
 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ر�� ��م ���� ��� 
 

    ٠٣٢٣٣٥٥  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٢٠/٠٩/٢٠١٥  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

*د .� Uدى �$�) ا�0اه��V �{2���� د*V ?Fد  -أر�V- ��.ى ا������  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

 �  ����� ا�2*ر -ا���3/� ا������� ا+و�?  - 0١٣٠١٨$*ك  - ١١٢١٠ا�/3

  ٣٠  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٣٠ا� -  �RS��0 ا�*اردة D�*N.2دون ^��ه� ٣٠ا�  
 

----ا-,+ا��ت        :      



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
 
 
 

207 
 

 �������ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا����

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٢٤٣٣٢  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١٢/١٠/٢٠١٥  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  �Fآ� ذات �. ���*R��Oودة-�5���V ��V*Kز ������ 

  :'انــــــــــــــــــا���
  

، رود �Kون ،K*رV ،+*K? �?  ٣١٤٠،ص ب رUH ١آ*���س ه�وس ،و�N}��  آ�ى
  ،ا�� ر ا��3��2@�� ا�%راء. ١١١٠

  ٣٠  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RSوا�رز و@�5 ا����0*آ� و@�5 ا�.��* وا�/}*ة  - ٣٠ا� �N.آ�و وا��Nوا��5ى وا� L2ا�
�yOات ا����*�� �L ا�2O*ب وا�`2  وا�����ت ا+�����3k ؛ا��x�H وا��.�

وا�O$*��ت وا��n$��ت ؛ �.) ا��O) وا�.) ا�I*د ؛ا�`���ة و�.O*ق ا�`�2  ؛ا��$� 
وا�`�دل ؛ا�`) وا��$��ت (ا��*ا0) )؛ا�2}�رات ؛وا�n$�؛ و���' ا@*اع ا������ت 

) �RS��0 ٣٠ا�*اردة(  
 

��3 ا�9'ان ا��'�12 ������ذج ا-,+ا��ت        :      ��8 ا�7��� 56 ��ص 



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٣٨٢٥٥  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٢٤/٠٧/٢٠١٦  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  ��Gت وا������ت ا�\%ا��*$O$� آ� ا������F- ����� .�ه���آ� �F  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ��@�nا���3/� ا������� ا�Aب  ٢ �3H-  ت ��*ب��ن    -���y�ر L� �F������ ا�
-  ��H�5ا�  

  ٣٠  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٣٠ا� -  �RSت ا������ت و���' ��*$Oوا� �K+*N�5٣٠ا�  
 



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٤٣٦٨٢  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٢٧/١١/٢٠١٦  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

 rآ��Fا� و ��V ا��� ��O�-   �F*��*I د*V ا� ��V- FATHALLA FOOD 
SOLUTIONS  -   �3�.0 ��k*K آ��F  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ا+��NIر��  -U.H ا�����5  -ا��ور ا��ا�F-  '0رع ���' ا��5-  ٨

  ٣٠  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٣٠ا� - ) �RSت ا���������٣٠' (  
 

ا���زل �>   -- ا-,+ا��ت        :      ��8 ا�7��� 56 ��ص ��3 ا�9'ان ا��'�12 ������ذج  
 ��ا�;��K�ت ا���ر



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ا��.- أو��1 ���0/) أو  ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٥١٧٨٦  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١٧/٠٥/٢٠١٧  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  �Fآ�  �.�ه�1 �����  -����� وا���5و�0ت ا��5آ� ا������ ا������ �$�.�$ ��ت ا�.

  :'انــــــــــــــــــا���
  

 UHر �3H2*ر  - 0١٢٠٠٩$*ك  ١  ا�/�ه�ة  - ����� ا�

  ٣٠  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS1  - ٣٠ا�RSت ا���������٣٠'  �$nا ا�����  
 

���:'رة ا-,+ا��ت        :      ��8 ا�7��� 56 ��ص ��3 ا-�'ان ا��'�12 



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٦٥٢٣٨  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٠٧/٠٢/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

 �N��Fا���2وى و ?I*� ��50 آ��F- ت وا��`2*زات وا��*ر��ات��*$Oا �����' ا���k
 ���*�  �Fآ� �yK�L-ا�

  :'انــــــــــــــــــا���
  

 UHر �3Hن 3���٦/� ا������� ا ٣٢�y�ر L� �F�-أ ��*ب ا����آ�� ����� ا�
 ��H�5ا�  

  ٣٠  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٣٠ا� -  �RSت ا������و ���'  �K+*N�5و ا� D�*N.2ت و ا���*$Oدون ^��ه� ٣٠ا�  
 

ا-,+ا��ت        :      ��8 56 ��ص ��3 ا-�'ان



ا��ا���� ���ز ����� ا���رة  
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء�) �' ه%ا ا��$# أو أي � + ��*ز ا��� - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  :  ��م ���� ��� ر��
 

    ٠٣٦٥٢٣٩  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٠٧/٠٢/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

 �N��Fا���2وى و ?I*� ��50 آ��F- ت وا��`2*زات وا��*ر��ات��*$Oا �����' ا���k
 ���*�  �Fآ� �yK�L-ا�

  :'انــــــــــــــــــا���
  

 UHر �3H٦ا���3/� ا�������  ٣٢-� �F�L ر��yن أ ��*ب ا����آ�� ����� ا�
 ��H�5ا�  

  ٣٠  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٣٠ا� -  �RSت ا������و ���'  �K+*N�5و ا� D�*N.2ت و ا���*$Oدون ^��ه� ٣٠ا�  
 

ا-,+ا��ت        :      ��8 56 ��ص ��3 ا-�'ان



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٦٦٢٤٢  

��ر�  : !ــــــــــــــــــ
 

٢٦/٠٢/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

 D2ا�� �@+ a�0 ��Gت ا�و��� �$�����ت ا�\%ا��آ� ا�`��FSAE BAKE LAND 
EGYPT ����� .�ه���آ� �F  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ٢٦وا�/31  ٢٠ XXD  ABC - F١٥ا�/3' ار�Hم  c١-����� ا�� �F�L ر��yن  
  ا���H�5 A٤ا���3/� ا������� 

  ٣٠  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RSو@�  - ٣٠ا��N� ارز x�Hت �2  د��.O� 2*بOا� L� 1�*ات ا�����yO�.ا��
 (.� (O@ (.� �{1 ا@*ا�V�N0 ت��*$Oا� �K+*N�F D�*N.0 آ�آ�و L0 �NI ى�F 1�$k

 1RSت ا������*@�  و���' ����5ب Kد آ�*Iدون ^��ه� ٣٠ا  
 

ا���زل �> ا�1+ف آ� ��3 �6ى  -�ص ��3 ا-�'ان ا-,+ا��ت        :      ��8 56 �



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ����ذج ا�����������ة ا����ت ا����ر�� وا

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٦٨٧٣١  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٠٥/٠٤/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  �Fآ� �yK� L�����  �F-آ� ا��2د 

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ا�/$�*��0 -��0ر �0}�  -��1�5 ا��*ر   -��F Lرع ���� L0 ا�*���   - �Fرع زا�� 

  ٣٠  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٣٠ا� -  UHر �RS��0 ا�*اردة ����O3وة ا��O٣٠ا�  
 

ا-,+ا��ت        :      ا���زل �> ���1وة ا�����17 



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'إ��دة ا�23 ا����) أو ا���5 أو ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٦٩٢١٤  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١٢/٠٤/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  �Vدي ���2@[ ا���.�� -ا�.�� را�[ ���5ل ا�`�زن 

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ا� �/� ، ���رة F$}*ب ، ����0 ا�`�زن ، ا���L ، ���2ن

  ٣٠  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS�3 - ٣٠ا�k+ا L2ا+رز ا����0*آ� ا�.�^* ا� �N.آ�و ا��Nا��5ي ا� L2و ا� x�Hا�� ]��
 ��$nت ا����*$Oت ا���*$Oو ا� �G�3S2*ب ا�`2  ا�Oا� L� ��*ات ا�����yO�.ا��
�.) ا��O) ا�.) ا+I*د ا�`���ة و �.O*ق ا�`�2  ا��$� ا�`�دل ا�`) ا�2}�رات 

 �RS��0 �$nدون ^��ه� ٣٠ا��*ا0) ا�  
 



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٧٠١٣٦  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٢٩/٠٤/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

 1N��F�2 ا��/�*د و� ��O� ��� ]$�-  L��yK آ��F  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

31 رUH  ١٨-١٧ -١٦ - ١٥ -١٤- ١٢ا�*��ات H ي*.����0' ا��.*ي ا0* ا��S*ح ا�
٣٠  1���� 1n��n٦ا���1/3 ا������1 ا� r اآ�*�0 ا���  

  ٣٠  : ���ــــــ���ت اـــ()
  

 �RS٣٠ا� -  �RSت ا���������٣٠'   
 



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 1 ���0/) أو ا��.- أو�� ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٧٠٦٠٨  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٠٨/٠٥/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

�Fآ� �.�ه�� D.I�K و�F -   �/2M ��G�Hآ� أ��0ء ا@3*ن  ود�' �$��5و�0ت ش . م . ل  
  ���2ن �/*ا@�L دو�� 

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ���2ن   -��رة x��M �`k ����� ا�/���� 

  ٣٠  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٣٠ا� -   UHر �RS��0 ا�%رة xG�H�5ر( �2*ب ا�%رة ) رS٣٠ا�  
 



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٧١٨٥٥  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٠٣/٠٦/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

   a.b.c.agriculturalا��.I.?0?.ا� را��� 

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  روآ.? ��� ا�����ة ا�/�ه�ة - �Fرع ا�0اه�U ا�$/�@? ١٨

  ٣٠  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٣٠ا� -  �RSت ا���������٣٠'   
 



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي � + - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٧١٨٩٧  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٠٣/٠٦/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

 a@ا *N�.2�0- و+�� @*رث آ�رو���� L�@ا*H s�*�0 DS��K ة�O�� ش  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ا�*+��ت ا����Oة ا+�����N ١٠٥٧٧ا@�رI*ن ه�) رود �F��0{ @�*�*رك ان واى ٧٠٠

  ٣٠  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

  دون ^��ه� ٣٠ا��5Sر ا���ه  ��آ) ا�*ارد �RS��0  - �RS�٣٠ ا
 

و�O+ه� ١٧١٧١٦ا����� �+�;�7 �? ا����� -ا-,+ا��ت        :      ��8 56 ��ص ��3 ا-�'ان 



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٧٢٢٠٤  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١١/٠٦/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  Lه��F ]��  ���ي ا���.��  -�Vدي   -أ���� أ��Vي  -ا��L ا��y� *0 ا�

  :'انــــــــــــــــــا���
  

٦٥  �/F د*�O� ��O�و U��I ح�k رع�Fا��5ق   -ا��ور ا+ول  ١ U.H -   ��I0*ر  

  ٣٠  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٣٠ا� -  UHر �RSت ا���������٣٠'   
 

:      ��8 ا�7��� 56 ��ص ��3 ا-�'ان ا��'�12 ���:'رة  ا-,+ا��ت       



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ا����ر�� وا����ذج ا������� ����ة ا����ت

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٧٢٢١٨  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١١/٠٦/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

 ����� DSدز آ*رب �0ا�*V ���V-  �/2M �S���Fآ� ذات �.���� ��Oودة )ش . ذ . م. م( �
�\�I L�@رة �/*ا*V  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  V�\�I*رة  -   ١٦٩٢٠٨  -،  ���Iآ{ ���I  ٠١ - �١٤*�� د��� رود ، #  ١٢٠

  ٣٠  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RSارز ،   - ٣٠ا� ، ( �/�Hو@� ر�N�Nو@� ، @*د�  ( �� ( ��Vو@� ر�N� ) ?��^�2I
، ����ة ، و ا��.��yOات ا����*�� K*اk ، (0$��ت ( K*ا0) ) ، 0}�رات ، �$*��ت 

 D�*N.0 ، ?$O� a�L ا�2O*ب ، ا�`2  و ا�D�*N.0 ، �G�3S ، آ�a ، ا�Hاص ارز ، آ
 x�Hد ، �NI ، ة*{H ، ى�F ، ’) �RS��0 ا������ت واردة r%�3 و ���' ه$I (0ا*K٣٠ (

  دون ^��ه�
 



����ز ����� ا���رة ا��ا���  
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ا����) ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٢٧٦٧٢٤  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٠٨/٠٧/٢٠١٢  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

 Lه��F ]��  ���ى ا���.�� -�Vدي  -���ي  - ا��L ا��y� *0 ا�

  :'انــــــــــــــــــا���
  

 �y{�2? ا�\��2*ر  -ش ا���-  ]@�nا��ور ا�-  UHا��5ق  - ٢١٦/  ٢١٥و��ة ر - 
 ��I0*ر  

  ٣١  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٣١ا� -  ]V rو ا�\��0ت و ا�\�ل ^�� ا�*ارد L�K�.2ت و ا������ا������ت ا� را��� و
ا��O*ا@�ت ا���O و ا�S*اآ� و ا�`�yوات ا��3ز�� ا�2%ور و ا���K�2ت  -�RVت ا��ى 

 �RV D2ا��� ��دون  ٣١وا� ه*ر ا��23�� وا��*اد ا�\%ا��G ا�`��O��0 �k*ا@�ت و ا�5
  ^��ه�

 

��8 56 ��ص ��3 ا-�'ان    ا-,+ا��ت        :  



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٢٨٣٦١٦  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٠٦/٠١/٢٠١٣  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

 ��Gت ا�\%ا�����$� D2آ� ا�*ه�2 ا����F- ودة�O� ���*R.� آ� ذات�F  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

 �3H 2*ر  ا�/�ه�ة  -ا�.�م  -ا���3/� ا�������  0١٢٠١٨$*ك  ٦،٧����� ا�

  ٣١  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٣١ا� -  �RSت ا������دون ^��ه� ���٣١'   
 

ا-,+ا��ت        :      ��8 56 ��ص ��3 ا-�'ان



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ءأو أي � + ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$#  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٦٤٢٨٧  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٢٣/٠١/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  �Fآ� �.�ه�� �����  -��V*K �$�*اد ا�\%ا��G  ش.م.م  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

 UHر �  ا��� ة -اآ�*�0  ٦�����  -3����0/� ا������� ا�.�د�I  ١١��2? رUH د ا�/3

  ٣١  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٣١ا� -  UHر �RS��0 ���٣١' ا������ت ا�*اردة  
 

ا-,+ا��ت        :      ��8 ا�7��� 56 ��ص ��3 ا-�'ان ا��'�12 ���:'رة 



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٦٦٧٧٩  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٠٥/٠٣/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

�Fآ� �.�ه�� D.IJK و�F-   ��G�Hآ� اى . أى . دو D@*0 دى @��*رز B@� آ*��2@? 
  ا�*+��ت ا����Oة ا+���2M-  ��N/� �/*ا@�L و+�� د��و�� 

  :'انــــــــــــــــــا���
  

, ا�*+��ت  ١٩٨٠٥د��و��   -D��.�F ران 0�زا, و�$�����*ن  - ���I  رود  ٩٧٤
��N���+ة ا�Oا���  

  ٣١  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٣١ا� -  UHر �RS��0 ٣١ا�2%ور ا� را���  
 



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ���� ا�

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٦٧١١٠  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١١/٠٣/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

 (�@+ a�0) ��Gت ا�و��� �$�����ت ا�\%ا��آ� ا�`��F-  D2.�ه��  - ا����آ� �F
�����  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

وا�/3� رUH  ٢٠ xxd A.B.Cو   F١٥ا�/3� أر�Hم  C١����� ا�� �F�L ر��yن 
  3����0A٤/� ا�������  ٢٦

  ٣١  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RSت ا� را���  - ٣١ا��k�Oوات ا��3ز��  -ا��y`اآ1 و ا�*S0/*���ت  -ا��ف  -ا�- 
  دون ^��ه� ٣١دوا�L ��� و ���' �����ت ا�-  �RS����F  -��*ا@�ت و �M*ر ��� 

 

ا���زل �>  - ��8 ا�7��� 56 ��ص ��3 ا-�'ان ا��'�12 ������ذج  -    ا-,+ا��ت        :  
ا�1+وف آ� ��3 �6ة



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٦٧٢٩٢  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١٣/٠٣/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

*ز�' ا���Nآ�D ا�*���M ا��و����S�$� 1- وK -��2 ا����O ا@*ر ��2 ا�}�دى ��Oرب 
  ���ى ا���.�� -�Vد   -وا+@��ج ا��ا��? 

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ا���O2ة  -��آ  ا0* ا���3���   -آ*م ا�2*  

  ٣١  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٣١ا� -  �RS��0 دون ^��ه� ٣١ا+��ف ا�*اردة  
 

ان ا��'�12 ���:'رة ا-,+ا��ت        :      ��8 ا�7��� 56 ��ص ��3 ا-�'



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ��ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا���������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٦٩٨٨٨  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٢٣/٠٤/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  �Fآ� ��Oودة ا��.D�*I-  U{I+�0 ���*R أ@�[ ا@���0ا� س K ]0[ واي ����� 

  :'انــــــــــــــــــا���
  

١٦٤ �V ورا�$�� , *��Vا U�+ ر��*�Nا��� ٣٥٠٠��Iأ ,  

  ٣١  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٣١ا� -  ��K�2ت و ا��*اد ا���K�2ا��3زج و ا�� s�ا�S*اآ1 ا��3ز�� و ا�`�yوات و ا�
 �RSا� ]V s�  ٣١و آ�وم ا�

 

��8 ا�7��� 56  -ا-,+ا��ت        :      ��8 ا�7��� 56 ��ص ��3 ا-�'ان ا��'�12 ���:'رة 
��S;"ا 



���� ا���رة ا��ا�������ز �  
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 - أو��1 ���0/) أو ا��. ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٧٢٢٠٥  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١١/٠٦/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

 Lه��F ]��  ���ى ا���.��  - �Vدي  -أ���� أ��Vي  - ا��L ا��y� *0 ا�

  :'انــــــــــــــــــا���
  

��   -U.H ا��5ق  - ا��ور ا+ول  �F-  �/F١رع k�ح U��I و� ��O��O*د  ٦٥I0*ر  

  ٣١  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٣١ا� -  UHر �RSت ا���������٣١'   
 

ا-,+ا��ت        :      ��8 ا�7��� 56 ��ص ��3 ا-�'ان ا��'�12 ���:'رة 



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٥٥١٥٧  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٠٩/٠٨/٢٠١٧  

  :ا�%��$ "� ����إ
  

  r1 �$�����ت وا����رN� -     L��yK آ��F  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  UH1 رx��M ا���� ��� ا+��NIر�1 ا���Oاوي ا�*ادي ا��Sرغ  ٦٢ك  ٢٧٠ا�/3
r ا���  

  ٣٢  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٣٢ا� -  �RSت ا������٣٢  
 



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء' ه%ا ا��$# أو أي � + ��*ز ا����) � - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : �� ��م ���� ��� ر
 

    ٠٣٦٧١١١  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١١/٠٣/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

 (�@+ a�0) ��Gت ا�و��� �$�����ت ا�\%ا��آ� ا�`��F-  D2.�ه��  - ا����آ� �F
�����  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

وا�/3� رUH  ٢٠ xxd A.B.Cو   F١٥ا�/3' أر�Hم  C١����� ا�� �F�L ر��yن 
  3����0A٤/� ا�������  ٢٦

  ٣٢  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٣٢ا� -  �G���-  ��@�� r���-  ز���^ r���-  '��� و ���*O�5و�0ت ^�� آ�
 �RSت ا������دون ^��ه� ٣٢  

 

��8 ا�7��� 56 ��ص ��3 ا-�'ان ا��'�12 ������ذج  -ا-,+ا��ت        :      



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��� ر�� ��م ���� 
 

    ٠٣٧٢٢٠٦  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١١/٠٦/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

 Lه��F ]��  ���ى ا���.��  - �Vدي  -أ���� أ��Vي  - ا��L ا��y� *0 ا�

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  -U.H ا��5ق     -ا��ور ا+ول  �F-   �/F١رع k�ح U��I و� ��O��O*د  ٦٥
 ��I0*ر  

  ٣٢  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٣٢ا� -  UHر �RSت ا���������٣٢'   
 

ا-,+ا��ت        :      ��8 ا�7��� 56 ��ص ��3 ا-�'ان ا��'�12 ���:'رة 



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
 
 
 

233 
 

 ذج ا�����������ة ا����ت ا����ر�� وا����

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٦٥٣٣٠  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٠٨/٠٢/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

 (���Fآ� ذات �. ���*R��Oودة D.I�K و2M ��G�H/� �/*ا@�L  -ا��.� �$�/��3  �
���F�{ا+رد@�� ا� �N$ا���  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ا���$�N ا+رد@�� ا�}����F - ١٣١١٠ا� ر�Hء  �F٤رع ا�5}�� وSk[ ا��) ص.ب 

  ٣٣  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RSا� - ٣٣ا�, ]N.ك , �0ا@�ي , ا���2% ,��ق ,و���@*Nدآ� , ا��وم , ا�*Sا� , L�
 �RS��0 ات�N.دون ^��ه� ٣٣ا��  

 

----ا-,+ا��ت        :      



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'دة ا�23ا����) أو ا���5 أو إ�� ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٦٤٢٣١  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٢٢/٠١/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

 ���  �Fآ� إ��را��K ذات �. ���*R��Oودة  -ش ذ م م  --�Fآ� ا�*��ا@�� �$���رة ا�

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ا+��رات ا����0 ا����Oة  -د0?  ٢٩٠١١ص ب 

  ٣٤  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٣٤ا� -  �RS��0 ا�*اردة �G��.٣٤ا�  
 

(W ا�'2? ا���دى   Bا-,+ا��ت        :      ا���زل �> 6+ف 



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ���� ��� ر��  ��م
 

    ٠٣٦٨٥٢٣  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٠١/٠٤/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

 ?$� ?$� L�.� ا���.�� -ازاد ?Hد ��ا�V  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

   1���0���O ا��L ، ده*ك آ�د��Iن ، ا��اق

  ٣٤  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RSت ا�� - ٣٤ا������ا��2¼ و L� 1�*ا���� Lادوات ا������ �G��.2¼ وا�.���ر وا�
ا���دن ا�� �.�S�UI�2 ا�.���ر وا�.�� �G����V ا�.���G ا�*+��ت ا��2¼ ا�.���ر 

 L����$� و@�� ا��5ب��N�+ا �G��.ا� �G��.ا�.���ر اوراق ا� 'Mا�/*ا �G��.ا� xد���k
 �RS��0 ط ا�*اردة*  دون ^��ه� �٣٤$s ا�.

 



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��/) أو ا��.- أو��1 �0 ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٧٠٥٤٦  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٠٨/٠٥/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

 rآ��Fو ]O2k اد��� ا�����  - آ�م-- L��yK آ��F  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

٥ ���N0 رع�F ج  -أ�Sا�/�ه�ة  -روض ا�  

  ٣٤  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RSا��  - ٣٤ا� �RS��0 وا��2¼ ا�`�م وا����2*غ و���' ا������ت ا�*اردة (. ��٣٤ن ا��
  دون ^��ه� 

 



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٧٠٥٤٨  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٠٨/٠٥/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

 rآ��Fو ]O2k اد��� ا�����  - آ�م-- L��yK آ��F  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

٥ ���N0 رع�F ج  -أ�Sا�/�ه�ة  -روض ا�  

  ٣٤  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٣٤ا� -   �RS��0 وا��2¼ ا�`�م وا����*ع و���' ا������ت ا�*اردة (. ٣٤ا����ن ا��
  دون ^��ه� 

 



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي � + �� - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٧٠٥٤٩  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٠٨/٠٥/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

 rآ��Fو ]O2k اد��� ا�����  - آ�م-- L��yK آ��F  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

٥ ���N0 رع�F ج  -أ�Sا�/�ه�ة  -روض ا�  

  ٣٤  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٣٤ا� -   �RS��0 وا��2¼ ا�`�م وا����*غ و���' ا������ت ا�*اردة (. ٣٤ا����ن ا��
  ه� دون ^��

 



��رة ا��ا�������ز ����� ا�  
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٧٢٠٣٩  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٠٥/٠٦/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

�Fآ� ����S و2M ��G�H/� �/*ا@�L  -�*��ن ��#(��آ�و) K*�0آ*س ��@�*�Vآ����5 ����� 
  ��آ�و

  :'انــــــــــــــــــا���
  

 -ا@�ار  ٣ا����N�S* اوLF ا@�����Iل ����I  -0$*ك ٦٦رUH  -روا دوس �N.�0دور�{ 
 ]I،]0،1آ�و  - ا��� - Lا���  

  ٣٤  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS2¼  - ٣٤ا�K-  �G��I-  ��@و��Nا� �G��I-  ب�/� s$�-  ا�*اردة L�����$� و+��ت
 �RS��0٣٤  

 



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ��ر�� وا����ذج ا�����������ة ا����ت ا��

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٢٨٧٤٦١  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٠٤/٠٤/٢٠١٣  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

 (�G�`�� درس�K (5�� ر��*ن-  ��H$�����ت ا�*ر� ����دى  -آ���V-  ��.ى ا������  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

   ١٣ - ١٢ -١١ - ١٠@�*ذج (ب) �O�ت ار�Hم  ���١ح  ١���*��  ٢٧���ورة 
  ���' ا������ت ا��\��ة 

  ٣٥  : ���ــــــ��ت ا�ـــ()
  

 �RS٣٥ا� -  �RS��0 ا��5آ� UI�0 *�*�٣٥  ��Hل ا������ت ا�*ر��� ?V  
 



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا���5 أو إ��دة ا�23ا����) أو  ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٢٨٩٩٥٢  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٠٥/٠٦/٢٠١٣  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

 ��G�0�{N�2' ا+دوات ا�� ?�{V ت �-  L.� ��O� ?�{V دى -� ت�V -  ى���
  ا���.��

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ا�/�ه�ة -ا��*NI?  -ش ا���5وى  -ش درب ا�����  ١١

  ٣٥  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٣٥ا� -  �RS��0 �3 وا������ وا+��نVاد وا������ وا��*آ��ت ا����ر�� وا������I+ا
٣٥  L��RSل ا���� ?Vرات وا� اؤ ١١ - ٩�zا ا������ه� دون ^��ه��  

 

----ا-,+ا��ت        :      



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٢٩٢٨٢٤  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١٨/٠٩/٢٠١٣  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

�Fآ� �.�ه�� ����S و2M ��G�H/� �/*ا@�L و+��  -����I آ�رد ا@��@�F*@�ل ا@N*ر0*ر���� 
  د��و��

  :'انــــــــــــــــــا���
  

ا�*+��ت ا����Oة  ١٠٥٧٧- �5K�0 ، D���I }�5K�0٢٥٠٩{ ، @�*�*رك  ٢٠٠٠
 ��N���+ا  

  ٣٥  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RSل  - ٣٥ا���� ?V �5رات�Iت ا����5رات ، ���Iت ادارة ا����ل و ا�����
O$�) و ا��*�H' و ا��.*�x ، ����ت ا�V _O2? ���ل ا��.*�x ، ����ت ا��/s و ا��

$x 0.$*آ��ت ا��5اء ���O�$? ا��H�32ت ، ����ت ا���و�� ����� �� ���V ا��/�ر��
$�I½0 x`�ام �H�30ت �� ���V  Vا*Oو ا�  Gا��*ا x��M L� ��\$� ت��و ا�`� 'G�y2ا�

ا����Gن و ا���Hاض و ا�.�اد ، ����ت ادارة ا��2ا�� ا�*+ء و ا�O*اV  ، ادارة ا����ل 
��ر�� ، ����ت ا�*��G# ا��1�2�N ، ����ت ا���و@V 1? ا+دارة ا����ر�� و ا������� ا��

و ا��$�� ، ����ت K/�ر�� ا��/�U ا�`�1k �0+���ل ا����ر�� ، ����ت ا���� V? ���ل 
ادارة ا����ل ، ����ت درا�I ا�.*ق ، ����ت ا��$*��ت ا����V ��G? ���ل 

اد ��0@�ت ا�O.��0ت ، ����ت �S¢ ا���K�V ، ����ت ا����ل ا����ر�� ، ����ت ا��
ا��O0ث V? ���ل ا����ل ا����ر�� ، ����ت ا���Hت ا���1 ، ����ت ا���5 و 
 x��M L� �G ����0 '�2ت ا���5*رات ا�����1 ، ����ار �kت ا��ر ، ���{Fا�

$�H�320 xت ا����Gن و�� ���V ��*�Oت ا���@*S�$ا�� x��M L� ت+��K+ت ا�H�30
 L� ت أو ^��ه��N25ل ا��� L� �K*�2�N�2 ا�� �G ����0 '�2ت ا���اض ، ����Hا�

ا�*G�I) ا�����Nو@�� �I�0`�اج �$*��ت ر���H ا����Nو@�� �H�30 U��/�0 ��`Kت 
ا+���Gن و ا���Hاض ، ����ت ادارة H*ا�� ا���2@�ت �$�K*�2�N ، ����ت ����� ا���2@�ت 

� ، �{�� x�/Oو و ا�� ?/�I*ت ا���S� 1��Hت ا��ع ا���2@�ت ، ������Iوا L� `K ت���
�2� ��Kر�� أو +^�اض M رض ذات�ا�����2Iت ا�L����� ��V�/n ����ت U�z�K ا��

�� و ا�*��2ت Mو ا� ���Hدق و ا���Sت ا+��@�ت �$�/) و ا����ت و ا���ا������ ، ��
�ء ا�.����L ، و����ت U��/K ا��$*��ت و ا����~�ت و ا����V}1 و ا�� r �`��� ا�*آ

1 ���0�ر�# و ا���اول و �Mق ا��/) و �2�K�Kت ا�.�S ، ����ت �$*��ت k�`ا�
 �K*�2�Nت ا��N2F L� و^��ه� D@��@+ا �N2F �2� ت��و ا�`� 'G�y21 �50اء ا�k��



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

��0��ء ، و����ت  �/$ا���ى ، ����ت ا����Iع ا���2@�ت و ا��$*��ت ا���
$�V�N0 x ا�`���ت ا��%آ*رة ا�*اردة �RS��0 ا���� ���V ت و ا������*$  دون ^��ه� ٣٥

 

ا����� �+�;�7  - ��8 ا�7��� 56 ��ص ��3 ا-�'ان ا��'�12 ������ذج  -ا-,+ا��ت        :      
و�O+ه� �١٩١٢٩١? ا����� ر�� 



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء + ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي � -  ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٠٠٧٩٠  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٠٧/٠٤/٢٠١٤  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

���ى  -�Vد  -ا���D2 @��) �$���رة وا+���Iاد وا������  -ا��� k�ح ا���L ا���2 
  ا���.�� 

  :'انــــــــــــــــــا���
  

 -��آ  د���ط  -�$ /a���O ا� آ?  -ش ا�NON?  -ا��م ا�N*�0ى ا�$*ى  -ا�.��@�� 
  د���ط 

  ٣٥  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٣٥ا� -  �RS��0 ا+���ل ا����ر�� ا�*اردة �Vاد وا������ وآ����I+ل  ٣٥ا��� ?V
 UHر �RS٢٩ا�  �RS٣٠و ا�  �/V (ا��5ى) ?$�  

 

ا-,+ا��ت        :      ��8 ا�7��� 56 ��ص ��3 ا-�'ان ا��'�12 ���:'رة 



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣١٢١٩٠  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٣١/١٢/٢٠١٤  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  ���ي ا���.��  -�Vدى  -�� / �{0�O��Nم و@�{ �50ى  MWB -ام د�$0*0? 

  :'انــــــــــــــــــا���
  

3� B١ا���3/� ا������� ا��و�? H *ن   ٦�y�ر L� �F�  ا���H�5  - ����� ا�

  ٣٥  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٣٥ا� -  �RS��0 ٣٥ا+���ل ا����ر��  ��G�0�{ل أ�} ة آ��� ]V  
 

 �������٣١٢١٨٩ا-,+ا��ت        :      ا����� �+�;�7 



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٢١٤٥٩  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٠٣/٠٨/٢٠١٥  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  �Fآ� �yK�L -ا�����I�� �Sاد  -���O و�Fآ�r ���� ا0*ا���Oج 

  :'انــــــــــــــــــا���
  

٤  U�NOرع ا��F-  ?اد  - ا�2*ه�O10�2  -ارض ا��ا��� ة  -ا  

  ٣٥  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٣٥ا� -  �RS��0   �{K3' ^��راHت و�N�I*K*رة ا����Kز�' و*Kو ����Kاد و���I٣٥ا  
 

٢٩٣١١٣:      ا����� �+�;�7 �������  ا-,+ا��ت       



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٢٢٠٩٤  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١٩/٠٨/٢٠١٥  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  �����  ����$�I�V ا�1 اف اس-    ���*R.ودة ا���O� آ��F  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

 -ا���3/� ا��Oة �2) �$[  ١٦٩٥٢ا�x0�3 ا+ول ص ب - ١٦١٣٣�s�N رUH  ��0١٦ء 
  د0[  ا+��رات ا����0 ا����Oة

  ٣٥  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS2[. - ٣٥ا��Nا���5ط ا�� (�SK1 ا����ل و��*Kت ا������ وا|��ن وإدارة و����  
�ت ا�5�Iرات إدارة ا����ل؛ إدارة ا����ل؛ ���K' ا��$*��ت H ]V*ا�� ��0@

ا��K*�2�N؛ وآ�+ت ا+���Iاد وا������؛ إدارة ا��$�Sت ا���2���؛ U��/K ا��$*��ت 
 ]V ا����ل؛ ا��.���ة U��/K ؛[L�N${�.د ا���Fإر �.I��] L�N${�.�$� ا����ر�� وا����

إدارة ا����ل؛ ا��$*��ت وا���2ر �L ا����ل؛ وآ�+ت ا�@�2ء ا����ر��؛ ��ض 
K+ا (G�I�5رات ا����ل ا��}���؛ وآ�+ت ا�.$' �$? و�I؛ إ�G ����0 �{��ل �\���ت �0

ا��*��#؛ U�z�K ا���رض �\���ت ��Kر�� أو د����G؛ ا��.*�x؛ أ�O0ث ا��.*�x؛ ا��2' 
  ����0$� وا���Sق

  
 

ا���زل �>   -- ا-,+ا��ت        :      ��8 ا�7��� 56 ��ص ��3 ا�9'ان ا��'�12 ������ذج  
��3 �6ىا-6+ف آ� 



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ���ت ا����ر�� وا����ذج ا�����������ة ا�

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٨ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٢٨١٧٣  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٢٧/١٢/٢٠١٥  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

 -�Vد  -را�[ ���ي V}�[ ا���0�5[  - ا�{ آ*ز�����I�� }N�Kاد وا������    
  ���ى ا���.��   

  :'انــــــــــــــــــا���
  

 ٣٦  �G�/ا�3 -ش �*ه� ا�  _��nا� x0�-  UHر �/F٤٦  - 1ا������  

  ٣٥  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS1  - ٣٥ا�RSت ا���ات ا�����) ���٣٥' ���yO�.� ل��� ?V دون ^��ه�  
 

 3� 3���8  -آ� ��3 �6ى  ROSEوآ��� روز  B.Bا-,+ا��ت        :      ا���زل �> 6+ف 
���:'رة ا�7��� 56 ��ص ��3 ا-�'ان ا��'�12 



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

��) أو ا���5 أو إ��دة ا�23ا� ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د�'  

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٣٥٤٦٧  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١٨/٠٥/٢٠١٦  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  �Fآ� �yK�K-  L*ى وور�� �$���رة    -ا��� ��2 ا� ا��� 

  :'انــــــــــــــــــا���
  

١A  ل*� ?��I Lk-  ن*Kا��F L.�آ�ا�/�ه�ة -   

  ٣٥ - ٢٨ -٢٥  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٣٥ا� -  �RS��0 اد ا�*ارد���I+ت  ٣٥ا�RSل ا���� ?V٢٥،٢٨  
  

 

ا-,+ا��ت        :      ��8 ا�7��� 56 ��ص ��3 ا�9'ان ا��'�12 ������ذج 



ا�������ز ����� ا���رة ا��  
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٣٧٣٢٨  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٢٨/٠٦/٢٠١٦  

  :ا�%��$ ���إ"� �
  

  }@*� ��O� ?�.� ��O�-  دى�V-   ��.ي ا������  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

١٩  ?M*$Sا��� ?S3�� ش-  ?$@��I - ر����NI+ا  

  ٣٥  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٣٥ا� -  �RS��0 اد وا���������I+ت ا����٣٥  �RSل ا���� ]V٣٠  
 

ا���زل �>   -- ا�7��� 56 ��ص ��3 ا�9'ان ا��'�12 ������ذج  ا-,+ا��ت        :      ��8 
�3�7S ا����� ��W) r�6 3 ا�'2? ا���دى 



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء��$# أو أي � + ��*ز ا����) �' ه%ا ا - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٤٣٦٨٥  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٢٧/١١/٢٠١٦  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

 rآ��Fا� و ��V ا��� ��O�- �F*��*I د*V ا� ��V  - FATHALLA FOOD 
SOLUTIONS  -   �3�.0 ��k*K آ��F  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ا+��NIر��  -U.H ا�����5  -ا��ور ا��ا�F-  '0رع ���' ا��5-  ٨

  ٣٥  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٣٥ا� - ) �RSت ا���������٣٥' ) �RSل ا���� ?V (٣٠  (  
 

ا���زل �>   -- ا�7��� 56 ��ص ��3 ا�9'ان ا��'�12 ������ذج   ا-,+ا��ت        :      ��8
 ��ا�;��K�ت ا���ر



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٥١٦١٨  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١٦/٠٥/٢٠١٧  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

 ���� ���V }���� - �N$ا��� L�@2/� �/*اM �S��� ���*R.ودة ا���O� آ��F ة�Oا���  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

ال اف ا���$�N  ٣   I١٢*ا�� ه�وس ,�K*I ه�� رود ,ا���{ . ا�0د�����5 , اي 0[ 
  ا����Oة

  ٣٥  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RSت  - ٣٥ا�+B ����K �$����0 '�2ل �^�اض ا���K+ا �G�Iو ?$� 'G�y2ض ا���
�5���0 �/$و�0ت وا�`���ت ا+�5�Iر�� ا���$/�  (N0�� x2I ����ت �0' ا���$� ا���

ذآ�r. ����ت �0' ا���$� ا���$/� ���0' أ@*اع ا��5ي و�.�`$��ت ا��5ي و�����ت 
ا��5ي ؛ و����ت �0' ا���$� ا���$/� ���0' أ@*اع ا�/}*ة و�.�`$��ت ا�/}*ة و�����ت 

و�����ت ا��5ي  ا�/}*ة وا�`���ت ا+�5�Iر�� ا���$/� �5��0ي و�.�`$��ت ا��5ي
 �{وا�`���ت ا+�5�Iر�� ا���$/� ��0/}*ة و�.�`$��ت ا�/}*ة و�����ت ا�/}*ة و���

 1RS��0 '/Kدون ^��ه� ٣٥  
 

ا-,+ا��ت        :      ��8 56 ��ص ��3 ا-�'ان



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ��������ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا���

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٦٢٥٢١  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٢١/١٢/٢٠١٧  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  ���ى ا���.��  -�Vد  -ا��� ��2 ا����L ��2 ا� �$? 

  :'انــــــــــــــــــا���
  

٤١  UNOا� L0رع ا�F-  ا�/�ه�ة -ا� ��*ن  

  ٣٥  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٣٥ا� -  UHر �RS��0 اد وا������ وا������ وا+��ن���I+ت ا��ل  ��٣٥��� ?V
RSت ا������١١ - ٩ - ٥ - �٣   

 

ا-,+ا��ت        :      ��8 ا�7��� 56 ��ص ��3 ا-�'ان ا��'�12 ���:'رة 



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٦٤٦٤٧  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٢٩/٠١/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

 U��I ا��� �$? ا��� ��I-  �����  ��ى ا���.�� � -�Vد  -@�* ���.N* ا�

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ا�/�ه�ة -ا�� ه�  - ١�O) ر�F-  UHرع �.� ا�.*�{  ١٣٧

  ٣٥  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٣٥ا� -  L� �{Sk*0 ا�.�5*ارات �kو�� ��G�0�{Nا� ��Vا*Nرة ا�} ة �*ازم ا���K
 �RS��0 دون ^��ه�  ٣٥ا+���ل ا����ر�� ا�*اردة  

 



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  �� ا���

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٦٤٧٠٧  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٣٠/٠١/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  �Fآ� �yK��F-  Lآ� I*رس ا�����I-  D2 ^ ا�[ ور�s ^ ا�[  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

31 رUH  -ا���دي ا�����r  ٢٧٠ش  ٣٥H٤٥١   -  '0دي  -ا��35 ا��ا�  ا�/�ه�r  -ا��

  ٣٥  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٣٥ا� -  �RS��0 r1 ا�*ارد�G�0�{Nا� r {�+اء ���' ا�F�0٣٥' و  
 

 s;�����3 �6ى  egyptا-,+ا��ت        :      ا���زل �> ا



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ا��.- أو ��1 ���0/) أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٦٤٨٩٠  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٠١/٠٢/٢٠١٨  

  :ا�%��$ ���� إ"�
  

  ��0ن ����� ��وب K ?0? واى  ال K? دى

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ا��Iا��� - ٢١٠٠ان اس دا0$�* ’ ��و��SI*ر 0? ال ., �0وآ�S)  ١ال 

  ٣٥  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٣٥ا� -  �RS��0 ت ا����ر����*$  دون ^��ه� ٣٥ا��ن وا��.*�x وا��
 

ا���زل �> ا�1+وف آ$ ��3 �6ى و(MAGAZINE -  3:      ا���زل �>       ا-,+ا��ت   
ا�'2? ا���دى



�ز ����� ا���رة ا��ا������  
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٦٥٣٨٧  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١١/٠٢/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  ���I ى ��2 ا�}�دى��Oد  -ا��� ا���V- ��.ى ا������  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ا��H}$�� - ا����*رة اول  -ش ا��n@*��  -ش ا���O*د��  ٢١

  ٣٥  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٣٥ا� - ) �RS��0 Dرآ��دون ^��ه�٣٥ا�}���2  (  
 

------ا-,+ا��ت        :      



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء��) �' ه%ا ا��$# أو أي � + ��*ز ا�� - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٦٥٤٤٩  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١١/٠٢/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

 �n��Oو   -ا����*�� ا��و��� �$�ه�@�ت ا����-ش.م.م   - �����.�ه�� �آ� �F  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

 �3Hأ  0٣٣$*ك  ٥،  ٣-  ��@�nب ا�����ة  -ا���3/� ا������� ا��  ا+��NIر�� -�0ج ا�

  ٣٥  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٣٥ا� -  �RS��0 ت ا�*اردة��٣٥ا�`�  �RSل ا���� ?V٢  
 

ا����� �+�;�7 �?  -ا-,+ا��ت        :      ��8 ا�7��� 56 ��ص ��3 ا-�'ان ا��'�12 ���:'رة 
ا���زل �> ا�;��ن ا���رى  -  ٣٥٨٩٣٦ا����� ر�� 



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
 
 
 

259 
 

 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٦٥٨٩٦  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٢٠/٠٢/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  �Fآ� �yK��F- Lآ� ���I أو+د ��2 ا��I*ل ���O ��2 ا��I*ل و�N��Fة 

  :'انــــــــــــــــــا���
  

 UHر (Oر  ٣ا������� ا���/  درب ا���Nب ��رة ا��}*د ا�/�ه�ة ���0١٣) ا�

  ٣٥  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٣٥ا� - ���Kاد و���Iا �RS��0 ل وا�}�ا�� وا�`�دوات ا�*اردة�SM+ا s� و��Kرة �
  دون ^��ه� ٣٥

 

��8 ا�7��� 56 ��ص ��3 ا-�'ان ا��'�12 ������ذج  -ا-,+ا��ت        :      



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ا����ذج ا�����������ة ا����ت ا����ر�� و

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٦٦٣٨٠  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٢٧/٠٢/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

F  ?I ال ال  ��*�*�N�K ?S$2/�  -�آ� د�M ��G�Hو D.IJK ودة�O� ���*R.� آ� ذات�F
��N���+ة ا�Oد��و�� ا�*+��ت ا��� L�@ا*/�  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

٥٧٢٥  L���5��� ، رى*K #درا� L�5�V*@٤٨٠٩٨ا  -  ��N���+ة ا�Oا�*+��ت ا���  

  ٣٥  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

�RS��2  -ا|��ن  - ٣٥ ا��Nا�� #G��*ض ا�.$'  -إدارة ا+���ل وإدارة ا+���ل وا���
 �G اض ا����^� (kا��*ا �G�Iو ?$�-  L�N${�.د ا���F�5رات إدارة  -وار�Iا

ا�5�Iرات إدارة �K-  UH�Mو�� ا���2�ت �L���Â  -����ت ا����O) �$\��  -ا+���ل 
 (�ا��$*��ت ا����ر�� وU��/K ا��5*رة  -�Kة ا�S* -����ت ا��/) �����ل  -ا�

 ( L�N${�.�$� ا��5*رة U��/K ���� ) L�N${�.�$�-  ا�� ��0@�ت*H ?ت ا���*$OK*�) ا��
 ��2I*�-  ��2I*Oا�� ا���2@�ت ا�*H L� ت��*$إدارة  -OK*�) ا+�����Gت  -K*ز�' ا��

 sI*Oا��? � -ا��$# ا�� sI�Oا� ]V ا���2@�ت L� _O2ت ا��S$� L���Â-  ض��
 -ا���2I�O  -ا�����OK-  x�H_ و��k@� ا���2@�ت H ]V*ا�� ��0@�ت ا�sI�O ا��?  -ا�.$' 

� ا����L ( ���V ��ا @/$}� )  -O0_ ا������ S��� �{y���K-  ���� ��0' ا�.$' �' 0
 �G ا��� �����ام �`�Iل ا�� L� ��*{.0 '$.ا� a$K اء�Fض و�� L�N${�.�$� -  %V���و

ا��*اH' ا���N25 و�0ا��  -آ���*��ت ا�s$3 ا+���Nو@?  -��آ���ت ا��2'  -' ����0$� ا��2
 ��@*� S�$ل ا��/)  -ا��.*ق ا����� ]V ا���2@�ت ����ا�I*اق ا���N25 ا���$�  -����ت �

ا���2@�ت ا�/��$0 �$���# �2H L) ا��.�`�م  - وا��[ ��K  ا���2@�ت ا��[ L� J5�K ا���آ�2ت 
   �٣٥ت ا����� ��}*�� ا����ر �RS��0 ا���2@ -

 

�|�}V ا�z+وط "- ��S;"56 ا ���ت        :      ��8 ا�7�ا�+ا-,



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'و إ��دة ا�23ا����) أو ا���5 أ ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٦٩٣١٩  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١٥/٠٤/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  �Fآ� �.�ه�� �����  -ش.م.م  -ا��5آ� ا����0 �$��5و��ت وا��3*�� ا���ا@?

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ا��� ة -ا���F-  ?Hرع ���ق  ٣٦

  ٣٥  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٣٥ا� -  UHر �RS��0 رى ا�*ارد��K *ل�٣٥  
 

٣٦٩٣٢٠ا-,+ا��ت        :      ا����� �+�;�7 �? ا����� ر�� 



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  :  ��م ���� ��� ر��
 

    ٠٣٦٩٣٢٠  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١٥/٠٤/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  �Fآ� �.�ه�� �����  -ش.م.م   -ا��5آ� ا����0 �$��5و��ت وا��3*�� ا���ا@? 

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ا��� ة -ا���F -  ?Hرع ���ق   ٣٦

  ٣٥  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RSل  - ٣٥ا�*� UHر �RS��0 رى ا�*ارد��K٣٥  
 

٣٦٩٣١٩ا-,+ا��ت        :      ا����� �+�;�7 �? ا����� ر�� 



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 �1 ���0/) أو ا��.- أو� ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٦٩٧١٦  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١٩/٠٤/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  �{Gآ��Fو *���I? ا�ل  -�@*�F�@��@ج  ا���V }@ا�K -  آ��F�3�.0 ��k*K  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  �F٢٠رع دار ا��S5ء ��ردن F ?��I/� رUH  ��H٦ ا���) 

  ٣٥  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٣٥ا� -   �RS��0 �RS��0 اد وا������ ا�*ارد���I+آ}�  ٣٥ا�Sوات وا��y`ل ا���� ?V
 �RSل ا���� ?V ٣١وا��*ا�� ا�����ة وا��3ز��  

 

ا���زل �>  - ��8 ا�7��� 56 ��ص ��3 ا-�'ان ا��'�12 ������ذج  -�ت        :      ا-,+ا�
ا�1+وف آ� ��3 �6ة



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٦٩٨٤٤  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٢٢/٠٤/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  �Fآ� �V@.�� �.�ه�� �3�.0-ا�# �Iن �*ران

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  �0ر�{، �V@.�  ٧٥٠٠٨- ، ا��V* �*رج ا�`��{ ٧

  ٣٥  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RSت  - ٣٥ا���2? ���Nا���5ط ا�� (�SK1 ا+���ل و��*Kو rا�����1 وا+��ن وادار
 L�N��� aوذ� ( (/1 ا����� ?$� a3*ى ذ���+ ) ��\ا�.$' ����� ا� L� 1$�N5K '���K

����}� و�FاG}� ��� ا�1��O و����V*K LN ه%r ا�`���ت �L ��ل ���� ا� � L� LG�0
 L� ت ا�1����2 او��*���N�2 ا�� s$3ا� L�ا��2' ����0$1 و %V���1 وG ����0 '�2ا� �����

دون  ٣٥ا�*ارد1RS��0 r  ٢٤-١٦- x��M٩ وG�I) ا+��م ا+���Nو@�V 1? ���ل ا��RSت 
  ^��ه� 

 

و�O+ه� ١١٦٧١٩ا����� �+�;�7 �? ا�����      ا-,+ا��ت        : 



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٧٠٢٣١  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٣٠/٠٤/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  �k�`وا� ����Fآ� ذات  -�Fآ� ا��}� +���ل ا�}���I وا����رة وا��/�و+ت ا�
  �. ���*R��Oودة

  :'انــــــــــــــــــا���
  

 UHر ر�/�50رع ��O*د ا�0اه�U  ���ع ��F Lرع ��2س ا�/�د �0*ار ا���O/�  ٤ا�
  ا�/�ه�ة -����� @��  - ا��و��� 

  ٣٥  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS- ٣٥ا�  ��ت وا��2ا��*$ا+���ل ا����ر�� وا��اد ا���5و��ت �������0ت وا��
 �����٣٥ وا+��ن و ا+���ل ا����ر�� ا�*اردة �RS��0 وا+دارة وا+�Fاف وا����0� وا�

  ١٠-٥-V٣? ���ل ا��RSت 
 

ا����� �+�;�7 �?  -ا-,+ا��ت        :      ��8 ا�7��� 56 ��ص ��3 ا-�'ان ا��'�12 ���:'رة 
٢٩٠٦١٨ا����� ر�� 



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٧٠٦٨٨  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٠٩/٠٥/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  �Fآ� ����� ذات �. 1��*R��Oودة -آ�@�Sس ��*ز�' و��Kرr ا���0{ 

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ��� - ا�/�ه�ة  -��H ا���)  -��ردن �F-  ?��Iرع ��15G ا����*ر�1  ٢٠

  ٣٥  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RSت ا������ وا+� - ٣٥ا���2? ���Nا���5ط ا�� (�SK1 ا+���ل و��*Kن وادارة و�
 L�S�*ون ا���F �5رات ادارة�Iوا x�*.وا���$� وا�� �G ����0 '�2ت ا���ت و����ا�`�
وا+��ن وا������ ا���F�2ة �$? �N2Fت ا��K*�2�N ا�5�Iرات ادارة ا+���ل و����ت 

H*ت ا����ر�� ��2 ا����*$' �$? �N2F ا+@��@�RS��0 D ا+���Iاد وا������ و��V*K ا��
 UH٣٥ر  UHر �RSت ا������ل ��� ?V٢٥  

 



ا���رة ا��ا���� ���ز �����  
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��� ت ا����ر�� وا����ذج ا�����������ة ا�

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٧١٥٢٢  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٢٧/٠٥/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

�� (�0ف دو�  )  I ��O� وح���  D�.0-  ��.ا��� �����د �V  

  :ن'اــــــــــــــــــا���
  

 �/F٢  UHرة ر��  ا�L�K�.2  ا�/�ه�ة -���0�اج  ٢���ورة  ��0٢١٠٢

  ٣٥  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS2? و ا��2'  - ٣٥ا��Nا���5ط ا�� (�SK ا+���ل و ���*K ا������ و ا+��ن و ادارة و
ا���F�2ة �G ����0 و ا���$� و ا��G ����0 '�2 و ا���$� ��2 ا+@��@D ا+��ن و ا������ 

 D@��@+ا �N2F ?$� 'H*ت ا����ر�� ��2 ا����*$�$? �N2Fت ا���V*K �K*�2�N ا��
 �RS��0 ت  ٣٥ا�*اردة�RSل ا���� ?V٢٨،  ٢٥،  ٢١،  ١٨  

 

��8 ا�7��� 56 ��ص ��3 ا-�'ان ا��'�12 ������ذج -ا-,+ا��ت        :      



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  ') أو ا���5 أو إ��دة ا�23ا���� ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٧١٥٩٣  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٢٨/٠٥/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  ارد@? ا���.��  -�Vد  -ا��L ��3 ا� ���O ا����1 

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ا+ردن - ���ن 

  ٣٥  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RSا+���ل ا����ر�� - ٣٥ا� ���*K اد و ا������ و ادارة و���I+ت ا��اد  �����I+و ا
) UHر �RS��0 �G ����0 '�2ت ا���ت ا����ر�� و ��+�O�3 ا��V�� ٣٥و ا������ و ?V (

) �RSل ا����٣(  
 

ا-,+ا��ت        :      ��8 ا�7��� 56 ��ص ��3 ا�9'ان ا��'�12 ������ذج 



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٧١٦٥٣  

��ر�  : !ــــــــــــــــــ
 

٣٠/٠٥/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

 ?H�2ا��2ز ��2 ا� ?�{V $����2ت  -0.�� ا����  �دى -اد�V  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

٧٠  �K�Sا����  - ش ا� 'M�/K-  �3�M-  ?.�*3.2ا� ?�$� #��F a$�- ��0�\ا�  

  ٣٥  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RSا+���ل - ٣٥ا� ���*Kت ادارة و����  (G�Iت ��2 و ��و��ض ا�.$' وا�`�
ا+��K+ت وا������ وا+��ن وا��.*�x وا��G ����0 '�2 �2���0ره� �L ا�`���ت 

 �RS��0 اد وا������ ا�*اردة���I+رات  ٣٥ا|دار�� وا�zل ا����� ?V  
 



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ءأو أي �  + ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٧١٦٩٨  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٣١/٠٥/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

 1N��Fو (�$� ��O� ��O� ل  -ا����@*�F�@��@ا *NKا  L5آ*ر0*ر�  ������K a�0ارا- 
 �3�.0 ��k*K آ��F  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

١٢  L��J�$� 1 ا��و��1  -���رت ا��5ق/��Oا�-  ��@ �����-  rا�/�ه�  

  ٣٥  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS1   - ٣٥ا�RS��0 rت ا�*ارد��1  ���٣٥' ا�`�RSل ا���� ?V١٧  
 



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٧١٧٦٨  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٣١/٠٥/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

 1N��Fو (�$� ��O� ��O� ا���-   L5آ*ر0*ر� �@���K a�0ل  -ارا�@*�F�@��@ا *NKا- 
 �3�.0 ��k*K آ��F  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

٢  L��J�$� ا��و���   -أ  ���رات ا��5ق �/��O@��  -ا� �����ا�/�ه�ة -  

  ٣٥  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٣٥ا� -  �RS��0 ت ا�*اردة��ت  ���٣٥' ا�`��RSل ا���� ?V١٧و  ٧و  ١٢  
 



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٧١٧٧٠  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٣١/٠٥/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

 1N��Fو (�$� ��O� ��O� ل   -ا����@*�F�@��@ا *NKا  L5آ*ر0*ر� �@���K a�0ارا- 
 �3�.0 ��k*K آ��F  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

٢  L��J�$� ا��و���   -أ  ���رات ا��5ق �/��O@��  -ا� �����ا�/�ه�ة -  

  ٣٥  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٣٥ا� -  �RS��0 ت ا�*اردة��ت  ���٣٩' ا�`��RSل ا���� ?V٧و  ١٧و  ١٢  
 



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٧١٧٧٣  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٣١/٠٥/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

 1N��Fو (�$� ��O� ��O� ا���-  Kا L5آ*ر0*ر� �@���K a�0ل ارا�@*�F�@��@ا *N- 
 �3�.0 ��k*K آ��F  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

٢  L��J�$� ا��و���   -أ  ���رات ا��5ق �/��O@��  -ا� �����ا�/�ه�ة -  

  ٣٥  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٣٥ا� -  �RS��0 ت ا�*اردة��ت  ���٣٥' ا�`��RSل ا���� ?V٦و  ١٧و  ٧و  ١٢  
 



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ���ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا��������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٧٢٢٠٧  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١١/٠٦/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

 Lه��F ]��  ���ى ا���.��  - �Vدي  -أ���� أ��Vي  - ا��L ا��y� *0 ا�

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  -U.H ا��5ق  - ا��ور ا+ول  �F-  �/F١رع k�ح U��I و� ��O��O*د  ٦٥I0*ر ��  

  ٣٥  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٣٥ا� -  �RSت ا���اد و���' �����I+ت ٣٥ا��*$Oو ا� ��Gل ا��*اد ا�\%ا��� ?V  
 

ا-,+ا��ت        :      ��8 ا�7��� 56 ��ص ��3 ا-�'ان ا��'�12 ���:'رة 



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 .- أو��1 ���0/) أو ا�� ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠١٥٠١٤٨  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٠٧/٠٤/٢٠٠٢  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

�Fآ� �.�ه�� ����S و��G�H وV/� �/*ا@�--  L����I آ�رد ا@��@��F*@�ل ا@N*ر0*ر���� 
  و+�� د��و��

  :'انــــــــــــــــــا���
  

٢٠٠٠  D���I }�F��0-  رك*�*�@ }�F��0ة  --  ٢٥٠٩ -- ١٠٥٧٧�Oا�*+��ت ا���
 ��N���+ا  

  ٣٦  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RSت ا������  - ٣٦ا���ا�`�-  Lت ا��2*ك وا�����ق و  -���/O�I+ت آ�وت ا����
����ت ا��V�O¢ ا+���Nو@��  - ����ت ا��H�32ت ذات ا�/��� ا���V*�� �/��� وا��` @� 

����ت ا��U��/K-  'V ����ت @/) ا+ر�kة وا��$� ا���Nو@��  -ذات ا�/��� ا��` و@� 
 - ����ت ا��V' @/�ا  - ����ت �H�30ت ا+����Iء ا��$�S*@? ا���V*�� �/���  - ا+���Nو@?

����ت ا���I�0 'V`�ام �}�ز �Kدد +N$I?  -و����ت ا�� x/O�L ا�����ت ا������ 
 Lا���� �H�30 او LGا��ا �H�30 (n� ���*@ 'Vح ��0.�اد ا�? ا��� د��.$�-  L���K ت����

 �S.ا�-  �Ok L� x/Oت ا����ت ���N�5ا�-  x$�K �{$داد وآ��I+ار وا�k+ت ا����
 �S.وا���+ت ا� L��V�.ت ا���N�50 -  ت��ا�`� (N0 x$�K ?ت ا���� ا������

  ا��%آ*رة 
 



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠١٥٠٥٣٣  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٢٢/٠٤/٢٠٠٢  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

�Fآ� �.�ه�� ����S و��G�H وV/� �/*ا@�L  -ا@N*ر0*ر����  -�F*@�ل ����I آ�رد ا@��@�
  و+�� د��و��

  :'انــــــــــــــــــا���
  

٢٠٠٠  D���I }�F��0-  رك*�*�@ }�F��0ة  ٢٥٠٩ - ١٠٥٧٧�Oا�*+��ت ا���
��N���+ا  

  ٣٦  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RSت ا������  - ٣٦ا���ت ا��2*ك و ا�-ا�`����� L��-  ق و�/O�I+ت آ�وت ا����
����ت ا��V�O¢ ا+���Nو@��  -����ت ا��H�32ت ذات ا�/��� ا���V*�� �/��� و ا��` @� 

U��/K ����ت @/) ا+ر�kة و ا��$� ا���Nو@�� ����ت ا��V'  -ذات ا�/��� ا��` و@� 
�V' @/�ا و ����ت ا� - ����ت �H�30ت ا+����Iء ا��$�S*@[ ا���V*�� �/���  -ا+���Nو@[ 

����ت ا���I�0 'V`�ام �}�ز ا���دد +N$I[  -����ت ا�� x/O�L ا�����ت ا������ 
 Lا���� �H�30 او LGا��ا �H�30 (n� ���*@ 'Vح ��0.�اد ا�[ ا��1 د��.$�-  L���K ت����

 �S.ت  -ا��N�5ا� �Ok L� x/Oت ا������-  x$�K �{$داد و آ��I+ار و ا�k+ت ا����
$N0 x) ا�`���ت ا��%آ*رة �N�50ت ا��.�K ?ت ا���� ا������ �S.و ا���+ت ا� L��V�

-  �RS��0دون ^��ه�. ٣٦  
 



ا��ا���� ���ز ����� ا���رة  
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء�' ه%ا ا��$# أو أي � + ��*ز ا����)  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٢٥١١١٠  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٢٣/٠٩/٢٠١٠  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

��I ��5ل����Vآ  ا�/�ه�ة ا����? وا�.���? ( آ���و��آ� �F آ�  - -� ) ش م م�F
  �.�ه�� ����� )

  :'انــــــــــــــــــا���
  

 U3/�$� ا����� x��3اد  -اول ا���I*Kا+و-  �S�$`ا�/�ه�ة  - ا�  

  ٣٦  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٣٦ا� -   L��ن ا���*�$��  -ا���*R5ن ا������  -ا�*R5ر��  - ا��/�0'  -ا�R5*ن ا�
 �RS��0 رات�/  ^��ه� دون ٣٦ا�

 

ا����� �+�;�7 -ا-,+ا��ت        :      ��8 ا�7��� 56 ��ص ��3 ا-�'ان ا��'�12 ���:'رة 
و�O+ه� ٢٣٥٤٨٠������� ر�� 



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٢٩٢٨٢٥  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١٨/٠٩/٢٠١٣  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

�Fآ� �.�ه�� ����S و2M ��G�H/� �/*ا@�L و+��  -ا@N*ر0*ر���� ����I آ�رد ا@��@�F*@�ل 
  د��و��

  :'انــــــــــــــــــا���
  

ا�*+��ت ا����Oة  ١٠٥٧٧- �5K�0 ، D���I }�5K�0٢٥٠٩{ ، @�*�*رك ٢٠٠٠
 ��N���+ا  

  ٣٦  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RSت �30 - ٣٦ا����� ، ��Vت ا���*�$�1 وه? ا������ت ا�`���ن ، �����G|ت ا�H
�H�30ت ا����L ، ����ت �H�30ت ا�LO5 ، ����ت ا��H�32ت ا���V*�1 �.2/ً� ا��? K/�م 

��H�30 x��M Lت ا�/��� ا��` @1 ، ��$��ت ا|���Gن وا���L ا|���Nو@�� ، ����ت 
K.��� وU��/K ا�S*ا��K ، إ@�Sق ا�وراق ا������ ، ا�� x/O�L ا��N�5ت ، �kف ا��N�5ت ، 
����ت إ��اع ا�*k*ل و��آ��� ا���اف اَ+�? ، ����ت ��$��ت ا������ وا��.*�� ، 

��$��ت ا������ ، إدارة ا��/� ، K 1�*.K*��� ا��*ال ، �K}�  و��ة ا�� اع ، ����ت 
ا���2@�ت ا��.�*د�1 و�$*��ت �$�$# ا�5`�? �$��) ، وا���$/1 ��2���0) ، ا����) ، 

���ت ��آ� ا��*ال V? ���ل �H�30ت ا��V' ، ����ت OK*�) ا��.*�1 ، ا������ ، و�
ا��*ال إ���Nو@�ً� ، ����ت إ��2ت أ���k وx�/OK ��$��ت ا��V' ، ����ت ���H ا���2دل 

وه? ا��J��L ا|���Nو@? �$�S/�ت ا������ وإ@�/��}� ��N2F �2ت ��sI َا�? ��م ��.}�) 
$*��ت ����V 1? ��0@�ت ا����رة ا|���Nو@�� ، OK*�) ا��*ال إ���Nو@� ��V*K ، �ً�

 (�*OK ت��إدارة ا�.��ت ا������ ، �� ، Lت ا����H�30ن و���G|ت ا�H�32� ر���/Kو
 ?V L� `�$� �M�`ا���ل وإدارة ا�� ���/K ت��ت ، ����ا��*ال إ���Nو@�ً� و�2Kدل ا�

$*��ت ���� 1��/� 1�L ا�sI�O اَ+�?� �5@ ، a${�.ن ا�����Gل إ���  L��JK x��M L�
$N0 x) ا�`���ت ا��%آ*رة �� ���V �5ر���Iت إ��اَ+�? و�� sI�Oا� �N2F ت��*$�

أ����V*K ، r ����ت ����1 ��م �H�SK ا�`���ت ا��/�� 1�L ��ل ا|��K+ت ا����/1$ 
 �H�SK U��� 1���� ت���� ��V*K ، ��N$I+ ل أ�} ة�� L� 'Vت ا������ ?�Kو

�V*ت ا�����ا�`� (���OK ، ��@و��Nت إ��N2F x��M L� ( D@��@|ا ?$� ) L�+ ة اون
����� ، ����ت ا��J��L ، ا�5�ون ا�����1 ، ا�R5*ن ا��/��1 وا|�5�Iرات ، ا�`���ت 

 Lت ا����H�30 ، ن���G|ت ا�H�30 ��V*K ، ن���G|وا ��Vت ا����ل ا������ا�����1 ، ��
��H�32ت ا��.1/2 ا��V' ، ا����ل ا�����H�30 ، ، ��Vت ا�LO5 و����ت و���H L� `K ا



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

����ت ا����ل ا������V ، ا��V' ، ا|���Gن ، ا���L ، ا��k ، LO5ف ا��/��� و����ت 
 �H�30 ، ن���G|ا �H�30 ت���� ، ��Kا*Sا� ���.K ت��ا��ه*ل �$? ا�/��� ا��` @1 ، ��

�/��� ا��` @1 ، ����ت ا��x/O ا����H�30 ، L ا�LO5 ، ا��H�32 ا���V*�1 �.2/ً� و�H�30 ا
�L ا��N�5ت وV�k}� ، ����ت ��آ��� ا���اف اَ+�? ، OK*�) ا�����ت ا������ �$? 

ا|@��@���H x��M L� Dة ��0@�ت ا�sI�O اَ+�? أو ا|��K+ت V? @�3ق ا��2' ، ����ت 
K ، ?�+َآ��� ا���اف ا�� x��M L� �H�32ا� ?$��� L� ت ا�������/Sا�� (�*OK ��V*

�*از@1 ا���k�S) ، ا�*داG' وsOI ا��/*د ��O�) ا�x��M L� �H�32 ��آ��� ا���اف 
$��V*�0 x دV' ا��S/�ت ا������ ، �� ���V ا������ ����K1 و�*.K ت��اَ+�? ، ��

*�� �N�Fت ا�.���� وUG�.H ا��.��Vون ، Kار و�k) إ �S5ا�.���� ( ا� L��JK ت����
/Oا�� ، 'V1 ا��H��� ت��ت ����ا�.��ت ا�����1 ، �� ¢S� ، 1ت ا�������*$ x�L ا��

0� ، ����ت  L� ��Kا*Sا� ���.K ت��ت ، ����OK*�) ا��*ال إ���Nو@�ً� و�2Kدل ا�
 ���.K ت��و@�ً� ، ����N1 إ�$�L� `K ا���ل إ���Nو@�ً� ، ��V*K ����ت @/) ا���ل وا�

���V*�� ى�/��ً� ، ����ت إ@�Sق ا��/*د ا�S*ا��K إ���Nو@�ً� ، ����ت �H�30ت ا��$�S*ن ا
 ���OK x��M L� ن���G|وا Lت ا������� ��V*K ، ت���و����ت ����K وK.*�1 ا��

�Kدد ��}�ز ا��%��ع ( ا����و10 ) ��V*K ����ت ا���L وا|���Gن �x��M L أ�} ة 
 ا|��K+ت ، ����ت x�/OK ا��N�5ت ، ����ت إ�kار دV' ا��هL ا���$/�N�50 1ت
 x��M L� ة�V*ت ا�����ا�`� �H�SK U��� 1���� ت���� ��V*K ، ون�V�.ا�� UG�.Hو

 ��V*K ، ?N$I+ ز�{� x��M L� ��Kا*Sا� ���.K ت���� L� 1�V ��0 1$/ت ا����+��K|ا
 ، D@��@|ت ا����/$1 �$? ا+��K|ن وا*S$روا�0 ا��� x��M L� Lن وا������G|ت ا�/Sk

�I$1 إ���Nو@�� أ��ى �I½0`�ام �$*��ت ر���H إ���Nو@�� ، �x��M L ا��N25ت أو أى و
����ت �2Kدل ا�/��� وه? JK���2K Lدل ا�/���  1�V ��0�L @/*د إ���Nو@�� ��N2F �2ت 

 ��Kا*Sا� ���.K ت��ت ا�%آ�� ، ���H�32ا� x��M L� �{ل إ��*k*ا� LN�� ?�+َا sI�Oا�
��x��M L� ��V ا|@��@D ، ����ت ا���*�Vة � x��M L�H*' ا|@��@D ، ا����ل ا��

�? sI�� �N2F َا�? ������ أو ا|@��@��V*K ، D ا�`���ت Kو #K�{ة ��2 ا��V*�� 1����
 �N�$� ت��رات ، ���/ا�����1 و��? sI�� �N2F َا�? ����? أو ا|@��@D ، ����ت ا�

/�رات ، ����ت �/�ر�� ، U��/K ا�/�رات ، إدارة إ��n�Iر ا�/�رات ، ����ت إ��n�Iر ا�
 U��/K ، رات�/JK��L ا�/�رات ، r�.�I ا�/�رات ، L��nK ا�/�رات ، ����ت وآ�+ت ا�

1 ��0/�ر ، �H ��V*Kوض /$ا�/�رات ، إدارة ا�/�رات ، إدارة ا�R5*ن ا������ ا���
/�رات ، ����ت ����1 ��$/1 3�0*ر ا�/�رات ، ����ت ا�.�.�r ا�����1 �$/�رات ، $�

���ت ����1 ��$/� ���5K ��N$�0 ا�/�رات ، JK U�z�K��L إ��H�SKت ا�/�وض �$? �
ا�/�رات ، U�z�K ا��$��N ا����5آ� �$/�رات ، ��V*K U�z�K ا���*�) ��5اء ا�/�رات ، 

ا��.���ة V? إآ�.�ب V*ا�G ا�/�رات ، إ��n�Iر ~`�1 �$/�رات ، ����ت إ��n�Iر 
$/1 0½آ�.�ب ا��$��N ، ����ت ����1 ��$/1 �20' ا��$��N ا����ر�� ، ����ت ���1 ���

ا��$��Nت ،  U��/K���U��/K ، a$��$� ? ���? |���ر ا����$�Nت ، ا�.��ح s�K��0 ا�/�رات ، 
U�z�K �/*د ا�/�رات ، ���JK ا����$�Nت ، ���JK ا�/�رات ا���$*آ� ، ���JK ا����$�Nت 

�0 �/$S/�ت ا�/�رات ، U��/K ا����$�Nت ، إدارة ا�وراق ، ����ت إدارة ا�/�رات ا���
ا����ر�� �$/�رات ، إدارة ا��$��N ، ����ت إ�5�Iر�� ��$/�OkJ0 1ب ( ��ك ) 

ا�/�رات ، ����ت إ�5�Iر�� ��$/U��/�0 1 ا�/�رات ، ����ت إ�5�Iر�� �$�5آ�ت 
1/$��0/�رات ، ����ت  ا�/�ر�� ، ����ت ا��$*��ت ا���و@V 1? ا�sI�O اَ+�? ا���

 ��V*K رات ـ�/1 ��0/�رات ، ��V*K ا��$*��ت ا���$/��N$�0 1 ا�/$إ�5�Iر�� ��
ا��$*��ت ا���$/1 0.*ق ا�/�رات ، ����ت ا�O2_ ا���$/1 0½آ�.�ب ا�/�رات ، 

 ، ��Vا����ل ا���� L��JKو ?��� Lرات ، ره�/����ت ا�O2_ ا���$/1 0½����ر ا�



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

G|ا �H�30 �RS��0 آ��� ا���اف اَ+�? ا�*اردة��ت ��و�� 'Vا�� �H�30 ، دون  ���٣٦ن
  ^��ه�

 

ا����� �+�;�7  - ��8 ا�7��� 56 ��ص ��3 ا-�'ان ا��'�12 ������ذج  -ا-,+ا��ت        :      
و�O+ه� �٨٠٩٤٨? ا����� ر�� 



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 �ذج ا�����������ة ا����ت ا����ر�� وا���

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣١٦٥٤٤  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٠٩/٠٤/٢٠١٥  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  �Fآ� �.�ه�� ����� --�Fآ� ����� @�� ���NIن وا����� ش م م  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ا�/�ه�ة  -����� ���  -�Fرع �*I# ��2س  ٤

  ٣٦  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RSر�� ���0' ا@*ا�}� - ٣٦ا��/  ا+��n�Iرات ا�
 



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  '�دة ا�23ا����) أو ا���5 أو إ� ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣١٨٣٥٠  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١٨/٠٥/٢٠١٥  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  �Fآ� �.�ه�� �NI�@-   ��@��2* ه*��@¼ ش م ل   

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ���2ن -��0وت - -ا�x0�3 ا��ا0' -����0 ا�.�$[  -���I ر��ض ا��$�  

  ٣٦  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٣٦ا� -  L��وإ��دة ا��� L��ت ا�����ون ا������  -���ا�5�ون  -ا�5�ون ا��/���  -ا�5
 �RS��0 ر�� وا�*اردة�/  دون ^��ه� ٣٦ا�

 

ا-,+ا��ت        :      ا���زل �> ا�1+ف (W ا�'2? ا���دى



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣١٨٣٥١  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١٨/٠٦/٢٠١٥  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  �Fآ� �.�ه�� �NI�@- ��@��2* ه*��@¼ ش .م .ل 

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ���2ن -��0وت  -ا�x0�3 ا��ا0'  - ����0 ا�.�$[  - ���I ر��ض ا��$� 

  ٣٦  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RSوإ - ٣٦ا� L��Jت ا������ L��Jون ا������  -��دة ا���ا�5�ون  -ا�5�ون ا��/���  -ا�5
 �RS��0 ر�� وا�*اردة�/  دون ^��ه� ٣٦ا�

 

ا����� �+�;�7 �?  - ��3 �6ة و(3 ا�'2? ا���دى  Nا���زل �> 6+ف  -ا-,+ا��ت        :      
٣١٨٣٤٩ا����� ر�� 



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ���/) أو ا��.- أو��1 0 ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٦٢٥٢٢  

��  ! :ــــــــــــــــــ�ر
 

٢١/١٢/٢٠١٧  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  ���ي ا���.��   -�Vد    -ا��� ��2 ا����L ��2 ا� �$?  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

٤١  UNOا� L0رع ا�F-  ا�/�ه�ة -ا� ��*ن  

  ٣٦  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٣٦ا� -  �RSت ا������٣٦' ��  
 

:      ��8 ا�7��� 56 ��ص ��3 ا�9'ان ا��'�12 ������ذج       ا-,+ا��ت  



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٦٢٥٥٢  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٢١/١٢/٢٠١٧  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  �Fآ� ا��را�F- ��Kآ� �.�ه�� ����  -�Fآ� ا���ر ا�/�ر�� 

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ا|��رات ا����0 ا����Oة  -د0?  ٩٤٤٠.ب ص

  ٣٦  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RSك آ)  - ٣٦ا���ر ا+��n�Iت أ��ا�/�وض �� s�K�K 1����K*�) ا��هL ا+��رr ا��
$x 3�0*��ات �$��N ا����a ا��.�) وا�� �� ���V 1��/� r�أ� rت ا��%آ*ر��ا�`�

��}� ���JK ا��.�آL ادارة x�*.K وOK ���JK*��ت او �Kو�� ��1k 10 او ا��� (
ورهL ا+��ك ا�`���ت ا�/�ر�U��/K 1 ا�/�رات ����ت ا��sK�N ا�/�ر�1 ����ت ا�Iاء 

r�ا� rت ا��%آ*ر��ا�`� �V�N0 1/$  ا���� وا+�5�Iرات وا��$*��ت ا���
 

 �������١٨١٢٢٢ا-,+ا��ت        :      ا����� �+�;�7 



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء�*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي � + � - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٦٦٠٥٨  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٢٢/٠٢/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  a�0 ا+��NIر�� / �Fآ� �.�ه�� �����

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ا�/�ه�ة -���F-  L��0رع ��H ا���)  ٤٩

  ٣٦  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS[ و - ٣٦ا����ر ��n�Iا  �RS��0 ����� ٣٦اوراق �RSت ا���و ���' ��  
 

ا���زل �>   -- ا-,+ا��ت        :      ��8 ا�7��� 56 ��ص ��3 ا�9'ان ا��'�12 ������ذج  
و�O+ه�  ١٥٦٤١٩ا����� �+�;�7 �������   -- آ���ت ا����� آ� ��3 �6ى  



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٦٦٠٦٠  

���  ! :ــــــــــــــــــر
 

٢٢/٠٢/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  a�0 ا+��NIر�� / �Fآ� �.�ه�� �����

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ا�/�ه�ة -���F-  L��0رع ��H ا���)  ٤٩

  ٣٦  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٣٦ا� -  �RS��0 ����� [ و اوراق���ر ��n�I٣٦ا �RSت ا���و ���' ��  
 

ا���زل �> آ���ت   -- ا-,+ا��ت        :      ��8 ا�7��� 56 ��ص ��3 ا�9'ان ا��'�12 ������ذج 
و�O+ه� ١٥٦٤١٩ا����� �+�;�7 �������   --ا����� آ� ��3 �6ى   



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ���ر�� وا����ذج ا�����������ة ا����ت ا�

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٦٧١٧٦  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١١/٠٣/٢٠١٨  

  :ا�%��$ �إ"� ���
  

 -- د�$� ����n�Iر ا�/�رى (���*�� د�$� ����n�Iر ا�/�رى ���ر ا����Fى) ش م م 
  �Fآ� �.�ه�� �����

  :'انــــــــــــــــــا���
  

 UHر ر�/3� ا+رض ( ٥ا�H ]$� ١٠ا��/�م ���ر ا�/�3��n�Iأ )3��0/� ا /  

  ٣٦  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RSر - ٣٦ا���n�I+ا  UHر �RS��0 ري ا�*ارد�/  ٣٦ا�
 

ا����� �+�;�7 �?  -ا-,+ا��ت        :      ��8 ا�7��� 56 ��ص ��3 ا-�'ان ا��'�12 ���:'رة 
��3 �6ى و(3 ا�'2? ا���دى   Mا���زل �> 6+ف ام  -  ٢١٨٨٥١ا����� ر�� 



����ز ����� ا���رة ا��ا���  
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا���5 أو إ��دة ا�23 ا����) أو ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٦٧١٧٧  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١١/٠٣/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

�Fآ� د�$� ����n�Iر ا�/�رى (���*�� د�$� ����n�Iر ا�/�رى ���ر ا����Fى)  
  �Fآ� �.�ه�� ����� --ش م م 

  :'انــــــــــــــــــا���
  

 UHر ر�/3� ا+رض ( ٥ا�H ]$� ١٠ا��/�م ���ر ا�/�3��n�Iأ )3��0/� ا /  

  ٣٦  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٣٦ا� -  UHر �RS��0 ري ا�*ارد�/  ٣٦ا+��n�Iر ا�
 

ا����� �+�;�7 �?  -ا-,+ا��ت        :      ��8 ا�7��� 56 ��ص ��3 ا-�'ان ا��'�12 ���:'رة 
��3 �6ى و(3 ا�'2? ا���دى   Mا���زل �> 6+ف ام  -  ٢١٨٨٥١ا����� ر�� 



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��� ر�� ��م ���� 
 

    ٠٣٦٧١٧٨  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١١/٠٣/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

�Fآ� د�$� ����n�Iر ا�/�رى (���*�� د�$� ����n�Iر ا�/�رى ���ر ا����Fى)  
  �Fآ� �.�ه�� ����� --ش م م 

  :'انــــــــــــــــــا���
  

 UHر ر�/3� ا+رض ( ٥ا�H ]$� /  ١٠ا��/�م���ر ا�/�3��n�Iأ )3��0/� ا  

  ٣٦  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٣٦ا� -  UHر �RS��0 ري ا�*ارد�/  ٣٦ا+��n�Iر ا�
 

ا����� �+�;�7 �?  -ا-,+ا��ت        :      ��8 ا�7��� 56 ��ص ��3 ا-�'ان ا��'�12 ���:'رة 
ا�'2? ا���دى ��3 �6ى و(M   3ا���زل �> 6+ف ام   -  ٢١٨٨٥١ا����� ر�� 
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291 
 

 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ءأي � + ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٦٧١٨٠  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١١/٠٣/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

�Fآ� د�$� ����n�Iر ا�/�رى (���*�� د�$� ����n�Iر ا�/�رى ���ر ا����Fى ) 
  �Fآ� �.�ه�� ����� --ش م م 

  :'انــــــــــــــــــا���
  

3� ا+رض ( �٥/�ر رUH اH ]$� ١٠ا��/�م ���ر ا�/�3��n�Iأ )3��0/� ا /  

  ٣٦  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٣٦ا� -  UHر �RS��0 ري ا�*ارد�/  ٣٦ا+��n�Iر ا�
 

ا���زل �> 6+ف   -ا-,+ا��ت        :      ��8 ا�7��� 56 ��ص ��3 ا-�'ان ا��'�12 ���:'رة 
 ٢١٨٨٥١ا����� �+�;�7 �? ا����� ر��  -3 ا�'2? ا���دى ��3 �6ى و(  Mام  



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٦٧١٨٢  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١١/٠٣/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

د�$� ����n�Iر ا�/�رى( ���*�� د�$� ����n�Iر ا�/�رى ���ر ا����Fى ) ش م م  
  ����� �Fآ� �.�ه�� --

  :'انــــــــــــــــــا���
  

 UHر ر�/3� ا+رض ( ٥ا�H ]$� ١٠ا��/�م���ر ا�/�3��n�Iأ ) 3��0/� ا /  

  ٣٦  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٣٦ا� -  UHر �RS��0 ري ا�*ارد�/  ٣٦ا+��n�Iر ا�
 

ا����� �+�;�7 �?  -ة ا-,+ا��ت        :      ��8 ا�7��� 56 ��ص ��3 ا-�'ان ا��'�12 ���:'ر
٢١٨٨٥١ا����� ر�� 
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ د��

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣١٦٥٤٥  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٠٩/٠٤/٢٠١٥  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  �Fآ� �.�ه�� ����� --�Fآ� ����� @�� ���NIن وا����� ش م م  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ا�/�ه�ة  -����� @��  - �Fرع �*I# ��2س ٤

  ٣٧  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS1  - ٣٧ا�RS��0 rت ا�*ارد��دون ^��ه� ���٣٧' ا�`�  
 



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٦٢٥٢٣  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٢١/١٢/٢٠١٧  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  ���ى ا���.�� - �Vد  -ا��� ��2 ا����L ��2 ا� �$?

  :'انــــــــــــــــــا���
  

٤١  UNOا� L0ا�/�ه�ة -ا� ��*ن  -ش ا  

  ٣٧  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٣٧ا� -  �RSت ا���دون ^��ه� ���٣٧' ��  
 

ا-,+ا��ت        :      ��8 56 ��ص ��3 ا-�'ان



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا������� ����ة

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٦٢٥٤٣  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٢١/١٢/٢٠١٧  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  �Fآ� ا��را�F- ��Kآ� �.�ه�� ����  -�Fآ� ا���ر ا�/�ر�� 

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ا|��رات ا����0 ا����Oة  -د0?  ٩٤٤٠ص.ب 

  ٣٧  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٣٧ا� -  ���Hك ا��ا+@�5ءات و��0ء ا+ �Iه�� sآ��K ت���� x/5ا+���0 ا����زل وا�
واk�ح ا�} ة ا��ى وادارة ا���اxV ����ت ���JK ا�} ة أو �*اد ا+@�5ءات ����ت 

ا���N*ر ����ت K\��� و����K ا����زل وا�����2ت ا����ر�� وا+�5�Iرات ا�}����I ا���@�� 
RVا������ ا�} ة ا��� x/5ا�����2ت ا����زل ا� ��$�Kو �@��kو ���Hا�} ة ا����� ا �

 x��Oا�} ة ا+~�ءة ا�} ة ا������ ا@%ارات ا� ��G�0�{Nات ا++ك ا�����K ��0}*اء
ا@%ارات ا����ن ا��3ق ا+ر�Sk ا��.*ر �3*ط ا+@�s�0 و�3*ط ا+ر�Iل � ل 

و^$x ا���z�K ?@�2# ا���2@? ����ت ا��� وا�.��Nة وا��ه�ن ا��ا�$? وا�`�ر�? 
nت ا����ا���2ء �� ����kو �/$�F�20 D�2م sk D�V K ا���دن ا�./��� وا+�5�Iرة ا���

 UHر �RS��0 وا����ر�� ���N.ت ا��N$�0٣٧@�5ء ا����   
 

 ١٨١٢٢٣ا-,+ا��ت        :      ا����� �+�;�7 �? ا����� ر�� 
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 و��1 ���0/) أو ا��.- أ ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٦٢٥٥٣  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٢١/١٢/٢٠١٧  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  �Fآ� ا��را�F- ��Kآ� �.�ه�� ����  -�Fآ� ا���ر ا�/�ر�� 

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ا|��رات ا����0 ا����Oة  -د0?  -  ٩٤٤٠ص.ب 

  ٣٧  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٣٧ا� - �K ت���� x/5ا+1��0 ا����زل وا� ���Hك أ��ا+@�5ءات و��0ء ا+ sآ�
 ����Kو ���\K ت��*اد ا+@�5ءات ���ا�} ة او  ����K ت��ح ا�} ة ا��ى ���kوإ
ا����زل وا�����2ت ا����ر�1 ا�H�� و��k@� و�K$�� ا�����2ت ا����زل ا�x/5 ا������ 

ا�} ة ا���1RV ا�} ة ا�����2 ��0}*اء ����Kات ا+I�ك ا�1�G�0�{N ا�} ة ا+~�ءr ا�} ة 
x��O ا@%ارات ا����ن ا��3ق ا+ر1Sk ا��.*ر �3*ط ا+@�s�0 ا������ ا@%ارات ا�

و�3*ط ا+ر�Iل � ل و^$x ا���z�K ?@�2# ا���2@? ����ت ا��� وا�.�r�N وا��ه�ن 
ا��ا�$? وا�`�ر�? و����k ا���2ء ����ت ا���F�20 D�2nم sk D�V K ا���دن ا�./��1 

   ٣٧ر��RS��0 1 رUH وا+�5�Iرr ا���$/1 �0@�5ء ا����$�Nت ا�.1��N وا����
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٧٠٥٧١  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٠٨/٠٥/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  �Fآ� �.�ه� 1�����F-  1آ� ��Fل ا��V/�� �$���� و ا�.���� (@�K *NI*رز )

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ا+��NIر�� -U.H ا��3ر�L  -�3 ا���) ��F - Oرع ا��2[ دا@��ل  ٦٣
  

  ٣٧  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RSى  - ٣٧ا��O2آ�2ت ا��/) ا��2ي وا���1 @��kح و�kت ا��ا���آ�2ت  -�� U�O5K- 
 �RS��0 LS.وا� s1 ا���اآ@��kو L�*�K٣٧  

 

ا����� �+�;�7   --   ا-,+ا��ت        :      ��8 ا�7��� 56 ��ص ��3 ا�9'ان ا��'�12 ������ذج
 �������٣٦٨٥٤٣



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء%ا ا��$# أو أي � + ��*ز ا����) �' ه - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٧٠٥٧٩  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٠٨/٠٥/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

? رزق   �� ���I *@�*س�اد  -ا�Vا  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

٢٠  #��F رع�F L� ع�Sرع ا��5- ا���ا^? ا����F- .0  د  - *ه�ج�� s�2����I /a$�0
  I*ه�ج -��ن I*ه�ج  -��د ��2 ا���ك 

  ٣٧  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٣٧ا� - ) �RS��0 رة ا�*اردة��  )��٣٧��ت ا�
 

ا���زل �>   -- ا-,+ا��ت        :      ��8 ا�7��� 56 ��ص ��3 ا�9'ان ا��'�12 ������ذج  
ا�1+ف آ� ��3 �6ى
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٧١٤٧٩  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٢٧/٠٥/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

 UI�H ?I�� ��O� L.O�-  دى�V- ��.ى ا������  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ا�/�ه�ة - ا���دى  -د�$�  ٢١٢ب ش  ٧

  ٣٧  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RSا� - ٣٧ا� �@��k �RS��0 د ا���و���  دون ^��ه� �K*�2�N٣٧ و ���' ا+�} ة و ا�
 

ا-,+ا��ت        :      ��8 56 ��ص ��3 ا-�'ان
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 ا�����������ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج 

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٧١٧٣٨  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٣١/٠٥/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

 1N��Fو (�$� ��O� ��O� ا���-   a�0ل ارا�@*�F�@��@ا *NKا L5آ*ر0*ر� �@���K- 
 �3�.0 ��k*K آ��F  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

٢  L��J�$� ا��و���   -أ  ���رات ا��5ق �/��O@��  -ا� �����ا�/�ه�ة -  

  ٣٧  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٣٧ا� -  �RS��0 �@��kح و�kت ا��1  ��٣٧RSل ا���� ?V١٢  
 

:      ا���زل �> ا�;��ن ا���رى    ا-,+ا��ت     



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا�23ا����) أو ا���5 أو إ��دة  ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٧١٧٧٤  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٣١/٠٥/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

 1N��Fو (�$� ��O� ��O� ل  -ا����@*�F�@��@ا *NKا L5آ*ر0*ر� �@���K a�0ارا- 
 �3�.0 ��k*K آ��F  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

٢  L��J�$� ا��و���   -أ  ���رات ا��5ق �/��O@��  -ا� �����ا�/�ه�ة -  

  ٣٧  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS1  - ٣٧ا�RS��0 ح وا����@� ا�*اردة�k+ت ا����٣٧  �RSل ا���� ?V١٢  
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٢٧٤١٧٣  

��ر�  : !ــــــــــــــــــ
 

٢٦/٠٤/٢٠١٢  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

�Fآ� �.�ه�� ����� ���2M �S/� �/�@*ن  -- �Fآ� V*داV*ن ��� ����K+ت ش م م 
 UHر ر��n�I+�١٩٩٧.��  ٨ا  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ج ا��O*ر ا���آ ى ����� ا�.�دس �L اآ�* �0��zV�O ا��� ة ٦٥/٣

  ٣٨  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

RS�٣٨ ا� -  �RS��0 ت ا�*اردة��دون ^��ه� ���٣٨' ا�`�  
 

 -ا-,+ا��ت        :      ��8 ا�7��� 56 ��ص ��3 ا-�'ان ا��'�12 ���:'رة 



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 و ا��.- أو��1 ���0/) أ ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  -  ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٦٣٧٧٩  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١٥/٠١/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

 DV*I �52آ� ا��F- آ��F ودة�O� 1��*R.� ذات  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

1�2 ���0�دى(  ٤  U�./K ا���@�* 0�I/� ا�/�ه�r) �F٤رع ا�.��� ا�5

  ٣٨  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٣٨ا� -  �RS��0 ا�*اردة D@��@+ت ا����٣٨  
 

 �������٣٦٢٦٢١ا-,+ا��ت        :      ا����� �+�;�7 



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٦٦٣٨١  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٢٧/٠٢/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  ?I ال ال  ��*�*�N�K ?S$آ� د��F-  �/2M ��G�Hو D.IJK ودة�O� ���*R.� آ� ذات�F
  ا�*+��ت ا����Oة ا+�����N -�/*ا@�L د��و��  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ا�*+��ت ا����Oة ا+�����N  -  ٤٨٠٩٨@*L�5�V درا�# K*رى ، ���L���5 ا ٥٧٢٥

  ٣٨  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٣٨ا� -  ��N$I�وا� ��N$.ت ا�+��K+ا-  ��N$I�وا� ��N$.ت ا�+��K+ت ا����- 
 ��N$.ت ا�+��K+ت ا��وا���2@�ت و�� ��K*ا�� (G�I�$� ?@و��N�+ل ا�Iا+ر ?��0

��ل V? ا+��Kل ��z@+�0 ا���/��� ا��.���ة �$.�xG وا��I�� ��N$I�-  ا�/��دة ��z@وا
وا+ر�Iل ا+���Nو@? �$�$*��ت ا��5`��  -وا@��z ا�/��دة ا+���  - @�# ا+��� 

 �����وا+ر�Iل ا+���Nو@? �$�$*��ت  -�$��آ�2 ا����Oآ� ��N2F �2 ا�sI�O ا+�? ا�
 ��z@ا ���O0 �/$�0�? ار�Iل  -و����ت ا+��K+ت ا����N$I  -ا���آ�2 ا����Oآ� ا���

 ���/K �23/�تK ?V ل���I�� ?K*ت وا��*ر وا���.) ا����*Iا��*ت وا���2@�ت وا��
/2}� و���� ا���آ�2ت وا�*k*ل ا�?  -ا��$*��ت Kا���آ�2ت و 'H*� aذ� ?V ��0

 �0 L� .���ة ا���آ�2ت ��� ا�3*ارىء  -ا���آ�2ت�و-  (�و5K`��  -وا�UH�M L ا�
وار�Iل ا��G�I) وا��*ر �0.���ة ا�sI�O ا��[ وار�Iل ا��$�Sت  -���� ا���آ�2ت 
 �RS��0 ���Hدون ^��ه� ٣٨ا��  

 

��S;"56 ا ���ت        :      ��8 ا�7�ا�+ا-,



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء��) �' ه%ا ا��$# أو أي � + ��*ز ا�� - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٧١٣٠٩  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٢٢/٠٥/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

 a@ا ،  ��*�*�NK زون��دا  - ا�S�@ ��+و L�@2/� �/*اM �.I�� ��N���آ1 ا�F  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ا�*+��ت ا����Oة ا+�����N -  ٩٨١٠٩وا��K ’ (K��I ’ L3�Fى ا��V* ان  ٤١٠

  ٣٨  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RSا�*�*ج - ٣٨ا� ��V*K  �2� ب*I�O�23/�ت ا�K1 وV�y�.ا��5\�) ا�� ��z@ا�? ا
ا+@��@��V*K D ا�*�*ج ا�? H*ا�� ا���2@�ت ��V*K ا�*�*ح �� r��`�.��L ا�? ا���2@�ت 

�$? ا+@��@V D? ���+ت �23K/�ت ا�*اH' ا�� ز و�23K/�ت ا�*اH' ا+��Vا~? 
 �RS��0 د وا�*اردة�  دون ^��ه� ٣٨وا���O*ى ا�n��? ا+0

 

  ��S;"56 ا ���ت        :      ��8 ا�7�ا�+٧٥٦٨٥٠٢ا����� �+�;�7 �������   --ا-,



��رة ا��ا�������ز ����� ا�  
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣١٤٣٢٩  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٢٥/٠٢/٢٠١٥  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  �Fآ� �.�ه�� ����� -�Fآ� �SI �$.���� ش.م.م 

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  UHر �/Fق ا+ر~?  - ٢*V ا��ور ا+ول - UHر ر�/��0٢٩  -  �@*.� ?S3� رع�F  
 -  ?Hا�� U.H- ا��� ة  

  ٣٩  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٣٩ا� -  �RS��0 ت ا�*اردة��وا��/) و���' ا�`� �S.ا����ت وا� U�z�K ت����٣٩ 
  دون ^��ه�( ����ا ����ت ا���R2 وا��\#2$ )

 



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 وا����ذج ا�����������ة ا����ت ا����ر�� 

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٢٣٤٣١  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٢١/٠٩/٢٠١٥  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

*د .� Uدى �$�) ا�0اه��V-  د*V ?Fد   -ار�V-  ��.ى ا������  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

�3Hا -ا���3/� ا������� ا+و�?  - 0١٣٠١٨$*ك  - ١١٢١٠ �����2*ر�  

  ٣٩  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٣٩ا� -  �RS��0 #�$\Kو �R2K٣٩  �RSل ا���� ?Vدون ^��ه� ٣٠،٢٩  
 

----ا-,+ا��ت        :      



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'أو إ��دة ا�23ا����) أو ا���5  ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٣٦٨٢٥  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١٥/٠٦/٢٠١٦  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

 LO3� 2*ب ا������O-ا�  �����.�ه��  �آ� �F  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

 �  ا���*��V  -����� ا�.�دات  -ا���3/� ا������� ا�.�0�  ٢/٧١٩١ا�/3

  ٣٩  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٣٩ا� -  �RS��0 'وا��*ز� �R2  V٣٠[ ���ل ا��RS  ٣٩ا��
 

��3 ا-�'ان ا��'�12 ���:'رة ا-,+ا��ت        :      ��8 ا�7��� 56 ��ص 



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٣٦٨٢٦  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١٥/٠٦/٢٠١٦  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  �Fآ� �.�ه��  �����  -ا������ �LO3 ا�2O*ب 

  :'انــــــــــــــــــا���
  

 �  ا���*��V  -ا�.�دات  ����� -ا���3/� ا������� ا�.�0�  ٢/٧١٩١ا�/3

  ٣٩  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٣٩ا� -  �RS��0 'وا��*ز� �R2  V٣٠[ ���ل ا��RS  ٣٩ا��
 

ا-,+ا��ت        :      ��8 ا�7��� 56 ��ص ��3 ا-�'ان ا��'�12 ���:'رة 



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٦٣٨٦٦  

��ر�  : !ــــــــــــــــــ
 

١٦/٠١/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

 �$��Nا��� ��Gد ا��و�? �$�����ت ا�\%ا�OK+آ� ا�F -- ����� .�ه���آ� �F  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ا���*��V  -��آ  ��*ف  -- ����� ا�.�دات  --ا���3/� ا������� ا+و�?  ١١/٦٦

  ٣٩  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RSت ا�� - ٣٩ا����� �RS��0 وا��\$�# ا�*اردة �R2٣٩  �RSل ا���� ?V٢٩  
 

و�O+ه�  ١٨٧٨٧٢ا-,+ا��ت        :      ا����� �+�;�7 �? ا����� ر�� 



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٦٣٨٧٩  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١٦/٠١/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

D.I�K وx2M ��G�H  -. م . م �Fآ� ذات �. ���*R��Oودة ����ت اآ��I? ��3/� ��ة ذ 
  �/*ا@�L دو�� ا+��رات ا����0 ا����Oة 

  :'انــــــــــــــــــا���
  

، أ0* �2? ، ا+��رات  ٧٦٩٦١٣ج ، ص. ب  ٨٠٢، �s�N  ٦، ��2? رUH  V *K٥٤*ر 
  ا����0 ا����Oة

  ٣٩  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RSا�.�.�ة  - ٣٩ا�  ، (G�Iوا�� 'G�y2ت @/) ا����0ت ، ���V? ا�LO5 ، ا��/) ��0
�/*د ا��/) ا��O2ى ،  -ا�U�$.K-  LS.��0 LO5 ا�U�$.K ، 'G�y2 ا�s$3��0 'G�y2 ا����2ى 

 'G�y2ا� L� `K-  #�$\K ، ا��.�*د��ت ?V L� `ا��3ود ، ا�� U�$.K ، '$.ا� #�$\K
 UHر �RS��0 'G�y2دون ^��ه� ٣٩ا�  

 

------��ت        :      ا-,+ا



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٦٦٧٨٣  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٠٥/٠٣/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

�Fآ� ذات �. ���*R��Oودة D.IJK و�F-  ��G�Hآ� M$�2ت �$���رة ا���� وا��/�و+ت 
 D�*Nدو�� ا� L�@2/� �/*اM  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  دو�� ا�D�*N   ٣٥٤٥٦ا�����   ١٥٦٠٠ص ب 

  ٣٩  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RSا�2/���  - ٣٩ا� U�$.K ، 'G�y2ا� U�$.K ، ��%^+ا (�k*K ت���� ، (�k*ت ا������
) UHر �RS��0٣٩(  

  
 



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٦٧٧٣٤  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١٩/٠٣/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

�3H دو�� L�@2/� �/*اM ��G�Hو D.I�K ودة�O� ���*R.� آ� ذات�F �3H #5آ� اآ��F  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ا��و�� , �3H ٢٢٥٥٠ص . ب 

  ٣٩  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RSا��/) ا� - ٣٩ا� , �S.�2ت ا��K�K , 'G�y2و @/) ا� #�$\K , (/�2ت ا���K�K , ي*�
ا�3�ت ,�2�K�Kت ا����ت ا�.����� ,��  ا��/��� �$.�S , ����ت ا��2دي ا�.��' , 

 �RS��0 (/���0 �/$دون  ٣٩@/) ا��.�L��V , ��*زات ا�.K , �S و�� ا��$*��ت ا���
  ^��ه�

 

-----ا-,+ا��ت        :      



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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�� �ت ا����ر�� وا����ذج ا�����������ة ا�

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٧٠٥٠٤  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٠٧/٠٥/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

��V �0*2�����I�� ?$اد وا������ وا��*آ��ت ا����ر��  �$�*اد  - ?$�  ��V��O*د �$? 
 �{�R2Kو ��Gدى  -^%ا�V-  ��.ي ا������  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  / �$? ��O*د �$?  ا�/$�*a$�0 ��0 -��آ  ا�/���M ا�`����   -� �0 ا������   

  ٣٩  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٣٩ا� -  �RS��0 #�$\K و �R2Kت  ٣٩�RSل ا���� ?V٣١،  ٣٠،  ٢٩  
 



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  '�) أو ا���5 أو إ��دة ا�23ا��� ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٧٠٥٦٥  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٠٨/٠٥/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

�$� ��/��Vل ا��F آ��F( رز*K *NI�@) ����.-��� و ا� �����.�ه�1 �آ� �F  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ا+��NIر�� -U.H ا��3ر�-  L��3O ا���)  - �Fرع ا��2[ دا@��ل  ٦٣
  

  ٣٩  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RSا����ت ا�.�����  - ٣٩ا� U�z�K-  �S.اآ� ا�%K  �� ت���3  -��Iا��/) 0*ا
ا�LO5  - �/*د ا��/) ا��O2ى  - ��/) 0*ا�3I ا�/*ارب وا��`*ت وا�.LS ا -ا��2رات 

 LS.��0 -  ي�O2ا��/) ا�-  LS.د ا��Fار -  L��V�.ا�� (/@-  LS.ا� U�*K ا��دة-  (��OK
 �{\��SKو LS.ا�-  �����I sK�N�-  Lوا�$��*ز� r��+ت @/)  -ا��/) 0.��رات ا����

 L��V�.ا���آ�2ت  -ا�� ����K- ا*Vا  �� �RS��0 ��\$� �����I ٣٩ج  
 

ا����� �+�;�7   -- ا-,+ا��ت        :      ��8 ا�7��� 56 ��ص ��3 ا�9'ان ا��'�12 ������ذج  
 �������٣٦٨٥٤٧



ا�������ز ����� ا���رة ا��  
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٧٠٥٦٨  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٠٨/٠٥/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  �Fآ� �.�ه� 1������V-  1/�� �$���� و ا�.���� (@�K *NI*رز ) �Fآ� ��Fل ا

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ا+��NIر�� -U.H ا��3ر�-  L��3O ا���)  - �Fرع ا��2[ دا@��ل  ٦٣
  

  ٣٩  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٣٩ا� -   UHر �RS��0  ر��*Kو L� `Kو �R2Kل  ا��*اد ا�\%ا ٣٩@/) و��� ?V ��G
 �RS��0 ٣٠ -٢٩ا�*اردة  

 

ا����� �+�;�7 �?  -ا-,+ا��ت        :      ��8 ا�7��� 56 ��ص ��3 ا-�'ان ا��'�12 ���:'رة  
٣٦٨٥٤٤ا����� ر�� 



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء# أو أي � + ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$ - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٧٠٥٦٩  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٠٨/٠٥/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

�F آ��F ( رز*K *NI�@) ����.و ا� ����$� ��/��V1  -�ل ا����.�ه�1 �آ1 �F  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ا+��NIر�� -U.H ا��3ر�-  L��3O ا���)  - �Fرع ا��2[ دا@��ل  ٦٣
  

  ٣٩  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٣٩ا� -  UHر �RS��0 ر��*Kو L� `Kو �R2Kل ا��*اد ا�\% ٣٩@/) و��� ?V ا�*اردة ��Gا
 �RS��0٣٢ - ٣١  

 

ا����� �+�;�7 �?  -ا-,+ا��ت        :      ��8 ا�7��� 56 ��ص ��3 ا-�'ان ا��'�12 ���:'رة 
٣٦٨٥٤٥ا����� ر�� 



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٧٠٥٧٠  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٠٨/٠٥/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

F آ��F ( رز*K *NI�@) ����.و ا� ����$� ��/��V1  -��ل ا����.�ه�1 �آ� �F  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ا+��NIر�� -U.H ا��3ر�-  L��3O ا���)  - �Fرع ا��2[ دا@��ل  ٦٣
  

  ٣٩  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٣٩ا� -   �RS��0 ر�� ا������ت ا�*اردة*Kو L� `Kو �R2K٣٤@/) و �k��  �G��.ا�
 �RS��0 ت��وه%ة ا�`� L٣٩وا��2¼ وادوات ا�����  

 

ا����� �+�;�7   -- ا-,+ا��ت        :      ��8 ا�7��� 56 ��ص ��3 ا�9'ان ا��'�12 ������ذج  
 �������٣٦٨٥٤٦



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 �����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٧٠٥٧٣  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٠٨/٠٥/٢٠١٨  

  :ا�%��$ "� ����إ
  

  �Fآ1 �.�ه� 1�����F-  1آ� ��Fل ا��V/�� �$���� و ا�.���� (@�K *NI*رز ) 

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ا+��NIر�� -U.H ا��3ر�-  L��3O ا���)  - �Fرع ا��2[ دا@��ل  ٦٣
  

  ٣٩  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RSت ��   - ٣٩ا���ا����ت ا�.����� �� U�z�K �S.اآ� ا�%K-  �2راتا��/) 0*ا�3I ا�
ا��/) 0*ا�3I ا�/*ارب وا��`*ت وا�.LS �/*د ا��/) ا��O2ى ا�LS.��0 LO5 ا��/) 

 sK�N� �{\��SKو LS.ا� (��OK LS.ا� U�*K ا��دة L��V�.ا�� (/@ LS.د ا��Fي ار�O2ا�
آ�2ت ��  �����I ا��/) 0.��رات ا+��r وا�$��*ز�L ����ت @/) ا��.�����K L��V ا���

 �RS��0 ��\$� �����I اج*Vدون ^��ه� ٣٩ا  
 

ا����� �+�;�7  - ��8 ا�7��� 56 ��ص ��3 ا-�'ان ا��'�12 ������ذج  -ا-,+ا��ت        :      
�٣٦٨٥٤٧? ا����� ر�� 



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٧٠٥٧٧  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٠٨/٠٥/٢٠١٨  

  :ا�%��$ � ����إ"
  

  �Fآ� �.�ه� 1�����F-  1آ� ��Fل ا��V/�� �$���� و ا�.���� (@�K *NI*رز ) 

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ا+��NIر�� -U.H ا��3ر�-  L��3O ا���)  - �Fرع ا��2[ دا@��ل  ٦٣
  

  ٣٩  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٣٩ا� - K  �� ت��ا����ت ا�.����� �� U�z�K �S.�2رات  -%اآ� ا�ا��/) 0*ا�3I ا�
ا��/) 0*ا�3I ا�/*ارب وا��`*ت وا�.LS �/*د ا��/) ا��O2ى ا�LS.��0 LO5 ا��/) 

 sK�N� �{\��SKو LS.ا� (��OK LS.ا� U�*K ا��دة L��V�.ا�� (/@ LS.د ا��Fي ار�O2ا�
�2ت ��  �����I ا��/) 0.��رات ا+��r وا�$��*ز�L ����ت @/) ا��.�����K L��V ا���آ

 �RS��0 ��\$� �����I اج*V٣٩ا  
 

ا����� �+�;�7 �?  -ا-,+ا��ت        :      ��8 ا�7��� 56 ��ص ��3 ا-�'ان ا��'�12 ���:'رة 
  ٣٦٨٥٤٧ا����� ر�� 



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٧١٧١٩  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٣١/٠٥/٢٠١٨  

  :$ا�%�� إ"� ����
  

 1N��Fو (�$� ��O� ��O� ل  -ا����@*�F�@��@ا *NKا  L5آ*ر0*ر�  ������K a�0ارا- 
 �3�.0 ��k*K آ��F  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

١٢  L��J�$� 1 ا��و��1  -���رت ا��5ق/��Oا�-  ��@ �����-  rا�/�ه�  

  ٣٩  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS�0 - ٣٩ا� rت ا�*ارد��1 ���' ا�`�RS�٣٩  1RSل ا���� ?V١٧  
 

ا-,+ا��ت        :      ا���زل �> ا�;��ن ا���رى 



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 �.- أو��1 ���0/) أو ا� ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٧١٧٤٠  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٣١/٠٥/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

 1N��Fو (�$� ��O� ��O� ا���- *�F�@��@ا *NKا L5آ*ر0*ر� �@���K a�0ل ارا�@- 
 �3�.0 ��k*K آ��F  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

٢  L��J�$� ا��و���   -أ  ���رات ا��5ق �/��O@��  -ا� �����ا�/�ه�ة -  

  ٣٩  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٣٩ا� -  �RSت ا�����٣٩  UH1 رRSل ا���� ?V١٧  
 

(3 ا�'2? ا���دى  1�H+ف ا�b ا-,+ا��ت        :      ا���زل �> ا�;��ن ا���رى و�> ا



�ز ����� ا���رة ا��ا������  
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٧١٧٦٥  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٣١/٠٥/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

 1N��Fو (�$� ��O� ��O� ا���-  L5آ*ر0*ر� �@���K a�0ل   -ارا�@*�F�@��@ا *NKا- 
 �3�.0 ��k*K آ��F  

  :ان'ــــــــــــــــــا���
  

٢  L��J�$� ا��و���   -أ  ���رات ا��5ق �/��O@��  -ا� �����ا�/�ه�ة -  

  ٣٩  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٣٩ا� -  UHر �RS��0 ت ا�*اردة��ت  ���٣٩' ا�`��RSل ا���� ?V١٧و  ٧و  ١٢  
 



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء�' ه%ا ا��$# أو أي �  + ��*ز ا����) - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٦٦٣٨٢  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٢٧/٠٢/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  ?I ال ال  ��*�*�N�K ?S$آ� د��F-  �/2M ��G�Hو D.IJK ودة�O� ���*R.� آ� ذات�F
  ا�*+��ت ا����Oة ا+�����N -�/*ا@�L د��و�� 

  :'انــــــــــــــــــا���
  

٥٧٢٥  L���5��� ، رى*K #درا� L�5�V*@٤٨٠٩٨ا  -  ��N���+ة ا�Oا�*+��ت ا���  

  ٤٠  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RSا��*اد  - ٤٠ا� ����ا�����' ا���`�� �$.$' ����s$M sI و�*ا�Skت  -�
 L���+ا -  s$3� �/Vآ� و�Oا���آ�2ت ا��� ��z@وا�����' ا��`�� +� اء وا

 L���+ت ا�Sk*ا�و-  s$3� �/Vو ��ا���/� xG�.ة ا����.� ��z@+ ��`ا�����' ا���
  L��٤٠ وا�����' ا+~��RS��0 ?V رUH و�*ا�Skت ا+�

 

��S;"56 ا ���ت        :      ��8 ا�7�ا�+ا-,



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٢٥١١٠٧  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٢٣/٠٩/٢٠١٠  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

�Fآ� �.�ه��  - �Fآ� ��آ  ا�/�ه�ة ا����? وا�.���? ( آ���و��5����Vل ���I ) ش م م
( �����  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

 U3/�$� ا����� x��3اد  -اول ا���I*Kا+و-  �S�$`ا�/�ه�ة  - ا�  

  ٤١  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٤١ا� -   s�%{وا�� U�$ا+@�35 ا����~�� وا���V�/n  -ا�����V  -ا���ر�s  -ا��
 �RS��0 ��V�/nرض ا��  ه�دون ^�� ٤١وا��

 

و�O+ه� ٢٣٥٤٨١ا-,+ا��ت        :      ا����� �+�;�7 ������� ر�� 



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ��ذج ا�����������ة ا����ت ا����ر�� وا��

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٤٥٧٢٨  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١٠/٠١/٢٠١٧  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

 s3*�� وا���ر��$� ?��Kا��I+آ  ا�`$�� ا��ا��� ��2 ا�*ه�ب ا��� ���زى - ��O�  
  �Vدى  -

  :'انــــــــــــــــــا���
  

٨  L.�� @*ر ا����?  - ����ا���� ة  -ا��ا0'  - U.H s�N�- ر����NI+ا  

  ٤١  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٤١ا� -  �RS��0 ت ا�*اردة�����٤١' ا�`�  
 

ا-,+ا��ت        :      ا���زل �> آ���ت ا����� آ� ��3 �6ى 



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  '��دة ا�23ا����) أو ا���5 أو إ ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٥٥٨٧٠  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٢٢/٠٨/٢٠١٧  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

   ?I ال ال D�����K��@ارز ا@��اآ��# ا �I-   ���*R.ودة ا���O� آ��F  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

�r�O ا�*+��ت ا�� - ٨٩١٠٩@��Sدا  -+س ���Vس  -ون �I ارز �0+س درا�#  
 1�N���ا�  

  ٤١  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RSز��*  - ٤١ا��Nب ا������ت ا�$s ( ا��/���ة )  - ا�$s ( ا��/���ة ) و����ت ا�
وه?  -����ت ا�����V*K-  1�V ا���ب ا+���Nو@��  - ا����S$�� و����ت ا��ب ا��Nز��* 

� L� D@��@+و@�� �$? ا��N�+ب ا�2*آ� ا��ل �}�ز آ��K*�2 او �N2Fت ��V*K ا�
��V*K ا���ب �$? ا+@��@ D�L  -ا��*اk) ا+�����? او �23K/�ت ه*اK# ا��*�0) 

 ?$Sا� DH*ا� ]V U�K ]ا�� ��$��Sز��* ا���Nب ا��وه? ��2 ا���2* و��2  -@*��� ا�
��x2I  و���' - ا�2*آ� وا��ب B+ت ا�/��ر 3/0' ا��/� وا��ب ا����S* وا��ب ا��Nز��* 

 #Kا+�����? و��2 ه*ا (kت ا��*ا�N2F �2و� ������ �K*�2آ� �N2F �2� 1$/@ U��
 ��*�Oو@�� ا����N�+ب ا�ا��*�0) وا��} ة ا+���Nو@�� ا�5`��� وأ@��z ا��

$*��ت ا�$s (  -����ت ا��Nز��* ا���F�2ة �$? ا+@��@D  -و�23K/�ت ا���ب � ��V*K
0 x$�� ���V ( ة��ا��/� �{$? و���Sا� DH*ا� ]V U�K ]ا�� ��$��Sا�/��ر ا�� s`���ت �

��N2F �2 آ��K*�2 ������ و��N2F �2ت ا��*اk) ا+�����? و��2 ه*اK# ا��*�0) 
 ��*�Oو@�� ا����N�+ب ا�U�z�K وإدارة  -وا��} ة ا+���Nو@�� ا�5`��� وأ@��z ا��

� �K*�2آ� �N2F �2� ��$��Sاء ا���z0/�ت ا���.� (kت ا��*ا�N2F �2و� �����
ا+�����? و��2 ه*اK# ا��*�0) وا��} ة ا+���Nو@�� ا�5`��� وأ@��z ا���ب 

 ��*�Oو@�� ا����N�+ا-  ¢Oب ا��U�z�K وإدارة ا��ور��ت وا��.�0/�ت و^��ه� �L ا�
��N2F �2 آ��K*�2 ������ و��N2F �2ت ا��*اk) ا+�����? و��2 ه*اK# ا��*�0) 

��V*K ا��ب  -ا+آ��و@�� ا�5`��� وأ@��z ا���ب ا+���Nو@�� ا���O*�� وا��} ة 
 D@��@+ة �$? ا�F�2ا�� �K*�2�Nة �$?  -ا��F�2� �K*�2�Nب ا����V*K ��ا�� ا�

 �K*�2�Nب ا��$��V*�0 x ا��� ���V ت��*$��V*K ا��ب ا��K*�2�N  -ا+@��@D و��V*K ا��



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  '��دة ا�23ا����) أو ا���5 أو إ ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 - �Fة �$? ا+@��@D ��2 0*ا�N2F ?$� �0 ا+@��@D و��V*K ا�$s ( ا��/���ة ) ��2
 �{�V L���`�.�$� LN�� ]ا~�� ا����V+ت ا�R�2ا� ��V*K ���*@ L� ��{�Vت ا�����ا�`�

 1�Vاغ وا����Sا� DHء و�yHم و����I+ب ا+������� �^�اض ا�ا�� (��S�L ��ل ا��
-  ?@*� S�$1 ا���Vت ا�����ب وا -��� -��.�0/�ت �^�اض ا���U�z�K 1�V وs�K�K ا��

 rذآ� x2I ��0 x$�� ���V �5ر���I+ت ا���5رات وا�`��I+ت وا��*$  ����ت ا��
 

ا-,+ا��ت        :      ا���زل �> �S��? ا����� آ� ��3 �6ى 



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٦٢٥٥٤  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٢١/١٢/٢٠١٧  

  :ا�%��$ "� ����إ
  

  �Fآ� ا��را�F- ��Kآ� �.�ه�� ����  -�Fآ� ا���ر ا�/�ر�� 

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ا|��رات ا����0 ا����Oة  -د0?  ٩٤٤٠ص.ب 

  ٤١  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RSت ا�����#  - ٤١ا���1 ���Vت ا�����و�� U�$����ت �$*��ت �L ا���1�0 وا��
�رض) U�z�K ا��وض ا@��ج ا��وض ا��.���1 ��اxG ا���ه? ا��.$�1 (��ض و�

��  ا��/��� �$�وض ا��.���1 ����ت ا��.�Nات ا����~���V*K 1 ��اxV ا�.��� 
����ت ا��*ادى "�$��1�V او ا��$�U " ����ت ا���*�� ا���H? ا���1�V ا�.��ك ��ض 

�K ت ا+ورآ.��ا��1 ���/�I*� ت���H 1�� ت��$�n�K وض�U�z ا�SO�ت ا��ا1�H وا�
 UH1 رRS��0 U{  ٤١ا+@��ج ا��.��? و���

 



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ���0/) أو ا��.- أو��1  ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٦٤٢١١  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٢٢/٠١/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

 rن ���د���V '��.و@�5   -��2 ا��*�*د ��2 ا� L��/K��0 +��اد و�ا���I.� ا�
  ���ي ا���.�� - �Vدى   - ��2رات ا��S.��  ا+�

  :'انــــــــــــــــــا���
  

١٨    ا��� ة -ا���F-  ]Hرع �O[ ا���L ا0* ا�

  ٤١  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٤١ا� -  �RS��0 ا�*ارد U�$  ٤١��آ  �Kر�2? و ا��
 

ا���زل �>   -- ������ذج   ا-,+ا��ت        :      ��8 ا�7��� 56 ��ص ��3 ا�9'ان ا��'�12
وا���زل �> ا�;��ن ا���رى   --ا�1+وف (W ا�'2? ا���دى  



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٦٤٤٨١  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٢٨/٠١/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  ��*�*�NK زون��ا-  a@ا-   L�@2/� �/*اM ��G�Hو D.I�K .�ه���آ� �Fدا�S�@ ��+و  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ا�*+��ت ا����Oة ا+���1�N K��I٩٨١٠٩) وا��K-  L3�Fى ا��V*  ان  ٤١٠

  ٤١  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٤١ا� -  ��V*K 1؛�V����0 �/$��V*K ا��*ر �L ا|@��@D؛ ��V*K ا��$*��ت ا���
0�H ��^) D@��@|و@�� ��2 ا��N5*رات إ���و@��، ��N�|ا s�N؛ @�5 ا�((� ��$� �$

ا����ت وا��ور��ت؛ @�5 ا��*اد �$? و�G�I ا���2@�ت ا��\���M.�� أو ا�����2؛ @�5 
ا��*�I/? ��2 ا|@��@D؛  ��V*K�Uy� 'H* ا��$*��ت وا��*ت وا���5*رات وآ) �� 

V*K ،1�Vوا��� U�$�� ا��$*��ت ��$1�V����0 x؛ ��V*K ا���2ر وا��$*��ت V[ ���ل ا��
 ��V*K ا+�����[؛ (kت ا��*ا�N25�2 ا�� ��@*� S$ا�� ��م وا��2ا�V1 وا��Vا��� L�

ا��*ر �L ا|@��@D؛ ����ت ا��$*��ت ا�����OK ،��{�Vً�ا، �V ��V*Kص ���2دل 
ا��$*��ت وا���Oد��ت J50ن ���*�� آ��2ة �L ا��*~*��ت �x��M L ا���اث 

 �$Iت ا�����*$��V*K ،���2��0 ا��$*��ت وا���ا��ت وا��*��kت ا���O وا��
 ]V ت��*$ا�V ���`5[ ���ل ا����N2F �2� 1�Vت ا+��K+ت ا������؛ ��V*K ا��

���ل ا��*�I/? وا�s�N وا�V�م وا��*ر ا����Oآ� وا���ب و�s ا��SMل وا�.$' 
�L ا�.$'  ا����~�� وا|���Nو@��ت وا��وض ا��/����� ���دة ا�*�G�I و^��ه�

 �2� �/2.� �$�.� ���I ���0ا ��V*K ،ً�ا��OK ؛��{�Vت ا�����؛ ا�`��N${�.ا��� ��� وا��
ا|@��@V D[ ���ل ا��*�I/? وا�s�N وا�V�م وا��*ر ا����Oآ� وا���ب وأ��ب 

ا��SMل وا�.$' ا����~�� وا|���Nو@��ت وا��وض ا��/����� ���دة ا�*�G�I و^��ه� 
$/� �L ا�.$' ا�����K��k*ت وا��/����ت وا����� ��� وا��.�}$�N؛ ��OKً�ا، U��/K ا���ا�

�I*���0/? وا�s�N وا�V�م وا��*ر ا����Oآ� وا���ب وأ��ب ا��SMل وا�.$' 
ا����~�� وا|���Nو@��ت وا��وض ا��/����� ���دة ا�*�G�I و^��ه� �L ا�.$' 

�{�Vت ا�����؛ ا�`� �N${�.ا��� ��� وا�� ��K*ا����ل ا�� L� أ� اء ��V*K ،ً�ا��OK ،�
ا��.�$� �.2/� ��2 ا|@��@D؛ @�5 ا�s�N وا����ت وا��ور��ت وا����ل ا�د��0 

 ���Iو ��G��و ���I أ���ل ��V*K ؛��Gا��� ��وا����ل ا�.��� وا����ل ا�.�
*K؛��N$I�ت ا��N25ا� x��M L� (� ��$� �$0�H ��^ �/2.� �$�.� ��G�� ب���V أ�

ا��K*�2�N ��2 ا|@��@D وا�/�� ا����S$�� ��2 ا|@��@��V*K ،D ا��$*��ت وا���2ر 
 UI�0 U�$وا��/�+ت وا��$�/�ت V[ ���ل ا��$�U وا���I.�ت ا��$����؛ ����ت ا��

0� ��2 ا|@��@V D[ �*~*��ت ا���اث  L� U$ا���ر�{ V[ ا��S*ل ا��را��I وا��
U�$وا���ر�- وا�$\� وا��S*ن ا��Oة وا����~��ت وا����ل وا�$*م  ا���ر�� وا��

 ����$K ت��؛���S.$Sوا� }Sا�� U$ن و�*�Sوا����~� وا� �V�/nوا� ���*�*�Nوا�}*ا��ت وا��
NF ]V ��$��SK) ا��$�U ا�/�UG �$? ا�I�O*ب وا��$�U �0.���ة ا�I�O*ب V[ �*~*��ت 

�$\� وا��S*ن ا��Oة وا�دب وا����~��ت وا����ل ا���اث ا���ر�� وا��$�U وا���ر�- وا



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

وا�$*م وا�}*ا��ت وا���N*�*��� وا��V�/n وا����~� وا��S*ن و�$U ا��S{، وا��S.$S؛ 
وا�`���ت ا��$���� وا���V ��{�V[ ���ل ا�2_ ا|ذا�[ وا�2_ ا�N25[ وا��2ا�� 

����ل ا��*��K ا��.���ة ا��[ L�y�K ا���2ر وا��$�/�ت V[ ���ل ا��*�I/? وا
وا�s�N وا��.�ح وا����ل ا�د��0 وا���اث ا����~�� وا�@�35 ا����V}�� وا�@�35 
ا����V}�� وا�32*+ت وا�LS وا���H، وا��*�I/?، وا���رض، وا����~�، وا�@���، 

وا|ذا��، وا�N*�����،وا��.�0/�ت، وا����ل ا�����2 وا���ب وا��}���@�ت 
xGا�Oآ�  وا�����# وا��Oم ا���*Iوا���5 وا�� ��/�I*ت ا���SOوا� ��V�/nوا���اث ا�

 LN�� ]دة ا���وا���اث ا���ر�� وا�ز��ء وا��وض ا��/����� ذات ا�*�G�I ا���
ا�*k*ل إ��}� ��2 ا|@��@D أو أ�} ة ا��K*�2�N ا���ىJ52ن �N2Fت ا+��K+ت؛ 

�.K ت��1 ا|ذا�[؛ ���Vإذا�[؛ ا��� ��ت ��2 إ@��ج �0@���*$�) ا+�I*د�*؛ ��V*K ا��
�ب؛ ���H ��V*Kة ��0@�ت ��� �K*�2�Nت ا����.OKو �K*�2�Nب ا���J0 �/$ا|@��@D ا���

 �2� (��O�$� �$0�/ا� ��^ ?/�I*ا�� UyK �{�V _O2$� �$0�H D@��@|1 ��2 ا�Vا���
�ت وا���2ر ا|@��@D وا��� ا���H[ ا���، ا��$�Sت ا��*��K ا��[ UyK ا�s�N وا���

 x2I ��0 �/$وا��$*��ت؛ ��V*K ا��$*��ت، وا�`���ت ا+�5�Iر�� وا��*��}�� ا���
.rذآ�  

 

��S;"56 ا ���ت        :      ��8 ا�7�ا�+ا-,



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي � +  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٦٧٧٥٦  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٢٠/٠٣/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  � �L ا@�.���*ت ال K? دى �Fآ� �.�ه�� D.I�K و2M ��G�H/� �/*ا@�I L*�.�اآ�

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  K�2V*{ا �0٦٣٠٠ه��.�*I زج  

  ٤١  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RSت  - ٤١ا���و ���' ا�`� ��V�/n1 و ا+@�35 ا����~�� و ا��Vو ا��� sو ا���ر� U�$ا��
 �RS��0 دون ^��ه� ٤١ا�*اردة  

 

-----ا-,+ا��ت        :      
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٦٩٤١٦  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١٦/٠٤/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  ���ى ا���.��-�Vد - أ��� ���� �Vروق ��S? ( ��Fة ا�$��*ن )

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ا���3/� ا��ا0� ب ا�O? ا���n_ ا����' ا�`��{ �F٢٧رع  ���٣٢رة 

  ٤١  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٤١ا� -   �RS��0 ت ا�*اردة�����٤١' ا�`�  
 



ا���رة ا��ا���� ���ز �����  
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 ����ر�� وا����ذج ا�����������ة ا����ت ا

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٧١٧٨٤  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٣١/٠٥/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  ه��F 1�@��2� 1آ� �.�  -�Fآ� اورآ�� 

  :'انــــــــــــــــــا���
  

 (�S�� 1���0{ ا���س ا�}�اوى  ٥�Gا�� r13  - ��د�*O��2ن  -��0وت  -ا���  

  ٤١  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS1  - ٤١ا��Vا��.$�� وا���-  ��V�/nت ا����~�� وا��M�5ا����5ت ا����~��  -ا�� ��V*K- 
����I+�0 �k�`ا����5ت ا� ��V*K وا���ر��ت ا����~��  - م s��ادارة ا��-  Lآ��وا+

����ت ا�*اض ا�.���2 ( ا��.$��  -ادارة ا�*اض ا�.���2  -ا��`��� ����ب 
����K ا��������K-  s ا����s وا���ر��ت ا����~��  -وا���1�V وا����~� ) 

( ا���ر�s ����ت ا��*ادي ا����~��  -U�z�K وا�H�� ا�SO�ت ا��*�I/��  - ا����~�� 
$�U ا����ر�L ا����~��  - �$��zV�O �$? ا���O و�$? ا�$���H ا��2@�� ) K-  ��@�2ا�����0 ا�

 ��{�Vا+��اث ا��� U�z�Kو x$3ا�}*اء ا� ?V ��~ا+��اث ا���� U�z�K-  ا���2ر��ت U�z�K
 1�Vاو ا��.$�� او ا��� U�$��ء U�z�K ��وض ا+ز -U�z�K �.�0/�ت ا����ل  -V? ���ل ا��

 1�Vت ا��.$�� وا������\� -  ( 1�Vا��.$�� وا��� ) ��$�$ا��*ادى ا�-  �RS��0 �Hت ا���ا����
  دون ^��ه� ٤١

 



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'و ا���5 أو إ��دة ا�23ا����) أ ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٢٩٢٨٢٨  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١٨/٠٩/٢٠١٣  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

آ� �.�ه�� ����S و2M ��G�H/� �/*ا@�L و+�� - �F����I آ�رد ا@��@�F*@�ل ا@N*ر0*ر���� 
  د��و��

  :'انــــــــــــــــــا���
  

ا�*+��ت ا����Oة  ١٠٥٧٧- �5K�0 ، D���I }�5K�0٢٥٠٩{ ، @�*�*رك ٢٠٠٠
 ��N���+ا  

  ٤٢  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS0}�؛  - ٤٢ا� �/$ا�����O) ا�`���ت ا�$��� وا���N*�*��� وا�O2_ وا�����U ا���
ا������� و����ت ا�O2*ث، وU���K، و3K*��، و��k@� و��OK_ أ�} ة ا�I�O*ب 
وا��2����ت، و��V*K ا+�I`�ام ا���DH �$�2����ت ا�\�� ا�/���O�$� �$0) وا���23/�ت 

�) وإ�\�ء ا����د�H و ا+����دات ا��V ���H[ ���ل أ�} ة SKن، و�N� ���OKدارة، و|
، وU���K، و3K*��، و��k@� و��OK_ أ�} ة ا�NFC ( �K*�2�Nا+��Kل ا�/���2(

 _��OKو �@��k3*��، وKو ،U���Kو ،��*�Oا�� ���Hا���23/�� ���} ة ا�� ��وا��2ا
�0ا�� ا���O�$� �K*�2�N) و�0ا�� ا���23/�ت �$}*اK# ا��/��� و^��ه� �L ا��} ة 

�*ز ا�/.���، ا�����H ا��[ �`�.�$� ��.K��k*��0 L*ل إ�? آ*0*@�ت، UG�.H، ر
 'Hل �0*ا��K+اض ا������ت، ا��Iر، ا�I+ر@� ا�/� L� ت��*$وا�O.*��ت، وا��
 �@��k3*��، وKو ،U���Kت، و��ا�`�* L� ت��*$ا� �G ����0 '�2�L ا����L، و�

و��OK_ �0ا�� ا���O�$� �K*�2�N) وx�23K ا��2����ت ا��[ �`�.�$� ��.K��L ا�*k*ل 
�ت وا��O*ل �$? ا���V�Nت ا��/��� ا��[ ��LN أن ��/) إ�? إ�? ��وض �Kو�� ا���2

�.��z@ �2� U{K�0م إ��دة ا+�*ال 0' ا��5اء؛ أ�} ة ا��K*�2�N و �0����ت ا�`���ت 
 �K*�2�Nا� ��z@�5رة |دارة أ�I+وا Uت ا�����و�� ،�K*�2�Nا� ����5ر�� ؛ �0�Iا

) ، � ود ا��2����ت ASP(وH*ا�� ا���2@�ت وا���23/�ت؛ ��V*K ����ت ا���23/�ت 
) ��@�0 Uy�� �I+/�2ل و@/) و��ض ا�/.�UG، آ*0*@�ت، ر�*ز ASPا���23/�� (

�اض، �$*��ت �L ا�����، �$*��ت �L �/�ر@� �Iوا ،�k�`وض ا��ا�/.���، ا�
�ر ، روا�0 ��*اH'، وا�I/�2ل وإر�Iل ا���2@�ت ��5اء ا�.$' وا�`���ت؛ ����ت I+ا

�0$*��ت �L ا�`�*��ت، وا�/.�UG وا��وض ��V*K ا��2@��� � L�N${�.و�� ا�� �
 �/$ا�`��k �$? ا�.$' وا�`���ت �L ا����L، و����ت ��V*K ����ت ا���

 D@��@+ت ا�OSk '����� ��@��2م ا�*Iا�� U���Kت ا+�������، و�N25ت وا������2��0



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'و ا���5 أو إ��دة ا�23ا����) أ ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

ا��2ا�� ا��/��� �$?  �$? �N2F ا+@��@D ؛ ا��$*��ت ا���$/� أ�} ة ا��K*�2�N أو
 �N2F ?$� 'Hا��*ا �@��kوإ@�5ء و ،D@��@+ا �N2F أو �����ا�`� ��N2F L ا��K*�2�N ا�

 ،s�*ت ا��OSk ؛ إ@�5ءLا���� L� D@��@|ا �N2F ?$� 'Hا��*ا �V�y�I؛ اD@��@|ا
 'Vد 'Hا*� �V�y�Iوإ@�5ء وا U���Kا����ر�� ، و 'Hا��*ا �V�y�Iوإ@�5ء وا U���Kو

*Sا�� ا���2@�ت ا�*H ��V*Kوه��، و D@��@|وا �K*�2�N��0 �/$ا��K، وا�`���ت ا���
ا|���Nو@�� ��N2F �2 ا�I�O*ب ا������ V[ ���ل ا�� x/O�L ا�}*�� ، و����ت 
 ��S5ا�� aVا���2@�ت و ��S5K ا���2@�ت؛ ¢S� ت��ا���2@�ت، و�� L� `Kع و����Iا

�*�H' ا�� x/O�$� ]�H�L ا����L، وه[ �$�$*��ت ا������، و����ت ا�� x/O�L ا�
��S5K ا���2@�ت وI��� ا���2@�ت، و��V*K ����ت ا�� L���Â� x/O�L ا��S5ة ا�����H و 

ا��*�H' وا�� x/O�L ا���2@�ت +�I`�ا�}� V[ إ�kار و ا�� x/O��Ok L ا�5}�دات 
x��*وا�� ،���Hا�5}�دة ا�� L� x/Oل ا����د ا�*��/�؛ ا����� ]V ���Hار ا���kوإ ،

وK*ز�' ا�`���ت ا+�5�Iر�� ا��/��� ا|دار�� V[ ���+ت �0��� ا��K*�2�N، ا��N25ت 
 ��S5ا�� aVا���2@�ت و ��S5K، و���ت ا�+��K+ا���2@�ت، وا ����ا�I�O*��0 ا������، و�

و ����� �N2F ا+@��@D؛ @�5 ا��$*��ت ��N2F �2 ا��K*�2�N ا������ V[ ���+ت 
�Nا� ���0ا .D@��@+ت ا�N2F��0 ا������ و*I�Oت ا��N25ا� ،�K*�2�Nوأ�} ة ا� ،�K*�2

 �RS��0 دون ^��ه� ٤٢ا�*اردة  
 

ا����� �+�;�7  - ��8 ا�7��� 56 ��ص ��3 ا-�'ان ا��'�12 ������ذج  -ا-,+ا��ت        :      
�٢٦٦٣٧٢? ا����� ر�� 



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٦٢٥٢٤  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٢١/١٢/٢٠١٧  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  ���ي ا���.��  -�Vد   -ا��� ��2 ا����L ��2 ا� �$?  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

٤١  UNOا� L0رع ا�F-  ا�/�ه�ة -ا� ��*ن  

  ٤٢  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٤٢ا� -  �RSت ا������٤٢' ��  
 

��ت        :      ��8 ا�7��� 56 ��ص ��3 ا�9'ان ا��'�12 ������ذج ا-,+ا



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ءأي �  + ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٦٦٣٨٣  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٢٧/٠٢/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  ?I ال ال  ��*�*�N�K ?S$آ� د��F-  �/2M ��G�Hو D.IJK ودة�O� ���*R.� آ� ذات�F
  ا�*+��ت ا����Oة ا+���L�@- ��N و+�� د��و�� �/*ا

  :'انــــــــــــــــــا���
  

٥٧٢٥  L���5��� ، رى*K #درا� L�5�V*@٤٨٠٩٨ا  -  ��N���+ة ا�Oا�*+��ت ا���  

  ٤٢  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RSذو ا��$�  - ٤٢ا� Uوا����� _O2وا� ���*�*�Nوا�� ���$O$�) ����ت ا�� -ا�`���ت ا�
 -U���K و3K*�� ا���د ا��$s وا��2ا�� ا�`�sI�O��0 �k ا��?  -وا�O2_ ا�����? 

 -�z@ U���Kم ا�sI�O ا��?  -U���K �0ا�� ا�sI�O ا��?  -�0��� ا�sI�O ا��? 
ا�`���ت ا+�5�Iر��  -وا�}��L� `K-  �I ا���2@�ت ا+���Nو@��  -����ت ��S5K ا���2@�ت 

�0 �/$ا�`���ت ا+�5�Iر��  -���' ا���2@�ت وأ�} ة ���K' ا���2@�ت ا�}����I ا���
 -ا�}����I ا���$/� 3�0*�� ا������ت ����k ]Vت ا� را�� وا���Vع وا��H�3 وا��/) 

ا�`���ت ا+�5�Iر�� ا�}����I ا���$/� x������0 �$? ا����� ����k ]Vت ا� را�� 
 -��k@� �0ا�� ا�sI�O ا��?  -�? D�2nK �0ا�� ا�sI�O ا� -وا���Vع وا��H�3 وا��/) 

 �0 L� ل*k*ل ا��� L� ?ا�� sI�Oا� ��z@�2 أHا��وا��3*�� ������ت  - _O2ا�
 L���Â� ت (  -����ة��رة ��*k ]V ��ا��2اSaaS  (-  'Hا��*ا ) �V�y�I+ا 'Hا*�

 ( ��N25ا�- �*$�ت �*اH' ا+�V�y�I ا���N25 ا��[ �`�.�$� ��.K��k*��0 L*ل ا�? ا��
��OK_ �0@��� ا�sI�O  -ا�O2_ ا��/�?  -ا���$/� 5K ��z@J0\�) ا���آ�2 ا����Oآ� 

��OK_ �0ا�� ا���OK-  sI�O_ ا���2@�ت ا+���Nو@�� ا��[ V ��*K[ ا���آ�2  - ا��? 
���K' ا���2@�ت ��) أ^�اض ا�����ة  -ا���2ر k���� ا���آ�2ت  -ا��? ��2 ا���� 

 x�.�5رات -وا����I+ا  �I��{ل ا���� ]V ���/ا��-  �I��{وا� Uت ا���������
��# ا��.�`�م  -��0@�ت ا��*K*ر  -وا+�5�Iرات ا���$/� ����0آ�2ت ا����Oآ� K ��0@�ت

  وا���2@�ت ا����� ��}*�� ا����ر 
 

�|�}V ا�z+وط "- ��S;"56 ا ���ت        :      ��8 ا�7�ا�+ا-,



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��� ر�� ��م ���� 
 

    ٠٣٦٧٧٥٩  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٢٠/٠٣/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

 L�@2/� �/*اM ��G�Hو D.IJK د���V ةJ5�� �K*�2�Nت ا���2�0*ل �`� �Kآ� 0*ر�F
 ��0�  ��}*ر�� ��� ا�

  :'انــــــــــــــــــا���
  

 �/F١ �nا� ]Oاي ا��� ة , ا��I ر�/� , ]@�n���0ور ا� ����� , L�أآ�*�0 , ا��� ة ٦  

  ٤٢  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RSو  - ٤٢ا� (���Oت ا����0}� و �� �/$ا�`���ت ا�$��� و ا��/��� و ����ات ا�O2_ ا���
�ات و �0����ت ا�I�O*ب و ���' � ��*3K و U���K ت��ث ا������� و ���O0+ا

 UHر �RS��0 ت ا�*اردة��٤٢ا�`�  
 

:      ��8 ا�7��� 56 ��ص ��3 ا-�'ان ا��'�12 ���:'رة         ا-,+ا��ت



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ �د�

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٦٧٧٦٠  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٢٠/٠٣/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

 -�Vدى  - ��I.� 0*ر2�0�K*ل �`���ت ا��K*�2�N  - �.�م ا����NF Lى ��S3? ا��� 
  ���ى ا���.��

  :'انــــــــــــــــــا���
  

 �/F١  ����� , L��nا� ]O� , اي ا��� ة�I ر�/� , ]@�nأآ�*�0 , ا��� ة ���0٦ور ا�  

  ٤٢  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RSو  - ٤٢ا� (���Oت ا����0}� و �� �/$ا�`���ت ا�$��� و ا��/��� و ����ات ا�O2_ ا���
�ات و �0����ت ا�I�O*ب و ���' ا+�O0ث ا������� و ����ت U���K و � ��*3K

 �RS��0 ت ا�*اردة��دون ^��ه� ٤٢ا�`�  
  

 

ا-,+ا��ت        :      ��8 56 ��ص ��3 ا-�'ان



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٧٠٥٤٠  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٠٨/٠٥/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  ���ى ا���.�� -�Vد  -�U ا�S�O[ اI�م M�ل ���nن ا�0اه

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  �Fرع د/ ا��� زآى��� ه� ا�����ة ا�� ه� ا�/�ه�ة ١٩

  ٤٢  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RSث  - ٤٢ا��O0+ت ا��ا��2*ت ا�%آ�� �� ?V �K*�2�Nا� ���*�*�NK ام�`�Iت ا����
�r و��V*K ا��H�3 ا�I\��}� ����ت U���K ا�$��� وا��/���  ?V�����V*K ��z@+ ا���

 �RS��0 و@�� ا�*اردة��N�+3*�� ا+���ل اK٤٢و  
 

ا-,+ا��ت        :      ��8 ا�7��� 56 ��ص ��3 ا-�'ان



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�����������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٧٢٢٣٣  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١١/٠٦/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  �Fآ� ذات �. ���*R��Oودة  -ذم م   �HLPR$�2����ت  ه�2$ 

  :'انــــــــــــــــــا���
  

 ١٠ S  -  UH١٠١و��ة ر L   -  رع�Fا����ى   ١١ #I*�-  ا�/�ه�ة  

  ٤٢  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٤٢ا� -   �RS��0 ت ا�*اردة����ا��2 U���K ت����٤٢  
 

� 56 ��ص ��3 ا�9'ان ا��'�12 ������ذج ا-,+ا��ت        :      ��8 ا�7��



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
 
 
 

344 
 

 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 أو��1 ���0/) أو ا��.-  ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٢٩٠٥٧٦  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٢٠/٠٦/٢٠١٣  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  �Fآ�  -�3�.0 ��k*K���O آ��ل ��S3? ا��*ه�ى و�Fآ�ة-ا��*ه�ى ��وب

  :'انــــــــــــــــــا���
  

 �3Hاد ا�\�0?-0٢٠٠١٣$*ك ١٥���2*ر-ا+  ا�/�ه�ة -ا�

  ٤٣  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٤٣ا� -  �RS��0 ت ا�*اردة�{�V�Nوا� U��3ت ا������٤٣  
 

-ا-,+ا��ت        :      ��8 ا�7��� 56 ��ص ��3 ا-�'ان ا��'�12 ���:'رة 



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
 
 
 

345 
 

 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣١٨٩٨٣  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٠١/٠٦/٢٠١٥  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

 (����I1 إM (����I@� ا@� ���0)   -ا��� إ��د  -�V-  ��.ى ا������  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

��0٢/�ر  ١٠�O) ر��H -  UH ا���)   L�.� 1M ش دآ�*ر -  a��� ا�  

  ٤٣  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RSا�*ارد - ٤٣ا� U��3ا�� UHر �RS��0 ٤٣ة  
 

ا-,+ا��ت        :      ��8 ا�7��� 56 ��ص ��3 ا-�'ان ا��'�12 ���:'رة 



ا��ا���� ���ز ����� ا���رة  
 
 
 

346 
 

 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ءه%ا ا��$# أو أي � + ��*ز ا����) �'  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٢٤٤١٥  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١٥/١٠/٢٠١٥  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

D.IJK و�F  �/2M ��G�Hآ� ذات �. ���*R��Oودة - أس أس ���V ?0@.��� �*آ�1 ����� 
  �/*ا@�L ا���$�N ا����Oة

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ا�1 اى ، ا���$�N ا����Oة ٢  �١*�I*ن رود ���ن ان دا�$0*  ١٦٩

  ٤٣  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RSاو  - ٤٣ا� �@�� L� ء��$� ��H�����ت ��V*K ا�3�م وا��5اب ، ��V*K ا|�H�� ا��
ا�3�م وا��5اب ، ����ت ا��O@�ت وا��/�ه? وا������V�Nت وا��2رات  �3U ، ا��اد

 L� UG+*$� xVا�� ��V*Kم وا��5اب �$��دب و�وا���Sدق ، وا��U��3 ، وه? ��V*K ا�3
 ]V ك�{�I�� م وا��5اب�ا���دب ا+������� وا�����2Iت ا�`��k ، ا��اد ا�3

�/�# ، ����ت �0ر �$*��2ت ا���3Oت وا�/�3رات ، ����ت ا��U��3 وا�`���ت 
ا�`�S�S ، ا+�5�Iرات V[ ���ل ا�3�م وا��5اب ، ا��اد وU��/K ا�3�م وا���5و�0ت 

���Kات وا�����2Iت �$� ���وا��U��3 ، ����ت ا���V*K ، ����V�N ��اxV ��^�اض ا�
 �RS��0 ت واردة��ا�`� r%وه ��Gات ا�\%ا�H�   ٤٣و����ت ا��

 



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
 
 
 

347 
 

 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : �م ���� ��� ر�� �
 

    ٠٣٥٠٩٦٠  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٠٢/٠٥/٢٠١٧  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

 �$��Nودة  -ا��5آ� ا��و��� ا����O� ���*R.� آ� ذات�F  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ا�/�ه�ة  -ا���دي  -����� ا���اج  - ٤٠٥٨ق 

  ٤٣  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٤٣ا� -  UHر �RS��0 ب ا�*ارد*F ]V*و آ U3�٤٣  
 

 b�K <� زل��و�> ا�;��ن ا���رى  nicheا-,+ا��ت        :      ا�



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ا������� ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٦١٨٦٢  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١١/١٢/٢٠١٧  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

   U��3ت ��*زات ا������ U��/�� s$Mا - F����� .�ه���آ� �  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ا�/�ه�ة -ا��ورا���F   -ا���دى ا�����ة  ٢٦٣هـ �Fرع  ٧

  ٤٣  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٤٣ا� -   UHر �RS��0 U��3� ت����٤٣  
 

٢٧٧٩٠٢ا-,+ا��ت        :      ا����� �+�;�7 �? ا����� ر�� 



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
 
 
 

349 
 

 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا�23 ا����) أو ا���5 أو إ��دة ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��� ��� ر�� ��م �
 

    ٠٣٦١٨٦٣  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١١/١٢/٢٠١٧  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  U��3ت ��*زات ا������ U��/�� s$M-ا  �����.�ه�� �آ� �F  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ا�/�ه�ة -ا��ورا���F   -ا���دى ا�����ة  ٢٦٣هـ �Fرع  ٧

  ٤٣  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٤٣ا� -   UHر �RS��0 ا�*اردة U��3� ت����٤٣  
 

و�O+ه�  ٢٧٧٩٠٢ا-,+ا��ت        :      ا����� �+�;�7 �? ا����� ر�� 



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٦٤٤٥٥  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٢٨/٠١/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  ات �. 1��*R��Oود�F rآ� ذ  - ا����@{ ار���2   

  :'انــــــــــــــــــا���
  

 UH?  - �١٠١/�ر ر���رى  -ا��2ا��K-  ا�.�دات �����1  -�V*ا���  

  ٤٣  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS1   - ٤٣ا�RS��0 ب ا�*ارد*F ?V*وآ U3�٤٣  
 



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 /) أو ا��.- أو��1 ���0 ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٦٧٣٥٨  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١٣/٠٣/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  1K��� ¢V�� ا��� ���K-  د�V-   ��.ي ا������  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

 (O� *ل�0�زا  L���١٩٤٦٨  1�*�I-  �0�� ى��I U.H-   1ر���NI+ا  

  ٤٣  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٤٣ا� -  �RS��0 U3�٤٣  
 

ا���زل �>   -- ��8 ا�7��� 56 ��ص ��3 ا�9'ان ا��'�12 ������ذج       ا-,+ا��ت        : 
��ن ('ود   +�"syrian food    آ� ��3 �6ى --   �������١٥٨٤٠٩ا����� �+�;�7 



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٦٨٥٤٠  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٠٢/٠٤/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  �Fآ� �.�ه�� ����� -�OKد ا��و�? �$�����ت ا�\%ا��G ا����N�$� ا+

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ا���*��V -����� ا�.�دات  -ا���3/� ا������� ا+و�?  ٦٦/١١

  ٤٣  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS1  - ٤٣ا�RSت ا���دون ^��ه� ���٤٣' ��  
 

��3 ا-�'انا-,+ا��ت        :      ��8 56 ��ص 



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ءا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  + ��*ز - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٦٨٦٥٥  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٠٣/٠٤/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  �Fآ� ��Oودة -ا���2 �����  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ار زد ، � ��ة �B) أوف ��ن١ ٩٩آ$���5  ه�وس ، �*رد D���I ، دو��س، اي ام 

  ٤٣  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RSت   - ٤٣ا��{�V�Nت ا����� ��H�����ت ��/��U ا�3�م وا��5اب ����ت ا+�H�� ا��
و�0رات ا�/}*ة (ا��/�ه?) ����ت ��yOK ا�3�م وا��5اب ����ت ا�% ا�3�م 

 �وا��5اب ��رج ا��3a�K) U اواى( ����ت ا��U��3 ����ت �U��3 ا�*��2ت ا�.��
��L) ����ت ا��U��3 ذات ا�`��� ا�%ا ��K�U��/K U��3 ا�*��2ت ��S�S ا��/�k# (آ�@

 a�K) U����ت ا��U��3 وا��2رات V ��0? ذ�a ا�a5N وا�% ا�3�م وا��5اب ��رج ا��3
اواى) ����ت U��/K ا�*��2ت ا���ه ة ����ت ��yOK ا��*اد ا�\%ا��G او ا�*��2ت 

  دون ^��ه� �I�� �RS٤٣}�ك دا�) او ��رج ا���2@? ا�*اردة ��0
 

٢٠٦٢٨٠ا����� �+�;�7 �? ا����� ر��  -ا-,+ا��ت        :      



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٦٨٦٦٠  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٠٣/٠٤/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

*د�� �.�ه�� �/�F- �$Sآ� أ@[ و دا@[ ا����ر�� I آ��F  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ا�`����� - x��M ا+��� �L0 ��O ��2 ا����L  -ا����ض  -ا���$�N ا����0 ا�.*د�� 

  ٤٣  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٤٣ا� -  �RS��0 ا�*اردة ��H� ��٤٣��ت U��/K ا�3�م و ا��5اب و ����ت ا+�H�� ا��
  دون ^��ه�

 



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ر�� وا����ذج ا�����������ة ا����ت ا����

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

   :��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٦٩٠٧٨  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١١/٠٤/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  �Fآ� ذات �. 1��*R��Oودة -�Fآ� @.�� �$��3ان ال K? دى 

  :'انــــــــــــــــــا���
  

 r�� ، ا��O3/� ا���رع ا�/�س ، �F- د��*  ا���$�N ا����0 ا�.

  ٤٣  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٤٣ا� -  ��V*K1 و��H+ت ا+^%�1 وا���5و�0ت ��  و��  ا���� ���H+ت ا����
ا��$*��ت ا���$/�O��0 1  و����ت ا+�H�� ����ت وآ�+ت ا�.�S ا���$/�O��0 1*ل 

 aذ� ?V ��0 م�31��k U آ������V �0ر ����ت ا�3� ���H+م وا��$? و��2ت ا�3
�.��V*K LN ����ت ا��Jآ*+ت �$�.�L��V ����ت 1��k ا���3ر آ*@}� ��V*K ا

 '���0 1/$وا���5و�0ت �k ?V+ت ا���3ر وا�`���ت ا+�5�Iر�1 وا+����� ا���
 �RS��0 ت ا��%آ*رة ا��ة��دون ^��ه� ٤٣ا�`�  

 

��8 ا�7��� 56 ا";��S -ا-,+ا��ت        :      



����ز ����� ا���رة ا��ا���  
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  '��5 أو إ��دة ا�23ا����) أو ا� ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٦٩٢١٥  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١٢/٠٤/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  ���2@[ ا���.��  -�Vد  -ا�.�� را�[ ���5ل ا�`�زن 

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ا� �/� ,���رة F$}*ب , ����0 ا�`�زن , ا���L , ���2ن

  ٤٣  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RSت - ٤٣ا���و ا���5و�0ت و �� ��M+ا ��V*K ت����  �RS��0 U��3٤٣ا��  
 



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٧٠١٣٥  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٢٩/٠٤/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  �Vد ���ى ا���.�� -��I*ن ���V ]S3  ^�3س 

  :'انــــــــــــــــــا���
  

 UHر (O�١  UHر ر�/  ا�/�ه�r  -1 ا�� ه - �.�آ��F LاK*ن  ١٢٥٨��0'  ��0٤

  ٤٣  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٤٣ا� -  �RSت ا������٤٣' ��  
 



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء� + ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٧٠٣٨٥  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٠٣/٠٥/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

 a@ا@�5 �  ، إ�V آ��� ]�*�I-  L�@2/� �/*اM ��G�Hو D.IJK .�ه���آ� �F -  1�+و
 �@�� �*� - 1�N���+ة ا�Oا�*+��ت ا���  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

 -  �٧٠٠٠٠٢*� ��@�  -����رى -D�*I١٣٠٠ -ان آ*زو اى 0? ال V? دى   ٣٩٠٠
��N���+ة ا�Oا�*+��ت ا���  

  ٤٣  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٤٣ا� -  U��3ت ا������-��$nت ��@�ت ا���5و�0ت ا����ت ��@�ت  -������
�S�S`ا�*��2ت ا�-  �RS��0  م ا���ه�  دون ^��ه� ��٤٣��ت ا�3

 

و�O+ه� ٢٣٤١١٤ا-,+ا��ت        :      ا����� �+�;�7 ������� ر��



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٧٠٥٦٦  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٠٨/٠٥/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  �Fآ� �.�ه�1 ����1  -ا��V/�� �$���� و ا�.���� (@�K *NI*رز )  �Fآ� ��Fل

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ا+��NIر�� -U.H ا��3ر�-  L��3O ا���)  - �Fرع ا��2[ دا@��ل  ٦٣
  

  ٤٣  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٤٣ا� -  UHر �RS��0 دق��V ت��ا�.��ح �� ���Hا Lآ��دق ا��Sت ��  ا�����٤٣  
 

ا����� �+�;�7 �?  -ا-,+ا��ت        :      ��8 ا�7��� 56 ��ص ��3 ا-�'ان ا��'�12 ���:'رة 
٣٦٨٥٤٨ا����� ر�� 



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٧٠٥٧٤  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٠٨/٠٥/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  �Fآ� �.�ه� 1����1  -���� (@�K *NI*رز ) �Fآ� ��Fل ا��V/�� �$���� و ا�.

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ا+��NIر�� -U.H ا��3ر�-  L��3O ا���)  - �Fرع ا��2[ دا@��ل  ٦٣
  

  ٤٣  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RSدق  - ٤٣ا���Sت ��  ا���ا�.��ح  -�� ���Hا Lآ��ا-  UHر �RS��0 دق��V ت����٤٣   
 

ا����� �+�;�7  -:      ��8 ا�7��� 56 ��ص ��3 ا-�'ان ا��'�12 ���:'رة        ا-,+ا��ت  
�٣٦٨٥٤٨? ا����� ر�� 



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٧٠٥٧٨  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٠٨/٠٥/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  �Fآ1 �.�ه�1 ����1  -ز ) �Fآ� ��Fل ا��V/�� �$���� و ا�.���� (@�K *NI*ر

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ا+��NIر�� -U.H ا��3ر�-  L��3O ا���)  - �Fرع ا��2[ دا@��ل  ٦٣
  

  ٤٣  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RSدق  - ٤٣ا���Sت ��  ا���ا�.��ح  -�� ���Hا Lآ��ا-  �RS��0 دق��V ت����٤٣  
 

ا����� �+�;�7 �?  -��� 56 ��ص ��3 ا-�'ان ا��'�12 ���:'رة ا-,+ا��ت        :      ��8 ا�7
 ٣٦٨٥٤٨ا����� ر�� 



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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���ت ا����ر�� وا����ذج ا�����������ة ا� 

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٧٠٦٤٤  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٠٩/٠٥/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

 a@د ا*V ودة  -��0ى�O� ���*R.� آ� ذات�F  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

٥٦  DVر ��O� رخ�  ا�/�ه�ة -ا�� ه� ا�����ة  -ش ا��

  ٤٣  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٤٣ا� -  �RS��0 ت ا�*اردة�����V�Nوا� U��3ت ا������٤٣  
 



���� ا���رة ا��ا�������ز �  
 
 
 

363 
 

 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

��) أو ا���5 أو إ��دة ا�23ا ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د��'  

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٧١٥٦٦  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٢٨/٠٥/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

 (Gوا x�V*K ��O� Uk�� -  د�V - ��.ى ا������  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

٢٨  �{z� ش-  a��� ا���)  -ا� ��H- ا�/�ه�ة  

  ٤٣  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٤٣ا� -  �RS��0 ا�*اردة U��3ت ا����دون ^��ه� ��٤٣  
 

----ا-,+ا��ت        :      



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : � ��م ���� ��� ر�
 

    ٠٣٧١٥٦٧  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٢٨/٠٥/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  x�V*K ��O� Uk�� (Gى ا���.�� -وا���د �V  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

٢٨  �{z� ش-  a��� ا���)  -ا� ��H- ا�/�ه�ة  

  ٤٣  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RSا�*اردة �0 - ٤٣ا� U��3ت ا������) �RS�٤٣(  
 



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ءا��$# أو أي � + ��*ز ا����) �' ه%ا  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٧١٦٥٠  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٣٠/٠٥/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  �Fآ� �.�ه�� ����S و��G�H وV/� �$/�@*ن ا����ى -�Iل ����n�Iر 

  :'انــــــــــــــــــا���
  

٦٠  ]0�  ا�/�ه�ة -����� @��  -�رع ا���3ان ���Sع �L ا���اد �F- Fرع ��2 ا� ا�

  ٤٣  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٤٣ا� -   ( #k�/ا�� ) �����V�Nا� U��3ت ا����م وا��5اب �������ت ��V*K ا�3
��k*@�ت ا��5ى �U��/K U��3 ا�*��2ت ا�`�S�S ( ا�.��آ{ ) ����ت ��k*@�ت ا��5ى 

ا��K ( �V��I #$�I{ ) ����ت ا��U��3 وا�F ?V*N*ب وا������V�N و�U��3 ا�`��� ا�%
����ول ا���آ*+ت وا�*��2ت V? ا��O) ذا1K ( ا�.�D ان ) و��ر�1 ( ���� ا���a اواى ) 

����ت �U��3 ا�`��� ا�%ا��K ( V��I #$�I{ )����ت M (�k*K$�2ت ا�*��2ت 
) s$3��0 ا�*��2ت وا���5و�0ت  �{�K ت���� ( ى�S�$ه*م د� ) وا���5و�0ت �$���زل 
 �RS��0 ت ا�*اردة��ا�`� r%ت ا�.����� وه�����ت ا����N@� )����ت ا���Sدق وا�����

٤٣.  
 

ا���زل �>   -- ا-,+ا��ت        :      ��8 ا�7��� 56 ��ص ��3 ا�9'ان ا��'�12 ������ذج  
٢٢٠٦١٩ا����� �+�;S� --   �7��? ا����� آ� ��3 �6ى  



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ر�� ��م ���� ��� 
 

    ٠٣٧١٧٨٥  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٣١/٠٥/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  �Fآ� �.�ه��F-   1�@��2� 1آ� اورآ�� 

  :'انــــــــــــــــــا���
  

 (�S�� 1���0{ ا���س ا�}�اوى -  ٥�Gا�� r13  -��د�*O��2ن  -��0وت  -ا���  

  ٤٣  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RSآ*+ت وا���5و�0ت  - ٤٣ا�Jا�� ��V*K ت��1 - ���H�����ت ا��2رات  -ا+�H�1 ا��
����ت -����ت ا��U��3  -ا������ت ا�1��O2  -ا���Sدق-ا�V  �O? ا���Sدق  - وا��O@�ت

 ( 1��Hا Lآ��ا ) 3$1ا��U��3  -ا��N@����ت  -ا������V�Nت- ا��U��3  -ا��/�ه? -�`���ت ا�
ا��U��3 ا��? K/�م ا�*��2ت ا�`U�- ) 1S�S ذات ا�`��1 ا�%ا1�K ا���3 -ا���1�H او ا����/1$ 

 1RS��0 rت وارد��ا�`� r%٤٣ا�.��ك �0ر) آ) ه  
 



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ���������ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا��

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٠٦٦٢٥  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٠٤/٠٩/٢٠١٤  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  ����� �Fآ� �.�ه�� -���) ا��Iا �$����O) ا���23 

  :'انــــــــــــــــــا���
  

�� -�Fرع ���O �$? وا���) ا��ور ا+ول �$*ى �0ج ا��*��� I0*ر  

  ٤٤  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٤٤ا� -  �RS��0 ��2M (���OK (���٤٤  
 

ا-,+ا��ت        :      ��8 ا�7��� 56 ��ص ��3 ا�9'ان ا��'�12 ������ذج 



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  '2ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�3 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٥٦٦٩٣  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١٢/٠٩/٢٠١٧  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  �Fآ� �.�ه�� �����  -ا+@��{ �$����O) ا���23  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

 UHر ر�/  ا��� ة -@���k ا�}�م �' ا����*�F-  ��Mرع ا�}�م   - ٦٣ا�

  ٤٤  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٤٤ا� -  �RS��0 ت ا���23 ا�*اردة�����٤٤' ا�`� (���Oا�� (��� �k�� �S�0 و  
 

ا-,+ا��ت        :      ��8 ا�7��� 56 ��ص ��3 ا-�'ان ا��'�12 ���:'رة 



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٧٠٢٣٢  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٣٠/٠٤/٢٠١٨  

  :ا�%��$ ��إ"� ��
  

�k�`وا� ���  ذات �.�و��� ��Oودة -ا��}� +���ل ا�}���I وا����رة وا��/�و+ت ا�

  :'انــــــــــــــــــا���
  

 UHا��و��� �٤/�ر ر �/��Oد �0*ار ا��/�����  -ب �Fرع ��O*د ا�0اه� U�L ��2س ا�
  ا�/�ه�ة -@�� 

  ٤٤  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS- ٤٤ا� ��ت ا����3�2  -ت ا���23 ا�`���ا�`�-  ?$� �zV�Oوا�� ��������ت ا�
  دون ^��ه� ��٤٤��ت ا�����O) ا���23 ا�*اردة �RS��0 -ا����ل و��V وادارة ا�������ت 

 

٢٩٠٦١٩ا����� �+�;�7 �? ا�����  -ا-,+ا��ت        :      ��8 56 ��ص ��3 ا-�'ان 



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
 
 
 

370 
 

 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 و ا��.- أو��1 ���0/) أ ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  :  ��م ���� ��� ر��
 

    ٠٣٧١٥٠٨  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٢٧/٠٥/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  �Fآ� �.�ه�� �V*@- ���.� *Iر�K{ ا ج 

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  �0زل ، I*�.�ا ٤٠٠٢

  ٤٤  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RSل - ٤٤ا���� ?V ��Oا������ ا�� ��{� ?V ��23ت ا���*$sM ا��*ن  ��V*K ا��
 �RV ?V ?دون ^��ه� ٤٤ا���ا�  

 



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
 
 
 

371 
 

 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٧١٩٠٢  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٠٣/٠٦/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

 ��Gا�\%ا ���O$� LF�K*�@ *�� دآ�*ر���-   �����.�ه�� �آ� �F  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

 -����� @��   -ا�O? ا��n��F-  Lرع ��S3? ا���Oس  -F١٥/�  - �ت �.�آL ا���و@� ٤
  ا�/�ه�ة 

  ٤٤  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٤٤ا� -  UHر �RS��0 ت ا�*اردة�����٤٤' ا�`�  
 



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
 
 
 

372 
 

 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء��) �' ه%ا ا��$# أو أي � + ��*ز ا�� - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٦٢٥٢٥  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٢١/١٢/٢٠١٧  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  ���ى ا���.��  -�Vد  -ا��� ��2 ا����L ��2 ا� �$? 

  :'انــــــــــــــــــا���
  

٤١  UNOا� L0رع ا�F-  ا�/�ه�ة -ا� ��*ن  

  ٤٥  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٤٥ا� -  UHر �RSت ا������٤٥' ��  
 

:���'رة ا-,+ا��ت        :      ��8 ا�7��� 56 ��ص ��3 ا-�'ان ا��'�12 



��رة ا��ا�������ز ����� ا�  
 
 
 

373 
 

 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٠٣٤٠٤  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١٠/٠٦/٢٠١٤  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  ���ى ا���.�� -�Vد -د��� ا�� -  a���N� ��O���O ��2 ا�`��x د�*ان 

  :'انــــــــــــــــــا���
  

 UHر �3Hط ا�����ة  ٢٨،  ٢٢���د �����ط -������ ا���3/� ا� - ���د  

  ٩ -  ٦  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٦ا� -  �RS��0 rا�*ارد ( �/V) دن�  دون ^��ه� ٦ا��
 �RS٩ا� -  �RS��0 rا�*ارد ��G�0�{دون ^��ه� ٩ادوات آ  

 

���� ���X ا����� -ا-,+ا��ت        :      ��8 ا�7��� 56 ��ص ��3 ا-�'ان ا��'�12 ���:'رة
( ا�'اب و,;���X ا�'���ل ) ��٨٩٧٩٥��ت ا����� ر�� ���م ا"�Uام



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
 
 
 

374 
 

 وا����ذج ا�����������ة ا����ت ا����ر�� 

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٦٩٣٩٤  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١٦/٠٤/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  �Vدى -���* ��.�$ ��ت ا��O*ا@�ت ا+���S   -ا�0.�م ا�.�� ��O*د ��د 

  :'انــــــــــــــــــا���
  

١٨  Lش آ��ل ا���-  L�K�.2ا�/�ه�ة - ا�  

  ٣١ - ٢٨ -١٠  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RSآ�ب  - ١٠ا� Uz� -  �~�y�-  �RS��0١٠  
 �RS٢٨ا� -  �RS��0 (ه�ا��) ب وا�/�3�N$� ت�V�N�٢٨  
 �RS٣١ا� -  �RS��0 �/V (��3 رH ش�V٣١  

 



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
 
 
 

375 
 

 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'أو إ��دة ا�23ا����) أو ا���5  ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٧٢١٥٨  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١٠/٠٦/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  �Fآ� �.�ه�� �����  -ا��5آ� ا|U��3�$� ����$H و ا��Jآ*+ت ا���ه ة 

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ا��� ة  -ا��}���F-  L�Iرع ا�5}�� ا��� ��O? إ�0اه� U���Sع �L ورادى ا���)    ٤

  ٤٣ - ٢٧ -٢٥ -١٦ -٨  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٨ا� -  �RS��0 x��  ٨أدوات ا�/3' و ا�.�Nآ�L وا��
 �RS١٦ا� -  �RS��0 ١٦ا��23*��ت  
 �RS٢٥ا� -  �RS��0 ٢٥ا���0{ وا^��3 ا��اس  
 �RS٢٧ا� -  �RS��0 ���Oرش ا��S�٢٧ا�.��د و ا��ا�30 و  
 �RS٤٣ا� -  U��3ت ا����م و ا��5اب ( ���  ٤٣) �RS��0 ����ت U��/K ا�3

 

ا-,+ا��ت        :      ��8 ا�7��� 56 ��ص ��3 ا�9'ان ا��'�12 ������ذج 



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
 
 
 

376 
 

 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٦٧٧٠٤  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١٩/٠٣/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

�ن ا�/{ �30س �I د  -ا^.��3*س�V ?@�2�*آ r�V*{د�������آ� �F -  ى���
  ا���.��

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ا�/�ه�ة - ا�L�K�.2  -ش ���O ا��رد��ى ���Sع ����V Lة آ��)  ٢٠

  ٢٥ - ١٦ -٥ -٣  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٣ا� -  �RSت ا������دون ^��ه� ���٣'   
 �RS٥ا� -  �RSت ا������دون ^��ه� ���٥'   
 �RS١٦ا� -  �RSت ا������دون ^��ه� ���١٦'   
 �RS٢٥ا� -  �RSت ا������دون ^��ه� ���٢٥'   

 

ا���زل �> ا�+"� ��3 �6ى -ا-,+ا��ت        :      ��8 56 ��ص ��3 ا-�'ان



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
 
 
 

377 
 

 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٦٩٣٦٠  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١٥/٠٤/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  �Fآ� �.�ه�� ����� -�*���N�$�  ���M وا���2وآ���و��ت ش م م �Fآ� ا+��NIر�� ا

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ا+��NIر�� -ا��N{ ا����$� 

  ٤٠ - ١٦  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS١٦ا� -  �RS��0 دون ^��ه� ١٦ا��23*��ت ا�*اردة  
 �RS٤٠ا� -  �RS��0 ا��*اد ا���2و��� ����  دون ^��ه� ٤٠�

 

��8 ا�7��� 56 ��ص ��3 ا-�'ان ا��'�12 ������ذج  -ا-,+ا��ت        :      



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
 
 
 

378 
 

 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٦٧١٦٤  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١١/٠٣/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

�ه�� �Fآ� �. -�*��آ{ �$�����ت ا+دوات ا�N}���G�0 وا����رة ا���� وا��*ر��ات 
�����  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

 �/F١٠  L�I��{ا�� ����� L���0ج ا �F�  ا�/$�*��0 -ا�/���M ا�`����  -ا��ور ا�

  ١٧ - ١١  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS١١ا� -  �RS��0 ١١أ�} ة ا+@�رة و ا�$��2ت ا�*اردة  �RSت ا������دون  ١١و ���' 
  ^��ه�
 �RS١٧ا� - ��I�2ا� �RS��0 ��Iو ا��*ا aدون ^��ه� ١٧  

 

ا���زل �> ا�;��ن   -ا-,+ا��ت        :      ��8 ا�7��� 56 ��ص ��3 ا-�'ان ا��'�12 ���:'رة
ا���رى



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
 
 
 

379 
 

 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٧١٤٦٢  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٢٧/٠٥/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  ���ى ا���.��  -�Vدى  -�ى �50ى ه�@? ود�' 50

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ا+��NIر�U.H-   1 ا���)  -� 10 ا��*�L�S �$# �`�زن وزارr ا� را�1 

  ١٧ -  ١  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS١ا� -  UH1 رRS��0 rا�����1 ا�*ارد ?V 1��`�.1 ا��/k�١ا��*اد ا�   
 �RSل - ١٧ا�   ١٧وا�5O* وا��L�32 وا��\$�# ا�*اردة 1RS��0 رUH  ا���¼ و�*اد ا�

 



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
 
 
 

380 
 

 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٧١٨٧٨  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٠٣/٠٦/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

 �N0 *0ا0* ز�� ا ���Oدى  -��ء ��2 ا��V- ��.ى ا������  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

١٠ k د*�O� ا����5وى ش x��-  ?@�� ه�ج*I - ه�ج*I  

  ٢٤ - ٢٠  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٢٠ا� -  �RSت ا������دون ^��ه� ���٢٠'   
 �RS٢٤ا� -  �RSت ا������دون ^��ه� ���٢٤'   

 

-----ا-,+ا��ت        :      



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
 
 
 

381 
 

�� �ت ا����ر�� وا����ذج ا�����������ة ا�

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٣٤٧٨٠  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٠٥/٠٥/٢٠١٦  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  �Fآ� �.�ه�� -�Fآ� ا���� �$��0{ وا���.*��ت آ�0* (�Fآ� �.�ه�� ����� ) 

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ا+��NIر�� -��Oم a0  -ش ��Hل ا���O*د��  ٤٠٧

  ٢٥ - ٢٣  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٢٣ا� -   �RS��0 دون ^��ه� ٢٣ا�`�*ط ا�*اردة  
 �RS٢٥ا� -  �RS��0 0{ ��ه ة ا�*اردة��دون ^��ه� ٢٥  

 

��8 ا�7��� 56 ��ص ��3 ا-�'ان ا��'�12 ������ذج  -ا-,+ا��ت        :      



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
 
 
 

382 
 

 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  '�) أو ا���5 أو إ��دة ا�23ا��� ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٣٤٧٨١  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٠٥/٠٥/٢٠١٦  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  �Fآ� �.�ه�� -��� �$��0{ وا���.*��ت آ�0* (�Fآ� �.�ه�� �����) �Fآ� ا�

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ا+��NIر�� -��Oم a0  -ش ��Hل ا���O*د��  ٤٠٧

  ٢٥ - ٢٣  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٢٣ا� -   �RS��0 دون ^��ه� ��٢٣*ط  
 �RS٢٥ا� -  �RS��0 0{ ��ه ة��دون ^��ه� ٢٥  

 

٥٢٧٦٨٢ا����� �+�;�7 �? ا����� ر��  -,+ا��ت        :      ا-



ا�������ز ����� ا���رة ا��  
 
 
 

383 
 

 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٣٤٧٨٢  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٠٥/٠٥/٢٠١٦  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  �Fآ� �.�ه�� -�Fآ� ا���� �$��0{ وا���.*��ت آ�0* (�Fآ� �.�ه�� �����) 

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ا+��NIر�� -��Oم a0  -ش ��Hل ا���O*د��  ٤٠٧

  ٢٥ - ٢٣  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٢٣ا� -   �RS��0 دون ^��ه� ��٢٣*ط  
 �RS٢٥ا� -  �RS��0 0{ ��ه ة��دون ^��ه� ٢٥  

 

٥٢٧٦٨٢ا����� �+�;�7 �? ا����� ر��  -ا-,+ا��ت        :      



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
 
 
 

384 
 

 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء# أو أي � + ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$ - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٣٤٧٨٣  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٠٥/٠٥/٢٠١٦  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  �Fآ� �.�ه�� ����� -�Fآ� ا���� �$��0{ وا���.*��ت (آ�0*) 

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ا+��NIر�� -��Oم �F-  a0رع ��Hل ا���O*د��  ٤٠٧

  ٢٥ - ٢٣  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٢٣ا� -  �RS��0 ٢٣ا�`�*ط ا�*اردة  
 �RS٢٥ا� - ) �RS��0 ٢٥ا���0{ ا���ه ة ا�*اردة (  

 

ا-,+ا��ت        :      ��8 ا�7��� 56 ��ص ��3 ا�9'ان ا��'�12 ������ذج 



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٣٤٧٨٤  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٠٥/٠٥/٢٠١٦  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  �Fآ� �.�ه�� �����  -�Fآ� ا���� �$��0{ وا���.*��ت (آ�0*)  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ا+��NIر�� -��Oم �F-  a0رع ��Hل ا���O*د��  ٤٠٧

  ٢٥ - ٢٣  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٢٣ا� -  UHر �RS��0 ��٢٣*ط ا�*اردة  
 �RS0{ ��ه ة ا�*ار - ٢٥ا���) UHر �RS��0 ٢٥دة (  

 

و�O+ه�  ٥٢٧٦٨٢ا-,+ا��ت        :      ا����� �+�;�7 �? ا����� ر�� 



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 �����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٣٤٧٨٥  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٠٥/٠٥/٢٠١٦  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  ��� �Fآ� �.�ه�� �� -�Fآ� ا���� �$��0{ وا���.*��ت (آ�0*)  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ا+��NIر�� -��Oم �F-  a0رع ��Hل ا���O*د��  ٤٠٧

  ٢٥ - ٢٣  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٢٣ا� -  UHر UHر �RS��0 ��٢٣*ط ا�*اردة  
 �RS٢٥ا� - ) UHر �RS��0 0{ ��ه ة ا�*اردة��٢٥ (  

 

ا����� �+�;�7 �?  -ا-�'ان ا��'�12 ���:'رة ا-,+ا��ت        :      ��8 ا�7��� 56 ��ص ��3 
و�O+ه�  ٥٢٧٦٨٢ا����� ر�� 



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٣٤٧٨٦  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٠٥/٠٥/٢٠١٦  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  �Fآ� �.�ه�� ����� -�Fآ� ا���� �$��0{ وا���.*��ت (آ�0*) 

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ا+��NIر�� -��Oم �F-  a0رع ��Hل ا���O*د��  ٤٠٧

  ٢٥ - ٢٣  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٢٣ا� -  �RS��0 ٢٣ا�`�*ط ا�*اردة  
 �RS٢٥ا� - ) �RS��0 ٢٥ا���0{ ا���ه ة ا�*اردة (  

 

 �������٥٢٧٦٨٢ا-,+ا��ت        :      ا����� �+�;�7 



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ���� ��� ر��  ��م
 

    ٠٣٣٤٧٨٧  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٠٥/٠٥/٢٠١٦  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  �Fآ� �.�ه�� �����  -�Fآ� ا���� �$��0{ وا���.*��ت (آ�0*)  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ا+��NIر�� -��Oم �F-  a0رع ��Hل ا���O*د��  ٤٠٧

  ٢٥ - ٢٣  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٢٣ا� -  UHر �RS��0 ��٢٣*ط  ا�*اردة  
 �RS٢٥ا� - ) UHر �RS��0 0{ ��ه ة ا�*اردة��٢٥ (  

 

ا����� �+�;�7 �?  -ا-,+ا��ت        :      ��8 ا�7��� 56 ��ص ��3 ا-�'ان ا��'�12 ���:'رة  
٥٢٧٦٨٢ا����� ر�� 



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 �.- أو��1 ���0/) أو ا� ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٣٤٧٨٨  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٠٥/٠٥/٢٠١٦  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  �Fآ� �.�ه�� �����  -�Fآ� ا���� �$��0{ وا���.*��ت (آ�0*)  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ا+��NIر�� -��Oم �F-  a0رع ��Hل ا���O*د��  ٤٠٧

  ٢٥ - ٢٣  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RSط ا�*اردة �0 - ٢٣ا�*�� UHر �RS�٢٣  
 �RS٢٥ا� - ) UHر �RS��0 0{ ��ه ة��٢٥ (  

 

ا����� �+�;�7 �?  -ا-,+ا��ت        :      ��8 ا�7��� 56 ��ص ��3 ا-�'ان ا��'�12 ���:'رة 
و�O+ه� ٥٢٧٦٨٢ا����� ر��  



�ز ����� ا���رة ا��ا������  
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٣٤٧٨٩  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٠٥/٠٥/٢٠١٦  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  �Fآ� �.�ه�� -�Fآ� ا���� �$��0{ وا���.*��ت آ�0* (�Fآ� �.�ه�� �����) 

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ا+��NIر�� -��Oم a0  -ش ��Hل ا���O*د��  ٤٠٧

  ٢٥ - ٢٣  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٢٣ا� -  �RS��0 دون ^��ه� ٢٣ا�`�*ط  ا�*اردة  
�RS٢٥ ا� -   �RS��0 0{ ��ه ة��دون ^��ه� ٢٥  

 

٥٢٧٦٨٢ا����� �+�;�7 �? ا����� ر��  -ا-,+ا��ت        :      



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء�' ه%ا ا��$# أو أي �  + ��*ز ا����) - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٧٠٩١٤  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١٤/٠٥/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

 N0 Lا�����1 �$�����ت ا����~�1  ���د ا���  ]I�2ى ا��Fد  -� ا����V -  ى���
  ا���.�� 

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ا+����I$�� -��آ  ا+����I$�1    -ا���1/3 ا������1 ا+و�? 

  ٢٧ - ٢٥  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٢٥ا� -  �RS��0 وا����دل ا�*اردة sF�25ا���0{ ا����~�1 وا+�%�1 ا����~�1 وا�
 UH٢٥ر  
�RS٢٧ ا� -  UHر �RS��0 ٢٧ا����$1 ا������1 ا�*اردة  

 



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
 
 
 

392 
 

 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٧٠٩١٩  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١٥/٠٥/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

���ى  -�Vد  -���د ا����N0 L ا����Fى ا�I�2[   -ا�����1 �$�����ت ا����~�1  
  ا���.�� 

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ا+����I$�� -��آ  ا+����I$�1    -ا���1/3 ا������1 ا+و�? 

  ٢٧ - ٢٥  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٢٥ا� -  �RS��0 وا����دل ا�*اردة sF�25ا���0{ ا����~�1 وا+�%�1 ا����~�1 وا�
 UH٢٥ر  
 �RS٢٧ا� -  UHر �RS��0 ٢٧ا����$1 ا������1 ا�*اردة  

 



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ��ذج ا�����������ة ا����ت ا����ر�� وا��

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  � ا����

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٦٦٣٠٦  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٢٧/٠٢/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  ���5ة �Vد�� -ا��~*ان �$���رة  -ر~*ان ا�N0 *0 ا��� ��2 ر10 

  :'انــــــــــــــــــا���
  

 L�K�.2١٢ا�  U��^ م  -- ��رة ا����I+ش 0}�1 ا--  L�K�.2ا�  

  ٣١ - ٢٩  : ���ــــــا�� �تـــ()
  

 �RS٢٩ا� -  �RSت ا������دون ^��ه� ���٢٩'   
 �RS٣١ا� -  �RSت ا������دون ^��ه� ���٣١'   

 



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  '��دة ا�23ا����) أو ا���5 أو إ ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٦٦٢٩٧  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٢٧/٠٢/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  rا��~*ان �$���ر- N0 *0ي   -ا��~*ان �$���رة   - � ا��� ��2 ر10 ر~*ان ا���
  �Vدى  -ا���.��  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

 L�K�.2م  ١٢ا��I+ا D�{0 رع�F U��^ ح  ا���  

  ٣٢ - ٣١ -٣٠ -٢٩  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS1  - ٢٩ا�RS��0 r���٢٩' ا������ت ا�*ارد  
 �RS٣٠ا� - S��0 r1 ���' ا������ت ا�*اردR٣٠  
 �RS1   - ٣١ا�RS��0 ���٣١' ا������ت ا�*اردة  
 �RS1  - ٣٢ا�RS��0 r���٣٢' ا������ت ا�*ارد  

 



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٦٦٢٩٨  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٢٧/٠٢/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  د ���ى ا���.���V -ا��~*ان �$���رة  -ر~*ان ا�N0 *0 ا��� ��2 ر10  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

 L�K�.2م  ١٢ا��I+ا D�{0 رع�F U��^ ح  ا���  

  ٣٢ - ٣١ -٣٠ -٢٩  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS1  - ٢٩ا�RS��0 rدون ^��ه� ���٢٩' ا������ت ا�*ارد  
 �RS1  - ٣٠ا�RS��0 rدون ^��ه� ���٣٠' ا������ت ا�*ارد  
 �RS- ٣١ا�  �1 ���' RSدون ^��ه� ����٣١ت ا�  
 �RS1  - ٣٢ا�RS��0 rدون ^��ه� ���٣٢' ا������ت ا�*ارد  

 



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
 
 
 

396 
 

 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ���0/) أو ا��.- أو��1  ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٦٦٢٩٩  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٢٧/٠٢/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  �Vدى  -���ي ا���.��    -ا��~*ان �$���رة   -ر~*ان ا�N0 *0 ا��� ��2 ر10  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

 L�K�.2م  ١٢ا��I+ا D�{0 رع�F U��^ ح  ا���  

  ٣٢ - ٣١ -٣٠ -٢٩  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS1  - ٢٩ا�RS��0 r���٢٩' ا������ت ا�*ارد  
 �RS1  - ٣٠ا�RS��0 r���٣٠' ا������ت ا�*ارد  
 �RS1   - ٣١ا�RS��0 ���٣١' ا������ت ا�*اردة  

  ���٣٢' ا������ت ا�*ارد1RS��0 r  - �RS٣٢ ا�
 



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
 
 
 

397 
 

 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٦٦٣٠٢  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٢٧/٠٢/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  ���ى ا���.��-�Vد   -ا��~*ان �$���رr   - ر~*ان ا�N0 *0 ا��� ��2 ر10  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ح  ا��� ^���F Uرع D�{0 ا+I�م  L�K١٢ ا�2.�

  ٣٢ - ٣١ -٢٩  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS1  - ٢٩ا�RS��0 rدون ^��ه� ���٢٩' ا������ت ا�*ارد  
 �RS1   - ٣١ا�RSت ا������دون ^��ه� ���٣١'   
 �RS1  - ٣٢ا�RS��0 rدون ^��ه� ���٣٢' ا������ت ا�*ارد  

 



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
 
 
 

398 
 

 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي � +  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��� ر��  ��م ����
 

    ٠٣٦٦٣٠٠  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٢٧/٠٢/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  ���ى ا���.��- �Vد  -ا��~*ان �$���رr  -ر~*ان ا�N0 *0 ا��� ��2 ر10   

  :'انــــــــــــــــــا���
  

 L�K�.2م  ١٢ا��I+ا D�{0 رع�F U��^ ح  ا���  

  ٣٢ - ٣١  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS1   - ٣١ا�RSت ا������دون ^��ه� ���٣١'   
 �RS1  - ٣٢ا�RS��0 rدون ^��ه� ���٣٢' ا������ت ا�*ارد  

 



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
 
 
 

399 
 

 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٦٦٣٠٤  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٢٧/٠٢/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  ���5ة �Vد�� -ة ا��~*ان �$���ر -ر~*ان ا�N0 *0 ا��� ��2 ر10 

  :'انــــــــــــــــــا���
  

 L�K�.2١٢ا�  U��^ م  -- ��رة ا����I+ش 0}�1 ا--  L�K�.2ا�  

  ٣٢ - ٣١  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٣١ا� -  �RSت ا������دون ^��ه� ٣١  
 �RS٣٢ا� -  �RSت ا������دون ^��ه� ���٣٢'   

 



ا���رة ا��ا���� ���ز �����  
 
 
 

400 
 

 ����ر�� وا����ذج ا�����������ة ا����ت ا

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

   :��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣١٨٨٨٤  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٣١/٠٥/٢٠١٥  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  �Fآ� �yK� ?$� ����- L���O ر��yن و�F- ��N��Fآ� ان ����� ��0{ 

  :'انــــــــــــــــــا���
  

١٦  ���V ?��@ ش-     ا��� ة  -ا��}��-  L�I�O? ا���L أ0* ا�

  ٤١ - ٣٥ -١٦  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS١٦ا� -  UHر �RS��0 ت��Hدون ^��ه� ١٦ا��23*��ت وا�*ر  
 �RS٣٥ا� -  UHر �RS��0 دون ^��ه� ٣٥ا������ وا+��ن  
 �RS٤١ا� -  UHر �RS��0 U�$K ت��دون ^��ه� ��٤١  

 

ا-,+ا��ت        :      ��8 56 ��ص ��3 ا-�'ان



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
 
 
 

401 
 

 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'و ا���5 أو إ��دة ا�23ا����) أ ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٦٣٠٩٥  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٣١/١٢/٢٠١٧  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  �Fآ� ذات �. ���*R��Oودة   -ش.ذ.م.م  -�Fآ� ا���O2ى �$���رة وا+��n�Iر 

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ا�\���0 -اول �3�M  - �0ج زه�ة ا���دى  -ا�� �Fرع ا���دى 

  ٣٧ - ٣٥ -٢  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٢ا� -  UHر �RS��0 ٢ا��ه�@�ت ا�*اردة  
 �RS٣٥ا� -  �RS��0 ����Kاد و���I٣٥ا  UHر �RS��0 ل ا�2*��ت��� ?V٢  
 �RS٣٧ا� -  UHر �RS��0 ���� /�و+ت�٣٧  

 

  3���3 �6ى و(3 ا�'2? ا���دى   Bا-,+ا��ت        :      ا���زل �> ا�1+ف 



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
 
 
 

402 
 

 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٦٨٢٢٨  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٢٨/٠٣/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

 ��Gو ا+���ء ا��� ��N�.وة ا��n$� ���M*-ا��5آ� ا� �����.�ه�� �آ� �F  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

 s�.N��{ى  -ا��N.  ا�/�ه�ة  -��� ا�����ة  - �0*ار ا��.�S5? ا�

  ٣٥ - ٢٩  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٢٩ا� -  UHر �RS��0 ك ا�*اردة��I+٢٩ا  
 �RS٣٥ا� -  UHر �RS��0 ك��I+ا ����Kاد و���I٣٥ا  

 

ا-,+ا��ت        :      ��8 ا�7��� 56 ��ص ��3 ا-�'ان ا��'�12 ���:'رة 



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
 
 
 

403 
 

 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ءأي �  + ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٦٨٧٠٠  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٠٤/٠٤/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

 }���I *�1 . �0و�N��F و �I وح��� ��O� - �3�.0 ��k*K آ��F  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ا��� ة - ا��*زة  -�Fرع ��2 ا� �$[ ��F Lرع @*ال  ٧

  ٣٨ - ٣٥  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٣٥ا� -  �RS��0 و@[ ا�*ارد��N�+ا x�*.٣٥ا��  
�RS٣٨ ا� -   �RSا� ]V ا�*اردة D@��@+ت ا����٣٨  

 

ا-,+ا��ت        :      ��8 ا�7��� 56 ��ص ��3 ا�9'ان ا��'�12 ������ذج 



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
 
 
 

404 
 

 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٦٠٨٣٢  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٢٦/١١/٢٠١٧  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  �Fآ� ذات �. ���*R��Oودة   -ذ.م.م  ش. -�5�I��  U�K   ��5@�Vرات 

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ?�2�٢٤٠١ B    ?~ا��� ة  -ا�/��� ا�%آ��  - ا��ور ا+ر  

  ٤٢ - ٤١ -٣٥  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٣٥ا� -  �RS��0 رض ا�*اردة�  ��٣٥��ت U�z�K ا��
 �RS٤١ا� -  UHر �RS��0 ت ا�*اردة��٤١ا�`�  
 �RS٤٢ا� -  UHر �RS��0 rت ا�*ارد��٤٢ا�`�  

 

ا���زل �> ا�;��ن  -ا-,+ا��ت        :      ��8 ا�7��� 56 ��ص ��3 ا-�'ان ا��'�12 ���:'رة 
ا���رى ور"� ا��+���ت 



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
 
 
 

405 
 

 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ �د�

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٣٥٦٤١  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٢٢/٠٥/٢٠١٦  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  ش ذات �. ���*R��Oودة  -ذا آ�@�ى �Vآ�*رى 

  :'انــــــــــــــــــا���
  

٢٣  ?S��/}� ا���ش -  UHم . @��  - ١ا��ور ا+ر~? ر  

  ٣٩ - ٣٠  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٣٠ا� -  �RS��0 دون ^��ه� �٣٠$*��ت  
 �RS٣٩ا� -  �RS��0  ت��*$�  �R2K٣٩  

 

��8 56 ��ص ��3 ا-�'ان    ا-,+ا��ت        :  



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
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 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٦٠٧٩٩  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٢٦/١١/٢٠١٧  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  ���ى ا���.�� -�Vد  -���و ��O*د آ��) �$*ا@[ 

  :'انــــــــــــــــــا���
  

٤١  r1 ا���ج ا�/�ه�Vص ا�5*ا*k ش @*ر ا�}�ي  

  ٤٣ - ٣٩  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٣٩ا� -  �RS��0 r1 و ا��\$�# ا�*اردR2دون  ٢٩و  ٣٠و  V٣٢[ ���ل ا��RS  ٣٩ا��
  ^��ه��

 �RS٤٣ا� -  �RS��0 rا�*ارد U��3دون ^��ه� ٤٣ا��  
 

ا-,+ا��ت        :      ��8 56 ��ص ��3 ا-�'ان



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
 
 
 

407 
 

 ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�����������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٧٢٣٥٩  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١٣/٠٦/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  �Fآ� �.�ه��  -�NIى ��آ{ ه*���ا�  �$.���� 

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ا��O2 ا+��� -����� ا�\�د���H-  �H ا�.���0د ا�.����� 

  ٤٣ - ٣٩  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RSا��/) ا�.���? و - ٣٩ا� �RS��0 ت ا�.����� ا�*اردة��دون ^��ه� ٣٩ا�`�  
 �RS٤٣ا� -  �RSت ا���دون ^��ه� ��٤٣  

 

��8 ا�7��� 56 ��ص ��3 ا-�'ان ا��'�12 ������ذج  -ا-,+ا��ت        :      



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
 
 
 

408 
 

 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 أو��1 ���0/) أو ا��.-  ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٢٨١٣٥٠  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١٨/١١/٢٠١٢  

  :ا�%��$ �إ"� ���
  

  ���ى ا���.�� -�Vدى  -���� �{2��Nم و@�{ �50ى  - M.W.Bام د�$0* 0? 

  :'انــــــــــــــــــا���
  

3� رUH  B١ا���3/� ا������� Hن  ٦�y�ر L� �F�  ��zV�O ا���H�5  -ا�

  ١١ - ٩ -٧  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٧ا� -  �RSت ا���������٧'   
 �RS٩ا� - �� '��� �RS���٩ت ا�  
 �RS١١ا� -  �RSت ا���������١١'   

 



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
 
 
 

409 
 

 ����ة ا����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

  'ا����) أو ا���5 أو إ��دة ا�23 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٧١٧٩٩  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٣١/٠٥/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

 Uإ�0اه� ��O� 1M ��O�-   1�G�0�{Nا� r {��� ' وز��ى���دى   -�V-  ي���
  ا���.�� 

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  I*ه�ج  -ا���1/3 ا������1 ^�ب ���� 

  ١١ - ٩ -٧  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS1   - ٧ا�RS��0 r���٧' ا������ت ا�*ارد  
 �RS1  - ٩ا�RS��0 r���٩' ا������ت ا�*ارد  
 �RS1   - ١١ا�RS��0 r���١١' ا������ت ا�*ارد  

 

ا���زل �> ر"�   -- 3 ا�9'ان ا��'�12 ������ذج  ا-,+ا��ت        :      ��8 ا�7��� 56 ��ص ��
 ا����z وا�+س


