
ل)'بأ رهش

ةDدوعسلا ءا<نألا ةلا:و 8إمالعإلاةرازونمىرقلامأةد&%جلقن

)٣٥٠(ءارزولا سلجم رارق

ءارزولا سلجم

صاصتخا لقن

ماMقو،ةلا9ولاسJئرباهطEرو،ةCدوعسلاءا=نألاةلا9و8إمالعإلاةرازونمىرقلامأةد&%جلقن
ةرازو:ة&\ضعN،مالعإلاةرازوXYZةMنفةنجللMكشSو،اهمMظنتةعجارمNةCدوعسلاءا=نألاةلا9و
،ىرقلامأةد&%جو،ةCدوعسلاءا=نألاةلا9وو،ةMعامتجالاةMمنتلاوة&̀_^لادراوملاةرازوو،ةMلاملا
لالخةCدوعسلاءا=نألاةلا9و8إمالعإلاةرازونمىرقلامأةد&%جلقنلمزلCاملامdتسا8وتت
اموي)120(

o
.هنأشtZXYZاظنءارجإذاختابلطتيامعفرو،

RST UV
W ٤٩٢٩( ددعلا نم ه٧^٩^١٤٤٣ :خــــ&راتب ىرقلا مأ ةد&%ج( 

ـه٢٢^٦^١٤٤٣

ـه٧^٩^١٤٤٣

hST UVلا خــــ&رات نم يراس
W مسرلا ةد&%جلاjة



ل)'بأ رهش

ةjنطولا رطاخملا سلجمل ةjمjظنتلا تا<oتmnلا lع ةقفاوملا

 )٤٤٥(ءارزولا سلجم رارق

ءارزولا سلجم

تا<oترت lع ةقفاوملا
ةتقؤم ةjمjظنت

رطاخملاسلجمةسراممنوكت،ةMنطولارطاخملاسلجملةMمMظنتلاتا=|ت}zلاyعةقفاوملا
��Yح8إكلذو،ةMطفنلا�zغتاداريإلاةMمنتزكرمو،ةMلاملاةرازوعمقافتالاNهتاMحالصلةMنطولا

تامدخلل8ZاملالNاقملاضرفاهمdحXYZاموةماعلاتاسسؤملاوتائيهلاةسراممةحئال(رودص
.اهبجومNلمعلاو،)اهمدقتZ}�لالامعألاو
ةماعلاةنامألاyعفا̀�إلاNةفلdملا�YZدملاعافدلاةنجللةCذMفنتلاةنجللاسJئر8Zاعمرارمتساو
.ةMنطولارطاخملاسلجمل

RST UV
W ٤٩٢٩( ددعلا نم ه٧^٩^١٤٤٣ :خــــ&راتب ىرقلا مأ ةد&%ج( 

ـه١٢^٨^١٤٤٣

ـه١٢^٨^١٤٤٣

hST UVلا خــــ&رات نم يراس
W مسرلا ةد&%جلاjة



ل)'بأ رهش

V{دملا دعاقتلا W|اظن نم )28(و )wxV )38تداملا لDدعت
W يركسعلاو

ءارزولا سلجم رارق
�Wلمموسرم

)٣٥٠(
)٨٠^م(

ءارزولا سلجم

داوملDدعت

دعCملاذإ«:Z}�آلاصنلاNنوكتل�YZدملادعاقتلاماظننم)��Yثالثلاوةنماثلا(ةداملالCدعت
اعتمتمفظوملا

o
Nس�جلاMعلاة%EMدوعسلاةCة،Cُمحنمdحأقفوبسحتةأفاdةثلاثلا(ةداملاما

.»ماظنلااذهنم)ن&̀_علاو
اعتمتميركسعلادعCملاذإ«:Z}�آلاصنلاNنوكتليركسعلادعاقتلاماظننم)28(ةداملالCدعت

o

Nس�جلاMعلاة%EMدوعسلاةCة،Cُمحنمdحأقفوبسحتةأفاdتداملاما��Y)9(و)اذهنم)10
.»ماظنلا

RST UV
W ٤٩٢٩( ددعلا نم ه٧^٩^١٤٤٣ :خــــ&راتب ىرقلا مأ ةد&%ج( 

ـه١٩^٨^١٤٤٣
ـه٢٠^٨^١٤٤٣

ـه٧^٩^١٤٤٣

hST UVلا خــــ&رات نم يراس
W مسرلا ةد&%جلاjة



ل)'بأ رهش

UV اjتاوركو ة�لمملا wxVب مهافت ةركذم
W مالسإلا نوؤشلا لاجمjة

ءارزولا سلجم رارق
�Wلمموسرم

)٤٥٩(
)٧٧^م(

ءارزولا سلجم

مهافت ةركذمlعةقفاوم

اهترامعودجاسملانوؤشXYZو،مالسإلاNف&%عتلالاجمXYZاهيفنافرطلانواعتيمهافتةركذم
ةMعوت8إلوألافرطلا»سªثMح،ة&\بنلاةنسلاوم&%¨لانآرقلاةمدخلاجمXYZو،اهتناMصو
جحلالامعأXYZمههيقفتومهن|بZ®ولا̀_و�YZاثلافرطلا�YZطاومنمراوزلاون&%متعملاوجاجحلا
اCدو-ىوسªام9.مهيلعامهئادألMهسSل=سوامهماdحأوةرمعلاو

o
قيبطتلوحأش�يفالخيأ-

ەذهليذMفنتجمانربدادعإةمهم8وتت��YفرطلانمةنجللdشSام9،اه�zسفتوأةركذملاەذه
.ەذMفنتyعفا̀�إلاوةركذملا

RST UV
W ٤٩٢٩( ددعلا نم ه٧^٩^١٤٤٣ :خــــ&راتب ىرقلا مأ ةد&%ج( 

ـه١٩^٨^١٤٤٣
ـه٢٠^٨^١٤٤٣

-

 N:ع- لداJتم راعشإ رخآ خــــCرات نم ذافنلا >;:ح اهيلع ل3دعت يأو ةركذملا ەذه لخدت
.ذافنلا >;:ح اهلوخدل ةمزاللا ةTماظنلا تاءارجإلا لامXتسا دكؤي-ةTسامولRدلا تاونقلا



ل)'بأ رهش

UV نواعت ةركذم lع ةقفاوملا
W لملا لاجم�jب ة&%كفلا ةwxV ن&%ح<لاو ة�لمملا

ءارزولا سلجم رارق
�Wلم موسرم

)٤٦٢(
)٧٨^م(

ءارزولا سلجم

نواعت ةركذم lع ةقفاوم

>cنواعتةركذمaعةقفاوملا
dلملالاجمfTكفلاةhCبةj;<لمللة3دوعسلاةئيهلاfTكفلاةhCة

c<
dلمملاfعلاةhmTسلاوةراجتلاوةعانصلاةرازووة3دوعسلاةTةحاc<

dلممfلاةJحhCن،
>cةعقوملا

dراتبةمانملاةنيدمC5خــــs5s14439قفاوملا،هs12s2021م

RST UV
W ٤٩٢٩( ددعلا نم ه٧^٩^١٤٤٣ :خــــ&راتب ىرقلا مأ ةد&%ج( 

ـه١٩^٨^١٤٤٣
ـه٢٠^٨^١٤٤٣

ـه٧^٩^١٤٤٣

hST UVلا خــــ&رات نم يراس
W مسرلا ةد&%جلاjة



ل)'بأ رهش

wxV UVكراشملا نيدمتعملا wxVمjّقملا ت�فا�م دDدحتل ةjلآ دادعإ
Wريدقت ناجل 

ةماعلا ةحلصملل اهتي�لم ةعوmVVملا تاراقعلا

)٤٨٤(ءارزولا سلجم رارق

ءارزولا سلجم

ةنيعم ةjلآ دDدحت

نيدمتعملا��YمMّقملات´فاdمدCدحتلةMلآدادع³بنيدمتعملا��YمMّقمللةCدوعسلاةئيهلاماMق
ةMلاملاةرازوعمقافتالاN،ةماعلاةحلصمللاهتي¨لمةعوzYYملاتاراقعلاريدقتناجل��YXYZكراشملا
اموي)��Yثالث(زواجتتالةدملالخ

o
اماdحأةMلآلانمضتتنأyع،

o
��YمMّقملات´فاdمجلاعت

اMلاحةمئاقلاريدقتلاناجل��YXYZكراشملانيدمتعملا
o
.ةMلاملار&زونمرارقNةMلآلاردصتو،

RST UV
W ٤٩٢٩( ددعلا نم ه٧^٩^١٤٤٣ :خــــ&راتب ىرقلا مأ ةد&%ج( 

ـه٢٦^٦^١٤٤٣

-

اموي )wxVثالث( زواجتت ال ةدم لالخ
�

hST UVلا خــــ&رات
W مسرلا ةد&%جلاjة



ل)'بأ رهش

ة�jلم عmVVب )1443-1729-01(مقر ةقاطلا ر&زورارق

)١٤٤٣-١٧٢٩-٠١(يرازو رارق

ةقاطلا ةرازو

ة�jلم ع�ن

مقركصلابجومNةكولمملاضرألاةعطقنمءزجةM¨لمعµنتاءارجإXYZءد=لاyعةقفاوملا
XYZةعقاولا)٤٣(مقرططخملانم)1135(مقر،ه6«2«1438خــــ&راتو)914503001428(
افلأنوعEرأوةتس)2م46٫690(اهرادقمةحاسمtZNداودلاةظفاحم

o
oا}zمنوعسSوةئامتسو

اعE%م
o
.)ةCدوعسلاوكمارأ(ةCدوعسلاةEM%علات&µلاةك̀�حلاصل،

RST UV
W ٤٩٢٩( ددعلا نم ه٧^٩^١٤٤٣ :خــــ&راتب ىرقلا مأ ةد&%ج( 

ـه٨^٣^١٤٤٣

ـه٧^٩^١٤٤٣

hST UVلا خــــ&رات نم يراس
W مسرلا ةد&%جلاjة



ل)'بأ رهش

نفسلا لjغش�و ةمالسلا ةرادإل ةDذjفنتلا ةحئاللا دامتعا

 )١^٤٣^١٨٨(لقنلل ةماعلا ةئيهلا س�ئر رارق

لقنلل ةماعلا ةئيهلا

ةحئال دامتعا

.نفسلال7غش@وةمالسلاةرادإلة9ذ7فنتلاةحئاللادامتعا

RST UV
W ٤٩٢٩( ددعلا نم ه٧^٩^١٤٤٣ :خــــ&راتب ىرقلا مأ ةد&%ج( 

ـه٥^٦^١٤٤٣

-

اموي )٣٠( wxVثالث دع¡
�

hST UVلا خــــ&رات نم 
W مسرلا ةد&%جلاjة



ل)'بأ رهش

نفسلل نمآلامjقطتلل V{دألا دحلا ةحئال دامتعا

 )١ ^٤٣^٢٠٦(لقنلل ةماعلا ةئيهلا س�ئر رارق

لقنلل ةماعلا ةئيهلا

ةحئال دامتعا

.نفسللنمآلام7قطتللHIدألادحلاةحئالدامتعا

RST UV
W ٤٩٢٩( ددعلا نم ه٧^٩^١٤٤٣ :خــــ&راتب ىرقلا مأ ةد&%ج( 

ـه١٣^٦^١٤٤٣

ـه٧^٩^١٤٤٣

hST UVلا خــــ&رات نم يراس
W مسرلا ةد&%جلاjة



ل)'بأ رهش

 ةروباصلا ەاjم ةراد¥و ط<ضل ةjلودلا ةjقافتالل ةDذjفنتلا ةحئاللا دامتعا
UV بساورلاو )نازتالا(

W م2004 ماعل نفسلا

)١ ^٤٣^١٩٠(لقنلل ةماعلا ةئيهلا س�ئر رارق

لقنلل ةماعلا ةئيهلا

ةحئال دامتعا

ةروباصلاەاjمةراد¥وط<ضلةjلودلاةjقافتاللةDذjفنتلاةحئاللادامتعا
UVبساورلاو)نازتالا(

Wم2004ماعلنفسلا.

RST UV
W ٤٩٢٩( ددعلا نم ه٧^٩^١٤٤٣ :خــــ&راتب ىرقلا مأ ةد&%ج( 

ـه٧^٦^١٤٤٣

ـه٧^٩^١٤٤٣

hST UVلا خــــ&رات نم يراس
W مسرلا ةد&%جلاjة



ل)'بأ رهش

UV لDدعت
W لاmnتo>ظنتلا تاjمjلملا ةئيهلل ة�jضا&%لا ةنيدمل ة

)٤٩٢̂أ(�Wلم رمأ

�Wلم رمأ

ةjمjظنت تا<oترت لDدعت

)312«أ(مقرÃZلملارمألاNةرداصلا،ضا&%لاةنيدملةM¨لملاةئيهللةMمMظنتلاتا=|ت}zلالدعت
اعسات“:Z}�آلاصنلاNدنبةفاض³ب،ه1441«4«29خــــ&راتب

o
انيمأهنمرارقNسلجملا��YعC:)رركم(

o

اماع
o

ەاCازموەرجأهن|يعترارقXYZددح&و.اهبهفلCdىرخأةمهميأوسلجملاةنامألامعأ8وتيهل
.”ىرخألاةMلاملا

RST UV
W ٤٩٣٠( ددعلا نم ه١٤^٩^١٤٤٣ :خــــ&راتب ىرقلا مأ ةد&%ج( 

ـه٣^٩^١٤٤٣

ـه١٤^٩^١٤٤٣

hST UVلا خــــ&رات نم يراس
W مسرلا ةد&%جلاjة



ل)'بأ رهش

 مjظنت نم )ةjناثلا( ةداملا نم )2( ةرقفلا نم )أ( ةjعرفلا ةرقفلا لDدعت
UV ةjمسرلا دوفولا ةكراشم

W تاعامتجالا

)٥٠٧(ءارزولا سلجم رارق

ءارزولا سلجم

تارقف لDدعت

نوكتلتاعامتجالاCDEة-مسرلادوفولاةكراشمم-ظنتنم)ة-ناثلا(ةداملانم)2(ةرقفلانم)أ(ة-عرفلاةرقفلال$دعت
LآلاصنلاOPE:“لاتاعامتجالاSPEلاوأ،ةساسحتاعوضومةشقانمنمضتتSPEة-لودوأة-سا-سفقاومذاختابلطتت
تاقالعلاةع-بطiEدتسhلودCDEنوكتSPEلاوأ،ةfلمملاdعة-لامتاماcPDلااهيفةكراشملاdعبتcPيSPEلاوأ،اهلا-ح
مدعلاحCDEو،ءارزولاسلجمسsئربوأكلملاLةطoترملاةهجلاسsئراهيفكراشSPEpلاوأ،ةقoسمةقفاومذخأاهعم
سلجمسsئروأ،اهيلعف��ملاوأةهجلاكلتهLطoترتنممسsئرلاةكراشمLنذإلانوك$،امهنميأLةهجلاطاoترا
.”اهيلعف��ملاوأةهجلل�E-ظنتلاطاoترالاددح$ملاذإ-هم�حCDEنموأ-ةرادإلا

RST UV
W ٤٩٣٠( ددعلا نم ه١٤^٩^١٤٤٣ :خــــ&راتب ىرقلا مأ ةد&%ج( 

ـه٤^٩^١٤٤٣

ـه١٤^٩^١٤٤٣

hST UVلا خــــ&رات نم يراس
W مسرلا ةد&%جلاjة



ل)'بأ رهش

)يرادإلاقيثوتلا ةرادإ( مسا¡ ةjموكحلا ةزهجألل يرادإلا قيثوتلل ةدحو ثادحإ

)٥١٠(ءارزولا سلجم رارق

ءارزولا سلجم

ةدحو ءاشRإ

XYZ)يرادإلاقيثوتلاةرادإ(مساN،ةMموكحلاةزهجألليرادإلاقيثوتللةدحوثادحإyعةقفاوملا
ةزهجألليرادإلامMظنتلاقئاثوظفحوقيثوت8إفدهت،تاظوفحملاوقئاثولل�YZطولازكرملا
اهنعتامولعملاوتاناMبلامدقتو،يرادإلااهروطتدصرتو،اهئاشإخــــ&راتنمةMموكحلا
.اهنمنيدMفتسملل

RST UV
W ٤٩٣٠( ددعلا نم ه١٤^٩^١٤٤٣ :خــــ&راتب ىرقلا مأ ةد&%ج( 

ـه٤^٩^١٤٤٣

ـه١٤^٩^١٤٤٣

hST UVلا خــــ&رات نم يراس
W مسرلا ةد&%جلاjة



ل)'بأ رهش

UVنواعتلل ا&mxVلامو ة�لمملا nW°موكح wxVب مهافت ةركذم lع ةقفاوملا
W لاجم 

ن&%متعملاو جاجحلا مودق

)٤٩٦(ءارزولا سلجم رارق

ءارزولا سلجم

مهافت ةركذم lع ةقفاوملا

XYZنواعتللا&z�YلامةموكحوةCدوعسلاةEM%علاة¨لمملاةموكح��Yبمهافتةركذمyعةقفاوملا
/9قفاوملا,ـه1442«7«25خــــ&راتبضا&%لاةنيدمXYZةعقوملا،ن&%متعملاوجاجحلامودقلاجم
.م3/2021

RST UV
W ٤٩٣٠( ددعلا نم ه١٤^٩^١٤٤٣ :خــــ&راتب ىرقلا مأ ةد&%ج( 

ـه٤^٩^١٤٤٣

ـه١٤^٩^١٤٤٣

hST UVلا خــــ&رات نم يراس
W مسرلا ةد&%جلاjة



ل)'بأ رهش

نوmxما²لاو ة�لمملا nW°موكح wxVب نواعتلل ةماع ةjقافتا lع ةقفاوملا

ءارزولا سلجم رارق
�Wلم موسرم

)٤٩٧(
)٨١^م(

ءارزولا سلجم

ةماع ةjقافتا lع ةقفاوملا

ة&روهمجةموكحوةCدوعسلاةEM%علاة¨لمملاةموكح��YبنواعتللةماعةMقافتاyعةقفاوملا
.م10/11/2021قفاوملا،ه1443«4«5خــــ&راتبيدنواCةنيدمXYZةعقوملا،نو�zماÍلا

RST UV
W ٤٩٣٠( ددعلا نم ه١٤^٩^١٤٤٣ :خــــ&راتب ىرقلا مأ ةد&%ج( 

ـه٤^٩^١٤٤٣
ـه٥^٩^١٤٤٣

ـه١٤^٩^١٤٤٣

hST UVلا خــــ&رات نم يراس
W مسرلا ةد&%جلاjة



ل)'بأ رهش

UV مهافت ةركذم lع ةقفاوملا
W سلا تارواشملا نأشjساjب ةwxV جراخ ةرازوjة 

اناغ ة&روهمجل jµWلقإلا جامدنالاو ةjجراخلا نوؤشلا ةرازوو ة�لمملا

ءارزولا سلجم رارق
�Wلم موسرم

)٤٩٨(
)٨٢^م(

ءارزولا سلجم

مهافت ةركذم lع ةقفاوملا

ةEM%علاة¨لمملاةMجراخةرازو��YبةMساMسلاتارواشملانأشXYZمهافتةركذمyعةقفاوملا
ارÏأةنيدمXYZةعقوملا،اناغة&روهمجلMÎZلقإلاجامدنالاوةMجراخلانوؤشلاةرازووةCدوعسلا
.م8/2/2021قفاوملاه1442«6«26خــــ&راتب

RST UV
W ٤٩٣٠( ددعلا نم ه١٤^٩^١٤٤٣ :خــــ&راتب ىرقلا مأ ةد&%ج( 

ـه٤^٩^١٤٤٣
ـه٥^٩^١٤٤٣

ـه١٤^٩^١٤٤٣

hST UVلا خــــ&رات نم يراس
W مسرلا ةد&%جلاjة



ل)'بأ رهش

ºTا<ملا ل&¹متلا رامث¸سا قيدانص¡ ةصاخلا تامjلعتلا دامتعا

 قوسلا ةئيه سلجم رارق
)٢٠٢٢-٣٥-١(ةjلاملا

ةjلاملا قوسلا ةئيه

تامjلعت دامتعا

nW°لارامث¸سالاقيدانصتادحوح%طمjظنت8إتامjلعتلاەذهفدهت
،قيدانصلاكلتةراد¥و،ºTا<ملال&¹متلاطاشRةلوازمضرغلسسؤت
.اهتاjلمعو

RST UV
W ٤٩٣٠( ددعلا نم ه١٤^٩^١٤٤٣ :خــــ&راتب ىرقلا مأ ةد&%ج( 

ـه١٢^٨^١٤٤٣

ـه١٤^٩^١٤٤٣

hST UVلا خــــ&رات نم يراس
W مسرلا ةد&%جلاjة



ل)'بأ رهش

يدوعسلا داmxتسالاو ريدصتلا كنب مjظنت لDدعت lع ةقفاوملا

)٥٠٨(ءارزولا سلجم رارق

ءارزولا سلجم

ةررقم تالDدعت lع ةقفاوملا

رداصلا،يدوعسلاداmxتسالاوريدصتلاكنبمjظنتتالDدعتlعةقفاوملا
.ه24/6/1441خــــ&راتو)423(مقرءارزولاسلجمرارق¡

RST UV
W ٤٩٣١( ددعلا نم ه٢١^٩^١٤٤٣ :خــــ&راتب ىرقلا مأ ةد&%ج( 

ـه٤^٩^١٤٤٣

ـه٢١^٩^١٤٤٣

hST UVلا خــــ&رات نم يراس
W مسرلا ةد&%جلاjة



ل)'بأ رهش

UV نواعتلل مهافت ةركذم lع ةقفاوملا
W ب نا�سإلا لاجمwxV موكح°nWة�لمملا 

ةjبعشلا ةjطارقومDدلا ة&%ئازجلا ة&روهمجلاو

ءارزولا سلجم رارق
�Wلم موسرم

)٥١٤(
)٨٤^م(

ءارزولا سلجم

مهافتةركذم lع ةقفاوملا

>cك�:شمنواعتةماقإ�إةركذملاەذهفدهت
dسإلالاجمXتلتاونقداج�3و،ناJلدا

نميأىدلتا���لاوتاهجلاةكراشملةJسانملالJسلاةئيهتو،ةTنفلاوةCرادإلاتاN:خلا
>j;<cفرطلا

dفنتTسإتاعو��مذXناTوةm�<تحتTرخآلافرطلاىدلة.

RST UV
W ٤٩٣١( ددعلا نم ه٢١^٩^١٤٤٣ :خــــ&راتب ىرقلا مأ ةد&%ج( 

ـه١١^٩^١٤٤٣
ـه١٢^٩^١٤٤٣

ـه٢١^٩^١٤٤٣

hST UVلا خــــ&رات نم يراس
W مسرلا ةد&%جلاjة



ل)'بأ رهش

ةjئاضقلا فjلا�تلا ماظنل ةDذjفنتلا ةحئاللا lع ةقفاوملا

)٥١٩(ءارزولا سلجم رارق

ءارزولا سلجم

ةDذjفنت ةحئال lع ةقفاوملا

ةلودلالمحتتام:،ةjئاضقلافjلا�تلاماظنلةDذjفنتلاةحئاللاlعةقفاوملا
.ÅWامتجالانامضلايدjفتسمlعةقحتسملاةjئاضقلافjلا�تلا

RST UV
W ٤٩٣١( ددعلا نم ه٢١^٩^١٤٤٣ :خــــ&راتب ىرقلا مأ ةد&%ج( 

ـه١١^٩^١٤٤٣

-

ÆSماظنلا¡ لمعلا خــــ&رات نم ةحئاللا¡ لمعلا ي



ل)'بأ رهش

تاردخملا ةحفا�مل ةjنطولا ةنجللا مjظنت لDدعت

)٥١٧(ءارزولا سلجم رارق

ءارزولا سلجم

ةررقم تالDدعت lع ةقفاوملا

يرادإلالالقتسالاLعتمتتة��نعمة-صخشتاذةنجللا«:OPEآلاصنلاLحبصتل،م-ظنتلانم)ة-ناثلا(ةداملال$دعت
ا-م-ظنتطoترتو،�Eاملاو

�
Lئرلااهزكرمو،ءارزولاسلجملةماعلاةنامألاsسCDEاهلو.ضا��لاةنيدمCDEاهطاش�ةلوازمل-�س

ة-ناثلا(ةداملال$دعت.م-ظنتلانم)ةسماخلا(ةداملال$دعت.»ةfلمملاقطانمعيمجCDEلمعقرف-اهنمرارقL-����تنأ
CDEءارزولاسلجملةماعلاةنامألاة-ناc¡Dمنمضةصاخة-ناc¡Dمةنجللنوك$«:OPEآلاصنلاLحبصتل،م-ظنتلانم)ن���علاو
،م-ظنتلانم)ن���علاوةثلاثلا(ةداملال$دعت.»)تاردخملاةحفا�ملة-نطولاةنجللاعو��م(ـلصصخ$لقتسمع�ف
ةعجارملتاLاسحعجارمسsئرلافل�$،ةoساحمللماعلاناويدلاتاصاصتخاLلالخإنود«:OPEآلاصنلاLحبصتل
.»ة��نسلاةنجللاتاLاسح

RST UV
W ٤٩٣١( ددعلا نم ه٢١^٩^١٤٤٣ :خــــ&راتب ىرقلا مأ ةد&%ج( 

ـه١١^٩^١٤٤٣

ـه٢١^٩^١٤٤٣

hST UVلا خــــ&رات نم يراس
W مسرلا ةد&%جلاjة



ل)'بأ رهش

UV لمعلا¡ wxVيموكحلا wxVيحصلا wxVسرامملل حامسلا ط¡اوض lع ةقفاوملا
W 

µWسرلا ماودلا تاقوأ جراخ صاخلا ÈWصلا عاطقلا

)٥٢٣(ءارزولا سلجم رارق

ءارزولا سلجم

ةررقم ط¡اوض lع ةقفاوملا

صاخلاÑZصلاعاطقلاXYZلمعلا��YNيموكحلا��Yيحصلا��YسراممللحامسلاطNاوضyعةقفاوملا
yع-رارقلااذهنم)ًالوأ(دنبلاXYZاهيلإراشملا-طNاوضلاي_Sال،ÎZسرلاماودلاتاقوأجراخ
تاzÖخمCدقتلةمظنملادعاوقلامهنأشXYZةرداصلا،��Y&راشÕسالاءا=طألانمسÔردتلاةئيهءاضعأ
ءارزولاسلجمرارقNاهيلعقفاوملاصاخلاعاطقلا8إةMملعلا��YيدوعسلاسÔردتلاةئيهءاضعأ
..ـه1412«9«12خــــ&راتو)123(مقر

RST UV
W ٤٩٣١( ددعلا نم ه٢١^٩^١٤٤٣ :خــــ&راتب ىرقلا مأ ةد&%ج( 

ـه١١^٩^١٤٤٣

ـه٢١^٩^١٤٤٣

hST UVلا خــــ&رات نم يراس
W مسرلا ةد&%جلاjة



ل)'بأ رهش

UV ةjحاjسلا ةjمنتلا سلاجم مjظنت lع ةقفاوملا
W قطانملا

)٥٢٠(ءارزولا سلجم رارق

ءارزولا سلجم

ددحم مjظنت lع ةقفاوملا

>cةTحاTسلاةTمنتلاسلاجممTظنتaعةقفاوملا
dقو،قطانملاTسلاةرازوماTق-ةحاJل

امTيقتنمضتيرhCقتعفرب-رارقلااذهرودصخــــCراتنم)ةثلاثلا(ةنسلاة3اهن
�

ءاش�إةhmجتل
اقفوسلاجملا

�
>cهTلإراشملامTظنتلاماXحأل

dسانمىدمو،رارقلااذهنم)ًالوأ(دنبلاJة
ناجللاوأقطانملاسلاجملالخنماهتامهمةسراممنوكتنأوأسلاجملارارمتسا
.اهتحتةلXشملا

RST UV
W ٤٩٣١( ددعلا نم ه٢١^٩^١٤٤٣ :خــــ&راتب ىرقلا مأ ةد&%ج( 

ـه١١^٩^١٤٤٣

ـه٢١^٩^١٤٤٣

hST UVلا خــــ&رات نم يراس
W مسرلا ةد&%جلاjة



ل)'بأ رهش

اهرظنو ةÊjيدأتلا ىوعدلا عفرو ط<ضلا دعاوق lع ةقفاوملا

)٢٤٠٣(يرازو رارق

لدعلا ةرازو

ةددحم دعاوق lع ةقفاوملا

٢٤نمةنوكم،ەرظنوةÊjيدأتلاىوعدلاعفروط<ضلادعاوقlعةقفاوملا
.ةدعاق

RST UV
W ٤٩٣١( ددعلا نم ه٢١^٩^١٤٤٣ :خــــ&راتب ىرقلا مأ ةد&%ج( 

ـه٦^٩^١٤٤٣

ـه٢١^٩^١٤٤٣

hST UVلا خــــ&رات نم يراس
W مسرلا ةد&%جلاjة



ل)'بأ رهش

هjجوتلاو ةرجألا طjسوو ةرجألا طاشhل ةمظنملا ةحئاللا لDدعت lع ةقفاوملا

)١٧٩٨(يراز، رارق

 تامدخلاو لقنلا ةرازو
ةj¸سجوللا

ةحئال لDدعت

ةرجألاط7سووةرجألاطاشUلةمظنملاةحئاللال9دعتQعةقفاوملا
.ه7جوتلاو

RST UV
W ٤٩٣١( ددعلا نم ه٢١^٩^١٤٤٣ :خــــ&راتب ىرقلا مأ ةد&%ج( 

ـه١١^٩^١٤٤٣

ـه٢١^٩^١٤٤٣

hST UVلا خــــ&رات نم يراس
W مسرلا ةد&%جلاjة



ل)'بأ رهش

UV لDدعت lع ةقفاوملا
W لدjخارت لjتسالا صmxدا

)٠٠٣٣٥(يرازو رارق

ةراجتلا ةرازو

ةددحم تالDدعت lع ةقفاوملا

UVلDدعت
Wلدjخارتلjتسالاصmxعةقفاوملالمش�لداlدعتDلدلjخارتلjص

اع¡ار(دنبلانم)ه(ةرقفلا8إ)6(مقربةرقفةفاضÍبداmxتسالا
�

(،
،صjخmnلارادصإlعدويقلاو،ة¹Îلطملاتادن¸سملاو،صاصتخالاو
.نأشلااذهبةع<تملاتاءارجإلاو

RST UV
W ٤٩٣١( ددعلا نم ه٢١^٩^١٤٤٣ :خــــ&راتب ىرقلا مأ ةد&%ج( 

ـه٤^٩^١٤٤٣

-

ÆSم دع¡ يÏV
W )ثالثwxV لا خــــ&رات نم )�ًمويhST UV

W مسرلا ةد&%جلاjة



ل)'بأ رهش

UV ةjئاÎ%ه�لا ةك<شلا ةjقوثوم ز&�عت لجأ نم ة�jلم ع�ن
W نازاج ةقطنم

٤٠٥٦(يرازو رارق
^٤٣٠٢٠١(

ةقاطلا ةرازو

ة�jلم ع�ن

UVءد<لاlعةقفاوملا
Wلمع�نتاءارجإ�jعطقنمءزجة°nWتعقاولاضرألاwxV

UV
WصةظفاحمÊjتلخادتملا،نازاجةقطنم¡اwxVاوهلاطخلامرحعم}Ñ

Wدهج
.W|د�لاةطحم¡اÊjصلامشةطحمطÎ%ييذلا)ف.ك132(

RST UV
W ٤٩٣١( ددعلا نم ه٢١^٩^١٤٤٣ :خــــ&راتب ىرقلا مأ ةد&%ج( 

ـه٢٨^٨^١٤٤٣

ـه٢١^٩^١٤٤٣

hST UVلا خــــ&رات نم يراس
W مسرلا ةد&%جلاjة



ل)'بأ رهش

UV ةjئاÎ%ه�لا ةك<شلا ةjقوثوم ز&�عت لجأ نم ة�jلم ع�ن
W ةمركملا ةكم ةقطنم

٤٠٥٧(يرازو رارق
^٤٣٠٢٠١(

ةقاطلا ةرازو

ة�jلم ع�ن

مقركصلابجومNةكولمملاضرألاةعطقنمءزجةM¨لمعµنتاءارجإXYZءد=لاyعةقفاوملا
عمةلخادتملاو،ةمركملاةكمةنيدمNةعقاولا،ه1439«03«08خــــ&راتو)320110006367(
ةطحمNةمركملاةكم8ZNاعلاطغضلاةطحمطE%ييذلا)ف.ك110(دهجZ×�اوهلاطخلامرح
اعE%مoا}zمنوتسودحاووةئامتس)2م661٫55(اهرادقمةMلامجإةحاسمEو،نيدهاجملا

o
ةسمخو

اعE%مoا}zمMت�سنوسمخو
o
.ءاE%ه¨للةCدوعسلاةك̀_لاحلاصل،قفرملاÚZاسملارارقلاقفو،

RST UV
W ٤٩٣١( ددعلا نم ه٢١^٩^١٤٤٣ :خــــ&راتب ىرقلا مأ ةد&%ج( 

ـه٢٨^٨^١٤٤٣

ـه٢١^٩^١٤٤٣

hST UVلا خــــ&رات نم يراس
W مسرلا ةد&%جلاjة



ل)'بأ رهش

UV ةjئاÎ%ه�لا ةك<شلا ةjقوثوم ز&�عت لجأ نم ة�jلم ع�ن
W ةمركملا ةكم ةقطنم

٤٠٥٨(يرازو رارق
^٤٣٠٢٠١(

ةقاطلا ةرازو

ة�jلم ع�ن

مقركصلابجومNةكولمملاضرألاةعطقنمءزجةM¨لمعµنتاءارجإXYZءد=لاyعةقفاوملا
عمةلخادتملاو،ةمركملاةكمةنيدمNةعقاولا،ه1439«03«08خــــ&راتو)320110006367(
ةطحمNةمركملاةكم8ZNاعلاطغضلاةطحمطE%ييذلا)ف.ك110(دهجZ×�اوهلاطخلامرح
اعE%مoا}zمنوتسودحاووةئامتس)2م661٫55(اهرادقمةMلامجإةحاسمEو،نيدهاجملا

o
ةسمخو

اعE%مoا}zمMت�سنوسمخو
o
.ءاE%ه¨للةCدوعسلاةك̀_لاحلاصل،قفرملاÚZاسملارارقلاقفو،

RST UV
W ٤٩٣١( ددعلا نم ه٢١^٩^١٤٤٣ :خــــ&راتب ىرقلا مأ ةد&%ج( 

ـه٢٨^٨^١٤٤٣

ـه٢١^٩^١٤٤٣

hST UVلا خــــ&رات نم يراس
W مسرلا ةد&%جلاjة



ل)'بأ رهش

UV ةjئاÎ%ه�لا ةك<شلا ةjقوثوم ز&�عت لجأ نم ة�jلملا ع�ن
W سع ةقطنمmx

٤٠٥٩(يرازو رارق
^٤٣٠٢٠١(

ةقاطلا ةرازو

ة�jلم ع�ن

UVءد<لاlعةقفاوملا
Wلمع�نتاءارجإ�jارألاةÓV

Wطخلامرحعمةلخادتملا
Ñ{اوهلا

Wييذلا)ف.ك132(دهج%Îاحمةطحم¡ةدراجملاةطحمطDل،
UVةعقاولا

Wسعةقطنم¡قرا¡ةظفاحمmx.

RST UV
W ٤٩٣١( ددعلا نم ه٢١^٩^١٤٤٣ :خــــ&راتب ىرقلا مأ ةد&%ج( 

ـه٢٨^٨^١٤٤٣

ـه٢١^٩^١٤٤٣

hST UVلا خــــ&رات نم يراس
W مسرلا ةد&%جلاjة



ل)'بأ رهش

 ةسرامم ةصخر lع دDدجتلاو لوصحلا تا<لطل تامارغلا دادس طاmnشا قيلعت
ÔWاjسلا ءاويإلا قفارم لjغش�

)٥٨١٦(يرازو رارق

ةحاjسلا ةرازو

ددحم ءارجإ قيلعت

لTغش¥ةسراممةصخرaعلوصحلاتاJلطل-تدجونإ-تامارغلادادسطا�:شاقيلعت
d¦اTسلاءاويإلاقفارملTغش¥ةسراممةصخرد3دجتتاJلطو،d¦اTسلاءاويإلاقفارم
>cاهيلعصوصنملا

dناثلاةرقفلاو،ةسماخلاةداملانم�وألاةرقفلاTة3داحلاةداملانمة
>cة��ع

dسلاءاويإلاقفارمةحئالTا¦dسلاءاويإلاقفارمعيمجلTا¦dقاطنلخادةعقاولا
.ـه28s7s1444خــــCرات��ح)ةرونملاةنيدملاو،ةمركملاةكم(��dنيدمدودح
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