
ويلوي رهش

A6 نانويلاو ة<لمملا >;:موكح 456ب نواعت ة/قافتا *ع ةقفاوملا
 لقنلا لاجم >

يرحFلا

ءارزولا سلجم رارق
>Pلم موسرم

)٦٢٣(
)V١١٧م(

ءارزولا سلجم سZئر

ة/قافتا *ع ةقفاوملا

F4GنانويلاةCروهمجةموكحوة?دوعسلاة->;علاة:لمملاةموكح234بنواعتة-قافتا)عةقفاوم
.م8W12W2021قفاوملا،ه4W5W1443خــــCراتبندنلةنيدمF4Gةعقوملا،يرحLلالقنلالاجم
p4Gانويلابناجلاعمقيسmتلاd-ةمزاللاة-ماظنلاتاءارجإلالامfتسادعd-لقنللةماعلاةئيهلاما-ق
تادهاعملانوناقل)ان}يف(ة-قافتانم)79(ةدامللtاقفو،ة->;علاةخسmلا)عمزاللاحيحصتلاءارجإل
فذحdكلذو،ه25W6W1423خــــCراتو)W25م(مقرG~لملاموسرملاdاهيلعقفاوملا)م1969(ماعل
.)ةسماخلا(ةداملانم)2(ةرقفلانم)ج(ة-عرفلاةرقفلاF4Gةدراولا"ة-لحاسلاةحالملا"ةراLع

[\] A6
 )٤٩٣٩( ددعلا نم ه١٤٤٣V١٢V٢ :خــــ̀راتب ىرقلا مأ ةد̀_ج >

١٤٤٣V١١Vـه١٥
١٤٤٣V١١Vـه١٦

-

 تاونقلا DEع لدا@تم راعشإ رخآ خــــ8رات نم )اًموي 01/ثالث( رورم دع& يراس
.اهيلع ةقفاوملل ةمزاللا ةLلخادلا ةLماظنلا تاءارجإلا لامPتسا دكؤي ةLسامول&دلا



ويلوي رهش

 ة/ف|ملا لامعألا ةلوازمل هل ع_ف حتفw ندرألا كنبل ص/خ;qلا *ع ةقفاوملا
A6
ة<لمملا >

)٦٥٥(ءارزولا سلجم رارق

ءارزولا سلجم سZئر

 bEcنجأف_مل ع[ف حتف ]ع ةقفاوملا
d1
c لمملاeة

،ة:لمملاF4Gة-ف�ملالامعألاةلوازملهلع;فحتفdندرألاكنبلص-خ��لا)عةقفاوملا
)ع،ة:لمملاF4GكنبللىرخأعورفحتفdقحالبلطيأF4GتLلاdة-لاملارCزو�Gاعمض�Cفتو
F4Gاهبلومعملاتام-لعتلاوحئاوللاوةمظنألاd-ة-ف�ملالامعأللهتلوازمF4G-كنبلام��4ل?نأ
.كلذلةمزاللاتاءارجإلالامfتسال،هعميدوعسلايزكرملاكنبلاقسmينأو،ة:لمملا

[\] A6
 )٤٩٣٩( ددعلا نم ه١٤٤٣V١٢V٢ :خــــ̀راتب ىرقلا مأ ةد̀_ج >

١٤٤٣V١١Vـه٢٢

١٤٤٣V١٢Vـه٢

A6 [\{لا خــــ̀رات نم يراس
ة/مسرلا ةد̀_جلا >



ويلوي رهش

A6 نواعتلل مهافت ةركذم *ع ةقفاوملا
 456ب نو̀�فلتلاو >�اذإلا لاجملا >

نامُعو ة<لمملا

ءارزولا سلجم رارق
>Pلم موسرم

)٦٤١(
)V١١٩م(

ءارزولا سلجم سZئر

ة/قافتا *ع ةقفاوملا

d1نواعتللمهافتةركذم]عةقفاوملا
cاذإلالاجملاncفلتلاوo8ةعاذإلاةئيه01/بنو

d1نوo8فلتلاو
cلمملاeعلاة]rLدوعسلاةtمالعإلاةرازووةd1

cةعقوملا،نامُعةنطلس
.م2021}12}6قفاوملا،ه1443}5}2خــــ8راتب

[\] A6
 )٤٩٣٩( ددعلا نم ه١٤٤٣V١٢V٢ :خــــ̀راتب ىرقلا مأ ةد̀_ج >

١٤٤٣V١١Vـه٢٢
١٤٤٣V١١Vـه٢٣

-

 لامPتسا دكؤي ةLسامول&دلا تاونقلا DEع لدا@تم راعشإ رخآ خــــ8رات نم يراس
.ذافنلا D01ح اهلوخدل ةمزاللا ةLلخادلا ةLماظنلا تاءارجإلا



ويلوي رهش

ة/عافدلا ثوحFلاو تاساردلل ناطلس q5مألا زكرم م/ظنت ل�دعت

)٦٥٠(ءارزولا سلجم رارق

ءارزولا سلجم سZئر

مLظنت لtدعت

16خــــPراتو)339(مقرءارزولاسلجمرارقEرداصلا،ة)عافدلاثوح;لاوتاساردللناطلس01مألازكرمم)ظنتل$دعت
U8U1437عتفذح:ًالوأ:`̂_آلاوحنلا\عكلذو،هhPزولا(فPر(دراولاjk`ةداملا)وألاn(.ا)ناث

r:ةداملال$دعت
ا)م)ظنتط;ترPو،ةلقتسمةPرا;تعاة)صخشزكرمللنوك$“:`̂_آلاصنلاEنوكتل،)ة)ناثلا(

r
Eطتللةماعلاةئيهلا�Pر

اثلاث.”̀�افدلا
r:طتللةماعلاةئيهلا“ةرا;علالحإ�Pكسعلاتاعانصللةماعلاةئيهلا“ةرا;علحم”̀�افدلارhPامنيأ”ة

اعEار.)ةعEارلا(ةداملا`jkتدرو
r:اسماخ.)ةسماخلا(ةداملال$دعت

r:طتللةماعلاةئيهلا“ةرا;علالحإ�P̀�افدلار”
.)ة��عةعEارلا(و)ة��عة)ناثلا(و)ة��عة$داحلا(داوملا`jkتدروامنيأ”عافدلاةرازو“ةرا;علحم

[\] A6
 )٤٩٣٩( ددعلا نم ه١٤٤٣V١٢V٢ :خــــ̀راتب ىرقلا مأ ةد̀_ج >

١٤٤٣V١١Vـه٢٢

١٤٤٣V١٢Vـه٢

A6 [\{لا خــــ̀رات نم يراس
ة/مسرلا ةد̀_جلا >



ويلوي رهش

 ة/منتلا كنب �إ هتامهم عيمج لقنو >�امتجالا يq5خلا قودنصلا ءاغلإ
ة/عامتجالا

)٦٥٧(ءارزولا سلجم رارق

ءارزولا سلجم سZئر

يq5خ قودنص ءاغلإ

25W10WخــــCراتو)W41362خ(مقرG£اسلارمألاdأشmملاG امتجالاي�3خلاقودنصلاءاغلإ:ًالوأ
.ـه22W3W1431خــــCراتو)85(مقرءارزولاسلجمرارقdرداصلاهم-ظنتءاغل¥و،ه1423

ا-ناث
t:امتجالاي�3خلاقودنصلاتامهمعيمجلقنت Gة?دقنلا(هلوصأوهتاصاصتخاو(
اقفوكلذو،ة-عامتجالاة-منتلاكنب�إه-فظومو)ة-mيعلا(و

t
ة-ق»�لةقفارملاة?ذ-فنتلاةطخلل

لحمكنبلالحCو،ه23W6W1443خــــCراتو60W4301839مقر4G¬طولاة-منتلاقودنص
.هتاما��4لاوهقوقحعيمجF4Gقودنصلا

[\] A6
 )٤٩٣٩( ددعلا نم ه١٤٤٣V١٢V٢ :خــــ̀راتب ىرقلا مأ ةد̀_ج >

١٤٤٣V١١Vـه٢٢

١٤٤٣V١٢Vـه٢

A6 [\{لا خــــ̀رات نم يراس
ة/مسرلا ةد̀_جلا >



ويلوي رهش

A6 ل�دعت
فاقوألل ةماعلا ةئيهلا ماظن نم )ةسداسلا( ةداملا نم )١( ةرقفلا >

)٦٥١(ءارزولا سلجم رارق

ءارزولا سلجم سZئر

ةرقف لtدعت

ةسائرب“ةرا@علحم”ءارزولاسلجمس�ئرنمرمأ&01/عtس�ئرنملPش�“ةرا@علالحإ
d1ةدراولا”ةLعامتجالاةLمنتلاوة���8لادراوملار8زو

cةداملانم)1(ةرقفلاردص
)11}م(مقر�cلملاموسرملا&رداصلا،فاقوأللةماعلاةئيهلاماظننم)ةسداسلا(
.ـه1437}2}26خــــ8راتو

[\] A6
 )٤٩٣٩( ددعلا نم ه١٤٤٣V١٢V٢ :خــــ̀راتب ىرقلا مأ ةد̀_ج >

١٤٤٣V١١Vـه٢٢

١٤٤٣V١٢Vـه٢

A6 [\{لا خــــ̀رات نم يراس
ة/مسرلا ةد̀_جلا >



ويلوي رهش

ةئيهلا ةمظنأ عم ة/نو;q<لإلا ةرتوفلا ةمظنأ ط�ر

)٦٢٧٣٧(يرادإ رارق

 ةF`6|لاو ةا�زلا ةئيه ظفاحم
كرامجلاو

ةمظنأ ط�ر

ةفاضملاةم)قلاة;�kPلةعضاخلاة�Pنسلامهتاداريإزواجتتنيذلاة)نو_�0لإلاةرتوفلاةحئالل�1kعضاخلا\ع:ًالوأ
01تاوفلالاسر�ومهبةصاخلاة)نو_�0لإلاةرتوفلاةمظنأط�رلاPرتارا)لمةثالث)3,000,000,000(م2021ماعل
عمة)نو_�0لإلاةرتوفلاةمظنأط�hلnوأةلحرم�–ةئيهلاعممهتانا)بةكراشموة)نو_�0لإلاتاراعشإلاوة)نو_�0لإلا
.م2023وينوي30ەاصقأدعوم_�حو،م2023رياني1نمrارا;تعاكلذو–ةئيهلاةمظنأ
ا)ناث

r:ةدراولا01ياعملامهيلعقبطنتنيذلاصاخشألاةئيهلارطخُتjk`رارقلااذهEةدمتعملالصاوتلالئاسومادختسا
.كلذلةددحملاة)نمزلاةدملالالخةئيهلاىدل
اثلاث

r:و،ەذ)فنتلمزل$نملرارقلااذهغل;يPلمعEراتنمهPە��©خــــjk`جلاhPة)مسرلاةد.

[\] A6
 )٤٩٣٩( ددعلا نم ه١٤٤٣V١٢V٢ :خــــ̀راتب ىرقلا مأ ةد̀_ج >

١٤٤٣V١١Vـه٢٣

١٤٤٣V١٢Vـه٢

A6 [\{لا خــــ̀رات نم يراس
ة/مسرلا ةد̀_جلا >



ويلوي رهش

 ة/ئارجإلا دعاوقلاو ة/نفلا تافصاوملاو تاFلطتملاو طwاوضلا ل�دعت
ة/نو;q<لإلا ةرتوفلا ةحئال ما¡حأ ذ/فنتل ةمزاللا

)٦٢٧٣٨(يرادإ رارق

 ةF`6|لاو ةا�زلا ةئيه ظفاحم
كرامجلاو

طwاوض ل�دعت

ةحئالماfحأذ-فنتلةمزاللاة-ئارجإلادعاوقلاوة-نفلاتافصاوملاوتاLلطتملاوطdاوضلال?دعت
.ـه23W11W1443خــــCراتو)62738(مقرةئيهلاظفاحمرارقبجومdةرداصلاة-نو��:لإلاةرتوفلا

[\] A6
 )٤٩٣٩( ددعلا نم ه١٤٤٣V١٢V٢ :خــــ̀راتب ىرقلا مأ ةد̀_ج >

١٤٤٣V١١Vـه٢٣

١٤٤٣V١٢Vـه٢

A6 [\{لا خــــ̀رات نم يراس
ة/مسرلا ةد̀_جلا >



ويلوي رهش

 ةئيهلافا̈[إل ةعضاخلا ت§ش{ملا تاwاسح >¥جارم ل/جس¤ دعاوق دامتعا
ةلّدعُملا

)2022-70-1(ة/لاملا قوسلا ةئيه سلجم رارق

ة/لاملا قوسلا ةئيه

دعاوق دامتعا

اهبلمعCُو،ةلّدعُملاةئيهلافاµ́إلةعضاخلات²شmملاتاdاسحG±جارمل-جس°دعاوقدامتعا-أ
.اه¹µ¸خــــCراتنم
.234ينو��:لإلاة?دوعسلالوادتةكµ́وةئيهلاG±قومF4Gرارقلااذهنم)أ(ةرقفلانومضمنالعإ-ب

[\] A6
 )٤٩٣٩( ددعلا نم ه١٤٤٣V١٢V٢ :خــــ̀راتب ىرقلا مأ ةد̀_ج >

١٤٤٣V١١Vـه٢٣

١٤٤٣V١٢Vـه٢

A6 [\{لا خــــ̀رات نم يراس
ة/مسرلا ةد̀_جلا >



ويلوي رهش

تا�[\لا ماظن *ع ةقفاوملا

ءارزولا سلجم رارق
>Pلم موسرم

)٦٧٨(
)V١٣٢م(

ءارزولا سلجم سZئر

 ماظن *ع ةقفاوملا

ا9ناث.تا345لاماظن.عةقفاوملا:ًالوأ
قوسلاةئيهويدوعسلايزكرملاكنبللةررقملاتا9حالصلاوتاصاصتخالاوماHحألاEماظنلاABCدرواملخ;ال::

اثلاث.ةلصلاتاذة9ماظنلاماHحألا.عًءانبة9لاملا
اقفواهعاضوأل;دعت،ماظنلاذافندنعةمئاقلاتا345لا.ع::

:
)noBتmس(.عدijتالةدملالخهماHحأل

تا345لاكلتاهلعضختC|}لاه9فةدراولاماHحألا-هصخ;امABCل5-ة9لاملاقوسلاةئيهوةراجتلاةرازوددحت،كلذنمًءانثvساو.ەذافنخــــjراتنمأدqت
اعEار.ةدملاكلتلالخ

noBعqسلاوةعEاسلا(ةداملاABCاهيلإراشملاحئاوللادادعإدنعيدوعسلايزكرملاكنبلاعمة9لاملاقوسلاةئيهوةراجتلاةرازوقسmت::
EتئاملادعnoB(لصتيام9فكلذو،ماظنلانمEحألاHةلصلاتاذماEةقلعتملاهتاصاصتخاEو،هتباقروهفا�4إلةعضاخلاة9لاملاتاسسؤملاjmعمكنبلاقس
.ماظنلاماHحأقيبطت�4ABCاqمرثأتاذةحئاليأدادعإدنعة9لاملاقوسلاةئيهوةراجتلاةرازو
اسماخ

تاصاصتخاEةقلعتملاة9ح��لا�oغتا345لاEةلصلاتاذماHحألاEلصتيام9ف���Cلا�oغعاطقلاة9منتلBC}طولازكرملاعمةراجتلاةرازوقسmت::
اسداس.���Cلا�oغعاطقلاEزكرملا

ة9لاملاةرازوعمقافتالاEماظنلانم)noBتئاملادعnoBEعqسلاوةعساتلا(ةداملاABCه9لإراشملا،�CاملالEاقملاددح;::
تامدخلل�CاملالEاقملاضرفاهمHحه9فاموةماعلاتاسسؤملاوتائيهلاةسراممةحئال(رودصnoBح�إكلذو،ة9طفنلا�oغتاداريإلاة9منتزكرمو
.اهبلمعلاو،)اهمدقتC|}لالامعألاو

[\] A6
 )٤٩٤٠( ددعلا نم ه١٤٤٣V١٢V٢٣ :خــــ̀راتب ىرقلا مأ ةد̀_ج >

١٤٤٣V١١Vـه٢٩
١٤٤٣V١٢Vـه١

-

A6 ە[\] خــــ̀رات نم )اًموي 456نامثو ةئام( رورم دعw يراس
ة/مسرلا ةد̀_جلا >



ويلوي رهش

ءاضقلا ماظن نم )456عFسلاو ة/ناثلا( ةداملا ل�دعت

ءارزولا سلجم رارق
>Pلم موسرم

)٦٧٤(
)V١٢٩م(

ءارزولا سلجم سZئر

ةدام ل�دعت

خــــCراتو)W78م(مقرG~لملاموسرملاdرداصلا،ءاضقلاماظننم)نوعLسلاوة-ناثلا(ةداملانوكت
19W9W1428،dآلاصنلاp�G:“?زوبئان234عCلدعلارdترملاLةزاتمملاة”.

[\] A6
 )٤٩٤٠( ددعلا نم ه١٤٤٣V١٢V٢٣ :خــــ̀راتب ىرقلا مأ ةد̀_ج >

١٤٤٣V١١Vـه٢٩
١٤٤٣V١١Vـه٣٠

١٤٤٣V١٢Vـه٢٣

A6 ە[\] خــــ̀رات نم يراس
ة/مسرلا ةد̀_جلا >



ويلوي رهش

 ”ر`³طتلا تائيه معد زكرم“ �إ ”ر`³طتلا تائيه معد بتكم“ ل`³حت
هل ة/م/ظنتلا تاF·ت;qلا *ع ةقفاوملاو

)٦٧٥(ءارزولا سلجم رارق

ءارزولا سلجم سZئر

زكرم �إ بتكم ل�8حت

ةماعلاة9نا�oBملانمة9فاضإتاقفنيأكلذ.عبت|�يالأ.ع،”ر�jطتلاتائيهمعدزكرم“مساEزكرم�إ”ر�jطتلاتائيهمعدبتكم“ل�jحت:ًالوأ
ا9ناث.ةلودلل

اثلاث.ةقفارملاةغ9صلاE،ر�jطتلاتائيهمعدزكرملة9م9ظنتلاتا�qت|�لا.عةقفاوملا::
تائيهمعدزكرمل�وألاة9لاملاةنسلاأدqت::

ا9ناث(دنبلاABCاهيلإراشملا-ة9م9ظنتلاتا�qت|�لاذافنخــــjراتنمر�jطتلا
:
اعEار.ةلودللة9لاملاةنسلاة;اهنب�Cتmتو-رارقلااذهنم)

ةسراممنوكت::
اسماخ(دنبلانم)3(ةرقفلاABCةدراولاهتيحالصلر�jطتلاتائيهمعدةرادإسلجم

:
ة9منتزكرموة9لاملاةرازوعمقافتالاEة9م9ظنتلاتا�qت|�لانم)

C|}لالامعألاوتامدخلل�CاملالEاقملاضرفاهمHحABCاموةماعلاتاسسؤملاوتائيهلاةسراممةحئال(رودصnoBح�إكلذو،ة9طفنلا�oغتاداريإلا
اسماخ.اهبلمعلاو،)اهمدقت

عو34مدادع ب-رارقلااذهرودصخــــjراتنم:ارهش)ن34jعوةع�رأ(زواجتتالةدملالخ-ر�jطتلاتائيهمعدزكرمما9ق::
ا9ناث(دنبلاABCاهيلإراشملا-ة9م9ظنتلاتا�qت|�لاABCدروامءوضABC،هلم9ظنت

:
:اد9همت،هنععفرلاو،نأشلااذهABCهلرهظ;دقامو-رارقلااذهنم)

.هنأشABCةمزاللاة9ماظنلاتاءارجإلالامHتسال

[\] A6
 )٤٩٤٠( ددعلا نم ه١٤٤٣V١٢V٢٣ :خــــ̀راتب ىرقلا مأ ةد̀_ج >

١٤٤٣V١١Vـه٢٩

١٤٤٣V١٢Vـه٢٣

A6 [\{لا خــــ̀رات نم يراس
ة/مسرلا ةد̀_جلا >



ويلوي رهش

 ةماعلا ةئيهلا م/ظنت نم ةسماخلا ةداملا نم نيدنب ل�دعت *ع ةقفاوملا
ة/نا¡مويجلا تامولعملاو ةحاسملل

)٦٧٧(ءارزولا سلجم رارق

ءارزولا سلجم سZئر

دونب لtدعت ]ع ةقفاوملا

ا)ناث(و)ًالوأ(نيدنبلال$دعت\عةقفاوملا
r
تامولعملاوةحاسمللةماعلاةئيهلام)ظنتنم)ةسماخلا(ةداملانم)

-ـه5U2U1442خــــPراتو)90(مقرءارزولاسلجمرارقEرداصلا-ة)ناªمويجلا
.بولطملاوحنلا\علªشةرادإسلجمةئيهللنوك$:ًالوأ
ا)ناث

r:$�1يعتنوكkمهيلإراشملاءاضعألاjk`�1ترقفلاk)19(و)ةداملاەذهنم)ًالوأ(دنبلانم)20Eسلجمنمرارق
.”)ةدحاو(ةرمد$دجتللةلEاقتاونس)ثالث(ةدمل،سلجملاس°ئرنمحيشرت\عًءانبءارزولا

[\] A6
 )٤٩٤٠( ددعلا نم ه١٤٤٣V١٢V٢٣ :خــــ̀راتب ىرقلا مأ ةد̀_ج >

١٤٤٣V١١Vـه٢٩

١٤٤٣V١٢Vـه٢٣

A6 [\{لا خــــ̀رات نم يراس
ة/مسرلا ةد̀_جلا >



ويلوي رهش

ة̀راقعلا ةطاسولا ماظن *ع ةقفاوملا

ءارزولا سلجم رارق
>Pلم موسرم

)٦٧٩(
)V١٣٠م(

ءارزولا سلجم سZئر

ماظن *ع ةقفاوملا

.ة7راقعلاةطاسولاماظن.عةقفاوملا:ًالوأ
ا:ناث

ه:لإراشملا-ماظنلاذافندنعطاشHلل@?<سرامملا،ة7راقعلاةمدخلاDEدقمو،@?<7راقعلاءاطسولا.ع:;
Q@Eاقفومهعاضوأم:ظنت-رارقلااذهنم)ًالوأ(دنبلا

;
اموي)180(لالخهما_حأل

;
.ەذافنخــــ7راتنم

اثلاث
ةداملانم)3(ةرقفلاQ@Eةدراولاهتا:حالصلراقعللةماعلاةئيهلاةرادإسلجمةسراممنوكت:;
@?<ح�إكلذو،ة:طفنلا?�غتاداريإلاة:منتزكرمو،ة:لاملاةرازوعمقافتالاvماظنلانم)ةسداسلا(
تامدخلل�Eاملالvاقملاضرفاهم_حQ@Eاموةماعلاتاسسؤملاوتائيهلاةسراممةحئال(رودص
.اهبلمعلاو،)اهمدقت��Eلالامعألاو

[\] A6
 )٤٩٤٠( ددعلا نم ه١٤٤٣V١٢V٢٣ :خــــ̀راتب ىرقلا مأ ةد̀_ج >

١٤٤٣V١١Vـه٢٩
١٤٤٣V١١Vـه٣٠

-

A6 ە[\] خــــ̀رات نم )اًموي 456نامثو ةئام( رورم دعw يراس
ة/مسرلا ةد̀_جلا >



ويلوي رهش

ة/فصتلاو دانسإلا زكرم م/ظنت نم )ةعwارلا( ةداملا نم )1( ةرقفلا ل�دعت

)٦٨٥(ءارزولا سلجم رارق

ءارزولا سلجم سZئر

ةرقف لtدعت ]ع ةقفاوملا

سلجمرارقdرداصلا،ة-فصتلاودانسإلازكرمم-ظنتنم)ةعdارلا(ةداملانم)1(ةرقفلال?دعت
صنلاd)ه(بÀت��لالمحتة-عرفةرقفةفاض¿بكلذو،ه19W7W1440خــــCراتو)415(مقرءارزولا
:p�Gآلا
.كلذلtاعLت)1(ةرقفللة-عرفلاتارقفلابÀترتةداع¥و،”ملاظملاناويدللثمم–ـه“

[\] A6
 )٤٩٤٠( ددعلا نم ه١٤٤٣V١٢V٢٣ :خــــ̀راتب ىرقلا مأ ةد̀_ج >

١٤٤٣V١١Vـه٢٩

١٤٤٣V١٢Vـه٢٣

A6 [\{لا خــــ̀رات نم يراس
ة/مسرلا ةد̀_جلا >



ويلوي رهش

ماعلا لقنلا عــــ̀راشمل >¹/ظنتلا راطإلا *ع ةقفاوملا

)٦٨٠(ءارزولا سلجم رارق

ءارزولا سلجم سZئر

L�cظنت راطإ ]ع ةقفاوملا

.ةقفارملاةغ/صلاw،ماعلالقنلاعــــ̀راشمل>¹/ظنتلاراطإلا*عةقفاوملا

[\] A6
 )٤٩٤٠( ددعلا نم ه١٤٤٣V١٢V٢٣ :خــــ̀راتب ىرقلا مأ ةد̀_ج >

١٤٤٣V١١Vـه٢٩

-

ه/لع ةقفاوملا خــــ̀رات نم )اًموي 456نامثو ةئام( رورم دعw يراس



ويلوي رهش

 لئاسلا لو;qبلا زاغو فاجلا زاغلا عــــ̀زوت ماظن تال�دعت *ع ةقفاوملا
ة̀راجتلاو ة/نكسلا ضارغألل

ءارزولا سلجم رارق
>Pلم موسرم

)٦١٠(
)V١١٢م(

ءارزولا سلجم سZئر

تال�دعت *ع ةقفاوملا

اMناث.ة:راجتلاوةMنكسلاضارغألللئاسلالوBCبلازاغوفاجلازاغلاعــــ:زوتماظنتال2دعت.عةقفاوملا:ًالوأ
R:ساT5(ةرقفلانمءانث(

ةمmوحلMلدلالخنمةف:jعتلادامتعاوةعجارمنوكت–رارقلااذهنم)ًالوأ(دنبلاcdeهMلإراشملا–ماظنلانم)ةثلاثلا(ةداملانم
اثلاث.ه1439~9~24خــــ:راتو)48790(مقرueاسلارمألاsهMلعقفاوملاەاMملاوةقاطلاتاجتنمراعسأل2دعت

R:2(ةرقفلافذح(
اثلاث(دنبلانم

R
اعsار.)

R:آلاوحنلا.عكلذو،ه1438~11~30خــــ:راتو)711(مقرءارزولاسلجمرارقل2دعت�Ce:1-ةرقفلافذح
اثلاث(دنبلانم)2(

R
اسماخ(دنبلانم)1(ةرقفلال2دعت-2.هنم)

R
زاغلاعــــ:زوتتا��شءاش�إcdeءد�لانوك�Ce:»2آلاصنلاsنوكتلهنم)

اسداس(دنبلافذح-3.»ةقاطلاةرازوەررقتامقفولحارم.عة�لمملاندمcdeفاجلا
R
اسماخ.هنم)

R:2لمعsءاجامcdeدنبلا
اعsار(

R
اموي)ن:��عوةئام(دعsرارقلااذهنم)

R
اMناث(و)ًالوأ(دونبلا.عةقفاوملانأشcdeرداصلا–�eلملاموسرملا���خــــ:راتنم

R
(

اثلاث(و
R
.ةMمسرلاةد:jجلاcde–رارقلااذهنم)

[\] A6
 )٤٩٤٠( ددعلا نم ه١٤٤٣V١٢V٢٣ :خــــ̀راتب ىرقلا مأ ةد̀_ج >

١٤٤٣V١١Vـه٨
١٤٤٣V١١Vـه٩

١٤٤٣V١٢Vـه٢٣

A6 ە[\] خــــ̀رات نم )اًموي 456نامثو ةئام( رورم دعw يراس
ة/مسرلا ةد̀_جلا >



ويلوي رهش

A6 ءاضفلل ة�دوعسلا ةئيهلا 456ب مهافت ةركذم *ع ةقفاوملا
 ةلا�وو ة<لمملا>

ة/ناط`¾qلا ءاضفلا

ءارزولا سلجم رارق
>Pلم موسرم

)٦٧٢(
)V١٢٨م(

ءارزولا سلجم سZئر

مهافت ةركذم *ع ةقفاوملا

d1ءاضفللةtدوعسلاةئيهلا01/بمهافتةركذم]عةقفاوملا
cلمملاeعلاة]rLدوعسلاةtة

d1ةLناطDE8لاءاضفلاةلا¡وو
cلمملاeلةدحتملاةDE8ناطLلامشلاادنلري¢و�ظعلااLنواعتللة

d1
cلسلامادختسالالاجم�cراخلاءاضفلل¤Ec،ةعقوملاd1

c27خــــ8راتبضا8[لاةنيدم
.ةقفارملاةغLصلا&،م2022}1}30قفاوملا،ه1443}6}

[\] A6
 )٤٩٤١( ددعلا نم ه١٤٤٣V١٢V٣٠ خــــ̀راتب ىرقلا مأ ةد̀_ج >

١٤٤٣V١١Vـه٢٩
١٤٤٣V١١Vـه٣٠

-

 دكؤي ة/سامولwدلا تاونقلا ¾qع لداFتم راعشإ رخآ خــــ̀رات نم يراس
.ذافنلا q56ح اهلوخدل ةمزاللا ة/لخادلا ة/ماظنلا تاءارجإلا لام¡تسا



ويلوي رهش

d1 قافتا ]ع ةقفاوملا
c ظوت لاجمLمنتلاو ة���8لا دراوملا ةرازو 01/ب ةلامعلا فLة 

d1 ةLعامتجالا
c لمملاeا@لا نوؤش ةرازوو ةªغملا 01/يناتسD«r/01 منتوLة���8لا دراوملا ة

ءارزولا سلجم رارق
>Pلم موسرم

)٦٧٠(
)V١٢٦م(

ءارزولا سلجم سZئر

قافتا *ع ةقفاوملا

d1قافتا]عةقفاوملا
cظوتلاجمLمنتلاوة���8لادراوملاةرازو01/بةلامعلافLة

d1ةLعامتجالا
cلمملاeعلاة]rLدوعسلاةtا@لانوؤشةرازووةªغملا01/يناتسD«r/01منتوLة

d1ة���8لادراوملا
cا&ة8روهمجªمالسإلاناتسLعقوملا،ةd1

c5}1خــــ8راتبضا8[لاةنيدم{
.ةقفارملاةغLصلا&،م2021}12}5قفاوملا،ه1443

[\] A6
 )٤٩٤١( ددعلا نم ه١٤٤٣V١٢V٣٠ خــــ̀راتب ىرقلا مأ ةد̀_ج >

١٤٤٣V١١Vـه٢٩
١٤٤٣V١١Vـه٣٠

-

 دكؤي ة/سامولwدلا تاونقلا ¾qع لداFتم راعشإ رخآ خــــ̀رات نم يراس
.ذافنلا q56ح اهلوخدل ةمزاللا ة/لخادلا ة/ماظنلا تاءارجإلا لام¡تسا



ويلوي رهش

d1 ة8[كفلا ةeLلملل ةtدوعسلا ةئيهلا 01/ب مهافت ةركذم ]ع ةقفاوملا
c لمملاeبتكمو ة 

d1 ة8راجتلا تامالعلاو عا»Dخالا تاءارب
c 8[مأPا

ءارزولا سلجم رارق
>Pلم موسرم

)٦٧١(
)V١٢٧م(

ءارزولا سلجم سZئر

مهافت ةركذم *ع ةقفاوملا

cd1̄®انثلانواعتللمهافتةركذم]عةقفاوملا
cلملالاجمeLةئيهلا01/بة8[كفلاة

d1ة8[كفلاةeLلمللةtدوعسلا
cلمملاeعلاة]rLدوعسلاةtخالاتاءارببتكموةD«عا

d1ة8راجتلاتامالعلاو
cالولاtك8[مألاةدحتملاتاLةعقوملا،ةd1

cالولاtةدحتملاتا
.ةقفارملاةغLصلا&،م2021}12}10قفاوملا،ه1443}5}6خــــ8راتبةLك8[مألا

[\] A6
 )٤٩٤١( ددعلا نم ه١٤٤٣V١٢V٣٠ خــــ̀راتب ىرقلا مأ ةد̀_ج >

١٤٤٣V١١Vـه٢٩
١٤٤٣V١١Vـه٣٠

-

.456فرطلا 456ب عيقوت رخآ رخآ خــــ̀رات نم يراس



ويلوي رهش

ةددجتملاو ة̀رذلا ةقاطلل ÂدFع كلملا ةنيدم م/ظنت *ع ةقفاوملا

)٦٢٨(ءارزولا سلجم رارق

ءارزولا سلجم سZئر

م/ظنت *ع ةقفاوملا

ا2ناث.ةددجتملاوة@رذلاةقاطلل:د9عكلملاةنيدمم2ظنت.عةقفاوملا:ًالوأ
H:ملاغلا9ملاةلودلالمحتتLMلاعاونأعيمج.عة9تRSتادعملا.عة2كرمجلاموسرلاوبئا

اثلاث.f̂لعلااهطاشbلةددجتملاوة@رذلاةقاطلل:د9عكلملاةنيدماهدروتس_^M[لاداوملاوتالآلاو
H:لالخإنودmة@رذلاةقاطلل:د9عكلملاةنيدمةرادإسلجمتاصاصتخا

11�1خــــ@راتو)650(مقرءارزولاسلجمرارقSm|}ترداصلاS|}تحئاللاmلمعلارمتسz-رارقلااذهنم)ًالوأ(دنبلا^sSه2لإراشملا-م2ظنتلا^sSاهيلعصوصنملا،ةددجتملاو�
.ةنيدمللة2لاملاوة@رادإلانوؤشللة2م2ظنتلاحئاوللاةنيدملاةرادإسلجمرارقإS|}ح�إكلذو،ه1438

اعmار
H:ẑ�احلاةددجتملاوة@رذلاةقاطلل:د9عكلملاةنيدمةرادإسلجمرمتسsS^ح�إهتامهمة��ا9م{|Sاسماخ.هل2كش_ةداعإ

H:د9عكلملاةنيدمةرادإسلجمسرام�:
�إكلذو،ة2طفنلا|Lغتاداريإلاة2منتزكرمو،ة2لاملاةرازوعمقافتالاmم2ظنتلانم)ةسداسلا(ةداملانم)4(ةرقفلا^sSاهيلعصوصنملاهتا2حالصةددجتملاوة@رذلاةقاطلل
اسداس.اهبجومmلمعلاو،)اهمدقت^M[لالامعألاوتامدخلل̂�املالmاقملاضرفاهم�ح^sSاموةماعلاتاسسؤملاوتائيهلاةسراممةحئال(رودصS|}ح

H:ومسلابحاصقفتي
ة9سانملاتا2لآلاعضوو،ةنيدملالاومأرامث¡ساmقلعتيامعيمج.ع،ة2لاملار@زو̂�اعموةددجتملاوة@رذلاةقاطلل:د9عكلملاةنيدمةرادإسلجمس ئرةقاطلار@زو̂�لملا
11�30خــــ@راتو)55685(مقر̂�لملارمألاهSm£قامmلالخإنودكلذو-اهمدقت^M[لالامعألاوتامدخلل̂�املالmاقملاواهتاداريإنمةدافتسالانماهنكمت^M[لا�امm-ـه1438
zمهسsS^ةنيدمللة2لاملاةمادتسالاقيقحت.

[\] A6
 )٤٩٤١( ددعلا نم ه١٤٤٣V١٢V٣٠ خــــ̀راتب ىرقلا مأ ةد̀_ج >

١٤٤٣V١١Vـه١٥

١٤٤٣V١٢Vـه٣٠

A6 [\{لا خــــ̀رات نم يراس
ة/مسرلا ةد̀_جلا >



ويلوي رهش

d1 ا8راغنهو ةeلمملا b«cموكح 01/ب ةLقافتا ]ع ةقفاوملا
c يوجلا لقنلا تامدخ لاجم

ءارزولا سلجم رارق
>Pلم موسرم

)٦٤٥(
)V١٣١م(

ءارزولا سلجم سZئر

مهافت ةركذم *ع ةقفاوملا

ا8راغنهة8روهمجةموكحوةtدوعسلاةrL[علاةeلمملاةموكح01/بةLقافتا]عةقفاوملا
d1
cةعقوملا،يوجلالقنلاتامدخلاجمd1

cه1442}3}4خــــ8راتبضا8[لاةنيدم،
.ةقفارملاةغLصلا&،م2020}10}21قفاوملا

[\] A6
 )٤٩٤١( ددعلا نم ه١٤٤٣V١٢V٣٠ خــــ̀راتب ىرقلا مأ ةد̀_ج >

١٤٤٣V١١Vـه٢٢
١٤٤٣V١٢Vـه١

-

 تاونقلا DEع لدا@تم راعشإ رخآ خــــ8رات نم )اًموي 01/ثالث( رورم دع& يراس
.اهيلع ةقفاوملل ةمزاللا ةLلخادلا ةLماظنلا تاءارجإلا لامPتسا دكؤي ةLسامول&دلا



ويلوي رهش

ضا̀_لا ةقطنمw ة/ئا�_ه<لا ةكFشلا ة/قوثوم ز̀�عت لجأ نم ة/<لم ع�ن

)430201 /5348(ةقاطلا ر̀زو رارق

ةقاطلا ةرازو

ة/<لم ع�ن

الوأ
S¦ارألاة2¥لمع¤نتاءارجإ^sSءد9لا.عةقفاوملا:ً

.)ف.ك380(دهجS|}يئاوهلاS|}طخلامرحعمةلخادتملاو،ضا@§لاةنيدمmةعقاولا^
ا2ناث

H:ل9ت
ª

فصوةنجلنمل^sSاهي¬ودنمة2مس¡لكلذو،ماظنلانم)ةعmاسلا(و)ةسداسلا(S|}تداملا^sSاهيلإراشملاة2نعملاتاهجللرارقلااذهءا¬§ه¥للة�دوعسلاةك�»لاغ
اموي�»عةسمخ)15(.عد@¤تالةدملالخ،تاراقعلاض̄@عتريدقتةنجلو،تاراقعلاRحو

H
دادع±و،تاعامتجالا�إةوعدلاةك�»لا�وتتو،رارقلااذهرودصنم

.اهتامهملةنجللة��ا9ملةمزاللاتاءارجإلاذاختاو،²Sاحملا
اثلاث

H:ل9ت
ª

لالخاهئالخإبوجوباهيلغاشوتاراقعلا̂�لامغل9تام،مهلرّدقملاض̄@عتلاmاهتي¥لمع¤نررقت^M[لاتاراقعلا.عقوقحلاباحصأءا¬§ه¥للة�دوعسلاةك�»لاغ
امويS|}ثالث)30(نعلقتالأ.عةك�»لااهددحت^M[لاةدملا

H
اقفوكلذو،ءالخإلاmغيل9تلاخــــ@راتنم

H
.ماظنلانم)ة�»عةعmاسلا(و)ة�»عةسداسلا(S|}تداملاما�حأل

اعmار
H:اقفوقوقحلاباحصألتاض̄@عتءا¬§ه¥للة�دوعسلاةك�»لاعفدت

H
الأ.ع،راقعلاءالخإلددحملاخــــ@راتلال9قفRلاتاءارجإمتتو،تاراقعلاض̄@عتريدقتةنجلرارقل

zُلس
ª

^sSءد9لاmةقفاوملارارقرودصخــــ@راتنمS|}تbسلالخض̄@عتلافRُ@و،ةم�حملاوألدعلابتاةطساوبهق2ثوتو،راقعلام2لس_دعmالإه9حاصلض̄@عتلاغل9مم
اقفوة2¥لملاع¤نتاءارجإ

H
.ماظنلانم)ة�»عةنماثلا(ةداملاما�حأل

اسماخ
H:لاناجللاتارارقنمملاظملاناويدمامأملظتلانأشلاباحصألزوج�]M^اقفوذختت

H
امويS|}تس)60(لالخ،ماظنلل

H
.رارقلاmمهغالmإخــــ@راتنم

[\] A6
 )٤٩٤١( ددعلا نم ه١٤٤٣V١٢V٣٠ خــــ̀راتب ىرقلا مأ ةد̀_ج >

١٤٤٣V١٢Vـه١٥

١٤٤٣V١٢Vـه٣٠

A6 [\{لا خــــ̀رات نم يراس
ة/مسرلا ةد̀_جلا >



ويلوي رهش

نازاج ةقطنمw ة/ئا�_ه<لا ةكFشلا ة/قوثوم ز̀�عت لجأ نم ة/<لم ع�ن

)430201 /5347(ةقاطلا ر̀زو رارق

ةقاطلا ةرازو

ة/<لم ع�ن

S¦ارألاة2¥لمع¤نتاءارجإ^sSءد9لا.عةقفاوملا:ًالوأ
ةعقاولا،ش¿§عوبأةطحمmة@¤كرملانازاجةطحمط¬§ييذلا)ف.ك132(دهج^¼«اوهلاطخلامرحعمةلخادتملا^

mنازاجةقطنم.
ا2ناث

H:ل9ت
ª

فصوةنجلنمل^sSاهي¬ودنمة2مس¡لكلذو،ماظنلانم)ةعmاسلا(و)ةسداسلا(S|}تداملا^sSاهيلإراشملاة2نعملاتاهجللرارقلااذهءا¬§ه¥للة�دوعسلاةك�»لاغ
اموي�»عةسمخ)15(.عد@¤تالةدملالخ،تاراقعلاض̄@عتريدقتةنجلو،تاراقعلاRحو

H
دادع±و،تاعامتجالا�إةوعدلاةك�»لا�وتتو،رارقلااذهرودصنم

.اهتامهملةنجللة��ا9ملةمزاللاتاءارجإلاذاختاو،²Sاحملا
اثلاث

H:ل9ت
ª

لالخاهئالخإبوجوباهيلغاشوتاراقعلا̂�لامغل9تام،مهلرّدقملاض̄@عتلاmاهتي¥لمع¤نررقت^M[لاتاراقعلا.عقوقحلاباحصأءا¬§ه¥للة�دوعسلاةك�»لاغ
.ماظنلانم)ة�»عةعmاسلا(و)ة�»عةسداسلا(S|}تداملاما�حألاًقفوكلذو،ءالخإلاmغيل9تلاخــــ@راتنماًمويS|}ثالث)30(نعلقتالأ.عةك�»لااهددحت^M[لاةدملا
اعmار

H:اقفوقوقحلاباحصألتاض̄@عتءا¬§ه¥للة�دوعسلاةك�»لاعفدت
H

الأ.ع،راقعلاءالخإلددحملاخــــ@راتلال9قفRلاتاءارجإمتتو،تاراقعلاض̄@عتريدقتةنجلرارقل
zُلس

ª
^sSءد9لاmةقفاوملارارقرودصخــــ@راتنمS|}تbسلالخض̄@عتلافRُ@و،ةم�حملاوألدعلابتاةطساوبهق2ثوتو،راقعلام2لس_دعmالإه9حاصلض̄@عتلاغل9مم

اقفوة2¥لملاع¤نتاءارجإ
H

.ماظنلانم)ة�»عةنماثلا(ةداملاما�حأل
اسماخ

H:لاناجللاتارارقنمملاظملاناويدمامأملظتلانأشلاباحصألزوج�]M^اقفوذختت
H

امويS|}تس)60(لالخ،ماظنلل
H

.رارقلاmمهغالmإخــــ@راتنم

[\] A6
 )٤٩٤١( ددعلا نم ه١٤٤٣V١٢V٣٠ خــــ̀راتب ىرقلا مأ ةد̀_ج >

١٤٤٣V١٢Vـه١٥

١٤٤٣V١٢Vـه٣٠

A6 [\{لا خــــ̀رات نم يراس
ة/مسرلا ةد̀_جلا >



ويلوي رهش

م/صقلا ةقطنمw ة/ئا�_ه<لا ةكFشلا ة/قوثوم ز̀�عت لجأ نم ة/<لم ع�ن

)430201 /5349(ةقاطلا ر̀زو رارق

ةقاطلا ةرازو

ة/<لم ع�ن

�9�104(مقركصلابجومvةكولمملاضرألاةعطقنمءزجة:�لمع�نتاءارجإQ@Eءد�لا.عةقفاوملا
132(دهج��Eاوهلاطخلامرحعمةلخادتملاو،م:صقلاةقطنمvةعقاولا،ه25�10�1430خــــ7راتو)11
اهرادقمة:لامجإةحاسم و،)8840(مقرةطحملاv)9032(مقرةطحملاط �ييذلا)ف.ك
اع �م;ا��م@?<سمخوةثالثوةئامنامثوفالآةثالث)2م3853,76(

;
اع �م;ا��م:تHس@?<ع�سوةتسو

;
قفو،

.ءا �ه�للةªدوعسلاةك̈©لاحلاصل،قفرملاE¦اسملارارقلا

[\] A6
 )٤٩٤١( ددعلا نم ه١٤٤٣V١٢V٣٠ خــــ̀راتب ىرقلا مأ ةد̀_ج >

١٤٤٣V١٢Vـه١٥

١٤٤٣V١٢Vـه٣٠

A6 [\{لا خــــ̀رات نم يراس
ة/مسرلا ةد̀_جلا >



ويلوي رهش

 ةنيدملا ةقطنمw ة/ئا�_ه<لا ةكFشلا ة/قوثوم ز̀�عت لجأ نم ة/<لم ع�ن
ةرونملا

 )430201 /5350(ةقاطلا ر̀زو رارق

ةقاطلا ةرازو

ة/<لم ع�ن

)162(مقركصلابجومvةكولمملاضرألاةعطقنمءزجة:�لمع�نتاءارجإQ@Eءد�لا.عةقفاوملا
دهج��Eاوهلاطخلامرحعمةلخادتملاو،ةرونملاةنيدملاةقطنمvةعقاولا،ه14�9�1410خــــ7راتو
ق©¬��Eطحموع�فلايداوةطحم@?<بطvارلا��Eاوهلاطخلاvغبارد:لوتةطحمط �ييذلا)ف.ك380(
اع �م;ا��م@?<ع�سوةسمخوةئامسمخ)2م575,37(اهرادقمة:لامجإةحاسم و،ةرونملاةنيدملابرغو

;

اع �م;ا��م:تHس@?<ثالثوةع�سو
;
..ءا �ه�للةªدوعسلاةك̈©لاحلاصل،قفرملاE¦اسملارارقلاقفو،

[\] A6
 )٤٩٤١( ددعلا نم ه١٤٤٣V١٢V٣٠ خــــ̀راتب ىرقلا مأ ةد̀_ج >

١٤٤٣V١٢Vـه١٥

١٤٤٣V١٢Vـه٣٠

A6 [\{لا خــــ̀رات نم يراس
ة/مسرلا ةد̀_جلا >



ويلوي رهش

نازاج ةقطنمw ة/ئا�_ه<لا ةكFشلا ة/قوثوم ز̀�عت لجأ نم ة/<لم ع�ن

)430201 /5351(ةقاطلا ر̀زو رارق

ةقاطلا ةرازو

ة/<لم ع�ن

S¦ارألانمءزجة2¥لمع¤نتاءارجإ^sSءد9لا.عةقفاوملا:ًالوأ
،نازاجةقطنمm،نا9يعةطحمÁ̂mد¥لاةطحمط¬§ييذلا)ف.ك132(دهج^¼«اوهلاطخلامرحعمةلخادتملا^

.ةددحملاكوكصلابجومmةكولمملا
ا2ناث

H:ل9ت
ª

فصوةنجلنمل^sSاهي¬ودنمة2مس¡لكلذو،ماظنلانم)ةعmاسلا(و)ةسداسلا(S|}تداملا^sSاهيلإراشملاة2نعملاتاهجللرارقلااذهءا¬§ه¥للة�دوعسلاةك�»لاغ
اموي�»عةسمخ)15(.عد@¤تالةدملالخ،تاراقعلاض̄@عتريدقتةنجلو،تاراقعلاRحو

H
دادع±و،تاعامتجالا�إةوعدلاةك�»لا�وتتو،رارقلااذهرودصنم

.اهتامهملةنجللة��ا9ملةمزاللاتاءارجإلاذاختاو،²Sاحملا
اثلاث

H:ل9ت
ª

لالخاهئالخإبوجوباهيلغاشوتاراقعلا̂�لامغل9تام،مهلرّدقملاض̄@عتلاmاهتي¥لمع¤نررقت^M[لاتاراقعلا.عقوقحلاباحصأءا¬§ه¥للة�دوعسلاةك�»لاغ
امويS|}ثالث)30(نعلقتالأ.عةك�»لااهددحت^M[لاةدملا

H
اقفوكلذو،ءالخإلاmغيل9تلاخــــ@راتنم

H
.ماظنلانم)ة�»عةعmاسلا(و)ة�»عةسداسلا(S|}تداملاما�حأل

اعmار
H:اقفوقوقحلاباحصألتاض̄@عتءا¬§ه¥للة�دوعسلاةك�»لاعفدت

H
الأ.ع،راقعلاءالخإلددحملاخــــ@راتلال9قفRلاتاءارجإمتتو،تاراقعلاض̄@عتريدقتةنجلرارقل

zُلس
ª

^sSءد9لاmةقفاوملارارقرودصخــــ@راتنمS|}تbسلالخض̄@عتلافRُ@و،ةم�حملاوألدعلابتاةطساوبهق2ثوتو،راقعلام2لس_دعmالإه9حاصلض̄@عتلاغل9مم
اقفوة2¥لملاع¤نتاءارجإ

H
.ماظنلانم)ة�»عةنماثلا(ةداملاما�حأل

اسماخ
H:لاناجللاتارارقنمملاظملاناويدمامأملظتلانأشلاباحصألزوج�]M^اقفوذختت

H
امويS|}تس)60(لالخ،ماظنلل

H
.رارقلاmمهغالmإخــــ@راتنم

[\] A6
 )٤٩٤١( ددعلا نم ه١٤٤٣V١٢V٣٠ خــــ̀راتب ىرقلا مأ ةد̀_ج >

١٤٤٣V١٢Vـه١٥

١٤٤٣V١٢Vـه٣٠

A6 [\{لا خــــ̀رات نم يراس
ة/مسرلا ةد̀_جلا >



ويلوي رهش

 ةفاضملا ةم/قلا ةÉ6`F داد;qساw ةصاخلا تاءارجإلاو دعاوقلا *ع ةقفاوملا
456̀راقعلا ن̀روطملا لFق نم

)22-04-15(ةئيهلا ةرادإ سلجم رارق

كرامجلاو ةF`6|لاو ةا�زلا ةئيه

ةنيعم دعاوق *ع ةقفاوملا

نمةفاضملاةمLقلاة@²18داد»Dسا&ةصاخلاتاءارجإلاودعاوقلا]عةقفاوملا:ًالوأ
اقفو،8/01راقعلان8روطملال@ق

³
.ةقفارملاةغLصلل

اLناث
³:tُنمغل@8و،ەرودصروفرارقلااذهبلمعtفنتلمزلLەذ.

[\] A6
 )٤٩٤١( ددعلا نم ه١٤٤٣V١٢V٣٠ خــــ̀راتب ىرقلا مأ ةد̀_ج >

١٤٤٣V١١Vـه٢٠

١٤٤٣V١١Vـه٢٠

Ê\ەرودص روف رارقلا اذه ي.


