اسهم ل  من اسهم ك مقابل  ). سهم  = (10000 16000 50

      )1(    )2(    )3(  

  وسط مرجح    الدخل  معدل قيمة      
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(  (×) 2(      السهم لربحيته        1

   ـــــــــــــ    ـــــــــــ      

  ــــــــــــــــــــــ  

  50000000  1000000    50     الشركة ك

  6000000   750000    8     الشركة ل

          -------   ----------  
          1750000    56000000  

56000000في شركة أب  ) كما تحسبه السوق المالية المثالية(معدل قيمة السهم لربحيته    ÷ 

32 =   . ج 1750000

  :القيمة السوقية لسهم لشركة ك ل كما يتوقعه المستثمرون بناء علي استمرار ك  في النشاط  

50(    معدل قيمة السهم لربحيته في ك)     1

1750000(      ) ل+ ك (صافي الدخل )    ج 2

3(    1016000    عدد االسهم المتداولة) 

ر   ج (معدل ربح السهم )  ÷   )423(    1 722

86  )4 × 1( القينة السوقية للسهم ) 5(     ج

  

 الف  سهم من 20مقابل اصدار ) ص(ان تقوم بدمج صافي اصول الشركة ) س(قررت شركة ) 3(

هي ) ك(،  فاذا علمت ان الشركة )ص(لمساهمي الشركة ) لها نفس القيمة السوقية السهم س( اسهمها 

الشركة المستمرة بعد الدمج وانه ينتظر استمرار  الربحية المنتظرة مستقبال لمجموع الشركتين كما هي، 

  :وان البيانات الرئيسية  للشركتين قبل االندماج مباشرة كما يلي

      )ص(شركة   )س(شركة       

   سهم50000    50000  عدد االسهم المتداولة

   جنيه100000   100000  )الربح(لدخل صافي ا

    جنيه20    50    سعر السوق للسهم

المطلوب بيان اثر االندماج علي ربح السهم الواحد للشركة والقيمة  السوقية للسهم بعد   

  .االندماج مباشرة

 جنيه للسهم لمبادلتها  بكل اسهم 20  الف سهم بقيمة اسميه 150عدد ) س(اصدرت الشركة ) 4(

في تاريخ االندماج ) س(وقد بلغت القيمة السوقية لسهم  الشركة .  في عملية دمج قانوني)ص(الشركة 

  :بسبب االندماج كما يلي) س(وقد بلغت النفقات النقدية التي  تحملتها الشركة .  جنيه25
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    جنيه20000    رسوم خدمات محاسبية  

    جنيه10000    تكاليف طبع واصدار االسهم  

    جنيه25000  وجدويرسوم استشارات مالية   

    جنيه15000  تكاليف تسجيل االسهم بسوق المال  

   جنيه5000    رسوم قانونية لتنفيذ االندماج  

طبقا  لطريقتي الشراء ودمج مصالح ) س(       المطلوب تحديد تكلفة االندماج الكلية بالنسبة للشركة 

  .المساهمين واسلوب معالجتها محاسبيا

  :الحل

3000000= سهم المصدرة القيمة االسمية لال ×  =    ج 20 150000

750000= رأس المال االضافي  ×  =    ج 5 150000

50000التكاليف المباشرة لالندماج  +  +  =    ج 5000 25000 20000

25000= التكاليف غير المباشرة لالندماج  +  =    ج 15000 10000

  :تحديد تكلفة االندماج الكلية  

    طريقة الشراء : اوال

  

1  التكاليف المباشرة لالندماج+  السوقية لالسهم المصدرة  القيمة-

3800000   +  =    ج 50000 3750000

25000( التكاليف غير المباشرة -  تعالج بالخصم من رأس المال االضافي)  ج 2

  

    طريقة دمج مصالح لمساهمين: ثانيا

  

3000000 القيمة االسمية لالسهم المصدرة - ×  =    ج 20 150000 1

75000(ندماج المباشرة وغير المباشرة  تكاليف اال- تعالج كمصروف نقدي عادي يحمل علي )  ج2

  .حساب النتيجة للعام

  

 10 الف سهم  بقيمة اسمية 600علي اصدار الشركة االولي ) ص(مع الشركة ) س(اتفقت الشركة )  5(

 تاريخ 1/1/19x1وفي . جنيه للسهم مقابل اسهم الشركة الثانية وذلك لتحقيق اندماج  قانوني بينهما

 جنيه وكانت قائمة المركز المالي للشركتين 16مبلغ ) س(االتفاق بلغت القيمة السوقية لسهم الشركة  

  ):بالجنيه(كاالتي 
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  )ص(الشركة     )س(الشركة       

  قيم جارية  قيم دفترية  قيم دفترية      

  2600000  1800000  19000000    اصول متداولة 

  9000000  7500000  23000000    اصول ثابتة

      __________  _________  
      42000000  9300000  
      =========  ========  

  2500000  3000000  13000000      التزامات

  10(رأس مال االسهم 

  4000000  21000000  ) جنيه قيمة اسمية للسهم

    1500000  3000000    رأس مال اضافي

  800000  5000000    ارباح محتجزة

      __________  _________  
      42000000  9300000  
      =========  ========  

  :المطلوب  

حدد ارصدة حسابات رأس مال االسهم ورأس :  بفرض المحاسبة عن االندماج بطريقة دمج المصالح-

يوصي باعداد الميزانية الشركة س ص بعد (المال االضافي واالرباح المحتجزة بعد االندماج مباشرة  

  ).االندماج مباشرة

  .اثبت قيد االندماج  الرئيسي: اسبة عن االندماج بطريقة الشراء بفرض المح-

  )علي الطالب اعداد الميزانية للشركة س ص بعد االندماج(  

  : الحـــل

  

    طريقة دمج مصالح المساهمين: اوال

  

6000000= رأس مال االسهم المصدرة  ×  =    ج 10 600000

5500000= رأس المال المدفوع في ص  +  =     ج 1500000 4000000

راس المال  االضافي للشركة الدامجة /  جنيه مدينا علي حـ500000لذلك يعلي الفرق بينهما   

  :س
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1800000    اصول متداولة/  حـ

7500000    اصول ثابتة/  حـ

500000    )للشركة س(رأس المال االضافي /  حـ

3000000      التزامات/  حـ

6000000      رأس مال االسهم/  حـ

800000      اح المحتجزةاالرب/  حـ

  

27000000:  رصيد حساب راس مال االسهم بعد االندماج +  =    ج 600000 21000000

2500000: رصيد حساب رأس المال االضافي بعد االندماج -  =    ج 500000 3000000

5800000: رصيد حساب االرباح المحتجزة بعد االندماج +  =    ج 800000 5000000

  

ندماج السابق باعداد ميزانية شركة  س ص بعد االندماج ويتأكد من يقوم الطالب بعد اثبات قيد اال(

51300000  ). جنيه لكل من  جملة االصول وجملة الخصومتوازنها برقم اجمالي 

  

    طريقة الشراء: ثانيا

  

6000000= رأس مال االسهم  ×  =    ج 10 600000

3600000= رأس المال االضافي  ×  =    ج 6 600000

9600000= تكلفة الشراء  +  =    ج 360000 6000000

9100000= صافي اصول ص بالقيمة الجارية    ج

500000صافي قيمة االصول بفارق > تكلفة الشراء    ج يعالج كشهرة

2600000    االصول المتداولة/  حـ

9000000    االصول الثابتة/  حـ

500000    الشهرة/  حـ

2500000      االلتزامات/  حـ

9600000      )ص(االستثمار في /  حـ

  

 جنيه للسهم 10 الف سهم بقيمة  اسمية 50علي اصدار االولي ) ب(مع الشركة ) أ(اتفقت الشركة )  6(

x تاريخ االتفاق بلغت 31/12/192وفي . مقابل اسهم الشركة الثانية وذلك لتحقيق اندماج قانوني  بينهما
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  )ب(الشركة     )أ(الشركة       

  قيم جارية  قيم دفترية  قيم دفترية      

  130000   130000   480000    نقدية        

  300000   300000   620000    اوراق قبض

  260000   200000   800000      مخزون

  440000   340000  1200000  )صافي(ت االت ومعدا

  320000   990000  تكلفة البضاعة المباعة

  110000   330000    مصروفات اخري

ـــــــــــــــــــــ      

  ــــــــــــــــــــ  
      4420000  1400000  
      =======  ========  

  120000   120000   210000   اوراق دفع ودائنون

  180000   180000   300000    التزامات متنوعة

   جنيه10(رأس مال االسهم 

  500000  1500000  )  قيمة اسمية للسهم

  40000   200000    رأس مال اضافي

  120000   510000    ارباح محتجزة

  440000  1700000      مبيعات 

ـــــــــــــــــــــ      

  ــــــــــــــــــــ  
      4420000  1400000  
      =======  ========  

 الف جنيه  والتكاليف النقدية 22 تسجيل واصدار االسهم الجديدة بلغت فاذا علمت ان تكاليف  

  : الف جنيه فالمطلوب35بمناسبة  االندماج بلغت ) أ(المباشرة االخري التي تحملتها الشركة 

  . اثبات االندماج طبقا لطريقتي الشراء ودمج مصالح المساهمين بدفاتر الشركة الدامجة-
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) أب(لدخل واالرباح المحتجزة والمركز المالي عقب  االندماج مباشرة لشركة  تصوير القوائم المالية ل-

  .طبقا للطريقتين

  :الحل

  

    طريقة الشراء: اوال

  

10القيمة االسمية لالسهم المصدرة    ×   500000 =  50000

    = ( 390000(رأس المال االضافي    -  500000 890000

  

890000  القيمة السوقية لالسهم المصدرة     

35000 لتكاليف المباشرة لالندماج ا+      

          -------  

  925000    التكاليف الكلية للشراء    

   القيمة الجارية لصافي اصول-  

  830000       الشركة المندمجة ب   

          -------  

  95000    )شهرة موجبة(الفرق   

  

890000    االستثمار في الشركة ب/  حـ  

500000        رأس مال االسهم/  حـ

390000        رأس المال االضافي/ حـ 

  

35000    االستثمار في ب/  حـ

22000    رأس المال االضافي/  حـ

57000        النقدية/  حـ

  

130000    النقدية/  حـ

300000    اوراق القبض/  حـ

260000    المخزون/  حـ
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440000    االت ومعدات/  حـ

95000    شهرة/  حـ

120000      اوراق دفع ودائنون/  حـ

180000       متنوعةالتزامات/  حـ

925000      االستثمار في ب/  حـ

  )بعد االندماج(قائمة الدخل للشركة الدامجة أ  

  1700000        مبيعات

990000(           تكلفة المبيعات -  )

330000(      مصروفات اخري-  )

        ---------  

  يضاف علي االرباح(صافي الدخل 

  380000      )    المحتجزة

        =========  

  

  )بعد  االندماج(حتجزة للشركة أ قائمة االرباح الم

  510000      رصيد اول العام 

  380000   )قائمة الدخل(صافي الدخل + 

   توزيعات-

        --------  

  890000      رصيد نهاية الفترة

  ========    )ينقل للميزانية(  

  

  )التبويب طبقا للمنهج  المعاصر(قائمة المركز المالي للشركة أ بعد  االندماج  

  553000        نقدية

  920000      اوراق قبض

  1060000        مخزون

  1640000        االت

  95000        شهرة

  ـــــــــــــــــــــــ        
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        4268000  
        =======  

  330000      اوراق دفع

  480000      التزامات متنوعة

   2000000      رأس مال االسهم

  568000     رأس المال االضافي

  890000      ارباح محتجزة

  ــــــــــــــــــــ        
        4268000  
        =======  

  

    طريقة دمج مصالح المساهمين: ثانيا

  

(مصروفات االندماج /  حـ +   )   22000 35000 57000

57000      النقدية/  حـ

× سهم  =  <  540000القيمة االسمية لالسهم المصدرة    500000 10   رأس المال 50000

40000راس المال  االضافي +  راس مال االسهم (المدفوع للشركة المندمجة  لذلك يضاف ). 500000

وبناء عليه يكون قيد االندماج الرئيسي .  جنيه الي رأس المال االضافي للشركة  الدامجة40000الفرق 

  :كما يلي

  

130000    نقدية/  حـ

300000    اوراق القبض/  حـ

200000    مخزون/  حـ

340000    االت ومعدات/  حـ

320000    اعةتكلفة البضاعة المب/  حـ

110000    مصروفات اخري/  حـ

120000      اوراق الدفع والدائنون/  حـ

180000      التزامات متنوعة/  حـ

440000      المبيعات/  حـ
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(رأس مال االسهم /  حـ  ×   )     10 50000 500000

40000      رأس المال االضافي/  حـ

120000      االرباح المحتجزة/  حـ

  

  )الندماجبعد ا(قائمة الدخل للشركة الدامجة أ      

  2140000        مبيعات

1310000(       تكلفة المبيعات -  )

440000(      مصروفات اخري-  )

57000(     مصروفات االندماج-  )

        ---------  

  يضاف علي االرباح(صافي الدخل 

  333000     )لمحتجزة  

        =========  

      

  )بعد  االندماج(قائمة االرباح المحتجزة للشركة أ     

  510000      رصيد اول العام 

  120000  ارباح محتجزة للشركة المندمجة+ 

  333000  )  قائمة الدخل(صافي الدخل + 

   توزيعات-

        --------  

  963000      رصيد نهاية الفترة

  ========    )ينقل للميزانية(  

  

  )التبويب طبقا للمنهج  المعاصر(قائمة المركز المالي للشركة أ بعد  االندماج  

  553000        نقدية

  920000      اق قبضاور

  1000000        مخزون

  1540000        االت

  ـــــــــــــــــــــــ        
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        4013000  
        =======  

  330000      اوراق دفع

  480000      التزامات متنوعة

  2000000      رأس مال االسهم

  240000     رأس المال االضافي

  963000      ارباح محتجزة

  ـــــــــــــــــــــ        
        4013000  

          =======  

بلغت جملة ارصدة قسم حقوق  المساهمين للشركة ) م(مع الشركة ) ع(في تاريخ اندماج الشركة ) 7(

كما كانت  ارصدة حسابات قسم حقوق .   الف جنيه ارباح محتجزة380 الف جنيه منها مبلغ 760) م(

  ):بالجنيه(في نفس التاريخ  كما يلي ) ع(المساهمين للشركة 

    جنيه550000    ) جنيه قيمة اسمية للسهم5(سهم رأس مال اال  

  180000        رأس المال االضافي المدفوع   

              1200000          ارباح محتجزة  
  ـــــــــــــــــــــ  
              1930000  
فاذا علمت ان االندماج سيحاسب عليه طبقا لطريقة دمج مصالح  المساهمين، المطلوب اثبات   

  :في كل من  الحاالت التالية) ع(شركة الدامجة االندماج في دفاتر ال

70) ع(  اصدرت الشركة -أ    ).م( الف سهم للشركة 

76) ع( اصدرت الشركة -ب    ).م( الف سهم للشركة 

86) ع( اصدرت الشركة -ج    ).م( الف سهم للشركة 

120) ع( اصدرت الشركة -د    ).م( الف سهم للشركة 

  

  :الحــل

380000) = م(ة المندمجة رأس المال المدفوع بالشرك   -) جملة حقوق  الملكية ( 760000 

380000  . جنيه) = رصيد االرباح المحتجزة(

  

×  سهم  =    ج 350000القيمة االسمية لالسهم المصدرة ) أ(   5 70000
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  راس المال المدفوع في م< القيمة االسمية لالسهم المصدرة 

30000(لذلك يعلي الفرق   ).ع(ضافي بالشركة الدامجة  علي رأس المال اال)  دائنا

  :كاالتي) ع(ويكون قيد االندماج بدفاتر الشركة الدامجة   

760000    )تعادل حقوق ملكية م(صافي االصول /  حـ

350000      رأس مال االسهم/  حـ

380000      االرباح المحتجزة /  حـ

30000      )ع(رأس المال االضافي /  حـ

  

×  سهم  =    ج 380000القيمة االسمية لالسهم المصدرة ) ب(   5 76000

  راس المال المدفوع في م= القيمة االسمية لالسهم المصدرة 

  :كاالتي) ع(ويكون قيد االندماج بدفاتر الشركة الدامجة   

760000    )تعادل حقوق ملكية م(صافي االصول /  حـ

380000      رأس مال االسهم/  حـ

380000      االرباح المحتجزة /  حـ

  

×  سهم  =    ج 430000ة لالسهم المصدرة القيمة االسمي) ج(   5 86000

  راس المال المدفوع في م> القيمة االسمية لالسهم المصدرة 

،  حيث يكفي رصيد )ع(من رأس المال االضافي بالشركة الدامجة )  مدينا50000(لذلك يغطي الفرق 

  .االخير لتغطية هذا الفرق

  :االتيك) ع(ويكون قيد االندماج بدفاتر الشركة الدامجة   

760000    )تعادل حقوق ملكية م(صافي االصول /  حـ

50000    )ع(رأس المال االضافي للشركة الدامجة /  حـ

430000      رأس مال االسهم/  حـ

380000      االرباح المحتجزة /  حـ

  

×  سهم  =    ج 600000القيمة االسمية لالسهم المصدرة ) د(   5 120000

   المال المدفوع في مراس> القيمة االسمية لالسهم المصدرة 
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، وحيث ان )ع(من رصيد رأس المال االضافي بالشركة  الدامجة )  مدينا220000(لذلك يغطي الفرق 

180000 لذلك يتم استيعاب رصيد االخير   من الفرق  من رأس المال االضافي في ع اما الفرق 180000

  .ة الدامجة عمن  رصيد االرباح المحتجزة للشرك) مدينا(غير المستوعب فيستنزل 

  :كاالتي) ع(ويكون قيد االندماج بدفاتر الشركة الدامجة   

760000    )تعادل حقوق ملكية م(صافي االصول /  حـ

180000    رأس المال االضافي للشرمة الدامجة ع/  حـ

40000    )ع(االرباح المحتجزة /  حـ

600000      رأس مال االسهم/  حـ

380000      )م(االرباح المحتجزة /  حـ

  

  :يمكن ان يتخذ القيد الشكل التاليو  

760000    )تعادل حقوق ملكية م(صافي االصول /  حـ

180000    رأس المال االضافي للشرمة الدامجة ع/  حـ

600000      رأس مال االسهم/  حـ

  االرباح المحتجزة/  حـ340000    

خيرة واتباع طريقة تدرس شركة االيمان عملية اندماجها مع شركة العال بشراء اسهم الشركة  اال) 8(

وفيما يلي قائمة المركز المالي  للشركتين والقيم الجارية الهم بنود ميزانية شركة العال . الشراء للمحاسبة

  ):بالجنيه(قبل االندماج مباشرة  

  شركة العال    شركة االيمان      

  قيم جارية  قيم دفترية  قيم دفترية        

  36000   500000    نقدية        

  40000    34000   800000      مخزون

  21000    20000   200000  استثمارات طويلة االجل

  12000    9000   120000      اراضي

  13000    6000   110000    )صافي(اثاث 

  11000    6000        اختراع ) براءات(حقوق 

ـــــــــــــــــــــ      

  ـــــــــــــــــــ  
      1730000  111000  
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      =======  ======  

  23000    80000    التزامات متنوعة

  50000  1000000    رأس مال االسهم 

  60000    رأس مال اضافي

  38000   590000    ارباح محتجزة

ـــــــــــــــــــــ      

  ـــــــــــــــــــ  
      1730000  111000  
      =======  ======  

وتصوير  قائمة مركزها المالي عقب ) الدامجة(اثبات االندماج في دفاتر شركة االيمان :    المطلوب 

  :االندماج في الحاالت التالية

 الف جنيه تكاليف نقدية مباشرة 20 الف جنيه نقدا باالضافة الي 150سددت شركة االيمان ) 1 

  .لالندماج

 الف جنيه تكاليف نقدية مباشرة 15باالضافة الي  الف جنيه نقدا 110سددت شركة االيمان ) 2 

  .لالندماج

 االف جنيه  تكاليف نقدية مباشرة 10 الف جنيه نقدا باالضافة الي 70سددت شركة االيمان ) 3 

  .لالندماج

(، )  .كاملة)  (علي ان يقوم الدارس باالجابة عن الحاالت )  (فقط ونبذه عن حالة )  3(حالة : الحل 2 2 1

  

1(حالة     ):

= ج   ج + ج نقدا  170000= من الشراءث 20000 150000

110000= صافي اصول شركة العال بالقيم الجارية  -  =   ج 23000 133000

60000صافي اصول بالقيم الجارية، والفرق > ثمن الشراء   ج شهرة موجبة

  

  :دفاتر شركة االيمان

150000    االستثمار في شركة العال/  حـ

150000      النقدية/  حـ

  

20000    االستثمار في شركة العال/ حـ 
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20000      النقدية/  حـ

  

36000    النقدية/  حـ

40000    المخزون/  حـ

21000    استثمارات طويلة االجل/  حـ

12000    االراضي/  حـ

13000    االثاث/  حـ

11000    حقوق االختراع/  حـ

60000    الشهرة/  حـ

23000      التزامات متنوعة/  حـ

170000      كة العالاالستثمار في شر/  حـ

  

  

  ميزانية شركة     اثر قيود    ميزانية شركة      

 االيمان     االندماج      االيمـــان      

  والعال

  ــــــــــــــــــــــــــ      

   ـــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــ  

  366000   170000-36000      500000      نقدية

  840000    40000      800000      مخزون

  221000    21000      200000    استثمارات طويلة

  132000    12000      120000      اراضي

  123000    13000      110000      اثاث

  11000    11000          حقوق اختراع

  60000   60000            شهرة

         ـــــــــــــــــــ      

  ــــــــــــــــــــ
      1730000              1753000    
      =======        =======   
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  103000     23000       80000    .التزامات م

  1000000         1000000    رأس مال اسهم

  60000           60000     رأس مال اضافي

  590000          590000    ارباح محتجزة

      ــــــــــــــــــــــــ      

   ـــــــــــــــــــ  
      1730000               1753000     
      =======        =======   

  

2(حالة     ):

110000ثمن الشراء  صافي االصول  ج ،   ج 80000

30000الفرق    شهرة سالبة

  توزع علي االصول الثابتة ما عدا االستثمارات طويلة االجل

  قيم جارية  نصيب االصل   قيم جارية  االصول غير 

  معدلة  من الشهرة        المتداول

  )مقربا(        

 ــــــــــــــــ    ــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ  

  2000     10000  %)33 (12000    اراضي

  2167    10833  %)36 (13000    اثاث

  1833    9167  %)31 (11000  حق اختراع

   ـــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ    

  ــــــــــــــــــــ

    36000) 100(%  30000      6000  

  :دفاتر شركة االيمان

70000    االستثمار في شركة العال/  حـ

70000      نقديةال/  حـ

10000    االستثمار في شركة العال/  حـ

10000      النقدية/  حـ
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36000    النقدية/  حـ

40000    المخزون/  حـ

21000    استثمارات طويلة االجل/  حـ

2000    االراضي/  حـ

2167    االثاث/  حـ

1833    حقوق االختراع/  حـ

23000      التزامات متنوعة/  حـ

80000      االستثمار في شركة العال/  حـ

  

بأسم  شركة التضامن ) وحدة قانونية جديدة( علي تكوين شركة جديدة 31/12/19x4اتفق في )  9(

وقد تم االتفاق . المساهمة تقوم باصدار اسهم يتم تبادلها باسم الشركتين س، ص  اللتين تقرر تصفيتهما

  :علي الشروط التالية لدمج الشركتين

 10 الف سهم من اسهمها  بقيمة اسمية 60 تصدر شركة التضامن عدد:  بالنسبة للشركة س-  

 الف جنيه مقابل شراء كل اسهم 80، كما تدفع مبلغ  ) الف جنيه920قيمتها السوقية (جنيه للسهم 

 جنيه نفقات اصدار وتسجيل االسهم ومبلغ 12000وقد سددت شركة التضامن كذلك مبلغ  . شركة س

  . جنيه نفقات مباشرة  لالندماج2000

 الف سهم من اسهمها  بقيمة اسمية 75تصدر شركة التضامن عدد : لشركة ص بالنسبة ل-  

 الف جنيه مقابل شراء كل 90، كما تدفع مبلغ  ) الف جنيه1100قيمتها السوقية ( جنيه للسهم 10

 جنيه نفقات اصدار وتسجيل االسهم 18000وقد سددت شركة التضامن كذلك مبلغ  . اسهم شركة ص

  .ت مباشرة  لالندماج جنيه نفقا25000ومبلغ 

وفيما يلي ميزانية الشركتين س، ص قبل االندماج مباشرة والقيم  السوقية لعناصر الميزانيتين   

  ):بااللف جنيه(

  شركة ص       شركة س      

  قيم سوقية  قيم دفترية     قيم سوقية      قيم دفترية    

  140    140    120    120  نقدية        

  80    80    60    60    مدينون

  360    310    370    240    مخزون

  100    80        استثمارات قصيرة االجل

  500    400        استثمارات طويلة االجل
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  1300    1100    850    700  )صافي(االت 

  300    200    90    80    اراضي

    _____        ______  
    1200        2310  
    ====        =====  

  480    480    220    220  اوراق دفع       

  1100    900          التزامات متداولة

  360    460  %8قرض سندات 

  ج10رأس مال االسهم 

  190   قيمة اسمية للسهم

  ج5رأس مال االسهم 

  250            قيمة اسمية للسهم

  300        110  رأس مال اضافي

  380        220  ارباح محتجزة

    _____        ______  
    1200        2310  
    ====        =====  

في دفاتر شركة التضامن  وعرض قائمة المركز المالي اثبات قيود انشاء الشركة الجديدة :      المطلوب

  .لها عقب تنفيذ بنود االتفاق مباشرة طبقا لطريقة  الشراء

  

  :الحل

  

    بالنسبة لشركة س

  

  320000 رأس المال االضافي      600000رأس مال االسهم 

80000مبلغ اضافي نقدا    

  12000  تكلفة غير مباشرة    20000تكلفة مباشرة لالندماج 

  

1020000التكلفة الكلية للشراء    ج
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910000 صافي االصول بالقيم الجارية -   ج

110000الفرق شهرة موجبة    ج

  

1000000    االستثمار في س/  حـ

600000      رأس مال االسهم/  حـ

320000      رأس المال االضافي/  حـ

80000      النقدية/  حـ

20000    االستثمار في س/  حـ

12000    فيراس المال االضا/  حـ

32000        النقدية/  حـ

120000    نقدية/  حـ

60000    مدينون/  حـ

370000    مخزون/  حـ

850000    االت/  حـ

90000    اراضي/  حـ

110000    شهرة/  حـ

220000      اوراق دفع/  حـ

360000      قرض السندات/  حـ

1020000      االستثمار في س/  حـ

  

    بالنسبة لشركة ص

  

  350000مال االضافي  رأس ال     750000رأس مال االسهم 

90000مبلغ اضافي نقدا    

  18000   تكلفة غير مباشرة   25000تكلفة مباشرة لالندماج 

  

1215000التكلفة الكلية للشراء    ج

1200000 صافي االصول بالقيم الجارية -   ج

15000الفرق شهرة موجبة    ج
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1190000    االستثمار في س/  حـ

750000      رأس مال االسهم/  حـ

350000      رأس المال االضافي/  حـ

90000      النقدية/  حـ

25000    االستثمار في س/  حـ

18000    راس المال االضافي/  حـ

43000      النقدية/  حـ

140000    نقدية/  حـ

80000    مدينون/  حـ

360000    مخزون/  حـ

100000    استثمارات قصيرة االجل/  حـ

500000    استثمارات طويلة االجل/  حـ

1300000    تاال/  حـ

300000    اراضي/  حـ

15000    شهرة/  حـ

480000      اوراق دفع/  حـ

1100000      قرض السندات/  حـ

1215000      االستثمار في س/  حـ

  

  )العرض طبقا للمنهج المعاصر(ميزانية الشركة الجديدة   

  15000      نقدية

  140000      مدينون

  730000      مخزون

  100000  استثمارات قصيرة االجل

  500000  ة االجلاستثمارات طويل

  2150000      االت

  390000      اراضي

  125000      شهرة
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  ــــــــــــــــــــ      
      4150000  
      =======  

  700000    اوراق دفع

  1100000    التزامات متداولة

  360000    قرض السندات

  1350000    رأس مال االسهم

  640000   رأس المال االضافي

  ـــــــــــــــــــــ      
      4150000  
      =======  

  

  :تنفيذ المطلوب في التمرين السابق طبقا لطريقة دمج مصالح المساهمين  بافتراض) 10(

 الف سهم مقابل 60 الف سهم مقابل اسهم الشركة س وعدد  27 ان شركة التضامن اصدرت -

  ). جنيه للسهم10جميعها بقيمة اسمية (اسهم الشركة ص 

  .التمرين السابق النفقات النقدية لال ندماج كما هي في -

  

  ):بايحاز(الحل 

    :بالنسبة للشركة س

  

  رأس المال المدفوع< القيمة االسمية لالسهم المصدرة 

520000    صافي االصول/  حـ

270000      رأس مال االسهم/  حـ

30000      رأس المال االضافي/  حـ

220000      االرباح المحتجزة/  حـ

32000    مصروفات االندماج/  حـ

32000      نقديةال/  حـ

  

    :بالنسبة للشركة ص
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  رأس المال المدفوع> القيمة االسمية لالسهم المصدرة 

930000    صافي االصول/  حـ

50000    )للشركة الجديدة(رأس المال االضافي /  حـ

600000      رأس مال االسهم/  حـ

380000      االرباح المحتجزة/  حـ

43000    مصروفات االندماج/  حـ

43000      النقدية/  حـ

  )العرض طبقا للمنهج المعاصر(زانية الشركة الجديدة مي  

  185000        نقدية

  140000        مدينون

  550000        مخزون

  80000    استثمارات قصيرة االجل

  400000    استثمارات طويلة االجل

  1800000        االت

  280000        اراضي

  75000      مصروفات اندماج 

  ــــــــــــــــــــــ        
        3510000  
        ========  

  700000      اوراق دفع

  900000      التزامات متداولة

  460000      قرض السندات

870000      رأس مال االسهم   

20000(     رأس المال االضافي  )

  600000      ارباح محتجزة

  ـــــــــــــــــــــ        
        3510000  
        ========  
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 44علي  اصدار االولي ) م(لمندمجة مع الشركة ا) د( اتفقت الشركة الدامجة 31/12/19x4في ) 11(

 جنيه للسهم مقابل كل اسهم  الشركة الثانية وذلك لتحقيق اندماج 25الف سهم عادي بقيمة اسمية 

مبلغ ) د(وفي تاريخ االتفاق بلغت  القيمة السوقية لالسهم الجديدة التي اصدرتها الشركة . قانوني بينهما

 المراجعة الملخص للشركتين وبيانات القيم  الجارية الصول وفيما يلي ارصدة ميزان.  الف  جنيه1320

  ):بالجنيه(في هذا التاريخ ) م(والتزامات الشركة 

  )م( الشركة     )د(الشركة         

  قيم جارية  قيم  دفترية      قيم دفترية        

  258000   258000   342000        نقدية

  450000   420700   860400        مخزون

  710000   680200  1100200    )صافي(االت ومعدات 

  340500   890300     تكلفة بضاعة مباعة

  90600   230000      مصروفات اخري

  69000    70900    85400        دائنون

  120100   120100   210200      اوراق دفع

  80200    83200   162000      التزامات اخري

  460200  1680000      مبيعات صافية

   جنيه25(رأس مال اسهم 

  750000  1000000    )لسهم    قيمة اسمية ل

  180000    85300      رأس مال اضافي

  125600   200000      ارباح محتجزة

        _________  _________  
        6845800  3580000  
 الف جنيه  وتكاليف دراسات 20فاذا علمت ان تكاليف تسجيل واصدار االسهم الجديدة بلغت   

 الف جنيه، وسدد نصف كل نوع من هذه 24بلغت ) د(الجدوي بمناسبة االندماج التي تحملتها الشركة 

  .التكاليف نقدا والباقي بورقة تجارية

طبقا لطريقة دمج مصالح  المساهمين وتصوير القوائم ) د(اثبات االندماج بدفاتر الشركة : المطلوب

  .المالية للدخل واالرباح المحتجزة والمركز المالي  عقب االندماج مباشرة طبقا لنفس الطريقة

  ):مختصر(حل ال

  . تعد قامة تسوية لمقارنة القيمة االسمية لالسهم المصدرة برأس المال المدفوع باالشركة المندمجة-
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  اندماج. م/  حـ44000  

  نقديية/  حـ22000    

  اوراق دفع/  حـ22000    

  نقدية/  حـ258000  

  محزون/  حـ420700  

  االت/  حـ680200  

  تكلفة بضاعة مباعة/  حـ340500  

  اخري. م/  حـ90600  

  )د(راس المال االضافي /  حـ85300  

  دائنون/  حـ70900    

  اوراق دفع/  حـ120100    

  التزامات اخري/  حـ83200    

  مبيعات/  حـ460200    

  راس مال االسهم/  حـ1100000    

  )م(ارباح محتجزة /  حـ40900    

  :قائمة الدحل

   مبيعات2140200

  :يستنزل  

  ة  تكلفة بضاعة مباع1230800    

  اخري.   م320600    

  اندماج.   م44000    

   ــــــــــــ  )1595400(

    صافي الدخل544800

       

  قائمة االرباح المحتجزة

   رصيد200000  

   ارباح محتجزة مخفضة في م40900  

   ربح العام544800  

  ـــــــــــــــ  
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   رصيد نهاية الفترة785700  

  :الميزانية

   دائنون156300       نقدية578000  

   اوراق دفع352300       مخزون128100  

   التزامات اخري245200       االت1780400  

   رأسم مال االسهم2100000          

   ارباح محتجزة785700          

   ـــــــــــــــــــــ  

  ــــــــــــــــــــ  
  3639500      3649500  

 جنيه 25ة اسمية   سهم بقيم20400علي اصدار االولي  ) ص(مع الشركة ) س(اتفقت الشركة ) 12(

 تاريخ  1/1/1994وفي  . للسهم مقابل  كل اسهم الشركة الثانية وذلك لتحقيق اندماج قانوني بينهما 

 850بمناسبة االندماج  مبلغ ) س(االتفاق بلغت القيمة السوقية لالسهم الجديدة التي اصدرتها الشركة 

في ) بالجنيه(تين وبيانات القيم الجارية  وفيما يلي ارصدة ميزان المراجعة الملخص للشرك. الف جنيه

  :هذا التاريخ

  )ص(الشركة       )س(الشركة         

قيم  جارية  قييم دفترية    قيم دفتريـــة        

  135000   135000     482000        نقدية

  310000   310000     622000      اوراق قبض 

  260000   240000     796000        مخزون

  460000   280000    1200000    )صافي(االت ومعدات 

  330000     992000    تكلفة البضاعة المباعة

  112000     320000      نفقات اخري

        ________    _________  
        4412000    1407000  
        =======    ========  

  130000   130000     212000      اوراق دفع 

  154000   154000     310000       دائنون   

  450000    1750000      مبيعات صافية
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   جنيه قيمة10(س مال االسهم  رأ

  500000    1450000    )اسمية للسهم  

  35000     190000      رأس مال اضافي

  138000     500000      ارباح محتجزة

        ________    ________  
        4412000    1407000  
        =======    =======  

  :تحملت النفقات التالية بمناسبة االندماج) س(فاذا علمت ان الشركة   

  . الف جنيه نقدا15ليف اصدار وتسجيل االسهم الجديدة المصدرة بلغت  تكا-

  . الف جنيه30 التكاليف النقدية المباشرة االخري لالندماج  بلغت -

المطلوب  : 

لطريقة دمج مصالح المساهمين  . طبقا ) س(اثبات االندماج بدفاتر الشركة )  1(

عقب االندماج ) س( والمركز المالي للشركة تصوير القوائم المالية للدخل واالرباح المحتجزة) 2(

  .مباشرة

  

 جنيه 20 الف سهم بقيمة اسمية  40علي اصدار االولي  ) ب(مع الشركة ) أ(اتفقت الشركة ) 13(

 تاريخ  31/12/1993وفي . للسهم مقابل اسهم الشركة الثانية وذلك لتحقيق اندماج قانوني بينهما 

.  جنيه29بمناسبة االندماج  مبلغ ) أ(م الجديد الذي اصدرته الشركة االتفاق بلغت القيمة السوقية للسه

  :في هذا التاريخ) بالجنيه(وفيما يلي ارصدة ميزان المراجعة الملخص للشركتين وبيانات القيم الجارية  

  )ب(الشركة       )أ(الشركة         

قيم  جارية  قييم دفترية    قيم دفتريـــة        

  147000   147000     462500        نقدية

  285300   285300     164600      مدينون    

  310000   267400     764500        مخزون

  430000   385200    1240000    )صافي(االت ومعدات 

  310000     865000    تكلفة البضاعة المباعة

  128200     267000      نفقات اخري

  60800     60800     140000      اوراق دفع 

  710000      قرض سندات

www.infotechaccountants.com/phpBB2/index.php 
 Page 121 of 187



www.infotechaccountants.com 
Prof.: Mohammed Sherif Tawfik 

 
 
 
 

  670000     1582000      مبيعات صافية

   جنيه قيمة20(رأس مال االسهم  

  600000    1100000    )اسمية للسهم  

  110000     200000      رأس مال اضافي

  82300       31600      ارباح محتجزة

  

  :تحملت النفقات التالية بمناسبة االندماج) ا(فاذا علمت ان الشركة   

  . االف جنيه  وسددت نقدا10  نفقات الدراسات القانونية لتنفيذ االندماج بلغت-

  . الف جنيه وسددت بورقة تجارية15 تكاليف اصدار وتسجيل االسهم الجديدة المصدرة بلغت -

طبقا لطريقة الشراء، وتصوير القوائم المالية للدخل ) أ(اثبات االندماج بدفاتر الشركة :  المطلوب

  .قا لنفس الطريقةواالرباح المحتجزة والمركز المالي عقب االندماج مباشرة طب

  ):مختصر(الحل 

  )ب(تعد قائمة تسوية لمقارنة ثمن الشراء بالقيمة الجارية لصافي اصول 

  رأس مال االسهم/  حـ800000  االستثمار في ب/   حـ1160000  

  رأس المال االضافي/  حـ360000          

  نقدية/  حـ10000   االستثمار في ب/  حـ10000  

  اوراق الدفع/  حـ15000  يراس المال االضاف/  حـ15000  

  نقدية/  حـ147000  

  مدينون/  حـ285300  

  مخزون/  حـ310000  

  االت/  حـ430000  

  شهرة/  حـ58500  

  اوراق دفع/  حـ60800    

  االستثمار في ب/  حـ1170000    

  :قائمة الدخل

  1582000      مبيعات  

  865000 تكلفة مبيعات -  

  267000 نفقات اخري -  

  )1132000(  ـــــــــ   ـــــــــــــ    
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  ـــــــــــــــــــــــ        

   450000         صافي الدخل

  :قائمة االرباح المحتجزة

  31600      1/1رصيد   

  450000  دخل العام+   

  ـــــــــــــــــــ      

  481600  31/12رصيد   

  :الميزانية

   اوراق دفع215800       نقدية599500  

    قرض710000       مدينزن449900  

   رأس مال االسهم1900000     مخزون1074500  

   رأس مال اضافي545000       االت1670000  

   ارباح محتجزة481600       شهرة58500  

    ـــــــــــــــــ  

  ـــــــــــــــــــــ  
  3852400      3852400  

  

 جنيه 30 ألف سهم بقيمة اسمية  20علي اصدار االولي  ) ل(مع الشركة ) ك(اتفقت الشركة ) 13(

 ألف جنيه نقدا وذلك مقابل  كل اسهم الشركة الثانية بغرض تحقيق اندماج قانوني 80لسهم وسداد ل

 تاريخ  االتفاق بلغت القيمة السوقية لالسهم الجديدة التي اصدرتها الشركة 19×1/1/4وفي  . بينهما 

لخص للشركتين وفيما يلي ارصدة ميزان المراجعة الم.  ألف جنيه810بمناسبة االندماج  مبلغ ) ك(

  :في هذا التاريخ) بالجنيه(وبيانات القيم الجارية  

  )ل(الشركة       )ك(الشركة         

قيم  جارية  قييم دفترية    قيم دفتريـــة        

   123000   123000     487000        نقدية

  340000   340000     532000         مدينون

  240000   260000     820000        مخزون

  420000   290000    1280000    )صافي(اراضي واالت 

  120000   120000     210000        دائنون
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  160000   160000     260000      اوراق دفع

   جنيه قيمة30(رأس مال االسهم  

  600000    1350000  ) جنيه في ل20  اسمية للسهم في ك، 

  25000      50000      رأس مال اضافي

  58000     546000      ارباح محتجزة

  320000     832000    تكلفة البضاعة المباعة

  110000     315000    نفقات التشغيل وغيرها

  480000    1850000      مبيعات صافية

  

 االف 10نفقات اصدار وتسجيل االسهم الجديدة المصدرة بلغت : بمناسبة االندماج) ك( تحملت الشركة -

وقد . الف جنيه أ4 الف جنيه، نفقات مباشرة اخري لالندماج بلغت 20جنيه،  نفقات استشارات االندماج 

  .سدد نصف هذه التكاليف نقدا والباقي بورقة تجارية

  . قامت الشركة ك عقب االندماج باجراء توزيعات نقديةعلي الممساهمين بواقع جنيه واحد عن السهم-

المطلوب  : 

لطريقة دمج مصالح المساهمين  . طبقا ) ك(اثبات االندماج بدفاتر الشركة )  1(

  .عقب العمليات السابقة) ك(ية للدخل واالرباح المحتجزة والمركز المالي للشركة تصوير القوائم المال) 2(

  

  :الحل

  راس المال المدفوع في ل> المبلغ النقدي + القيمة االسمية لالسهم المصدرة 

    جنيه625000  > 680000  = 80000 + 600000

ي يستنزل من االرباح  كل رأس المال االضافي في ك ، والباق50000 جنيه يغطي 55000الفرق 

  :وتكون قيود االندماج بدفاتر الشركة الدامجة ك.  جنيه53000المحتجزة للشركة ل التي سيدمج منها 

  مصاريف االندماج/   حـ34000  

  نقدية/   حـ17000     

  اوراق الدفع/   حـ17000    

  )80000 - 123000(نقدية /   حـ43000  

   حـ مدينون340000  

  مخزون/  حـ260000  

  اراضي/   حـ290000  
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    تكاليف بضاعة مباعة/   حـ320000  

  مصاريف تشغيل/   حـ110000  

  رأس المال االضافي/   حـ50000  

  دائنون/   حـ120000    

  اوراق الدفع/  حـ160000    

  مبيعات/   حـ480000    

  رأس مال االسهم/   حـ600000    

  )5000 -  58000(االرباح المحتجزة ل /   حـ53000    

  

  قائمة االرباح المحتجزة للشركة ك        ة الدخل للشركة كقائم

  )بعد االندماج(          )بعد االندماج(  

  )ك فقط (1/1  رصيد 546000    )480000 + 1850000( مبيعات 2330000

    ارباح محتجزة في ل مخفضة53000  )320000+832000( تكلفة مبيعات -)  1152000(

    ربح العام719000  )315000+110000(مصاريف تشغيل) 425000(

  ــــــــــــــــــــ        مصاريف اندماج) 34000(

  1318000         ـــــــــــــــــــــ

  توزيعات نقدية)  65000(           719000

  ـــــــــــــــــــــ            

    رصيد1253000            

  )بعد االندماج(قائمة المركزالمالي للشركة ك       

    دائنون33000     80000-123000+487000(  نقدبة 448000

    -17000 - 65000(      )210000+120000(  

  +260000(  اوراق دفع 437000            مدينون872000

  )17000 + 160000      )260000+820000( مخزون 1080000

   رأس مال االسهم1950000    )290000+1280000( اراضي 1570000

              )1350000+600000(  

  جزة ارباح محت1253000            

        ــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــ  
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3970000          3970000  
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ــث البـــاب الثاـل
في تاریخ االقتناء)الموحدة(اعداد القوائم المالیة المجمعة 

اسئلة للمراجعـــة

وعالقتھما بالقوائم المالیة )طویلة االجل(والدائمة )قصیرة االجل( وضح طبیعة االستثمارات المؤقتة -1
.المجمعة

ة المجمعة، وھل تحل ھذه القوائم محل القوائم  تحت اي ظروف یتعین علي الشركة اعداد القوائم المالی-2
المالیة العادیة؟

. ما ھي الظروف التي یمكن ان تستدعي عدم تضمین الشركة التابعة في القوائم المالیة المجمعة-3
 ما معني القوائم المالیة المجمعة وما اھمیتھا لجمھوریة مصر العربیة حالیا؟-4
ئم المالیة المجمعة یجب ان یتم بشيء من الحذر؟ لماذا یشار الي ان تقییم القوا-5
: علق علي المقصود بالعبارة التالیة ومدي صحتھا-6

تعبر القوائم المالیة المجمعة لمجموعة من الشركات اقتنیت  كل اسھمھا كما لو قامت الشركة "
".القابضة بدمج قانوني في تاریخ االندماج

).الموحدة( عند تصویر قائمة المركز المالي المجمعة  وضح مبررات استخدام قیود االستبعاد-7
 ھل تثبت قیود االستبعاد في دفاتر الشركة القابضة ام التابعة ام المجمعة؟-8
 ما ھي االغراض او الوظائف التي تحققھا قیود االستبعاد؟-9

).الموحدة(ضمن اصول قائمة المركز المالي المجمعة"شھرة من التجمیع" وضح تفسیر ظھور بند -10
في قائمة المركز المالي  المجمعة؟"حقوق االقلیة" متي وكیف یظھر بند -11
ضمن  اجابتك النظریات المختلفة ( ناقش اسالیب عرض حقوق االقلیة في المیزانیة المجمعة -12

.والمتطلبات المصریة بھذا الشأن
 لصافي اصول الشركة التابعة؟ لماذا یمكن ان تدفع الشركة االم اعلي من القیمة الدفتریة-13
 اشرح موقف المعاییر المحاسبیة والمتطلبات المحاسبیة المصریة  بشأن معالجة الفرق بین تكلفة -14

.شراء االستثمار في الشركة التابعة والقیمة الدفتریة لصافي اصولھا
ء في قائمة المركز المالي نقص  تكلفة االقتنا/زیادة تكلفة االقتناء، ـح/ وضح طبیعة ومكان ظھور ـح-15

.المجمعة
 ما ھي بدائل معالجة نقص تكلفة اقتناء االستثمار طویل االجل في شركة تابعة عن القیمة الدفتریة -16

لصافي اصولھا في المیزانیة المجمعة؟
 قارن بین معالجة انخفاض ثمن شراء االستثمار عن القیمة الدفتریة لصافي اصول الشركة التابعة في-17

.المعاییر المحاسبیة وفي المتطلبات المحاسبیة المصریة
 ناقش اھم الفروق بین اعداد القوائم المالیة المجمعة طبقا  لطریقة دمج مصالح المساھمین وطبقا -18

.لطریقة الشراء
عند اعداد القوائم المالیة )التي تحتفظ بھا الشركة التابعة( ناقش اسالیب معالجة اسھم الخزانة -19

.لمجمعةا
 كیف تعالج التسویات الجردیة الالزمة لبنود الحسابات التي  تتضمنھا ورقة العمل الالزمة العداد -20

.المیزانیة المجمعة
 قدم توصیفا مناسبا الستخدام الحاسب االلي في اعداد وتصویر المیزانیة المجمعة لحالة شركة قابضة -21

.ین تابعتینمع شركة تابعة، ولحالة شركة قابضة مع شركت
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ــــــــــــن تمــــارـی

وفیما یلي .من االسھم المتداولة شركة االعمال  الھندسیة%70اشترت شركة النصر 19×31/12/0في )1(
):بالجنیھ(میزانیة الشركتین في ھذا التاریخ 

شركة االعمال الھندسیة   شركة النصر 
98000استثمار بشركة االعمال

402000160000اصول اخري
________________

500000160000
==============

10000020000التزامات مختلفة
القیمة(رأس مال االسھم 

250000100000) جنیھ للسھم10   االسمیة 
15000040000ارباح محتجزة

________________
500000160000

==============
.19×31/12/0اعداد قائمة المركز المالي المجمعة للشركتین في :بالمطلو

:الحــل
140000=20000-160000=صافي االصول 

=70×140000=تكلفة الشراء   ج%98000
:قید االستبعاد

)شركة االعمال(رأس مال االسھم / ـح100000
)شركة االعمال(ارباح محتجزة / ـح40000

 االستثمار بشركة االعمال/ ـح98000
%)30×140000(حقوق االقلیة / ـح42000

یمكن تنفیذ ورقة العمل التالیة علي الحاسب االلي باستخدام  برامج الحاسب :ملحوظة(
CONS1.XLTالمرفقة بالكتاب  , ADD1.XLM:  المحاسبة المالیة انظر مالحق الباب الثالث بكتاب

)  للمؤلفالمتقدمة
)االعمال الھندسیة(مع الشركة التابعة )النصر(قة العمل العداد المیزانیة المجمعة للشركة القابضة ور

شركة قبنود المیزانیة
قابضة

شركة ت
تابعة

قیم المیزانیة قیود  االستبعاد
المجمعة 

)موحدة(
)جنیھ(دائنمدین)االعمال()النصر(

استثمار في شركة 
االعمال

)أ(9800098000

402000160000562000اصول اخري
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500000160000562000
10000020000120000التزامات متداولة
250000)أ(250000100000100000رأس مال االسھم
150000)أ(1500004000040000ارباح مححتجزة

42000)أ(42000حقوق االقلیة
500000160000140000140000562000

من االسھم العادیة  المتداولة لشركة الجنوب %80 قامت شركة الشمال بشراء 19×0في اول ینایر )2(
وفي ھذا التاریخ كان .،  وقد سدد ثمن الشراء نقدا) جنیھ30القیمة االسمیة للسھم ( جنیھ للسھم 48بسعر 

كما بلغ رصید حساب االرباح المحتجزة .نیھ ج517500رصید حساب االرباح المحتجزة  لشركة الشمال 
 جنیھ  للسھم 15 سھم عادي بقیمة اسمیة 15000 جنیھ، وعدد اسھمھا المتداولة 135000لشركة الجنوب  

.وكانت قد اصدرت بھذه القیمة
:المطلوب

.   اثبات قید شراء االسھم-أ
.19×0عة في اول ینایر  اثبات قید االستبعاد المستخدم في ورقة عمل المیزانیة المجم-ب
. احسب رصید حساب االرباح المحتجزة المجمع الواجب اظھاره بالمیزانیة المجمعة في ھذا التاریخ-ـج

:الحل
: في تاریخ الشراء تقوم شركة الشمال بحساب ما یلي-أ

 جنیھ48576000×%80× سھم 15000تكلفة الشراء 
 شركة )حقوق ملكیة(من صافي اصول 80%-

)288000(%80×360000الجنوب 
 ـــــــــــــــــــ

288000)شھرة من التجمع(زیادة تكلفة الشراء 

:ویثبت قید االستثمار في شركة الجنوب بدفاتر شركة الشمال كاالتي
االستثمار في شركة الجنوب/ ـح576000

النقدیة/ ـح576000
):اول ینایر(یخ الشراء  قید االستبعاد في تار-ب

)شركة الجنوب(رأس مال االسھم / ـح225000
)شركة الجنوب(ارباح محتجزة / ـح135000
)او زیادة تكلفة االقتناء(شھرة من التجمع / ـح288000

االستثمار بشركة االعمال/ ـح576000
%)20×360000(حقوق االقلیة / ـح72000

في تاریخ ( السابق یكون رصید حساب االرباح المحتجزة في  المیزانیة المجمعة  بناء علي قید االستبعاد-ج
.فقط)القابضة( جنیھ، وھو رصید االرباح  المحتجزة لشركة الشمال 517500)الشراء

فیما یلي قائمتي المركز المالي للشركة الشرقیة والشركة الغربیة بالجنیھ، وذلك في  تاریخ سیطرة )3(
 جنیھ 65 سھم عادي من  اسھم الشركة الغربیة بسعر 6375یة علي الشركة الغربیة بشراء الشركة الشرق

): جنیھ للسھم50القیمة االسمیة (للسھم 
الشركة الغربیةالشركة الشرقیة

2812541250نقدیة
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37500اوراق قبض من الشركة الغربیة
10500090000)بعد المخصص(مدینون 
157500131250مخزون

414375استثمار بالشركة الغربیة
300000262500)بعد المخصص(االت 

318750)بعد االستھالك(مباني 
75000اراضي

_________________
1436250525000

==============
7875037500دائنون

37500اوراق دفع للشركة الشرقیة
 االسھم العادیةرأس مال

937500375000)ج للسھم50قیمة اسمیة (
42000075000ارباح محتجزة

_________________
1436250525000

==============
وفي تاریخ سیطرة الشركة الشرقیة علي الشركة الغربیة حصلت الشركة  االخیرة علي مبلغ 

كة االولي مقابل ورقة دفع لصالح  الشركة الشرقیة، كما باعت الشركة الشرقیة  جنیھ نقدا من الشر37500
وقد اثرت  . جنیھ للشركة  الغربیة والتزمت االخیرة بسدادھا من خالل حساب الدائنون بھا7500االت بمبلغ 

.العملیتین علي الحسابات الظاھرة بعالیة
. المركز المالي المجمعةاعداد ورقة العمل الالزمة لتصویر قائمة:المطلوب

:الحل
(نسبة ملكیة الشركة الشرقیة في اسھم الشركة الغربیة  %85=100×) سھم 7500÷ سھم 6375=

  جنیھ414375=65×6375الشراء)تكلفة(ثمن 
382500من حقوق ملكیة الشركة الغربیة85%-

 ـــــــــــــــــــ
31875زیادة تكلفة االقتناء

یمكن تنفیذ ورقة العمل التالیة علي الحاسب االلي باستخدام  برامج الحاسب :ملحوظة(
CONS1.XLTالمرفقة بالكتاب  , ADD1.XLM:  المحاسبة المالیة انظر مالحق الباب الثالث بكتاب

)  للمؤلفالمتقدمة
)الغربیة(لتابعة مع الشركة ا)الشرقیة(ورقة عمل المیزانیة المجمعة للشركة القابضة 

شركة شبنود المیزانیة
قابضة

)شرقیة(

شركة غ
تابعة

)غربیة(

قیم المیزانیة قیود  االستبعاد
المجمعة 

)موحدة(
)جنیھ(دائنمدین

281254125069375نقدیة       
)ب(3750037500)غ(اوراق قبض 
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187500)ج(105000900007500مدینون
157500131250288750نمخزو

)أ(414375414375استثمار في غ
300000262500562500االت

318750318750مباني
7500075000اراضي
زیادة تكلفة (شھرة 
)اقتناء

3187531875

14362505250001533750
108750)ج(78750375007500دائنون

)ب(3750037500)ش(اوراق دفع 
937500)أ(937500375000375000رأس مال االسھم

420000)أ(4200007500075000ارباح محتجزة
67500)أ(67500حقوق االقلیة

14362505250005268755268751533750
):أ(قید االستبعاد 

)غ(رأس مال االسھم / ـح375000
)غ(باح محتجزة ار/ ـح75000
)او زیادة تكلفة االقتناء(شھرة / ـح31875

)غ(االستثمار بشركة / ـح414375
%)15(حقوق االقلیة / ـح67500

):ب(قید االستبعاد 
)غ(اوراق دفع / ـح37500

)ش(اوراق قبض / ـح37500
):ج(قید االستبعاد 

:القیداثبتت الشركة الشرقیة بیع االالت في دفاترھا ب
مدینون/ ـح7500

االت/ ـح7500
:واثبتت الشركة الغربیة شراء االالت في دفاترھا بالقید

االت/ ـح7500
دائنون/ ـح7500

:في ورقة العمل)ج(    لذلك قید االستبعاد 
)غ(دائنون / ـح7500

)ش(مدینون / ـح7500

كة الوادي القابضة وشركة الواحات  التابعة لھا لكل حالة المطلوب اعداد قیود االستبعاد الالزمة لشر)4(
):بالجنیھ(مما یلي 

ــــــــات حســــــابات رأس مــال شـــركة الواـح
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المبلغنسبة الملكیةمسلسل
)ثمن شراء(

ارباح محتجزة رأس مال اضافيراس مال االسھم
)خسائر/عجز(

14500001000000250000300000%100)أ(
)100000(11250001000000325000%90)ب(
10000001000000200000120000%75)جـ(

عجز االرباح المحتجزة مشروح بالتفصیل في كتاب المحاسبة المتوسطة  للمؤلف ویشیر ببساطة (*)
).لرصید مدین نتیحة خسائر النشاط

وفیما یلي . ت نقدا وبقیمتھا  الدفتریةمن اسھم الشركة%80 اشترت الشركة ق 19×31/12/3في )5(
):بالجنیھ(ارصدة حسابات میزانیة الشركتین قبل الشراء مباشرة 

)ت(الشركة )ق(الشركة 
40500028000نقدیة

50000)من ت(اوراق قبض
9000050000مدینون
215000155000مخزون
370000460000مباني 

)93000()150000()مجمع االستھالك(
10000050000اوراق دفع 

12000060000دائنون          
5000040000التزامات اخري

400000200000رأس مال االسھم العادیة
310000250000ارباح محتجزة

:فاذا علمت ما یلي
.وبة علي الشركة ت  اوراق القبض في میزانیة ق مسح-
. جنیھ مستحقة للشركة ت9000 ضمن حساب الدائنون في ق ھناك مبلغ -

.المطلوب اعداد المیزانیة المجمعة بعد شراء االسھم مباشرة
):ارشادات الحل(الحل 

:تجري قیود االستبعاد التالیة
رأس مال االسھم/ ـح200000
ارباح محتجزة/ ـح250000

االستثمار بشركة ت/ ـح360000
حقوق االقلیة/ ـح90000

اوراق دفع/ ـح50000
اوراق قبض/ ـح50000

دائنون/ ـح9000
مدینون/ ـح9000

ویتأكد الدارس من توازن جملة  االصول المجمعة مع جملة .ویتم ادخالھا لورقة العمل المجمعة
. جنیھ1161000الخصوم المجمعة بمجموع 
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، وفیما یلي بعض  ارصدة قائمة المركز 19×31/12/2في )ص(اسھم الشركة )س(اشترت الشركة )6(
:في تاریخ الشراء)ص(المالي للشركة 

 جنیھ2000000 جنیھ للسھم20 قیمة اسمیة -رأس مال االسھم 
800000رأس المال االضافي

1000000ارباح محتجزة
900000قروض طویلة االجل 

1200000التزامات متداولة
   المطلوب اعداد قیود االستبعاد الالزمة لورقة عمل اعداد المیزانیة  المجمعة في الحاالت التالیة وذلك 

:بافتراض ان القیمة الدفتریة لصافي االصول  تعكس القیمة العادلة لھا
. جنیھ للسھم40 سھم من اسھم ص بسعر 100000 بفرض شراء -1
. جنیھ للسھم38 سھم من اسھم ص بسعر 100000رض شراء  بف-2
. جنیھ للسھم36 سھم من اسھم ص بسعر 100000 بفرض شراء -3
. جنیھ للسھم40 سھم من اسھم ص بسعر 80000 بفرض شراء -4
. جنیھ للسھم38 سھم من اسھم ص بسعر 80000 بفرض شراء -5

):لبعض الحاالت(الحل 
)1(

س مال االسھمرأ/ ـح2000000
رأس المال االضافي/ ـح800000

ارباح محتجزة/ ـح1000000
شھرة من التجمع او السیطرة/ ـح200000

االستثمار في ت / ـح4000000

)3(
رأس مال االسھم/ ـح2000000

رأس المال االضافي/ ـح800000
ارباح محتجزة/ ـح1000000

ستثمار في ت اال/ ـح3600000
)او احتیاطي  رأسمالي(نقص تكلفة االقتناء / ـح200000

)5(
رأس مال االسھم/ ـح2000000

رأس المال االضافي/ ـح800000
ارباح محتجزة/ ـح1000000

االستثمار في ت / ـح3040000
%)20×3800000(حقوق االقلیة / ـح760000

: تبین31/12في )ت( میزانیة الشركة التابعة بفحص ارصدة حسابات)7(
جنیھ1000000)ج للسھم10قیمة اسمیة (رأس مال االسھم 

275000رأس المال االضافي
125000رأس المال من الھبات
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100000احتیاطي ارتفاع اسعار
300000ارباح محتجزة

200000الضریبة المقدرة علي ربح العام
بافتراض انھا في )ق(مطلوب اعداد قیود االستبعاد المتعلقة بحساب االستثمار للشركة  القابضة        ال

:من سوق المال في كل من  الحاالت التالیة)ت( اشترت اسھم 31/12
. جنیھ للسھم18 سھم بتكلفة 100000-ب. جنیھ للسھم20 سھم بتكلفة 100000-أ

. جنیھ1540000 سھم بتكلفة اجمالیة 80000-ج
. جنیھ1400000 سھم بتكلفة اجمالیة 80000-د

. جنیھ للسھم26 سھم بتكلفة 40000-ـھ 
. ج للسھم20بتكلفة )ت( سھم اشتریت مباشرة من شركة 300000-و

 تشكل حقوق ملكیة، - ھي ارباح محتجزة مخصصة -رأس المال من الھبات واالحتیاطیات :ملحوظة(
) الباب الثالث والباب الرابع- للمؤلف المحاسبة المالیة المتوسطة كتاب  لمزید من التفصیل راجع

  الف جنیھ نقدا 200بمبلغ )ل(من اسھم الشركة %80بشراء )ك( قامت الشركة 19×1/1/0في )8(
وفي . جنیھ للسھم70 جنیھ  وقیمة سوقیة 10 سھم من اسھمھا بقیمة اسمیة 15000باالضافة الي اصدار 

):بالجنیھ(ریخ كانت ارصدة حسابات میزانیة  الشركتین كما یلي ھذا التا
الشركة ت   الشركة ق

800000200000اصول متداولة 
3400000800000)الصافي(اصول ثابتة 

600000200000التزامات متداولة
1800000300000التزامات طویلة االجل

400000100000رأس مال االسھم
500000100000س المال االضافيرأ

900000300000ارباح محتجزة
فاذا علمت ان استثمار ق تمت المحاسبة علیھ بطریقة الشراء وان  القیمة الدفتریة لالصول 

 الف 400 الف جنیھ ولالصول الثابتة تقل بمبلغ 60تقل عن قیمتھا السوقیة بمبلغ  )ت(المتداولة للشركة 
.جنیھ

.تصویر المیزانیة المجمعة بعد الشراء مباشرة:لوب     المط
:الحل

االستثمار في ت/ ـح1250000
رأس مال االسھم/ ـح150000
رأس المال االضافي/ ـح900000
النقدیة/ ـح200000

قائمة تسویة فرق التكلفة الكلیة عن نصیب  القابضة في صافي اصول التابعة
جنیھ1250000ثمن الشراء

 نصیب القابضة في صافي اصول التابعة-
)400000(%80×500000بقیمھا الدفتریة 

 ـــــــــــــــــــــــ
850000زیادة تكلفة الشراء 

توزع الزیادة الستیعاب فروق القیم العادلة
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:لصافي اصول التابعة بمقدار نصیب القابضة
48000%80×60000زیادة اصول متداولة 

320000%80×400000زیادة اصول ثابتة 
)368000(ــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــ
482000)السیطرة/شھرة من التجمع(الفرق غیر المستوعب 
:قید االستبعاد

رأس مال االسھم / ـح100000
رأس المال االضافي/ ـح100000
زة ارباح محتج/ ـح300000

)زیادة(االصول المتداولة / ـح48000
)زیادة(االصول الثابتة / ـح320000
)او السیطرة(شھرة من التجمع / ـح482000

االستثمار في ت / ـح1250000
%)20×500000(حقوق االقلیة / ـح100000

م  برامج الحاسب یمكن تنفیذ ورقة العمل التالیة علي الحاسب االلي باستخدا:ملحوظة(
CONS1.XLTالمرفقة بالكتاب  , ADD1.XLM:  المحاسبة المالیة انظر مالحق الباب الثالث بكتاب

)  للمؤلفالمتقدمة
ورقة عمل اعداد المیزانیة المجمعة للشركة القابضة مع الشركة التابعة

شركة قبنود المیزانیة
قابضة

شركة ت
تابعة

زانیة قیم المیقیود  االستبعاد
المجمعة 

)موحدة(
)جنیھ(دائنمدین

60000020000048000848000التزامات متداولة       
صفر12500001250000استثمار في ت

34000008000003200004520000اصول ثابتة
482000482000شھرة من التجمیع

525000010000005850000
600000200000800000التزامات متداولة
18000003000002100000التزامات طویلة

550000100000100000550000رأس مال االسھم
14000001000001000001400000رأس مال اضافي

900000300000300000900000ارباح محتجزة
100000100000حقوق االقلیة

52500001000000135000013500005850000

:المطلوب حل التمرین السابق في الحالتین التالیتین)9(
.طبقا للمتطلبات المصریة العداد المیزانیة  المجمعة:اوال
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 الف 80تقل عن قیمتھا السوقیة بمبلغ )ت(بافتراض ان القیمة الدفتریة لالصول المتداولة للشركة :ثانیا
. الف جنیھ120قیمة السوقیة لھا عن القیمة  الدفتریة بمبلغ جنیھ،  ولالصول الثابتة تزید ال

:الحل
:اوال

االستثمار في ت/ ـح1250000
رأس مال االسھم/ ـح150000
رأس المال االضافي/ ـح900000
النقدیة/ ـح200000

قائمة تسویة فرق التكلفة الكلیة عن نصیب  القابضة في صافي اصول التابعة
1250000ءثمن الشرا

 نصیب القابضة في صافي اصول التابعة-
)400000(%80×500000بقیمھا الدفتریة 

 ـــــــــــــــــــــــ
850000زیادة تكلفة الشراء 

السیطرة او زیادة في تكلفة االقتناء/وتعالج طبقا للمتطلبات المصریة كشھرة من التجمع
:قید االستبعاد

رأس مال االسھم / ـح100000
رأس المال االضافي/ ـح100000
ارباح محتجزة / ـح300000
)او زیادة في تكلفة االقتناء(السیطرة /شھرة من التجمع/ ـح850000

االستثمار في ت / ـح1250000
%)20×500000(حقوق االقلیة / ـح100000

.زانیة المجمعةثم یقوم الدارس باعداد ورقة العمل لتصویر المی

:ثانیا
االستثمار في ت/ ـح1250000

رأس مال االسھم/ ـح150000
رأس المال االضافي/ ـح900000
النقدیة/ ـح200000

قائمة تسویة فرق التكلفة الكلیة عن نصیب القابضة في صافي اصول التابعة
1250000ثمن الشراء

بعة نصیب القابضة في صافي اصول التا-
)400000(%80×500000بقیمھا الدفتریة 

 ــــــــــــــــــــ
850000زیادة تكلفة الشراء 

:توزع الزیادة الستیعاب فروق القیم العادلة لصافي اصول التابعة بمقدار نصیب القابضة
64000%80×80000زیادة اصول متداولة 

96000%80×120000زیادة اصول ثابتة 
)160000(ـــــــــــــــ
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 ــــــــــــــــــــــ
690000)السیطرة/شھرة من التجمع(   الفرق غیر المستوعب 

:قید االستبعاد
رأس مال االسھم / ـح100000
رأس المال االضافي/ ـح100000
ارباح محتجزة / ـح300000

)زیادة(االصول المتداولة / ـح64000
)زیادة(االصول الثابتة / ـح96000

)او السیطرة(شھرة من التجمع / ـح690000
االستثمار في ت / ـح1250000

%)20×500000(حقوق االقلیة / ـح100000
)یدویا او علي الحاسب االلي(ثم یقوم الدارس باعداد ورقة العمل لتصویر المیزانیة المجمعة 

 ملیون جنیھ 2ي قامت شركة الشمس بشراء كافة اسھم شركة القمر  بمبلغ  من العام الحال1/1في )10(
):بالجنیھ(وفیما یلي میزانیتي الشركتین قبل شراء االسھم  مباشرة .نقدا

 الشركة القمرالشركة الشمس 
2900000800000نقدیة

1800000950000مخزون
)اوراق مالیة(استثمارات 

300000 طویلة االجل
700000200000اراضي

2500000650000)صافي(مباني ومعدات 
16000001100000التزامات متداولة

2000000300000التزامات طویلة االجل
قیمة(رأس مال االسھم 

600000200000) جنیھ للسھم10  اسمیة 
1300000400000راس مال اضافي

2400000900000ارباح محتجزة
:ما یلي القیمة السوقیة لبعض عناصر میزانیة شركة القمر التي  تختلف عن قیمتھا الدفتریة     وفی

 جنیھ1100000مخزون
260000اوراق مالیة طویلة االجل 

400000اراضي 
740000)صافي(مباني ومعدات 

250000التزامات طویلة االجل
:المطلوب

.1/1 المیزانیة المجمعة في اعداد ورقة العمل الالزمة العداد)1
 بفرض ان شركة الشمس سددت مبلغ 1/1اعداد ورقة العمل الالزمة العداد المیزانیة المجمعة في )2

.من اسھم شركة القمر%90 جنیھ مقابل شراء 1500000
:الحــل

%:100 جنیھ وملكیة 2000000ثمن الشراء )1(
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)د/م(ق الفرقیمة سوقیة      قیمة دفتریةالحساب
-------------------------------------
 مدین9500001100000150000المخزون

 مدین200000400000200000اراضي
 مدین65000074000090000مباني

 مدین30000025000050000.التزامات ط

 في صافي اصول التابعة%)100(قائمة تسویة فرق التكلفة الكلیة عن نصیب  القابضة 
2000000ثمن الشراء

 نصیب القابضة في صافي اصول التابعة-
%):100(بقیمھا الدفتریة 

200000رأس مال االسھم
400000رأس المال االضافي

900000ارباح محتجزة
)1500000(ــــــــــــــــــ 

ـــــــــــــــــــــــ
500000زیادة تكلفة الشراء 

توزع الزیادة الستیعاب فروق القیم العادلة
:لصافي اصول التابعة بمقدار نصیب القابضة

150000زیادة المخزون           
200000زیادة االراضي             

90000زیادة المباني
50000نقص التزامات طویلة االجل

)490000(ــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــ

10000)السیطرة/شھرة من التجمع(الفرق غیر المستوعب 
:  قید االستبعاد

رأس مال االسھم / ـح200000
رأس المال االضافي/ ـح400000
ارباح محتجزة / ـح900000
المخزون/ ـح150000
االراضي/ ـح200000

يالمبان/ ـح90000
خصم علي االلتزامات طویلة االجل/ ـح50000
)او السیطرة(شھرة من التجمع / ـح10000

االستثمار في ت / ـح2000000
یمكن تنفیذ ورقة العمل التالیة علي الحاسب االلي باستخدام  برامج الحاسب :ملحوظة(

CONS1.XLTالمرفقة بالكتاب  , ADD1.XLM: المحاسبة المالیة الثالث بكتاب  انظر مالحق الباب
)  للمؤلفالمتقدمة

)القمر(مع الشركة التابعة )الشمس(ورقة عمل اعداد المیزانیة المجمعة للشركة القابضة 
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شركة قبنود المیزانیة
قابضة

)الشمس(

شركة ت
تابعة

)القمر(

قیم المیزانیة قیود  االستبعاد
المجمعة 

)موحدة(
)جنیھ(دائنمدین

9000008000001700000نقدیة       
18000009500001500002900000مخزون

صفر20000002000000استثمار في القمر
300000300000استثمارات طویلة

7000002000002000001100000اراضي
2500000650000900003240000مباني

1000010000شھرة من التجمیع
5000050000خصم علي التزامات

790000029000009300000
160000011000002700000التزامات متداولة

20000003000002300000التزامات طویل اجل
600000200000200000600000رأس مال االسھم
13000004000004000001300000رأس مال اضافي

24000009000009000002400000جزةارباح محت
79000002900000200000020000009300000

%:90 جنیھ وملكیة 1500000ثمن الشراء )2(
في صافي اصول التابعة%)90(قائمة تسویة فرق التكلفة الكلیة عن نصیب  القابضة 

1500000ثمن الشراء
 نصیب القابضة في صافي اصول التابعة-

%):90(بقیمھا الدفتریة 
180000%=90×200000رأس مال االسھم

=90×400000رأس المال االضافي %360000
=90×900000ارباح محتجزة %810000

)1350000(ــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــ

150000زیادة تكلفة الشراء 
روق القیم العادلةتوزع الزیادة الستیعاب ف

:لصافي اصول التابعة بمقدار نصیب القابضة
135000%=90×150000زیادة المخزون         
180000%=90×200000زیادة االراضي          

81000%=90×90000زیادة المباني
45000%=90×50000نقص التزامات ط 

)441000(ـــــــــ
ــــــــــــ ــــــــــــ
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  ویالحظ ان الزیادة التكفي الستیعاب فروق القیم الجاریة، لذلك توزع  زیادة تكلفة الشراء طبقا للنسب 
:المئیة لزیادة صافي االصول كاالتي

توزیع فروق القیم  الجاریة%التغیر
----------------------------------

=31×150000%13500031زیادة المخزون %46500
=41×150000%18000041زیادة االراضي %61500
=18×150000%8100018زیادة المباني %27000

=10×150000%4500010نقص التزامات %15000
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

441000100%150000
:  قید االستبعاد

رأس مال االسھم /ـ ح200000
رأس المال االضافي/ ـح400000
ارباح محتجزة / ـح900000

المخزون/ ـح46500
االراضي/ ـح61500
المباني/ ـح27000
خصم علي االلتزامات طویلة االجل/ ـح15000

االستثمار في ت / ـح1500000
%)10×1500000(حقوق االقلیة / ـح150000

یمكن تنفیذ ورقة العمل التالیة علي الحاسب االلي باستخدام  برامج الحاسب :ظةملحو(
CONS1.XLTالمرفقة بالكتاب  , ADD1.XLM:  المحاسبة المالیة انظر مالحق الباب الثالث بكتاب

)  للمؤلفالمتقدمة

%90)القمر(بعة مع الشركة التا)الشمس(ورقة عمل اعداد المیزانیة المجمعة للشركة القابضة 
شركة قبنود المیزانیة

قابضة
)الشمس(

شركة ت
تابعة

)القمر(

قیم المیزانیة قیود  االستبعاد
المجمعة 

)موحدة(
)جنیھ(دائنمدین

14000008000002200000نقدیة       
1800000950000465002796500مخزون

15000001500000استثمار في القمر
300000300000استثمارات طویلة

70000020000061500961500اراضي
2500000650000270003177000مباني

1500015000خصم علي التزامات
790000029000009450000
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160000011000002700000التزامات متداولة
20000003000002300000التزامات طویل اجل

600000200000200000600000رأس مال االسھم
13000004000004000001300000رأس مال اضافي

24000009000009000002400000ارباح محتجزة
900000150000150000حقوق االقلیة

79000002900000165000016500009450000

عة في التمرین السابق طبقا لطریقة دمج  مصالح المساھمین في المطلوب اعداد المیزانیة المجم)11(
:الحالتین التالیتین

 سھم من اسھم 18000 الف سھم من اسھمھا مقابل استبدالھا بعدد 50  قامت شركة الشمس باصدار -أ 
.شركة القمر

 من اسھم  سھم18000 الف سھم من اسھمھا مقابل استبدالھا بعدد 75  قامت شركة الشمس باصدار -ب 
.شركة القمر

):مختصر(الحل 
:اوال

  جنیھ500000=10×50000=تكلفة الشراء 
(نسبة الملكیة  =18000÷20000(×100=90%
:قید االستثمار

%)90×1500000(االستثمار في ت /  ـح1350000
)10×50000(راس مال االسھم / ـح500000
رأس المال االضافي/  ـح40000

%)90×900000(االرباح المحتجزة /  ـح810000

%)100ملكیة اقل من ( طریقة دمج مصالح االمساھمین -ورقة عمل اعداد المیزانیة المجمعة 
شركة قبنود المیزانیة

قابضة
)الشمس(

شركة ت
تابعة

)القمر(

قیم المیزانیة قیود  االستبعاد
المجمعة 

)موحدة(
)جنیھ(دائنمدین

29000008000003700000نقدیة       
18000009500002750000مخزون

صفر13500001350000استثمار في القمر
300000300000استثمارات طویلة

700000200000900000اراضي
25000006500003150000مباني

9250000290000010800000
160000011000002700000لةالتزامات متداو

20000003000002300000التزامات طویل اجل
11000002000002000001100000رأس مال االسھم
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13400004000004000001340000رأس مال اضافي
32100009000009000003210000ارباح محتجزة
150000150000حقوق االقلیة

925000029000001500000150000010800000
:قید االستبعاد

رأس مال االسھم/ ـح200000
رأس المال االضافي/ ـح400000
االرباح المحتجزة/  ـح900000

االستثمار/ ـح1350000
حقوق االقلیة/  ـح150000

:ثانیا
750000=10×750000=القیمة االسمیة لالسھم المصدرة 

(لملكیة نسبة ا =18000÷20000(×100=90%
:قید االستثمار

%)90×1500000(االستثمار في ت /  ـح1350000
)الشمس(رأس المال االضافي للشركة القابضة /  ـح210000

)10×75000(راس مال االسھم / ـح750000
%)90×900000(االرباح المحتجزة /  ـح810000

ذ ورقة العمل التالیة علي الحاسب االلي باستخدام  برامج الحاسب یمكن تنفی:ملحوظة(
CONS1.XLTالمرفقة بالكتاب  , ADD1.XLM:  المحاسبة المالیة انظر مالحق الباب الثالث بكتاب

)  للمؤلفالمتقدمة
%)100ملكیة اقل من ( طریقة دمج مصالح االمساھمین -ورقة عمل اعداد المیزانیة المجمعة 

شركة قالمیزانیةبنود 
قابضة

)الشمس(

شركة ت
تابعة

)القمر(

قیم المیزانیة قیود  االستبعاد
المجمعة 

)موحدة(
)جنیھ(دائنمدین

29000008000003700000نقدیة       
18000009500002750000مخزون

صفر13500001350000استثمار في القمر
300000300000استثمارات طویلة

700000200000900000اراضي
25000006500003150000مباني

9250000290000010800000
160000011000002700000التزامات متداولة

20000003000002300000التزامات طویل اجل
13500002000002000001350000رأس مال االسھم
10900004000004000001090000رأس مال اضافي

32100009000009000003210000ارباح محتجزة
150000150000حقوق االقلیة
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925000029000001500000150000010800000

 جنیھ في  اول ینایر من العام 84800من اسھم شركة الصلب بمبلغ %80قامت شركة الحدید بشراء )12(
):بالجنیھ( وكانت میزانیة شركة الصلب كما یلي في ھذا  التاریخ .الحالي
12000دائنون15000نقدیة

30000رأس مال االسھم20000مدینون 
50000ارباح محتجزة30000مخزون

12000استثمارات طویلة االجل في اوراق مالیة
11000)صافي(االت ومعدات 
4000حقوق اختراع

:     وقد اوضحت دراسة اصول والتزامات شركة الصلب ما یلي
القیمة العادلة بالجنیھ

40000مخزون
15000استثمارات طیلة االجل في اوراق مالیة

20000)صافي(االت ومعدات 
12000حقوق اختراع

.یةاما باقي عناصر میزانیة شركة الصلب فقیمھا ال تختلف عن القیم الدفتر
.اثبات القیود الالزمة لشركة الحدید بشأن االستثمار واالستبعاد:المطلوب

:الحل
  جنیھ84800تكلفة الشراء %80نسبة الملكیة 

الفروقالقیمة الدفتریة القیمة العادلة
مدین)زیادة(400003000010000مخزون

مدین)زیادة(20000110009000االت
مدین)زیاادة(1200040008000ختراعحقوق ا

:قائمة التسویة
84800التكلفة الكلیة للشراء

%):80( نصیب القابضة في صافي اصول التابعة -
24000%80×30000راس مال االسھم 

40000%80×50000ارباح محتجزة 
)64000(ــــــــــــ

ـــــــــــــــــــ
20800تكلفة الشراء زیادة 

  یالحظ ان ھذه الزیادة ال تكفي لتغطیة فروق القیم الجاریة، لذا یتم اعتبار ھذه الزیادة زیادةة في تكلفة 
).شھرة(االقتناء 

االستثمار/  ـح848000
النقدیة/ ـح848000

:قید االستبعاد
رأس مال االسھم/  ـح30000
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االرباح المحتجزة/  ـح50000
)شھرة(زیادة تكلفة االقتناء /  ـح20800

االستثمار في التابعة/  ـح84800
%)20×80000(حقوق االقلیة /  ـح16000

فیما یلي میزانیة شركة س للتكریر وبیع البترول ومیزانیة شركتي ص، ع  للتنقیب عن البترول في )13(
):بااللف جنیھ(19×31/12/2

شركة عشركة صشركة س
104005701100نقدیة

27300استثمارات في اوراق مالیة قصیرة االجل
2900012003200مدینون

1500اوراق قبض
55900224010800مخزون

187000390014600)صافي(اصول ثابتة 
4320100200اصول اخري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
313920801031400

3690012001800دائنون
1500)لشركة ع(اوراق دفع 

100التزامات اخري
1820570700مصروفات مستحقة

10000010000قرض السندات
100000ج للسھم100قیمة اسمیة :رأس مال االسھم
2000ج للسھم10قیمة اسمیة :مرأس مال االسھ

17400ج للسھم174قیمةاسمیة :رأس مال االسھم 
478001800رأس المال االضافي

274008401500ارباح محتجزة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

313920801031400
شركة  س بشراء حصة تسمح لھا بالسیطرة  علي شركتي ص، ع  قامت 19×3وفي اول ینایر 

:وقد تم  اقتناء اسھم شركتي ص، ع  كالتالي.بحیث تضمن للشركة س الحصول علي البترول الخام
. جنیھ للسھم26 الف سھم من بورصة االوراق المالیة بسعر 160 شراء -
)س( الف سھم  من اسھم الشركة 80 الف سھم من اسھم الشركة ع مقابل اصدار 90 الحصول علي -

250 بلغ سعر سھم الشركة س في سوق االوراق المالیة 19×1/1/3وفي .تقدم لمساھمي الشركة ع
.جنیھ

 كشھرة او Differentialsعالج الفروق  (19×1/1/3اعداد قائمة المركز المالي المجمعة في :المطلوب
).طبقا للمتطلبات المحاسبیة المصریة

):تصرمخ(الحل 
%90نسبة ملكیة )ع(الشركة %80نسبة ملكیة )ص(الشركة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  جنیة8000000=100×160000080000=10×160000راس مال االسھم
12000000=150×256000080000=16×160000رأس مال اضافي

:قید االستثمار
االستثمار في ع/ ـح20000000االستثمار في ص/ ـح4160000

راس مال اسھم/ ـح8000000رأس مال االسھم/ ـح1600000
راس م اضافي/ ـح12000000راس مال اضافي/ ـح2560000

:قائمة التسویة
416000020000000تكلفة الشراء

-%):90(، ع %)80(نصیب الشركة القابضة س من صافي اصول التوابع س )-(
)15660000(%90)1600000(%)80(     رأس مال االسھم 

)1440000(      رأس المال االضافي
)1350000(%90)672000(      االرباح المحتجزة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4480002990000شھرة من التجمیع

یمكن تنفیذ ورقة العمل التالیة علي الحاسب االلي باستخدام  برامج الحاسب المرفقة بالكتاب :ملحوظة(
CONS2.XLT , ADD2.XLM:  للمؤلفالمحاسبة المالیة المتقدمةانظر مالحق الباب الثالث بكتاب (

المجمعةورقة عمل المیزانیة 
 طریقة الشراء-في التابعة ع %90في التابعة ص، %80ملكیة 

شركة سبنود المیزانیة
قابضة

شركة 
ص 
تابعة

شركة ع
تابعة

قیم قیود  االستبعاد
المیزانیة 
المجمعة 

)موحدة(
بالف جنیھدائنمدین

10400570110012070نقدیة       
استمارات في 
.اوراق مالیة ط

2730027300

290001200320033400مدینون
15001500اوراق قبض

5590022401080068940مخزون
41604160استثمار في ص

2000020000استثمار في ع
187000390014600205500اصول ثابتة

43201002004620اصول اخري
میع شھرة من تج

ص
448448

شھرة من تجمیع 
ع

29902990

338080801031400355268

369001200180039900دائنون
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15001500اوراق دفع
100100التزامات اخري

مصروفات 
مستحقة

18205707003090

10000010000110000قرض السندات
1069002000174002000سھمرأس مال اال

17400106900
623601800180062360راس مال اضافي
274008401500840ارباح محتجزة

150027400
928928حقوق اقلیة ص
18901890حقوق اقلیة ع

3380808010314002847828478355260

:االستبعادقیود 
)ص(راس مال االسھم /  ـح2000
)ص(رأس المال االضافي /  ـح1800
)ص(االرباح المحتجزة / ـح840
شھرة من التجمیع/ ـح448

االستثمار في ص/ ـح4160
حقوق االقلیة/ ـح928

)ص(اوراق دفع /  ـح1500
)ع(اوراق قبض / ـح1500

)ع(راس مال االسھم / ـح17400
)ع(االرباح المحتجزة / ـح1500
شھرة من التجمیع/ ـح2990

االستثمار في ع/ ـح20000
حقوق االقلیة/ ـح1890

بحیث تتیح لشركة )ج(، )ب(حصتین من اسھم رأس مال شركتي )أ( اشترت الشركة 19×1/4/1في )14(
):بالجنیھ(ركات الثالث عقب الشراء وفیما یلي میزانیة  الش.السیطرة علي نشاطات الشركتین)أ(

)ج(   شركة )ب(شركة )أ(شركة 
400015003500نقدیة

11000900012500مدینون
8000450010000اصول متداولة اخري

:استثمارات مالیة
50000)ب( سھم في شركة 320
51000)ج( سھم في شركة 540

300004100054000)فيصا(اصول ثابتة 

Page 146 of 187



www.infotechaccountants.com
Prof.: Mohammed Sherif Tawfik

www.infotechaccountants.com/phpBB2/index.php

260002400010000اصول اخري
______________

_______
1800008000090000

==================
14000500015000دائنون 

6000120008000التزامات متداولة اخري
15000300011000التزامات طویلة االجل

قیمة(رأس مال االسھم 
1000004000060000) جنیھ للسھم10    اسمیھ 

40002000رأس مال اضافي
)4000(4100018000)عجز(ارباح محتجزة 

______________
_______

1800008000090000
==================

عالج الفروق كشھرة  او طبقا للمتطلبات المحاسبیة (19×1/4/1زانیة المجمعة في تصویر المی:  المطلوب
).المصریة

:الحل
:في دفاترھا كالتالي)من اسھم  ج%90من اسھم ب، %80(االستثمار )أ(   اثبتت الشركة القابضة 

االستثمار في ب/ ـح50000
االستثمار في ج/ ـح51000

النقدیة/ ـح101000
ولتحدید كل الفروق بین القیمة الدفتریة لصافي اصول الشركات  التابعة ب، ج وسعر الشراء لمعالجتھا 

:في المیزانیة المجمعة تعد قائمة  التسویة التالیة
 شركة جشركة ب

------------
 جنبھ5000051000الشراء)تكلفة(ثمن 

ملكیة حقوق (صافي اصول الشركة التابعة -
4800050400)نسبة ملكیة ق×الشركة التابعة 

------------
2000600زیادة ثمن الشراء

.او زیادة في تكلفة االقتناء)السیطرة(      وتعالج كل الزیادة كشھرة من التجمع 
ن  الشراءاستبعاد االستثمار في ب ومعالجة فروق القیم الدفتریة عن ثم):1(قید االستبعاد 

)ب(راس مال االسھم / ـح40000
)ب(رأس المال االضافي / ـح2000

)ب(ارباح محتجزة / ـح18000
)او زیادة في تكلفة االقتناء(السیطرة /شھرة من التجمیع/ ـح2000

)ب(االستثمار في / ـح5000
(ب(حقوق االقلیة في الشركة / ـح12000 (60000×20(%

استبعاد االستثمار في ج ومعالجة فروق القیم الدفتریة عن ثمن الشراء):2(اد قید االستبع
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)ج(راس مال االسھم / ـح60000
)او زیادة في تكلفة االقتناء(السیطرة/شھرة من التجمیع/ ـح600

)ج(االستثمار في / ـح51000
في ج)عجز(ارباح محتجزة / ـح4000
(ج( الشركة حقوق االقلیة في/ ـح5600 (60000-4000(×20%

:وفیما یلي ورقة العمل العداد المیزانیة المجمعة
یمكن تنفیذ ورقة العمل التالیة علي الحاسب االلي باستخدام  برامج الحاسب المرفقة بالكتاب :ملحوظة(

CONS1.XLT , ADD1.XLM(
19×1/4/1لشركات التابعة في ورقة عمل اعداد المیزانیة المجمعة للشركة القابضة أ مع ا

 طریقة الشراء-في التابعة ج  %90في التابعة ب، %80 ملكیة -)تاریخ االقتناء(
شركة أبنود المیزانیة

قابضة
شركة ب 

تابعة
شركة ج

تابعة
قیم قیود  االستبعاد

المیزانیة 
المجمعة 

)موحدة(
)جنیھ(دائنمدین

4000150035009000نقدیة       
1100090001250032500مدینون

800045001000022500اصول م اخري
)1(5000050000استثمار في ب
)2(5100051000استثمار في ج

300004100054000125000 اصول ثابتة
26000240001000060000اصول اخري

شھرة من تجمیع 
كلفة زیادة ت(ب 

)اقتناء

2000)1(2000

شھرة من تجمیع 
ج

600)2(600

1800008000090000251600

1400050001500034000دائنون
600012000800026000.التزامات م 

1500030001100029000التزامات طویلة
رأس مال 

:االسھم
100000100000أ
)1(4000040000ب
)2(6000060000ج

رأس مال اضافي
40004000أ
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)2(20002000ب
:ارباح محتجزة

4100041000أ
)2(1800018000ب
)2(4000)4000(ج

12000)1(12000حقوق اقلیة ب
5600)2(5600حقوق اقلیة ج

1800008000090000122600122600251600

: كانت میزانیتي شركة الحدید وشركة الصلب كالتالي19×1/6/1في )15(
شركة الصلبشركة الحدید

   جنیھ10000052000نقدیة
200000125000مدینون

300000100000اوراق قبض
375000225000نمخزو

700000استثمار في شركة الصلب
825000700000)بالصافي(اصول ثابتة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
25000001202000

==============
100000150000دائنون

2000مصروف فوائد مستحقة
500000300000اوراق دفع

قیمة(رأس مال االسھم 
1500000500000)جنیھ للسھم10   اسمیة 

400000250000ارباح محتجزة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

25000001202000
==============

:   وقد اثبتت كل اصول شركة الصلب بقیمھا العادلة فیما عدا ما یلي
قیمة عادلةتریةقیمة دف

 جنیھ225000265000مخزون
700000750000)بالصافي(اصول ثابتة 

---------------
9250001015000

 جنیھ 700000من اسھم شركة الصلب  بمبلغ %80 قامت شركة الحدید بشراء 19×1/6/1وفي 
:فاذا علمت ما یلي.نقدا

. الف جنیھ مطلوبة من شركة الحدید25لصلب مبلغ المدینون لشركة ا/ یتضمن ـح-
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 الف جنیھ دین علي شركة الصلب، وفي اول یونیة 50اوراق القبض بشركة الحدید مبلغ / یتضمن ـح-
ولم تثبت شركة الحدید ھذه . جنیھ2000بلغت الفوائد المستحقة علي ھذا الدین )تاریخ المیزانیة(

.الفوائد بدفاترھا
.19×1/6/1 المیزانیة المجمعة لشركة الحدید والصلب في  اعداد:المطلوب

:الحل
%80=  جنیھ      نسیة الملكیة 700000=تكلفة االستثمار 

:قید االستثمار
االستثمار/  ـح700000

النقدیة/ ـح700000
الفروققیمة دفتریةقیمة جاریة

)مدین/زیادة(2265002250001500مخزون
)مدین/زیادة(75000070000050000بتةاصول ثا

:قائمة التسویة
  جنیھ700000التكلفة الكلیة للشراء

%):80(نصیب القابضة من صافي اصول التابعة )-(
400000رأس مال االسھم

200000ارباح محتجزة
)600000(ــــــــــــــــــ

__________
100000زیادة تكلفة االشراء

:توزع الستیعاب فروق القیم الجاریة
1200%80×زیادة المخزون 

40000%80×زیادة اصول ثابتة 
)41200(ـــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــ
58800)شھرة من التجمیع(الفرق غیر المستوعب 

:قیود االستبعاد
)الصلب(راس مال االسھم / ـح500000
)الصلب(ارباح محتجزة /  ـح250000

المخزون/  ـح1200
اصول ثابتة/  ـح40000
)السیطرة(شھرة من التجمیع /  ـح58800

االستثمار في الصلب/ ـح700000
%)20×750000(حقوق االقلیة / ـح150000

)الحدید(الدائنون / ـح25000
)الصلب(المدینون / ـح25000

)الصلب(وراق دفع ا/  ـح50000
)الحدید(اوراق القبض /  ـح50000

یمكن تنفیذ ورقة العمل التالیة علي الحاسب االلي باستخدام  برامج الحاسب المرفقة بالكتاب :ملحوظة(
CONS1.XLT , ADD1.XLM:  للمؤلفالمحاسبة المالیة المتقدمةانظر مالحق الباب الثالث بكتاب(
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مجمعةورقة عمل المیزانیة ال
شركة قبنود المیزانیة

قابضة
)الحدید(

شركة ت
تابعة

)الصلب(

قیم المیزانیة قیود  االستبعاد
المجمعة 

)موحدة(
)جنیھ(دائنمدین

10000052000152000نقدیة       
20000012500025000300000مدینون

300000100000150000350000اوراق قبض
3750002250001200601200مخزون

700000700000استثمار في الصلب
825000700000400001565000اصول ثابتة

5880058800شھرة من التجممیع
250000012020003027000

10000015000025000225000دائنون
20002000فوائد مستحقة.م

50000030000050000750000اوراق دفع
15000005000005000001500000رأس مال االسھم

400000250000250000400000ارباح محتجزة
150000150000حقوق االقلیة

25000001202000925000925000302700
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  البـــاب الرابـــع

  القوائم المالية المجمعة بعد تاريخ االقتناء
  

  اسئلة للمراجعـــة

  

االستثمار في /  ناقش الفروق بين استخدام طريقة حقوق الملكية وطريقة التكلفة في تحديد رصيد حـ-

  .الشركة التابعة ومعالجة توزيعات االرباح في الشركة التابعة

1

2  .حقوق في ارباح الشركة التابعة/  علي حـ حدد العناصر التي تحمل-

 كيف تعالج طريقة حقوق الملكية فروق زيادة تكلفة االستثمار في الشركة التابعة عن القيمة الدفترية -

  .لصافي اصول الشركة التابعة

3

4  . ما هي التغيرات التي يمكن ان تحدث لحقوق االقلية بعد تاريخ الشراء-

5  . ل الشركة القابضة وصافي الدخل في قائمة الدخل المجمعة وضح العالقة بين صافي دخ-

6  . وضح العالقة بين االرباح المحتجزة للشركة القابضة واالرباح المحتجزة المجمعة بعد تاريخ الشراء-

 وضح العالقة بين نصيب حقوق االقلية في صافي الدخل وحقوق االقلية في قائمة المركز المالي -

  .المجمعة

7

ثة انواع من العمليات التبادلية التي يترتب عليها قيود استبعاد في عملية تجميع القوائم  حدد ثال-

  .المالية

8

 عند اعداد ورقة العمل ذات االقسام الثالثة، هل يتم تجميع وموازنة القيم المدينة والدائنة باعمدة قيود -

  . حدد سبب االجابةاالستبعاد لالقسام  الثالثة بالورقة؟ اذا كانت اجابتك بنعم او ال

9
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  تمــــاريـــــــــــــن

  

ر ×  مبلغ  / / بلغت ارباح الشركة التابعة ت عن العام المالي المنتهي في )  )1 5 19 1 11 30 .  مليون جنيه1

× عن توزيع ارباح بواقع  وقد اعلنت الشركة في  / /50 19 1 12  قرشا عن السهم من اسهمها 20

×المتداولة وعددها  / / 19امت بالتوزيع  النقدي  في  الف سهم، وق 2 1 10 فاذا علمت ان الشركة . 600

وضح اثبات الشركة القابضة ق لهذه االحداث طبقا لطريقتي .  من اسهم ت% 90القابضة ق تمتلك 

  .حقوق الملكية والتكلفة

  :الحـل

  طريقة التكلفة    طريقة حقوق الملكية      

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      

  ــــــــــــــــــــــــــــ    

1500000    ال تثبت      االستثمار في ت/  حـ

1500000        ارباح استثمار/  حـ

  

270000      ارباح استثمار مستحقة/  حـ  ايراد استثمار مستحق/  حـ 270000

270000         استثمار في ت/  حـ  ايراد استثمار/ حـ 270000

  

270000          نقدية/  حـ  نقدية/  حـ 270000

270000        ارباح استثمار مستحقة/  حـ  ايراد  استثمار/ حـ 270000

   مستحق                

  

 جنيه لكل سهم من  اسهمها المتداولة 2عن توزيع ارباح قدرها ) ص(اعلنت الشركة التابعة ) 2(

90تمتلك )  س( الف سهم، فاذا علمت ان الشركة القابضة وعددها  المطلوب بيان . من اسهم ص% 400

  .االرباح الموزعة من س  طبقا لطريقتي حقوق الملكية والتكلفةتسجيل الشركة س 

  

بتكلفة قدرها )  ت(من اسهم شركة % 80) ز(في اول يناير من العام الماضي اشترت شركة ) 3(

50000وفي هذا التاريخ كانت ارصدة راس مال االسهم .  جنيه  جنيه واالرباح المحتجزة  72000
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20000) ت(ة نفس العام بلغ  صافي دخل شركة وفي نهاي). ت( جنيه لشركة  جنيه وسددت  40000

5000  .   جنيه منها توزيعات نقدية

  :المطلوب  

لهذا العام المتعلقة باالستثمار  طبقا لطريقتي حقوق ) ز( اعداد كل القيود الالزمة بدفاتر شركة -

  .الملكية والتكلفة

 هي قيود االستبعاد  الالزمة لورقة عمل استخدمت طريقة حقوق الملكية، ما) ز( بافتراض ان شركة -

  .اعداد القوائم المجمعة في نهاية العام

  :الحل 

  72000    ) ت(تكلفة االستثمار في   

80 -    72000    )ت(من صافي اصول % 

          ------  

  صفر          

  

  طريقة التكلفة    طريقة حقوق الملكية    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

  ـــــــــــــــــــــــــــ  

72000     االستثمار في ت/  حـ  استثمار في ت/  حـ 72000

72000          نقدية/  حـ  نقدية/  حـ 72000

  

16000    االستثمار في ت/  حـ

16000      ال تثبت    ارباح استثمار/  حـ

  

4000        نقدية/  حـ  نقدية/  حـ 4000

4000        االستثمار في ت/  حـ  ايراد استثمار/ حـ 4000

في تاريخ الشراء  : تبعاد قيد االس

50000    )ت(راس مال االسهم /  حـ

40000    )ت(االرباح المحتجزة /  حـ

72000      )ت(االستثمار في /  حـ

(حقوق االقلية /  حـ ×   %)     20 90000 18000
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في نهاية العام  : قيد االستبعاد 

50000    )ت(راس مال االسهم /  حـ

)(ت(االرباح المحتجزة /  حـ +  -   )   5000 20000 40000 55000

84000      )ت(االستثمار في /  حـ

%  ( × (حقوق االقلية /  حـ +      20 55000 50000 21000

  

 35000بتكلفة  قدرها ) ك(من اسهم شركة % 70بشراء ) ل( قامت شركة 19×1في بداية عام ) 4(

40000 جنيه  واالرباح المحتجزة وفي هذا التاريخ بلغت ارصدة رأس مال االسهم . جنيه يه  جن10000

  ). ك(بشركة 

ارباح ) ك( حققت شركة  ×  ، × 20000وفي نهاية اعوام    19 2 19  جنيه سنويا،  كما سددت 1

تستخدم  طريقة حقوق الملكية للمحاسبة ) ل(فاذا علمت ان شركة .   جنيه سنويا5000توزيعات نقدية 

  :عن االستثمارات،  فالمطلوب

.  ×  ، × / / 19في ) ل(االستثمار في ك بدفاتر شركة /  تحديد رصيد حـ- 2 19 1 12 31

.  × / / 19 اعداد قيود االستبعاد الالزمة العداد القوائم المالية المجمعة في  - 1 12 31

  

×  :بشراء االستثمارات التالية) ق( قامت شركة  في اول يناير )  )19 1 5

بمبلغ ) س(من اسهم رأس مال شركة %    جنيه   135000 90

بمبلغ ) ص(من اسهم رأس مال شركة %   ه جني   56000 80

بمبلغ ) ع(من اسهم رأس نال شرمة %    جنيه   30000 60

  ):بالجنيه(     وفيما يلي اهم بيانات الشركات االربع 

)ص(شركة  )س(شركة  )ق(شركة  )ع(شركة البيــــــــان
50000 100000 200000 قيمة اسمية (رأس مال االسهم 

) جنبه للسهم100

40000

20000 50000 100000 ×19  / / 1ارباح محتجزة  1 110000

20000 40000 79000 )5000(1)  خسارة (صافي دخل   19×
4000 5000 1توزيعات نقدية    19×  10000

طريقة حقوق الملكية للمحاسبة عن االستثمارات، وقد بلغت  ارباحها من عملياتها ) ق( تطبق شركة -

30000× مبلغ   . جنيهعن عام  19 1
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  :المطلوب  

.  × 19ن استثمارات شركة ق بدفاترها عام  اثبات قيود المحاسبة ع- 1 1

.  × / / × ورصيد االرباح المحتجزة المجمع  في  19 حساب رقم الدخل المجمع عن عام - 1 12 31 19 1 2

.  × 19عام ) خسائر( حساب نصيب بند حقوق االقلية في ارباح - 1 3

  

× قامت شركة الشمال بشراء  في اول يناير )  )80 19 0  لشركة الجنوب من االسهم العادية  المتداولة% 6

517500وفي هذا التاريخ كان رصيد  حساب االرباح المحتجزة لشركة الشمال .  جنيه للسهمبسعر  48 

135000 جنيه، وعدد اسهمها المتداولة كما بلغ رصيد حساب االرباح  المحتجزة لشركة الجنوب . جنيه

15 سهم عادي  بقيمة اسمية   .قيمة جنيه للسهم وكانت قد اصدرت بهذه ال 15000

  ):اوال(المطلوب   

.  × 19   اثبات قيد االستبعاد المستخدم في ورقة عمل الميزانية المجمعة في اول يناير -أ 0

 احسب رصيد حساب االرباح المحتجزة المجمع الواجب اظهاره بالميزانية المجمعة في هذا -ب

  .التاريخ

  

ت نقدية   سددت شركة الشمال توزيعا × / / 67500وخالل العام المنتهي في    19 0 12  جنيه 31

اما شركة الجنوب ). بدون ارباح استثمارتها في  شركة الجنوب( جنيه 127500وبلغت ارباحها السنوية 

30000 جنية ووزعت  ارباح فقد بلغت ارباحها السنوية  وفيما يلي قوائم المركز المالي .  جنيه63000

×  ):بالجنيه  (للشركتين قي  / /19 0 12 31

  كة الجنوبشر  شركة الشمال         

124200        نقدية       157800

  54000      اوراق قبض

  178200    367200        مخزون

  216000    348000    )بعد االستهالك(مباني 

  189000    210000        اراضي

  ؟    استثمار في شركة الجنوب

ـــــــــــــــــ        

  ــــــــــــــــــــ  

  707400    ؟        

        ======    =======  
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439500        دائنون  260400  

  54000          اوراق دفع

  225000    672000    رأس مال االسهم العادية

  168000    ؟      ارباح محتجزة

ـــــــــــــــــ        

  ــــــــــــــــــــ  

  707400    ؟        

        ======    =======  

× 19وكانت شركة الشمال قد اقرضت شركة الجنوب مبلغ    جنيه خالل عام   0  بموجب 54000

  .ع لصالح شركة الشمال ولم يتم سداد المبلغ حتي نهاية  العامورقة دف

  ):ثانيا(المطلوب   

 احسب رصيد كل من حسابات االستثمار في شركة الجنوب واالرباح المحتجزة بدفاتر شركة -ج 

19×  .الشمال في نهاية عام  0

) الموحدة(المجمعة  استكمل ورقة العمل الالزمة في نهاية العام لتصوير قائمة المركز المالي -د 

  .للشركة القابضة والتابعة

  :الحل

15000بلغ رصيد حساب رأس مال االسهم لشركة  الجنوب ) اول يناير(   في تارخ االقتناء  ( 225000 

360000، وارباحها المحتجزة ) جنيه، لذلك  جملة حقوق الملكية بها   . جنيه× سهم  135000 15

  

  :ل بحساب ما يلي في تاريخ الشراء تقوم شركة الشما-أ

576000         48× % 80× سهم 15000تكلفة الشراء    جنيه

80 -  شركة ) حقوق ملكية(من صافي اصول % 

288000(      %80 × 360000الجنوب     ) 

   ـــــــــــــــــــــ            

  288000    )شهرة من التجمع(زيادة تكلفة الشراء   

  

  :ركة الشمال كاالتيويثبت قيد االستثمار في شركة الجنوب بدفاتر ش

576000    االستثمار في شركة الجنوب/  حـ

576000      النقدية/  حـ
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  ):اول يناير(قيد االستبعاد في تاريخ الشراء 

225000    )شركة الجنوب(رأس مال االسهم /  حـ

135000    )شركة الجنوب(ارباح محتجزة /  حـ

288000    )او زيادة تكلفة االقتناء(شهرة من التجمع /  حـ

576000      االستثمار بشركة االعمال/  حـ

(%  × (حقوق االقلية /  حـ     20 360000 72000

في ( بناء علي قيد االستبعاد السابق يكون رصيد حساب االرباح المحتجزة في  الميزانية المجمعة -ب

517500  .فقط) القابضة( جنيه، وهو رصيد االرباح  المحتجزة لشركة الشمال ) تاريخ الشراء

  

االستثمار في شركة الجنوب بدفاتر شركة الشمال هو رصيد الحساب  في اول العام /  رصيد حـ-ج

 (%-  × ( نصيب شركة الشمال في ارباح شركة الجنوب    + 24000 80 63000 50400  نصيب 576000

80 ×   %).(شركة الشمال من التوزيعات التي اجرتها شركة  الجنوب  30000

0شركة  الشمال في نهاية عام االستثمار في شركة الجنوب بدفاتر / حـ  19×    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

24000       رصيد اول العام   تحصيل توزيعات 576000

50400     ارباح االستثمار في الجنوب

602400             رصيد مرحل

  ------        -------  
  626400        626400  
  ======        =======  

602400    )يظهر بميزاتيها وورقة العمل التالية( رصيد منقول 

  

  : رصيد حساب االرباح المحتجزة بدفانر شركة الشمال في نهاية العام

  517500        رصيد اول العام  

  127500       ارباحها عن العام+   

  50400  نصيبها من حقوق في ارباح شركة الجنوب+   

67500(        توزيعاتها النقدية-    )
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  ــــــــــــــــــ            

  627900        رصيد نهاية العام   

  =======  )   يظهر بميزانيتها وورقة العمل التالية(  

  : ورقة العمل العداد الميزانية المجمعة في نهاية العام-د

  ):أ(قيد االستبعاد 

54000    )الجنوب(اوراق دفع /  حـ

54000      )الشمال(اوراق القبض /  حـ

  ):ب(قيد االستبعاد 

225000    )الجنوب(راس مال االسهم /  حـ

168000    )الجنوب(ارباح محتجزة /  حـ

288000    الشهرة من التجمع/  حـ

602400      االستثمار في الجنوب/  حـ

%  ( × (حقوق االقلية /  حـ +      20 168000 225000 78600

يمكن تنفيذ ورقة العمل التالية علي الحاسب االلي باستخدام  برامج الحاسب المرفقة بالكتاب : ملحوظة(

CONS1.XLT    , ADD1.XLM  )للمؤلفالمحاسبة المالية المتقدمةانظر مالحق الباب الثالث بكتاب  : 

  الجنوب(لتابعة مع الشركة ا) الشمال(ورقة عمل اعداد الميزانية المجمعة للشركة القابضة 

  %80 ملكية -نهاية العام 

قيود  االستبعاد بنود الميزانية  شركة ق  شركة ت

  قابضة  تابعة  

)الجنوب( )الشمال(

قيم الميزانية 

المجمعة 

)موحدة(

دائن مدين )جنيه(      
124200 282000نقدية           157800

)أ(54000         54000 اوراق قبض
178200 545400مخزون     367200

216000 564000)صافي(مباني     348000

189000 399000اراضي    210000

602400 
)ب(

استثمار في       602400

الجنوب
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288000 
)ب(

288000شهرة من التجميع       

707400 1739400      2078400

260400 699900دائنون    439500

)أ (54000     54000 اوراق دفع   
225000 

)ب(
225000 672000ل االسهمرأس ما  672000

168000 
)ب(

168000 627900ارباح محتجزة  627900

)ب (78600 78600حقوق االقلية         

735000 735000 707400 1739400   2078400

× قامت شركة النصر بشراء  سهم من االسهم المتداولة لشركة  االتحاد بسعر  / / في )  )27200 19 3 1 1 7

50القيمة االسمية (جنيه للسهم   وفي هذا التاريخ  كانت ارصدة حسابات قسم حقوق . نقدا)  جنيه60

  ):بالجنيه(الملكية بقائمة المركز المالي للشركتين كاالتي  

  شركة االتحاد  شركة النصر          

  1600000   2420000  ) جنيه للسهم50قيمة اسمية(رأس مال االسهم 

  128000     96800       رأس المال االضافي

60800        ارباح محتجزة      140200

سددت شركة النصر توزيعات ارباح  نقدية قدرها )  × / / 370(وفي نهاية العام    19 3 12  الف 31

كما بلغت االرباح السنوية لشركة االتحاد .  الف  جنيه620جنيه من ارباحها السنوية لنشاطها التي بلغت 

360ا نقدا  الف جنيه  ووزعت منهفي هذا التاريخ  وفيما يلي قوائم المركز المالي .  الف جنيه450

×  : بعد تأثرهما بهذه العملياتللشركتين في   / /19 3 12 31

  

  شركة االتحاد  شركة النصر          

330000          نقدية      240700

140500          مدينون       170200

150700        اوراق قبض      190400

286300          مخزون  216400  

  ؟      االتحاداستثمار في شركة 
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320000        )صافي(االت   410000  

  1450000  1630000        مباني واراضي

ـــــــــــــــــــــ          

  ــــــــــــــــــــــ  

  2697600     ؟          

          =======  ========   

520000          دائنون      740000

298800        اوراق دفع      516600

  1600000   2420000  )لسهم جنيه ل50قيمة اسمية (رأس مال االسهم 

  128000     96800       رأس المال االضافي

150800    ؟        ارباح محتجزة   

ـــــــــــــــــــــ          

  ــــــــــــــــــــــ  

  2697600     ؟          

          =======  ========   

التحاد فاذا علمت ان قوائم المركز المالي السابقة تتضمن اثر بيع شركة  النصر االت لشركة ا  

كما ان شركة النصر تستخدم .  الف جنيه والتزمت االخيرة بالسداد من خالل  حساب الدائنين20بمبلغ 

  طريقة حقوق الملكية في المحاسبة عن االستثمارات،

  :المطلوب  

.  × / / 19 اثبات قيد االستبعاد الالزم العداد الميزانية المجمعة في تاريخ  االستثمار - 3 1 1

.  × / / 19اح المحتجزة الواجب ظهوره بالميزانية المجمعة في  بيان رصيد االرب- 3 1 1

× / / 19 اعداد الميزانية المجمعة في - 3 12  وعرضها طبقا لمتطلبات الجهاز  المركزي للمحاسبات 31

  .في هذا الشأن

  

  ):مختصر(الحل 

  %85 = 100× )   سهم 32000÷  سهم 27200= (نسبة الملكية 

  

  حاداالستثمار في االت/ حـ1632000  

  نقدية/  حـ1632000    
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  :قيد االستبعاد اول العام

  رأس مال االسهم/  حـ1600000  

  رأس المال االضافي/  حـ128000  

  ارباح محتجزة/  حـ60800  

  زيادة تكلفة االقتناء/  حـ111520  

  االستثمار في االتحاد/   حـ1632000    

  %)15(حقوق االقلية /   حـ268320    

  140200= رصيد االرباح المحتجزة اول العام 

  :قيد االستبعاد نهاية العام

  رأس مال االسهم/  حـ1600000  

  رأس المال االضافي/  حـ128000  

  ارباح محتجزة/  حـ150800  

  زيادة تكلفة االقتناء/  حـ111520  

  االستثمار في االتحاد/   حـ1708500    

  حقوق االقلية/   حـ281820    

من الدارس تصوير حساب االستثمار في شركة االتحاد بدفاتر شركة النصر في نهاية العام،    مطلوب 

  .وبيان كيفية تحديد رصيد االرباح المحتجزة بدفاتر شركة النصر في نهاية العام

يمكن تنفيذ ورقة العمل التالية علي الحاسب االلي باستخدام  برامج الحاسب المرفقة بالكتاب : ملحوظة(

CONS1.XLT    , ADD1.XLM  )للمؤلفالمحاسبة المالية المتقدمةانظر مالحق الباب الثالث بكتاب  : 

  ورقة عمل اعداد الميزانية المجمعة في نهاية العام

قيود  االستبعاد بنود الميزانية  شركة ق  شركة ت

    قابضة  تابعة

)االتحاد( )النصر(

قيم الميزانية 

المجمعة 

)موحدة(

دائن مدين )جنيه(      
330000 570700نقدية           240700

20000 140500 290700مدينون  170200

150700 341100اوراق قبض     190400

216400 502700محزون    286300
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1708500 استثمار في االتحاد         1708500
410000 730000االت    320000

1450000 3080000مباني      1630000

111520فة االقتناءزيادة تكل      111520

2697600 4546100      5626720

20000 520000 1240000دائنون  740000

298800 815400اوراق دفع     516600

1600000 1600000 2420000رأس مال االسهم  2420000

128000 128000 96800رأس مال اضافي  96800

150800 150800 772700ارباح محتجزة  772700

281820 281820حقوق االقلية         

2010320 2010320 2697600 4546100   5626720

  

/19 / xفي ) 8( 1 بمبلغ ) ص(من اسهم الشركة  التابعة % 90بشراء ) س(قامت الشركة القابضة 13

 x3  :)بالجنيه (31/12/19وفيما يلي ارصدة حسابات ميزان المراجعة للشركتين في .  جنيه نقدا54000

  )ص(   الشركة التابعة   )س(   الشركة القابضة       

      ___________________   _________________  

  8000      29500      نقدية

  3000      18000    اوراق قبض

  4000      16000  )1/1(مخزون اول المدة 

  67500    )ت(استثمار في 

  62000      73000    اصول ثابتة 

  5000      22000        دائنون

  6000       اوراق دفع   

  50000     100000      رأس مال االسهم

  10000      40000    )1/1(ارباح محتجزة 

  5000      10000  توزيعات ارباح معلنة

  18000    )ت(حقوق في ارباح 
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  20000      42000      مشتريات

  3000      8000    نفقات اخري 

  40000      78000        مبيعات

      ___ ___ ________  ______ _______  
      264000  264000  105000  105000  
      =====  ======    =====  ======  

  7000      10000  )31/12(مخزون اخر المدة 

  :المطلوب

31/12/19xاثبات قيود االستبعاد الالزمة في ) 1(  . اعداد القوائم المالية المجعة الثالث3

  .خ في نفس هذا التاري) س(الذي تمسكه الشركة القابضة ) ص(االستثمار في / تصوير حـ) 2(

قائمة الدخل، قائمة االرباح المحتجزة، قائمة (تصوير ورقة العمل المجمعة ذات االقسام الثالثة ) 3(

x  .193 ديسمبر 31في ) ص(التي تعدها الشركة القابضة ) المركز المالي

  

 جنيه للسهم  45 سهم لشركة الصلب بسعر 33600 قامت شركة الحديد بشراء 19×1/7/3في ) 9(

وكانت قائمتي المركز المالي لشركة الحديد وشركة الصلب في هذا . نقدا)  جنيه للسهم40ية القيمة االسم(

  ):بالجنيه(كما يلي )  قبل االستثمار(التاريخ 

  شركة الصلب    شركة الحديد        

  142300     1650100        نقدية

  32500      78500      اورق قبض

  191200     112300        مدينون

  320100     377700        مخزون

  285200     360100      )صافي(االت 

  1102200    1020300    )صافي(مباني واراضي 

        _________    _________  
        3599000    2073500  
        =======    ========  

  83500     588200        دائنون

  140100     655300      اوراق دفع

  رأس مال االسهم العادية
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  1680000    1900000    ) جنيه للسهم40قيمة اسمية 

  110800     230000     رأس المال االضافي

  59100     225500      ارباج محتجزة

        _________    _________  
        3599000    2073500  
        =======    ========  

  

  :تعكس قائمتي المركز المالي السابقتين ما يلي

كة  جنيه قيمة قرض اقرضته الشركة لشر20000 تتضمن اوراق القبض بشركة الحديد مبلغ -  

  .الصلب

 جنيه والتزمت االخيرة بسدادها من خالل 4500 باعت شركة الصلب االت لشركة الحديد بمبلغ -  

  .حساب الدائنين

  :بلغت ارباح الشركتان وتوزيعاتهما النقدية كما يلي) نهاية العام االول بعد االستثمار (19×30/6/4في 

التوزيعات النقدية           ارباح العام

  320000   400000    شركة الحديد  

  400000   600000    شركة الصلب  

طبقا ) تاريخ االقتناء (19×1/7/3اعداد قائمة المركز المالي المجمعة للشركتين في )  1 :  (المطلوب

لطريقة حقوق الملكية ووفقا للمتطلبات المصرية مع عرضها طبقا الرشادات الجهاز المركزي للمحاسبات 

  .بهذا الشأن

تثمار بشركة الصلب وارصدة قسم حقوق الملكية لشركة الحديد في عرض حساب االس) 2(  

30/6/4×19.  

  

  ):مختصر(الحل 

  االستثمار في الصلب/  حـ1512000  

  نقدية/  حـ1512000    

  :قيود االستبعاد الثالثة

  )ت(راس مال /  حـ1680000  

  )ت(راس مال اضافي /  حـ110800  

  ارباح مختجزة/  حـ59100  
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  تكلفة اقتناءزيادة /  حـ32080  

  )ت(االستثمار في الصلب /  حـ1512000    

  حقوق االقلية/  حـ369980    

  )ت(اوراق دفع /  حـ20000  

  )ق(اوراق قبض /  حـ20000    

  )ق(دائنون/  حـ4500  

  )ت(مدينون /  حـ4500    

  

 بالكتاب يمكن تنفيذ ورقة العمل التالية علي الحاسب االلي باستخدام  برامج الحاسب المرفقة: ملحوظة(

CONS1.XLT    , ADD1.XLM  )للمؤلفالمحاسبة المالية المتقدمةانظر مالحق الباب الثالث بكتاب  : 

  

  

  

  ورقة عمل اعداد قائمة المركز المالي المجمعة في تاريخ االقتناء

قيود  االستبعاد بنود الميزانية  شركة ق  شركة ت

  قابضة  تابعة  

)الصلب( )الحديد(

قيم الميزانية 

عة المجم

)موحدة(

دائن مدين )جنيه(      
142300 280400نقدية           138100

20000 32500 91000اوراق قبض   78500

4500 191200 299000مدينون  112300

320100 697800مخزون    377700

1512000 استثمار في الصلب         1512000
285200 645300االت    360100

1102200 2122500مباني      1020300

32080زيادة تكلفة االقتناء       32080

2073500 3599000      4168080

4500 83500 667200دائنون  588200
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20000 140100 775400اوراق دفع  655300

1680000 1680000 1900000رأس مال االسهم  1900000

110800 110800 230000رأس مال اضافي  230000

59100 59100 225500ح محتجزةاربا  225500

369980 369980حقوق االقلية         

1906480 1906480 2073500 3599000   4168080

  

  

  

    19×30/6/4االستثمار في شركة الصلب في / حـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــ

  )توزيع(  نقدية 32000       رصيد1512000    

    حقوق في ارباح الصلب480000    

   رصيد مرحل1672000            

    ــــــــــــــــــ    

  ـــــــــــــــــــ  
    1992000      1992000  
    =======      =======  

    رصيد منقول1672000    

  :19×30/6/4كة الحديد في بنود قسم حقوق الملكية بشر

     جنييه1900000      رأس مال االسهم  

  230000     رأس المال االضافي  

  785500      االرباح المحتجزة  

    )225500 + 400000 + 480000  - 320000(  
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 سهما من االسهم المتداولة لشركة التعمير 27200 قامت شركة االسكان بشراء 19×1/1/4في ) 10(

وكانت قائمتي المركز المالي لشركة . نقدا)  جنيه للسهم50القيمة االسمية (م  جنيه للسه60بسعر 

  ):بالجنيه(كما يلي ) قبل االستثمار(االسكان وشركة التعمير في هذا التاريخ 

  شركة التعمير    شركة االسكان        

  145000    1750200        نقدية

  133400      88900      اورق قبض

  195200     115400         مدينون

  225700     380200        ونمخز

  288600     370500      )صافي(االت 

  1112300    1020500    )صافي(مباني واراضي 

        _________    _________  
        3725700    2100200  
        =======    ========  

  124600     590100        دائنون

  141200      670300      اوراق دفع

  قيمة(رأس مال االسهم العادية 

  1700000    1950000    )يه للسهم جن50اسمية   (

  151400     234000     رأس المال االضافي

  83000     281300      ارباح محتجزة

   اسهم خزانة محتفظ بها بالتكلفة-

  )100000(          ) جنيه50× سهم 2000   (

        _________    _________  
        3725700    2100200  
        =======    ========  

  ألف جنيه 60السابقتين ان شركة االسكان باعت االت لشركة التعمير بمبلغ تعكس قائمتي المركز المالي 

  . شهرا14والتزمت االخيرة بسدادها بورقة تجارية تستحق بعد 

بلغت ارباح الشركتان وتوزيعاتهما النقدية كما ) نهاية العام االول بعد االستثمار (19×31/12/4 في -

  :يلي

شركة االسكان           شركة التعمير
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  400000   500000    رباح العام ا  

  300000   380000  التوزيعات النقدية  

   :  المطلوب

طبقا لطريقة حقوق ) تاريخ االقتناء (19×1/1/4اعداد قائمة المركز المالي المجمعة للشركتين في )  1(

الملكية ووفقا للمتطلبات المصرية مع عرضها طبقا الرشادات الجهاز المركزي للمحاسبات بهذا 

  .أنالش

بيان قيود االستبعاد وعرض حساب االستثمار بشركة التعمير وارصدة قسم حقوق الملكية للشركة ) 2(

  .19×31/12/4التابعة في 

  :الحل

  :عدد االسهم المتداولة لشركة التعمير

   جنيه 1700000رأس مال االسهم العادية    

    جنيه50القيمة االسمية للسهم  ÷   

   سهم34000عدد االسهم المصدرة  =   

   سهم2000) = محتفظ بها في خزانة شركة التعمير( اسهم خزانة -   

   سهم32000عدد االسهم المتداولة  =   

عدد االسهم المتداولة ÷  سهم مشتراه 27200= نسبة سيطرة شركة االسكان علي شركة التعمير

32000 = 85%  

  ):القابضة(قيد االستثمار بدفاتر شركة االسكان 

  الستثمار في  شركة التعميرا/  حـ1632000  

  ) جنيه60×   سهم 27200(النقدية /   حـ1632000    

  :قائمة تسوية الشراء

    جنيه1632000        تكلفة  الشراء  

  :من صافي اصول التابعة% 85 -  

  1834400) 1700000 - 100000+   

  151400 + 83000 ( ×85%      )1559240(  

            __________  

  72760        اء    زيادة تكلفة االقتن

  ):تاريخ االقتناء  (1/1قيود االستبعاد في 

  ):أ(قيد االستبعاد 
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  رأس مال اسهم التابعة/  حـ100000  

  اسهم الخزانة/   حـ100000    

  ):ب(قيد االستبعاد 

  )التعمير(اوراق الدفع /  حـ60000  

  )االسكان(اوراق القبض /   حـ60000    

  ):ج(قيد االستبعاد 

  مال االسهمرأس /   حـ1600000  

  رأس المال االضافي/   حـ151400  

  االرباح المحتجزة/   حـ83000  

  زيادة  تكلفة االقتناء/   حـ72760  

  االستثمار في التعمير/   حـ1632000    

  %)15  × 1834400(حقوق االقلية /   حـ275160    

  :في قيد واحد كالتالي) ج(، ) أ(وقد يجمع القيدان 

  السهمرأس مال ا/   حـ1700000  

  رأس المال االضافي/   حـ151400  

  االرباح المحتجزة/   حـ83000  

  زيادة  تكلفة االقتناء/   حـ72760  

  االستثمار في التعمير/   حـ1632000    

  %)15  × 1834400(حقوق االقلية /   حـ275160    

  اسهم الخزانة/   حـ100000    

  

ريخ االقتناءورقة عمل اعداد قائمة المركز المالي المجمعة في تا

قيود  االستبعاد بنود الميزانية  شركة ق  شركة ت

    قابضة  تابعة

)التعمير( )االسكان(

قيم الميزانية 

المجمعة 

)موحدة(

دائن مدين )جنيه(      
145000 263200نقدية           118200

133400 162300)ب (60000اوراق قبض   88900
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195200 310600مدينون     115400

225700 605900خزونم    380200

استثمار في التعمير ج1632000         1632000
288600 659100االت    370500

1112300 2132800مباني      1020500

72760زيادة تكلفة االقتناء       ج72760  

2100200 3725700      4206660

124600 714700دائنون     590100

141200 )ب (60000  670300 751500اوراق دفع

1700000 )ا (1950000100000      رأس مال االسهم

1950000 ج1600000        

151400 234000رأس مال اضافي  ج151400  234000

83000 281300ارباح محتجزة  ج83000  281300

)أ (100000     )100000(  اسهم خزانة-  

275160حقوق االقلية          ج275160

2067160 2067160 2100200 3725700   4206660

  

  

  ) بعد تاريخ االقتناء بعام-نهاية العام  (31/12قيود ارباح العام والتوزيعات في 

  )تابعة(شركة التعمير     )قابضة(شركة االسكان     

  ملخص الدخل/  حـ500000      ملخص الدخل/  حـ400000

اح ارب/ حـ500000        ارباح محتجزة/   حـ400000  

  محتجزة

  %)85 ×500000(االستثمار في ت /   حـ425000

  حقوق في ارباح ت/   حـ425000  

  حقوق في ارباح ت/  حـ425000

  ارباح محتجزة/   حـ425000  

  ارباح محتجزة/  حـ380000    %)85× 380000(نقدية /   حـ323000
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  نقدية/   حـ380000    االستثمار في ت/  حـ323000  

  تجزةارباح مح/   حـ300000

  نقدية/   حـ300000  

  

  ):نهاية العام (31/12في ) التابعة ت(ارصدة حسابات حقوق ملكية شركة التعمير 

    جنيه1700000      رأس مال االسهم  

  151400      رأس مال اضافي  

   +83000(ارباح محتجزة   

      500000  - 380000(    203000  

  ــــــــــــــــــــ          
          2054400  

  )100000(        خزانةاسهم ) -(

  ــــــــــــــــــــ          

  1954400        جملة  

=  جنيه 72760رصيد زيادة تكلفة االقتناء   + 1661240% = 85  ×1954400ويالحظ ان الجملة (

  )).نهاية العام (31/12ففي ) القابضة( رصيد حساب االستثمار في ت بدفاتر شركة االسكان 1734000

  

  )دفاتر شركة االسكان(كة التعمير االستثمار في شر/ حـ    

  ______________________________________________________  

    نقدية323000    1/1  نقدية 1632000  

  31/12 رصيد 1734000    حقوق في ارباح  ت425000  

    ــــــــــــــــــ  

  ـــــــــــــــــــــ  
  2057000      2057000  
  =======      =======  

   رصيد1734000  

  

  ):بعد تاريخ االقتناء  (31/12قيود االستبعاد في 

  ):أ(قيد االستبعاد 
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  رأس مال اسهم التابعة/  حـ100000  

  اسهم الخزانة/   حـ100000    

  ):ب(قيد االستبعاد 

  )التعمير(اوراق الدفع /  حـ60000  

  )االسكان(اوراق القبض /   حـ60000    

  ):ج(قيد االستبعاد 

  أس مال االسهمر/   حـ1600000  

  رأس المال االضافي/   حـ151400  

  االرباح المحتجزة/   حـ203000  

  زيادة  تكلفة االقتناء/   حـ72760  

  االستثمار في التعمير/  حـ1734000    

  %)15  × 1954400(حقوق االقلية /  حـ293160    
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  تدريبـــات عمليــــة للمراجعـــة
  
  
  

  

  
  )االندماج والقوائم المالية المجمعة(المحاسبة المالية المتقدمة 

  الفرقة الرابعة
  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

www.infotechaccountants.com/phpBB2/index.php 
 Page 174 of 187



www.infotechaccountants.com 
Prof.: Mohammed Sherif Tawfik 

 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  :السؤال االول 
علي اصدار االولي   ) م(مع الشركة المندمجة    ) د( اتفقت الشركة الدامجة     31/12/1997في       

 جنيه للسهم مقابل كل اسهم الشركة الثانية وذلك لتحقيـق           25ة اسمية    الف سهم عادي بقيم    44

وفي تاريخ االتفاق بلغت القيمة السوقية لالسهم الجديدة التـي اصـدرتها   . اندماج قانوني بينهما  

وفيما يلي ارصدة ميزان المراجعـة الملخـص للـشركتين          .  الف جنيه  1320مبلغ  ) د(الشركة  

  ):بالجنيه(في هذا التاريخ ) م( والتزامات الشركة وبيانات القيم الجارية الصول

  )م( الشركة     )د(الشركة         

  قيم جارية  قيم  دفترية      قيم دفترية        

  258000  258000  342000        نقدية

  450000  420700  861400        مخزون

  710000  680200  1100200    )صافي(االت ومعدات 

  341500  890300    تكلفة بضاعة مباعة

  90600  230000      فات اخريمصرو

  69000    70900  86400        دائنون

  120100  120100  210200      اوراق دفع

  80200    83200  162000      التزامات اخري

  461200  1680000      مبيعات صافية

   جنيه25(رأس مال اسهم 
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  750000  1000000    )    قيمة اسمية للسهم

  180000    85300      رأس مال اضافي

  125600  200000      ارباح محتجزة

  

 الف جنيه وتكاليف دراسات     12    فاذا علمت ان تكاليف تسجيل واصدار االسهم الجديدة بلغت              

 الف جنيه، وسدد نصف كل نـوع        20بلغت  ) د(الجدوي بمناسبة االندماج التي تحملتها الشركة       

  .من هذه التكاليف نقدا والباقي بورقة تجارية

  : المطلوب

طبقا لطريقة دمج مصالح المساهمين وتـصوير القـوائم         ) د(دفاتر الشركة   اثبات االندماج ب  ) 1(

  .المالية للدخل واالرباح المحتجزة والمركز المالي عقب االندماج مباشرة طبقا لنفس الطريقة

طبقا لطريقة الشراء وتصوير قائمة المركز المالي للشركة        ) د(اثبات االندماج بدفاتر الشركة     ) 2(

  .شرةعقب االندماج مبا
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  :السؤال الثاني 
 سهم لشركة المستلزمات الطبيـة      35700 قامت شركة االدوية بشراء      1/7/1996في    

وكانت بنود قائمتي المركز المالي     . نقدا)  جنيه للسهم  40القيمة االسمية   ( جنيه للسهم    45بسعر  

  ):بالجنيه(كما يلي ) قبل االستثمار(تاريخ لشركة االدوية وشركة المستلزمات الطبية في هذا ال

          شركة االدوية  شركة المستلزمات الطبية

  142300     1650100        نقدية

  33500      79500      اورق قبض

  191200    112300        مدينون

  320100    377700        مخزون
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  285200    360100      )صافي(االت 

  1102200    1020300    )صافي(مباني واراضي 

  83500    598200        دائنون

  141100    646300      اوراق دفع

  رأس مال االسهم العادية

  1680000    1900000  ) جنيه للسهم40قيمة اسمية 

  110800     230000    رأس المال االضافي

  59100    225500      ارباح محتجزة

  

  :تعكس بنود قائمتي المركز المالي السابقتين ما يلي

 جنيه قيمة قرض اقرضته الشركة لشركة       15000 مبلغ    تتضمن اوراق القبض بشركة االدوية     -

  .المستلزمات الطبية

 جنيه والتزمـت االخيـرة      3500 باعت شركة المستلزمات الطبية االت لشركة االدوية بمبلغ          -

  .بسدادها من خالل حساب الدائنين

  

اتهمـا  بلغت اربـاح الـشركتان وتوزيع     ) نهاية العام االول بعد االستثمار     (30/6/1997    وفي      

  ):بالجنيه(النقدية كما يلي 

التوزيعات النقدية               ارباح العام

  350000   500000       شركة االدوية  

  500000   800000    شركة المستلزمات الطبية  

  

المطلوب   :

طبقا لطريقة ) تاريخ االقتناء (1/7/1996اعداد قائمة المركز المالي المجمعة للشركتين في ) 1(

  .قا للمتطلبات المصريةحقوق الملكية ووف

عرض حساب االستثمار بشركة المستلزمات الطبية وارصدة قسم حقوق الملكية لشركة ) 2(

  .30/6/1997االدوية في 
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  :السؤال الثالث 
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/ قامت شركة االهلي لالستثمار بشراء       1997/ 28800في     1  سهم من االسهم المتداولة     1

50القيمة االسمية ( جنيه للسهم    ل بسعر لشركة الهال ) القائمة( وفي هذا التـاريخ    . نقدا)  جنيه 60

  ):بالجنيه(كانت ارصدة حسابات قسم حقوق الملكية بقائمة المركز المالي للشركتين كاالتي 

  شركة الهالل     شركة االهلي لالستثمار          

  1600000   2420000 ) جنيه للسهم50قيمة اسمية(رأس مال االسهم 

96800        مال االضافيرأس ال  128000   

60800          ارباح محتجزة      140200

  

سددت شركة االهلي لالستثمار توزيعات ارباح نقدية قدرها )  / / 1997(     وفي نهاية العام          12 31

كمـا بلغـت االربـاح    .  الف جنيه370 620 الف جنيه من ارباحها السنوية لنشاطها التي بلغت

360 الف جنيه ووزعت منها نقدا       ا التاريخ   السنوية لشركة الهالل في هذ     وفيما .  الف جنيه  450

/  : بعد تأثرهما بهذه العملياتيلي قوائم المركز المالي للشركتين في  /1997 12 31

  شركة الهالل    شركة االهلي لالستثمار        

330000          نقدية      240700

140500          مدينون       170200

150700        اوراق قبض      190400

286300          مخزون  216400  

       ؟      استثمار في شركة الهالل

320000        )صافي(االت   410000  

  1450000  1630000        مباني واراضي

  ـــــــ  ــــــ           

  2697600          ؟          

          =======  ========   

520000          دائنون      740000

298800        اوراق دفع      516600

  قيمة اسمية (رأس مال االسهم 
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  1600000   2420000      ) جنيه للسهم50      

96800      رأس المال االضافي  128000   

150800        ؟        ارباح محتجزة   

  ـــــــ  ــــــ          

  2697600                ؟          

          =======  ========   

هلـي لالسـتثمار االت        فاذا علمت ان قوائم المركز المالي السابقة تتضمن اثر بيع شـركة اال               

كمـا ان  .  الف جنيه والتزمت االخيرة بالسداد من خالل حساب الدائنين 35لشركة الهالل بمبلغ 

  شركة االهلي لالستثمار تستخدم طريقة حقوق الملكية في المحاسبة عن االستثمارات،

  :المطلوب  

/1997.  / 1ستثمار اثبات قيد االستبعاد الالزم العداد الميزانية المجمعة في تاريخ اال- 1

/1997.  / 1 بيان رصيد االرباح المحتجزة الواجب ظهوره بالميزانية المجمعة في- 1

.  / / 1997 اعداد الميزانية المجمعة في - 12 31
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المراجع العربيــة: اوال

  

مكتبـة التكامـل،    : الزقازيق (محاسبة الشركات احمد هاني بحيري حماد، محمد شريف توفيق،        

1998.(

) تابع (215 العدد الوقائع المصريةالمعايير المحاسبية كإطار مكمل للنظام المحاسبي الموحد، 

 لسنة 2644قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم  و،1996 سبتمبر 23 -
،  بشأن اعتماد وسريان معايير المحاسبية كإطار مكمل للنظام المحاسبي الموحد1996

  .167 - 2ص 

  ).1990دار السالسل، : الكويت(،  نظرية المحاسبةعباس مهدي الشيرازي، 

.2002 جامعة القاهرة ،، كلية الهندسةالحاسب االلكتروني عبد الحكم فضل ايوب، 

المحاسـبة عـن    :  المجلد االول  -المحاسبة المالية محمد احمد العظمة، يوسف عوض العادلي،       

).1986ذات السالسل، : الكويت(االصول 

المحاسـبة عـن    :  المجلد الثاني  -المحاسبة المالية  محمد احمد العظمة، يوسف عوض العادلي،     

).1986ذات السالسل، : الكويت(ات المساهمة مصادر االموال والتقارير المالية للشرك

اندماج الشركات  :  المجلد  الثالث   -المحاسبة المالية محمد احمد العظمة، يوسف عوض العادلي،       

).1989ذات السالسل، : الكويت(المساهمة وتصفيتها والقوائم المالية الموحدة 

 –بادئ المحاسبة الماليـة  م  حامد عبد المعطي شعبان، عيشة السيد عطية،محمد شريف توفيق، 
.2001/2002مدينة مكتبة ال:  ، الزقازيقالجزء االول

تطبيقات الحاسب االلـي    بالمحاضرات و  2CD مقدمة المحاسبة المالية مع   محمد شريف توفيق،    
: ، الزقـازيق )الكتاب االول في سلسلة المنهج المعاصر في المحاسـبة        (تحت نظام النوافذ  

 شارع سعد   76 –تاذ للتصميمات الهندسية وخدمات الكمبيوتر       وشركة االس  مكتبة التكامل 

.2003  برج زينة الزقازيق،–زغلول 

 
REFERENCES 

مـــراجــــع الكتـــــــاب
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بالمحاضـرات   2CD  مـع  - الجـزء الثـاني      – مقدمة المحاسبة المالية  محمد شريف توفيق،    
الكتاب االول في سلسلة المنهج المعاصر في        (تطبيقات الحاسب االلي تحت نظام النوافذ     و

 وشركة االسـتاذ للتـصميمات الهندسـية وخـدمات         مكتبة التكامل : قازيق، الز )المحاسبة

.2003  برج زينة الزقازيق،– شارع سعد زغلول 76 –الكمبيوتر 

) الموحـدة (االندماج والقوائم المالية المجمعة     : المحاسبة المالية المتقدمة  محمد شريف توفيق،    
تاب الثالث في سلسلة المـنهج      الك (تطبيقات الحاسب االلي تحت نظام النوافذ     ب 2CD مع

.2003مكتبة التكامل : ، الزقازيق)المعاصر في  المحاسبة

 CD (Studentمـع   تطبيقات محاسبية متقدمة بأستخدام الحاسب االليف توفيق،،محمد شري

CD1, Postgraduate CD3)ــة ــالبرامج المرفق ــازيق ب ــة : ، الزق ــل مكتب التكام

 الكتاب مـن شـركة االسـتاذ للتـصميمات          ويطلب ايضا مع كل مرفقات     (2002/2003

). الزقازيق– منشية اباظة – شارع سعد زغلول 76الهندسية وخدمات الكمبيوتر 

التحلـيالت  ) 2: (االستخدامات العلمية للحاسب االلي تحت نظـام النوافـذ         محمد شريف توفيق،  
 الثـاني   الكتاب ( مع تطبيقات بحثية   - SPSSWINاالحصائية البحاث العلوم االجتماعية     

.1996مكتبة التكامل، الزقازيق، ) في سلسلة االستخدامات العلمية للحاسب االلي

التحليالت االحصائية لبحوث العلوم : دليل البرنامج التدريبي للحاسب االلي محمد شريف توفيق،
 3Postgraduate CD مع ،7ر5 اصدار - SPSSاالجتماعية باستخدام برنامج 

.98/1999 للتصميمات الهندسية وخدمات الكمبيوتر، شركة االستاذ: الزقازيق

الجداول االلكترونية اكسل : دليل البرنامج التدريبي للحاسب االليمحمد شريف توفيق، 
EXCEL  - 97 (8 اصدار – بناء الجداول واجراء الرسومات وبرمجة اكسل( ،
.98/1999شركة االستاذ للتصميمات الهندسية وخدمات الكمبيوتر، : الزقازيق

وزيع االلكتروني لمعلومات تقارير االعمال بالتطبيق      التمدي الحاجة لتنظيم    " شريف توفيق،    محمد

 ،"، واساليب التنفيذ والمحاسبة عن عمليات التجـارة االلكترونيـة          القطاع المصرفي  علي

 يوليـو   – كلية التجارة جامعة االسكندرية      –االفاق والتحديات   : مؤتمر التجارة االلكترونية  
  .314 – 239 المجلد االول، ص -2002
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ورقة عمل بشأن تشخيص اهم المشاكل الناجمة عن التجارة االلكترونيـة           " شريف توفيق،    محمد

 كليـة   –االفاق والتحديات   : مؤتمر التجارة االلكترونية   "علي المستوي القومي وسبل حلها    
  .677 – 673 المجلد الثاني، ص -2002 يوليو –التجارة جامعة االسكندرية 

تنفيذ عمليات التجارة االلكترونية والتحاسب الـضريبي       "،  نعيم فهيم حنا  . ، د  شريف توفيق  محمد

 – كلية التجارة جامعة االسكندرية      –االفاق والتحديات   : مؤتمر التجارة االلكترونية   ،"عنها
  .80 – 25 المجلد االول ، ص -2002يوليو 

مات تقارير االعمال ومدي الحاجة لتنظيم جانبـه        وزيع االلكتروني لمعلو  الت" شريف توفيق،    محمد

االدارة ) دورية(مجلة   ،" في القطاع المصرفي   متغيرات المفسرة دراسة اختبارية لل  : المالي
 العدد  – 41 المجلد   - المملكة العربية السعودية   – الرياض   – معهد االدارة العامة     – العامة

  . 162 – 107، ص 2001 ابريل –م 1422 محرم –االول 

:  االلكتروني علي شبكة االنترنت وتقيـيم جهـود تنظيمـه          المالي التقرير" شريف توفيق،    محمد

- العلمية لتجارة االزهـر   مجلة  ال ،" في القطاع المصرفي   المؤثرةدراسة اختبارية للعوامل    

  .275 – 229، ص 2001يناير  - 26العدد  ، جامعة االزهر–كلية التجارة بنين 

لدعم البحث  "  INTERNETانترنت"ف الشبكة الدولية للمعلومات توظي"محمد شريف توفيق، 

 بحث مقـدم الـي      -" تطبيق علي مجاالت البحث المحاسبي واالفصاح االلكتروني      : العلمي

 – كلية التجارة جامعة الزقـازيق       - المؤتمر العلمي الثاني لكلية التجارة جامعة الزقازيق      

). 1998 نوفمبر الزقازيق  –

تقييم الدارسين واعضاء هيئات التدريس لمقرر استخدامات الحاسب االلي "ق، محمد شريف توفي

 بحث -" دراسة اختبارية: علي مستوي مرحلة الماجستير بكلية التجارة جامعة الزقازيق

 كلية - بمؤتمر دور الحاسوب في التعليم التجاري وانعكاساته علي بيئة االعمالمنشور 

  ).1995 اكتوبر-امعة االمارات العربية المتحدة العلوم االقتصادية واالدارية بج

ة في بيالرئيسية لتطوير بناء المعايير المحاس رؤية مستقبلية نحو المحاور"محمد شريف توفيق، 

مجلة ، "منهج تنظيمي للسياسة المحاسبية علي المستوي الكلي: المملكة العربية السعودية
 - 167، ص )1987، سبتمبر 55، العدد ةممجلة االدارة العا:  الرياض (االدارة العامة

235.  
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قياس متطلبات العرض واالفصاح العام وتقييم مدي توافرها في التقارير " محمد شريف توفيق، 

، "المالية للشركات المساهمة وفي معيار العرض واالفصاح  بالمملكة العربية السعودية

، ص )1989 ، فبراير 61عدد مجلة االدارة  العامة، ال: الرياض (مجلة االدارة العامة

113-201.

تطوير النظام المحاسبي الستيعاب محاسبة وقوائم التدفقات النقدية كبديل " محمد شريف توفيق، 

، "ة لتطوير معايير المحاسبة السعوديةيدراسة اختبار: لقوائم مصادر واستخدامات االموال

 ص ،)1991، ابريل 70عدد مجلة االدارة العامة، ال: الرياض (االدارة العامة  مجلة 

85 - 157.  

تقييم اهم المعايير المحاسبية التي اصدرها الجهاز "محمد شريف توفيق وحمدي محمود قادوس، 

مجلة البحوث ، "المركزي للمحاسبات في ظل هدف اصالح المسار المحاسبي المصري
).1997 العدد االول، -كلية التجارة : الزقازيق  (التجارية

دراسة اختبارية الستخدام المدخل االيجابي في "فيق وحمدي محمود قادوس، محمد شريف تو

: الرياض (مجلة االدارة العامة، "بناء المعايير المحاسبية في المملكة العربية السعودية

  .162- 93، ص )1991، اكتوبر 72مجلة االدارة العامة، العدد 

ع االعمال واصالح المسار المحاسبي دور معايير المحاسبة في تطوير قطا"محمد شريف توفيق، 

كلية : جامعة المنصورة (مؤتمر تطوير قطاع االعمال في مصر، "منهج تنظيمي: المصري

.47، ص )1992التجارة، ابريل 

دور معايير المحاسبة في دعم سوق المال واصالح المسار المحاسبي "محمد شريف توفيق، 

، " المحاسبي لخدمة اهداف المستثمرينمنهج تنظيمي لتطوير العرض واالفصاح: المصري

كلية التجارة وادارة االعمال، جامعة (، العلمية للبحوث والدراسات التجارية المجلة

.178 - 148 ، ص 1991، المجلد الخامس العدد الثاني )حلوان، القاهرة

 1234العدد : القاهرة( االهرام االقتصادي، "حتمية االصالح المحاسبي"محمد شريف توفيق، 

.31ص ) 1992سبتمبر 

دليل اضافي عن الحاجة لتطوير تنظيم السياسة  المحاسبية في ظل "محمد شريف توفيق، 

دراسة اختبارية لتطوير القياس واالفصاح عن التدفقات النقدية : االصالح االقتصادي
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المؤتمر العلمي الثاني للجمعية العلمية 
).1993ابريل : القاهرة (للمحاسبة والمراجعة والنظم

االصالح المحاسبي في ظل : مالحظات محاسبية علي الئحة سوق المال"محمد شريف توفيق، 

، 16 - 14ص ) 1993 يونيه 1273العدد : القاهرة (االهرام االقتصادي، "توسيع الملكية

43.  

 25، العدد الجريدة الرسمية: القاهرة( باصدار قانون سوق المال 1992 لسنة 95قانون رقم 

).1992 يونيه 22 -مكرر

 22، العدد الجريدة الرسمية: القاهرة( بشأن قانون التأجير التمويلي 1995 لسنة 95قانون رقم 

).1995 يونيه 2 -مكرر

 باصدار الالئحة التنفيذية لقانون 1993 لسنة 135قرار وزير االقتصاد والتجارة الخارجية رقم  

).1993 ابريل 8 - 81 العدد الوقائع المصرية: القاهرة( المال، سوق

القاهرة  (القياس واالفصاح المحاسبي في معايير المحاسبة المصريةهشام حسن عواد المليجي، 

  ).1999دار النهضة العربية، : 

 الموحد المعايير المحاسبية كإطار مكمل للنظام المحاسبيالهيئة العامة لشئون المطابع األميرية، 
.1996، القاهرة لمسايرة المعايير المحاسبية الدولية

 مقدمة في المحاسبة الماليـة    يوسف عوض العادلي، محمد احمد العظمة، صادق محمد البسام،          

).1986ذات السالسل، : الكويت(
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Financial Accounting Standards Board,  Statement of Cash Flow, Statement 

of Financial Accounting Standards No. 95 (Connecticut; Stamford: 
FASB 1988). 
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عام 

اسم الحســـاب

دائنمديندائنمديندائنمديندائنمديندائنمدين

حسابات االصول: اوال

110000001100011000نقدية

158000001580015800مدينون

120000400800800تأمين حريق مقدم

1800001100700700مهمات الحاسب االلي

540000005400054000معدات الحاسب االلي

حسابات االلتزامات وحقوق الملكية: ثانيا

014700001470014700دائنون

050900005090050900رأس المال

1000-1000-1000000مسحوبات

09006000300300ايرادات استشارات مقدمة

حسابات المصروفات: ثالثا

15600050001610016100مصروف المرتيات

280000028002800مصروف كهرباء وتليفةن

  حسابات االيرادات: رابعا

034700010003570035700ايرادات خدمات مؤداه
020000020002000(ايجار دائن)ايرادات اخري 

103200103200

حسابات التسويات الجديدة: خامسا

400040004000مصروف التأمين

110001100011000مصروف مهمات مستعملة

060006000600  ايرادات استشارات الخاسب

0500  05000500  مرتبات مستخقة

1000  1000010000  ايرادات خدمات مستحقة

55000550005500000  مصروف استهالك المعدات
05500  0550005500  استهالك المعدات (مخصص)مجمع 

91009100

109200109200

2590038300

124000012400(الخسارة)صافي الدخل 

38300383008330083300

ورقة عمل التسويات الجردية واعداد قائمة الدخل وقائمة المركز المالي

قائمـــة المركـــز المالــــي قائمــــة الدخـــــــلميزان المراجعة بعد التسوياتقيود التسويات الجرديةميزان مراجعة قبل التسويات



              CONSA1.xls :علي الحاسب االلي- ورقة عمل الميزانية المجمة 

 بالكتاب2/(2)   حل مثال 

بسم هللا الرحمن الرحيم

محمد شريف توفيق. اعداد  د

عام

ميزانية مجمعةشركة تابعةشركة قابضةينود الميزانيـــــة

:الميزانيــة المجمعـــةدائنمدين

21000نقدية6000150000021000نقدية

0اوراق قبض1000000100000اوراق قبض

0استثمار في ت115000001150000استثمار في ت 

308000اصول اخري19000011800000308000اصول اخري 

329000جملة االصول321000133000329000جملة االصول

24000دائنون1600080000024000دائنون

0اوراق دفع0100001000000اوراق دفع

250000رأس مال االسهم2500001000001000000250000رأس مال االسهم 

55000ارباح محتجزة550001500015000055000ارباح محتجزة 

329000جملة االلتزامات وحقوق الملكية321000133000125000125000329000جملة االلتزامات وحقوق الملكية

ورقة عمل الميزانية المجمعة

شركة قابضة وشركة تابعة

قيود االستبعـــاد

أضافة أصل

للميزانية

أضافة التزام

تلخيص عرضألغاء حسابللميزانية

الميزانية المجمعة



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /AgencyFB-Bold
    /AgencyFB-Reg
    /AharoniBold
    /Algerian
    /AngsanaNew
    /AngsanaNew-Bold
    /AngsanaNew-BoldItalic
    /AngsanaNew-Italic
    /AngsanaUPC
    /AngsanaUPC-Bold
    /AngsanaUPC-BoldItalic
    /AngsanaUPC-Italic
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialRoundedMTBold
    /ArialUnicodeMS
    /BaskOldFace
    /Batang
    /BatangChe
    /Bauhaus93
    /BellMT
    /BellMTBold
    /BellMTItalic
    /BerlinSansFB-Bold
    /BerlinSansFBDemi-Bold
    /BerlinSansFB-Reg
    /BernardMT-Condensed
    /BitstreamVeraSansMono-Bold
    /BitstreamVeraSansMono-BoldOb
    /BitstreamVeraSansMono-Oblique
    /BitstreamVeraSansMono-Roman
    /BlackadderITC-Regular
    /BodoniMT
    /BodoniMTBlack
    /BodoniMTBlack-Italic
    /BodoniMT-Bold
    /BodoniMT-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed
    /BodoniMTCondensed-Bold
    /BodoniMTCondensed-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed-Italic
    /BodoniMT-Italic
    /BodoniMTPosterCompressed
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BookshelfSymbolSeven
    /BradleyHandITC
    /BritannicBold
    /Broadway
    /BrowalliaNew
    /BrowalliaNew-Bold
    /BrowalliaNew-BoldItalic
    /BrowalliaNew-Italic
    /BrowalliaUPC
    /BrowalliaUPC-Bold
    /BrowalliaUPC-BoldItalic
    /BrowalliaUPC-Italic
    /BrushScriptMT
    /Calibri
    /Calibri-Bold
    /Calibri-BoldItalic
    /Calibri-Italic
    /CalifornianFB-Bold
    /CalifornianFB-Italic
    /CalifornianFB-Reg
    /CalisMTBol
    /CalistoMT
    /CalistoMT-BoldItalic
    /CalistoMT-Italic
    /Cambria
    /Cambria-Bold
    /Cambria-BoldItalic
    /Cambria-Italic
    /CambriaMath
    /Candara
    /Candara-Bold
    /Candara-BoldItalic
    /Candara-Italic
    /Castellar
    /Centaur
    /Century
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CenturySchoolbook
    /CenturySchoolbook-Bold
    /CenturySchoolbook-BoldItalic
    /CenturySchoolbook-Italic
    /Chiller-Regular
    /ColonnaMT
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /Consolas
    /Consolas-Bold
    /Consolas-BoldItalic
    /Consolas-Italic
    /Constantia
    /Constantia-Bold
    /Constantia-BoldItalic
    /Constantia-Italic
    /CooperBlack
    /CopperplateGothic-Bold
    /CopperplateGothic-Light
    /Corbel
    /Corbel-Bold
    /Corbel-BoldItalic
    /Corbel-Italic
    /CordiaNew
    /CordiaNew-Bold
    /CordiaNew-BoldItalic
    /CordiaNew-Italic
    /CordiaUPC
    /CordiaUPC-Bold
    /CordiaUPC-BoldItalic
    /CordiaUPC-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /CurlzMT
    /David-Bold
    /David-Reg
    /DavidTransparent
    /DilleniaUPC
    /DilleniaUPCBold
    /DilleniaUPCBoldItalic
    /DilleniaUPCItalic
    /Dotum
    /DotumChe
    /EdwardianScriptITC
    /Elephant-Italic
    /Elephant-Regular
    /EngraversMT
    /ErasITC-Bold
    /ErasITC-Demi
    /ErasITC-Light
    /ErasITC-Medium
    /EstrangeloEdessa
    /EucrosiaUPC
    /EucrosiaUPCBold
    /EucrosiaUPCBoldItalic
    /EucrosiaUPCItalic
    /FelixTitlingMT
    /FixedMiriamTransparent
    /FootlightMTLight
    /ForteMT
    /FranklinGothic-Book
    /FranklinGothic-BookItalic
    /FranklinGothic-Demi
    /FranklinGothic-DemiCond
    /FranklinGothic-DemiItalic
    /FranklinGothic-Heavy
    /FranklinGothic-HeavyItalic
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumCond
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FrankRuehl
    /FreesiaUPC
    /FreesiaUPCBold
    /FreesiaUPCBoldItalic
    /FreesiaUPCItalic
    /FreestyleScript-Regular
    /FrenchScriptMT
    /Garamond
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Italic
    /Gautami
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Gigi-Regular
    /GillSansMT
    /GillSansMT-Bold
    /GillSansMT-BoldItalic
    /GillSansMT-Condensed
    /GillSansMT-ExtraCondensedBold
    /GillSansMT-Italic
    /GillSans-UltraBold
    /GillSans-UltraBoldCondensed
    /GloucesterMT-ExtraCondensed
    /GoudyOldStyleT-Bold
    /GoudyOldStyleT-Italic
    /GoudyOldStyleT-Regular
    /GoudyStout
    /Gulim
    /GulimChe
    /Gungsuh
    /GungsuhChe
    /Haettenschweiler
    /HARFKFCPHQ
    /HarlowSolid
    /Harrington
    /HighTowerText-Italic
    /HighTowerText-Reg
    /Impact
    /ImprintMT-Shadow
    /InformalRoman-Regular
    /IrisUPC
    /IrisUPCBold
    /IrisUPCBoldItalic
    /IrisUPCItalic
    /JasmineUPC
    /JasmineUPC-Bold
    /JasmineUPC-BoldItalic
    /JasmineUPC-Italic
    /Jokerman-Regular
    /JuiceITC-Regular
    /Kartika
    /KodchiangUPC
    /KodchiangUPC-Bold
    /KodchiangUPC-BoldItalic
    /KodchiangUPC-Italic
    /KristenITC-Regular
    /KunstlerScript
    /Latha
    /LatinWide
    /LevenimMT
    /LevenimMTBold
    /LilyUPC
    /LilyUPCBold
    /LilyUPCBoldItalic
    /LilyUPCItalic
    /LucidaBright
    /LucidaBright-Demi
    /LucidaBright-DemiItalic
    /LucidaBright-Italic
    /LucidaCalligraphy-Italic
    /LucidaConsole
    /LucidaFax
    /LucidaFax-Demi
    /LucidaFax-DemiItalic
    /LucidaFax-Italic
    /LucidaHandwriting-Italic
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSans-Typewriter
    /LucidaSans-TypewriterBold
    /LucidaSans-TypewriterBoldOblique
    /LucidaSans-TypewriterOblique
    /LucidaSansUnicode
    /Magneto-Bold
    /MaiandraGD-Regular
    /Mangal-Regular
    /MaturaMTScriptCapitals
    /MicrosoftSansSerif
    /MingLiU
    /Miriam
    /MiriamFixed
    /MiriamTransparent
    /Mistral
    /Modern-Regular
    /MonotypeCorsiva
    /MS-Gothic
    /MS-Mincho
    /MSOutlook
    /MS-PGothic
    /MS-PMincho
    /MSReferenceSansSerif
    /MSReferenceSpecialty
    /MS-UIGothic
    /MVBoli
    /Narkisim
    /NiagaraEngraved-Reg
    /NiagaraSolid-Reg
    /notincluded.
    /NSimSun
    /OCRAExtended
    /OldEnglishTextMT
    /Onyx
    /PalaceScriptMT
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /Papyrus-Regular
    /Parchment-Regular
    /Perpetua
    /Perpetua-Bold
    /Perpetua-BoldItalic
    /Perpetua-Italic
    /PerpetuaTitlingMT-Bold
    /PerpetuaTitlingMT-Light
    /Playbill
    /PMingLiU
    /PoorRichard-Regular
    /Pristina-Regular
    /QCF_BSML
    /QCF_P001
    /Qrn_Part
    /Raavi
    /RageItalic
    /Ravie
    /Rockwell
    /Rockwell-Bold
    /Rockwell-BoldItalic
    /Rockwell-Condensed
    /Rockwell-CondensedBold
    /Rockwell-ExtraBold
    /Rockwell-Italic
    /Rod
    /RodTransparent
    /ScriptMTBold
    /SegoeUI-Bold
    /SegoeUI-BoldItalic
    /SegoeUI-Italic
    /SegoeUI-Regular
    /ShowcardGothic-Reg
    /Shruti
    /SimHei
    /SimSun
    /SNames2
    /SnapITC-Regular
    /Stencil
    /Sylfaen
    /SymbolMT
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TempusSansITC
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Tunga-Regular
    /TwCenMT-Bold
    /TwCenMT-BoldItalic
    /TwCenMT-Condensed
    /TwCenMT-CondensedBold
    /TwCenMT-CondensedExtraBold
    /TwCenMT-Italic
    /TwCenMT-Regular
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /VinerHandITC
    /Vivaldii
    /VladimirScript
    /Vrinda
    /Webdings
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Andalus
    /ArabicTransparent
    /ArabicTransparent-Bold
    /SimplifiedArabic
    /SimplifiedArabic-Bold
    /SimplifiedArabicFixed
    /TraditionalArabic
    /TraditionalArabic-Bold
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /AgencyFB-Bold
    /AgencyFB-Reg
    /AharoniBold
    /Algerian
    /AngsanaNew
    /AngsanaNew-Bold
    /AngsanaNew-BoldItalic
    /AngsanaNew-Italic
    /AngsanaUPC
    /AngsanaUPC-Bold
    /AngsanaUPC-BoldItalic
    /AngsanaUPC-Italic
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialRoundedMTBold
    /ArialUnicodeMS
    /BaskOldFace
    /Batang
    /BatangChe
    /Bauhaus93
    /BellMT
    /BellMTBold
    /BellMTItalic
    /BerlinSansFB-Bold
    /BerlinSansFBDemi-Bold
    /BerlinSansFB-Reg
    /BernardMT-Condensed
    /BitstreamVeraSansMono-Bold
    /BitstreamVeraSansMono-BoldOb
    /BitstreamVeraSansMono-Oblique
    /BitstreamVeraSansMono-Roman
    /BlackadderITC-Regular
    /BodoniMT
    /BodoniMTBlack
    /BodoniMTBlack-Italic
    /BodoniMT-Bold
    /BodoniMT-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed
    /BodoniMTCondensed-Bold
    /BodoniMTCondensed-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed-Italic
    /BodoniMT-Italic
    /BodoniMTPosterCompressed
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BookshelfSymbolSeven
    /BradleyHandITC
    /BritannicBold
    /Broadway
    /BrowalliaNew
    /BrowalliaNew-Bold
    /BrowalliaNew-BoldItalic
    /BrowalliaNew-Italic
    /BrowalliaUPC
    /BrowalliaUPC-Bold
    /BrowalliaUPC-BoldItalic
    /BrowalliaUPC-Italic
    /BrushScriptMT
    /Calibri
    /Calibri-Bold
    /Calibri-BoldItalic
    /Calibri-Italic
    /CalifornianFB-Bold
    /CalifornianFB-Italic
    /CalifornianFB-Reg
    /CalisMTBol
    /CalistoMT
    /CalistoMT-BoldItalic
    /CalistoMT-Italic
    /Cambria
    /Cambria-Bold
    /Cambria-BoldItalic
    /Cambria-Italic
    /CambriaMath
    /Candara
    /Candara-Bold
    /Candara-BoldItalic
    /Candara-Italic
    /Castellar
    /Centaur
    /Century
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CenturySchoolbook
    /CenturySchoolbook-Bold
    /CenturySchoolbook-BoldItalic
    /CenturySchoolbook-Italic
    /Chiller-Regular
    /ColonnaMT
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /Consolas
    /Consolas-Bold
    /Consolas-BoldItalic
    /Consolas-Italic
    /Constantia
    /Constantia-Bold
    /Constantia-BoldItalic
    /Constantia-Italic
    /CooperBlack
    /CopperplateGothic-Bold
    /CopperplateGothic-Light
    /Corbel
    /Corbel-Bold
    /Corbel-BoldItalic
    /Corbel-Italic
    /CordiaNew
    /CordiaNew-Bold
    /CordiaNew-BoldItalic
    /CordiaNew-Italic
    /CordiaUPC
    /CordiaUPC-Bold
    /CordiaUPC-BoldItalic
    /CordiaUPC-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /CurlzMT
    /David-Bold
    /David-Reg
    /DavidTransparent
    /DilleniaUPC
    /DilleniaUPCBold
    /DilleniaUPCBoldItalic
    /DilleniaUPCItalic
    /Dotum
    /DotumChe
    /EdwardianScriptITC
    /Elephant-Italic
    /Elephant-Regular
    /EngraversMT
    /ErasITC-Bold
    /ErasITC-Demi
    /ErasITC-Light
    /ErasITC-Medium
    /EstrangeloEdessa
    /EucrosiaUPC
    /EucrosiaUPCBold
    /EucrosiaUPCBoldItalic
    /EucrosiaUPCItalic
    /FelixTitlingMT
    /FixedMiriamTransparent
    /FootlightMTLight
    /ForteMT
    /FranklinGothic-Book
    /FranklinGothic-BookItalic
    /FranklinGothic-Demi
    /FranklinGothic-DemiCond
    /FranklinGothic-DemiItalic
    /FranklinGothic-Heavy
    /FranklinGothic-HeavyItalic
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumCond
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FrankRuehl
    /FreesiaUPC
    /FreesiaUPCBold
    /FreesiaUPCBoldItalic
    /FreesiaUPCItalic
    /FreestyleScript-Regular
    /FrenchScriptMT
    /Garamond
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Italic
    /Gautami
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Gigi-Regular
    /GillSansMT
    /GillSansMT-Bold
    /GillSansMT-BoldItalic
    /GillSansMT-Condensed
    /GillSansMT-ExtraCondensedBold
    /GillSansMT-Italic
    /GillSans-UltraBold
    /GillSans-UltraBoldCondensed
    /GloucesterMT-ExtraCondensed
    /GoudyOldStyleT-Bold
    /GoudyOldStyleT-Italic
    /GoudyOldStyleT-Regular
    /GoudyStout
    /Gulim
    /GulimChe
    /Gungsuh
    /GungsuhChe
    /Haettenschweiler
    /HARFKFCPHQ
    /HarlowSolid
    /Harrington
    /HighTowerText-Italic
    /HighTowerText-Reg
    /Impact
    /ImprintMT-Shadow
    /InformalRoman-Regular
    /IrisUPC
    /IrisUPCBold
    /IrisUPCBoldItalic
    /IrisUPCItalic
    /JasmineUPC
    /JasmineUPC-Bold
    /JasmineUPC-BoldItalic
    /JasmineUPC-Italic
    /Jokerman-Regular
    /JuiceITC-Regular
    /Kartika
    /KodchiangUPC
    /KodchiangUPC-Bold
    /KodchiangUPC-BoldItalic
    /KodchiangUPC-Italic
    /KristenITC-Regular
    /KunstlerScript
    /Latha
    /LatinWide
    /LevenimMT
    /LevenimMTBold
    /LilyUPC
    /LilyUPCBold
    /LilyUPCBoldItalic
    /LilyUPCItalic
    /LucidaBright
    /LucidaBright-Demi
    /LucidaBright-DemiItalic
    /LucidaBright-Italic
    /LucidaCalligraphy-Italic
    /LucidaConsole
    /LucidaFax
    /LucidaFax-Demi
    /LucidaFax-DemiItalic
    /LucidaFax-Italic
    /LucidaHandwriting-Italic
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSans-Typewriter
    /LucidaSans-TypewriterBold
    /LucidaSans-TypewriterBoldOblique
    /LucidaSans-TypewriterOblique
    /LucidaSansUnicode
    /Magneto-Bold
    /MaiandraGD-Regular
    /Mangal-Regular
    /MaturaMTScriptCapitals
    /MicrosoftSansSerif
    /MingLiU
    /Miriam
    /MiriamFixed
    /MiriamTransparent
    /Mistral
    /Modern-Regular
    /MonotypeCorsiva
    /MS-Gothic
    /MS-Mincho
    /MSOutlook
    /MS-PGothic
    /MS-PMincho
    /MSReferenceSansSerif
    /MSReferenceSpecialty
    /MS-UIGothic
    /MVBoli
    /Narkisim
    /NiagaraEngraved-Reg
    /NiagaraSolid-Reg
    /notincluded.
    /NSimSun
    /OCRAExtended
    /OldEnglishTextMT
    /Onyx
    /PalaceScriptMT
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /Papyrus-Regular
    /Parchment-Regular
    /Perpetua
    /Perpetua-Bold
    /Perpetua-BoldItalic
    /Perpetua-Italic
    /PerpetuaTitlingMT-Bold
    /PerpetuaTitlingMT-Light
    /Playbill
    /PMingLiU
    /PoorRichard-Regular
    /Pristina-Regular
    /QCF_BSML
    /QCF_P001
    /Qrn_Part
    /Raavi
    /RageItalic
    /Ravie
    /Rockwell
    /Rockwell-Bold
    /Rockwell-BoldItalic
    /Rockwell-Condensed
    /Rockwell-CondensedBold
    /Rockwell-ExtraBold
    /Rockwell-Italic
    /Rod
    /RodTransparent
    /ScriptMTBold
    /SegoeUI-Bold
    /SegoeUI-BoldItalic
    /SegoeUI-Italic
    /SegoeUI-Regular
    /ShowcardGothic-Reg
    /Shruti
    /SimHei
    /SimSun
    /SNames2
    /SnapITC-Regular
    /Stencil
    /Sylfaen
    /SymbolMT
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TempusSansITC
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Tunga-Regular
    /TwCenMT-Bold
    /TwCenMT-BoldItalic
    /TwCenMT-Condensed
    /TwCenMT-CondensedBold
    /TwCenMT-CondensedExtraBold
    /TwCenMT-Italic
    /TwCenMT-Regular
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /VinerHandITC
    /Vivaldii
    /VladimirScript
    /Vrinda
    /Webdings
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Andalus
    /ArabicTransparent
    /ArabicTransparent-Bold
    /SimplifiedArabic
    /SimplifiedArabic-Bold
    /SimplifiedArabicFixed
    /TraditionalArabic
    /TraditionalArabic-Bold
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /AgencyFB-Bold
    /AgencyFB-Reg
    /AharoniBold
    /Algerian
    /AngsanaNew
    /AngsanaNew-Bold
    /AngsanaNew-BoldItalic
    /AngsanaNew-Italic
    /AngsanaUPC
    /AngsanaUPC-Bold
    /AngsanaUPC-BoldItalic
    /AngsanaUPC-Italic
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialRoundedMTBold
    /ArialUnicodeMS
    /BaskOldFace
    /Batang
    /BatangChe
    /Bauhaus93
    /BellMT
    /BellMTBold
    /BellMTItalic
    /BerlinSansFB-Bold
    /BerlinSansFBDemi-Bold
    /BerlinSansFB-Reg
    /BernardMT-Condensed
    /BitstreamVeraSansMono-Bold
    /BitstreamVeraSansMono-BoldOb
    /BitstreamVeraSansMono-Oblique
    /BitstreamVeraSansMono-Roman
    /BlackadderITC-Regular
    /BodoniMT
    /BodoniMTBlack
    /BodoniMTBlack-Italic
    /BodoniMT-Bold
    /BodoniMT-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed
    /BodoniMTCondensed-Bold
    /BodoniMTCondensed-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed-Italic
    /BodoniMT-Italic
    /BodoniMTPosterCompressed
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BookshelfSymbolSeven
    /BradleyHandITC
    /BritannicBold
    /Broadway
    /BrowalliaNew
    /BrowalliaNew-Bold
    /BrowalliaNew-BoldItalic
    /BrowalliaNew-Italic
    /BrowalliaUPC
    /BrowalliaUPC-Bold
    /BrowalliaUPC-BoldItalic
    /BrowalliaUPC-Italic
    /BrushScriptMT
    /Calibri
    /Calibri-Bold
    /Calibri-BoldItalic
    /Calibri-Italic
    /CalifornianFB-Bold
    /CalifornianFB-Italic
    /CalifornianFB-Reg
    /CalisMTBol
    /CalistoMT
    /CalistoMT-BoldItalic
    /CalistoMT-Italic
    /Cambria
    /Cambria-Bold
    /Cambria-BoldItalic
    /Cambria-Italic
    /CambriaMath
    /Candara
    /Candara-Bold
    /Candara-BoldItalic
    /Candara-Italic
    /Castellar
    /Centaur
    /Century
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CenturySchoolbook
    /CenturySchoolbook-Bold
    /CenturySchoolbook-BoldItalic
    /CenturySchoolbook-Italic
    /Chiller-Regular
    /ColonnaMT
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /Consolas
    /Consolas-Bold
    /Consolas-BoldItalic
    /Consolas-Italic
    /Constantia
    /Constantia-Bold
    /Constantia-BoldItalic
    /Constantia-Italic
    /CooperBlack
    /CopperplateGothic-Bold
    /CopperplateGothic-Light
    /Corbel
    /Corbel-Bold
    /Corbel-BoldItalic
    /Corbel-Italic
    /CordiaNew
    /CordiaNew-Bold
    /CordiaNew-BoldItalic
    /CordiaNew-Italic
    /CordiaUPC
    /CordiaUPC-Bold
    /CordiaUPC-BoldItalic
    /CordiaUPC-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /CurlzMT
    /David-Bold
    /David-Reg
    /DavidTransparent
    /DilleniaUPC
    /DilleniaUPCBold
    /DilleniaUPCBoldItalic
    /DilleniaUPCItalic
    /Dotum
    /DotumChe
    /EdwardianScriptITC
    /Elephant-Italic
    /Elephant-Regular
    /EngraversMT
    /ErasITC-Bold
    /ErasITC-Demi
    /ErasITC-Light
    /ErasITC-Medium
    /EstrangeloEdessa
    /EucrosiaUPC
    /EucrosiaUPCBold
    /EucrosiaUPCBoldItalic
    /EucrosiaUPCItalic
    /FelixTitlingMT
    /FixedMiriamTransparent
    /FootlightMTLight
    /ForteMT
    /FranklinGothic-Book
    /FranklinGothic-BookItalic
    /FranklinGothic-Demi
    /FranklinGothic-DemiCond
    /FranklinGothic-DemiItalic
    /FranklinGothic-Heavy
    /FranklinGothic-HeavyItalic
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumCond
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FrankRuehl
    /FreesiaUPC
    /FreesiaUPCBold
    /FreesiaUPCBoldItalic
    /FreesiaUPCItalic
    /FreestyleScript-Regular
    /FrenchScriptMT
    /Garamond
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Italic
    /Gautami
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Gigi-Regular
    /GillSansMT
    /GillSansMT-Bold
    /GillSansMT-BoldItalic
    /GillSansMT-Condensed
    /GillSansMT-ExtraCondensedBold
    /GillSansMT-Italic
    /GillSans-UltraBold
    /GillSans-UltraBoldCondensed
    /GloucesterMT-ExtraCondensed
    /GoudyOldStyleT-Bold
    /GoudyOldStyleT-Italic
    /GoudyOldStyleT-Regular
    /GoudyStout
    /Gulim
    /GulimChe
    /Gungsuh
    /GungsuhChe
    /Haettenschweiler
    /HARFKFCPHQ
    /HarlowSolid
    /Harrington
    /HighTowerText-Italic
    /HighTowerText-Reg
    /Impact
    /ImprintMT-Shadow
    /InformalRoman-Regular
    /IrisUPC
    /IrisUPCBold
    /IrisUPCBoldItalic
    /IrisUPCItalic
    /JasmineUPC
    /JasmineUPC-Bold
    /JasmineUPC-BoldItalic
    /JasmineUPC-Italic
    /Jokerman-Regular
    /JuiceITC-Regular
    /Kartika
    /KodchiangUPC
    /KodchiangUPC-Bold
    /KodchiangUPC-BoldItalic
    /KodchiangUPC-Italic
    /KristenITC-Regular
    /KunstlerScript
    /Latha
    /LatinWide
    /LevenimMT
    /LevenimMTBold
    /LilyUPC
    /LilyUPCBold
    /LilyUPCBoldItalic
    /LilyUPCItalic
    /LucidaBright
    /LucidaBright-Demi
    /LucidaBright-DemiItalic
    /LucidaBright-Italic
    /LucidaCalligraphy-Italic
    /LucidaConsole
    /LucidaFax
    /LucidaFax-Demi
    /LucidaFax-DemiItalic
    /LucidaFax-Italic
    /LucidaHandwriting-Italic
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSans-Typewriter
    /LucidaSans-TypewriterBold
    /LucidaSans-TypewriterBoldOblique
    /LucidaSans-TypewriterOblique
    /LucidaSansUnicode
    /Magneto-Bold
    /MaiandraGD-Regular
    /Mangal-Regular
    /MaturaMTScriptCapitals
    /MicrosoftSansSerif
    /MingLiU
    /Miriam
    /MiriamFixed
    /MiriamTransparent
    /Mistral
    /Modern-Regular
    /MonotypeCorsiva
    /MS-Gothic
    /MS-Mincho
    /MSOutlook
    /MS-PGothic
    /MS-PMincho
    /MSReferenceSansSerif
    /MSReferenceSpecialty
    /MS-UIGothic
    /MVBoli
    /Narkisim
    /NiagaraEngraved-Reg
    /NiagaraSolid-Reg
    /notincluded.
    /NSimSun
    /OCRAExtended
    /OldEnglishTextMT
    /Onyx
    /PalaceScriptMT
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /Papyrus-Regular
    /Parchment-Regular
    /Perpetua
    /Perpetua-Bold
    /Perpetua-BoldItalic
    /Perpetua-Italic
    /PerpetuaTitlingMT-Bold
    /PerpetuaTitlingMT-Light
    /Playbill
    /PMingLiU
    /PoorRichard-Regular
    /Pristina-Regular
    /QCF_BSML
    /QCF_P001
    /Qrn_Part
    /Raavi
    /RageItalic
    /Ravie
    /Rockwell
    /Rockwell-Bold
    /Rockwell-BoldItalic
    /Rockwell-Condensed
    /Rockwell-CondensedBold
    /Rockwell-ExtraBold
    /Rockwell-Italic
    /Rod
    /RodTransparent
    /ScriptMTBold
    /SegoeUI-Bold
    /SegoeUI-BoldItalic
    /SegoeUI-Italic
    /SegoeUI-Regular
    /ShowcardGothic-Reg
    /Shruti
    /SimHei
    /SimSun
    /SNames2
    /SnapITC-Regular
    /Stencil
    /Sylfaen
    /SymbolMT
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TempusSansITC
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Tunga-Regular
    /TwCenMT-Bold
    /TwCenMT-BoldItalic
    /TwCenMT-Condensed
    /TwCenMT-CondensedBold
    /TwCenMT-CondensedExtraBold
    /TwCenMT-Italic
    /TwCenMT-Regular
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /VinerHandITC
    /Vivaldii
    /VladimirScript
    /Vrinda
    /Webdings
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Andalus
    /ArabicTransparent
    /ArabicTransparent-Bold
    /SimplifiedArabic
    /SimplifiedArabic-Bold
    /SimplifiedArabicFixed
    /TraditionalArabic
    /TraditionalArabic-Bold
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /AgencyFB-Bold
    /AgencyFB-Reg
    /AharoniBold
    /Algerian
    /AngsanaNew
    /AngsanaNew-Bold
    /AngsanaNew-BoldItalic
    /AngsanaNew-Italic
    /AngsanaUPC
    /AngsanaUPC-Bold
    /AngsanaUPC-BoldItalic
    /AngsanaUPC-Italic
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialRoundedMTBold
    /ArialUnicodeMS
    /BaskOldFace
    /Batang
    /BatangChe
    /Bauhaus93
    /BellMT
    /BellMTBold
    /BellMTItalic
    /BerlinSansFB-Bold
    /BerlinSansFBDemi-Bold
    /BerlinSansFB-Reg
    /BernardMT-Condensed
    /BitstreamVeraSansMono-Bold
    /BitstreamVeraSansMono-BoldOb
    /BitstreamVeraSansMono-Oblique
    /BitstreamVeraSansMono-Roman
    /BlackadderITC-Regular
    /BodoniMT
    /BodoniMTBlack
    /BodoniMTBlack-Italic
    /BodoniMT-Bold
    /BodoniMT-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed
    /BodoniMTCondensed-Bold
    /BodoniMTCondensed-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed-Italic
    /BodoniMT-Italic
    /BodoniMTPosterCompressed
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BookshelfSymbolSeven
    /BradleyHandITC
    /BritannicBold
    /Broadway
    /BrowalliaNew
    /BrowalliaNew-Bold
    /BrowalliaNew-BoldItalic
    /BrowalliaNew-Italic
    /BrowalliaUPC
    /BrowalliaUPC-Bold
    /BrowalliaUPC-BoldItalic
    /BrowalliaUPC-Italic
    /BrushScriptMT
    /Calibri
    /Calibri-Bold
    /Calibri-BoldItalic
    /Calibri-Italic
    /CalifornianFB-Bold
    /CalifornianFB-Italic
    /CalifornianFB-Reg
    /CalisMTBol
    /CalistoMT
    /CalistoMT-BoldItalic
    /CalistoMT-Italic
    /Cambria
    /Cambria-Bold
    /Cambria-BoldItalic
    /Cambria-Italic
    /CambriaMath
    /Candara
    /Candara-Bold
    /Candara-BoldItalic
    /Candara-Italic
    /Castellar
    /Centaur
    /Century
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CenturySchoolbook
    /CenturySchoolbook-Bold
    /CenturySchoolbook-BoldItalic
    /CenturySchoolbook-Italic
    /Chiller-Regular
    /ColonnaMT
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /Consolas
    /Consolas-Bold
    /Consolas-BoldItalic
    /Consolas-Italic
    /Constantia
    /Constantia-Bold
    /Constantia-BoldItalic
    /Constantia-Italic
    /CooperBlack
    /CopperplateGothic-Bold
    /CopperplateGothic-Light
    /Corbel
    /Corbel-Bold
    /Corbel-BoldItalic
    /Corbel-Italic
    /CordiaNew
    /CordiaNew-Bold
    /CordiaNew-BoldItalic
    /CordiaNew-Italic
    /CordiaUPC
    /CordiaUPC-Bold
    /CordiaUPC-BoldItalic
    /CordiaUPC-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /CurlzMT
    /David-Bold
    /David-Reg
    /DavidTransparent
    /DilleniaUPC
    /DilleniaUPCBold
    /DilleniaUPCBoldItalic
    /DilleniaUPCItalic
    /Dotum
    /DotumChe
    /EdwardianScriptITC
    /Elephant-Italic
    /Elephant-Regular
    /EngraversMT
    /ErasITC-Bold
    /ErasITC-Demi
    /ErasITC-Light
    /ErasITC-Medium
    /EstrangeloEdessa
    /EucrosiaUPC
    /EucrosiaUPCBold
    /EucrosiaUPCBoldItalic
    /EucrosiaUPCItalic
    /FelixTitlingMT
    /FixedMiriamTransparent
    /FootlightMTLight
    /ForteMT
    /FranklinGothic-Book
    /FranklinGothic-BookItalic
    /FranklinGothic-Demi
    /FranklinGothic-DemiCond
    /FranklinGothic-DemiItalic
    /FranklinGothic-Heavy
    /FranklinGothic-HeavyItalic
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumCond
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FrankRuehl
    /FreesiaUPC
    /FreesiaUPCBold
    /FreesiaUPCBoldItalic
    /FreesiaUPCItalic
    /FreestyleScript-Regular
    /FrenchScriptMT
    /Garamond
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Italic
    /Gautami
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Gigi-Regular
    /GillSansMT
    /GillSansMT-Bold
    /GillSansMT-BoldItalic
    /GillSansMT-Condensed
    /GillSansMT-ExtraCondensedBold
    /GillSansMT-Italic
    /GillSans-UltraBold
    /GillSans-UltraBoldCondensed
    /GloucesterMT-ExtraCondensed
    /GoudyOldStyleT-Bold
    /GoudyOldStyleT-Italic
    /GoudyOldStyleT-Regular
    /GoudyStout
    /Gulim
    /GulimChe
    /Gungsuh
    /GungsuhChe
    /Haettenschweiler
    /HARFKFCPHQ
    /HarlowSolid
    /Harrington
    /HighTowerText-Italic
    /HighTowerText-Reg
    /Impact
    /ImprintMT-Shadow
    /InformalRoman-Regular
    /IrisUPC
    /IrisUPCBold
    /IrisUPCBoldItalic
    /IrisUPCItalic
    /JasmineUPC
    /JasmineUPC-Bold
    /JasmineUPC-BoldItalic
    /JasmineUPC-Italic
    /Jokerman-Regular
    /JuiceITC-Regular
    /Kartika
    /KodchiangUPC
    /KodchiangUPC-Bold
    /KodchiangUPC-BoldItalic
    /KodchiangUPC-Italic
    /KristenITC-Regular
    /KunstlerScript
    /Latha
    /LatinWide
    /LevenimMT
    /LevenimMTBold
    /LilyUPC
    /LilyUPCBold
    /LilyUPCBoldItalic
    /LilyUPCItalic
    /LucidaBright
    /LucidaBright-Demi
    /LucidaBright-DemiItalic
    /LucidaBright-Italic
    /LucidaCalligraphy-Italic
    /LucidaConsole
    /LucidaFax
    /LucidaFax-Demi
    /LucidaFax-DemiItalic
    /LucidaFax-Italic
    /LucidaHandwriting-Italic
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSans-Typewriter
    /LucidaSans-TypewriterBold
    /LucidaSans-TypewriterBoldOblique
    /LucidaSans-TypewriterOblique
    /LucidaSansUnicode
    /Magneto-Bold
    /MaiandraGD-Regular
    /Mangal-Regular
    /MaturaMTScriptCapitals
    /MicrosoftSansSerif
    /MingLiU
    /Miriam
    /MiriamFixed
    /MiriamTransparent
    /Mistral
    /Modern-Regular
    /MonotypeCorsiva
    /MS-Gothic
    /MS-Mincho
    /MSOutlook
    /MS-PGothic
    /MS-PMincho
    /MSReferenceSansSerif
    /MSReferenceSpecialty
    /MS-UIGothic
    /MVBoli
    /Narkisim
    /NiagaraEngraved-Reg
    /NiagaraSolid-Reg
    /notincluded.
    /NSimSun
    /OCRAExtended
    /OldEnglishTextMT
    /Onyx
    /PalaceScriptMT
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /Papyrus-Regular
    /Parchment-Regular
    /Perpetua
    /Perpetua-Bold
    /Perpetua-BoldItalic
    /Perpetua-Italic
    /PerpetuaTitlingMT-Bold
    /PerpetuaTitlingMT-Light
    /Playbill
    /PMingLiU
    /PoorRichard-Regular
    /Pristina-Regular
    /QCF_BSML
    /QCF_P001
    /Qrn_Part
    /Raavi
    /RageItalic
    /Ravie
    /Rockwell
    /Rockwell-Bold
    /Rockwell-BoldItalic
    /Rockwell-Condensed
    /Rockwell-CondensedBold
    /Rockwell-ExtraBold
    /Rockwell-Italic
    /Rod
    /RodTransparent
    /ScriptMTBold
    /SegoeUI-Bold
    /SegoeUI-BoldItalic
    /SegoeUI-Italic
    /SegoeUI-Regular
    /ShowcardGothic-Reg
    /Shruti
    /SimHei
    /SimSun
    /SNames2
    /SnapITC-Regular
    /Stencil
    /Sylfaen
    /SymbolMT
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TempusSansITC
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Tunga-Regular
    /TwCenMT-Bold
    /TwCenMT-BoldItalic
    /TwCenMT-Condensed
    /TwCenMT-CondensedBold
    /TwCenMT-CondensedExtraBold
    /TwCenMT-Italic
    /TwCenMT-Regular
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /VinerHandITC
    /Vivaldii
    /VladimirScript
    /Vrinda
    /Webdings
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Andalus
    /ArabicTransparent
    /ArabicTransparent-Bold
    /SimplifiedArabic
    /SimplifiedArabic-Bold
    /SimplifiedArabicFixed
    /TraditionalArabic
    /TraditionalArabic-Bold
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /AgencyFB-Bold
    /AgencyFB-Reg
    /AharoniBold
    /Algerian
    /AngsanaNew
    /AngsanaNew-Bold
    /AngsanaNew-BoldItalic
    /AngsanaNew-Italic
    /AngsanaUPC
    /AngsanaUPC-Bold
    /AngsanaUPC-BoldItalic
    /AngsanaUPC-Italic
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialRoundedMTBold
    /ArialUnicodeMS
    /BaskOldFace
    /Batang
    /BatangChe
    /Bauhaus93
    /BellMT
    /BellMTBold
    /BellMTItalic
    /BerlinSansFB-Bold
    /BerlinSansFBDemi-Bold
    /BerlinSansFB-Reg
    /BernardMT-Condensed
    /BitstreamVeraSansMono-Bold
    /BitstreamVeraSansMono-BoldOb
    /BitstreamVeraSansMono-Oblique
    /BitstreamVeraSansMono-Roman
    /BlackadderITC-Regular
    /BodoniMT
    /BodoniMTBlack
    /BodoniMTBlack-Italic
    /BodoniMT-Bold
    /BodoniMT-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed
    /BodoniMTCondensed-Bold
    /BodoniMTCondensed-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed-Italic
    /BodoniMT-Italic
    /BodoniMTPosterCompressed
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BookshelfSymbolSeven
    /BradleyHandITC
    /BritannicBold
    /Broadway
    /BrowalliaNew
    /BrowalliaNew-Bold
    /BrowalliaNew-BoldItalic
    /BrowalliaNew-Italic
    /BrowalliaUPC
    /BrowalliaUPC-Bold
    /BrowalliaUPC-BoldItalic
    /BrowalliaUPC-Italic
    /BrushScriptMT
    /Calibri
    /Calibri-Bold
    /Calibri-BoldItalic
    /Calibri-Italic
    /CalifornianFB-Bold
    /CalifornianFB-Italic
    /CalifornianFB-Reg
    /CalisMTBol
    /CalistoMT
    /CalistoMT-BoldItalic
    /CalistoMT-Italic
    /Cambria
    /Cambria-Bold
    /Cambria-BoldItalic
    /Cambria-Italic
    /CambriaMath
    /Candara
    /Candara-Bold
    /Candara-BoldItalic
    /Candara-Italic
    /Castellar
    /Centaur
    /Century
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CenturySchoolbook
    /CenturySchoolbook-Bold
    /CenturySchoolbook-BoldItalic
    /CenturySchoolbook-Italic
    /Chiller-Regular
    /ColonnaMT
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /Consolas
    /Consolas-Bold
    /Consolas-BoldItalic
    /Consolas-Italic
    /Constantia
    /Constantia-Bold
    /Constantia-BoldItalic
    /Constantia-Italic
    /CooperBlack
    /CopperplateGothic-Bold
    /CopperplateGothic-Light
    /Corbel
    /Corbel-Bold
    /Corbel-BoldItalic
    /Corbel-Italic
    /CordiaNew
    /CordiaNew-Bold
    /CordiaNew-BoldItalic
    /CordiaNew-Italic
    /CordiaUPC
    /CordiaUPC-Bold
    /CordiaUPC-BoldItalic
    /CordiaUPC-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /CurlzMT
    /David-Bold
    /David-Reg
    /DavidTransparent
    /DilleniaUPC
    /DilleniaUPCBold
    /DilleniaUPCBoldItalic
    /DilleniaUPCItalic
    /Dotum
    /DotumChe
    /EdwardianScriptITC
    /Elephant-Italic
    /Elephant-Regular
    /EngraversMT
    /ErasITC-Bold
    /ErasITC-Demi
    /ErasITC-Light
    /ErasITC-Medium
    /EstrangeloEdessa
    /EucrosiaUPC
    /EucrosiaUPCBold
    /EucrosiaUPCBoldItalic
    /EucrosiaUPCItalic
    /FelixTitlingMT
    /FixedMiriamTransparent
    /FootlightMTLight
    /ForteMT
    /FranklinGothic-Book
    /FranklinGothic-BookItalic
    /FranklinGothic-Demi
    /FranklinGothic-DemiCond
    /FranklinGothic-DemiItalic
    /FranklinGothic-Heavy
    /FranklinGothic-HeavyItalic
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumCond
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FrankRuehl
    /FreesiaUPC
    /FreesiaUPCBold
    /FreesiaUPCBoldItalic
    /FreesiaUPCItalic
    /FreestyleScript-Regular
    /FrenchScriptMT
    /Garamond
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Italic
    /Gautami
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Gigi-Regular
    /GillSansMT
    /GillSansMT-Bold
    /GillSansMT-BoldItalic
    /GillSansMT-Condensed
    /GillSansMT-ExtraCondensedBold
    /GillSansMT-Italic
    /GillSans-UltraBold
    /GillSans-UltraBoldCondensed
    /GloucesterMT-ExtraCondensed
    /GoudyOldStyleT-Bold
    /GoudyOldStyleT-Italic
    /GoudyOldStyleT-Regular
    /GoudyStout
    /Gulim
    /GulimChe
    /Gungsuh
    /GungsuhChe
    /Haettenschweiler
    /HARFKFCPHQ
    /HarlowSolid
    /Harrington
    /HighTowerText-Italic
    /HighTowerText-Reg
    /Impact
    /ImprintMT-Shadow
    /InformalRoman-Regular
    /IrisUPC
    /IrisUPCBold
    /IrisUPCBoldItalic
    /IrisUPCItalic
    /JasmineUPC
    /JasmineUPC-Bold
    /JasmineUPC-BoldItalic
    /JasmineUPC-Italic
    /Jokerman-Regular
    /JuiceITC-Regular
    /Kartika
    /KodchiangUPC
    /KodchiangUPC-Bold
    /KodchiangUPC-BoldItalic
    /KodchiangUPC-Italic
    /KristenITC-Regular
    /KunstlerScript
    /Latha
    /LatinWide
    /LevenimMT
    /LevenimMTBold
    /LilyUPC
    /LilyUPCBold
    /LilyUPCBoldItalic
    /LilyUPCItalic
    /LucidaBright
    /LucidaBright-Demi
    /LucidaBright-DemiItalic
    /LucidaBright-Italic
    /LucidaCalligraphy-Italic
    /LucidaConsole
    /LucidaFax
    /LucidaFax-Demi
    /LucidaFax-DemiItalic
    /LucidaFax-Italic
    /LucidaHandwriting-Italic
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSans-Typewriter
    /LucidaSans-TypewriterBold
    /LucidaSans-TypewriterBoldOblique
    /LucidaSans-TypewriterOblique
    /LucidaSansUnicode
    /Magneto-Bold
    /MaiandraGD-Regular
    /Mangal-Regular
    /MaturaMTScriptCapitals
    /MicrosoftSansSerif
    /MingLiU
    /Miriam
    /MiriamFixed
    /MiriamTransparent
    /Mistral
    /Modern-Regular
    /MonotypeCorsiva
    /MS-Gothic
    /MS-Mincho
    /MSOutlook
    /MS-PGothic
    /MS-PMincho
    /MSReferenceSansSerif
    /MSReferenceSpecialty
    /MS-UIGothic
    /MVBoli
    /Narkisim
    /NiagaraEngraved-Reg
    /NiagaraSolid-Reg
    /notincluded.
    /NSimSun
    /OCRAExtended
    /OldEnglishTextMT
    /Onyx
    /PalaceScriptMT
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /Papyrus-Regular
    /Parchment-Regular
    /Perpetua
    /Perpetua-Bold
    /Perpetua-BoldItalic
    /Perpetua-Italic
    /PerpetuaTitlingMT-Bold
    /PerpetuaTitlingMT-Light
    /Playbill
    /PMingLiU
    /PoorRichard-Regular
    /Pristina-Regular
    /QCF_BSML
    /QCF_P001
    /Qrn_Part
    /Raavi
    /RageItalic
    /Ravie
    /Rockwell
    /Rockwell-Bold
    /Rockwell-BoldItalic
    /Rockwell-Condensed
    /Rockwell-CondensedBold
    /Rockwell-ExtraBold
    /Rockwell-Italic
    /Rod
    /RodTransparent
    /ScriptMTBold
    /SegoeUI-Bold
    /SegoeUI-BoldItalic
    /SegoeUI-Italic
    /SegoeUI-Regular
    /ShowcardGothic-Reg
    /Shruti
    /SimHei
    /SimSun
    /SNames2
    /SnapITC-Regular
    /Stencil
    /Sylfaen
    /SymbolMT
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TempusSansITC
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Tunga-Regular
    /TwCenMT-Bold
    /TwCenMT-BoldItalic
    /TwCenMT-Condensed
    /TwCenMT-CondensedBold
    /TwCenMT-CondensedExtraBold
    /TwCenMT-Italic
    /TwCenMT-Regular
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /VinerHandITC
    /Vivaldii
    /VladimirScript
    /Vrinda
    /Webdings
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Andalus
    /ArabicTransparent
    /ArabicTransparent-Bold
    /SimplifiedArabic
    /SimplifiedArabic-Bold
    /SimplifiedArabicFixed
    /TraditionalArabic
    /TraditionalArabic-Bold
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /AgencyFB-Bold
    /AgencyFB-Reg
    /AharoniBold
    /Algerian
    /AngsanaNew
    /AngsanaNew-Bold
    /AngsanaNew-BoldItalic
    /AngsanaNew-Italic
    /AngsanaUPC
    /AngsanaUPC-Bold
    /AngsanaUPC-BoldItalic
    /AngsanaUPC-Italic
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialRoundedMTBold
    /ArialUnicodeMS
    /BaskOldFace
    /Batang
    /BatangChe
    /Bauhaus93
    /BellMT
    /BellMTBold
    /BellMTItalic
    /BerlinSansFB-Bold
    /BerlinSansFBDemi-Bold
    /BerlinSansFB-Reg
    /BernardMT-Condensed
    /BitstreamVeraSansMono-Bold
    /BitstreamVeraSansMono-BoldOb
    /BitstreamVeraSansMono-Oblique
    /BitstreamVeraSansMono-Roman
    /BlackadderITC-Regular
    /BodoniMT
    /BodoniMTBlack
    /BodoniMTBlack-Italic
    /BodoniMT-Bold
    /BodoniMT-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed
    /BodoniMTCondensed-Bold
    /BodoniMTCondensed-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed-Italic
    /BodoniMT-Italic
    /BodoniMTPosterCompressed
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BookshelfSymbolSeven
    /BradleyHandITC
    /BritannicBold
    /Broadway
    /BrowalliaNew
    /BrowalliaNew-Bold
    /BrowalliaNew-BoldItalic
    /BrowalliaNew-Italic
    /BrowalliaUPC
    /BrowalliaUPC-Bold
    /BrowalliaUPC-BoldItalic
    /BrowalliaUPC-Italic
    /BrushScriptMT
    /Calibri
    /Calibri-Bold
    /Calibri-BoldItalic
    /Calibri-Italic
    /CalifornianFB-Bold
    /CalifornianFB-Italic
    /CalifornianFB-Reg
    /CalisMTBol
    /CalistoMT
    /CalistoMT-BoldItalic
    /CalistoMT-Italic
    /Cambria
    /Cambria-Bold
    /Cambria-BoldItalic
    /Cambria-Italic
    /CambriaMath
    /Candara
    /Candara-Bold
    /Candara-BoldItalic
    /Candara-Italic
    /Castellar
    /Centaur
    /Century
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CenturySchoolbook
    /CenturySchoolbook-Bold
    /CenturySchoolbook-BoldItalic
    /CenturySchoolbook-Italic
    /Chiller-Regular
    /ColonnaMT
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /Consolas
    /Consolas-Bold
    /Consolas-BoldItalic
    /Consolas-Italic
    /Constantia
    /Constantia-Bold
    /Constantia-BoldItalic
    /Constantia-Italic
    /CooperBlack
    /CopperplateGothic-Bold
    /CopperplateGothic-Light
    /Corbel
    /Corbel-Bold
    /Corbel-BoldItalic
    /Corbel-Italic
    /CordiaNew
    /CordiaNew-Bold
    /CordiaNew-BoldItalic
    /CordiaNew-Italic
    /CordiaUPC
    /CordiaUPC-Bold
    /CordiaUPC-BoldItalic
    /CordiaUPC-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /CurlzMT
    /David-Bold
    /David-Reg
    /DavidTransparent
    /DilleniaUPC
    /DilleniaUPCBold
    /DilleniaUPCBoldItalic
    /DilleniaUPCItalic
    /Dotum
    /DotumChe
    /EdwardianScriptITC
    /Elephant-Italic
    /Elephant-Regular
    /EngraversMT
    /ErasITC-Bold
    /ErasITC-Demi
    /ErasITC-Light
    /ErasITC-Medium
    /EstrangeloEdessa
    /EucrosiaUPC
    /EucrosiaUPCBold
    /EucrosiaUPCBoldItalic
    /EucrosiaUPCItalic
    /FelixTitlingMT
    /FixedMiriamTransparent
    /FootlightMTLight
    /ForteMT
    /FranklinGothic-Book
    /FranklinGothic-BookItalic
    /FranklinGothic-Demi
    /FranklinGothic-DemiCond
    /FranklinGothic-DemiItalic
    /FranklinGothic-Heavy
    /FranklinGothic-HeavyItalic
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumCond
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FrankRuehl
    /FreesiaUPC
    /FreesiaUPCBold
    /FreesiaUPCBoldItalic
    /FreesiaUPCItalic
    /FreestyleScript-Regular
    /FrenchScriptMT
    /Garamond
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Italic
    /Gautami
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Gigi-Regular
    /GillSansMT
    /GillSansMT-Bold
    /GillSansMT-BoldItalic
    /GillSansMT-Condensed
    /GillSansMT-ExtraCondensedBold
    /GillSansMT-Italic
    /GillSans-UltraBold
    /GillSans-UltraBoldCondensed
    /GloucesterMT-ExtraCondensed
    /GoudyOldStyleT-Bold
    /GoudyOldStyleT-Italic
    /GoudyOldStyleT-Regular
    /GoudyStout
    /Gulim
    /GulimChe
    /Gungsuh
    /GungsuhChe
    /Haettenschweiler
    /HARFKFCPHQ
    /HarlowSolid
    /Harrington
    /HighTowerText-Italic
    /HighTowerText-Reg
    /Impact
    /ImprintMT-Shadow
    /InformalRoman-Regular
    /IrisUPC
    /IrisUPCBold
    /IrisUPCBoldItalic
    /IrisUPCItalic
    /JasmineUPC
    /JasmineUPC-Bold
    /JasmineUPC-BoldItalic
    /JasmineUPC-Italic
    /Jokerman-Regular
    /JuiceITC-Regular
    /Kartika
    /KodchiangUPC
    /KodchiangUPC-Bold
    /KodchiangUPC-BoldItalic
    /KodchiangUPC-Italic
    /KristenITC-Regular
    /KunstlerScript
    /Latha
    /LatinWide
    /LevenimMT
    /LevenimMTBold
    /LilyUPC
    /LilyUPCBold
    /LilyUPCBoldItalic
    /LilyUPCItalic
    /LucidaBright
    /LucidaBright-Demi
    /LucidaBright-DemiItalic
    /LucidaBright-Italic
    /LucidaCalligraphy-Italic
    /LucidaConsole
    /LucidaFax
    /LucidaFax-Demi
    /LucidaFax-DemiItalic
    /LucidaFax-Italic
    /LucidaHandwriting-Italic
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSans-Typewriter
    /LucidaSans-TypewriterBold
    /LucidaSans-TypewriterBoldOblique
    /LucidaSans-TypewriterOblique
    /LucidaSansUnicode
    /Magneto-Bold
    /MaiandraGD-Regular
    /Mangal-Regular
    /MaturaMTScriptCapitals
    /MicrosoftSansSerif
    /MingLiU
    /Miriam
    /MiriamFixed
    /MiriamTransparent
    /Mistral
    /Modern-Regular
    /MonotypeCorsiva
    /MS-Gothic
    /MS-Mincho
    /MSOutlook
    /MS-PGothic
    /MS-PMincho
    /MSReferenceSansSerif
    /MSReferenceSpecialty
    /MS-UIGothic
    /MVBoli
    /Narkisim
    /NiagaraEngraved-Reg
    /NiagaraSolid-Reg
    /notincluded.
    /NSimSun
    /OCRAExtended
    /OldEnglishTextMT
    /Onyx
    /PalaceScriptMT
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /Papyrus-Regular
    /Parchment-Regular
    /Perpetua
    /Perpetua-Bold
    /Perpetua-BoldItalic
    /Perpetua-Italic
    /PerpetuaTitlingMT-Bold
    /PerpetuaTitlingMT-Light
    /Playbill
    /PMingLiU
    /PoorRichard-Regular
    /Pristina-Regular
    /QCF_BSML
    /QCF_P001
    /Qrn_Part
    /Raavi
    /RageItalic
    /Ravie
    /Rockwell
    /Rockwell-Bold
    /Rockwell-BoldItalic
    /Rockwell-Condensed
    /Rockwell-CondensedBold
    /Rockwell-ExtraBold
    /Rockwell-Italic
    /Rod
    /RodTransparent
    /ScriptMTBold
    /SegoeUI-Bold
    /SegoeUI-BoldItalic
    /SegoeUI-Italic
    /SegoeUI-Regular
    /ShowcardGothic-Reg
    /Shruti
    /SimHei
    /SimSun
    /SNames2
    /SnapITC-Regular
    /Stencil
    /Sylfaen
    /SymbolMT
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TempusSansITC
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Tunga-Regular
    /TwCenMT-Bold
    /TwCenMT-BoldItalic
    /TwCenMT-Condensed
    /TwCenMT-CondensedBold
    /TwCenMT-CondensedExtraBold
    /TwCenMT-Italic
    /TwCenMT-Regular
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /VinerHandITC
    /Vivaldii
    /VladimirScript
    /Vrinda
    /Webdings
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Andalus
    /ArabicTransparent
    /ArabicTransparent-Bold
    /SimplifiedArabic
    /SimplifiedArabic-Bold
    /SimplifiedArabicFixed
    /TraditionalArabic
    /TraditionalArabic-Bold
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /AgencyFB-Bold
    /AgencyFB-Reg
    /AharoniBold
    /Algerian
    /AngsanaNew
    /AngsanaNew-Bold
    /AngsanaNew-BoldItalic
    /AngsanaNew-Italic
    /AngsanaUPC
    /AngsanaUPC-Bold
    /AngsanaUPC-BoldItalic
    /AngsanaUPC-Italic
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialRoundedMTBold
    /ArialUnicodeMS
    /BaskOldFace
    /Batang
    /BatangChe
    /Bauhaus93
    /BellMT
    /BellMTBold
    /BellMTItalic
    /BerlinSansFB-Bold
    /BerlinSansFBDemi-Bold
    /BerlinSansFB-Reg
    /BernardMT-Condensed
    /BitstreamVeraSansMono-Bold
    /BitstreamVeraSansMono-BoldOb
    /BitstreamVeraSansMono-Oblique
    /BitstreamVeraSansMono-Roman
    /BlackadderITC-Regular
    /BodoniMT
    /BodoniMTBlack
    /BodoniMTBlack-Italic
    /BodoniMT-Bold
    /BodoniMT-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed
    /BodoniMTCondensed-Bold
    /BodoniMTCondensed-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed-Italic
    /BodoniMT-Italic
    /BodoniMTPosterCompressed
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BookshelfSymbolSeven
    /BradleyHandITC
    /BritannicBold
    /Broadway
    /BrowalliaNew
    /BrowalliaNew-Bold
    /BrowalliaNew-BoldItalic
    /BrowalliaNew-Italic
    /BrowalliaUPC
    /BrowalliaUPC-Bold
    /BrowalliaUPC-BoldItalic
    /BrowalliaUPC-Italic
    /BrushScriptMT
    /Calibri
    /Calibri-Bold
    /Calibri-BoldItalic
    /Calibri-Italic
    /CalifornianFB-Bold
    /CalifornianFB-Italic
    /CalifornianFB-Reg
    /CalisMTBol
    /CalistoMT
    /CalistoMT-BoldItalic
    /CalistoMT-Italic
    /Cambria
    /Cambria-Bold
    /Cambria-BoldItalic
    /Cambria-Italic
    /CambriaMath
    /Candara
    /Candara-Bold
    /Candara-BoldItalic
    /Candara-Italic
    /Castellar
    /Centaur
    /Century
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CenturySchoolbook
    /CenturySchoolbook-Bold
    /CenturySchoolbook-BoldItalic
    /CenturySchoolbook-Italic
    /Chiller-Regular
    /ColonnaMT
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /Consolas
    /Consolas-Bold
    /Consolas-BoldItalic
    /Consolas-Italic
    /Constantia
    /Constantia-Bold
    /Constantia-BoldItalic
    /Constantia-Italic
    /CooperBlack
    /CopperplateGothic-Bold
    /CopperplateGothic-Light
    /Corbel
    /Corbel-Bold
    /Corbel-BoldItalic
    /Corbel-Italic
    /CordiaNew
    /CordiaNew-Bold
    /CordiaNew-BoldItalic
    /CordiaNew-Italic
    /CordiaUPC
    /CordiaUPC-Bold
    /CordiaUPC-BoldItalic
    /CordiaUPC-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /CurlzMT
    /David-Bold
    /David-Reg
    /DavidTransparent
    /DilleniaUPC
    /DilleniaUPCBold
    /DilleniaUPCBoldItalic
    /DilleniaUPCItalic
    /Dotum
    /DotumChe
    /EdwardianScriptITC
    /Elephant-Italic
    /Elephant-Regular
    /EngraversMT
    /ErasITC-Bold
    /ErasITC-Demi
    /ErasITC-Light
    /ErasITC-Medium
    /EstrangeloEdessa
    /EucrosiaUPC
    /EucrosiaUPCBold
    /EucrosiaUPCBoldItalic
    /EucrosiaUPCItalic
    /FelixTitlingMT
    /FixedMiriamTransparent
    /FootlightMTLight
    /ForteMT
    /FranklinGothic-Book
    /FranklinGothic-BookItalic
    /FranklinGothic-Demi
    /FranklinGothic-DemiCond
    /FranklinGothic-DemiItalic
    /FranklinGothic-Heavy
    /FranklinGothic-HeavyItalic
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumCond
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FrankRuehl
    /FreesiaUPC
    /FreesiaUPCBold
    /FreesiaUPCBoldItalic
    /FreesiaUPCItalic
    /FreestyleScript-Regular
    /FrenchScriptMT
    /Garamond
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Italic
    /Gautami
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Gigi-Regular
    /GillSansMT
    /GillSansMT-Bold
    /GillSansMT-BoldItalic
    /GillSansMT-Condensed
    /GillSansMT-ExtraCondensedBold
    /GillSansMT-Italic
    /GillSans-UltraBold
    /GillSans-UltraBoldCondensed
    /GloucesterMT-ExtraCondensed
    /GoudyOldStyleT-Bold
    /GoudyOldStyleT-Italic
    /GoudyOldStyleT-Regular
    /GoudyStout
    /Gulim
    /GulimChe
    /Gungsuh
    /GungsuhChe
    /Haettenschweiler
    /HARFKFCPHQ
    /HarlowSolid
    /Harrington
    /HighTowerText-Italic
    /HighTowerText-Reg
    /Impact
    /ImprintMT-Shadow
    /InformalRoman-Regular
    /IrisUPC
    /IrisUPCBold
    /IrisUPCBoldItalic
    /IrisUPCItalic
    /JasmineUPC
    /JasmineUPC-Bold
    /JasmineUPC-BoldItalic
    /JasmineUPC-Italic
    /Jokerman-Regular
    /JuiceITC-Regular
    /Kartika
    /KodchiangUPC
    /KodchiangUPC-Bold
    /KodchiangUPC-BoldItalic
    /KodchiangUPC-Italic
    /KristenITC-Regular
    /KunstlerScript
    /Latha
    /LatinWide
    /LevenimMT
    /LevenimMTBold
    /LilyUPC
    /LilyUPCBold
    /LilyUPCBoldItalic
    /LilyUPCItalic
    /LucidaBright
    /LucidaBright-Demi
    /LucidaBright-DemiItalic
    /LucidaBright-Italic
    /LucidaCalligraphy-Italic
    /LucidaConsole
    /LucidaFax
    /LucidaFax-Demi
    /LucidaFax-DemiItalic
    /LucidaFax-Italic
    /LucidaHandwriting-Italic
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSans-Typewriter
    /LucidaSans-TypewriterBold
    /LucidaSans-TypewriterBoldOblique
    /LucidaSans-TypewriterOblique
    /LucidaSansUnicode
    /Magneto-Bold
    /MaiandraGD-Regular
    /Mangal-Regular
    /MaturaMTScriptCapitals
    /MicrosoftSansSerif
    /MingLiU
    /Miriam
    /MiriamFixed
    /MiriamTransparent
    /Mistral
    /Modern-Regular
    /MonotypeCorsiva
    /MS-Gothic
    /MS-Mincho
    /MSOutlook
    /MS-PGothic
    /MS-PMincho
    /MSReferenceSansSerif
    /MSReferenceSpecialty
    /MS-UIGothic
    /MVBoli
    /Narkisim
    /NiagaraEngraved-Reg
    /NiagaraSolid-Reg
    /notincluded.
    /NSimSun
    /OCRAExtended
    /OldEnglishTextMT
    /Onyx
    /PalaceScriptMT
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /Papyrus-Regular
    /Parchment-Regular
    /Perpetua
    /Perpetua-Bold
    /Perpetua-BoldItalic
    /Perpetua-Italic
    /PerpetuaTitlingMT-Bold
    /PerpetuaTitlingMT-Light
    /Playbill
    /PMingLiU
    /PoorRichard-Regular
    /Pristina-Regular
    /QCF_BSML
    /QCF_P001
    /Qrn_Part
    /Raavi
    /RageItalic
    /Ravie
    /Rockwell
    /Rockwell-Bold
    /Rockwell-BoldItalic
    /Rockwell-Condensed
    /Rockwell-CondensedBold
    /Rockwell-ExtraBold
    /Rockwell-Italic
    /Rod
    /RodTransparent
    /ScriptMTBold
    /SegoeUI-Bold
    /SegoeUI-BoldItalic
    /SegoeUI-Italic
    /SegoeUI-Regular
    /ShowcardGothic-Reg
    /Shruti
    /SimHei
    /SimSun
    /SNames2
    /SnapITC-Regular
    /Stencil
    /Sylfaen
    /SymbolMT
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TempusSansITC
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Tunga-Regular
    /TwCenMT-Bold
    /TwCenMT-BoldItalic
    /TwCenMT-Condensed
    /TwCenMT-CondensedBold
    /TwCenMT-CondensedExtraBold
    /TwCenMT-Italic
    /TwCenMT-Regular
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /VinerHandITC
    /Vivaldii
    /VladimirScript
    /Vrinda
    /Webdings
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Andalus
    /ArabicTransparent
    /ArabicTransparent-Bold
    /SimplifiedArabic
    /SimplifiedArabic-Bold
    /SimplifiedArabicFixed
    /TraditionalArabic
    /TraditionalArabic-Bold
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /AgencyFB-Bold
    /AgencyFB-Reg
    /AharoniBold
    /Algerian
    /AngsanaNew
    /AngsanaNew-Bold
    /AngsanaNew-BoldItalic
    /AngsanaNew-Italic
    /AngsanaUPC
    /AngsanaUPC-Bold
    /AngsanaUPC-BoldItalic
    /AngsanaUPC-Italic
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialRoundedMTBold
    /ArialUnicodeMS
    /BaskOldFace
    /Batang
    /BatangChe
    /Bauhaus93
    /BellMT
    /BellMTBold
    /BellMTItalic
    /BerlinSansFB-Bold
    /BerlinSansFBDemi-Bold
    /BerlinSansFB-Reg
    /BernardMT-Condensed
    /BitstreamVeraSansMono-Bold
    /BitstreamVeraSansMono-BoldOb
    /BitstreamVeraSansMono-Oblique
    /BitstreamVeraSansMono-Roman
    /BlackadderITC-Regular
    /BodoniMT
    /BodoniMTBlack
    /BodoniMTBlack-Italic
    /BodoniMT-Bold
    /BodoniMT-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed
    /BodoniMTCondensed-Bold
    /BodoniMTCondensed-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed-Italic
    /BodoniMT-Italic
    /BodoniMTPosterCompressed
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BookshelfSymbolSeven
    /BradleyHandITC
    /BritannicBold
    /Broadway
    /BrowalliaNew
    /BrowalliaNew-Bold
    /BrowalliaNew-BoldItalic
    /BrowalliaNew-Italic
    /BrowalliaUPC
    /BrowalliaUPC-Bold
    /BrowalliaUPC-BoldItalic
    /BrowalliaUPC-Italic
    /BrushScriptMT
    /Calibri
    /Calibri-Bold
    /Calibri-BoldItalic
    /Calibri-Italic
    /CalifornianFB-Bold
    /CalifornianFB-Italic
    /CalifornianFB-Reg
    /CalisMTBol
    /CalistoMT
    /CalistoMT-BoldItalic
    /CalistoMT-Italic
    /Cambria
    /Cambria-Bold
    /Cambria-BoldItalic
    /Cambria-Italic
    /CambriaMath
    /Candara
    /Candara-Bold
    /Candara-BoldItalic
    /Candara-Italic
    /Castellar
    /Centaur
    /Century
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CenturySchoolbook
    /CenturySchoolbook-Bold
    /CenturySchoolbook-BoldItalic
    /CenturySchoolbook-Italic
    /Chiller-Regular
    /ColonnaMT
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /Consolas
    /Consolas-Bold
    /Consolas-BoldItalic
    /Consolas-Italic
    /Constantia
    /Constantia-Bold
    /Constantia-BoldItalic
    /Constantia-Italic
    /CooperBlack
    /CopperplateGothic-Bold
    /CopperplateGothic-Light
    /Corbel
    /Corbel-Bold
    /Corbel-BoldItalic
    /Corbel-Italic
    /CordiaNew
    /CordiaNew-Bold
    /CordiaNew-BoldItalic
    /CordiaNew-Italic
    /CordiaUPC
    /CordiaUPC-Bold
    /CordiaUPC-BoldItalic
    /CordiaUPC-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /CurlzMT
    /David-Bold
    /David-Reg
    /DavidTransparent
    /DilleniaUPC
    /DilleniaUPCBold
    /DilleniaUPCBoldItalic
    /DilleniaUPCItalic
    /Dotum
    /DotumChe
    /EdwardianScriptITC
    /Elephant-Italic
    /Elephant-Regular
    /EngraversMT
    /ErasITC-Bold
    /ErasITC-Demi
    /ErasITC-Light
    /ErasITC-Medium
    /EstrangeloEdessa
    /EucrosiaUPC
    /EucrosiaUPCBold
    /EucrosiaUPCBoldItalic
    /EucrosiaUPCItalic
    /FelixTitlingMT
    /FixedMiriamTransparent
    /FootlightMTLight
    /ForteMT
    /FranklinGothic-Book
    /FranklinGothic-BookItalic
    /FranklinGothic-Demi
    /FranklinGothic-DemiCond
    /FranklinGothic-DemiItalic
    /FranklinGothic-Heavy
    /FranklinGothic-HeavyItalic
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumCond
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FrankRuehl
    /FreesiaUPC
    /FreesiaUPCBold
    /FreesiaUPCBoldItalic
    /FreesiaUPCItalic
    /FreestyleScript-Regular
    /FrenchScriptMT
    /Garamond
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Italic
    /Gautami
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Gigi-Regular
    /GillSansMT
    /GillSansMT-Bold
    /GillSansMT-BoldItalic
    /GillSansMT-Condensed
    /GillSansMT-ExtraCondensedBold
    /GillSansMT-Italic
    /GillSans-UltraBold
    /GillSans-UltraBoldCondensed
    /GloucesterMT-ExtraCondensed
    /GoudyOldStyleT-Bold
    /GoudyOldStyleT-Italic
    /GoudyOldStyleT-Regular
    /GoudyStout
    /Gulim
    /GulimChe
    /Gungsuh
    /GungsuhChe
    /Haettenschweiler
    /HARFKFCPHQ
    /HarlowSolid
    /Harrington
    /HighTowerText-Italic
    /HighTowerText-Reg
    /Impact
    /ImprintMT-Shadow
    /InformalRoman-Regular
    /IrisUPC
    /IrisUPCBold
    /IrisUPCBoldItalic
    /IrisUPCItalic
    /JasmineUPC
    /JasmineUPC-Bold
    /JasmineUPC-BoldItalic
    /JasmineUPC-Italic
    /Jokerman-Regular
    /JuiceITC-Regular
    /Kartika
    /KodchiangUPC
    /KodchiangUPC-Bold
    /KodchiangUPC-BoldItalic
    /KodchiangUPC-Italic
    /KristenITC-Regular
    /KunstlerScript
    /Latha
    /LatinWide
    /LevenimMT
    /LevenimMTBold
    /LilyUPC
    /LilyUPCBold
    /LilyUPCBoldItalic
    /LilyUPCItalic
    /LucidaBright
    /LucidaBright-Demi
    /LucidaBright-DemiItalic
    /LucidaBright-Italic
    /LucidaCalligraphy-Italic
    /LucidaConsole
    /LucidaFax
    /LucidaFax-Demi
    /LucidaFax-DemiItalic
    /LucidaFax-Italic
    /LucidaHandwriting-Italic
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSans-Typewriter
    /LucidaSans-TypewriterBold
    /LucidaSans-TypewriterBoldOblique
    /LucidaSans-TypewriterOblique
    /LucidaSansUnicode
    /Magneto-Bold
    /MaiandraGD-Regular
    /Mangal-Regular
    /MaturaMTScriptCapitals
    /MicrosoftSansSerif
    /MingLiU
    /Miriam
    /MiriamFixed
    /MiriamTransparent
    /Mistral
    /Modern-Regular
    /MonotypeCorsiva
    /MS-Gothic
    /MS-Mincho
    /MSOutlook
    /MS-PGothic
    /MS-PMincho
    /MSReferenceSansSerif
    /MSReferenceSpecialty
    /MS-UIGothic
    /MVBoli
    /Narkisim
    /NiagaraEngraved-Reg
    /NiagaraSolid-Reg
    /notincluded.
    /NSimSun
    /OCRAExtended
    /OldEnglishTextMT
    /Onyx
    /PalaceScriptMT
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /Papyrus-Regular
    /Parchment-Regular
    /Perpetua
    /Perpetua-Bold
    /Perpetua-BoldItalic
    /Perpetua-Italic
    /PerpetuaTitlingMT-Bold
    /PerpetuaTitlingMT-Light
    /Playbill
    /PMingLiU
    /PoorRichard-Regular
    /Pristina-Regular
    /QCF_BSML
    /QCF_P001
    /Qrn_Part
    /Raavi
    /RageItalic
    /Ravie
    /Rockwell
    /Rockwell-Bold
    /Rockwell-BoldItalic
    /Rockwell-Condensed
    /Rockwell-CondensedBold
    /Rockwell-ExtraBold
    /Rockwell-Italic
    /Rod
    /RodTransparent
    /ScriptMTBold
    /SegoeUI-Bold
    /SegoeUI-BoldItalic
    /SegoeUI-Italic
    /SegoeUI-Regular
    /ShowcardGothic-Reg
    /Shruti
    /SimHei
    /SimSun
    /SNames2
    /SnapITC-Regular
    /Stencil
    /Sylfaen
    /SymbolMT
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TempusSansITC
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Tunga-Regular
    /TwCenMT-Bold
    /TwCenMT-BoldItalic
    /TwCenMT-Condensed
    /TwCenMT-CondensedBold
    /TwCenMT-CondensedExtraBold
    /TwCenMT-Italic
    /TwCenMT-Regular
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /VinerHandITC
    /Vivaldii
    /VladimirScript
    /Vrinda
    /Webdings
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Andalus
    /ArabicTransparent
    /ArabicTransparent-Bold
    /SimplifiedArabic
    /SimplifiedArabic-Bold
    /SimplifiedArabicFixed
    /TraditionalArabic
    /TraditionalArabic-Bold
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /AgencyFB-Bold
    /AgencyFB-Reg
    /AharoniBold
    /Algerian
    /AngsanaNew
    /AngsanaNew-Bold
    /AngsanaNew-BoldItalic
    /AngsanaNew-Italic
    /AngsanaUPC
    /AngsanaUPC-Bold
    /AngsanaUPC-BoldItalic
    /AngsanaUPC-Italic
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialRoundedMTBold
    /ArialUnicodeMS
    /BaskOldFace
    /Batang
    /BatangChe
    /Bauhaus93
    /BellMT
    /BellMTBold
    /BellMTItalic
    /BerlinSansFB-Bold
    /BerlinSansFBDemi-Bold
    /BerlinSansFB-Reg
    /BernardMT-Condensed
    /BitstreamVeraSansMono-Bold
    /BitstreamVeraSansMono-BoldOb
    /BitstreamVeraSansMono-Oblique
    /BitstreamVeraSansMono-Roman
    /BlackadderITC-Regular
    /BodoniMT
    /BodoniMTBlack
    /BodoniMTBlack-Italic
    /BodoniMT-Bold
    /BodoniMT-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed
    /BodoniMTCondensed-Bold
    /BodoniMTCondensed-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed-Italic
    /BodoniMT-Italic
    /BodoniMTPosterCompressed
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BookshelfSymbolSeven
    /BradleyHandITC
    /BritannicBold
    /Broadway
    /BrowalliaNew
    /BrowalliaNew-Bold
    /BrowalliaNew-BoldItalic
    /BrowalliaNew-Italic
    /BrowalliaUPC
    /BrowalliaUPC-Bold
    /BrowalliaUPC-BoldItalic
    /BrowalliaUPC-Italic
    /BrushScriptMT
    /Calibri
    /Calibri-Bold
    /Calibri-BoldItalic
    /Calibri-Italic
    /CalifornianFB-Bold
    /CalifornianFB-Italic
    /CalifornianFB-Reg
    /CalisMTBol
    /CalistoMT
    /CalistoMT-BoldItalic
    /CalistoMT-Italic
    /Cambria
    /Cambria-Bold
    /Cambria-BoldItalic
    /Cambria-Italic
    /CambriaMath
    /Candara
    /Candara-Bold
    /Candara-BoldItalic
    /Candara-Italic
    /Castellar
    /Centaur
    /Century
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CenturySchoolbook
    /CenturySchoolbook-Bold
    /CenturySchoolbook-BoldItalic
    /CenturySchoolbook-Italic
    /Chiller-Regular
    /ColonnaMT
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /Consolas
    /Consolas-Bold
    /Consolas-BoldItalic
    /Consolas-Italic
    /Constantia
    /Constantia-Bold
    /Constantia-BoldItalic
    /Constantia-Italic
    /CooperBlack
    /CopperplateGothic-Bold
    /CopperplateGothic-Light
    /Corbel
    /Corbel-Bold
    /Corbel-BoldItalic
    /Corbel-Italic
    /CordiaNew
    /CordiaNew-Bold
    /CordiaNew-BoldItalic
    /CordiaNew-Italic
    /CordiaUPC
    /CordiaUPC-Bold
    /CordiaUPC-BoldItalic
    /CordiaUPC-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /CurlzMT
    /David-Bold
    /David-Reg
    /DavidTransparent
    /DilleniaUPC
    /DilleniaUPCBold
    /DilleniaUPCBoldItalic
    /DilleniaUPCItalic
    /Dotum
    /DotumChe
    /EdwardianScriptITC
    /Elephant-Italic
    /Elephant-Regular
    /EngraversMT
    /ErasITC-Bold
    /ErasITC-Demi
    /ErasITC-Light
    /ErasITC-Medium
    /EstrangeloEdessa
    /EucrosiaUPC
    /EucrosiaUPCBold
    /EucrosiaUPCBoldItalic
    /EucrosiaUPCItalic
    /FelixTitlingMT
    /FixedMiriamTransparent
    /FootlightMTLight
    /ForteMT
    /FranklinGothic-Book
    /FranklinGothic-BookItalic
    /FranklinGothic-Demi
    /FranklinGothic-DemiCond
    /FranklinGothic-DemiItalic
    /FranklinGothic-Heavy
    /FranklinGothic-HeavyItalic
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumCond
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FrankRuehl
    /FreesiaUPC
    /FreesiaUPCBold
    /FreesiaUPCBoldItalic
    /FreesiaUPCItalic
    /FreestyleScript-Regular
    /FrenchScriptMT
    /Garamond
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Italic
    /Gautami
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Gigi-Regular
    /GillSansMT
    /GillSansMT-Bold
    /GillSansMT-BoldItalic
    /GillSansMT-Condensed
    /GillSansMT-ExtraCondensedBold
    /GillSansMT-Italic
    /GillSans-UltraBold
    /GillSans-UltraBoldCondensed
    /GloucesterMT-ExtraCondensed
    /GoudyOldStyleT-Bold
    /GoudyOldStyleT-Italic
    /GoudyOldStyleT-Regular
    /GoudyStout
    /Gulim
    /GulimChe
    /Gungsuh
    /GungsuhChe
    /Haettenschweiler
    /HARFKFCPHQ
    /HarlowSolid
    /Harrington
    /HighTowerText-Italic
    /HighTowerText-Reg
    /Impact
    /ImprintMT-Shadow
    /InformalRoman-Regular
    /IrisUPC
    /IrisUPCBold
    /IrisUPCBoldItalic
    /IrisUPCItalic
    /JasmineUPC
    /JasmineUPC-Bold
    /JasmineUPC-BoldItalic
    /JasmineUPC-Italic
    /Jokerman-Regular
    /JuiceITC-Regular
    /Kartika
    /KodchiangUPC
    /KodchiangUPC-Bold
    /KodchiangUPC-BoldItalic
    /KodchiangUPC-Italic
    /KristenITC-Regular
    /KunstlerScript
    /Latha
    /LatinWide
    /LevenimMT
    /LevenimMTBold
    /LilyUPC
    /LilyUPCBold
    /LilyUPCBoldItalic
    /LilyUPCItalic
    /LucidaBright
    /LucidaBright-Demi
    /LucidaBright-DemiItalic
    /LucidaBright-Italic
    /LucidaCalligraphy-Italic
    /LucidaConsole
    /LucidaFax
    /LucidaFax-Demi
    /LucidaFax-DemiItalic
    /LucidaFax-Italic
    /LucidaHandwriting-Italic
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSans-Typewriter
    /LucidaSans-TypewriterBold
    /LucidaSans-TypewriterBoldOblique
    /LucidaSans-TypewriterOblique
    /LucidaSansUnicode
    /Magneto-Bold
    /MaiandraGD-Regular
    /Mangal-Regular
    /MaturaMTScriptCapitals
    /MicrosoftSansSerif
    /MingLiU
    /Miriam
    /MiriamFixed
    /MiriamTransparent
    /Mistral
    /Modern-Regular
    /MonotypeCorsiva
    /MS-Gothic
    /MS-Mincho
    /MSOutlook
    /MS-PGothic
    /MS-PMincho
    /MSReferenceSansSerif
    /MSReferenceSpecialty
    /MS-UIGothic
    /MVBoli
    /Narkisim
    /NiagaraEngraved-Reg
    /NiagaraSolid-Reg
    /notincluded.
    /NSimSun
    /OCRAExtended
    /OldEnglishTextMT
    /Onyx
    /PalaceScriptMT
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /Papyrus-Regular
    /Parchment-Regular
    /Perpetua
    /Perpetua-Bold
    /Perpetua-BoldItalic
    /Perpetua-Italic
    /PerpetuaTitlingMT-Bold
    /PerpetuaTitlingMT-Light
    /Playbill
    /PMingLiU
    /PoorRichard-Regular
    /Pristina-Regular
    /QCF_BSML
    /QCF_P001
    /Qrn_Part
    /Raavi
    /RageItalic
    /Ravie
    /Rockwell
    /Rockwell-Bold
    /Rockwell-BoldItalic
    /Rockwell-Condensed
    /Rockwell-CondensedBold
    /Rockwell-ExtraBold
    /Rockwell-Italic
    /Rod
    /RodTransparent
    /ScriptMTBold
    /SegoeUI-Bold
    /SegoeUI-BoldItalic
    /SegoeUI-Italic
    /SegoeUI-Regular
    /ShowcardGothic-Reg
    /Shruti
    /SimHei
    /SimSun
    /SNames2
    /SnapITC-Regular
    /Stencil
    /Sylfaen
    /SymbolMT
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TempusSansITC
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Tunga-Regular
    /TwCenMT-Bold
    /TwCenMT-BoldItalic
    /TwCenMT-Condensed
    /TwCenMT-CondensedBold
    /TwCenMT-CondensedExtraBold
    /TwCenMT-Italic
    /TwCenMT-Regular
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /VinerHandITC
    /Vivaldii
    /VladimirScript
    /Vrinda
    /Webdings
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Andalus
    /ArabicTransparent
    /ArabicTransparent-Bold
    /SimplifiedArabic
    /SimplifiedArabic-Bold
    /SimplifiedArabicFixed
    /TraditionalArabic
    /TraditionalArabic-Bold
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /AgencyFB-Bold
    /AgencyFB-Reg
    /AharoniBold
    /Algerian
    /AngsanaNew
    /AngsanaNew-Bold
    /AngsanaNew-BoldItalic
    /AngsanaNew-Italic
    /AngsanaUPC
    /AngsanaUPC-Bold
    /AngsanaUPC-BoldItalic
    /AngsanaUPC-Italic
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialRoundedMTBold
    /ArialUnicodeMS
    /BaskOldFace
    /Batang
    /BatangChe
    /Bauhaus93
    /BellMT
    /BellMTBold
    /BellMTItalic
    /BerlinSansFB-Bold
    /BerlinSansFBDemi-Bold
    /BerlinSansFB-Reg
    /BernardMT-Condensed
    /BitstreamVeraSansMono-Bold
    /BitstreamVeraSansMono-BoldOb
    /BitstreamVeraSansMono-Oblique
    /BitstreamVeraSansMono-Roman
    /BlackadderITC-Regular
    /BodoniMT
    /BodoniMTBlack
    /BodoniMTBlack-Italic
    /BodoniMT-Bold
    /BodoniMT-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed
    /BodoniMTCondensed-Bold
    /BodoniMTCondensed-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed-Italic
    /BodoniMT-Italic
    /BodoniMTPosterCompressed
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BookshelfSymbolSeven
    /BradleyHandITC
    /BritannicBold
    /Broadway
    /BrowalliaNew
    /BrowalliaNew-Bold
    /BrowalliaNew-BoldItalic
    /BrowalliaNew-Italic
    /BrowalliaUPC
    /BrowalliaUPC-Bold
    /BrowalliaUPC-BoldItalic
    /BrowalliaUPC-Italic
    /BrushScriptMT
    /Calibri
    /Calibri-Bold
    /Calibri-BoldItalic
    /Calibri-Italic
    /CalifornianFB-Bold
    /CalifornianFB-Italic
    /CalifornianFB-Reg
    /CalisMTBol
    /CalistoMT
    /CalistoMT-BoldItalic
    /CalistoMT-Italic
    /Cambria
    /Cambria-Bold
    /Cambria-BoldItalic
    /Cambria-Italic
    /CambriaMath
    /Candara
    /Candara-Bold
    /Candara-BoldItalic
    /Candara-Italic
    /Castellar
    /Centaur
    /Century
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CenturySchoolbook
    /CenturySchoolbook-Bold
    /CenturySchoolbook-BoldItalic
    /CenturySchoolbook-Italic
    /Chiller-Regular
    /ColonnaMT
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /Consolas
    /Consolas-Bold
    /Consolas-BoldItalic
    /Consolas-Italic
    /Constantia
    /Constantia-Bold
    /Constantia-BoldItalic
    /Constantia-Italic
    /CooperBlack
    /CopperplateGothic-Bold
    /CopperplateGothic-Light
    /Corbel
    /Corbel-Bold
    /Corbel-BoldItalic
    /Corbel-Italic
    /CordiaNew
    /CordiaNew-Bold
    /CordiaNew-BoldItalic
    /CordiaNew-Italic
    /CordiaUPC
    /CordiaUPC-Bold
    /CordiaUPC-BoldItalic
    /CordiaUPC-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /CurlzMT
    /David-Bold
    /David-Reg
    /DavidTransparent
    /DilleniaUPC
    /DilleniaUPCBold
    /DilleniaUPCBoldItalic
    /DilleniaUPCItalic
    /Dotum
    /DotumChe
    /EdwardianScriptITC
    /Elephant-Italic
    /Elephant-Regular
    /EngraversMT
    /ErasITC-Bold
    /ErasITC-Demi
    /ErasITC-Light
    /ErasITC-Medium
    /EstrangeloEdessa
    /EucrosiaUPC
    /EucrosiaUPCBold
    /EucrosiaUPCBoldItalic
    /EucrosiaUPCItalic
    /FelixTitlingMT
    /FixedMiriamTransparent
    /FootlightMTLight
    /ForteMT
    /FranklinGothic-Book
    /FranklinGothic-BookItalic
    /FranklinGothic-Demi
    /FranklinGothic-DemiCond
    /FranklinGothic-DemiItalic
    /FranklinGothic-Heavy
    /FranklinGothic-HeavyItalic
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumCond
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FrankRuehl
    /FreesiaUPC
    /FreesiaUPCBold
    /FreesiaUPCBoldItalic
    /FreesiaUPCItalic
    /FreestyleScript-Regular
    /FrenchScriptMT
    /Garamond
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Italic
    /Gautami
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Gigi-Regular
    /GillSansMT
    /GillSansMT-Bold
    /GillSansMT-BoldItalic
    /GillSansMT-Condensed
    /GillSansMT-ExtraCondensedBold
    /GillSansMT-Italic
    /GillSans-UltraBold
    /GillSans-UltraBoldCondensed
    /GloucesterMT-ExtraCondensed
    /GoudyOldStyleT-Bold
    /GoudyOldStyleT-Italic
    /GoudyOldStyleT-Regular
    /GoudyStout
    /Gulim
    /GulimChe
    /Gungsuh
    /GungsuhChe
    /Haettenschweiler
    /HARFKFCPHQ
    /HarlowSolid
    /Harrington
    /HighTowerText-Italic
    /HighTowerText-Reg
    /Impact
    /ImprintMT-Shadow
    /InformalRoman-Regular
    /IrisUPC
    /IrisUPCBold
    /IrisUPCBoldItalic
    /IrisUPCItalic
    /JasmineUPC
    /JasmineUPC-Bold
    /JasmineUPC-BoldItalic
    /JasmineUPC-Italic
    /Jokerman-Regular
    /JuiceITC-Regular
    /Kartika
    /KodchiangUPC
    /KodchiangUPC-Bold
    /KodchiangUPC-BoldItalic
    /KodchiangUPC-Italic
    /KristenITC-Regular
    /KunstlerScript
    /Latha
    /LatinWide
    /LevenimMT
    /LevenimMTBold
    /LilyUPC
    /LilyUPCBold
    /LilyUPCBoldItalic
    /LilyUPCItalic
    /LucidaBright
    /LucidaBright-Demi
    /LucidaBright-DemiItalic
    /LucidaBright-Italic
    /LucidaCalligraphy-Italic
    /LucidaConsole
    /LucidaFax
    /LucidaFax-Demi
    /LucidaFax-DemiItalic
    /LucidaFax-Italic
    /LucidaHandwriting-Italic
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSans-Typewriter
    /LucidaSans-TypewriterBold
    /LucidaSans-TypewriterBoldOblique
    /LucidaSans-TypewriterOblique
    /LucidaSansUnicode
    /Magneto-Bold
    /MaiandraGD-Regular
    /Mangal-Regular
    /MaturaMTScriptCapitals
    /MicrosoftSansSerif
    /MingLiU
    /Miriam
    /MiriamFixed
    /MiriamTransparent
    /Mistral
    /Modern-Regular
    /MonotypeCorsiva
    /MS-Gothic
    /MS-Mincho
    /MSOutlook
    /MS-PGothic
    /MS-PMincho
    /MSReferenceSansSerif
    /MSReferenceSpecialty
    /MS-UIGothic
    /MVBoli
    /Narkisim
    /NiagaraEngraved-Reg
    /NiagaraSolid-Reg
    /notincluded.
    /NSimSun
    /OCRAExtended
    /OldEnglishTextMT
    /Onyx
    /PalaceScriptMT
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /Papyrus-Regular
    /Parchment-Regular
    /Perpetua
    /Perpetua-Bold
    /Perpetua-BoldItalic
    /Perpetua-Italic
    /PerpetuaTitlingMT-Bold
    /PerpetuaTitlingMT-Light
    /Playbill
    /PMingLiU
    /PoorRichard-Regular
    /Pristina-Regular
    /QCF_BSML
    /QCF_P001
    /Qrn_Part
    /Raavi
    /RageItalic
    /Ravie
    /Rockwell
    /Rockwell-Bold
    /Rockwell-BoldItalic
    /Rockwell-Condensed
    /Rockwell-CondensedBold
    /Rockwell-ExtraBold
    /Rockwell-Italic
    /Rod
    /RodTransparent
    /ScriptMTBold
    /SegoeUI-Bold
    /SegoeUI-BoldItalic
    /SegoeUI-Italic
    /SegoeUI-Regular
    /ShowcardGothic-Reg
    /Shruti
    /SimHei
    /SimSun
    /SNames2
    /SnapITC-Regular
    /Stencil
    /Sylfaen
    /SymbolMT
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TempusSansITC
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Tunga-Regular
    /TwCenMT-Bold
    /TwCenMT-BoldItalic
    /TwCenMT-Condensed
    /TwCenMT-CondensedBold
    /TwCenMT-CondensedExtraBold
    /TwCenMT-Italic
    /TwCenMT-Regular
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /VinerHandITC
    /Vivaldii
    /VladimirScript
    /Vrinda
    /Webdings
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Andalus
    /ArabicTransparent
    /ArabicTransparent-Bold
    /SimplifiedArabic
    /SimplifiedArabic-Bold
    /SimplifiedArabicFixed
    /TraditionalArabic
    /TraditionalArabic-Bold
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /AgencyFB-Bold
    /AgencyFB-Reg
    /AharoniBold
    /Algerian
    /AngsanaNew
    /AngsanaNew-Bold
    /AngsanaNew-BoldItalic
    /AngsanaNew-Italic
    /AngsanaUPC
    /AngsanaUPC-Bold
    /AngsanaUPC-BoldItalic
    /AngsanaUPC-Italic
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialRoundedMTBold
    /ArialUnicodeMS
    /BaskOldFace
    /Batang
    /BatangChe
    /Bauhaus93
    /BellMT
    /BellMTBold
    /BellMTItalic
    /BerlinSansFB-Bold
    /BerlinSansFBDemi-Bold
    /BerlinSansFB-Reg
    /BernardMT-Condensed
    /BitstreamVeraSansMono-Bold
    /BitstreamVeraSansMono-BoldOb
    /BitstreamVeraSansMono-Oblique
    /BitstreamVeraSansMono-Roman
    /BlackadderITC-Regular
    /BodoniMT
    /BodoniMTBlack
    /BodoniMTBlack-Italic
    /BodoniMT-Bold
    /BodoniMT-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed
    /BodoniMTCondensed-Bold
    /BodoniMTCondensed-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed-Italic
    /BodoniMT-Italic
    /BodoniMTPosterCompressed
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BookshelfSymbolSeven
    /BradleyHandITC
    /BritannicBold
    /Broadway
    /BrowalliaNew
    /BrowalliaNew-Bold
    /BrowalliaNew-BoldItalic
    /BrowalliaNew-Italic
    /BrowalliaUPC
    /BrowalliaUPC-Bold
    /BrowalliaUPC-BoldItalic
    /BrowalliaUPC-Italic
    /BrushScriptMT
    /Calibri
    /Calibri-Bold
    /Calibri-BoldItalic
    /Calibri-Italic
    /CalifornianFB-Bold
    /CalifornianFB-Italic
    /CalifornianFB-Reg
    /CalisMTBol
    /CalistoMT
    /CalistoMT-BoldItalic
    /CalistoMT-Italic
    /Cambria
    /Cambria-Bold
    /Cambria-BoldItalic
    /Cambria-Italic
    /CambriaMath
    /Candara
    /Candara-Bold
    /Candara-BoldItalic
    /Candara-Italic
    /Castellar
    /Centaur
    /Century
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CenturySchoolbook
    /CenturySchoolbook-Bold
    /CenturySchoolbook-BoldItalic
    /CenturySchoolbook-Italic
    /Chiller-Regular
    /ColonnaMT
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /Consolas
    /Consolas-Bold
    /Consolas-BoldItalic
    /Consolas-Italic
    /Constantia
    /Constantia-Bold
    /Constantia-BoldItalic
    /Constantia-Italic
    /CooperBlack
    /CopperplateGothic-Bold
    /CopperplateGothic-Light
    /Corbel
    /Corbel-Bold
    /Corbel-BoldItalic
    /Corbel-Italic
    /CordiaNew
    /CordiaNew-Bold
    /CordiaNew-BoldItalic
    /CordiaNew-Italic
    /CordiaUPC
    /CordiaUPC-Bold
    /CordiaUPC-BoldItalic
    /CordiaUPC-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /CurlzMT
    /David-Bold
    /David-Reg
    /DavidTransparent
    /DilleniaUPC
    /DilleniaUPCBold
    /DilleniaUPCBoldItalic
    /DilleniaUPCItalic
    /Dotum
    /DotumChe
    /EdwardianScriptITC
    /Elephant-Italic
    /Elephant-Regular
    /EngraversMT
    /ErasITC-Bold
    /ErasITC-Demi
    /ErasITC-Light
    /ErasITC-Medium
    /EstrangeloEdessa
    /EucrosiaUPC
    /EucrosiaUPCBold
    /EucrosiaUPCBoldItalic
    /EucrosiaUPCItalic
    /FelixTitlingMT
    /FixedMiriamTransparent
    /FootlightMTLight
    /ForteMT
    /FranklinGothic-Book
    /FranklinGothic-BookItalic
    /FranklinGothic-Demi
    /FranklinGothic-DemiCond
    /FranklinGothic-DemiItalic
    /FranklinGothic-Heavy
    /FranklinGothic-HeavyItalic
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumCond
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FrankRuehl
    /FreesiaUPC
    /FreesiaUPCBold
    /FreesiaUPCBoldItalic
    /FreesiaUPCItalic
    /FreestyleScript-Regular
    /FrenchScriptMT
    /Garamond
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Italic
    /Gautami
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Gigi-Regular
    /GillSansMT
    /GillSansMT-Bold
    /GillSansMT-BoldItalic
    /GillSansMT-Condensed
    /GillSansMT-ExtraCondensedBold
    /GillSansMT-Italic
    /GillSans-UltraBold
    /GillSans-UltraBoldCondensed
    /GloucesterMT-ExtraCondensed
    /GoudyOldStyleT-Bold
    /GoudyOldStyleT-Italic
    /GoudyOldStyleT-Regular
    /GoudyStout
    /Gulim
    /GulimChe
    /Gungsuh
    /GungsuhChe
    /Haettenschweiler
    /HARFKFCPHQ
    /HarlowSolid
    /Harrington
    /HighTowerText-Italic
    /HighTowerText-Reg
    /Impact
    /ImprintMT-Shadow
    /InformalRoman-Regular
    /IrisUPC
    /IrisUPCBold
    /IrisUPCBoldItalic
    /IrisUPCItalic
    /JasmineUPC
    /JasmineUPC-Bold
    /JasmineUPC-BoldItalic
    /JasmineUPC-Italic
    /Jokerman-Regular
    /JuiceITC-Regular
    /Kartika
    /KodchiangUPC
    /KodchiangUPC-Bold
    /KodchiangUPC-BoldItalic
    /KodchiangUPC-Italic
    /KristenITC-Regular
    /KunstlerScript
    /Latha
    /LatinWide
    /LevenimMT
    /LevenimMTBold
    /LilyUPC
    /LilyUPCBold
    /LilyUPCBoldItalic
    /LilyUPCItalic
    /LucidaBright
    /LucidaBright-Demi
    /LucidaBright-DemiItalic
    /LucidaBright-Italic
    /LucidaCalligraphy-Italic
    /LucidaConsole
    /LucidaFax
    /LucidaFax-Demi
    /LucidaFax-DemiItalic
    /LucidaFax-Italic
    /LucidaHandwriting-Italic
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSans-Typewriter
    /LucidaSans-TypewriterBold
    /LucidaSans-TypewriterBoldOblique
    /LucidaSans-TypewriterOblique
    /LucidaSansUnicode
    /Magneto-Bold
    /MaiandraGD-Regular
    /Mangal-Regular
    /MaturaMTScriptCapitals
    /MicrosoftSansSerif
    /MingLiU
    /Miriam
    /MiriamFixed
    /MiriamTransparent
    /Mistral
    /Modern-Regular
    /MonotypeCorsiva
    /MS-Gothic
    /MS-Mincho
    /MSOutlook
    /MS-PGothic
    /MS-PMincho
    /MSReferenceSansSerif
    /MSReferenceSpecialty
    /MS-UIGothic
    /MVBoli
    /Narkisim
    /NiagaraEngraved-Reg
    /NiagaraSolid-Reg
    /notincluded.
    /NSimSun
    /OCRAExtended
    /OldEnglishTextMT
    /Onyx
    /PalaceScriptMT
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /Papyrus-Regular
    /Parchment-Regular
    /Perpetua
    /Perpetua-Bold
    /Perpetua-BoldItalic
    /Perpetua-Italic
    /PerpetuaTitlingMT-Bold
    /PerpetuaTitlingMT-Light
    /Playbill
    /PMingLiU
    /PoorRichard-Regular
    /Pristina-Regular
    /QCF_BSML
    /QCF_P001
    /Qrn_Part
    /Raavi
    /RageItalic
    /Ravie
    /Rockwell
    /Rockwell-Bold
    /Rockwell-BoldItalic
    /Rockwell-Condensed
    /Rockwell-CondensedBold
    /Rockwell-ExtraBold
    /Rockwell-Italic
    /Rod
    /RodTransparent
    /ScriptMTBold
    /SegoeUI-Bold
    /SegoeUI-BoldItalic
    /SegoeUI-Italic
    /SegoeUI-Regular
    /ShowcardGothic-Reg
    /Shruti
    /SimHei
    /SimSun
    /SNames2
    /SnapITC-Regular
    /Stencil
    /Sylfaen
    /SymbolMT
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TempusSansITC
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Tunga-Regular
    /TwCenMT-Bold
    /TwCenMT-BoldItalic
    /TwCenMT-Condensed
    /TwCenMT-CondensedBold
    /TwCenMT-CondensedExtraBold
    /TwCenMT-Italic
    /TwCenMT-Regular
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /VinerHandITC
    /Vivaldii
    /VladimirScript
    /Vrinda
    /Webdings
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Andalus
    /ArabicTransparent
    /ArabicTransparent-Bold
    /SimplifiedArabic
    /SimplifiedArabic-Bold
    /SimplifiedArabicFixed
    /TraditionalArabic
    /TraditionalArabic-Bold
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /AgencyFB-Bold
    /AgencyFB-Reg
    /AharoniBold
    /Algerian
    /AngsanaNew
    /AngsanaNew-Bold
    /AngsanaNew-BoldItalic
    /AngsanaNew-Italic
    /AngsanaUPC
    /AngsanaUPC-Bold
    /AngsanaUPC-BoldItalic
    /AngsanaUPC-Italic
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialRoundedMTBold
    /ArialUnicodeMS
    /BaskOldFace
    /Batang
    /BatangChe
    /Bauhaus93
    /BellMT
    /BellMTBold
    /BellMTItalic
    /BerlinSansFB-Bold
    /BerlinSansFBDemi-Bold
    /BerlinSansFB-Reg
    /BernardMT-Condensed
    /BitstreamVeraSansMono-Bold
    /BitstreamVeraSansMono-BoldOb
    /BitstreamVeraSansMono-Oblique
    /BitstreamVeraSansMono-Roman
    /BlackadderITC-Regular
    /BodoniMT
    /BodoniMTBlack
    /BodoniMTBlack-Italic
    /BodoniMT-Bold
    /BodoniMT-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed
    /BodoniMTCondensed-Bold
    /BodoniMTCondensed-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed-Italic
    /BodoniMT-Italic
    /BodoniMTPosterCompressed
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BookshelfSymbolSeven
    /BradleyHandITC
    /BritannicBold
    /Broadway
    /BrowalliaNew
    /BrowalliaNew-Bold
    /BrowalliaNew-BoldItalic
    /BrowalliaNew-Italic
    /BrowalliaUPC
    /BrowalliaUPC-Bold
    /BrowalliaUPC-BoldItalic
    /BrowalliaUPC-Italic
    /BrushScriptMT
    /Calibri
    /Calibri-Bold
    /Calibri-BoldItalic
    /Calibri-Italic
    /CalifornianFB-Bold
    /CalifornianFB-Italic
    /CalifornianFB-Reg
    /CalisMTBol
    /CalistoMT
    /CalistoMT-BoldItalic
    /CalistoMT-Italic
    /Cambria
    /Cambria-Bold
    /Cambria-BoldItalic
    /Cambria-Italic
    /CambriaMath
    /Candara
    /Candara-Bold
    /Candara-BoldItalic
    /Candara-Italic
    /Castellar
    /Centaur
    /Century
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CenturySchoolbook
    /CenturySchoolbook-Bold
    /CenturySchoolbook-BoldItalic
    /CenturySchoolbook-Italic
    /Chiller-Regular
    /ColonnaMT
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /Consolas
    /Consolas-Bold
    /Consolas-BoldItalic
    /Consolas-Italic
    /Constantia
    /Constantia-Bold
    /Constantia-BoldItalic
    /Constantia-Italic
    /CooperBlack
    /CopperplateGothic-Bold
    /CopperplateGothic-Light
    /Corbel
    /Corbel-Bold
    /Corbel-BoldItalic
    /Corbel-Italic
    /CordiaNew
    /CordiaNew-Bold
    /CordiaNew-BoldItalic
    /CordiaNew-Italic
    /CordiaUPC
    /CordiaUPC-Bold
    /CordiaUPC-BoldItalic
    /CordiaUPC-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /CurlzMT
    /David-Bold
    /David-Reg
    /DavidTransparent
    /DilleniaUPC
    /DilleniaUPCBold
    /DilleniaUPCBoldItalic
    /DilleniaUPCItalic
    /Dotum
    /DotumChe
    /EdwardianScriptITC
    /Elephant-Italic
    /Elephant-Regular
    /EngraversMT
    /ErasITC-Bold
    /ErasITC-Demi
    /ErasITC-Light
    /ErasITC-Medium
    /EstrangeloEdessa
    /EucrosiaUPC
    /EucrosiaUPCBold
    /EucrosiaUPCBoldItalic
    /EucrosiaUPCItalic
    /FelixTitlingMT
    /FixedMiriamTransparent
    /FootlightMTLight
    /ForteMT
    /FranklinGothic-Book
    /FranklinGothic-BookItalic
    /FranklinGothic-Demi
    /FranklinGothic-DemiCond
    /FranklinGothic-DemiItalic
    /FranklinGothic-Heavy
    /FranklinGothic-HeavyItalic
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumCond
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FrankRuehl
    /FreesiaUPC
    /FreesiaUPCBold
    /FreesiaUPCBoldItalic
    /FreesiaUPCItalic
    /FreestyleScript-Regular
    /FrenchScriptMT
    /Garamond
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Italic
    /Gautami
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Gigi-Regular
    /GillSansMT
    /GillSansMT-Bold
    /GillSansMT-BoldItalic
    /GillSansMT-Condensed
    /GillSansMT-ExtraCondensedBold
    /GillSansMT-Italic
    /GillSans-UltraBold
    /GillSans-UltraBoldCondensed
    /GloucesterMT-ExtraCondensed
    /GoudyOldStyleT-Bold
    /GoudyOldStyleT-Italic
    /GoudyOldStyleT-Regular
    /GoudyStout
    /Gulim
    /GulimChe
    /Gungsuh
    /GungsuhChe
    /Haettenschweiler
    /HARFKFCPHQ
    /HarlowSolid
    /Harrington
    /HighTowerText-Italic
    /HighTowerText-Reg
    /Impact
    /ImprintMT-Shadow
    /InformalRoman-Regular
    /IrisUPC
    /IrisUPCBold
    /IrisUPCBoldItalic
    /IrisUPCItalic
    /JasmineUPC
    /JasmineUPC-Bold
    /JasmineUPC-BoldItalic
    /JasmineUPC-Italic
    /Jokerman-Regular
    /JuiceITC-Regular
    /Kartika
    /KodchiangUPC
    /KodchiangUPC-Bold
    /KodchiangUPC-BoldItalic
    /KodchiangUPC-Italic
    /KristenITC-Regular
    /KunstlerScript
    /Latha
    /LatinWide
    /LevenimMT
    /LevenimMTBold
    /LilyUPC
    /LilyUPCBold
    /LilyUPCBoldItalic
    /LilyUPCItalic
    /LucidaBright
    /LucidaBright-Demi
    /LucidaBright-DemiItalic
    /LucidaBright-Italic
    /LucidaCalligraphy-Italic
    /LucidaConsole
    /LucidaFax
    /LucidaFax-Demi
    /LucidaFax-DemiItalic
    /LucidaFax-Italic
    /LucidaHandwriting-Italic
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSans-Typewriter
    /LucidaSans-TypewriterBold
    /LucidaSans-TypewriterBoldOblique
    /LucidaSans-TypewriterOblique
    /LucidaSansUnicode
    /Magneto-Bold
    /MaiandraGD-Regular
    /Mangal-Regular
    /MaturaMTScriptCapitals
    /MicrosoftSansSerif
    /MingLiU
    /Miriam
    /MiriamFixed
    /MiriamTransparent
    /Mistral
    /Modern-Regular
    /MonotypeCorsiva
    /MS-Gothic
    /MS-Mincho
    /MSOutlook
    /MS-PGothic
    /MS-PMincho
    /MSReferenceSansSerif
    /MSReferenceSpecialty
    /MS-UIGothic
    /MVBoli
    /Narkisim
    /NiagaraEngraved-Reg
    /NiagaraSolid-Reg
    /notincluded.
    /NSimSun
    /OCRAExtended
    /OldEnglishTextMT
    /Onyx
    /PalaceScriptMT
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /Papyrus-Regular
    /Parchment-Regular
    /Perpetua
    /Perpetua-Bold
    /Perpetua-BoldItalic
    /Perpetua-Italic
    /PerpetuaTitlingMT-Bold
    /PerpetuaTitlingMT-Light
    /Playbill
    /PMingLiU
    /PoorRichard-Regular
    /Pristina-Regular
    /QCF_BSML
    /QCF_P001
    /Qrn_Part
    /Raavi
    /RageItalic
    /Ravie
    /Rockwell
    /Rockwell-Bold
    /Rockwell-BoldItalic
    /Rockwell-Condensed
    /Rockwell-CondensedBold
    /Rockwell-ExtraBold
    /Rockwell-Italic
    /Rod
    /RodTransparent
    /ScriptMTBold
    /SegoeUI-Bold
    /SegoeUI-BoldItalic
    /SegoeUI-Italic
    /SegoeUI-Regular
    /ShowcardGothic-Reg
    /Shruti
    /SimHei
    /SimSun
    /SNames2
    /SnapITC-Regular
    /Stencil
    /Sylfaen
    /SymbolMT
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TempusSansITC
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Tunga-Regular
    /TwCenMT-Bold
    /TwCenMT-BoldItalic
    /TwCenMT-Condensed
    /TwCenMT-CondensedBold
    /TwCenMT-CondensedExtraBold
    /TwCenMT-Italic
    /TwCenMT-Regular
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /VinerHandITC
    /Vivaldii
    /VladimirScript
    /Vrinda
    /Webdings
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Andalus
    /ArabicTransparent
    /ArabicTransparent-Bold
    /SimplifiedArabic
    /SimplifiedArabic-Bold
    /SimplifiedArabicFixed
    /TraditionalArabic
    /TraditionalArabic-Bold
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /AgencyFB-Bold
    /AgencyFB-Reg
    /AharoniBold
    /Algerian
    /AngsanaNew
    /AngsanaNew-Bold
    /AngsanaNew-BoldItalic
    /AngsanaNew-Italic
    /AngsanaUPC
    /AngsanaUPC-Bold
    /AngsanaUPC-BoldItalic
    /AngsanaUPC-Italic
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialRoundedMTBold
    /ArialUnicodeMS
    /BaskOldFace
    /Batang
    /BatangChe
    /Bauhaus93
    /BellMT
    /BellMTBold
    /BellMTItalic
    /BerlinSansFB-Bold
    /BerlinSansFBDemi-Bold
    /BerlinSansFB-Reg
    /BernardMT-Condensed
    /BitstreamVeraSansMono-Bold
    /BitstreamVeraSansMono-BoldOb
    /BitstreamVeraSansMono-Oblique
    /BitstreamVeraSansMono-Roman
    /BlackadderITC-Regular
    /BodoniMT
    /BodoniMTBlack
    /BodoniMTBlack-Italic
    /BodoniMT-Bold
    /BodoniMT-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed
    /BodoniMTCondensed-Bold
    /BodoniMTCondensed-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed-Italic
    /BodoniMT-Italic
    /BodoniMTPosterCompressed
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BookshelfSymbolSeven
    /BradleyHandITC
    /BritannicBold
    /Broadway
    /BrowalliaNew
    /BrowalliaNew-Bold
    /BrowalliaNew-BoldItalic
    /BrowalliaNew-Italic
    /BrowalliaUPC
    /BrowalliaUPC-Bold
    /BrowalliaUPC-BoldItalic
    /BrowalliaUPC-Italic
    /BrushScriptMT
    /Calibri
    /Calibri-Bold
    /Calibri-BoldItalic
    /Calibri-Italic
    /CalifornianFB-Bold
    /CalifornianFB-Italic
    /CalifornianFB-Reg
    /CalisMTBol
    /CalistoMT
    /CalistoMT-BoldItalic
    /CalistoMT-Italic
    /Cambria
    /Cambria-Bold
    /Cambria-BoldItalic
    /Cambria-Italic
    /CambriaMath
    /Candara
    /Candara-Bold
    /Candara-BoldItalic
    /Candara-Italic
    /Castellar
    /Centaur
    /Century
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CenturySchoolbook
    /CenturySchoolbook-Bold
    /CenturySchoolbook-BoldItalic
    /CenturySchoolbook-Italic
    /Chiller-Regular
    /ColonnaMT
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /Consolas
    /Consolas-Bold
    /Consolas-BoldItalic
    /Consolas-Italic
    /Constantia
    /Constantia-Bold
    /Constantia-BoldItalic
    /Constantia-Italic
    /CooperBlack
    /CopperplateGothic-Bold
    /CopperplateGothic-Light
    /Corbel
    /Corbel-Bold
    /Corbel-BoldItalic
    /Corbel-Italic
    /CordiaNew
    /CordiaNew-Bold
    /CordiaNew-BoldItalic
    /CordiaNew-Italic
    /CordiaUPC
    /CordiaUPC-Bold
    /CordiaUPC-BoldItalic
    /CordiaUPC-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /CurlzMT
    /David-Bold
    /David-Reg
    /DavidTransparent
    /DilleniaUPC
    /DilleniaUPCBold
    /DilleniaUPCBoldItalic
    /DilleniaUPCItalic
    /Dotum
    /DotumChe
    /EdwardianScriptITC
    /Elephant-Italic
    /Elephant-Regular
    /EngraversMT
    /ErasITC-Bold
    /ErasITC-Demi
    /ErasITC-Light
    /ErasITC-Medium
    /EstrangeloEdessa
    /EucrosiaUPC
    /EucrosiaUPCBold
    /EucrosiaUPCBoldItalic
    /EucrosiaUPCItalic
    /FelixTitlingMT
    /FixedMiriamTransparent
    /FootlightMTLight
    /ForteMT
    /FranklinGothic-Book
    /FranklinGothic-BookItalic
    /FranklinGothic-Demi
    /FranklinGothic-DemiCond
    /FranklinGothic-DemiItalic
    /FranklinGothic-Heavy
    /FranklinGothic-HeavyItalic
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumCond
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FrankRuehl
    /FreesiaUPC
    /FreesiaUPCBold
    /FreesiaUPCBoldItalic
    /FreesiaUPCItalic
    /FreestyleScript-Regular
    /FrenchScriptMT
    /Garamond
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Italic
    /Gautami
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Gigi-Regular
    /GillSansMT
    /GillSansMT-Bold
    /GillSansMT-BoldItalic
    /GillSansMT-Condensed
    /GillSansMT-ExtraCondensedBold
    /GillSansMT-Italic
    /GillSans-UltraBold
    /GillSans-UltraBoldCondensed
    /GloucesterMT-ExtraCondensed
    /GoudyOldStyleT-Bold
    /GoudyOldStyleT-Italic
    /GoudyOldStyleT-Regular
    /GoudyStout
    /Gulim
    /GulimChe
    /Gungsuh
    /GungsuhChe
    /Haettenschweiler
    /HARFKFCPHQ
    /HarlowSolid
    /Harrington
    /HighTowerText-Italic
    /HighTowerText-Reg
    /Impact
    /ImprintMT-Shadow
    /InformalRoman-Regular
    /IrisUPC
    /IrisUPCBold
    /IrisUPCBoldItalic
    /IrisUPCItalic
    /JasmineUPC
    /JasmineUPC-Bold
    /JasmineUPC-BoldItalic
    /JasmineUPC-Italic
    /Jokerman-Regular
    /JuiceITC-Regular
    /Kartika
    /KodchiangUPC
    /KodchiangUPC-Bold
    /KodchiangUPC-BoldItalic
    /KodchiangUPC-Italic
    /KristenITC-Regular
    /KunstlerScript
    /Latha
    /LatinWide
    /LevenimMT
    /LevenimMTBold
    /LilyUPC
    /LilyUPCBold
    /LilyUPCBoldItalic
    /LilyUPCItalic
    /LucidaBright
    /LucidaBright-Demi
    /LucidaBright-DemiItalic
    /LucidaBright-Italic
    /LucidaCalligraphy-Italic
    /LucidaConsole
    /LucidaFax
    /LucidaFax-Demi
    /LucidaFax-DemiItalic
    /LucidaFax-Italic
    /LucidaHandwriting-Italic
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSans-Typewriter
    /LucidaSans-TypewriterBold
    /LucidaSans-TypewriterBoldOblique
    /LucidaSans-TypewriterOblique
    /LucidaSansUnicode
    /Magneto-Bold
    /MaiandraGD-Regular
    /Mangal-Regular
    /MaturaMTScriptCapitals
    /MicrosoftSansSerif
    /MingLiU
    /Miriam
    /MiriamFixed
    /MiriamTransparent
    /Mistral
    /Modern-Regular
    /MonotypeCorsiva
    /MS-Gothic
    /MS-Mincho
    /MSOutlook
    /MS-PGothic
    /MS-PMincho
    /MSReferenceSansSerif
    /MSReferenceSpecialty
    /MS-UIGothic
    /MVBoli
    /Narkisim
    /NiagaraEngraved-Reg
    /NiagaraSolid-Reg
    /notincluded.
    /NSimSun
    /OCRAExtended
    /OldEnglishTextMT
    /Onyx
    /PalaceScriptMT
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /Papyrus-Regular
    /Parchment-Regular
    /Perpetua
    /Perpetua-Bold
    /Perpetua-BoldItalic
    /Perpetua-Italic
    /PerpetuaTitlingMT-Bold
    /PerpetuaTitlingMT-Light
    /Playbill
    /PMingLiU
    /PoorRichard-Regular
    /Pristina-Regular
    /QCF_BSML
    /QCF_P001
    /Qrn_Part
    /Raavi
    /RageItalic
    /Ravie
    /Rockwell
    /Rockwell-Bold
    /Rockwell-BoldItalic
    /Rockwell-Condensed
    /Rockwell-CondensedBold
    /Rockwell-ExtraBold
    /Rockwell-Italic
    /Rod
    /RodTransparent
    /ScriptMTBold
    /SegoeUI-Bold
    /SegoeUI-BoldItalic
    /SegoeUI-Italic
    /SegoeUI-Regular
    /ShowcardGothic-Reg
    /Shruti
    /SimHei
    /SimSun
    /SNames2
    /SnapITC-Regular
    /Stencil
    /Sylfaen
    /SymbolMT
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TempusSansITC
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Tunga-Regular
    /TwCenMT-Bold
    /TwCenMT-BoldItalic
    /TwCenMT-Condensed
    /TwCenMT-CondensedBold
    /TwCenMT-CondensedExtraBold
    /TwCenMT-Italic
    /TwCenMT-Regular
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /VinerHandITC
    /Vivaldii
    /VladimirScript
    /Vrinda
    /Webdings
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Andalus
    /ArabicTransparent
    /ArabicTransparent-Bold
    /SimplifiedArabic
    /SimplifiedArabic-Bold
    /SimplifiedArabicFixed
    /TraditionalArabic
    /TraditionalArabic-Bold
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /AgencyFB-Bold
    /AgencyFB-Reg
    /AharoniBold
    /Algerian
    /AngsanaNew
    /AngsanaNew-Bold
    /AngsanaNew-BoldItalic
    /AngsanaNew-Italic
    /AngsanaUPC
    /AngsanaUPC-Bold
    /AngsanaUPC-BoldItalic
    /AngsanaUPC-Italic
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialRoundedMTBold
    /ArialUnicodeMS
    /BaskOldFace
    /Batang
    /BatangChe
    /Bauhaus93
    /BellMT
    /BellMTBold
    /BellMTItalic
    /BerlinSansFB-Bold
    /BerlinSansFBDemi-Bold
    /BerlinSansFB-Reg
    /BernardMT-Condensed
    /BitstreamVeraSansMono-Bold
    /BitstreamVeraSansMono-BoldOb
    /BitstreamVeraSansMono-Oblique
    /BitstreamVeraSansMono-Roman
    /BlackadderITC-Regular
    /BodoniMT
    /BodoniMTBlack
    /BodoniMTBlack-Italic
    /BodoniMT-Bold
    /BodoniMT-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed
    /BodoniMTCondensed-Bold
    /BodoniMTCondensed-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed-Italic
    /BodoniMT-Italic
    /BodoniMTPosterCompressed
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BookshelfSymbolSeven
    /BradleyHandITC
    /BritannicBold
    /Broadway
    /BrowalliaNew
    /BrowalliaNew-Bold
    /BrowalliaNew-BoldItalic
    /BrowalliaNew-Italic
    /BrowalliaUPC
    /BrowalliaUPC-Bold
    /BrowalliaUPC-BoldItalic
    /BrowalliaUPC-Italic
    /BrushScriptMT
    /Calibri
    /Calibri-Bold
    /Calibri-BoldItalic
    /Calibri-Italic
    /CalifornianFB-Bold
    /CalifornianFB-Italic
    /CalifornianFB-Reg
    /CalisMTBol
    /CalistoMT
    /CalistoMT-BoldItalic
    /CalistoMT-Italic
    /Cambria
    /Cambria-Bold
    /Cambria-BoldItalic
    /Cambria-Italic
    /CambriaMath
    /Candara
    /Candara-Bold
    /Candara-BoldItalic
    /Candara-Italic
    /Castellar
    /Centaur
    /Century
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CenturySchoolbook
    /CenturySchoolbook-Bold
    /CenturySchoolbook-BoldItalic
    /CenturySchoolbook-Italic
    /Chiller-Regular
    /ColonnaMT
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /Consolas
    /Consolas-Bold
    /Consolas-BoldItalic
    /Consolas-Italic
    /Constantia
    /Constantia-Bold
    /Constantia-BoldItalic
    /Constantia-Italic
    /CooperBlack
    /CopperplateGothic-Bold
    /CopperplateGothic-Light
    /Corbel
    /Corbel-Bold
    /Corbel-BoldItalic
    /Corbel-Italic
    /CordiaNew
    /CordiaNew-Bold
    /CordiaNew-BoldItalic
    /CordiaNew-Italic
    /CordiaUPC
    /CordiaUPC-Bold
    /CordiaUPC-BoldItalic
    /CordiaUPC-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /CurlzMT
    /David-Bold
    /David-Reg
    /DavidTransparent
    /DilleniaUPC
    /DilleniaUPCBold
    /DilleniaUPCBoldItalic
    /DilleniaUPCItalic
    /Dotum
    /DotumChe
    /EdwardianScriptITC
    /Elephant-Italic
    /Elephant-Regular
    /EngraversMT
    /ErasITC-Bold
    /ErasITC-Demi
    /ErasITC-Light
    /ErasITC-Medium
    /EstrangeloEdessa
    /EucrosiaUPC
    /EucrosiaUPCBold
    /EucrosiaUPCBoldItalic
    /EucrosiaUPCItalic
    /FelixTitlingMT
    /FixedMiriamTransparent
    /FootlightMTLight
    /ForteMT
    /FranklinGothic-Book
    /FranklinGothic-BookItalic
    /FranklinGothic-Demi
    /FranklinGothic-DemiCond
    /FranklinGothic-DemiItalic
    /FranklinGothic-Heavy
    /FranklinGothic-HeavyItalic
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumCond
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FrankRuehl
    /FreesiaUPC
    /FreesiaUPCBold
    /FreesiaUPCBoldItalic
    /FreesiaUPCItalic
    /FreestyleScript-Regular
    /FrenchScriptMT
    /Garamond
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Italic
    /Gautami
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Gigi-Regular
    /GillSansMT
    /GillSansMT-Bold
    /GillSansMT-BoldItalic
    /GillSansMT-Condensed
    /GillSansMT-ExtraCondensedBold
    /GillSansMT-Italic
    /GillSans-UltraBold
    /GillSans-UltraBoldCondensed
    /GloucesterMT-ExtraCondensed
    /GoudyOldStyleT-Bold
    /GoudyOldStyleT-Italic
    /GoudyOldStyleT-Regular
    /GoudyStout
    /Gulim
    /GulimChe
    /Gungsuh
    /GungsuhChe
    /Haettenschweiler
    /HARFKFCPHQ
    /HarlowSolid
    /Harrington
    /HighTowerText-Italic
    /HighTowerText-Reg
    /Impact
    /ImprintMT-Shadow
    /InformalRoman-Regular
    /IrisUPC
    /IrisUPCBold
    /IrisUPCBoldItalic
    /IrisUPCItalic
    /JasmineUPC
    /JasmineUPC-Bold
    /JasmineUPC-BoldItalic
    /JasmineUPC-Italic
    /Jokerman-Regular
    /JuiceITC-Regular
    /Kartika
    /KodchiangUPC
    /KodchiangUPC-Bold
    /KodchiangUPC-BoldItalic
    /KodchiangUPC-Italic
    /KristenITC-Regular
    /KunstlerScript
    /Latha
    /LatinWide
    /LevenimMT
    /LevenimMTBold
    /LilyUPC
    /LilyUPCBold
    /LilyUPCBoldItalic
    /LilyUPCItalic
    /LucidaBright
    /LucidaBright-Demi
    /LucidaBright-DemiItalic
    /LucidaBright-Italic
    /LucidaCalligraphy-Italic
    /LucidaConsole
    /LucidaFax
    /LucidaFax-Demi
    /LucidaFax-DemiItalic
    /LucidaFax-Italic
    /LucidaHandwriting-Italic
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSans-Typewriter
    /LucidaSans-TypewriterBold
    /LucidaSans-TypewriterBoldOblique
    /LucidaSans-TypewriterOblique
    /LucidaSansUnicode
    /Magneto-Bold
    /MaiandraGD-Regular
    /Mangal-Regular
    /MaturaMTScriptCapitals
    /MicrosoftSansSerif
    /MingLiU
    /Miriam
    /MiriamFixed
    /MiriamTransparent
    /Mistral
    /Modern-Regular
    /MonotypeCorsiva
    /MS-Gothic
    /MS-Mincho
    /MSOutlook
    /MS-PGothic
    /MS-PMincho
    /MSReferenceSansSerif
    /MSReferenceSpecialty
    /MS-UIGothic
    /MVBoli
    /Narkisim
    /NiagaraEngraved-Reg
    /NiagaraSolid-Reg
    /notincluded.
    /NSimSun
    /OCRAExtended
    /OldEnglishTextMT
    /Onyx
    /PalaceScriptMT
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /Papyrus-Regular
    /Parchment-Regular
    /Perpetua
    /Perpetua-Bold
    /Perpetua-BoldItalic
    /Perpetua-Italic
    /PerpetuaTitlingMT-Bold
    /PerpetuaTitlingMT-Light
    /Playbill
    /PMingLiU
    /PoorRichard-Regular
    /Pristina-Regular
    /QCF_BSML
    /QCF_P001
    /Qrn_Part
    /Raavi
    /RageItalic
    /Ravie
    /Rockwell
    /Rockwell-Bold
    /Rockwell-BoldItalic
    /Rockwell-Condensed
    /Rockwell-CondensedBold
    /Rockwell-ExtraBold
    /Rockwell-Italic
    /Rod
    /RodTransparent
    /ScriptMTBold
    /SegoeUI-Bold
    /SegoeUI-BoldItalic
    /SegoeUI-Italic
    /SegoeUI-Regular
    /ShowcardGothic-Reg
    /Shruti
    /SimHei
    /SimSun
    /SNames2
    /SnapITC-Regular
    /Stencil
    /Sylfaen
    /SymbolMT
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TempusSansITC
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Tunga-Regular
    /TwCenMT-Bold
    /TwCenMT-BoldItalic
    /TwCenMT-Condensed
    /TwCenMT-CondensedBold
    /TwCenMT-CondensedExtraBold
    /TwCenMT-Italic
    /TwCenMT-Regular
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /VinerHandITC
    /Vivaldii
    /VladimirScript
    /Vrinda
    /Webdings
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Andalus
    /ArabicTransparent
    /ArabicTransparent-Bold
    /SimplifiedArabic
    /SimplifiedArabic-Bold
    /SimplifiedArabicFixed
    /TraditionalArabic
    /TraditionalArabic-Bold
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /AgencyFB-Bold
    /AgencyFB-Reg
    /AharoniBold
    /Algerian
    /AngsanaNew
    /AngsanaNew-Bold
    /AngsanaNew-BoldItalic
    /AngsanaNew-Italic
    /AngsanaUPC
    /AngsanaUPC-Bold
    /AngsanaUPC-BoldItalic
    /AngsanaUPC-Italic
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialRoundedMTBold
    /ArialUnicodeMS
    /BaskOldFace
    /Batang
    /BatangChe
    /Bauhaus93
    /BellMT
    /BellMTBold
    /BellMTItalic
    /BerlinSansFB-Bold
    /BerlinSansFBDemi-Bold
    /BerlinSansFB-Reg
    /BernardMT-Condensed
    /BitstreamVeraSansMono-Bold
    /BitstreamVeraSansMono-BoldOb
    /BitstreamVeraSansMono-Oblique
    /BitstreamVeraSansMono-Roman
    /BlackadderITC-Regular
    /BodoniMT
    /BodoniMTBlack
    /BodoniMTBlack-Italic
    /BodoniMT-Bold
    /BodoniMT-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed
    /BodoniMTCondensed-Bold
    /BodoniMTCondensed-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed-Italic
    /BodoniMT-Italic
    /BodoniMTPosterCompressed
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BookshelfSymbolSeven
    /BradleyHandITC
    /BritannicBold
    /Broadway
    /BrowalliaNew
    /BrowalliaNew-Bold
    /BrowalliaNew-BoldItalic
    /BrowalliaNew-Italic
    /BrowalliaUPC
    /BrowalliaUPC-Bold
    /BrowalliaUPC-BoldItalic
    /BrowalliaUPC-Italic
    /BrushScriptMT
    /Calibri
    /Calibri-Bold
    /Calibri-BoldItalic
    /Calibri-Italic
    /CalifornianFB-Bold
    /CalifornianFB-Italic
    /CalifornianFB-Reg
    /CalisMTBol
    /CalistoMT
    /CalistoMT-BoldItalic
    /CalistoMT-Italic
    /Cambria
    /Cambria-Bold
    /Cambria-BoldItalic
    /Cambria-Italic
    /CambriaMath
    /Candara
    /Candara-Bold
    /Candara-BoldItalic
    /Candara-Italic
    /Castellar
    /Centaur
    /Century
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CenturySchoolbook
    /CenturySchoolbook-Bold
    /CenturySchoolbook-BoldItalic
    /CenturySchoolbook-Italic
    /Chiller-Regular
    /ColonnaMT
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /Consolas
    /Consolas-Bold
    /Consolas-BoldItalic
    /Consolas-Italic
    /Constantia
    /Constantia-Bold
    /Constantia-BoldItalic
    /Constantia-Italic
    /CooperBlack
    /CopperplateGothic-Bold
    /CopperplateGothic-Light
    /Corbel
    /Corbel-Bold
    /Corbel-BoldItalic
    /Corbel-Italic
    /CordiaNew
    /CordiaNew-Bold
    /CordiaNew-BoldItalic
    /CordiaNew-Italic
    /CordiaUPC
    /CordiaUPC-Bold
    /CordiaUPC-BoldItalic
    /CordiaUPC-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /CurlzMT
    /David-Bold
    /David-Reg
    /DavidTransparent
    /DilleniaUPC
    /DilleniaUPCBold
    /DilleniaUPCBoldItalic
    /DilleniaUPCItalic
    /Dotum
    /DotumChe
    /EdwardianScriptITC
    /Elephant-Italic
    /Elephant-Regular
    /EngraversMT
    /ErasITC-Bold
    /ErasITC-Demi
    /ErasITC-Light
    /ErasITC-Medium
    /EstrangeloEdessa
    /EucrosiaUPC
    /EucrosiaUPCBold
    /EucrosiaUPCBoldItalic
    /EucrosiaUPCItalic
    /FelixTitlingMT
    /FixedMiriamTransparent
    /FootlightMTLight
    /ForteMT
    /FranklinGothic-Book
    /FranklinGothic-BookItalic
    /FranklinGothic-Demi
    /FranklinGothic-DemiCond
    /FranklinGothic-DemiItalic
    /FranklinGothic-Heavy
    /FranklinGothic-HeavyItalic
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumCond
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FrankRuehl
    /FreesiaUPC
    /FreesiaUPCBold
    /FreesiaUPCBoldItalic
    /FreesiaUPCItalic
    /FreestyleScript-Regular
    /FrenchScriptMT
    /Garamond
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Italic
    /Gautami
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Gigi-Regular
    /GillSansMT
    /GillSansMT-Bold
    /GillSansMT-BoldItalic
    /GillSansMT-Condensed
    /GillSansMT-ExtraCondensedBold
    /GillSansMT-Italic
    /GillSans-UltraBold
    /GillSans-UltraBoldCondensed
    /GloucesterMT-ExtraCondensed
    /GoudyOldStyleT-Bold
    /GoudyOldStyleT-Italic
    /GoudyOldStyleT-Regular
    /GoudyStout
    /Gulim
    /GulimChe
    /Gungsuh
    /GungsuhChe
    /Haettenschweiler
    /HARFKFCPHQ
    /HarlowSolid
    /Harrington
    /HighTowerText-Italic
    /HighTowerText-Reg
    /Impact
    /ImprintMT-Shadow
    /InformalRoman-Regular
    /IrisUPC
    /IrisUPCBold
    /IrisUPCBoldItalic
    /IrisUPCItalic
    /JasmineUPC
    /JasmineUPC-Bold
    /JasmineUPC-BoldItalic
    /JasmineUPC-Italic
    /Jokerman-Regular
    /JuiceITC-Regular
    /Kartika
    /KodchiangUPC
    /KodchiangUPC-Bold
    /KodchiangUPC-BoldItalic
    /KodchiangUPC-Italic
    /KristenITC-Regular
    /KunstlerScript
    /Latha
    /LatinWide
    /LevenimMT
    /LevenimMTBold
    /LilyUPC
    /LilyUPCBold
    /LilyUPCBoldItalic
    /LilyUPCItalic
    /LucidaBright
    /LucidaBright-Demi
    /LucidaBright-DemiItalic
    /LucidaBright-Italic
    /LucidaCalligraphy-Italic
    /LucidaConsole
    /LucidaFax
    /LucidaFax-Demi
    /LucidaFax-DemiItalic
    /LucidaFax-Italic
    /LucidaHandwriting-Italic
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSans-Typewriter
    /LucidaSans-TypewriterBold
    /LucidaSans-TypewriterBoldOblique
    /LucidaSans-TypewriterOblique
    /LucidaSansUnicode
    /Magneto-Bold
    /MaiandraGD-Regular
    /Mangal-Regular
    /MaturaMTScriptCapitals
    /MicrosoftSansSerif
    /MingLiU
    /Miriam
    /MiriamFixed
    /MiriamTransparent
    /Mistral
    /Modern-Regular
    /MonotypeCorsiva
    /MS-Gothic
    /MS-Mincho
    /MSOutlook
    /MS-PGothic
    /MS-PMincho
    /MSReferenceSansSerif
    /MSReferenceSpecialty
    /MS-UIGothic
    /MVBoli
    /Narkisim
    /NiagaraEngraved-Reg
    /NiagaraSolid-Reg
    /notincluded.
    /NSimSun
    /OCRAExtended
    /OldEnglishTextMT
    /Onyx
    /PalaceScriptMT
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /Papyrus-Regular
    /Parchment-Regular
    /Perpetua
    /Perpetua-Bold
    /Perpetua-BoldItalic
    /Perpetua-Italic
    /PerpetuaTitlingMT-Bold
    /PerpetuaTitlingMT-Light
    /Playbill
    /PMingLiU
    /PoorRichard-Regular
    /Pristina-Regular
    /QCF_BSML
    /QCF_P001
    /Qrn_Part
    /Raavi
    /RageItalic
    /Ravie
    /Rockwell
    /Rockwell-Bold
    /Rockwell-BoldItalic
    /Rockwell-Condensed
    /Rockwell-CondensedBold
    /Rockwell-ExtraBold
    /Rockwell-Italic
    /Rod
    /RodTransparent
    /ScriptMTBold
    /SegoeUI-Bold
    /SegoeUI-BoldItalic
    /SegoeUI-Italic
    /SegoeUI-Regular
    /ShowcardGothic-Reg
    /Shruti
    /SimHei
    /SimSun
    /SNames2
    /SnapITC-Regular
    /Stencil
    /Sylfaen
    /SymbolMT
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TempusSansITC
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Tunga-Regular
    /TwCenMT-Bold
    /TwCenMT-BoldItalic
    /TwCenMT-Condensed
    /TwCenMT-CondensedBold
    /TwCenMT-CondensedExtraBold
    /TwCenMT-Italic
    /TwCenMT-Regular
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /VinerHandITC
    /Vivaldii
    /VladimirScript
    /Vrinda
    /Webdings
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Andalus
    /ArabicTransparent
    /ArabicTransparent-Bold
    /SimplifiedArabic
    /SimplifiedArabic-Bold
    /SimplifiedArabicFixed
    /TraditionalArabic
    /TraditionalArabic-Bold
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /AgencyFB-Bold
    /AgencyFB-Reg
    /AharoniBold
    /Algerian
    /AngsanaNew
    /AngsanaNew-Bold
    /AngsanaNew-BoldItalic
    /AngsanaNew-Italic
    /AngsanaUPC
    /AngsanaUPC-Bold
    /AngsanaUPC-BoldItalic
    /AngsanaUPC-Italic
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialRoundedMTBold
    /ArialUnicodeMS
    /BaskOldFace
    /Batang
    /BatangChe
    /Bauhaus93
    /BellMT
    /BellMTBold
    /BellMTItalic
    /BerlinSansFB-Bold
    /BerlinSansFBDemi-Bold
    /BerlinSansFB-Reg
    /BernardMT-Condensed
    /BitstreamVeraSansMono-Bold
    /BitstreamVeraSansMono-BoldOb
    /BitstreamVeraSansMono-Oblique
    /BitstreamVeraSansMono-Roman
    /BlackadderITC-Regular
    /BodoniMT
    /BodoniMTBlack
    /BodoniMTBlack-Italic
    /BodoniMT-Bold
    /BodoniMT-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed
    /BodoniMTCondensed-Bold
    /BodoniMTCondensed-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed-Italic
    /BodoniMT-Italic
    /BodoniMTPosterCompressed
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BookshelfSymbolSeven
    /BradleyHandITC
    /BritannicBold
    /Broadway
    /BrowalliaNew
    /BrowalliaNew-Bold
    /BrowalliaNew-BoldItalic
    /BrowalliaNew-Italic
    /BrowalliaUPC
    /BrowalliaUPC-Bold
    /BrowalliaUPC-BoldItalic
    /BrowalliaUPC-Italic
    /BrushScriptMT
    /Calibri
    /Calibri-Bold
    /Calibri-BoldItalic
    /Calibri-Italic
    /CalifornianFB-Bold
    /CalifornianFB-Italic
    /CalifornianFB-Reg
    /CalisMTBol
    /CalistoMT
    /CalistoMT-BoldItalic
    /CalistoMT-Italic
    /Cambria
    /Cambria-Bold
    /Cambria-BoldItalic
    /Cambria-Italic
    /CambriaMath
    /Candara
    /Candara-Bold
    /Candara-BoldItalic
    /Candara-Italic
    /Castellar
    /Centaur
    /Century
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CenturySchoolbook
    /CenturySchoolbook-Bold
    /CenturySchoolbook-BoldItalic
    /CenturySchoolbook-Italic
    /Chiller-Regular
    /ColonnaMT
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /Consolas
    /Consolas-Bold
    /Consolas-BoldItalic
    /Consolas-Italic
    /Constantia
    /Constantia-Bold
    /Constantia-BoldItalic
    /Constantia-Italic
    /CooperBlack
    /CopperplateGothic-Bold
    /CopperplateGothic-Light
    /Corbel
    /Corbel-Bold
    /Corbel-BoldItalic
    /Corbel-Italic
    /CordiaNew
    /CordiaNew-Bold
    /CordiaNew-BoldItalic
    /CordiaNew-Italic
    /CordiaUPC
    /CordiaUPC-Bold
    /CordiaUPC-BoldItalic
    /CordiaUPC-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /CurlzMT
    /David-Bold
    /David-Reg
    /DavidTransparent
    /DilleniaUPC
    /DilleniaUPCBold
    /DilleniaUPCBoldItalic
    /DilleniaUPCItalic
    /Dotum
    /DotumChe
    /EdwardianScriptITC
    /Elephant-Italic
    /Elephant-Regular
    /EngraversMT
    /ErasITC-Bold
    /ErasITC-Demi
    /ErasITC-Light
    /ErasITC-Medium
    /EstrangeloEdessa
    /EucrosiaUPC
    /EucrosiaUPCBold
    /EucrosiaUPCBoldItalic
    /EucrosiaUPCItalic
    /FelixTitlingMT
    /FixedMiriamTransparent
    /FootlightMTLight
    /ForteMT
    /FranklinGothic-Book
    /FranklinGothic-BookItalic
    /FranklinGothic-Demi
    /FranklinGothic-DemiCond
    /FranklinGothic-DemiItalic
    /FranklinGothic-Heavy
    /FranklinGothic-HeavyItalic
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumCond
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FrankRuehl
    /FreesiaUPC
    /FreesiaUPCBold
    /FreesiaUPCBoldItalic
    /FreesiaUPCItalic
    /FreestyleScript-Regular
    /FrenchScriptMT
    /Garamond
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Italic
    /Gautami
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Gigi-Regular
    /GillSansMT
    /GillSansMT-Bold
    /GillSansMT-BoldItalic
    /GillSansMT-Condensed
    /GillSansMT-ExtraCondensedBold
    /GillSansMT-Italic
    /GillSans-UltraBold
    /GillSans-UltraBoldCondensed
    /GloucesterMT-ExtraCondensed
    /GoudyOldStyleT-Bold
    /GoudyOldStyleT-Italic
    /GoudyOldStyleT-Regular
    /GoudyStout
    /Gulim
    /GulimChe
    /Gungsuh
    /GungsuhChe
    /Haettenschweiler
    /HARFKFCPHQ
    /HarlowSolid
    /Harrington
    /HighTowerText-Italic
    /HighTowerText-Reg
    /Impact
    /ImprintMT-Shadow
    /InformalRoman-Regular
    /IrisUPC
    /IrisUPCBold
    /IrisUPCBoldItalic
    /IrisUPCItalic
    /JasmineUPC
    /JasmineUPC-Bold
    /JasmineUPC-BoldItalic
    /JasmineUPC-Italic
    /Jokerman-Regular
    /JuiceITC-Regular
    /Kartika
    /KodchiangUPC
    /KodchiangUPC-Bold
    /KodchiangUPC-BoldItalic
    /KodchiangUPC-Italic
    /KristenITC-Regular
    /KunstlerScript
    /Latha
    /LatinWide
    /LevenimMT
    /LevenimMTBold
    /LilyUPC
    /LilyUPCBold
    /LilyUPCBoldItalic
    /LilyUPCItalic
    /LucidaBright
    /LucidaBright-Demi
    /LucidaBright-DemiItalic
    /LucidaBright-Italic
    /LucidaCalligraphy-Italic
    /LucidaConsole
    /LucidaFax
    /LucidaFax-Demi
    /LucidaFax-DemiItalic
    /LucidaFax-Italic
    /LucidaHandwriting-Italic
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSans-Typewriter
    /LucidaSans-TypewriterBold
    /LucidaSans-TypewriterBoldOblique
    /LucidaSans-TypewriterOblique
    /LucidaSansUnicode
    /Magneto-Bold
    /MaiandraGD-Regular
    /Mangal-Regular
    /MaturaMTScriptCapitals
    /MicrosoftSansSerif
    /MingLiU
    /Miriam
    /MiriamFixed
    /MiriamTransparent
    /Mistral
    /Modern-Regular
    /MonotypeCorsiva
    /MS-Gothic
    /MS-Mincho
    /MSOutlook
    /MS-PGothic
    /MS-PMincho
    /MSReferenceSansSerif
    /MSReferenceSpecialty
    /MS-UIGothic
    /MVBoli
    /Narkisim
    /NiagaraEngraved-Reg
    /NiagaraSolid-Reg
    /notincluded.
    /NSimSun
    /OCRAExtended
    /OldEnglishTextMT
    /Onyx
    /PalaceScriptMT
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /Papyrus-Regular
    /Parchment-Regular
    /Perpetua
    /Perpetua-Bold
    /Perpetua-BoldItalic
    /Perpetua-Italic
    /PerpetuaTitlingMT-Bold
    /PerpetuaTitlingMT-Light
    /Playbill
    /PMingLiU
    /PoorRichard-Regular
    /Pristina-Regular
    /QCF_BSML
    /QCF_P001
    /Qrn_Part
    /Raavi
    /RageItalic
    /Ravie
    /Rockwell
    /Rockwell-Bold
    /Rockwell-BoldItalic
    /Rockwell-Condensed
    /Rockwell-CondensedBold
    /Rockwell-ExtraBold
    /Rockwell-Italic
    /Rod
    /RodTransparent
    /ScriptMTBold
    /SegoeUI-Bold
    /SegoeUI-BoldItalic
    /SegoeUI-Italic
    /SegoeUI-Regular
    /ShowcardGothic-Reg
    /Shruti
    /SimHei
    /SimSun
    /SNames2
    /SnapITC-Regular
    /Stencil
    /Sylfaen
    /SymbolMT
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TempusSansITC
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Tunga-Regular
    /TwCenMT-Bold
    /TwCenMT-BoldItalic
    /TwCenMT-Condensed
    /TwCenMT-CondensedBold
    /TwCenMT-CondensedExtraBold
    /TwCenMT-Italic
    /TwCenMT-Regular
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /VinerHandITC
    /Vivaldii
    /VladimirScript
    /Vrinda
    /Webdings
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Andalus
    /ArabicTransparent
    /ArabicTransparent-Bold
    /SimplifiedArabic
    /SimplifiedArabic-Bold
    /SimplifiedArabicFixed
    /TraditionalArabic
    /TraditionalArabic-Bold
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /AgencyFB-Bold
    /AgencyFB-Reg
    /AharoniBold
    /Algerian
    /AngsanaNew
    /AngsanaNew-Bold
    /AngsanaNew-BoldItalic
    /AngsanaNew-Italic
    /AngsanaUPC
    /AngsanaUPC-Bold
    /AngsanaUPC-BoldItalic
    /AngsanaUPC-Italic
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialRoundedMTBold
    /ArialUnicodeMS
    /BaskOldFace
    /Batang
    /BatangChe
    /Bauhaus93
    /BellMT
    /BellMTBold
    /BellMTItalic
    /BerlinSansFB-Bold
    /BerlinSansFBDemi-Bold
    /BerlinSansFB-Reg
    /BernardMT-Condensed
    /BitstreamVeraSansMono-Bold
    /BitstreamVeraSansMono-BoldOb
    /BitstreamVeraSansMono-Oblique
    /BitstreamVeraSansMono-Roman
    /BlackadderITC-Regular
    /BodoniMT
    /BodoniMTBlack
    /BodoniMTBlack-Italic
    /BodoniMT-Bold
    /BodoniMT-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed
    /BodoniMTCondensed-Bold
    /BodoniMTCondensed-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed-Italic
    /BodoniMT-Italic
    /BodoniMTPosterCompressed
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BookshelfSymbolSeven
    /BradleyHandITC
    /BritannicBold
    /Broadway
    /BrowalliaNew
    /BrowalliaNew-Bold
    /BrowalliaNew-BoldItalic
    /BrowalliaNew-Italic
    /BrowalliaUPC
    /BrowalliaUPC-Bold
    /BrowalliaUPC-BoldItalic
    /BrowalliaUPC-Italic
    /BrushScriptMT
    /Calibri
    /Calibri-Bold
    /Calibri-BoldItalic
    /Calibri-Italic
    /CalifornianFB-Bold
    /CalifornianFB-Italic
    /CalifornianFB-Reg
    /CalisMTBol
    /CalistoMT
    /CalistoMT-BoldItalic
    /CalistoMT-Italic
    /Cambria
    /Cambria-Bold
    /Cambria-BoldItalic
    /Cambria-Italic
    /CambriaMath
    /Candara
    /Candara-Bold
    /Candara-BoldItalic
    /Candara-Italic
    /Castellar
    /Centaur
    /Century
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CenturySchoolbook
    /CenturySchoolbook-Bold
    /CenturySchoolbook-BoldItalic
    /CenturySchoolbook-Italic
    /Chiller-Regular
    /ColonnaMT
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /Consolas
    /Consolas-Bold
    /Consolas-BoldItalic
    /Consolas-Italic
    /Constantia
    /Constantia-Bold
    /Constantia-BoldItalic
    /Constantia-Italic
    /CooperBlack
    /CopperplateGothic-Bold
    /CopperplateGothic-Light
    /Corbel
    /Corbel-Bold
    /Corbel-BoldItalic
    /Corbel-Italic
    /CordiaNew
    /CordiaNew-Bold
    /CordiaNew-BoldItalic
    /CordiaNew-Italic
    /CordiaUPC
    /CordiaUPC-Bold
    /CordiaUPC-BoldItalic
    /CordiaUPC-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /CurlzMT
    /David-Bold
    /David-Reg
    /DavidTransparent
    /DilleniaUPC
    /DilleniaUPCBold
    /DilleniaUPCBoldItalic
    /DilleniaUPCItalic
    /Dotum
    /DotumChe
    /EdwardianScriptITC
    /Elephant-Italic
    /Elephant-Regular
    /EngraversMT
    /ErasITC-Bold
    /ErasITC-Demi
    /ErasITC-Light
    /ErasITC-Medium
    /EstrangeloEdessa
    /EucrosiaUPC
    /EucrosiaUPCBold
    /EucrosiaUPCBoldItalic
    /EucrosiaUPCItalic
    /FelixTitlingMT
    /FixedMiriamTransparent
    /FootlightMTLight
    /ForteMT
    /FranklinGothic-Book
    /FranklinGothic-BookItalic
    /FranklinGothic-Demi
    /FranklinGothic-DemiCond
    /FranklinGothic-DemiItalic
    /FranklinGothic-Heavy
    /FranklinGothic-HeavyItalic
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumCond
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FrankRuehl
    /FreesiaUPC
    /FreesiaUPCBold
    /FreesiaUPCBoldItalic
    /FreesiaUPCItalic
    /FreestyleScript-Regular
    /FrenchScriptMT
    /Garamond
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Italic
    /Gautami
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Gigi-Regular
    /GillSansMT
    /GillSansMT-Bold
    /GillSansMT-BoldItalic
    /GillSansMT-Condensed
    /GillSansMT-ExtraCondensedBold
    /GillSansMT-Italic
    /GillSans-UltraBold
    /GillSans-UltraBoldCondensed
    /GloucesterMT-ExtraCondensed
    /GoudyOldStyleT-Bold
    /GoudyOldStyleT-Italic
    /GoudyOldStyleT-Regular
    /GoudyStout
    /Gulim
    /GulimChe
    /Gungsuh
    /GungsuhChe
    /Haettenschweiler
    /HARFKFCPHQ
    /HarlowSolid
    /Harrington
    /HighTowerText-Italic
    /HighTowerText-Reg
    /Impact
    /ImprintMT-Shadow
    /InformalRoman-Regular
    /IrisUPC
    /IrisUPCBold
    /IrisUPCBoldItalic
    /IrisUPCItalic
    /JasmineUPC
    /JasmineUPC-Bold
    /JasmineUPC-BoldItalic
    /JasmineUPC-Italic
    /Jokerman-Regular
    /JuiceITC-Regular
    /Kartika
    /KodchiangUPC
    /KodchiangUPC-Bold
    /KodchiangUPC-BoldItalic
    /KodchiangUPC-Italic
    /KristenITC-Regular
    /KunstlerScript
    /Latha
    /LatinWide
    /LevenimMT
    /LevenimMTBold
    /LilyUPC
    /LilyUPCBold
    /LilyUPCBoldItalic
    /LilyUPCItalic
    /LucidaBright
    /LucidaBright-Demi
    /LucidaBright-DemiItalic
    /LucidaBright-Italic
    /LucidaCalligraphy-Italic
    /LucidaConsole
    /LucidaFax
    /LucidaFax-Demi
    /LucidaFax-DemiItalic
    /LucidaFax-Italic
    /LucidaHandwriting-Italic
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSans-Typewriter
    /LucidaSans-TypewriterBold
    /LucidaSans-TypewriterBoldOblique
    /LucidaSans-TypewriterOblique
    /LucidaSansUnicode
    /Magneto-Bold
    /MaiandraGD-Regular
    /Mangal-Regular
    /MaturaMTScriptCapitals
    /MicrosoftSansSerif
    /MingLiU
    /Miriam
    /MiriamFixed
    /MiriamTransparent
    /Mistral
    /Modern-Regular
    /MonotypeCorsiva
    /MS-Gothic
    /MS-Mincho
    /MSOutlook
    /MS-PGothic
    /MS-PMincho
    /MSReferenceSansSerif
    /MSReferenceSpecialty
    /MS-UIGothic
    /MVBoli
    /Narkisim
    /NiagaraEngraved-Reg
    /NiagaraSolid-Reg
    /notincluded.
    /NSimSun
    /OCRAExtended
    /OldEnglishTextMT
    /Onyx
    /PalaceScriptMT
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /Papyrus-Regular
    /Parchment-Regular
    /Perpetua
    /Perpetua-Bold
    /Perpetua-BoldItalic
    /Perpetua-Italic
    /PerpetuaTitlingMT-Bold
    /PerpetuaTitlingMT-Light
    /Playbill
    /PMingLiU
    /PoorRichard-Regular
    /Pristina-Regular
    /QCF_BSML
    /QCF_P001
    /Qrn_Part
    /Raavi
    /RageItalic
    /Ravie
    /Rockwell
    /Rockwell-Bold
    /Rockwell-BoldItalic
    /Rockwell-Condensed
    /Rockwell-CondensedBold
    /Rockwell-ExtraBold
    /Rockwell-Italic
    /Rod
    /RodTransparent
    /ScriptMTBold
    /SegoeUI-Bold
    /SegoeUI-BoldItalic
    /SegoeUI-Italic
    /SegoeUI-Regular
    /ShowcardGothic-Reg
    /Shruti
    /SimHei
    /SimSun
    /SNames2
    /SnapITC-Regular
    /Stencil
    /Sylfaen
    /SymbolMT
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TempusSansITC
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Tunga-Regular
    /TwCenMT-Bold
    /TwCenMT-BoldItalic
    /TwCenMT-Condensed
    /TwCenMT-CondensedBold
    /TwCenMT-CondensedExtraBold
    /TwCenMT-Italic
    /TwCenMT-Regular
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /VinerHandITC
    /Vivaldii
    /VladimirScript
    /Vrinda
    /Webdings
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Andalus
    /ArabicTransparent
    /ArabicTransparent-Bold
    /SimplifiedArabic
    /SimplifiedArabic-Bold
    /SimplifiedArabicFixed
    /TraditionalArabic
    /TraditionalArabic-Bold
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /AgencyFB-Bold
    /AgencyFB-Reg
    /AharoniBold
    /Algerian
    /AngsanaNew
    /AngsanaNew-Bold
    /AngsanaNew-BoldItalic
    /AngsanaNew-Italic
    /AngsanaUPC
    /AngsanaUPC-Bold
    /AngsanaUPC-BoldItalic
    /AngsanaUPC-Italic
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialRoundedMTBold
    /ArialUnicodeMS
    /BaskOldFace
    /Batang
    /BatangChe
    /Bauhaus93
    /BellMT
    /BellMTBold
    /BellMTItalic
    /BerlinSansFB-Bold
    /BerlinSansFBDemi-Bold
    /BerlinSansFB-Reg
    /BernardMT-Condensed
    /BitstreamVeraSansMono-Bold
    /BitstreamVeraSansMono-BoldOb
    /BitstreamVeraSansMono-Oblique
    /BitstreamVeraSansMono-Roman
    /BlackadderITC-Regular
    /BodoniMT
    /BodoniMTBlack
    /BodoniMTBlack-Italic
    /BodoniMT-Bold
    /BodoniMT-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed
    /BodoniMTCondensed-Bold
    /BodoniMTCondensed-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed-Italic
    /BodoniMT-Italic
    /BodoniMTPosterCompressed
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BookshelfSymbolSeven
    /BradleyHandITC
    /BritannicBold
    /Broadway
    /BrowalliaNew
    /BrowalliaNew-Bold
    /BrowalliaNew-BoldItalic
    /BrowalliaNew-Italic
    /BrowalliaUPC
    /BrowalliaUPC-Bold
    /BrowalliaUPC-BoldItalic
    /BrowalliaUPC-Italic
    /BrushScriptMT
    /Calibri
    /Calibri-Bold
    /Calibri-BoldItalic
    /Calibri-Italic
    /CalifornianFB-Bold
    /CalifornianFB-Italic
    /CalifornianFB-Reg
    /CalisMTBol
    /CalistoMT
    /CalistoMT-BoldItalic
    /CalistoMT-Italic
    /Cambria
    /Cambria-Bold
    /Cambria-BoldItalic
    /Cambria-Italic
    /CambriaMath
    /Candara
    /Candara-Bold
    /Candara-BoldItalic
    /Candara-Italic
    /Castellar
    /Centaur
    /Century
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CenturySchoolbook
    /CenturySchoolbook-Bold
    /CenturySchoolbook-BoldItalic
    /CenturySchoolbook-Italic
    /Chiller-Regular
    /ColonnaMT
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /Consolas
    /Consolas-Bold
    /Consolas-BoldItalic
    /Consolas-Italic
    /Constantia
    /Constantia-Bold
    /Constantia-BoldItalic
    /Constantia-Italic
    /CooperBlack
    /CopperplateGothic-Bold
    /CopperplateGothic-Light
    /Corbel
    /Corbel-Bold
    /Corbel-BoldItalic
    /Corbel-Italic
    /CordiaNew
    /CordiaNew-Bold
    /CordiaNew-BoldItalic
    /CordiaNew-Italic
    /CordiaUPC
    /CordiaUPC-Bold
    /CordiaUPC-BoldItalic
    /CordiaUPC-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /CurlzMT
    /David-Bold
    /David-Reg
    /DavidTransparent
    /DilleniaUPC
    /DilleniaUPCBold
    /DilleniaUPCBoldItalic
    /DilleniaUPCItalic
    /Dotum
    /DotumChe
    /EdwardianScriptITC
    /Elephant-Italic
    /Elephant-Regular
    /EngraversMT
    /ErasITC-Bold
    /ErasITC-Demi
    /ErasITC-Light
    /ErasITC-Medium
    /EstrangeloEdessa
    /EucrosiaUPC
    /EucrosiaUPCBold
    /EucrosiaUPCBoldItalic
    /EucrosiaUPCItalic
    /FelixTitlingMT
    /FixedMiriamTransparent
    /FootlightMTLight
    /ForteMT
    /FranklinGothic-Book
    /FranklinGothic-BookItalic
    /FranklinGothic-Demi
    /FranklinGothic-DemiCond
    /FranklinGothic-DemiItalic
    /FranklinGothic-Heavy
    /FranklinGothic-HeavyItalic
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumCond
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FrankRuehl
    /FreesiaUPC
    /FreesiaUPCBold
    /FreesiaUPCBoldItalic
    /FreesiaUPCItalic
    /FreestyleScript-Regular
    /FrenchScriptMT
    /Garamond
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Italic
    /Gautami
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Gigi-Regular
    /GillSansMT
    /GillSansMT-Bold
    /GillSansMT-BoldItalic
    /GillSansMT-Condensed
    /GillSansMT-ExtraCondensedBold
    /GillSansMT-Italic
    /GillSans-UltraBold
    /GillSans-UltraBoldCondensed
    /GloucesterMT-ExtraCondensed
    /GoudyOldStyleT-Bold
    /GoudyOldStyleT-Italic
    /GoudyOldStyleT-Regular
    /GoudyStout
    /Gulim
    /GulimChe
    /Gungsuh
    /GungsuhChe
    /Haettenschweiler
    /HARFKFCPHQ
    /HarlowSolid
    /Harrington
    /HighTowerText-Italic
    /HighTowerText-Reg
    /Impact
    /ImprintMT-Shadow
    /InformalRoman-Regular
    /IrisUPC
    /IrisUPCBold
    /IrisUPCBoldItalic
    /IrisUPCItalic
    /JasmineUPC
    /JasmineUPC-Bold
    /JasmineUPC-BoldItalic
    /JasmineUPC-Italic
    /Jokerman-Regular
    /JuiceITC-Regular
    /Kartika
    /KodchiangUPC
    /KodchiangUPC-Bold
    /KodchiangUPC-BoldItalic
    /KodchiangUPC-Italic
    /KristenITC-Regular
    /KunstlerScript
    /Latha
    /LatinWide
    /LevenimMT
    /LevenimMTBold
    /LilyUPC
    /LilyUPCBold
    /LilyUPCBoldItalic
    /LilyUPCItalic
    /LucidaBright
    /LucidaBright-Demi
    /LucidaBright-DemiItalic
    /LucidaBright-Italic
    /LucidaCalligraphy-Italic
    /LucidaConsole
    /LucidaFax
    /LucidaFax-Demi
    /LucidaFax-DemiItalic
    /LucidaFax-Italic
    /LucidaHandwriting-Italic
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSans-Typewriter
    /LucidaSans-TypewriterBold
    /LucidaSans-TypewriterBoldOblique
    /LucidaSans-TypewriterOblique
    /LucidaSansUnicode
    /Magneto-Bold
    /MaiandraGD-Regular
    /Mangal-Regular
    /MaturaMTScriptCapitals
    /MicrosoftSansSerif
    /MingLiU
    /Miriam
    /MiriamFixed
    /MiriamTransparent
    /Mistral
    /Modern-Regular
    /MonotypeCorsiva
    /MS-Gothic
    /MS-Mincho
    /MSOutlook
    /MS-PGothic
    /MS-PMincho
    /MSReferenceSansSerif
    /MSReferenceSpecialty
    /MS-UIGothic
    /MVBoli
    /Narkisim
    /NiagaraEngraved-Reg
    /NiagaraSolid-Reg
    /notincluded.
    /NSimSun
    /OCRAExtended
    /OldEnglishTextMT
    /Onyx
    /PalaceScriptMT
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /Papyrus-Regular
    /Parchment-Regular
    /Perpetua
    /Perpetua-Bold
    /Perpetua-BoldItalic
    /Perpetua-Italic
    /PerpetuaTitlingMT-Bold
    /PerpetuaTitlingMT-Light
    /Playbill
    /PMingLiU
    /PoorRichard-Regular
    /Pristina-Regular
    /QCF_BSML
    /QCF_P001
    /Qrn_Part
    /Raavi
    /RageItalic
    /Ravie
    /Rockwell
    /Rockwell-Bold
    /Rockwell-BoldItalic
    /Rockwell-Condensed
    /Rockwell-CondensedBold
    /Rockwell-ExtraBold
    /Rockwell-Italic
    /Rod
    /RodTransparent
    /ScriptMTBold
    /SegoeUI-Bold
    /SegoeUI-BoldItalic
    /SegoeUI-Italic
    /SegoeUI-Regular
    /ShowcardGothic-Reg
    /Shruti
    /SimHei
    /SimSun
    /SNames2
    /SnapITC-Regular
    /Stencil
    /Sylfaen
    /SymbolMT
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TempusSansITC
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Tunga-Regular
    /TwCenMT-Bold
    /TwCenMT-BoldItalic
    /TwCenMT-Condensed
    /TwCenMT-CondensedBold
    /TwCenMT-CondensedExtraBold
    /TwCenMT-Italic
    /TwCenMT-Regular
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /VinerHandITC
    /Vivaldii
    /VladimirScript
    /Vrinda
    /Webdings
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Andalus
    /ArabicTransparent
    /ArabicTransparent-Bold
    /SimplifiedArabic
    /SimplifiedArabic-Bold
    /SimplifiedArabicFixed
    /TraditionalArabic
    /TraditionalArabic-Bold
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /AgencyFB-Bold
    /AgencyFB-Reg
    /AharoniBold
    /Algerian
    /AngsanaNew
    /AngsanaNew-Bold
    /AngsanaNew-BoldItalic
    /AngsanaNew-Italic
    /AngsanaUPC
    /AngsanaUPC-Bold
    /AngsanaUPC-BoldItalic
    /AngsanaUPC-Italic
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialRoundedMTBold
    /ArialUnicodeMS
    /BaskOldFace
    /Batang
    /BatangChe
    /Bauhaus93
    /BellMT
    /BellMTBold
    /BellMTItalic
    /BerlinSansFB-Bold
    /BerlinSansFBDemi-Bold
    /BerlinSansFB-Reg
    /BernardMT-Condensed
    /BitstreamVeraSansMono-Bold
    /BitstreamVeraSansMono-BoldOb
    /BitstreamVeraSansMono-Oblique
    /BitstreamVeraSansMono-Roman
    /BlackadderITC-Regular
    /BodoniMT
    /BodoniMTBlack
    /BodoniMTBlack-Italic
    /BodoniMT-Bold
    /BodoniMT-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed
    /BodoniMTCondensed-Bold
    /BodoniMTCondensed-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed-Italic
    /BodoniMT-Italic
    /BodoniMTPosterCompressed
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BookshelfSymbolSeven
    /BradleyHandITC
    /BritannicBold
    /Broadway
    /BrowalliaNew
    /BrowalliaNew-Bold
    /BrowalliaNew-BoldItalic
    /BrowalliaNew-Italic
    /BrowalliaUPC
    /BrowalliaUPC-Bold
    /BrowalliaUPC-BoldItalic
    /BrowalliaUPC-Italic
    /BrushScriptMT
    /Calibri
    /Calibri-Bold
    /Calibri-BoldItalic
    /Calibri-Italic
    /CalifornianFB-Bold
    /CalifornianFB-Italic
    /CalifornianFB-Reg
    /CalisMTBol
    /CalistoMT
    /CalistoMT-BoldItalic
    /CalistoMT-Italic
    /Cambria
    /Cambria-Bold
    /Cambria-BoldItalic
    /Cambria-Italic
    /CambriaMath
    /Candara
    /Candara-Bold
    /Candara-BoldItalic
    /Candara-Italic
    /Castellar
    /Centaur
    /Century
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CenturySchoolbook
    /CenturySchoolbook-Bold
    /CenturySchoolbook-BoldItalic
    /CenturySchoolbook-Italic
    /Chiller-Regular
    /ColonnaMT
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /Consolas
    /Consolas-Bold
    /Consolas-BoldItalic
    /Consolas-Italic
    /Constantia
    /Constantia-Bold
    /Constantia-BoldItalic
    /Constantia-Italic
    /CooperBlack
    /CopperplateGothic-Bold
    /CopperplateGothic-Light
    /Corbel
    /Corbel-Bold
    /Corbel-BoldItalic
    /Corbel-Italic
    /CordiaNew
    /CordiaNew-Bold
    /CordiaNew-BoldItalic
    /CordiaNew-Italic
    /CordiaUPC
    /CordiaUPC-Bold
    /CordiaUPC-BoldItalic
    /CordiaUPC-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /CurlzMT
    /David-Bold
    /David-Reg
    /DavidTransparent
    /DilleniaUPC
    /DilleniaUPCBold
    /DilleniaUPCBoldItalic
    /DilleniaUPCItalic
    /Dotum
    /DotumChe
    /EdwardianScriptITC
    /Elephant-Italic
    /Elephant-Regular
    /EngraversMT
    /ErasITC-Bold
    /ErasITC-Demi
    /ErasITC-Light
    /ErasITC-Medium
    /EstrangeloEdessa
    /EucrosiaUPC
    /EucrosiaUPCBold
    /EucrosiaUPCBoldItalic
    /EucrosiaUPCItalic
    /FelixTitlingMT
    /FixedMiriamTransparent
    /FootlightMTLight
    /ForteMT
    /FranklinGothic-Book
    /FranklinGothic-BookItalic
    /FranklinGothic-Demi
    /FranklinGothic-DemiCond
    /FranklinGothic-DemiItalic
    /FranklinGothic-Heavy
    /FranklinGothic-HeavyItalic
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumCond
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FrankRuehl
    /FreesiaUPC
    /FreesiaUPCBold
    /FreesiaUPCBoldItalic
    /FreesiaUPCItalic
    /FreestyleScript-Regular
    /FrenchScriptMT
    /Garamond
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Italic
    /Gautami
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Gigi-Regular
    /GillSansMT
    /GillSansMT-Bold
    /GillSansMT-BoldItalic
    /GillSansMT-Condensed
    /GillSansMT-ExtraCondensedBold
    /GillSansMT-Italic
    /GillSans-UltraBold
    /GillSans-UltraBoldCondensed
    /GloucesterMT-ExtraCondensed
    /GoudyOldStyleT-Bold
    /GoudyOldStyleT-Italic
    /GoudyOldStyleT-Regular
    /GoudyStout
    /Gulim
    /GulimChe
    /Gungsuh
    /GungsuhChe
    /Haettenschweiler
    /HARFKFCPHQ
    /HarlowSolid
    /Harrington
    /HighTowerText-Italic
    /HighTowerText-Reg
    /Impact
    /ImprintMT-Shadow
    /InformalRoman-Regular
    /IrisUPC
    /IrisUPCBold
    /IrisUPCBoldItalic
    /IrisUPCItalic
    /JasmineUPC
    /JasmineUPC-Bold
    /JasmineUPC-BoldItalic
    /JasmineUPC-Italic
    /Jokerman-Regular
    /JuiceITC-Regular
    /Kartika
    /KodchiangUPC
    /KodchiangUPC-Bold
    /KodchiangUPC-BoldItalic
    /KodchiangUPC-Italic
    /KristenITC-Regular
    /KunstlerScript
    /Latha
    /LatinWide
    /LevenimMT
    /LevenimMTBold
    /LilyUPC
    /LilyUPCBold
    /LilyUPCBoldItalic
    /LilyUPCItalic
    /LucidaBright
    /LucidaBright-Demi
    /LucidaBright-DemiItalic
    /LucidaBright-Italic
    /LucidaCalligraphy-Italic
    /LucidaConsole
    /LucidaFax
    /LucidaFax-Demi
    /LucidaFax-DemiItalic
    /LucidaFax-Italic
    /LucidaHandwriting-Italic
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSans-Typewriter
    /LucidaSans-TypewriterBold
    /LucidaSans-TypewriterBoldOblique
    /LucidaSans-TypewriterOblique
    /LucidaSansUnicode
    /Magneto-Bold
    /MaiandraGD-Regular
    /Mangal-Regular
    /MaturaMTScriptCapitals
    /MicrosoftSansSerif
    /MingLiU
    /Miriam
    /MiriamFixed
    /MiriamTransparent
    /Mistral
    /Modern-Regular
    /MonotypeCorsiva
    /MS-Gothic
    /MS-Mincho
    /MSOutlook
    /MS-PGothic
    /MS-PMincho
    /MSReferenceSansSerif
    /MSReferenceSpecialty
    /MS-UIGothic
    /MVBoli
    /Narkisim
    /NiagaraEngraved-Reg
    /NiagaraSolid-Reg
    /notincluded.
    /NSimSun
    /OCRAExtended
    /OldEnglishTextMT
    /Onyx
    /PalaceScriptMT
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /Papyrus-Regular
    /Parchment-Regular
    /Perpetua
    /Perpetua-Bold
    /Perpetua-BoldItalic
    /Perpetua-Italic
    /PerpetuaTitlingMT-Bold
    /PerpetuaTitlingMT-Light
    /Playbill
    /PMingLiU
    /PoorRichard-Regular
    /Pristina-Regular
    /QCF_BSML
    /QCF_P001
    /Qrn_Part
    /Raavi
    /RageItalic
    /Ravie
    /Rockwell
    /Rockwell-Bold
    /Rockwell-BoldItalic
    /Rockwell-Condensed
    /Rockwell-CondensedBold
    /Rockwell-ExtraBold
    /Rockwell-Italic
    /Rod
    /RodTransparent
    /ScriptMTBold
    /SegoeUI-Bold
    /SegoeUI-BoldItalic
    /SegoeUI-Italic
    /SegoeUI-Regular
    /ShowcardGothic-Reg
    /Shruti
    /SimHei
    /SimSun
    /SNames2
    /SnapITC-Regular
    /Stencil
    /Sylfaen
    /SymbolMT
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TempusSansITC
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Tunga-Regular
    /TwCenMT-Bold
    /TwCenMT-BoldItalic
    /TwCenMT-Condensed
    /TwCenMT-CondensedBold
    /TwCenMT-CondensedExtraBold
    /TwCenMT-Italic
    /TwCenMT-Regular
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /VinerHandITC
    /Vivaldii
    /VladimirScript
    /Vrinda
    /Webdings
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Andalus
    /ArabicTransparent
    /ArabicTransparent-Bold
    /SimplifiedArabic
    /SimplifiedArabic-Bold
    /SimplifiedArabicFixed
    /TraditionalArabic
    /TraditionalArabic-Bold
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /AgencyFB-Bold
    /AgencyFB-Reg
    /AharoniBold
    /Algerian
    /AngsanaNew
    /AngsanaNew-Bold
    /AngsanaNew-BoldItalic
    /AngsanaNew-Italic
    /AngsanaUPC
    /AngsanaUPC-Bold
    /AngsanaUPC-BoldItalic
    /AngsanaUPC-Italic
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialRoundedMTBold
    /ArialUnicodeMS
    /BaskOldFace
    /Batang
    /BatangChe
    /Bauhaus93
    /BellMT
    /BellMTBold
    /BellMTItalic
    /BerlinSansFB-Bold
    /BerlinSansFBDemi-Bold
    /BerlinSansFB-Reg
    /BernardMT-Condensed
    /BitstreamVeraSansMono-Bold
    /BitstreamVeraSansMono-BoldOb
    /BitstreamVeraSansMono-Oblique
    /BitstreamVeraSansMono-Roman
    /BlackadderITC-Regular
    /BodoniMT
    /BodoniMTBlack
    /BodoniMTBlack-Italic
    /BodoniMT-Bold
    /BodoniMT-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed
    /BodoniMTCondensed-Bold
    /BodoniMTCondensed-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed-Italic
    /BodoniMT-Italic
    /BodoniMTPosterCompressed
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BookshelfSymbolSeven
    /BradleyHandITC
    /BritannicBold
    /Broadway
    /BrowalliaNew
    /BrowalliaNew-Bold
    /BrowalliaNew-BoldItalic
    /BrowalliaNew-Italic
    /BrowalliaUPC
    /BrowalliaUPC-Bold
    /BrowalliaUPC-BoldItalic
    /BrowalliaUPC-Italic
    /BrushScriptMT
    /Calibri
    /Calibri-Bold
    /Calibri-BoldItalic
    /Calibri-Italic
    /CalifornianFB-Bold
    /CalifornianFB-Italic
    /CalifornianFB-Reg
    /CalisMTBol
    /CalistoMT
    /CalistoMT-BoldItalic
    /CalistoMT-Italic
    /Cambria
    /Cambria-Bold
    /Cambria-BoldItalic
    /Cambria-Italic
    /CambriaMath
    /Candara
    /Candara-Bold
    /Candara-BoldItalic
    /Candara-Italic
    /Castellar
    /Centaur
    /Century
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CenturySchoolbook
    /CenturySchoolbook-Bold
    /CenturySchoolbook-BoldItalic
    /CenturySchoolbook-Italic
    /Chiller-Regular
    /ColonnaMT
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /Consolas
    /Consolas-Bold
    /Consolas-BoldItalic
    /Consolas-Italic
    /Constantia
    /Constantia-Bold
    /Constantia-BoldItalic
    /Constantia-Italic
    /CooperBlack
    /CopperplateGothic-Bold
    /CopperplateGothic-Light
    /Corbel
    /Corbel-Bold
    /Corbel-BoldItalic
    /Corbel-Italic
    /CordiaNew
    /CordiaNew-Bold
    /CordiaNew-BoldItalic
    /CordiaNew-Italic
    /CordiaUPC
    /CordiaUPC-Bold
    /CordiaUPC-BoldItalic
    /CordiaUPC-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /CurlzMT
    /David-Bold
    /David-Reg
    /DavidTransparent
    /DilleniaUPC
    /DilleniaUPCBold
    /DilleniaUPCBoldItalic
    /DilleniaUPCItalic
    /Dotum
    /DotumChe
    /EdwardianScriptITC
    /Elephant-Italic
    /Elephant-Regular
    /EngraversMT
    /ErasITC-Bold
    /ErasITC-Demi
    /ErasITC-Light
    /ErasITC-Medium
    /EstrangeloEdessa
    /EucrosiaUPC
    /EucrosiaUPCBold
    /EucrosiaUPCBoldItalic
    /EucrosiaUPCItalic
    /FelixTitlingMT
    /FixedMiriamTransparent
    /FootlightMTLight
    /ForteMT
    /FranklinGothic-Book
    /FranklinGothic-BookItalic
    /FranklinGothic-Demi
    /FranklinGothic-DemiCond
    /FranklinGothic-DemiItalic
    /FranklinGothic-Heavy
    /FranklinGothic-HeavyItalic
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumCond
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FrankRuehl
    /FreesiaUPC
    /FreesiaUPCBold
    /FreesiaUPCBoldItalic
    /FreesiaUPCItalic
    /FreestyleScript-Regular
    /FrenchScriptMT
    /Garamond
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Italic
    /Gautami
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Gigi-Regular
    /GillSansMT
    /GillSansMT-Bold
    /GillSansMT-BoldItalic
    /GillSansMT-Condensed
    /GillSansMT-ExtraCondensedBold
    /GillSansMT-Italic
    /GillSans-UltraBold
    /GillSans-UltraBoldCondensed
    /GloucesterMT-ExtraCondensed
    /GoudyOldStyleT-Bold
    /GoudyOldStyleT-Italic
    /GoudyOldStyleT-Regular
    /GoudyStout
    /Gulim
    /GulimChe
    /Gungsuh
    /GungsuhChe
    /Haettenschweiler
    /HARFKFCPHQ
    /HarlowSolid
    /Harrington
    /HighTowerText-Italic
    /HighTowerText-Reg
    /Impact
    /ImprintMT-Shadow
    /InformalRoman-Regular
    /IrisUPC
    /IrisUPCBold
    /IrisUPCBoldItalic
    /IrisUPCItalic
    /JasmineUPC
    /JasmineUPC-Bold
    /JasmineUPC-BoldItalic
    /JasmineUPC-Italic
    /Jokerman-Regular
    /JuiceITC-Regular
    /Kartika
    /KodchiangUPC
    /KodchiangUPC-Bold
    /KodchiangUPC-BoldItalic
    /KodchiangUPC-Italic
    /KristenITC-Regular
    /KunstlerScript
    /Latha
    /LatinWide
    /LevenimMT
    /LevenimMTBold
    /LilyUPC
    /LilyUPCBold
    /LilyUPCBoldItalic
    /LilyUPCItalic
    /LucidaBright
    /LucidaBright-Demi
    /LucidaBright-DemiItalic
    /LucidaBright-Italic
    /LucidaCalligraphy-Italic
    /LucidaConsole
    /LucidaFax
    /LucidaFax-Demi
    /LucidaFax-DemiItalic
    /LucidaFax-Italic
    /LucidaHandwriting-Italic
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSans-Typewriter
    /LucidaSans-TypewriterBold
    /LucidaSans-TypewriterBoldOblique
    /LucidaSans-TypewriterOblique
    /LucidaSansUnicode
    /Magneto-Bold
    /MaiandraGD-Regular
    /Mangal-Regular
    /MaturaMTScriptCapitals
    /MicrosoftSansSerif
    /MingLiU
    /Miriam
    /MiriamFixed
    /MiriamTransparent
    /Mistral
    /Modern-Regular
    /MonotypeCorsiva
    /MS-Gothic
    /MS-Mincho
    /MSOutlook
    /MS-PGothic
    /MS-PMincho
    /MSReferenceSansSerif
    /MSReferenceSpecialty
    /MS-UIGothic
    /MVBoli
    /Narkisim
    /NiagaraEngraved-Reg
    /NiagaraSolid-Reg
    /notincluded.
    /NSimSun
    /OCRAExtended
    /OldEnglishTextMT
    /Onyx
    /PalaceScriptMT
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /Papyrus-Regular
    /Parchment-Regular
    /Perpetua
    /Perpetua-Bold
    /Perpetua-BoldItalic
    /Perpetua-Italic
    /PerpetuaTitlingMT-Bold
    /PerpetuaTitlingMT-Light
    /Playbill
    /PMingLiU
    /PoorRichard-Regular
    /Pristina-Regular
    /QCF_BSML
    /QCF_P001
    /Qrn_Part
    /Raavi
    /RageItalic
    /Ravie
    /Rockwell
    /Rockwell-Bold
    /Rockwell-BoldItalic
    /Rockwell-Condensed
    /Rockwell-CondensedBold
    /Rockwell-ExtraBold
    /Rockwell-Italic
    /Rod
    /RodTransparent
    /ScriptMTBold
    /SegoeUI-Bold
    /SegoeUI-BoldItalic
    /SegoeUI-Italic
    /SegoeUI-Regular
    /ShowcardGothic-Reg
    /Shruti
    /SimHei
    /SimSun
    /SNames2
    /SnapITC-Regular
    /Stencil
    /Sylfaen
    /SymbolMT
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TempusSansITC
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Tunga-Regular
    /TwCenMT-Bold
    /TwCenMT-BoldItalic
    /TwCenMT-Condensed
    /TwCenMT-CondensedBold
    /TwCenMT-CondensedExtraBold
    /TwCenMT-Italic
    /TwCenMT-Regular
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /VinerHandITC
    /Vivaldii
    /VladimirScript
    /Vrinda
    /Webdings
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Andalus
    /ArabicTransparent
    /ArabicTransparent-Bold
    /SimplifiedArabic
    /SimplifiedArabic-Bold
    /SimplifiedArabicFixed
    /TraditionalArabic
    /TraditionalArabic-Bold
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /AgencyFB-Bold
    /AgencyFB-Reg
    /AharoniBold
    /Algerian
    /AngsanaNew
    /AngsanaNew-Bold
    /AngsanaNew-BoldItalic
    /AngsanaNew-Italic
    /AngsanaUPC
    /AngsanaUPC-Bold
    /AngsanaUPC-BoldItalic
    /AngsanaUPC-Italic
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialRoundedMTBold
    /ArialUnicodeMS
    /BaskOldFace
    /Batang
    /BatangChe
    /Bauhaus93
    /BellMT
    /BellMTBold
    /BellMTItalic
    /BerlinSansFB-Bold
    /BerlinSansFBDemi-Bold
    /BerlinSansFB-Reg
    /BernardMT-Condensed
    /BitstreamVeraSansMono-Bold
    /BitstreamVeraSansMono-BoldOb
    /BitstreamVeraSansMono-Oblique
    /BitstreamVeraSansMono-Roman
    /BlackadderITC-Regular
    /BodoniMT
    /BodoniMTBlack
    /BodoniMTBlack-Italic
    /BodoniMT-Bold
    /BodoniMT-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed
    /BodoniMTCondensed-Bold
    /BodoniMTCondensed-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed-Italic
    /BodoniMT-Italic
    /BodoniMTPosterCompressed
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BookshelfSymbolSeven
    /BradleyHandITC
    /BritannicBold
    /Broadway
    /BrowalliaNew
    /BrowalliaNew-Bold
    /BrowalliaNew-BoldItalic
    /BrowalliaNew-Italic
    /BrowalliaUPC
    /BrowalliaUPC-Bold
    /BrowalliaUPC-BoldItalic
    /BrowalliaUPC-Italic
    /BrushScriptMT
    /Calibri
    /Calibri-Bold
    /Calibri-BoldItalic
    /Calibri-Italic
    /CalifornianFB-Bold
    /CalifornianFB-Italic
    /CalifornianFB-Reg
    /CalisMTBol
    /CalistoMT
    /CalistoMT-BoldItalic
    /CalistoMT-Italic
    /Cambria
    /Cambria-Bold
    /Cambria-BoldItalic
    /Cambria-Italic
    /CambriaMath
    /Candara
    /Candara-Bold
    /Candara-BoldItalic
    /Candara-Italic
    /Castellar
    /Centaur
    /Century
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CenturySchoolbook
    /CenturySchoolbook-Bold
    /CenturySchoolbook-BoldItalic
    /CenturySchoolbook-Italic
    /Chiller-Regular
    /ColonnaMT
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /Consolas
    /Consolas-Bold
    /Consolas-BoldItalic
    /Consolas-Italic
    /Constantia
    /Constantia-Bold
    /Constantia-BoldItalic
    /Constantia-Italic
    /CooperBlack
    /CopperplateGothic-Bold
    /CopperplateGothic-Light
    /Corbel
    /Corbel-Bold
    /Corbel-BoldItalic
    /Corbel-Italic
    /CordiaNew
    /CordiaNew-Bold
    /CordiaNew-BoldItalic
    /CordiaNew-Italic
    /CordiaUPC
    /CordiaUPC-Bold
    /CordiaUPC-BoldItalic
    /CordiaUPC-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /CurlzMT
    /David-Bold
    /David-Reg
    /DavidTransparent
    /DilleniaUPC
    /DilleniaUPCBold
    /DilleniaUPCBoldItalic
    /DilleniaUPCItalic
    /Dotum
    /DotumChe
    /EdwardianScriptITC
    /Elephant-Italic
    /Elephant-Regular
    /EngraversMT
    /ErasITC-Bold
    /ErasITC-Demi
    /ErasITC-Light
    /ErasITC-Medium
    /EstrangeloEdessa
    /EucrosiaUPC
    /EucrosiaUPCBold
    /EucrosiaUPCBoldItalic
    /EucrosiaUPCItalic
    /FelixTitlingMT
    /FixedMiriamTransparent
    /FootlightMTLight
    /ForteMT
    /FranklinGothic-Book
    /FranklinGothic-BookItalic
    /FranklinGothic-Demi
    /FranklinGothic-DemiCond
    /FranklinGothic-DemiItalic
    /FranklinGothic-Heavy
    /FranklinGothic-HeavyItalic
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumCond
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FrankRuehl
    /FreesiaUPC
    /FreesiaUPCBold
    /FreesiaUPCBoldItalic
    /FreesiaUPCItalic
    /FreestyleScript-Regular
    /FrenchScriptMT
    /Garamond
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Italic
    /Gautami
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Gigi-Regular
    /GillSansMT
    /GillSansMT-Bold
    /GillSansMT-BoldItalic
    /GillSansMT-Condensed
    /GillSansMT-ExtraCondensedBold
    /GillSansMT-Italic
    /GillSans-UltraBold
    /GillSans-UltraBoldCondensed
    /GloucesterMT-ExtraCondensed
    /GoudyOldStyleT-Bold
    /GoudyOldStyleT-Italic
    /GoudyOldStyleT-Regular
    /GoudyStout
    /Gulim
    /GulimChe
    /Gungsuh
    /GungsuhChe
    /Haettenschweiler
    /HARFKFCPHQ
    /HarlowSolid
    /Harrington
    /HighTowerText-Italic
    /HighTowerText-Reg
    /Impact
    /ImprintMT-Shadow
    /InformalRoman-Regular
    /IrisUPC
    /IrisUPCBold
    /IrisUPCBoldItalic
    /IrisUPCItalic
    /JasmineUPC
    /JasmineUPC-Bold
    /JasmineUPC-BoldItalic
    /JasmineUPC-Italic
    /Jokerman-Regular
    /JuiceITC-Regular
    /Kartika
    /KodchiangUPC
    /KodchiangUPC-Bold
    /KodchiangUPC-BoldItalic
    /KodchiangUPC-Italic
    /KristenITC-Regular
    /KunstlerScript
    /Latha
    /LatinWide
    /LevenimMT
    /LevenimMTBold
    /LilyUPC
    /LilyUPCBold
    /LilyUPCBoldItalic
    /LilyUPCItalic
    /LucidaBright
    /LucidaBright-Demi
    /LucidaBright-DemiItalic
    /LucidaBright-Italic
    /LucidaCalligraphy-Italic
    /LucidaConsole
    /LucidaFax
    /LucidaFax-Demi
    /LucidaFax-DemiItalic
    /LucidaFax-Italic
    /LucidaHandwriting-Italic
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSans-Typewriter
    /LucidaSans-TypewriterBold
    /LucidaSans-TypewriterBoldOblique
    /LucidaSans-TypewriterOblique
    /LucidaSansUnicode
    /Magneto-Bold
    /MaiandraGD-Regular
    /Mangal-Regular
    /MaturaMTScriptCapitals
    /MicrosoftSansSerif
    /MingLiU
    /Miriam
    /MiriamFixed
    /MiriamTransparent
    /Mistral
    /Modern-Regular
    /MonotypeCorsiva
    /MS-Gothic
    /MS-Mincho
    /MSOutlook
    /MS-PGothic
    /MS-PMincho
    /MSReferenceSansSerif
    /MSReferenceSpecialty
    /MS-UIGothic
    /MVBoli
    /Narkisim
    /NiagaraEngraved-Reg
    /NiagaraSolid-Reg
    /notincluded.
    /NSimSun
    /OCRAExtended
    /OldEnglishTextMT
    /Onyx
    /PalaceScriptMT
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /Papyrus-Regular
    /Parchment-Regular
    /Perpetua
    /Perpetua-Bold
    /Perpetua-BoldItalic
    /Perpetua-Italic
    /PerpetuaTitlingMT-Bold
    /PerpetuaTitlingMT-Light
    /Playbill
    /PMingLiU
    /PoorRichard-Regular
    /Pristina-Regular
    /QCF_BSML
    /QCF_P001
    /Qrn_Part
    /Raavi
    /RageItalic
    /Ravie
    /Rockwell
    /Rockwell-Bold
    /Rockwell-BoldItalic
    /Rockwell-Condensed
    /Rockwell-CondensedBold
    /Rockwell-ExtraBold
    /Rockwell-Italic
    /Rod
    /RodTransparent
    /ScriptMTBold
    /SegoeUI-Bold
    /SegoeUI-BoldItalic
    /SegoeUI-Italic
    /SegoeUI-Regular
    /ShowcardGothic-Reg
    /Shruti
    /SimHei
    /SimSun
    /SNames2
    /SnapITC-Regular
    /Stencil
    /Sylfaen
    /SymbolMT
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TempusSansITC
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Tunga-Regular
    /TwCenMT-Bold
    /TwCenMT-BoldItalic
    /TwCenMT-Condensed
    /TwCenMT-CondensedBold
    /TwCenMT-CondensedExtraBold
    /TwCenMT-Italic
    /TwCenMT-Regular
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /VinerHandITC
    /Vivaldii
    /VladimirScript
    /Vrinda
    /Webdings
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Andalus
    /ArabicTransparent
    /ArabicTransparent-Bold
    /SimplifiedArabic
    /SimplifiedArabic-Bold
    /SimplifiedArabicFixed
    /TraditionalArabic
    /TraditionalArabic-Bold
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /AgencyFB-Bold
    /AgencyFB-Reg
    /AharoniBold
    /Algerian
    /AngsanaNew
    /AngsanaNew-Bold
    /AngsanaNew-BoldItalic
    /AngsanaNew-Italic
    /AngsanaUPC
    /AngsanaUPC-Bold
    /AngsanaUPC-BoldItalic
    /AngsanaUPC-Italic
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialRoundedMTBold
    /ArialUnicodeMS
    /BaskOldFace
    /Batang
    /BatangChe
    /Bauhaus93
    /BellMT
    /BellMTBold
    /BellMTItalic
    /BerlinSansFB-Bold
    /BerlinSansFBDemi-Bold
    /BerlinSansFB-Reg
    /BernardMT-Condensed
    /BitstreamVeraSansMono-Bold
    /BitstreamVeraSansMono-BoldOb
    /BitstreamVeraSansMono-Oblique
    /BitstreamVeraSansMono-Roman
    /BlackadderITC-Regular
    /BodoniMT
    /BodoniMTBlack
    /BodoniMTBlack-Italic
    /BodoniMT-Bold
    /BodoniMT-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed
    /BodoniMTCondensed-Bold
    /BodoniMTCondensed-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed-Italic
    /BodoniMT-Italic
    /BodoniMTPosterCompressed
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BookshelfSymbolSeven
    /BradleyHandITC
    /BritannicBold
    /Broadway
    /BrowalliaNew
    /BrowalliaNew-Bold
    /BrowalliaNew-BoldItalic
    /BrowalliaNew-Italic
    /BrowalliaUPC
    /BrowalliaUPC-Bold
    /BrowalliaUPC-BoldItalic
    /BrowalliaUPC-Italic
    /BrushScriptMT
    /Calibri
    /Calibri-Bold
    /Calibri-BoldItalic
    /Calibri-Italic
    /CalifornianFB-Bold
    /CalifornianFB-Italic
    /CalifornianFB-Reg
    /CalisMTBol
    /CalistoMT
    /CalistoMT-BoldItalic
    /CalistoMT-Italic
    /Cambria
    /Cambria-Bold
    /Cambria-BoldItalic
    /Cambria-Italic
    /CambriaMath
    /Candara
    /Candara-Bold
    /Candara-BoldItalic
    /Candara-Italic
    /Castellar
    /Centaur
    /Century
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CenturySchoolbook
    /CenturySchoolbook-Bold
    /CenturySchoolbook-BoldItalic
    /CenturySchoolbook-Italic
    /Chiller-Regular
    /ColonnaMT
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /Consolas
    /Consolas-Bold
    /Consolas-BoldItalic
    /Consolas-Italic
    /Constantia
    /Constantia-Bold
    /Constantia-BoldItalic
    /Constantia-Italic
    /CooperBlack
    /CopperplateGothic-Bold
    /CopperplateGothic-Light
    /Corbel
    /Corbel-Bold
    /Corbel-BoldItalic
    /Corbel-Italic
    /CordiaNew
    /CordiaNew-Bold
    /CordiaNew-BoldItalic
    /CordiaNew-Italic
    /CordiaUPC
    /CordiaUPC-Bold
    /CordiaUPC-BoldItalic
    /CordiaUPC-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /CurlzMT
    /David-Bold
    /David-Reg
    /DavidTransparent
    /DilleniaUPC
    /DilleniaUPCBold
    /DilleniaUPCBoldItalic
    /DilleniaUPCItalic
    /Dotum
    /DotumChe
    /EdwardianScriptITC
    /Elephant-Italic
    /Elephant-Regular
    /EngraversMT
    /ErasITC-Bold
    /ErasITC-Demi
    /ErasITC-Light
    /ErasITC-Medium
    /EstrangeloEdessa
    /EucrosiaUPC
    /EucrosiaUPCBold
    /EucrosiaUPCBoldItalic
    /EucrosiaUPCItalic
    /FelixTitlingMT
    /FixedMiriamTransparent
    /FootlightMTLight
    /ForteMT
    /FranklinGothic-Book
    /FranklinGothic-BookItalic
    /FranklinGothic-Demi
    /FranklinGothic-DemiCond
    /FranklinGothic-DemiItalic
    /FranklinGothic-Heavy
    /FranklinGothic-HeavyItalic
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumCond
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FrankRuehl
    /FreesiaUPC
    /FreesiaUPCBold
    /FreesiaUPCBoldItalic
    /FreesiaUPCItalic
    /FreestyleScript-Regular
    /FrenchScriptMT
    /Garamond
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Italic
    /Gautami
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Gigi-Regular
    /GillSansMT
    /GillSansMT-Bold
    /GillSansMT-BoldItalic
    /GillSansMT-Condensed
    /GillSansMT-ExtraCondensedBold
    /GillSansMT-Italic
    /GillSans-UltraBold
    /GillSans-UltraBoldCondensed
    /GloucesterMT-ExtraCondensed
    /GoudyOldStyleT-Bold
    /GoudyOldStyleT-Italic
    /GoudyOldStyleT-Regular
    /GoudyStout
    /Gulim
    /GulimChe
    /Gungsuh
    /GungsuhChe
    /Haettenschweiler
    /HARFKFCPHQ
    /HarlowSolid
    /Harrington
    /HighTowerText-Italic
    /HighTowerText-Reg
    /Impact
    /ImprintMT-Shadow
    /InformalRoman-Regular
    /IrisUPC
    /IrisUPCBold
    /IrisUPCBoldItalic
    /IrisUPCItalic
    /JasmineUPC
    /JasmineUPC-Bold
    /JasmineUPC-BoldItalic
    /JasmineUPC-Italic
    /Jokerman-Regular
    /JuiceITC-Regular
    /Kartika
    /KodchiangUPC
    /KodchiangUPC-Bold
    /KodchiangUPC-BoldItalic
    /KodchiangUPC-Italic
    /KristenITC-Regular
    /KunstlerScript
    /Latha
    /LatinWide
    /LevenimMT
    /LevenimMTBold
    /LilyUPC
    /LilyUPCBold
    /LilyUPCBoldItalic
    /LilyUPCItalic
    /LucidaBright
    /LucidaBright-Demi
    /LucidaBright-DemiItalic
    /LucidaBright-Italic
    /LucidaCalligraphy-Italic
    /LucidaConsole
    /LucidaFax
    /LucidaFax-Demi
    /LucidaFax-DemiItalic
    /LucidaFax-Italic
    /LucidaHandwriting-Italic
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSans-Typewriter
    /LucidaSans-TypewriterBold
    /LucidaSans-TypewriterBoldOblique
    /LucidaSans-TypewriterOblique
    /LucidaSansUnicode
    /Magneto-Bold
    /MaiandraGD-Regular
    /Mangal-Regular
    /MaturaMTScriptCapitals
    /MicrosoftSansSerif
    /MingLiU
    /Miriam
    /MiriamFixed
    /MiriamTransparent
    /Mistral
    /Modern-Regular
    /MonotypeCorsiva
    /MS-Gothic
    /MS-Mincho
    /MSOutlook
    /MS-PGothic
    /MS-PMincho
    /MSReferenceSansSerif
    /MSReferenceSpecialty
    /MS-UIGothic
    /MVBoli
    /Narkisim
    /NiagaraEngraved-Reg
    /NiagaraSolid-Reg
    /notincluded.
    /NSimSun
    /OCRAExtended
    /OldEnglishTextMT
    /Onyx
    /PalaceScriptMT
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /Papyrus-Regular
    /Parchment-Regular
    /Perpetua
    /Perpetua-Bold
    /Perpetua-BoldItalic
    /Perpetua-Italic
    /PerpetuaTitlingMT-Bold
    /PerpetuaTitlingMT-Light
    /Playbill
    /PMingLiU
    /PoorRichard-Regular
    /Pristina-Regular
    /QCF_BSML
    /QCF_P001
    /Qrn_Part
    /Raavi
    /RageItalic
    /Ravie
    /Rockwell
    /Rockwell-Bold
    /Rockwell-BoldItalic
    /Rockwell-Condensed
    /Rockwell-CondensedBold
    /Rockwell-ExtraBold
    /Rockwell-Italic
    /Rod
    /RodTransparent
    /ScriptMTBold
    /SegoeUI-Bold
    /SegoeUI-BoldItalic
    /SegoeUI-Italic
    /SegoeUI-Regular
    /ShowcardGothic-Reg
    /Shruti
    /SimHei
    /SimSun
    /SNames2
    /SnapITC-Regular
    /Stencil
    /Sylfaen
    /SymbolMT
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TempusSansITC
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Tunga-Regular
    /TwCenMT-Bold
    /TwCenMT-BoldItalic
    /TwCenMT-Condensed
    /TwCenMT-CondensedBold
    /TwCenMT-CondensedExtraBold
    /TwCenMT-Italic
    /TwCenMT-Regular
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /VinerHandITC
    /Vivaldii
    /VladimirScript
    /Vrinda
    /Webdings
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Andalus
    /ArabicTransparent
    /ArabicTransparent-Bold
    /SimplifiedArabic
    /SimplifiedArabic-Bold
    /SimplifiedArabicFixed
    /TraditionalArabic
    /TraditionalArabic-Bold
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /AgencyFB-Bold
    /AgencyFB-Reg
    /AharoniBold
    /Algerian
    /AngsanaNew
    /AngsanaNew-Bold
    /AngsanaNew-BoldItalic
    /AngsanaNew-Italic
    /AngsanaUPC
    /AngsanaUPC-Bold
    /AngsanaUPC-BoldItalic
    /AngsanaUPC-Italic
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialRoundedMTBold
    /ArialUnicodeMS
    /BaskOldFace
    /Batang
    /BatangChe
    /Bauhaus93
    /BellMT
    /BellMTBold
    /BellMTItalic
    /BerlinSansFB-Bold
    /BerlinSansFBDemi-Bold
    /BerlinSansFB-Reg
    /BernardMT-Condensed
    /BitstreamVeraSansMono-Bold
    /BitstreamVeraSansMono-BoldOb
    /BitstreamVeraSansMono-Oblique
    /BitstreamVeraSansMono-Roman
    /BlackadderITC-Regular
    /BodoniMT
    /BodoniMTBlack
    /BodoniMTBlack-Italic
    /BodoniMT-Bold
    /BodoniMT-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed
    /BodoniMTCondensed-Bold
    /BodoniMTCondensed-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed-Italic
    /BodoniMT-Italic
    /BodoniMTPosterCompressed
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BookshelfSymbolSeven
    /BradleyHandITC
    /BritannicBold
    /Broadway
    /BrowalliaNew
    /BrowalliaNew-Bold
    /BrowalliaNew-BoldItalic
    /BrowalliaNew-Italic
    /BrowalliaUPC
    /BrowalliaUPC-Bold
    /BrowalliaUPC-BoldItalic
    /BrowalliaUPC-Italic
    /BrushScriptMT
    /Calibri
    /Calibri-Bold
    /Calibri-BoldItalic
    /Calibri-Italic
    /CalifornianFB-Bold
    /CalifornianFB-Italic
    /CalifornianFB-Reg
    /CalisMTBol
    /CalistoMT
    /CalistoMT-BoldItalic
    /CalistoMT-Italic
    /Cambria
    /Cambria-Bold
    /Cambria-BoldItalic
    /Cambria-Italic
    /CambriaMath
    /Candara
    /Candara-Bold
    /Candara-BoldItalic
    /Candara-Italic
    /Castellar
    /Centaur
    /Century
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CenturySchoolbook
    /CenturySchoolbook-Bold
    /CenturySchoolbook-BoldItalic
    /CenturySchoolbook-Italic
    /Chiller-Regular
    /ColonnaMT
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /Consolas
    /Consolas-Bold
    /Consolas-BoldItalic
    /Consolas-Italic
    /Constantia
    /Constantia-Bold
    /Constantia-BoldItalic
    /Constantia-Italic
    /CooperBlack
    /CopperplateGothic-Bold
    /CopperplateGothic-Light
    /Corbel
    /Corbel-Bold
    /Corbel-BoldItalic
    /Corbel-Italic
    /CordiaNew
    /CordiaNew-Bold
    /CordiaNew-BoldItalic
    /CordiaNew-Italic
    /CordiaUPC
    /CordiaUPC-Bold
    /CordiaUPC-BoldItalic
    /CordiaUPC-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /CurlzMT
    /David-Bold
    /David-Reg
    /DavidTransparent
    /DilleniaUPC
    /DilleniaUPCBold
    /DilleniaUPCBoldItalic
    /DilleniaUPCItalic
    /Dotum
    /DotumChe
    /EdwardianScriptITC
    /Elephant-Italic
    /Elephant-Regular
    /EngraversMT
    /ErasITC-Bold
    /ErasITC-Demi
    /ErasITC-Light
    /ErasITC-Medium
    /EstrangeloEdessa
    /EucrosiaUPC
    /EucrosiaUPCBold
    /EucrosiaUPCBoldItalic
    /EucrosiaUPCItalic
    /FelixTitlingMT
    /FixedMiriamTransparent
    /FootlightMTLight
    /ForteMT
    /FranklinGothic-Book
    /FranklinGothic-BookItalic
    /FranklinGothic-Demi
    /FranklinGothic-DemiCond
    /FranklinGothic-DemiItalic
    /FranklinGothic-Heavy
    /FranklinGothic-HeavyItalic
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumCond
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FrankRuehl
    /FreesiaUPC
    /FreesiaUPCBold
    /FreesiaUPCBoldItalic
    /FreesiaUPCItalic
    /FreestyleScript-Regular
    /FrenchScriptMT
    /Garamond
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Italic
    /Gautami
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Gigi-Regular
    /GillSansMT
    /GillSansMT-Bold
    /GillSansMT-BoldItalic
    /GillSansMT-Condensed
    /GillSansMT-ExtraCondensedBold
    /GillSansMT-Italic
    /GillSans-UltraBold
    /GillSans-UltraBoldCondensed
    /GloucesterMT-ExtraCondensed
    /GoudyOldStyleT-Bold
    /GoudyOldStyleT-Italic
    /GoudyOldStyleT-Regular
    /GoudyStout
    /Gulim
    /GulimChe
    /Gungsuh
    /GungsuhChe
    /Haettenschweiler
    /HARFKFCPHQ
    /HarlowSolid
    /Harrington
    /HighTowerText-Italic
    /HighTowerText-Reg
    /Impact
    /ImprintMT-Shadow
    /InformalRoman-Regular
    /IrisUPC
    /IrisUPCBold
    /IrisUPCBoldItalic
    /IrisUPCItalic
    /JasmineUPC
    /JasmineUPC-Bold
    /JasmineUPC-BoldItalic
    /JasmineUPC-Italic
    /Jokerman-Regular
    /JuiceITC-Regular
    /Kartika
    /KodchiangUPC
    /KodchiangUPC-Bold
    /KodchiangUPC-BoldItalic
    /KodchiangUPC-Italic
    /KristenITC-Regular
    /KunstlerScript
    /Latha
    /LatinWide
    /LevenimMT
    /LevenimMTBold
    /LilyUPC
    /LilyUPCBold
    /LilyUPCBoldItalic
    /LilyUPCItalic
    /LucidaBright
    /LucidaBright-Demi
    /LucidaBright-DemiItalic
    /LucidaBright-Italic
    /LucidaCalligraphy-Italic
    /LucidaConsole
    /LucidaFax
    /LucidaFax-Demi
    /LucidaFax-DemiItalic
    /LucidaFax-Italic
    /LucidaHandwriting-Italic
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSans-Typewriter
    /LucidaSans-TypewriterBold
    /LucidaSans-TypewriterBoldOblique
    /LucidaSans-TypewriterOblique
    /LucidaSansUnicode
    /Magneto-Bold
    /MaiandraGD-Regular
    /Mangal-Regular
    /MaturaMTScriptCapitals
    /MicrosoftSansSerif
    /MingLiU
    /Miriam
    /MiriamFixed
    /MiriamTransparent
    /Mistral
    /Modern-Regular
    /MonotypeCorsiva
    /MS-Gothic
    /MS-Mincho
    /MSOutlook
    /MS-PGothic
    /MS-PMincho
    /MSReferenceSansSerif
    /MSReferenceSpecialty
    /MS-UIGothic
    /MVBoli
    /Narkisim
    /NiagaraEngraved-Reg
    /NiagaraSolid-Reg
    /notincluded.
    /NSimSun
    /OCRAExtended
    /OldEnglishTextMT
    /Onyx
    /PalaceScriptMT
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /Papyrus-Regular
    /Parchment-Regular
    /Perpetua
    /Perpetua-Bold
    /Perpetua-BoldItalic
    /Perpetua-Italic
    /PerpetuaTitlingMT-Bold
    /PerpetuaTitlingMT-Light
    /Playbill
    /PMingLiU
    /PoorRichard-Regular
    /Pristina-Regular
    /QCF_BSML
    /QCF_P001
    /Qrn_Part
    /Raavi
    /RageItalic
    /Ravie
    /Rockwell
    /Rockwell-Bold
    /Rockwell-BoldItalic
    /Rockwell-Condensed
    /Rockwell-CondensedBold
    /Rockwell-ExtraBold
    /Rockwell-Italic
    /Rod
    /RodTransparent
    /ScriptMTBold
    /SegoeUI-Bold
    /SegoeUI-BoldItalic
    /SegoeUI-Italic
    /SegoeUI-Regular
    /ShowcardGothic-Reg
    /Shruti
    /SimHei
    /SimSun
    /SNames2
    /SnapITC-Regular
    /Stencil
    /Sylfaen
    /SymbolMT
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TempusSansITC
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Tunga-Regular
    /TwCenMT-Bold
    /TwCenMT-BoldItalic
    /TwCenMT-Condensed
    /TwCenMT-CondensedBold
    /TwCenMT-CondensedExtraBold
    /TwCenMT-Italic
    /TwCenMT-Regular
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /VinerHandITC
    /Vivaldii
    /VladimirScript
    /Vrinda
    /Webdings
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Andalus
    /ArabicTransparent
    /ArabicTransparent-Bold
    /SimplifiedArabic
    /SimplifiedArabic-Bold
    /SimplifiedArabicFixed
    /TraditionalArabic
    /TraditionalArabic-Bold
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /AgencyFB-Bold
    /AgencyFB-Reg
    /AharoniBold
    /Algerian
    /AngsanaNew
    /AngsanaNew-Bold
    /AngsanaNew-BoldItalic
    /AngsanaNew-Italic
    /AngsanaUPC
    /AngsanaUPC-Bold
    /AngsanaUPC-BoldItalic
    /AngsanaUPC-Italic
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialRoundedMTBold
    /ArialUnicodeMS
    /BaskOldFace
    /Batang
    /BatangChe
    /Bauhaus93
    /BellMT
    /BellMTBold
    /BellMTItalic
    /BerlinSansFB-Bold
    /BerlinSansFBDemi-Bold
    /BerlinSansFB-Reg
    /BernardMT-Condensed
    /BitstreamVeraSansMono-Bold
    /BitstreamVeraSansMono-BoldOb
    /BitstreamVeraSansMono-Oblique
    /BitstreamVeraSansMono-Roman
    /BlackadderITC-Regular
    /BodoniMT
    /BodoniMTBlack
    /BodoniMTBlack-Italic
    /BodoniMT-Bold
    /BodoniMT-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed
    /BodoniMTCondensed-Bold
    /BodoniMTCondensed-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed-Italic
    /BodoniMT-Italic
    /BodoniMTPosterCompressed
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BookshelfSymbolSeven
    /BradleyHandITC
    /BritannicBold
    /Broadway
    /BrowalliaNew
    /BrowalliaNew-Bold
    /BrowalliaNew-BoldItalic
    /BrowalliaNew-Italic
    /BrowalliaUPC
    /BrowalliaUPC-Bold
    /BrowalliaUPC-BoldItalic
    /BrowalliaUPC-Italic
    /BrushScriptMT
    /Calibri
    /Calibri-Bold
    /Calibri-BoldItalic
    /Calibri-Italic
    /CalifornianFB-Bold
    /CalifornianFB-Italic
    /CalifornianFB-Reg
    /CalisMTBol
    /CalistoMT
    /CalistoMT-BoldItalic
    /CalistoMT-Italic
    /Cambria
    /Cambria-Bold
    /Cambria-BoldItalic
    /Cambria-Italic
    /CambriaMath
    /Candara
    /Candara-Bold
    /Candara-BoldItalic
    /Candara-Italic
    /Castellar
    /Centaur
    /Century
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CenturySchoolbook
    /CenturySchoolbook-Bold
    /CenturySchoolbook-BoldItalic
    /CenturySchoolbook-Italic
    /Chiller-Regular
    /ColonnaMT
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /Consolas
    /Consolas-Bold
    /Consolas-BoldItalic
    /Consolas-Italic
    /Constantia
    /Constantia-Bold
    /Constantia-BoldItalic
    /Constantia-Italic
    /CooperBlack
    /CopperplateGothic-Bold
    /CopperplateGothic-Light
    /Corbel
    /Corbel-Bold
    /Corbel-BoldItalic
    /Corbel-Italic
    /CordiaNew
    /CordiaNew-Bold
    /CordiaNew-BoldItalic
    /CordiaNew-Italic
    /CordiaUPC
    /CordiaUPC-Bold
    /CordiaUPC-BoldItalic
    /CordiaUPC-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /CurlzMT
    /David-Bold
    /David-Reg
    /DavidTransparent
    /DilleniaUPC
    /DilleniaUPCBold
    /DilleniaUPCBoldItalic
    /DilleniaUPCItalic
    /Dotum
    /DotumChe
    /EdwardianScriptITC
    /Elephant-Italic
    /Elephant-Regular
    /EngraversMT
    /ErasITC-Bold
    /ErasITC-Demi
    /ErasITC-Light
    /ErasITC-Medium
    /EstrangeloEdessa
    /EucrosiaUPC
    /EucrosiaUPCBold
    /EucrosiaUPCBoldItalic
    /EucrosiaUPCItalic
    /FelixTitlingMT
    /FixedMiriamTransparent
    /FootlightMTLight
    /ForteMT
    /FranklinGothic-Book
    /FranklinGothic-BookItalic
    /FranklinGothic-Demi
    /FranklinGothic-DemiCond
    /FranklinGothic-DemiItalic
    /FranklinGothic-Heavy
    /FranklinGothic-HeavyItalic
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumCond
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FrankRuehl
    /FreesiaUPC
    /FreesiaUPCBold
    /FreesiaUPCBoldItalic
    /FreesiaUPCItalic
    /FreestyleScript-Regular
    /FrenchScriptMT
    /Garamond
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Italic
    /Gautami
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Gigi-Regular
    /GillSansMT
    /GillSansMT-Bold
    /GillSansMT-BoldItalic
    /GillSansMT-Condensed
    /GillSansMT-ExtraCondensedBold
    /GillSansMT-Italic
    /GillSans-UltraBold
    /GillSans-UltraBoldCondensed
    /GloucesterMT-ExtraCondensed
    /GoudyOldStyleT-Bold
    /GoudyOldStyleT-Italic
    /GoudyOldStyleT-Regular
    /GoudyStout
    /Gulim
    /GulimChe
    /Gungsuh
    /GungsuhChe
    /Haettenschweiler
    /HARFKFCPHQ
    /HarlowSolid
    /Harrington
    /HighTowerText-Italic
    /HighTowerText-Reg
    /Impact
    /ImprintMT-Shadow
    /InformalRoman-Regular
    /IrisUPC
    /IrisUPCBold
    /IrisUPCBoldItalic
    /IrisUPCItalic
    /JasmineUPC
    /JasmineUPC-Bold
    /JasmineUPC-BoldItalic
    /JasmineUPC-Italic
    /Jokerman-Regular
    /JuiceITC-Regular
    /Kartika
    /KodchiangUPC
    /KodchiangUPC-Bold
    /KodchiangUPC-BoldItalic
    /KodchiangUPC-Italic
    /KristenITC-Regular
    /KunstlerScript
    /Latha
    /LatinWide
    /LevenimMT
    /LevenimMTBold
    /LilyUPC
    /LilyUPCBold
    /LilyUPCBoldItalic
    /LilyUPCItalic
    /LucidaBright
    /LucidaBright-Demi
    /LucidaBright-DemiItalic
    /LucidaBright-Italic
    /LucidaCalligraphy-Italic
    /LucidaConsole
    /LucidaFax
    /LucidaFax-Demi
    /LucidaFax-DemiItalic
    /LucidaFax-Italic
    /LucidaHandwriting-Italic
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSans-Typewriter
    /LucidaSans-TypewriterBold
    /LucidaSans-TypewriterBoldOblique
    /LucidaSans-TypewriterOblique
    /LucidaSansUnicode
    /Magneto-Bold
    /MaiandraGD-Regular
    /Mangal-Regular
    /MaturaMTScriptCapitals
    /MicrosoftSansSerif
    /MingLiU
    /Miriam
    /MiriamFixed
    /MiriamTransparent
    /Mistral
    /Modern-Regular
    /MonotypeCorsiva
    /MS-Gothic
    /MS-Mincho
    /MSOutlook
    /MS-PGothic
    /MS-PMincho
    /MSReferenceSansSerif
    /MSReferenceSpecialty
    /MS-UIGothic
    /MVBoli
    /Narkisim
    /NiagaraEngraved-Reg
    /NiagaraSolid-Reg
    /notincluded.
    /NSimSun
    /OCRAExtended
    /OldEnglishTextMT
    /Onyx
    /PalaceScriptMT
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /Papyrus-Regular
    /Parchment-Regular
    /Perpetua
    /Perpetua-Bold
    /Perpetua-BoldItalic
    /Perpetua-Italic
    /PerpetuaTitlingMT-Bold
    /PerpetuaTitlingMT-Light
    /Playbill
    /PMingLiU
    /PoorRichard-Regular
    /Pristina-Regular
    /QCF_BSML
    /QCF_P001
    /Qrn_Part
    /Raavi
    /RageItalic
    /Ravie
    /Rockwell
    /Rockwell-Bold
    /Rockwell-BoldItalic
    /Rockwell-Condensed
    /Rockwell-CondensedBold
    /Rockwell-ExtraBold
    /Rockwell-Italic
    /Rod
    /RodTransparent
    /ScriptMTBold
    /SegoeUI-Bold
    /SegoeUI-BoldItalic
    /SegoeUI-Italic
    /SegoeUI-Regular
    /ShowcardGothic-Reg
    /Shruti
    /SimHei
    /SimSun
    /SNames2
    /SnapITC-Regular
    /Stencil
    /Sylfaen
    /SymbolMT
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TempusSansITC
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Tunga-Regular
    /TwCenMT-Bold
    /TwCenMT-BoldItalic
    /TwCenMT-Condensed
    /TwCenMT-CondensedBold
    /TwCenMT-CondensedExtraBold
    /TwCenMT-Italic
    /TwCenMT-Regular
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /VinerHandITC
    /Vivaldii
    /VladimirScript
    /Vrinda
    /Webdings
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Andalus
    /ArabicTransparent
    /ArabicTransparent-Bold
    /SimplifiedArabic
    /SimplifiedArabic-Bold
    /SimplifiedArabicFixed
    /TraditionalArabic
    /TraditionalArabic-Bold
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /AgencyFB-Bold
    /AgencyFB-Reg
    /AharoniBold
    /Algerian
    /AngsanaNew
    /AngsanaNew-Bold
    /AngsanaNew-BoldItalic
    /AngsanaNew-Italic
    /AngsanaUPC
    /AngsanaUPC-Bold
    /AngsanaUPC-BoldItalic
    /AngsanaUPC-Italic
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialRoundedMTBold
    /ArialUnicodeMS
    /BaskOldFace
    /Batang
    /BatangChe
    /Bauhaus93
    /BellMT
    /BellMTBold
    /BellMTItalic
    /BerlinSansFB-Bold
    /BerlinSansFBDemi-Bold
    /BerlinSansFB-Reg
    /BernardMT-Condensed
    /BitstreamVeraSansMono-Bold
    /BitstreamVeraSansMono-BoldOb
    /BitstreamVeraSansMono-Oblique
    /BitstreamVeraSansMono-Roman
    /BlackadderITC-Regular
    /BodoniMT
    /BodoniMTBlack
    /BodoniMTBlack-Italic
    /BodoniMT-Bold
    /BodoniMT-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed
    /BodoniMTCondensed-Bold
    /BodoniMTCondensed-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed-Italic
    /BodoniMT-Italic
    /BodoniMTPosterCompressed
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BookshelfSymbolSeven
    /BradleyHandITC
    /BritannicBold
    /Broadway
    /BrowalliaNew
    /BrowalliaNew-Bold
    /BrowalliaNew-BoldItalic
    /BrowalliaNew-Italic
    /BrowalliaUPC
    /BrowalliaUPC-Bold
    /BrowalliaUPC-BoldItalic
    /BrowalliaUPC-Italic
    /BrushScriptMT
    /Calibri
    /Calibri-Bold
    /Calibri-BoldItalic
    /Calibri-Italic
    /CalifornianFB-Bold
    /CalifornianFB-Italic
    /CalifornianFB-Reg
    /CalisMTBol
    /CalistoMT
    /CalistoMT-BoldItalic
    /CalistoMT-Italic
    /Cambria
    /Cambria-Bold
    /Cambria-BoldItalic
    /Cambria-Italic
    /CambriaMath
    /Candara
    /Candara-Bold
    /Candara-BoldItalic
    /Candara-Italic
    /Castellar
    /Centaur
    /Century
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CenturySchoolbook
    /CenturySchoolbook-Bold
    /CenturySchoolbook-BoldItalic
    /CenturySchoolbook-Italic
    /Chiller-Regular
    /ColonnaMT
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /Consolas
    /Consolas-Bold
    /Consolas-BoldItalic
    /Consolas-Italic
    /Constantia
    /Constantia-Bold
    /Constantia-BoldItalic
    /Constantia-Italic
    /CooperBlack
    /CopperplateGothic-Bold
    /CopperplateGothic-Light
    /Corbel
    /Corbel-Bold
    /Corbel-BoldItalic
    /Corbel-Italic
    /CordiaNew
    /CordiaNew-Bold
    /CordiaNew-BoldItalic
    /CordiaNew-Italic
    /CordiaUPC
    /CordiaUPC-Bold
    /CordiaUPC-BoldItalic
    /CordiaUPC-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /CurlzMT
    /David-Bold
    /David-Reg
    /DavidTransparent
    /DilleniaUPC
    /DilleniaUPCBold
    /DilleniaUPCBoldItalic
    /DilleniaUPCItalic
    /Dotum
    /DotumChe
    /EdwardianScriptITC
    /Elephant-Italic
    /Elephant-Regular
    /EngraversMT
    /ErasITC-Bold
    /ErasITC-Demi
    /ErasITC-Light
    /ErasITC-Medium
    /EstrangeloEdessa
    /EucrosiaUPC
    /EucrosiaUPCBold
    /EucrosiaUPCBoldItalic
    /EucrosiaUPCItalic
    /FelixTitlingMT
    /FixedMiriamTransparent
    /FootlightMTLight
    /ForteMT
    /FranklinGothic-Book
    /FranklinGothic-BookItalic
    /FranklinGothic-Demi
    /FranklinGothic-DemiCond
    /FranklinGothic-DemiItalic
    /FranklinGothic-Heavy
    /FranklinGothic-HeavyItalic
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumCond
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FrankRuehl
    /FreesiaUPC
    /FreesiaUPCBold
    /FreesiaUPCBoldItalic
    /FreesiaUPCItalic
    /FreestyleScript-Regular
    /FrenchScriptMT
    /Garamond
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Italic
    /Gautami
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Gigi-Regular
    /GillSansMT
    /GillSansMT-Bold
    /GillSansMT-BoldItalic
    /GillSansMT-Condensed
    /GillSansMT-ExtraCondensedBold
    /GillSansMT-Italic
    /GillSans-UltraBold
    /GillSans-UltraBoldCondensed
    /GloucesterMT-ExtraCondensed
    /GoudyOldStyleT-Bold
    /GoudyOldStyleT-Italic
    /GoudyOldStyleT-Regular
    /GoudyStout
    /Gulim
    /GulimChe
    /Gungsuh
    /GungsuhChe
    /Haettenschweiler
    /HARFKFCPHQ
    /HarlowSolid
    /Harrington
    /HighTowerText-Italic
    /HighTowerText-Reg
    /Impact
    /ImprintMT-Shadow
    /InformalRoman-Regular
    /IrisUPC
    /IrisUPCBold
    /IrisUPCBoldItalic
    /IrisUPCItalic
    /JasmineUPC
    /JasmineUPC-Bold
    /JasmineUPC-BoldItalic
    /JasmineUPC-Italic
    /Jokerman-Regular
    /JuiceITC-Regular
    /Kartika
    /KodchiangUPC
    /KodchiangUPC-Bold
    /KodchiangUPC-BoldItalic
    /KodchiangUPC-Italic
    /KristenITC-Regular
    /KunstlerScript
    /Latha
    /LatinWide
    /LevenimMT
    /LevenimMTBold
    /LilyUPC
    /LilyUPCBold
    /LilyUPCBoldItalic
    /LilyUPCItalic
    /LucidaBright
    /LucidaBright-Demi
    /LucidaBright-DemiItalic
    /LucidaBright-Italic
    /LucidaCalligraphy-Italic
    /LucidaConsole
    /LucidaFax
    /LucidaFax-Demi
    /LucidaFax-DemiItalic
    /LucidaFax-Italic
    /LucidaHandwriting-Italic
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSans-Typewriter
    /LucidaSans-TypewriterBold
    /LucidaSans-TypewriterBoldOblique
    /LucidaSans-TypewriterOblique
    /LucidaSansUnicode
    /Magneto-Bold
    /MaiandraGD-Regular
    /Mangal-Regular
    /MaturaMTScriptCapitals
    /MicrosoftSansSerif
    /MingLiU
    /Miriam
    /MiriamFixed
    /MiriamTransparent
    /Mistral
    /Modern-Regular
    /MonotypeCorsiva
    /MS-Gothic
    /MS-Mincho
    /MSOutlook
    /MS-PGothic
    /MS-PMincho
    /MSReferenceSansSerif
    /MSReferenceSpecialty
    /MS-UIGothic
    /MVBoli
    /Narkisim
    /NiagaraEngraved-Reg
    /NiagaraSolid-Reg
    /notincluded.
    /NSimSun
    /OCRAExtended
    /OldEnglishTextMT
    /Onyx
    /PalaceScriptMT
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /Papyrus-Regular
    /Parchment-Regular
    /Perpetua
    /Perpetua-Bold
    /Perpetua-BoldItalic
    /Perpetua-Italic
    /PerpetuaTitlingMT-Bold
    /PerpetuaTitlingMT-Light
    /Playbill
    /PMingLiU
    /PoorRichard-Regular
    /Pristina-Regular
    /QCF_BSML
    /QCF_P001
    /Qrn_Part
    /Raavi
    /RageItalic
    /Ravie
    /Rockwell
    /Rockwell-Bold
    /Rockwell-BoldItalic
    /Rockwell-Condensed
    /Rockwell-CondensedBold
    /Rockwell-ExtraBold
    /Rockwell-Italic
    /Rod
    /RodTransparent
    /ScriptMTBold
    /SegoeUI-Bold
    /SegoeUI-BoldItalic
    /SegoeUI-Italic
    /SegoeUI-Regular
    /ShowcardGothic-Reg
    /Shruti
    /SimHei
    /SimSun
    /SNames2
    /SnapITC-Regular
    /Stencil
    /Sylfaen
    /SymbolMT
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TempusSansITC
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Tunga-Regular
    /TwCenMT-Bold
    /TwCenMT-BoldItalic
    /TwCenMT-Condensed
    /TwCenMT-CondensedBold
    /TwCenMT-CondensedExtraBold
    /TwCenMT-Italic
    /TwCenMT-Regular
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /VinerHandITC
    /Vivaldii
    /VladimirScript
    /Vrinda
    /Webdings
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Andalus
    /ArabicTransparent
    /ArabicTransparent-Bold
    /SimplifiedArabic
    /SimplifiedArabic-Bold
    /SimplifiedArabicFixed
    /TraditionalArabic
    /TraditionalArabic-Bold
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /AgencyFB-Bold
    /AgencyFB-Reg
    /AharoniBold
    /Algerian
    /AngsanaNew
    /AngsanaNew-Bold
    /AngsanaNew-BoldItalic
    /AngsanaNew-Italic
    /AngsanaUPC
    /AngsanaUPC-Bold
    /AngsanaUPC-BoldItalic
    /AngsanaUPC-Italic
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialRoundedMTBold
    /ArialUnicodeMS
    /BaskOldFace
    /Batang
    /BatangChe
    /Bauhaus93
    /BellMT
    /BellMTBold
    /BellMTItalic
    /BerlinSansFB-Bold
    /BerlinSansFBDemi-Bold
    /BerlinSansFB-Reg
    /BernardMT-Condensed
    /BitstreamVeraSansMono-Bold
    /BitstreamVeraSansMono-BoldOb
    /BitstreamVeraSansMono-Oblique
    /BitstreamVeraSansMono-Roman
    /BlackadderITC-Regular
    /BodoniMT
    /BodoniMTBlack
    /BodoniMTBlack-Italic
    /BodoniMT-Bold
    /BodoniMT-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed
    /BodoniMTCondensed-Bold
    /BodoniMTCondensed-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed-Italic
    /BodoniMT-Italic
    /BodoniMTPosterCompressed
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BookshelfSymbolSeven
    /BradleyHandITC
    /BritannicBold
    /Broadway
    /BrowalliaNew
    /BrowalliaNew-Bold
    /BrowalliaNew-BoldItalic
    /BrowalliaNew-Italic
    /BrowalliaUPC
    /BrowalliaUPC-Bold
    /BrowalliaUPC-BoldItalic
    /BrowalliaUPC-Italic
    /BrushScriptMT
    /Calibri
    /Calibri-Bold
    /Calibri-BoldItalic
    /Calibri-Italic
    /CalifornianFB-Bold
    /CalifornianFB-Italic
    /CalifornianFB-Reg
    /CalisMTBol
    /CalistoMT
    /CalistoMT-BoldItalic
    /CalistoMT-Italic
    /Cambria
    /Cambria-Bold
    /Cambria-BoldItalic
    /Cambria-Italic
    /CambriaMath
    /Candara
    /Candara-Bold
    /Candara-BoldItalic
    /Candara-Italic
    /Castellar
    /Centaur
    /Century
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CenturySchoolbook
    /CenturySchoolbook-Bold
    /CenturySchoolbook-BoldItalic
    /CenturySchoolbook-Italic
    /Chiller-Regular
    /ColonnaMT
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /Consolas
    /Consolas-Bold
    /Consolas-BoldItalic
    /Consolas-Italic
    /Constantia
    /Constantia-Bold
    /Constantia-BoldItalic
    /Constantia-Italic
    /CooperBlack
    /CopperplateGothic-Bold
    /CopperplateGothic-Light
    /Corbel
    /Corbel-Bold
    /Corbel-BoldItalic
    /Corbel-Italic
    /CordiaNew
    /CordiaNew-Bold
    /CordiaNew-BoldItalic
    /CordiaNew-Italic
    /CordiaUPC
    /CordiaUPC-Bold
    /CordiaUPC-BoldItalic
    /CordiaUPC-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /CurlzMT
    /David-Bold
    /David-Reg
    /DavidTransparent
    /DilleniaUPC
    /DilleniaUPCBold
    /DilleniaUPCBoldItalic
    /DilleniaUPCItalic
    /Dotum
    /DotumChe
    /EdwardianScriptITC
    /Elephant-Italic
    /Elephant-Regular
    /EngraversMT
    /ErasITC-Bold
    /ErasITC-Demi
    /ErasITC-Light
    /ErasITC-Medium
    /EstrangeloEdessa
    /EucrosiaUPC
    /EucrosiaUPCBold
    /EucrosiaUPCBoldItalic
    /EucrosiaUPCItalic
    /FelixTitlingMT
    /FixedMiriamTransparent
    /FootlightMTLight
    /ForteMT
    /FranklinGothic-Book
    /FranklinGothic-BookItalic
    /FranklinGothic-Demi
    /FranklinGothic-DemiCond
    /FranklinGothic-DemiItalic
    /FranklinGothic-Heavy
    /FranklinGothic-HeavyItalic
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumCond
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FrankRuehl
    /FreesiaUPC
    /FreesiaUPCBold
    /FreesiaUPCBoldItalic
    /FreesiaUPCItalic
    /FreestyleScript-Regular
    /FrenchScriptMT
    /Garamond
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Italic
    /Gautami
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Gigi-Regular
    /GillSansMT
    /GillSansMT-Bold
    /GillSansMT-BoldItalic
    /GillSansMT-Condensed
    /GillSansMT-ExtraCondensedBold
    /GillSansMT-Italic
    /GillSans-UltraBold
    /GillSans-UltraBoldCondensed
    /GloucesterMT-ExtraCondensed
    /GoudyOldStyleT-Bold
    /GoudyOldStyleT-Italic
    /GoudyOldStyleT-Regular
    /GoudyStout
    /Gulim
    /GulimChe
    /Gungsuh
    /GungsuhChe
    /Haettenschweiler
    /HARFKFCPHQ
    /HarlowSolid
    /Harrington
    /HighTowerText-Italic
    /HighTowerText-Reg
    /Impact
    /ImprintMT-Shadow
    /InformalRoman-Regular
    /IrisUPC
    /IrisUPCBold
    /IrisUPCBoldItalic
    /IrisUPCItalic
    /JasmineUPC
    /JasmineUPC-Bold
    /JasmineUPC-BoldItalic
    /JasmineUPC-Italic
    /Jokerman-Regular
    /JuiceITC-Regular
    /Kartika
    /KodchiangUPC
    /KodchiangUPC-Bold
    /KodchiangUPC-BoldItalic
    /KodchiangUPC-Italic
    /KristenITC-Regular
    /KunstlerScript
    /Latha
    /LatinWide
    /LevenimMT
    /LevenimMTBold
    /LilyUPC
    /LilyUPCBold
    /LilyUPCBoldItalic
    /LilyUPCItalic
    /LucidaBright
    /LucidaBright-Demi
    /LucidaBright-DemiItalic
    /LucidaBright-Italic
    /LucidaCalligraphy-Italic
    /LucidaConsole
    /LucidaFax
    /LucidaFax-Demi
    /LucidaFax-DemiItalic
    /LucidaFax-Italic
    /LucidaHandwriting-Italic
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSans-Typewriter
    /LucidaSans-TypewriterBold
    /LucidaSans-TypewriterBoldOblique
    /LucidaSans-TypewriterOblique
    /LucidaSansUnicode
    /Magneto-Bold
    /MaiandraGD-Regular
    /Mangal-Regular
    /MaturaMTScriptCapitals
    /MicrosoftSansSerif
    /MingLiU
    /Miriam
    /MiriamFixed
    /MiriamTransparent
    /Mistral
    /Modern-Regular
    /MonotypeCorsiva
    /MS-Gothic
    /MS-Mincho
    /MSOutlook
    /MS-PGothic
    /MS-PMincho
    /MSReferenceSansSerif
    /MSReferenceSpecialty
    /MS-UIGothic
    /MVBoli
    /Narkisim
    /NiagaraEngraved-Reg
    /NiagaraSolid-Reg
    /notincluded.
    /NSimSun
    /OCRAExtended
    /OldEnglishTextMT
    /Onyx
    /PalaceScriptMT
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /Papyrus-Regular
    /Parchment-Regular
    /Perpetua
    /Perpetua-Bold
    /Perpetua-BoldItalic
    /Perpetua-Italic
    /PerpetuaTitlingMT-Bold
    /PerpetuaTitlingMT-Light
    /Playbill
    /PMingLiU
    /PoorRichard-Regular
    /Pristina-Regular
    /QCF_BSML
    /QCF_P001
    /Qrn_Part
    /Raavi
    /RageItalic
    /Ravie
    /Rockwell
    /Rockwell-Bold
    /Rockwell-BoldItalic
    /Rockwell-Condensed
    /Rockwell-CondensedBold
    /Rockwell-ExtraBold
    /Rockwell-Italic
    /Rod
    /RodTransparent
    /ScriptMTBold
    /SegoeUI-Bold
    /SegoeUI-BoldItalic
    /SegoeUI-Italic
    /SegoeUI-Regular
    /ShowcardGothic-Reg
    /Shruti
    /SimHei
    /SimSun
    /SNames2
    /SnapITC-Regular
    /Stencil
    /Sylfaen
    /SymbolMT
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TempusSansITC
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Tunga-Regular
    /TwCenMT-Bold
    /TwCenMT-BoldItalic
    /TwCenMT-Condensed
    /TwCenMT-CondensedBold
    /TwCenMT-CondensedExtraBold
    /TwCenMT-Italic
    /TwCenMT-Regular
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /VinerHandITC
    /Vivaldii
    /VladimirScript
    /Vrinda
    /Webdings
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Andalus
    /ArabicTransparent
    /ArabicTransparent-Bold
    /SimplifiedArabic
    /SimplifiedArabic-Bold
    /SimplifiedArabicFixed
    /TraditionalArabic
    /TraditionalArabic-Bold
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /AgencyFB-Bold
    /AgencyFB-Reg
    /AharoniBold
    /Algerian
    /AngsanaNew
    /AngsanaNew-Bold
    /AngsanaNew-BoldItalic
    /AngsanaNew-Italic
    /AngsanaUPC
    /AngsanaUPC-Bold
    /AngsanaUPC-BoldItalic
    /AngsanaUPC-Italic
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialRoundedMTBold
    /ArialUnicodeMS
    /BaskOldFace
    /Batang
    /BatangChe
    /Bauhaus93
    /BellMT
    /BellMTBold
    /BellMTItalic
    /BerlinSansFB-Bold
    /BerlinSansFBDemi-Bold
    /BerlinSansFB-Reg
    /BernardMT-Condensed
    /BitstreamVeraSansMono-Bold
    /BitstreamVeraSansMono-BoldOb
    /BitstreamVeraSansMono-Oblique
    /BitstreamVeraSansMono-Roman
    /BlackadderITC-Regular
    /BodoniMT
    /BodoniMTBlack
    /BodoniMTBlack-Italic
    /BodoniMT-Bold
    /BodoniMT-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed
    /BodoniMTCondensed-Bold
    /BodoniMTCondensed-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed-Italic
    /BodoniMT-Italic
    /BodoniMTPosterCompressed
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BookshelfSymbolSeven
    /BradleyHandITC
    /BritannicBold
    /Broadway
    /BrowalliaNew
    /BrowalliaNew-Bold
    /BrowalliaNew-BoldItalic
    /BrowalliaNew-Italic
    /BrowalliaUPC
    /BrowalliaUPC-Bold
    /BrowalliaUPC-BoldItalic
    /BrowalliaUPC-Italic
    /BrushScriptMT
    /Calibri
    /Calibri-Bold
    /Calibri-BoldItalic
    /Calibri-Italic
    /CalifornianFB-Bold
    /CalifornianFB-Italic
    /CalifornianFB-Reg
    /CalisMTBol
    /CalistoMT
    /CalistoMT-BoldItalic
    /CalistoMT-Italic
    /Cambria
    /Cambria-Bold
    /Cambria-BoldItalic
    /Cambria-Italic
    /CambriaMath
    /Candara
    /Candara-Bold
    /Candara-BoldItalic
    /Candara-Italic
    /Castellar
    /Centaur
    /Century
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CenturySchoolbook
    /CenturySchoolbook-Bold
    /CenturySchoolbook-BoldItalic
    /CenturySchoolbook-Italic
    /Chiller-Regular
    /ColonnaMT
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /Consolas
    /Consolas-Bold
    /Consolas-BoldItalic
    /Consolas-Italic
    /Constantia
    /Constantia-Bold
    /Constantia-BoldItalic
    /Constantia-Italic
    /CooperBlack
    /CopperplateGothic-Bold
    /CopperplateGothic-Light
    /Corbel
    /Corbel-Bold
    /Corbel-BoldItalic
    /Corbel-Italic
    /CordiaNew
    /CordiaNew-Bold
    /CordiaNew-BoldItalic
    /CordiaNew-Italic
    /CordiaUPC
    /CordiaUPC-Bold
    /CordiaUPC-BoldItalic
    /CordiaUPC-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /CurlzMT
    /David-Bold
    /David-Reg
    /DavidTransparent
    /DilleniaUPC
    /DilleniaUPCBold
    /DilleniaUPCBoldItalic
    /DilleniaUPCItalic
    /Dotum
    /DotumChe
    /EdwardianScriptITC
    /Elephant-Italic
    /Elephant-Regular
    /EngraversMT
    /ErasITC-Bold
    /ErasITC-Demi
    /ErasITC-Light
    /ErasITC-Medium
    /EstrangeloEdessa
    /EucrosiaUPC
    /EucrosiaUPCBold
    /EucrosiaUPCBoldItalic
    /EucrosiaUPCItalic
    /FelixTitlingMT
    /FixedMiriamTransparent
    /FootlightMTLight
    /ForteMT
    /FranklinGothic-Book
    /FranklinGothic-BookItalic
    /FranklinGothic-Demi
    /FranklinGothic-DemiCond
    /FranklinGothic-DemiItalic
    /FranklinGothic-Heavy
    /FranklinGothic-HeavyItalic
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumCond
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FrankRuehl
    /FreesiaUPC
    /FreesiaUPCBold
    /FreesiaUPCBoldItalic
    /FreesiaUPCItalic
    /FreestyleScript-Regular
    /FrenchScriptMT
    /Garamond
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Italic
    /Gautami
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Gigi-Regular
    /GillSansMT
    /GillSansMT-Bold
    /GillSansMT-BoldItalic
    /GillSansMT-Condensed
    /GillSansMT-ExtraCondensedBold
    /GillSansMT-Italic
    /GillSans-UltraBold
    /GillSans-UltraBoldCondensed
    /GloucesterMT-ExtraCondensed
    /GoudyOldStyleT-Bold
    /GoudyOldStyleT-Italic
    /GoudyOldStyleT-Regular
    /GoudyStout
    /Gulim
    /GulimChe
    /Gungsuh
    /GungsuhChe
    /Haettenschweiler
    /HARFKFCPHQ
    /HarlowSolid
    /Harrington
    /HighTowerText-Italic
    /HighTowerText-Reg
    /Impact
    /ImprintMT-Shadow
    /InformalRoman-Regular
    /IrisUPC
    /IrisUPCBold
    /IrisUPCBoldItalic
    /IrisUPCItalic
    /JasmineUPC
    /JasmineUPC-Bold
    /JasmineUPC-BoldItalic
    /JasmineUPC-Italic
    /Jokerman-Regular
    /JuiceITC-Regular
    /Kartika
    /KodchiangUPC
    /KodchiangUPC-Bold
    /KodchiangUPC-BoldItalic
    /KodchiangUPC-Italic
    /KristenITC-Regular
    /KunstlerScript
    /Latha
    /LatinWide
    /LevenimMT
    /LevenimMTBold
    /LilyUPC
    /LilyUPCBold
    /LilyUPCBoldItalic
    /LilyUPCItalic
    /LucidaBright
    /LucidaBright-Demi
    /LucidaBright-DemiItalic
    /LucidaBright-Italic
    /LucidaCalligraphy-Italic
    /LucidaConsole
    /LucidaFax
    /LucidaFax-Demi
    /LucidaFax-DemiItalic
    /LucidaFax-Italic
    /LucidaHandwriting-Italic
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSans-Typewriter
    /LucidaSans-TypewriterBold
    /LucidaSans-TypewriterBoldOblique
    /LucidaSans-TypewriterOblique
    /LucidaSansUnicode
    /Magneto-Bold
    /MaiandraGD-Regular
    /Mangal-Regular
    /MaturaMTScriptCapitals
    /MicrosoftSansSerif
    /MingLiU
    /Miriam
    /MiriamFixed
    /MiriamTransparent
    /Mistral
    /Modern-Regular
    /MonotypeCorsiva
    /MS-Gothic
    /MS-Mincho
    /MSOutlook
    /MS-PGothic
    /MS-PMincho
    /MSReferenceSansSerif
    /MSReferenceSpecialty
    /MS-UIGothic
    /MVBoli
    /Narkisim
    /NiagaraEngraved-Reg
    /NiagaraSolid-Reg
    /notincluded.
    /NSimSun
    /OCRAExtended
    /OldEnglishTextMT
    /Onyx
    /PalaceScriptMT
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /Papyrus-Regular
    /Parchment-Regular
    /Perpetua
    /Perpetua-Bold
    /Perpetua-BoldItalic
    /Perpetua-Italic
    /PerpetuaTitlingMT-Bold
    /PerpetuaTitlingMT-Light
    /Playbill
    /PMingLiU
    /PoorRichard-Regular
    /Pristina-Regular
    /QCF_BSML
    /QCF_P001
    /Qrn_Part
    /Raavi
    /RageItalic
    /Ravie
    /Rockwell
    /Rockwell-Bold
    /Rockwell-BoldItalic
    /Rockwell-Condensed
    /Rockwell-CondensedBold
    /Rockwell-ExtraBold
    /Rockwell-Italic
    /Rod
    /RodTransparent
    /ScriptMTBold
    /SegoeUI-Bold
    /SegoeUI-BoldItalic
    /SegoeUI-Italic
    /SegoeUI-Regular
    /ShowcardGothic-Reg
    /Shruti
    /SimHei
    /SimSun
    /SNames2
    /SnapITC-Regular
    /Stencil
    /Sylfaen
    /SymbolMT
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TempusSansITC
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Tunga-Regular
    /TwCenMT-Bold
    /TwCenMT-BoldItalic
    /TwCenMT-Condensed
    /TwCenMT-CondensedBold
    /TwCenMT-CondensedExtraBold
    /TwCenMT-Italic
    /TwCenMT-Regular
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /VinerHandITC
    /Vivaldii
    /VladimirScript
    /Vrinda
    /Webdings
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Andalus
    /ArabicTransparent
    /ArabicTransparent-Bold
    /SimplifiedArabic
    /SimplifiedArabic-Bold
    /SimplifiedArabicFixed
    /TraditionalArabic
    /TraditionalArabic-Bold
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /AgencyFB-Bold
    /AgencyFB-Reg
    /AharoniBold
    /Algerian
    /AngsanaNew
    /AngsanaNew-Bold
    /AngsanaNew-BoldItalic
    /AngsanaNew-Italic
    /AngsanaUPC
    /AngsanaUPC-Bold
    /AngsanaUPC-BoldItalic
    /AngsanaUPC-Italic
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialRoundedMTBold
    /ArialUnicodeMS
    /BaskOldFace
    /Batang
    /BatangChe
    /Bauhaus93
    /BellMT
    /BellMTBold
    /BellMTItalic
    /BerlinSansFB-Bold
    /BerlinSansFBDemi-Bold
    /BerlinSansFB-Reg
    /BernardMT-Condensed
    /BitstreamVeraSansMono-Bold
    /BitstreamVeraSansMono-BoldOb
    /BitstreamVeraSansMono-Oblique
    /BitstreamVeraSansMono-Roman
    /BlackadderITC-Regular
    /BodoniMT
    /BodoniMTBlack
    /BodoniMTBlack-Italic
    /BodoniMT-Bold
    /BodoniMT-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed
    /BodoniMTCondensed-Bold
    /BodoniMTCondensed-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed-Italic
    /BodoniMT-Italic
    /BodoniMTPosterCompressed
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BookshelfSymbolSeven
    /BradleyHandITC
    /BritannicBold
    /Broadway
    /BrowalliaNew
    /BrowalliaNew-Bold
    /BrowalliaNew-BoldItalic
    /BrowalliaNew-Italic
    /BrowalliaUPC
    /BrowalliaUPC-Bold
    /BrowalliaUPC-BoldItalic
    /BrowalliaUPC-Italic
    /BrushScriptMT
    /Calibri
    /Calibri-Bold
    /Calibri-BoldItalic
    /Calibri-Italic
    /CalifornianFB-Bold
    /CalifornianFB-Italic
    /CalifornianFB-Reg
    /CalisMTBol
    /CalistoMT
    /CalistoMT-BoldItalic
    /CalistoMT-Italic
    /Cambria
    /Cambria-Bold
    /Cambria-BoldItalic
    /Cambria-Italic
    /CambriaMath
    /Candara
    /Candara-Bold
    /Candara-BoldItalic
    /Candara-Italic
    /Castellar
    /Centaur
    /Century
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CenturySchoolbook
    /CenturySchoolbook-Bold
    /CenturySchoolbook-BoldItalic
    /CenturySchoolbook-Italic
    /Chiller-Regular
    /ColonnaMT
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /Consolas
    /Consolas-Bold
    /Consolas-BoldItalic
    /Consolas-Italic
    /Constantia
    /Constantia-Bold
    /Constantia-BoldItalic
    /Constantia-Italic
    /CooperBlack
    /CopperplateGothic-Bold
    /CopperplateGothic-Light
    /Corbel
    /Corbel-Bold
    /Corbel-BoldItalic
    /Corbel-Italic
    /CordiaNew
    /CordiaNew-Bold
    /CordiaNew-BoldItalic
    /CordiaNew-Italic
    /CordiaUPC
    /CordiaUPC-Bold
    /CordiaUPC-BoldItalic
    /CordiaUPC-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /CurlzMT
    /David-Bold
    /David-Reg
    /DavidTransparent
    /DilleniaUPC
    /DilleniaUPCBold
    /DilleniaUPCBoldItalic
    /DilleniaUPCItalic
    /Dotum
    /DotumChe
    /EdwardianScriptITC
    /Elephant-Italic
    /Elephant-Regular
    /EngraversMT
    /ErasITC-Bold
    /ErasITC-Demi
    /ErasITC-Light
    /ErasITC-Medium
    /EstrangeloEdessa
    /EucrosiaUPC
    /EucrosiaUPCBold
    /EucrosiaUPCBoldItalic
    /EucrosiaUPCItalic
    /FelixTitlingMT
    /FixedMiriamTransparent
    /FootlightMTLight
    /ForteMT
    /FranklinGothic-Book
    /FranklinGothic-BookItalic
    /FranklinGothic-Demi
    /FranklinGothic-DemiCond
    /FranklinGothic-DemiItalic
    /FranklinGothic-Heavy
    /FranklinGothic-HeavyItalic
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumCond
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FrankRuehl
    /FreesiaUPC
    /FreesiaUPCBold
    /FreesiaUPCBoldItalic
    /FreesiaUPCItalic
    /FreestyleScript-Regular
    /FrenchScriptMT
    /Garamond
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Italic
    /Gautami
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Gigi-Regular
    /GillSansMT
    /GillSansMT-Bold
    /GillSansMT-BoldItalic
    /GillSansMT-Condensed
    /GillSansMT-ExtraCondensedBold
    /GillSansMT-Italic
    /GillSans-UltraBold
    /GillSans-UltraBoldCondensed
    /GloucesterMT-ExtraCondensed
    /GoudyOldStyleT-Bold
    /GoudyOldStyleT-Italic
    /GoudyOldStyleT-Regular
    /GoudyStout
    /Gulim
    /GulimChe
    /Gungsuh
    /GungsuhChe
    /Haettenschweiler
    /HARFKFCPHQ
    /HarlowSolid
    /Harrington
    /HighTowerText-Italic
    /HighTowerText-Reg
    /Impact
    /ImprintMT-Shadow
    /InformalRoman-Regular
    /IrisUPC
    /IrisUPCBold
    /IrisUPCBoldItalic
    /IrisUPCItalic
    /JasmineUPC
    /JasmineUPC-Bold
    /JasmineUPC-BoldItalic
    /JasmineUPC-Italic
    /Jokerman-Regular
    /JuiceITC-Regular
    /Kartika
    /KodchiangUPC
    /KodchiangUPC-Bold
    /KodchiangUPC-BoldItalic
    /KodchiangUPC-Italic
    /KristenITC-Regular
    /KunstlerScript
    /Latha
    /LatinWide
    /LevenimMT
    /LevenimMTBold
    /LilyUPC
    /LilyUPCBold
    /LilyUPCBoldItalic
    /LilyUPCItalic
    /LucidaBright
    /LucidaBright-Demi
    /LucidaBright-DemiItalic
    /LucidaBright-Italic
    /LucidaCalligraphy-Italic
    /LucidaConsole
    /LucidaFax
    /LucidaFax-Demi
    /LucidaFax-DemiItalic
    /LucidaFax-Italic
    /LucidaHandwriting-Italic
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSans-Typewriter
    /LucidaSans-TypewriterBold
    /LucidaSans-TypewriterBoldOblique
    /LucidaSans-TypewriterOblique
    /LucidaSansUnicode
    /Magneto-Bold
    /MaiandraGD-Regular
    /Mangal-Regular
    /MaturaMTScriptCapitals
    /MicrosoftSansSerif
    /MingLiU
    /Miriam
    /MiriamFixed
    /MiriamTransparent
    /Mistral
    /Modern-Regular
    /MonotypeCorsiva
    /MS-Gothic
    /MS-Mincho
    /MSOutlook
    /MS-PGothic
    /MS-PMincho
    /MSReferenceSansSerif
    /MSReferenceSpecialty
    /MS-UIGothic
    /MVBoli
    /Narkisim
    /NiagaraEngraved-Reg
    /NiagaraSolid-Reg
    /notincluded.
    /NSimSun
    /OCRAExtended
    /OldEnglishTextMT
    /Onyx
    /PalaceScriptMT
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /Papyrus-Regular
    /Parchment-Regular
    /Perpetua
    /Perpetua-Bold
    /Perpetua-BoldItalic
    /Perpetua-Italic
    /PerpetuaTitlingMT-Bold
    /PerpetuaTitlingMT-Light
    /Playbill
    /PMingLiU
    /PoorRichard-Regular
    /Pristina-Regular
    /QCF_BSML
    /QCF_P001
    /Qrn_Part
    /Raavi
    /RageItalic
    /Ravie
    /Rockwell
    /Rockwell-Bold
    /Rockwell-BoldItalic
    /Rockwell-Condensed
    /Rockwell-CondensedBold
    /Rockwell-ExtraBold
    /Rockwell-Italic
    /Rod
    /RodTransparent
    /ScriptMTBold
    /SegoeUI-Bold
    /SegoeUI-BoldItalic
    /SegoeUI-Italic
    /SegoeUI-Regular
    /ShowcardGothic-Reg
    /Shruti
    /SimHei
    /SimSun
    /SNames2
    /SnapITC-Regular
    /Stencil
    /Sylfaen
    /SymbolMT
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TempusSansITC
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Tunga-Regular
    /TwCenMT-Bold
    /TwCenMT-BoldItalic
    /TwCenMT-Condensed
    /TwCenMT-CondensedBold
    /TwCenMT-CondensedExtraBold
    /TwCenMT-Italic
    /TwCenMT-Regular
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /VinerHandITC
    /Vivaldii
    /VladimirScript
    /Vrinda
    /Webdings
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Andalus
    /ArabicTransparent
    /ArabicTransparent-Bold
    /SimplifiedArabic
    /SimplifiedArabic-Bold
    /SimplifiedArabicFixed
    /TraditionalArabic
    /TraditionalArabic-Bold
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /AgencyFB-Bold
    /AgencyFB-Reg
    /AharoniBold
    /Algerian
    /AngsanaNew
    /AngsanaNew-Bold
    /AngsanaNew-BoldItalic
    /AngsanaNew-Italic
    /AngsanaUPC
    /AngsanaUPC-Bold
    /AngsanaUPC-BoldItalic
    /AngsanaUPC-Italic
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialRoundedMTBold
    /ArialUnicodeMS
    /BaskOldFace
    /Batang
    /BatangChe
    /Bauhaus93
    /BellMT
    /BellMTBold
    /BellMTItalic
    /BerlinSansFB-Bold
    /BerlinSansFBDemi-Bold
    /BerlinSansFB-Reg
    /BernardMT-Condensed
    /BitstreamVeraSansMono-Bold
    /BitstreamVeraSansMono-BoldOb
    /BitstreamVeraSansMono-Oblique
    /BitstreamVeraSansMono-Roman
    /BlackadderITC-Regular
    /BodoniMT
    /BodoniMTBlack
    /BodoniMTBlack-Italic
    /BodoniMT-Bold
    /BodoniMT-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed
    /BodoniMTCondensed-Bold
    /BodoniMTCondensed-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed-Italic
    /BodoniMT-Italic
    /BodoniMTPosterCompressed
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BookshelfSymbolSeven
    /BradleyHandITC
    /BritannicBold
    /Broadway
    /BrowalliaNew
    /BrowalliaNew-Bold
    /BrowalliaNew-BoldItalic
    /BrowalliaNew-Italic
    /BrowalliaUPC
    /BrowalliaUPC-Bold
    /BrowalliaUPC-BoldItalic
    /BrowalliaUPC-Italic
    /BrushScriptMT
    /Calibri
    /Calibri-Bold
    /Calibri-BoldItalic
    /Calibri-Italic
    /CalifornianFB-Bold
    /CalifornianFB-Italic
    /CalifornianFB-Reg
    /CalisMTBol
    /CalistoMT
    /CalistoMT-BoldItalic
    /CalistoMT-Italic
    /Cambria
    /Cambria-Bold
    /Cambria-BoldItalic
    /Cambria-Italic
    /CambriaMath
    /Candara
    /Candara-Bold
    /Candara-BoldItalic
    /Candara-Italic
    /Castellar
    /Centaur
    /Century
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CenturySchoolbook
    /CenturySchoolbook-Bold
    /CenturySchoolbook-BoldItalic
    /CenturySchoolbook-Italic
    /Chiller-Regular
    /ColonnaMT
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /Consolas
    /Consolas-Bold
    /Consolas-BoldItalic
    /Consolas-Italic
    /Constantia
    /Constantia-Bold
    /Constantia-BoldItalic
    /Constantia-Italic
    /CooperBlack
    /CopperplateGothic-Bold
    /CopperplateGothic-Light
    /Corbel
    /Corbel-Bold
    /Corbel-BoldItalic
    /Corbel-Italic
    /CordiaNew
    /CordiaNew-Bold
    /CordiaNew-BoldItalic
    /CordiaNew-Italic
    /CordiaUPC
    /CordiaUPC-Bold
    /CordiaUPC-BoldItalic
    /CordiaUPC-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /CurlzMT
    /David-Bold
    /David-Reg
    /DavidTransparent
    /DilleniaUPC
    /DilleniaUPCBold
    /DilleniaUPCBoldItalic
    /DilleniaUPCItalic
    /Dotum
    /DotumChe
    /EdwardianScriptITC
    /Elephant-Italic
    /Elephant-Regular
    /EngraversMT
    /ErasITC-Bold
    /ErasITC-Demi
    /ErasITC-Light
    /ErasITC-Medium
    /EstrangeloEdessa
    /EucrosiaUPC
    /EucrosiaUPCBold
    /EucrosiaUPCBoldItalic
    /EucrosiaUPCItalic
    /FelixTitlingMT
    /FixedMiriamTransparent
    /FootlightMTLight
    /ForteMT
    /FranklinGothic-Book
    /FranklinGothic-BookItalic
    /FranklinGothic-Demi
    /FranklinGothic-DemiCond
    /FranklinGothic-DemiItalic
    /FranklinGothic-Heavy
    /FranklinGothic-HeavyItalic
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumCond
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FrankRuehl
    /FreesiaUPC
    /FreesiaUPCBold
    /FreesiaUPCBoldItalic
    /FreesiaUPCItalic
    /FreestyleScript-Regular
    /FrenchScriptMT
    /Garamond
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Italic
    /Gautami
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Gigi-Regular
    /GillSansMT
    /GillSansMT-Bold
    /GillSansMT-BoldItalic
    /GillSansMT-Condensed
    /GillSansMT-ExtraCondensedBold
    /GillSansMT-Italic
    /GillSans-UltraBold
    /GillSans-UltraBoldCondensed
    /GloucesterMT-ExtraCondensed
    /GoudyOldStyleT-Bold
    /GoudyOldStyleT-Italic
    /GoudyOldStyleT-Regular
    /GoudyStout
    /Gulim
    /GulimChe
    /Gungsuh
    /GungsuhChe
    /Haettenschweiler
    /HARFKFCPHQ
    /HarlowSolid
    /Harrington
    /HighTowerText-Italic
    /HighTowerText-Reg
    /Impact
    /ImprintMT-Shadow
    /InformalRoman-Regular
    /IrisUPC
    /IrisUPCBold
    /IrisUPCBoldItalic
    /IrisUPCItalic
    /JasmineUPC
    /JasmineUPC-Bold
    /JasmineUPC-BoldItalic
    /JasmineUPC-Italic
    /Jokerman-Regular
    /JuiceITC-Regular
    /Kartika
    /KodchiangUPC
    /KodchiangUPC-Bold
    /KodchiangUPC-BoldItalic
    /KodchiangUPC-Italic
    /KristenITC-Regular
    /KunstlerScript
    /Latha
    /LatinWide
    /LevenimMT
    /LevenimMTBold
    /LilyUPC
    /LilyUPCBold
    /LilyUPCBoldItalic
    /LilyUPCItalic
    /LucidaBright
    /LucidaBright-Demi
    /LucidaBright-DemiItalic
    /LucidaBright-Italic
    /LucidaCalligraphy-Italic
    /LucidaConsole
    /LucidaFax
    /LucidaFax-Demi
    /LucidaFax-DemiItalic
    /LucidaFax-Italic
    /LucidaHandwriting-Italic
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSans-Typewriter
    /LucidaSans-TypewriterBold
    /LucidaSans-TypewriterBoldOblique
    /LucidaSans-TypewriterOblique
    /LucidaSansUnicode
    /Magneto-Bold
    /MaiandraGD-Regular
    /Mangal-Regular
    /MaturaMTScriptCapitals
    /MicrosoftSansSerif
    /MingLiU
    /Miriam
    /MiriamFixed
    /MiriamTransparent
    /Mistral
    /Modern-Regular
    /MonotypeCorsiva
    /MS-Gothic
    /MS-Mincho
    /MSOutlook
    /MS-PGothic
    /MS-PMincho
    /MSReferenceSansSerif
    /MSReferenceSpecialty
    /MS-UIGothic
    /MVBoli
    /Narkisim
    /NiagaraEngraved-Reg
    /NiagaraSolid-Reg
    /notincluded.
    /NSimSun
    /OCRAExtended
    /OldEnglishTextMT
    /Onyx
    /PalaceScriptMT
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /Papyrus-Regular
    /Parchment-Regular
    /Perpetua
    /Perpetua-Bold
    /Perpetua-BoldItalic
    /Perpetua-Italic
    /PerpetuaTitlingMT-Bold
    /PerpetuaTitlingMT-Light
    /Playbill
    /PMingLiU
    /PoorRichard-Regular
    /Pristina-Regular
    /QCF_BSML
    /QCF_P001
    /Qrn_Part
    /Raavi
    /RageItalic
    /Ravie
    /Rockwell
    /Rockwell-Bold
    /Rockwell-BoldItalic
    /Rockwell-Condensed
    /Rockwell-CondensedBold
    /Rockwell-ExtraBold
    /Rockwell-Italic
    /Rod
    /RodTransparent
    /ScriptMTBold
    /SegoeUI-Bold
    /SegoeUI-BoldItalic
    /SegoeUI-Italic
    /SegoeUI-Regular
    /ShowcardGothic-Reg
    /Shruti
    /SimHei
    /SimSun
    /SNames2
    /SnapITC-Regular
    /Stencil
    /Sylfaen
    /SymbolMT
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TempusSansITC
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Tunga-Regular
    /TwCenMT-Bold
    /TwCenMT-BoldItalic
    /TwCenMT-Condensed
    /TwCenMT-CondensedBold
    /TwCenMT-CondensedExtraBold
    /TwCenMT-Italic
    /TwCenMT-Regular
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /VinerHandITC
    /Vivaldii
    /VladimirScript
    /Vrinda
    /Webdings
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Andalus
    /ArabicTransparent
    /ArabicTransparent-Bold
    /SimplifiedArabic
    /SimplifiedArabic-Bold
    /SimplifiedArabicFixed
    /TraditionalArabic
    /TraditionalArabic-Bold
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /AgencyFB-Bold
    /AgencyFB-Reg
    /AharoniBold
    /Algerian
    /AngsanaNew
    /AngsanaNew-Bold
    /AngsanaNew-BoldItalic
    /AngsanaNew-Italic
    /AngsanaUPC
    /AngsanaUPC-Bold
    /AngsanaUPC-BoldItalic
    /AngsanaUPC-Italic
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialRoundedMTBold
    /ArialUnicodeMS
    /BaskOldFace
    /Batang
    /BatangChe
    /Bauhaus93
    /BellMT
    /BellMTBold
    /BellMTItalic
    /BerlinSansFB-Bold
    /BerlinSansFBDemi-Bold
    /BerlinSansFB-Reg
    /BernardMT-Condensed
    /BitstreamVeraSansMono-Bold
    /BitstreamVeraSansMono-BoldOb
    /BitstreamVeraSansMono-Oblique
    /BitstreamVeraSansMono-Roman
    /BlackadderITC-Regular
    /BodoniMT
    /BodoniMTBlack
    /BodoniMTBlack-Italic
    /BodoniMT-Bold
    /BodoniMT-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed
    /BodoniMTCondensed-Bold
    /BodoniMTCondensed-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed-Italic
    /BodoniMT-Italic
    /BodoniMTPosterCompressed
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BookshelfSymbolSeven
    /BradleyHandITC
    /BritannicBold
    /Broadway
    /BrowalliaNew
    /BrowalliaNew-Bold
    /BrowalliaNew-BoldItalic
    /BrowalliaNew-Italic
    /BrowalliaUPC
    /BrowalliaUPC-Bold
    /BrowalliaUPC-BoldItalic
    /BrowalliaUPC-Italic
    /BrushScriptMT
    /Calibri
    /Calibri-Bold
    /Calibri-BoldItalic
    /Calibri-Italic
    /CalifornianFB-Bold
    /CalifornianFB-Italic
    /CalifornianFB-Reg
    /CalisMTBol
    /CalistoMT
    /CalistoMT-BoldItalic
    /CalistoMT-Italic
    /Cambria
    /Cambria-Bold
    /Cambria-BoldItalic
    /Cambria-Italic
    /CambriaMath
    /Candara
    /Candara-Bold
    /Candara-BoldItalic
    /Candara-Italic
    /Castellar
    /Centaur
    /Century
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CenturySchoolbook
    /CenturySchoolbook-Bold
    /CenturySchoolbook-BoldItalic
    /CenturySchoolbook-Italic
    /Chiller-Regular
    /ColonnaMT
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /Consolas
    /Consolas-Bold
    /Consolas-BoldItalic
    /Consolas-Italic
    /Constantia
    /Constantia-Bold
    /Constantia-BoldItalic
    /Constantia-Italic
    /CooperBlack
    /CopperplateGothic-Bold
    /CopperplateGothic-Light
    /Corbel
    /Corbel-Bold
    /Corbel-BoldItalic
    /Corbel-Italic
    /CordiaNew
    /CordiaNew-Bold
    /CordiaNew-BoldItalic
    /CordiaNew-Italic
    /CordiaUPC
    /CordiaUPC-Bold
    /CordiaUPC-BoldItalic
    /CordiaUPC-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /CurlzMT
    /David-Bold
    /David-Reg
    /DavidTransparent
    /DilleniaUPC
    /DilleniaUPCBold
    /DilleniaUPCBoldItalic
    /DilleniaUPCItalic
    /Dotum
    /DotumChe
    /EdwardianScriptITC
    /Elephant-Italic
    /Elephant-Regular
    /EngraversMT
    /ErasITC-Bold
    /ErasITC-Demi
    /ErasITC-Light
    /ErasITC-Medium
    /EstrangeloEdessa
    /EucrosiaUPC
    /EucrosiaUPCBold
    /EucrosiaUPCBoldItalic
    /EucrosiaUPCItalic
    /FelixTitlingMT
    /FixedMiriamTransparent
    /FootlightMTLight
    /ForteMT
    /FranklinGothic-Book
    /FranklinGothic-BookItalic
    /FranklinGothic-Demi
    /FranklinGothic-DemiCond
    /FranklinGothic-DemiItalic
    /FranklinGothic-Heavy
    /FranklinGothic-HeavyItalic
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumCond
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FrankRuehl
    /FreesiaUPC
    /FreesiaUPCBold
    /FreesiaUPCBoldItalic
    /FreesiaUPCItalic
    /FreestyleScript-Regular
    /FrenchScriptMT
    /Garamond
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Italic
    /Gautami
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Gigi-Regular
    /GillSansMT
    /GillSansMT-Bold
    /GillSansMT-BoldItalic
    /GillSansMT-Condensed
    /GillSansMT-ExtraCondensedBold
    /GillSansMT-Italic
    /GillSans-UltraBold
    /GillSans-UltraBoldCondensed
    /GloucesterMT-ExtraCondensed
    /GoudyOldStyleT-Bold
    /GoudyOldStyleT-Italic
    /GoudyOldStyleT-Regular
    /GoudyStout
    /Gulim
    /GulimChe
    /Gungsuh
    /GungsuhChe
    /Haettenschweiler
    /HARFKFCPHQ
    /HarlowSolid
    /Harrington
    /HighTowerText-Italic
    /HighTowerText-Reg
    /Impact
    /ImprintMT-Shadow
    /InformalRoman-Regular
    /IrisUPC
    /IrisUPCBold
    /IrisUPCBoldItalic
    /IrisUPCItalic
    /JasmineUPC
    /JasmineUPC-Bold
    /JasmineUPC-BoldItalic
    /JasmineUPC-Italic
    /Jokerman-Regular
    /JuiceITC-Regular
    /Kartika
    /KodchiangUPC
    /KodchiangUPC-Bold
    /KodchiangUPC-BoldItalic
    /KodchiangUPC-Italic
    /KristenITC-Regular
    /KunstlerScript
    /Latha
    /LatinWide
    /LevenimMT
    /LevenimMTBold
    /LilyUPC
    /LilyUPCBold
    /LilyUPCBoldItalic
    /LilyUPCItalic
    /LucidaBright
    /LucidaBright-Demi
    /LucidaBright-DemiItalic
    /LucidaBright-Italic
    /LucidaCalligraphy-Italic
    /LucidaConsole
    /LucidaFax
    /LucidaFax-Demi
    /LucidaFax-DemiItalic
    /LucidaFax-Italic
    /LucidaHandwriting-Italic
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSans-Typewriter
    /LucidaSans-TypewriterBold
    /LucidaSans-TypewriterBoldOblique
    /LucidaSans-TypewriterOblique
    /LucidaSansUnicode
    /Magneto-Bold
    /MaiandraGD-Regular
    /Mangal-Regular
    /MaturaMTScriptCapitals
    /MicrosoftSansSerif
    /MingLiU
    /Miriam
    /MiriamFixed
    /MiriamTransparent
    /Mistral
    /Modern-Regular
    /MonotypeCorsiva
    /MS-Gothic
    /MS-Mincho
    /MSOutlook
    /MS-PGothic
    /MS-PMincho
    /MSReferenceSansSerif
    /MSReferenceSpecialty
    /MS-UIGothic
    /MVBoli
    /Narkisim
    /NiagaraEngraved-Reg
    /NiagaraSolid-Reg
    /notincluded.
    /NSimSun
    /OCRAExtended
    /OldEnglishTextMT
    /Onyx
    /PalaceScriptMT
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /Papyrus-Regular
    /Parchment-Regular
    /Perpetua
    /Perpetua-Bold
    /Perpetua-BoldItalic
    /Perpetua-Italic
    /PerpetuaTitlingMT-Bold
    /PerpetuaTitlingMT-Light
    /Playbill
    /PMingLiU
    /PoorRichard-Regular
    /Pristina-Regular
    /QCF_BSML
    /QCF_P001
    /Qrn_Part
    /Raavi
    /RageItalic
    /Ravie
    /Rockwell
    /Rockwell-Bold
    /Rockwell-BoldItalic
    /Rockwell-Condensed
    /Rockwell-CondensedBold
    /Rockwell-ExtraBold
    /Rockwell-Italic
    /Rod
    /RodTransparent
    /ScriptMTBold
    /SegoeUI-Bold
    /SegoeUI-BoldItalic
    /SegoeUI-Italic
    /SegoeUI-Regular
    /ShowcardGothic-Reg
    /Shruti
    /SimHei
    /SimSun
    /SNames2
    /SnapITC-Regular
    /Stencil
    /Sylfaen
    /SymbolMT
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TempusSansITC
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Tunga-Regular
    /TwCenMT-Bold
    /TwCenMT-BoldItalic
    /TwCenMT-Condensed
    /TwCenMT-CondensedBold
    /TwCenMT-CondensedExtraBold
    /TwCenMT-Italic
    /TwCenMT-Regular
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /VinerHandITC
    /Vivaldii
    /VladimirScript
    /Vrinda
    /Webdings
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Andalus
    /ArabicTransparent
    /ArabicTransparent-Bold
    /SimplifiedArabic
    /SimplifiedArabic-Bold
    /SimplifiedArabicFixed
    /TraditionalArabic
    /TraditionalArabic-Bold
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /AgencyFB-Bold
    /AgencyFB-Reg
    /AharoniBold
    /Algerian
    /AngsanaNew
    /AngsanaNew-Bold
    /AngsanaNew-BoldItalic
    /AngsanaNew-Italic
    /AngsanaUPC
    /AngsanaUPC-Bold
    /AngsanaUPC-BoldItalic
    /AngsanaUPC-Italic
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialRoundedMTBold
    /ArialUnicodeMS
    /BaskOldFace
    /Batang
    /BatangChe
    /Bauhaus93
    /BellMT
    /BellMTBold
    /BellMTItalic
    /BerlinSansFB-Bold
    /BerlinSansFBDemi-Bold
    /BerlinSansFB-Reg
    /BernardMT-Condensed
    /BitstreamVeraSansMono-Bold
    /BitstreamVeraSansMono-BoldOb
    /BitstreamVeraSansMono-Oblique
    /BitstreamVeraSansMono-Roman
    /BlackadderITC-Regular
    /BodoniMT
    /BodoniMTBlack
    /BodoniMTBlack-Italic
    /BodoniMT-Bold
    /BodoniMT-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed
    /BodoniMTCondensed-Bold
    /BodoniMTCondensed-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed-Italic
    /BodoniMT-Italic
    /BodoniMTPosterCompressed
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BookshelfSymbolSeven
    /BradleyHandITC
    /BritannicBold
    /Broadway
    /BrowalliaNew
    /BrowalliaNew-Bold
    /BrowalliaNew-BoldItalic
    /BrowalliaNew-Italic
    /BrowalliaUPC
    /BrowalliaUPC-Bold
    /BrowalliaUPC-BoldItalic
    /BrowalliaUPC-Italic
    /BrushScriptMT
    /Calibri
    /Calibri-Bold
    /Calibri-BoldItalic
    /Calibri-Italic
    /CalifornianFB-Bold
    /CalifornianFB-Italic
    /CalifornianFB-Reg
    /CalisMTBol
    /CalistoMT
    /CalistoMT-BoldItalic
    /CalistoMT-Italic
    /Cambria
    /Cambria-Bold
    /Cambria-BoldItalic
    /Cambria-Italic
    /CambriaMath
    /Candara
    /Candara-Bold
    /Candara-BoldItalic
    /Candara-Italic
    /Castellar
    /Centaur
    /Century
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CenturySchoolbook
    /CenturySchoolbook-Bold
    /CenturySchoolbook-BoldItalic
    /CenturySchoolbook-Italic
    /Chiller-Regular
    /ColonnaMT
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /Consolas
    /Consolas-Bold
    /Consolas-BoldItalic
    /Consolas-Italic
    /Constantia
    /Constantia-Bold
    /Constantia-BoldItalic
    /Constantia-Italic
    /CooperBlack
    /CopperplateGothic-Bold
    /CopperplateGothic-Light
    /Corbel
    /Corbel-Bold
    /Corbel-BoldItalic
    /Corbel-Italic
    /CordiaNew
    /CordiaNew-Bold
    /CordiaNew-BoldItalic
    /CordiaNew-Italic
    /CordiaUPC
    /CordiaUPC-Bold
    /CordiaUPC-BoldItalic
    /CordiaUPC-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /CurlzMT
    /David-Bold
    /David-Reg
    /DavidTransparent
    /DilleniaUPC
    /DilleniaUPCBold
    /DilleniaUPCBoldItalic
    /DilleniaUPCItalic
    /Dotum
    /DotumChe
    /EdwardianScriptITC
    /Elephant-Italic
    /Elephant-Regular
    /EngraversMT
    /ErasITC-Bold
    /ErasITC-Demi
    /ErasITC-Light
    /ErasITC-Medium
    /EstrangeloEdessa
    /EucrosiaUPC
    /EucrosiaUPCBold
    /EucrosiaUPCBoldItalic
    /EucrosiaUPCItalic
    /FelixTitlingMT
    /FixedMiriamTransparent
    /FootlightMTLight
    /ForteMT
    /FranklinGothic-Book
    /FranklinGothic-BookItalic
    /FranklinGothic-Demi
    /FranklinGothic-DemiCond
    /FranklinGothic-DemiItalic
    /FranklinGothic-Heavy
    /FranklinGothic-HeavyItalic
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumCond
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FrankRuehl
    /FreesiaUPC
    /FreesiaUPCBold
    /FreesiaUPCBoldItalic
    /FreesiaUPCItalic
    /FreestyleScript-Regular
    /FrenchScriptMT
    /Garamond
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Italic
    /Gautami
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Gigi-Regular
    /GillSansMT
    /GillSansMT-Bold
    /GillSansMT-BoldItalic
    /GillSansMT-Condensed
    /GillSansMT-ExtraCondensedBold
    /GillSansMT-Italic
    /GillSans-UltraBold
    /GillSans-UltraBoldCondensed
    /GloucesterMT-ExtraCondensed
    /GoudyOldStyleT-Bold
    /GoudyOldStyleT-Italic
    /GoudyOldStyleT-Regular
    /GoudyStout
    /Gulim
    /GulimChe
    /Gungsuh
    /GungsuhChe
    /Haettenschweiler
    /HARFKFCPHQ
    /HarlowSolid
    /Harrington
    /HighTowerText-Italic
    /HighTowerText-Reg
    /Impact
    /ImprintMT-Shadow
    /InformalRoman-Regular
    /IrisUPC
    /IrisUPCBold
    /IrisUPCBoldItalic
    /IrisUPCItalic
    /JasmineUPC
    /JasmineUPC-Bold
    /JasmineUPC-BoldItalic
    /JasmineUPC-Italic
    /Jokerman-Regular
    /JuiceITC-Regular
    /Kartika
    /KodchiangUPC
    /KodchiangUPC-Bold
    /KodchiangUPC-BoldItalic
    /KodchiangUPC-Italic
    /KristenITC-Regular
    /KunstlerScript
    /Latha
    /LatinWide
    /LevenimMT
    /LevenimMTBold
    /LilyUPC
    /LilyUPCBold
    /LilyUPCBoldItalic
    /LilyUPCItalic
    /LucidaBright
    /LucidaBright-Demi
    /LucidaBright-DemiItalic
    /LucidaBright-Italic
    /LucidaCalligraphy-Italic
    /LucidaConsole
    /LucidaFax
    /LucidaFax-Demi
    /LucidaFax-DemiItalic
    /LucidaFax-Italic
    /LucidaHandwriting-Italic
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSans-Typewriter
    /LucidaSans-TypewriterBold
    /LucidaSans-TypewriterBoldOblique
    /LucidaSans-TypewriterOblique
    /LucidaSansUnicode
    /Magneto-Bold
    /MaiandraGD-Regular
    /Mangal-Regular
    /MaturaMTScriptCapitals
    /MicrosoftSansSerif
    /MingLiU
    /Miriam
    /MiriamFixed
    /MiriamTransparent
    /Mistral
    /Modern-Regular
    /MonotypeCorsiva
    /MS-Gothic
    /MS-Mincho
    /MSOutlook
    /MS-PGothic
    /MS-PMincho
    /MSReferenceSansSerif
    /MSReferenceSpecialty
    /MS-UIGothic
    /MVBoli
    /Narkisim
    /NiagaraEngraved-Reg
    /NiagaraSolid-Reg
    /notincluded.
    /NSimSun
    /OCRAExtended
    /OldEnglishTextMT
    /Onyx
    /PalaceScriptMT
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /Papyrus-Regular
    /Parchment-Regular
    /Perpetua
    /Perpetua-Bold
    /Perpetua-BoldItalic
    /Perpetua-Italic
    /PerpetuaTitlingMT-Bold
    /PerpetuaTitlingMT-Light
    /Playbill
    /PMingLiU
    /PoorRichard-Regular
    /Pristina-Regular
    /QCF_BSML
    /QCF_P001
    /Qrn_Part
    /Raavi
    /RageItalic
    /Ravie
    /Rockwell
    /Rockwell-Bold
    /Rockwell-BoldItalic
    /Rockwell-Condensed
    /Rockwell-CondensedBold
    /Rockwell-ExtraBold
    /Rockwell-Italic
    /Rod
    /RodTransparent
    /ScriptMTBold
    /SegoeUI-Bold
    /SegoeUI-BoldItalic
    /SegoeUI-Italic
    /SegoeUI-Regular
    /ShowcardGothic-Reg
    /Shruti
    /SimHei
    /SimSun
    /SNames2
    /SnapITC-Regular
    /Stencil
    /Sylfaen
    /SymbolMT
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TempusSansITC
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Tunga-Regular
    /TwCenMT-Bold
    /TwCenMT-BoldItalic
    /TwCenMT-Condensed
    /TwCenMT-CondensedBold
    /TwCenMT-CondensedExtraBold
    /TwCenMT-Italic
    /TwCenMT-Regular
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /VinerHandITC
    /Vivaldii
    /VladimirScript
    /Vrinda
    /Webdings
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Andalus
    /ArabicTransparent
    /ArabicTransparent-Bold
    /SimplifiedArabic
    /SimplifiedArabic-Bold
    /SimplifiedArabicFixed
    /TraditionalArabic
    /TraditionalArabic-Bold
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /AgencyFB-Bold
    /AgencyFB-Reg
    /AharoniBold
    /Algerian
    /AngsanaNew
    /AngsanaNew-Bold
    /AngsanaNew-BoldItalic
    /AngsanaNew-Italic
    /AngsanaUPC
    /AngsanaUPC-Bold
    /AngsanaUPC-BoldItalic
    /AngsanaUPC-Italic
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialRoundedMTBold
    /ArialUnicodeMS
    /BaskOldFace
    /Batang
    /BatangChe
    /Bauhaus93
    /BellMT
    /BellMTBold
    /BellMTItalic
    /BerlinSansFB-Bold
    /BerlinSansFBDemi-Bold
    /BerlinSansFB-Reg
    /BernardMT-Condensed
    /BitstreamVeraSansMono-Bold
    /BitstreamVeraSansMono-BoldOb
    /BitstreamVeraSansMono-Oblique
    /BitstreamVeraSansMono-Roman
    /BlackadderITC-Regular
    /BodoniMT
    /BodoniMTBlack
    /BodoniMTBlack-Italic
    /BodoniMT-Bold
    /BodoniMT-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed
    /BodoniMTCondensed-Bold
    /BodoniMTCondensed-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed-Italic
    /BodoniMT-Italic
    /BodoniMTPosterCompressed
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BookshelfSymbolSeven
    /BradleyHandITC
    /BritannicBold
    /Broadway
    /BrowalliaNew
    /BrowalliaNew-Bold
    /BrowalliaNew-BoldItalic
    /BrowalliaNew-Italic
    /BrowalliaUPC
    /BrowalliaUPC-Bold
    /BrowalliaUPC-BoldItalic
    /BrowalliaUPC-Italic
    /BrushScriptMT
    /Calibri
    /Calibri-Bold
    /Calibri-BoldItalic
    /Calibri-Italic
    /CalifornianFB-Bold
    /CalifornianFB-Italic
    /CalifornianFB-Reg
    /CalisMTBol
    /CalistoMT
    /CalistoMT-BoldItalic
    /CalistoMT-Italic
    /Cambria
    /Cambria-Bold
    /Cambria-BoldItalic
    /Cambria-Italic
    /CambriaMath
    /Candara
    /Candara-Bold
    /Candara-BoldItalic
    /Candara-Italic
    /Castellar
    /Centaur
    /Century
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CenturySchoolbook
    /CenturySchoolbook-Bold
    /CenturySchoolbook-BoldItalic
    /CenturySchoolbook-Italic
    /Chiller-Regular
    /ColonnaMT
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /Consolas
    /Consolas-Bold
    /Consolas-BoldItalic
    /Consolas-Italic
    /Constantia
    /Constantia-Bold
    /Constantia-BoldItalic
    /Constantia-Italic
    /CooperBlack
    /CopperplateGothic-Bold
    /CopperplateGothic-Light
    /Corbel
    /Corbel-Bold
    /Corbel-BoldItalic
    /Corbel-Italic
    /CordiaNew
    /CordiaNew-Bold
    /CordiaNew-BoldItalic
    /CordiaNew-Italic
    /CordiaUPC
    /CordiaUPC-Bold
    /CordiaUPC-BoldItalic
    /CordiaUPC-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /CurlzMT
    /David-Bold
    /David-Reg
    /DavidTransparent
    /DilleniaUPC
    /DilleniaUPCBold
    /DilleniaUPCBoldItalic
    /DilleniaUPCItalic
    /Dotum
    /DotumChe
    /EdwardianScriptITC
    /Elephant-Italic
    /Elephant-Regular
    /EngraversMT
    /ErasITC-Bold
    /ErasITC-Demi
    /ErasITC-Light
    /ErasITC-Medium
    /EstrangeloEdessa
    /EucrosiaUPC
    /EucrosiaUPCBold
    /EucrosiaUPCBoldItalic
    /EucrosiaUPCItalic
    /FelixTitlingMT
    /FixedMiriamTransparent
    /FootlightMTLight
    /ForteMT
    /FranklinGothic-Book
    /FranklinGothic-BookItalic
    /FranklinGothic-Demi
    /FranklinGothic-DemiCond
    /FranklinGothic-DemiItalic
    /FranklinGothic-Heavy
    /FranklinGothic-HeavyItalic
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumCond
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FrankRuehl
    /FreesiaUPC
    /FreesiaUPCBold
    /FreesiaUPCBoldItalic
    /FreesiaUPCItalic
    /FreestyleScript-Regular
    /FrenchScriptMT
    /Garamond
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Italic
    /Gautami
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Gigi-Regular
    /GillSansMT
    /GillSansMT-Bold
    /GillSansMT-BoldItalic
    /GillSansMT-Condensed
    /GillSansMT-ExtraCondensedBold
    /GillSansMT-Italic
    /GillSans-UltraBold
    /GillSans-UltraBoldCondensed
    /GloucesterMT-ExtraCondensed
    /GoudyOldStyleT-Bold
    /GoudyOldStyleT-Italic
    /GoudyOldStyleT-Regular
    /GoudyStout
    /Gulim
    /GulimChe
    /Gungsuh
    /GungsuhChe
    /Haettenschweiler
    /HARFKFCPHQ
    /HarlowSolid
    /Harrington
    /HighTowerText-Italic
    /HighTowerText-Reg
    /Impact
    /ImprintMT-Shadow
    /InformalRoman-Regular
    /IrisUPC
    /IrisUPCBold
    /IrisUPCBoldItalic
    /IrisUPCItalic
    /JasmineUPC
    /JasmineUPC-Bold
    /JasmineUPC-BoldItalic
    /JasmineUPC-Italic
    /Jokerman-Regular
    /JuiceITC-Regular
    /Kartika
    /KodchiangUPC
    /KodchiangUPC-Bold
    /KodchiangUPC-BoldItalic
    /KodchiangUPC-Italic
    /KristenITC-Regular
    /KunstlerScript
    /Latha
    /LatinWide
    /LevenimMT
    /LevenimMTBold
    /LilyUPC
    /LilyUPCBold
    /LilyUPCBoldItalic
    /LilyUPCItalic
    /LucidaBright
    /LucidaBright-Demi
    /LucidaBright-DemiItalic
    /LucidaBright-Italic
    /LucidaCalligraphy-Italic
    /LucidaConsole
    /LucidaFax
    /LucidaFax-Demi
    /LucidaFax-DemiItalic
    /LucidaFax-Italic
    /LucidaHandwriting-Italic
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSans-Typewriter
    /LucidaSans-TypewriterBold
    /LucidaSans-TypewriterBoldOblique
    /LucidaSans-TypewriterOblique
    /LucidaSansUnicode
    /Magneto-Bold
    /MaiandraGD-Regular
    /Mangal-Regular
    /MaturaMTScriptCapitals
    /MicrosoftSansSerif
    /MingLiU
    /Miriam
    /MiriamFixed
    /MiriamTransparent
    /Mistral
    /Modern-Regular
    /MonotypeCorsiva
    /MS-Gothic
    /MS-Mincho
    /MSOutlook
    /MS-PGothic
    /MS-PMincho
    /MSReferenceSansSerif
    /MSReferenceSpecialty
    /MS-UIGothic
    /MVBoli
    /Narkisim
    /NiagaraEngraved-Reg
    /NiagaraSolid-Reg
    /notincluded.
    /NSimSun
    /OCRAExtended
    /OldEnglishTextMT
    /Onyx
    /PalaceScriptMT
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /Papyrus-Regular
    /Parchment-Regular
    /Perpetua
    /Perpetua-Bold
    /Perpetua-BoldItalic
    /Perpetua-Italic
    /PerpetuaTitlingMT-Bold
    /PerpetuaTitlingMT-Light
    /Playbill
    /PMingLiU
    /PoorRichard-Regular
    /Pristina-Regular
    /QCF_BSML
    /QCF_P001
    /Qrn_Part
    /Raavi
    /RageItalic
    /Ravie
    /Rockwell
    /Rockwell-Bold
    /Rockwell-BoldItalic
    /Rockwell-Condensed
    /Rockwell-CondensedBold
    /Rockwell-ExtraBold
    /Rockwell-Italic
    /Rod
    /RodTransparent
    /ScriptMTBold
    /SegoeUI-Bold
    /SegoeUI-BoldItalic
    /SegoeUI-Italic
    /SegoeUI-Regular
    /ShowcardGothic-Reg
    /Shruti
    /SimHei
    /SimSun
    /SNames2
    /SnapITC-Regular
    /Stencil
    /Sylfaen
    /SymbolMT
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TempusSansITC
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Tunga-Regular
    /TwCenMT-Bold
    /TwCenMT-BoldItalic
    /TwCenMT-Condensed
    /TwCenMT-CondensedBold
    /TwCenMT-CondensedExtraBold
    /TwCenMT-Italic
    /TwCenMT-Regular
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /VinerHandITC
    /Vivaldii
    /VladimirScript
    /Vrinda
    /Webdings
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Andalus
    /ArabicTransparent
    /ArabicTransparent-Bold
    /SimplifiedArabic
    /SimplifiedArabic-Bold
    /SimplifiedArabicFixed
    /TraditionalArabic
    /TraditionalArabic-Bold
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /AgencyFB-Bold
    /AgencyFB-Reg
    /AharoniBold
    /Algerian
    /AngsanaNew
    /AngsanaNew-Bold
    /AngsanaNew-BoldItalic
    /AngsanaNew-Italic
    /AngsanaUPC
    /AngsanaUPC-Bold
    /AngsanaUPC-BoldItalic
    /AngsanaUPC-Italic
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialRoundedMTBold
    /ArialUnicodeMS
    /BaskOldFace
    /Batang
    /BatangChe
    /Bauhaus93
    /BellMT
    /BellMTBold
    /BellMTItalic
    /BerlinSansFB-Bold
    /BerlinSansFBDemi-Bold
    /BerlinSansFB-Reg
    /BernardMT-Condensed
    /BitstreamVeraSansMono-Bold
    /BitstreamVeraSansMono-BoldOb
    /BitstreamVeraSansMono-Oblique
    /BitstreamVeraSansMono-Roman
    /BlackadderITC-Regular
    /BodoniMT
    /BodoniMTBlack
    /BodoniMTBlack-Italic
    /BodoniMT-Bold
    /BodoniMT-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed
    /BodoniMTCondensed-Bold
    /BodoniMTCondensed-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed-Italic
    /BodoniMT-Italic
    /BodoniMTPosterCompressed
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BookshelfSymbolSeven
    /BradleyHandITC
    /BritannicBold
    /Broadway
    /BrowalliaNew
    /BrowalliaNew-Bold
    /BrowalliaNew-BoldItalic
    /BrowalliaNew-Italic
    /BrowalliaUPC
    /BrowalliaUPC-Bold
    /BrowalliaUPC-BoldItalic
    /BrowalliaUPC-Italic
    /BrushScriptMT
    /Calibri
    /Calibri-Bold
    /Calibri-BoldItalic
    /Calibri-Italic
    /CalifornianFB-Bold
    /CalifornianFB-Italic
    /CalifornianFB-Reg
    /CalisMTBol
    /CalistoMT
    /CalistoMT-BoldItalic
    /CalistoMT-Italic
    /Cambria
    /Cambria-Bold
    /Cambria-BoldItalic
    /Cambria-Italic
    /CambriaMath
    /Candara
    /Candara-Bold
    /Candara-BoldItalic
    /Candara-Italic
    /Castellar
    /Centaur
    /Century
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CenturySchoolbook
    /CenturySchoolbook-Bold
    /CenturySchoolbook-BoldItalic
    /CenturySchoolbook-Italic
    /Chiller-Regular
    /ColonnaMT
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /Consolas
    /Consolas-Bold
    /Consolas-BoldItalic
    /Consolas-Italic
    /Constantia
    /Constantia-Bold
    /Constantia-BoldItalic
    /Constantia-Italic
    /CooperBlack
    /CopperplateGothic-Bold
    /CopperplateGothic-Light
    /Corbel
    /Corbel-Bold
    /Corbel-BoldItalic
    /Corbel-Italic
    /CordiaNew
    /CordiaNew-Bold
    /CordiaNew-BoldItalic
    /CordiaNew-Italic
    /CordiaUPC
    /CordiaUPC-Bold
    /CordiaUPC-BoldItalic
    /CordiaUPC-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /CurlzMT
    /David-Bold
    /David-Reg
    /DavidTransparent
    /DilleniaUPC
    /DilleniaUPCBold
    /DilleniaUPCBoldItalic
    /DilleniaUPCItalic
    /Dotum
    /DotumChe
    /EdwardianScriptITC
    /Elephant-Italic
    /Elephant-Regular
    /EngraversMT
    /ErasITC-Bold
    /ErasITC-Demi
    /ErasITC-Light
    /ErasITC-Medium
    /EstrangeloEdessa
    /EucrosiaUPC
    /EucrosiaUPCBold
    /EucrosiaUPCBoldItalic
    /EucrosiaUPCItalic
    /FelixTitlingMT
    /FixedMiriamTransparent
    /FootlightMTLight
    /ForteMT
    /FranklinGothic-Book
    /FranklinGothic-BookItalic
    /FranklinGothic-Demi
    /FranklinGothic-DemiCond
    /FranklinGothic-DemiItalic
    /FranklinGothic-Heavy
    /FranklinGothic-HeavyItalic
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumCond
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FrankRuehl
    /FreesiaUPC
    /FreesiaUPCBold
    /FreesiaUPCBoldItalic
    /FreesiaUPCItalic
    /FreestyleScript-Regular
    /FrenchScriptMT
    /Garamond
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Italic
    /Gautami
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Gigi-Regular
    /GillSansMT
    /GillSansMT-Bold
    /GillSansMT-BoldItalic
    /GillSansMT-Condensed
    /GillSansMT-ExtraCondensedBold
    /GillSansMT-Italic
    /GillSans-UltraBold
    /GillSans-UltraBoldCondensed
    /GloucesterMT-ExtraCondensed
    /GoudyOldStyleT-Bold
    /GoudyOldStyleT-Italic
    /GoudyOldStyleT-Regular
    /GoudyStout
    /Gulim
    /GulimChe
    /Gungsuh
    /GungsuhChe
    /Haettenschweiler
    /HARFKFCPHQ
    /HarlowSolid
    /Harrington
    /HighTowerText-Italic
    /HighTowerText-Reg
    /Impact
    /ImprintMT-Shadow
    /InformalRoman-Regular
    /IrisUPC
    /IrisUPCBold
    /IrisUPCBoldItalic
    /IrisUPCItalic
    /JasmineUPC
    /JasmineUPC-Bold
    /JasmineUPC-BoldItalic
    /JasmineUPC-Italic
    /Jokerman-Regular
    /JuiceITC-Regular
    /Kartika
    /KodchiangUPC
    /KodchiangUPC-Bold
    /KodchiangUPC-BoldItalic
    /KodchiangUPC-Italic
    /KristenITC-Regular
    /KunstlerScript
    /Latha
    /LatinWide
    /LevenimMT
    /LevenimMTBold
    /LilyUPC
    /LilyUPCBold
    /LilyUPCBoldItalic
    /LilyUPCItalic
    /LucidaBright
    /LucidaBright-Demi
    /LucidaBright-DemiItalic
    /LucidaBright-Italic
    /LucidaCalligraphy-Italic
    /LucidaConsole
    /LucidaFax
    /LucidaFax-Demi
    /LucidaFax-DemiItalic
    /LucidaFax-Italic
    /LucidaHandwriting-Italic
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSans-Typewriter
    /LucidaSans-TypewriterBold
    /LucidaSans-TypewriterBoldOblique
    /LucidaSans-TypewriterOblique
    /LucidaSansUnicode
    /Magneto-Bold
    /MaiandraGD-Regular
    /Mangal-Regular
    /MaturaMTScriptCapitals
    /MicrosoftSansSerif
    /MingLiU
    /Miriam
    /MiriamFixed
    /MiriamTransparent
    /Mistral
    /Modern-Regular
    /MonotypeCorsiva
    /MS-Gothic
    /MS-Mincho
    /MSOutlook
    /MS-PGothic
    /MS-PMincho
    /MSReferenceSansSerif
    /MSReferenceSpecialty
    /MS-UIGothic
    /MVBoli
    /Narkisim
    /NiagaraEngraved-Reg
    /NiagaraSolid-Reg
    /notincluded.
    /NSimSun
    /OCRAExtended
    /OldEnglishTextMT
    /Onyx
    /PalaceScriptMT
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /Papyrus-Regular
    /Parchment-Regular
    /Perpetua
    /Perpetua-Bold
    /Perpetua-BoldItalic
    /Perpetua-Italic
    /PerpetuaTitlingMT-Bold
    /PerpetuaTitlingMT-Light
    /Playbill
    /PMingLiU
    /PoorRichard-Regular
    /Pristina-Regular
    /QCF_BSML
    /QCF_P001
    /Qrn_Part
    /Raavi
    /RageItalic
    /Ravie
    /Rockwell
    /Rockwell-Bold
    /Rockwell-BoldItalic
    /Rockwell-Condensed
    /Rockwell-CondensedBold
    /Rockwell-ExtraBold
    /Rockwell-Italic
    /Rod
    /RodTransparent
    /ScriptMTBold
    /SegoeUI-Bold
    /SegoeUI-BoldItalic
    /SegoeUI-Italic
    /SegoeUI-Regular
    /ShowcardGothic-Reg
    /Shruti
    /SimHei
    /SimSun
    /SNames2
    /SnapITC-Regular
    /Stencil
    /Sylfaen
    /SymbolMT
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TempusSansITC
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Tunga-Regular
    /TwCenMT-Bold
    /TwCenMT-BoldItalic
    /TwCenMT-Condensed
    /TwCenMT-CondensedBold
    /TwCenMT-CondensedExtraBold
    /TwCenMT-Italic
    /TwCenMT-Regular
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /VinerHandITC
    /Vivaldii
    /VladimirScript
    /Vrinda
    /Webdings
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Andalus
    /ArabicTransparent
    /ArabicTransparent-Bold
    /SimplifiedArabic
    /SimplifiedArabic-Bold
    /SimplifiedArabicFixed
    /TraditionalArabic
    /TraditionalArabic-Bold
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /AgencyFB-Bold
    /AgencyFB-Reg
    /AharoniBold
    /Algerian
    /AngsanaNew
    /AngsanaNew-Bold
    /AngsanaNew-BoldItalic
    /AngsanaNew-Italic
    /AngsanaUPC
    /AngsanaUPC-Bold
    /AngsanaUPC-BoldItalic
    /AngsanaUPC-Italic
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialRoundedMTBold
    /ArialUnicodeMS
    /BaskOldFace
    /Batang
    /BatangChe
    /Bauhaus93
    /BellMT
    /BellMTBold
    /BellMTItalic
    /BerlinSansFB-Bold
    /BerlinSansFBDemi-Bold
    /BerlinSansFB-Reg
    /BernardMT-Condensed
    /BitstreamVeraSansMono-Bold
    /BitstreamVeraSansMono-BoldOb
    /BitstreamVeraSansMono-Oblique
    /BitstreamVeraSansMono-Roman
    /BlackadderITC-Regular
    /BodoniMT
    /BodoniMTBlack
    /BodoniMTBlack-Italic
    /BodoniMT-Bold
    /BodoniMT-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed
    /BodoniMTCondensed-Bold
    /BodoniMTCondensed-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed-Italic
    /BodoniMT-Italic
    /BodoniMTPosterCompressed
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BookshelfSymbolSeven
    /BradleyHandITC
    /BritannicBold
    /Broadway
    /BrowalliaNew
    /BrowalliaNew-Bold
    /BrowalliaNew-BoldItalic
    /BrowalliaNew-Italic
    /BrowalliaUPC
    /BrowalliaUPC-Bold
    /BrowalliaUPC-BoldItalic
    /BrowalliaUPC-Italic
    /BrushScriptMT
    /Calibri
    /Calibri-Bold
    /Calibri-BoldItalic
    /Calibri-Italic
    /CalifornianFB-Bold
    /CalifornianFB-Italic
    /CalifornianFB-Reg
    /CalisMTBol
    /CalistoMT
    /CalistoMT-BoldItalic
    /CalistoMT-Italic
    /Cambria
    /Cambria-Bold
    /Cambria-BoldItalic
    /Cambria-Italic
    /CambriaMath
    /Candara
    /Candara-Bold
    /Candara-BoldItalic
    /Candara-Italic
    /Castellar
    /Centaur
    /Century
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CenturySchoolbook
    /CenturySchoolbook-Bold
    /CenturySchoolbook-BoldItalic
    /CenturySchoolbook-Italic
    /Chiller-Regular
    /ColonnaMT
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /Consolas
    /Consolas-Bold
    /Consolas-BoldItalic
    /Consolas-Italic
    /Constantia
    /Constantia-Bold
    /Constantia-BoldItalic
    /Constantia-Italic
    /CooperBlack
    /CopperplateGothic-Bold
    /CopperplateGothic-Light
    /Corbel
    /Corbel-Bold
    /Corbel-BoldItalic
    /Corbel-Italic
    /CordiaNew
    /CordiaNew-Bold
    /CordiaNew-BoldItalic
    /CordiaNew-Italic
    /CordiaUPC
    /CordiaUPC-Bold
    /CordiaUPC-BoldItalic
    /CordiaUPC-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /CurlzMT
    /David-Bold
    /David-Reg
    /DavidTransparent
    /DilleniaUPC
    /DilleniaUPCBold
    /DilleniaUPCBoldItalic
    /DilleniaUPCItalic
    /Dotum
    /DotumChe
    /EdwardianScriptITC
    /Elephant-Italic
    /Elephant-Regular
    /EngraversMT
    /ErasITC-Bold
    /ErasITC-Demi
    /ErasITC-Light
    /ErasITC-Medium
    /EstrangeloEdessa
    /EucrosiaUPC
    /EucrosiaUPCBold
    /EucrosiaUPCBoldItalic
    /EucrosiaUPCItalic
    /FelixTitlingMT
    /FixedMiriamTransparent
    /FootlightMTLight
    /ForteMT
    /FranklinGothic-Book
    /FranklinGothic-BookItalic
    /FranklinGothic-Demi
    /FranklinGothic-DemiCond
    /FranklinGothic-DemiItalic
    /FranklinGothic-Heavy
    /FranklinGothic-HeavyItalic
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumCond
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FrankRuehl
    /FreesiaUPC
    /FreesiaUPCBold
    /FreesiaUPCBoldItalic
    /FreesiaUPCItalic
    /FreestyleScript-Regular
    /FrenchScriptMT
    /Garamond
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Italic
    /Gautami
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Gigi-Regular
    /GillSansMT
    /GillSansMT-Bold
    /GillSansMT-BoldItalic
    /GillSansMT-Condensed
    /GillSansMT-ExtraCondensedBold
    /GillSansMT-Italic
    /GillSans-UltraBold
    /GillSans-UltraBoldCondensed
    /GloucesterMT-ExtraCondensed
    /GoudyOldStyleT-Bold
    /GoudyOldStyleT-Italic
    /GoudyOldStyleT-Regular
    /GoudyStout
    /Gulim
    /GulimChe
    /Gungsuh
    /GungsuhChe
    /Haettenschweiler
    /HARFKFCPHQ
    /HarlowSolid
    /Harrington
    /HighTowerText-Italic
    /HighTowerText-Reg
    /Impact
    /ImprintMT-Shadow
    /InformalRoman-Regular
    /IrisUPC
    /IrisUPCBold
    /IrisUPCBoldItalic
    /IrisUPCItalic
    /JasmineUPC
    /JasmineUPC-Bold
    /JasmineUPC-BoldItalic
    /JasmineUPC-Italic
    /Jokerman-Regular
    /JuiceITC-Regular
    /Kartika
    /KodchiangUPC
    /KodchiangUPC-Bold
    /KodchiangUPC-BoldItalic
    /KodchiangUPC-Italic
    /KristenITC-Regular
    /KunstlerScript
    /Latha
    /LatinWide
    /LevenimMT
    /LevenimMTBold
    /LilyUPC
    /LilyUPCBold
    /LilyUPCBoldItalic
    /LilyUPCItalic
    /LucidaBright
    /LucidaBright-Demi
    /LucidaBright-DemiItalic
    /LucidaBright-Italic
    /LucidaCalligraphy-Italic
    /LucidaConsole
    /LucidaFax
    /LucidaFax-Demi
    /LucidaFax-DemiItalic
    /LucidaFax-Italic
    /LucidaHandwriting-Italic
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSans-Typewriter
    /LucidaSans-TypewriterBold
    /LucidaSans-TypewriterBoldOblique
    /LucidaSans-TypewriterOblique
    /LucidaSansUnicode
    /Magneto-Bold
    /MaiandraGD-Regular
    /Mangal-Regular
    /MaturaMTScriptCapitals
    /MicrosoftSansSerif
    /MingLiU
    /Miriam
    /MiriamFixed
    /MiriamTransparent
    /Mistral
    /Modern-Regular
    /MonotypeCorsiva
    /MS-Gothic
    /MS-Mincho
    /MSOutlook
    /MS-PGothic
    /MS-PMincho
    /MSReferenceSansSerif
    /MSReferenceSpecialty
    /MS-UIGothic
    /MVBoli
    /Narkisim
    /NiagaraEngraved-Reg
    /NiagaraSolid-Reg
    /notincluded.
    /NSimSun
    /OCRAExtended
    /OldEnglishTextMT
    /Onyx
    /PalaceScriptMT
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /Papyrus-Regular
    /Parchment-Regular
    /Perpetua
    /Perpetua-Bold
    /Perpetua-BoldItalic
    /Perpetua-Italic
    /PerpetuaTitlingMT-Bold
    /PerpetuaTitlingMT-Light
    /Playbill
    /PMingLiU
    /PoorRichard-Regular
    /Pristina-Regular
    /QCF_BSML
    /QCF_P001
    /Qrn_Part
    /Raavi
    /RageItalic
    /Ravie
    /Rockwell
    /Rockwell-Bold
    /Rockwell-BoldItalic
    /Rockwell-Condensed
    /Rockwell-CondensedBold
    /Rockwell-ExtraBold
    /Rockwell-Italic
    /Rod
    /RodTransparent
    /ScriptMTBold
    /SegoeUI-Bold
    /SegoeUI-BoldItalic
    /SegoeUI-Italic
    /SegoeUI-Regular
    /ShowcardGothic-Reg
    /Shruti
    /SimHei
    /SimSun
    /SNames2
    /SnapITC-Regular
    /Stencil
    /Sylfaen
    /SymbolMT
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TempusSansITC
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Tunga-Regular
    /TwCenMT-Bold
    /TwCenMT-BoldItalic
    /TwCenMT-Condensed
    /TwCenMT-CondensedBold
    /TwCenMT-CondensedExtraBold
    /TwCenMT-Italic
    /TwCenMT-Regular
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /VinerHandITC
    /Vivaldii
    /VladimirScript
    /Vrinda
    /Webdings
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Andalus
    /ArabicTransparent
    /ArabicTransparent-Bold
    /SimplifiedArabic
    /SimplifiedArabic-Bold
    /SimplifiedArabicFixed
    /TraditionalArabic
    /TraditionalArabic-Bold
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /AgencyFB-Bold
    /AgencyFB-Reg
    /AharoniBold
    /Algerian
    /AngsanaNew
    /AngsanaNew-Bold
    /AngsanaNew-BoldItalic
    /AngsanaNew-Italic
    /AngsanaUPC
    /AngsanaUPC-Bold
    /AngsanaUPC-BoldItalic
    /AngsanaUPC-Italic
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialRoundedMTBold
    /ArialUnicodeMS
    /BaskOldFace
    /Batang
    /BatangChe
    /Bauhaus93
    /BellMT
    /BellMTBold
    /BellMTItalic
    /BerlinSansFB-Bold
    /BerlinSansFBDemi-Bold
    /BerlinSansFB-Reg
    /BernardMT-Condensed
    /BitstreamVeraSansMono-Bold
    /BitstreamVeraSansMono-BoldOb
    /BitstreamVeraSansMono-Oblique
    /BitstreamVeraSansMono-Roman
    /BlackadderITC-Regular
    /BodoniMT
    /BodoniMTBlack
    /BodoniMTBlack-Italic
    /BodoniMT-Bold
    /BodoniMT-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed
    /BodoniMTCondensed-Bold
    /BodoniMTCondensed-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed-Italic
    /BodoniMT-Italic
    /BodoniMTPosterCompressed
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BookshelfSymbolSeven
    /BradleyHandITC
    /BritannicBold
    /Broadway
    /BrowalliaNew
    /BrowalliaNew-Bold
    /BrowalliaNew-BoldItalic
    /BrowalliaNew-Italic
    /BrowalliaUPC
    /BrowalliaUPC-Bold
    /BrowalliaUPC-BoldItalic
    /BrowalliaUPC-Italic
    /BrushScriptMT
    /Calibri
    /Calibri-Bold
    /Calibri-BoldItalic
    /Calibri-Italic
    /CalifornianFB-Bold
    /CalifornianFB-Italic
    /CalifornianFB-Reg
    /CalisMTBol
    /CalistoMT
    /CalistoMT-BoldItalic
    /CalistoMT-Italic
    /Cambria
    /Cambria-Bold
    /Cambria-BoldItalic
    /Cambria-Italic
    /CambriaMath
    /Candara
    /Candara-Bold
    /Candara-BoldItalic
    /Candara-Italic
    /Castellar
    /Centaur
    /Century
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CenturySchoolbook
    /CenturySchoolbook-Bold
    /CenturySchoolbook-BoldItalic
    /CenturySchoolbook-Italic
    /Chiller-Regular
    /ColonnaMT
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /Consolas
    /Consolas-Bold
    /Consolas-BoldItalic
    /Consolas-Italic
    /Constantia
    /Constantia-Bold
    /Constantia-BoldItalic
    /Constantia-Italic
    /CooperBlack
    /CopperplateGothic-Bold
    /CopperplateGothic-Light
    /Corbel
    /Corbel-Bold
    /Corbel-BoldItalic
    /Corbel-Italic
    /CordiaNew
    /CordiaNew-Bold
    /CordiaNew-BoldItalic
    /CordiaNew-Italic
    /CordiaUPC
    /CordiaUPC-Bold
    /CordiaUPC-BoldItalic
    /CordiaUPC-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /CurlzMT
    /David-Bold
    /David-Reg
    /DavidTransparent
    /DilleniaUPC
    /DilleniaUPCBold
    /DilleniaUPCBoldItalic
    /DilleniaUPCItalic
    /Dotum
    /DotumChe
    /EdwardianScriptITC
    /Elephant-Italic
    /Elephant-Regular
    /EngraversMT
    /ErasITC-Bold
    /ErasITC-Demi
    /ErasITC-Light
    /ErasITC-Medium
    /EstrangeloEdessa
    /EucrosiaUPC
    /EucrosiaUPCBold
    /EucrosiaUPCBoldItalic
    /EucrosiaUPCItalic
    /FelixTitlingMT
    /FixedMiriamTransparent
    /FootlightMTLight
    /ForteMT
    /FranklinGothic-Book
    /FranklinGothic-BookItalic
    /FranklinGothic-Demi
    /FranklinGothic-DemiCond
    /FranklinGothic-DemiItalic
    /FranklinGothic-Heavy
    /FranklinGothic-HeavyItalic
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumCond
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FrankRuehl
    /FreesiaUPC
    /FreesiaUPCBold
    /FreesiaUPCBoldItalic
    /FreesiaUPCItalic
    /FreestyleScript-Regular
    /FrenchScriptMT
    /Garamond
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Italic
    /Gautami
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Gigi-Regular
    /GillSansMT
    /GillSansMT-Bold
    /GillSansMT-BoldItalic
    /GillSansMT-Condensed
    /GillSansMT-ExtraCondensedBold
    /GillSansMT-Italic
    /GillSans-UltraBold
    /GillSans-UltraBoldCondensed
    /GloucesterMT-ExtraCondensed
    /GoudyOldStyleT-Bold
    /GoudyOldStyleT-Italic
    /GoudyOldStyleT-Regular
    /GoudyStout
    /Gulim
    /GulimChe
    /Gungsuh
    /GungsuhChe
    /Haettenschweiler
    /HARFKFCPHQ
    /HarlowSolid
    /Harrington
    /HighTowerText-Italic
    /HighTowerText-Reg
    /Impact
    /ImprintMT-Shadow
    /InformalRoman-Regular
    /IrisUPC
    /IrisUPCBold
    /IrisUPCBoldItalic
    /IrisUPCItalic
    /JasmineUPC
    /JasmineUPC-Bold
    /JasmineUPC-BoldItalic
    /JasmineUPC-Italic
    /Jokerman-Regular
    /JuiceITC-Regular
    /Kartika
    /KodchiangUPC
    /KodchiangUPC-Bold
    /KodchiangUPC-BoldItalic
    /KodchiangUPC-Italic
    /KristenITC-Regular
    /KunstlerScript
    /Latha
    /LatinWide
    /LevenimMT
    /LevenimMTBold
    /LilyUPC
    /LilyUPCBold
    /LilyUPCBoldItalic
    /LilyUPCItalic
    /LucidaBright
    /LucidaBright-Demi
    /LucidaBright-DemiItalic
    /LucidaBright-Italic
    /LucidaCalligraphy-Italic
    /LucidaConsole
    /LucidaFax
    /LucidaFax-Demi
    /LucidaFax-DemiItalic
    /LucidaFax-Italic
    /LucidaHandwriting-Italic
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSans-Typewriter
    /LucidaSans-TypewriterBold
    /LucidaSans-TypewriterBoldOblique
    /LucidaSans-TypewriterOblique
    /LucidaSansUnicode
    /Magneto-Bold
    /MaiandraGD-Regular
    /Mangal-Regular
    /MaturaMTScriptCapitals
    /MicrosoftSansSerif
    /MingLiU
    /Miriam
    /MiriamFixed
    /MiriamTransparent
    /Mistral
    /Modern-Regular
    /MonotypeCorsiva
    /MS-Gothic
    /MS-Mincho
    /MSOutlook
    /MS-PGothic
    /MS-PMincho
    /MSReferenceSansSerif
    /MSReferenceSpecialty
    /MS-UIGothic
    /MVBoli
    /Narkisim
    /NiagaraEngraved-Reg
    /NiagaraSolid-Reg
    /notincluded.
    /NSimSun
    /OCRAExtended
    /OldEnglishTextMT
    /Onyx
    /PalaceScriptMT
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /Papyrus-Regular
    /Parchment-Regular
    /Perpetua
    /Perpetua-Bold
    /Perpetua-BoldItalic
    /Perpetua-Italic
    /PerpetuaTitlingMT-Bold
    /PerpetuaTitlingMT-Light
    /Playbill
    /PMingLiU
    /PoorRichard-Regular
    /Pristina-Regular
    /QCF_BSML
    /QCF_P001
    /Qrn_Part
    /Raavi
    /RageItalic
    /Ravie
    /Rockwell
    /Rockwell-Bold
    /Rockwell-BoldItalic
    /Rockwell-Condensed
    /Rockwell-CondensedBold
    /Rockwell-ExtraBold
    /Rockwell-Italic
    /Rod
    /RodTransparent
    /ScriptMTBold
    /SegoeUI-Bold
    /SegoeUI-BoldItalic
    /SegoeUI-Italic
    /SegoeUI-Regular
    /ShowcardGothic-Reg
    /Shruti
    /SimHei
    /SimSun
    /SNames2
    /SnapITC-Regular
    /Stencil
    /Sylfaen
    /SymbolMT
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TempusSansITC
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Tunga-Regular
    /TwCenMT-Bold
    /TwCenMT-BoldItalic
    /TwCenMT-Condensed
    /TwCenMT-CondensedBold
    /TwCenMT-CondensedExtraBold
    /TwCenMT-Italic
    /TwCenMT-Regular
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /VinerHandITC
    /Vivaldii
    /VladimirScript
    /Vrinda
    /Webdings
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Andalus
    /ArabicTransparent
    /ArabicTransparent-Bold
    /SimplifiedArabic
    /SimplifiedArabic-Bold
    /SimplifiedArabicFixed
    /TraditionalArabic
    /TraditionalArabic-Bold
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


